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A B S T R A C T 
The formation of personality files in the modern sense is one of the effects of the 
twentieth century. In the second half of the twentieth century, the formation of 
personality files and also the need to identify the personality of the perpetrator 
has been considered as one of the most important and fundamental axes in the 
field of criminal law in most international conferences and country law. Given 
that children and adolescents in terms of their sensitive and delicate spirits have 
paid more attention to this important issue. In Iran, conducting social, personal 
and family investigations of children contrary to the law is provided in Article 7 
of the Law on the Establishment of Juvenile Juvenile Court in 1338, and after 
that in the draft bill of the Criminal Procedure Code of 1352, Article 222 of the 
Law The procedure of general and revolutionary courts in criminal matters is 
foreseen in 1392. But unfortunately, it is observed that there are obstacles and 
gaps in the formation of personality files regarding children and adolescents 
that need to be reviewed by the legislator and obstacles removed, so that paying 
attention to the personality of children and adolescents in order to re-socialize 
them is very important. 
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 و اطفال خصوص در شخصیت پرونده تشکیل به توجه اهمیت :مقاله پژوهشی

 خالء و موانع بررسی و ۱۳۹۲ مصوب کیفری دادرسی آیین قانون در نوجوانان
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 چکیده
 

 تشکیل بیستم قرن دوم نیمه در. است بیستم قرن اثرات ازجمله، امروزی مفهوم به شخصیت پرونده تشکیل

 در که ایگونهبه است قرارگرفته موردتوجه مجرم شخصیت شناسایی ضرورت همچنین و شخصیت پرونده

 جزا حقوق عرصه در بنیادین و مهم محورهای از یکی کشورها حقوق و المللیبین هایاجالس اغلب

 به توجه دارند که ظریفی و حساس روحیات لحاظ به نوجوانان و اطفال اینکه بهباتوجه. شودمی محسوب

 و فردی، اجتماعی تحقیقات دادن انجام ایران کشور در. است داده قرار موردتوجه پیش از بیش را مهم این

 شدهبینیپیش 1۳۳۸ سال در بزهکار اطفال دادگاه تشکیل قانون ۷ ماده در قانون با معارض اطفال خانوادگی

 قانون 222 ماده، 1۳۵2 سال کیفری دادرسی آیین قانون الیحه نویسپیش در ترتیب به آنان از بعد و است

 مشاهده متأسفانه ولی. است شدهبینیپیش 1۳۹2 کیفری امر در انقالب و عمومی هایدادگاه دادرسی آیین

 نیازمند که دارد وجود خألهایی و موانع نوجوانان و اطفال خصوص در شخصیت پرونده تشکیل در شودمی

 باز راستای در نوجوانان و اطفال شخصیت به توجه که ایگونهبه هست موانع رفع و گذارقانون بازنگری

 .است اهمیت حائز بسیار هاآن کردن اجتماعی

 اطالعات مقاله 

 1400خرداد  1 تاریخ دریافت:

 1400تیر  4 تاریخ پذیرش:

 1400تیر  4تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1009: آی دی مقاله

 
 

 کلیدواژگان:

، کیفری دادرسی، شخصیت پرونده

 .موانع و خأل، نوجوانان و اطفال

  

 

 مقدمه

همواره با التزام همراه  تیمسئولدر قلمرو حقوق کیفری 

این التزام تقبل آثار و عواقب افعال محتوای . بوده است

یعنی تحمل مجازات که سزای افعال  ؛مجرمانه است

صرف ارتکاب لیکن به. آیدآمیز بزهکار به شمار میسرزنش

کیفری را بر شخص بار  تیمسئولباره آثار یکتوان بهجرم نمی

ای حساس در برهه نوجوانانکرد بخصوص در مورد اطفال و 

ر دارند و جلوگیری از آثار برچسب در زندگی خود قرا

مجرمانه نیازمند شناخت کافی و تحقیق و تفحص در این راستا 

یک مجرم بدون در نظر  محکوم کردنرسد به نظر می. هستیم

گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل 

نموده است صحیح نیست و قاضی نباید صرفاً به جرم ارتکابی 

جسمانی و اجتماعی بزهکار را ، ل روانینظر بدوزد و عوام

قاضی در برخورد با عارضه بزهکاری نباید تنها . فراموش کند

مثابه وجوی مصداق قانونی آن باشد بلکه او بهدر مقام جست

قبل از هر کاری باید درد بیمار را تشخیص داده و ، یک طبیب

سپس داروی مناسب و الزم را تجویز نماید وگرنه بیمار او 

شود بلکه امکان تشدید حالت و احیاناً نابودی تنها مداوا نمینه
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وی شده و حتی باعث شیوع بیماری نیز خواهد شد.بر همین 

