دادرسی منصفانه برای کودکان
مصطفي السان
استاديار دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

چکيده
ويژگيهاي خاص کودکان از حيث سطح پايين تميز ،شناخت و توان دفاع از خويش اقتضا دارد تا حمايتهاي مضاعفي در
مقايسه با بزرگسالان از ايشان به عمل آيد .اين حمايتها که مورد توجه اسناد بينالمللي متعدد بوده ،از جمله دادرسيهايي را
شامل ميشود که کودکان به عنوان متهم ،بزه ديده يا حتي شاهد در آن حضور دارند .در اين مقاله ،دادرسي منصفانه براي
کودکان با توجه به موازين بينالمللي و وضعيت پيشين و فعلي حقوق ايران مورد بررسي قرار ميگيرد .بررسيها نشان
مي دهد که نظامي جهاني براي حمايت از کودکان در رسيدگيهاي قضايي در حال شکل گرفتن است و براي هماهنگي با
معيارهاي بين المللي در اين خصوص ،برخي از قوانين و مقررات کشورمان نياز به اصلاح دارد.
واژگان کليدي :دادرسي منصفانه؛ کنوانسيون حقوق کودک؛ قانون آيين دادرسي کيفري؛ سن بلوغ و رشد جزايي.

مقدمه
قوانين و مقررات هر کشور براي کودکان حقوق ممتازهاي را در مقايسه با بزرگسالان قائل شدهاند.
بنابراين احترام ،رعايت کردن و قائل شدن به حقوق آنها در مقام عمل ،حکم احترام به قوانين و مقررات
را دارد .تحقق حمايتهاي مدنظر در قوانين ،گاه نيازمند ايجاد نهادهايي است که به طور کامل در اختيار
هدفي خاص باشند .براي مثال ،ممکن است قانون نهادي را ملزم به ارائه خدمات به کودکان بيسرپرست
نمايد که در اين صورت ،چنين نهادي تنها در همين هدف به کار گرفته خواهد شد.
در مورد دادرسي کودکان نيز در اغلب کشورها ،دادگاه خاصي براي رسيدگي به جرائم و
بزهديدگي اطفال تشکيل ميشود که ضمن صلاحيت انحصاري رسيدگي نسبت به اين دسته از
موضوعات ،هيچ گونه صلاحيتي نسبت به ساير مسائل ندارد .با وضع قوانين و مقررات دقيق ،حدود
وظايف و اختيارات چنين نهادي ،کاملاً مشخص ميشود .اين امر ،ميتواند ناشي از آن باشد که
حوزه حقوق بشر ،حوزهاي نيست که بتوان با آن به طور اختياري يا مبهم رفتار کرد.
بايد تذکر داد که صرف نظر از نظرياتي که ممکن است در راستاي عدم ضرورت جدايي
دادگاه اطفال از بزرگسالان مطرح شود؛ دادرسي منصفانه براي کودکان و رعايت معيارهاي ويژه

حقوق بشر ،جلد  ،2شماره  2و جلد  ،3شماره .111 -171 ،1

مهر و آبان 2831

نامه مفيد  /شماره سي و هشتم /
مهر و آبان 2831
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رسيدگي قضايي در مورد ايشان ،به طور منطقي نيازمند دادگاه مستقل و جدا از ساير بزهکاران
مي باشد .چراکه براي مثال ،يکي از لوازم دادرسي اين گروه سني ،تأمين و حفظ آرامش و امنيت
خاطر مي نامه
شمارهدليل به نظر ميرسد که بايد از ايده دادگاههاي خاص و مستقل اطفال
مفيد /همين
باشد .به
سي و هشتم  /مهر و

حمايت کرد .حتي در مواردي که کودکان قرباني جرم باشند ،بايد محيط دادگاه تا حد امکان منطبق
آبان 2831

و متناسب با دادرسي کودکان و حاوي حمايتهاي ويژه کودک بزهديده باشد.
دادرسي کودکان به معناي رسيدگي قضايي نسبت به مسائل کودکان ،از آن جهت نسبت به
دادرسي افراد بزرگسال مورد توجه بيشتر است که اگر در اين عرصه ،کودکان مورد بيتوجهي قرار
گيرند ،ممکن است فرصت ادعا يا دفاع خويش را از دست داده و براي مدت طولاني ـ يا سراسر
زندگي ـ قرباني بيعدالتي شوند .اين وضعيت ،به ويژه از آن جهت که امکان دارد اعتماد اطفال را
تم
نسبت به دستگاه قضايي يا جامعه در مفهوم عام آن سلب نمايد ،در مطالعات اجتماعي و فرهنگي
نظر /به اهميت موضوع ،در اين مقاله ضمن چهار گفتار جداگانه به بررسي
است.مفيد
داراي اهميت نامه
کودکان خواهيم پرداخت.
برايهشتم
منصفانهسي و
دادرسي شماره
کليات
يکي از مسائل مهم که قبل از ورود به اصل موضوع بايد بدان پرداخته شود ،بررسي اين امر است که
منظور از کودکنامهدر مفيد
دادرسي/منصفانه براي کودکان چيست؟ در اين خصوص ،کنوانسيون کودک هرچند

سي و
هشتمتعيين سن معيار را بر عهده کشورها گذاشته است .در اين گفتار ،پس از بحث
اما نهايت ًا
شمارهکرده،
مبنايي را ارائه
آبان
و
مهر
/
خصوص مفهوم کودک ،به بررسي مفهوم و محدوده دادرسي منصفانه کودکان پرداخته ميشود.
در
2831
کودک :در ماده  2کنوانسيون حقوق کودک (از اين به بعد ،کنوانسيون) ،کودکان به تمام
مفهوم

اشخاصي که سن آنها کمتر از  23سال است ،تعريف شدهاند؛ با اين قيد که اگر در قانون داخلي
کشورها ،سن کمتري براي دوران کودکي ذکر شده باشد ،همان ملاک عمل خواهد بود .همچنين مطابق
با قواعد ،حداقل استاندارد عدالت دادرسي براي نوجوانان 2،نوجوان ،کودک يا شخصِ با سن پايين است
که در مورد جرائم ارتکابي وي بايد به نحو متفاوتي در مقايسه با ساير مردم (بزرگسالان) رفتار شود.
در حقوقتمايران ،از يک طرف بحث صغر ،بلوغ و رشد به دلائل نامعلوم با «شرع» مرتبط شناخته
شده است 1.از سوي ديگر ،ايران در شهريورماه  ،2831کنوانسيون حقوق کودک را با اين شرط که مواد
مغاير با شرع آن را نميپذيرد ،امضا کرده است .در حاليکه اولاً ،اصطلاحاتي همچون تميز ،بلوغ و رشد
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و نظم
کاملاً جنبه «عرفي» دارند و لذا بايد از معيارهاي عرفي در تشخيص آنها استفاده شود؛ ثانياً« ،اصول ًا هدف
بازارهاي کارآمد
اوليه کنوانسيون از بين بردن موارد مغاير با حقوق کودک و حمايت از آن است .بنابراين به نظر ميرسد
چنين حق شرطي خلاف روح حاکم بر معاهده باشد» (زينالي .)36 :2831 ،چرا که براي مثال ،شمول
ت و نظم بازارهاي
کنوانسيون نسبت به کليه اشخاص زير  23سال (به عنوان «طفل») با هدف حمايت از کليه
کارآمد
اشخاصي تدوين يافته که به دليل شرايط سني و آگاهي اجتماعي ممکن است قصد تام ارتکاب
کودکينظمدر قانون
حقوقدوران
ارادي افعال مجرمانه را نداشته باشند .از اينرو ،تعيين سن کمتر براي
مالکيت و
داخلي کشورها با اين هدف مغايرت دارد.

