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 اطفال و نوجوانان  یم مراجع صالح به رسیدگی به جرا
 در صالحیت دادگاه کیفری یک م ی بر جرا تأکید با

تبار فیروزجائیحسن حاجی، امین فالح 
 

 چکیده 

ی که در جرایم با اصالحات و الحاقات بعدی، در غیر از    1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  
را   سال  15  افراد کمتر از  جرایم صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی  

 ، سال تمام شمسی   18تا    15  افراد   جرایمدر صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی  
را در صالحیت شعبه   8و    7  ۀ تعزیری درج   جرایممنافی عفت و    جرایمجز  ه ب  از دادسرای ایشان  ای 

 315  ۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به داللت ماد  ۀعمومی و انقالب شهرستان با عنوان دادسرای ویژ 
د قاضی مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقالب در مواردی که با تعد  جرایم این قانون 

سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک   18شود، اگر توسط افراد بالغ زیر  می   رسیدگی 
به    ۀویژ  می جرایم  رسیدگی  رسیدگی  انجام نوجوانان  صالح  مراجع  حیث  از  قانون  این  اما  شود. 

به   راجع  محاکمه  و  مقدماتی  ماد  جرایمتحقیقات  نابال   302  ۀ موضوع  افراد  توسط  بالغ ارتکابی  و  غ 
سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی   15کمتر از  

انجام  باشد،  نابالغ  فرد  چنانچه  سال  پانزده  زیر  افراد  مورد  در  که  رسیدند  نتیجه  این  به  جزا  حقوق 
این قانون توسط   302  ۀماد عمومی یا انقالب مشمول    جرایم تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به  

می  انجام  نوجوانان  و  اطفال  زیر    ، گیرد دادگاه  بالغ  مرتکب  فرد  اگر  انجام   15ولی  باشد، مرجع  سال 
 نوجوانان است. جرایم رسیدگی به    ۀ تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژ 

 ، صالحیت، دادسرا، دادگاهجرایمطفل، نوجوان،   واژگان کلیدی:
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 fallahamin@yahoo.com                           نرایا
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 مقدمه
المللی و  گذاران بینهای جدی سیاستدوم قرن بیستم میالدی به بعد، یکی از دغدغه  ۀاز نیم

تخصصی   یا  و  اختصاصی  لزوم  ترتیبات    کردنداخلی،  و  قضایی  تشکیالت  و  مراجع  از  برخی 
های اجتماعی و فردی بوده است.  رعایت برخی مصالح و ضرورت   جهتها بهآن   دادرسی حاکم بر

  مسئله اختصاصی و یا تخصصی،  صورت  به  ضرورت ایجاد تشکیالت قضایی و دادرسی  جمله  از
به صالح  به    مراجع  بر  جرایمرسیدگی  حاکم  دادرسی  و  نوجوانان  و  درها  آن  اطفال  که   است 

  گذار قانون   اخیر مورد توجه  ۀدر ده   ویژه به ی ایران نیز این موضوع در حدود نیم قرن اخیر  گذارقانون
اطفال و    جرایمایران با اتخاذ یک رویکرد افتراقی در قلمرو رسیدگی به    گذارقانون  ت.قرار گرفته اس

مصوب   کیفری  دادرسی  آیین  قانون  تصویب  به  مبادرت  بزهکار،  و    1392نوجوانان  اصالحات  با 
بینی های زیادی از حیث پیش الحاقات بعدی نموده است که در این قانون شاهد تحوالت و نوآوری

اخت ویژگیمراجع  و  شرایط  و  دادرسی  و  تحقیق  امر  در  دخیل  مقامات  تخصصی،  یا  های  صاصی 
افتراقی  دادرسی  تثبیت  در  دادرسی  و  مقدماتی  تحقیقات  انجام  ترتیب  و  چگونگی  و  نحوه  آنان، 

باره  ، برخی ابهام، اجمال و سکوت قانونی در اینبا وجود ایناطفال و نوجوانان بزهکار هستیم. اما  
در  از مراجع  خصوص    جمله  صالحیت  و   صالح ذیتعیین  مقدماتی  تحقیقات  انجام  جهت 

به   نوجوانان    جرایمرسیدگی  و  ماد  جرایم   ویژه بهاطفال  کیفری   302  ۀموضوع  دادرسی  آیین  قانون 
از: مقدماتی    (الف  عبارتند  تحقیقات  انجام  صالح  ماد  جرایممرجع  آیین   302  ۀموضوع  قانون 

موضوع   جرایممرجع صالح رسیدگی به    (ب،  سال   15اد بالغ زیر  ارتکابی توسط افردادرسی کیفری  
وجود دارد که باعث    1سال   15ارتکابی توسط افراد نابالغ زیر  قانون آیین دادرسی کیفری    302  ۀماد

 قضایی نیز شده است.   ۀایجاد سردرگمی و اختالف سلیقه در روی
یک تفسیر منطقی و غایی در پاسخ   ۀرائای و با هدف ادر این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه

به بیان   ، قضایی در تشخیص مرجع صالح  ۀ رویوحدتایجاد    منظوربهبه ابهامات پیرامون موضوع و  
انواع مراجع   به    صالح ذیتعریف طفل و نوجوان،  اطفال و نوجوانان و ماهیت    جرایمدر رسیدگی 

قاعدآن  دربار  ۀها،  به    ۀ کلی  مراجع رسیدگی  و    مجرایصالحیت  ایران  در حقوق  نوجوانان  و  اطفال 

 
نابالغ علی.  1 افراد  به ذکر است که  از  الزم  مناطق سردسیر ممکن است   15القاعده کمتر  دارند. چون در  سال سن 

نابالغ باشد و اینکه    15د  سال تمام شمسی داشته باشد و وار  14پسری   سال   15سالگی شمسی هم شده باشد ولی 
سال تمام شمسی   15ماه کمتر از    5شود. یعنی  ماه شمسی می  7عالوه  هسال تمام شمسی ب  14تمام قمری هم برابر با  

 شوند. سال محسوب می 15االصول کمتر از است. لذا افراد نابالغ علی 
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عمومی یا انقالب   جرایمجهت انجام تحقیقات مقدماتی    صالح ذی نائات آن، و تعیین مرجع  ثاست
ماد کیفری    302  ۀمشمول  دادرسی  آیین  زیر  قانون  بالغ  افراد  توسط  تعیین    15ارتکابی  نیز  و  سال 

این قانون ارتکابی توسط افراد   302  ۀ عمومی یا انقالب مشمول ماد  جرایممرجع صالح رسیدگی به  
 پردازیم. قضایی بخش، می  ۀ ارتکابی در حوز جرایمسال و همچنین،  15نابالغ زیر 

 تعریف طفل و نوجوان در قوانین جزایی ایران  .1
خصو کلمدر  لغت  ۀ ص  در  است.  نامهطفل  گردیده  بیان  مشابه  و  متفاوت  معانی  فارسی  های 

این طفل، کلماتی مانند صغیر، کودک، خردسال، نابالغ و بچه نیز به    جای بهالبته در زبان فارسی  
می کلمکار  ایران  حقوقی  نظام  و  اسالمی  فقه  در  است  ذکر  به  الزم  واژه  ۀرود.  با  مثل طفل  هایی 

طفل مشابه و دارای وجه اشتراک بوده و   ۀها با کلمغیر و کودک بیان شده است و این واژهنابالغ، ص 
گاه در معنای طفل به کار برده شده است. طفل در لغت به معنای: بچه، کودک، نوزاد، پسر یا دختر  

(  1831:  1386معین،  )  خردسال، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده بیان شده و جمع آن اطفال است
کوچک و   بچه  نوزاد،  بچه،  کودک،  چیز،  هر  از  کوچک  عربی،  اسم  طفل  که  است  شده  بیان  نیز 

توان  الذکر می(. لذا با توجه به مراتب فوق672:  1378عمید،  )  باشداطفال میها  آن  انسان و جمع
 باشد. به معنای عرفی آن یعنی صغیر، خردسال و کودک می گفت که طفل از نظر لغوی

« بلوغ نرسیده و کبیر نشده است به کسی اطالق می طفل« اصطالح حقوقی،  به سن    شود که 
(. در اصطالح فقهی  430و    406:  1378و جعفری لنگرودی،    204:  1381  صفایی و قاسم زاده، )

است نرسیده  شرعی  بلوغ  حد  به  که  است  کسی  طفل  حدالبلوغ   الصغیر   : نیز  یبلغ  لم    هوالذی 
 . (20: 1383خمینی، ) محجور علیه شرعًا ال تنفذ تصرفاته فی امواله

قانون آیین دادرسی کیفری   304  ۀماد   1  رۀ ایران، بر اساس صراحت تبص   ۀدر حقوق جزای موضوع 
«. بنابراین طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است با اصالحات بعدی، » 1392مصوب  

جنس در دختران و   تفکیک به مسئولیت کیفری هستند. سن بلوغ،    افراد نابالغ، طفل محسوب و فاقد 
قانون مجازات اسالمی مصوب   147و    146مواد  )   پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است 

به حد بلوغ شرعی اشاره نموده است بدون اینکه   گذار قانون   توان گفت در این تعریف . لذا می ( 1392
ر  آن  تشخیص  معیار  و  موضوعات مفهوم  از  که  است  بلوغ  مفهوم  شناخت  مستلزم  که  نماید  بیان  ا 

این مفاهیم در   جرایم برانگیز در دادرسی  چالش  اطفال و نوجوانان بزهکار است چراکه روشن شدن 
کننده، مؤثر خواهد بود. در منابع فقهی تعریف خاصی از بلوغ بیان نشده و فقط به نوع مرجع رسیدگی 
یی بیان شده که مطابق نظر مشهور فقهای امامیه عبارتند از: روییدن موی خشن ها بیان شرایط و نشانه 

سال تمام قمری در دختران و   9چه در مرد و چه در زن(، خروج منی از مرد و زن، داشتن  )   روی عانه 
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 (.15:  1376،  مرعشی شوشتری )   سال تمام قمری در پسران   15
است   مصدری  »بلوغ  است:  شده  بیان  بلوغ  تعریف  ریشدر  نمو    ۀاز  کمال  رسیدن،  یعنی  بلغ 

به   قدرت  که  است  کسی  بالغ  و  است  جنسی  قوای  رشد  به  کودک  رسیدن  از  کنایه  منظور  و  تمام 
باشد« داشته  را  خود  مخالف  جنس  با  که  196:  1393/2اردبیلی،  )  مباشرت  است  شده  گفته   .)

