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 ؛ اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران جرایمدهی به الگوی پاسخ 
 1مطالعۀ موردی در استان مازندران 

 حسین غالمی، باباییاله نادیهمت
 اسماعیلیمهدی ، تبار فیروزجائیحسن حاجی

 چکیده 

دهی به آن است که  الگوی پاسخ اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع جرایمیکی از مباحث مهم در رابطه با 
بازپروری مورد کلی می  طوربه نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و  قالب چهار  را در  الگوها  این  توان 

استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در توجه قرار داد که در این نوشتار تالش شده است تا با  
ایران پرداخته شود. روش ح بر  قلمرو نظام حقوقی و قضایی  مبتنی  بر پژوهش حاضر کیفی و  اکم 

آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون  ۀبنیاد است. جامعروش داده
هدفمند   طوربهها  دهند. نمونهو نوجوانان تشکیل می   اصالح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان

ها در دو بخش توصیفی و  استفاده شد. داده   ش مصاحبهها از رو داده  یگردآور  ۀ انتخاب و در مرحل
استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری  
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دهی یعنی اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ  جرایمورد با  ایران در ارتباط با چگونگی برخ 
باز و  ترمیمی  کیفری،  اما  قابل  پروریالگوهای  ندارد؛  جایگاهی  تخمینی  الگوی  و  است  استفاده 

اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل    جرایمعدالت کیفری با    ۀچگونگی برخورد سامان
های اطفال و نوجوانان قضایی دادگاه  ۀی که در سطح رویطوربه  ،مینه استک  صورت بهبیشینه و گاه  

استفاد مازندران  پاسخ  ۀاستان  الگوی  دو  از  افرادبیشتر  سن  حسب  بر  بازپروری  و  کیفری    دهی 
 شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است. قابل

 ، ترمیمی، بازپروری، کیفری، تخمینی، کودکان دهیالگوی پاسخ: واژگان کلیدی

 مقدمه
در قرن حاضر    ، المللیگذاران داخلی و بینیاستاندیشمندان و س  های بسیار مهم یکی از دغدغه

ت  ی فکیاز حیث نوع و    ویژه بهآن    ۀکودکان و نوجوانان و نرخ فزایند  جرایم   ئلۀویژه در سالیان اخیر، مسبه
  یالمللنیب  ۀ نگرکن  یای که اول گونهبه  .آنان در میان جوامع بشری از جمله کشور ایران است  جرایم

از جرم و    ی ریشگیپ  دربارۀ   دار سازمان ملل متحک به ابت   1955در سال    ه ک  یحقوق جزا و جرم شناس
مجرم تش یاصالح  ژنو  شهر  در  گرد کین  قطعنامیل  در  بود  چن  ۀده  پیخود  است:کشنهاد  ین    رده 

ها و  ون حقوق بشر با جلب موافقت دولتیسیمکد پس از مشورت با  یبا  یون مسائل اجتماعیسیمک»
از   ی ریشگیدنظر در مورد قواعد و مقررات مربوط به پی به تجد  نفع هرچه زودتریالت ذکیر تش یسا

( و سازمان 145:  1376)صانعی،   د« یار اقدام نماکت مجدد اطفال بزهین و تربیو اصالح قوان  جرایم
سازد: »اگر خواهان ی ر خاطرنشان میو فراگ  یلک  یوتاه ول ک  ۀجمل  یکان در  کودکت از  یحما  یانجه

  ۀ جنب  ، بر این اساس   .(90:  1384م« )نوربها،  ینکان شروع  کودک از    دیم بایهست  یزیآمصلح  یزندگ
 قرار گرفت.   تأکیدکیفر در مورد اطفال بزهکار مورد  ۀکنندتأدیبی و اصالح 

مختلف   پاسخ جوامع  برای  الگوی  را  متعددی  کرده  جرایمدهی  معرفی  نوجوانان  و  اند. اطفال 
 مختلف هایدوره  در اطفال و نوجوانان  جرایمبه   دهیپاسخ متفاوت  الگوهای بروز و ظهور تردیدبی

 عناصر  وها مؤلفه تفاوت ماهیت،  از نظر صرف خاص،  ایجامعه در  اجتماعی و اقتصادی سیاسی،

است.   و غیره  سیاسی، اقتصادی فراگیر شرایط همان تأثیر های مذکور، تحت دوره  در  اطفال جرایم 
 زمینۀ شناخت  تنهانه اطفال و نوجوانان جرایم به دهیپاسخ به تحوالت شناسانهگونه نگرش  ، روازاین

 و تأمل  موجبات  بلکه آورد،می  فراهم این خصوص در  را  ملی کیفری عدالت  نظام بر  حاکم  مدل
پاسخ کاربرد آن و بروز بر اجتماعی مؤثر احوال و اوضاع تعمق در  پذیرامکان نیز را  دهیگونه 

باره به  اینگرفته درانجام   ۀشناسان ج مطالعات میدانی جرم نتای  ، زیرا (90:  1392سازد« )غالمی،  می 
 جامعه نفع رهگذرن  یا از دهی باید سودمند باشند تااند که »این الگوهای پاسخاین نتیجه رسیده
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 دیبا ی فر کی عدالت  نظام است و ارکبزه ۀندیآ دارد  ت یآنچه اهم الگوها، نیا پرتو  در واقع در ببرد. 
راستایا در بازپرور ی ریگتوان ، یبازدارندگ د. نک  ت کحر ن   شمار  به  الگوها  ن یا ترینمهم از   یو 

)ی م مداخل.  ( sigel and senna, 2008: 123روند«  کیفری،  عدالت  رفاه،  الگوی  پنج    ۀهمچنین 
خطر )تخمینی( که متفاوت از اجرای عدالت کیفری   مدیریت  الگوی و  ترمیمی عدالت  حداقلی، 

  .(91: 1392)غالمی، اند اطفال هستند شناخته شده
به  سنگ افتراقی  اتخاذ سیاست کیفری  ایران    جرایمبنای  در کشور  نوجوانان  و   موجببهاطفال 

آغاز شد که این امر با تصویب قانون مربوط به تشکیل دادگاه    1304قانون مجازات عمومی مصوب  
  گزینش یک الگو یا   گذاران کیفری ایران به انتخاب و رویکرد سیاست  1338اطفال بزهکار در سال  

پاسخ  یک برای  به بزهکاری اطفال جنمدل مشخص  تا    ۀبدهی  این عملکرد  به خود گرفت.  جدی 
ولی پس از آن دچار برخی   ماند پایدار 1361زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسالمی مصوب 

ن با توجه گذار کیفری ایرا سیاست  1392تحوالت شد تا سرانجام در قانون مجازات اسالمی مصوب  
بین مقررات  از  اقتباس  با  نیز  و  وارد  انتقادات  اقدامات    المللیبه  و  برای مجازات  را  مستقلی  فصل 

