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چكيده
در سرتاسر جهان نگراني خاص و فزاينده اي دربارة مخدوش شدن حقوق كودكان زير 18 سال وجود دارد. به خصوص 
كودكاني كه در معرض سوءظن يا اتهام ارتكاب به جرم، ناگزير در تماس با نظام قضايي قرار مي گيرند. روش هاي 
سياستگذاري و اجرايي مربوط به دادرسي نوجوانان از اهم اولويت هاي حفظ حقوق كودكان است كه بسياري از 
كشورها واقعيات مربوط به آن را غالباًً كتمان مي كنند. قواعد خاص ناظر بر شيوه برخورد با متخلفان جوان در اسناد 
بين المللي الزام آور و غير الزام آور مورد تصويب و پذيرش قانوني دولت ها قرار گرفته است، ليكن پذيرندگان با اجبار 
رسمي به اجراي اين اسناد مواجه نمي باشند. تعيين سني كه در آن مي توان يك نوجوان را از نظر عقل و منطق داراي 
مسئوليت كيفري دانست، رعايت حداقل الزامات براي تضمين روند قضايي مناسب، حق به رسميت شناخته شده هر 
فرد متهم به بزه يا جرم براي يك محاكمه عادالنه است. از ميان مراحل مختلف روند دادرسي ويژه نوجوانان در مرحله 
دستگيري يا بالفاصله بعد از آن، بيشترين احتماِل مواجه شدن با بدترين شرايط نقض معيارهاي مربوطه وجود دارد.

تخصص و آموزش پليس و تخصيص منابع براي تدارك پليس ويژه اطفال در اين مورد به خصوص راهگشا است. 
وجود چنين نهاد حمايتي مؤثر موجب مي شود از يك سو، نوجوان مسئوليت اقدام غيرقانوني خود و نيز مواجهه با 
پيامدهاي آن را بپذيرد،  و از سوي ديگر، سرعت برخورد با عمل معارض قانون باال رفته، فرآيند رسيدگي و تخلف 

مربوطه به جاي آنكه از نظر زماني از هم منفك باشند، ارتباط مؤثر و بازدارنده پيدا كنند.
همچنين خانواده و جامعه در اصالح نوجوان دخيل مي شوند؛ امكان تماس مؤثر بين مرتكب و زيان ديده فراهم مي شود؛ 
مرتكب مستقيماً اقدام خود نسبت به زيان ديده را جبران مي كند؛ از برخورد نوجوان با نظام قضايي رسمي پرهيز مي شود 
و از صدور حكم محروميت از آزادي اجتناب مي شود و در نهايت نوجوان  با رفتاري متناسب با پيشبرد عزت نفس و 

ارزش انساني مواجه مي شود كه به منظور بازگرداندن و نه انزوا يا به حاشيه راندن او طراحي شده است.

كليد واژه ها
دادرسي نوجوانان (Juvenile justice)، دادگاه نوجوانان (Juvenile court)، اصالح قوانين كيفري و 
سياستگذاري دادرسي كيفري (Criminal Law reform  & criminal justice policy )، درمان متخلفين 
 Judicial)توسعة قضايي ،(Defense of children)دفاع از كودكان ،(Treatment of offenders)

.(Delinquency) بزهكاري ،(improvement

بايسته هاي دادرسي اطفال
«با تأكيد بر جايگاه پليس»

راحله الياسي 1

1. عضو هيئت علمي دانشگاه علوم انتظامي 

تاريخ دريافت: 86/7/30
تاريخ پذيرش: 87/3/25
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مقدمه
مي داند  زمين  روي  بر  خود  جانشين  و  ارزنده  بس  موجودي  را  انسان  متعال  خداوند 
«اني جاعل في االرض خليفه»(بقره، 30) طبق اين مفهوم در مقام تكوين، هر انسان را بر 
اساس فطرت سالم و حنيف موجوديت بخشيده «فطرت اهللا التي فطرالناس عليها» (روم، 
30) و در مقام تشريع هر كودكي  براساس گوهر يكدانه وجودش كفايت آموختن و عمل 

به همه نيكي ها و اجتناب از تمام بدهي ها را دارد «و لقد كرمنا بني آدم» (اسري، 70).
از اين منظر، در برخورد با انحرافات و كج رويهاي نوجوانان شيوه انتقام جويانه و 
مبتني بر كينه و نفرت مطرود است. بلكه جامعه و والدين بايستي مترصد فرصت هايي 
حق  و  رشد  حق  حمايت،  حق  حق بقا،  باشند.  گذشته  كوتاهي هاي  و  خطا  جبران  براي 
برقراري  كه  آورده  وجود  به  جهان  سطح  در  را  مشترك  پندارة  اين  كودك.  مشاركت 
فضاي  ايجاد  طريق  از  آنها  گسترش  و  كودكان  حقوق  از  حمايت  براي  مشاركت هايي 
مهمي  قوانين  و  بين المللي  مختلف  پيمان نامه هاي  است.  الزم  قطعًا  كودك  دوستدار 
مربوط به كودكان نيازمند به مراقبت و حمايت، از جمله قوانين مربوط به كار كودكان، 
مربوط به كودك آزاري و سوءاستفاده از كودكان، مربوط به كودكاني كه توانايي آنان 
مربوط  كودكان،  نگهداري  به  مربوط  دارو،  از  سوءاستفاده  به  مربوط  است،  متفاوت 
به فرزندخواندگي و سرپرستي و همچنين قوانين مهمي در خصوص «دادرسي ويژه 

اطفال» تدوين و تصويب گرديده است.
در تصويب اين قوانين، حمايت از كودكان خياباني، كودكان رها شده، كودكان گم 
كودكان  گرفته اند،  قرار  سوءاستفاده  و  آزار  مورد  كه  كودكاني  شاغل،  كودكان  شده، 
قرباني تجارت جسمي، كودكاني كه توانايي آنان متفاوت است، كودكان معتاد، كودكاني 
رواني  بيماري  كه  كودكاني  مؤسسات،  در  مستقر  كودكان  تعارضند،  در  قانون  با  كه 
فجايع،  و  مسلحانه  درگيري هاي  از  ديده  آسيب  كودكان  ايدز،  به  مبتال  كودكان  دارند، 
كودكان پناهنده سياسي، كودكاني كه خانوادة آنان دچار بحران هستند و... مدنظر قرار 

گرفته است.
اين اعتقاد جهاني كه مبتني بر احساس نياز به تدوين قوانين مفيد و نوين در جهت 
حمايت از كودكان بود، عالوه بر دستورات اكيد «دين مبين اسالم» موجبات يك دگرگوني 
اساسي در رويكرد ما به كودكان را فراهم آورد. فلذا حفظ منافع و حقوق كودك در 
دستور كار ملي قرار گرفت و در تاريخ 1383/11/18» اليحه رسيدگي به جرايم اطفال 
به  وزيران  هيئت   83/9/11 مورخ  جلسه  در  قوه قضاييه  پيشنهاد  به  بنا  نوجوانان»  و 
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تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسالمي تقديم گرديد.
بستر  ايجاد  ضرورت  بر  تأكيد  با  نوجوانان»  و  اطفال  جرايم  به  رسيدگي  «اليحه 
جامعه، به لحاظ فقدان قدرت تميز كامل  قضايي مناسب و متناسب با منافع كودك و 
در اين قشر از جامعه و تفاوت منشاء بزهكاري آنها و برقراري محيط صميمانه بين 
كودك و مقامات قضايي (برخورد غيركيفري و غير پليسي) و باالخره رسيدگي مطابق 
با شخصيت و روحيات آنان و با عنايت به تبعات منفي ناشي از مجازات اين دسته از 
افراد از جمله تقويت نابساماني ها و افزايش حس عناد نسبت به جامعه و ناهنجاري هاي 
جمهوري  اساسي  قانون   (158) اصل   (2) بند  اجراي  در  آنها  در  اخالقي  و  اجتماعي 
اسالمي ايران و به منظور تعيين عكس العمل مناسب و متناسب با شخصيت واقعي اين 
گروه جهت اصالح و تربيت آنها تهيه و به نمايندگان ملت براي تصويب پيشنهاد گرديده 

است.
داشته؛  كودكان  حال  مناسب  قضايي  روند  يك  ضرورت  بر  چشم اندازي  مقاله  اين 
كه  متخصصي  و  كارآمد  نيروي  مي پردازد:  اطفال»  «پليس  جايگاه  تبيين  به  باالخص 
روش هاي مواجهه با «اطفال در تعارض با قانون» را مي داند و به عنوان يك نهاد حمايتي 
خطرناك مطلع شده،  مؤثر قبل از ساير مقامات قضايي، از وقوع جرم يا بروز حالت 

تحقيقات مقدماتي را انجام مي دهد.
چه بسا برخورد تخصصي و آگاهانه پليس در مقام يكي از نظام هاي متحد مؤثر در 
حمايت از كودكان، فرهنگ لزوم رعايت قوانين و مقررات اجتماعي و اجتناب از تعارض 
با قانون را در اذهان اين كودكان احياء كرده و موجبات قضازدايي در دادرسي ويژه 

اطفال فراهم شود.

توسعة قضايي
خداوند متعال مؤمنان را به برقراري قسط و برپايي عدالت امر كرده و آن را شرط تقوا 
شمرده است «يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين هللا شهداء بالقسط و اليجرمنكم شنئان قوم 

علي االتعدلوا اعدلوا هواقرب للتقوي واتقوا اهللا ان اهللا خبير بما تعلمون» (مائده،8).
مفهوم توسعه قضايي كه عبارت از گسترش دادن تحقق عدالت در سيستم قضايي، 
است  اثربخش  و  كارا  عدالت  به  دستيابي  براي  اساسي  و  زيربنايي  بنيادين،  تحول 
عملياتي  محورهاي  است.  شريفه  آيه  اين  متبرك  آثار  از  يكي   (68  :1381 (براتي نيا، 

توسعه قضايي دو رويكرد مختلف دارد: جرم زدايي و قضازدايي.
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الف- «جرم زدايي»: در معناي دقيق كلمه يعني زدودن برچسب مجرمانه از يك عمل 
و رفتار (نجفي ابرندآبادي، 1384: 67).

ب- «قضازدايي»: سازوكاري است كه اثر آن خارج كردن مظنون و متهم به ارتكاب 
جرم از فرآيند رسيدگي قضايي كيفري است (نجفي ابرندآبادي، 1377: 141).

