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 نوجوانان و اطفال جرایم حقیقاتت و تعقیب مرحله در ترمیمی عدالت های جلوه

 9391 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون در
 *ثابت مهدوی محمدعلی

 **عبدیان رضامحمد
           78/9/7991 :پذیرش تاریخ          79/7/7991 :دریافت تاریخ

 چکیده

 یاتخصوص از برخی تلفیق با آن، سزادهی جنبه تقویت و مجازات بر تکیه جای هب ترمیمی عدالت
 دیده بزه بر وارده خسارت جبران رب را خود تمرکز بازپرورانه، کیفری نظام و سزادهنده کیفری نظام
 دغدغه بنابراین .دهد می قرار جامعه کل مصالح حتی و بزهکار خانوادگی -اجتماعی سرنوشت و

 و کیفر رایاج بدون جامعه به بزهکار بازپذیری و دیده بزه خسارت جبران عدالت، از نوع این اصلی
 به نسبت که ترمیمی های برنامه و رویکردها بررسی به پژوهش این در .است کیفر بودن حداقلی یا

 به باتوجه .پردازیم می گردد، می اعمال مقدماتی تحقیقات و تعقیب مراحل در نوجوانان و اطفال
 کردهایروی به توجه آنها، بیشتر پذیری آسیب و سنی گروه این جسمی و روحی خاص شرایط
 قانون در مقنن که رسید خواهیم نتیجه این به نهایتاً .است اهمیت حائز آنها به نسبت ترمیمی
 و اطفال به نسبت را ترمیمی نیمه و ترمیمی رویکردهای 7996 مصوب کیفری دادرسی آیین

 این ازجمله و باشد می راستا هم و همگام ترمیمی عدالت اصول با که داشته لحاظ نوجوانان
 ویژه پلیس تشکیل نوجوانان، و اطفال از حمایت در نهاد مردم های سازمان مشارکت کردهاروی

 .است گری میانجی فرایند و تعقیب ترک قرار ،نوجوانان و اطفال

 .تحقیقات تعقیب، ترمیمی، عدالت نوجوانان، و اطفال :کلیدی واژگان

  

                                                                                                                             
 .السالم علیه صادق امام دانشگاه حقوق و اسالمی معارف دانشکدهدانشیار  *

ali@mahdavi.fr 

 .(مسؤول نویسنده)السالم علیه صادق امام دانشگاهشناسی  زا و جرمحقوق ج ارشد کارشناسی **
elahi.masih2731@gmail.com 
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 مقدمه

 کشور هر ملی پیشرفت فرایند از ناپذیری ییجدا جزء نوجوانان و اطفال قضایی تشکیالت

 همین به و دارد قرار نوجوانان تمامی برای یاجتماع عدالت جامع ارچوبهچ در که است

 نقش جامعه در آمیز صلح نظمی برقراری و جوانان از یتحما برای حال، عین در و سبب

 منظم نحوی به باید نوجوانان قضایی تشکیالت و خدمات ابراینبن .کند می ایفا بسزایی

 را خدماتی چنین که کارکنانی قوت نقاط که شود هماهنگ منظور این به و یابد توسعه

 محفوظ و یابد بهبود آنان، برخورد نحوه و کار های شیوه و ها روش ازجمله دهند، می ارائه

 یاساس حقوق حفظ ،حال عین در و نوجوان مجرمان متنوع نیازهای تأمین لحاظ به .بماند

 که آید وجود به هایی هیأت و مؤسسات باید انه،منصف و کامل نحو به امعهج نیاز تأمین و

 .شود سپرده آنها به قضایی تشکیالت اداره

 دننمو بخشاثر وکردن  عادالنه منظور به جنایی انگذار سیاست اخیر ةده چند در

 محمط نوجوانان و اطفال منافع رعایت جهت را ای ویژه نظام ،حمایتی های اقدام و تدابیر

 ایران، اسالمی جمهوری جنایی سیاست گستره در موارد این ازجمله .اند داده قرار نظر

 عدالت نظریه پرتو در و شناسی جرم علم از الهام با که است دادرسی و شکلی تدابیر

 .است شده بینیپیش نوجوان یا طفل دیدگانبزه و بزهکاران حقوق راستای در ترمیمی

 تحقیقات و تعقیب مرحله کلمه، اعم مفهوم به فریکی دادرسی مراحل میان در

 اهمیت دلیل که است قضایی نظام چرخه به بزهکار  نوجوان ورود مرحله اولین مقدماتی

 برائت اصل به خدشه و نوجوان اساسی حقوق علیه تهاجم  بیشترین احتمال وجود آن،

 های حمایت به نیاز قضایی امنظ با مراوده منظور به نیز دیده بزه نوجوان این، بر عالوه .است

 تعقیب مراحل در جدیدی تأسیسات ایجاد با قانونگذار که رددا دادرسی فرایند در حقوقی

 و اقدامات این از بخشی .است ورزیده اهتمام بدان نوجوانان، و اطفال جرایم تحقیقات و

 یتمحور با که است شناسی رمج علم در ترمیمی عدالت اندیشه از برخاسته تأسیسات

 دنیا حقوقی های نظام در وی اصالح و جامعه به مجرم بازگشت و دیده بزه خسارت جبران

 .است دهش مطرح

 کیفری دادرسی آیین قانون در که ترمیمی عدالت از برخاسته تأسیسات و رویکردها

 رویکردهای .دشو می یمتقس ترمیمی نیمه و ترمیمی رویکردهای به ،دهش منعکس 7996

 عدالت اصول و ها برنامه در صراحتاً که هستند قضایی اقدامات و تأسیسات ترمیمی

 گریمیانجی فرایند ،آن بارز مصادیق از که اند گرفته قرار شناسان جرم اشاره مورد ترمیمی
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 رویکردهای .است جرم از ناشی اختالف وفصل حل در مدنی نهادهای مشارکت و فریکی

 سوی از شده معرفی های برنامه با املک مطابقت که هستند رویکردهایی ترمیمی نیمه

 جبران که عدالت از نوع این محوری اندیشه با بلکه ندارند، ترمیمی عدالت اندیشمندان

 راستا هم و همسوکامالً  ،است جامعه به مجرمین بازگشت و اصالح و دیده بزه خسارات

 از برخی کالتمش و حقوقی نکات رویکردها، این دنبرشمر ضمن نوشتار این در .باشند می

 .دشو می بررسی و تبیین آنها

 نوجوان و طفل دیدگان بزه به نسبت ترمیمی نیمه رویکردهای .9

 پذیر آسیب و حساس دیدگان،گروهی بزه از ای گسترده طیف میان در دیده بزه کودکان

 باید ارتکابی جرم با برخورد تنها نه ،شوند می واقع دیده بزه که آنگاه و شوند می  محسوب

 دیدگان بزه از گروه این باید بلکه ،آید عمل به آنها از مقتضی حمایت که باشد ای گونه به

