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سرهنگ دوم سيد سعيد كشفى1

چكيده 
يكى از معضالتى كه دادرسى اطفال با آن روبه روست، نحوة برخورد و چگونگى رفتار با اين كودكان بزهكار 
داراى  و  محدود  گرفته،  صورت  زمينه  اين  در  كه  پژوهش هايى  است.  روان شناختى  و  فنى  امرى  كه  است 
كاستى هاى زيادى است. طرز كار و عملكرد پليس به عنوان يكى از بازوان دستگاه عدالت كيفرى  در اين 
تحقيقات مورد توجه قرار نگرفته است. در اين نوشتار سعى شده تا به روش تحقيق مرورى، انتقادى و تحليلى 
به شيوة كتابخانه اى و ميدانى با استفاده از سايركتب و قوانين و مقررات بين المللى به نقش پليس متخصص در 

دادرسى كودكان و نوجوانان پرداخته شود. 
نتايج حاصل اين تحقيق دربارة نقش پليس در مرحلة تعقيب و تحقيق و برخورد متفاوت پليس با كودكان 
و بزهكاران است و طرز كار پليس، در مرحلة صدور و اجرا و پس از اجراى حكم اين است كه با حضور خود 
در هر يك از اين مراحل و ارائه توصيه هاى الزم به مقام قضايى نقش مهمى در اجراى دادرسى عادالنه داشته 

باشد. ضرورت تشكيل پليس اطفال و نوجوانان بزهكار از نتايج اين تحقيق به شمار مى رود. 

كليد واژه ها
 / Delinquent بزهكار / Juvenile Delinquent  اطفال بزهكار  /  Police پليس  /  Trail دادرسى

 . Depenalization كيفرزدايى  / Decriminalization جرم زدايى / Victim  بزه ديده

1. عضو هيئت علمى دانشگاه علوم انتظامى.

نقش پليس در دادرسى كودكان و نوجوانان

تاريخ دريافت: 87/1/20
تاريخ پذيرش: 87/7/25
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مقدمه
نحوة  مى شود  مشاهده  كشور ها  در  بزهكار  اطفال  دادرسى  در  كه  مشكالتى  از  يكى 
برخورد و رفتار با اين دسته از بزهكاران جوان است كه به لحاظ فنى و روان شناختى، 
به  منتهى  و  شود  آنان  به  مجرمانه  برچسب  سبب  است  ممكن  نشود  توجه  آن  به  اگر 
بزهكارى و بزه ديدگى ثانويه شود. نوجوانان داراى طبعى انعطاف پذير و قابل اصالح 
و تربيت هستند و چنانچه در اقدامات حمايتى و هدايتى از آنان سهل انگارى شود، به 
سمت ارتكاب جرايم ديگر سوق داده مى شوند. اكثر بزهكاران حرفه اى خطرناك كسانى 

هستند كه اولين جرم را در دوره  كودكى مرتكب شده اند. 
مأموران انتظامى داراى مسئوليت هايى چون: حفظ نظم و آرامش در اجتماع، كشف 
مقامات  از  قبل  غالبًاً  و  هستند  جرايم  وقوع  از  پيشگيرى  و  بزهكاران  دستگيرى  جرم، 
قضايى از وقوع جرم و يا بروز حالت خطرناك مطلع شده و تحقيقات مقدماتى را به 
عمل مى آورند. برخورد اوليه پليس در خصوص اطفال بزهكار مى تواند تأثير عميقى در 
روحيه آنان باقى گذارد. چنانچه اين رفتار مثبت باشد و با خونسردى و احترام اشتباه 
آنان را گوشزد كنند و لزوم رعايت قوانين را يادآور شوند ممكن است از عمل خويش 
اظهار ندامت كنند. خشونت و تحقير و توهين، حس انتقام جويى و سركشى را تقويت و 
آنان را نسبت به جامعه بدبين مى كند. تمام مشكالت و مسائل ويژه در دادرسى اطفال 
و نوجوانان تنها به مقام قضايى و پليس اختصاص ندارد و به تنهايى قابل حل نيست؛ 
چه بسا ممكن است اين مشكل بيش از نبود يك قانون مدون و جامع در اين خصوص 
باشد كه اكثر كشورها براى پيشگيرى از اين معضل به اصالح و تدوين قوانين حمايتى، 

هدايتى و تربيتى اطفال و نوجوانان اقدام كرده يا در صدد آن هستند.
در اين خصوص عده اى از مؤلفان (كاپالر، 1378)، فقدان دستگاه اجرايى متخصص 
را مشكل عمده اى تلقى كرده اند و برخى ديگر (اسكتن، 1378)، نبود قوانين و مقررات 
صريح و مدون را معضل دانسته و دستة ديگر، فقدان قاضى ويژه را از جمله مشكالت 
در برخورد با اين قشر از نوجوانان مى دانند(رزماتين، 1378). اين امر از اين جهت حائز 
اهميت است كه پليس مى تواند مهم ترين تأثير و نقش را در دادرسى كودكان و نوجوانان 
به  راجع  تحقيقاتى  گريخته  و  جسته  صورت  به  چه  اگر  سابقه  لحاظ  از  باشد.  داشته 
دادرسى اطفال و نوجوانان صورت گرفته است، ولى هيچ يك از اين تحقيقات به نقش 

پليس در دادرسى نوجوانان نپرداخته است. 
 واكنش نظام هاى كيفرى در برابر رفتارهاى بزهكاران بايد مبتنى بر نوعى سياست 
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تغيير مسير باشد. سياستى كه مسير رسيدگى به اين نوع رفتار ها را از ابعاد بدنام كننده 
اين نظام تغيير دهد و دور كند.  انديشة حاكم بر اين سخن آن است كه بايد تمامى تالش 
مسيرهاى  از  جداى  مسيرى  به  مجرمان  از  خاص  قشرهاى  تا  داد  خرج  به  را  ممكن 
بخش  با  تماس  از  را  آنان  كه  مسيرى  شوند؛  هدايت  جزايى  نظام  در  دادرسى  رسمى 
عمده اى از اركان رسمى اين نظام به دور مى دارد و از اين طريق، احتمال بدنام شدن 

آنان را كاهش مى دهد. 
از طرف ديگر، گروهى از كودكان ممكن است بزه ديده واقع شوند كه در تماس و 
تعامل با دستگاه هاى قضايى و اجرايى ممكن است با نوعى ناماليمات روبه رو شوند كه 
پليس به عنوان بازوى دستگاه عدالت كيفرى مى تواند نقش مهمى در اين فرآيند داشته 
باشد (رايجيان اصلى، 1381: 11)؛ بنابراين اهميت موضوع حمايت از كودكان، چه در 
مقام بزهكار و چه در مقام بزه ديده كه ارتباط تنگاتنگ با فرآيند كيفرى دارند، ضرورت 
توجه به نقش و جايگاه آنها در اين فرآيند و تحقق سياست حمايت از آنان را نمايان 

مى سازد. 
وظايف پليس در قبال كودكان و نوجوانان متنوع و گوناگون است. با تكيه بر تحقيقات 
ميدانى نگارندة اين سطور، بسيارى از كودكان و نوجوانان بزهكار در ايران از عملكرد 
نوجوانان  جايگاه  در  آن  نقش  و  پليسى  مرحلة  انتخاب  مى كنند.  نارضايتى  ابراز  پليس 
بزهكار به داليل گوناگون صورت گرفته است؛ از جمله اينكه اختيارات و وظايف پليس 
مى تواند به سان شمشيرى دولبه عمل كند و به زيان بزه ديده و بزهكار تمام شود. اولين 
برخورد و مواجهة پليس با بزه ديده و بزهكار حائز اهميت است و مى تواند تأثير بسيارى 
جبران آثار آن آسان  باشد،  نامناسب  چنانچه برخورد  باشد؛  داشته  افراد  بر اين گونه 
نيست. اشتباهات قضايى در مرحلة دادسرا، دادگاه، و در مراحل باالتر قابل جبران است، 
ولى اشتباهات پليسى و خطاى آنان قابل جبران  نيست (اقليما، 1383: 162). به منظور 
رفع اين معضل، مجمع عمومى سازمان ملل براى بهبود وضع كودكان و نوجوانان در 
جهان، قوانين و مقرراتى در قالب رهنمود، توصيه نامه و كنوانسيون، مصوب كرده و 
براى اجرا به دولت هاى عضو ارسال كرده است. مهم ترين آنها مقررات سازمان ملل در 
مورد دادرسى مصوب 1985 مشهور به قواعد بيژينگ و كنوانسيون حقوق كودك مصوب 
20 نوامبر 1989 است، كه كشورها براى اجراى اين مقررات به دليل نداشتن متخصص و 
وسائل الزم، در اجرا با مشكالت عديده اى مواجه شده اند؛ بنابراين، قبل از تصويب قوانين 