گردد که تاکنون چه  ی و تربیتی اطفال و نوجوانان در نظر گرفت. بنابراین، این پرسش مطرح میتأمین
الگو یا الگوهای و    ه استکودکان و نوجوانان اعمال و اجرا شد  جرایم دهی به  برای پاسخ  یالگوهای

موردی   طوربهاین پژوهش    .نان در حقوق ایران کدام استاطفال و نوجوا  جرایم دهی به  حاکم بر پاسخ
قضایی استان مازندران است    ۀاطفال و نوجوانان در روی  جرایم دهی به  تبیین الگوهای پاسخ  درصدد

ا  جرایمدهی به  تا مشخص نماید که الگوی پاسخ از    . فراد در استان مازندران کدام استاین دسته 
اطفال و بررسی این موضوع در    جرایمدهی به  الگوهای پاسخ  ترینممهرو، در این نوشتار به  ایناز

 قضایی استان مازندارن پرداخته خواهد شد. ۀروی

 . الگوهای پاسخ دهی  ۱
ها در جامعه موضوع تأمل پذیر آن گاه آسیب جای به اطفال و نوجوانان با توجه    جرایم کیفیت پاسخ به  

دهی های مختلف پاسخ ی که منجر به ظهور گونه طور به   ، است متفاوتی واقع شده  های  گذاری و سیاست 
 شده پرداخته شده است. مطرح   مهم   اطفال گردیده است. در ادامه به برخی از الگوهای   جرایمبه  

 الگوی عدالت ترمیمی  .۱-۱
د تحول  حاصل  ترمیمی  عدالت  مفهوم  نگرش ظهور  دیدگاهر  و  عمومی  ها  ان دانحقوقهای 

بر »جزا و سرکوب« و  شناسان  کیفری، جرم  مبتنی  به عدالت کیفری  و مجریان نظام کیفری نسبت 
های  عدالت کیفری مبتنی بر »اصالح و تربیت« است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش

 کند. آنچه در این دیدگاه اهمیت ویژه دارد فی می مدنی، عدالت کیفری خالق و پویایی را معر  ۀجامع
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این   ، ه است. از طرف دیگردیدبزه شده بر  های مادی، معنوی، روانی و عاطفی وارد جبران خسارت 
نفع نیز نه های ذیهای ناشی از ارتکاب بزه و آشتی بین طرف فصل اختالفودیدگاه معتقد است حل

دیده و بزهکار در  محلی و با حضور فعال بزه   ۀجامع  ۀوسیلبلکه به  ، قدرت حاکم و دولت  ۀوسیلبه
ترمیمی   چهارچوب  و... که سازوکارهای مختلف عدالت  مذاکره، مصالحه، نشست  میانجیگری، 

می دیدگاهمحسوب  این  طرفداران  نظر  از  پذیرند.  صورت  باید  ترمیمی طرف   ،شوند  عدالت  های 
ترمیمی ارتکاب بزه را نقض قوانین و   الگوی عدالت محلی.    ۀدیده، بزهکار و جامعند از بزه اعبارت 

یک اختالف و تعارض در روابط   عنوانبهبلکه آن را    ، پندارد مقررات رسمی و مخالف با دولت نمی
قلمداد می اصل،    دکناشخاص  که    . (22:  1384)رایجیان  آن است  پی  در  رویکرد  و  دیدبزه این  ه 

ه برطرف سازد تا از دیدبزه س و دلهره را از  نداشته و تردو انسان صاحب کرامت پ  ۀمثاببزهکار را به
ثانوی دیدبزه  پیشگیری کند )رایت،    ۀگی  این اساس، عدالت  . (25:  1384وی   دنبالبه یمیترم بر 

 با ارانک بزه  ه کست  ین یمعن ن یا به  ساده  طوربه ییگوپاسخ است. م یمستق و املک  ییگوپاسخ

 یآنان ضرر به هک  ی سانک با  د یبا آنان  ه ک بل  شوند،  روروبه ست ا شده قانون نقض  به  منجر  ه کای  واقعه
 انی ز و  ضرر به  منجر چگونه شانیا اقدامات ه ک نندکمالحظه   و  شوند روروبه زین اندردهک وارد 

 ک در را  آن بتوانند جامعه  و دیدهبزه  تا  دهند حیتوض  خود مورد رفتار در دیبا آنان شده است. گرانید
 گاندیدبزه  یعنی ؛است اجماع و نظر اتفاق امل،ک تکمشار به دعوت   دنبالبهخ  نند. این الگوی پاسک

 نند کیم احساس هک ی گرید سانک نیوجود ا با اما شوندمی   موضوع ریدرگ یلک طوربه ارانکبزه و

 بازگرداندن نند. با ک  تکمشار توانندمی   زیاست ن قرار گرفته  مجرمانه ۀدی پد  تأثیر تحت زین ها آن   منافع

 ی آشت یک نوع ، است  شده گسسته  جرم  اب ک ارت  جۀیدر نت هک  یزیچ آن نیب یهماهنگ و توحد
1شوند.رود و ایشان به جامعه بازگردانده میاز بین می  اختالف وافتد  اتفاق می دیدهبزه  و ارک بزه انیم

 

سالمی  قانون مجازات ا  91  ۀآن و قسمت دوم از ماد  هایو تبصره   88  ۀماد  موجببهایران    گذارقانون
سال در 15تا    9مجرمین گروه سنی بین    ۀ دهی را بیشتر درباراین نوع از الگوی پاسخ  1392مصوب  

  جرایمسال در صورت ارتکاب    18افراد نابالغ زیر    ۀ تعزیری و استثنائًا دربار  جرایمصورت ارتکاب  
پذیرش  خاص ذهنی و روانی در مرتکب )نابالغ( مورد  وجود شرایط    لحاظ بهموجب حد یا قصاص  

افراد بالغ زیر   ۀ قانون مزبور دربار  91  ۀایران بر اساس قسمت اول ماد  گذارقانون گرچه    ؛قرار داده است

 
ا  .1 نجفی ابرندآبادی،   )نک:های عدالت ترمیمی،  و مدل   ز مفهوم عدالت ترمیمی و سازوکارهاجهت اطالع بیشتر 

1396  :4-9.) 
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الگوی عدالت    18 از  آن شرایط خاص ذهنی و روانی  سال در حالت عادی و در صورت نداشتن 
 است.   گرا( تبعیت نمودهکیفری )عدالت مکافات

 الگوی عدالت کیفری  .۱-۲
ه و بزهکار و دید بزه بین  وگو گفت که الگوی عدالت ترمیمی بر ضرورت اتفاق و اجماع و  هر اندازه  

