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  صالحيت محاكم در رسيدگي به جرايم اطفال
  
  

  ياسين حسني معظم:  نويسنده
    كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي

  پايگاه نشر مقاالت حقوقي،حق گستر :ناشر
  

  
  
    :مقدمه      

همراه با مجرمين  به صورت غيرتخصصي و جرايم اطفال جرم شناسان در خصوص آثار سوء رسيدگي به
لـل بزهكـاري و   مـورد  شـناخت ع   در نظرات و يافته هاي آنهـا . و سابقه دار سخن بسيار گفته اند بزرگسال

در اسـناد   هـم  و لزوم اصالح و پيشگيري از ارتكاب مجدد جرم توسط آنها صيت اطفال بزهكارتوجه به شخ
و  يجـاد محـاكم اختصاصـي بـراي اطفـال بزهكـار      حقوق بسياري از كشورها در قالب ا هم در بين المللي و

و  بـه منظـور تعـديل روحيـه ضـد اجتمـاعي       و  مـددكاران اجتمـاعي  جرب و متخصص استفاده از قضات م
 1338اولين بار در سال  در حقوق كيفري ايران نيز .ظهور و بروز نموده است  بازگشت مجدد آنها به جامعه،

سال را داشت تاسيس  18تا  6قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار كه صالحيت رسيدگي به جرايم اطفال بين 
 كه ويژگي هاي خاصي را براي قاضي اين دادگاه قائل شده بود و همچنـين  اين قانون با توجه به اين .گرديد

تصاصـي اطفـال بـه    بود نمونه مطلوبي از يك دادگـاه اخ  حاكم آيين دادرسي و مقررات خاصي بر اين دادگاه
تابع قواعد عمومي  پس از پيروزي انقالب اسالمي قانونگذار رسيدگي به جرايم اطفال را اما . شمار مي رفت

اما ضرورت . ه ايجاد محاكم اختصاصي از خود نشان ندادتمايلي ب قرار داد  و بزرگسال مجرمين به همراه و 
مقـنن را   در يـك دادگـاه ،   رسيدگي توام به جـرايم اطفـال و بزرگسـاالن بزهكـار     ها و پي بردن به آثار سوء

ي از محاكم عمـومي را  صصتخ شعب 78قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  219به موجب ماده  واداشت تا
امـا هيچگـاه مطلـوب و     پسنديده استهرچند كه اين اقدام  .اختصاص نمايد براي رسيدگي به جرايم اطفال

 اطفـال بـه جـرايم عمـومي     تخصصي رسيدگي اين دادگاه افته هاي جرم شناسان نيست زيرا اوالًمتناسب با ي
در اين محـاكم اغلـب فاقـد تخصـص در زمينـه      قضات شاغل  ثانياً. با مانعي همراه نيست بزرگسال مجرمين

 ثالثـاً  .اسـتفاده نمـي شـود    انهـ اجتماعي در ضمن رسيدگي بـه جـرايم آ  بزهكاري اطفال بوده و از مددكاران 
 و عمـالً  نـدارد   موضع روشني آنها مختلف رسيدگي به جرايم زمينه صالحيت دادگاه اطفال در قانونگذار در

در اين مقاله درصدد  .نظرات مشورتي و آراي وحدت رويه اداره مي شود با دادگاه اطفال در زمينه صالحيت
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سـال از ميـان    18كمتـر از   غبـالغ و بـال  دو دسته از اطفـال نا  تعيين مرجع صالح در خصوص جرايم ارتكابي
   .آراي وحدت رويه هستيم نظرات مشورتي و قوانين ،

  ل نابالغاطفا -1     
ات اسالمي اطفال نابالغ اطفالي هستند كه به حد بلوغ شرعي نرسـيده  قانون مجاز 49ماده  1مطابق تبصره 

سـال   نـه قانون مدني سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختـر   1210ماده   1اند و مطابق تبصره 
البته سن بلوغ مذكور در اين تبصره تنها اماره مي باشد و ممكن اسـت طفـل حتـي قبـل از     .تمام قمري است