 نیازمند،)ندشو مند بهره قانونی و حقوقی های معاضدت از بزرگسال دیدگان بزه از بیش حتی

 .(41ص ،7997

 دیده بزه نوجوانان و اطفال از حمایت در نهاد مردم های سازمان مشارکت .9-9

 .هستند بشر حقوق کارهایزوسا ازجمله و مدنی جامعه نهادهای از نهاد مردم های سازمان

 منوط آنها بقایاما  کنند، می تبعیت دولتیغیر های نهاد و ها سازمان قالب از ؤسساتم این

 .است حکومت با هماهنگی به

 در ها نهاد این مشارکت ،دهش بحث کیفری امور در ها سازمان این از که مواردی از یکی

 فرایند در نهاد مردم سازمان مشارکت کلی طور به .است خاص اقشار برخی از حمایت زمینه

 .(76ص ،7996 کوشکی،)است دیدگان بزه به کمک و حمایت بر مبتنی کیفری داردسی

 که است قوتی نقاط از یکی 7996مصوب  کیفری دادرسی آیین قانون 77 ماده تصویب

 مورد را آن ،مدنی جامعه یک در نهاد مردم های سازمان یگاهجا و نقش از آگاهی با قانونگذار

 .(99ص ،7997 خراطی،)است برداشته گام بشر حقوق رشد جهت در و داده قرار شناسایی

 ،داده پرورش خود ذهن در را آنها زا حمایت اندیشه مقنن که اقشاری از یکی ماده این در

 و است شناختی دیده بزه نوین های شهاندی با گامهم ماده این .هستند نوجونان و اطفال

 بیگلری،)است شده قائل نهاد مردم های سازمان برای کیفری دادرسی روند در فعالی نقش

 .(77ص ،7ج ،7995 خالقی، و 67ص ،7997 نادری، و ظهیری

 از حمایت زمینه در آنها اساسنامه که نهادی مردم های سازمان ک.د.آ.ق 77 ماده طبق
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 یا طفل آن دیدگان بزه که ارتکابی جرایم به نسبت توانند می ،است نوجوانان و اطفال

 .کنند شرکت دادرسی مراحل تمام در و نمایند جرم اعالم هستند، نوجوان

 کیفری تعقیب تقاضای توانند نمی نیستند دیده بزه که جهت این از مؤسسات این

 که دادگستری طانضاب همچون گویی و رنددا را جرم کننده اعالم جایگاه بلکه ند،کن

 نظر در برایشان حقی چنین نیز ها سازمان این ،دارند را دادستان به جرم اعالم وظیفه

 نسبت را خود حمایت چتر گسترة تا  خواسته طریق این از مقنن واقع در .است شده گرفته

 .کند پیش از بیش نوجوان و اطفال دیدگان بزه به

توانستند  ها می این سازمان ،(اصالح از پیش) 7996 مصوبک .د.آ.ق 77ماده  در

 مور  اصالحات در درستی به مقنن اما ،«اعتراض نمایند یئقضا مراجع ءآرا به نسبت»

 ها سازمان این ،کردیم بیان پیشتر که طور همان زیرا ؛کرد حذف را عبارت این 64/9/7994

 .جرم کننده اعالم نه دارد را رأی به اعتراض حق که است دیده بزه و رنددارا  جرم اعالم حق

 و دادسرا در حضور جهت نماینده معرفی حق ها سازمان این ،جرم اعالم حق بر عالوه

 خالقی،)دارند را قضایی مرجع در دلیل ارائه و اظهارنظر حق احضارنامه، دریافت و دادگاه

 .(74ص ،7995 مصدق، و 76ص ،7ج ،7995

 رویکرد به توجه و نهاد مردم یها سازمان به توجه در مقنن مثبت رویکرد رغم علی

 :است توجه قابل ک.د.آ.ق 77ماده  باب در مهم اشکال چند حمایتی، شناسی دیده بزه

 رفتا بر نظارت ضرورت کیفری، فرایند در ها سازمان این مشارکت بودن نوپا به توجه با -7

 یبتعق مسیر در آنها سوی از تخلفاتی بروز صورت در تا شود می دیده هانهاد این

 این از استفادهءسو برای فضایی تا بگیرد صورت آنها با جدی برخورد کیفری، دعوای

 .(705ص ،7997 نوریان،)نگردد ایجاد امتیاز

 داشته بیان را ها سازمان این اسامی تصویب و تهیه چگونگی ک.د.آ.ق 77ماده  9 تبصره -6

 نتدوی باید هاهادن این اسامی سال ابتدای ماهه سه در تبصره، این براساس است و

 مضافاً .رسد می نظر به کم ها سازمان این تمامی بررسی برای زمانی مدت این .گردد

 که مزیتی از ،دشو تشکیل سال های ماه سایر در ها نهاد این از یکی که درصورتی اینکه

 .دش نخواهد مند بهره است  شده داد قرار نهاد مردم های سازمان این بر یادشده، ماده در

 گذشت قابل جرایم در دادستان سوی از متهم تعقیب .9-1

 ،دیده بزه اطفال از خود حمایت افزایش منظور به مقنن ،ک.د.آ.ق 17 و 18 مواد در
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 که گذشت قابل جرایم در تا داده را اجازه این تعقیب مقام به شرایطی حصول صورتدر

 عمل به اقدام ریکیف تعقیب به نسبت است، خصوصی شاکی شکایت مستلزم آنها تعقیب

 .(94 و 99صص ،7ج ،7995 خالقی،)بیاورد

 ولی و بوده محجور دیده بزه که دشو می مطرح فرض اینقانون مذکور  18 ماده در

 دیده بزه سرپرست یا ولی به دسترسی یا باشد نداشته وجود آنها به دسترسی یا نداشته

 .است داشته مداخله آن بارتکا در نحوی به یا شده جرم مرتکب خودش لیکن داشته وجود

 به نسبت رأساً یا قیم نصب طریق از یا که داده اجازه دادستان به مقنن ،شرایطی چنین در

 .کند اقدام کیفری تعقیب

 در نحوی به تا است اطفال دیدگان بزه حقوق تضییع از جلوگیری منظور به مقرره این

 و آنها حق احقاق برای اهیر دادستان و ودنر بین از آنها حقوق ،قضایی عدالت سیستم

 .باشد  داشته دیدگان بزه این علیه جرایم ارتکاب نمتهما تعقیب

 قابل جرایم در را تعقیب اجازه و گذاشته فراتر را پا مقننقانون یادشده  17 ماده در

 شکایت به اقدام طفل مصلحت وجود با قیم یا ولی و بوده طفل دیده بزه که گذشتی

 منوط نیز را حالت این در تعقیب موقوفی قرار صدور و کرده اعطا اندادست به نیز کند نمی