دارد، الگوی عدالت کیفری مجازات بزهکار و ضرورت واکنش جزایی را   تأکید   دیده بزه جبران خسارت  
 به ناظر   ی ط یمح  و ی فرد  احوال  و اوضاع  و ارک بزه  جایبه  یاصل  تأکید داند. در این الگو،  مناسب می 

 هک مجازات   از رهگذر جرم  وقوع  از پس  ی فرکی  عدالت واقع، نظام  در مجرمانه است. عمل بر او، 
 ۀواسط به  هک  ی تعادل  عدم  تا دهدمی   پاسخ ارک به بزه  است برابر یار ک از بزه یناش  رنج با مک دست 

ت به در انتقاد نسب   . ( 29:  1377بیگی،  جبران شود )نجفی ابرندآبادی و هاشم  است،  آمده د ی پد جرم 
الگوی عدالت کیفری یا به تعبیری رویکرد سزاگرایی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان گفته شده 

آزاد   ۀ یابی علت ارتکاب جرم و وضعیت مجرم نبوده و به ارادرد سزاگرایی در مقام ریشه است: »رویک 
پذیری رفتار ن سرزنش مرتکب در ارتکاب جرم نظر داشته و در تعیین تناسب میان جرم و مجازات به میزا 

اجتماعی   تأثیر نگر نیست؛  به گذشته نگاه داشته و آینده  همچنین سزاگرایی   . کندوارده توجه می   ۀ و صدم 
توجه   با  و  گرفته  نادیده  را  مؤلفه   ۀ نحو   به کیفر  بررسی  و  جرم  مالحظه ارتکاب  به  کمتر  آن  های های 

 .( 163:  1397شهرانی،  بیگی و  )قورچی «  کند اجتماعی در مورد کیفردهی توجه می 
  18تا    15نوجوانان )  ۀ دهی بیشتر دربارفری پاسخایران، الگوی کی  ۀدر نظام حقوق کیفری موضوع

( و استثنائًا نسبت  1392  قانون مجازات اسالمی  89  ۀ تعزیری )ماد  جرایم سال( در صورت ارتکاب  
موجب حد یا قصاص و    جرایمسال تمام قمری دختر در صورت ارتکاب    15تا    9به افراد بالغ بین  

استفاده و قابل  (1392  قانون مجازات اسالمی  91و    88نداشتن شرایط خاص ذهنی و روانی )مواد  
های  )بیشتر مجازات  ، یعنی الگوی عدالت کیفری   ، پذیرش است. از این رهگذر استفاده از این الگو

مشاهده قابل  ان مازندرانهای قضایی استسالب آزادی و شالق درکنار جزای نقدی و دیه( در پرونده 
جزائی   101دادگاه کیفری دو شهرستان قائمشهر )  101  ۀعب صادره از شرأی    مثال، در  عنوانبهاست.  

مورخ   دادنام  29/1/1396سابق(  شماره  جرح    درخصوص   9609971230900789  ۀبه  ایراد 
اتفاق افتاده    ساله اهل قائمشهر   15عمدی با چاقو و سرقت مستوجب تعزیر که از سوی علیرضا خ.  

.. از جهت جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو به  .صادره بدین شرح است: »رأی  است
نامبرده را به سه ماه نگهداری در کانون اصالح    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    89  ۀاستناد ماد

می محکوم  تربیت  مادو  استناد  به  نیز  سرقت  جرم  به  بابت شروع  از  و  مجازات    89  ۀ نماید  قانون 
  ... نمایدمی   ه سه ماه نگهداری در کانون اصالح و تربیت محکوم نامبرده را ب  1392اسالمی مصوب  
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در نمونه . از سوی شعب  5/14ای دیگر متهم  «  به عنف  لواط  اتهام  به  دادگاه کیفری دو   108  ۀساله 
مورخ   ساری  دادنام  11/7/96شهرستان  شماره  به  حکم    بدین  9509971512101267  ۀو  شرح 

در. گرفت: » بزه  ارتکاب  دادگاه  این  تبصر  ..  موضوع  بزه  )ارتکاب  تفخیذ  قانون   235  ۀماد  ۀحکم 
ناحی1392مجازات اسالمی   از  به مواد    ۀ (  را محرز تشخیص و مستندًا  و    235،  211،  160متهم 

ق  متهم موصوف را به تحمل یکصد ضربه شال 1392قانون مجازات اسالمی  236 ۀآن و ماد ۀتبصر
اینکه دادگاه با توجه به نوع    عالوهبه  .نمایدمی  م حدی در محل اجرای شالق دادگستری محکوم و اعال 

متهم نامبرده را به نگهداری در کانون اصالح و    ۀجرم ارتکابی و خصوصیات رفتاری سرزده از ناحی
 «  . ...نمایدتربیت به مدت دو سال با احتساب ایام نگهداری قبلی محکوم می

ت عبا  و  ترمیمی  بین عدالت  تمایز  مطالب،  این  به  تبیین میوجه  بهتر  ۀ  تک ن   گردد.دالت کیفری 
 مقابل عدالت در یمیترم عدالت ه ک شود احساس د ینبا ه ک است نیا خصوص نیا در توجهدرخور  

 ۀ سامان  عنوانبه است  یبازپرور و  ی سزاده بر  ی مبتن ه ک یفرکی عدالت  واقع  در  دارد. قرار یکیفر
 و  یی عدالت جنا ملک م عنوانبه یمیترم عدالت  یالگو و  دارد  قرار  یی جنا عدالت  قانون و  یاصل

 باشد.  راهگشا تواندیم آن یراستا  در
 الگوی عدالت تخمینی  .۱-۳

دارد.   تأکیدبر کنترل جرم و مجرمان    ، در راستای افزایش کارایی نظام عدالت کیفری   ، این الگو
خنثی پیشگیری  الگو  این  بردر  ا   کننده  کیفری  عدالت  اهداف  دارد.وسایر  جبران  لویت  واقع،   در 

 باشد داشته تیاهم تواندیتنها به این دلیل م  بزهکار  تعهدات  و  سایر اقدامات و هدیدبزه  خسارت 

 امر یک را  الگوی عدالت تخمینی جرم   .گردد آن تکرار ارتکاب جرم و زانیم کاهش منجر به  که

 احتمال اساس بر  مجرمان مدیریت  و  یندبطبقه  دنبالبه و ندکیم  یتلق جامعه  در بهنجار و یعاد

 . (14: 1392باشد )غالمی، یم تکرار جرمشان زانیم و  خطر
نظم« است   و ایدئولوژی »قانون  1)ریسک( خطر  مدیریت  یا  الگوی عدالت تخمینی  نظری  مبنای

 سیاست کیفری ایاجر و اعمال طریق از کیفری  عدالت گذاری نظام تأثیر و کارایی که بر افزایش

