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مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛
با تأکید بر پاسخهای تعزیرمدار


هادی رستمی ،سیدپوریا موسوی
چکیده

دستاوردهای دانشهای گوناگون مرتبط با جرمشناسی و کیفرشناسی و همچنین بهرهمندی از تجارب
دهی یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان
پاسخدهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخگذاری و پاسخ ِ
بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید .در این میان ،اسناد و مقررات

بینالمللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفههای گوناگون همواره بهدنبال انسداد چرخۀ بهعادتشدن
بزهکاری این دسته از شهروندان هستند« .مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان» ،که بهعنوان یک اصل راهبردی
و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده ،یک شاخص محسوب شده تا سیاستگذاران
جنایی داخلی کشورها ،از رهگذر آن ،تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا
نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه ،بهعنوان یک آرمان ،فراهم گردد .نظام عدالت کیفری ایران نیز از
رهگذر تحوالت صورتگرفته در سال  1392و بهتبعیت از بند  1مادۀ  3کنوانسیون حقوق کودک تالش
کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائتهایی که از آن داشته ،در دو مرحلۀ پاسخگذاری و
پاسخدهی تا حد امکان سیاست انسجامیافتهای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده ،موضوعی
است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا ،به نظر میرسد که قانونگذار از یکسو درصدد لحاظ
اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو ،سعی در رعایت مقررات
شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابلتوجهی مواجه شده است.
واژگان کلیدی :قانونگذار ،اطفال و نوجوانان ،اقدام تأمینی و تربیتی ،مجازات ،مرجع قضایی
 استادیار گروه حقوق ،دانشکدۀ علوم انسانی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران (نویسندۀ مسئول)

h.rostami@basu.ac.ir

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران،
ایران

spmousavi@ut.ac.ir
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مقدمه

کودکان و نوجوانان بهعنوان شهروندانی که در مسیر جامعهپذیری قرار دارند و در طول حیات
خویش همواره با مخاطرات گوناگونی روبهرو میباشند ،نیازمند حمایتهای مادی و معنوی بوده و
فقدان این حمایتها مشکالت بسیاری را پیش روی آنها خواهد نهاد .در این میان ،دستهای از این
شهروندان بنا به جهات مختلفی وارد عرصۀ بزهکاری شده و الجرم با دستگاه عدالت کیفری مواجهه
خواهند داشت .بر این اساس ،پاسخگوبودن آنها در قبال رفتارهای ضد یا خالف هنجارهای جامعه
در فرایند کیفری ،مطابق اصول و قواعد حقوق کیفری و در رویارویی با کنشگران این فرایند ،به جریان
خواهد افتاد .نقش این فرایند و چگونگی مداخلۀ کنشگران آن در نحوۀ پاسخدهی صحیح به این
دسته از بزهکاران بسیار مهم است؛ زیرا ،بستری فراهم خواهد شد تا این شهروندان یا برای همیشه
بزهکاری را ترک کنند یا آنکه بهصورت پایدار و ثابت در این مسیر (بزهکاری) گام بردارند .بدینسان
است که راهبردهای تقنینی و مداخالت حسابشده میتواند رویکرد دوم (پایداری بزهکاری) را
منتفی و ترک همیشۀ صحنۀ بزهکاری را برای طفل یا نوجوان به ارمغان آورد.
به نظر میرسد اساسیترین راهبردی که درفرایند پاسخدهی به بزهکاری اطفالونوجوانان بهعنوان
یک اصل بنیادین شناخته شده است «اصل مصالح عالیۀ اطفالونوجوانان» میباشد که افزون بر بند
 1مادۀ  3کنوانسیون حقوق کودک  ،1989در مادههای دیگر این کنوانسیون و اسناد متعدد بینالمللی
مانند مادۀ  4منشور آفریقایی حقوق بشر و رفاه کودک  1990نیز بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته
است (رهایی ،)4 :1393 ،بهگونه ای که سیر رویدادهای سدۀ بیستم مانند اعالمیۀ ژنو ،1924
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر  ،1948اعالمیۀ حقوق کودک  1949و کنوانسیون حقوق کودک 1989
به تکامل حقوق و توسعۀ ابزارهای قانونی نوین انجامیده است (.)Jean, 2003: 3
با این حال ،در اسناد بینالمللی و حتی در مقررات داخلی کشورها مانند ایران ،اگرچه این راهبرد
مورد پذیرش قرار گرفته و از گذر آن به سیاستگذاری مبادرت ورزیدهاند ،لکن تعریف دقیق و
ً
مشخصی در این خصوص وجود ندارد و صرفا از رهگذر تعریف به مصداق تالش در تشریح آن
داشتهاند؛ چه آنکه ،هریک از شاخههای حقوقی مانند حقوق بشر ،حقوق خصوصی و حقوق عمومی
از نگاه خود به این مقوله نگریسته و به تبیین آن همت گماشتهاند .به این ترتیب ،مفهوم مصالح عالیۀ
کودکان نامعین بوده و درک متفاوتی از آنچه مصالح عالیۀ کودک است ،وجود ندارد ،بهگونهای که
جوامع و ادوار تاریخی مختلف با یکدیگر همگرا نیستند .بهعنوان مثال ،واضح است که نگرشها
درخصوص تنبیه بدنی کودکان تغییر کرده و این پدیده همواره در فرهنگهای امروزی نیز با
تفاوتهایی همراه است (.)Micheal, 2007: 27
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اینکه مفهوم «مصالح عالیه» در هر اندیشهای متفاوت است در آثار برخی از نویسندگان نیز
نمایان بوده و بهموجب آن ،تعیین بهترین منافع و مصالح کودک بهطور عمده در مباحث مربوط به
حضانت صورت میپذیرد .اما دایرۀ این اصل وسیعتر است و عدهای از جمله موارد بسیار دشوار
تصمیمگیری را مربوط به امور پزشکی دانستهاند (مانی)20 :1392 ،؛ همچنین به تعبیری دیگر،
منافع مربوط به مراقبت جسمی ،عاطفی و عقلی (روانی) جهت ورود بدون مشکل به دوران
بزرگسالی ،منافع مربوط به استقالل و بهویژه آزادی در انتخاب سبک زندگی آنها نیز از جملۀ این
مؤلفههاست (.)John, 1992: 230-231
با وجود آنکه تعریفی جامع و مانع از اصل «مصالح عالیۀ اطفالونوجوانان» تاکنون در ادبیات
مورد مطالعۀ نگارندگان یافت نشده ،ارائۀ تعریفی با این خصیصهها نیز امری بهنهایت دشوار است.
لکن نباید از نظر دور داشت که «نظریۀ مصالح عالیۀ کودک در اوایل سدۀ بیستم مطرح شد .این
نظریه یکی از ابعاد نظریۀ
Tender Years

Parents

 Patriacبوده که در نظام حقوقی کامنال جایگزین نظریۀ

شده است» (غنیزاده بافقی .)20 :1396 ،بنابراین ،مصالح عالیۀ کودکان و

نوجوانان را باید شامل هر آنچه منفعتی را نصیب کودک یا نوجوان کرده و ضرری را اعم از بالفعل یا
بالقوه از او دور میسازد ،دانست.
حقوق کیفری بهعنوان قوۀ پاسداشت حاکمیت و صیانت از ارزشها و هنجارهای پذیرفتهشدۀ
ً
جامعه ،که غالبا با رویکردهای سرکوبگر و سزاگرا همراه است ،در پرتو راهبرد افتراقیسازی سیاست
جنایی نسبت به بزهکاری اطفالونوجوانان ،باید رویکردی را برگزیند تا همۀ جوانب مربوط به اصل
رعایت مصالح عالیه را درخصوص این دسته از شهروندان اعمال و اجرا کند .در این راستا ،اسناد
خاص بینالمللی بر این امر تأکید ورزیده و به آن جامۀ عمل پوشانده است .بند 1ـ 5قواعد پکن در
این رابطه مقرر میدارد« :نظام قضایی نوجوانان بر مصلحت نوجوانان تأکید دارد و اطمینان حاصل
خواهد نمود که هرگونه واکنش در قبال بزهکاری نوجوان همواره متناسب با شرایط بزهکاران و
همچنین نوع بزه باشد ».بر این اساس ،پرسش قابلطرح آن است که رویکرد حقوق کیفری ایران به
این اصل چیست؟ آیا میتوان جلوههایی از این اصل را در قوانین کیفری مدرن ایران بهخصوص قانون
مجازات اسالمی  1392یافت؟ سیاستگذاران جنایی ایران چه تدابیری برای نمایانسازی این اصل
اتخاذ نمودهاند؟ به نظر میرسد ،قانونگذار ایران بهطور آگاهانه در مسیر رعایت اصل مصالح عالیه
در قبال بزهکاری اطفال گام برداشته و مصادیق آن را از گذر سنجۀ دانشپژوهانه و علم َمدارانه برگزیده
است ،هرچند که ابهامات و خألهای بسیاری در این مصادیق به چشم میخورد .بدینسان ،این
نوشتار بر آن است تا در پرتو دو مرحله از فرایند عدالت کیفری یعنی قرائتهای پاسخگذارانه از
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مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان (الف) و مرحلۀ پاسخدهی (ب) این جلوهها را مورد شناسایی قرار
داده و از رهگذر دستاوردهای دانشبنیان و رهیافتهای رویۀ قضایی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد
تا همواره اهداف عدالت کیفری درخصوص این دسته از شهروندان در مسیر صحیح پیش رود.
.۱قرائتهای مصالح عالیه در پهنۀ پاسخگذاری