و  كافي  انگيزة  نوجوانان  ويژه  دادرسي  خاص  اهميت  واسطه  به  بين المللي  جامعه 
وافي براي توسعة قضايي و اتخاذ ابزار بين المللي با دامنه وسيع و محتواي تفصيلي 
داشته است. از جمله مهم ترين آنها تنظيم «پيمان نامه حقوق كودك مصوب  1989» در 
54 ماده است كه تا پايان سال 1997 توسط تمام كشورهاي عضو، به استثناي سومالي 

و اياالت متحده آمريكا به تصويب قانوني رسيد.
طبق  بر  كه  عهودي  «مقررات  مي دارد:  اشعار  كه  مدني  قانون   9 ماده  به  عنايت  با 
قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است» و با 
استناد به اصل 77 قانون اساسي «عهدنامه در صورتي الزام آور است كه از طرف دولت 
به مجلس شورا اظهار شود و تصميم نهايي در باب تنفيذ آن بر عهدة مجلس است»، 
اجراي  بلكه  نيست  كافي  مسئول  وزير  يا  سياسي  كننده  امضاي  صرف  ترتيب  اين  به 
عهدنامه وقتي در محاكم داخلي مطرح مي شود كه مفاد آن به تصويب مجلس رسيده 
باشد. در اول اسفندماه 1372 مطابق با 20 فوريه 1994 مجلس شوراي اسالمي ايران 
فروردين 1373  رسمي 16  رسانيد (روزنامه  تصويب  به  را  كودك  حقوق  كنوانسيون 

مطابق با 5 آوريل 1994).
ماده 40 «كنوانسيون حقوق كودك» بر اين امر تأكيد دارد كه: «كشورهاي عضو در 
مورد كودكان متهم يا مجرم به نقض قانون كيفري اين حق را به رسميت مي شناسند، 
كه با توجه به سن كودك، مطابق با شئونات و ارزش وي رفتار شود، به گونه اي كه 
موجب افزايش احترام كودك نسبت به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ديگران شده و 
نيز باعث افزايش خواست وي براي سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده 
كودكان  مورد  در  قضايي  عدالت  اجراي  براي  راهكارهايي  ارائه  به  سپس  و  شود...» 
مي پردازد. به عالوه داللت خاص اصول دوم، سوم و بيستم قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران و ساير قوانين مرتبط، ضرورت اصالح قانون تشكيل دادگاه هاي اطفال 
و  اطفال  جرايم  به  «رسيدگي  جديد  اليحه  تدوين  و   1338 آذر  دهم  مصوب  بزهكار 

نوجوانان» را اقتضا كرده است.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

فصلنامه دانش انتظامي - سال نهم - شماره چهارم   138 

طفل، ديدگاه قانوني
قرآن كريم شروع دوران طفوليت را بعد از پايان دوران جنيني مي داند: «...فانا خلقناكم 
من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ... ثم نخرجكم طفًال ثم لتبلغوا اشدكم و 

منكم من يتوفي و منكم من يرد الي ارذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئًا...» (حج،5).
به اين ترتيب مراحل مختلف عمر انسان چنين احصا شده است: طفوليت يا صبايت، 
بلوغ، رشد، اشد، شيخوخيت و ارذل العمر. در فقه، كودك به فردي اطالق مي شود كه به 
سن بلوغ نرسيده باشد و كودكي دو مرحله، پيش از تمييز و تمييز دارد. تمييز،قدرت 
تشخيص خوب از بد است. قوه تمييز همان قوه عاقله است كه به انسان اجازه مي دهد 

فرق ميان اِعمال مجاز و ممنوع را تشخيص دهد.
سه دسته روايات در خصوص بلوغ وجود دارد، ليكن هر جا سن خاصي براي بلوغ 
تعيين شده است جنبه موضوعيت ندارد و اشاره به سن خاص، به عنوان اماره اي نسبي 
در جهت شناخت غالب افراد جامعه است كه معموًالً در اين سن آثار ظاهري بلوغ در 
آنان پديدار مي شود. (صحيحه علي بن جعفر، بلوغ را احتالم كودك و آشنايي وي به 
دادوستد تعريف كرده است «الحرالعاملي، ج13، 1367: 141»). البته در برخي روايات 
نيز «سن» در تشخيص بلوغ موضوعيت دارد و آن را اماره اي مطلق در مكلف كردن 
فرد دانسته اند، (موثقه عبداهللا بن سنان به نقل از امام صادق(ع) و روايت ابوحمزه ثمالي 
از امام جعفرصادق(ع)، همان: 432- 431 و 403). ليكن از آنجا كه بلوغ، امري طبيعي 
است و با تلفيق آيات و روايات، بايستي گفت: «بلوغ سني، صرفًا اماره اي بر تحقق بلوغ 
جنسي است» و از آن روي كه به امور طبيعي «ايجاد» تعلق مي گيرد نه «جعل» بنابراين 
شارع در امور تكويني و طبيعي، جعل تأسيسي ندارد. بلوغ هر چيز در طبيعت بر حسب 
خود آن چيز است چنانچه در شريعت هم شارع، مكلف را به حصول همان عالئم ارجاع 
داه است؛ مانند عالئم بلوغ در مردان و زنان. از سوي ديگر به صراحت آيه 6 از سوره 
مباركه نساء، تحقق بلوغ به معناي خروج از مرحله كودكي نيست «وابتلواليتامي حتي 
اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشداً...» بنابراين آنچه موجب رشد قواي جنسي است، 

مالزمه با علل رشد قواي فكري ندارد (سادات اسدي، ش 45-46).
اما مفهوم طفل در قانون كشور ما با تحوالتي مواجه بوده است كه رويكردي به 
مجازات  «قانون  و 37   36 مواد  در  مقنن  دارد.  فرد  تعقيب  قابليت  و  كيفري  مسئوليت 
عمومي مصوب دي ماه سال 1304» از اطالق كلمه «طفل» به افراد 18-15 سال خودداري 

كرده است. يعني آنكه مفهوم طفل از نظر اين قانون افراد زير پانزده سال تمام است.
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در «قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338/9/10» افراد زير هجده سال 
و  اصالح  كانون  در  قانون،  با  معارض  ارتكاب  صورت  در  و  هستند  مجازات  غيرقابل 

ترتيب صرفًا با هدف تأديب و تربيت نگهداري مي شوند (مواد 4 و تبصره ماده 18).
پس از انقالب «بلوغ شرعي» مرز تشخيص طفل و غير طفل گرديد. ماده 49 قانون 
مجازات اسالمي مصوب 1370، طفلي كه به بلوغ شرعي نرسيده است را فاقد مسئوليت 
كيفري مي داند و در تبصره 1، اشاره به سن مشخصي نكرده است. با وحدت مالك از 
ماده 1210 قانون مدني، سن 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري 
اين  بر  ديرباز  از  ما  مقنن  گرچه  مي شود.  محسوب  كودكي  پايان  موعد  پسران  براي 
ديدگاه تأكيد داشته است ليكن همگام با تحوالت جهاني در سال 1381 از منظري نوين 
به مفهوم كودك توجه كرد؛ يعني از «معيار قابليت تعقيب كيفري» و «مسئوليت پذيري» 
طفل به سوي پذيرش مفهوم كودك از جنبه «بزه ديدگي» تغيير موضع داده است. ماده 
يك «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان»، كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام 
شمسي رسيده اند را مشمول حمايت قانون مي داند. در حالي كه در مواد 2 به  هجري 
بعد، كودكان را مورد حمايت قرار داده است، به طور تلويحي مي توان مصداق كودكان 
را اشخاص زير سن 18 سال تلقي كرد ليكن هنوز بين كودك و نوجوان حدي مشخص 

نشده است.
از ديدگاه جهاني حدود و ثغور سن طفل، با در نظر گرفتن نظام هاي حقوقي مختلف 
يك  ماده  ويژه  به  متحد،  سازمان ملل  اسناد  در  صراحت  به  مورد  اين  مي شود.  تعيين 

معاهده سياسي، فرهنگي و حقوقي كشورهاي عضو كامًال رعايت شده است.
در ماده يك پيمان نامه حقوق كودك، تمامي افراد زير هجده سال را با واژه عمومي 
«كودكان» تحت شمول اين پيمان نامه مي داند (مگر در موردي كه تحت قوانين قابل اجرا 
در مورد كودكان، بلوغ در سنين كمتري تحقق يابد). در حالي كه مقررات سازمان ملل 
براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي، اصطالح «نوجوان» را به تمامي افراد زير 
18 سال بدون هيچ قيد و شرط ديگري اطالق مي كند، در مقابل، مقررات پكن (كه قبل 
مقرر  واژه «نوجوان»  براي  را  مشخصي  سن  است)،  شده  تهيه  پيمان نامه  تصويب  از 
فرد  يا  كودك  از  است  عبارت  «نوجوان  كه:  مي كند  اكتفا  نظر  اين  ابزار  به  و  نداشته 
جواني كه، تحت نظام قضايي موردنظر، با او مي توان به شيوه اي متفاوت از شيوه رايج 
براي بزرگساالن رفتار كرد» (ماده 2، بند 2-الف). راهبردهاي رياض نيز شامل تعريف 

صريحي نيستند.
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 با اين وضعيت، در تعريف نوجوان به طور كامل تنوع سني وسيعي از 7 تا 18 سال 
يا حتي باالتر پيش مي آيد. چنين تنوعي به لحاظ وجود نظام هاي مختلف قضايي ملي، 
اجتناب ناپذير به نظر مي رسد و از تأثير اين مقررات مربوط به اطفال بزهكار نمي كاهد 

(نشريه اينوچنتي دايجست، ش 3:3).
كليه  «به  مي كند:  اعالم   1 ماده  در  نوجوانان»،  و  اطفال  جرايم  به  «رسيدگي  اليحه 
جرايم افراد كمتر از هجده سال تمام خورشيدي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي 

مي شود.»
با عنايت به عنوان اليحه، طيف سني زير 18 ساله چنانچه مرتكب اِعمال معارض با 
قانون شوند؛ يعني اِعمالي كه جرم انگاري و تعيين مجازات شده است، تحت شمول اين 
قانون قرار مي گيرند يا بهتر است بگوييم نوعي حمايت خاص و متفاوت قانوني خواهند 

داشت، ضمن اينكه حقوق جامعه نيز فراموش نمي شود.

مسئوليت كيفري
از منظر قوانين جزايي هر شخصي كه با علم و اطالع و به قصد ارتكاب جرم مرتكب 
عمل مجرمانه اي شده باشد مسئول قلمداد نمي شود، بلكه عالوه بر قصد مجرمانه بايد 
صفات و خصوصيات ديگري هم داشته باشد تا بتوان عمل مجرمانه را به او منتسب 
دانست. مرتكب بايستي از لحاظ ساختمان بدني و فكري به حد كمال رسيده باشد و 
قواي روحي او سالم باشد و به واسطه بروز حادثه، قواي مزبور مختل يا زايل نشده 
باشد. از سوي ديگر مرتكب بايستي از نظر جزايي كبير بوده و مجنون نباشد (صانعي، 

1372: 5 تا 3) مسئوليت كيفري در معناي واقعي عبارت است از:
اوًال- الزام و تحميل تبعات جزايي رفتار مجرمانه شخص بر او؛

مجرمانه  رفتار  جزايي  تبعات  تحمل  به  شخص  بودن  مجبور  يا  التزام  ثانيًا- 
(ميرسعيدي، 1383: 21).

نتايج  و  آثار  پاسخگويي  به  شخص  الزام  از  عبارت  كيفري  مسئوليت  ترتيب  بدين 
جرم ارتكابي است. يا در مفهومي  انتزاعي، مسئوليت كيفري عبارت است از «قابليت يا 

اهليت شخص براي تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه خود» (همان).
 در اين مفهوم هر شخصي كه قابليت تحمل مجازات را بر فرض ارتكاب جرم دارد، 

مسئول تلقي مي شود. اركان مسئوليت كيفري عبارت اند از: اهليت جزايي و تقصير.
اهليت جزايي از دو عنصر ادراك و اختيار تشكيل شده است. ادراك در حقوق جزا به 
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معناي «قدرت و توانايي بر درك و تمييز ماهيت افعال و آثار و تبعات اخالقي و اجتماعي 
كه بر آنها بار مي شود» به كار رفته است (همان: 113).

البته توانايي درك و تمييز به وضعيت ذهني و عقلي فرد بر مي شود و منبع آن عقل 
است. و اما كلمه اختيار در لغت به معناي «برگزيدن و انتخاب كردن و قدرت بر انجام 

كار به اراده خويش» است (عميد، 1385).
خاص  وضعيت  كردار  كه  رفتار  آزادي  از  است  عبارت  اختيار  جزا  حقوق  نظر  از 
فاعل در زمان ارتكاب جرم است، بي آنكه رابطه رواني ميان فاعل و جرم مستقيمًا در 
آن دخالتي داشته باشد (ميرسعيدي: 165). پرواضح است كه اجبار و اضطرار مفاهيمي 

خارج از اين معناست.