را مالك قـرار داده  » حد بلوغ شرعي « ا .م.ق 49ماده  1ه اين سن بالغ محسوب شود چرا كه تبصره رسيدن ب
حد بلوغ شرعي نيز داراي نمود و آثار خارجي و فيزيولوژي است كه بسياري از فقهـا   .»سن بلوغ « است نه 

قـانون مجـازات اسـالمي     49هرچند كه مطابق مـاده   در هرحال 1.در كتب خود از اين آثار بدني نام برده اند
در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند اما چـون دخالـت دادگـاه بـه منظـور       نابالغ اطفال

جهـت سـپردن چنـين     بر حسب نوع جرايم ارتكـابي ،  تربيت چنين اطفالي ضروري است بايد دادگاه صالح
  . اطفال مشخص گرددكانون اصالح و تربيت  ءسرپرست آنان يا عنداالقتضا اطفالي به

در  در رسيدگي به جـرايم  تعيين مرجع قضايي صالح :جرايم داخل در صالحيت محاكم عمومي  -1-1
مطـابق مـاده    .همـراه نيسـت   چنـداني  با دشواري عمومي دادگاه دادگاه اطفال به عنوان شعبه اي از صالحيت

ورت نياز يـك يـا چنـد شـعبه از     در هر حوزه قضايي و در ص«  78قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  219
اما بـا تشـكيل دادگاههـاي    . »دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود

كه در خصـوص   تشخيص مرجع صالح با ابهاماتي روبرو گرديد ، اختصاصي در رسيدگي به برخي از جرايم
ر مورد جرايم در صالحيت دادگـاه كيفـري اسـتان دو    اما د هدادگاه انقالب راي وحدت رويه رفع ابهام نمود

  .نظر مختلف ابراز گرديده است كه در ذيل به آنها پرداخته مي شود
  اختصاصي  جرايم داخل در صالحيت محاكم -1-2
اطفـالي   در صالحيت دادگاه انقالب نسبت بـه  در خصوص رسيدگي به جرايم :دادگاه انقالب  -1-2-1

تجديدنظر استان گلستان كه در مقام حل اختالف بـين   دادگاه بين دو شعبه اند دهشرعي نرسيكه به حد بلوغ 
گرديد بدين ترتيب كـه درخصـوص نوجـوان    راي متعارض آمنجر به صدور  و انقالب بودنددادگاه عمومي 

كيلو ترياك ،شعبه سوم دادگاه تجديـدنظر اسـتان    چهار معرض فروش قرار دادن در سال به اتهام 15كمتر از 
در پرونـده اي مشـابه شـعبه پـنجم دادگـاه       امـا .لستان با اعالم صالحيت دادگاه عمومي حل اختالف نمـود گ

همـين امـر منجـر بـه صـدور راي       .را صالح به رسيدگي اعالم نمـود  بدادگاه انقال د نظر همان استانتجدي
قـانون آيـين    220تبصـره مـاده   «  آمده اسـت  اين راي در. گرديد 3/8/1379مورخ  651وحدت رويه شماره 

سال تمام بر طبق مقـررات   18مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از  1378دادرسي كيفري مصوب 

                                                 
در تحرير الوسيله و بسياري از فقهاي ديگر، روييدن موي زهار را از امارات بلوغ دانسته اند و كسي كه اين اماره در او ديده ) ره (مثالً امام خميني  -1

 .مي شود بالغ است هرچند كه به سن بلوغ نرسيده باشد
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عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود و نظر به اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيـت و  
وليت اطفال بزهكـار ايجـاب كـرده كـه     تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسئ

قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم آنهـا تشـكيل   
قانون مزبور، دادگاههاي عمومي و انقالب فقط بر اسـاس ايـن    308دهد و با توجه به اين كه به موجب ماده 

مقررات مغاير با اين قانون نسبت بـه دادگـاه عمـومي و انقـالب الغـا       قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و
گرديده است لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه با ايـن نظـر انطبـاق دارد بـه     

  .»مي شود ي و مطابق موازين شرعي تشخيصاكثريت آرا اعضا هيئت عمومي ديوان عالي كشور قانون
وجه به اين راي وحدت رويه ، به جرايم اطفالي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده اند ولو اين كه بنابراين با ت