بازارهاي کارآمد

صرفنظر از مباحث فوق ،بايد ميان «بلوغ»« ،تميز» و «رشد مدني» تفکيک قائل شد .در
خصوص بلوغ ،بدون توجه به قيد سني مقرر در قانون مدني ،در حوزه حقوق کيفري بايد اظهار
حقوق مالکيت و نظم
داشت که «هرگاه در بالغ بودن يا نبودن ترديد به وجود آيد ،استصحاب به صغر ميشود .در واقع از
بازارهاي کارآمد
وليدم [شاکي] درخواست مي شود تا دلائل خود را در اثبات بلوغ قاتل [متهم] ارائه کند زيرا در
بازارهاياستصحاب
مبنيو برنظمصغر سن
وضعيتي که نسبت به بلوغ يا عدم آن ترديد ايجاد ميشود ،يقين سابق ت
ميگردد» (قرجهلو113 :2833 ،ـ.)112
کارآمد
فرق بين رشد و تميز در آن است که در مرحله تميز ،شخص سود و زيان را از هم تشخيص ميدهد،
خاصي بهمالکيت
اما اين تشخيص در او به صورت ملکه در نيامده است .در حقوق اسلام سن حقوق
عنوان وسننظمرشد معين
کارآمدآنان ،اوضاع و
بازارهاي روحي
نشده و علت آن است که زمان رشد در افراد مختلف ،با توجه به وضع جسمي و
احوال اجتماعي و اقتصادي و حتي تعليم و تربيت شخص متفاوت است (قرجهلو 82 :2831 ،به بعد).
در هر حال ،سن يکي از معيارهايي است که ميتوان از آن براي تفکيک ميان مجرمين
کودک استفاده کرد .چنانچه گفتهاند (صانعي616 :2831 ،ـ ،)614کودکان زير  3سال هيچ
مسئوليتي ندارند 8و اين امر مورد قبول تمامي نظامهاي مدرن حقوقي است .در ماده  22قانون
تشکيل دادگاه اطفال بزهکار ،ميان اطفال  3تا  21ساله و ساير بزهکاران تفکيک به عمل آمده و
مقرر شده بود که اين دسته در صورت ارتکاب جرم ،زنداني نميشوند ،مجازاتهاي ملايمتري
دارند و تا حد امکان از تحمل مجازاتها معاف هستند .اين در حالي است که در مورد اطفالي که
بيش از  21سال تمام و تا  23سال تمام دارند هر گاه مرتکب جرمي شوند :بر حسب مورد به اوليا
يا سرپرست خود تسليم شده و از شخص مذکور ،تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن
اخلاق طفل ،أخذ مي شود؛ به وسيله قاضيِ دادگاه سرزنش و نصيحت شده يا به کانون اصلاح و
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تربيت از سه ماه تا يک سال اعزام ميشود و يا اينکه در صورت ارتکاب جنايت ،از سوي اطفالي
که سن آنان بيش از پانزده سال تمام است ،به زندان کانون اصلاح و تربيت اعزام ميشوند (ماده
مربوط  /بهشماره
 23قانوننامه مفيد
تشکيل دادگاه اطفال بزهکار) .در قانون آيين دادرسي کيفري ،چنين
سي و هشتم  /مهر و

تفکيکهايي ،در نوع يا ميزان تنبيه ،تأديب يا کيفر اطفال مشاهده نميشود.
آبان 2831

مفهوم و محدوده دادرسي منصفانه براي کودکان :حق بر دادرسي منصفانه ،از زماني که
شخص تحت پيگرد قرار گرفته يا حق مراجعه به نظام دادرسي را پيدا ميکند ،شروع شده و در تمام
فرايند دادرسي ،تا زماني که نتيجه آن مشخص شده و اجرا گردد ،استمرار مييابد.
کودکان در وهله اول ،مشمول تمام حمايتها و حقوقي هستند که براي بزرگسالان در خصوص
دادرسي منصفانه وجود دارد .در درجه دوم ،همانگونه که اعلاميه جهاني حقوق بشر  ،2163توجه ويژه
تم
به کودکان را مقرر ميدارد ،بايد حمايتهاي بسيار بيشتر از بزرگسالان براي ايشان در نظر گرفته
کنوانسيون اروپايي حقوق بشر ،ضمن اشاره به اين سطح از حمايت ،عدم توجه به
شود .مواد  4و 3
نامه مفيد /
هشتمموجب محروميت ايشان از ساير حقوق و نيازها ميداند.
کان را
شماره کود
حقوق دادرسي
سي و
اين حقوق خاص از جمله شامل موارد زير ميشود :جدايي متهمان کودک و نوجوان از متهمان
بزرگسال؛ تسريع در رسيدگي به آن دسته از دعاوي که کودکان در آن به هر عنوان حضور دارند؛ جداکردن
کودکان بزهکار از بزهکاران بزرگسال؛ امتناع از برگزاري جلسه علني در جرائم اطفال و در نظر گرفتن سن
نامه مفيد /
و شرايط روحي و جسمي کودکان در تعيين و تخفيف کيفر؛ تربيت ،تأديب و مراقبت از کودکان.
شماره سي و هشتم
نکات فوق نشان ميدهد که دولت ملزم به فراهم ساختن معاضدت و حمايت قضاييِ فراتر از افراد
 /مهر و آبان
بزرگسال ،براي کودکان است و قوانين و رويه عملي نيز بايد در راستاي اين وظيفه تدوين يا اصلاح گردد.
2831
علاوه بر کنوانسيون حقوق کودک ،قواعد سازمان ملل متحد در خصوص حمايت از نوجوانان
محروم از آزادي ( ،) 2111راهبرد سازمان ملل براي پيشگيري از خلاف نوجوانان (قواعد رياض
 )2111و قواعد ناظر به حداقل معيارهاي نحوه دادرسي نوجوانان (قواعد بيجينگ،)2134 ،
موضوع دادرسي منصفانه براي کودکان و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است .از مجموع اين
اسناد ميتوان اصولي را براي حمايت از کودکان در دادرسي استنباط کرد.
تم
حقوق عام دادرسي کودکان
مقصود از حقوق عام دادرسي کودکان ،آن دسته از حقوقي است که علاوه بر دادرسي کودک،
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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در رسيدگي به دعاوي ساير افراد نيز کارايي دارند .اين حقوق ـ يا به عبارتي اصول حاکم بر
بازارهاي کارآمد
دادرسي ـ را از حيث فرايند دادرسي ميتوان به اصول پيش از دادرسي (دسترسي به دادگستري و
شايستگي دادگاه و دادرس ،بيطرفي نظام دادرسي ،برائت و ،)...حين دادرسي (حق ادعا و دفاع،
ت و نظم بازارهاي
علني بودن ،شخصي بودن ،دسترسي به ادله و )...و پس از دادرسي (حق تجديدنظرخواهي ،اعاده
کارآمد
حيثيت ،اجرا و )...تقسيم بندي کرد .در اين گفتار ،تنها به آن دسته از حقوقي پرداخته ميشود که
ساير حقوق
ممکن است اجراي آنها در مورد کودکان محل بحث باشد .بديهي است
رعايتو نظم
حقوقکهمالکيت
دادرسي نيز ،بر حسب مورد ،الزامي خواهد بود.