 از ی فر یک ی ریشگیپ هدف مدیریت این الگو با  .(110:  1386کند )غالمی،  می  تأکیدگیرانه  سخت

توجه  یبزهکار  ۀمبارزه با ریش  یبرا  و زودرس دستانهشیپ  ۀمداخل به نوجوانان و کودکان  یبزهکار
 ی رفتارهابلکه   ،یایجن  یرفتارها فقط  تنهانه مذکور  یالگو ۀمداخل قلمرو  لیدل نیهم به کند. ی م

آن   مدیریت  ،مفهوم »خطر« از  با استمداد بنابراین بود. خواهد زین آنان یراجتماعیغ و نامطلوب

 
1. Estimated Justice/Risk management  
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در   حضور رشد، مدیریت خانواده،  دوران به ی فریک عدالت نظام  ۀمداخل نۀدام خطر( )مدیریت
 از آن، حمایت به یدگیسو ر به بزه  یدهپاسخ جایه، بمنظور این به ؛یابدیم ی تسر  زینو...   مدرسه

ل  یتشک  « رای فر یعدالت ک نظام ۀ  دستانشیپ ۀ »مداخل  ی نظر  یمبنا ،یعموم نظم  و  یت اجتماعیامن
 ی فریک یهاتشدید پاسخ یا  ی فریک تیلئوسن مس کاهش یهانهیزم ینیتخم عدالت  یالگو دهد.ی م

ن قانون معارض یا نوجوانان بزهکار و به کودکان -103  :1386المی،  غاست ) کرده فراهم  زیرا 
 شکالا   خواهد به می  بلکه  ، بزهکاران نیست  رییتغ یپ در ینیتخم بنابراین رویکرد عدالت   .(102

 شود.   هاآن  توسط جرم تا مانع ارتکاب کند مدیریت را  ها آن مختلف
در   سرعت  مداخل  فرایندارتقای  سن    ۀرسیدگی،  کاهش  نوجوانان،  و  اطفال  امور  در  زودرس 

یا کیفری  پاسخ  مسئولیت  از  های  تشدید  قانون  معارض  یا  بزهکار  نوجوانان  و  اطفال  به  کیفری 
بخشی به تعقیب بزهکاران، دادرسی کیفری اهمیت سرعت  تأکیدباشد. در  این الگو می های  ویژگی

دلیل کارگیری این شیوه را بهفیالنژیری نیز به  شناسانی همچون سزار بکاریا و و اجرای مجازات، جرم 
  جرایم دهی دستگاه عدالت کیفری، برای کاهش میزان  اصه میان ارتکاب جرم و پاسخشدن فکوتاه

اما باید توجه داشت که این موضوع نباید منجر به برخورد    .(95-96،  1385اند )بکاریا،  مؤثر دانسته 
  ها قربانی کمیت اطفال و نوجوانان شود یا کیفیت رسیدگی به این پرونده  جرایمهای  یکسان با پرونده

 زدگی و اشتباهات ناشی از آن گردد. رسیدگی و شتاب
کیفری  های  قضایی دادگاه  ۀآن در سطح روی  تبعبه ایران و    ۀاین رویکرد در سیاست کیفری موضوع

استفاده نیست. یک روش جدید ارزیابی با استفاده از ابزارهای آماری است که  قابل  اطفال و نوجوانان
بزهکاری  های  شناسی، روانی و اجتماعی گروههای جرم ی خصیصهمیزان احتمال تکرار جرم با بررس

در طبقات مختلف قرار  ها  ا این گروهشود، سپس افراد با درنظرگرفتن نقاط اشتراکشان ب سنجیده می
شوند. بنابراین این رویکرد  رو میروبهاجراهای خاصی  خود با ضمانت  ۀگیرند و متناسب با طبقمی 

به کنترل مستمر، درمدیریت  طبع  به نیازمند   توجه  بر عقالنیت صوری،  تکیه  گرفتن سیاست  پیش ی، 
با حدود و ثغوری ها اشد که برخی از این خصیصهبمی گرا آوردن به دولت امنیتسازی و رویدوگانه

دینی های  شرعی و قانونی است و برخی در جهتی متفاوت از آموزه های  تبیین در قالبقابل  متفاوت 
یکرد  رو  این  ازمدلی بومی و شرعی    ۀرسد ارائایدهای قانونی قرار دارد. بنابراین به نظر میو بایدها و نب

 فانه و اساسی دارد. کااستان مازندارن نیازمند به تدقیق و بررسی موشهای کیفری در دادگاه 
 الگوی بازپروری  .۱-۴

 منظوربهو درمانی  های اصالحی  پاسخ  دنبالبهالگوی بازپروری بیش از سایر الگوهای مذکور  
 تیاهم باها  پاسخ از  دسته  نیباشد. امی  رشد و تربیت اطفال بزهکار  فرایندشدن و بهبود  بازاجتماعی
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 از ی ریشگیپ و ردنکهنجارمند ، ی اجتماع سالم یزندگ ار بهک بزه بازگشت اطفال دنبالبه بازپرورانه

) ی ارک بزه  رارک ت هستند  »مؤثر  .(drowns and hwss, 2000: 437آنان  به  باور  راستای  بودن  در 
درمانی برای شناسایی  و    های اصالحیبازپروری« گرایش به سنجش میزان اثربخشی برنامه  ۀاندیش

از یک سو و کشف عوامل خطر جرم از سوی دیگر افزایش یافته است.  ها  عوامل اثربخشی برنامه
 بزهکاران است.  جرم طرخ  به توجه نوین یگراییبازپرور در این ینیبواقع لوازم  از ییک 

شده  یطراح  بزهکاران  جرم  خطر ی بندطبقه  اساس  بر بزهکاران ی بازپرور یها برنامه  مبنا،  این  بر 
یک  نه و  است  بزهکاران خطر مدیریت ۀل ی وس  یبازپرور  رویکرد،  این در شود. ی گذاشته م  به اجرا  و 

 ، خطر جرم  مدیریت ری تداب  سایر از توان ی م  نباشند،  اثربخش ی بازپرور  ی ها برنامه  اگر .ی اصل  هدف
امروزه ی ترت  بدین  کرد. استفاده  ، ی ری گ توان  مانند  رویکرد  چهارچوب  در  ی گرای ی بازپرور از ب 

بدان صرف. یمداررفاه  رویکرد  نه ، شودمی   استفاده  یخطرمدار شاهد  توان ی م  که معناست این 
 بزهکارانآن   موجببه  بود که ورانهبازپر  ری تداب  از  استفاده در  یساز دوگانه  یا  کی تفک  ی نوع  ی ری گ شکل 

 ی اصالح  ری تداب  بزهکاران از  ۀ یبق  یبرا  و رندی گ می   قرار  رانه ی گ توان  ر یتداب  مشمول  عمدتاً  خطرناک  ار ی بس 
 بلکه،  ستی ن  جدید ی گرای ی بازپرور های ی ویژگ  ۀهم  دۀدربردارن  مطالب  این  شود.می  استفاده ی درمان 

