
حسنعلي مؤذن زادگان1
چكيده 

توجه به منافع عالیة كودكان و نوجوانان در تدوین سیاست جنائي كارآمد ، بخشي از روند توسعه 
و منافع ملي كشور ها محسوب مي شود. به همین جهت ، اتخاذ سیاست جنائي افتراقي ویژه در 
مبارزه با بزه كاري اطفال امري حیاتي است. در سطح بین المللي از ربع اول قرن بیستم ، نهضتي 
فراگیر در حمایت از حقوق كودك به ویژه در بعد كیفري آغاز ش��ده كه حاصل آن كنوانسیون 

حقوق كودك 1989 است.
در راس��تاي این نهضت بین المللي ، سیاس��ت جنائي تقنیني ایران در زمینة وضعیت كودكان 
و نوجوانان معارض با قانون از زمان تصویب قانون مجازات  عمومی تاكنون س��یري تكاملي و 
روبه پیشرفتی نداشته است. البته، در خصوص حمایت از اطفال بزه دیده ، تصویب قانون حمایت 

از كودكان و نوجوانان سال 1381 گام مثبتي در سیاست جنائي تقنیني ایران است. 
همچنین ، در سیاس��ت جنائي قضائي ، تدوین الیحة رس��یدگي به جرائم اطفال در خصوص 
ك��ودكان و نوجوانان معارض با قانون كه به مجلس ش��وراي اس��المي ب��راي تصویب تقدیم 
شده ، و نیز تكمیل الیحة جامع در دست تهیه حمایت از كودكان و نوجوانان كه هر دو داراي 
استاندارد هاي الزم حمایت شكلي و ماهوي هستند، گامي مثبت تلقي مي شوند و امید است كه 

با لحاظ همین استاندارد ها به تصویب نهایي برسند. 

واژگان كليدی 

كودكان و نوجوانان ، سياسـت جنائي تقنيني ، سياسـت جنائي قضائي ، قوانين حمایتي ماهوي 

و شکلي

1. دكتر حقوق كیفري و جرم شناسي، دانشیار و رئیس دانشكدة حقوق و علوم سیاسي دانشگاه عالمه طباطبائي

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و 

نوجوانان درحقوق ايران
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مقدمه

ام��روزه توجه به حق��وق كودكان و نوجوانان و نگرش نظ��ام  »كودك محور« در 
كلیة سیاس��ت گذاري هاي آموزش��ي ، تربیتي، فرهنگي، اجتماعي و حقوقي كشور 
بخش��ي از روند توس��عه و منافع ملي محسوب مي شود و دولت ها باید در راستاي 
تعهد ملي � انس��اني خود در تحقق سیاس��ت جنائي مزبور بودجه، امكانات و منابع 
انس��اني كافي اختصاص دهند. زیرا نجات كش��ور ها از معضالت دامن گیر كنوني 
نظیر فقر، بي كاري، بزه كاري و به وی ژه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، قاچاق انس��ان ، 
آدم ربایي و تروریس��م و ضرورت پیش گیري اجتماعي از روند فزایندة بحران هاي 
انس��اني � اجتماعي در زمینة معضالت مزب��ور و نیز ممانعت  از تكرار تبهكاري ها 
و نابس��اماني ها، ارتباطي آش��كار با رس��یدگي به وضعیت و مشكالت كودكان و 

نوجوانان به عنوان آینده سازان و مدیران آتي جوامع دارد. 
به منظور تدوین یك سیاست اجتماعي جامع و كارآمد كه بتواند طیف گستردة 
ك��ودكان و نوجوانان بزه دیده ، ش��اهد جرم، در معرض خط��ر و معارض با قانون 
را ش��امل ش��ود، دولت ها باید با بهره گیري از س��ازمان هاي غیردولتي، در مرحلة 
اول، برنام��ه اي م��دون در پیش گیري اجتماعي از بزه كاري را س��امان دهي كنند 
و از طری��ق ای��ن برنامه ریزي حداقل رف��اه را در تأمین نیاز ه��اي ضروري كلیة 
آح��اد جامعه از جمله كودكان و نوجوانان فراهم نمایند. س��پس با عنایت ویژه به 
اقش��ار آس��یب پذیر اجتماعي كه مصداق بارز آنان كودكان و نوجوانان در معرض 
خطر، قرباني و ش��اهد جرم هس��تند، با برنامه ریزي اصولي اقدامات مؤثري براي 
جلوگیري از س��قوط ایش��ان در ورطة بزه كاري مبذول دارن��د. در نهایت با رواج 
دادن این نگرش كه كودكان و نوجوانان معارض با قانون در واقع بزه دیدة شاهد 
ج��رم و درمع��رض خطر بوده اند و به لحاظ قصور و س��هل انگاري اولیاي خود و 
هیأت اجتماع در مسیر انحراف و بزه كاري افتاده و سقوط كرده اند، ضمن ترتیب 
دادرس��ي عادالنه و كارآمد در نظام قضائي با اتخاذ راه كارهاي مؤثر به بازس��ازي 
ش��خصیت، آموزش، تربیت و اصالح ایشان همت گمارند و از روش هاي تنبیهي 
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سركوبگر و فرستادن آنان به مؤسسات بسته پرهیز نمایند و فقط به عنوان آخرین 
راه چاره و در صورت ضرورت و در كوتاه ترین مدت ، آزادي ایش��ان را سلب كرده 
و از دامن خانواده و اجتماع جدا سازند و در همان مدت كوتاه نیز با استانداردسازي 
مؤسس��ات در تطبیق با اعالمیة سازمان ملل متحد در خصوص ضوابط نگه داري 
ك��ودكان و نوجوان��ان مح��روم از آزادي ، زمینة بازهمنواس��ازي اجتماعي آنان را 
فراهم س��ازند1. تحول حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان در س��طح بین المللي 
از ربع اول قرن بیس��تم با نهضتي فراگی��ر از طریق صدور اعالميۀ حقوق كودك 
مصوب 1924 س��ازمان ملل به ظهور پیوست. حاصل تالش هاي جامعه شناسان، 
روان شناس��ان و به ویژه جرم شناسان، دولت ها و نهاد هاي بین المللي كه به صدور 
اعالمیه ها، بیانیه ها و قطعنامه ها ي متعددي در زمینة مسائل كودكان و نوجوانان 

منجر گردید، كنوانسیون حقوق كودك مصوب 1989 سازمان ملل است2.
این كنوانسیون كه مورد اس��تقبال بسیاري از كشورها قرار گرفته3 خوشبختانه 
در اس��فندماه سال 1372 به تأیید قوة مقننة جمهوري اسالمي ایران رسیده است 

و مفاد آن براي دولت ایران الزم االجرا ست4.
پرس��ش قابل ط��رح این مقاله، در زمین��ة قوانین كیف��ري حمایتي كودكان و 
نوجوانان از گذش��ته ت��ا به حال در حقوق ایران اس��ت. از بررس��ي منابع حقوق 
موضوعة ایران معلوم مي شود كه سیر تحول حمایت كیفري از حقوق كودكان و 
نوجوانان مس��یري تكاملي نداشته است. در مقطعي از تاریخ، حقوق كیفري ایران 
1 . ر.ك.: رهنمودهاي سازمان ملل متحد براي پیش گیري از بزه كاري نوجوانان قطعنامه 45/112 مصوب مجمع 

عمومي مورخ 14 دسامبر1990.
2 . براي مطالعة اسناد بین المللي مربوط به حقوق كودك ر.ك.: بلیغ، سوسن؛ داور، زهرا؛ پاسگر، سوسن؛ و غیره؛ 
كنوانسـيون حقوق كودك و بهره وري از آن درحقوق داخلي ایران ؛ چاپ اول، )انتش��ارات دانشكده حقوق وعلوم 

سیاسي دانشگاه تهران، 1383، تهران(، صفحات 1-30.
3 . این معاهده تا پایان سال 1997 توسط تمام كشورهاي عضو سازمان ملل به استثناي سومالي و ایاالت متحد 
امریكا مورد تصویب قرار گرفته است .)ر.ك.: صندوق كودكان سازمان ملل متحد) یونیسف ( ، نشریه اینوچنتي 

دایجست )Innocenti Digest( دادرسي ویژه نوجوانان، ص 2(. 
4 .جمهوري اسالمي ایران بر اساس ماده واحده سال 1372، این كنوانسیون را به صورت مشروط پذیرفته است. 
براي مطالعه تبیین حق ش��رط ایران ر.ك به : بلیغ، سوس��ن؛ داور، زهرا؛ پاسگر، سوسن؛ و غیره ، همان، صص 

. 65 -116
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در خص��وص كودكان و نوجوانان معارض با قان��ون هماهنگ با نظام بین المللي 
حقوق كودك، قدم برداش��ته، اما در مقطعي دیگر این مسیر متوقف گردیده و در 
دوران دیگر رجعت هماهنگي با نظام بین المللي آغاز شده است. در زمینة انطباق 
این تحوالت بین المللي حمایت از حقوق كودكان با نظام حقوق اس��الم، محققان 
اسالمي تحقیقات گسترده اي كرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهي است كه 

به وی ژه در حقوق كیفري مغایرتي با حقوق اسالم مالحظه نكرده است15. 
در این مقاله ضمن ارائة تعریفي اجمالي از كودك و نوجوان، به دسته بندي قوانین 
حمایتي كیفري اش��اره كرده و سپس به بررسي سیر تحول قوانین حمایتي كیفري 

كودكان و نوجوانان در دوره هاي مختلف قانون گذاري ایران پرداخته مي شود...