آن   از  که  است  جنسی  بلوغ  همان  بلوغ،  اصطالحی  نکاح    عنوانبهمعنی  نامسن  احتالم  سن    یا 
توان گفت در اصطالح  االشعار می (. لذا بنا به مراتب فوق 15:  1376،  مرعشی شوشتری )  برندمی 

 مسئولیت و تکلیف است.  ۀ طفولیت و آغاز دور ۀ فقهی و حقوقی، بلوغ رسیدن به پایان دور
را در کنار واژ  ۀایران واژ  گذارقانوناگرچه   قوانین جزایی    ۀ»نوجوان«  در  قانون    ازجمله»طفل« 

  باشند.به کار برده است لیکن این دو واژه از همدیگر متفاوت می  1392مجازات اسالمی مصوب  
واژ  گذارقانون از  به   ۀتعریفی  قوانین  در  طفل  تعریف  به  توجه  با  اما  است؛  ننموده  بیان  »نوجوان« 

حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، طفل محسوب  توان گفت تا زمانی که شخص به الذکر، میشرح فوق
شود. به عبارت دیگر، در حقوق جزای ایران ای به نام »بلوغ« شروع میشود و نوجوانی با پدیده می 

،  88الذکر و نیز مواد  ی است که با توجه مواد قانونی فوق سالبزرگای بین طفولیت و  نوجوانی دوره 
سن نه و پانزده سال تمام  )  بلوغ  ۀ روع آن از دورش  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    91و    89

سال تمام شمسی در دختران و پسران   18قمری به ترتیب نسبت به دختران و پسران( و پایان آن سن  
سال تمام شمسی    18است. بنابراین بر اساس حقوق جزای ایران، نوجوان به دختر و پسر بالغ زیر  

 15سال تمام شمسی و پسر بین   18سال تمام قمری تا  9شود. به عبارت دیگر، دختر بین اطالق می
تا   قمری  تمام  می  18سال  محسوب  نوجوان  اصواًل  شمسی  تمام  طریقی  سال  از  اینکه  مگر  شود 

رسیدن به سن بلوغ، به   رغمبههای پزشکی توسط پزشکی قانونی ثابت شود که  ازجمله آزمایشگاه
دلیل قطعی بلوغ.    عنوانبهبلوغ است نه    ۀ امار  نوانعبهحد بلوغ نرسیده است. به عبارت دیگر، سن  

  304  ۀماد  1  ۀننموده لیکن در تبصر  اظهارنظرصراحتًا در این خصوص  هرچند    گذارقانون   زیرا اوالً 
آیین دادرسی کیفری مصوب   مبنا در   1392قانون  بلوغ را مالک و  الحاقات بعدی  با اصالحات و 

قانون مجازات اسالمی    140  ۀ بلوغ شرعی نموده و از سویی دیگر در ماد نظر گرفته و اشاره به حد 
، بالغ بودن شخص مرتکب را حین ارتکاب جرم از شرایط تحقق مسئولیت کیفری  1392مصوب  

اینکه مؤخر بودن قانون آیین   ویژهبهاست.    گذارقانون  ته که نشان از پذیرش این دیدگاه از سویدانس
اسالمی مصوب   قانون مجازات  به  نسبت  دانستن  قرینه  1392دادرسی کیفری  بالغ  برای  است  ای 

لیت نیز افراد نابالغ را مبری از مسئو  146  ۀبه شرع مراجعه نمود. همچنین، در ماد  بایدمرتکب که  
به یک عالمت بلوغ، نافی وجود سایر عالمت    147  ۀدر ماد  گذارقانون  ۀ کیفری دانسته است و اشار



 تبار فیروزجائی ... / فالح و حاجی میجرا بر دیتأک با نوجوانان و  اطفال میجرا به یدگیرس به صالح مراجع

 

13۵ 

(. چراکه مفهوم بلوغ در قانون تعریف نشده است، ناگزیر  253 :1394 الهام و برهانی، ) بلوغ نیست
گویند تا معنی می فقهی در آغاز باید دید بلوغ به چه معنی است و بالغ چه کسی را    ءبا مراجعه به آرا 

به طفل  مترادف  اسالمی  مجازات  قانون  در  نشانهنابالغ  بر  افزون  چراکه  شود  روشن  های  کاررفته 
به امارطبیعی، سن  قراردادی  معیاری  و    195  : 1393/2اردبیلی،  )  ست ا  بلوغ شناخته شده  ۀ عنوان 

ثانیًا، هرچند196 را  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    147  ۀدر ماد  گذارقانون  (.  بلوغ  ، سن 
حقوقی    رۀ ادا  ۀمشخص نموده لیکن این تعیین سن، حد سن بلوغ است و موضوعیت ندارد که نظری

است.   یدؤم  16/2/1380مورخ    7/1513  ۀ به شمار استدالل  در    گذارقانون  از سویی  1این  هرچند 
تردید در بلوغ    رگذاقانون   308  ۀنسبت به تعیین سن بلوغ اقدام نموده است، لیکن در ماد  147  ۀماد

داد و مفاد آن را تفسیر نمود و اگر تنها    مدنظر قرار  308  ۀ را در کنار ماد  147  ۀ ماد  بایدرا پذیرفته لذا  
معیار در تشخیص بلوغ سن تعیینی از سوی مقنن مدنظر مقنن بود، اساسًا امکان ایجاد و حدوث  

نمی مطرح  ماد  گردیدتردید  نخست  قسمت  در  مندرج  حکم  اسالمی    308  ۀو  مجازات  قانون 
اتفاق فقها است  1392مصوب   (. بنابراین، به کار بردن اصطالح  155:  1397  مصدق،)  نیز مورد 

نشان از رویکرد مقنن در پذیرش این دیدگاه دارد و با توجه   گذارقانون  بلوغ شرعی و یا بلوغ از سوی
آن قانون،   314  ۀماد  1  ۀو تبصر  315  ۀماد  ۀین دادرسی کیفری و تبصرقانون آی   315و    304به مواد  

مطلق اثبات کند و مستلزم  طور بهتواند بلوغ یا عدم بلوغ و سن واقعی را  ای نمیصرف سن شناسنامه
   احراز بلوغ یا عدم بلوغ است.

 اطفال و نوجوانان   جرایم رسیدگی به  ۀمراجع خاص و ویژ  .۲
یکهرچند    از  که  شود  متبادر  ذهن  به  امر  این  است  به ممکن  رسیدگی  مراجع  تشکیل  سو، 

اطفال و نوجوانان بزهکار مخالف با اصل تساوی افراد در برابر قانون باشد و از سوی دیگر   جرایم
واکنش   هیچ  نتوان  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  هستند  کیفری  مسئولیت  از  مبری  اطفال  اینکه 

ارتکابی از سوی این اشخاص تعیین و اعمال کرد بلکه آنچه باید   ۀبال رفتار مجرماناجتماعی را در ق
به   رسیدگی  در  که  است  این  داشت  توجه  آن  نظام    جرایم به  یک  باید  بزهکار  نوجوانان  و  اطفال 

آنان حاکم باشد که این    کردندادرسی با رویکرد افتراقی در جهت اصالح، حمایت و بازاجتماعی  

 
با توجه به فتاوی معتبر فقهای اسالمی،  »اداره کل حقوقی قوه قضائیه:    16/2/1380مورخ    7/1513ۀ  شمار  ۀنظری .  1

او  امار در  این  بلوغ است و کسی که  امارات  از  امام)ره( در تحریرالوسیله روییدن موی زهار  نظر حضرت  خصوصاً 
ت ندارد و آن هم از امارات سال نرسیده باشد زیرا سن در امر بلوغ موضوعی  ۱۵دیده شود بالغ است هرچند به سن  

 (. 412: 1384 )ایرانی ارباطی، «است
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اد و برقراری یک نظام دادرسی با رویکرد افتراقی در جهت حفظ منافع و مصالح این  امر یعنی ایج
به   رسیدگی  در  خاص  قضایی  مراجع  و  تشکیالت  ساختار،  ایجاد  مستلزم  این   جرایماشخاص 

 باشد.  اشخاص می
مؤلفه  از  یکی  دلیل،  ویژه  به همین  تشکیالت  ایجاد  نوجوانان،  و  اطفال  دادرسی    جمله   ازهای 

به    دادگاه برای رسیدگی  بین   جرایماختصاصی  اسناد  در  افراد است که  المللی و حقوق داخلی این 
بند   جمله  ازالمللی  (. در اسناد بین98:  1396  طهماسبی،)  استکشورها بر ایجاد آن تصریح شده  

امر  40  ۀماد  3 این  بر  کید  کنوانسیون حقوق کودک  بیان گردیده    تأ در  و  است که کشورهای عضو 
جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصًا مربوط به کودکان متهم یا  

کرد  خواهند  تالش  کیفری  قانون  نقض  به  قو  99:  1396طهماسبی،  )   مجرم  حقوقی  معاونت    ۀ و 
کودکان در نظام    ۀ عمل دربار  راهنمای  14  ۀبند »د« ماد  موجببه(. همچنین،  47:  1397،  قضائیه

است: دولت باید دادگاه نوجوانان با صالحیت اولیه  رهنمودهای وین( مقرر شده  )  عدالت کیفری 
دادرسی خاصی تدوین نماید که نیازهای   آیین   نوجوانان مرتکب اعمال جزایی ایجاد نموده و  ۀ دربار

 (.285: 1397، قضائیه ۀقو و معاونت حقوقی 99: 1396طهماسبی، ) کودکان در آن لحاظ گردد
اراد  گذارقانون  آخرین  در  نیز  مصوب    ۀایران  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  در  با    1392خود 

(، دادگاه اطفال  285  ۀماد)  نوجوانان  ۀبینی دادسرای ویژاصالحات و الحاقات بعدی نسبت به پیش
به    ۀ(، دادگاه کیفری یک ویژ298  ۀماد)  و نوجوانان (، دادگاه  315  ۀماد)  واناننوج  جرایمرسیدگی 

ویژ نوجوانان  جرایم  ۀتجدیدنظر  و  نموده  444  ۀماد)   اطفال  اقدام  دیگر،(  عبارت  به    است. 
مصوب    گذارقانون کیفری  دادرسی  آیین  قانون  در  با    1392ایران  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با 

ای را در رسیدگی یژه توجه به نوع جرم و میزان مجازات آن و نیز سن مرتکب جرم، مراجع خاص و و 
پیش   جرایمبه   بزهکار  نوجوانان  و  ازاطفال  برخی  که  نمود  فاقد  ها  آن   بینی  ایران  حقوقی  نظام  در 

 پردازیم. میها آن سابقه هستند که ذیاًل به بیان
 دادسرای ویژه نوجوانان . ۲-1

در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در دارد: »قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می  285  ۀماد
ای از دادسرای عمومی و انقالب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی محل آن، شعبه