« عبـارت   .جرم ارتكابي از جمله جرايم در صالحيت دادگاه انقالب باشد در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود
موضـوع اسـت   به روشني گوياي اين  ،مذكور در راي وحدت رويه فوق» اصل عدم مسئوليت اطفال بزهكار 

  .سال نمي شود 18كه اين راي فقط ناظر به اطفال غير بالغ مي باشد و شامل اطفال بالغ كمتر از 
در صـالحيت دادگـاه    رسـيدگي بـه جـرايم    مرجع صالح در در رابطه با :دادگاه كيفري استان  -1-2-2

ي بـا توجـه بـه راي    برخـ . كيفري استان كه توسط اطفال غيربالغ ارتكاب مي يابد اختالف نظـر شـده اسـت   
بين اطفال غير بالغ و بـالغ كمتـر از   كه  1/5/1382مورخ  3659/7شماره  ه حقوقي قوه قضائيه بهادار مشورتي

سال قائل به تفكيك شده و مقرر داشته كه در صورتي كه مرتكب طفل باشد در هر صورت دادگاه اطفال  18
سـال كـه در صـالحيت     18ايم افراد بالغ كمتـر از  صالح به رسيدگي مي باشد اما رسيدگي به آن دسته از جر
 رسيدگي به جرايم داخل در صالحيت معتقدند كه دادگاه كيفري استان است با دادگاه كيفري استان مي باشد

امـا برخـي ديگـر بـا     . كيفري استان كه توسط اطفال غيربالغ ارتكاب مي يابد با دادگاه اطفال مي باشد دادگاه
كه در مقام تعيين دادگـاه صـالح از ميـان     23/2/64مورخ  6 راي وحدت رويه شمارهاستناد به وحدت مالك 

براي رسيدگي به اتهام فردي نابالغ صادر گرديده است معتقدند كه دادگاه كيفري اسـتان   2و  1دادگاه كيفري 
هر يـك از   مالك صالحيت... « مطابق قسمتي از اين راي . مي باشد لغباصالح به رسيدگي به جرايم اطفال نا

دادگاههاي مرقوم ، كيفر قانوني پيش بيني شده براي جـرم ارتكـابي ، قطـع نظـر از خصوصـيت و وضـعيت       
از جمله ) كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده ( فلذا در موردي كه جرايم ارتكابي اطفال ... متهمين مي باشد

آن باشد رسيدگي بـه   1يفري و تبصره قانون اصالح موادي از قانون آيين دادرسي ك 198جرايم موضوع ماده 
  2.»... صالح به رسيدگي خواهد بود 2است در غير اينصورت دادگاه كيفري  1آن در صالحيت دادگاه كيفري 

  سال  18ر از اطفال بالغ كمت -2      

                                                 
قانون اصالح مـوادي از   198مطابق ماده . ادگاه كيفري استان را داشتصالحيت رسيدگي به جرايمي مشابه با جرايم در صالحيت د 1دادگاه كيفري  -1

جرمي كه كيفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفي  -الف: به جرم هاي زير رسيدگي مي نمايد  1دادگاههاي كيفري «  61قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 
جرمي  -د. سال زندان و باالتر باشد 10جرمي كه كيفر آن به حسب قانون  -ج. جرمي كه كيفر آن قطع يا نقص عضو باشد -ب. بلد به عنوان حد باشد

  .»هزار تومان و باالتر و يا معادل دو پنجم اموال مجرم و باالتر باشد  200كه كيفر آن معادل 
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همانند جرايم ارتكابي توسط اطفال غيربالغ ، جـرايم   :جرايم داخل در صالحيت محاكم عمومي  -2-1
در دادگـاه اطفـال    نيـز  سال كه داخل در صالحيت محاكم عمومي مـي باشـد   18بي اطفال بالغ كمتر از ارتكا

بـه  « : مقرر مي دارد در اين زمينه  78قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  220ماده  تبصره. رسيدگي مي شود
  »مومي رسيدگي مي شودبق مقررات عسال تمام نيز در دادگاه اطفال ط 18 كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از

  جرايم داخل در صالحيت محاكم اختصاصي -2-2
داراي مجـازات   كـه  ابي در صالحيت دادگاه انقالبدر خصوص جرايمي ارتك :دادگاه انقالب  -2-2-1