1. تعريف كودك و نوجوان

در اصطالح حقوق كیفري، كودك و نوجوان به كس��ي اطالق مي ش��ود كه فاقد 
پختگي جس��مي، ذهني، عاطفي و رواني الزم براي پذیرش مس��ؤولیت اخالقي 
6. س��ن مس��ؤولیت كودك و نوجوان در پذیرش امور اخالقي و 

و اجتماعي اس��ت2
اجتماعي به ویژه در زمینة امور كیفري باید در نظام حقوقي به گونه اي تعیین شود 
كه وي بتواند مسؤول رفتار خود شناخته شود. در زمینة مسؤولیت كیفري كودك 
اصواًل در نظام هاي حقوقي ، با توجه به مفهوم مزبور ، حداقل س��ني كه پایین تر از 
آن فرد فاقد مس��ؤولیت است و نیز سن مسؤولیت كه پس از آن بزرگ سال تلقي 

شده و داراي مسؤولیت كیفري تام است، تعیین مي شود. 

1 . براي مطالعه تبیین اعالمیه حقوق كودك مصوب 1924 س��ازمان ملل و دیدگاه اسالم»ر.ك.: بهشتي، احمد ؛ 
اسالم و حقوق كودك ؛ چاپ دوم، )انتشارات دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم، 1353( وموسوي بجنوردي ، 
س��خنراني سیاست كیفري اسالم دردادرسي نوجوانان، مجموعه س��خنراني هاي ارائه شده در سمینار دادرسي 
ویژه نوجوانان معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه و صندوق كودكان سازمان ملل متحد تهران ،2و3 اسفند 
1378 ،صص 56 – 53 و مؤذن زادگان ، حس��نعلي؛ دادرسـي كيفري ویژه اطفال در حقوق ایران ؛ نش��ریه نداي 

صادق، )دانشگاه امام صادق )ع( واحد خواهران ، سال نهم – بهار 83 شماره 33 ( ، ص 141. 
2 . براي تبیین »س��ن مس��ؤولیت كیفري« ضابطة تعیین بزرگ سالي، ر.ك.: نجفي ابرندآبادي، علي حسین؛ هاشم 
بیكي، حمید؛ دانشـنامه جرم شناسـي؛ چاپ اول، انتش��ارات دانش��گاه ش��هید بهش��تي، تهران، 1377، صص 

.11�12
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طبق مادة 1 كنوانس��یون 1989 كودك به هر انس��ان كم تر از 18 س��ال سن 
اطالق مي شود ، مگر این كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك سن قانوني 
كم تري تعیین شده باش��د. از طرفي، كشورهاي عضو معاهده طبق بند الف مادة 
40 باید حداقل س��ني را كه پایین تر از آن نت��وان كودكان را داراي قابلیت نقض 

قوانین كیفري محسوب كرد، در نظام حقوقي خود تعیین نمایند. 
در حقوق موضوعة ایران، به موجب مادة 33 ق.م.ع. حداقل س��ن مس��ؤولیت 
كیفري 12 سال تمام خورشیدي مقرر گردیده و كودكان زیر این سن مطلقًا فاقد 

مسؤولیت كیفري شناخته شده بودند.           
از سوي دیگر اشخاص داراي سن 18 � 12 كودك و نوجوان تلقي و مسؤولیت 

كیفري آنان متمایز از اشخاص باالتر از سن 18 سالگي پیش بیني شده بود.
طب��ق م��ادة 4 قانون تش��كیل دادگاه ویژه اطفال بزه كار مصوب س��ال 1338 
حداقل سن مسؤولیت كیفري از 12 سالگي به 6 سالگي تقلیل یافت. اما اشخاص 
زیر 18 س��ال همچنان كودك یا نوجوان برحس��ب مورد تلقي ش��ده مس��ؤولیت 

كیفري متمایز با اشخاص باالي سن 18 سالگي داشتند.
پس از اس��تقرار نظام جمهوري اس��المي، طبق مادة 1210 ق.م. مصوب سال 
1361 با اصالحات بعدي در مورد این مسأله سِن بلوغ شرعي مالك قرار گرفت. 
فقط دختران زیر 9 س��ال قمري و پس��ران زیر 15 سال قمري كودك یا نوجوان 
تلقي ش��دند. قانون گذار با تصویب ق.آ.د.ا.ك. از این تلقي در مورد رس��یدگي به 
اته��ام كودك و نوجوان عدول كرد و با مقرر كردن آیین دادرس��ي خاصي براي 
ایشان كلیة اشخاص زیر 18 سال را كودك و نوجوان قلمداد كرد. عالوه بر این، 
قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381 در زمینة كودك آزاري با 
تعیین مصادیق خاصي از اصطالح مزبور ، كلیة اشخاص زیر 18 سال را به عنوان 

.7

كودك یا نوجوان مورد حمایت قرار داد1
بدین ترتیب در نظام حقوقي فعلي فقط دختران زیر 9 س��ال قمري و پس��ران 

1. ر.ك.: تبصرة مادة 220 ق.آ.د.ا.ك. و مادة 1 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381. 

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران
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زیر 15 سال قمري به عنوان كودك و نوجوان تحت شمول حقوق جزاي ماهوي 
قرار مي گیرند و در خصوص حقوق جزاي شكلي و كودك آزاري )بزه دیدگي( كلیة 

اشخاص زیر 18 سال كودك یا نوجوان تلقي مي شوند..
الیحة در دس��ت بررسي و تصویب نهایي رسیدگي به جرائم اطفال و نوجوانان 
به این دو گانه گرایي خاتمه داده و حداقل سن مسؤولیت كیفري را 9 سال شمسي 
تلقي كرده و نظام مس��ؤولیت كیفري و حقوق جزاي ماهوي را نیز به اش��خاص 
زیر 18 س��الگي تسري داده اس��ت و از این حیث نیز با كنوانسیون حقوق كودك 

.8

منطبق شده است1

2. طبقه بندی قوانني حاميتی كيفری كودكان و نوجوانان

همان  گونه كه گفته شد، در نظام حقوقي كودك مدار، كلیة قوانین و مقررات باید 
هم س��و با منافع عالیة كودك و نوجوان مدون گردد. قوانین كیفري از این قاعده 
مس��تثني نیس��تند. در نظام حقوقي مزبور ، قوانین حمایتي كیفري به ش��رح ذیل 

طبقه بندي مي شود:
2 ـ 1. قوانين كيفري ماهوي 

در قوانین ماهوي كیفري كه ناظر به تعریف جرم ، مجازات و مس��ؤولیت كیفري 
براي مرتكبان جرائم اس��ت، نظام حقوقي كودك مدار به گونه اي مدون مي ش��ود 
ك��ه اگر مرتكب ج��رم ، كودك یا نوجوان باش��د واكنش هاي مالی��م فاقد جنبة 
س��ركوبگري و آزاردهندگي مقرر ش��ده و در آغاز با ه��دف قضازدایي، آنان را از 
دادرسي رس��مي كیفري خارج نماید و در صورت عدم موفقیت این واكنش ها به 
گونه اي انتخاب شود كه با لحاظ كیفرزدایي به بازسازگاري اجتماعي آنان منتهي 
گردد )158�  122 :  8(. و در صورتي كه بزه دیده كودك یا نوجوان باش��د ، براي 
حمایت از آنان سیاست كیفري شدیدي اتخاذ نماید و مرتكبان بزرگ سال جرائم 
علیه كودكان و نوجوانان را به گونه اي كیفر كند كه جنبة بازدارندگي آن ش��فاف 
1. این الیحه بنا به پیش��نهاد قوة قضائیه در جلس��ة مورخ 83/9/11 هیأت وزیران به تصویب رسیده و جهت طي 

