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ی  وعا م  ی   ید فال  ر تان و دادگاه ا ی ا   عارض دادگاه 

نده  و آرش :و ان ناس ، کا د کار ی م و ا  وق ار   نا

ی و قاالت  ر  گاه  پا ده  ر(ر    )ق 

جرائم مطبوعاتي بهتر  براي روشن شدن موضوع تعارض في مابين دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان در مورد

سال سن دارد در قسمتي از يك  16است با بيان يك مثال وارد بحث شويم ، فرض بر اين است كه طفلي كه مثالً 

مي گردد و اختصاص به كودكان دارد مطلبي را منتشر سراسري روزنامه يك روزنامه كه به طور هفتگي ضميمه 

ساله در وبالگ شخصي اش عكس يا مطلب مجرمانه اي را  17نموده است يا حتي فرض را بر اين بگيريم كه كودك 

  .بارگذاري مي نمايد 

دادگاه اطفال و دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرم مطبوعاتي صورت گرفته توسط تعارض  در مثال هاي باال

، مواد مندرج در قانون آئين دادرسي كيفري طفل به روشني مشخص خواهد بود ، زيرا از طرفي دادگاه اطفال طبق 

و از طرفي هم دادگاه كيفري استان با توجه به خود را صالح به رسيدگي جرم اتفاق افتاده توسط طفل ميداند 

اصالحيه قانون آئين دادرسي كيفري خود را صالح به  4ماهيت جرم كه يك جرم مطبوعاتي است طبق تبصره ماده 

بايد گفت متن قانون در مورد صالحيت دادگاه اطفال در مورد جرائم رخ داده  .رسيدگي جرم اتفاق افتاده ميداند 

ق دارد و صريحاً با تعريف و مشخص نمودن طفل ، دادگاه اطفال را كه دادگاهي تخصصي و توسط اطفال اطال

حقوقدانان معتقدند اين اطالق . بخشي از دادگاه عمومي است را صالح به رسيدگي به جرائم اطفال دانسته است 

بسياري از همين قانون ميتواند صالحيت دادگاه كيفري استان در مورد جرم مطبوعاتي را تخصيص بزند و 

حقوقدانان از اين مورد به عنوان استدالل نظريه خود براي صالح دانستن دادگاه اطفال براي رسيدگي به جرم 

  .مطبوعاتي طفل بهره ميبرند 
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ساله كه طبق  17سال تعارض پيش آمده كمي سخت تر خواهد بود ، فرض كنيم فرد  18اما در مورد بالغ زير 

ردي بالغ به حساب مي آيد مرتكب يك جرم مطبوعاتي از طريق نگارش مقاله در روزنامه تعاريف شرعي و قانوني ف

رسمي يا حتي جرم در نشريات الكترونيكي از طريق طراحي يك كاريكاتور در يك سايت شود ، حال بايد ديد در 

طبق قانون  .بود اين مورد كدام يك از دادگاه هاي اطفال يا كيفري استان صالح به رسيدگي اين جرم خواهند 

سال تمام نيز در دادگاه اطفال  18به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ،  220آئين دادرسي كيفري و تبصره ماده 

اين ماده اطالق دارد و شامل جرائم مطبوعاتي روي داده توسط اين افراد  .شود طبق مقررات عمومى رسيدگى مى

يش از اين گفتيم بايد در مورد جرم مطبوعاتي صورت گرفته توسط هم ميشود و همانطور كه در مورد اطفال هم پ

اين مورد خاص در اما در .اصلح بدانيمسال، باز هم دادگاه اطفال را به نسبت دادگاه كيفري استان  18افراد بالغ زير 

فري صالحيت دادگاه كيفري استان و دادگاه اطفال در مورد جرائم تحت صالحيت دادگاه كيمقام رفع تعارض 

استان نظير جرائم مطبوعاتي و سياسي يك راي وحدت رويه از ديوان عالي كشور وجود دارد كه اين مشكل و 

كليه به :  مقرر مي دارد كه 2/3/1385مصوب  687با شماره  عالي كشور راي ديوان .تعارض را حل نموده است 

شود و مطابق  جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي

رسيدگي به جرائم  21/7/1381قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  20تبصره يك ماده 

ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس 

آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به  بعمل مي دادگاه كيفري استان

اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صالحيت عام و كلي دادگاه 

شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صالحيت انحصاري دادگاه كيفري  ر قاضي اداره مياطفال كه با يك نف

بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي  . است  يابد قرار داده شده استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي

جرائم اشخاص بالغ كمتر  هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صالحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي

قانون اصالح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب  20از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 

پس نتيجه ميگيريم در مورد . است ، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده1381

سال بر دادگاه اطفال ترجيح  18به جرم مطبوعاتي افراد بالغ زير  اخير الذكر دادگاه كيفري استان براي رسيدگي

  .دارد 



 
 

3

اين سوال پرسيدني است كه با توجه به نحوه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي ، آئين خاصي از دادرسي كيفري حال 

 225از طرفي هم ميدانيم كه طبق ماده . نظير علني بودن محكمه و حضور هيات منصفه طبق قانون ضروري است 

حال اين مورد چگونه قابل حل خواهد قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي به جرائم اطفال بايد غير علني باشد ، 

خود بدين نكته حائز اهميت اشاره  34در پاسخ ميتوان به اين امر اشاره داشت كه قانون مطبوعات در ماده  بود ؟

رسيدگي به جرم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صالحيت ذاتي ميتواند در محاكم عمومي : داشته است كه 

نظر نگارنده  .در هر صورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است  ،باشد جع قضايي يا انقالب يا ساير مرا

اين است كه اگر دادگاه اطفال ميخواهد در موارد جرائم مطبوعاتي اطفال خود را صالح دانسته و به اين دسته از 

فراهم آورد زيرا اين حق متهم جرائم رسيدگي نمايد ، بايد حداقل لوازم رسيدگي به اين جرم را نيز براي متهم 

است كه در صورت ارتكاب جرائم مطبوعاتي از امتيازاتي كه آئين دادرسي كيفري براي وي در نظر گرفته است 

تهم هر چند كه به نظر ميرسد صرف در نظر گرفتن غير علني بودن دادگاه اطفال نيز براي نفع م. استفاده نمايد 

منظور جلوگيري از قرار گرفتن طفل در كانون توجه عموم ، اصل علني بودن به  پيش بيني شده بوده است زيرا 

اما ترجيحاً به خصوص در  )علي خالقي ، آئين دادرسي كيفري(» . محاكمه اجرا نشده و خالف آن مقرر شده است

به حساب  ري براي طفلجرم مطبوعاتي ، با توجه به ماهيت اين جرم ، علني بودن و حضور هيات منصفه امتياز بهت

  .خواهد آمد 

 