بازارهاي کارآمد

حق سکوت :يکي از حقوق کودکان ،پيش از شروع دادرسي و در حين آن ،حق بر سکوت است.
شناسايي اين حق براي نوع بشر ـ صرفنظر از سن ـ در اسناد بينالمللي ،ضرورتِ مراعات آن را در
حقوق مالکيت و نظم
خصوص کودکان نشان ميدهد .در مقام تأکيد بر اين حق ،قاعده  2از قواعد بيجينگ بدان تصريحي
بازارهاي کارآمد
دوباره دارد .بايد تأکيد کرد که اعمال حق بر سکوت از سوي کودک نميتواند به عنوان قرينهاي بر عليه
بازارهاي نميتواند
خودي خود،
وي محسوب گردد .به عبارت ديگر ،سکوت و عدم پاسخ در مقام بازجويتي وبهنظم
کارآمد است که نميتوان
ناقض اصل برائت (فرض بيگناهي) باشد .حق سکوت همچنين مقتضي اين حق
کودک را مجبور به شهادت يا اعتراف به جرم کرد (.)Amnesty International, 1998: 3
ماده نظم
مالکيت و
(ج) (26 )8
حقوقاز جمله
دادرسي در مدت متعارف و بدون تأخير نامتعارف :در ميان اسناد بينالمللي،
بازارهاي کارآمد
تأسيس) ديوان کيفري
ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي ،مواد (ج) ( 11 )6و (ج) ( 12 )6مقررات (سند
بينالمللي براي رواندا ،و يوگسلاوي سابق ،ماده (د) ( 2 )2منشور آفريقايي ،ماده ( 3 )2کنوانسيون
آمريکايي و ماده ( 3 )2کنوانسيون اروپايي به موضوع دادرسي بدون تأخير يا دادرسي در مدت متعارف
پرداختهاند .بايد توجه داشت که تأخير در دادرسي ،علاوه بر منافات با حقوق ملت در دسترسي به عدالت
متعارف و شفاف ،منجر به تراکم پروندهها و در نتيجه مشکلات بيشتري براي دادگستري ميشود
(کاشاني .)114 :2838 ،در تمام نظامهاي حقوقي ،دادگاه به موجب قانون مکلف است دادرسي را به
پيش ببرد؛ چراکه «عدالت تأخير شده ،عدالت انکار شده به شمار ميآيد».
ماده (ب) ( 21 )1ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي و ماده (سه) (ب) ( 61 )1کنوانسيون بر
سرعت در دادرسي کودکان و نوجوانان تصريح دارد 6.سرعت رسيدگي ،به ويژه در دادرسي اقشار کم
سن و سال ،از درگير شدن ايشان در محيط دستگيري ،محاکمه و ديدن صحنههايي همچون متهمين
دستبند به دست ،دروغگو ،بيخيال يا شياد که داراي آثار شخصيتي مخرب است ،تا حد امکان جلوگيري
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ميکند .البته تسريع در دادرسي نبايد مانع از طي تشريفات قانوني که خود ميتواند موجب نقض حقوق
کودکان گردد ،باشد .کودک در طول فرايند دادرسي به وکيل دسترسي خواهد داشت.
ضرورتمفيد /
نامه
شمارهتشريفات قانوني :شخصيت کودکانه يکي از طرفين دعوا يا هر دو و نيز
رعايت
سي و هشتم  /مهر و

الزامهايي همچون تسريع در رسيدگي ،نبايد مانع يا وسيلهاي براي چشمپوشي از تشريفات قانوني
آبان 2831

باشد .به عبارتي ،اصل تشريفاتي بودن دادرسي مبين آن است که تشريفات ،همانند حقوق ماهوي
اهميت دارد و لذا دقت در پيمودن مسير صحيح رسيدگي ،جزئي از وظايف نظام دادرسي است.
دادرس ،بدون اينکه وابسته به ديگران يا متأثر از شخصيت طرفين باشد ،اصول عام دادرسي و نيز
اصول خاص دادرسي کودکان را در رسيدگي خود به کار ميگيرد و چه بسا که نتيجه انطباق اين
اصول با وضعيت دعوا ،منتهي به محکوميت کودک خطاکار باشد .به عبارت ديگر ،تشريفات
تم
دادرسي کودکان ،از ايشان تا حدي حمايت ميکند که ناقض حقوق اساسي ديگران يا ساير افراد
که /دادرس پس از تعيين کيفر يا خسارت ،با در نظر گرفتن شخصيت ،سن
هرچندمفيد
اجتماع نباشد .نامه
هشتمتواند در مجازات يا مسئوليت وي تا حدي که تعدي به حقوق محکومله
زيان مي
عاملسي و
بزهکار وشماره
محسوب نشود ،قائل

به تخفيف شود4.

حقوق ويژه کودکان در دادرسي ،ضمن لحاظ حق بر دادرسي عادلانه ايشان ،همانند ساير
مردم در نظر گرفته مي شود .بنابراين ،شرط محکوميت کودک ،از جمله کفايت ادله و يقين بر
نامه مفيد /
بزهکار يا زيانکار بودن آنهاست .اين شرط به خصوص براي محکوميت کودک به جبران خسارت
شماره سي و هشتم
وارده از محل اموال نيز بايد احراز شود.
 /مهر و آبان
2831
حقوق خاص دادرسي کودکان
برخي از حقوق دادرسي ،با توجه خاص به کودکان در کنوانسيونهاي بينالمللي مقرر شده و گاه
وارد قوانين آيين دادرسي کشورها شده است .در اين گفتار ،به طور خلاصه به اين حقوق پرداخته
ميشود .در بند سوم ،اين موضوع مهم بررسي ميشود که از حيث حقوق خاص دادرسي کودکان ،قانون
آيين دادرسي کيفري در مقايسه با قانون تشکيل دادگاه اطفال ،با چه خلأها و ابهامهايي روبرو ميباشد.
تم
دسترسي کودک به سرپرست حين دادرسي :در کنوانسيون ،مواد  12 ،2و  61اختصاص
به دادرسي دارد .اصل  3اعلاميه  2141حقوق کودک و ماده  1کنوانسيون ،بر اين امر دلالت دارد
که در دادرسي ها ،جدا ساختن کودکان از افراد بزرگسال به نفع ايشان است .بنابراين بايد بازداشت
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق
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حقوق مالکيت و نظم
کردن کودکان قبل از محاکمه ،تا حد امکان براي مدت محدودي بوده و حتماً در محيطي مناسب و
بازارهاي کارآمد
جداي از متهمان بزرگسال انجام گيرد.
مطابق با بند  2ماده  1کنوانسيون حقوق کودک ،دستور جدا ساختن کودک از خانواده تنها
ت و نظم بازارهاي
بايد در مواردي صادر گردد که به سود اوست .زيرا جدا شدن کودک از خانواده به معناي محروم
کارآمد
شدن از آسايش و آرامشي است که کودکان بيش از ساير افراد بدان نياز دارند .البته اين بند را
نظم ناشي از
جدايي
هنگامي که
بايد همراه با بند  6ماده  1کنوانسيون در نظر گرفت که مقرر ميدارد« :
مالکيت و
حقوق
مرگي که در حين
اقدامات دولت از قبيل بازداشت ،زنداني کردن ،تبعيد ،اخراج يا مرگ (از
جملهکارآمد
بازارهاي
توقيف بودن شخص صادر شود) يکي يا هر دو والدين و يا کودک باشد ،کشور طرف کنوانسيون
بنا به درخواست ،والدين يا کودک يا در صورت اقتضا يکي از اعضاي خانواده را در جريان
حقوق مالکيت و نظم
اطلاعات ضروري در مورد اموال فرد غايب خانواده قرار خواهد داد ،مگر در مواردي که دادن اين
بازارهاي کارآمد
گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد».
بازارهاياز مراحل
در هر يک
دارد« :نظم
با در نظر گرفتن حکم کلي ماده ( 1 )1کنوانسيون ،که مقرر ميت و
کارآمدداده شود در مراحل
دادرسي مربوط به پاراگراف اول ماده  ،1بايد به تمام طرفهاي ذينفع فرصت
دادرسي شرکت کرده و نظرات خود را ابراز کنند» .والدين کودک يا حَسب شرايط ،يکي از آن دو
مالکيت و نظم
اظهارنظر آزادانه
حقوقو حق
بايد به هنگام رسيدگي قضايي در خصوص وي در دادگاه حضور داشته
کارآمد
بازارهاي
همانند ساير افراد
کودک
داشته باشند .اين حق ،بيش از والدين به نفع کودکان مقرر شده است .زيرا
جامعه از «فرصت ادعا و دفاع» برخوردار است و والدين به دليل قرابت و تسلط نسبت به حقايق و
حوادث زندگي و روحيات کودکان ،بهترين گزينه براي حضور در دادگاه و اظهارنظر ميباشند.
استماع اظهارنظر والدين در دادرسي کودکان بدان مفهوم نيست که خود کودک حق اظهارنظر
نداشته باشد .طبق بند ( )1ماده  21کنوانسيون حقوق کودک ،نظر کودک در رسيدگيهاي قضايي و
موضوعات ديگر به طور مستقيم استماع ميشود .طبيعي است که ارزش حقوقي چنين اظهارنظري ،بسته
به سن ،وضعيت حادثه ،شرايط ،اوضاع و احوال ،از سوي مقام رسيدگيکننده سنجيده ميشود.
براي اعمال حقوق و وظايف ناشي از ولايت ،حضانت يا سرپرستي ،هرگونه اقدام يا پيگرد
پليسي يا قضايي پيش از انجام آن و يا در موارد ضروري در اولين فرصت پس از انجام ،بايد به
اطلاع سرپرست کودک برسد 3.ماده ( 21 )2قواعد بيجينگ و ماده ( 1 )6کنوانسيون بر اين امر
دلالت دارند .اين حق البته اختصاص به کودکان ندارد و کليه افرادي را که به دليل حجر ،توان دفاع
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از خويش ندارند ،در برميگيرد .قواعد سازمان ملل در خصوص حداقل معيارهاي نحوه رفتار با
زندانيان ( )UN Standard, Geneva 1955در قاعده  11تصريح دارد که به شخصي که هنوز
مفيد /اينشماره
اجازه داده شود که فوراً خانوادهاش را از بازداشت خويش مطلع سازد.
نامه بايد
محاکمه نشده
سي و هشتم  /مهر و