تشریفات قانوني در حال حاضر در مجلس شوراي اسالمي مطرح است.
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.9

باشد و منتهي به هدف پیش گیري از تكرار جرم علیه آنان شود1
2ـ2. قوانين كيفري شکلي

قوانین كیفري ش��كلي راجع به كیفیت كش��ف جرم، تعقی��ب متهمان، تحقیقات 
مقدمات��ي جرائم، نحوة محاكمه، س��ازمان و صالحیت مراج��ع قضائي ، انتظامي ، 
طرق ش��كایت از آراء كیف��ري و چگونگي اجراي احكام جزائي اس��ت. مقنن در 
تدوی��ن این دس��ته از قوانی��ن نیز باید مناف��ع عالیة كودك و نوج��وان را اعم از 
اینكه متهم یا بزه دیده باش��ند، رعایت كند. جنب��ة حمایتي این قوانین نیز باید با 
لحاظ اصول دادرسي عادالنه و منطبق با دست آوردهاي علوم جنائي، جرم شناسي 
و كنوانس��یون حقوق كودك بر همگان روش��ن باش��د. در قوانین شكلي كیفري 
كودك مدار، دادرس��ي باید به گونه اي مقرر ش��ود كه حری��م خصوصي كودك یا 
نوج��وان را كام��الً  حفظ كند و از زدن برچس��ب اته��ام به او بپرهی��زد؛ در روند 
دادرس��ي وي را مشاركت دهد؛ برحسب مورد، قضازدایي و یا كیفرزدایي نماید؛ از 
متخصصان مددكاري اجتماعي و روان شناسي براي كشف واكنش هاي مناسب با 
شخصیت او استمداد كند؛ مساعدت حقوقي رایگان در اختیارش قرار دهد؛ اصول 
حق��وق كیفري از قبیل اص��ل برائت ، اصل قانوني بودن ج��رم و مجازات، اصل 
رعای��ت حق دفاع در فرایند دادرس��ي یا اصل حق داش��تن وكیل را رعایت كند؛ 
دادگاهي مستقل پیش بیني كرده و قضات ویژة اطفال آشنا به حقوق كودك براي 
انجام دادرس��ي انتخاب كند؛ پلیس ویژة اطفال برگزیند؛ در صورتي كه كودك یا 
نوجوان بزه دیده باشد، در شیوة كشف و اعالم جرم تسهیل ویژه قائل شود. براي 
مثال، مصادیق اش��خاصي را كه بر مبناي اعالم جرم ایش��ان مي توان مرتكب را 
تعقیب كرد توسعه دهد. همچنین، به افزایش حدود اختیارات ضابطان دادگستري 
ب��راي نجات كودكان و نوجوانان بزه دیده و در معرض خطر بپردازد و س��رانجام، 
ب��ه جرائ��م علیه كودكان و نوجوانان به صورت فوري و خارج از نوبت رس��یدگي 
شود و از افشاي مشخصات و هویت كودك و نوجوان بزه دیده و در معرض خطر 
1. گفتني اس��ت كه در جهت اعمال این سیاس��ت اصولي، پیش نویس الیحة حمای��ت از كودكان و نوجوانان در 
معاونت حقوقي و توسعة قضائي قوة قضائیه جهت تقدیم به مجلس شوراي اسالمي در دست تهیه مي باشد.

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران

حسنعلی مؤذن زادگان
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.10

جلوگیري به عمل آورد1

3. قوانین كیفری حامیتی قبل از استقرار جمهوری اسالمی ایران

قوانین كیفري حمایتي قبل از اس��تقرار جمهوري اسالمي را مي توان در دو دورة 
زمان��ي از طریق مطالعة ق.م.ع. با اصالحات بعدي و قانون تش��كیل دادگاه ویژة 

اطفال بزه كار 1338 بررسي كرد. 
3 ـ 1. قانون مجازات عمومی1304 واصالحات آن تا سال 1352

این قانون ازحیث قواعد و مقررات شكلي و ماهوي كیفري قابل بررسي است. 
3 ـ1ـ1. قواعد كيفري شـکلي: در ق.م.ع. از حیث موضوع رسیدگي به اتهام 
ك��ودكان و نوجوانان مقررات خاصي پیش بیني نش��ده ب��ود. فقط در صورتي كه 
نوجوانان بین 15 و 18 س��ال مرتكب جرم جنائي مي ش��دند ، به موجب مادة 37 
قانون مزبور برخالف بزرگ ساالن ، رسیدگي به اتهام و محاكمة ایشان در دادگاه 
جنحه مقرر ش��ده بود. مادة 37 مقرر مي داش��ت: »اش��خاص مزبور در ماده قبل 
)اش��خاص  18�  12 سال( هرگاه مرتكب جرمي شوند ، اگر چه جرم ایشان جنایت 
باش��د در محكمة جنحه محاكمه مي ش��وند ، مگر آنكه شریك جرم یا معاون آن 
برحسب اقتضاي سن باید در محكمة جنائي محاكمه شود. در این صورت هر دو 

در محكمة جنائي محاكمه خواهند شد«.
اگرچه در بادي امر این طور به نظر مي رس��د كه تعیین صالحیت دادگاه جنحه 
براي رسیدگي به جرائم جنائي نوجوانان ، اتخاذ واكنش مناسب در مورد بزه كاري 
اطفال و برخورد مالیم قانون گذار بوده اس��ت، اما برخي از حقوق دانان دلیل این 
موضوع را استقرار دادگاه هاي جنائي در مراكز استان ها و مشكالت انتقال اطفال 

از شهرستان ها به مراكز استان ها، بیان كرده اند )18 : 1 (.
به هر حال به جز مورد مزبور كه از لحاظ صالحیت تمایزي بین رس��یدگي به 
اتهام نوجوانان و بزرگ س��االن مقرر داشته بود، در سایر موارد قانون گذار مقررات 
1. پیش نویس در دس��ت تهیة الیحة حمایت از كودكان و نوجوانان كه پیش تر به آن اش��اره شد، در این خصوص 

نیز آیین دادرسي خاصي را مقرر كرده است.
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یكس��اني در خصوص شیوة رس��یدگي به اتهام اطفال و نوجوانان و بزرگ ساالن 
پیش بیني كرده بود.

3-1-2. قواعـد كيفري ماهـوي: در زمینة قوانین كیفري ماهوي، در صورتي 
كه كودكان زیر 12 س��ال متهم به ارتكاب جرم بودند، به موجب مادة 34 همان 
قانون فاقد مس��ؤولیت كیفري قلمداد  ش��ده و صرفًا به اولیاء  خود تسلیم مي شدند 
تا با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حس��ن اخالق آنها نس��بت به ایش��ان 
اقدام نمایند. طبق مادة 35 چنانچه س��ن كودك بین 12 � 15 س��ال بود، فقط به 
10 تا 50 ضربه ش��الق محكوم مي گردید. ولي مقرر بود كه در یك روز بیش از 
10 و در دو روز متوالي زیاده از 15 ضربه ش��الق نواخته نش��ود. با عنایت به مادة 
36 اگر س��ن نوجوانان بیش از 15 س��ال تمام بوده ولي به 18 سال تمام نرسیده 
بود، در صورت ارتكاب جنایت، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب كم تر از 5 سال 
مقرر شده بود و اگر مرتكب جنحه مي شدند، مجازات آنان كم تر از نصف حداقل 
و زیادتر از نصف حد اعالي مجازات مرتكب همان جنحه مقرر نش��ده بود. وفق 
مادة 38 تكرار جرم، و مس��تند به رأي وحدت روی��ة 1328/12/25 تعدد جرم از 
اعمال مجازات اش��د تلقي نمي ش��د. همان طور كه مالحظه مي ش��ود، مقنن در 
تعیین واكنش كیفري علیه كودكان و نوجوانان معارض با قانون ، هر چند نس��بت 
به بزرگ ساالن )اشخاص باالي 18 سال( كیفرهاي مالیمي برقرار كرده بود، اما 