 .است  دانسته دادستان موافقت به

 از تا است طفل دیدگان بزه از قانونی حمایت افزایش بیانگر ماده دو این مجموع

 به آنها علیه جرم ارتکاب موارد در آنها حق احقاق و ندشو مند بهره قانونی های حمایت

 گرفته صورت ثانویه دیدگی بزه از جلوگیری منظور به برخورد این .بگیرد صورت نحو بهترین

 .است 

 نوجوان و طفل بزهکاران به نسبت ترمیمی رویکردهای .1

 آیین قانون در مقنن که را ترمیمی بالفعل و بالقوه های برنامه و رویکردها بخش این در

 ،است  گرفته نظر در تعقیب مرحله در اربزهک نوجوانان و اطفال به نسبت دجدی دادرسی

 .داد خواهیم قرار اشاره مورد

 نوجوان و طفل کارانبزه به نسبت دادگستری ضابطان یمیترم رویکردهای .1-9

 و قواعد جنایی گذاران سیاست تا کند می اقتضا بزهکاران از دسته این روحی و سنی شرایط

 در نیز ایران مقنن .بگیرند نظر در آنان جرایم به رسیدگی برای را افتراقی شکلی مقررات

 طفل بزهکاران برای ویژه اقدامات و تشکیالت لحاظ با کیفری دادرسی آیین جدید قانون
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 اقدامات این ازجمله .است داشته گروه این برای افتراقی دادرسی ایجاد در سعی ،نوجوان یا

 باید قیقاتتح و جرم کشف مرحله در دادگستری ضابطان که است ترمیمی رویکردهای

 تکرار بعدی های زمینه ایجاد از تا دهند قرار توجه مورد نوجوان یا طفل بزهکاران به نسبت

 .دشو جلوگیری جرم

 نوجوانان و اطفال ویژه پلیس تشکیل .1-9-9

 جنایی سیاست یک اتخاذ لزوم جرم، ارتکاب در طفل های ویژگی و شخصیت به توجه با

 دبرخور زمینه این در .است آشکار پیش از بیش کالن جنایی سیاست قالب در اطفال ویژه

 نوجوان و طفل مقابل در کیفری نهاد رسمی العمل عکس که است رفتاری نخستین پلیس

 ،گذارد می باقی آنان روحیه در عمیقی تأثیر برخورد این چگونگی و باشد می کاربزه

 بستر ایجاد و بیشتر سرکشی حس تحقیر، با مأتو و آمیز خشونت برخورد که ای گونه به

 غالباً ،کرده بیشتر را کارانبزه از گروه این در انحراف تشدید و ثانویه انحراف برای مناسب

 نشان شناختی جرم مطالعات ،موضوع این تأیید در .کند می ترغیب جامعه از انتقام به

 یاجتماع هنجارهای نقض دنبال به لزوماً جرم ارتکاب با نوجوانان و کودکان دهد می

 مشکالت جامعه، با ناسازگار و منحرفانه رفتارهای انجام با بخواهند شاید بلکه نیستند،

 ،7907 راد، فرزین ؛77ص ،7900 روشن،)بدهند بروز را خود اجتماعی یا فردی عمیق

 ؛799ص ،7997 قندهاری، و پورقهرمانی ؛04ص ،7998هاشمی،و  زاده ملک ؛756ص

 ترمیمی بالقوه رویکردهای ازجمله .(91ص ،7906 شامبیاتی، و 745ص ،7901 کشفی،

 که است نوجوانان و اطفال ویژه پلیس لهئمس دادگستری، نضابطا نزد در تعقیب مرحله در

 در نوجوان و طفل نمتهما حقوق حفظ منظور به کیفری لیشک قوانین در بار نخستین برای

 و وظایف حدود ،ماده این طبق .استه گرفت قرار نظر مطمحجدید  ک.د.آ.ق 97 ماده

 تهیه قضاییه قوه رئیس سوی از که است ای الیحه موجب به اطفال ویژه پلیس اختیارات

 یا طفل نمتهما حقوق از حق این و  نشده تصویب الیحه این کنونتا سفانهأمت اما ؛دشو می

 نگاه و ترمیمی عدالت های آموزه بر مبتنی لکن است؛ شده گذاشته باقی مسکوت نوجوان

 و بزهکار به باید دیده، بزه از حمایت بر عالوه است معتقد که عدالت از نوع این خواه بیشینه

 توجه ثانویه دیده بزه عنوان به نیز محلی جامعه و وی اجتماعی و خانوادگی شرایط

 و اطفال ویژه پلیس تشکیل که گفت توان می ،(90ص ،7906 ابرندآبادی، نجفی)داشت

 که است نوجوانی یا نابالغ بزهکاران از حمایت در ترمیمی بالقوه رویکرد نوعی نوجوانان
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 آنها تعقیب برای خاصی نضابطا تا کند می اقتضا امر آنها، شخصیتی های ویژگی براساس

 ارائه نضابطا به متهمان نوع این با برخورد در الزم های آموزش و بگیرند قرار استفاده مورد

 مقررات سایر به توجه با پلیس تشکیالت رد جدیدی نهاد چنین تشکیل البته .باشد دهش

 605 ماده 7 تبصره سو یک از زیرا ؛رسد می نظر به تعارض در کیفری دادرسی آیین قانون

 اطفال دادگاه در مستقیماً را سال 75 زیر افراد جرایم تمامی مقدماتی تحقیقات این قانون

 توسط ارتکابی مشهود مجرا در 7ماده همین 6 تبصره در دیگر سوی ازو   گرفته نظر در

 بنابراین .است نداده دادگستری ضابطان به مقدماتی تحقیقات اجازه نوجوانان و اطفال

 نام به جدیدی نهاد تشکیل و ردندا نوجوانان و اطفال با زیادی مواجهه دادگستری ضابطان

 کیفری دادرسی آیین قانون در مقرراتی چنین وجود با نوجوانان و اطفال ویژه پلیس

 خواهد خوب بسیار امری نوجوانان و اطفال پلیس وجود فلسفه .رسد نمی نظر به طلوبم

 البته .است کاسته نهاد این ارزش از دیگری، مقررات وضع با ایرانی قانونگذار لیکن ،بود

 جرایم در ولی داشت، نخواهد ظهوری و بروز اطفال پلیس مذکور موارد در که نماند ناگفته

 طفل کاربزه از تحقیقات حق دادگستری ضابط عنوان به پلیس اول مگا در هرچند ،مشهود

 90 ماده طبق تحقیق مقام دادسرا، به کاربزه تحویل از پس اما ندارد، را نوجوان یا

 .بسپارد اطفال ویژه پلیس به را تحقیقات تواند می ک.د.آ.ق

 نابالغ افراد تحقیقات در زن ابطانض از استفاده بینی پیش .1-9-1

 برای زن ابطانض بینی پیش 7996 کیفری دادرسی آیین قانون های نوآوری از یکی

 ای مقوله چنین «امکان صورت در» قید با مقنن که است نابالغ دافرا بازجویی و تحقیقات

 از حمایتی رویکرد بر مبتنی حالتی چنین گرفتن نظر در اساساً .است گرفته نظر در را

 همیشگی حضور کیفری عدالت فرایند در که مرد گستریداد ضابطان با آنها تا است اطفال

 ضابطان ازطریق بتوان اطفال، بیشتر شکنندگی و عطوفت به توجه با و نشوند رو روبه ،دارند

