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  مقدمه
  

  :هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه... ا حضرت آیت

برخی مفاهیم و موضوعاتی که به لحاظ نوپیدایی و نیاز دستگاه مناسـب اسـت در         «
توسـعه و تعمیـق آموزشـهای    :.. های آموزشی قرار گیرد به قرار ذیل اسـت   اولویت برنامه 

مربوط به اعضای شوراهای حل اختالف و نیز دبیرخانه آنهـا بـه منظـور کارآمدسـازی و         
  »اختالفارتقای سطح علمی و عملی شوراهای حل 

  
  

 قانون برنامه سـوم توسـعه اجتمـاعی، اقتـصادی و            189شوراهای حل اختالف به موجب ماده       
 به تصویب هیـأت محتـرم       1381نامه اجرایی قانون مزبور در مرداد         گذاری شده و آیین     فرهنگی پایه 

ه نیـز    قانون برنامه چهارم توسـع     134وزیران و سپس به تایید رئیس محترم قوه قضائیه رسید، ماده            
  .تعیین نموده است) 1388(مهلت اجرای آن را تا پایان برنامه چهارم 

نامه قانونی مزبور و برنامه پنج ساله دوم توسـعه قـضایی و همچنـین تاکیـدات                   به موجب آیین  
هـای   مکرر ریاست محترم قوه قضائیه، امر آموزش اعضای شوراهای حل اختالف در اولویت برنامـه    

های آموزشی متعـدد و    تاکنون دوره1381وه قضائیه قرار گرفته و از سال  آموزشی معاونت آموزش ق   
متنوع تدوین واجرا و منابع آموزشی مختلف اعم از کتاب و کتابچه به زبان سـاده تهیـه و در سـطح          

متون آموزشی که در قالـب کتابچـه و تحـت          . کشور توزیع شده است و این روند تکاملی تداوم دارد         
ای از آن است به       تدارک شده و کتابچه حاضر نیز نمونه      » با شورای حل اختالف   گام به گام    «عنوان  
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دلیل سادگی و انتقال صریح مفاهیم و تبیین نحوه رسیدگی صحیح در شوراها با اسـتقبال گـسترده                  
اعضای شورای حل اختالف مواجه شده و این معاونت توسعه و تقویـت آن را در دسـتور کـار دارد،                     

سازی مجموعه متـون آموزشـی توانمنـد سـازد      تواند ما را در غنی  ز کاستیها می  ضمن اینکه آگاهی ا   
نظـران    امید داریم کتابچه حاضر مورد استفاده عالقمندان قرار گرفته و از نظریات اصالحی صـاحب              

  .مند شویم بهره
  معاونت آموزش قوه قضائیه



  

   .رسیدگی شوراهای حل اختالف ویژه اطفال 
 

)9( 

  گفتار پیش
وانـی و جـسمی انـسان بـستگی         گذاری شخصیّت انسان است و سالمت ر        کودکی، دوران پایه  

شدید به چگونگی گذران این دوران دارد، به علت رشد نایافتگی جسمانی و عقالنی کودک ایجـاب                 
نهادهـا و قـوانین     . های خاص خود را متوجـه ایـن گـروه از جامعـه نمایـد                کند قانونگذار حمایت    می

ـ             اسـالم بـر اهمیّـت      . دحمایتگر برای جبران ناتوانی کودک از حفظ حقوق خویش نقش مؤثری دارن
قـرآن کـریم بـه پـاکی        . حفظ شؤون کودک و تنظیم قواعد رفتاری با وی تأکید فراوان نموده است            

سرشت کودک در هنگام تولّد و خالی بودن آن از هر آالیشی، اشاره نموده است و تربیت کـودک را                   
و عقل خویش بپـذیرد،     از این جهت که، این نهاد پاک قادر است خوبیها و بدیها را با چشم و گوش                  

در ارزش کـودکی و     » ع«بـن ابیطالـب       مـوالی متقیـان حـضرت علـی       . 1واجد اهمیت دانسته است   
قلب نوجوان مانند زمینی خالی است کـه هـر چـه در آن افکنـده شـود                  «: اند  نوجوانی چنین فرموده  

ونگـذار نیـز    حفظ قداست و ارزش دوران کودکی بر عهده فرد فردِ دولتمردان است و قان             » 2پذیرد  می
وظیفه قانونگذار در جهت دادن قدرت اجرائی به بایـدها و نبایـدها و     . در این وادی سهمی ویژه دارد     

گونـه حمایتهـا را در مـورد          وضع مقرراتی برای حفظ حقوق افراد جامعه است، اما آنچه اهمیّت ایـن            
ین مرحلـه از زنـدگی      گیری وجود انسان و ابعاد شخصیّتی وی در ا          نماید شکل   تر می   کودک پُر رنگ  

قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسؤولیت بنا شده است اطفال به خاطر فقـدان قـدرت                  . است
انگـاری در تربیـت و        شـوند، در عـین حـال سـهل          شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات شناخته می        

 و ایـن امـر      شـود   تهذیب کودکان و نوجوانان بزهکار سبب تشویق آنان به ادامه امر بزهکـاری مـی              
به ویژه آنکه اگر جلوی تبهکاری آنان گرفته نشود،         . خطرات بزرگی برای جامعه در بر خواهد داشت       

همچنـین گـسترش روزافـزون جوامـع،        . به هنگام بلوغ این هدف به سختی صورت خواهد گرفـت          
زندگی نوین اجتماعی، پیچیدگی فنـاوری و بـه دنبـال آن تغییـرات مـستمر در شـرایط اقتـصادی،                     

های مختلف و در سطح وسیعی، افـزایش          اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظهور بزه یا جرم را به شیوه          
در جریان این . سازد دهد، که بازتاب آن به نوعی در بطن جامعه تأثیر گذاشته و آن را متحول می             می

                                                 
واهللا اخرجکم من بطون امهاتکم التعلمون شیئاً و جعل لکم الـسّمع واالبـصار و االفئـده                  سورۀ نحل،    78آیه   -1

  .لعلکم تشکرون

  .البالغه نهج) ع(امام علی  -2
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یـده  د آفرینان صحنه جرم در قالـب بزهکـار و بـزه          پذیرترین نقش   تحوالت کودکان به عنوان آسیب    
اند تا با در      اند و دولتمردان و سیاستگذاران را بر آن داشته          همواره مورد توجه ویژه جوامع مترقی بوده      

نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم ارتکابی آنها نظام دادرسـی خاصـی را            
هکار به انجام ایـن      با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بز       1338قانونگذار در سال    . اعمال نمایند 

امر مهم همّت گماشته و بدین ترتیب دادگاه اطفال تأسیس و کانون اصالح و تربیت به جای زندان                  
 دادرسی دادگاههای عمومی      به بعد قانون آئین    219در حال حاضر مواد     . مأمن اطفال بزهکار گردید   

ی را به نفع کودکـان در        در رسیدگی به جرایم اطفال شرایط      1378و انقالب در امور کیفری مصوب       
نظر گرفته است، از جمله تشکیل دادگاه ویژه اطفال، الـزام قاضـی بـه انجـام تحقیقـات مقـدماتی،                     
تشکیل پرونده شخصیت برای طفل بزهکار و الزام به تعیین وکیل برای طفل فاقد سرپرست و نیـز                  

الـه    تـصدی حـضرت آیـت     غیرعلنی بودن دادرسی و محاکمات در دادگاه اطفال و متعاقباً در زمـان              
هاشمی شاهرودی ریاست معظم قوه قضائیه الیحه قضائی تحت عنـوان تـشکیل دادگـاه اطفـال و       

همچنین . نوجوانان تقدیم مجلس شورای اسالمی گردیده که در نوبت رسیدگی و تصویب قرار دارد             
یز طبق مـاده     مقرراتی در قالب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان وضع گردیده و ن             1381در سال   

قـضائیه در اجـرای قـانون دادگاههـای          ریاست قـوه   9/11/1381نامه اصالحی مصوب مورخ        آئین 4
که این نوشـتار در     . عمومی و انقالب تخصیص شعبی به دادگاه اطفال مورد تصریح واقع شده است            

ـ                    شریفات صدد است با نگاه اجمالی به تعریف طفل و مسؤولیت کیفری ا و در نظام حقوقی ایران و ت
دادرسی کیفری اطفال و جرایم آنها و تعقیب و تحقیـق و رسـیدگی بـه جـرایم ایـشان بـه منظـور                        

  .گیری اعضاء محترم شوراهای حل اختالف ویژه اطفال مورد استفاده قرار گیرد بهره
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شود و مسؤولیت او از جنبه کیفری در   کودک یا طفل به چه کسی اطالق می-فصل اوّل
  نظام حقوقی ایران

  
  :  کودک-1

شـود کـه از نظـر سـن بـه رشـد و نمـو            طفل، یا صغیر در اصطالح حقوقی، به کسی گفته می         
جسمی و روحی الزم برای زندگی اجتماعی نرسیده است بنابراین جهت تعریف واژه کودکی باید به                

 در حقوق ایـران منظـور از طفـل        . ای معطوف گردد     اجتماعی توجه ویژه    های زیستی، روانی،    واقعیت
 و سن بلوغ برای دختران و پسران بـه ترتیـب نُـه              1.کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد        
دیده افراد زیر هجده سال   در خصوص کودکان بزه2سال و پانزده سال تمام قمری تعیین شده است    

ـ     3مشمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ویژه کودک بزه دیده قرار دارند             دو  و به هر حـال از ب
  .نامند تولد تا آغاز بلوغ را دوران کودکی می

  : بزهکاری-2
بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی، عبارت از تـرک انجـام وظیفـه قـانونی و یـا ارتکـاب عمـل                       

ذلک اصطالح بزه غالباً معادل جرم، و به ویژه در ارتباط  مع. خطایی است، که الزاماً عنوان جرم ندارد      
از نظر حقوقدانان هر فعل یا ترک فعلی که مطـابق           . رود  ودکان بکار می  با جرایم ارتکابی از سوی ک     

  .شود قانون مشمول مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد جرم یا بزه نامیده می
  :دیدگی  بزه-3
 خـاص، متحمـل پیĤمـدهای دردآور و          دیده، شخصی است که به جهت وضعیت و موقعیت         بزه
های فیزیکی و روانـی و اقتـصادی، سیاسـی و اجتمـاعی و      واملی با ریشهشود، که ع باری می   مشقّت

به عبارت دیگر اگر در اثر یک خسارت قطعی، آسیبی بـه تمامیّـت یـک شـخص          . حتی طبیعی دارد  
  4.وارد آمده باشد و جامعه نیز آن را قبول داشته باشد آن شخص بزهدیده است

                                                 
 . قانون مجازات اسالمی49ره یک ماده تبص -1
 . قانون مدنی1210تبصره یک ماده  -2
 .1381 از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 8 و 1مواد  -3
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   مسؤولیت کیفری طفل-4
 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری اصوالً  از220 و 219مطابق مواد 

گروه اوّل کلیـه کودکـانی هـستند کـه هنـوز بـه سـن بلـوغ                  : اند  متهمین به دو گروه سنّی تقسیم شده      
 سال قمری تعیین شده     9 سال قمری و دختر      15 قانون مدنی سن پسر      1210اند که حسب ماده       نرسیده

 سـال  18اند، لیکن هنوز سـن آنهـا بـه     ه افرادی هستند که به بلوغ شرعی رسیده      است، و گروه دوم کلی    
در خـصوص   . گیـرد    سال باشد را در بر می      18 تا   15تمام نرسیده باشد یعنی کسانی را که سن آنها بین           

 قانون مجازات اسالمی 49 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 219مجرمین گروه اول طبق تبصره ماده 
 قـانون مجـازات     49فل مرتکب جرم شده و قانوناً به عنوان مجرم شـناخته شـود طبـق مـاده                  هرگاه ط 
 چون اطفال مبرّا از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنها با نظر دادگـاه بـه عهـده سرپرسـت       1اسالمی

ر  قانون مـذکو   49 ماده   2باشد و نیز وفق تبصره        اطفال و عنداالقتضاء کانون اصالح و تربیت اطفال می        
باید به میزان مصلحت باشد  هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند تنبیه می           

  :که بر حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل در مورد آنها اتخاذ خواهد شد
 تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیـت و مواظبـت    -1

  . کودک و عدم تکرار جرم از ناحیه اودر حُسن اخالق
  . تنبیه بدنی که منظور اصالح و تربیت کودک بزهکار است-2
  . اعزام کودک به کانون اصالح و تربیت جهت نگهداری به منظور تأدیب و اصالح کودک-3

و در خصوص گروه دوّم؛ که به افرادی از کودکان که به بلوغ شرعی رسیده لیکن سن آنها بـه                
 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم 220تمام نرسیده که با توجه به تبصره ماده        سال   18