د  افرا   جرایمشود. تحقیقات مقدماتی  از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می
مستقیم از سوی  طور  به( این قانون که  340)  ( و306)  موضوع مواد  جرایم سال به جزء    ۱8تا    ۱۵

 « آید.گیرد، در این دادسرا به عمل میدادگاه صورت می 
مستقیم طور  بهسال  ۱۵افراد زیر    جرایمتحقیقات مقدماتی  دارد: »مقرر می   285  ۀماد  1  ۀتبصر 
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آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده می  در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل
 «. دهد...می ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام 

می  استنباط  چنین  قانونی  مقرره  این  با    شوداز  ویژه،  مرجعی  نوجوانان،  ویژه  دادسرای  که 
  15افراد    جرایمشود که برای انجام تحقیقات مقدماتی  تشکیالت و ساختار تخصصی محسوب می 

و    7  ۀتعزیری درج  )جرایم  340منافی عفت(،    )جرایم  306موضوع مواد    جرایمسال، به جز    18تا  
 شده است.   جرم نظامی(، اختصاص داده) 599( و 8

 دادگاه اطفال و نوجوانان  .۲-۲
اطفال و نوجوانان    جرایمدادگاه اطفال و نوجوانان از نهادهای قضایی نسبتًا اولیه در رسیدگی به  

آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال و نوجوانان    294  ۀباشد. مطابق مادمی  یک نهاد    عنوانبهقانون 
به   رسیدگی  در  مستقل  و  اختصاصی  نو  جرایم قضایی  و  دادگاهاطفال  سایر  کنار  در  های  جوانان، 

زیرا اواًل، در ماد کیفری، است.   قانون   294  ۀ دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است. 
کنار  در  دادگاه  این  کیفری،  دادرسی  نظامی،  دادگاه   آیین  و  انقالب  مانند  دیگر  مستقل طور  به های 

اطفال و نوجوانان، به جز   جرایم   ۀ رسیدگی به کلیصالح به    304  ۀ بینی شده است و به داللت مادپیش 
از یک  هیچ باشد. ثانیًا، در  این قانون می   599  ۀنظامی موضوع ماد   جرایمو    315  ۀ موضوع ماد  جرایم 

 298  ۀ ماد  ۀاز دادگاه دیگر معرفی نشده است. ثالثًا، با توجه به تبصر   ایمواد قانونی این دادگاه شعبه 
قانون چنانچه در حوز  به   ۀ این  دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل شود دادگاه کیفری دو صالح  قضایی 

سال   18اشخاص باالی  جرایم رسیدگی نیست و اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان صالحیت رسیدگی به 
قانون آیین دادرسی    314  ۀیک ماد  ۀدیدگاه دیگری وجود دارد که با توجه به تبصر  ابلقدر م  را ندارد.

می بیان  که  »کیفری،  ارتکاب    هر دارد:  به  متهم  شخصی  به    جرایمگاه  رسیدگی  که  باشد  متعددی 
دادگاه  ها  آن  از  بعضی  صالحیت  در  دیگر  بعضی  به  رسیدگی  و  یک  کیفری  دادگاه  صالحیت  در 

«، این شوداو در دادگاه کیفری یک رسیدگی می  جرایمو نوجوانان است به تمام    کیفری دو یا اطفال
می مطرح  ذهن  در  نیستنظر  اختصاصی  دادگاه  یک  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  که  یک    شود  بلکه 

ارفاق های  ویژگی  برخی  با  همراه  تخصصی  عمومی  از  دادگاه  کمتر  مرتکبین  برای   سال  18آمیز 
نمی 55:  1394جوانمرد،  )  باشدمی  نظر  به  صحیح  امر  این  لیکن  فرض  (.  در  اساسًا  چراکه  رسد 

به   رسیدگی  در  دیگر  دادگاه  یک  برای  اضافی  صالحیت  شدن  در   جرایمقائل  نوجوانان  و  اطفال 
 قائل به اختصاصی نبودن دادگاه اطفال و نوجوانان شد. توانصورت تعدد جرم نمی

قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و   298  ۀبر اساس ماد 
می تشکیل  مشاور  ویک  تبصر  شود  داللت  ماد  298  ۀمادۀ  به  حوز  304  ۀو  هر  در  قانون،    ۀ این 
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شود. این دادگاه به  وجوانان بر حسب نیاز تشکیل میقضایی شهرستان یک یا چند دادگاه اطفال و ن
از    جرایم  ۀکلی   جرایمو    315  ۀمشمول ماد  جرایمسال تمام شمسی، به جز    18اطفال و افراد کمتر 

ماد قانون رسیدگی می   599  ۀنظامی موضوع  تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در  این  نماید و 
این قانون در   315  ۀمشمول ماد  جرایم ل و نوجوانان به جز  اطفا  جرایم   ۀمحلی تشکیل نشده به کلی

هرچند شود. بنابراین  دهد رسیدگی می دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می  ۀشعب
 جرایماطفال و نوجوانان یعنی    جرایم  ۀرسیدگی به کلیبه  این دادگاه اختصاصی است لیکن صالح  

ماد تعدد  مشمول    )جرایم  302  ۀموضوع  موارد  در  انقالب  دادگاه  و  یک  کیفری  دادگاه  صالحیت 
در صالحیت دادگاه   جرایمسال تمام شمسی نبوده و این    18قاضی( ارتکابی توسط افراد بالغ زیر  

 نوجوانان است.  جرایمرسیدگی به  ۀکیفری یک ویژ
است ذکر  به  ماد  گذارقانون  الزم  اطفال    409  ۀدر  دادگاه  قضات  برای  قانون  نوجوانان این  و 

قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه دارد: »شرایطی را در نظر گرفته و بیان می
قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی دارند و شایستگی آنان را برای این  

یحاً داشتن فرزند محرز  امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترج 
 «.  کندبداند، انتخاب می

 نوجوانان جرایم رسیدگی به  ۀدادگاه کیفری یک ویژ . ۲-3
کیفری را به دادگاه کیفری    هایدادگاه   قانون آیین دادرسی کیفری،   294  ۀایران در ماد  گذارقانون

دادگاه و  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  انقالب،  دادگاه  دو،  کیفری  دادگاه  تقسیم  یک،  نظامی    کرده های 
از  یکی  یک،  کیفری  دادگاه  ماددادگاه  است.  داللت  به  که  است  کیفری  آیین    302  ۀهای  قانون 

  ( ب  ، ب مجازات سلب حیات موج  جرایم  (الف  :دادرسی کیفری، صالحیت این دادگاه عبارتند از
موجب قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با    جرایم  (پ  ، 1موجب حبس ابد  جرایم

از آن یا بیش  باالتر   جرایم  (ت  ، میزان نصف دیه کامل  تعریزی درجه سه و    ( ث  ، موجب مجازات 

 
تبصر .  1 به  توجه  با  ماد   ۀ البته،  می   3  ۀ ذیل  مقرر  که  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  »قانون  حبس دارد:  ابد  تمام  های 

می  تبدیل  یک  درجۀ  به حبس  قانون  در  مقرر  ماد شود غیرحدی  »ب«  بند  که  باید گفت  دادر   302  ۀ «.  آیین  سی قانون 
مقررحبس   ۀ دربار   کیفری  موجب  به  چراکه  ندارد.  کاربردی  هیچ  تعزیری  ابد  کلی   ۀ های  مزبور  ابد   ی ها حبس   ۀقانونی 

اند اما از حیث کاربرد آن در خصوص جرائم حدی )سرقت حدی( ابهام وجود دارد. با کمی تأمل تعزیری منسوخ شده 
آن جرم«،   ۀز حدی و غیرحدی که »مجازات قانونی و اولی ایران هیچ جرمی اعم ا   ۀتوان گفت که در قوانین موضوع می 

 مرتکب جرم )مثاًل سرقت حدی در مرتبه سوم(، وجود ندارد.  ۀ نظر از کیفیات مخففه و مشدد حبس ابد باشد صرف 
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ماد  جرایم داللت  به  دادگاه  این  مطبوعاتی.  و  دو    296  ۀسیاسی  و  رئیس  یک  دارای  قانون،  این 
نیز رسمیت می با حضور دو عضو  در مرکز    296  ۀماد  1  ۀتبصر  موجببهیابد و  مستشار است که 

هایی که این  شود. در حوزه ها تشکیل میشهرستان  ۀ در حوز  قضائیه  ۀاستان و به تشخیص رئیس قو
تشک  به  دادگاه  است،  نشده  نزدیک  جرایمیل  در  آن  صالحیت  در موضوع  یک  کیفری  دادگاه  ترین 

 شود. قضایی آن استان رسیدگی می ۀ حوز
گردد، لیکن از  سال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می   18اشخاص زیر    جرایمبه  هرچند  

اشخاص در دادگاه اطفال   این جرایمنظر سن و نیز نوع جرم حسب مورد استثنائاتی وجود دارد که به 
نوجوانان  جرایمرسیدگی به  ۀ بینی دادگاه کیفری یک ویژآن پیش  ۀجمل از ؛و نوجوانان رسیدگی نشود

قانون آیین دادرسی کیفری آن را وضع نموده است. این دادگاه از    315  ۀدر ماد  گذارقانون  است که
تخصصی  بیان شده است: »  315  ۀماد  1  ۀکه تبصر  حیث تشکیالتی یک دادگاه تخصصی است چرا 

ای از دادگاه کیفری  «. این دادگاه شعبهنیستها  آن  ها بهبودن این دادگاه مانع از ارجاع سایر پرونده
  2  رۀیابد و به داللت تبصیک بوده و دارای یک رئیس و دو مستشار بوده و با دو عضو رسمیت می 

به    315  ۀماد رسیدگی  برای  مشاور  به  نوجوانا  جرایمحضور  دادگاه  این  و  است  الزامی    جرایم ن 
مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقالب در موارد تعدد قاضی، اگر توسط افراد بالغ زیر  

امتیازاتی که    ۀکند. متهم در این دادگاه اصواًل از کلیسال تمام شمسی ارتکاب یابد، رسیدگی می   18
   گردد.مند مید، بهره شودر دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می

 اطفال و نوجوانان  جرایم  ۀدادگاه تجدیدنظر ویژ . ۲-۴
بینی و تعیین اطفال و نوجوانان به پیش  جرایمایران در جهت رسیدگی تخصصی به    گذارقانون

استان  شعبه تجدیدنظر  دادگاه  از  و   عنوانبهای  آراء  از  تجدیدنظر  درخواست  به  رسیدگی  مرجع 
با ابالغ رئیس قو قانون    444  ۀاقدام نموده است. ماد  قضائیه  ۀتصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان 