، به زوایای شخصیت متهم یا مجرم پی بردنمنظور اساس به

تشکیل پرونده شخصیت وی تحت عنوان )پرونده شناسایی 

ن آن شخصیت( در کنار پرونده قضایی که در تنظیم و تدوی

، پزشکروان، متخصصان علوم مختلف از قبیل پزشک

نقش اساسی . ..مددکار اجتماعی و، شناسجامعه، شناسروان

از ضروریات یک دادرسی کیفری عادالنه محسوب ، دارند

تا مقام قضایی با مراجعه به آن پرونده و اشراف به  گرددمی

کردن ابعاد مختلف شخصیت بزهکار بتواند در راستای فردی 

ترین تصمیم عادالنه، های کیفری و تصمیمات قضاییرسیدگی

این  که را جهت باز سازگاری و یا تنبیه مجرم اتخاذ کنند

مطالبی که در ادامه خواهد آمد در خصوص  بهباتوجهموضوع 

 خورد.اطفال و نوجوانان از سایر افراد بیشتر به چشم می

 مفاهیم -2

 شخصیت -2-1

کلی و انتزاعی است و متخصصان  واژهشخصیت یک 

، نامه دهخدادر لغت. اندتعاریف متفاوتی از آن ذکر کرده

، است: که این کلمه به معنای شرافت شدهدادهگونه توضیح این

، 1۳۸۵، دهخدا)مرتبه و درجه است ، بزرگواری، رفعت

همچنین در فرهنگ لغت معین شخصیت به معنای  ؛ و(166۷

شده است سجیه مختص هر شخص؛ خاص هر فرد بکار گرفته

 .(101۳: 1۳۸2، معین)

 شخصیت دو معنا دارد:، در اصطالح حقوقی

شدن انسان و غیر موضوع حق و تکلیف واقع -1

 ، های تجاریمانند شرکت، انسان

امور راجع به ذات  مجموعهعنوان انتزاعی برای  -2

در این معنا ، هاانسان و عرض او ازنظر حمایت قانون از آن

-اصطالح )حقوق شخصیت( یا شخصیت حقوقی بکار می

 (.2۵: 1۳۸0، لنگرودی گیرند )جعفری

گونه تواند شخصیت را اینبنابراین در این حالت کلی می

بودن او  شیوه، معنا کرد: شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد

آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از ، طورکلیو به

 شود.دیگران می

 حالت خطرناک -2-2

پزشکی در روان 1۸۳۸مفهوم حالت خطرناک که از سال 

 1۸۸۵و  1۸۷۸های بین سال گاروفالو لهیوسبهشده بود شناخته

ابتدا حالت خطرناک را  گاروفالو. شناسی گردیدوارد جرم

استعداد مجرمانه و نیز حالت خطرناک فرد محدود به ظرفیت 

یعنی درجه ، پذیریبا تأکید بر سازش، دوم مرحلهنمود و در 

تری از حالت مفهوم وسیع، پذیری مجرمانطباق و جامعه

ظرفیت و استعداد جنایی و . خطرناک را موردتوجه قرارداد

حالت خطرناک هستند که  دهندهتشکیلدو رکن ، پذیریسازش

بنابراین حالت خطرناک ؛ کنندمستقل از یکدیگر تغییر می

حالت خطرناک به ، در اصطالح بالینی. مفهوم بالینی است

پذیری مجرم بر اساس معنای ارزیابی ظرفیت جنایی و سازش

اجتماعی و قانونی ، های زیستی روانیها یا با شاخصنشانه

: 1۳۷۷، بیگی هاشم آبادی وابرند نجفی) شده استتعریف

11۹.) 

 پرونده -2-۳

بسته قماس ، رزمه، جامعه، پرونده در لغت به معنای؛ بسته

همچنین پرونده را در معنای اصطالحی  ؛ وو اسباب است

های راجع به یک اند: سندها و نوشتهگونه تعریف کردهاین

شده و غالباً آوریموضوع یا یک کار یا یک نفر که یکجا جمع

های ها را برای آسانی در پشت پوشهخالصه مطالب آن نوشته

، لنگرودی گویند )جعفری Dossierنویسند پرونده آن می

1۳۸۳ :12۷.) 