 بزهکاری از پیشگیری در مؤثر گامی د،ندار کودکان احساسات از بهتری درک که زن

 .(61ص ،7997 احمدی،)برداشت اطفال

                                                                                                                             
در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب طفل یا نوجـوان باشـد، ضـابطان    »: 7996مصوب  ک.د.آ.ق 605ماده  6تبصره . 7

ینـد، لکـن اجـازه تحقیقـات     دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آالت، ادوات، آثار، عالئم و دالیل جرم اقـدام نما 

مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسـرا  

 .«اه اطفال یا نوجوانان تحویل دهندیا دادگ
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 سال 75 زیر افراد رایمج مقدماتی تحقیقات ،ک.د.آ.ق 605 دهما 7 تبصره به توجه با

 ضابطان وظایف کلیه دادگاه و آید می عمل به نوجوانان و اطفال دادگاه در مستقیم طور به

 برای زن ضابطان بینی پیش مقرره، این بنابر .دهد می انجام را دادسرا و دادگستری

 اینکه مگر گیرد می قرار یادشده ماده 7 صرهتب با تعارض در نوعی به نابالغ افراد تحقیقات

 این ولی دارد، را تحقیقات و بازجویی انجام وظیفه خود دادگاه هرچند که بگوییم بتوانیم

 را کافی فرصت ملع در دادگاه اینکه مضافاً .ندک تفویض زن ضابطان به تواند می را امور

 .بگیرد کمک ضابطان از که است ناگزیر و ندارد مقدماتی تحقیقات انجام برای

 نوجوانان و اطفال توسط ارتکابی مشهود جرایم در دادگستری ضابطان محدودیت .1-9-3

 و مشهود دسته دو به آن، کشف و جرم وقوع میان زمانی فاصله مدت حیث از جرایم

 دهش احصا قانونگذار سوی از ک.د.آ.ق 45 ماده در مشهود جرایم .شوند می تقسیم مشهودغیر

 جرم (شود واقع دادگستری ضابطان منظر و مرئی در جرم) الف بند ،ماده ینا در .است

 و 640ص ،7ج ،7995 ،آشوری)است مشهود حکم در بندها سایر و است واقعی مشهود

 .(51ص ،7ج ،7995 خالقی،

 و قرائن وجود صورت در مشهود، جرایم در که داده اجازه ضابطان بهک .د.آ.ق 44 ماده

 ولی دهند، قرار نظر تحت ساعت 64 مدت به را متهم بتوانند ،جرم رتکابا بر دال قوی امارات

 عملاین قانون  605 ماده 6 تبصره براساس باید ،باشد نوجوان یا طفل متهم که درصورتی

 اجازه نضابطا ،دهش مشهود جرم مرتکب نوجوانی یا طفل اگر که صورت بدین گردد

 به را متهم فوراً باید بلکه بدهند، قرار نظر تحت را وی توانند نمی و رندندا مقدماتی تحقیقات

 به نسبت حمایتی رویکرد با زنی مسئله این .بدهند تحویل نوجوانان یا اطفال دادگاه یا دادسرا

 و بگیرد صورت تخصصی صورت به آنها تحقیقات و بازجویی تا ستا نوجوان و لطف نمتهما

 و متهمان با آنها معاشرت زیرا ،نگیرند رارق بزرگسال نمتهما سایر کنار در متهمان نوع این

 ،دشون ای حرفه نمجرما به تبدیل آینده در آنها تا دشو می ای مقدمه بزرگسال نمجرما یا

 از .کرد مطرح شناسی جرم های آموزه در را سرایت مفهوم انگلیسی هوارد جان که طور همان

 بازداشت و زندان که دشو می سبب ،بندی طبقه گونه هیچ بدون مجرمان نگهداری وی نظر

 .(15ص ،7995 بیکی، و آبادیابرند نجفی)دشو جرم آموزش مدرسه به تبدیل

 نوجوان و طفل کارانبزه به نسبت دادستان ترمیمی دهایرویکر .1-1

 قانونی و الزامی اصل براساس ،شهرستان قضایی حوزه در تعقیب مقام عنوان به دادستان
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 آشوری،)کند آغاز را تعقیب فرایند نمتهما هب نسبت که است مکلف تعقیب بودن

 های جایگزین عنوان به را جدیدی نهادهای و ها برنامه مقنن اما .(775ص ،7،ج7995

 توجه زمینه در طریق این از تا گرفته نظر در کیفری دادرسی آیین جدید قانون در تعقیب

 .کند اعمال را مؤثری اقدامات قضایی نظام بار کاهش و قضازدایی و دیده بزه از حمایت و

 نوجوان و طفل کارانبزه به نسبت تعقیب تعویق و تعقیب تعقیب،تعلیق ترک قرارهای اعمال .1-1-9

 و اطفال بزهکاران به نسبت قرارها این ،ک.د.آ.ق 77 06 و  07 ،19 مواد اطالق به توجه با

 .باشد می اجرا قابل آنها در مذکور شرایط حصول صورت در نیز نوجوان

 :است اهمیت حائز نکته چند ،دارد تعقیب تعلیق قرار از سخن کهک .د.آ.ق 07 ماده بارهدر

 که است کیفری مؤثر محکومیت سابقه فقدان تعقیب تعلیق قرار صدور شرایط از یکی -7

 مطابق زیرا ؛است موضوع انتفاء به سالبه نوجوان و اطفال بزهکاران برای شرط این تحقق

 آثار فاقد نوجوانان و اطفال کیفری های محکومیت اسالمی، مجازات قانون 95 ماده

 آن به نسبت و باشد شده جرمی مرتکب سابقاً نوجوانی یا طفل اگر بنابراین .است کیفری

 درجه تعزیری جرم ارتکاب صورت در باشد،  گردیده صادر او علیه محکومیت حکم جرم

 .داشت خواهد وجود وی به نسبت تعقیب تعلیق قرار صدور امکان دیگری، 0 تا 7

 حال .است متهم از مناسب تأمین اخذ امکان تعقیب تعلیق قرار صدور شرایط دیگر از -6

 قابل ک.د.آ.ق 671 ماده در مندرج تأمین های قرار نوجوان و لطف بزهکاران درباره

 صورت در که گونه بدین ؛شود می عمل قانون این 601 ماده طبق بلکه نیست، اعمال

 قرار یا وثیقه یا کفالت قرار سال 70 تا 75 باالی متهمان به راجع فقط ضرورت،

 75 زیر متهمان مورد در و شود می صادر تربیت و اصالح کانون در موقت دارینگه

 یا دسترسی عدم یا فقدان صورت در یا قانونی سرپرست یا اولیا والدین، به متهم سال،

 سپرده باشد، مصلحت که وقیحق یا حقیقی شخص هر به آنان، پذیرش از امتناع

 .(697ص ،7ج ،7995 خالقی،)شود می

 ادگاهد در مستقیماً شمسی تمام سال 75 زیر نوجوانان و اطفال جرایم اینکه به توجه با -9