آنها طبق مقرّرات عمومی بوده و قانونگذار در مجازات آنها تفاوتی با بزرگساالن قایل نشده است، و                 
بیـل  نماید و از ارفاقاتی از ق       فقط از جهت محل نگهداری در کانون اصالح و تربیت تحمل کیفر می            

  .نماید غیرعلنی بودن محاکم و تعیین وکیل تسخیری و غیره استفاده می

                                                 
از مسؤولیت کیفری هـستند و تربیـت   اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا :  قانون مجازات اسالمی 49ماده   -1

  .باشد آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عنداالقتضاء کانون اصالح و تربیت اطفال می
  .منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد: تبصره یک
نبیـه بایـستی بـه میـزان و         هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیـدا کنـد ت             : تبصره دو 

 .مصلحت باشد
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   نقش روانشناسی کیفری در دادگاه اطفال-فصل دوّم
نظر متخصصان روانشناسی در جریان رسـیدگی    مطالعه و شناخت وضعیّت روانی کودکان تحت      

گیری منصفانه درباره  تصمیمتواند در سرنوشت قضائی و قانونی و  به بزهکاری اطفال و نوجوانان می  
شناختی و اظهارنظر کارشناسی یـاری رسـاند،          های کامل روان    گروههائی از کودکان، پس از بررسی     

.. .که از جمله تشکیل پرونده شناخت شخصیت کودک یا نوجوان بزهکار که دارای نقـص ذهنـی و                 
 ویژگیهـای شخـصیّتی و      معلولیتهای جسمی و یا شناسائی کودکان و نوجوانان ناسـازگار کـه دارای            

طلب و خطرجو، کودکان دارای       عصبی و روانی مستعد ارتکاب جرم هستند، از قبیل کودکان هیجان          
و کودکان ) افسردگی(ساز، کودکان دارای اختالل روانی خفیف       ای یعنی کودکان حادثه     اختالل تکانه 

نوجوانـان دارای اخـتالل      و شناسایی کودکان و      1دارای اختالل در سلوک و رفتار و کودکان صرعی        
یادآوری این نکته ضروری است که کلیه اختالالت        . شدید روانی که دارای درجاتی از جنون هستند       

شـود، غالبـاً میـزان ابـتالی ایـن کودکـان بـه                روانپزشکی در افراد دارای نقص ذهنی هم دیده می        
الئـم بیماریهـای روانـی      پزشکی مانند کودکان سالم اسـت، امّـا تظـاهر ع            اختالالت رفتاری و روان   

تـوان گفـت افـرادی کـه      به زبان ساده مـی . ممکن است در این نوع کودکان تفاوتهایی داشته باشد      
کننـد امّـا بـه دالیـل مختلـف            دارای بیماری روانی هستند، زندگی خود را با هوش بهنجار آغاز می           

تال بـه نقـص ذهنـی هرگـز از     توانند بیمار شوند و از بهنجار فاصله بگیرند، در حالی که افـرا مبـ     می
اند یا در اوایل زندگی و یا با نقـص   اند، یا در نوزادی آن را از دست داده     هوش بهنجار برخوردار نبوده   

شوند و در ارزیابی نقص ذهنی بررسی کارکرد اجتماعی و خانوادگی و تحصیلی فرد                ذهنی متولد می  
کانون اصـالح و تربیـت اطفـال روبـرو          گاهی با کودکانی در     . در ارزیابی نقص ذهنی ضروری است     

شویم که به علت فقر شدید مادی و فرهنگی از یک طرف، و اشکال در مراقبتهای اوّلیـه ماننـد                      می
 توجهی به واکسیناسیون و فقر محرّکهای فیزیکـی،          تغذیه و بهداشت محیط و بهداشت فردی و بی        

اند و بدون آنکه ضایعه عـضوی   ب ماندهروانی و عاطفی الزم از طرف دیگر، از قافله رشد بهنجار عق  
روانشناسان اطفال پس از سنجش بهره هوشی اطفـال و          . شوند  مانده محسوب می    داشته باشند عقب  

نوجوانان بزهکار با مصاحبه روانی و تهیه شرح حال و بررسی سوابق رفتاری در خانواده و همچنـین                

                                                 
 .1380، سال 104، صفحه 37مجله حقوقی و قضائی دادگستری شماره  -1



  

  رسیدگی شوراهای حل اختالف ویژه اطفال 
 

)14( 

ادن تمـام اطالعـات در مـورد میـزان     وضعیت تحصیلی و دیگر مهارتهای اجتماعی و مالک قـرار د    
نماینـد و تـا اطالعـات کـافی از فـرد بـه دسـت نیایـد، برچـسب                      ماندگی آنها، اظهارنظر مـی      عقب
پژوهشگرانی که معتقدند هوش کودکان تـأثیر غیرمـستقیم بـر           . توان زد   ماندگی به فردی نمی     عقب

ضعف تواناییهـای کالمـی اطفـال       اند، بهره هوشی پایین افراد موجب         جرم دارد به این نتیجه رسیده     
شود، و این ضعف باعث عملکرد ضعیف تحصیلی شده و عملکـرد تحـصیلی ضـعیف و آمـوزش                     می

اند اگر اطفـال      های خود دریافته    این پژوهشگران در برّرسی   . ناکافی ارتباط پایداری با بزهکاری دارد     
که دست به رفتارهـای مجرمانـه   پُرخطر دارای بهره هوشی نسبتاً باالیی باشند احتمال کمتری دارد   

 امروزه کارشناسان کانون اصالح و تربیت سازمان زندانها پس از تشکیل دادگاه اطفال بـرای                1بزنند
های متشکله همکاری خود را با قضات دادگاه اطفال آغاز نموده و در مواردی که                رسیدگی به پرونده  
هـا     یا اختالل رفتـاری هـستند و بررسـی         شوند که دارای درجاتی از نقص ذهنی        با اطفالی روبرو می   

کننده گزارش    دهد این حاالت در ارتکاب بزهکاری آنان مؤثر بوده است به دادگاه رسیدگی              نشان می 
از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه اگر در جریان رسیدگی احساس کنند نیاز              . دهند  الزم را ارائه می   

شناسی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به          د روان به نظریه روانشناختی دارند، از کارشناسان واح      
چنان قابل توجه است که در صدور احکام جدید که بـا              شناسی آن   آورند و نتایج نظریه روان      عمل می 

همچنـین تجربـه عملـی نـشان داده         . رویه قضائی سابق تفاوت دارد تأثیر بسزائی به جا نهاده است          
شـناس در     گاه اطفال در صورتی که کارشناسـان روان       شناسی و برخی شعب داد      همکاری واحد روان  

به عنوان آنچه قـانون از      ) چه عادی و چه استثنائی    (جریان محاکمه کودکان و نوجوانان به طور عام         
نامبرده است، شرکت نمایند حقوق اطفال به میزان زیادی رعایت خواهد           » اهل خبره «آن به عنوان    

 کودک و مسؤولیت نسبی یـا در شـرایط رفـع مـسؤولیت              شد و مجازات مناسبی، با توجه به شرایط       
  .کیفری، اتخاذ خواهد شد
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   ضرر و زیان ناشی از جرایم اطفال-فصل سوّم
   از جنبه کیفری:الف

دزدیها، خرید و فروش و پخش مواد مخدر و افیون را           : در دنیای امروز بخشی از جرایم از قبیل       
دهند، که اگر از فقدان مسؤولیت جنایی خود آگـاه            یباندهای چند نفری کودکان و نوجوانان انجام م       

شوند و بدانند که از نظر قانون، کیفری در جرایم آنـان مـدنظر گرفتـه نـشده، دیگـر هـیچ نیرویـی                      
تواند جلو گمراهی و کجروی آنان را بگیرد لذا بهترین راه معالجه آنان اجرای اقـدامات کیفـری                  نمی

تحقیق و اثبات اتهامات    ...  کشف جرم، دالیل آن و تعقیب و       نظر از   هرچند صرف . در مورد آنان است   
در رسیدگی به جرایم اطفال، مهمترین هدف شناسائی شخصیت طفـل و علـل بزهکـاری و اتخـاذ                   
تدابیر الزم برای اصالح و تربیت طفل مجرم و پیشگیری از ارتکاب مجدّد جرم در آینـده از سـوی                    

شناسـی    صی و قضائی مطلـع از علـوم روز ماننـد روان           بنابراین الزم است مراجعی تخصّ    . طفل است 
شناسان به جرایم  پزشکان و جامعه کودک، مسایل اجتماعی و فرهنگی و با همکاری پزشکان و روان      

. کودک رسیدگی و تصمیمات مقتضی از لحاظ اصالح و تربیت و معالجه طفل بزهکار اتخاذ نماینـد                
و » شـرایط عامّـۀ تکلیـف   «زات بر اساس قاعـده  در حقوق اسالم، مالک و مسؤولیت کیفری و مجا   

باشد، و بر طبق این قاعده اطفالی که بـه مرحلـه بلـوغ جنـسی و                   بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث می      
اند، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مـسؤولیت          توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده        

یه نظامات کیفـری در مـورد تـشخیص مـسؤولیت            هستند، و این قاعده در عصر حاضر در کل         ٰمبرّی
  .الرعایه است کیفری اطفال الزم

نامند که به دو دورۀ مـشخص تقـسیم    به هر حال از بدو تولد تا آغاز بلوغ، را دوران کودکی می      
باشد و بـین خـوبی و بـدی و            گردد و کودک در دورۀ نخستین زندگی فاقد تمییز و تشخیص می             می

گذارد و درک و شعور چندانی ندارد و به کـودک در ایـن                شمن تفاوتی نمی  سود و زیان و دوست و د      
رفته نیروهـای عقالنـی و فهـم و درکـش             گویند، در دورۀ دوم، کودک رفته       دوره طفل غیر ممیّز می    

شناسد و بین خـوبی و   رسد، در این دوره کودک سود و زیان خود را می            رشد یافته و به حد تمییز می      
سالگی است ولی ممکن است برخـی از کودکـان            شود، حداقل سن تمییز هفت     بدی تفاوت قائل می   

ماند تا هنگامی که به       دیرتر یا زودتر به سن تمییز برسند، کودک ممیّز در کودکی همچنان باقی می             
شود و در آستانه آن قرار گیرد و با رسیدن به بلوغ دوران مسؤولیت و تکلیـف آغـاز                     بلوغ نزدیک می  
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 2 مراد از بلوغ اغلب بلوغ طبیعی منظـور اسـت          1نامند،   دوم طفل ممیّز می      در دورۀ  شود، کودک را    می
کنـد همـه      نخستین اثر بلوغ در اعضای تناسـلی بـروز مـی          . آید  که ویژگیهای مردی و زنی پدید می      

قصاص از کودک ممیّز و غیرممیّز به دلیل حـدیث          ... فقهای عظام شیعه معتقدند که کیفرهای حد و       
انـد کـه کـودک        اشته شده است و کودک فاقد مسؤولیت جنائی است و اکثر فقها گفتـه             رفع قلم برد  

گـردد کـه از حـد         هرگاه مرتکب عمل بزهکارانه شود به جای حد، کیفر تعزیر دربـاره او اجـراء مـی                
تر است لیکن این تعزیر نه به عنوان کیفر بلکه برای تربیت و تهذیب اوست، و چون هـدف از                 سبک

زدارنده از ارتکاب جرم، تعلیم و تربیت و اصالح اطفال و نوجوانان بزهکـار اسـت، بـه     وضع قوانین با  
همین منظور قوانین موضوعه در بسیاری از کشورها برای اطفال دادگاهی خـاص و مجـزا بـه نـام                    

 سـال را    18اند که صالحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر             بینی نموده   دادگاه اطفال پیش  
نتایج تصمیمات و آراء دادگاه اطفال باید تعلیم و تربیت و اصالح و درمان و بازسازی اطفـال    دارند و   

به همین اعتبار نیز آنها را از زندانیان بزرگسال جدا و در مرکـزی موسـوم بـه کـانون                    . بزهکار باشد 
کننـد و روشـهای متخـذّه در ایـن کانونهـا همگـی جنبـه ارشـادی و                اصالح و تربیت نگهداری می    

صالحی و تربیتی دارد در کشور عزیزمان ایران نیز برای تأمین همین مقاصـد قانونگـذار در تـاریخ                   ا
 با به تصویب رساندن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در فصل پنجم               28/6/1378

 لغایـت   219مـواد   (آن به تشکیل دادگاه اطفال و ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اشاره شده اسـت                
 قانون مذکور در هر حوزه قضائی در صورت نیاز یـک یـا چنـد شـعبه از                   219 به موجب ماده     3)231