سن مسئوليت كيفري
مسئوليت  داراي  منطق  و  عقل  نظر  از  را  نوجوان  يك  مي توان  آن  در  كه  سني  براي 
كيفري دانست، معيار مشخص بين المللي وجود ندارد. پيمان نامة حقوق كودك در ماده 
1، كودك را به افراد انساني زير 18 سال اطالق مي كند، مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا 
در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود. اين كنوانسيون به دولت هاي عضو 
دستور مي دهد، به تعيين (يك سن حداقل) براي نقض قانون كيفري مبادرت ورزند به 
نحوي كه زير اين سن، كودك داراي قدرت نقض قانون تلقي نشود. (كنوانسيون حقوق 
كودك، ماده 40، بند 3 الف) مقررات پكن به دستور فوق مي افزايد كه: «سن مسئوليت 
كيفري نبايد بسيار پايين تعيين شود و الزم است واقعيات مربوط به بلوغ عاطفي، ذهني 
براي  متحد  سازمان ملل  استاندارد  مقررات  (حداقل  بگيرد».  نظر  در  را  كودك  عقلي  و 

دادرسي ويژه نوجوانان، ماده 4-1).
عامه  قاعده «شرايط  براساس  مجازات  و  كيفري  مسئوليت  مالك  اسالم  حقوق  در 

تكليف» بلوغ جنسي افراد ذكور و اناث است.
 همه فقها معتقدند كه كيفر حد و قصاص از كودك مميز و غيرمميز به دليل «حديث 
رفع» برداشته شده است (شيخ صدوق: 417)، و كودك فاقد مسئوليت جنايي است و 
كيفر  حد،  جاي  به  شود،  بزهكارانه  عمل  مرتكب  هرگاه  كودك  كه  گفته اند  فقها  بيشتر 
«تعزير» درباره او اجرا مي شود كه سبك تر از حد است؛ ولي اين تعزير نه به عنوان كيفر 
بلكه براي تربيت و تهذيب اوست و جالب است بدانيم كه معناي اصلي تعزير، «تأديب» 
به معناي فراخواندن به خوبي ها و نهي از بدي ها است (لسان العرب مفردات راغب، زير 
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«عزر»؛ ابراهيم انيس، المعجم الوسيط، زير «ادب»).
تعيين  براي  اسالم،  نگرش  به  متمايل  كلي،  راهبرد  نوعي  هم،  بين المللي  سطح  در 
سن مسئوليت كيفري به وجود آمده است كه بر اساس آن، به جاي سنت ها يا گرايش 
عمومي، اين سن بايد بر اساس يافته هاي پزشكي و روان شناختي جامعه شناسي تعيين 
شود. در واقع اصلي ترين و مهم ترين نگراني، ناشي از عدم تعيين حداقل سن مسئوليت 
سن  اين  زير  كودكان  براي  مناسب  قضايي  روند  به  دسترسي  تضمين  فقدان  كيفري، 

است.
در حقيقت از آنجا كه مداخله نظام قضايي تنها مجري تضمين حق برخورداري از 
قضاوت عادالنه است و صدور حكم، بيرون از نظام قضايي، شامل تصميم گيري توسط 
نهادهاي اداري، تابع قواعد ناظر بر دادگاه هاي رسمي نبوده و ممكن است خطر اتخاذ 
تصميمات خودسرانه سليقه اي را در پي داشته باشد، بنابراين الزم است هر كشوري 
يك رقم سني را به عنوان حداقل سن كيفري رسمًا اعالم كند، البته برخي از كشورها 
از سيستم موسوم به نظام مرحله اي يا (پله اي) استفاده مي كنند كه براساس آن، براي 
گروه هاي سني متفاوت اقدامات متفاوتي در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال: در اردن 
كه مسئوليت كيفري از هفت سالگي آغاز مي شود، متخلفين زير 12 سال در اصل فقط در 
معرض محكوميت به نظارت و اقداماتي در زمينه (مراقبت رفتاري) قرار دارند. برعكس 
در برخي جوامع، محدوديت سني معين نشده و سن مسئوليت كيفري عمًالًً از بدو تولد 
آغاز مي شود. در فرانسه حداقل سن مسئوليت كيفري سيزده سال است، كودكان 10 و 
12 ساله هم ممكن است ناگزير از حضور در اين شرايط گردند، قاضي فقط مي تواند به 
صدور دستور اقدامات آموزشي و مراقبتي، از جمله آزادي به قيد التزام، در صورتي 
كه تشخيص دهد كودك در معرض خطر قرار دارد، مبادرت ورزد. تفاوت هاي موجود 

بين كشورهاي مختلف واقعًاً حيرت آور است (اينوچنتي دايجست، ش 3: 4).
«اليحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان» در ماده 2 عنوان مي كند: «اطفال در 
صورت ارتكاب جرم مبراي از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به 

نحو مقرر در مواد آتي است.»
بنابراين اليحه مذكور اطفال را از مسئوليت كيفري مبرا مي داند و گرچه سني براي 
براي  الزم  شرعي  بلوغ  حد  به  رسيدن  ليكن  نكرده  مشخص  كيفري  مسئوليت  شروع 

تحمل تبعات جزايي رفتار مجرمانه مي داند.
نتيجه  پيش بيني  و  عمل  قبح  و  حسن  تشخيص  براي  از  اماره اي  بلوغ  حقيقت  در 
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حاصل از عمل قلمداد گرديده است.

كودكاني كه با قانون در تعارضند
ارتكاب هرگونه اِعمال و رفتار ناقض قانون و يا قرار گرفتن در معرض سوءظن يا اتهام 
ارتكاب به جرم، ناگزير اطفال را در تماس با نظام قضايي قرار مي دهد. واژه «بزهكار» 
در اسناد بين المللي تعريف نشده، ليكن در ماده 2 قواعد بيژينگ، به كودك و فرد جواني 
مجرم  است،  شده  مرتكب  جرمي  كه  گرديده  محرز  يا  شده  جرم  ارتكاب  به  متهم  كه 
اطفال،  دادرسي  در  سازمان ملل  مقررات  حداقل  رعايت  (لزوم  مي شود  اطالق  نوجوان 

مصوب 29 نوامبر 1958، قطعنامه 40/33).
افراد  توصيف  براي  بزهكار  نسبت به كاربرد واژة  البته «رهكردهاي رياض» قويًا 
نوجوان هشدار مي دهد. گرچه كراراً و حتي در عناوين، از واژة بزهكاري در كل پديده 
 45/112 (قطعنامه  پكن»  «مقررات  تدوين كنندگان  و  مي كند  استفاده  نوجوانان  اِعمال 
اصطالح  بزهكاري  لغت  جاي  به   (1990 دسامبر   14 مورخ  عمومي،  مجمع  مصوب 

«متخلفان نوجوان» را به كار گرفته اند.
در هر صورت حكم بزهكار هميشه و صرفًا به فردي كه مرتكب جرمي شده نسبت 
دارد  كاربرد.  اجتماعي  ضد  و  سركش  فرد  هر  براي  كلي  طور  به  بلكه  نمي شود  داده 
دادگاه هاي  در  كراراً  كه  سال  و  سن  كم  مجرمان  مورد  در  واژه  اين  كاربرد  بي شك 
اطفال ظاهر مي شوند، توجيه علمي و مفيدي دارد. اين افراد به نحوي از انحاء دردسر 
آفرين هستند و در برابر امر و نهي والدين مقاومت مي كنند؛ آماده طغيان هاي تهاجمي 
و پرخاشگرانه و از ديد آموزگارانشان غيرعادي و مسئله سازند؛ از نظر تحصيلي عقب 
افتادگي دارند و مرتب در مدرسه حاضر نمي شوند؛ آمادة اختالط و جوشش با جمع 
افراد هم سنخ خود هستند و در جرايم تخريب دسته جمعي يا مصرف موادمخدر شركت 
مي كنند و مستعد حمل سالح هاي تهاجمي و درگيري در نزاع و زدوخورد هستند. آنها 
حالت هاي تفوق طلبانه و پرخاش جويانه داشته و در مقابل تمامي قدرت ها از هر نوع كه 
باشند به ويژه در برابر پليس، شكاك و بدبين هستند. نحوه زندگي اين عده به تدريج 
كه رشد مي كنند، به طرز قابل توجهي به سمت لذت طلبي سوق مي يابد و مشخصه آن 
صرف مشروبات الكلي، بي بندوباري جنسي، انتخاب شغل هاي نيمه وقت و كوتاه مدت كه 
نياز به تبحر و كارآموزي خاصي نيست، بيكاري هاي پي درپي و عدم هرگونه استفاده 
منظم و يا سازنده از ساعات بيكاري است. اين روحية ضداجتماعي عام در ميان اطفال 
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و نوجوانان تكرار كننده جرم، غالبًاً توأم با عدم تربيت كافي، شرايط خانوادگي ضعيف 
و محروم، و انحراف يا مجرميت خانواده است.

بيشتر  و  سالگي  بيست  سن  به  كه  هنگامي  نوجوان،  بزهكاران  بيشتر  خوشبختانه 
نشان  خود  از  عادي  زندگي  با  بيشتري  هماهنگي  نشده،  جرم  مرتكب  ديگر  مي رسند، 
دوران  در  كه  آن هايي  نيز  و  هستند  زمينه ها  پيش  بدترين  داراي  كه  كساني  مي دهند. 
نوجواني، بيشترين نرخ تكرار جرم را داشته اند، بيش از بقيه ممكن است داراي منش هاي 
سازمان  غير  و  محدود  جرايم  با  توأم  بزرگسالي،  در  آنان  زندگي  و  شده  مجرمانه 
يافته اي باشد كه سرانجام منجر به تحمل مكرر حبس در زندان  شود (نجفي ابرندآبادي، 

هاشم بيگي، 1377: 200).
در كشورهاي مختلف،  تحقيقات بسيار گسترده اي درخصوص رفتار اطفال كه منجر 
مي آورند،  روي  بزه  به  اطفال  آنها  با  تقارن  در  كه  عللي  يا  مي شود  آنان  بزهكاري  به 
جنايتكار (در مورد  همساالن و بهره كشي افراد  ناكارآمد، تأثير  خانوادة  از جمله فقر، 
خاصي  مصاديق  است  ممكن  كشوري  هر  در  است.  گرفته  انجام  خياباني)  كودكان 
از  ديگري  نوع  ديگر  كشورهاي  در  و  باشد  اطفال  بزهكاري  برگيرندة  در  جرايم،  از 
جمله  از  كه  بيژينگ  مقررات  است.  متفاوت  نيز  جرايم  به  ارتكاب  علل  حتي  مصاديق، 
مقررات سازمان ملل متحد ناظر بر اطفال بزهكار است، دايرة اِعمال ارتكابي از سوي 
اطفال را وسيع تر در نظر گرفته؛ يعني نه تنها بر اِعمالي كه اطفال انجام مي دهند و در 
دايره حقوق كيفري، ارتكاب همان اِعمال از سوي بزرگساالن قابل مجازات است، احاطه 
دارد، بلكه اِعمال ارتكابي را از سوي اطفال كه در دايرة حقوق كيفري بزرگساالن قابل 

تعقيب نيست، نيز شامل مي شود.
رفتارهاي  دامنه  معموًالً  و  مي شود  تعيين  ملي  حقوق  در  اطفال  خاص  جرم هاي 
مدرسه،  از  فرار  مثال:  براي  بزرگساالن،  تا  است  وسيع تر  نوجوانان  براي  مجرمانه، 