 دادگاه دادرس برعهده تعقیب تعلیق قرار صدور د،شو می مطرح نوجوانان و اطفال

 درجه تعزیری جرایم در شمسی، مامت سال 70 تا 75 بزهکاران درباره ولی .بود خواهد

 .داشت خواهد را تعقیب تعلیق قرار صدور اختیار دادستان 7

 شرعی بلوغ حد به که است کسی طفل ک،.د.آ.ق 984 ماده 7 تبصره در دقت با
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 دختران در بلوغ سن ،اسالمی مجازات قانون 741 ماده طبق ،دیگر سوی از .است  نرسیده

 این برانگیز بحث سؤال حال .است قمری تمام سال پانزده نپسرا در و قمری تمام سال هن

 سال 75 زیر پسران و سال 9 زیر دختران منظور کنیم، می اطفال از صحبت وقتی که است

 آیا د،شو جرمی مرتکب ای ساله هشت پسر یا ساله هفت دختر اگر ،دیگر عبارت به است؟

 های برنامه اجرای محدوده و حوزه ،واقع در است؟ رسیدگی قابل و دهش واقع جرمی

 است؟ نوجوانان و اطفال از سنی گروه چه به نسبت ترمیمی

 زیر پسران و سال 9 زیر دختران که کند می بیانک .د.آ.ق 984 ماده 7 تبصره اطالق

 فصل در مقنن روند که رسد می نظر به اما .ندشو می محسوب طفل قمری تمام سال 75

 سال 75 تا 9 بین پسران، در طفل از مراد و نبوده هگون این اسالمی مجازات قانون دهم

 مشخص و است ابهام محل هنوز طفل از مراد دختران درباره لکن .است شمسی تمام

 .است سنی رده چه منظور ،کنیم می اطفال دختران از سخن وقتی آیا که نیست

 نوجوان و طفل بزهکاران به نسبت گری میانجی فرایند اعمال .1-1-1

 در بسزایی تأثیر تواند می ترمیمی عدالت های برنامه از یکی عنوان به کیفری ریگ میانجی

 باشد  داشته نوجوانان و اطفال درباره ثانویه انحراف همچنین و ثانویه دیدگی بزه پیشگیری

 با .کند جلوگیری دادگستری نهاد سوی از سنی رده این بزهکاران خوردن برچسب از و

 به نسبت ترمیمی برنامه این اجرای برای مناسبی بستر قانونگذار ،ک.د.آ.ق 06 ماده تدوین

 70 زیر کاربزه یا دیده بزه شخص توافق اما .است کرده ایجاد نیز نوجوان و اطفال بزهکاران

 نامه آیین مفاد به توجه با و رسد نمی نظر به کافی گری میانجی به ارجاع برای سال

 در گری میانجی مسیر در پرونده دادن قرار یبرا که دریافتتوان  می نیز گری میانجی

 وی سرپرست یا ولی موافقت ،است نوجوان یا طفل دعوا طرفین از یکی که هایی پرونده

گری در امور کیفری  میانجی نامه آیین در .باشد ترمیمی اقدام این برای اساسی شرط

 این درباره گری میانجی فرایند درباره خاصی مقررات وزیران هیأت 60/1/7995 مصوب

 .کرد خواهیم اشاره آن به ادامه در که شده گرفته نظر در سنی گروه

 نوجوانان و اطفال مورد در گری میانجی فرایند اعمال ،نامه آییناین  61 و 67 ،65 مواد

 طرفین از یکی اگر کهاست  داشته بیاننامه یادشده  آیین 65 ماده .است کرده مقرر را

 جلسات در وی ولی یا سرپرست حضور باشد، داشته سال 70 از کمتر گری میانجی فرایند

 و اطفال از حمایت یراستا در قانونگذار سخن این واقع در .است الزامی گری میانجی
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 یا ولی که است الزم ،آنها شخصیتی ضعف دلیل به که است دیده بزه و کاربزه نوجوانان

 که برسانند امضا به را توافقاتی ات باشد داشته حضور گری میانجی جلسات در آنها سرپرست

 سرپرست یا ولی سال 70 از کمتر شخصِ چنانچه حال .نگردد آنها حقوق تضییع به منجر

یادشده  نامه آیین 65 ماده چیست؟ تکلیف نباشد، مقدور وی به دسترسی یا باشد نداشته

 به یفتکل تعیین برای مراتب ،سرپرست یا ولی حضور عدم صورت در که است گفته تنها

 عنوان به را شخصی دادستان سؤال، فرض درکه  سدر می نظر به .شود می  اعالم قضایی مقام

 در ،نوجوان یا طفل کاربزه یا دیده بزه سرپرست عنوان به وی و کند می تعیین موقت قیم

 .کرد خواهد پیدا حضور  گری میانجی جلسات

 70 از کمتر شخص توسط لیما توافقات که شده اشارهنامه مذکور  آیین 67 ماده در

 ولی تأیید به منوط بالغغیر اطفال توسط غیرمالی توافقات و گری میانجی جلسات در سال

 که آمده میان به سخن بالغغیر اطفال عبارت از ماده این در .باشد می وی سرپرست یا

 نظام در بالغغیر اطفال سنی گروه شد، ذکر گذشته صفحات در که توضیحاتی طبق

 پسران تمام شامل بالغغیر اطفال عبارت، این طبق زیرا ،نیست مشخص چندان ام کیفری

 است بعید که باشد می قمری تمام سال 9 زیر دختران تمام و قمری تمام سال 75 زیر

 .باشد گونه این مقنن مراد

 از بتواند تا  شده داده میانجی شخص به اختیار اینالذکر  نامه فوق آیین 61 ماده در

 و اطفال از حمایت زمینه در آنها اساسنامه که نهادی مردم های سازمان یا ربط ذی های نهاد

 خود مطلوب نتیجه به فرایند این تا نندک دعوت گری میانجی جلسات در ،است نوجوانان

 .است نوجوان و طفل بزهکاران و دیده بزه از حمایت افزایش منظور به مقنن اقدام این .برسد

 بـه  ارجـاع  اختیـار  کـه  ای قضـایی  مقـام  کـه  باشـیم   داشـته  وجـه ت است الزم پایان در

 دادرس تمـام  سـال  75 زیـر  متهمـان  در دارد، را نوجوانان و اطفال جرایم در گری میانجی