گـردد و بـرای تـسهیل در امـر            دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال تشکیل می         
رسیدگی به جرایم اطفال کلیه تشریفات مربوط به رسـیدگی اعـم از تعقیـب و تحقیـق و رسـیدگی                     

 قـانون  221همچنانکـه مـاده   .  اجرای آن به عهده قاضی دادگاه واگذار گردیده اسـت     صدور حکم و  
آئین دادرسی کیفری مقرّر نموده است در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با                 

 همان قانون توسط دادرس یا به درخواسـت او توسـط قاضـی تحقیـق                43رعایت مفاد تبصره ماده     
باشد رأساً به عمل خواهد  ادگاه کلیه وظایفی را که برابر قانون به عهده ضابطین می          شود، د   انجام می 

آورد و هرگاه در جریان رسیدگی نیاز به تحقیقاتی در خصوص وضـعیت روحـی و روانـی طفـل یـا                      

                                                 
 .دکتر علیرضا فیض، حقوق جزای اسالمی، مقارنه و تطبیق -1
  .همان -2
  . ضمائم4بند  -3



  

   .رسیدگی شوراهای حل اختالف ویژه اطفال 
 

)17( 

توانـد از نظـر افـراد         کند الزم باشـد، قاضـی دادگـاه مـی           خانواده او و محیطی که در آن زندگی می        
  1. و صالحیتدار استفاده نمایدمتخصص و خبره

باشد زیرا تبلیغات پر سر و صدا در اطراف جـرایم اطفـال و      رسیدگی به جرایم اطفال علنی نمی     
نوجوانان از طرفی موجب تشویق مجرمین جوان و از طرف دیگر سرنوشت مجـرمین نوجـوان کـه                  

 فقـط اولیـاء و سرپرسـتان        بخشد و   گیرند تأثیرات سوء می     مورد محاکمه و احیاناً محکومیت قرار می      
قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصالح و تربیت کـه دادگـاه حـضور                     
آنان را الزم بداند، حق حضور خواهند داشت و انتشار اطالعات و جریان دادگاه به وسیله مطبوعـات                  

ور کلی ممنـوع اسـت و       و عکسبرداری و تهیه عکس و افشای هویّت و مشخصات طفل متهم به ط             
 قـانون آیـین     225قانونگذار برای متخلّف مجازات قانونی در نظر گرفته است به همین جهت مـاده               

رسیدگی بـه جـرایم اطفـال علنـی         «: دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب چنین مقرّر نموده است        
ی طفل و وکیـل مـدافع و        نخواهد بود و در ادامه اشعار داشته؛ در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانون             

شهود و مطلعین و نماینده کانون اصالح و تربیت در صورتی که دادگاه حـضور آنـان را الزم بدانـد                     
های گروهی و یا  حاضر خواهند شد و ضمانت اجرای تخلف از انتشار جریان محاکمه از طریق رسانه           

 2 قانون مجازات اسـالمی    648فیلمبرداری و تهیه عکس از طفل متهم و اعالم هویّت او را در ماده               
 قانون مزبور آمده است به انعکاس جنبـه روانـی           225تعیین نموده است و همان طوری که در ماده          

مـسأله مهـم   . توجه شـده اسـت   )  سال18اطفال و بالغین زیر (محاکمه در دادگاه نسبت به کودکان     
رت مصلحت طفل، در غیاب     دیگر این است که به قاضی دادگاه اطفال اجازه داده شده است در صو             

  .گردد وی به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر و حکم صادره حضوری محسوب می
در صورتی کـه مـصلحت طفـل اقتـضاء          :  همان قانون مقرّر گردیده است     226چنانکه در ماده    

نماید، رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت در هـر حـال رأی                    
ای از افـراد بزرگـسال        شود و در صورتی که در ارتکاب یک جرم عـده            اه حضوری محسوب می   دادگ

کننده به جـرایم      همکاری و مشارکت داشته باشند فقط رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاه رسیدگی            

                                                 
 .1380، سال 34ئی دادگستری، شماره مجله حقوقی و قضا -1
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیـه کـسانی کـه بـه مناسـبت شـغل و حرفـه محـرم اسـرار                            -2

شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حـبس و             می
 .شوند یون ریال جزای نقدی محکوم مییا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میل
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مسأله دیگری که بسیار مهم و حائز اهمیـت اسـت ایـن اسـت، کـه در                  . اطفال رسیدگی خواهد شد   
یم اطفال نیاز به حضور ولی و سرپرست قانونی طفل یا وکیل تعیینـی و در صـورتی       رسیدگی به جرا  

که ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل نکند، و خود نیـز در جلـسه دادگـاه حاضـر نـشود                       
دادگاه ملزم است برای طفل وکیل تسخیری تعیین و تا حضور وکیل دادرسی را به تعویـق بینـدازد،                   

ه جرایم اطفال بدون حضور ولی و سرپرسـت قـانونی و یـا وکیـل تـسخیری، فاقـد                    زیرا رسیدگی ب  
 قـانون   220گـذار در مـاده        باشد و این معنا را قـانون        وجاهت قانونی است و از موارد نقض حکم می        

  .مذکور، تصریح نموده است
م  قانون آیین دادرسی کیفری اصوالً متهمین به دو گروه سـنی تقـسی             220 و   219مطابق مواد   

  :اند شده
 قانون مـدنی    1210اند که طبق ماده       گروه اول؛ کودکانی هستند، که هنوز به سن بلوغ نرسیده         

  . سال قمری تعیین شده است9 سال قمری و دختر 15سن پسر 
 سـال تمـام    18اند ولی هنوز سن آنها به         گروه دوم؛ نوجوانانی هستند که به بلوغ شرعی رسیده        

  .گیرد  سال باشد را در بر می18 تا 15 که سن آنها بین نرسیده باشد یعنی افرادی را
 49 قانون آئین دادرسی کیفری و مـاده         219در خصوص مجرمین گروه اوّل طبق تبصره ماده         

قانون مجازات اسالمی هرگاه طفل مرتکب جرم شده و قانوناً به عنوان مجرم شناخته شـود، چـون                  
 آنها با نظـر دادگـاه بـه عهـده سرپرسـت اطفـال و               اطفال مبرّا از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت       
 قـانون اخیرالـذکر هرگـاه       2باشد و بر مبنای تبـصره         عنداالقتضاء کانون اصالح و تربیت اطفال می      

  .باید به میزان مصلحت باشد برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنها ضرورت پیدا کند، تنبیه می
  :ورد اطفال اتخاذ خواهد شدبر حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل در م

 تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی او با اخذ تعهد، مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبـت                    -1
  .در حُسن اخالق کودک و عدم تکرار جرم

  . تنبیه بدنی، که منظور اصالح و تربیت کودک بزهکار باشد-2
  .ظور تأدیب و اصالح کودک اعزام کودک به کانون اصالح و تربیت جهت نگهداری به من-3

بایست تمام امور مربوط به رسیدگی بـه   بنابراین همانطور که قبالً بیان گردید قاضی اطفال می   
جرایم اطفال را اعم از تعقیب و تحقیق را شخصاً انجام دهد و البتـه در صـورت نیـاز، جهـت ادامـه             

ز سـوی او و یـا نظـر بـه اهمیـت      تحقیقات و جلوگیری از تبانی یا فرار متهم یا امحای آثـار جـرم ا          
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 قانون آیین دادرسی کیفری، طفل متهم تا صدور رأی و           224موضوع جرم تا صدور حکم طبق ماده        
  .اجرای آن در کانون اصالح و تربیت به طور موقت نگهداری خواهد شد

در صورتی که نگهـداری طفـل بـرای         «:  قانون مذکور چنین آمده است     224 ماده   1در تبصره   
 یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد، یا طفل ولـی یـا سرپرسـت           تحقیقات

نداشته باشد یا ولی و یا سرپرست او حاضر به التزام یا دارای وثیقه نباشد و شخص دیگری نیـز بـه                      
نحوی که فوقاً اشاره شد التزام یا وثیقه ندهد طفـل مـتهم تـا صـدور رأی و اجـرای آن در کـانون                         

 و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد، و در صورت عدم وجود کانون به تـشخیص                  اصالح
  ».دادگاه در محل مناسب دیگری، نگهداری خواهد شد

اند با توجه به تبصره مـاده      سال تمام نرسیده   18افرادی که به    : در خصوص مجرمین گروه دوم    
مقررات عمومی بـوده و قانونگـذار در         قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم آنها طبق           220

مجازات آنها تفاوتی با بزرگساالن قایل نشده است و فقط از لحاظ محل نگهداری در کانون اصالح                 
نمایند و از ارفاقات قانونی از قبیل غیرعلنی بودن محـاکم و تعیـین وکیـل                  و تربیت تحمل کیفر می    

  .نمایند تسخیری و غیره استفاده می
  یاز جنبه حقوق: ب

  :چنین بیان شده است  قانون مدنی به ترتیب این1216 و 1207مسؤولیت صغیر در مواد 
  :، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند1207ماده 

   صغار-1
   اشخاص غیررشید-2
   مجانین-3

  .، هرگاه صغیر یا مجنون یا غیررشید باعث ضرر غیر شود ضامن است1216ماده 
گردد که در قانون مدنی که منبعث از حقوق اسالمی است،             با بیان مقررات مذکور مشخّص می     

مسؤولیت عینی صغیر حتّی بدون بروز تقصیر از ناحیه او چنانچه مرتکب عملی شود که منتهـی بـه                   
ضرر و زیان مالی به غیر گردد مسلم دانسته شده و بر این مبنا مسؤولیت شـخص محجـور اعـم از                      

 غیر ممیز مورد قبول واقع شده و مطابق اصل است و قاعده فقهی معروف که عنوان داشـته                   ممیز و 
برد غرامت هم باید تحمّل نماید، مؤیّد این          یعنی هر کس که غنیمت می     » من له الغنم فعلیه الغرم    «

  .نظر است
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 اینگونـه اشـعار     1339 قانون مـسؤولیت مـدنی مـصوب         7لیکن در حقوق جدید ایران در ماده        
باشد   که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می                 اشته؛ کسی د

در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسؤول جبران زیـان وارده از ناحیـه مجنـون یـا صـغیر                     
مـال  که استطاعت جبران تمام یا قـسمتی از زیـان وارده را نداشـته باشـد، از                    باشد و در صورتی     می

مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که                   
  .کننده زیان نباشد موجب عسرت و تنگدستی جبران

اصوالً وارد کننده زیان باید تمام خسارات وارده را جبران نماید و با جبران خسارت بایـد زیـان                   
د خسارت داشته است و عسرت و تنگدستی جبـران کننـده            دیده در وضعی قرار گیرد که قبل از ورو        

 قـانون مـدنی     1215زیان نباید باعث شود که زیان یا قسمتی از آن بدون جبران بماند، و تنها ماده                 
هرگاه کـسی   «: یک مورد برای عدم مسؤولیت صغیر غیرممیز و مجنون بدین شرح ذکر کرده است             

هد، صغیر یا مجنون مسؤول ناقص یا تلف شـدن آن           مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بد        
شود که در اینجا کـسی کـه          گونه توجیه می    باره بدین   عدم مسؤولیت صغیر در این    » مال نخواهد بود  

شود که به قول معروف       مال را به تصرف صغیر غیر ممیّز یا مجنون داده سبب خسارت محسوب می             
 طبق ضوابط قـانون مـدنی و فقـه اسـالمی بـه             سبب اقوی از مباشر است و از این لحاظ مسؤولیت         

  .عهده مسبّب خواهد بود نه مباشر
لیکن اگر شخص مال را به تصرف صغیر ممیز بدهد از آنجا که صغیر ممیز دارای قـوه درک و                    

تواند مال را نگاهداری کند، یا در حفظ آن مرتکب تقصیر شود، در ایـن فـرض     تشخیص است و می   
  .شود و مسؤولیت تلف یا نقص به عهده خود مباشر است نمیسبب اقوی از مباشر محسوب 
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   بزهکاری اطفال-فصل چهارم
بزهکاری در معنا و مفهوم عبارت از ترک انجام وظیفۀ قانونی و یا ارتکاب عمل خطائی اسـت                  

ذلک اصطالح بزه غالباً معادل جرم، و بـه ویـژه در ارتبـاط بـا جـرایم                    که الزاماً عنوان جرم ندارد مع     
  1.رود ابی از سوی کودکان به کار میارتک

شناسان، هر فعل یا ترک فعلی که برای اکثر افراد یک جامعه خطرناک باشد بزه                 به عقیدۀ جرم  
شناسان هر فعلی را که حاالت قوی و مشخص وجدان جمعی              در صورتی که جامعه    2.شود  نامیده می 