و مقررات، امكانات اجراى آن بايد فراهم شود (دانش، 1378: 97). 
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هرگونه رسيدگى و اتخاذ تصميم در خصوص بزهكارى اطفال بايد به قاضى يا مقام 
تشكيل  با  تا  شود،  تفويض  متخصص  پليس  به  مقدماتى  رسيدگى  حتى  و  صالحيتدار 
به  نوجوان  يا  طفل  شخصيت  با  منطبق  اصالح  و  بازپرورى  روش  شخصيت،  پرونده 
اجرا گذاشته شود. با توجه به تصويب كنوانسيون حقوق كودك در سال 1372 از طرف 
ايران، نيروى انتظامى نيز وظيفه خود را بخشى از حركت جهانى براى بهبود هر چه 
بيشتر رفتار با كودكان معارض با قانون مى داند و تدابير حمايتى تقنينى، به ويژه در 
قانون آيين دادرسى كيفرى، مى تواند به منظور تضمين موقعيت مطلوب آنها در فرآيند 

كيفرى جامه عمل به خود بپوشد(رايجيان اصلى، 1384: 59 ـ 50). 
شيوة  به  تحليلى  ـ  توصيفى  تحقيق  روش  به  است  شده  سعى  نوشتار  اين  در 
قرار  بررسى  مورد  نوجوانان  و  كودكان  دادرسى  فرآيند  در  پليس  نقش  كتابخانه اى 
گيرد؛ زيرا در اليحه قضايى رسيدگى به جرايم اطفال كه هم اكنون در مجلس در دست 
بررسى و تصويب است بر ضرورت وجود پليس متخصص اطفال در ماده 53 تأكيد 

شده است. 
بزهكار  نوجوانان  و  كودكان  دادرسى  در  پليس  نقش  بررسى  به  پژوهش  اين  در 
پرداخته و بر اين اساس، مطالب در دو گفتار ارائه مى شود: گفتار نخست به بررسى 
نقش پليس در مرحله تعقيب و تحقيقات مقدماتى اختصاص يافته است. گفتار دوم نيز به 

ديگر مراحل اين فرآيند (مرحله رسيدگى و پس از آن) اختصاص دارد. 

گفتار اول : نقش پليس در مرحله تعقيب و تحقيق
قانونگذار  است.  بزه ديده  يا  شاكى  شكايت  تحقيق،  و  تعقيب  به  شروع  راه هاى  از  يكى 
شكايت و يا اعالم جرم از طرف بزه ديده را از جهات قانونى شروع تعقيب مى داند (ماده 

65 قانون آيين دادرسى كيفرى، مصوب 1378). 
ممكن است جرم از مصاديق جرم مشهود يا غير مشهود باشد كه در جرايم مشهود، 
اختيار مأموران نيروى انتظامى نسبت به جرايم غير مشهود متفاوت است. در نوع اول 
مى توانند مدتى طفل يا نوجوان را تحت نظر قرار دهند؛ اما در نوع دوم، تحقيقات را بايد 
به دستور قاضى انجام دهند. اصل سى و دوم قانون اساسى كشورمان موضوع بسيار 
دالئل  ذكر  با  بايد  اتهام  موضوع  بازداشت،  صورت  در  كه  است  شده  متذكر  را  مهمى 
بالفاصله كتبًا به متهم ابالغ و تفهيم شود. فوريت و زمان در حفظ حقوق متهم بسيار 
مهم است بسيارى از اطفال و نوجوانان نمى دانند براى چه دستگير شده اند و نسبت به 
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عمل ارتكابى شرمنده هستند، ولى دقيقًا نمى دانند اتهام آنها چيست؟ پليس بايد بالفاصله 
سى وهفتم  اصل  مى آيد.  پيش  تحقيق  مرحله  تعقيب،  از  بعد  كنند.  ابالغ  آنها  به  را  اتهام 
حقوق  نامه  پيمان  ماده 40   2 قسمت  ب  بند  يك  شق  در  كه  كشورمان  اساسى  قانون 
است.   اقدامات  از  بسيارى  مانع  اصل  اين  است.  برائت  اصل  است،  منعكس  هم  كودك 
تا اينكه مجرميت طفل ثابت نشده، اصل جارى است و ما بايد در حدود همان مقررات 
حداقل كه در مرحلة تحقيق پيش بينى شده، عمل كنيم. اصل سى و هشتم، منع شكنجه 
شده  پيش بينى  كودك  حقوق  نامة  پيمان  ماده 40  قسمت 2  ب  بند  شق 4  در  كه  است 
است. در اين مرحله از تحقيق، بسيار مهم است كه اطالعات مأخوذه از طفل چقدر واقعى 
است؟  آيا همان مطالب را نزد قاضى بازگو مى كند؟  نحوة اخذ اقرار چگونه است؟ نحوة 
نوشتن صورت مذاكرات در نيروى انتظامى بسيار مهم است. اصل سى و نهم قانون 
اساسى، هتك حرمت و حيثيت كسى را كه به حكم قانون بازداشت و دستگير و زندانى 
شده، ممنوع و موجب مجازات دانسته است. ماده 37 پيمانه نامه حقوق كودك نيز به منع 

هتك حيثيت و حرمت تأكيد دارد. رعايت حرمت از اصل برائت سرچشمه مى گيرد. 

1 ـ در احضار 
به استناد ماده 223 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى، احضار طفل از طريق ولى يا 
سرپرست او به عمل مى آيد و در صورت عدم حضور، برابر مقررات جلب مى شود. 
يا  ولى  طريق  از  مورد،  درهر  رسيدگى  و  مقدماتى  تحقيقات  انجام  براى  طفل  احضار 
سرپرست او صورت مى گيرد. به موجب ماده 148 آيين دادرسى كيفرى، قاضى كسانى 
را كه به تشخيص خود يا با معرفى بزه ديده يا اعالم مقامات مربوطه (مثل پليس) براى 
ب  بند  ماده 40  المللى  بين  مقررات  در  مى كند.  احضار  بداند،  الزم  اتهام  شدن  روشن 
شده  گرفته  قرار  مدنظر  نيز  والدين  طريق  از  طفل  احضار  صراحت،  به  نيز   2 قسمت 
موعد  در  است  موظف  متهم   » كيفرى  دادرسى  آيين  قانون  ماده 116  با  مطابق  است. 
مقرر حاضر شود»  حضور در موعد مقرر، مديريت زمان را در اختيار مقام قضايى و 
بزه ديده قرار مى دهد، كه متهم نتواند با تأخير در حضور، موجبات اطاله دادرسى را 

فراهم كند. 
2 ـ در جلب 

از  اصلى  هدف  چند  هر  مى گيرد،  صورت  پليس  تحقيقات  در  حضور  براى  متهم  جلب 
جلب متهم روشن ساختن هر چه سريع تر برخى از ابهامات است، ولى در هر صورت 
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بزه ديده (شاكى) از جلب متهم نيز سود مى برد. امكان دسترسى بيشتر و سريع نسبت 
آيين  قانون   117 ماده  برابر  مى شود.  محسوب  بزه ديده  از  حقوقى  حمايت  متهم،  به 
دادرسى كيفرى، متهمانى كه پس از احضار حاضر نشوند و گواهى عدم امكان حضور 
هم نفرستند توسط قاضى جلب مى شوند و به استناد ماده 223 قانون آيين دادرسى 
كيفرى در صورت عدم حضور براى بار دوم، جلب مى شوند. يكى از اهداف جلب، اصل 
وقوع  با  كه  بزه ديد  است.  جلب  حضور،  عدم  نتيجه  اصوًال  است.  رسيدگى  در  تسريع 
از  حقوق  به  يافتن  دست  امكان  متهم،  شدن  متوارى  صورت  در  است  ديده  بزه آسيب 

دست رفته اش را نخواهد داشت. 