با توجه به روحيات خاص کودکان و با در نظر گرفتن اين موضوع که آزادي کودک بايد تا حد
آبان 2831

امکان محدود نشود ،حق آن است که افراد مسئول پيگرد ،به موجب قانون ملزم شوند تا در اولين فرصت
که اغلب از زمان اعلام جرم يا اطلاع از آن آغاز ميشود ،سرپرست کودک را در جريان پيگرد و احتمال
شروع دادرسي به نفع يا عليه وي قرار دهند 2.چرا که برخورداري از فرصتهاي برابر با بزرگسالان در
مقام دادرسي اقتضا دارد که کودک حداقل لوازم رسيدگي عادلانه از جمله سرپرست خود را که اغلب
زبان گويا ،پشتيبان عاطفي و مدافع حقوق اوست ،در اختيار داشته باشد (.)Van Bueren, 1998: 177
تم
دسترسي کودک به والدين خود پيش از دادرسي ،به معناي امکان ملاقات و تماس مستقيم با
مفيدبند )8(/ماده  1کنوانسيون ،اين سطح از ارتباط تنها زماني منع ميشود که
تصريح
آنها ميباشد .بهنامه
سي ونباشد.
کودک
به نفع خود
هشتم
شماره
پرسشي که در اينجا ميتوان طرح کرد آن است که اگر به نظر مقامهاي قانوني ،ارتباط و
مذاکره کودک با سرپرست خود منجر به تحريف مسير واقعي پرونده به دليل عواملي همچون
آموزش نحوه کنش و واکنش به کودک از سوي والدين در قبال پرسشها و بازجويي باشد ،آيا
نامه مفيد /
ميتوان کودک را از چنين حقي محروم کرد؟
شماره سي و هشتم
در فقه ،شهادت کودکاني که قدرت تميز دارند ،از جمله ،به شرطي پذيرفته ميشود که متفرق
 /مهر و آبان
نشده و با کسي در خصوص موضوع شهادت مذاکره نکرده باشند (العاملي .)212 :2138 ،در
2831
حقوق ،اظهارنظر کودک در خصوص يک واقعه حقوقي را تنها ميتوان براي مزيد اطلاع و انجام
تحقيقات متناسب استماع کرد .از اينرو ،همانگونه که شخص بزرگسال پيش از شروع دادرسي
حق دسترسي به وکيل را دارد ،نميتوان حق دسترسي کودک به سرپرست خود را ناديده گرفت.
محرمانه بودن اسرار و غيرعلني بودن جلسه :حق کودک در به همراه داشتن سرپرست در
جلسه رسيدگي و اين حقيقت که بايد وضعيت خاص او در تعيين کيفيت جلسه دادرسي مؤثر
تم
باشد ،مبين اصول ديگري است :ضرورت حفظ مصلحت و حريم خصوصي کودک که در مقايسه
با بزرگسالان ،ضمن حساسيت با مخاطرات بيشتري روبرو است «ماده (هفت)(ب)(61 )1
کنوانسيون» و نيز اين حق که دادرسي کودکان غير علني بوده و
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

رأي صادره نبايد منتشر شود3.
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در خصوص جمعآوري و تحصيل ادله ،تمام ادلهاي که بر عليه کودکان جمعآوري ميشود،
بازارهاي کارآمد
بايد محرما نه مانده و دسترسي به آنها تنها براي افرادي که به موجب قانون مجاز بدان هستند،
محدود بماند «قاعده ( 12 )2از قواعد بيجينگ و قاعده  21از قواعد حمايتي سازمان ملل از
ت و نظم بازارهاي
جوانان محروم شده از آزادي» .به علاوه ،دادگاه ميتواند در صورت صلاحديد و در راستاي حفظ
کارآمد
اسرار و اح ترام به حقوق بنيادين کودک ،از حضور اشخاص ثالث (حتي وکيل يا والدين کودک)
نظم «اختيار
خصوص از
اين مالکيت و
در تمام يا قسمتي از جريان دادرسي جلوگيري نمايد 1.دادگاه درحقوق
سرپرست يا وکيل
صلاحديدي» ( )Discretionary Powerبرخوردار است و در مواردي که
بازارهاي کارآمد
کودک ،مدعيِ نادرستي تصميم دادرس در اين باره باشد ،فقط راههاي معمول اعتراض يعني تجديد
نظرخواهي و اعلام تخلف به دادگاه انتظامي قضات قابل استفاده ميباشد.
حقوق مالکيت و نظم
مقايسه حقوق خاص کودکان در قانون دادگاه اطفال و قانون آ.د.ک :مقايسه ميان قانون
بازارهاي کارآمد
تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ( 2883قانون دادگاه اطفال) و قانون آيين دادرسي کيفري،
عادلانه براي
دادرسي
بازارهاي
لوازم نظم
مصوب  2823نشان ميدهد که نظام حقوقي کشورمان در تدارک ت و
کارآمد است .که به طور
کودکان ،نه تنها پيشرفتي نداشته ،بلکه با مشکلات و ابهامهاي عمدهاي روبرو
خلاصه به مقايسه اين دو قانون از منظر دادرسي عادلانه پرداخته ميشود.
مالکيت وبيننظمکارمندان
حقوقمشاور از
در ماده  8قانون دادگاه اطفال ،تشکيل دادگاه از قاضي و دو نفر
بازارهاي ازکارآمد
واهمه کودکان از
قضايي بازنشسته يا فرهنگيان مقرر شده بود .اين امر ،از جمله براي کاستن
ساختار معمول دادگاه و تضمين اين امر بود که با حضور اساتيد يا دبيران داراي «علاقه و بصيرت»،
دادرس حداکثر توجه خود را معطوف شخصيت خاص کودکان نمايد و همين امر را در صدور رأي
خويش مدنظر قرار دهد .به علاوه ،در تبصره ماده  2قانون دادگاه اطفال ،استفاده از مددکاران
اجتماعي در امر تحقيق نسبت به وضع مزاجي يا روحي اطفال يا ابوين آنها يا وضع خانوادگي
ايشان و نيز ارتباط مستمر دادرس و کانون اصلاح و تربيت مقرر شده بود 21.البته عدم تشکيل
کانون مذکور در اکثر شهرستانها مانع از تحقق بسياري از اهداف قانون مذکور بوده است.
ماده  6قانون دادگاه اطفال ،به صراحت مقرر ميداشت که اطفال زير  3سال قابل پيگرد
کيفري نيستند .حال آنکه ماده  121و تبصره آن در ق.آ.د.ک نه تنها تصريحي به اين قيد مهم
ندارد ،بلکه موجب اين شبهه ميشود که تمامي اطفالي که به سن بلوغ نرسيدهاند ،در صورت
احتمال ارتکاب بزه از سوي آنها ،قابل تعقيب ـ البته در دادگاه اطفال ـ خواهند بود 22.همچنين،
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ماده  6قانون دادگاه اطفال ،رسيدگي به کليه جرائم اطفالي که سن آنها بين 23ـ 3سال است را
طبق قانون مذکور در دادگاه اطفال مقرر ميداشت ،حال آنکه مطابق با تبصره ماده  111ق.آ.د.ک
جرائممفيد /
«به کليه نامه
شماره بالغ کمتر از 23سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي
اشخاص
سي و هشتم  /مهر و

رسيدگي مي شود» .نص مذکور ابهامهاي عمدهاي را ايجاد ميکند ،از جمله اينکه آيا دادگاه
آبان 2831

ميتواند از تخفيف مذکور در ماده  111در خصوص اين دسته از افراد استفاده کند

يا خير21.