علتهای ارتکاب جرم از سوی شهروندان بهطور کلی و اطفال و نوجوانان بهطور خاص متفاوت
ً
غالبا بیتأثیر است1،
است .برخالف حقوق جزا که انگیزه در تعیین یا فقدان مسئولیت کیفری
جرمشناسی انگیزۀ مرتکب از وقوع جرم را مورد مطالعۀ علتشناسانه قرار داده و از رهگذر توجه به
آن برنامههای خاص خود را تدوین و تنظیم میکند .بهعنوان نمونه ،حاصل تحقیقات جرمشناسان در
َ
جوامع غربی نشان داده است که نوجوانان آفریقاییآمریکایی که بهصورت مزمن و مکرر با اشکال
نژادپرستی مواجه هستند بیشتر در معرض بزهکاری میباشند؛ زیرا تحقیرهایی که آنان بهدلیل تعلق
نژادی از سوی دیگر نوجوانان بهخصوص سفیدپوستان متحمل میشوند انگیزههای باال در جهت
ارتکاب جرم از سوی آنان ،بهویژه جرایم خشونتبار در مدرسه ،را نمایان میسازد ( Jame D, 2015:

 .)132قانونگذار ایران بر این اساس و با توجه بهلحاظ همۀ جنبههای بزهکاری اطفال و نوجوانان،
تکثر در اتخاذ تدابیر بازپرورانه و استفادۀ کمینهای از رویکردهای سرکوبگر را جزء پاسخهای
اعطایی به بزهکاری این دسته از شهروندان مطمح نظر قرار داده است.
 .۱-۱کثرتگرایی تدابیر بازپرورانه

گفتمان سیاست جنایی قانونگذار بهطور کلی در قانون مجازات اسالمی  1392،از گذر اتخاذ
نهادهای بازپرورانه و بازپذیرانه ،گفتمان َپس َروانۀ کیفری است؛ اما ،این رویکرد درخصوص اطفال
ً
و نوجوانان بزهکار تقریبا در مرحلۀ اعال قرار دارد .تأثیر یافتههای دانشهای گوناگون از جمله
جرمشناسی بهموازات تأثیرپذیری از اسناد عام و خاص مانند کنواسیون حقوق کودک  1989و قواعد
پکن و حرکت در مسیر سیاست جنایی سازمان ملل متحد (نجفی ابرندآبادی)356 :1374 ،
قانونگذار ایران را به سمتی رهنمون ساخته که از گذر آن ،بازپروری و جامعهپذیرسازی کودک یا
نوجوان بزهکار را در رأس اهداف عدالت کیفری قرار دهد.

 .1البته در پارهای جرمها قانونگذار ،بهطور ویژه ،انگیزۀ مرتکب را مطمح نظر قرار داده و برای مرتکب جرم با انگیزۀ
خاص ،مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ،دفاع مشروع ،قتل به اعتقاد مهدورالدم و ...حسب مورد کیفرگذاری،
کیفرزدایی یا تخفیف در کیفر در نظر گرفته است.
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قانونگذار درخصوص نوع و میزان پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان محور پاسخگذاری را
دایرمدار سن (نجفی ابرندآبادی13 :1391 ،؛ ابوذری )21-43 :1398 ،قرار داده و از گذر
تقسیمبندی آن به  9الی  12 ،12الی  15و  15الی  18سال در مواد  88و  89قانون مجازات اسالمی
پاسخها و ماهیت آنها را وضع نموده است.
شهروندان بالغ مرتکب رفتارهای بزهکارانه که سن آنها در زمان ارتکاب جرم  9الی  12سال
تمام شمسی میباشد ،فارغ از جرم ارتکابی ،ماهیت آن بزه و بدون توجه به جنسیت او در صورتی که
ً
ماهیت جرم ارتکابیافته را ادراک نکرده یا با حرمت آن آشنایی نداشته باشند ،باید مطلقا تحت
تدابیر بازپرورانه قرار گرفته و از هر نوع اعمال پاسخ تنبیهی و سزاگرایانه به دور باشند .بدینسان ،این
دسته از شهروندان حتی اگر جرایمی مرتکب شوند که کیفرهایی با ماهیت ستانندۀ حیات را به همراه
داشته باشد ،از رهگذر جمع میان تبصرۀ  2مادۀ  88و مادۀ  91قانون مجازات اسالمی باید در راستای
رعایت مصالح عالیۀ آنها در فرایند جامعهپذیرسازی تحت تدابیر بازپرورانه واقع شوند .این امر
درخصوص پاسخهای کیفری جرایم مستوجب حد و قصاص محل تردید و تأمل است؛ زیرا از
یکسو ،جرایم حدی باید با محوریت گفتمان شرع تفسیر شوند و از سوی دیگر ،جرایم مستوجب
ً
قصاص ،که مطلقا حقالناس هستند ،باید از گذر مادۀ  120قانون مجازات اسالمی مورد مداقه قرار
گیرند و راهبرد مصالح عالیه را به صرف وجود تردید و شبهه ،به نفع طفل یا نوجوان اعمال نمود .بر
ً
این مبنا ،اعمال قاعدۀ درأ یکی از جلوههایی است که مطلقا درخصوص اطفال و نوجوانان باید اجرا
شده و هر مقرره را بهویژه ،بهرغم انعطافپذیری شرع مقدس که از رهگذر مادۀ  120قانون پیشگفته
در جرایم حدی و قصاصی متجلی میگردد ،به سود متهم تفسیر نمود و بهمحض حصول تردید و
شبهۀ مذکور در مادۀ  91قانون مذکور طفل یا نوجوان را از پهنۀ فرایند کیفری خارج ساخت.
دستۀ دیگری که قانونگذار بر مبنای سن یعنی  12الی  15سال تمام شمسی مورد پاسخ قرار داده
است ،حالت بینابینی دارد .در این رویکرد ،به نظر میرسد که مصلحت طفل یا نوجوان در گرو نوع
ً
جرم ارتکابی با نوسان همراه باشد؛ زیرا قانونگذار از یکسو در پارهای جرایم رویکرد کامال غیرسالب
ً
آزادی و از سوی دیگر ،بهصورت کامال مطلق ،جلوۀ سلبکنندۀ آزادی را معیار نوع پاسخ لحاظ نموده
است .افتراقیسازی نوع پاسخ درخصوص اطفالونوجوانان  12الی  15سال که همچنان دایرمدار
این مؤلفه (سن) گردیده ،آمیختهای با سیاست کیفری قانونگذار در میزان درجهبندی کیفرهاست.
بر این اساس ،اگرچه قانونگذار در بند (ث) مادۀ  88قانون مجازات اسالمی از عبارت
ُ
عد منفی واژۀ حبس بکاهد،
«نگهداری در کانون اصالح و تربیت» استفاده کرده و تالش داشته تا از ب ِ
اما این نکته مطرح است که ضابطۀ تقسیمبندی نگهداری درخصوص جرایم تعزیری درجۀ یک تا
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پنج چیست؟ افزون بر این ،تبدیل کیفر حدی و قصاصی به تعزیری با توجه به تبصرۀ  2مادۀ  88و
سپس اعمال برابرنهاد آن از گذر اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی با چه شاخصی مورد سنجه قرار
میگیرد؟ وانگهی ،اگرچه وفق قاعده و بنابر ظاهر نصوص قانونی موجود درخصوص اطفال و
نوجوانان ،کیفرهای بدنی بهطور کلی درخصوص اطفال و نوجوانان ملغی شده است ،اما برمبنای
کدام معیار میتوان ضابطۀ تعیین تازیانه به نگهداری را خفیفتر به شمار آورد؟ چراکه اگر ضابطهای
که تبصرۀ  3مادۀ  19قانون پیشگفته و رأی وحدت رویۀ شمارۀ  744مورخ  1394/8/19مبنا قرار
داده شود 1و کیفر حبس مالک تشخیص مجازات شدید لحاظ شود ،آیا تبدیل تازیانه به سلب آزادی
شدیدتر نخواهد بود؟ بر این مبنا ،چنانچه بهعنوان نمونه پسر 14سالهای مرتکب حد قذف گردد،
بنابر اطالق تبصرۀ  2مادۀ  88قانون فوق باید به سه ماه تا یک سال نگهداری در کانون محکوم شود؛
ً
حال اوال ،چه ضابطهای وجود دارد که قاضی صادرکنندۀ رأی ،بر مبنای آن ،مصلحت طفل را
ً
تشخیص دهد و او را به سه ماه یا یک سال یا نوسان میان این دو محکوم به نگهداری کند؟ ثانیا ،آیا
اینگونه نیست که جامعهپذیری وی از گذر آموزشدادن به او مبنی بر فراگیری مهارتهای زندگی و
ادبیات کالمی ،بازدارندهتر از نگهداری در کانون ،که احتمال عکس شدن قضیه را دارد ،باشد؟
بدینسان ،به نظر میرسد که اگرچه قانونگذار در تالش بوده تا مصلحت کودک و نوجوان را از گذر
اجرای تدابیر سهلگیرانه مورد رعایت قرار دهد ،در واقع در این موضع و در َد َوران امر میان رعایت
ً
ً
مصالح ،دقیقا برعکس عمل نموده و مصالح عالیه را ،که اساسا دوری از دامنۀ عدالت کیفری و بهویژه
تدابیر سلب کنندۀ آزادی است ،با یک درجه تقلیل رعایت نموده و در حقیقت ،نه مصالح عالیه بلکه