3 ـ در دستگيرى 
به موجب مواد قانونى و اصول قانونى اساسى (اصل 3) و ماده واحد حفظ آزادى هاى 
مشروع، دستگيرى بايد قانونى و مطابق با قانون باشد. دستگيرى يك اقدام محدودكننده 
به شمار مى آيد. اگر پليس هدف از دستگيرى را بداند، ممكن است از طريق ديگر به غير 
متهم  حضور  تضمين  است  ممكن  مذكور  هدف  شود.  حاصل  هدف  اين  دستگيرى  از 
ادله،  رفتن  بين  از  جلوگيرى  آسيب،  مقابل  شهود در  قربانيان و  از  حمايت  دادگاه،  در 
صورت  احتياط  با  بايد  دستگيرى  هميشه  باشد.  بيشتر  جرم  ارتكاب  از  جلوگيرى  و 
گيرد. دستگيرى نبايد به عنوان كنار گذاشتن موقت فرد از جامعه، پاك سازى محيط يا 
شيوه اى از مجازات استفاده شود. حقوق كودكان و نوجوانان اشخاص دستگير شده 
حقوق  كنوانسيون  ماده 37  شود.  داده  توضيح  كودك  براى  دستگيرى  محض  به  بايد 
براى  و  راهكار  آخرين  عنوان  به  بايد  دستگيرى  كه  است  مطلب  اين  مؤيد  نيز  كودك 
كوتاه ترين زمان ممكن صورت گيرد. البته پليس، با توجه به نوع جرم ارتكابى و سن 
فرد، مى تواند از اقدام هاى جايگزين استفاده كند. در مقررات پكن مصوب 1985 توصيه 
رسيدگى  نوجوانان  و  اطفال  پرونده هاى  به  كه  مقاماتى  ساير  و  پليس  كه  است  شده 
مى كنند، بايد اختيار قضازدايى، مختومه كردن پرونده ها، بدون توسل به دستگيرى و 
محاكمه را داشته باشد. استفاده از جايگزين ها نيز به جاى دستگيرى حائز اهميت است. 
اخطار پليسى در صورتى كه جرم، شديد نباشد و اعزام كودك به منزل و درخواست از 
خانواده وى مبنى برحضور در ساعت مقرر در كالنترى و نيز ابالغيه رسمى به خانوادة 
طفل براى حضور در كالنترى يا دادگاه، از جايگزين هاى ديگر محسوب مى شود. پليس 
بايد در اين مورد، تخصص هاى الزم را داشته باشد، كه مستلزم بهره مندى از آموزش 
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است. (ماده 13 مقررات پكن، مصوب 1985). 

4 ـ بازداشت
طبق قوانين و مقررات ملى، بازداشت بايد قانونى و به موجب قانون باشد، (اصل قانون 
اساسى و ماده واحده حقوق شهروندى و حفظ آزادى هاى مشروع) بند ب ماده 37 از 
به  بايد  بازداشت  است.  كرده  مطرح  صراحت  به  را  امر  اين  كودك  حقوق  كنوانسيون 
عنوان آخرين راهكار باشد و جايگزين ها بايد نخست مدنظر قرار گيرند. از اولين تماس 
درصدد  دادگاه،  در  رسيدگى  فرآيند  و  بازداشت  جاى  به  همواره  بايد  پليس  كودك، 
ارزيابى  جايگزين ها باشد، مانند حضور در خانه در ساعات معين، رفتن به مدرسه، 

عدم معاشرت با برخى افراد، عدم مراجعه به قربانى يا نرفتن به برخى اماكن. 
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مى دارد كه كودكان پس از دستگيرى بايد 
در سريع ترين زمان ممكن به دادگاه معرفى شوند؛ به عبارت ديگر، پليس نبايد كودك 
را در اين مدت در بازداشت نگه دارد و بعد به دادگاه معرفى كند. بهترين روية اقدام 
بر اساس قانون، معرفى كودك به دادگاه در سريع ترين زمان ممكن است؛1 يعنى آنكه 
از بازداشت نبايد به عنوان طرد موقت فرد از جامعه استفاده كرد. ماده 61 قانون آيين 
دادرسى كيفرى مقرر مى دارد: تحقيقات مقدماتى بايد سريع انجام شود و تعطيالت مانع 

از انجام تحقيقات نمى شود. 

5 ـ در تحقيق و بازجويى 
تحقيق مى تواند به كشف حقيقت و درك صحيح از چگونگى ارتكاب و نوع جرم بينجامد. 
ماده 124 قانون آيين دادرسى كيفرى به اين موضوع مى پردازد. پليس بايد در مرحلة 
تحقيقات بتواند از فنون خاص بازجويى استفاده كند. كسب اطالعات از بزه ديده داراى 
سه مرحله است: مرحلة قبل از بازجويى و كسب اطالعات دربارة وقايع قبل از جرم،  
جنسيت،  رعايت  والدين،  حضور  مثل  كودك  حقوق  بردارندة  در  كه  بازجويى،  مرحلة 
مرحلة  سرانجام  و  است  شكنجه  و  زور  به  توسل  عدم  و  سكوت  حق  اعتماد،  جلب 
بعد از تحقيقات، مشخص كردن مسير اصلى پرونده است كه براى پليس حائز اهميت 
سن  و  جرم  نوع  و  امر  جوانب  گرفتن  نظر  در  با  مى تواند،  مرحله  اين  در  پليس  است. 
كودك، پرونده را از مسير رسمى قضايى خارج يا آن را به نوعى به فرآيند هاى غير 

1. Tony Marshall – (www.RestorativeJustice.org) 
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قضايى هدايت كند، همانند معرفى و اعزام كودك به يك سازمان غير رسمى يا سازمان 
مددكارى براى حمايت و مراقبت از او (اينترپل، 1997). 

6 ـ حضور وكيل 
اصوًال در طول فرآيند كيفرى بايد يك يا چند نفر باشند كه به عنوان رابط ميان بزه ديده، 
را  الزم  اطالعات  و  پى گيرى  را  پرونده  به  رسيدگى  فرآيند  قضايى  دستگاه  و  بزهكار 
كسب كنند. يقينًا بهترين كسانى كه در اين زمينه مى توانند به بزه ديد كمك كنند، وكالى 
دادگسترى هستند. حضور وكيل براى بزه ديده به موجب ماده 69 قانون آيين دادرسى 
قانون  همين   221 ماده  موجب  به  بزهكار  براى  و  مى گيرد  صورت  كيفرى  امور  در 
صورت مى گيرد. چنانچه ولى يا سرپرست قانونى اقدام به تعيين وكيل نكند و خود نيز 

حضور نيابد، دادگاه براى طفل بزهكار وكيل تسخيرى تعيين خواهد كرد. 
در مقررات بين المللى نيز براساس ماده 40 ـ 2 كنوانسيون حقوق كودك و ماده 
37 ماده 15 ـ 1 مقررات پكن و ماده 18 الف مقررات سازمان ملل در مورد حمايت از 
در  رايگان  حقوقى  مشاور  و  وكيل  حضور  به  آزادى  از  محروم  نوجوانان  و  كودكان 

مراحل دادرسى اشاره شده است. 
امكان  بپذيرند،  را  كودكان  وكالت  مايلند  كه  وكاليى  براى  كشورها  از  برخى  در 
گذراندن دوره هاى تخصصى مربوط به كودكان به منظور فراگيرى مهارت هاى وكالتى 
خاص وجود دارد. اين امر سبب مى شود كه همه بدانند اين گروه از حرفه اى ها در رشتة 
حقوق كودكان تخصص دارند و با كودكان چنان برخورد مى كنند كه در شأن « منافع 

عاليه» آنها باشد(برانكن، 2004)1. 