نافرماني از اولياي خانه و مدرسه و ...
مستحق  نه  هستند،  تربيتي  و  تأميني  اقدامات  مشمول  اطفال  بيژينگ1  مقررات  طبق 
مجازات (عباچي، 1380). به حال بزهكاري پديده اي ناشي از رفتار ضداجتماعي است 
كه كودكان را در مواجهه و تعارض با قانون قرار مي دهد. در «اليحه رسيدگي به جرايم 
اطفال» به دفعات از جرايم اطفال و نوجوانان، قاضي دادگاه و دادسراي اطفال، دادگاه 

1. Rules Beijing
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كيفري ويژه رسيدگي به جرايم اطفال، متهم، جرم و... نام برده شده است، ليكن به طور 
اخص به ويژگي جرايم اطفال اشاره اي نكرده و اين جرايم يا پاره اي از آنها را احصا 

نكرده است.
گستره جرايم اطفال و نوجوانان نيز در مقايسه با جرايم بزرگساالن مطرح و مشخص 
نيست. البته در ماده 10 اشاره شده: «اگراطفال و نوجوانان مرتكب جرايمي گردند كه 
رسيدگي به آنها در صالحيت دادگاه كيفري استان است...» و يا در ماده 14 از جرايمي 
منافي  از «نوع  جرم  يا  و  باشد  سال  سه  از  كمتر  حبس   فقط  آنها  قانوني  مجازات  كه 
عفت» نام برده شده است. در تبصره همان ماده به «جرايم مشهود» كه مرتكب، طفل 
يا نوجوان باشد، در ماده 15 به جرايمي كه مجازات تعزيري و در ماده 17 به جرايمي 
كه مستوجب مجازات حد هستند اشاره شده است. بنابراين به نظر مي رسد منظور از 
جرايم ويژه اطفال همان اِعمالي است كه در ساير قوانين جرم انگاري شده و براي آنها 

مجازات تعيين شده است ليكن اطفال و نوجوانان مرتكب اين اِعمال مي شوند.

روند قضايي مناسب براي اطفال
در اكثر جوامع، هر چند به درجات و طرق گوناگون، در طول زمان اين نظر پذيرفته شده 
است كه هنگامي كه كودكان در تعارض با قانون قرار مي گيرند، الزم است به گونه اي 

متفاوت از بزرگساالن با آنان رفتار شود.
اين نكته بسيار حائز اهميت است كه كودكان متهم به ارتكاب بزه حق برخورداري از 
نحوه رفتاري را دارند كه به طور كامل شرايط سني، موقعيت و نيازهاي آنان را در نظر 
گيرد، بي آنكه اين امر هيچ يك از اصول اساسي حقوق بشر مربوط به «حق برخورداري 
از محاكمه عادالنه» را نقض كند. به هر حال فقدان تضمين دسترسي به روند قضايي 
مناسب، به معناي حق به رسميت شناخته شده هر فرد متهم به بزه، اصلي ترين نگراني 

است كه در مورد حقوق كودك وجود دارد.
تمهيداتي كه در سال هاي اخير در قوانين بين المللي مهيا شده در راستاي پيشبرد 
امكان بازپروري و قبول  نقش سازنده در جامعه براي كودكي است كه در مقابل قانون 

قرار گرفته و مهم ترين هدف در اين راستا «بازگشت كودك به جامعه» است.
ماده 5 مقررات پكن مقرر مي دارد: «نظام دادرسي نوجوانان بر رفاه نوجوانان تأكيد 
خواهد داشت» با اهتمام به «اصل تناسب جرم ومجازات» كه ابراز مي دارد: بايد اطمينان 
وضعيت  با  متناسب  همواره  نوجوان  متخلفان  به  نسبت  واكنش  هرگونه  شود  حاصل 
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مشخص خاطي و تخلف او خواهد بود، با تأكيد بر اجتناب از مجازات هاي صرفًا تنبيهي. 
مقررات پكن مضافًا مشوق استفاده از روشي است موسوم به «تغيير جهت»1 به معني 
نظام  با  نوجوان  متخلفان  تماس  عدم  نتيجه  در  و  دادگاه ها  به  آوردن  روي  از  اجتناب 
قضايي رسمي، به خصوص در مواردي كه متهم براي نخستين بار بازداشت مي شود. 

البته جرايم بسيار جدي نوجوانان برخورد متفاوتي مي طلبد.
براساس  نوجوانان  دادرسي  مفهوم  رايج،  بسيار  تعبير  يك سوء  برخالف  بنابراين 
كه  است  آن  بر  اصل  بلكه  نشده،  بنا  كلمه  خاص  مفهوم  به  اغماض  حاوي  برخوردي 

واكنش نسبت به ارتكاب خالف توسط نوجوان آن گونه باشد تا:
*باعث بازپروري و نه بيگانگي متخلف از اجتماع شود.

*از درگير شدن فرد با نظام رسمي قضايي و تا حدامكان قرار گرفتن وي در معرض 
واكنش هاي صرفًا تنبيهي از جمله محروميت از آزادي، اجتناب شود و به راه حل هاي 

سازنده مبتني بر بازگشت به جامعه اهميت ويژه بخشد (اينوچنتي دايجست، ش 3: 4).
همين ميانه روي را اسالم درباره كودكان برگزيده است؛ زيرا نه آنان را به طور 
محكوم  عاقالن  و  بالغان  سان  به  را  آنان  نه  و  داشته  معاف  كيفري  مسئوليت  از  كلي 

كرده است.
مقررات پكن، تأكيد دارد كه دادرسي نوجوانان بايد در فضايي «حاوي تفاهم» جريان 
بايد به نحوي كه به كودك اجازه داده شود در اين جريان مشاركت داشته و نظرات 

خود را آزادانه بيان كند. همچنين «مقررات پكن» راهكارهاي زير را ارائه كرده است:
1- در هر حوزه قضايي ملي مجموعه اي از قوانين، مقررات و قواعد مشخصًا حاكم 
بر بزهكاران نوجوان، مؤسسات و نهادهاي عهده دار وظايف دادرسي ويژه نوجوانان، 

در جهت اهداف زير تدوين شود:
حقوق  از  حمايت  ضمن  نوجوان،  بزهكاران  مختلف  نيازهاي  كردن  برآورده  الف) 

اساسي آنان؛
ب) برآورده كردن نيازهاي جامعه.

2- لزوم تعيين گستره رفتارهايي كه براي نوجوانان جرم محسوب مي شود، و به 
عنوان «جرايم مرتبت با حالت و وضعيت» دايره شمول وسيع تري دارد؛ براي مثال، فرار 

از مدرسه و نافرماني در مدرسه و خانواده.
رسميت  به  نوجوانان  براي  كيفري  مسئوليت  سن  مفهوم  حقوقي،  نظام  اين  در   -3
1. Diversion
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شناخته شود. آغاز اين سن، با توجه به واقعيت هاي مربوط به بلوغ عاطفي، رواني و 
عقلي، در سطح سني بسيار پايين تعيين نخواهد گرديد.

4- در نظام قضايي نوجوانان بايستي هرگونه واكنش در قبال بزهكاران نوجوان 
همواره متناسب با شرايط بزهكار و همچنين نوع بزه باشد (مجازات شايسته يا اصل 

تناسب).
5- در كليه مراحل رسيدگي و سطوح مختلف دادرسي شامل تحقيق، پيگرد، صدور 
مسئوليت پذيري  امر  مبتني بر  اختيارات  از  مناسبي  طيف  حكم،  اجراي  پيگيري  و  حكم 

پيش بيني و در حدمطلوبي رعايت شود.
6- تدبير كليه تضمينات بنيادي دادرسي كه از عناصر عادالنه محاكمه هستند، به 
طور اخص حائز اهميت است و عبارت اند از: اماره برائت، حق اطالع از اتهامات، حق 
حق  سرپرست،  يا  والدين  از  يكي  حضور  حق  حقوقي،  مشاوره  حق  سكوت،  اختيار 

مواجهه و طرح سؤال متقابل از شهود و حق طرح استيناف در مرجع باالتر.
7- فرآيند برچسب زدن حق حريم خصوصي براي نوجوانان، به منظور اجتناب از 
آسيب ديدن وي در نتيجه علني شدن بي مورد اطالعات، به موجب تحقيقات جرم شناسي، 
در كليه مراحل بايستي محترم شمرده شود. به ويژه از انتشار محتويات پرونده تحت 

رسيدگي، در رسانه هاي جمعي اجتناب شود.
و  كودك  بين  صميمانه  محيط  برقراري  هدف  با  اطفال»  جرايم  به  رسيدگي  «اليحه 
مقامات قضايي (برخورد غير كيفري و غير پليسي) در فصل اول از ماده 3 به بعد به 
تشكيالت و صالحيت مرتبط با اطفال معارض قانون پرداخته و نيز در فصل دوم طي 
دادرسي  آيين  تصميمات،  و  آراء  نيز  و  رسيدگي  ترتيب  و  تحقيقات  از  اعم  بخش  دو 
اطفال را تبيين كرده و در فصل سوم در خصوص مجازات ها و تعليق اجراي آن و در 
فصل چهارم به اماكني كه براي نگهداري و  بازپروري نوجوانان موضوع اين قانون 
حدود  تا  كه  مي پردازد  تربيت  و  اصالح  كانون  عنوان  با  است،  شده  داده  اختصاص 
زيادي به روش هاي علمي و مؤثر متناسب با شخصيت و روحيات اشخاص زير 18 

سال نزديك است.

تحقيق و پيگرد قانوني
در مرحله تحقيق و پيگرد قانوني اصول زير حائز اهميت است:

پس از توقيف نوجوان، مراتب فوراً يا ظرف كوتاه ترين زمان ممكن به اطالع والدين 
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يا سرپرست وي خواهد رسيد و قاضي يا مقام يا نهاد ذي صالح ديگر،  بدون تأخير بايد 
مجري  دستگاه هاي  بين  برخورد  همچنين  دهد.  قرار  بررسي  مورد  را  آزادي  موضوع 
قانون (پليس)، و بزهكار نوجوان بايد به نحوي صورت گيرد كه با توجه مقتضي به 
شرايط پرونده، جايگاه حقوقي نوجوان محترم انگاشته شده، مصلحت نوجوان رعايت و 
از آسيب به اواجتناب شود (حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي 
ويژه نوجوانان، طي قطعنامه 32840 مصوب مجمع عمومي مورخ 29 نوامبر 1985 كه 

به مقررات پكن معروف است).