 .1رأی وحدت رویۀ شمارۀ  744مورخ « :1394/8/19مطابق مادۀ  ۱۹قانون مجازات اسالمی ،قانونگذار هریک از
مجازاتها را در درجهای خاص قرار داده که قرارگرفتن هر مجازات در مرتبهای معین در عین حال ّ
مبین شدت و ضعف
آن کیفر نیز میباشد ،لکن در هریک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان
ً
سنجش آنها با یکدیگر ،تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضا با اشکال مواجه میگردد؛ بهمنظور رفع اشکال ،تبصرۀ
 ۳مادۀ  ۱۹قانون یادشده ،در مقام بیان قاعده ،مقرر میدارد … :در صورت تعدد مجازاتها و عدم امکان تشخیص
مجازات شدیدتر ،مجازات حبس مالک است…؛ عالوه بر این در قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین جزایی ،از
جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسبتر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین
مجازات حبس که علیالقاعده ماهیت خفیفتر و مالیمتری از حبس دارد ،استفاده شده است و عرف و سابقۀ
قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد .بنا به مراتب مذکور ،به نظر اکثریت اعضای
هیئت عمومی دیوان عالی کشور ،در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده ،کیفر حبس مالک
تشخیص درجۀ مجازات و بالنتیجه صالحیت دادگاه است».

مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران  / ...رستمی و موسوی

۱6۳

ً
صرفا مصالح طفل را مطمح نظر قرار داده است؛ زیرا ،به نظر میرسد که خواه درخصوص بزهکاران
ّ
بزرگسال و خواه اطفال و نوجوانان ،حد اعال آن است که از رویکرد توانگیرانۀ از نوع سالب آزادی در
صورت امکان اجتناب گردد 1.از این جهت است که باید بنیانهای اصلی اهداف کانون اصالح و
تربیت که بهرهگیری از تدابیر بازپرورانه و رویکردهای حمایتمحورانه است همواره مورد توجه قرار
گیرد .بر این اساس ،شاید بتوان نگهداری در کانون اصالح و تربیت را اینگونه توجیه کرد که در واقع،
نگهداری اطفال و نوجوانان در کانون (در این قبیل موارد) بهمنزلۀ حمایت و بازپذیرسازی آنان باشد.
اما آنچه در عمل مشاهده میشود ،بهدلیل عدم انتشار کارکردهای کانون اصالح و تربیت ،اطالعات
دقیقی در اختیار وجود ندارد.
سرانجام بر اساس طبقهبندی پاسخگذارانۀ قانونگذار ایران ،دستهای دیگر از شهروندان که بر
مبنای سن  15الی  18سال دستهبندی گردیدهاند پاسخهای متفاوتی از سوی نظام عدالت کیفری
نسبت به دو دستۀ پیشگفته دریافت خواهند کرد .رویکرد استدراجگونۀ قانونگذار در پاسخگذاری
به بزهکاری اطفالونوجوانان امری ستودنی است که در امتداد رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان
است ؛ زیرا ،این دسته از افراد در مرحلۀ گذار از کودکی به بزرگسالی هستند و رعایت تدبیر متناسب
همسو با شخصیت آنان حسب مورد میتواند در پایداری بزهکاری یا همنوایی با هنجارهای
پذیرفتهشدۀ جامعه را به همراه داشته باشد؛ این استدراجمحوری در مادۀ  89قانون مجازات اسالمی
نیز مشاهده میشود که برای  15الی 18سالهها عالوه بر رعایت معیار سن ،درجهبندی پاسخها را در
جرایم مستوجب تعزیر نیز مالک قرار داده است که به مرجع قضایی اجازه میدهد در پرتو اصل
 .1این استدالل درحالی است که رویۀ قضایی نیز بر اتخاذ این رویکرد تأکید دارد .بر این مبنا ،چنانچه قائل به آن بود
اصلی ضربوجرح عمدی قصاص است ،شعبۀ سوم دادگاه اطفالونوجوانان استان تهران براساس دادنامۀ شمارۀ
که کیفر
ِ

مرتکب این جرم شده بود ،در تعیین نوع
 9709972172600361مورخ  ،1397/7/1برای پسربچۀ 14سالهای را که
ِ
ً
پاسخ ،کامال مصالح عالیۀ اطفالونوجوانان را رعایت نموده است .شعبۀ مذکور استدالل میکند ...« :با توجه به اینکه

مرتکب حین وقوع بزه طفل بوده است ،نظر به کم و کیف ماوقع و با هدف غایی آیینی حفظ هویت و بقاء رشد و
سالمت و پرورش و رعایت منافع عالیه و حق هدایت و مراودۀ سالم و حمایت و حفاظت در برابر وضعیت زیانآور و
دادرسی ویژۀ
هرگونه استثمار از جمله مواد مخدر و جدا نبودن کودکان از والدین و سرپرستان آنها و بهرهمندی از
ِ

اجتماعی مرتکب و توجه به
کودکان و تأمین و ادغام صحیح ایشان و جلوگیری از تکرار بزه و لحاظ وضعیت فردی و
ِ