همچنان این كیفرها جنبة سركوبگري و آزاردهندگي داشت.
   در خص��وص حمای��ت از بزه دیدگي كودكان و نوجوان��ان در ق.م.ع. مقررات 
جامعي مالحظه نمي ش��ود. در عین حال، در ذیل فصل س��وم از باب س��وم این 
قان��ون تح��ت »عنوان جنحه و جنایت نس��بت به اطفال« به ش��رح مواد 201 � 
195، مقررات��ي در راس��تاي حمای��ت از اطفال بزه دیده مقرر ش��ده بود. برخي از 

جرم انگاري ها و مجازات مربوط به آنها در مواد مزبور به شرح ذیل است:
_ دزدی��دن یا مخفي كردن طفل، یا او را بجاي طفل دیگري یا متعلق به زن 
دیگر غیر از مادر قلمداد كردن، شش  ماه تا سه سال حبس تأدیبي )ماده 195(؛ 

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران

حسنعلی مؤذن زادگان
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_ عدم استرداد طفل به اشخاص داراي حق مطالبه از ناحیة فردي غیر از مادر 
كه طفل به او سپرده شده ، یك ماه تا شش ماه حبس تأدیبي )مادة 197(؛

_ رها كردن طفل زیر هفت سال در محلي خالي از سكنه، شش ماه تا دو سال 
حبس تأدیبي )مادة 198(؛

_ رها كردن طفل زیر هفت سال در آبادي، سه ماه تا یك سال حبس تأدیبي 
)مادة 200(؛ 

_ تش��ویق افراد زیر 18 سال به فس��اد اخالقي یا شهوت راني، شش ماه تا سه 
سال حبس و تأدیة غرامت از 250 تا 5000 ریال )مادة 201(. 

ع��الوه بر جرم انگاري هاي مزب��ور ، كه خاص حمایت از ك��ودكان و نوجوانان 
بزه دیده اس��ت ، گاهي مقنن ضمن جرم انگاري ب��راي فعل یا ترك فعل ، چنانچه 
بزه دیده كودك یا نوجوان باشد ، قائل به تشدید مجازات شده بود. مواردي از این 

قبیل عبارت اند از:
_ تج��اوز به عنف در هتك ناموس زن كم تر از 18 س��ال تمام داراي حداكثر 

مجازات )3 تا ده سال حبس(؛
_ ام��رار معاش از طریق فحش��اء زنان كم تر از 18 س��ال تمام ی��ا حمایت از 

فاحشگي آنان داراي حداكثر مجازات شش ماه تا دوسال )مادة 213(.
3 ـ 2. قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه كار 1338

قان��ون مزبور ، در زم��ان خود اولین قانون جامع و مترقي بود كه در زمینة ش��یوه 
رس��یدگي اتهامات كودكان و نوجوانان معارض با قانون به تصویب رسید. البته با 
توجه به پیش بیني ضرورت تأسیس كانون اصالح و تربیت در این قانون و تأخیر 
ده س��اله در تصویب  آیین نامة اجرائي آن، قانون یاد ش��ده در عمل امكان اجرا پیدا 
نك��رد. زی��را به موجب مادة 1 این قانون در شهرس��تان هایي كه كانون اصالح و 

تربیت تأسیس نشده بود، رسیدگي باید طبق ق.م.ع. انجام مي شد.
ویژگي ه��اي مهم این قانون در زمینة حمای��ت از اطفال و نوجوانان معارض با 

قانون را مي توان به شرح زیر برشمرد:
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_ تشكیل دادگاه مستقل ویژة اطفال )مادة 1(؛
_ انتخاب قضات ویژة متبحر و صالح )مادة 2(؛

_ پیش بیني دو نفر مش��اور بصیر )استاد، مدیر، دبیر و آموزگار( براي دادگاه در 
صورت جنائي بودن اتهام وارده )مادة 3(؛

_ تعیین حداقل س��ن كیفري )به موجب مادة 4 اطفال زیر ش��ش سال به طور 
كامل فاقد مسؤولیت كیفري بودند(؛

_ درجه بندي مس��ؤولیت كیفري اطفال از 12 - 6 س��ال و 15 – 12 س��ال و 
18 – 15 سال )مواد 17و 18(؛ 

_ پیش بیني تأسیس كانون اصالح و تربیت )مادة 22(؛
_ لزوم انجام تعقیب ، تحقیقات و دادرسي توسط قاضي دادگاه )مادة 6(؛

_ پیش بیني تش��كیل پروندة ش��خصیت و اخ��ذ و درج نظریات كارشناس��ان 
مددكاري اجتماعي و روان شناسان در پرونده با تشخیص قاضي دادگاه )مادة 7(؛

_ غیرعلني بودن تحقیقات و رسیدگي به طور مطلق )مادة 9(؛
_ پیش بیني و الزام حضور وكیل در جرائم جنائي )مادة 11(.

_ واكنش ه��ا و تصمیمات مالیم و متفاوت نس��بت به كیفره��اي مقرر براي 
بزرگ ساالن )مواد 17 و 18(؛

_ الزام قاضي دادگاه به بازدید كانون اصالح و تربیت و رس��یدگي به پیشرفت 
امور حداقل هر سه ماه یك بار )مادة 25(؛

_ الزام به حرفه آموزي اطفال و نوجوانان مس��تقر در كانون اصالح و تربیت در 
طول مدت محكومیت ایشان )مادة 24(؛ و 

_ امكان تجدیدنظر و تخفیف در مدت محكومیت اطفال و نوجوانان مستقر در 
كانون یا تبدیل به واكنش مالیم دیگر بر حسب گزارش هاي رسیده )مادة 21(. 

4. قوانین كیفری حامیتی پس از  استقرار جمهوری اسالمی ایران

این قوانین را از نظر شكلي و ماهوي مي توان به شرح ذیل طبقه بندي كرد:

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران

حسنعلی مؤذن زادگان
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4ـ1. قوانين كيفري شکلي 
4 ـ1ـ1.الیحۀ قانونی تشـکيل دادگاه های عمومـی 1358: به موجب تبصرة مادة 12 

ق.ت.د.ع.، »ب��ه جرائ��م اطفال در دادگاه جزائي به ترتیب مقرر در قانون تش��كیل 
دادگاه اطفال بزه كار رس��یدگي خواهد ش��د«. با توجه به این تبص��ره، دادگاه هاي 
مستقل اطفال منحل گردید. با وجود این، مطابق تبصره رسیدگي به جرائم اطفال 
طبق قانون تشكیل دادگاه هاي اطفال بزه كار در دادگاه هاي عمومي مقرر شده بود.

4ـ1ـ2. رأي وحدت رویۀ شـمارة 6 مورخ 2/23/ 64 هيأت عمومي دیوان عالي كشـور: با 

توجه به قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرس��ي كیفري مصوب سال 1361 
و انح��الل دادگاه هاي عمومي و اس��تقرار دادگاه هاي كیفري 1 و 2 ، در خصوص 
صالحیت دادگاه كیفري به جانش��یني دادگاه ه��اي عمومي یا دادگاه هاي كیفري 
1 و 2 بر حس��ب م��ورد و كیفیت رس��یدگي جرائم اطفال، بین ش��عب 11 و 12 
دیوان عالي كشور اختالف حاصل شد. رأي وحدت رویة شمارة 6 مورخ 64/2/23 

دیوان  عالي كشور مقرر داشت )به نقل از: 5:385(:
»نظ��ر به این ك��ه به موجب م��اده 194 قانون اصالح م��وادي از قانون آیین 
دادرس��ي كیفري مصوب ش��هریور ماه 1361 دادگاه ه��اي كیفري به دادگاه هاي 
كیفري 1و2 تقس��یم ش��ده اند و طبق مادة 193 قانون مزبور رسیدگي به جرائم 
اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صالحیت دادگاه هاي مزبور است 
و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور مالك صالحیت هر یك از دادگاه هاي 
مرقوم كیفر قانوني پیش بیني ش��ده براي جرم ارتكابي قطع نظر از خصوصیت و 
وضعیت متهمین مي باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب مهر 
ماه س��ال 61 مبني بر مبري بودن اطفال از مسؤولیت كیفري در صورت ارتكاب 
جرم به معناي صالحیت انحصاري دادگاه كیفري 2 در رسیدگي به كلیه اتهامات 
انتسابي به اشخاصي كه طفل معرفي مي شوند، نیست. فلذا در موردي كه جرائم 
ارتكابي اطفال )كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسیده( از جمله جرائم موضوع ماده 
198 قانون اصالح موادي از قانون آیین دادرس��ي كیفري و تبصره 1 آن باش��د، 
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رس��یدگي به آن در صالحیت دادگاه كیفري 1 اس��ت. در غیر این صورت، دادگاه 
كیفري 2 صالح به رس��یدگي خواهد بود و رأي ش��عبه 11 دیوان عالي كشور كه 
متضمن همین معني است، مطابق موازین تشخیص مي گردد، این رأي به موجب 
م��اده واحده قانون وحدت رویه قضائي مصوب تیرماه س��ال 1328 براي ش��عب 