 .باشد می دادستان تمام سال 70 تا 75 بین متهمان در و نوجوانان و اطفال دادگاه

 جواناننو و اطفال درباره تحقیق مقام ترمیمی رویکردهای .1-3

 شامل تحقیقات این .است یکیفر های رسیدگی در مهم ارکان از یکی مقدماتی تحقیقات

 نهایتاً و جرم آثار یامحا و متهم شدن مخفی یا فرار از جلوگیری و جرم دالیل آوری جمع

 ،7901 آخوندی،)است متهم مجرمیت عدم یا مجرمیت خصوصدر قضایی مقام اظهارنظر

 مقدماتی تحقیقات» که اند داشته بیان مقوله این تعریف در دانانحقوق از برخی .(91ص ،5ج
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 منتهی و آید می عمل هب دادگستری ضابطان یا مستنطق توسط که جرم به راجع تحقیقات

 .(747ص ،7997 لنگرودی، جعفری)«شود می تعقیب منع یا مجرمیت قرار صدور به

 کرده تعریف چنین این را مقدماتی تحقیقات 98 ماده در 7996 سال در قانونگذار

 آثار حفظ برای قضایی مقامات دیگر یا بازپرس سوی از که است اقداماتی مجموعه» :است

 شدن مخفی و فرار از جلوگیری و یافتن شناسایی، جرم، وقوع ادله آوری جمع و الئمع و

 ضابطان اقدامات مقدماتی، تحقیقات از مضیق تعریف این ارائه با .«شود می انجام متهم

 تحقیقات از نهایی قرارهای صدور و مطلعین و شهود از تحقیق و احضار دادگستری،

 .است شده خارج مقدماتی

 تحقیقات مرحله در مقنن که را ترمیمی های برنامه و رویکردها تا برآنیم بخش این در

 .کنیم بررسی ،گرفته نظر در نوجوانان و اطفال به نسبت مقدماتی

 مقدماتی تحقیقات به را نهم فصل 7996 کیفری دادرسی آیین قانون در قانونگذار

 ویژه دادسرای ،این قانون 605 ماده با مطابق .است داده اختصاص نوجوانان و اطفال جرایم

 بازپرس چند یا یک حضور با و دادستان معاونان از یکی سرپرستی به نوجوانان و اطفال

 جزب را سال 70 تا 75 افراد جرایم مقدماتی تحقیقات دادسرا این که شود می تشکیل

 قانونگذار رویکرد این .دارد برعهده ،دشو می مطرح دادگاه در مستقیماً پرونده که مواردی

 تا است نوجوانان و اطفال با برخورد در افتراقی کیفری سیاست اجرای جهت در گامی

 بتوان معه،جا افراد از گروه این بیشتر پذیریآسیب و آنها شخصیتی های ویژگی به باتوجه

 ویژه دادسرای عنوان با دادسرایی اختصاص بنابراین .داشت آنها با مناسبی برخورد

 و شرایط تا است نوجوان بزهکاران شرایط به توجه جهت در ثرؤم گامی خود نوجوانان

 چون مواردی بر عالوه .بگیرد صورت آنها با کیفری هاینهاد سوی از متفاوتی برخورد

 دعوای طرفین بین وسازش صلح ایجاد در بازپرس سعی و هخواست تأمین درخواست

 به است، مقدماتی تحقیقات مرحله در ترمیمی عدالت های آموزه از ای جلوه که کیفری

 قابل آن در ترمیمی های جلوه و دارد نوجوان و طفل کارانبزه به اختصاص که مواردی

 .کرد خواهیم اشاره ،است لمس

 نوجوانان و اطفال کیفری تأمین قرارهای .1-3-9

 نسبت شده اعمال تأمین قرارهای از متفاوت نوجوانان دادسرای در صادره تأمین هایقرار

 نگاه این .است گرفته پیش در افتراقی رویکرد قانونگذار زمینه این در و است بزرگساالن به
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 ننوجوا یا طفل کارانبزه به نسبت را تأمین قرارهای ایاجر مقنن که است این از حاکی

 برای تأمین قرار عنوان به را دیگری امور آنها بازپروی و اصالح جهت در و ندانسته صحیح

 .است گرفته نظر در دسته این

 حسب قضایی مرجع ،مقدماتی تحقیقات جریان در» :دارد می بیان ک.د.آ.ق 601 ماده

 یا انونیق سرپرست یا ء،اولیا والدین، به را قانون این موضوع نوجوانان و اطفال مورد،

 یا حقیقی شخص هر به آنان، پذیرش از امتناع یا و دسترسی عدم یا فقدان صورتدر

 یا طفل حضور هرگاه ملتزمند مذکور اشخاص .سپارد می ،بداند مصلحت که حقوقی

 نیز سال هجده تاپانزده  افراد .نمایند معرفی قضایی مرجع به را او باشد الزم نوجوان

 .باشند می دادگاه به خود معرفی به ملزم شخصاً

 پذیر امکان سال پانزده باالی نمتهما از تنها وثیقه یا کفیل اخذ ،ضرورت صورت در

 شده بینی پیش جرایم مورد در یا و وثیقه ایداع یا کفیل معرفی از عجز صورت در .است

 رقرا قانون، این (690) ماده رعایت با تواند می دادگاه یا دادسرا ،این قانون( 691) ماده

 .کند صادر تربیت و اصالح کانون دررا  آنان موقت دارینگه

 .«قرار نگهداری موقت، تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت است -تبصره

 قانونگذار روحی، های آسیب و صدمات تحمیل از اجتناب منظور به ،ماده این براساس

 و تحقیقات برای آنها دعوت و هدانست ممنوع را نوجوان یا طفل کارانبزه مستقیم احضار

 شرایط تحت حال هر به اما .است گرفته نظر در سرپرست یا والدین طریق از را محاکمه

 گرفته نظر در را تربیت و اصالح کانون در نوجوان کارانبزه موقت نگهداری امکان خاصی

 .(67ص ،7995 قراخانی، و منش ابراهیم ،احمدیانی)است

 و اهمیت به توجه با باید مقدماتی تحقیقات جریان در اطفال دادگاه و دادسرا بنابراین

 منافع رعایت ضمن و نماید میمتص اتخاذ به مبادرت شرایط سایر و متهم سن جرم، نوع

 .(779ص ،7905 توانا، نجفی)بدهد قرار مدنظر نیز را طفل تربیت و اصالح دیده، بزه

 نوعی به و سرکوبگرانه تأمین رهایقرا اعمال به تمایل اول گام در مقنن اینکه رغم علی

 و اصالح کانون در دارینگه ماده، ادامه در اما ،نداشته را نوجوانان به نسبت سزاگرایانه