نظر مشاور ...با توجه به کمتر از موضحه و قائم به شخص بودن صمه ،از حیث عمومی ،بنابر مراتب فوق و مستندات
مرقوم و با توجه به اینکه اطفال فاقد مسئولیت کیفری هستند قرار موقوفی تعقیب خواندۀ کیفری را از تحمل مجازات
قانونی بزه منتسبه صادر و مقرر می دارد در جهت تربیت صحیح و تأدیب و مواظبت در حسن اخالق طفل تسلیم
سرپرست قانونیاش شود».
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تفرید قضایی و سازوکارهایی که برای این راهبرد اندیشیده است (مانند تشکیل پروندۀ شخصیت)،
بهتر بتواند پاسخ صحیح را انتخاب کند .ازاینرو ،بهطورکلی ،رویکرد قانونگذار درخصوص
ّ
تدرجمحوری در قبال اطفال و نوجوانان افزون برآنکه همسو با اصل قانونیبودن بزهها و پاسخها
است ،مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان را نیز به نحوی شایستهتر رعایت کند.
با این حال ،همچنان این ابهام وجود دارد که عبور از رویکرد بازپرورانه و حرکت در مسیر
سختگیرانهشدن سیاست کیفری نسبت به این دسته از شهروندان برچه ضابطهای استوار است؟ ابهام
بیشتر درخصوص اجرای مادۀ  91در فرض انتفاء حدود و قصاص است .بدین توضیح که باتوجه به
درجهبندی صورتگرفته در جرایم مستوجب تعزیر ،مالک تشخیص و تعیین مجازات بر مبنای جرم
ارتکابی با سهولت صورت گرفته است؛ 1لکن در صورت انتفاء حد یا قصاص و تبدیل آن به
«...مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل ،»...کدام مجازات باید اعمال شود؟ اگرچه بر اساس
نظریۀ مشورتی شمارۀ  7/95/2085مورخ  ،1395/8/22مرتکب برحسب سن به مجازاتهای مقرر
در مواد  88و  89قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد ،پرسش آن است که چه ضابطهای
وجود دارد که مقام قضایی بر اساس آن پاسخ مناسب را تعیین کند؟ به این معنا که هرگاه بهعنوان
نمونه حد یا قصاص از یک فرد 17ساله بهدلیل فقدان رشد و کمال عقل منتفی شد ،مقام قضایی باید
کدامیک از پاسخهای مندرج در بندهای (الف) تا (ث) مادۀ  89را اعمال کند؟ حال آنکه
درخصوص جرایم تعزیری که جرایم سبکتری از حدود و قصاص هستند ،البته درخصوص  9تا
ً
15سالهها ،میزان ،مدت و تقریبا ضابطۀ نگهداری در کانون اصالح و تربیت را مشخص نموده است.
بدینسان ،به نظر میرسد مرجع قضایی باید در صورت انتفاء قصاص درخصوص نوجوانان ،از جمع
میان مواد  612قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  )1375و  88قانون مجازات اسالمی،
پاسخ مبتنی بر مصلحت او را انتخاب کند.
در این راستا ،به نظر میرسد که بهدلیل وجود این خأل ،که بدون تردید مصالح عالیۀ اطفال و
نوجوانان را به مخاطره خواهد افکند ،در حال حاضر و تا زمان اصالح این خألها باید از رویۀ قضایی
ً
 .1گفتنی است که ِاعمال مجازات حبس برای بزهکاران  15تا  18سال مطلقا ممنوع بوده و از موجبات تجدیدنظرخواهی
محسوب خواهد شد .این رویکرد در دادنامۀ شمارۀ  9209970269701549مورخ  1392/12/8صادره از شعبۀ 63

دادگاه تجدیدنظر استان تهران تبلور پیدا کرده است که براساس آن ،دادنامۀ بدوی به شمارۀ  1000841صادره از شعبۀ
 1145دادگاه عمومی جزایی تهران به تاریخ  ،1392/7/9متهمهای  17و 18ساله را بهدلیل جرم مستوجب تعزیر به
هفتونیم سال حبس محکوم کرده بود ،ضمن تأیید دادنامۀ مزبور ،مجازات حبس را ملغی و به تحمل یک سال
نگهداری در کانون اصالح و تربیت محکوم نمود.
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استمداد ُجسته و از اصل فردیکردن کیفرها بهرهمند شد؛ زیرا ،این مرجع قضایی است که میتواند
از گذر مواجهۀ مستقیم با طفل یا نوجوان بزهکار پاسخ صحیح را انتخاب کرده و کیفر یا تدبیر
متناسب با شخصیت طفل یا نوجوان را برگزیند؛ زیرا مقام قضایی از گذر شناسایی شخصیت طفل
که بر پایۀ پروندۀ شخصیت در فرایند مرحلۀ تحقیقات مقدماتی تشکیل گردیده ،بهتر میتواند نوع
تدبیر یا کیفر مناسب را با رعایت اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها برگزیند .از اینرو ،میتوان با
همیاری مقامات قضایی و توجیه آنها در آرائی که درخصوص اطفال و نوجوانان بهویژه  15تا
18سالهها صادر مینمایند ،مصالح عالیۀ آنان را بهتر تأمین کرد .بدینسان ،میتوان به دادنامۀ شمارۀ
 9609972218602111مورخ  1396/12/8صادره از شعبۀ  101دادگاه بخش لواسانات تهران
درخصوص نوجوانی که به اتهام حمل مواد مخدر مورد محاکمه قرار گرفته بود اشاره داشت که دادگاه
بر اساس بند (ت) مادۀ  89قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی
به صندوق دولت محکوم کرد؛ همچنین میتوان به دادنامۀ شمارۀ  9609972886300225مورخ
مورخ  1396/2/28صادره از شعبۀ  103دادگاه کیفری دو اسالمشهر که دادگاه بر اساس آن یک
نوجوان 17ساله را که مرتکب تخریب عمدی  180اصله درخت شده بود ،بر اساس بند (ت) مادۀ
 89همان قانون به پرداخت  10میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نمود یا آنکه
بهموجب دادنامۀ شمارۀ  9709972218600869مورخ  1397/6/13صادره از شعبۀ  101دادگاه
بخش لواسانات ،فردی را که مرتکب جرم سرقت مستوجب تعزیر شده بود با رعایت بند (پ) مادۀ
 89قانون پیشگفته همچنان به پرداخت  10میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم نمود.
به این ترتیب ،به نظر میرسد که در تقابل رویۀ قضایی با سیاستگذاران جنایی و رعایت مصالح
عالیۀ اطفالونوجوانان در پرتو راهبرد حبسزدایی کیفری (که نگهداری در کانون اصالح و تربیت نیز
از این ماهیت برخوردار است) ،مرجع قضایی با عملکرد صحیح خود ،عالیترین مصلحت طفل یا
نوجوان را سنجیده و آنچه کمترین ضرر و بیشترین نفع به سود او را خواهد داشت ،برمیگزیند .براین
ً
اساس ،صرفا این قانونگذار نیست که میتواند مصلحت طفل را بسنجد ،بلکه مرجع و مقام قضایی
نیز از گذر بهرهمندی از تجارب مختلف و بهویژه رهیافتهای دانشهای گوناگون مانند جرمشناسی
بالینی و کیفرشناسی ،حتی گاه بهتر از قانونگذار ،میتواند طفل را از ورود به ورطۀ پایداری در
بزهکاری منع کند.
 .۱-۲تقلیلمداری پاسخهای سرکوبگر

محوریت گفتمان راهبرد افتراقیسازی سیاست جنایی دایرمدار مؤلفههای گوناگونی همچون
معیار بزه ،بزهکار و موقعیت ُمشرف به جرم ،آماج و بزهدیده است (نجفیابرندآبادی.)59 :1398 ،
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در رویکرد افتراقیسازی پاسخگذاری به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز معیار بزهکار لحاظ میشود.
در پرتو این رو یکرد «در واقع ،قانونگذار در عنوان قانون بر شخص مجرم (مرتکب) تأکید میکند و
برپایۀ آن رفتار ماهوی و شکلی متفاوتی در مقایسه با مجرمان عادی پیشبینی و تجویز مینماید»
(نجفیابرندآبادی .)61-60 :1398 ،در این راستا ،قانونگذار با توجه به قواعد و عمومات مواد 88
الی  95قانون مجازات اسالمی دو رویکرد را درخصوص دختران و پسران اتخاذ کرده است:
مادۀ  88قانون مجازات اسالمی بهطور کلی ضابطۀ سن را معیار تعیین پاسخ قرار داده و شاخص
آن را  9تا  15سال تمام شمسی لحاظ نموده است؛ لکن ،از طرفی دیگر ،در مادۀ  146همان قانون
معیار تحمیل مسئولیت بر مرتکب ،تحقق بلوغ در فرد و شاخصۀ تعیین بلوغ را در مادۀ 9 ،147سال
تمام قمری در دختران و 15سال تمام قمری در پسران بنیان نهاده است .بر این اساس ،به نظر میرسد
که قانونگذار برآن بوده تا درخصوص جرایم شرعی از ضابطۀ سن قمری و در جرایم غیرشرعی از
ضابطۀ سن شمسی بهره گیرد.
درخصوص چیستی بلوغ نیز باید به شرع مراجعه کرد و شرع نیز احد عالئم سهگانه (اتمام
9سالگی برای دختران و اتمام 15سالگی برای پسران ،روییدن موی خشن باالی آلت تناسلی و تکمیل
توانایی جنسی در دختران به واسطۀ عادت ماهانه و پسران از طریق احتالم) را محققکنندۀ بلوغ
میداند (الهام و برهانی .)281 :1/1395 ،به این ترتیب ،پاسخگذاری درخصوص دختران یک
رویکرد در فرایند عدالت کیفری دارد و عبارت از آن است که یا بالغ هستند یا بالغ نیستند .زمانی که
بالغ باشند ،مسئولیت کیفری تام داشته و باید تحت مجازات قرار گیرند و اگر بالغ نباشند فاقد
مسئولیت بوده و باید از گذر صدور قرار موقوفی تعقیب از فرایند کیفری خارج شوند؛ وانگهی،
چنانچه دختران زیر  9سال باشند و مرتکب جرم ،ولو جرایم مستوجب حد یا قصاص شوند ،افزون
برآنکه مسئولیتی ندارند ،بنابر اصل بیبدیل قانونیبودن پاسخها ،هیچ تدبیری اعم از کیفر یا اقدامات
تأمینی و تربیتی درخصوص آنها ِاعمال نخواهد شد؛ زیرا بر اساس صدر مادۀ  ،88حداقل معیار
برای تعیین نوع تدبیر در اقدامات تأمینی و تربیتی  9سال تمام شمسی است.