شناسان بزهکاری یک پدیـده زیـستی،         وان از دیدگاه ر   3نمایند،  را مورد تعرّض قرار دهد بزه تلقی می       
دانان هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مشمول            روانی و اجتماعی است و باالخره از نظر حقوق        

  .شود مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی قرار گیرد جرم یا بزه نامیده می
ی دردآور و    خـاص، متحمـل پیامـدها       دیده شخصی است که به جهت وضعیّت و موقعیّـت          بزه
های فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسـی، اجتمـاعی و حتّـی             شود که عواملی با ریشه      باری می   مشقت

تر اگر در اثر یک خسارت قطعی، آسیب به تمامیّت زنـدگی شخـصی او                 به عبارت ساده  . طبیعی دارد 
. ص بزهدیـده اسـت  وارد آمده باشد و اکثر افراد جامعه نیز به این مسأله اذعان داشته باشند، آن شخ          

گذارد   گردد که با رفتار خود از قلمرو قانون خارج شده و پا به میدانی می                بزهکار به فردی اطالق می    
 در مطالعـه بزهکـار رابطـه بـین شخـصیت و      4که سایر انسانها از نزدیک شدن بـه آن امتنـاع دارد،     

ح بزهکـار از زمـانی وارد       گیـرد، اصـطال     کند، مورد بررسی قرار می      اجتماعی که او در آن زندگی می      
قلمرو حقوق جزا گردید، که جرمشناسان پی بردند صرفاً مجازات کردن مجـرمین و سـرکوبی آنـان          

ترین کیفرهـا نتوانـسته اسـت         های اجتماعی نداشته و سنگین      تأثیر چندانی در زدودن آثار ناهنجاری     
حـوّل کوشـش متخصـصین      در اثر ایـن ت    . جرم را نابود سازد و بعضاً موجب نتایج عکس شده است          

                                                 
شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، سال      حسین نجفی ابرندآبادی، دانشنامه جرم      دکتر علی  -1

  .199، صفحه 1377
، 1368انتشارات مؤسسه کیهان، چاپ سوم، سال  شناسی چیست،  جرم-زمان دانش، مجرم کیست دکتر تاج -2

 .48صفحه 
  .شناسی جنائی مدعلی اردبیلی، جامعهدکتر مح -3
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شناسـان    حقوق جزا مصروف شناخت شخصیّت و خـصوصیّات فـردی بزهکـاران گردیـده و آسـیب                
بندیها منتسب به دانشمندان     ترین طبقه   اند معروف   بندیهای گوناگون کرده    اجتماعی از بزهکاران طبقه   

  :اند  دسته مختلف به شرح زیر تقسیم کرده5ایتالیایی است که بزهکاران را به 
  ).جانیان بالفطره( بزهکاران مادرزادی -1
  . بزهکاران دارای اختالالت عضو مغز-2
  . بزهکاران هیجانی-3
  .بزهکاران دیوانه و کودن  -4
  .1 بزهکاران برحسب اتفاق-5

                                                 
 .، دکتر پرویز صانعی)مترجم(شناسی کیفری  دیوید ایراهمسن، روان -1
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   عوامل مؤثر در ارتکاب جرم اطفال بزهکار-فصل پنجم
  . استعوامل فردی؛ که شامل وراثت فرد از نیاکان و مسائل اکتسابی -1
 عوامل محیطی؛ که شـامل عوامـل اجتمـاعی و جغرافیـایی و خـانوادگی و غیـره از قبیـل                      -2

  .باشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می
به طور خالصه شناخت طبع و سرشت افراد یکی از فاکتورهای مهم در تشخیص خلق و خوی         

اثت، تعلیم و تربیـت  بزهکاری در انسانها است و این طبع و سرشت نتیجه عناصر مهمی همچون ور  
توان گفـت عامـل نخـست، کـه           باشد و از جهت عوامل محیطی به جرأت می          و عواطف و غیره می    

الواقع خانواده آینه     عامل خانواده است از مؤثرترین عوامل در ازدیاد یا کاهش میزان جرایم است، فی             
نوادگی ضـعیف و    های خانوادگی ناهمگن که معموالً عواطف خـا         در کانون . شخصیت کودکان است  

بـه عنـوان مثـال بـه اعتقـاد همـه محققـان و               . یابند  مخدوش است افراد بزهکار بیشتر پرورش می      
دانان، طالق زوجین و ایجاد گسیختگی بین همسران از عوامل مؤثر در پرورش افراد بزهکـار                  حقوق

هـای    و مالطفـت  ها به دلیل محرومیت فرزندان و نوجوانـان از عواطـف              بوده و در این قبیل خانواده     
خانوادگی و مهر و محبت مادران، کودکان به خشونت گرائیده و بعضاً تمـایالت رفتـار مجرمانـه یـا             

همچنانکه عوامل جمعیتی نیز نقش مؤثر دارد به طوری کـه توسـعه             . کند  بزهکاری در آنها بروز می    
 1.شـوند  زا محـسوب مـی      شهرها و تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ نیـز از عوامـل محیطـی جـرم               

همچنین شاید بتوان در رأس علل یا عوامل اجتماعی مؤثر در بـروز بزهکـاری اطفـال و نوجوانـان،               
عامل اقتصادی را قرار داد به عبارت دیگر، فقر و ناداری تأثیر فراوانـی در تـشویق افـراد بـه سـوی            

نـشأ اقتـصادی    هـا م    ها و خیانت در امانـت       ها، کالهبرداری   ها، اختالس   بزهکاری دارد، بیشتر سرقت   
در عـین حـال تـأثیر عوامـل فرهنگـی و            . پـذیرد   داشته و عمدتاً به وسیله افراد نیازمند صورت مـی         

تواند منکر این واقعیت گردد که ضعف مبانی اعتقادی         اعتقادی بر کسی پوشیده نیست چه کسی می       
 به سوی جـرایم  و عدم پایبندی به اصول اخالقی و تعالیم مذهبی تأثیر زیادی در کشیده شدن افراد   

تواند در تشویق     همچنانکه نظام سیاسی غیرمذهبی حاکم بر یک جامعه نیز می         . کاریها دارد   و خالف 
رغم ایـن واقعیـت کـه بزهکـاری در       بنابراین علی . یا عدم تشویق افراد به ارتکاب جرایم کمک کند        

                                                 
 .1370شناسی، ترجمه دکتر حسین نجفی ابرندآبادی،  کتاب جرم -1
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ابهنجـار خـانوادگی و   اطفال و نوجوانان دارای علل پیچیده و غامض است، عواملی از جمله روابـط ن        
های روانی و عاطفی فرد و اختالالت اجتماعی از اسباب عمده بزهکاری اطفال و نوجوانـان                  بیماری

ناپذیر هستند    است، که دچار عدم تعادل روحی بوده و اغلب دارای رفتاری خشک و خشن و انعطاف               
ه به آنچه بیان گردیده به نظر       با توج . گیرند  و اکثراً تحت تأثیر محرکات آنی غیرقابل کنترل قرار می         

بایـست سیاسـت کیفـری هـر       ریزان اجتماعی می    رسد در این رهگذر، اولیاء امور به عنوان برنامه          می
و این بـدان معنـی نیـست کـه          . جامعه را به جای انتقامجوئی بر بنیاد درمان بزهکاران استوار سازند          

ر مجازاتهـای سـنگین و خـشن سـازیم و     تفریط در تضعیف مجازاتهای عادالنه را جایگزین افراط د        
عدالت کیفری را به معنای پاداش دادن به بزهکاران تفسیر نمائیم، بلکه همواره بایـد راه اعتـدال و                   
میانه را پیمود و در معرض مجازاتهای بازدارنده قرار گیرند و در مقابل مجرمین اتفـاقی و بـه ویـژه                     

ای مرتکـب جـرم       یکـات سـوء مجـرمین حرفـه       اطفال و نوجوانان فریب خورده که در معـرض تحر         
همچنین . اند، بطور ماهرانه رفتارشان تصحیح و در جهت فطرت انسانی خویش رهنمون گردند              شده

 قـرار   1ای که مورد عنایت اصل دهم قانون اساسی         به نهاد خانواده و استحکام بخشیدن آن به درجه        
تمـاعی و فرهنگـی بـر پایـۀ فرهنـگ و            های اج   گرفته، اهمیت داده شود و در اصالح ساختار محیط        

های سالم آموزشی و در جوار آنهـا فـضاهای            تعلیمات اسالمی، کوشش نموده و سعی شود با محیط        
انبوه و فراوان تربیتی ورزشی و تفریحات سالم، این ذخایر عظیم بشری را در جهتی سوق دهیم، که          

و بـرای   . ود باختگیها وجود نداشته باشد     کاریها و سرخوردگیها و خ      ای جهت رو آوردن به خطا       انگیزه
اینکه خانواده از محیطی آرام و سالم بـرای تربیـت فرزنـدان و پیـشگیری از ارتکـاب جـرایم آنهـا                       

  : برخوردار باشد، رعایت نکات ذیل ضرورت دارد
  . برقراری دوستی و تفاهم بین والدین-1
  . همبازی شدن با کودک و نوجوان-2
  .جلب محبت فرزندان احتراز از رقابت در -3
  . عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده-4
  .عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان -5

                                                 
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعـۀ اسـالمی اسـت،            : راناصل دهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ای       -1

های مربوط باید در جهـت آسـان کـردن تـشکیل خـانواده، پاسـداری از                   ریزی  همه قوانین و مقررات و برنامه     
 .قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخالق اسالمی باشد
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  . پرورش حس اعتماد به نفس در فرزندان-6
  . حفظ شخصیت فرزندان-7
  . مشورت با فرزندان-8
  . ابراز مهر و محبت به فرزندان-9

  . آرامش در محیط خانواده تأمین مسکن مناسب و ایجاد-10
  . جلوگیری از تحریک جنسی فرزندان-11
  . تأمین نیازهای مادی و معنوی-12



  

  رسیدگی شوراهای حل اختالف ویژه اطفال 
 

)26( 

   تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال-فصل ششم
هدف آئین دادرسی کیفری، وضع قواعد رسیدگی عادالنه انسانی، پیشگیری از وقوع اشـتباه در    

  .یفری استتشخیص جرم و مرتکب آن و باالخره تحقق عدالت ک
   تشکیل دادگاه اطفال؛-1

اولین موضوع مورد بحث در آئین دادرسی کیفری، دادگاه صالح برای رسیدگی به جـرم اسـت،                
صالحیت عبارت است از توانائی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضائی جهـت                 

ظم عمومی بـوده، و توافـق       قواعد مربوط به صالحیت مربوط به ن      . کند  رسیدگی به دعوی، اعطا می    
در عـین حـال بـا تأسـیس جدیـدی از سـوی              . خالف آن، توسط اصحاب دعـوی پذیرفتـه نیـست         

 قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادی،       189نامه اجرائی موضوع ماده        آئین 8گذار به موجب ماده       قانون
ـ              د بـه تراضـی     اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران صالحیّت محلی شورا را در مواردی مقیّ

شورا به کلیـه مـوارد موضـوع صـالحیت       «: طرفین دعوی نموده است، بدین ترتیب که اشعار داشته        
طرفین دعوا در حوزه شورا ساکن و یـا اشـتغال   ) ب... نماید که   خود در صورتی اقدام به رسیدگی می      

یکـی از آنهـا     به کار داشته باشند، مگر آنکه طرفین بر اقامه دعوی در محل سکونت و یـا اشـتغال                   
  .تراضی نمایند

همه مراجع کیفری مکلّفند قبل از شروع به تعقیب و تحقیـق و رسـیدگی، صـالحیّت خـود را                    
صـالحیّت  . گـردد  صالحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی تقـسیم مـی          . مورد بررسی قرار دهند   

، که تخطّـی از     جائی نبوده و آنچنان با نظم عمومی عجین شده          ذاتی صالحیتی است، که قابل جابه     
های عمومی نسبت به      آن موجب ابطال عملیات صورت گرفته است به عنوان مثال صالحیّت دادگاه           

های انقالب از نوع صالحیّت ذاتی است و منظور از صالحیّت محلّی، انتخاب دادگاه صـالح از          دادگاه
 جـرم اسـت و      در امور جزائی اصل بر صالحیت دادگاه محل وقـوع         . بین چند دادگاه همعرض است    

چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در محلهای مختلف شـود، بـه جـرایم او در دادگـاهی رسـیدگی                    
شود، که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در                    می

یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود صـالحیت رسـیدگی دارد و چنانچـه                   
متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب کـرده صـالحیت رسـیدگی بـه کلیـه                    
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 نوع دیگر صالحیت شخصی است صالحیت شخصی ویژه محاکم کیفری است و با              1.جرایم را دارد  
و صالحیت دادگاه اطفال از نوع صالحیت شخصی است         . شود  توجه به خصوصیّات متهم، تعیین می     