در خصوص تشخيص طفل و در نتيجه صلاحيت دادگاه اطفال نسبت به جرم وي ،تبصره ماده 6
قانون دادگاه اطفال مقرر ميدارد« :هر گاه قبل از شروع به رسيدگي و يا در حين آن سن طفل از 23
سال تمام تجاوز کند رسيدگي به اتهام نيز در دادگاه اطفال به عمل خواهد آمد» .حال آنکه چنين
حکمي که زمان ارتکاب جرم را معيار حمايت از اطفال قرار دهد ،در قانون آ.د.ک ديده نميشود.
تم
مطابق با تبصره ماده  116ق.آ.د.ک در صورتي که به لحاظ اهميت جرم ،نگهداري طفل براي
جلوگيري از تباني ضرورت داشته باشد يا طفل ،ولي يا سرپرست نداشته يا ولي
انجام تحقيقات يا
نامه مفيد /
التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز التزام يا وثيقه ندهد« ،اگر
حاضر به
و سرپرست او
هشتم
شماره سي و
در حوزه دادگاه کانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب
ديگري نگهداري خواهد شد» .با در نظر گرفتن مفاد تبصره  ،2اين محل به طور قطع زندان يا خانه
پدري طفل نخواهد بود .جاي تأسف است که قانون ،با استفاده از عبارت «محل مناسب» که هيچ
نامه مفيد /
معيار و ضابطه اي براي آن ارائه نشده ـ و ممکن است به تشخيص دادرس بازداشتگاه موقت باشد ـ
شماره سي و هشتم
حقوق اطفال را در معرض خطر قرار داده است .پرسش مهم اين است که اگر چنين «محل مناسبي»
 /مهر و آبان
از نظر دادرس وجود نداشته باشد ،طفل بزهکار در چه محلي نگهداري خواهد شد؟ از اينرو،
2831
ضرورت دارد مؤسسات خاصي (براي مثال ،سازمان بهزيستي) ،به حکم قانون ،ملزم به پذيرش
موقت چنين کودکاني شوند و يا در هر شهر ،محل خاصي را ـ حتي اگر کوچک باشد ـ براي
نگهداري موقت اطفال متهم پيشبيني کنند.
ماده  23قانون دادگاه اطفال ،مقرر ميداشت که «رسيدگي به جرائم اطفال تابع قانون آيين
دادرسي نيست» ،اين قيد فينفسه تضمين عمدهاي براي اصول خاص دادرسي کودکان ،از جمله
تم
اصل دادرسي فوقالعاده و سريع به شمار ميآمد .ق.آ.د.ک حاوي چنين قيدي نميباشد.
مواد  22و  23قانون دادگاه اطفال حاوي قواعد عمدهاي بر مبناي اصول کيفرشناسي و لحاظ تناسب
کيفر و شخصيت بزهکار ميباشد .در اين مواد ،ضمن تفکيک ميان اطفال  3الي  21سال و  21الي 23
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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سال ،تنبيه يا کيفر متناسبي براي هرکدام تعيين شده بود .اين تفکيک نيز در ق.آ.د.ک ديده نميشود.
بازارهاي کارآمد
البته ق.آ.د.ک در مقايسه با قانون دادگاه اطفال از حيث دادرسي منصفانه براي کودکان
داراي محاسني نيز ميباشد .مطابق با ماده  112ق.آ.د.ک «در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم
ت و نظم بازارهاي
ازتعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده ( )68توسط دادرس و يا به درخواست او توسط
کارآمد
قاضي تحقيق انجام مي گيرد .دادگاه کليه وظايفي را که برابر قانون بر عهده ضابطين ميباشد ،راساً
توانست براي
حقوقدادگاه
به عمل خواهد آورد» ،در حالي که مطابق با ماده  3قانون دادگاه اطفال،
ميو نظم
مالکيت
چنين اختياري در
انجام اين اقدامات به ضابطين دادگستري نمايندگي بدهد .به نظر ميرسد
بازارهايکهکارآمد
ق.آ.د.ک براي دادرس يا قاضي تحقيق ،در جرائم اطفال ،به رسميت شناخته نشده است.
دادرسي منصفانه کودکان در شرايط اضطراري :در شرايط اضطراري ،همچون زلزله و
حقوق مالکيت و نظم
جنگ ،اجراي عدالت تا حد امکان متوقف نميشود و اساساً دليلي وجود ندارد که از اصل دادرسي
بازارهاي کارآمد
در مدت متعارف و بدون تأخير تبعيت نشود .بهويژه در مورد نقض حقوق کودکان در شرايط
بازارهايمسئوليت
نظم و اعمال
تعيين
جنگي و بحراني ،تشکيل دادگاههاي موقت در مناطق درگير ،به منظورت و
کارآمدو دادرسي دقيق و
دولتمردان 28يا ساير اشخاص مقصر ،در صورتي که در مهلت متعارف بوده
عادلانهاي به انجام رسد ،ميتواند از جرائم و جنايات مشابه در آينده پيشگيري نموده و اثر
نظم
مالکيت و
عينيتري نسبت به دادرسي انجام يافته در سالها بعد از رخداد و ترميمحقوق
باشد.
فاجعه داشته
کارآمد مبناي اصول
بازارهاييعني بر
دادرسي کودکان در شرايط اضطراري ،اصولاً مشمول قواعد عام است؛
و قواعد معمول انجام ميگيرد و تنها آن دسته از تشريفاتي اجرا نميگردد که به دليل شرايط
خاص ،امکان اجراي آنها وجود ندارد .مواد  8 ،1و  6کنوانسيون با اين راهبرد تدوين گرديدهاند
که نمي توان حقوق بنيادين کودکان را حتي در شرايط اضطراري نقض کرد .بر همين اساس،
اجراي کنوانسيون ،نبايد به هنگام درگيريهاي مسلحانه يا شرايط بحراني ديگر متوقف گردد.
کنوانسيون ( )2161ژنو که به حمايت از قربانيان درگيريهاي مسلحانه و بشردوستي در اين
شرايط اختصاص دارد ،تضمينهايي را براي دادرسي منصفانه ،صرفنظر از سن افراد مقرر داشته است.
متمم ( )2کنوانسيون مذکور حق دادخواهي اشخاصي را که از درگيريها به نحوي متأثر شدهاند ،به
رسميت ميشناسد .ماده  8متمم ( )8نيز تعيين و اجراي مجازات بدون دادرسي مناسب که واجد تمامي
تضمينهاي دادرسي باشد ،در هر زمان و مکاني براي بشر متمدن غير قابل تحمل اعلام مينمايد.
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مجازات کودکان و دادرسي منصفانه
در آن دسته از دعاوي کيفري که کودک متهم آن است ،علاوه بر تشريفات خاص دادرسي
موضوعشماره
نامه مفيد /
اهميت دارد که آيا در قوانين کيفري ،تمايزي ميان کودکان بزهکار و ساير
کودکان ،اين
سي و هشتم  /مهر و

بزهکاران از حيث نوع و يا شدت مجازات ،به عمل آمده است يا خير .به طوري کلي ،امروزه اين
آبان 2831