 نوعی به که گرفته نظر در نوجوانان برای ،است موقت بازداشت قرار به شبیه که را تربیت

 یک اجرای مقام در ای مقرره چنین تدوین با مقنن زیرا ،است گرفته صورت غرض نقض

 به ،موقت داشتباز به شبیه قراری گرفتن نظر در با که بوده اصالحی و حمایتی رویکرد

 .است نرسیده خود مطلوب
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 شخصیت پرونده تشکیل لزوم .1-3-1

 اطفال اجتماعی و خانوادگی و فردی وضعیت و روانی و روحی های ویژگی به نسبت آگاهی

 منظور به کیفریغیر و کیفری تدابیر اعمال زیرا ،رسد می نظر به ضروری بزهکار نوجوانان و

 مقام که نشیند می ثمر به زمانی بزهکاران از قشر این مجدد پذیری جامعه و اصالح و تربیت

 ،احمدیانی)باشد رسیده نوجوان یا طفل شخصیت از کاملی و کافی شناخت به قضایی

 پرونده کنار در خصیتش پرونده تشکیل با .(64ص ،7995 قراخانی، و منش ابراهیم

 زمینه ،شده فراهم نوجوان یا طفل برای عادالنه دادرسی شرایط نوعی به ،کیفری

 حقیقت در .شود می مهیا ،است شخصیت پرونده تشکیل نتای، از که ها مجازات کردن فردی

 و اصالح های زمینه و داد قرار درمان مورد را بزهکار نوجوان یا طفلتوان  می اقدام این با

 دادرسی آیین قانون در .(9ص ،7997 امینی، و اسفندی)دکر فراهم وی در را ازپذیریب

 اختیار در امر این اما بود، دهش بینی پیش شخصیت پرونده تشکیل 7910 مصوب کیفری

 اختیارات ءجز شخصیت پرونده تشکیل اوالً زیرا ،آمد می شمار به نقص خود که بود دادگاه

 شخصیت شناخت ثانیاً .نداشت آن تشکیل به الزامی قضایی قامم جهت این از و بود دادگاه

قانون آیین  در اما .بود نخواهد ثمر مثمر چندان دادگاه در دادرسی مرحله در متهم

 .شد آورده شمار به عادالنه دادرسی الزامی ارکان از مهم این 7996دادرسی کیفری مصوب 

 اجتماعی مددکار گزارش ویحا و است بزهکاری پرونده از مجزا شخصیت، پرونده

 .است پزشکی روان و پزشکی گزارش و متهم تماعیاج و خانوادگی مادی، وضع خصوصدر

 آمادگی و شخصیتی و روحی های ویژگی دلیل به نوجوان و طفل بزهکاران خصوصدر

 شده مطرح های مقوله از که کنندهبازپذیر شرمسازی به انمجرم از گروه این بیشتر بالقوه

 در شخصیت پرونده تشکیل لزوم بر عالوه مقنن است، ترمیمی عدالت و ناسیش جرم در

 در شخصیت پرونده تشکیل ،این قانون 607 ماده در ،ک.د.آ.ق 689 ماده مصرحه موارد

 قانون حمایتی رویکرد از نشان امر این که دانسته الزامی نیز را 7 و 5 درجه تعزیری جرایم

 شخصیت پرونده تشکیل لزوم عدم .(70ص ،7996 نی،حسی)است بزهکاران از گروه این به

 :داشت خواهد را معنا دو این از یکی نوجوانان و اطفال برای 0 و 1 درجه تعزیری جرایم در

 جرایم، این تأثیرات بودن ناچیز و آنها بودن سبک دلیل به 0 و 1 درجه تعزیری جرایم در -7

 که ای پرونده چنین تشکیل فهد با و ردندا لزومی آنچنان شخصیت پرونده تشکیل

 تشدید سبب جرایم از دسته این زیرا ،ندارد ابقتمط است بزهکاری تکرار از پیشگیری

 .ندشو نمی بزهکاری تکرار و انحراف
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 جرایم در شخصیت پرونده تشکیل بینی پیش عدم برایتوان  می که دیگری دلیل -6

 نای تشکیل دستور ،ک.د.آ.ق 689 ماده طبق که است این آورد 0 و 1 درجه تعزیری

قانون  948 ماده طبق اینکه دلیل به بنابراین .دشو می صادر بازپرس سوی از پرونده

 و بازپرس وجود عدم دلیل به شوند، می طرح دادگاه در مستقیماً مذکور جرایم ،مزکور

 جرایم برای کیفرخواست، صدور از قبل و دادسرا در شخصیت پرونده تشکیل لزوم

 .است  دهشن بینی یشپ 0 و1 درجه

 پرونده مستقیماً که مواردی در زیرا ،است صحیح اول برداشت برداشت، دو این میان از

 ،کرده تحقیقات به شروع بازپرسی کسوت در ابتدا دادگاه دادرس ،شود می مطرح دادگاه در

 ،ک.د.آ.ق 987 ماده طبق مثال، طور به .کند می آغاز را رسیدگی دادرسی کسوت در سپس

 شخصی اگر حال .شود می رسیدگی صالح دادگاه در مستقیم طور به عفت منافی جرایم به

 رسیدگی و طرح یک کیفری دادگاه در مستقیماً باید پرونده این ،دشو محصنه زنای مرتکب

 به ارسال عدم دلیل به است، حیات سلب مجازات موجب جرایم از جرم این که حال .شود

 شک بی شود؟ تشکیل شخصیت پرونده نباید آیا ،دادگاه در اتیمقدم تحقیقات انجام و دادسرا

 پرونده تشکیل دستور باید بازپرس که شود می این از سخن وقتی بنابراین .است منفی پاسخ

 .باشد گونه این صرفاً اینکه نه است غالبیت قید باب از ،بدهد را شخصیت

 معنای هب 0 و 1 جهدر تعزیری جرایم در شخصیت پرونده بینی پیش عدم بنابراین

 ،گردیده جرم مرتکب وی که شرایطی و اوضاع گرفتن نادیده و کاربزه از نکردن حمایت

 برای لزومی ،بودنشان اهمیت کم و سبک دلیل به جرایم از دسته ایندر  بلکه ،باشد نمی

 وی که است این متهم شخصیت شناخت فلسفه زیرا ،ندارد وجود شخصیت پرونده تشکیل

 در گرفتن قرار و کاریبزه به میل شدید، و سنگین جرایم انجام با و رددا کخطرنا حالت

 تعزیری جرایم نمرتکبا در ویژگی این و دارد وجود وی در شدید طور به انحراف بستر

 .نیست مشهود 0 و 1 درجه

 نوجوانان دادسرای سوی از تسخیری وکیل تعیین .1-3-3

 ظورمن به و متهم کودکان حقوق همیتا به توجه با جنایی سیاست گیرندگان تصمیم

 ویژه رویکردی با تقنینی نظام در بزهکاران، از دسته این بر ناظر المللی بین اسناد با فکریهم