اعدام مي باشد اين بحث مطرح شد كه آيا با تصويب قـانون اصـالح قـانون تشـكيل دادگاههـاي عمـومي و       
گي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس ، قصاص عضو يا رجم يـا  كه رسيد 81مصوب  انقالب

بايد قائل به تخصـيص  را در صالحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است  است صلب يا اعدام يا حبس ابد
 بـه عبـارت ديگـر آيـا     صالحيت دادگاه كيفري استان نسبت به جرايم واقع در صالحيت دادگاه انقالب بود؟

مجازات قانوني آن اعـدام مـي باشـد     شكيل دادگاههاي عمومي و انقالب در مورد جرايمي كهقانون ت 5ماده 
 نيـز  اين قانون را كه ناظر به رسيدگي دادگاه كيفري استان به جرايمي كه مجازات قـانوني آنهـا   4تبصره ماده 

 664رويـه شـماره   راي وحـدت   ي به ايـن ابهـام  در جهت پاسخگوي اعدام مي باشد را تخصيص زده است؟
عليرغم اصالحات و الحاقـات مـورخ   ... « : در قسمتي از اين راي آمده است . صادر گرديد 30/10/82مورخ 

كماكان به قوت خود باقي بوده و ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب  5ماده ( اين ماده  28/7/1381
ون مرقوم صرفا در مقام ايضاح ماده مربوطه است اصالحي قان 4تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده 

ارتبـاط   و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صالحيت دادگاههاي انقالب اسالمي را احصا نمـوده اسـت  
قانون ياد شده كه به موجب آن رسـيدگي بـه جرايمـي كـه      4لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده . ندارد

باشد را در صالحيت دادگاه كيفري استان قـرار داده اسـت منصـرف از مـوارد      مجازات قانوني آنها اعدام مي
  .»...صالحيت ذاتي دادگاههاي انقالب اسالمي مي باشد

رسيدگي به جرايم ارتكابي داخل در صالحيت دادگاه انقـالب  با توجه به اين راي بايد صالحيت بنابراين 
راي وحـدت رويـه شـماره     .دانست دادگاه انقالب را دسال ارتكاب مي ياب 18كه توسط اطفال بالغ كمتر از 

در مورد اطفال مذكور  رسيدگي به جرايم در صالحيت دادگاه كيفري استان صالحيت كه 2/3/85مورخ  687
  .بايد مويد همين ديدگاه دانست را را دادگاه كيفري استان قرار داده است

دادگاه كيفري استان كه توسـط اطفـال    در خصوص جرايم در صالحيت :دادگاه كيفري استان  -2-2-2
دادگـاه     2/3/85مـورخ   687راي وحـدت رويـه شـماره     به موجـب  سال ارتكاب مي يابد 18بالغ كمتر از 

قانون آيين دادرسي  220برابر تبصره ماده « : در اين راي آمده است.كيفري استان صالح به رسيدگي مي باشد
سـال تمـام    18به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از  87ي مصوب دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفر

قـانون اصـالح قـانون     20در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود و مطابق تبصره يك مـاده  
رسيدگي به جرايم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس  81تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 
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حبس ابد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه تجديدنظر اسـتان كـه در   يا اعدام يا رجم يا صلب و يا 
اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي شود به عمل مي آيد و به موجب ايـن تبصـره رسـيدگي بـدوي بـه      
جرايم مذكور در اين قانون ، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجـازات و لـزوم اعمـال دقـت بيشـتر از      

كه با يك نفر قاضي اداره مي شود به طور ضمني  آثار اجتماعي ، از صالحيت عام و كلي دادگاه اطفالحيث 
از پنج قاضي تشكيل مي يابد قـرار داده   منتزع گرديده و در صالحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً

لي كشـور، صـالحيت كلـي    بنا به مراتب فوق ، به نظر اكثريت اعضاي هيات عمـومي ديـوان عـا   . شده است
دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرايم اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با تصويب تبصره ماده 

در رسـيدگي بـه جـرايم     ، منحصـراً  81قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  20
  .»...مذكور در اين تبصره ، مستثني گرديده است

  
   
  