رويه در حال جهاني شدن است که در وهله اول ،بايد کودکان را به گروههاي سني که هرکدام
برخورد متناسبي را از حيث کيفري ايجاب ميکند ،تقسيمبندي کرد؛ دوم ،براي کودک در مفهوم
عام آن که شامل کليه افراد زير  23سال ميباشد ،در همه موارد بايد به دليل وصف «کودکي» ،قائل
به تخفيف مجازات شد؛ سوم اينکه ،کودکان را نميتوان محکوم به اعدام يا حبس ابد کرده يا محکوم
به مجازاتهايي کرد که شخصيت و آينده زندگي آنها را در معرض خدشه شديد قرار ميدهد.
تم
تناسب کيفر و شخصيت کودکانه :وصف «کودکي» به تنهايي مجوز آن است که اولاً،
حد امکان توسط سرپرست خود تأديب شود ،به عبارتي فرض ميشود که
نامهکيفر
کودک به عنوان
مفيدتا /
تعامل کودک با خانوادهاش و تداعي بهتر در صورت انديشه به خطاکاري
چنين تنبيهي
دليل هشتم
شمارهبهسي و
مجدد ،بسيار مؤثرتر از تأديب شخصي غريبه است؛ دوم اينکه ،تأديب و يا تنبيه کودک تا حد
امکان بايد از نوعي باشد که مانع از تعامل و همراهي وي با خانواده نشود (قاعده ( 23 )1از قواعد
ديگر /،در مورد کودکان بايد تا جايي که ممکن است از کيفرهايي همچون
عبارتمفيد
بيجين گ) .به نامه
شود 26.اين امر از جمله براي دور داشتن کودکان از محيطهاي ناسالم و
خودداري
زندان و تبعيد
هشتم
شماره سي و

آبانو زندان بزرگسالان ميباشد .کمااينکه نوعي همگرايي بينالمللي محسوسي
بازداشتگاه
همچون و
جرمآموز  /مهر

2831پذيرش دانستن حبس کودکان در حال شکلگيري است (.)Van Bueren, 1998: 245
براي غير قابل
لذا بهتر است که کودک بزهکار به جاي زندان ،در راستاي تأديب و دور ساختن هميشگي وي از

بزهکاري ،تحت نظارت مستمر مقام قضايي ،به خانواده خود سپرده شود؛ سوم اينکه ،در مورد جرائم
خانوادگي که محيط خانه امن نيست و نيز در مواردي که به دليل وضعيت رواني کودک ،چارهاي جز
«توقيف» 24وي وجود ندارد ،کودک بزهکار بايد در محيطي دور از مجرمين بزرگسال ،براي کمترين
مدت ممکن و با هدف تأديب و بازتواني و بازگشت به اجتماع نگهداري شود23.

تم
محدوديتهاي کيفر کودکان :با وجود اينکه رشد جزائي به عنوان يکي از شرايط اعمال

مجازات ،پايينتر از سن رشد مدني ميباشد 22،اعمال پارهاي از مجازاتها در مورد کودکان به
طور کلي ممنوع است .مطابق با ماده ( 82 )2کنوانسيون ،افراد کمتر از  23سال را نميتوان
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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محکوم به اعدام يا حبس ابد کرد .مبدأ اين منع ،زمان ارتکاب جرم است و به همين دليل نميتوان
بازارهاي کارآمد
کودکي را که در  23سالگي مرتکب قتل شده ،پس از طي فرايند محاکمه ،زنداني کرده و پس از
رسيدن به  23سالگي اعدام نمود.
ت و نظم بازارهاي
در مورد منع اعدام براي اين دسته از مجرمين نيز نوعي اجماع بينالمللي در حال شکلگيري
کارآمد
است .کما اينکه قوانين کيفري پاکستان و يمن که زماني اعدام بزهکاران زير  23سال را مجاز
حقوق بشر
فشار ديد
ميدانست ،اصلاح شده و کشورهاي ديگري همچون نيجر و کنگو ،تحت
باناننظم
مالکيت و
حقوق
 .)Zilli,در مورد
2001-2002
کارآمد
و کودک ،عملاً رويه منعطفي را در اين خصوص اتخاذ کردهاند ( بازارهاي
حبس کودکان ،ماده  21قواعد بيجينگ تأکيد دارد که بايد به «کوتاهترين زمان ممکن» اکتفا شود.
ضمن اينکه زندان انفرادي براي کودکان به موجب قاعده  32از قواعد سازمان ملل متحد در
حقوق مالکيت و نظم
خصوص حمايت از نوجوانان محروم از آزادي ،مطلقاً ممنوع است.
بازارهاي کارآمد
در مرحله کيفر ـ با اين فرض که مجازات «زندان» براي کودک تعيين شود ـ علاوه بر جداسازي
سني و جنسي
مقتضيات
زندان بزرگسالان و کودکان ،بايد فضا و امکانات زندان نيز متناسب با نيازها
بازارهاي
ت وو نظم
کارآمدعنوان دقيقي است
کودکان طراحي شود .در عمل ،اصطلاح «دارالتأديب» يا «کانون اصلاح و تربيت»،
که با حکمت تمايز ميان زندان به عنوان محل کيفر بزهکاران رشيد و تأديبگاه به عنوان مرکز تربيت و
است23.
مالکيت و نظم
بازتواني بزهکاران کودک ،در برخي از قوانين و مقررات به کار گرفته شدهحقوق
اصل شخصي بودن دادرسي :اين اصل در مورد انواع مختلفبازارهاي
کارآمدکودکان اجرا
دادرسي عليه
ميگردد .در دادرسي مدني که اغلب جبران خسارات وارده مطرح ميشود ،سرپرست طفل زيانکار
تنها در مواردي پاسخگوي فعل وي و آثار آن خواهد بود که خسارت به دليل تقصير يا سهلانگاري
وي در نگاهداري و مواظبت طفل باشد 21.در دادرسي کيفري ،آنگاه که بحث کيفر نوجوان مطرح
باشد ،به اقتضاي اصل شخصي بودن مجازاتها ،هيچکس نميتواند جايگزين شخص بزهکار شود.
از اينرو ،به عنوان يکي از اصول بنيادين حقوق کيفري «تنها شخص مجرم مجازات ميشود،
مجازات به خانواده يا بستگان او سرايت نميکند و در صورت فوت او گريبانگير اين افراد
نميگردد» (صانعي ،پيشين.)261 :
در راستاي اصل شخصي بودن دادرسي ،نظريه  2/2483مورخ  2823/21/21اداره حقوقي
و قضايي ،با ضروري دانستن تفهيم اتهام و أخذ آخرين دفاع از طفل مميز ،تصريح دارد که تفهيم
اتهام به عاقله يا ولي يا سرپرست طفل فاقد مجوز قانوني است .همچنين نظريه  2/4114مورخ
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 2831/3/11اداره حقوقي و قضايي ،در خصوص قرارهاي مذکور در ماده  116قانون آ.د.ک
تأکيد ميکند که قرار مقرر در ماده مزبور براي خود طفل صادر ميشود« .در نهايت ،پدر طفل يا
نامهيامفيد /
شمارهديگري ملتزم ميگردد که هر موقع طفلِ متهم ،از طريق مراجع قضايي
شخص
سرپرست او
سي و هشتم  /مهر و

احضار شود ،او را حاضر نمايد و الا وجه التزام را بپردازد».
آبان 2831

بنابراين ،دادرسي کيفري ،از حيث تقابلي که ميان حقوق فرد (کودک) و جامعه يا قرباني به طور
خاص وجود دارد ،داراي اهميت است .چرا که از يک سو ،قانون بر همگان به طور يکسان اعمال ميشود
و از سوي ديگر ،کودک بزهکار ،در مقايسه با ديگر مجرمين بخت بيشتري براي بازگشت مجدد به
اجتماع دارد و به همين دليل ،حقوق بايد از اين شانس وي براي زندگي سالم ،تا حد امکان حمايت کند.
لحاظ قيد اخير از سوي نظام دادرسي نبايد به عنوان نقض حقوق مسلم محکومله (شاکي)
تم
تلقي گردد .زيرا در کنار اصل ضروري بودن کيفر و اصل شخصي بودن مجازاتها ،با اجراي اصل
دادگاه /در حدود قانون ،مکلف است تا ويژگيهاي خاص بزهکار و شرايط و
کيفر ،مفيد
فردي بودن نامه
هشتمحادثه مجرمانه را در مفاد نتيجه حکم خود مورد توجه قرار دهد .در واقع،
حاکم بر
احوالسي و
اوضاع وشماره
در وهله نخست ،کودک بزهکار از آن جهت مورد حمايت قرار ميگيرد که اغلب تمام شرايط
رواني ارتکاب عامدانه فعل مجرمانه در وي مهيا نيست و شانس وي در بازگشت به جامعه ،در
تخفيف کيفر او اثر ثانوي و ناچيز دارد.
نامه مفيد /
پيشنهادها و هشتم
نتيجه و شماره سي