7 ـ عدالت ترميمى، سازش و درخواست آن 
عدالت ترميمى فرآيندى است براى درگير كردن. كسانى كه داراى سهمى در يك جرم 
خاص هستند تا به طرق جمعى نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان ها، نياز ها 
اقدام  است  امكان پذير  كه  به اندازه اى  امور  بخشيدن  بهبود  و  التيام  جهت  تعهدات  و 

كنند(هوارد، 1383: 62). 
چند سالى است كه تحت تأثير يافته هاى بزه ديده شناسى و با توجه به كارايى نامطلوب 
عدالت كيفرى در زمينه هاى بازدارندگى و بازپرورى بزهكاران، اجراى عدالت ترميمى 

1. Branken N (2004).
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در نظام كيفرى مورد توجه قرار گرفته است. 
براساس مفهوم عدالت ترميمى، جرم بايد ابتدا به عنوان يك اختالف در روابط بزه ديده ـ  
بزهكار و سپس به عنوان رفتارى عليه دولت و قانون دولتى تلقى شود. عدالت ترميمى، فرصت 
و مناسبت حل و فصل جمعى اختالفات ناشى از ارتكاب يك جرم است و استلزامات آن را، در 
آينده ترغيب و تشويق مى كند. عدالت ترميمى نه تنها ميانجيگرى، بلكه سازوكارهاى ديگر از 
جمله، انجام خدمات عمومى، جبران، استرداد و جلسات گروهى خانوادگى را شامل مى شود. 
تجربه هاى تطبيقى نشان داده است كه سياست هاى ترميمى به طور ملموس در بسيارى از 

كشورهاى جهان مانند اتريش، هلند و سوئيس اعمال مى شود (عباسى، 1382: 68).
در مرحلة پيش از محاكمه، عدالت ترميمى، اثر منحرف شدن از نظام عدالت كيفرى 
را مثًال از طريق توسل به ميانجيگرى به همراه دارد. در مرحلة محاكمه، عدالت ترميمى 
مى تواند اجازه دهد تا پرونده با اجتناب از پاسخ هاى سنتى رسيدگى شود؛ مثل استرداد 
مال يا پرداخت خسارت. در مرحلة پس از محاكمه، عدالت ترميمى مى تواند از احياى 

امنيت و آسايش اجتماعى حمايت كند؛ مثل تعويق صدور حكم، تعليق آزمايشى. 
اشخاص منتفع از عدالت ترميمى را از يك سواطفال و بزرگساالن مجرم و از سوى 

ديگر بزه ديدگان و گاه مؤسسات و گروه ها تشكيل مى دهند (رايجيان، 1381: 20).
فراهم كردن زمينه صلح و سازش ميان طرفين دعوا يكى از شيوه هايى است كه از 
ديرباز رايج بوده است و امروزه بر اساس يافته هاى جنبش عدالت ترميمى از مالك هاى 
جهانى حمايت از بزه ديده در فرآيند ترميمى يا احيايى محسوب مى شود. صلح و سازش 
به بزه ديده فرصت مى دهد تا دغدغه  خود را دربارة بزه ديدگى مطرح كند. و به طور كلى، 
به درك و شناخت عمل و انگيزة وقوع جرم كمك مى كند و ضمن توجه به نيازه هاى 
بزه ديده و ميزان خسارت وارد شده، متهم يا بزهكار را براى جبران در برابر بزه ديده 
پاسخگو مى كند. اين مورد در پى نشست بزه ديده و بزهكار و تعامالت ناشى از آن انجام 
مى گيرد و در صورت حصول توافق منطقى و معقول، آن را به مرحلة اجرا در مى آورند. 
است  ذات البين  اصالح  ناظر به  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون  ايران، ماده 159  حقوق  در 
(زهر، 1382: 33). و در مقررات بين المللى ماده 40 ـ 3 ب كنوانسيون حقوق كودك و 
ماده 11 ـ 1 تا 11 ـ 4 از مقررات پكن مقرر مى دارند: در صورت اقتضا، تدابيرى براى 
برخورد با كودكان بزهكار يا معارض با قانون بدون توسل به دادرسى هاى قضايى، 
مشروط بر اينكه حقوق بشر و ساير تضمين هاى حقوقى رعايت شود اتخاذ و اعمال 

شود، از جمله با قضازدايى. 
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با  مرتبط  نهادهاى  يا  دادسرا  پليس،  كه  مى دارد  مقرر  پكن  مقررات   11/2 ماده 
فصل  و  حل  توانايى  و  اختيار  بايد  قانون،  با  معارض  نوجوانان  و  اطفال  پرونده هاى 
پيش بينى  معيارهاى  طبق  رسمى،  بر  رسيدگى  به  توسل  بدون  را  پرونده هايى  چنين 
شده براى آن در هر نظام حقوقى و نيز براساس اصول مندرج در اين مقررات، برطبق 

صالحديدشان، داشته باشند (اسكلتن، 2005)1.
در عدالت ترميمى بايد قطعات و عناصرى در كنار يكديگر قرار بگيرد كه سازندة يك 

مدل ترميمى باشد كه اين عناصر عبارت  اند از: 
1 ـ داوطلبانه بودن: نياز به شركت داوطلبانه بزه ديده و بزهكار  است. 

2 ـ اظهار حقيقت: بحث بر سر پذيرش گناهكارى و اظهار ندامت و بازپذير كردن دوبارة  
طفل است. 

3 ـ رودررويى: بزه ديده و بزهكار رو در روى يكديگر و با كمك و مساعدت ميانجى، 
اعضاى خانواده، مشاوران حقوقى و... به نقل ماجرا مى پردازند. 

4 ـ توافق: توافق بزه ديده و بزهكار بر سر نحوة جبران خسارت و پاسخ به بزه است. 
5 ـ حمايت: تأكيد بر جنبه هاى حمايتى اين فرآيند، حمايت از بزه ديده، حمايت از بزهكار 

و اشخاص آسيب پذير است. 
گفتگو هاى   » است:  آمده  پايه اى  اصول   14 اصل  در  بودن:  محرمانه  و  علنى  غير  ـ   6
فرآيند ترميمى كه در حضور عموم اجرا نمى شود، بايد محرمانه باقى بماند و پس 
از آن نبايد افشا شود، به جز در مواردى كه طرفين توافق كرده باشند و يا قانون 

ملى آن را الزم بداند» (عباسى، 1382: 66).
حال پليس با توجه به نوع جرم و سن طفل بزهكار  بايد عناصر تشكيل دهندة عدالت 
ترميمى را مدنظر قرار دهد. در جرايم مهم يعنى جرايم خشونت آميز، تروريستى، جرايم 
سازمان يافته و نظاير آن كماكان به عدالت سزادهنده نياز است و فرآيند هاى ترميمى 
در آن زمينه ها كارايى نداشته و منجر به افزايش بزهكارى در جامعه خواهد شد. اما در 
جرايم ساده و كم اهميت كه عمدتًا ناظر به نقض حقوق افراد است، به ويژه زمانى كه 
متهم، نوجوان است يا براى بار اول مرتكب بزه مى شود، استفاده از فرآيند هاى ترميمى 

سودمند خواهد بود. 

1. Skelton A.M (2005).

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه دانش انتظامي - سال دهم - شماره اول    154 

گفتار دوم: پليس در مرحلة رسيدگى و اجراى حكم 
در قبال يك پديدة مجرمانه، كشورها سياست هايى را اتخاذ مى كنند كه از آن به سياست 
جنايى تعبير مى شود؛ يعنى خط مشى و تدابيرى را كه مى بايد در مراحل قانونگذارى 
و اجرايى و قضايى در قبال يك پديدة مجرمانه اتخاذ كنيم به گونه اى باشد كه معموًال 
پديده را بشناسيم و واكنش هاى در قبال اين پديده را تبيين كنيم و حتى االمكان از وقوع 
جرايم جلوگيرى كنيم. پليس نيز در زمان برخورد با متهمان، مظنونان، شركا، معاونان 
جرم و كسانى كه در ارتكاب پديدة مجرمانه مداخله دارند، بايد سياست مشخصى را 

در پيش بگيرد. 
سياست جنايى اجرايى، سياستى است كه الزم است پليس در تمام كشورها، براساس 
مصوبات و قوانين موجود در برخورد با پديده هاى مجرمانه اتخاذ كند. اخيراً سياست 
جنايى ديگرى به جمع سياست ها اضافه شده است و آن هم سياست جنايى مشاركتى 
مثل انجمن هاى مردمى و مراكز غير دولتى به منظور كمك به دستگاه قضايى يا اجرايى، 