دیوان عالي كشور و دادگاه ها درموارد مشابه الزم االتباع است«. 
بدین ترتیب، بر اساس این رأي آیین دادرسي خاص ناظر به شیوة رسیدگي به 
جرائم اطفال نیز كه به موجب تبصرة مادة 12 الیحة قانوني تش��كیل دادگاه هاي 
عمومي الزم االتباع بود، از نظام قضائي ایران رخت بر بس��ت و مقررات ش��كلي 
حمایتي كیفري اطفال معارض با قانون كه با قانون مترقي تش��كیل دادگاه هاي 
اطفال بزه كار پیش بیني شده بود، به طور كلي ملغي گردید و از این حیث در نبود 
قوانین ش��كلي حمایتي براي اطفال و نوجوانان نوع��ي رجعت به قانون مجازات 

عمومي سال 1304 محقق شد.
4ـ1ـ3. آیين نامـۀ قانون تشـکيل دادگاه های عمومی وانقالب 1373: مجلس ش��وراي 

اس��المي در اسفند سال 1372 در شرایطي الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران 
به كنوانسیون حقوق كودك 1989 را تجویز كرد كه كلیة قوانین شكلي حمایتي 
كیفري كودكان و نوجوانان منس��وخ شده بود. قانون گذار در تالش براي رفع این 
خ��أ، به موجب تبصره مادة 8 آیین نامة تش��كیل دادگاه ه��اي عمومي و انقالب 
چنین مقرر داش��ت كه: »رئیس قوه قضائیه مي تواند در هر حوزه قضائي هر یك 
از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها ، با ابالغ خاصي براي رسیدگي به امور 
كیفري،  حقوقي، خانوادگي، اطفال، دریایي، پزش��كي و دارویي صنفي و امثال آن 

تعیین و منصوب نماید«.
 با توجه به این تبصره، رئیس وقت قوة قضائیه با استفاده از این اختیار قانوني 
مبادرت به تش��كیل دادگاه هاي ویژة اطفال به عنوان شعب خاصي از دادگاه هاي 
عمومي كرد. ولي باید توجه داش��ت كه این ش��عب آیین دادرس��ي خاصي براي 
رسیدگي به اتهام اطفال در اختیار نداشتند و مقررات عام آیین دادرسي كیفري كه 

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران
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این ش��عب موظف به رعایت آن بودند، نمي توانست در حمایت از اطفال معارض 
با قانون در رسیدگي به اتهامات مربوط آنان كارساز باشد.

4-1- 4. قانون آیين دادرسـی دادگاه های عمومی وانقالب درامور كيفری1378: در نظام 

قضائي ایران وجود ش��عبي از دادگاه هاي عمومي براي رسیدگي به جرائم اطفال 
بدون آیین دادرس��ي خاصي ، فاقد جنبة كارآی��ي حمایتي براي اطفال و نوجوانان 
بود. به همین جهت و در راستاي اجراي هر چه بیش تر كنوانسیون حقوق كودك 
1989 قانون گذار به هنگام تصویب ق.آ.د.ا.ك. فصل پنجم از باب دوم را با رجعت 
به مواد 231�219 قانون تشكیل دادگاه اطفال بزه كار به رسیدگي به جرائم اطفال 
اختص��اص داد. ب��ه موجب مادة 219 در هر حوزة قضائي و در صورت نیاز یك یا 
چند ش��عبه از دادگاه هاي عمومي براي رسیدگي به كلیة جرائم اطفال اختصاص 

داده شد. 
با توجه به اینكه طبق مادة 231، اختصاصي بودن ش��عب مزبور براي رسیدگي 
به جرائم اطفال مانع از ارجاع س��ایر پرونده ها به آن ش��عب نیست، نمي توان این 

شعب را واجد استقالل براي رسیدگي به جرائم اطفال دانست.
ویژگي مهم مصوبة اخیر این است كه طبق تبصرة مادة 220، »به كلیه جرائم 
اش��خاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال مطابق مقررات عمومي 
رس��یدگي مي ش��ود«. به عبارت دیگر، مقنن با اعالم وفاداري به بلوغ شرعي )9 
س��ال تمام قمري براي دختران و 15 س��ال قمري براي پس��ران( تنها از حیث 
دادرس��ي در انطباق با كنوانس��یون حقوق كودك ، كلیة اشخاص زیر 18 سال را 

بدون تفاوت از نظر جنس برحسب مورد، كودك یا نوجوان تلقي نموده است.
س��ایر ویژگي هاي مواد 231� 219 در ترتیب رسیدگي از قانون تشكیل دادگاه 
اطفال بزه كار 1338 الهام گرفته شده است. ویژگي هایي از قبیل ضرورت تعقیب، 
تحقیق و رس��یدگي به وس��یلة قضات دادگاه )مادة 221(، مساعدت حقوقي براي 
تعیین وكیل تسخیري در صورت عدم حضور ولّي یا سرپرست در جلسة رسیدگي 
و عدم معرفي وكیل تعییني )مادة 220( ، امكان تش��كیل پروندة ش��خصیت براي 
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اش��راف بر وضعیت روحي، اجتماعي طفل در هنگام رس��یدگي )مادة 222( ، لزوم 
رسیدگي غیرعلني )مادة 225( و ... .

الیحة رس��یدگي به جرائم اطفال و نوجوانان كه از سوي دولت با پیشنهاد قوة 
قضائیه براي طي تشریفات قانوني در مجلس شوراي اسالمي مطرح است داراي 
55 ماده بوده و نسبت به قوانین مصوب جاري داراي برجستگي هاي روشن است. 
برخي ویژگي هاي مهم این الیحه نسبت به قوانین مصوب به شرح ذیل است: 

_ تعیین 9 س��ال تمام خورشیدي به عنوان حداقل سن مسؤولیت كیفري براي 
كودكان و نوجوانان بدون تفاوت در جنسیت )مادة 32(؛ 

_ الزام دادگاه به اخذ اظهارنظر متخصصان در رشته هاي روان شناسي كودك، 
جامعه شناس��ي و علوم تربیتي و درج در پروندة ش��خصیت ب��راي تعیین واكنش 

مناسب )مادة 7 و تبصره هاي آن(؛ 
_ پیش بیني دادسراي ویژة اطفال و نوجوانان )مادة 9(؛

_ واگذاري امر تحقیقات مقدماتي جرائم كودكان و نوجوانان به قضات دادسرا 
و دادگاه و منع دخالت ضابطان دادگس��تري به لحاظ حساس��یت خاص موضوع 

)مادة 14 و تبصره آن(؛
_ پیش بین��ي میانج��ي كارآزموده براي حل و فصل موضوع ش��كایت یا جبران 
خسارت ناشي از جرم به لحاظ تحقق امر قضازدایي در رسیدگي به جرائم اطفال 

و نوجوانان )مادة 16(؛
_ الزامي نمودن حضور وكیل در رسیدگي به جرائم سنگین )مادة 24(؛

_ قابل گذشت تلقي نمودن كلیة جرائم تعزیري و بازدارنده و مستوجب قصاص 
كودكان و نوجوانان )مادة 30(؛

_ اختیار تعویق صدور رأي تحت شرایط مقرر به قضات دادگاه )مادة 25(؛
_ ح��ذف تنبیه بدني از فهرس��ت واكنش هاي جزائي علی��ه اطفال و نوجوانان 

)مواد 38 – 32(؛
_ امكان ش��بهه در كمال عقل و رش��د كودكان و نوجواناني كه به بلوغ شرعي 
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رسیده اند و تبدیل مجازات هاي سنگین مذكور كه در صالحیت دادگاه هاي كیفري 
استان است، به مجازات هاي تعزیري متناسب با شخصیت ایشان )مادة 35(؛ و

_ پیش بیني دایرة مددكاري اجتماعي و اس��تخدام دانش آموختگان رشته هاي 
عل��وم  تربیتي، مددكاري اجتماعي ، روان شناس��ي، جامعه شناس��ي و حقوق براي 
مساعدت به دادسرا و دادگاه اطفال در جهت اِعمال صحیح واكنش هاي آموزشي ، 