 . (92: 1396است )رجبی و مهرا،  یبازپرور  و جرم  خطر انی م  ق یعم  یوند ی پ  ۀدربردارند  قتی حق  در 
 ی عوامل اصالح  به جرم  خطر مفهوم  کنار  در  جدید ی گرای ی بازپرور  در که است  وند اینی پ  این از منظور 
 توجه  ز ین  ، بازپرورانه ی ها برنامه  از  آنان  ی پذیرتأثیر  زان ی م  و  ها آن   ی ازهایبا ن  مرتبط  عوامل مانند  ، ی درمان 

شکل، این امر »عالوه بر نتایجی که از لحاظ تربیت مجدد اطفال دارد« )امامی نمینی . به هر گرددی م 
 1شود میزان خطا و خطر جرم نیز کاهش یابد.(، باعث می 103:  1389و صالحی،  

دادگاه در  بازپرورانه  با  رویکرد  رابطه  در  کشور  کیفری  بر    جرایمهای  بیشتر  نوجوانان  و  اطفال 
  همان طوردارد. در حالی که    تأکیدهای اصالح و تربیت  ی این گروه در کانونی و تربیتهای تأدیبجنبه

کانون  در  بزهکاران  نگهداری  شد،  اشاره  بهکه  تربیت  و  اصالح  آزادی های  سالب  مجازات  نوعی 
اصالح    گردد. از سوی دیگر، برآمد اجرای احکام مبتنی بر نگهداری بزهکاران در کانونمحسوب می

تربی توجو  با  باالت،  به  اهداف  ه  بر  تأییدی  مهر  است  نتوانسته  تاکنون  جرم،  تکرار  آمار  بودن 
دادگاهبازپروری قضات  باشد.  از  گرایانه  تبعیت  با  نیز  مازندران  استان  در  نوجوانان  و  اطفال  های 

، در اغلب  1392  انون مجازات اسالمیق  91و    89ایران بر اساس مواد    گذارقانونسیاست کیفری  

 
دهی اصالحی( پیرامون بزهکاری اطفال و نوجوانان در قوانین تقنینی الگوی بازپروری )پاسخ در ارتباط با تحوالت  .  1

    (. 169-173: 1397بیگی و شهرانی، قورچینک: و مقررات ایران، )



 و همکاران غالمی /  رانیا ییقضا نظام در نوجوانان و اطفال جرایم به یدهپاسخ  یالگو 

 

۱۸۱ 

 18تا    15تعزیری )گروه سنی    جرایمدر صورت ارتکاب    ویژه بهبت به نوجوانان بزهکار  آرای خود نس
توان گفت تقریبًا در اکثر آرای  اند. میکرده  تأکیدسال( بر نگهداری آنان در کانون اصالح و تربیت  

به   ساله  15»علیرضا.خ«  ۀپروند صادره دررأی  مثال، در عنوانبهگردد.  صادره این حکم مشاهده می
در بخش دوم اتهامات خود از بابت شروع به سرقت مورخ   9609971230900789  ۀشماره دادنام

به اتهام    9509972063100114  ۀ شمار  ۀساله به شرح دادنام17»فرهاد.ض«    ۀ، پروند29/1/96
مورخ   اکراه  و  عنف  به  پروند23/09/1395لواط  شما17»شبنم.آ«    ۀ ،  به  دادنامساله    ۀره 

و موارد بسیاری از    07/10/95به اتهام نگهداری هروئین و شیشه مورخ    9509972063100119
 شده بوده است.  این دست، منوط به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در مدت زمان تعیین 

اطفال و نوجوانان   جرایم دهی به  شده برای پاسخ در مجموع باید گفت هریک از الگوهای مطرح 
حقوقی ملی یا های  فرهنگی متعدد در نظام  و سی، اقتصادی، اجتماعیسیا احوال  و اوضاع  تأثیر  حتت 

نیز گفته شد، این الگوها ضرورتًا   تر پیش که    همان طور تغییر و تحول هستند. بنابراین  قابل   المللی بین 
به  های  لفه ؤ م  تلقی   جرایم پاسخ  در سیاست جنایی  نوجوانان  و  است   ، شوندنمی   اطفال  بلکه ممکن 

مدل دیگر و نیز اوضاع و احوال حاکم بر نظام حقوق  یا الگو به توسل با آن  از هاییجنبه  یاها  بخش 
شمسی تاکنون شاهد تحوالت  1304تحلیل باشد. سیاست کیفری ایران از سال   و بررسیقابل   کیفری 

 تأثیر و فرهنگی ایران   اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  شک قلمروبوده است که بی   عمیق در این رابطه 
، رویکرد 1392رسد با تصویب قانون مجازات اسالمی  به نظر می  ، رواین بر آن نهاده است. از   بسیاری

و نیز با اقتباس از مقررات   گرفته صورت های  با توجه به انتقادات وارد و پژوهش   ، سیاست کیفری ایران 
فصل   تنها نه ن یادشده،  ی که در قانو طور به   ، المللی، این بار الگوی بازپروری را مدنظر قرار داده باشد بین 

ی و تربیتی اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شد، در فصول و تأمین و اقدامات  ها  مستقلی برای مجازات 
 موجببه تا جایی که    ، د ای مبذول گردی افراد توجه ویژه   گونه این   و مجازات   جرایم نیز به  ای  مواد متفرقه 

یز با احتیاط بیشتری نسبت به افراد بالغ کمتر حد و قصاص ن   مستوجب مجازات   جرایم حتی    91  ۀ ماد 
های اصالح و اطفال و نوجوانان یا کانون   ۀ های ویژ سال مقرر شد. با این حال با مراجعه به دادگاه  18از  

 جرایمدهی به  برای پاسخ   گذار قانون توان درک بهتری از رویکرد  های موجود می رسی پرونده تربیت و بر 
 که این پژوهش این موضوع را در استان مازندران پیش گرفته است.اطفال و نوجوانان یافت 

 شناسی . روش۲
عیت  روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی است و مطابق با پارادایم تفسیری، برای دستیابی به واق

ست  یی ا استقرا  رویکرد  بر مبتنی مطالعه شود. اینمی  بنیاد استفاده که امری نسبی است، از روش داده
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گیرد.  پژوهشی قرار میهای تفسیری پارادایم  ۀ( در زمر1994)  1بندی گوبا و لینکنا تقسیمو مطابق ب
 اندشده  یو کدگذار تحلیل  ها آن   خطبهمتن، خط کالمی بههای  تبدیل داده  در این پژوهش پس از

 به امحتو تحلیل ازای گونه یبوده است. این کدگذار متعددهای مفاهیم و مقوله ایجاد آن ۀنتیج  که