درخصوص پسران رویکرد متفاوت است .در پرتو اهداف نظام عدالت کیفری از گذر
تدریجیکردن سن تحمل پاسخهای کیفری ،قانونگذار در جرایم مستوجب تعزیر و جرایم مستوجب
حد و قصاص تفکیک قائل شده و به ضابطهمندی تعیین نوع پاسخ مبادرت ورزیده است .از اینرو،
سیاست کیفری قانونگذار ایران در فرایند پاسخدهی به بزهکاری اطفال به دو دورۀ پیش از بلوغ
(دوران فقدان مطلق مسئولیت) و پس از بلوغ (دوران مسئولیت) دستهبندی میگردد .افزودنی است
که در فاصلۀ کوتاه زمانی میان سن بلوغ شرعی پسران یعنی  15سال تمام قمری و  15سال تمام
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شمسی ،این افراد در صورت ارتکاب جرم تعزیری ،مشمول مادۀ  88قانون مجازات اسالمی 1392
قرار میگیرند؛ حال آنکه این افراد از منظر موازین شرعی بالغ محسوب میشوند.
موضوع قابلبحث ،درخصوص نابالغانی است که تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار میگیرند که
ً
ماهیتی شبیه به کیفر دارند .ازاینرو اوال ،پرسش آن است مگر نه اینکه فلسفۀ اقدامات تأمینی و
تربیتی خنثیکردن حالت خطرناک ،مقابله با بزهکاران بهعادت و پیشگیری از تکرار جرم است
(نجفی ابرندآبادی)7 :1374 ،؛ بنابراین ،چگونه میتوان درخصوص کودک یا نوجوانی که هدف
اصلی عدالت کیفری بازپروری او در خارج از فرایند کیفری است ،تدابیری پیشبینی شود که صبغۀ
ً
ً
کیفری دارد؟ ثانیا ،اساسا چرا نابالغی که مسئولیت کیفری ندارد باید به نام اقدامات تأمینی و تربیتی
از حقوق اساسیسازیشدۀ خود (نجفی ابرندآبادی ،)988 :1393 ،یعنی حق بر آزادی ،بر اساس
ً
تبصرۀ  2مادۀ  88محروم شود؟ ثالثا ،عبارت «در غیر این صورت» در تبصرۀ  2مادۀ  88به نظر
میرسد اشاره به این داشته باشد که پسران بین  9تا 12سال در صورت ارتکاب جرم حدی یا قصاصی
به تدابیر بندهای (الف) تا (پ) مادۀ  88محکوم میشوند و اینکه نظریۀ مشورتی شمارۀ
 7/94/1840مورخ  1394/7/11ادارۀ کل حقوقی قوۀ قضاییه که مقرر میدارد« :منظور از عبارت
«در غیر این صورت »...در ذیل تبصرۀ  2مادۀ  88قانون مجازات اسالمی  ۱۳۹2با توجه به صدر
این تبصره شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیدهاند ...و مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد یا
ً
قصاص میشوند ،است» ،اساسا خالف موازین ،قواعد و اصول تفسیری به سود متهم که باید همگرا
با رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان باشد است؛ زیرا ،چگونه میتوان دختری را تصور کرد که
به سن بلوغ (9سال تمام قمری) نرسیده است و تحت پاسخ کیفری واقع شود؛ حال آنکه بنا بر اصل
صریح قانونیبودن پاسخها ،برای مرتکبان کلیۀ جرایم زیر سن  9سال ،در هیچ قانونی ،هیچگونه
تدبیری اعم از کیفر یا اقدام تأمینی و تربیتی لحاظ نشده است.
به هر ترتیب ،به نظر میرسد ،اگرچه قانونگذار تالش کرده در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار و
تا سر حد مکان راهبرد ُمداراگرایی کیفری را اتخاذ کند و از رویکردهای سختگیرانۀ خود نسبت به
آنان بازپس رود ،اما همچنان خود در برزخ نامتجانسی گرفتار آمده که هرچه سریعتر باید برای
پیشگیری از این انسداد نسبت به اصالح این دسته از قوانین همت گمارد؛ زیرا قانونگذار از یکسو،
بر قضازدایی و برونسپاری قضایی درخصوص اطفال و نوجوانان تأکید داشته و از سوی دیگر ،با
اعمال برخی کیفرها بر این دسته از افراد به سوی سیاست کیفری سختگیرانه گام برداشته است.
بنابراین ،تصویب قوانین اختصاصی درخصوص آنان ،بهویژه تصویب هرچه سریعتر الیحۀ حمایت
از کودکان و نوجوانان ،ضروری است.
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سازی پاسخگذاری در قبال اطفال
کارگزاران عدالت کیفری ایران درصدد بودهاند تا از گذر افتراقی ِ