بیان می دادرسی کیفری  »آیین  و تصمیمات  دارد:  آراء  از  تجدیدنظر  به درخواست  مرجع رسیدگی 
تجدیدنظر استان که مطابق با شرایط مقرر در این قانون با   ای از دادگاهدادگاه اطفال و نوجوانان شعبه

 «.  گردد...ابالغ رئیس قوه قضائیه تعیین می
نوجوانان موضوع    ۀاطفال و نوجوانان نیز همانند دادسرای ویژ  جرایم  ۀلذا دادگاه تجدیدنظر ویژ

ویژ  285  ۀماد دادگاه کیفری یک  مادۀ  و  نوجوانان موضوع  به جرایم  از    315  ۀرسیدگی  قانون،  این 
حیث تشکیالتی یک مرجع تخصصی است که به درخواست تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات  

نوجوانان رسیدگی می  و  اطفال  ارجاع سایر  دادگاه  از  مانع  دادگاه،  این  بودن  البته تخصصی  نماید. 
ماد پرونده به داللت  تجدیدنظر،  دادگاه  دیگر  همانند شعب  و  نیست  این شعبه  به  قانون    426  ۀها 
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نیز رسمیت می  با دو عضو  بوده و  از آیین دادرسی کیفری دارای رئیس و دو مستشار  یابد که نشان 
به   رسیدگی  در  افتراقی  دادرسی  نظام  نوع  یک  می  جرایمپذیرش  اشخاص  لیکن 1باشد این    ؛ 

در ماد  گذارقانون آراء و تصمیمات محاکم دادگاه کیفرمرجع فرجام   444  ۀایران  از  ی یک  خواهی 
به    ۀویژ است.    جرایمرسیدگی  دانسته  دیوان عالی کشور  در  را  قانوننوجوانان  این    گذارهرچند  در 

نموده است لیکن به    اطفال و نوجوانان استفاده  جرایم رسیدگی به    ۀماده از عنوان دادگاه کیفری ویژ
شدن   االجرا الزم قبل از    3/94/ 24در زمان اصالح قانون آیین دادرسی کیفری در مورخ    رسدنظر می

نوجوانان، اگرچه    جرایم رسیدگی به    ۀقانون و در زمان تغییر نام این دادگاه به دادگاه کیفری یک ویژ
این مقرر به اصالح  اقدام  ماده سهوًا  این  لیکن در  تغییر صورت گرفته،  این  انونی ق  ۀ در موارد دیگر 

 ننموده است که باید اصالح شود. 

سال، برخالف سایر اشخاص که  18اشخاص زیر  خصوص    در  گذارقانون  الزم به ذکر است که 
فرجام  یا  تجدیدنظرخواهی  مرجع  تعیین  جهت  است،  مالک  داده  قرار  قانونی  مجازات  را  خواهی 

مالک قرار داده و به داللت  نظر از مجازات قانونی و قضایی جرم  حکم را، صرف   ۀدادگاه صادرکنند
تجدیدنظرخواهی دانسته و مرجع اعتراض  قابلآراء صادره از این محاکم را    ۀکلی  445و    444مواد  

یافته( و  در شعب اختصاص)  به آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را دادگاه تجدیدنظر استان
نوجوانان را در دیوان   جرایم سیدگی به  ر  ۀ مرجع اعتراض به آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژ
تجدیدنظر،  دادگاه  برخالف  و  است  دانسته  کشور  پیش   اقدام   گذارقانون  عالی  شعبهبه  از  بینی  ای 

تشکیالتی حیث  از  کشور  عالی  اختصاصی   عنوانبه  دیوان  صالحیت  با  و  تخصصی  مرجع  یک 
ننم  بۀشع  عنوانبه تصمیمات  و  آراء  از  اعتراض  به  رسیدگی  ماخاص  داللت  به  لیکن  است   دۀوده 

آیین دادرسی کیفری، امکان تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی   566 قانون 
ماد  گذارقانون  تخصصی وجود دارد. و    409  ۀدر  برای قضات دادسرا  آیین دادرسی کیفری،  قانون 

  402بینی نموده است که این امر به داللت مواد  های خاصی پیش دادگاه اطفال و نوجوانان، ویژگی
ویژ  409و   یک  کیفری  دادگاه  قضات  برای  قانون،  به    ۀاین  همچنین    جرایمرسیدگی  و  نوجوانان 

ء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، با توجه به نوع  شعب دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به آرا 
از    جرایم که  یک  کیفری  دادگاه  در  رسیدگی  فلسف  جرایممورد  به  توجه  با  و  بوده  تشکیل    ۀمهم 
 

دهد آن است که  قضات دادگاه تجدیدنظر نیز را تشکیل می   بینی اختصاص چنین شعبی زیربنایی که پیش   ۀاندیش.  1
همان دیدگاه افتراقی نسبت به بزهکاری اطفال را داشته و با دیدگاهی صرفًا حقوقی آراء و تصمیمات اتخاذ شده توسط 

 (.88: 1382 های اطفال را مورد تجدیدنظر قرار ندهند )جمشیدی،دادگاه 
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 مدنظر قرار گیرد.  باید های تخصصی، به طریق اولیدادگاه
 آن اطفال و نوجوانان و استثنائات  جرایم کلی در صالحیت رسیدگی به  ۀقاعد .3

 اطفال و نوجوانان  جرایم کلی صالحیت رسیدگی به  ۀقاعد .3-1
به  ۀ  قاعد از لحاظ صالحیت رسیدگی  از تحقیقات    جرایمکلی  اعم  اطفال و نوجوانان بزهکار 

 مقدماتی و رسیدگی بدین ترتیب است:  
باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه توسط دادگاه اطفال و   چنانچه شخص نابالغ  (الف

می انجام  درخصوص  گیرد  نوجوانان  و هرچند  مقدماتی  تحقیقات  انجام  جهت  صالح  مرجع 
 شود.نظر وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته میاختالف 302 ۀموضوع ماد جرایممحاکمه در 

 است: چنانچه شخص بالغ باشد دو حالت متصور  (ب
 : سال باشد 18تا  15شخص مرتکب بالغ بین  .1

گردد، انجام تحقیقات مقدماتی آن اگر جزء جرایم   302  ۀموضوع ماد  جرایماگر مرتکب    .1-1
ویژ یک  کیفری  دادگاه  در  باشد  عفت  سایر    ۀمنافی  در  و  ماد  جرایمنوجوانان  در    302  ۀموضوع 

نوجوانان به   جرایمرسیدگی به    ۀنوجوانان و انجام محاکمه در دادگاه کیفری یک ویژ  ۀدادسرای ویژ
 . آیدعمل می
و   7  ۀتعزیری درج  جرایممنافی عفت و    جرایم، اگر جزء  302  ۀموضوع ماد  جرایمدر غیر  .  1-2

باشد  باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه می  8
نوجوانان و محاکمه در   ۀدر دادسرای ویژها  آن   اخیرالذکر انجام تحقیقات مقدماتی  جرایمو در غیر  

   گیرد.دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می
 ساله:  14مثاًل دختر  ، سال باشد 15شخص مرتکب بالغ زیر  .2

مرجع صالح گردد دادگاه اطفال و نوجوانان    302  ۀغیر از موضوع ماد  جرایماگر مرتکب  .  2-1
 باشد. جهت انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه می

در این صورت انجام تحقیقات مقدماتی و    ،گردد  302  ۀموضوع ماد  جرایم اگر مرتکب  .  2-2
ویژ یک  کیفری  دادگاه  در  به    ۀمحاکمه  می   جرایمرسیدگی  صورت  هرنوجوانان    در  چند  گیرد، 

در  خصوص   مقدماتی  تحقیقات  انجام  جهت  صالح  ماد  جرایم مرجع  قابلیت    302  ۀموضوع  که 
ندارد  را  یک  کیفری  دادگاه  در  مستقیم  از  )  طرح  غیر  که    جرایمبه  عفت  در طور  بهمنافی  مستقیم 

می مطرح  یک  کیفری  دادگاه    نظراختالفگردد(  دادگاه  صالحیت  در  را  آن  برخی  که  دارد  وجود 
دانند که در ادامه انان و برخی آن را در صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می نوجو  ۀکیفری یک ویژ

 پردازیم. به آن نیز می 
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 استثنائات صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان  .3-۲
ماد داللت  به  صالحیت   304  ۀهرچند  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

اشخاص اطفال و نوجوانان را دارد. اما استثنائاتی نیز وجود ارتکابی از سوی    جرایم  ۀرسیدگی به کلی
 دارد که عبارتند از:

از    جرایم به  .  1 با    18نظامیان کمتر  قضایی است  در صالحیت سازمان  تمام شمسی که  سال 
به   رسیدگی  به  مربوط  مقررات  دادگاه  جرایمرعایت  و  دادسرا  در  نوجوانان  و  نظامی اطفال  های 

آیین دادرسی کیفری( یعنی؛ در تعارض صالحیت دادگاه  599  ۀدما)  گرددرسیدگی می  های  قانون 
نوجوانان و  اطفال  دادگاه  به  نسبت  به  خصوص    در  نظامی  نظامیان   جرایمرسیدگی  توسط  ارتکابی 

های نظامی داده است. این  اولویت را به صالحیت دادگاه  گذار، قانونسال تمام شمسی   18کمتر از  
می   گذارقانون  اقدام  کرد   گونه این توان  را  یعنی    توجیه  نظامی  دادگاه  از صالحیت  بخشی    جرایم که 

انتظامی   و  نظامی  خاص  وظایف  به  اساسی  موجببهمربوط  اینکه  صورت  به  قانون  از  اعم  مطلق 
یا   باشد  نوجوان  نمی  سالبزرگمرتکب  نیز  قانون عادی  و  است  نظامی محول شده  دادگاه  تواند به 

 (.124: 1396طهماسبی، ) قانون اساسی حکمی وضع کندمغایر 
از    جرایمبه  .  2 کمتر  وی  سن  که  روحانی  و   18شخص  دادسرا  در  باشد،  شمسی  تمام  سال 

ویژ می  ۀدادگاه  رسیدگی  دادگاه  دادسراها  نامهآیین  13  ۀماد)  گرددروحانیت  روحانیت    ۀویژ  هایو 
 (. 2/9/1384اصالحی 

هرچند  سال تمام شمسی تمام تجاوز کند    18وع به رسیدگی از  چنانچه سن متهم قبل از شر .  3
سال بوده باشد، در این صورت رسیدگی به اتهام وی حسب    18شخص در زمان ارتکاب جرم زیر  

 قانون آیین دادرسی کیفری(.  304 ۀماد 2 ۀتبصر) گیرد مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می
از  .  4 یکی  بال  جرایم چنانچه  متهم  زیر  ارتکابی  یک    18غ  کیفری  دادگاه  صالحیت  در  سال 

هم  به  می  جرایم  ۀباشد،  رسیدگی  نوجوانان  ویژه  یک  کیفری  دادگاه   314  ۀماد  2  ۀتبصر)  گردددر 
 قانون آیین دادرسی کیفری(. 

مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک    جرایم  قانون آیین دادرسی کیفری،   315  ۀبه داللت ماد.  5
بالغ زیر   گردد، اگر توسط افرادو همچنین دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می

نوجوانان رسیدگی    جرایمرسیدگی به    ۀسال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژ  18
 گردد. می 

 ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان  3۰۲ ۀد ما جرایم  رسیدگی به ابهامات تعیین صالحیت .۴
تحوالت و    1392خود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    ۀایران در آخرین اراد  گذارقانون
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بینی مراجع اختصاصی یا تخصصی، مقامات دخیل در امر تحقیق های زیادی از حیث پیش نوآوری
ویژگی و  شرایط  و  دادرسی  ترتیو  و  چگونگی  و  نحوه  آنان،  و  های  مقدماتی  تحقیقات  انجام  ب 

بینی و گامی اساسی در برقراری دادرسی افتراقی برداشته است؛ لیکن از حیث تقنینی  دادرسی پیش 
  ازکامل نبوده و گاه دارای ابهام، اجمال و سکوت بوده که این امر در برخی از موضوعات    جامع و

اتی و رسیدگی و صدور حکم  در قلمرو تعیین صالحیت مراجع جهت انجام تحقیقات مقدم  جمله
  قابلقانون آیین دادرسی کیفری ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان    302  ۀ موضوع ماد  جرایمپیرامون  

شود. ذیاًل به  قضایی می  ۀتوجه و بررسی است که باعث ایجاد سردرگمی و اختالف سلیقه در روی
حیث   از  اساسی  ابهام  دو  تکلیف  تعیین  و  انالف(  بررسی  صالح  مقدماتی مرجع  تحقیقات  جام 

ماد  جرایم بالغ زیر    302  ۀموضوع  افراد  ارتکابی توسط  آیین دادرسی کیفری    ( ب  و  سال  15قانون 
قانون آیین دادرسی کیفری ارتکابی توسط افراد   302  مادۀ  موضوع  جرایممرجع صالح رسیدگی به  

 پردازیم.می جداگانهصورت به نابالغ
   سال 1۵ارتکابی توسط بالغ زیر  3۰۲ ۀموضوع ماد جرایم مرجع تحقیقات مقدماتی . ۴-1

تبصر  گذارقانون »  285  ۀماد  1  ۀدر  است:  داشته  مقرر  کیفری  دادرسی  آیین  تحقیقات  قانون 
آید مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میطور  بهسال    ۱۵افراد زیر    جرایممقدماتی تمامی  

مذک دادگاه  انجام  و  است  دادسرا  و  دادگستری  ضابطان  عهده  بر  قانون  طبق  که  را  وظایفی  کلیه  ور 
ماددهدمی مطابق  قانون،    315  ۀ«.  همچنین،    جرایماین  و  یک  کیفری  دادگاه  صالحیت  مشمول 

سال تمام    18شود، اگر توسط افراد بالغ زیر دادگاه انقالب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می
ویژ دادگاه کیفری  در  یابد  ارتکاب  به    ۀشمسی  از کلی  جرایمرسیدگی  متهم  و    ۀنوجوانان، رسیدگی 

 گردد. مند میشود بهره اعمال می امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان
سال    18تا    15افراد    جرایم این قانون تحقیقات مقدماتی    285  ۀبا توجه به اینکه به داللت ماد

  7  ۀتعزیری درج  )جرایم   340منافی عفت( و  )جرایم  306موضوع مواد    جرایمتمام شمسی، به جز  
می 8و   صورت  دادگاه  سوی  از  مستقیم  که  قانون  این  در(  و شعبه  گیرد،  عمومی  دادسرای  از  ای 

شود چنانچه  شود لذا این سؤال به ذهن متبادر مینوجوانان انجام می  ۀانقالب با عنوان دادسرای ویژ
زیر   بالغ  از    15فرد  یکی  مرتکب  ماد  جرایمسال  تحقیقات    302  ۀموضوع  انجام  مرجع  گردد، 

ویژ یک  کیفری  دادگاه  به    ۀمقدماتی  است  جرایمرسیدگی  نوجوانان  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه   ، یا 
 های گوناگون شده است.  و برداشت نظراختالفهمین امر باعث 

این چالش و ابهام اساسی حقوقی و قضایی دو برداشت وجود دارد که ذیاًل    ۀ کلی، دربارطور  به
 . جداگانه خواهیم پرداختطور بهبه بیان آن 
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رسیدگی به   ۀدیدگاه اول: مرجع صالح جهت انجام تحقیقات مقدماتی، دادگاه کیفری یک ویژ
می  جرایم زیرا نوجوانان  ماد  باشد.  داللت  به  داد  285  ۀ اواًل،  آیین  کیفری قانون  تحقیقات  رسی   ،

از   کمتر  افراد  عهدطور  بهسال    15مقدماتی  بر  هدف  ۀ مستقیم  اساسًا  و  شده  گذاشته    دادگاه 
  15افراد کمتر از    جرایماز وضع این ماده حذف دادسرا از انجام تحقیقات مقدماتی در    گذارقانون

توانند  سال حسب مورد می 15باشد و با توجه به نوع جرم، تحقیقات مقدماتی افراد کمتر از سال می
با    جرایمرسیدگی به  ۀ  در دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویژ نوجوانان انجام گیرد و 

جرم  نوع  به  ماد  )جرایم  توجه  دادگاه   302  ۀموضوع  در صالحیت  که  کیفری(  دادرسی  آیین  قانون 
... متهم در دادگاه دارد: »یان می قانون اخیرالذکر ب  315  ۀکیفری یک است و اینکه قسمت اخیر ماد

مند  شود بهره کیفری یک ویژه نوجوانان از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می
نوجوانان، مرجع انجام    جرایم رسیدگی به    ۀ «، مستندًا به مواد مرقوم دادگاه کیفری یک ویژگرددمی

اکثریت قضات شهر خور    ۀباشد که نظریستقیم میمصورت  به  تحقیقات مقدماتی و دادرسی آن هم
مؤید این  قضایی نشست  ۀمنتشر شده در سامان 15/11/1394مورخ قضایی استان فارس در نشست 

 1استدالل است. 
فقط دادگاه اطفال و نوجوانان به  285  ۀاز دادگاه اطفال و نوجوانان، در ماد  گذارقانون  ثانیًا، مراد 

نمی خاص  به  معنی  که  است  دادگاهی  بلکه  می   جرایمباشد  رسیدگی  نوجوانان  و  بر اطفال  و  کند 
نوجوانان یا دادگاه جانشین   جرایمرسیدگی به    ۀحسب نوع اتهام ممکن است دادگاه کیفری یک ویژ

در   302  ۀموضوع ماد  جرایمسال، در    15اشخاص بالغ زیر    جرایم  ۀباشد چراکه دادرسی و محاکم
دادگاه دادگاه کیفری یک رسیدگی می توسط  مقدماتی  تحقیقات  که  باشیم  این  به  قائل  اگر  و  گردد 

اطفال و نوجوانان انجام گیرد امکان صدور کیفرخواست و جانشینی از دادستان برای دادگاه اطفال و  
 

ا  .1 آیین دادرسی کیفری    28۵  ۀ یک ماد  ۀبا توجه به اینکه در تبصرست: »نظر اکثریت نشست قضایی  چنین  قانون 
به مستقیم  طور  به  سال  پانزده  زیر  افراد  جرائم  تمامی  مقدماتی  بنابراین  تحقیقات  است  شده  داده  قرار  دادگاه  عهده 

می  مقدماتی  تحقیقات  انجام  از  دادسرا  ولی هدف، حذف  می   باشد  ارتکابی  نوع جرم  به  توجه  در تبا  تحقیقات  واند 
دادگاه اطفال و نوجوانان یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان صورت گیرد که باتوجه به نوع جرم و اینکه رسیدگی در 

می  قاضی  تعدد  با  یک  کیفری  ماده  دادگاه  به  مستنداً  و  و    3۱۵باشد  مقدماتی  تحقیقات  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
که بیان کرده متهم در دادگاه کیفری یک    3۱۵باشد که قسمت انتهایی ماده  ک می رسیدگی مستقیماً با دادگاه کیفری ی

بهره  دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود  امتیازاتی که در  این مند میاز کلیه  با  باشد  این نظریه می  گردد، مؤید 
اتهام به  رسیدگی  تا  باشد  می  امتیازات  از  یکی  دادگاه  در  مستقیم  رسیدگی  که  دومرحله  توضیح  نباشد کودک  «  ای 

 (.20/10/1398تاریخ مالحظه:   https://www.neshast.org)برگرفته از پایگاه اینترنتی: 
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ی جرایمدادگاه برای تحقیقات مقدماتی در    بینی نشده است و صالحیت ایننوجوانان در قانون پیش 
کند و در رسیدگی مستقیم، صدور کیفرخواست معنا ندارد و از  است که مستقیم به آن رسیدگی می

 1.(43: 1398عابدی، ) باشدجاری محاکم نیز نشان از صحت این دیدگاه می ۀسویی روی
دادگاه   مقدماتی  تحقیقات  انجام  دوم: مرجع صالح جهت  نوجوانان میدیدگاه  و  باشد.  اطفال 

تحقیقات مقدماتی کلیه  دارد: »قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می  285  ۀماد   1  ۀ اواًل، تبصر  زیرا 
« و اساسًا دادگاه باشددادگاه اطفال و نوجوانان می  ۀعهدبهمستقیم  طور  به سال    ۱۵افراد زیر    جرایم

نوجوانان   و  نظری  موجببهاطفال  که  دارد  عهده  بر  را  دادسرا  وظایف  قانون  صریح  اقلیت    ۀنص 
نشست   در  فارس  استان  خور  شهر  سامان  15/11/1394مورخ  قضایی  قضات  در  شده    ۀ منتشر 

 2مؤید این استدالل است. قضایی نشست 
تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه اطفال و نوجوانان    285  ۀماد   1  ۀثانیًا، با توجه به اطالق تبصر

دادگاه کلی این  اینکه  به  توجه  با  یا    ۀانجام گیرد و  با صدور کیفرخواست  را داراست  وظایف دادسرا 
ویژ دادگاه کیفری یک  به  را  پرونده  دادرسی  به  قرار جلب  با صدور  ار  ۀفقط  و نوجوانان  نماید  سال 