های اطفال نوعی دادگـاه اختـصاصی اسـت، و در عمـل همـواره نیـاز بـه وجـود               دادگاهو از این رو     
شد و با تصویب قـانون آئـین دادرسـی            های ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال احساس می          دادگاه

 قانون مذکور در هر حوزه قضائی در صورت نیاز یک یا چند             219 مطابق ماده    1378کیفری مصوّب   
در ایـن قـانون   . یابـد  ی عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص می   ها  شعبه از دادگاه  

مزایائی برای اطفال در جهت تعقیب آنها، تحقیق در مورد جرایم ارتکابی توسط آنها در نظر گرفتـه                  
هـای عمـومی و انقـالب مـصوّب      شد و نیز حسب مقررات الیحـه اصـالح قـانون تـشکیل دادگـاه              

 به تصویب ریاست محترم قـوه       9/11/1381نامه اجرائی آن که در مورخ         ین آئ 4 و ماده    27/7/1381
های عمومی و دادسرا را به جرایم و دعـاوی خـاص              قضائیه رسید، امکان تخصیص شعبی از دادگاه      

اطفال به وجود آورد، که این تخصیص با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه               
های   قانون آئین دادرسی دادگاه 219نابراین در حال حاضر طبق ماده       ب. قضائیه صورت خواهد گرفت   

ای از دادگـاه عمـومی    عمومی و انقالب در امور کیفری رسیدگی به جرایم اطفال در صالحیت شعبه  
داند که به     الذکر طفل را کسی می      است، که به این امر اختصاص یافته است و تبصرۀ یک ماده فوق            

 18 رسیدگی به جرایم اشخاص بـالغ کمتـر از     آن قانون،220تبصره ماده حد بلوغ شرعی نرسیده و    
صالحیت دادگـاه اطفـال آنچنـان دارای        . سال تمام را نیز در صالحیت دادگاه اطفال قرار داده است          

شود، از این رو رسـیدگی بـه          اهمیت است که بر قوانین آمره مربوط به صالحیت ذاتی نیز مقدم می            
یابد نیز در حیطـۀ       باشد، و توسط اطفال ارتکاب می        ذاتی دادگاه انقالب می    جرایمی که در صالحیت   

همچنانکـه  . ای از دادگاه عمومی است قرار داده شـده اسـت            اختیار و تکلیف دادگاه اطفال که شعبه      
 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقرّر داشته با عنایـت   29/8/1379 - 16236رأی وحدت رویه شماره     

با رعایت حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم اطفال               به اینکه مقنّن    
 سال، حتی جرائمی کـه در       18و نوجوانان در نظر گرفته است رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص زیر             

  .های انقالب است، باید در شعب اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت گیرد صالحیت ذاتی دادگاه
یب و تحقیق توسط دادگاه و منـع ضـابطین از تعقیـب طفـل و تحقیـق د                    انجام تعق  -2

  رخصوص وی
                                                 

 . مشروح آن در بند پنجم ضمائم درج گردیده است1378 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 54ماده  -1
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هـای عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری ضـابطین                 قانون آئین دادرسی دادگاه    15طبق ماده   
دادگستری مأمورانی هستند، که تحت نظارت و تعلیمات مقـام قـضائی، در کـشف جـرم، بـازجوئی                   

 همـان قـانون دادرسـان و    41کنند و مطـابق مـاده    اقدام می... ومقدماتی و حفظ آثار و دالیل جرم     
ای   قضات تحقیق بر تحقیقات و اقدامات آنان نظارت دارند، از آن میان نیروی انتظامی وظیفۀ عمده               

 قانون مزبـور، رسـیدگی مقـدماتی    221در تعقیب متهم و تحقیق از وی بر عهده دارد لیکن در ماده   
رایم اطفال را توسط دادرس و یا به درخواسـت دادرس توسـط قاضـی               اعم از تعقیب و تحقیق در ج      

تحقیق قابل اجراء دانسته است و دادگاه مکلّف شده است همه وظایفی را که برابر قانون بـر عهـده                    
  .ضابطین است، رأساً به عمل آورد

   اختیار دادگاه اطفال در تشکیل پرونده شخصیّت برای طفل بزهکار-3
 مقرّر داشته است، که تحقیقات الزمـه        221 در ماده    1378کیفری مصوّب   قانون آئین دادرسی    

 روانی طفل، ولی یا سرپرست او یا وضعیت خانوادگی و محیط معاشرت طفل              -برای وضعیّت روحی  
تواند در انجام تحقیقات فوق نظر اشخاص خُبـره را      تواند، توسط دادگاه صورت گیرد و دادگاه می         می

آی به منظور کشف و       رسد در جرایم مهمّه و در مورد مرتکبین حرفه           نظر می  نیز بخواهد، هر چند به    
حل معضالت شخصی و خانوادگی و اجتماعی متهمین بزهکار انجام تحقیقـات و اقـداماتی دربـارۀ                 

هـای روانـی آنهـا تـشکیل پرونـده            وضع مزاجی یا روحی طفل یا والدین وی و شناسائی ناهنجاری          
یقات از طریق مددکاران اجتماعی شاغل در کـانون اصـالح و تربیـت              شخصیت دربارۀ ایشان و تحق    

  .ضروری باشد
  احضار طفل متهم از طریق اولیای قانونی  -4

 از قانون آئین دادرسی کیفری احـضار طفـل مـتهم بـرای انجـام تحقیقـات                  223مطابق ماده   
. پـذیر دانـسته اسـت       مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست قانونی طفل امکان             

الزم به ذکر است که این امتیاز قانونی به طور محدود و مشروط به طفـل بزهکـار اعطـاء گردیـده                      
توانـد     ولی یا سرپرست قانونی طفل، حضور نیابد و امکان جلب وی نباشد دادگاه مـی               چنانچه. است

نسبت به احضار و جلب طفل اقدام کند همچنین دادگاه الزامی به احـضار و جلـب اوّلیـه سرپرسـت           
تواند از بدو امر مبادرت به احضار خود طفل و با عدم              طفل، در صورت عدم حضور وی، نداشته و می        

 به جلب او اقدام کند بنابراین اعطاء چنین امتیازی به طفل بزهکار، صرفاً به خواست و                 حضور نسبت 
  .شود  جنبه ارشادی داشته و آمره، تلقی نمی223نظر قاضی دادگاه است و ماده 
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   امکان مشاورۀ حقوقی برای طفل بزهکار و تعیین وکیل-5
قائل شده که عبارت است از تعیین وکیـل         قانونگذار برای اطفال در رسیدگی به جرایم آنها، امتیاز          

 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه      220در کلیه جرایم به شرط عدم حضور ولی یا سرپرست طفل، ماده             
را هنگام رسیدگی به جرایم اطفال مکلف کرده است، که به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعالم کند، تا                   

وکیل تعیین کند چنانچه ولی یا سرپرست قـانونی اقـدام بـه     حضور یابد یا برای طفل،       در دادگاه شخصاً  
  .تعیین وکیل نکند و خود نیز حضور نیابد، دادگاه باید برای طفل وکیل تسخیری تعیین کند

   سرّی بودن دادرسی-6
نظر به اینکه، ممکن است آزاد بودن حضور عموم در جلسه رسیدگی دادگاه اطفال موجب افـشای                 

یثیّت متهم شود، از این رو قانونگذار برای جلوگیری از ایـن وضـعیت در مـاده                 دار شدن ح    جرم و خدشه  
 رسیدگی به جرایم اطفال را غیرعلنی اعالم داشته و قید        1378آئین دادرسی کیفری مصوب        قانون   225

کرده صرفاً اولیاء، سرپرست قانونی طفل، وکیل مدافع، شـهود و مطلعـین و نماینـده کـانون اصـالح و                      
. کنـد  توانند در جلسۀ دادگاه حضور یابند و ضرورت حضور هر یـک را نیـز دادگـاه احـراز مـی        تربیت می 

همچنین برای جلوگیری از افشای اتهام و جریان دادگاه برای کسانی کـه جریـان دادگـاه را از طریـق                     
برداری یا عکس تهیه کنند و موجب افشای هویّـت و مشخـصات طفـل مـتهم                   های گروهی فیلم    رسانه
. را قرار داده است   ) ای  افشای اسرار حرفه  ( از قانون مجازات اسالمی      668 مجازات مندرج در ماده      شوند،

 تأثیرات مخرّب بر روح و روان   همچنین مقنّن حتی در مواردی که حضور طفل در جلسه دادرسی امکان           
 226ارد طبق ماده   وی داشته باشد، انجام دادرسی غیابی را جایز دانسته است و رأی دادگاه را در این مو                

 قـانون   227همان قانون حضوری، محسوب کرده است و راجع به دادخواست مـدعی خـصوصی مـاده                 
نمایـد و      اشعار داشته دادگاه به دادخواست برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مـی               1مزبور

  .حضور طفل در دادگاه، ضروری نیست
   امکان تخفیف بعد از صدور حکم محکومیت-7

قاضی صادرکننده رأی، پس از انتشار و امضاء رأی، حق دخل           » فراغ«مطابق قاعده موسوم به     
ای باشـد     و تصرّف در رأی و تغییر آن را ندارد و صرفاً در مواردی که وقوع اشتباه در حکم به گونـه                    

  .دتواند با صدور رأی اصالحی، اشتباه خود را تصحیح کن که به اساس حکم خدشه وارد نسازد، می

                                                 
در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیـاب مـتهم انجـام                     -1

  .شود خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می
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 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری بـر خـالف قاعـده فـوق                  229ماده  
کننده   امکان تجدیدنظر در حکم را به قاضی دادگاه اطفال داده است و به موجب آن دادگاه رسیدگی                

هائی که از وضع طفـل و تعلـیم و تربیـت وی از کـانون اصـالح و                     به جرایم اطفال، حسب گزارش    
تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدیدنظر نماید، به این ترتیب کـه                کند می   دریافت می تربیت  

را تا یک چهارم تخفیف دهد و این امتیاز امکان تخفیف           ) در کانون اصالح و تربیت    (مدت نگهداری   
مدت نگهداری طفل در کانون را در هر زمان و شرایطی و صرفاً بـا احـراز اصـالح طفـل و حُـسن                        

  . و رفتار او که مورد تأیید مسؤولین کانون باشد، برای یک بار به قاضی تفویض نموده استاخالق
   قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال-8

 قـانون آئـین دادرسـی کیفـری قابـل          230کلیه آراء صادره از سوی دادگاه اطفال طبـق مـاده            
  .باشد اعتراض و تجدیدنظرخواهی می
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   سال18 مجازات در جرایم اطفال و بالغین زیر های جایگزین -فصل هفتم 
دانـان   شناسـان و حقـوق   های کیفر حبس، سخن بسیار است و پیوسـته جـرم       در مورد جایگزین  

نمایند لیکن کاربرد عملی آنها، منوط به تصویب رسمی و قانونی آن              جزائی پیشنهاداتی را مطرح می    
هـا در شـرایط موجـود و در            این جـایگزین   با وجود این بسیاری از    . در مجلس شورای اسالمی است    

تواند کاربرد داشته باشد برای نمونه یکـی از طرحهـای پژوهـشی تهیـه شـده توسـط                     کشور ما نمی  
شناسی دانشگاه تهران؛ اعمال کارهای اجباری همراه با کارمزد به جای کیفر حبس بـه           مؤسسه جرم 

  :اند  نوع مجازات را، چنین برشمردههای این ویژه در زندانهای بسته، توصیه شده است و مزیّت
توان از کلیه مفاسد زندانهای بسته بر حذر مانـد             نخست آنکه با اجبار محکومان به کار، می        -1

رسد غالب مفاسد داخل زندان از جمله شیوع و انتقال بیماریهای مقاربتی و نظـایر آن و         و به نظر می   
یژه معضل مواد مخدّر بیشتر ناشی از بیکاری        ها و جرایم داخل زندان به و        مشکالت جنسی، خشونت  

  .مددجویان زندانی، در یک محیط بسته است
شـود و      با اجبار مددجویان به کار، از بروز مشکالت روانی و اختالالت دماغی نیز پرهیز می               -2

درمانی مددجویان روی آوریم، چـه منـشأ بـسیاری از             شویم پس از آن به معالجه و روان         مجبور نمی 
یابی مددجو در دست یازیدن به تفکرّات واهی است،         ت روانی، بیکاری، یکجانشینی و فرصت     مشکال