بازداشت پيش از محاكمه
در بين مراحل برخورد با كودكان معارض با قانون، بازداشت پيش از محاكمه از اهميت 
ويژه اي برخوردار است. طي مدت بازداشت موقت نبايستي خطر «آلودگي به بزهكاري» 
ناچيز انگاشته شود؛ به همين دليل بازداشت موقت به عنوان آخرين راه چاره و براي 
كوتاه ترين مدت زمان ممكن كاربرد دارد لذا بر لزوم اقدامات جايگزين بايد تأكيد شود. 
قاعده 1-13 مقررات پكن نيز نسبت به تدبير اقدامات جديد و مبتكرانه به منظور اجتناب 

از اين گونه بازداشت ها در جهت مصالح نوجوان تشويق كرده است.
در شرايطي كه بازداشت پيش از محاكمه تنها راه حل باشد، نوجوانان تحت بازداشت 
موقت حق بهره مند شدن از كليه حقوق و تضمينات «حداقل مقررات استاندارد رفتار با 

زندانيان» و همچنين «عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي» را دارند.
در  بزرگساالن،  از  جداي  بايد  نوجوان  مدت  اين  در  كه  است  آن  مهم  بسيار  نكته   
بازداشتگاه جداگانه يا در بازداشتگاه هاي بزرگساالن در قسمتي مجزا نگهداري شود. 
نوجوان،  جنسيت  به  (وابسته  بازداشت  تحت  جوانان  خاص  نيازهاي  گسترده  دامنه 
معتادان به موادمخدر، معتادان به الكل، نوجوانان مبتال به بيماري هاي رواني، جواناني 
كه دچار ضربه روحي ناشي از بازداشت شده اند و...) موجبات طرح تدابير طبقه بندي 
متناسب براي نگهداري نوجوانان طي مدت بازداشت موقت به صورت مجزا را ايجاب 
كرده است. اين طريق مانع از قرباني شدن آنها مي شود. نوجوان طي مدت بازداشت 
تخصصي،  اجتماعي، آموزشي،  الزم است از مراقبت، حمايت و كليه كمك هاي فردي، 
رواني، پزشكي و جسماني كه بنا به مقتضاي سن، جنس و شخصيت خود نيازمند آن 

است، بهره مند شود.
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صدور حكم و اتخاذ تصميم
در صورت عدم قضازدايي از پروندة نوجوان بزهكار، مرجع ذي صالح (دادگاه، ديوان، 
هيئت، شورا و...) بر طبق اصول محاكمه منصفانه و عادالنه با او برخورد خواهد كرد. 
اين دادرسي در جهت حفظ مصالح نوجوان و در جو همراه با درك و تفاهم كه مشاركت 
مقررات   14-2) شد  خواهد  انجام  مي سازد  ميسر  را  نوجوان  اظهارات  آزادانه  بيان  و 
پكن). در طول جريان دادرسي حق داشتن كننده قانوني اعم از مشاور حقوقي يا وكيل 
حق  سرپرست  يا  والدين  پكن).  مقررات  است(15-1  محفوظ  نوجوان  براي  معاضدتي 
حضور در جريان دادرسي را دارند و حتي ممكن است در جهت مصالح نوجوان توسط 
مرجع ذي صالح ملزم به حضور در دادرسي گردند. متقابًال چنانچه داليلي مبني بر تأثير 
سوء حضور آنان در دست باشد، از اين امر ممانعت به عمل مي آيد (2-15 مقررات پكن). 
دادرسي عادالنه اقتضا مي كند نوجوان به شهادت دادن يا اعتراف به گناه ملزم نشود 
و اجازه داشته باشد شهود خود را براي بررسي اظهارات آنان در شرايط مساوي در 
دادرسي شركت دهد. در صورتي كه نوجوان قادر به فهميدن زبان مورد استفاده يا 

تكلم به آن زبان نباشد، بتواند از ياري يك مترجم به طور رايگان برخوردار شود.
در نهايت چنانچه نوجوان مجرم شناخته شود بايد بتواند از مقام يا مرجع قضايي 
و  صادره  حكم  قانون،  با  مطابق  بخواهد  باالتري  طرف  بي  و  مستقل  صالحيت،  واجد 

هرگونه اقدام ناشي از آن را مورد تجديدنظر قرار دهد.
شايد اساسي ترين حق كودك آن است كه در كليه مراحل دادرسي حريم شخصي 

او كامًال محفوظ بماند.

نقش پليس در فرآيند دادرسي كيفري اطفال
روش هاي  و  قانون  با  معارض  اطفال  دادرسي  ويژگي هاي  خصوص  در  تاكنون  آنچه 
داخلي،  و  بين المللي  قوانين  بر  حاكم  روح  همچنين  شد،  بيان  آنها  با  مواجهه  ظريف 
مددكاران  و  قانون  مجري  مقامات  ساير  و  پليس  جايگاه  كه  است  آن  مبين  وضوح  به 
اجتماعي، براي «اجتناب از آسيب» در برخورد با طفلي كه به نوعي در تعارض با قانون 
قرار مي گيرد، چقدر خطير است. از آن روي كه مسئله درگير بودن در فرآيند دادرسي 
به خودي خود مي تواند «آسيب رساننده» باشد، عبارت «اجتناب از آسيب» را بايد به 
يا  اضافي  آسيب  هرگونه  از  پرهيز  همچنين  و  ممكن  آسيب  حداقل  آمدن  وارد  مفهوم 

ناروا تعبير كرد.
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و  جرم  عاليم  و  آثار  حفظ  براي  الزم  اقدامات  جرم  وقوع  از  اطالع  از  بعد  پليس 
جلوگيري از فرار يا اختفاي متهم را ضرورتًا انجام مي دهد و مراتب را به مرجع قضايي 
و  است  جرم  از  پيشگيري  پليس،  وظيفه  مهم ترين  اينكه  مضافًا  مي كند  اعالم  ذيصالح 
بسياري از اشكال رفتار متقابل مثل كاربرد كالم خشن، خشونت بدني يا قرار دادن در 
معرض عوامل محيطي، كه عبارت انعطاف پذير «اجتناب از آسيب» را خدشه دار مي كنند، 
در حرفة پليس مي تواند مصداق يابد. به همين دليل سازمان ملل متحد در زمينة اطفال 
بزهكار، به نقش پليس در فرآيند دادرسي كيفري توجه خاص كرده و در قواعد بيژينگ، 

قاعد (1-12) مقرر مي كند:
به  عمدتًا  يا  مي پردازند  نوجوانان  امور  به  منحصراًً  يا  غالبًاً  كه  پليس  «افسران 
انجام  نحو  بهترين  به  را  وظايفشان  آنكه  براي  مشغولند،  نوجوانان  جرم  از  پيشگيري 
دهند، بايد به شيوه خاصي آزموده و ورزيده شوند. در شهرهاي بزرگ، بايد واحدهاي 
پليس خاصي براي اين منظور تأسيس كرد. استقرار واحدهاي پليس اختصاصي، نه تنها 
در جهت تحقق  اصل مندرج در قواعد بين المللي ضرورت حياتي دارد بلكه به نحوي 
كلي تر براي توفيق در پيشگيري و مهار جرم نوجوانان و رفتار با مجرمان نوجوان نيز 

الزم است».
در حقيقت يكي از وظايف بسيار مهم پليس به نوجوانان مربوط مي شود، در حالي كه 

بخش كوچكي از امور وسيع و پيچيده پليس را تشكيل مي دهد.
آنان نخستين كساني هستند كه با نوجوانان معارض قانون تماس پيدا مي كنند. در 
حقيقت اين ايده كه پليس، وظيفه مسئوليتي جز كنترل جوانان ندارد، باطل است؛ چرا كه 
افسران پليس ويژه اطفال براي نوجوانان تصميم مي گيرند كه بايد آزاد شوند و يا اينكه 
اين مقوله  هدايت مي كنند. نقش پليس در  ديگري  نوجوانان يا مرجع  دادگاه  آنها را به 
با يك مددكار اجتماعي اشتباه نشود، بلكه پليس نبايد و نمي تواند يك مددكار اجتماعي 

باشد، گرچه در اهداف و فعاليت هايشان اتفاق نظر دارند و با يكديگر همكاري مي كنند.
«كنگره دوم سازمان ملل در زمينه پيشگيري از بزهكاري و اصالح مجرمان» اشاره 
مؤكد دارد كه: «اقدامات پيشگيري از بزهكاري توسط پليس، نبايد اداره پليس را به سازمان 

اجتماعي تبديل كند و در كار چنين سازمان ها يا نهادهاي آموزشي مداخله كند.»
نكته درخور توجه اينجاست كه ارتباط پليس با بزهكار، يك ارتباط الزامي و اجباري 
است در حالي كه ارتباط مددجو و مددكار و همچنين بيمار و پزشك، يك ارتباط ارادي 
و مبتني بر يك نوع قرارداد اجتماعي است و بايستي رضايت طرف مقابل جلب شود تا 
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امكان ارائه خدمات و كمك هاي الزم فراهم شود. برعكس پليس نياز به رعايت و موافقت 
نوعي  دو،  اين  بين  دارد.  وجود  اجباري  رابطه  يك  يعني  ندارد؛  بزه  قرباني  يا  بزهكار 
همگرايي جهت پيشگيري از وقوع جرم هست اما در دو نقش مجزا ظهور مي يابد: پليس 

در نقش كيفري؛ و مددكار اجتماعي در نقش شفادهي.
مدت مديدي است كه كشورهاي مختلف جهان در بحث پيشگيري و مبارزه با جرايم 
با  مثبتي  و  مفيد  همكاري  كشورها  اين  در  پليس  مي دانند.  دخيل  را  پليس  نوجوانان، 
روي  آن  از  و  است.  مؤثر  توجهي  قابل  نحو  به  امر  اين  در  و  دارد  اطفال  دادگاه هاي 
امروزه  مي شود،  آغاز  كالنتري ها  از  غالبًاً  بزهكار  كودكان  مجدد  تربيت  و  اصالح  كه 
نوجوانان، در كالنتري ها رسيدگي  در بسياري از كشورها، به جرايم كوچك و سبك 

مي شود و بدون ارجاع به دادگاه ها، قضيه حل وفصل مي شود.
به  هر ترتيب اولين بازجويي ها و تحقيقات در رسيدگي به جرايم اطفال، در كالنتري 
انجام مي شود. از نظر كودكي كه براي اولين بار مرتكب بزه مي شود يا بزه ديده است، 
نخستين تماس با پليس بسيار مهم است. اين برخورد چه بسا كه در تمام عمر كودك 
تأثيرگذار باشد، چنانچه كودك با خشونت و تندي رفتار مواجه شود، يقينًا آثار نامطلوب 
آن را تا مدت ها در ذهن و روان خود مرور خواهد كرد و دچار كينه و نفرت از مأموران 
طفل  روحيه  به  انتظامي  مقامات  توجه  عدم  و  كوچك  سهل انگاري  يك  مي شود.  قانون 
بزهكار باعث مي شود اين مجرمان اتفاقي براي تمام عمر در زمره دشمنان جامعه قرار 
گيرند. برعكس هرگاه در اولين مواجهه با افرادي كه با كودك برخورد قانوني مي كنند، 
خوشرفتاري و محبت پدرانه ببينند، انبساط بيشتري براي پذيرفتن نصايح مردان قانون 

و پشيماني از كرده خود خواهد داشت.
براي  تا  داشته  آن  بر  را  دنيا  مترقي  كشورهاي  اكثر  معنا،  همين  در  مداقه  اساسًا 
تربيت  نوجوانان  ويژه  پليس  عنوان  با  را  خاصي  گروه  نوجوانان  جرايم  از  پيشگيري 
كنند. اينان عالوه بر تخصص هاي انتظامي با اصول روان شناسي، تربيتي و مددكاري 
اجتماعي آشنا هستند. از اين رهگذر عمكرد پليس در مواجهه با اطفال بزهكار در دو 

شاخه قابل بررسي است:

الف- برخورد اوليه
ناگفته پيداست كه پليس مسئول حفظ نظم و آرامش در اجتماع، كشف جرم، دستگيري 
بزهكار و پيشگيري از وقوع جرم است و غالبًاً قبل از مقامات قضايي از وقوع جرم و يا 
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بروز حالت خطرناك مطلع شده و تحقيقات مقدماتي را به عمل مي آورد.
در دادرسي اطفال، تحقيقات مقدماتي ساده و سريع انجام مي گيرد، طبق بند 2 ماده 
وقت  اسرع  در  عادي  تشريفات  رعايت  بدون  دادرس ها  و  «پليس  بيژينگ  مقررات   11