دادگاه دارد و شامل    ۀو استفاده از عبارت »رسیدگی« در این ماده ظهور در مرحل  315  ۀاساسًا ماد
   (.43: 1398عابدی، ) شودتحقیقات مقدماتی نمی ۀمرحل

توان  تر است. در تقویت این دیدگاه می و موجه  استدالل دیدگاه اول، منطقی  به نظر نگارندگان
اساسًا   دارد و  بیشتری  آیین دادرسی کیفری سازگاری  قانون  بر  با روح حاکم  برداشت  این  گفت که 

ماد دادسرا   285  ۀمتن  تشکیل  که  کیفری  دادرسی  آیین  دادگاه    ۀویژ  یقانون  معیت  در  را  نوجوانان 
نوجو و  پیش اطفال  ویژکردهبینی  انان  دادگاه کیفری یک  معیت  در  دادسرا  این  لیکن  به   ۀ؛  رسیدگی 

 
به شمار  ازجمله.  1 به    960156بایگانی    ۀ پرونده  دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی  اول  نوجوانان استان   جرایمشعبه 

 . نیز مؤید این استدالل است  مازندران

اقلیت نشست قضایی چنین است: »ب  .2 اینکه در تبصرنظر  به  ماد  ۀا توجه  آیین دادرسی کیفری    28۵  ۀیک  قانون 
به مستقیم  طور  به  را  سال  پانزده  زیر  افراد  جرائم  کلیه  مقدماتی  کار تحقیقات  لذا  است  شده  داده  قرار  دادگاه  عهده 

می مقدماتی  ماده  تحقیقات  طبق  و چون  شود  انجام  قاضی  نفر  یک  با  اطفال  دادگاه  توسط  آیین   3۱۵بایست  قانون 
باشد لذا رسیدگی به این اتهام  جرائم افراد بالغ زیر هجده سال در دادگاه کیفری یک میدادرسی کیفری رسیدگی به  

رسد دادگاه کیفری دو با توجه به قسمت بایست در دادگاه کیفری یک انجام شود و به نظر میبرای صدور حکم می
قیقات با صدور قرار جلب به  بایست پس از پایان تحکه دارای وظایف دادسرا است می   28۵انتهایی تبصره یک ماده  

« )برگرفته از پایگاه اینترنتی: دادرسی پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال تا رأی مقتضی توسط این دادگاه صادر گردد
https://www.neshast.org/  :20/10/1398تاریخ مالحظه.) 
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باشد و از سویی دیگر، تفسیر به نفع متهم نیز  نیز می  302  ۀموضوع ماد  جرایم جرایم نوجوانان در  
اینکه با تعدد    لحاظ به  ،کند از آن حیث که رسیدگی در دادگاه کیفری یکاین دیدگاه را تقویت می

صاحبقاض و  باتجربه  قضات  با  و  میی  انجام  بهتر  است.  نظر  سازگارتر  عدالت  با  این  و  گیرد، 
و تردید بین دو نظر باید دیدگاهی را پذیرفت که بیشتر   گذارقانون  وانگهی، در صورت عدم صراحت

  لیکن   ، سازگاری بیشتری دارد   285  ۀ با ظاهر مادهرچند  باشد و اساسًا دیدگاه دوم  به نفع متهم می
 جاری محاکم پذیرفتنی نیست.  ۀامکان عملی آن وجود ندارد و بر حسب روی

   ارتکابی توسط افراد نابالغ  3۰۲ مادۀ موضوع جرایم مرجع صالح رسیدگی به  .۴-۲
خاصی را در صالحیت    جرایمقانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به    302  ۀدر ماد  گذارقانون

مشمول صالحیت دادگاه کیفری یک و   جرایماین قانون،    315  ۀدادگاه کیفری یک قرار داده و در ماد 
قاضی رسیدگی می  تعدد  با  مواردی که  در  انقالب  زیر  همچنین،  بالغ  فرد  توسط    18شود چنانچه 

ویژ یک  کیفری  دادگاه  در  یابد  ارتکاب  شمسی  تمام  به    ۀسال  رسیدگی    جرایمرسیدگی  نوجوانان 
  جرایمشود این است که اگر شخص نابالغی مرتکب یکی از  شود. سؤالی که به ذهن متبادر می می 

ماد حکم    302  ۀموضوع  صدور  و  محاکمه  و  تحقیق  تعقیب،  به  صالح جهت شروع  مرجع  گردد 
اختالف باعث  امر  همین  و  است؟  برداشتکدام  و  است.  نظر  گردیده  گوناگون    کلی،طور  بههای 

برداشت و دیدگاه وجود دارد که ذیاًل به بیان    این چالش و ابهام اساسی حقوقی و قضایی دو  ۀ دربار
 جداگانه خواهیم پرداخت.طور بهآن 

  جرایم دیدگاه اول: طبق یک دیدگاه، دادگاه اطفال و نوجوانان مرجع صالح جهت رسیدگی به  
 : ارتکابی توسط اشخاص نابالغ است. زیرا  302 ۀموضوع ماد

تبصر به داللت  ماد  298  ۀماد  ۀاواًل،  بر صالحیت    304  ۀو  اصل  دادرسی کیفری،  آیین  قانون 
در صورت عدم تشکیل این دادگاه اختصاصی، دادگاه کیفری  اینکه    دادگاه اطفال و نوجوانان است و

کلی به  رسیدگی  صالحیت  جانشین،  دادگاه  یا  شهرستان  آن  جز    جرایم  ۀدو  به  نوجوانان،  و  اطفال 
قانون آین دادرسی   304  ۀاین قانون، را دارد و اساسًا با توجه به اطالق ماد  315  ۀ مشمول ماد  یمجرا 

ساوالنی،  )  گردداطفال در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می   جرایم  ۀکیفری بدون استثنا به کلی
 (.437: 1394و مصدق،  54: 1397/2

در صورتی که    302  ۀموضوع ماد  جرایمماده،  نیز به داللت این    315  ۀمشمول ماد   جرایمثانیًا،  
زیر   بالغ  یا  18از سوی شخص  ارتکاب  در فرض  د میبسال  آنکه  مرتکب جرم   سؤالباشد؛ حال 

نوجوانان در پی    جرایم رسیدگی به    ۀیک فرد نابالغ است و اساسًا صالحیت دادگاه کیفری یک ویژ
هدف از این    .به روشنی منحصر به متهمان بالغ زیر هجده سال شده است   24/03/1394اصالح  
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آنجا    توان نتیجه گرفت که ازاصالح خارج ساختن افراد نابالغ از صالحیت دادگاه مذکور بوده و می 
را در این  ها  گذار آنانونق  1مجازات نیستندقابلکه این اشخاص اصواًل فاقد مسئولیت کیفری بوده و  

نتیجهمحاکمه ندانسته و  قابلدادگاه     304  ۀدرمورد این افراد با توجه به عموم عبارت صدر ماد  در 
 (.417و  416: 1397 خالقی، ) باید قائل به صالحیت دادگاه اطفال و نوجوانان شد

به  ثالثاً  رسیدگی  در  دقت  ضرورت  اقتضا    جرایم،  سال  هجده  زیر  بالغ  که  میاشخاص  کند 
اشخاص نابالغ منتفی است خصوص    در  او در دادگاه کیفری یک مطرح شود اما این قضیه  ۀپروند

شد نخواهند  مجازات  اشخاص  این  معمواًل  اساسًا    .(437و    436:  1394مصدق،  )  چراکه 
مجازات  جرایممجازات   مشمول  نابالغ  اشخاص  سوی  از  مادارتکابی  در  مقرر  قانون    302  ۀهای 
دادر دادنامسی کیفری نمیآیین    ۀشعب  5/4/95  مورخ  9509972063100034  ۀشمار  ۀگردد که 

ویژ یک  کیفری  دادگاه  به    ۀاول  دادنامجرایم  رسیدگی  و  مازندران  استان    ۀشمار  ۀنوجوانان 
دیدگاه   ۀشعب  6/5/95  مورخ   9509970907100866 این  مؤید  کشور  عالی  دیوان  یازدهم 

 1398  –  6490استان کردستان با کد نشست    ۀاکثریت قضات شهر قرو  ۀباشد. همچنین، نظریمی 
  2. نیز مؤید این استدالل است 15/9/97 مورخ

که مالک مسئولیت    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    148و    146رابعًا، نظر به اینکه مواد  
ی نسبت به  تأمین  داند و برابر مواد مذکور اقداماتسته و نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری می را بلوغ دان

 302  ۀالذکر و مادقانون فوق   88  ۀو بندهای »ت« و »ث« ماد  2  ۀشود و برابر تبصرنابالغ اعمال می
نابالغ    اخیرالذکر نسبت به  ۀرسیدگی به اتهامات انتسابی مذکور در ماد  آیین دادرسی کیفری قانون  

و در صورت عدم  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  در صالحیت  و  نبوده  دادگاه کیفری یک  در صالحیت 
می شهرستان  دو  کیفری  محاکم  صالحیت  در  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  دادنامتشکیل  که  ۀ باشد 

یک  ۀشعب  05/06/1396  مورخ  9609971212000135  ۀ شمار کیفری  در(  )  پنجم  مستقر 

 
موضوع هیچ گونه تصمیمی در نظام عدالت کیفری حتی تصمیمات   تواندنمیسن دارد،  سال   9کودکی که کمتر از  .  1

 (.15: 1398 کیفری نیست )ابوذری،ۀ اصالحی و مراقبتی قرار گیرد. به بیان دیگر، قابل محاکم
تشکیل   دادگاه کیفری دو )دادگاه اطفال و نوجوانان در صورت عدم  »  اکثریت نشست قضایی چنین است:  ۀنظری   .2

سال بوده لذا مجازات    ۱۵دادگاه کیفری دو( صالح به رسیدگی است از آنجائی که مرتکب در هنگام ارتکاب جرم زیر  
« )برگرفته از پایگاه اینترنتی: باشدقانون آیین دادرسی کیفری نمی   302های مورد اشاره در ماده  وی مشمول مجازات

https://www.neshast.org   :20/10/1398تاریخ مالحظه.) 
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 مؤید این استدالل است.   1شهرستان آمل
اطفال   جرایمقانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به    285  ۀخامسًا، نظر به اینکه به داللت ماد

قانون مذکور که    302  ۀگیرد و با توجه به مالک مادمستقیمًا در دادگاه اطفال و نوجوانان صورت می
یت کیفری مبرا بوده و عمد طفل  و اطفال نیز از مسئول   کرده  احصاصالحیت محاکم کیفری یک را  

به   رسیدگی  لذا  و  بوده  محض  خطای  حکم  در  نیز  نابالغ  صالحیت    جرایمیا  در  نابالغ  اشخاص 
دادگاه کیفری دو شهرستان محل   دادگاه اطفال و نوجوانان و در صورت عدم تشکیل آن در صالحیت

دوم    ۀ شعب  25/06/1396مورخ    9609971515500712  ۀ شمارۀ  وقوع جرم خواهد بود که دادنام
 دادگاه تجدیدنظراستان مازندران مؤید این استدالل است.  