و نوجوانان بزهکار پاسخهایی که بهطور مستقیم تمامیت جسمانی آنان را متعرض میشود (بهویژه
ً
کیفر تازیانه) ،به کار نبندند و صرفا به تدابیر بازپرورانه یا توانگیرانۀ بدون آزار جسمی روی آورند .اما
به نظر میرسد که رویکرد دوگانهای در این خصوص اتخاذ نموده و ازاینرو ،میتوان دو خوانش را
درخصوص این رویکرد قانونگذار ارائه داد؛ زیرا در پارهای موارد ،خواه آگاهانه و خواه ناآگاهانه،
قادر به الغاء کلی این پاسخ نبوده است.
قانونگذار بهطور کلی ،از گذر دو رویکرد افتراقی سن و نوع جرم تالش کرده تا مصالح عالیۀ
کودکان و نوجوانان بزهکار را در فرایند پاسخگذاری رعایت کند که در پارهای موارد موفق و در برخی
مواضع به هدف خود نرسیده است .در این راستا ،الغاء کلی کیفر تازیانه درخصوص کلیۀ جرایم
تعزیری مرتکبان زیر هجده سال مورد پذیرش قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی نمیتوان از این قاعدۀ
کلی استنکاف نمود؛ زیرا قانونگذار ،از باب تکلیف غیرقابلعدول ،نوع تدابیر و پاسخهایی را که در
جرایم مستوجب تعزیر باید اعمال گردد در مادههای  88و  89بهصراحت تبیین و تشریح داشته و در
صورت بروز هرگونه ابهام یا خأل و از گذر قاعدۀ تفسیر به نفع متهم و تفسیر کودکمدارانه باید حسب
مورد حکم بر برائت یا قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
سیاق مادۀ  91درخصوص اعمال تازیانه در جرایم مستوجب حد بدینگونه است که هرگاه شرایط
ّ
تحقق و ثبوت جرم حدی بالغان زیر  18سال محرز و مسلم شود ،به نظر میرسد که باید تازیانۀ
مذکور نسبت به این دسته از شهروندان اجرا شود؛ «زیرا ،بهموجب مادۀ  91این قانون در صورت
ارتکاب جرمهای مذکر از سوی این دسته و وجود رشد کیفری باید همان کیفرهای پیشبینیشده
برای جرمهای مستوجب حد و قصاص را به اجرا درآورد» (نیازپور .)182 :1396 ،بدینسان،
درخصوص دختران بهطور کلی بعد از 9سالگی و پسران باالی  15سال ،امکان اجرای حد تازیانه در
صورت تحقق شرایط مذکور وجود خواهد داشت .بدیهی است که این امر فارغ از تحلیل سایر
مجازاتهای مستوجب حد مطمح نظر است؛ زیرا زمانی که تازیانه بهعنوان یک کیفر بدنی برخالف
مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان است ،بهطریقاولی سایر مجازاتهای سنگین مانند کیفرهای سالب
حیات این مصلحت را نادیده خواهند انگاشت.
بنابراین ،سیاست قانونگذار در فرایند پاسخگذاری سیاست انسجامیافتهای نبوده و در نوسان میان
این جرایم  ،تدابیر و کیفرهای مختلف توزیع شده است .اما اینکه هدف قانونگذار در تدوین یک
سیاست افتراقی مناسب در قبال بزهکاری اطفالونوجوانان گامی پیش به سوی اضمحالل سختگیری
کیفری نسبت به این دسته بوده بر همگان پوشیده نیست ولیکن باید این سیاست که اکنون بهصورت
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جزیرهای اجرا میشود ،بهنحو یکپارچه درآمده تا هدف غایی عدالت کیفری درخصوص این دسته از
بزهکاران که همانا بازپروری و بازپذیری اجتماعی و گامنهادن در مسیر جامعهپذیری صحیح باشد
تحقق پیدا کند که در این میان رویۀ قضایی نیز یاریگر مهمی برای حصول این هدف خواهد بود.
بدیهی است اختیارات مرجع قضایی در جرایم تعزیری تا حدودی نسبت به جرایم مستوجب حد و
قصاص ،محوریت بیشتری برای گفتمانسازی در راستای رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان است؛
زیرا همانگونه که درخصوص بزرگساالن ،معیار انعطافپذیری برای اعمال نهادهای ارفاقی مانند آزادی
مشروط ،تعلیق اجرای مجازات و ...باال است ،بهطریقاولی این نهادها که افزون بر ارفاقی بهصورت
افتراقی نیز درخصوص اطفال و نوجوانان موضوعیت دارند درخور توجه میباشد؛ مانند مادۀ  94قانون
مجازات اسالمی که تمام جرایم اطفال و نوجوانان را مشمول نهادهای تعویق صدور و تعلیق اجرای
مجازات میپندارد .اما بدون تردید اعمال رعایت اصل مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان درخصوص
حدود و قصاص ،بدون رعایت موازین شرعی ،با محدودیتهایی همراه خواهد بود.
 .۲جلوههای مصالح عالیه در گسترۀ پاسخدهی

دامنۀ فرایند عدالت کیفری از مرحۀ پاسخگذاری ،که از وظایف دستگاه تقنینی است ،آغاز شده
و تا مرحلۀ پاسخدهی ،که در صالحیت دستگاه قضایی است ،دربرمیگیرد .عالیترین جلوۀ مصالح
عالیۀ اطفال و نوجوانان در فرایند کیفری ِاعمال تدابیر قضازدایی بوده که به معنای خروج شخص از
فرایند رسمی کیفری قضایی و ارجاع به فرایند غیررسمی غیرقضایی است (نجفی ابرندآبادی و

هاشمبیگی .)136 :1397 ،ازاینرو و بهطور کلی ،سخنگفتن از قضازدایی اعمال اطفال و نوجوانان
اشاره به کاستن از میزان مداخلۀ بزهکاران اطفال و نوجوانان در سیستم عدالت کیفری دارد .هرچند
َ
که قضازدایی از جرایم نوجوانان به اشکال مختلف قابل اجرا است ،لکن از رهگذر نقاط تماس،
اعمال راهبردها ،اهداف و شناسایی یک تعریف جهانی امری دشوار است (.)James V., 2015: 422
بدینسان ،گاه این امر حاصل نشده و الجرم فرد در یک فرایند کیفری رسمی محاکمه میشود که در
این فرض نیز مقام قضایی در تمامی جوانب باید مصالح عالیۀ وی را مدنظر قرار دهد؛ چه آنکه نظام
عدالت کیفری ایران از گذر دو رویکرد ارفاق فراگیر و تزلزل در قاعدۀ اعتبار امر مختوم (بهعنوان
نمونه) این مهم را حاصل کرده است.

 .۲-۱فراگیری عام همۀ ُص َور ارفاقی

قواعد ارفاقی پیشبینیشده دربارۀ بزهکاران بزرگساالن درخصوص جرایم مستوجب تعزیر،
مانند تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات ،تابع ضوابط خاص و محدود به جرایم ّ
معینی
است که مقام قضایی نمیتواند از این شرایط گامی فراتر نهد .لکن این قاعده درخصوص اطفال و
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نوجوانان معکوس شده و دامنۀ شمول آن را به کلیۀ جرایم تعزیری ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان
تعمیم داده است.
اطفال بزهکار مشمول نهادهای ارفاقی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نمیشوند.
علت ذکر «نوجوانان» در مادۀ  94قانون مجازات اسالمی به این دلیل است که فقط مجازاتهای
نوجوانان (مادۀ  )89قابلتعویق و تعلیق هستند و اقدامات تأمینی از شمول آن خارج میباشند؛ گو
اینکه تعویق و تعلیق ناظر به مجازاتهای تعزیری بر مبنای درجۀ آن است و اقدامات تأمینی مشمول
نظام درجهبندی واقع نمیشوند.
در این خصوص باید توجه داشت اگرچه قانونگذار در مادۀ  94قانون مجازات اسالمی از واژۀ
نوجوان سخن به میان آورده و ذکری از واژۀ اطفال مطرح نبوده ،اما به نظر میرسد دلیلی بر خروج
اطفال از شمول مادۀ  94وجود نداشته و بدینسان ،اطفال  9تا 15سال نیز بر مبنای تفسیر به نفع
طفل و لزوم رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان مشمول این حکم قرار خواهند گرفت1.

صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ،که از شرایط مشابهی بر اساس مادۀ 40
قانون مجازات اسالمی برخوردار است ،به نظر میرسد که بر اساس رویکرد سیاستگذاران جنایی
ً
تقنینی و قضایی ایران تخصیص خورده و رویکرد متفاوتی را به خود دیده است؛ زیرا اوال بر اساس
ً
مادۀ  95قانون پیشین ،اطفالونوجوانان مطلقا از شمول سابقۀ محکومیت مؤثر کیفری خارج هستند
و هیچ آثاری بر محکومیتهای اطفالونوجوانان مترتب نخواهد بود؛ زیرا سیاق مادۀ  95بهصورت
مطلق ذکر شده و این اطالق به جهت افتراقیبودن بزهکاری اطفال ونوجوانان قابلتسری به کلیۀ
ً
محکومیتهای کیفری است .ثانیا بایستههای عدالت کیفری اطفال و نوجوانان مبتنی بر اصالح و
ً
بازپروری مرتکب بوده که دو شرط دیگر مادۀ  40را تأمین میکند و ثالثا به نظر میرسد که اگرچه
جبران خسارت بزهدیده از جمله شروط ضروری برای صدور این نهاد ارفاقی است ،اما عدم تمکن
 .1جالب توجه است که شعبۀ چهارم دادگاه اطفالونوجوانان بر طبق دادنامۀ شمارۀ  9709972172800214مورخ
 1397/6/18در مقام رسیدگی به اتهامات رانندگی بدون پروانۀ رسمی و حمل و نگهداری مواد مخدر که توسط یک
ّ
نوجوان 17ساله ارتکاب یافته است ،مرقوم میدارد ...« :دادگاه اتهامات وارده را محرز و مسلم دانسته اما اجرای
مجازات را با توجه به نظریۀ مشاور دادگاه مبنی بر مساعدت ...بهواسطۀ نوجوانی و رعایت مادۀ  ۳پیماننامۀ حقوق
کودک در جهت رعایت مصالح عالیۀ کودکان و مادۀ  ۹4قانون مجازات اسالمی  ۱۳۹2به مدت دو سال تعلیق
میگردد ».البته باید توجه داشت که صدور چنین آرایی باید بدون تردید از یکسو ،در راستای پیشگیری از تکرار جرم
و از سوی دیگر ،مانع سوءاستفادۀ بزرگساالن از اطفال و نوجوانان بهعنوان وسیلۀ ارتکاب جرم باشد؛ در غیر این
صورت ،صدور آرای ارفاقی وافی به مقصود نخواهد بود.
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مالی مرتکب یا عاقلۀ وی دلیلی بر منع صدور این نهادها نباشد؛ زیرا رویۀ قضایی این مشکل را
مرتفع نموده و از گذر استفاده از آن میتوان ،هر آن ،اطفالونوجوانان را مشمول مادۀ  94دانست .با
وجود این باید اشاره کرد که بر اساس تبصرۀ  2مادۀ  115قانون مجازات اسالمی چنانچه نوجوانان
مرتکب تعزیرات منصوص شرعی شوند ،تعویق و تعلیقپذیر نخواهند بود.
براین اساس ،در پروندۀ ضرب و جرح عمدی که مرتکب یک نوجوان بوده و توسط دادگاه به
پرداخت دیه محکوم گردیده ،دادگاه پس از بررسی و احراز عدم توانایی مالی مرتکب و عاقلۀ وی،
حکم به پرداخت دیه توسط بیتالمال صادر نموده است .ازاینرو ،دادنامۀ شمارۀ
 9709972260900644مورخ  1397/6/19صادره از شعبۀ  102دادگاه کیفری دو مالرد مقرر
میدارد...« :درخصوص پرداخت دیه به مصدوم ...توسط پدر محکومعلیه ...بهعنوان عاقلۀ...
[محکومعلیه پرونده] موضوع دادنامۀ شمارۀ  ۹60۹۹72260۹00786از آنجا که طبق
صورتجلسۀ ...دادیار محترم شعبۀ اول اجرای احکام شهرستان مالرد شخص عاقله فاقد توانایی مالی
کافی و مال و اموال جهت پرداخت دیه میباشد لذا با استناد به مادۀ  470قانون مجازات اسالمی
مصوب سال  ۱۳۹2و رعایت مادۀ  85قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  ۱۳۹2حکم به
پرداخت دیات مندرج در دادنامۀ  ۹60۹۹72660۹00786مورخ  ۱۳۹7/5/۱صادره از شعبۀ ۱02
دادگاه کیفری  2مالرد از بیتالمال مسلمین و در حق مصدوم صادر و اعالم مینماید ». ...به این
ترتیب ،به نظر میرسد این قبیل آراء مؤید اجرای قانون در گسترۀ حمایت از بزهدیدگان و پیشگیری
از بزهکاری مجدد ایشان است که میتواند از سوی سایر مقامات نیز مورد ّ
تأسی قرار گرفته و کلیۀ
جرایم نوجوانان را بر اساس مادۀ  94مورد تعویق و تعلیق قرار داد.
همچنین به نظر میرسد تبصرۀ مادۀ  44قانون مجازات اسالمی ،که بر ممنوعیت صدور قرار
تعلیق اجرای مجازات به جهت الغای قرار تعویق تعقیب و صدور حکم محکومیت تأکید دارد ،بر
اطالق مادۀ  94خدشهای وارد نمیکند؛ زیرا رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان ایجاب میکند
که همواره رویکرد تسامحمدارانه و تساهلگرایانۀ دستگاه عدالت کیفری نسبت به این دسته از
شهروندان اعمال شود؛ چه آنکه صدور جواز قانونگذار مبنی بر فراگیربودن شمول تعویق و تعلیق
نسبت به کلیۀ جرایم ارتکابی تعزیری از سوی این افراد حکمی استثنائی بوده و میتوان با لحاظ تفسیر
همهجانبه به سود طفل و ن وجوان بزهکار مبنی بر تسامح فراگیر ،چنانچه قرار تعویق صدور حکم
ملغی گردد ،تعلیق اجرای مجازات را اعمال نمود .این در حالی است که بر اساس قاعدۀ  15از قواعد
پکن ،طیف متنوعی از تصمیمات با امکان انعطاف بهمنظور اجتناب از فرستادن نوجوانان به
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مؤسسات در حداکثر موارد ممکن در اختیار مرجع ذیصالح قرار خواهد گرفت که این تصمیمات
بهصورت انفرادی یا تلفیقی مانند احکام مراقبتی ،ارشادی و نظارتی ،تعلیق مراقبتی و ...خواهد بود.
 .۲-۲عدول از قاعدۀ فراغ دادرسی

در پهنۀ آیین دادرسی کیفری ،هرگاه یک رأی قطعیت قضایی یافت ،به جریان انداختن آن جز به
حکم قانون و در مواد مصرح قانونی امکانپذیر نیست .ازاینرو ،هرگاه ادلۀ جدیدی مبنی بر بیگناهی
محکومعلیه حاصل شد ،برای پیشگیری از اشتباه قضایی ،توسل به یکی از طرق فوقالعادۀ رسیدگی،
که همان اعادۀ دادرسی نام دارد ،تجویز شده است (آشوری.)362 :1392 ،
بهرغم این سازوکار ،قانونگذار ایران در پرتو راهبرد افتراقیسازی فرایندکیفری اطفال و نوجوانان
ً
که هدفی جز رعایت مصالح عالیۀ آنان ندارد ،استثنائا به دادگاه صادرکنندۀ حکم اجازه داده است تا
تحت شرایطی در حکمی که خود صادر نموده است تجدیدنظر کند .در این راستا ،قانونگذار دو
رویکرد را اتخاذ نموده است:
بازبینی در پاسخهای سالب آزادی از جمله رویکرد قانونگذار در رعایت مصالح عالیۀ اطفال و
نوجوانان بزهکار است .در پرتو این رویکرد ،مادۀ  90قانون مجازات اسالمی تجدیدنظر درخصوص
نگهداریها در کانون اصالح و تربیت را منوط به گذراندن یکپنجم از مدت نگهداری و دیگر شرایط
از جمله توجه به گزارشهای واصله از وضع طفل و تقلیل تا یکسوم نموده است 1.در این راستا،
برخی از حقوقدانان معتقدند که تجدیدنظر مندرج در مادۀ  90ناظر بر مادۀ  89و تجدیدنظر
لحاظشده در تبصرۀ  3مادۀ  88ناظر بر مادۀ  88است (الهام .)50 :1397 ،اما به نظر میرسد که
اختیار قاضی در تجدیدنظر آراء نگهداری در کانون با توجه به اطالق مادۀ  90و سیاق تبصرۀ  3مادۀ
ً
 ،88مطلقا ناظر به نگهداری اطفال ونوجوانان ،خواه  12تا 15سالهها بر اساس بند ث مادۀ  88و
خواه  15تا  18سالهها که بهموجب بندهای الف تا پ مادۀ  89سلب آزادی میشوند را شامل
میشوند .به این ترتیب ،خروج بند ث مادۀ  88از شمول مادۀ  90و الحاق آن به تبصرۀ  3مادۀ 88
به نظر میرسد با ظاهر عبارات قانونی همسو نباشد.