بايستي اقدام كنند.»
از ميان مراحل مختلف روند دادرسي، در مرحله دستگيري يا بالفاصله بعد از آن، 
احتماًال در برخي كشورها متهم نوجوان قرباني شرايط اضطراب آور، حتي شكنجه و 
ساير رفتار خشونت آميز مي شود. به خصوص دختران از لحاظ سوءاستفاده جنسي در 
مراحل دستگيري و بازجويي آسيب پذير هستند. مضافًا در چنين شرايطي نوجوان از 
دسترسي به حاميان خود اعم از والدين، سرپرست، وكال، كنندگان قانوني و مددكاران 
«ممنوع المالقات  و  پليس»  توسط  بازداشت  طوالني  «دوره  مي ماند.  محروم  اجتماعي 
بودن بازداشت شدگان» به اين معني كه نوجوان عمًالً به وكيل و اعضاي خانواده خود 
دسترسي نداشته باشد، دو عاملي است كه به «استفاده وسيع از شكنجه» در برخي از 
كشورهاي جهان منجر مي شود. «انجمن بين المللي قضات دادگاه هاي ويژه نوجوانان و 
خانواده» به خصوص در ارتباط با مواردي ابراز نگراني مي كند كه كودك يا نوجواني 
دستگير مي شود، در بازداشت پليس قرار مي گيرد و سپس آزاد مي شود بي آنكه هرگز 
اثري از بازداشت او باقي مانده باشد يا اينكه پليس مداركي را در اختيار قاضي قرار 
دهد. در بنگالدش، گزارش شده است: «تعداد زيادي از كودكان هرگز در دادگاه حضور 
نمي يابند، آنان بعد از اينكه كتك مي خورند و رشوه اي مي پردازند، آزاد مي شوند، در 

حالي كه ترس از اِعمال تالفي جويانه، مانع از شكايت ايشان مي شود.»
در بعضي شرايط، علت اصلي بازداشت طوالني قبل از محاكمه صرفًا اين است كه 
غيرعادي نيست  قاضي تحقيق با انبوهي از پرونده ها مواجه است. در اين شرايط ابداً 
معيارهاي  نقض  و  بازداشت  شرايط  بدترين  باشند.  محبوس  ماه  چندين  نوجوانان  كه 
مي يابد.  بروز  امكان  محاكمه  از  قبل  بازداشت  زمان  در  نوجوان  يك  براي  مربوطه 
بيشتر  است،  شده  صادر  او  محكوميت  حكم  كه  نوجواني  مقايسه با  در  متهم  نوجوان 
در معرض خطرات تماس با متهمان بزرگسال (از جمله در بازداشتگاه كالنتري)، حبس 
در مكان غير بهداشتي، محروميت از مراقبت افراد متخصص و تعليم يافته، محروميت 
از فعاليت هاي معمول و حتي اقامت در محلي بسته براي 23 يا حتي 24 ساعت در روز 

قرار دارد.
به هرحال فقدان امكانات تحصيلي يا آموزشي در شرايط بازداشت قبل از محاكمه 
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قابل  آنان  اقامت  مدت  كه  نوجواناني  براي  برنامه ريزي  بودن  ناممكن  بهانه  به  گاه  را 
پيش بيني نيست، استدالل مي كنند. الاقل تا آنجا كه به حبس در بازداشتگاه هاي پليس 
مربوط مي شود، محدوديت هاي فيزيكي، دسترسي به اين نوع فعاليت ها را حتي اگر هم 

پيش بيني شده باشند ناممكن جلوه مي دهد.
همان طور كه در مرحله تحقيق و پيگرد قانوني متذكر شديم، مقررات پكن در قاعده 
(1-10) اشاره مي كند پس از توقيف نوجوان، صورت مراتب فوري به اطالع والدين يا 
سرپرست وي خواهد رسيد و نيز موضوع آزادي بايد بدون تأخير توسط يك قاضي يا 
مقام ذي صالح ديگر مورد بررسي قرار گيرد. الزم به ذكر است كه «مقام ذي صالح» به 
هر شخص يا مؤسسه به معناي عام از جمله هيئت هاي مردمي يا مراجع انتظامي گفته 

مي شود كه اختيار آزاد كردن شخص توقيف شده را داشته باشد.
از سوي ديگر قاعده 3-10 مقررات پكن تأكيد دارد: «برخورد بين دستگاه هاي مجري 
شرايط  به  مقتضي  توجه  با  كه  گيرد  صورت  نحوي  به  بايد  نوجوان  بزهكار  و  قانون 
پرونده، جايگاه حقوقي نوجوان محترم داشته شده، مصلحت نوجوان رعايت شود و 
از آسيب به او اجتناب شود.» اين امر به ويژه در برخورد اوليه با نهادهاي قانوني كه 
مي تواند بر نگرش نوجوان نسبت به دولت و جامعه تأثير ژرف گذارد از اهميت بسزايي 
برخوردار است. مضافًا اينكه موفقيت هرگونه مداخله بعدي عمدتًا بستگي به اين گونه 

برخوردهاي اوليه خواهد داشت.

ب - قضازدايي
پليس علمي از مدت ها قبل بر اين امر واقف گشته است كه ارجاع طفل به دادگاه براي 
رسيدگي به بزه و جرم او چيزي جز اتالف وقت نيست و اخطار و هشدار دادن به طفل 
اساسي ترين  كه  او  خانواده  به  طفل  وضعيت  دادن  اطالع  يا  و  رسمي  غير  صورت  به 

شيوة حل وفصل غير رسمي است، راهي بس مناسب تر است.
وقتي جرمي به وقوع مي پيوندد، در وهلة نخست، بايد مشخص شود كه اين مسئوليت 
به عهدة پليس است. در مورد اطفال معارض با قانون، برخورد پليس با مرتكب، اهميت 
فراواني دارد، به اين منظور قانونگذار اختيارات وسيع تري براي پليس ويژه نوجوانان 

قائل مي شود.
اسناد بين المللي در اين زمينه تأكيد دارد كه هنگام مواجهه با بزهكاري طفل، پليس 
بايد اصولي را رعايت كند كه طبق قانون اختيار اين گونه اصول به او تفويض گرديده 
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طبق  مسير،  تغيير  و  قضازدايي  متعاقبًا  و  طفل  به  دادن  اخطار  از:  عبارت اند  كه  است، 
مقررات موجود (عباچي: 124).

امروزه پليس آموزش ديده در خصوص نحوة برخورد با نوجوان بزهكار، نه تنها 
براي نخستين بار به طفل هشدار مي دهد بلكه براي دومين و سومين بار نيز به او اخطار 
صورتي  در  اين  البته  شود.  داده  قرار  دادگاه  اختيار  در  گزارشي  اينكه  بدون  مي دهد، 
و  آتش سوزي  عنف،  به  تجاوز  عمد،  قتل  نباشد:  مهم  و  جدي  جرايم  از  جرم  كه  است 

اِعمال مشابه.
معموًالً اخطار هم به خانواده و هم به خود نوجوان داده مي شود كه اين امر در اداره 
پليس انجام مي گيرد ولي تعداد كمي از نيروهاي پليس ترجيح مي دهند كه اين اخطار را 
به طور غير رسمي و در خانة طفل انجام دهند؛ اين اقدام نوعي قضازدايي است و در 
اصل شامل برنامه هايي مي شود كه در خارج از تشكيالت قضايي اطفال اِعمال مي شود 
و به لحاظ كاهش برخورد فرد بزهكار با دستگاه قضايي و همچنين جلوگيري از عواقب 

سوء آن، بسيار متناسب است.
گزارش هايي مبتني بر مشاهده برخورد پليس با اطفال در بسياري از كشورها، حاكي از 
آن است كه اصوالً پليس ويژه اطفال، در مواجهه با طفل مظنون، خشونت فيزيكي و گفتاري 
را اِعمال مي كند و صرف نظر از اينكه شخص مظنون مجرم است يا خير، او را دستگير كرده 
و تدابير پيشگيرانه اِعمال مي كند. به خصوص اين حساسيت در مورد اطفال سياه پوست 

تشديد مي شود؛ زيرا عقيده براين است كه اطفال سياه پوست مجرمان بالقوه هستند. 
قضازدايي، به طور معمول در بسياري از نظام هاي حقوقي به طور رسمي يا غير 
رسمي اجرا مي شود و متضمن پرهيز از فرآيند رسيدگي كيفري و تغيير جهت به سوي 
رسيدگي  در  دادرسي  منفي  تأثيرات  از  مانع  امر  اين  است.  اجتماعي  حمايتي  خدمات 

قضايي نوجوانان (براي مثال برچسب محكوميت و مجازات) مي شود.
رو  اين  از  بود؛  خواهد  واكنش  مطلوب ترين  مداخله،  عدم  موارد  از  بسياري  در 
اقدام  اصولي ترين  جايگزين،  اجتماعي  خدمات  به  ارجاع  بدون  امر  بدو  در  قضازدايي 
ممكن است. به ويژه در مواردي كه جرم ماهيتًا شديد نبوده و خانواده، مدرسه يا ساير 
نهادهاي غير رسمي كنترل اجتماعي به نحو مقتضي و سازنده و صادقانه واكنش نشان 

دهند (اينوچنتي دايجست، ش3).
قضازدايي ممكن است توسط يك يا چند يا كليه مراجع، بر طبق مقررات و سياست هاي 

نظام حقوقي كشور ذي ربط و در راستاي اهداف مقررات بين المللي اِعمال شود.
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در  انتظامي،  نيروي  توسط  تصميم گيري،  از  مرحله اي  هر  در  قضازدايي  همچنين 
دادستاني يا ساير نهادها، از قبيل دادگاه ها، ديوان ها، هيئت ها يا شوراها كاربرد دارد. 
در قاعده (2-11) مقررات پكن به اين امر مهم اشاره شده: «نيروي انتظامي، دادستاني 
در  تا  بود  خواهند  اختيار  داراي  نوجوانان  پرونده هاي  به  رسيدگي  نهادهاي  ساير  يا 
رسمي،  رسيدگي هاي  به  ارجاع  بدون  خود،  صالحديد  به  بنا  پرونده ها  اين گونه  مورد 
طبق ضوابطي كه بدين منظور در نظام قضايي مربوطه مقرر گرديده و همچنين مطابق 

اصول صحيح مصرح در «مقررات» حاضر تصميم گيري كنند.»
در قاعده (3-11) مقررات پكن شرط مهمي كه همان جلب رضايت بزهكار نوجوان 
يا والدين و سرپرست او براي اقدامات مربوط به قضازدايي است، مورد توجه و مداقه 

قرار گرفته است:
«هرگونه قضازدايي كه متضمن ارجاع به خدمات اجتماعي يا ساير خدمات متناسب 
باشد، مستلزم موافقت نوجوان يا والدين يا سرپرست وي است، مشروط بر آنكه تصميم 
در خصوص ارجاع پرونده، پس از تسليم درخواست، توسط يك مرجع ذي صالح مورد 
خدمات  با  رسمي  دادرسي  كردن  جايگزين  كه  است  الزم به ذكر  گيرد.»  قرار  بررسي 
خواهد  اجباري»  كار  لغو  «پيمان نامه  با  متناقض  رضايتي  چنين  كسب  بدون  اجتماعي 
بود. نوجوان نبايد احساس اجبار به اعالم رضايت براي برنامه هاي جايگزين دادرسي 
(به منظور اجتناب از حضور دادگاه) كرده يا مجبور به رضايت دادن به انجام اين گونه 
تصميمات  تناسب  عيني  ارزيابي  امكان  كه  مي شود  توصيه  اين رو،  از  شود.  برنامه ها 

متخذه در رابطه با بزهكاران نوجوان توسط «مرجع ذي صالح» فراهم شود.
در قاعده (4-11) «مقررات پكن» ارائه جايگزين هاي علمي در مقابل رسيدگي قضايي 
به صورت قضازدايي مبتني بر عرف رايج و صالحديد توصيه شده است. به خصوص 
قانون،  با  نوجوان  آتي  تعارض  از  كه  موقت  راهنمايي  و  نظارت  چون  برنامه هايي 
پيشگيري مي كند و يا برنامه هايي كه متضمن حل وفصل موضوع از راه جبران خسارت 