به   رسیدگی  در  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  صالحیت  از    جرایمسادسًا،  کمتر  اشخاص  و  اطفال 
صالحیت    ۀکنندهجده سال صالحیت شخصی است و در این نوع صالحیت موضوع اتهام تعیین

 (. 27: 1394/2خالقی، )  گرددشخصیت متهم تعیین می ۀپایذاتی نبوده بلکه صالحیت ذاتی بر 
ویژ یک  کیفری  دادگاه  دوم:  به    ۀدیدگاه  تشکیل،    جرایمرسیدگی  عدم  صورت  در  و  نوجوانان 

به   رسیدگی  جهت  صالح  مرجع  یک  کیفری  ماد  جرایم دادگاه  توسط   302  ۀموضوع  ارتکابی 
 باشد. زیرااشخاص نابالغ می

با توجه به نوع جرم و شدت مجازات آن، به استناد    302  ۀضوع مادمو  جرایماواًل، رسیدگی به  
دادنام به  ماده در صالحیت دادگاه کیفری یک است که    9509971595700076  ۀ شمار   ۀهمین 

دادنام  101  ۀشعب  28/1/95مورخ   همچنین،  و  نکا  شهرستان  دو  کیفری    ۀشمار  ۀدادگاه 
دادگاه کیفری دو نکا مؤید این دیدگاه   102  ۀشعب  11/06/1396مورخ    9609971595801038

 است. 
نوع و شدت مجازات قانونی جرم و    لحاظبه  302  ۀموضوع ماد  جرایم ثانیًا، با توجه به اهمیت  

لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی آن، رسیدگی در دادگاه کیفری یک با تعدد قاضی و با  
  جهتبه  315  ۀتشکیل دادگاه کیفری یک و وضع ماد  ۀسففل  ویژه بهنظر و  قضات با تجربه و صاحب

  ۀ اقلیت قضات شهر قرو  ۀنماید که نظریاهمیت جرم ارتکابی، رسیدگی در این دادگاه را توجیه می 
 2مؤید این استدالل است.  15/9/1397مورخ  1398-6490استان کردستان با کد نشست 

 
دادگاه در عمل شعبۀ  گرچه  ا.  1 این  مادۀ    5عنوان  قانونًا طبق  ولی  است،  آمل  در  مستقر  مازندران  استان  کیفری یک 

 . قانون آیین دادرسی کیفری عنوان قانونی و صحیح آن، »دادگاه کیفری یک شهرستان آمل« باید باشد 296
آنجائیکه جرائم موضوع اقلیت نشست قضایی چنین است: »  ۀنظری   .2 از  دادگاه کیفری یک صالح رسیدگی است: 

 



 تبار فیروزجائی ... / فالح و حاجی میجرا بر دیتأک با نوجوانان و  اطفال میجرا به یدگیرس به صالح مراجع

 

1۴9 

تقسیم به  توجه  با  کیثالثًا،  به  کیفری  محاکم  صالحیتبندی  تعیین  و  دو  و  یک  در  ها  آن   فری 
آیین دادرسی کیفری    303و    302راستای مواد   سنجش بوده است. بنابراین رسیدگی به قابلقانون 

موجب سلب حیات در صالحیت ذاتی محاکم کیفری یک بوده که رسیدگی به آن با تعدد   جرایم
می خاص  تشریفات  با  و  دادنامقاضی  که  مورخ    9609971211100660  ۀ شمار  ۀباشد 

 دادگاه کیفری دو شهرستان آمل مؤید این استدالل است.  101 ۀشعب 12/06/1396
های کیفری یک و دو مجازات قانونی آن جرم ارتکابی  رابعًا، مالک صالحیت هر یک از دادگاه

باشد و مبرا بودن افراد نابالغ از خصوصیت و وضعیت خاص شخص متهم می  بدون در نظر گرفتن
مادمسئولیت   داللت  به  مصوب    146  ۀ کیفری  اسالمی  مجازات  معنی  1392قانون  عدم   به 

نمی یک  کیفری  دادگاه  مادصالحیت  به  توجه  با  چراکه  دادرسی    315و    304  ۀباشد  آیین  قانون 
آن و اینکه ادعای قتل عمدی توسط اولیا دم مقتول مستلزم احراز بلوغ یا   314 ۀماد 1 ۀکیفری و تبصر

قانون    91  ۀعدم بلوغ و رشد یا عدم رشد عقلی و حرمت یا ماهیت جرم ارتکابی متهم، موضوع ماد
تواند بلوغ یا عدم  ای نمیو تبصره آن و اینکه صرف سن شناسنامه  1392مجازات اسالمی مصوب  

به    بلوغ و سن واقعی  نیز اهمیت جرمطور  را  و  اثبات کند  قتل عمدی که مجازات قصاص    مطلق 
احتیاط در جرایم مهم موضوع    منظوربهاثباتی در پی دارد و    ۀنفس را در صورت وجود شرایط و ادل

گردد و  به صرف این استدالل که عمد صبی خطا محسوب می  قانون آیین دارسی کیفری   302  ۀماد
نوع واکنش  ویژه به نابالغ نمی  اجتماعی  به  تأدیبی اطفال  توان محاکم کیفری دو و سپس  تعزیری و 

احتمال اشتباه در تشخیص    صالح به رسیدگی دانست. زیرا   جرایم  محاکم تجدیدنظر را در این قبیل
کند که موضوع در محاکم کیفری  بلوغ و رشد کمال عقلی و قصاص نفس و یا سقوط آن ایجاب می

ویژ به    ۀیک  دادنام  ایمجررسیدگی  که  گیرد  قرار  تخصصی  رسیدگی  مورد    ۀ شمار  ۀنوجوانان 
دیوان   ۀشعب  02/04/1397مورخ    9709970925100963 ششم  و  این  سی  مؤید  کشور  عالی 

 استدالل است. 
توان گفت که تر است. در تقویت این دیدگاه می به نظر نگارندگان استدالل دیدگاه اول، منطقی

قابلیت دفاع بیشتری    قانون آیین دادرسی کیفری سازگاری بیشتری دارد واین دیدگاه با روح حاکم بر  

 

و   302ماده   نباشد  مجازات  دارای  نابالغ  که  است هر چند  برخوردار  اهمیت خاصی  از  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 
وی وی صورت می گیرد ولی با توجه به  قانون مجازات اسالمی بر ر  89و    88اقدامات تأمینی و تربیتی مطابق ماده  

قانون آیین دادرسی کیفری  و به جهت اهمیت جرم ارتکابی، لذا دادگاه کیفری یک صالح به   3۱۵فلسفه وضع ماده  
 (. 1398/ 20/10ظه: تاریخ مالح /https://www.neshast.org«  )برگرفته از پایگاه اینترنتی: رسیدگی می باشد

https://www.neshast.org/
https://www.neshast.org/
https://www.neshast.org/
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 تأمل است. قابلهرچند دیدگاه دوم نیز  ؛دارد 
 قضایی بخش ۀ اطفال و نوجوانان در حوز  جرایم صالحیت رسیدگی به  .۴-3

مرجع   تعیین  پیرامون  دیگر  ابهامات  از  توسط   جرایمبه    رسیدگی  دارصالحیتیکی  ارتکابی 
نوجوانان،   و  حوز  جرایم   ۀمسئلاطفال  در  آنان  سوی  از  خاص    ۀ ارتکابی  موراد  در  بخش  قضایی 

باشد. نخستین ابهام در این خصوص مربوط به شرط ایجاد صالحیت دادگاه بخش در رسیدگی می 
ق قاعده،  باشد که شاید در یک نگاه بتوان چنین اظهار نمود که طباطفال و نوجوانان می  جرایم به  

حوز در  به    ۀ چنانچه  رسیدگی  شود،  جرم  مرتکب  نوجوانی  یا  طفل  بخش،  این    جرایمقضایی 
گیرد  قانون آیین دادرسی کیفری، در دادگاه بخش انجام می  299و   298مواد    موجببهاشخاص نیز  

تبصر داللت  به  تشکیل   298  ۀماد  ۀ چراکه  نوجوانان  و  اطفال  دادگاه  جرم،  وقوع  محل  در  چنانچه 
به  ن باشد  جز    جرایمشده  به  نوجوانان،  و  ماد  جرایم اطفال  یا  315  ۀموضوع  دو  کیفری  دادگاه  در   ،

 ۀ این قانون در حوز  299  ۀشود و بر اساس ماددهد رسیدگی می دادگاهی که وظایف آن را انجام می
تمامی   به  و  تشکیل  بخش  عمومی  دادگاه  بخش  دو    جرایم قضایی  کیفری  دادگاه  صالحیت  در 

قضایی شهرستان تشکیل شده و یا  ۀ  نماید اعم از اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزمی رسیدگی  
در باشد.  قوتأیید    نشده  حقوقی  کل  اداره  نظر،  نظری   ۀاین  در  نیز  شمار   ۀقضائیه    ۀ مشورتی 

بیان داشته است: »  2/12/94  مورخ  3353/94/7 ماده  چنین  به تبصره  توجه  ماده    298با    299و 
آیین کیفری    قانون  و    ۱392دادرسی  اطفال  دادگاه  اینکه  لحاظ  و  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  با 

نمی تشکیل  بخش  قضایی  حوزه  در  به  نوجوانان  رسیدگی  صالحیت  بخش  عمومی  دادگاه  و  گردد 
دارا می  جرایم تمام   را  دو  کیفری  دادگاه  مطابق  در صالحیت  اینکه  نظر گرفتن  در  با  بنابراین  باشد. 
میفوق   قانون  3۱0ماده   محاکمه  دادگاهی  در  متهم  اصوالً  واقع  الذکر،  آن  حوزه  در  جرم  که  شود 
اطفال و نوجوانان را که   جرایماست در نتیجه دادگاه عمومی بخش صالحیت رسیدگی به تمام  شده

اطفال و    جرایمسایر  درخصوص    باشد، بدیهی است که در صالحیت دادگاه کیفری دو است دارا می
 (.  131: 1396پور و رفیعی، شاه حیدری) «این قانون رفتار خواهد شد 3۱۵اده نوجوانان مطابق م

م در  دیگر  قابلاما  ماد  ی برداشت  اساس  بر  که  شرح  بدین  دارد  وجود    آیین   قانون   299  ۀنیز 
حوز در  کیفری،  تمامی    ۀ دادرسی  به  و  تشکیل  بخش  عمومی  دادگاه  بخش  در    جرایمقضایی 

