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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 نقش خانواده در پاسخ دهي به كودكان و نوجوانان بزه كار؛ با نگاهي به حقوق كيفري ايران

 
 ∗نيازپوردكتر اميرحسن 

 

حقوق كيفري براي كنترل پديده مجرمانه و كاهش ميزان تكرار جرم راهبردها، سازوكارها و                   :  مقدمه و هدف  
 از شاخص ترين آن هاست كه           »راهبردبازپروري بزه كاران  «در اين ميان،     .  گيردابزارهاي متعددي را بكار مي     

زيرا،در پرتو اين   .كننداز شمار تكرار آن استفاده مي       كاري و كاستن     كارگزاران عدالت كيفري براي مقابله با بزه        
رفتاري بزه كاران درصدد بازسازي پيكره شخصيت       /  راهبرد سامانه عدالت كيفري با هدف قرار دادن نظام شخصيتي         

زمينه هاي شكل   اين راهبرد كه    .  اين دسته وفراهم كردن بسترهاي مناسب به منظوربازپذيري اجتماعي آنان است           
يم خالء هاي شخصيتي بزه كاران رافراهم مي آورد، همواره مورد توجه سياست گذاران جنايي براي                    گيري وترم 

چه اين كه، اين دسته درمرحله رشد قرارداشته و براين اساس،           .  بزه كار مي باشد     نوجوانان  پاسخ دهي به كودكان و    
ت شدن آنان مي تواند در شكل گيري        بازسازي سامانه شخصيتي  و بكارگيري اقدام هاي مناسب براي دوباره تربي            

به اين ترتيب است كه نظام عدالت كيفري پس            .نوجوانان بزه كار تأثيرگذارباشد      و  دست نظام رفتاري كودكان    
ازشناسايي خالءهاي فردي و محيطي كودكان بزه كارازروش هاي بازپرورانه مناسب به منظورسامان دهي                        

 نوجوانان   حقوق كيفري براي بازپروري  كودكان و       . استفاده مي كند   فرآيندرشد ودرست پرورانيده شدن اين دسته     
ترين آن هابه شمارمي    ها و سازوكارهاي متعددي بهره مي گيرد كه در اين ميان، خانواده از شاخص               كاراز شيوه بزه
 .ستفاده نمايندازاين رو، كارگزاران عدالت كيفري مي توانند از نهاد مذكور براي پاسخ دهي به اين بزه كاران ا.رود

هاي سياست قانون گذار ايران در زمينه نقش خانواده در فرآيند پاسخ دهي              در اين پژوهش هدف، شناسايي بنيان     
بزه كار،چگونگي ايفاي نقش خانواده در اين خصوص و بررسي رويه هاي قضايي در زمينه                    نوجوانان  به كودكان و  

 .يفري استبكارگيري خانواده در مرحله هاي مختلف رسيدگي ك

بزه كار    نوجوانان  هاي نقش خانواده در فرآيند پاسخ دهي به كودكان و          در اين پژوهش براي شناسايي بنيان     :  روش
بر اين اساس، مقررات كيفري     .  وسياست هاي مقنن ايران دراين زمينه از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده مي شود             

البته، رويه هاي   .  گيرندين بزه كاران مورد بررسي قرار مي      شكلي و ماهوي ايران درخصوص چگونگي پاسخ دهي به ا         
 .قضايي ايران دراين خصوص نيزتحليل مي شوند

مرحله هاي پيش     يعني،(در پهنه حقوق كيفري ايران  نقش خانواده در كليه مرحله هاي فرآيند كيفري                  :  نتايج
براي 1392و قانون مجازات اسالمي   1392از رهگذر دو قانون آيين دادرسي كيفري      )  دادرسي، دادرسي وپسادادرسي  

در مرحله پيش دادرسي كارگزاران عدالت كيفري        .  بزه كارشناسايي شده است     نوجوانان  پاسخ دهي به كودكان و     
بزه كار در جلسه هاي        نوجوانان  مي توانند از نهاد مذكور در زمينه احضار، جلب و چگونگي حضور كودكان و                  

 . دادرسي كيفري بهره گيرند

 
 niapah@yahoo.com       استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي∗
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