بزه ديده است:
«به منظور تسهيل اتخاذ تصميم در مورد پرونده هاي نوجوانان بر مبناي صالحديد، 
كوشش خواهد شد كه برنامه هاي اجتماعي، از قبيل نظارت و راهنمايي موقت، جبران 

خسارت و پرداخت غرامت به زيان ديده، فراهم شود.»
جايگزين  (برنامه هاي  قضازدايي  لزوم  درجه  و  تناسب  شديدتر،  جرم هاي  ماهيت 

دادرسي) را مشخص مي كند.
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نكته بسيار حائز اهميت كه در قاعده (1-12) مقررات پكن به آن اشاره شده است 
آنكه در شهرهاي بزرگ بايستي واحدهاي ويژه پليس آموزش ديده بدين منظور ايجاد 

شود.
رابطه بين شهرنشيني و جرم بسيار پيچيده و اثبات شده است. به خصوص رشد 
سريع و برنامه ريزي نشده شهرهاي بزرگ با افزايش جرايم نوجوانان ارتباط داده شده 
براي  گوناگون  جهات  از  انتظامي  نيروي  تخصصي  واحدهاي  تشكيل  اين رو  از  است؛ 

بهبود پيشگيري و مهار جرايم نوجوانان و رفتار با بزهكاران نوجوان ضروري است.
در واقع به دليل تخصصي شدن جرايم، الزم است روش هاي جديد مقابله با جرايم 
اطفال به پليس آموخته شود. از سوي ديگر در جرايمي كه كودكان قرباني هستند، مثل 
كودك آزاري كه كشف آن بسيار مشكل است، پليس بايستي راهكارهاي الزم را بداند 
و مهم تر آنكه در جرايمي مثل سوءاستفاده جنسي، بايد همكاري نزديك تري بين پليس، 

پزشكان و خدمات اجتماعي وجود داشته باشد.
به هر حال همه كساني كه با حمايت قانوني از كودكان سروكار دارند شاهد تحولي 
والدين  حقوق  همچنين  و  كودكان  منافع  در  اولويت ها  تعيين  ضرورت  و  هستند  كلي 
تأثير  كودكان  از  حمايت  بخش  در  پليس  مأموران  كار  شيوة  بر  آن ها،  سرپرستان  يا 

مستقيم دارد.
به خصوص  اطفال  ويژه  دادرسي  دست اندركاران  است  مقتضي  شرايطي  چنين  در 
«عدالت  به  نسبت  بيشتري  آگاهي  قانوني،  تحوالت  و  شدن  تخصصي  دليل  به  پليس، 
قانوني» و «عدالت طبيعي» به دست آورند و نيز در تدوين قوانين، فرصتي به كودكان 
داده شود تا نظرات خود را به گوش ديگران برسانند. در شرايط فعلي نگرش جهاني 
حجم  دليل  همين  به  و  شده  دگرگون  اطفال  از  حمايت  براي  قانونگذاري  درخصوص 
پرونده هاي پليس به طور قابل مالحظه اي رو به افزايش است و جايگاه نهادهاي درگير 

كار حمايت از كودكان، از اهميت ويژه اي برخوردار شده است.
ايجاب مي كند؛  كودكان را  حمايت از  است كه ضرورت  مهم ترين آنها پرونده هايي 

مواردي مثل سوءاستفاده جنسي، غفلت، صدمات جسمي و روحي كودكان.
هر كودكي كه در مواجهه با چنين «صدمات جدي» قرار گرفته باشد، در فهرست 
كودكان نيازمند حمايت ثبت مي شود و چنانچه جرمي واقع شده باشد، حضور پليس 

ضرورت پيدا مي كند.
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تخصص در نيروي انتظامي
تشكيالت  در  كه  قانون  مجري  مقام هاي  همة  براي  خاص  پرورش  و  آموزش  به  نياز 
نخستين  پليس  كه  آنجا  از  است.  تأكيد  مورد  دارند،  كار  به  اشتغال  نوجوانان  قضايي 
نقطه برخورد با دستگاه قضايي نوجوانان است، بسيار اهميت دارد كه افسران پليس به 
نحوي آگاهانه و مناسب رفتار كنند. صالحيت حرفه اي يكي از عناصر اساسي و الزم 
كه  است  الزم  بنابراين  است.  نوجوانان  قضايي  تشكيالت  مؤثر  و  بي طرفانه  ادارة  در 
بهبود  حرفه اي  صورت  به  كامًال  كاركنان  كارورزي هاي  و  ترفيع  استخدام،  روش هاي 
به  را  خود  وظايف  بتوانند  تا  گيرد  قرار  آنها  اختيار  در  الزم  وسايل  همچنين  و  يابند 
نحو شايسته انجام دهند. رعايت بي طرفي در اداره تشكيالت قضايي نوجوانان، اقتضا 
دارد كه از هرگونه تبعيض سياسي، اجتماعي، جنسي، نژادي، ديني، فرهنگي يا هر نوع 

تبعيض ديگر، در جريان انتخاب و انتصاب و ترفيع، اجتناب شود.
«مقررات پكن» هم نياز به آموزش تخصصي كليه مأموران مجري قانون را، كه در 
رابطه با اداره دادرسي نوجوانان فعاليت مي كنند، بسيار مهم تلقي كرده، به خصوص 
پليس كه در اولين مرحله رويارويي نوجوان با نظام قضايي قرار دارد، رفتار هوشيارانه 
و مناسب مأموران اين نيرو از اهميت بسزايي برخوردار است. اين نكته بسيار حائز 
اهميت است كه پليس به عنوان ضابط دادگستري و مأمور قانون براي عملكرد صحيح 
كافي  آشنايي  است  الزم  بنابراين،  كند.  استناد  قانوني»  به «تعاريف  بايستي  مطلوب  و 
طي  روشن  و  صريح  نحوي  به  و  باشد  داشته  خويش  قانوني  اختيارات  و  قانون   با 
چنين  تنها  كند.  استناد  قانوني  تعاريف  اين  به  مي فرستد  دادگاه  براي  كه  گزارش هايي 
گزارش هايي كه براي دادگاه فرستاده مي شود قابل رسيدگي است. حتي بسياري اوقات 
آموزش هاي  مي كند،  فراهم  را  قانون  تغيير  موجبات  اجتماع  كلي  نگرش هاي  در  تغيير 
را  جرايم  قانوني  تعريف  و  آشنا  قانوني  تغييرات  اين  با  را  او  پليس،  به  خدمت  ضمن 
روشن و رفع ابهام مي كند. به عنوان نمونه، منظور كردن مفاهيمي چون تجاوز جنسي 
به مرد، تجاوز هنگام زناشويي، تجاوز به كودكان زير سن بلوغ در مقابل سوءاستفاده 

جنسي از كودكان و...
در نظر بگيريد كلمة «ناشايست» فاقد بار حقوقي و قانوني است ولي به طور كلي 
در  مستهجن  و  ناپسند  رفتارهاي  هرزگي،  عمومي،  عفت  خالف  اِعمال  به  اشاره  براي 

ارتباط با مسائل جنسي به كار برده مي شود.
وقتي واژه ها براي پليس مفهوم جا افتاده اي نداشته باشند و تفسير آنها آزاد باشد، 
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پليس مجبور است راهي براي تعريف آنها پيدا كند تا بتواند موقعيت را با تعريف قانوني 
جرم تطبيق دهد، آنگاه معلوم نيست چنين گزارشي با منظور قانونگذار و دادرس مطابقت 
كه  پليس  مأموران  دسته  آن  براي  واضح  ظاهر  به  تعاريف  گاهي  حتي  باشد.  داشته 
بسياري  مشكالت  با  آورند،  فراهم  شواهدي  دادگاه  در  موضوع  اثبات  براي  مي خواهند 

روبه روست.
شرط اساسي و مهم ديگر براي پليس ويژه اطفال، آموزش مجموعه پيچيده اي از 
اصول قانوني و روان شناختي در مورد شرايط بازجويي از كودكان سنين مختلف در 
و  قوانين  قانوني،  تعاريف  از  دقيق  اطالع  به  مبرم  نياز  است.  خاص  جرايم  با  مواجهه 
رهكردهاي مربوط به جرايم مختلف، نشان دهندة پيچيدگي موقعيت پليس است، مضافًا 

اينكه در برخورد با كودكان برخي مهارت هاي خاص ظاهراً ماهيتي جنسيتي دارد.
مأمور پليس كه در اين زمينه آموزش مي بيند بايستي بتواند شواهدي فراهم آورد 
تا نشان دهد رفتار و اِعمال خاصي كه رخ داده، با تعاريف و اصالحات مبهم تعريف 
شده در قانون مطابقت دارد، وگرنه برخورد وي با متهم غيرقابل توجيه است. گفتيم 
در برخورد با مسائل جنسي، به دليل درك محدود كودكان، دانش تخصصي تري الزم 
است. به همين دليل الزم است مجموعه رهكردهايي با عنوان «شيوة عمل صحيح» براي 
به دست آوردن مهارت هاي خاص، براي مصاحبه با كودكان و استفاده از فناوري هاي 

موجود به صورت منضبط در اختيار پليس قرار گيرد.
چنانچه در قانون كيفري سال 1988 در انگلستان به كودكان اجازه داده شد تا با 
استفاده از يك دستگاه تلويزيون مدار بسته از محيطي بيرون از دادگاه شهادت بدهند و 
در قانون كيفري چند سال بعد در سال 1991 تصويب شد، شهادت ويديوئي نيز مجاز 
تلقي شده است تا كودكان قرباني و شهود بتوانند اظهارات خود را از قبل ضبط كنند 
را  دادگاه  در  حضور  رنج  تا  شود  طبقه بندي  اصلي  مدرك  عنوان  تحت  شهادت  اين  و 
براي آنها به حداقل برساند؛ هر چند كه كودك براي پاسخگويي به سؤاالت مستقيم در 
دسترس باشد و يا امكان بازجويي از طريق ارتباط تلويزيوني وجود داشته باشد. به 
اين ترتيب ديگر الزم نيست كودك حرف هايي كه در جايگاه شهود اظهار داشته، دوباره 

در دادگاه علني تكرار كند (اينوچنتي دايجست، ش3).
پليس  دانش  هرازگاه  كه  متناوبي  دوره هاي  ابتدايي،  آموزش هاي  اين  بر  عالوه 
متخصص اطفال را به روز كند كامًال ضروري به نظر مي رسد. در نهايت، شفقت، همدلي 
و درك متقابل با قربانيان و بزهكاران، از سوي افسران پليس در ايفاي نقش حساس 
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آنان جهت حفظ و حمايت حقوق كودكان كامًال مؤثر است.