مراقبتي ، تربیتي ،  درماني و حرفه آموزي )مواد 51 - 52(. 
4-1-5. قانون حمایت از كودكان و نوجوانان 1381: با توجه به ضرورت حمایت گسترده 

از حقوق كودكان و نوجوانان اعم از اینكه معارض با قانون شناخته شوند یا اینكه 
بزه دیده یا در معرض خطر باش��ند، قانون گذار ای��ران قانون حمایت از كودكان و 
نوجوانان را تصویب ك��رد. مهم ترین ویژگي هاي این قانون از حیث حمایت هاي 

شكلي را مي توان به شرح ذیل دسته بندي كرد:
_ تلقي نمودن كلیة اش��خاص زیر 18س��ال تمام به عن��وان كودك یا نوجوان 

برحسب مورد بدون تفاوت در جنس )مادة 1(؛
_ اعط��اي جنبة عمومي به مصادیق كودك آزاري مرق��وم در قانون )مادة 5(. 
طبق این ماده كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتیاج به ش��كایت ش��اكي 

خصوصي ندارد؛ 
_ تكلیف افراد ، مؤسس��ات و مراكز مس��ؤول نگهداري و سرپرستي كودك در 
اعالم و مشاهدة موارد كودك آزاري به مقامات صالحیت دار و تعیین ضمانت اجراي 
كیفري در این خصوص )مادة 6(. به موجب این ماده، تخلف از این تكلیف موجب 

حبس تا شش ماه یا جزاي نقدي تا پنج میلیون ریال خواهد بود.
4-2. قوانين كيفري ماهوي

دستة دوم از قوانین كیفري در راستاي حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان پس 
از استقرار جمهوري اسالمي، قوانین كیفري ماهوي است. بررسي این موضوع در 

قوانین زیر امكان پذیر است:
4-2-1. قانـون مجازات اسـالمی 1370 و 1375: قانون گ��ذار عنوان فصل هفدهم 
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كت��اب پنجم ق.م.ا. )تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده_ مصوب 2 خرداد 1375( 
را به »جرائم علیه اش��خاص و اطفال« اختصاص داده است. در این فصل، برخي 
از مواد ناظر به جرم انگاري خاص یا تشدید كیفر در حمایت از كودكان و نوجوانان 

بزه دیده است:
_ تعرض ، مزاحمت و توهین از طریق الفاظ و حركات در اماكن یا معابر عمومي 

علیه اطفال )طبق مادة 619 حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شالق(؛
_ رب��ودن یا مخفي كردن كودك زیر 15 س��ال به قصد مطالبة وجه یا مال یا 
انتق��ام یا ب��ه قصد دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا ه��ر روش دیگر به حداكثر 

مجازات مقرر )طبق مادة 621  15 سال حبس(؛
_ رب��ودن، یا مخفي كردن طفِل تازه متولد ش��ده یا معرف��ي او به جاي طفل 

دیگري یا متعلق به زن دیگر )طبق مادة 631 شش ماه تا سه سال حبس(؛ 
_ خودداري از استرداد طفِل سپرده شده به شخص به افراد صالحیت دار )طبق 
مادة 632 حبس از سه ماه تا شش ماه یا به جزاي نقدي از یك میلیون و پانصد 

هزار تا سه میلیون ریال(؛
_ رها كردن طفل فاقد قدرت محافظت از خود در محل خالي از س��كنه یا در 
محل آبادي و داراي سكنه و ایراد وقوع صدمه بدني به وي )طبق مادة 633 شش 
ماه تا دو سال حبس یا جزاي نقدي از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال یا نصف 

مجازات هاي مزبور و اعمال قصاص یا دیه یا ارزش برحسب مورد(؛ و
_ ازدواج با دختر نابالغ )طبق مادة 646 شش ماه تا دو سال حبس(.

این مواد ناظر به حمایت از كودكان و نوجوانان بزه دیده اس��ت. اما در خصوص 
كودكان و نوجوانان معارض با قانون ، قانون گذار ایران با تصویب ق.ر.م.ا.، قانون 
تش��كیل دادگاه اطفال بزه كار مصوب 1338 را كه ضمن درجه بندي مس��ؤولیت 
كیفري ، واكنش هاي اصالحي � تربیتي متنوعي را پیش بیني كرده بود، نسخ كرده 
و در زمینة تعیین واكنش علیه اتهام به ارتكاب جرائم كودكان و نوجوانان معارض 
با قانون به ش��رح مادة 26 مقرر داشت: »اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از 
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مسؤولیت كیفري هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و 
عنداالقتضاء كانون اصالح و تربیت مي باشد. 

تبصره 1. منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسیده باشد.
تبصره 2. چنانچه غیر بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است 
لیكن در مورد اتالف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولي 

طفل مي باشد.
تبص��ره 3. در جرائ��م مهمه هرگاه براي تربیت اطفال ب��زه كار تنبیه بدني آنان 

ضرورت پیدا كند، تنبیه بایستي به كیفیتي باشد كه دیه به آن تعلق نگیرد«.
ب��ا تصوی��ب ق.م.ا.، مقنن ب��ا اصالحاتي جزئي، مادة 26 را به ش��رح مادة 49، 
اص��الح كرده، تبصرة 2 را به عنوان م��ادة 50، و تبصرة 1 را بدون تغییر تصویب 
ك��رد. و تبصرة 3 س��ابق را به عنوان تبصرة 2 چنین اص��الح كرد: »هر گاه براي 
تربیت اطفال بزه كار تنبیه بدني آنان ضرورت پیدا كند تنبیه بایس��تي به میزان و 

مصلحت باشد«.
مواد 112 و 113 ق.م.ا. كه در واقع مخصص مادة 49 محسوب مي شوند، براي 
ك��ودكان و نوجوان��ان در صورت ارتكاب جرم لواط مجازات ش��الق تا 74 ضربه 
شالق مقرر مي كنند. این در حالي است كه طبق مادة 49 آنان را فاقد مسؤولیت 

كیفري دانسته است.
ب��ه طوري كه مالحظه مي ش��ود، اواًل، طبق مادة 49 قاض��ي داراي اختیارات 
گس��ترده اي در تعیین واكنش از اتخاذ تصمیمات اصالحي �   تربیتي در سپردن به 
اولیاء اطفال یا فرستادن به كانون اصالح و تربیت به هر مدتي كه مصلحت بداند 

یا تنبیه بدني آنان است.
بدیهي اس��ت كه این روش نمي تواند موجب حمایت اطفال و نوجوانان معارض 
با قانون باش��د. از این رو، قضات دادگاه هاي اطفال با اتخاذ سیاست جنائي قضائي 
اصولي و با اختیارات گسترده، نقص قانون را برطرف كرده و مبادرت به صدور احكام 

تربیتي  � اصالحي به جاي مجازات هاي سركوبگر و تنبیهي نموده اند )153 : 7(.
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الیحة رس��یدگي به جرائم اطفال كه ش��ور اول آن به تصویب مجلس شوراي 
اسالمي  رسیده است، واكنش هاي حمایتي و مناسبي در خصوص جرائم اطفال و 

نوجوانان مقرر داشته است كه به موارد مهم آن اشاره شد.
4-2-2. قانون حمایت از كودكان و نوجوانان1381: اولین قانون حمایتي خاص ناظر 

به كودكان و نوجوانان بزه دیده است. مهم ترین مصداق هاي ماهوي این قانون را 
به شرح زیر مي توان دسته بندي كرد: 

_ خرید، فروش، بهره كشي و به كارگیري كودكان و نوجوانان به منظور اعمال 
خالف از قبیل قاچاق، حس��ب مورد عالوه بر جبران خس��ارات وارده به شش ماه 
تا یك س��ال زندان یا جزاي نقدي از ده میلیون )10/000/000( ریال تا بیس��ت 

میلیون )20/000/000( ریال )مادة 3(؛ و  
_ صدمه و اذیت و آزار و شكنجة جسمي و روحي كودكان و نوجوانان و نادیده 
گرفتن عمدي سالمت و بهداشت رواني و جسمي و منع تحصیل آنان سه ماه و 

یك روز تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون ریال جزاي نقدي )مادة 4(.
الزم به یادآوري اس��ت كه به موجب مادة 8 همان قانون، » اگر جرائم موضوع 
این قانون مش��مول عناوین دیگر قانوني ش��ود یا در قوانین دیگر حّد یا مجازات 
س��نگین تري براي آنها مقرر شده باشد، حس��ب مورد حّد شرعي یا مجازات اشد 

اعمال خواهد شد«.
4-2-3. قانـون مبـارزه بـا قاچاق انسـان 1383:  در م��واد 2 و 1 این قانون  قاچاق 

انس��ان و اعماِل در حكم آن تعریف شده است. به موجب مادة 1 : »قاچاق انسان 
عبارت است از:

الف_ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز افراد از مرزهاي كشور 
با اجبار و اكراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یاموقعیت 
خود یا س��وء اس��تفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت 

اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.
ب _ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفي نمودن یا فراهم ساختن موجبات 

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران
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اخف��اء فرد یا اف��راد موضوع بند »الف« ای��ن ماده پس از عب��ور از مرز با همان 
مقصود«. 