 .(788ص ،7907 نیازپور،)اند نگریسته کیفری فرایند در وکیل داشتن بر مبنی آنان حق به

 وکیل نام به وکیلی از موارد زا ای پاره در مقنن .دارد خود برای را وکیل انتخاب حق متهم
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 از و ندارد موکل با دادیقرار که است وکیلی تسخیری وکیل» .است کردهصحبت  تسخیری

 وحدت رأی)«موکل حق احقاق برای شود می برگزیده وکال کانون و قضایی مراجع طرف

 از مندی بهره 7910 مصوب کیفری دادرسی آیین نونقا .(60/7/79-76/17 شماره رویه

 بیان 668 ماده در و بود پذیرفته مشروط صورت به اطفال جرایم کلیه در را تسخیری وکیل

 سرپرست یا ولی به است مکلف دادگاه اطفال، جرایم به رسیدگی هنگام در» که داشت می

 چنانچه .کند تعیین وکیل او برای یا یابد حضور شخصاً دادگاه در نماید اعالم طفل قانونی

 برای دادگاه نیابد، حضور نیز خود و ننماید وکیل تعیین به اقدام قانونی سرپرست یا ولی

 برای تخیری وکیل از برخورداری ماده این در .«کرد خواهد تعیین تسخیری وکیل طفل

 تنها نه سرپرست یا ولی که بود زمانی به مشروط اما بود شده پذیرفته جرایم همه در اطفال

 .باشد نکرده تعیین نیز وکیل بلکه ،نشود حاضر رسیدگی جلسه در

 و اطفال برای تسخیری وکیل تعیین قانونگذار ،7996ک مصوب .د.آ.ق 475ماده  در

 وکیل تعیین عدم صورت در ،جرایم این در که 7داد اختصاص خاصی جرایم به را نوجوانان

 اقدام قضایی مرجع موجه، عذر بدون تعیینی وکیل حضور عدم ای سرپرست یا ولی سوی از

 حضور فرض در حتی 7996 ک.د.آ.ق در اوالً بنابراین .نماید می تسخیری وکیل نتعیی به

 وکیل تعیین ثانیاً .است الزامی تسخیری وکیل تعیین نیز طفل قانونی سرپرست یا ولی

 از حمایتی رویکرد عنوان به زنی مقدماتی تحقیقات و دادسرا مرحله در حتی تسخیری

 صورت به را خود از دفاع توانایی وی زیرا ،است شده هگرفت نظر در نوجوان و لطف کارانبزه

 ،دارند کارانبزه از قشر این که خاصی شخصیتی یها ویژگی دلیل به همچنین .ردندا کامل

 .رسد می نظر به ضروری دارند آگاهی حقوقی مسائل عرضه در که اشخاصی وجود

  

                                                                                                                             
در جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادگاه کیفری یـک اسـت یـا    »: 7996ک مصوب .د.آ.ق 475ماده . 7

ایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و باالتر، جر

نماید کـه بـرای او وکیـل تعیـین      دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابالغ می

وجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعالم عذر م در. کند

تواند خـود از   در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می. شود تعیین می

 .«تواند از خود دفاع کند نوجوان نیز می. وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید
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 نتیجه

 قابلغیر امری کیفری های امنظ تمامی رد نوجوان و طفل دیدگان بزه و بزهکاران وجود

 از قشر این رفتاری و اخالقی های ویژگی شخصیت، سن، همچون عواملی که است انکار

 به رسیدگی به نسبت متفاوت رویکردی ایجاد به را قضایی و تقنینی دستگاه جامعه، افراد

 که دادرسی مراحل از مرحله اولین متفاوت، رویکرد این در .است کرده اقناع آنها جرایم

 شود تنظیم نحوی به باید است، انصاف و عدالت اندرکاران دست با نوجوانان یا طفل برخورد

 تکرار یا نوجوان یا طفل بزهکاران برای ثانویه انحراف ،نتیجه در و زنی برچسب سبب که

 .دشون نوجوان یا طفل دیدگان بزه برای دیدگی بزه

 کیفری دادرسی آیین قانون در مقنن گرفت، قرار بررسی و نقد مورد آنچه به توجه با

 با و برداشته ترمیمی عدالت های آموزه کردن اجرایی در را جدی های گام 7996مصوب 

 کرده عملی جرایم از ای پاره در قضازدایی بر مبنی را خود اراده ،جدیدی نهادهای تأسیس

 از جدید کیفری دادرسی آیین قانون در نیز نوجوانان و اطفال ،میان این در .است 

 برخوردهای کردن ترمیمی راستای در ها حمایت این که اند دهش مند بهره خاصی های حمایت

 .است  بوده بزهکاران از دسته این با قضایی

 ویژه پلیس تشکیل ،نهاد مردم یها سازمان مشارکت همچون تأسیساتی و نهادهای

 قرارهای صدور نابالغ، فرادا تحقیقات در زن نضابطا از استفاده امکان نوجوانان، و اطفال

 نهایتاً و نوجوان و اطفال بزهکاران به نسبت بیتعق قیتعو و بیتعق قیتعل ب،یتعق ترک

 جبران و شده ایجاد اختالفات فصلو حل جهت کیفری گری میانجی جلسات لتشکی امکان

 ترمیمی عدالت شناختی جرم اندیشه انعکاس و تجلّی بارز مصادیق جرم، از ناشی خسارات

 .است 7996 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون در

 صحیح شدن اجرایی صورت در که رسید خواهیم نتیجه این به نهادها این بررسی با

 از قشر این جرایم کاهش شاهد نوجوانان، و اطفال حوزه در رویکردها و نهادها این

 و موانع وجود لکن .یمباش اجتماعی عادی زندگی ادامه برای آنها بازپذیری و بزهکاران

 .است دهش ما قضایی نظام در آنها الزم کارایی از مانع االشعار فوق نقدهای

 اهمیتی رغم علی ،نوجوانان و اطفال ویژه پلیس ازجمله نهادها این از برخی متأسفانه

 سریعاً نوجوانان و اطفال پلیس تشکیل الیحه که است الزم و  نشده تشکیل هنوز ،دارد که

 .کند طی را خود تصویب مسیر
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Abstract 
Restorative justice is one of the types of justice in the criminal law system, 

which instead of relying on punishment and strengthening its aspect, by 

combining some of the features of the criminal system of the descent and the 

criminal system of rehabilitation focuses on compensating for the losses 

suffered and the social fate- family and even all of society. Therefore, the 

main concern of this kind of justice is the compensation of the victim and the 

retribution of the offender to the community without the execution of the 

punishment or the minimum punishment. In this paper, we will examine the 

approaches and programs that are applicable to children and adolescents in 

the process of prosecution and preliminary investigations. Considering the 

specific psychological and physical conditions of this age group and their 

greater vulnerability, attention to restorative approaches is important to 

them. Finally, we will conclude that the lawmakers in the penal code of 1392 

have considered restorative and semi-restorative approaches to children and 

adolescents, which are consistent with the principles of restorative justice.  
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