 .1این در حالی است که در رویکردی فراگیرتر مطابق مادۀ  42الیحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان دادگاه ضمن صدور
حکم محکومیت میتواند با رعایت مصالح کودک یا نوجوان برخی از اقدامات و تدابیر مانند سپردن به اشخاص حقیقی
ً
سازی راهبرد پیشگیری از تکرار جرم ،دقیقا همان هدفی که مادۀ  90قانون مجازات اسالمی به
یا حقوقی برای محقق ِ
دنبال آن است را اتخاذ نماید.
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ً
تجدیدنظرهای پیشبینیشده توسط قانونگذار فراگیر نبوده و صرفا دستهای از تدابیر یا پاسخهای
کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان را دربرمیگیرد .اگرچه قانونگذار در تبصرۀ  3مادۀ  88قاضی را
از اختیار وسیع برخوردار نموده و هرچند بار که صالح بداند برپایۀ اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال
ً
و نوجوانان میتواند در آرای خود تجدیدنظر کند ،اما گسترۀ این اقدام صرفا ناظر به بندهای (الف) و
(ب) مادۀ  88بوده و سایر تصمیمات مذکور در این ماده در بندهای (چ) و (ت) را شامل نمیشود.
ً
همین رویکرد در مادۀ 90این قانون نیز اتخاذ شده و دامنۀ شمول آن را صرفا ناظر به تدابیر نگهدارندۀ
طفل یا نوجوان در کانون اصالح و تربیت داشته و بدینسان ،بندهای (ت) و (ث) مادۀ  89از شمول
تجدیدنظر در آراء خارج میباشند.
ً
به این ترتیب ،سیاستگذاران جنایی ایران مطلقا تجدیدنظر در آرای نگهدارنده و سلبکنندۀ
ً
آزادی را که تحت هر شرایطی ناظر به طفل یا نوجوان باشد پذیرفتهاند ولیکن به مقام قضایی صرفا
ً
یکبار حق در بازبینی رأی خود را دادهاند ،آنهم از یکسو با رعایت شرایطی و از سوی دیگر ،صرفا
حق در تقلیل مدت نگهداری و بدینسان ،تجدیدنظر در این خصوص شامل تعیین در بازنگری برای
ِاعمال شدت در نوع آن اقدام نمیباشد.
ً
وانگهی ،تبصرۀ  3مادۀ  88که صرفا ناظر بر یک سلسله تدابیر بازپرورانه است ،قابلبازبینی
توسط مرجع صادرکننده بوده و با توجه به گفتمان قانونگذار در این تبصره و رویکردی که در مادۀ
 90پیشگفته است ،به نظر میرسد تبصرۀ  3مادۀ  88شامل افزایش شدت نوع اقدام تأمینی و تربیتی
میشود؛ زیرا از آنجایی که اقدامات تأمینی و تربیتی از خصیصههای متعددی برخوردار بوده که
نامعینبودن یکی از آنهاست و از طرفی دیگر ،هدف غایی در اقدامات تأمینی و تربیتی بازپذیری و
بازپروری طفل بزهکار بهجهت پیشگیری از بهعادتشدن بزهکاری (نیازپور )1387 ،در اوست و
در نهایت بهجهت آنکه تدابیر بندهای الف و ب مادۀ  88بهتمامی ماهیت اصالحگرایانه داشته و نه
توانگیرانه ،برخی حقوقدانان معتقدند که تبصرۀ  3مادۀ  88شامل تشدیدنظر نمیشود (الهام،
 .)50 :1397به نظر میرسد که مقام قضایی میتواند ،تا حصول قطعیت اصالح ،این تدابیر را
ً
افزایش دهد .همچنین ،اگر منظور قانونگذار در تبصرۀ  3مادۀ  88صرفا ناظر بر تخفیف بوده و
مدت لحاظشده مورد تقلیل قرار
تشدید مالک نمیبود ،باید همانند مادۀ  90اشاره میداشت که باید ِ

گیرد و بدینسان با عدم ذکر این مؤلفه به نظر میرسد که نتیجۀ بازنگری در تبصرۀ  3مادۀ  88تشدید
اقدام تأمینی باشد .اما اینکه غایت آن تا چه زمانی است ،به نظر میرسد که با توجه به ضابطۀ تعیین
سن در صدر مادۀ  88پایان مدت آن 15سالگی تمام شمسی باشد و چنانچه پس از این مدت ،اصالح
محقق نگردید ،باید چارهای جامع و کامل اندیشیده شود.
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افزودنی است که نمیتوان از حداکثر مدت زمان سنی تعیینشده برای فرد ،یعنی 18سالگی ،او
را تحت تدابیر تأمینی و تربیتی قرار داد؛ زیرا اصل قانونیبودن بزهها و پاسخها و لزوم رعایت اصل
تناسب میان پاسخ اعطایی و بزه ارتکابی ایجاب میکند که تدابیر مندرج در قانون بر فرد اعمال و
اجرا شود و چنانچه طفل یا نوجوان در این مدت اصالح نگردید ،خأل قانونی برای اصالح وی در بازه
زمانی بیش از  18سال وجود دارد که نمیتوان آن را با مجازاتهای فراقانونی مرتفع نمود.
نتیجه

کودکان و نوجوانان ،خواه بهعنوان بزهدیده خواه بهعنوان مرتکب رفتارهای مجرمانه و خواه بهعنوان
افراد در معرض خطر ،همواره باید از حیث تدابیر پیشگیرانه بهطور کلی مورد حمایت قرار گیرند.
کنشگران قضایی ،پیراقضایی و غیرقضایی نیز باید تمام تالش خود را مصروف دارند که این مهم
حاصل شود .این دسته از شهروندان که در مسیر جامعهپذیری قرار داشته و آیندهسازان هر نظام
حاکمیتی به شمار میآیند ،باید همواره از جهات مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرند .دفع هرگونه
ضرر و جذب هرنوع منفعت مؤلفهای است که همگان بهخصوص حاکمیت باید در راستای آن بدون
وقفه تالش کنند.
چنانچه شهروندان در فرایند جامعهپذیری به هر دلیل در ورطۀ بزهکاری گام نهند ،در فرایند
کیفری ایران ،نخستین مواجهۀ خود را با دستگاه عدالت کیفری خواهند داشت .هدف غایی این
دستگاه باید آن باشد که تمامی ظرفیتها و سازوکارهایی را که در اختیار دارد به کار گرفته تا چرخۀ
بزهکاری را در این دسته از افراد متوقف ساخته و از ورود مجدد آنان به این فرایند عدالت کیفری
پیشگیری به عمل آورد.
سیاستگذاران جنایی ایران در راستای تحوالت ژرفی که از سال  1392به این سو پدیدار
ساختهاند کوشش کردهاند تا در پرتو رعایت اصل مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان کلیۀ جوانب
حمایتی را درخصوص این دسته از شهروندان به کار گرفته تا از گذر آن هدفی که برپایۀ آن سیاست
جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان را بنیان نهادهاند محقق سازند.
با وجود تالشهایی که این کارگزاران درخصوص حمایت از اطفال و نوجوانان بزهکار نمودهاند،
در پارهای موارد یک سیاست برزخگونه را نمایان ساخته که نه میتوان بازپروری محض و نه
سرکوبگرایانۀ مطلق نامید .این سیاست دوگانه که به سردرگمی قضایی میانجامد با دو قرائت از
رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان مواجه میگردد :نخست ،قرائتی که قانونگذار از این اصل
داشته و دوم ،قرائتی که رویۀ قضایی بر اساس آن رویکردهای این اصل را متبلور میسازد.
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اینکه قانونگذار برآن بوده تا اطفال و نوجوانان را بهطور کلی از بزرگساالن متمایز سازد اقدامی
ستودنی است؛ ازاینرو ،مناسبتر است مفاهیمی که در گسترۀ حقوق کیفری نسبت به بزرگساالن
اتخاذ می شود از دایرۀ شمول سیاست جنایی افتراقی کنار نهاده شود تا از آثار و بار منفی واژگانی که
ساطع میشود ممانعت به عمل آورد؛ ازاینرو ،اگر در پرتو اصل چهارم قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران از لحاظ مبانی شرعی محدودیتی وجود نداشته باشد ،پیشنهاد میشود ذکر واژۀ
«مجازات» در مادۀ  89قانون مجازات اسالمی حذف شده و همانند مادۀ  88واژۀ «تصمیم» یا
«تدبیر» برای جایگزینی آن مورد استفاده قرار گیرد؛ این امر خود میتواند دریچهای به سوی
پژوهشهای فقهیحقوقی برای این موضوع بگشاید.
پیشبینی برخی تدابیر ارفاقی که شامل همۀ جرایم تعزیری ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان
میشود و جلوههای آشکار از رعایت مصالح عالیۀ آنان میباشد به نظر میرسد که امکان تعمیم به
دیگر نهادها را نیز داشته باشد .بدینسان ،اگرچه تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
درخصوص کلیۀ جرایم تعزیری پذیرفته شده است ،به نظر میرسد که میتوان سایر نهادهای ارفاقی
مانند معافیت از کیفر و نظام نیمه آزادی را نیز درخصوص آنان متصور داشت .بر این اساس پیشنهاد
میشود که مادۀ  94قانون مجازات اسالمی به این شکل مورد بازبینی قرار گیرد« :کلیۀ نهادهای
ارفاقی که در این قانون و سایر قوانین خاص برای مرتکبان بزرگسال پیشبینی گردیده با رعایت
مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان از سوی تمام مراجع و مقامهای قضایی بهصورت کامل و در همۀ
جرایم مستوجب تعزیر ِاعمال و اجرا شود ،مگر اینکه بزهدیده نیز طفل یا نوجوان باشد».
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