نماید و با توجه به امکان تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان صالحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می 
تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوان در محلی تشکیل نشده است، در   قضایی شهرستان،  ۀ در هر حوز

، در دادگاه کیفری دو یا  315  ۀموضوع ماد  جرایمجز  ن اشخاص به  قضایی بخش، به جرایم ای  ۀ حوز
شود که مصداق عبارت دادگاهی که وظایف  دهد رسیدگی می دادگاهی که وظایف آن را انجام می
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 (. 93: 1396 طهماسبی، ) دهد، در این تبصره، دادگاه بخش استآن را انجام می
آیین دادرسی کیفری سازگاری بیشتری  به نظر نگارندگان برداشت اول، با روح حاکم بر   قانون 
تأمل است.  قابللیکن برداشت دوم نیز    ،کنددارد و تفسیر به نفع متهم نیز این دیدگاه را تقویت می

دادگاهی که   در  می   عنوانبهالبته،  اقدام  نوجوانان  و  دادگاه اطفال  دادگاه دادگاه جانشین  مثل  نماید، 
برخوردار   بایدقانون دارد    موجببه، متهم اصواًل از امتیازاتی که  بخش یا دادگاه کیفری دو شهرستان 

 باشد.  
به  درخصوص    کلی، طور  به رسیدگی  در  بخش  دادگاه  با   جرایمصالحیت  نوجوانان  و  اطفال 

 توان گفت: الذکر میعنایت به مراتب فوق
قانون آیین    299  ۀو ماد  298  ۀماد  ۀبه داللت تبصر  :اگر مرتکب جرم شخص نابالغ باشد  (الف

دادگاه بخش صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را دارد و تمام مراحل دادرسی کیفری  
 گیرد.  محاکمه در این دادگاه انجام می ازجملهدادرسی 

 سال باشد:  18تا  15اگر مرتکب جرم افراد بالغ  (ب
»جرایم منافی    306  ۀموضوع ماد  جرایم   به جز)  302  ۀمشمول مجازات مقرر در ماد  جرایم(  1

می انجام  را  مقدماتی  تحقیقات  بازپرس  از  جانشینی  به  بخش  عمومی  دادگاه  در عفت«(:  و  دهد 
صورت صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان شهرستان مربوط ارسال 

ی رسیدگی به دادگاه کیفری  و در صورت موافقت دادستان از سوی دادستان کیفرخواست صادر و برا 
  306  ۀموضوع ماد  جرایمالزم به ذکر است    1گردد. نوجوانان ارسال می   جرایمرسیدگی به    ۀیک ویژ

 جرایم رسیدگی به    ۀمستقیم در دادگاه کیفری یک ویژطور  به   302  ۀمستوجب مجازات مقرر در ماد
 گیرد.  مینوجوانان مطرح و در آن دادگاه تمام مراحل دادرسی کیفری انجام 

انجام  جرایمسایر    (2 دادگاه  این  در  کیفری  دادرسی  مراحل  تمام  بخش  عمومی  دادگاه  در   :
 گیرد با این قید که بدون آنکه نیازی به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست باشد. می 

 سال باشد:  15اگر مرتکب بالغ زیر  (پ
مرتکب    (1 ماد  یجرایمچنانچه  در  مقرر  مجازات  مستوجب  دادگاه   ؛نگردداست،    302  ۀکه 

در صالحیت دادگاه انقالب را به جانشینی از   جرایمحتی    جرایم  ۀبخش صالحیت رسیدگی به هم
 دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد.

 
 قانون آیین دادرسی کیفری  337و  315مواد . 1



 1۴۰۰ زمستان  / یکصد و شانزدهممارۀ / ش هشتاد و پنجم دورۀ /                  

 

1۵۲ 

در  حتی    ؛گردداست،    302  ۀی که مستوجب مجازات مقرر در مادجرایمچنانچه مرتکب  (  2
قرار عدم صالحیت   بایددادگاه انقالب، دادگاه بخش صالحیت رسیدگی ندارد و    یصالحیت  جرایم

ویژ دادگاه کیفری یک  اعتبار صالحیت  به    ۀبه  دادگاه   جرایمرسیدگی  نماید چراکه  نوجوانان صادر 
 بخش صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه را ندارد.  

 نتیجه 
سویی  هم  در راستای  وری اطفال و نوجوانان بزهکار وحمایت و بازپر  منظوربهایران    گذارقانون

با اصالحات و الحاقات بعدی،    1392المللی، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  با اسناد بین
ایجاد ساختار، تشکیالت و مراجع قضایی خاص    ازجملهاقدام به وضع یک نظام دادرسی افتراقی  

کلی، این مراجع خاص با توجه به نوع جرم و میزان  ر  طوبهآنان نموده است.    جرایمدر رسیدگی به  
نیز سن مرتکب جرم، شامل   آن و  انجام تحقیقات  )  نوجوانان  ۀدادسرای ویژ  الف(مجازات  جهت 

افراد   جرایم  جز    18تا    15مقدماتی  به  مواد  جرایمسال  و306)  موضوع  و340)  (  این  599)   (   )
نوجوانان  ؛ ب(قانون( و  اطفال  به کلی)  دادگاه  و رسیدگی  مقدماتی  تحقیقات  انجام    جرایم   ۀجهت 

دادگاه   پ(  ؛(599و    315مشمول ماده    جرایمسال تمام شمسی، به جز    18اطفال و افراد کمتر از  
ویژ به    ۀکیفری یک  به  )  نوجوانان  جرایمرسیدگی  دادگاه    جرایمجهت رسیدگی  مشمول صالحیت 

دادگا و  یک  زیر  کیفری  بالغ  افراد  توسط  ارتکابی  قاضی،  تعدد  موارد  در  انقالب  تمام   18ه  سال 
جهت رسیدگی به اعتراض از آراء و تصمیمات  )  ای از دادگاه تجدیدنظر استانشعبه؛ ت(  شمسی(

 شود.دادگاه اطفال و نوجوانان( می 
قاعهرچند   به    دۀ طبق  رسیدگی  صالحیت  اعم  جرایمکلی،  بزهکار  نوجوانان  و  از    اطفال 

باشد اما  الذکر حسب مورد میتحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم با مراجع خاص فوق
این افراد با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا مراجع   جرایمبه استثنائًا در موارد خاص صالحیت رسیدگی 

فوق یعنیدیگر  دیگر  مراجع  صالحیت  در  که  نیست،  الف(الذکر  دادگاه  :  و   نظامیهای  دادسراها 
  )جرایم  روحانیت  ۀهای ویژدادسراها و دادگاه  ؛ ب(سال تمام شمسی(  18نظامیان کمتر از    )جرایم

از   کمتر  شمسی(  18روحانیون  تمام  پ(سال  صالح  ؛  کیفری  از )  دادگاه  قبل  متهم  سن  چنانچه 
رسیدگی   ۀدادگاه کیفری یک ویژ  ؛ ت(سال تمام شمسی تمام تجاوز کند(  18شروع به رسیدگی از  

تعدد   )جرایم  نوجوانان  جرایمبه   با  که  انقالب  همچنین  و  یک  کیفری  دادگاه  صالحیت  مشمول 
با    باشد. سال تمام شمسی ارتکاب یابد( می  18بالغ زیر    گردد، اگر توسط افرادمی  قاضی رسیدگی

ت مقدماتی و رسیدگی پیرامون ، دو ابهام اساسی در تعیین صالحیت مراجع انجام تحقیقا وجود این
 قانون آیین دادرسی کیفری ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان وجود دارد:  302 ۀموضوع ماد جرایم
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قانون آیین   302  ۀموضوع ماد  جرایم مرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی  درخصوص    (الف
د که به اعتقاد برخی،  وجود دار  نظراختالفسال    15دادرسی کیفری ارتکابی توسط افراد بالغ زیر  

نوجوانان و به اعتقاد برخی دیگر، دادگاه اطفال و نوجوانان  جرایمرسیدگی به   ۀدادگاه کیفری یک ویژ
ویژ کیفری یک  دادگاه  نگارندگان،  اعتقاد  به  اما  است.  به    ۀصالح  نوجوانان صالح    جرایمرسیدگی 

   است که دالیل آن فوقًا در متن بیان شده است.
آیین دادرسی   302  مادۀ  موضوع  جرایمجع صالح انجام رسیدگی به  مردرخصوص    (ب قانون 

نیز   نابالغ  افراد  توسط  ارتکابی  و    نظر اختالفکیفری  اطفال  دادگاه  برخی،  اعتقاد  به  دارد که  وجود 
ویژ یک  کیفری  دادگاه  دیگر،  برخی  اعتقاد  به  و  به    ۀنوجوانان  به    جرایمرسیدگی  صالح  نوجوانان 

به اعتقاد نگارندگان، دادگاه اطفال و نوجوانان صالح است که دالیل آن نیز فوقًا رسیدگی است. اما  
   در متن بیان شده است.
ارتکابی    جرایم نسبت به    دارصالحیتابهامات پیرامون تعیین مرجع  از  دیگر  عالوه بر آن، یکی  

آنان در حوز  جرایمتوسط اطفال و نوجوانان،   قضایی بخش در موراد خاص است. طبق    ۀ ارتکابی 
این    جرایمقضایی بخش، طفل یا نوجوانی مرتکب جرم شود، رسیدگی به    ۀ قاعده، چنانچه در حوز

گیرد مگر  قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه بخش انجام می  299و    298مواد    موجببهافراد نیز  
 . اه عمومی بخش نیستدر موارد خاص که تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی با دادگ

پایان، پیشنهاد می با الحاق چند تبصره یا ماده در متون قانونی، صراحتًا    گذارقانون  شود کهدر 
 بینی نماید:ذیل پیش نحوبه

مقدماتی  (  1 تحقیقات  انجام  صالح  مجازات  جرایممرجع  مستوجب  انقالب  و  های  عمومی 
ماد در  زیر    ، 302  ۀمقرر  بالغ  افراد  ویژسال،    15توسط  یک  کیفری  به    ۀدادگاه  جرایم  رسیدگی 
 باشد.  نوجوانان می 

عم از عمومی یا انقالب،  ا  302  ۀمشمول ماد  جرایممرجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی  (  2
سال سن دارند(، دادگاه اطفال و   15و غالبًا زیر    یعنی افراد نابالغ که عموماً )  ارتکابی توسط اطفال

 باشد. نوجوانان می 
نظامی افراد    جرایمبه مقررات دادرسی اطفال، تحقیقات مقدماتی    599  ۀبه ارجاع مادبا توجه  

 . شودهای نظامی رسیدگی میسال هم مستقیم در دادگاه   15نظامی کمتر از 
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