 /مهر و آبان
يک :علي رغم عنواني که در قانون آ.د.ک به کار رفته ،کودکان فقط به عنوان متهم وارد
2831
دادگاه نميشوند که مقتضي به کار بردن عبارت «ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال» باشند .در اکثر
موارد ،کودکان ،قربانيان خشونت خانوادگي ،تجاوز جنسي ،غفلت والدين و آزار و اذيت و توهين
همسالان يا سايرين هستند .به علاوه ،کودکان در تمام مسائلي که در روند روزمره زندگي براي آنها
پيش ميآيد ،لازم نيست در دادگاه حاضر شوند .پيشبيني نهادهاي حل اختلاف ـ به ويژه در محيط
مدرسه و تحت مديريت انجمن اوليا و مربيان ـ در موارد مشخص ميتواند در بيشتر موارد از ورود
تم
کودکان به محيطهايي همچون کلانتري و دادگاه پيشگيري نمايد.
دو :ماده  182قانون آيين دادرسي کيفري را بايد ناقض کليه تضمينها و تأمينهايي دانست
که در مواد  121به بعد قانون مذکور در راستاي تضمين عدالت در دادرسي کودکان مدنظر بوده
حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831
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است .مطابق با اين ماده« ،اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع ساير
بازارهاي کارآمد
پروندهها به آن شعب نميباشد» .متأسفانه ،انديشه صرفهجويي در همه موارد و تلاش براي کاستن از
هزينههاي دادگستري به هر قيمتي ،موجب شده که تضمينهاي اوليه دادرسي صحيح در دعاوي کيفري
ت و نظم بازارهاي
11
عليه اطفال به فراموشي سپرده شود .تشکيل نشدن کانون اصلاح و تربيت در اکثر شهرستانها و جدا
کارآمد
نبودن واقعي شعبه اطفال از ساير شعب ،در عمل اهدافي را که از جدايي دادگاه اطفال مدنظر است،
عنوان يک
سازي بوده
اند .وبهنظم
مالکيت
تأمين نميکند و نشان ميدهد که مقنن و مجري ،تنها در انديشه صورتحقوق
کارآمدمحاکم عمومي
جداي از
اصل در دادرسي کودکان بايد پذيرفت که حتي ساختمان دادگاه اطفال نيز بايد
بازارهاي
باشد .چراکه اگر هدف از برگزاري دادگاه خاص براي اطفال آن است که اين دسته از افراد در محيطي
متفاوت با سايرين تحت دادرسي قرار گيرند ،نه فقط محيط شعبه اطفال ،بلکه بايد ساختماني که کودک
حقوق مالکيت و نظم
به عنوان بزهکار يا بزهديده بدان پاي ميگذارد ،تا حد امکان عاري از عواملي باشد که خواسته يا
بازارهاي کارآمد
ناخواسته ناهنجاريهاي اجتماعي را آموزش ميدهند.
ت و نظم بازارهاي
کارآمد

يادداشتها

حقوق مالکيت و نظم
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بازارهاي
کارآمدباشد» .تبصره 2
شرعي نرسيده
 -1تبصره  2ماده  61قانون مجازات اسلامي« :منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ

ماده  2121قانون مدني ،ظاهر ًا در فرضي که خلاف آن را نميتوان اثبات کرد ،ميعار سني و دقيقي براي بلوغ ارائه داده
و ميگويد « :سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است»؛ چنانچه بارها توسط
پژوهشگران فقه و حقوق اظهار شده ،تأک يد بر معيار سن براي تشخيص بلوغ يا حداقل عدم تمايز ميان بلوغ شرعي و
بلوغ کيفري ،با واقعيت هاي اجتماعي انطباق نداشته و در مقام قضا و عمل مشکلات عمده اي را ايجاد ميکند .براي
ديدن بررسي تفصيلي سن مسئوليت کيفري اطفال ،نک( :نجفي توانا222 :2836 ،ـ.)283
 -8در حقوق ايران ،قسمت اخير ماده  6قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار مصوب  2883/2/12مجلس
شوراي ملي ،مقرر ميداشت« :اطفال تا  3سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود» .در وضعيت فعلي ،با توجه به
ماده  813ق.آد.ک که کليه قوانين مغاير با خود را ملغي ميداند و آن دسته از مواد مذکور که به «ترتيب رسيدگي به
جرائم اطفال» اختصاص دارد (مواد  121الي  )182و نيز اين واقعيت که زمينههاي عملي اجراي قانون  2883هرگز
در کشورمان فراهم نبوده است ،بايد قانون مذکور را منسوخ دانست.
 -4ماده ( )1( 44ب) کنوانسيون« :هر کودکي که متهم يا محکوم به نقض قانون کيفري شود حداقل داراي تأمين هاي
زير خواهد بود ...« :روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام يا ارگان قضائي بي طرف و مستقل و طي يک
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مصطفي السان

دادرسي عادلانه در حضور وکيل يا ساير کمک هاي حقوقي ،مگر اين که اين امر در جهت منافع کودک تشخيص داده
نشود ،خصوصاً با در نظر گرفتن سن ،موقعيت و يا والدين و يا قيمهاي قانوني کودک».
نامه مفيد  /شماره
« -4دادگاه رسيدگي کننده به جرائم اطفال بر اساس گزارشهايي که از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از کانون
سي و هشتم  /مهر و
اصلاح و تربيت دريافت ميکند ،ميتواند درتصميمات قبلي خود يک بار تجديدنظر نمايد ،به اين طريق که مدت
آبان 2831
نگهداري را تا يک چهارم تخفيف دهد».
 -3ماده  111ق.آ.د.ک « :در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال ،دادگاه مکلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام
نمايد در دادگاه شخصاً حضور يابد يا براي او وکيل تعيين کند .چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وکيل
ننمايد و خود نيز حضور نيابد ،دادگاه براي طفل وکيل تسخيري تعيين خواهد کرد».
 -2در ايران ،ماده  111ق.آ.د.ک .اين تکليف را براي محاکم مشخص کرده است.
 -3ماده ( 3 )2کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين ،ماده ( 26 )2ميثاق حقوق مدني و سياسي و ماده

تم

 114ق.آ.د.ک مقرر ميدارد « :رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود .در دادگاه فقط اوليا و سرپرست قانوني طفل و
وکيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده کانون اصلاح و تربيت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد.

نامه مفيد /

انتشار جريان دادگاه از طريق رسانههاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه عکس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم

شماره سي و هشتم

ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده  363قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد».
 -1در تکميل اين دسته از تضمينهاي حقوق کودکان در دادرسي ،ماده  113قانون آد.ک مقرر ميدارد« :در صورتي
که مصلح ت طفل اقتضا نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال
راي دادگاه حضوري محسوب مي شود».