به معناى مشاركت مردمى در قبال پديدة مجرمانه است. 
سياست جنايى تقنينى و قضايى و اجرايى در مقابل اطفال بزهكار بايد سياست منطبق 
با عدالت باشد. اجرا و اِعمال مجازات  بايد در راستاى عدالت و انصاف باشد. مادة 40 

كنوانسيون حقوق كودك راهكارها را مشخص كرده است (كوشا، 1381: 99). 
نقش پليس در اين مرحله مى تواند دخالت در مرحلة قانونى و استفاده از روش هاى 
ميانجيگرى كيفرى باشد. در جرايم كوچك و كم اهميت، در مواردى كه اطفال و نوجوانان 
مرتكب جرايم مى شوند، الزم است كه با پرهيز از دادرسى، موضوع را به ميانجيگرى 

كيفرى ارجاع داد. 
و  اطفال  جرايم  در  كه  است  داورى  شوراى  حكميت،  شوراى  موضوعات  از  يكى 
در  پليس  براى  مهم  موارد  جمله  از  شود1.  لحاظ  كيفرى  قوانين  در  مى تواند  نوجوانان 
نظر گرفتن سن مسئوليت كيفرى، نوع جرم و سپس تشكيل پرونده قضايى است. پليس 
اين  برخوردارند.  الزم  حمايت هاى  از  بزهكار  كودكان  كه  كند  حاصل  اطمينان  مى بايد 
حمايت ها شامل حمايت هاى روانى، حقوقى و حمايت از والدين است. امكان دارد از پليس 
خواسته شود كه به دادگاه در رسيدن به توصيه هايى براى مواردى كه به آنها ارجاع 
كنوانسيون  در  محتوايى  پر  اصول  توصيه ها  اين  ارائه  زمان  در  كند.  كمك  است  شده 

1. سخنرانى آقا ديالو، مسئول محترم دفتر يونيسف در ايران، سال 1380.
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حقوق كودك و ساير استانداردهاى ملى و بين المللى، بايد مدنظر قرار گيرد. با الهام از 
اين اسناد بين المللى اليحة رسيدگى به جرايم اطفال در بعضى موارد حضور پليس را 

در مراحل رسيدگى الزم دانسته است. 

1ـ مداخله قانونى 
مداخله قانونى شامل بررسى هاى جزايى و مراحل قانونى حمايت از كودكان است كه 
در اين موارد سيستم بايد اطمينان حاصل كند كه كودكان از حمايت الزم برخوردارند، 
اين حمايت ها شامل حمايت هاى روانى، حقوقى و حمايت از والدين است. اصولى كه در 

مراحل قانونى وجود دارد شامل موارد زير است: 
1-1 ـ توجه به عالى ترين منافع كودك

اين توجه حق كودك است. (ماده 8 كنوانسيون حقوق كودك). تمامى اقدام هايى كه از 
طريق مؤسسات و نهادهاى رفاه اجتماعىـ  چه دولتى و چه غير دولتىـ  مقامات اجرايى 
و نهادهاى قانونگذارى انجام مى شود، بايد بر اساس توجه به اين حق صورت گيرد. 
براى تضمين اين منافع بايد برنامه رفاهى، حقوق و تكاليف والدين، سرپرستان قانونى 
يا ساير اشخاص كه به طور قانونى مسئوليت كودك را بر عهده دارند، مشخص شده و 
زمينه هاى اجرايى قانون نيز فراهم شود. همچنين تمام نهادهايى كه به نوعى مسئوليت 
مراقبت، حمايت و نگهدارى از كودك را دارند بايد با معيارهاى موجود هماهنگ و منطبق 
شوند. اين دو موضوع هم در مقررات بين المللى و هم در قوانين ملى مورد توجه واقع 

شده است مانند قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 1381. 
2 ـ 1 ـ توجه به كرامت انسانى

اصل  اين  اوست.  بنيادى  حقوق  از  يكى  كودك  منزلت  و  مقام  و  شأن  به  احترام 
در مرحلة مواجهه و برخورد با كودك در فرآيند كيفرى متبلور مى شود؛ هر چند كه 
قرار  توجه  مورد  بايد  اصل  اين  كودكان  به  مربوط  ماهوى،  كيفرى  قانون  وضع  حين 

گيرد(توجهى، 1383:  621). 
در حقوق ايران اصل كرامت انسانى در خصوص كودكان محترم شمرده شده مگر 
وقوع استثنائاتى مثل كودكان نامشروع كه منسوب به والدين نمى باشند، يا عدم قبول 
شهادت كودك، به ويژه در وقوع جرم عليه خود كودك از موارد بسيار مهم است. به 
اين معنا كه وقتى جرمى عليه كودك انجام مى شود و غير از او فرد ديگرى شاهد آن 
جرم نيست، عدم قبول شهادت كودك، ممكن است به برائت مرتكب بينجامد؛ در نتيجه 
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حقوق وى نقض شود يا لوث در بحث قسامه كه قانونگذار شهادت طفل مميز اعتماد را 
يكى از موارد لوث مى داند. 
 3 ـ 1 ـ عدم تبعيض

نبايد هيچ گونه تبعيضى بين كودكان قائل شد. با هر كودكى صرف نظر از ويژگى هايى 
و  عادالنه  بايد  اجتماعى  قومى،  ملى،   خاستگاه هاى  و  زبان  عقايد،  جنسيت،  رنگ،  مثل 
كنوانسيون حقوق كودك). قوانين و مقررات ايران چه  برابر رفتار شود (ماده 2 و 8 
كه  شده  قائل  را  تفاوت هايى  كودكان،  بزه ديدگى  حيطه  در  چه  و  بزهكارى  قلمرو  در 
در حوزة  بزهكارى بيشتر ناظر بر جنسيت آنان است. رعايت اصل عدم تبعيض بين 
كودكان سبب نمى شود كه در برخى از شرايط كه بعضى از كودكان به مساعدت هاى 
ويژه اى نيازمندند، براى رفع مشكالتشان مورد حمايت بيشتر قرار نگيرند.(ماده 17 بند 

ب كنوانسيون حقوق كودك). 
4 ـ 1 ـ سلب آزادى به عنوان آخرين راهكار

بر اساس ماده 37 بند ب كنوانسيون حقوق كودك:  نبايد هيچ كودكى به طور قانونى 
يا خودسرانه از آزادى محروم شود. دستگيرى، بازداشت يا زندانى كردن كودك بايد 
ممكن  زمان  كوتاه ترين  براى  راهكار  يا  حربه  آخرين  عنوان  به  تنها  و  قانون  مطابق 
صورت پذيرد؛ يعنى اصل بر عدم بازداشت است مگر در موارد ضرورى كه در قوانين 

ملى هم مانند قانون اساسى به صراحت ذكر شده است. 
5 ـ 1 ـ پرهيز از مسير رسمى دادرسى يا قضازدايى 

بر اساس ماده 40ـ 3ـ  ب كنوانسيون حقوق كودك: در صورت اقتضا اعمال تدابيرى 
براى برخورد با اين گونه كودكان بدون توسل به دادرسى هاى قضايى، منوط به اين 
است كه حقوق بشر و تضمين هاى حقوقى كامًال رعايت شوند.  از جمله نوآورى هاى 
ديگرى كه در اليحه رسيدگى به جرايم اطفال اشاره شده است قضازدايى است، كه در 
ماده 14 با الهام از قانون آيين دادرسى كيفرى سابق و ماده 40 مكرر با عنوان تعليق 
كند  كمك  قضازدايى  به  مى تواند  كه  ديگرى  نهاد  به  مادة 27  است و  شده  ذكر  تعقيب 
اشاره كرده است، مبنى بر آنكه كليه جرايم اطفال در صورت تعزيرى بودن قابل گذشت 