  .دهد هائی را بسیار کاهش می بدین جهت این اقدام چنین زمینه
 با تحمیل کارهای اجباری به مددجویان، افزون بـر افـزایش مهارتهـای شـغلی، اصـالح و                   -3

شویم، چه با کـارمزد آن        ی کانون خانوادۀ وی نیز می     تربیت و بازسازی اجتماعی مانع از هم پاشیدگ       
  .تواند خانواده خویش را نیز اداره کند در طی مدت گذران محکومیت مددجو می

نظر از فوایدی که عاید دولت، جامعه          همراه بودن کارهای اجباری با کارمزد عادالنه، صرف        -4
شـمارند نیـز،      را مخالف این موازین مـی     گردد، از تعارض با موازین حقوق بشر که بیکاری            و فرد می  

ها از قبیل اجبار به اقامـت در منـزل و سـپردن طفـل بـه                   همچنین سایر جایگزین  . گردد  اجتناب می 
والدین و سرپرستان قانونی و اجرای روش آزادی توأم با مراقبت و سپردن طفل بـه شـخص مـورد                    

بزهکاران جوان مؤثر واقع شـده، و       اعتماد همگی، در جهت رسیدن به اهداف عالی اصالح و تربیت            
های سنتی که اثر سوء در تکوین شخصیت اجتماعی و روانـی جوانـان و اطفـال                   از مضرّات مجازات  

  .دارد، جلوگیری خواهد نمود
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 جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از بزهکاری اطفال و نقش گذشت شاکی -فصل هشتم
  در آن

خـسارت ناشـی از عملکـرد        ی به دعوی مطالبـۀ      صالحیت شورای حل اختالف در رسیدگ     : الف
  .اطفال

  .صالحیت شورای حل اختالف در امور کیفری: ب
  .ایجاد صلح و سازش بر اساس حدود صالحیت شورا در امور حقوقی و کیفری: ج

   صالحیت شورا در دعاوی حقوقی مطروحه-1
مـاده  (نامه سوم توسعه     قانون بر  189نامه اجرائی ماده       آئین 7 قسمت الف ماده     1به موجب بند    

مصوّب ریاست قوه قضائیه کلیه دعاوی راجع بـه امـوال منقـول، دیـون،               )  قانون برنامه چهارم   134
یعنی الزامات خارج از قـرارداد از قبیـل اتـالف و تـسبیب              (منافع، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری        

یلیـون ریـال نباشـد، در    در صورتی که خواسته دعوی بیش از مبلغ ده م       ) خسارت نسبت به مال غیر    
به عالوه چنانچه دو طرف تراضی کتبـی نماینـد          . صالحیت شورای حل اختالف شناخته شده است      

 قسمت الف ماده مرقوم بدون در نظر گرفتن نصاب ریالی مذکور صالح خواهـد               6شورا به استناد بند     
 چـون شـوراها     قابـل ذکـر اسـت     . بود که به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی و شایسته صادر نماید           

مجازند در کلیه امور حقوقی برای حصول سازش طرفین اقدام نمایند، بنابراین در مواردی که میزان                
بـرای  ) دیـده   زیـان (باشد و خواهـان     )  ریال 10,000,000(خسارت باالتر از نصاب ریالی تعیین شده        

نامه اشاره شـده و   ن آئی7 ماده 1تحقق سازش به شورا مراجعه کند، شورا موظف است در اجرای بند    
با حضور دو طرف و در صورت اعالم سازش طرفین گزارش اصالحی صـادر کنـد و االّ در صـورت                     
عدم سازش پرونده را بایگانی و خواهان را به مرجع قضائی هدایت نمایـد، در رابطـه بـا صـالحیت                     

 ناشـی از    محلی شورای حل اختالف قابل ذکر است که، مطالبه خسارت ناشی از اتالف یـا تـسبیب                
 سال، ممکن است در دو دسته از امـوال  18 و کودکان زیر      )اطفال(عملکرد زیانبار افراد بالغ یا نابالغ       

مطرح گردد، اموال منقول و اموال غیرمنقول، مال منقول مثل اتومبیل و یا وسـایل خـانگی و ابـزار                    
 مطالبه خـسارت کنـد،      کار که صاحب آنها به دلیل ورود خسارت عمدی یا غیرعمدی نسبت به آنها             

که بدین ترتیب صالحیت شورای حل اختالف نیز بر حسب اینکه مـال خـسارت دیـده منقـول یـا                     
  :شود، به ترتیب آتی غیرمنقول مثل امالک باشد تعیین می
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  مطالبه خسارت نسبت به اموال منقول: الف
 قـانون   134ماده   ( قانون برنامه سوم توسعه    189نامه اجرائی ماده       آئین 8به موجب بند ب ماده      

  :راجع به مطالبه خسارت نسبت به اموال منقول آمده) برنامه چهارم
طرفین دعوی در حوزه شورا ساکن و یا اشتغال به کار داشته باشـند، مگـر آنکـه طـرفین بـر           «

المثـل چنانچـه      ، بنابراین فـی   »اقامه دعوی در محل سکونت و یا اشتغال یکی از آنها تراضی نمایند            
احتیاطی با اتومبیل دیگری تصادف کند و خـسارت حاصـل شـود، بنـا بـه                   مبیلی بر اثر بی   راننده اتو 

دیده باید به شورای حل اختالفی مراجعـه نمایـد، کـه دو طـرف در آن      نامه، فرد خسارت    دستور آئین 
ساکن و یا اشتغال به کار داشته یا تراضی نمایند، رویّه عملی نیز مراجعه به شورای حل اختالفی که                

  .حل سکونت خوانده باشد را نیز پذیرفته استم
  مطالبۀ خسارت نسبت به اموال غیرمنقول: ب

 اموال غیرمنقول واقع در حوزه شورا باشد هر چنـد طـرفین             ": نامه مرقوم   به موجب بند ج آئین    
 بنابراین در مورد خسارت حاصله به اموال غیرمنقول، مالک تعیین صالحیت            "مقیم آن حوزه نباشند   

  .باشد  حل اختالف، وقوع مال غیرمنقول مثل خانه در حوزه شورای حل اختالف میشورای
   صالحیت شورا در امور کیفری -2

 قـانون برنامـه سـوّم توسـعه اقتـصادی، اجتمـاعی و              189نامه اجرائی مـاده        آئین 7طبق ماده   
  :فرهنگی جمهوری اسالمی صالحیت شورا در امور جزائی به قرار زیر است

ه به منظور ایجاد صلح و سازش در امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت                 مذاکر: الف
  .شود شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می

مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود، از طریق اعالم فوری                : ب
  .ترین مرجع قضائی یا مأموران انتظامی به نزدیک
 ریال جزای نقدی اسـت  5,000,000یدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا      رس  :ج

 ریـال  5,000,000و یا جمع مجازات حبس و جزای نقدی، پس از تبدیل حبس به جزای نقـدی تـا             
  .گردد می

 روز حـبس و یـا مجـازات تعزیـری      91رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها کمتر از            : د
 قانون وصـول برخـی از درآمـدهای عمـومی دولـت و              3 ماده   1بند  (ات رانندگی باشد    موضوع تخلف 

  ).1373مصرف آن در موارد معین مصوّب 



  

  رسیدگی شوراهای حل اختالف ویژه اطفال 
 

)34( 

   ایجاد صلح و سازش از طریق شورای حل اختالف-3
  در امور حقوقی: گفتار اول

 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـالب         178بر مبنای عمومات قانونی، حسب ماده       
توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه  ر امور مدنی در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می        د

توانـد در مـورد هـر ادعـایی از دادگـاه              هـر کـس مـی     « همان قانون اشعار داشته      186دهند و ماده    
و در شـورای حـل   » نخستین به طور کتبی در خواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند   

 قانون برنامه سوم توسعه،     189نامه اجرائی ماده       آئین 7ف نیز، در اجرای مقررات بند یک ماده         اختال
مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی کـه رسـیدگی             

گردد، کاشف از آن      به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می              
 که شوراها در کلیه اموری که به قصد صلح و سازش باشد، صالحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم      است
لذا در صورت تراضی کتبی و موافقت طرفین تا هر میزان در دادگستری با تنظیم صورتجلسه                . دارند

منـدی از خـدمات نـسبتاً     پرونده مربوط به شورای حل اختالف ارسال، تا اصحاب دعوی ضمن بهره        
 رسیدگی به دعوی آنان با سرعت و دقت و نظارت قضات مـشاور انجـام و موضـوع فیـصله                     رایگان

  .یابد
  در امور کیفری: گفتار دوم

توانـد زمینـه صـلح و سـازش از             از قانون آئین دادرسی در امور کیفری، که می         195طبق ماده   
ح طـرفین  در اموری که ممکـن اسـت بـا صـل       «طریق شورای حل اختالف باشد چنین اشعار داشته         

آورد و    البـین بـه عمـل مـی         قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش الزم و جهد کافی در اصالح ذات            
بدین ترتیـب در    » چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود            

عمـومی و یـا     الذکر، اعم از اینکه قضیه مورد شکایت جنبـه              امور جزائی مبتنی بر استناد قانونی فوق      
تواند سعی در توافق و سازش آنان را بنماید    جنبه خصوصی محض و یا توأمان داشته باشد، شورا می         

چنانچه عالوه بر جنبه خصوصی موضوع موردنظر دارای جنبه عمومی نیز باشـد و بـه جهـت جنبـه       
ـ          تواند صرف   عمومی موضوع قابل گذشت نباشد، شورا می       ه نظر از گذشت شاکی خصوصی نـسبت ب

اصل موضوع دارای وجهۀ عمومی در حد صالحیت مفوّضـه قـانونی در امـر کیفـری رأی مقتـضی                    
صادر و در صورتی که قانوناً منعی جهت اعمال کیفیات مخففه وجود نداشـته باشـد، حـداقل تـأثیر                    
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تواند، بر اساس حکم صادره منتهی بـه تخفیـف و    گذشت و توافق از باب اعمال سیاست کیفری می      
لـیکن در صـورتی     . عنه اعمال گردد    مجازات به نحو مخفّف و مناسبتری نسبت به مشتکی        یا تبدیل   

که موضوع صرفاً و کالً قابل گذشت بوده پرونده از طریق صلح و سازش خاتمه یابد، مستند به بنـد                    
 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری قـرار                 179 و ماده    6دوم ماده   
نمایـد، زیـرا      باشد اصدار مـی     قیب که به نحوی از انحاء حاصل صلح و سازش طرفین می           موقوفی تع 

دارد؛ چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که   قانون مذکور مقرّر می    179ماده  
رأی بـه موقـوفی     ... باشـد   به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوی قابل گذشت مـی            

گـردد گذشـت شـاکی یـا      ماید و از جمله مواردی که منتهی به موقوفی تعقیب می        ن  تعقیب صادر می  
مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت است، که در بند دوم همان ماده بیان گردیـده و ایـن بـدان                     

عنه خواهد بود و      القاعده ایجاد صلح و سازش مستلزم حضور شاکی و مشتکی           باشد که علی    معنی می 
گردد و شورا باید       باشد عدم حضور وی قرینه بر گذشت و سازش تلقی نمی           اگر شاکی حضور نداشته   

به رسیدگی خود ادامه دهد مگر اینکه، به طریق دیگری گذشت شـاکی و صـلح و سـازش طـرفین                 
  .برای شورا محرز و مسلّم گردد که در این صورت نیز قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود

   نتایج صلح و سازش و گذشتاقدامات عملی حاصل از: گفتار سوم
ای اعم از کیفری و یا حقوقی و یا ضـرر و زیـان                االشعار چنانچه در هر واقعه      بنا به مراتب فوق   

انـدازی     سـال باشـند، بـا توجـه بـه راه           18ناشی از جرم متهم به ارتکاب، اطفال نابالغ یا بالغین زیر            
ی مربـوط بـه اطفـال، موصـوف در       شوراهای حل اختالف ویژه اطفال و رسیدگی به جرایم و دعـاو           

حدود صالحیت محلّی و نسبی و حتی صالحیت ذاتی حسب مورد در حـد صـالحیت مقـرر از نظـر                     
های تا    نصاب مالی تا یک میلیون تومان و جزای نقدی در امور جزائی تا پانصد هزار تومان و حبس                 

 منظور حل و فصل قضیه از        روز و یا مجازات تعزیری موضوع تخلّفات رانندگی باشد، به          91کمتر از   
االرجـاع    طریق صلح و سازش پرونده کیفری موضوع گزارش یا دادخواست حقـوقی مربـوط حـسب               

پـدر یـا    (عنه که به طرفیت ولی قهری وی          ریاست شورای حل اختالف حوزه مربوطۀ طفل مشتکی       
تراضی کتبـی  یا قیّم منصوب یا قیم اتفاقی طرح شکایت گردیده و یا در صورت توافق و                ) جد پدری 