طبق مادة2 ، اعمال درحكم »قاچاق انسان« به شرح ذیل احصاء شده اند: 
»الف_ تشكیل یا اداره دسته یا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده )1( 
این قانون باشد. ب _ عبور دادن )خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت( ، حمل یا انتقال 
مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور س��ازمان یافته براي فحشاء یا سایر مقاصد 
موضوع ماده )1( این قانون هر چند با رضایت آنان باش��د. ج_ عبور دادن )خارج 
یا وارد س��اختن و یا ترانزیت( ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحش��اء هر 

چند با رضایت آنان باشد«.
مجازات مرتكب قاچاق انس��ان به موجب مادة 3 به این شرح مقرر شده است: 
»چنانچه عمل مرتكب قاچاق انسان از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسالمي 
باشد، مطابق مجازات هاي مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس 
از دو تا ده س��ال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از 
ب��زه یا وجوه و اموالي كه از طرف بزه دیده یا ش��خص ثالث وعده پرداخت آن به 

مرتكب داده شده است، محكوم مي شود«.
در تبصرة 1 این ماده در راس��تاي حمای��ت كیفري از كودكان و نوجوانان آمده 
اس��ت كه »چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل 
ارتكابي از مصادیق محاربه و افساد في االرض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات 

مقرر در این ماده محكوم مي شود«.
4-2-4. قانـون مربـوط به حضانت 1365: این قانون كه ب��ه صورت ماده واحده به 

تصویب رس��یده اس��ت ، به منزلة ضمانت اجراي كیفري از حكم دادگاه خانواده كه 
حضانت كودكي را به افراد واجد صالحیت واگذار كرده اس��ت و شخص دیگري 
هر چند كه پدر یا مادر او باش��د، از اجراي حكم ممانعت كند، مقرر داش��ته است 
كه »چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص یا قائم مقام آن دادگاه،  حضانت طفل به 
عهده كس��ي قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگري، مانع اجراي حكم شود 
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و یا از اس��ترداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادركنن��ده حكم، وي را الزام به عدم 
ممانعت یا اس��ترداد طفل مي نمای��د و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم 

محكوم خواهد شد«.
4-2-5. قانـون ثبت احوال 1355 با اصالحات 1363: به موجب مادة 16 این قانون، 

افرادي كه موظف به اعالم والدت اطفال و امضاء دفتر ثبت كل وقایع س��ازمان 
ثبت احوال هس��تند، به ترتیب عبارت ان��د از: پدر یا جد پدري، مادر، وصي یا قیم 
امین ، اش��خاصي كه به موج��ب قانون عهده دار نگه داري طف��ل اند، متصدي یا 

نمایندة مؤسسه اي كه طفل به آنجا سپرده شده است.
همچنی��ن طبق م��ادة 19 همان قانون، »ماما  یا پزش��كي كه در حین والدت، 
حضور و در زایمان دخالت داش��ته باشد، مكلف به صدور گواهي والدت و ارسال 

یك نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعالم مي باشد«. 
به منظور حمایت كیفري از ضرورت اعالم والدت اطفال،  نخس��ت طبق مادة 
48 قانون مذكور، در صورتي كه اشخاص یادشده از انجام وظیفه )اعالم والدت( 
خودداري نمایند، عالوه بر الزام به انجام تكالیف مقرر، به پرداخت دویست و یك 

تا پنج هزار ریال جزاي نقدي محكوم مي شدند. 
وانگهي، به موجب مادة 49 همان قانون، اش��خاص یا اش��خاص دیگري كه در 
اعالم والدت اطفال یا وفات یا هویت آن ، بر خالف واقع ، اظهار نمایند و نیز ماما 
یا پزش��كي كه در مورد والدت یا وفات گواهي خالف واقع صادر كند، به حبس 

جنحه اي از شصت و یك روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.
وفق مادة 51، »هركس تعمداً پدر و یا مادر طفل را به غیر از پدر یا مادر واقعي 
در اسناد و دفاتر ثبت احوال اظهار و شناسنامه دریافت كند، به حبس جنحه اي از 

6 ماه تاسه سال محكوم خواهد شد«.
4-2-6. قانـون تأميـن زنـان وكودكان بي سرپرسـت 1371: به موج��ب این قانون، 

ك��ودكان بي سرپرس��ت یعني »كودكان��ي كه بنا به هر علت و ب��ه طور دائم و یا 

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران
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1 ازحمایت هاي مالي ، فرهنگي و 
موقت، سرپرس��ت خود را از دست داده باش��ند«11

اجتماعي مناسبي بهره مند شده اند212. 
در راس��تاي حمایت از این كودكان و تأمین حقوق حمایتي آنان، مادة 7 قانون 
مقرر مي دارد كه »هر كس بر اس��اس اس��ناد و گواهي هاي خالف یا با توسل به 
عناوین تقلبي از مزایاي مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید به رد عین یا 
معادل كمك هاي نقدي و غیر نقدي دریافتي و نیز تا دو برابر آن جریمه محكوم 
مي شود و چنانچه موجبات استفاده اشخاص ثالث را من غیر حق فراهم نماید به 

جزاي نقدي تا سه برابر مزبور محكوم خواهد شد«.
4-2-7. ماده واحدة تصویب كنوانسيون ممنوعيت واقدام فوري براي محو بدترین اشکال 

كار كودك1380: مادة 3 این ماده واحده بدترین اش��كال كار كودك را شامل موارد 

زیر دانسته است: 
»الف � كلیه اشكال بردگي یا شیوه هاي مشابه بردگي ، از قبیل فروش ، قاچاق 
كودكان، بندگي به علت بدهي و رعیتي و كار با زور یا اجباري، از جمله استخدام 

به زور یا اجبار كودكان براي استفاده در درگیري مسلحانه؛
ب � استفاده، فراهم كردن یا عرضه كودك براي روسپي گري ، تولید هرزه نگاري 

یا اجرا هاي هرزه نگارانه؛ 
پ � اس��تفاده ، فراهم كردن یا عرضه ك��ودك براي فعالیت هاي غیرقانوني ، به 
ویژه براي تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه اي كه در معاهدات بین المللي مربوط 

تعریف شده اند؛
ت � كاري كه به دلیل ماهیت آن یا شرایطي كه در آن انجام مي شود، احتمال 

دارد براي سالمتي ایمني یا اخالقیات كودكان ضرر داشته باشد«.
تبصرة 2 این ماده واحدة قانون ضمانت اجراي كیفري بند هاي مزبور را به شرح 
ذیل تعیین كرده اس��ت: »اش��خاصي كه كودكان را به كار هاي موضوع بند )ت( 
ماده )3( كنوانسیون بگمارند، مشمول مجازات هاي ماده )172( قانون كار مصوب 

1 . ر.ك.: بند 4 مادة 1 قانون. 
2 . ر.ك.: مادة 4 قانون. 
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1369/8/29 مجمع تش��خیص مصلحت نظام مي باش��ند و پروانه كار آنها توسط 
دستگاه ذي ربط به طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهاي ماده )3( 

طبق قوانین موضوعه خواهد بود«. 
به طوري كه مالحظه مي ش��ود ، بند )ت( ناظر به كار یا ش��رایط كاري مضر یا 
احتمااًل مضر به سالمتي، ایمني یا اخالقیات كودكان است كه در قوانین موضوعه 
فاقد ضمانت اجراي كیفري بوده است. از این رو، قانون گذار ضمانت اجراي كیفري 
كار اجب��اري مندرج در مادة 172 ق.ك. را براي ضمانت اجراي » بند ت« تعمیم 

داده است. مادة 172 قانون كار مقرر مي دارد:
»كار اجباري با توجه به مادة 6 این قانون به هر شكل ممنوع است. و متخلف 
عالوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط 
و امكان��ات خاط��ي و مرتكب جرم به حبس از 91 روز تا یك س��ال و یا جریمه 
نقدي معادل 50 تا 200 براي حداقل مزد روزانه محكوم خواهد ش��د. هرگاه چند 
نفر به اتفاق یا از طریق یك مؤسس��ْه شخصي را به كار اجباري بگمارند هر یك 
از متخلفان به مجازات هاي فوق محكوم و مش��تركًا  مسؤول پرداخت اجرت المثل 
خواهند بود. مگر آنكه مس��بب اقوي از مباش��ر باش��د، كه در این صورت مسبب 

شخصًا مسؤول است.
تبصره � چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده ش��وند، متخلف 
یا متخلفین عالوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط و امكانات خاطي و 

مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم خواهند شد«.