باشد. 
6 ـ 1 ـ توانمند سازى 

بر اساس ماده 40 ـ 4 كنوانسيون حقوق كودك:  به منظور تضمين اينكه با كودكان 
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به روش متناسب با رفاه و شرايط و جرم آنها رفتار شود، بايد تمهيدات گوناگون از 
قبيل: مقررات، مراقبت، راهنمايى، و نظارت، مشاوره، تعليق مجازات، نگهدارى توسط 
جايگزين  اقدامات  ساير  و  حرفه اى  آموزش  برنامه هاى  و  آموزش  جايگزين،  خانوادة 
مراقبت  در مؤسسات فراهم باشد. از جمله نو آورى هاى ديگر اين اليحه حبس خانگى 
به جاى حبس در كانون است (تبصرة 3 مادة 31) كه تأسيس جالبى است و بايد زمينه 
اجرايى آن در ايران بررسى شود و همچنين به ايجاد مددكاران اجتماعى، پليس اطفال 

و قاضى ويژه در اين اليحه بايد اشاره كرد.
7 ـ 1 ـ مشاركت طفل 

براى  ويژه  به  بايد  منظور  بدين  كودك:  حقوق  كنوانسيون   2 ـ   12 ماده  براساس 
اجرايى  و  قضايى  رسيدگى  مراحل  كليه  در  بتواند  تا  شود  فراهم  فرصت  اين  كودك 
مربوط به خود مستقيمًا يا از طريق يك نماينده يا مرجع مناسب، به روشى منطبق با 
مقررات آيين دادرسى در قوانين داخلى اظهار نظر كند. از جمله نوآورى هاى ديگر در 
اين اليحه، خدمات عمومى عام المنفعه است. كه سعى مى شود سازوكار اعمال اين قبيل 

مجازات  تعيين و تعريف شود كه نشانة مشاركت طفل در اصالح خرابى هاست. 
 8 ـ 1 ـ مشاركت خانوادة طفل

حقوق  مسئوليت ها،  عضو،  كشورهاى  كودك:  حقوق  كنوانسيون  ماده 5  براساس   
و تكاليف والدين، يا برحسب مورد اعضاى خانواده گسترده مطلق عرف مرسوم هر 
در  هستند،  كودك  مسئول  قانونًا  كه  را  اشخاصى  ساير  يا  قانونى  سرپرستان  منطقه، 
هدايت و ارائه راهنمايى هاى مقتضى به روشى هماهنگ متناسب با توانايى هاى بالنده 
كودك در راستاى اعمال حقوق مندرج در پيمان نامه حاضر توسط كودك را، محترم 

خواهند شمرد. 
9 ـ 1 ـ تلفيق دوباره 

 براساس ماده 40 ـ 1 كنوانسيون حقوق كودك: كشورها اين حق را براى هر كودك 
مجرم، متهم يا مظنون به نقص قوانين كيفرى به رسميت مى شناسند كه با او به روشى 
كه موجب اعتالى مفهوم شرف و ارزش در ذهن كودك  شود رفتار شود. روشى كه 
احترام كودك به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى ديگران را تقويت كند و به سن كودك 
و مطلوبيت ترويج ادغام مجدد كودك در جامعه و ايفاى نقش سازنده توسط وى در 
را  كليدى  نقش  مهم ترين  مى تواند  پليس  اصل  اين  كليه  در  باشند  داشته  توجه  جامعه، 
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داشته باشد. 

2 ـ تشكيل پرونده شخصيت
و  تعقيب  از  اعم  مقدماتى  رسيدگى  كيفرى،  دادرسى  آيين  قانون   221 مادة  با  مطابق 
تحقيق در جرايم اطفال را توسط دادرس يا درخواست آن توسط قاضى تحقيق را قابل 
اجرا دانسته است و دادگاه مكلف شده است همة وظايفى را كه برابر قانون به عهدة  
ضابطان است، رأسًا به عمل آورد؛ ولى عمًال مشاهده مى شود كه در مراحل رسيدگى، 
مقام قضايى پرونده را براى تكميل تحقيقات به ضابطان ارجاع مى دهد، كه در مادة 6 
مشخص  صراحت  به  امر  اين   1338 مصوب  بزهكار  اطفال  دادگاه هاى  تشكيل  قانون 

شده بود. 
تشكيل پرونده شخصيت در جرايم مهم، مقام قضايى را قادر مى سازد با در نظر 
گرفتن شرايط و اوضاع و احوال متهم از نظر وضعيت شخصى و خانوادگى و موقعيت 
اجتماعى، در تعيين مجازاتى متناسب كه تأمين كنندة هدف اصالح مجرم باشد، موفق 
شود. در خصوص جرايم ارتكابى توسط كودك، مقررات راهبردى بجينگ، دادگاه را 
مى شود)  مربوط  اهميت  كم  جرايم  به  كه  مواردى  (جز  موارد  تمام  در  تا  كرده  ارشاد 
پيش از آنكه رأى محكوميت نهايى را صادر كند به بررسى پيشينه و اوضاع و احوالى 
كه نوجوان در آن به سر مى برد و شرايطى كه جرم در آن وقوع يافته بپردازد (مادة 16 

قسمت 1 مقررات پكن). 
قانون ايران توجهى سزاوار به تحقيق پيرامون وضعيت روحىـ  روانى متهم يا محيط 
خانوادگى و اجتماعى وى نكرده است و تنها در برخى موارد، تخفيف مجازات متهم را 
منوط به توجه به وضعيت خاص او كرده است. از جمله بند 5 مادة 22 قانون مجازات 
دانسته  مجازات  تخفيف  جهات  از  را  او  سابقه  يا  متهم  وضع  مصوب 1357،  اسالمى 
است كه دادگاه  مى تواند مدنظر قرار دهد. مقنن گاه در جهت اجراى حكم، وظايفى را 
برعهدة مسئوالن زندان نهاده است (ماده 36 آيين نامة اجرايى سازمان زندان ها) يكى از 
وظايف دايرة مددكارى و خدمات اجتماعى را شناخت شخصيت زندانيان دانسته است. 
قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار در مادة 7 به قاضى اجازه داده بود چنانچه تحقيقاتى 
دربارة  وضع روحى طفل يا پدر و مادرش  يا وضعيت خانوادگى و محيط معاشرت طفل 
الزم شود، بتواند تحقيقات مزبور را خودش يا به هر وسيله اى كه مناسب بداند توسط 
سال  مصوب  كيفرى،  دادرسى  آيين  قانون  دهد.  انجام  فنى  متخصصان  و  خبره  اهل 
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1378 در مادة 222 مقرر داشته است كه تحقيقات الزمه براى وضعيت روحى ـ روانى 
طفل، ولى يا سرپرست او يا وضعيت خانوادگى و محيط معاشرت طفل مى تواند توسط 
مالحظه مى فرماييد  بخواهد.  را  خبره  اهل  نظر  دادگاه مى تواند  گيرد و  صورت  دادگاه 
اين امر يك اختيار است كه دادگاه را مكلف به تشكيل پروندة شخصيت نكرده است، 
شخصيت  پروندة  تشكيل  در  مهمى  نقش  مى تواند  زن  پليس  مددكاران  كنار  در  پليس 
در مورد كودكان بزهكار و معارض با قانون داشته باشند. يكى ديگر از نوآورى هاى 
به  صراحت  آن با  مادة 19  كه در  است  آن  اطفال،  جرايم  به  رسيدگى  اليحه  مقرر در 
تشكيل پروندة شخصيت اشاره شده است كه مى دانيم تا چه اندازه اى در فردى كردن 
نحوة برخورد قاضى با متهم، آنگاه كه مستند به اطالعات شخصى دربارة متهم و مستند 

به داده هاى علمى باشد، مى تواند به قاضى كمك كند(برنار، 1382: 44). 
با در نظر گرفتن خالء ذهنى در بند 5 مادة 22 قانون مجازات اسالمى مى توان اين 
ايراد را در پيش نويس رسيدگى به جرايم اطفال مرتفع كرد؛ زيرا مشخص نشده است 
طريق  از  فقط  امر  اين  بلكه  كند،  احراز  را  حالت  اين  مى تواند  چگونه  قضايى  مقام  كه 
مددكاران اجتماعى، پليس و ساير اشخاص خبره ، قابل دستيابى   است كه هويت و سابقه 
متهم احراز مى شود و آنها مى توانند نقش بزه ديده را در وقوع جرم بررسى كنند و بدين 
سان مجازاتى مناسب و با آگاهى كامل با در نظر گرفتن تخفيف و تبديل در نظر گرفته 

مى شود. 
در حقيقت مى توان گفت نظر پليس و مددكاران اجتماعى كه از كنشگران مهم دادرسى 
كودكان و نوجوانان هستند و گزارش آنها در خصوص وضع طفل، مى تواند در تصميم 

دادگاه مهم باشد. 