نامه مفيد /

 -21مطابق با ماده  14قانون دادگاه اطفال « ،قاضي اطفال لااقل هر سه ماه ،يک مرتبه ،شخص ًا از کانون اصلاح و
هشتمطرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنها رسيدگي خواهد کرد».
سيبهوامور و
شمارهنسبت
تربيت بازديد و

نوعي آبان
مهربه و
 -22اين /
تعارض) ،به ويژه در مقايسه با ماده  61ق.م.ا بيشتر به منصه ظهور ميرسد .چراکه اگر با
ابهام (يا
متن ماده که اظهار ميدارد« :اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفري هستند و تربيت
لحاظ تصريح
2831
آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح وتربيت اطفال ميباشد» و طبق تبصره ماده 61
ق.م.ا « منظور از طفل کسي (باشد) که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد»  ،در آن صورت کسي وجود نخواهد داشت که
به جرم او بر مبناي قواعد خاص ماده  121به بعد ق.آ.د.ک رسيدگي شود!!؟
 -21رأي وحدت رويه شماره  ،2821/3/8 - 342هيئ ت عمومي ديوان عالي کشور ،در بيان علت وجودي تبصره
مذکور اعلام ميدارد« :تبصره ماده  111قانون آئين دادرسي کيفري مصوب  ، 2823مقرر داشته که به کليه جرائم
 23سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود . ...نظر به اينکه فلسفه وضع
اشخاص کمتر از تم
قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب ميباشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسئوليت اطفال

بزهکار ايجاب کرده که قانونگزار با رعايت قاعده حمايت از مجرم ،دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي مطلق به
جرائم آنها تشکيل دهد»؛ به نقل از :روزنامه رسمي شماره 23183ـ .2821/3/12

حقوق
مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

دادرسي منصفانه براي كودكان
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حقوق مالکيت و نظم
دارد .2« :کشورهاي
مقرر مي
 -28تقصير دولتها در صورت تخلف از مفاد ماده  83کنوانسيون قابل تحقق است؛ ماده مذکور
کارآمد
بازارهاي
طرف کنوانسيون متقبل ميشوند به مقررات قانون بين المللي بشر دوستي در زمان جنگهاي مسلحانه که مربوط به کودکان
بازارهاي 24سال در
نظمافراد کمتر از
ميشود احترام بگذارند؛  .1کشورهاي طرف کنوانسيون هرگونه اقدام عملي را جهت تضمينتاينو که
افراد کمتر از  24سال در
مخاصمات مستقيم ًا شرکت نمي کنند ،متقبل ميشوند؛  .8کشورهاي طرف کنوانسيون از استخدام
کارآمد
نيروهاي مسلح خود ،خودداري خواهند کرد .اين کشورها براي استخدام افرادي که بالاي  24سال و زير  23سال سن دارند،

اولويت را به بزرگترها خواهند داد؛  .6کشورهاي طرف کنوانسيون ،مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بين المللي

حقوق مالکيت و نظم

بشردوستي در جهت حمايت از افراد غيرنظامي به هنگام جنگهاي مسلحانه ،تمام اقدامات عملي را براي تضمين حمايت و
مراقبت از کودکاني که تحت تاثير (عواقب) جنگ قرار گرفتهاند به عمل خواهند آورد».

بازارهاي کارآمد

 -26بخشنامه شماره  ،2/23/3188مورخ  ،2823/2/21رئيس قوه قضائيه (سيدمحمود هاشميشاهرودي) به مراجع
قضايي کشور« :مواد  11و  213قانون مجازات اسلامي و ماده  8از قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ج .ا  .ا به

حقوق مالکيت و نظم

قاضي دادگاه ،اين امکان را داده اند تا با ملاحظه خصوصيات جرم ،مجرم و دفعات ارتکاب ،در موقع صدور حکم از

بازارهاي کارآمد

مقررات مربوط به تخفيف ،تعليق و مجازاتهاي تکميلي و تبديلي استفاده کند و مجازات حبس تعزيري از نوع ديگر
که مناسب تر به حال متهم باشد تبديل نمايد .از اين رو ،اقتضا دارد دادگاههاي صادر کننده احکام کيفري ،جز در

ت و نظم بازارهاي

مواردي که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند در ساير موارد ،با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود،
کارآمدحال به حبس نرفتهاند
حتي الامکان مجازات هاي حبس را به ويژه در مورد زنان ،نوجوانان ،اطفال و کساني که تا به
به جزاي نقدي يا تعزيري ديگري تبديل کنند تا از محبوس شدن بي ثمر افراد ،تراکم بيش از حد زنداني در
زندانها (که اغلب فاقد امکانات لازماند) و مفاسد احتمالي جلوگيري شود».

حقوق مالکيت و نظم

کارآمداين واژه به جاي
بازارهايدقت از
 -24در مورد کودکان ،ماده  11قانون مربوط به تشکيل دادگاه اطفال بزهکار ،با کمال
«بازداشت» استفاده کرده بود.
 -23تبصره  2ماده  116ق.آ.د.ک « :در صورتي که نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به
اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه
نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي که اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد ،طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در کانون
اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد» .تبصره  1ماده  116ق.آ.د.ک« :اگر در حوزه دادگاه کانون
اصلاح و تربيت وجودنداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد».
 -22براي بحث تفصيلي در اين خصوص ،نک( :رهامي.)2832 ،
 -23از جمله ،نک :تبصره ( )2ماده  116ق.آ.د.ک؛ در تأييد ضرورت جداسازي کودکان از ساير متهمين ،نک:
تبصره ( )1همان ماده.
 -21ماده  2قانون مسئوليت مدني « :کسي که نگاهداري يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر ح سب قرارداد به
عهده او مي باشد در صورت تقصير در نگاهداري يا مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير
ميباشد».

مصطفي السان
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 -11با کمال تعجب بايد گفت که هم در قانون مجازات اسلامي (ماده  ) 61و هم در ق.آ.د.ک (تبصره  2و  1ماده
 ،116ماده  114و ماده  )111از اين کانون به عنوان محلي براي نگهداري اطفال متهم يا مجرم ياد شده است،
نامه مفيد  /شماره
بدون اينکه اقدام قانوني يا عملي متناسبي در راستاي احيا و توسعه اين کانونها صورت گرفته باشد.
سي و هشتم  /مهر و
آبان 2831

منابع
رهامي ،محسن« ،رشد جزايي»« ،فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران» ،شماره  ،43زمستان .2832
زينالي ،حمزه«،نوآوريهاي قانوني در حمايت از کودکان و نوجوانان و چالشهاي فراروي آن» ،رفاه اجتماعي،
سال دوم ،شماره  ،2بهار .2831
حقوق جزاي عمومي ،چاپ اول ،انتشارات طرح نو ،تهران .2831
صانعي ،پرويز ،تم

العاملي ،زينالدين بن علي (شهيد ثاني) ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه ،تصحيح و تعليق سيد محمد کلانتر،
الأولي /،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبنان  2618هـ 2138 .م.
الطبعهمفيد
الجزء الثالث،نامه

قرجهلو ،عليرضا ،امارات و قراين کيفري در حقوق ايران و انگليس ،رساله دکتراي حقوق جزا و جرمشناسي،

شماره سي و هشتم

دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،بهراهنمايي دکتر حسين ميرمحمدصادقي ،زمستان .2833
قرجهلو ،عليرضا ،بررسي تطبيقي مسئوليت کيفري صغار در مذاهب پنجگانه و حقوق انگليس ،پاياننامه
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،بهمن .2831
استانداردهاي جهاني دادگستري (نقد و بررسي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب) ،چاپ
کاشاني ،سيدمحمود،
نامه مفيد /
نخست ،نشر ميزان ،تهران .2838

شماره سي و هشتم

نجفي توانا ،علي« ،سن مسئوليت کيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي» ،مدرس علوم انساني ،بهار

 /مهر و آبان

 ،2836شماره ( 1پياپي  )62ويژه نامه حقوق).

2831

Amnesty International, Fair Trial Manual, Amnesty International Publication, 1998.
Declaration of the Rights of the Child 1959.
Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and
2076 (LXII) of 13 May 1977.
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War 1949.
Soleil, Andre Ramon, Stanford and Wilkins: International Law, Due Process,
Children and the Death Penalty, New York City Law Review, 2001-2002.
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules 1985).
UN Rules for Protection of Juveniles Deprived of their Liberty 1990.
)UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines
1990.
تم
UN Standard Minimum for the Treatment of Prisoners, held at Geneva in 1955, and
approved by the
Van Bueren, Geraldine, The International Law on the Rights of the Child, Kluwer
Law International, 1998.
Zilli, Livio, Children’s Right to a Fair Trial under International Law, Trinity College
Law Review, Vol. 5, 2002.
حقوق

مالکيت و نظم
بازارهاي کارآمد
831

حقوق