آماری پژوهش    ۀ پردازد. جامعمی  تکرارپذیر و یکلیدهای  و واژه عبارات به استخراج  که رودمی شمار 
نفر از مددکاران کانون اصالح تربیت کودکان    5نفر از قضات دادگستری استان مازندران،    8حاضر را  

 ، ق کودکان و نوجوانانن آشنا به حقوانفر از استاد  4و نوجوانان در کانون اصالح و تربیت استان و  
چون   ؛شدند هدفمند انتخاب  یگیرنمونه اساس  بر  ها دهند. نمونهتشکیل می  ، نفر  17جمعًا به تعداد  

 اند که اطالعات غنی در مورد عنوان مطالعه دارند.با توجه به هدف پژوهش افرادی انتخاب شده
  ی هامصاحبه روش  از تحقیق السؤ و مطالعه مورد  موضوع به توجه باها  داده یگردآور ۀمرحل در

در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه  ها  شده است. داده استفاده ها  داده یگردآور  یعمیق برا 
توصیفی   بخش  در  که  گرفتند  قرار  تحلیل  داده   منظوربهو  و  جمعیتهای  توصیف  اطفال  شناختی 

استفاده شد. در این    spssاز نرم افزار    ، هدادگارأی    نوجوانان بزهکار، از قبیل سن، جنسیت، نوع اتهام و 
از تعداد   اطفال و    ۀدادگاه کیفری یک ویژ  1  ۀموجود در شعب  ۀروندپ  100رابطه اطالعات این افراد 

دادگاه کیفری دو  102 ۀدادگاه کیفری دو شهرستان ساری، شعب 108 ۀنوجوانان استان مازندران، شعب
دادگاه کیفری دو شهرستان    101  ۀمی بخش سرخرود، شعبدوم دادگاه عمو  ۀآباد، شعبشهرستان عباس

دادگاه کیفری دو شهرستان تنکابن و    101  ۀشهرستان قائمشهر، شعبدادگاه کیفری دو   101  ۀآمل، شعب
 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل به دست آمده است.   104 ۀشعب

 شوند با می  یگردآور نیادبداده یۀنظر تکوین  منظوربه که  هاییدر بخش استنباطی، تحلیل داده 

کدگذار از  است. انجام   یاستفاده  شیوه،   گرفته  این  پسدر  تحقیق  به   هر انجام  از تیم  مصاحبه 
 آنالیز محتوا استفاده شد.   ۀاز شیو  یکدگذار دادند. در شکل را  و مقوالت اولیه پرداخته  یکدگذار

ها  فرایند این  طی  با   شدند. پاالیش  هامقوله ، گزینشی  یبا کدگذار سرانجام،  برداری، پس از یادداشت
ها  شباهت وها  تفاوت  کردنو مشخص موجود با متون مقایسهطریق   از  چهارچوب عۀ  توس نهایت،  در

تحقیق، مالحظات    فرایندشد. الزم به ذکر است که در کل    انجام   مرحله این در با سایر تحقیقات
ربط توضیح داده شد که تمام این اطالعات  اخالقی رعایت شده است. به این ترتیب که به مسئوالن ذی 

شود و  می   یک کار پژوهشی دریافت  منظور انجام بهو نوجوانان و تنها  بدون ذکر نام و نشانی کودکان  
  گردد. می بودن اطالعات در تمام مراحل پژوهش رعایتاصل محرمانه

 
1. Guba & Lincoln 
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 های تحقیق. یافته۳
طفال و نوجوانان بزهکار اعم از جنسیت،  ا  شناختیجمعیتهای  های حاصل از توصیف داده یافته

سال و بیشترین سن ارتکاب بزه    8دادگاه نشان داد که کمترین سن ارتکاب بزه  رأی    سن، نوع اتهام و 
دامن  18 بنابراین  است.  این گروه  یتغی  ۀسال  در  بزهکاری  میانگین سن  سال می  10رات سن  باشد. 

مرد    درصد از بزهکاران  81این افراد مرد هستند. یعنی  ر  سال بوده و بیشت  15اطفال و نوجوانان بزهکار  
جرح عمدی  ونوع اتهام واردشده، بیشترین فراوانی متعلق به ضرب   لحاظبهباشند.  می   درصد زن19و  

 اند. های بعدی قرار گرفتهاست و لواط و سرقت در رتبه
 

 . اطالعات دموگرافیک اطفال و نوجوانان بزهکار 1جدول
 درصد فراوانی و نوجوانان بزهکار الدموگرافیک اطف

 سن

 2 2 سال  10کمتر از 
 12 12 سال  12تا  10
 40 40 سال  15تا  13
 46 46 سال  18تا  16

 100 100 جمع 

 جنسیت
 19 19 زن
 81 81 مرد

 100 100 جمع 

 نوع اتهام 

 6 6 زنای به عنف
 3 3 اخذ فیلم و انتشار در فضای مجازی

 11 11 یر از زنا با اکراهمنافی عفت غعمل 
 2 2 رباییآدم

 27 27 جرح عمدی وضرب
 15 15 لواط 

 4 4 تفخیذ به عنف و اکراه
 14 14 سرقت 

 4 4 نگهداری مواد مخدر
 3 3 رانندگی بدون گواهینامه 
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 5 5 بدنی  ۀایراد صدم
 100 100 جمع 

 رأی دادگاه

 10 10 جزای نقدی
 32 32 نگهداری در کانون

 17 17 شالق
 11 11 پرداخت دیه

 4 4 اخذ تعهد به مواظبت در حسن اخالق طفل
 3 3 تسلیم به والدین 

 10 10 انجام خدمات عمومی
 9 9 معرفی به مشاوره رایگان بهزیستی

 4 4 حبس تعزیری 
 100 100 جمع 

 
صادره  رأی    ید گفت بیشترین( آمده است، با1جدول )گونه که در    دادگاه نیز، همانرأی    در مورد 

در این خصوص اتخاذ  رأی    32منوط به نگهداری در کانون اصالح و تربیت استان مازندران است که  
خدمات عمومی نیز پرتکرارترین آرای صادره   انجام  شده است. شالق، پرداخت دیه، جزای نقدی و 

 باشند. می 
پس از بررسی متن   ی آزاد شروع شد وبا استفاده از کدگذار  در بخش استنباطی، تحلیل اطالعات

که سازندمصاحبه منسجم  و  یکپارچه  معانی  این    ۀها،  تفکیک شد. سپس  از هم  بودند  مقوله  یک 
دادن کدهای اولیه به دست آمد.  گذاری شدند. کدگذاری محوری از طریق کنار هم قرارمفاهیم نام 
بخش   مناسب  دنبالبهاین  پاسخ  ا  سؤالاین    هب  یافتن  که  پاسخبود  به  لگوی  و    جرایمدهی  اطفال 