3 ـ پيش بينى سازو كارهاى جبران در حكم كيفرى و تصميمات متخده
صورت  در  مى كند،  كيفرى  حكم  صدور  به  مبادرت  حكم  كننده  صادر  مقام  كه  زمانى 
اين  در  كند.  مشخص  را  جبران  مسئول  اشخاص  و  خسارت  جبران  نحوة  بايد  امكان 
مقطع از اقداماتى كه پيش بينى آن در صدور حكم مى تواند جبران خسارت  را تسهيل 
كند، تعيين اشخاص مسئول جبران خسارت و ميزان خسارتى است كه بايد تأديه شود. 
چنانچه مطابق قانون، اولويتى در پرداخت خسارت از سوى مقامات مسئول پرداخت 
ذكر شده باشد، اين اولويت هم در حكم قيد شود تا بزه ديده در مراجعه به اشخاص 
اطمينان و قاطعيت  براى دريافت خسارت با شك و شبه اى مواجه نشود و با  مذكور 
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اقدام كند (مانند ماده 7 قانون مسئوليت مدنى). 
خسارت زدايى يكى از مصاديق بارز دادرسى ترميمى است كه قانونگذاران را بر 
(آخوندى،  دهند  قرار  مدنظر  را  آن  اطفال  جرايم  به  رسيدگى  اليحه  در  كه  داشته  اين 

.(199 :1386
سياست خسارت زدايى اصوًال پرداخت خسارت را برعهدة مرتكب جرم مى داند، در 
برخى موارد عمومى خسارت از طريق نهادهاى غير دولتى مثل بيمه و در برخى موارد 
نادر پرداخت غرامت دولتى را پذيرفته است. اين امر مى تواند از جلوه هاى برجسته حمايت 
خسارت  جبران  در  قانون  با  اطفال  مشاركت  و  زدايى  خسارت  زمينه  در  بزه ديده  از 

باشد. 
 امروزه رويكرد نظام كيفرى به نظريات جرم شناسى، حقوق كيفرى را واجد جنبه هاى 
اجتماعى و درمانى ساخته است، با اين وصف اصل تناسب جرم و مجازات زير سؤال 
رفته و فلسفه و اصول عدالت ترميمى جايگزين ديدگاه  سنتى عدالت كيفرى شده است. 
توجه به بزه ديده، جبران خسارت ناشى از جرم، حذف يا تخفيف جنبة  عمومى جرم، 
مجازات هاى  از  استفاده  اختالفات،  فصل  و  حل  در  مردمى  قضايى  غير  بخش  دخالت 
جايگزين حبس، همگى از نتايج موج تازه اى است كه با نام عدالت ترميمى در نظام هاى 

كيفرى پيشرفته رسوخ كرده است. 
پليس مى تواند مهم ترين نقش را در خصوص استفاده مقام قضايى از واكنش هاى 
نهادى  غير  تصميمات  و  اجتماعى  مجازات هاى  از  استفاده  و  متهم  روحيه  با  مناسب 
ارجاع  تا  دادگسترى  ضابطان  توسط  جرم  كشف  زمان  از  قضازدايى  و  باشد  داشته 
پرونده  به نهادهاى دادرسى بايد وجود داشته باشد و مقام صالح بايد اختيار داشته 
سازد(اسدى،  متوقف  بداند  مقتضى  كه  ممكن  زمان  هر  در  را  دادرسى  ادامه  كه  باشد 

.(103 :1382
نمونه اى از تصميمات صادره يا جلوه هاى نوين پاسخ دهى به كودكان معارض با 

قانون عبارت اند از: 

الف: ارائه خدمات عمومى
 ارائه خدمات عمومى در اكثر كشورها بدون در نظر گرفتن گروه سنى از مرتكبان 
در قوانين موضوعه پيش بينى شده است؛ اما قانونگذار ايران چنين شيوه اى را پيش بينى 
نكرده است. با اين وجود عده  اى از قضات دادگاه هاى اطفال در خصوص ارائه خدمات 
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عمومى آرايى صادر كرده اند1 (خواجه نورى، 1386: 113). 
جرايم  به  رسيدگى  اليحه  در  عام المنفعه  عمومى  خدمات  اين  اعمال  شاهد  امروزه 
اطفال هستيم، مثل نهاد حبس خانگى در تبصرة 3 مادة 31 كه از نوآورى هاى اين اليحه 
به شمار مى رود. حبس خانگى ضمانت اجرايى بينابين است كه نظارت و مراقبتى بيش 
براى  شخص  كردن  ناتوان  هدف  با  را  زندان  از  كمتر  مجازاتى  و  مراقبتى،  تعليق  از 
ارتكاب جرم جديد و بازپرورى با اجازه دادن به مجرمان براى زيستن در جامعه به 
جاى زندان دنبال مى كند. در اين شيوه، فرد محكوم، مكلف به اقامت در خانه است و 
از رفت و آمد به خارج از خانه جز در موارد ضرورى منع مى شود(نجفى ابرندآبادى، 
1374: 15). اين گونه از ضمانت اجراها در قوانين ما پيش بينى نشده است اما قضات با 

توجه به پذيرش ايران در كنوانسيون حقوق كودك آن را مورد حكم قرار داده اند2.
ب ـ حبس پايان هفتگى

در  را  خود  كارى  روزهاى  مى دهد  اجازه  محكوم  به  كه  است  مجازات  از  شيوه اى 
اختيار حرفه و خانواده اش باشد و تعطيالت آخر هفته را در زندان سپرى كند، لذا اين 
ابرندآبادى،  نمى شود (نجفى  اجتماعى  زندگى  از  فرد  جدايى  بيكارى و  به  منجر  شيوه 

 .(17 :1377
ج ـ آموزش مهارت و به كارگيرى مهارت بزهكار

انسان  براى  زندگى  عرصه هاى  تمامى  در  كه  است  موهبتى  هنر  و  مهارت  دانستن 
مفيد خواهد بود. چه بسا بزهكارانى كه به دليل نداشتن شغل و حرفه و براى گذراندن 
زندگى به سوى اعمال مجرمانه سوق داده شده اند و اگر به اين عده، مهارت هاى حرفه 
و فنى آموزش داده شود مى توانند آن را وسيله امرار معاش خود قرار بدهند و ديگر 

مرتكب جرم نشوند. 

نتيجه گيرى 
متخصص  پليس  قضايى،  بازدارندگى(پليس  وظيفه  با  تخصصى  نيروهاى  پرورش 
كودكان) اثرى مثبت در مبارزه با جرايم به خصوص قبل از وقوع جرم خواهد داشت. 
فراهم كردن شرايط الزم براى آموزش نيروهاى انتظامى تحت ساختار قضايى و حقوقى 
جامعه كه طرز صحيح و نحوة برخورد مؤثر با بزه ديده و فرد بزهكار را آموخته اند، از 

1. پرونده كالسه 1379/8/1-283/2102/79
2. پرونده كالسه 1382/4/23-853/45/82
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نتايج سياست جنايى است كه تالشش را معطوف به بازدارندگى  و يافتن راه حل مسئله 
قبل از وقوع كرده است. 