نتيجه گيرى
حدفاصل  دوره  اين  اينكه  به  توجه  با  است.  انسان  زندگي  عطف  نقطه  نوجواني  دوره 
دوران كودكي و بزرگسالي است، از دست دادن حمايت هاي بي قيدوشرط والدين براي 
كسب احساس استقالل از يك طرف و لذت حمايت و پشتيباني  آنها و همچنان كودك 
باقي ماندن و بدون زحمت و دردسر هميشه مورد محبت قرار گرفتن از سويي ديگر، 
در نوجوان كشمكش دروني ايجاد مي كند و جنگ رواني عميقي در ذهن او به وجود 
مي آورد. بعضًا خانواده، مدرسه و جامعه نيز از او توقعات متناقض دارند، گاهي او را 
به چشم يك كودك مي نگرند، در اين صورت نوجوان تحقير مي شود و گاهي توقعات 
بيش از حدتوان وي دارند و به چشم بزرگسال به او مي نگرند كه اين خود به بحران هاي  

دروني نوجوان دامن زده، او را با مشكل روبه رو مي سازد.
و نيز به دليل رشد سريع جسمي و تغييرات مشهود در اندام هاي بدن نوجوان، در 
دوران بلوغ بعضي از رفتارهاي هيجاني و عدم كنترل او طبيعي است. نوجوان براي 
مي كند.  طغيان  مدرسه  كادر  و  والدين  جمله  از  قدرت  مراجع  همه  عليه  استقالل  كسب 
گاهي اوقات رفتارهايي عليه آنها از خود نشان مي دهد، درگيري هايي ايجاد مي كند و به 
اِعمالي دست مي زند كه روابط خود را با آنها و ساير مراجع قدرت به شدت تيره مي كند،  
بحث و مجادلة طوالني انجام مي دهد، بر خالف خواسته والدين دير به خانه مي آيد، از 
به  دست  است  ممكن  حتي  و  مي كشد  سيگار  مي كند،  خودداري  درسي  تكاليف  انجام 
اِعمال بزهكارانه هم بزند. اين مورد در خانواده هايي با محدوديت زياد و يا مدارسي 
كه مقررات سخت و خشك را بدون نظرخواهي و مشورت با نوجوانان اجرا مي كنند از 

شدت بيشتري برخوردار است.
فقر، خانواده ناكارآمد، تأثير همساالن، بهره كشي افراد جنايتكار از كودكان خياباني، 
و عدم تخصيص منابع و امكانات موردنياز و مناسب براي نوجوانان از سوي مقامات، 
مهم ترين عوامل تشديد روي آوردن جوانان به بزه است. سال هاي متمادي در سرتاسر 
جهان اين امر مهم ناديده انگاشته شد، بنابراين سن بزهكاري و آسيب پذيري  سير نزولي 

طي كرد و جوامع دچار مشكالت عديده شدند.
در حالي كه دين مبين اسالم به پويايي اشارات مؤكد بر حفظ حريم و شأن انساني 
نوجوان دارد و رسول خداوند و ائمه اطهار بهترين آداب سلوك با ايشان را در عمل به 
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جهانيان كرده اند، تشكل هاي بين المللي براي جبران آن فرصت هاي از دست رفته اقدامات 
معتنابهي انجام داده اند و در قالب اسناد و قواعد و مقررات به ارائه راهكار و هشدار 
پرداخته اند. نظام جمهوري اسالمي ايران كه با آرمان عدالت خواهي و رفع ظلم وستم و 
احترام به كرامت و آزادي و ارزش واالي انسان، توأم با مسئوليت او در برابر خداوند 
استقرار يافته است، در شهريور 1369 كنوانسيون حقوق كودك سال 1989 را مشتمل 
بر يك مقدمه و 54 ماده را با محفوظ داشتن حق شرط امضا كرد و به هنگام تصويب 
آن در اسفند ماه 1372، مجلس شوراي اسالمي ماده واحده اي را منظم آن كرد، دال بر 
اينكه در هر مورد و هر زمان مفاد اين كنوانسيون در تعارض با قوانين داخلي و موازين 

اسالمي قرار بگيرد، از طرف دولت ايران الزم الرعايه نباشد (حبيب زاده، 1383: 111).

پيشنهادها
اوًال- ضرورت دارد كه شرط كلي و مبهم ايران مورد بازبيني و بررسي كارشناسانه 
قرار گيرد تا موارد مغايرت كنوانسيون با موازين شرعي و قوانين داخلي به طور دقيق 
مشخص شود. چه بسا ممكن است حتي بعضي از موارد اعالم شده از سوي شوراي 
نگهبان مغاير با شرع تشخيص داده نشود، به خصوص آنكه دولت هاي مخالف شرط 
روابط  در  كنوانسيون  شدن  الزم االجرا  از  مانع  آنها  مخالفت  كه  داشتند  اعالم  ايران 

فيمابين نيست.
ثانيًا- تخصيص و تمهيد منابع مالي و مديريتي ملي در جهت پيشبرد وضع قوانين، 
كيفري  قانون  نقض  به  مجرم  يا  متهم  كودكان  درخصوص   كه  نهادهايي  و  مقررات 

فعاليت مي كنند، از اهم واجبات است.
را  اطفال»  جرايم  به  رسيدگي  «اليحه  اجراي  و  تصويب  كه  امكاناتي  تمهيد  ثالثًا- 

تسريع بخشد، در اولويت است.
رابعا- هر نوجوان ايراني كه متهم به نقض قوانين كيفري است حق دارد با او به 
روشي كه در جهت پيشبرد مفهوم شرف و ارزش انساني است رفتار شود، روشي كه 
احترام او به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي ديگران را تقويت كند. اين روش حتمًا 
از  سازنده  نقشي  ايفاي  و  جامعه  با  وي  هماهنگي  مطلوبيت  و  كودك  سن  به  بايستي 

سوي كودك در جامعه توجه داشته باشد.
بنابراين الزم است:

1- حداقل سني كه پايين تر از آن نتوان نوجوان را داراي قابليت نقض كيفري دانست، 
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تعيين شود.
طريقي  به  است  ممنوع  نوجوان  سوي  از  آن  ترك  يا  ارتكاب  كه  رفتاري  و  اِعمال   -2
احصاء، مشخص و جرم انگاري شود، در غير اين صورت نمي توان او را متهم يا 

مجرم به نقض قوانين كيفري شناخت.
بي گناه  نشده،  ثابت  موضوعه  قانون  طبق  بر  نوجوان  بودن  گناهكار  كه  زماني  تا   -3

فرض شود.
4- رسيدگي به اتهام وي بدون تأخير و توسط يك مقام يا نهاد قضايي صالح، مستقل، و 
بي طرف، در يك دادرسي عادالنه مطابق قانون، در حضور وكيل يا ساير كمك هاي 
مقتضي، صورت گيرد، مگر آنكه اين امر مغاير با بيشترين منافع نوجوان (از حيث 

سن و وضعيت وي) محسوب شود.
5- در صورت لزوم نوجوان بتواند به سرعت و مستقيما از اقداماتي كه عليه او مي شود، 
از طريق والدين يا سرپرستان قانوني اش اطالع يابد و براي تهيه و ارائه دفاعيه خود، 

از كمك حقوقي و ديگر كمك هاي متناسب، برخوردار شود.
6- نوجوان متهم مجبور نباشد كه شهادت دهد يا اظهار تقصير كند، و امكان بررسي 

شهود عليه خود را در شرايط مساوي داشته باشد.
7- در صورتي كه نوجوان مجرم شناخته شود، بتواند از مقام يا نهاد قضايي صالح، 
مستقل و بي طرف باالتري بخواهد كه اين حكم و همة مجازات هاي ناشي از آن را 

مجدداً بررسي كند.
8- مجازات اعدام يا حبس ابد، بدون امكان آزادي، در مورد جرايم اطفال اِعمال نشود.

9- در تمام مراحل دادرسي، حريم شخصي نوجوان كامًال محفوظ بماند.
10- پيش بيني و آموزش مديريت پليس ويژه اطفال كه در هر كالنتري و پايگاه پليس، 
ضروريات  از  باشد،  داشته  عنوان  همين  با  مخصوصي  و  مجزا  فيزيكي  حضور 

رعايت حقوق انساني و باالخص حفظ حقوق اطفال است.
مطلوب  و  مقتضي  صورت  در  كه  ببيند  آموزش  حدي  در  پليس  اين  است  الزم   -11
بودن، در مواجهه با نوجوان معارض قانون بدون توسل به دادرسي هاي قضايي 
برخورد كند؛ در حالي كه «حقوق شهروندي» و ضمانت هاي حقوقي در مورد وي 

كامًال رعايت شود.
يا  غيرقانوني  طور  به  نبايستي  كودكي  «هيچ  اينكه  بر  علم  با  اطفال  ويژه  پليس   -12
خودسرانه، از آزادي محروم شود» بايستي دستگيري، بازداشت يا زنداني كردن 
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كودك را بر طبق قانون و تنها با عنوان آخرين راه چاره و براي كوتاه ترين زمان 
ممكن، صورت دهد.

13-الزم است پليس ويژه اطفال آموزش ببيند تا با هر كودك محروم از آزادي، رفتاري 
افراد هم سن  نيازهاي  انسان، و با توجه به  ذاتي  احترام به مقام  همراه با  انساني، 
و سال او پيش گيرد، هيچ كودكي نبايد مورد شكنجه يا ساير رفتارها يا تنبيه هاي 

بي رحمانه، غيرانساني و تحقيرآميز قرار گيرد.
14- ضروري است كودك محروم از آزادي از بزرگساالن جدا شود، مگر اينكه اين كار 
مغاير با بيشترين منافع كودك تلقي شود، و او حق دارد جز در موارد استثنايي، 

تماس خود را با خانواده از طريق مكاتبه و مالقات، حفظ كند.
بداند هر كودك متهم به بزه حق دارد به كمك هاي حقوقي  15- پليس كودك بايستي 
و ساير مساعدت هاي مناسب دسترسي فوري پيدا كند و همچنين حق دارد به غير 
قانوني بودن محروميت خود از آزادي در برابر دادگاه يا هر مقام صالح، مستقل و 
بي طرف ديگر، اعتراض كند؛ بنابراين پليس بايد اين امتياز را داشته باشد كه بتواند 

در جهت تسهيل و تسريع اين امور تصميم گيري و اقدام كند.
ارائه  حمايت،  اطالعات،  اصول  مصاحبه،  اوليه،  برخورد  شيوه هاي  در  تخصص   -16
راهكارهاي الزم و ارجاع به نهادهاي حامي ذيربط اعم از پزشك، اقامتگاه موقت و 

دائم، مراكز بازپروري موقت، موردنياز مبرم پليس اطفال است.
17- و نيز ضروري است نيروهايي آموزش ببينند تا در صورت لزوم، بهترين شيوه هاي 
پرونده سازي و ارجاع به تشكيالت قضايي براي دادرسي و در نهايت تخصص هاي 
داشتگاه هاي  باز  ادارة  و  حكم  صدور  از  پس  كودكان  تأديب  و  تأمين  با  مرتبط 

تخصصي اطفال را اِعمال كنند.
18- امور دادرسي اطفال معارض قانون ترجيحًا توسط همكاران پليس زن اِعمال شود.

19-حضور پليس آموزش ديده، با تقوا و توانمند براي نوجواناني كه هيچ تعارضي با 
ورزشي،  تفريحي،  اماكن  و  آموزشگاه ها،  مدرسه  مثل  مكان هايي  در  ندارند  قانون 
هرجايي كه حضور نوجوانان در اكثريت است صرفًا براي داشتن  الگويي مناسب 
بسيار  پيشگيري  عنوان  به  شهرنشيني  بي مورد  و  صحيح  روش هاي  آموزش  و 

مستحسن و بجاست.
و  مالي  و  فرهنگي  سرمايه گذاري  اخير  سال هاي  در  كه  ما  كشور  آنكه،  سرانجام 
فرهنگ  بر  تكيه  با  داشته،  پليس  با  مردم  بيشتر  هرچه  تعامل  براي  گسترده اي  تبليغي 
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عميق پيشگيرانه اسالمي در جامعه و همچنين صداقت نيروي ارزشمند و توانمند پليس، 
دارد؛  را  نرفته  راه هاي  پيمودن  قابليت  سرعت  به  تقوا،  و  دانش  هدايت گر  پشتوانه  با 

اگرچه در سنجش جهاني هم وضعيت ممتاز روبه پيشرفتي داريم.
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