مازندارن چیست استان  در  پاسخ  .نوجوانان  الگوی  پنج  مقوالت شامل  داد که  نشان  به نتایج  دهی 
تقریبی    جرایم ترکیب  طریق  از  که  است  مازندران  استان  در  نوجوانان  و  یا    32اطفال  اولیه  مفهوم 

دهد  هوم اولیه یک مفهوم ثانویه را نشان میمف  8میانگین هر    طورهباند و  کدگذاری آزاد به دست آمده
دهی ( فهرست الگوهای پاسخ2بعد این مقوالت نامگذاری و ویرایش گردید. جدول ) ۀکه در مرحل

 شده را پس از کدگذاری آزاد و محوری نشان داده است.سازیاطفال و نوجوانان مفهوم  جرایمبه 
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 ی آزاد و محوری اولیه و مقوالت حاصل از کدگذار . مفاهیم 2جدول 

 های مهم )کدهای واقعی( عبارت
های اولیه  مقوله

حاصل از کدگذاری  
 باز 

های مقوله
حاصل از  
کدگذاری  

 محوری

 های حامینظریه 

مربوط به   جرایمدستگاه قضایی در 
تواند از  کودکان و نوجوانان می 

تدابیری استفاده نماید که بدون سلب  
آزادی این بزهکاران اصالح و درمان  

در حال . نان مورد هدف قرار گیرد... آ
حاضر جوامع در نظام عدالت کیفری 

هایی دارند که  خود نیاز به سامانه 
مدار، بازپرورانه و غیر سالب جامعه 

 .  وجوانان باشد...آزادی اطفال و ن

 ،نصیحت قضایی
 ،اخطار

 ، سازیشرمنده
 ، تعهد نوشتاری

 ، تسلیم به والدین
اخذ تعهد از  

 ،والدین
عمومی  خدمات 

 ،رایگان
سپردن به اشخاص  

 ،داوطلب

دهی از پاسخ
طریق 

ماندگارسازی  
 بازپروری

استرانگ و ویت  
(1996 ) 

درونز و هس  
(2000 ) 

 (1396نیازپور )

کید بر  کم از   ۀاستفادبا وجود تأ
های سالب آزادی هنوز  واکنش

های بسیاری از آرای قضایی در دادگاه 
کیفری اطفال و نوجوانان استان 

ران بر سپردن اطفال و نوجوانان  مازند
بزهکار به کانون اصالح و تربیت 

اصالح و   کانون . شود...صادر می
تربیت با اینکه اهداف آموزشی و  

ا در هر کند امتربیتی را دنبال می
صورت نوعی مجازات سالب آزادی 

زیری  ع حبس ت. گردد... محسوب می 
های پرنده بو آزادی مشروط در اغل

اطفال و نوجوانان به   ۀکیفری ویژ
  .  خورد...چشم می 

سپردن به کانون  
 ،اصالح و تربیت
 ، حبس تعزیری
 آزادی مشروط 

پاسخ دهی از 
طریق سلب 

 آزادی بزهکاران 

استرانگ و ویت  
(1996 ) 

 ( 1386غالمی )
 (1396نیازپور )
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در نظام بازپروری و عدالت ترمیمی  
توجه به نظام شخصیتی کودکان و  

قضات  . ت... نوجوانان ضروری اس 
  جرایمباید نظام سزاگرایانه را در 

  . اطفال و نوجوانان کنار گذارند...
های تربیتی و آموزه  ازقضات باید 

گاه بوده و واقعیت مربوط به   پرورشی آ
های کودکی و نکته  ۀودکان و دورک 

تربیتی این دوران را در نظر بگیرند و  
 .  تصمیم گیری نمایند...

 ،میانجیگری
 ، ترک تعقیب
گاه سازی  ،آ

وقت  سلب نیمه 
 ، آزادی

های ترمیم زیان 
 ،وارده

توجه به شخصیت 
 بزهکار

دهی از پاسخ
طریق الگوهای 

 ترمیمی

های نظریه 
سازی متناسب

 کیفری های پاسخ
 ، (1998شارپ )
 ، (2007رایت )

 ، (1386غالمی )
 (1396نیازپور )

دهی کیفری سنتی  الگوهای پاسخ
  گیری، سزادهی،مبتنی بر توان 

گری و بازدارندگی است که سرکوب
در حقوق کیفری ایران نیز این نوع  

دهی به کودکان و  اقدامات برای پاسخ
نوجوانان بزهکار به رسمیت شناخته  

های بدنی  مجازات .  شده است...
مثل زدن شالق در آرای قضایی  

حبس و  . گردد...مشاهده می
های مالی و پرداخته دیه در  جریمه 

کنش سزاده محسوب  آرای قضایی وا
های جزایی  واکنش . شود...می
مطلوبی تاکنون از   ۀ گیرانه نتیجسخت

ذاشته است و منجر به  گخود برجای ن
کاهش میزان بزهکاری اطفال و  

 .  جوانان نشده است...نو

 ، سلب آزادی
 ، واکنش جزایی

 ، جبران خسارت
 ،حبس

 ،پرداخت جریمه
 ، پرداخت دیه

 شالق

دهی از پاسخ
ی طریق الگوها

 کیفری 

های نظریه 
 شناسی جرم 

های نظریه 
سازی  فردی

 مجازات
 
 

  ۀهای تخمینی رابط پاسخ هشاخص
توأم با مخاصمه و جدال طرفین یعنی  

 . دیده و دولت است...بزهکار، بزه 
دولت به نمایندگی از جامعه در فرایند  

 ،دستانهپیش  ۀمداخل
واکنش به رفتارهای 

 ،جنایی کودکان

دهی از پاسخ
طریق الگوهای 

 تخمینی

های نظریه 
 مدیریت خطر

های  ایدئولوژی
 ون نظم و قان



 و همکاران غالمی /  رانیا ییقضا نظام در نوجوانان و اطفال جرایم به یدهپاسخ  یالگو 

 

۱۸۷ 

شود و برای نظم و  کیفری حاضر می
امنیت رفتارهای مجرمانه را بر اساس  

ان خطری که برای جامعه دارند  میز
دهد یا از بروز آن و تکرار  کاهش می

 . نماید...آن جلوگیری می

ممانعت از ارتکاب  
 ، جرم 

مدیریت رفتارهای 
مجرمانه بر اساس  

احتمال خطر و  
 ،میزان تکرار جرم 

حمایت از امنیت 
 ، اجتماعی
ظم  حمایت از ن 
 عمومی

 ( 1386غالمی )

 
ن کدهای باز و مقوالت محوری در ادامه به کدگذاری گزینشی مبادرت شد. حاصل  یپس از تعی