نتيجه گريی

اصل لزوم رعایت منافع عالیة كودكان به عنوان اقش��ار آس��یب پذیر اجتماعي در 
حقوق موضوعة كش��ورها به ویژه آن دس��ته از كش��ورهایي كه مانند كشور ما به 
معاه��دة حقوق كودك ملحق ش��ده اند و از این حیث تعه��د بین المللي در زمینة 
اج��راي مف��اد معاهده دارند، ایج��اب مي كند كه قوانین كیفري اعم از ش��كلي و 

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران
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ماهوي متضمن اصول راه بردي براي حمایت از كودكان باشد.
این اصل از آغاز قانون گذاري در ایران مورد توجه بوده است و اگر چه ق.م.ع. 
به عنوان اولین قانون مصوب كیفري به طور همه جانبه و گس��ترده در حمایت از 
كودكان و نوجواناِن معارض با قانون، شاهد جرم، بزه دیده و در معرض خطر گامي 
مؤثر برنداشت و تنها به كودكان معارض با قانون در سطحي ابتدائي عنایت نمود ، 
ولي گام اول سیاست جنائي افتراقي كودكان و نوجوانان را نسبت به بزرگ ساالن 

بنیان گذاري كرد.
قانون تشكیل دادگاه اطفال بزه كار مصوب 1338 كه نزدیك به چهار دهه بعد 
از ق.م.ع. به تصویب رسید، اولین قانون جامع و اختصاصي در زمینة سامان دهي 
نظام دادرس��ي كودكان و نوجوانان محس��وب مي شود. این قانون به نسبت زمان 
وض��ع خود همگام با مق��ررات بین المللي حمایت از حقوق ك��ودكان به تصویب 
رس��یده و در زمینة دادرسي و تعیین واكنش مناس��ب در برابر بزه كاري كودكان 
قانوني مترقي اس��ت. پس از پیروزي انقالب و اس��تقرار نظام جمهوري اسالمي 
ایران این قانون ابتدا با تصویب ق.ت.د.ع. دادگاه  هاي مس��تقل و ویژة پیش بیني 
ش��ده در آن و سپس با رأي وحدت رویة  ش��مارة 6 � 2/23/ 1364 دیوان  عالي 
كشور منس��وخ ش��د. همچنین واكنش هاي مالیم و توأم با روش هاي اصالحي 
و تربیتي و س��ن مس��ؤولیت كیفرِي مندرج در آن در زمینة بزه كاري كودكان از 
زمان تصویب ق.ر.م.ا. دس��تخوش دگرگوني اساس��ي شده است. نخست، حداقل 
س��ن مسؤولیت كیفري كه قبل از آن فرد فاقد مسؤولیت شناخته مي شود، منتفي 
گردید. دوم، س��قف سن مسؤولیت كیفري به گونه اي انتخاب شد )9 سال قمري 
تمام براي دختران و 15 س��ال قمري تمام براي پس��ران( كه موجب مناقش��ات 
ف��راوان بین حقوق دانان كیفري گردید. همچنین برخالف قانون تش��كیل دادگاه 
اطفال بزه كار كه واكنش هاي پیش بیني شده با یك منطق حقوقي بر حسب رشد 
كودك پیش بیني ش��ده بود و قاضي دادگاه اطفال با چهارچوب مش��خص اتخاذ 
تصمیم مي كرد، تبدیل به گزینه هاي مختلف اصالحی � تربیتي از طریق سپردن 
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طف��ل به اولی��اء قانوني براي تربیت، یا نگه داري در كانون اصالح و تربیت به هر 
مدت كه قاضي تشخیص دهد و یا حتي تنبیه بدني به انتخاب او شد.

این وضعیت تا تصویب ق.آ.د.ع.ا. ادامه داش��ت. مواد 219 به بعد قانون اخیر با 
اقتباس از قانون تش��كیل دادگاه اطفال بزه كار مصوب سال 1338 آیین دادرسي 
خاص رس��یدگي به اتهام اطفال را احیاء كرد. ام��ا در زمینة واكنش هاي كیفري 
در مقابل بزه كاري اطفال با وجود بهبود روش ها از طریق تفس��یر قوانین موجود 
در آراء قضات ویژة اطفال، اقدام درخور توجهي انجام نش��د. الیحة رس��یدگي به 
جرائم اطفال نیز كه توس��ط قوة قضائیه به مجلس تقدیم شده و تغییراتي اساسي 
در زمینة دادرس��ي و واكنش هاي جزائي علیه اطفال معارض با قانون ایجاد كرده 

در این خصوص تعیین تكلیف نكرده است.
با این همه، تصویب قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 1381 و قانون 
مبارزه با قاچاق انس��ان مص��وب 1383 گام هاي اولیة مؤثري در زمینة حمایت از 

كودكان و نوجوانان بزه دیده برداشته است. 
همچنی��ن، قوة قضائیه پیش نوی��س قانوني جامع را در حمای��ت از كودكان و 
نوجوانان در دس��ت تهیه دارد كه این پیش نوی��س ضمن حمایت كیفري مؤثر از 
ك��ودكان و نوجوانان بزه دیده براي طیف كودكان و نوجوانان در معرض خطر نیز 
چاره اندیش��ي نموده اس��ت. از آنجا كه تصویب نهایي الیحة رس��یدگي به جرائم 
اطفال به نحوي كه در قوة قضائیه تهیه ش��ده اس��ت، تغییراتي بنیادي در زمینة 
دادرس��ي ویژه اطفال ایجاد مي كند. با توجه به كارشناس��ي هاي انجام شده براي 
تهیه این الیحه، و نیاز كشور به قانوني جامع به نظر مي رسد كه سرعت بخشیدن 

به مراحل ارائة این الیحه باید در دستور كار دستگاه قضائي قرار گیرد.

سري تحول قوانني كيفری حاميتی كودكان و نوجوانان درحقوق ايران
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دادرسي ویژه نوجوانان ؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و یونیسف ، 2 و 3 اسفند 1378.
2. بهشتي ، احمد؛ اسالم وحقوق كودك ؛ چاپ دوم ، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ، 1353.

3. داور ، زهرا و همكاران؛ كنوانسيون حقوق كودك و بهره وري از آن در حقوق داخلي ؛ چاپ اول ، انتشارات دانشكدة 
حقوق وعلوم سیاسي دانشگاه تهران ، 1383.

4. صندوق كودكان سازمان ملل متحد ، یونیسف ؛ نشریه دادرسي ویژه اطفال.
5. قرباني ، فرج اله؛ مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالي كشـور )جزائي( ؛ چاپ س��وم ، انتش��ارات فردوس��ي ، تهران ، 

 .1384
6. مؤذن زادگان ، حس��نعلي؛ دادرسـي ویژه اطفال درحقوق ایران ؛ نش��ریه نداي صادق ، دانشگاه امام صادق ، واحد 

خواهران ، سال نهم ، بهار 83 ، شمارة 33. 
7. موذن زادگان، حس��نعلي؛ كودكان و نوجوانان معـارض با قانون و واكنش هاي اجتماعـي ؛ علوم جنائي )مجموعه 

مقاالت در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوري (، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران، 1383.
8. موسوي بجنوردي؛ سخنراني سياست كيفري اسالم در دادرسي نوجوانان ؛ مجموعه سخنراني هاي ارائه شده در 

سمینار دادرسي ویژه نوجوانان ، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و یونیسف ، 2 و3 اسفند 1378.
9. نجفي ابرند آبادي ، علي حسین؛ و  هاشم بیكي ، حمید؛ دانشنامۀ جرم شناسي؛ چاپ اول ، انتشارات شهید بهشتي ، 

تهران ، 1377.