امكانات  تجهيزات  موقع،  به  و  آسان  دسترسى  متخصص،  پليس  پايگاه هاى  وجود 
شاخه هاى  تربيت  مناسب،  ارتباطى  شبكه  يك  در  سريع  تماس  تلفن هاى  به  پليس 
قانون)  معارض  يا  (بزهكار  جرايم  با  برخورد  در  انتظامى  نيروى  مجزاى  و  حرفه اى 
با ارائه آموزه هاى جامعه شناسانه، روان شناختى، پيرامون درك شرايط آسيب پذيرى 
بزه ديدگان در دانشكده هاى پليس و تأكيد بر داشتن رفتارهاى توأم با همدردى و عارى 
امكاناتى  به  مستقل  شاخه  اين  تجهيزات  و  كودكان  به  نسبت  پيش داورى  گونه  هر  از 
براى خارج كردن پرونده از مسير دادرسى رسمى (قضازدايى) ايجاد امنيت از طريق 
همكارى تنگاتنگ با ساير نهادهاى قضايى و دولتى از مهم ترين تدابيرى است كه در 
جهت تقويت و تربيت نيروهاى آموزش ديدة ويژه، در حمايت از كودكان در تماس با 

قانون ضرورى مى نمايد. 
توجه به اقدامات حمايتى، خصوصيات و ويژگى هاى كودكان و نوجوانان، قانونگذار 
و  كودكان  پليس  تشكيل  درصدد  تا  داشت  آن  بر  را  ايران  اسالمى  جمهورى  كشور 
نوجوانان برآيد، كه امروزه شاهد در نظر گرفتن اين نوع پليس در اقدامات قانونگذارى 

در اليحه رسيدگى به جرايم اطفال ماده 53 هستيم. 
ماده 12/1 مى افزايد: افسران پليس كه غالبًاً يا منحصراً با اطفال و نوجوانان سروكار 
دارند، كسانى هستند كه ابتدائًا در پيشگيرى بزهكارى اطفال و نوجوانان مشاركت دارند. 
بنابراين، به منظور ُحسن انجام وظيفه بايد به طور خاص آموزش ببينند. در شهرهاى 

بزرگ واحدهاى پليس متخصص بايد بدين منظور تأسيس شود. 
جرم زدايى از اعمال كودكان رويكرد نوينى است كه در اسناد بين المللى مورد توجه 
جنايى  شناسانه و تجربة سياست  حاصل يافته هاى جرم  واقع شده است. اين رويكرد 
كشورهاى مختلف است كه در اصول راهبردهاى سازمان ملل متحد براى پيشگيرى از 
بزهكارى اطفال مصوب سال 1988 مورد توجه قرار گرفته است. براساس اين رويكرد  
اصوًال جرم انگارى اعمال اطفال و صغار بايد به گونه اى باشد كه براساس آنها كودك 
به دليل رفتارى كه موجب صدمه جدى به جريان رشد و نمو او نمى شود يا به او آسيبى 
نمى رساند، مجرم تلقى شود. اسناد بين المللى آثار مخرب ناشى از بزهكارى بر روان و 
شخصيت اطفال را مورد توجه قرار داده و بر جلوگيرى هر چه بيشتر از ورود اطفال به 

فرآيند دادرسى كيفرى تأكيد ورزيده است (رهنمود رياض، مصوب سال 1990).
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رويكرد ديگر سياست جنايى نوين در رابطه با اطفال بزهكار، گرايش به قضازدايى 
آنان است. مقصود از قضازدايى عدم ارجاع طفل به تشكيالت قضايى كيفرى به جهت 
تأثيرات منفى دادرسى در اين نهاد هاست. اين اقدامات كه از سويى مانع از داخل شدن 
فرد در فرآيند كيفرى مى شود مانند تعليق تعقيب، از سوى ديگر باعث مى شود فرد به 
سرعت از فرآيند كيفرى خارج شود مثل نهاد عفو، آزادى مشروط، تعليق مجازات. لذا 
توجه ويژه كشورهاى اسالمى به اين نگرش در دادرسى اطفال بزهكار بسيار ضرورى 

است. 
بدون ترديد حقوق كيفرى اطفال به دليل خصوصيات ويژه صغار، رشته اى تخصصى 
در بين رشته هاى جزايى به شمار مى رود.  انديشه هاى جرم شناختى در زمينة  بزهكارى 
اطفال را نمى توان مختص به يك كشور و ملت و يا فرهنگ و مذهب دانست؛ بلكه هدف 
همة آنها حمايت از ابناى بشر در سنينى است كه شخصيت و روان جسم وى در حال 
رشد و نمو است و به همين دليل آسيب پذيرتر بوده و نيازمند حمايت هاى خاص است. 
و  برگزار  ايتاليا  تورين  شهر  در  سال 1906  در  جزا  حقوق  بين المللى  كنگره  ششمين 
توصيه كرد كه در زمينه حقوق كيفرى اطفال، قاضى بايد بتواند بر حسب شرايط فردى 
و اجتماعى هر طفل، از اقدام هاى و تدابير متنوع نسبت به وى استفاده كند؛ به عالوه هر 
گونه پاسخ دهى به رفتاربزهكارانه طفل بايد مسبوق به معاينات پزشكى، روان شناختى 
و بررسى سوابق خانوادگى او باشد، كه بدون ترديد ضمانت اجراى بزهكارى اطفال 
ارعاب؛  و  سزادهى  مجازات،  بر  مبتنى  نه  باشد  طفل  درمان  و  اصالح  جهت  در  بايد 
بنابراين لزوم تفاوت قائل شدن در مجازات اطفال و بزرگساالن و جهت گيرى به سمت 

اصالح و درمان در مورد اطفال بايد از شاخصه هاى حقوق كيفرى آنان باشد. 
سوى  از  و  بزرگساالن  به  وابستگى  و  ناتوانى  نياز،  دليل  به  نوجوانان  و  كودكان 
ديگر عدم كمال عقلى، همواره در معرض خطر سوء استفاده بزرگساالن براى ارتكاب 
ويژه اى  شرايط  داراى  كه  كودكانى  مورد  در  خطر  اين  هستند.  بزه ديدگى  يا  و  جرايم 
نوجوان  و  اطفال  خصوص  در  نامه  پيمان  است(اردبيلى، 1387: 65).  مضاعف  هستند 
در معرض خطر نيز طرحى ارائه كرد و زمينه اى فراهم آورد تا دولت ها مكلف شوند 
بروز  زمينه هاى  خطر،  معرض  در  نوجوانان  و  اطفال  عنوان  تحت  جامع  برنامه اى  در 
در  كنند.  مطرح  نوجوانان  و  كودكان  قبيل  اين  براى  را  بزه ديدگى  و  بزهكارى  خطر 
هشتمين كنگره پيشگيرى از جرم و اصالح مجرمان سازمان ملل تأكيد شد كه دولت ها 
براى مقابله با بهره بردارى از اطفال آسيب پذير به ويژه اطفالى كه از خانه و مدرسه 
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فرار كرده اند، كودكان خيابانى و همچنين اطفال محروم از آزادى، به عنوان كسانى كه 
مى توانند در اقدامات جنايى بزرگساالن فعاليت  داشته باشند بايد تدابير مؤثرى را اتخاذ 

كنند ( مقررات رياض، مصوب سال 1990). 
نظر  به  اطفال،  زمينه بزهكارى  در  جرم شناسى  انديشه هاى  پيشرفت   به  توجه  با 
به  نيز  و  باشد  دشوار  اطفال  كيفرى  حقوق  در  مناسب  راهكارهاى  يافتن  كه  نمى رسد 
دليل صحه گذاردن عقل و علم بر آنها از لحاظ مقررات شرعى، منعى در اتخاذ چنين 
رويكردهايى وجود ندارد. بنابراين مى توان به لزوم تدوين مقررات ويژه دادرسى اطفال 
متخصصان  توسط  تحقيقات  انجام  و  كودك  ويژه  پليس  از  استفاده  جمله:  از  بزهكار، 
روان شناسى و مددكار، غير علنى و محرمانه بودن جلسات محاكمه اطفال بزهكار، لزوم 
مرحلة   از  محاكمه  مرحلة  تفكيك  بزهكار،  اطفال  تمامى  براى  شخصيت  پروندة  تشكيل 
رسيدگى  كودك،  شخصيت  پروندة  از  روان شناسان  براساس يافته هاى  مجازات  تعيين 
خارج از نوبت به جرايم اطفال به منظور پرهيز از بازداشت، حمايت از كودكان بزهكار 
پس از خروج از فرآيند كيفرى به منظور بازگرداندن كودك به جامعه و جلوگيرى از 
تكرار جرم، تدوين و اصالح قوانين و مقررات و دادن اختيارات به پليس براى انجام 
برخى اقدامات الزم در دادرسى ويژه كودكان مثل قضازدايى و اصالح تبصره ماده 14 

اليحه رسيدگى به جرايم اطفال اشاره كرد. 
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