 ( نشان داده شده است. 3)شمارۀ این کدگذاری در جدول 
 

 اطفال و نوجوانان در استان مازندران  جرایمدهی به اسخ. مقوالت کانونی پ3جدول 
 مقوله کانونی  محوری های مقوله ردیف 

 سلب آزادی  1

 
 الگوی عدالت کیفری سنتی

 جبران خسارت 2
 حبس تعزیری 3
 پرداخت جریمه  4
 سپردن به کانون اصالح و تربیت  5
 پرداخت دیه 6
 شالق  7
 میانجیگری 8

 یمی الگوی عدالت ترم

 تعقیبترک  9
 سازی آگاه 10
 وارده های  ترمیم زیان  11
 انجام خدمات عمومی 12



 ۱۳۹۹پاییز  /  ۱۱۱مارۀ / ش ۸۴ دورۀ /                                                

 

۱۸۸ 

 سپردن به اشخاص داوطلب  13
 آزادی مشروط 14
 سازینصیحت، تعهد و شرمنده 15
 تسلیم به والدین  16
 اخطار قضایی  17

 
 نتیجه 

های کیفری  قضایی دادگاه  ۀروی  ۀمطالع  ویژه به قوانین و مقررات موجود ایران و    در   پس از تعمق
داده  استان مازندران و  پیرامون آن، اطفال و نوجوانان در سطح  آماری  ها و بررسی تجزیه و تحلیل 

 نتایج ذیل حاصل شده است: 
وجوانان سه نوع از  اطفال و ن  جرایمدر سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با  .  1

استفاده است؛ بدین شرح که  قابل  الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری  دهی یعنیالگوهای پاسخ
سال( در صورت ارتکاب    18تا    15نوجوانان )  ۀ الگوی کیفری را بیشتر دربار  (ایران الف  گذارقانون

قمری دختر در صورت ارتکاب    سال تمام   15تا    9تعزیری و استثنائًا نسبت به افراد بالغ بین    جرایم
الگوی ترمیمی را بیشتر    (ب  ، یا قصاص و نداشتن شرایط خاص ذهنی و روانی  موجب حد  جرایم
 ۀ تعزیری و نیز استثنائًا دربار  جرایم سال در صورت ارتکاب  15تا    9مجرمین گروه سنی بین    ۀ دربار

وجود شرایط خاص    موجب حد یا قصاص به شرط  جرایمسال در صورت ارتکاب    18نابالغ زیر  
در صورت ارتکاب    ویژه بهالگوی بازپروری را نسبت به نوجوانان بزهکار    (پ  ،ذهنی و روانی در آنان

اعمال  قابل  سال( از طریق نگهداری در کانون اصالح و تربیت را   18تا    15تعزیری )گروه سنی    جرایم
 . و اجرا دانسته است 

گاه به  اطفال و نوجوانان در استان مازندران  جرایم عدالت کیفری با  ۀ چگونگی برخورد سامان. 2
های اطفال و نوجوانان استان  قضایی دادگاه  ۀکمینه است. در سطح روی  صورت بهشکل بیشینه و گاه  

بهره  دهی کیفری و بازپروری مازندران نیز با تبعیت از سیاست کیفری ایران بیشتر از دو الگوی پاسخ
ایاندبرده ری سنتی که مبتنی بر  های کیفسازی مجازاتن امر نشانگر این است که با وجود کمینه. 
و  توان  است  و سزادهی  این شیوه   تأکیدگیری  از  استفاده  شیو  ، بر  این  ضرورت،  به  دهی پاسخ  ۀبنا 

  عدالت   ، اطفال و نوجوانان در استان مازندران کاربرد دارد. بر این اساس ۀهای ویژهمچنان در دادگاه 
ح و تربیت« برای پاسخگویی به  کیفری مبتنی بر »جزا و سرکوب« و عدالت کیفری مبتنی بر »اصال 

دهی  های ناشی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری در این استان الگوی مناسب برای پاسخضرورت 
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می  جرایمبه   محسوب  نوجوانان  و  باطفال  مبتنی  که  ترمیمی  الگوی عدالت  از  استفاده  اما  ر شود. 
سال  وسنمجرمین کم ۀ  سازی دربارها و شرمندهمیانجیگری، مذاکره، مصالحه، نشست، ترمیم زیان 

دادگاه قضایی  آرای  در  کمتر  ویژاست  کیفری  مشاهده    ۀهای  مازندران  استان  نوجوانان  و  اطفال 
پاسخمی  از  شیوه  این  در  گرچه  دادگاهگردد؛  قضات  ویژدهی،  کیفری  نوجوانان   ۀهای  و  اطفال 

و این دسته از   اندداده  انجام   انانهای مربوط به کودکان و نوجوهای خود را بر اساس واقعیتپاسخ
سال( را نابالغ و در واقع فاقد مسئولیت کیفری دانستند. همچنین در پرتو این رویکرد،  18افراد )زیر  

مثل سپردن و تسلیم کودکان به والدین یا سپردن به    ، حمایتی دارد  ۀ شده بیشتر جنبهای شناساییپاسخ
یانه )ترمیمی( نسبت به این افراد نسبت گرا از تدابیر حمایتاشخاص معتبر و داوطلب و اینکه این نوع  

 به قبل شتاب بیشتری گرفته است.  

می  مجموع  سامان در  که  گفت  مطلوب   ۀتوان  تا  مازندران  استان  کیفری  وضعیت عدالت  شدن 
دارد  فاصله  هنوز  نوجوانان  و  اطفال  کیفری  زیرا حقوق  نیز    گذارقانون گرایش    رغمبه  ،  و  ایران 

اطفال و نوجوانان    جرایمدهی به  وب از الگوی عدالت ترمیمی در پاسخمطل  ۀندان به استفاداندیشم
های جسمانی، عاطفی  از جمله جبران خسارات و درد و رنج  ، نیل به اهداف عدالت ترمیمی  منظوربه

جرم و ایجاد احساس پشیمانی و شرمساری در مرتکب جرم، از طریق استفاده از از  و روانی ناشی  
موجوفیتظر قانونی  مادهای  جمله  از  ایران  در  و    82  ۀد  الحاقات  با  کیفری  دادرسی  آیین  قانون 

  2  ۀ های شمارهای آماری حاصل از جدول، با توجه به نمایش داده 1394اصالحات بعدی مصوب  
به شرح    3و   نوشتار  پاسخ  شدهاشاره این  الگوی  از  استفاده  به  تمایل قضات  دهی عدالت  همچنان 

و   ی اجبار  یهافرایندرو، باید  اینکودکان و نوجوانان مورد توجه است. از ۀ گرا( دربارمکافاتکیفری )
 ند. کر ییتغ یآشت و  سازش  جهت  در و یتوافق ۀداوطلبان یهافرایند به سزادهنده عدالت ۀ جانبیک
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