طرفین، در امور حقوقی تا هر میزان بدواً به شورای حل اختالف ویژه اطفال ارجاع و مطابق موازین                  
الذکر اقدامات شایسته برای حصول صلح و سازش معمول و در صورت عدم توفیـق در تحقـق                    فوق

ع و اعـزام    سازش، طرفین با پرونده مربوط به دادگاههای عمومی اختصاص یافته برای اطفال ارجـا             
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عنه در شورا پـس از اعـالم          گردند در غیر این صورت با ابقاء پرونده مطروحه علیه طفل مشتکی             می
شکایت قابل طرح در شورای حل اختالف شکوائیه مزبور از طریق ریاست شورای حل اختالف و یا                 

ه عـضو   شود و اعضاء هر حوزه کـه مرکـب از سـ             های مربوطه ارجاع می     معاون وی به یکی از حوزه     
با . نمایند  آمیز به صلح و سازش ترغیب می        الیه را با روشهای مسالمت      باشند طرفینِ قضیۀ مرجوعٌ     می

این شیوه چنانچه طرفین به توافق رسیدند و شاکی اعالم رضایت قطعی نمود مراتب صـورتمجلس                
سـازش  و به امضاء طرفین و اعضاء خواهد رسید و سپس متعاقب امضاء شاکی در ذیل صورتجلسه                  

نماید، قابل ذکر است در امور کیفری چنانچـه موضـوع             شورا یکی از قرارهای نمونه زیر را صادر می        
قابل گذشت باشد یعنی موضوع با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیـب موقـوف                  

شـود ولـی در       گردد در شورا اتخاذ تصمیم و پس از اعالم گذشت قرار موقـوفی تعقیـب صـادر مـی                  
که جرم جنبه عمومی داشته باشد، صرفاً صورتجلسه سازش تنظـیم و بـه امـضاء دو طـرف            صورتی  

  .گردد رسد و به دادگاه اطفال ارسال می می
  نمونه صورتجلسه سازش: الف

نـسبت بـه    ... شـاکی پرونـده کالسـه     ... فرزنـد ... نظر بـه اینکـه در مـورد شـکوائیه اینجانـب           
تـالش الزم در جهـت حـصول صـلح و سـازش مبـذول               اعضاء شورا سعی و     ... فرزند... عنه  مشتکی

مابین توافق و گذشت قطعی حاصل گردید لذا رضایت بی قید و شرط و قطعی                 نمودند، در نتیجه فی   
  .عنه موصوف اعالم و تقاضای مختومه شدن پرونده را دارم خود را نسبت به مشتکی

  عنه یا ولی قهری وی  اثر امضاء مشتکی-2اثر امضاء شاکی 
   امضاء اعضای شورا اثر-3

  :تصمیم شورا
؛ با توجه به صلح و سازش طرفین و اعالم رضایت قطعـی شـاکی               ...شورای حل اختالف حوزه   

  .نماید شورا ختم رسیدگی را اعالم و ضمن مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می
  : نمونه قرار: ب
  قرار موقوفی تعقیب: 1

با توجه به اعالم گذشت قطعی و منجر        ... دائر بر ... فرزند.. .علیه... فرزند... در خصوص شکوائیه  
 قـانون   6 مـاده    2نظر از صحت و سُقم آن به استناد بنـد             شاکی و قابل گذشت بودن موضوع صرف      



  

   .رسیدگی شوراهای حل اختالف ویژه اطفال 
 

)37( 

گـردد، ایـن      آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعالم می             
  .ل تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل است روز پس از ابالغ قاب20قرار ظرف 

  نمونه رأی حضوری مطالبه خسارت در امور حقوقی منجر به سازش: 2
  رأی شورای حل اختالف

  »گزارش اصالحی«
به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو خواهان که به علت           ... بطرفیت... در خصوص دعوی  

ارت گردیده نظر به اینکه بـا مـساعی اعـضای           اصابت دوچرخه به راکبی خوانده منتهی به ورود خس        
... خواهان که با ولـیّ قهـری خوانـده و آقـای           ... شورای حل اختالف و به موجب صورتجلسه مورخ       

ریال در چهـار قـسط دو ماهـه جبـران           ... توافق و سازش نمودند که بابت خسارت حاصله به میزان         
نامـه مـذکور بـین        ادرسی مدنی مفـاد سـازش      از قانون آئین د    184خسارت نماید لذا مستنداً به ماده       

 روز از تاریخ ابالغ با رعایـت مـاده          20مقام قانونی آنها معتبر است، رأی صادره ظرف           طرفین و قائم  
 قانون برنامه چهارم توسعه قابل تجدیدنظر در دادگاه عمـومی محـل             134نامه اجرائی ماده       آئین 18

  .است
  نام و امضای مشاور شورای حل اختالف             نام و امضای اعضای شورای حل اختالف 
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   نحوۀ اجرای رأی پرداخت خسارت مالی با حصول سازش-فصل نهم
پس از صدور رأی شورای حل اختالف در قالب گزارش اصالحی که به امضای طرفین رسیده                

زش نامـه    قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مفاد سا            184و طبق ماده    
مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقـع                نسبت به طرفین و ورّاث و قائم      

 همان قانون هرگاه سازش محقّق نشود، تعهـدات و          185شود، هرچند مطابق ماده       اجراء گذاشته می  
در عین  .  نخواهد بود  الرعایه  اند، الزم   هائی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده           گذشت

حال رأی گزارش اصالحی به منزلۀ آراء قطعی محاکم دادگستری محسوب شده و قابلیـت اجرائـی                 
 حـق اجـراء رأی را نـدارد و     )دیـده  زیـان (له    دارد لیکن شورای حل اختالف بدون درخواست محکومٌ       

 اجرائـی توسـط     چنانچه ذینفع درخواست اجرای رأی موصوف را نمود به دستور رئیس شورا اخطـار             
علیـه ظـرف      رسد، تا محکـوم     رئیس دبیرخانه صادر و به امضاء وی و رئیس شورای حل اختالف می            

های اجرائیه نسبت به اجراء و جبران خسارت وارده وفـق گـزارش               مهلت قانونی مقرر مندرج در فرم     
ـ     ده امـر بـه   اصالحی تنظیمی اقدام، در غیر این صورت با استنکاف از پرداخـت خـسارات وارده پرون

اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال، تا وفق مقررات مربوط اقدامات اجرائی بعدی به منظور               
  .استیفاء خسارات وارده تحت نظارت قاضی مجری احکام مدنی به عمل آید

   و السالم 
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  :ضمائم
ها و  های سراسر کشور، سازمان زندان  بخشنامه به رؤسای کل دادگستری-1

  ینی و تربیتی کشور به منظور تشکیل شورای حل اختالف ویژه اطفالاقدامات تأم
  صادره از ریاست قوه قضائیه

به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و الزم جهت حل و فصل         
گـری    مندی آنان از مزیایـای مـصالحه و میـانجی           اختالفات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره       

رؤسـای  : بر عطوفت اسالمی و پرهیز از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان الزم است    مبتنی  
کل دادگستری استانها با همکاری مدیران کل سازمان زندانها و اقدمات تأمینی و تربیتی هر استان                

 های بالقوه و بالفعل شوراهای حل اختالف ترتیبی         گیری از ظرفیت    و سایر مراجعه ذیربط جهت بهره     
  : اتخاذ نمایند تا

های قضایی که کانون اصالح و تربیت وجـود دارد شـورای حـل اخـتالف                   در کلیه حوزه   -الف
  .برای حل و فصل اختالفات ناشی از جرایم اطفال در محل کانون اصالح و تربیت تشکیل گردد

ب های فاقد کانون، شعبه ویژه شورای حل اختالف برای این منظور در محل مناسـ                در حوزه « 
  ».اختصاص داده شود

 اعضای شورای حل اختالف ویژه امور اطفال و نوجوانان عالوه بر متأهل بودن و داشـتن                 -ب
  :فرزند باید دارای

  . سال تمام سن40 حداقل -1
  .شناسی مددکار اجتماعی  تحصیالت مربوط با رشته روان-2
در ایجاد صـلح و سـازش    دو سال سابقه فعالیت در شورای حل اختالف و توانایی و اهتمام       -3
  .باشند

مدیریت امور شـوراها،    (اعضای شورای حل اختالف باید دوره اموزشی مربوط به آیین دادرسی            
  .)را بر اساس برنامه آموزشی طی نمایند» امور تربیتی و نحوه برخورد اطفال و نوجوانان

بـه کـار     شورای حل اختالف برای ایجاد صلح و سازش تمامی مساعی و تـالش خـود را                  -پ
  .تواند از همکاری و مساعدت مراجع دیگر و اشخاص مصلح و مؤثر استفاده نماید گرفته و می
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 سـال سـابقه در محـاکم    5 قضات مشاور شورای حل اختالف از بـین قـضاتی کـه دارای        -ت
  .خانواده و شعب ویژه جرایم اطفال و نوجوانان و امور سرپرستی باشند انتخاب شوند

ور به مدت دو سال انتخاب و در طول مـدت غیرقابـل عـزل و اسـتعفاء            مشاورین مذک  -تبصره
  .باشند مگر اینکه به تشخیص رئیس کل دادگستری استان شرایط قانونی را از دست داده باشند می

 در اجرای مفاد این بخشنامه باید ترتیبی اتخاذ شود که بین دادگاه ویـژه جـرایم اطفـال و                -ث
انون اصالح و تربیت، انجمن حمایـت از زنـدانیان، سـتاد دیـه حـوزه                نوجوانان، دادسرای مربوطه، ک   

ها و نهادهای مددکاری و حمایتی و شورای حل اخـتالف             مربوطه، سازمان بهزیستی و سایر سازمان     
  .ویژه اطفال و نوجوانان ارتباطی هماهنگ و همکاری و تعامل همه جانبه ایجاد گردد

ی کل هر اسـتان برنامـه ادوار آموزشـی مناسـب را      معاونت آموزش قوه قضائیه و دادگستر   -ج
  .تهیه و با هماهنگی اجراء خواهند نمود

 گزارش عملکرد شورای حل اختالف ویژه اطفال و نوجوانان از طریـق معاونـت شـوراهای                 -چ
  .حل اختالف دادگستری هر استان به اداره کل امور استانها و حوزه ریاست ارسال خواهد شد

 استانها مسؤول اجرای این بخشنامه بـوده و اداره کـل امـور اسـتانها و              رؤسای کل دادگستری  
  .سازمانهای وابسته قوه قضائیه مسؤول نظارت بر حُسن اجرای آن خواهد بود

   سیدمحمود هاشمی شاهرودی-رئیس قوه قضائیه
   قانون حمایت از کودکان و نوجوانان-2

  1381 آذر 25مصوب 
هـای    اند از حمایـت     ده سال تمام هجری شمسی نرسیده     کلیه اشخاصی که به سن هج     : 1ماده  

  .شوند مند می قانونی مذکور در این قانون بهره
هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنـان صـدمه جـسمانی یـا                    : 2ماده  

  .روانی و اخالقی وارد شود و سالمت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است
کشی و به کارگیری کودکـان بـه منظـور ارتکـاب اعمـال                هرگونه خرید، فروش، بهره   : 3ماده  

خالف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد عالوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تـا                   
ریـال تـا بیـست میلیـون        ) 10,000,000(یک سـال زنـدان و یـا بـه جـزای نقـدی از ده میلیـون                   

  .م خواهد شدریال محکو) 20,000,000(
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هرگونه صدمه و اذیب و آزار و شـکنجه جـسمی و روحـی کودکـان و نادیـده گـرفتن                    : 4ماده  
عمدی سالمت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه مـاه و       

  .گردد ریال جزای نقدی محکوم می) 10,000,000(یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون 
  . کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد-5 ماده

 کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که بـه نحـوی مـسؤولیت نگاهـداری و سرپرسـتی                   -6ماده  
کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده مـوارد کـودک آزاری مراتـب را جهـت پیگـرد                     

  .تضی به مقامات صالح قضائی اعالم نمایندقانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مق
) 5,000,000(تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقـدی تـا پـنج میلیـون                    

  .ریال خواهد بود
 و  7/9/1370 قانون مجـازات اسـالمی مـصوب         59 اقدامات تربیتی در چارچوب ماده       -7ماده  

  1.قانون مستثنی است از شمول این 19/1/1314 قانون مدنی مصوب 1179ماده 
 اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد                -8ماده  

تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یـا مجـازات اشـد اعمـال                    یا مجازات سنگین  
  .خواهد شد
  .گردد االثر می  از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی-9ماده 

  موادی از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب
   سازش و درخواست آن- فصل نهم-3

   سازش-مبحث اول
توانند دعوای خـود را بـه طریـق سـازش             در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می       : 178ماده  
  .خاتمه دهند

                                                 
  :اشرفی غالمرضا حجتی -1

مات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین اقدا:  قانون مجازات اسالمی   59 ماده   1 بند   -الف
که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود، مشروط به اینکـه اقـدامات مـذکور در حـد متعـارف تأدیـب و                 

  .محافظت باشد
را توانند طفل خود      ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی            :  قانون مدنی  1179 ماده   -ب

 .خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند
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توانـد    ده متعدد باشند، هر کدام از آنان می        در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوان         :179ماده  
  .جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید

شود یا در دادگاه و نیـز ممکـن           سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می         : 180ماده  
  .نامه غیررسمی باشد است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش

ی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب          هرگاه سازش در دفتر اسناد رسم     : 181ماده  
نماید و اجرای آن تابع مقررات راجـع بـه اجـرای مفـاد اسـناد،                  نامه در پرونده مربوط قید می       سازش
  .االجرا خواهد بود الزم

هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی کـه واقـع   : 182ماده  
  .رسد عکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین میمجلس من شده در صورت

نامـه تنظیمـی توسـط قاضـی           چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شـود، سـازش           -تبصره
  .مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است

 نامه غیررسمی باشد طرفین باید در       هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش        : 183ماده  
مجلـس نوشـته شـده و بـه           اقرار طرفین در صـورت    . دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند        

رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عـذر موجـه               امضای دادرس دادگاه و طرفین می     
  .نامه دادرسی را ادامه خواهد داد دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش

 سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را خـتم و مبـادرت              دادگاه پس از حصول   : 184ماده  
شـود نـسبت بـه        نامه که طبق مواد فوق تنظیم می        نماید مفاد سازش    به صدور گزارش اصالحی می    

مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکـام دادگاههـا بـه موقـع اجـراء                     طرفین و وراث و قائم    
ش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور           که مورد ساز    شود، چه این    گذاشته می 
  .دیگری باشد

هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی کـه طـرفین هنگـام تراضـی بـه                 : 185ماده  
  .الرعایه نیست اند، الزم سازش به عمل آورده

   درخواست سازش- مبحث دوم
خستین بطور کتبی درخواست نماید     تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه ن         هر کس می  : 186ماده  

  .که طرفِ او را برای سازش دعوت کند
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ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر اسـت ولـی در                : 187ماده  
  .شود نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می دعوت

 استماع نمـوده تکلیـف بـه سـازش و            بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را        -188ماده  
در صورت عدم موفقیت بـه سـازش، تحقیقـات و عـدم موفقیـت را در                 . نماید  سعی در انجام آن می    

هرگاه یکی از طرفین یـا هـر دو طـرف نخواهنـد             . رساند  مجلس نوشته به امضاء طرفین می       صورت
  .کند مجلس قید می امضاء کنند، دادگاه مراتب را در صورت

ر صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سـازش نیـستند آنـان را بـرای                   د -189ماده  
  .طرح دعوا ارشاد خواهد کرد

نامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبـی پاسـخ دهـد کـه                  هرگاه بعد از ابالغ دعوت     -190ماده  
کننـده سـازش      مجلس قید کرده و به درخواسـت        حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت        

  .نماید برای اقدام قانونی اعالم می
نامه حاضر شده و پـس از آن اسـتنکاف از سـازش                هرگاه طرف بعد از ابالغ دعوت      -191ماده  

  .نماید، برابر ماده باال عمل خواهد شد
 استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هـر حـال                   -192ماده  
  .یگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوندشود که طرفین بار د مانع نمی

 در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربـوط بـه سـازش در دادگـاه               -193ماده  
  .عمل خواهد شد

 درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطـرح              -تبصره
  .و مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  ی از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفریمواد -4
   ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال-فصل پنجم

در هر حوزۀ قضائی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی بـرای                 : 219مادۀ  
  .شود رسیدگی به کلیۀ جرائم اطفال اختصاص داده می

  .ت که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشدمنظور از طفل کسی اس: 1تبصرۀ 
هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمـومی بـرای مقـررات                در حوزه : 2تبصرۀ  

  .این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد
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در هنگام رسیدگی به جرائم افال، دادگاه مکلف است به ولی یـا سرپرسـت قـانونی                 : 220مادۀ  
چنانچه ولی یا سرپرست    . ر دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند          طفل اعالم نماید د   

قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیـین                  
  .خواهد کرد
  سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقـررات         18 به کلیۀ جرائم اشخاص بالغ کمتر از         -تبصره

  .شود عمومی رسیدگی می
در جرائم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق بـا رعایـت مفـاد تبـصرۀ        : 221مادۀ  

دادگـاه کلیـۀ    . گیـرد   توسط دادرس و یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجـام مـی             ) 43(مادۀ  
  .دباشد رأساً به عمل خواهد آور وظیافی را که برابر قانون بر عهدۀ ضابطین می

چنانچه دربارۀ وضعیت روحی و روانـی طفـل یـا ولـی یـا سرپرسـت قـانونی او یـا                      : 222مادۀ  
ای کـه مقتـضی       تواند به هر وسیله     خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی الزم باشد دادگاه می         

  .بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید
یقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یـا            احضار طفل برای انجام تحق    : 223مادۀ  

ایـن  . آید، در صورت عدم حضور برابر مقررات این قانون جلب خواهند شـد              سرپرست او به عمل می    
  .باشد امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی

در جریان تحقیقات چنانچـه ضـرورتی بـه نگهـداری طفـل نباشـد، بـرای امکـان                   : 224مادۀ  
دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیـت جـرم و دالئـل آن،                         
حسب مورد با رعایت مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهـارم بـاب اول ایـن قـانون یکـی از        

  :تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد
ن طفـل در ممـوارد       التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کرد            -الف

  .لزوم، با تعیین وجه التزام، اعتبار افرا دمذکور باید احراز گردد
) به نظر دادگـاه   ( ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی طفل وثیقۀ مناسب              -ب
  .بسپارد

 در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلـوگیری از تبـانی نظـر بـه        -1تبصره  
رت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و سرپرسـت او حاضـر بـه                   اهمیت جرم ضرو  

التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده التزام یا وثیقه ندهـد،                    
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طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصالح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهـد                   
  .شد

 اگر در حوزۀ دادگاه کانون اصالح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص دادگاه در                -2تبصرۀ  
  .محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد

رسیدگی به جرائم اطفال علنی نخواهد بود، در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی              : 225مادۀ  
یت که دادگـاه حـضور آنـان را         طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نمایندۀ کانون اصالح و ترب             

های گروهـی و یـا فیلمبـرداری و           انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه     . الزم بداند حاضر خواهند شد    
تهیۀ عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در                 

  . قانون مجازات اسالمی محکوم خواهد شد648مادۀ 
تی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در قسمتی از مراحـل دادرسـی              در صور : 226مادۀ  

  .شود در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می
دادگاه به دادخواست مدعی خصوصی برابر مقررات رسیدگی کرده و حکم مقتـضی             : 227مادۀ  
  .نماید، حضور طفل در دادگاه ضروری نیست صادر می

در صورتی که یک یا چند طفل با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جـرم                : 228مادۀ  
  .کننده به جرائم اطفال رسیدگی خواهد شد شده باشند به جرائم اطفال در دادگاه رسیدگی

هایی که از وضع اطفال و تعلیم  کننده به جرائم اطفال حسب گزارش      دادگاه رسیدگی : 229مادۀ  
بـار   تواند در تـصمیمات قبلـی خـود یـک     کند می   ز کانون اصالح و تربیت دریافت می      و تربیت آنان ا   

  .تجدیدنظر نماید، به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد
کننده به جرائم اطفال برابـر مقـررات مربـوط قابـل تجدیـدنظر                آراء دادگاه رسیدگی  : 230مادۀ  

  .باشد می
ها به    بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده         اختصاصی بودن   : 231مادۀ  

  .باشد آن شعب نمی
 صالحیت دادگاه از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و -مبحث سوم -5

  انقالب در امور کیفری 
دادگاهها فقط در حوزۀ قضائی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صـورت               : 51مادۀ  

  :کنند انونی در مارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی میوجود جهات ق
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  . جرم در حوزۀ قضائی آن دادگاه واقع شده باشد-الف
 جرم در حوزۀ قضائی دیگری واقع شده ولی در حوزۀ قضائی آن دادگاه کشف یا مـتهم در                   -ب

  .آن حوزه دستگیر شده باشد
ارتکاب جرم در حوزۀ آن دادگـاه        جرم در حوزۀ دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به             -ج

  .مقیم باشد
در مواردی که جرم خارج از حوزۀ قضائی دادگاه واقع شده ولی در حوزۀ آن کشف یـا            : 52مادۀ  

مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شده باشد و همچنین در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صالحیت                 
را به عمل آورده و پرونـده را همـراه بـا    محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه تحقیقات مقتضی    

  .دارد نزد دادگاه صالح ارسال می) در صورت دستگیری(متهم 
چنانچه جرمی در محل کشف شود ولـی محـل وقـوع آن معلـوم نباشـد دادگـاه بـه                     : 53 مادۀ  

دهد تا وقتی که تحقیقات ختم و یا محل وقوع جرم معلوم شود،               تحقیقاتی که شروع کرده ادامه می     
نچه محل وقوع جرم مشخص نگـردد، دادگـاه رسـیدگی را ادامـه داده و اقـدام بـه صـدور رأی                       چنا
  .نماید می

شود کـه جـرم در حـوزۀ آن واقـع شـده اسـت و اگـر                    متهم در دادگاهی محاکمه می    : 54مادۀ  
تـرین    شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهـم               

واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشـد دادگـاهی                جرم در حوزۀ آن     
هـای    نماید و در صورتی که جرائم مـتهم در حـوزه            که مرتب در حوزۀ آن دستگیر شده رسیدگی می        

قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیـب موضـوع                  
  .دگی به کلیۀ جرائم مذکور را داردنموده، صالحیت رسی

هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشـد کـه رسـیدگی بـه بعـضی از آنهـا در                     : 55مادۀ  
صالحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صالحیت دادگاه انقالب یا نظامی باشـد مـتهم ابتـدا در                   

ود و پـس از آن بـرای        شـ   ترین اتهـام را دارد محاکمـه مـی          دادگاهی که صالحیت رسیدگی به مهم     
در صـورتی کـه اتهامـات از حیـث کیفـر            . رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد         

  .شود مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقالب و نظامی و عمومی محاکمه می
گی به اتهـام    شوند که صالحیت رسید     شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می       : 56  مادۀ

  .مجرم اصلی را دارد
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هرگاه یکی از اتباع ایرانـی در خـارج از قلمـرو حاکمیـت جمهـوری اسـالمی ایـران                    : 57مادۀ  
شود که در حـوزۀ آن دسـتگیر         مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می           

  .شده است
مذکور در کتاب آئین دادرسـی      حل اختالف در صالحیت، در امور کیفری طبق قواعد          : 58مادۀ  

  .خواهد بود) امور مدنی(در 
چنانچه تحقیق از متهم یا استماع شهادت شهود و یا معاینۀ محل، بازرسی از منـزل،                : 59مادۀ  

آوری آالت جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در محلی که خارج از حوزۀ قضائی دادگاه اسـت                      جمع
عطاء نیابت قضائی انجام آن را با ذکر صریح موارد از دادگاه آن          الزم شود، دادگاه رسیدگی کننده با ا      

دادگاه اقدامات و تحقیقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظیمـی را پـس       . نماید  محل تقاضا می  
  .کند از امضاء با سایر مدارک به دست آمده نزد دادگاه نیابت دهنده اعاده می

یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شـهادت شـاهد، مـستند              در مواردی که اقرار متهم و        -تبصره
  .باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکنندۀ رأی الزامی است رأی دادگاه می

توانـد    هنگامی که دادگاه درخواست تحقیق از متهمی را از دادگاه دیگری نماید، مـی             : 60مادۀ  
ز آن درخواست شده اسـت واگـذار        نوع تأمین را معین کرده، و یا آن را به نظر دادگاهی که تحقیق ا              

در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تأمین اظهار نکرده باشد و یا برای دادگاهی    . نماید
که تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تأمین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد،                   

  .به نظر خود تأمین متناسبی اخذ خواهد کرد
  .تواند انجام مورد نیابت را به قاضی تحقیق محول نماید دگاه مجری نیابت می دا-تبصره
  .شود تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیالت مانع از انجام تحقیقات نمی: 61مادۀ 
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