 شخصیت پرونده -2-4

 در فوق عبارات اصطالحی و لغوی معانی بررسی از پس

 گونهاین را شخصیت پرونده تواندمی کلی بندیجمع یک

 با رابطه در اطالعاتی متضمن شخصیت پرونده کرد؛ تعریف

 سوابق و شرایط، فردی هایویژگی، محیطی و فردی عوامل

 یا قاضی مطالعه جهت که مجرم یا متهم خانوادگی و اجتماعی



 

 
 

95 

 

1400 تابستان ، 2شماره  ، 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

، توانا گیرد )نجفیمی قرار آنان اختیار در دیگر سمت ذی افراد

1۳۸1 :۷۷). 

 تعریف گونهاین را شخصیت پرونده نیز دیگر نویسندگان

 اطالعات مجموعه معنای به شخصیت پرونده: »اندکرده

 در قضایی دستگاه در که است مجرمان خانوادگی و شخصی

 به دستیابی آن هدف و شودمی تشکیل قضایی پرونده کنار

 اعتماد جلب، ضداجتماعی اعمال نابودی، مجازات اهداف

 تکرار از او ممانعت و بزهکار اصالح و عدالت رعایت، مردم

 .(1۳: 1۳۵2، )مظلومیان« است مجدد شدن آلوده و جرم

شخصیت در خصوص  پروندهماهیت و چیستی  -2-5

 اطفال و نوجوانان

، استازآنجاکه بزهکاری معلول عوامل فردی و اجتماعی 

که بتواند زمینه اصالح و نحویاعمال واکنش کیفری مؤثر به

مستلزم بررسی و شناخت ، درمان بزهکار را فراهم سازد

این اطالعات در  مجموعه. اف شخصیتی وی خواهد بوداوص

آوری و جهت جمع« شخصیت پرونده»ای موسوم به پرونده

های فردی و شرایط قاضی و آگاهی او به ویژگی مطالعه

 گیرد.اجتماعی متهم در اختیار وی قرار می

مطالعه و شناخت ، هاامروزه در سیاست جنایی نوین دولت

از شرایط ضروری رسیدگی به ، جرمبزهکاری و علل و نوع 

. شودجرائم ارتکابی و الزمه یک دادرسی عادالنه محسوب می

های سایر علوم گیری از یافتهشناسی با بهرهجرم، رابطه نیا در

کوشد به می، شناسیجامعه، پزشکیروان، شناسیچون روان

های شخصیتی های بزهکارانه و نقش ویژگیبررسی انگیزه

طور که درمان همان. تکوین رفتار مجرمانه بپردازداشخاص در 

برای تعیین ، یک فرد بیمار باید متناسب با نوع بیماری او باشد

بایستی تمام ، کیفر متناسب باشخصیت و حالت خطرناک مجرم

هایی که در ارتکاب جرم مؤثر بوده و همچنین عوامل و انگیزه

، تمایالت، جناییاستعداد ، ذوق، جنس، هایی نظیر سنمؤلفه

پذیر ضریب هوشی و محیط خانوادگی و اجتماعی او امکان

ها که برای شناسایی مجموع این تحقیقات و آزمایش. گردد

؛ شودنامیده می« ابسرواسیون»، رودشخصیت یک فرد به کار می

، ترین ابزارهای فردی کردن مجازاتبنابراین یکی از مهم

اصالح  درراهولین گام شخصیت است؛ زیرا ا پروندهتشکیل 

شناخت عواملی است که مجرم را به این عمل سوق ، مجرم

، های اجتماعیو واکنش مجازاتتعیین ، از طرفی. داده است

متضمن اهداف متعددی است که هرچند هدف نهایی آن 

این ، حالاصالح بزهکار و پیشگیری از وقوع جرم است؛ بااین

جهت مورد شناسایی هدف تا زمانی که شخصیت بزهکار ازهر

چراکه به همان نحوی که . پذیر نخواهد بودواقع نگردد امکان

شود به همان ترتیب نیز نوع بزه بزهکار موجب وقوع جرم می

: 1۳۷۷، ارتکابی نمایانگر شخصیت بزهکار است )گلدوزیان

۷6.) 

مواردی چون عوامل ، شخصیت پروندهبنابراین در 

و چگونگی ارتکاب اعمال . اجتماعی و..، روانی، فیزیکی

تعامل و ، گیرد که درنتیجهقرار می موردبررسیمجرمانه 

، شناسانجرم، کاوانروان، شناسانروان، پزشکانهمکاری روان

درمجموع . طلبدشناسان کیفری و پزشک عمومی را میجامعه

برای اینکه قاضی بتواند خصوصیات جرم و مجرم را در رأی 

شخصیت تشکیل دهد و  پرونده مکلف است، خود لحاظ کند

بهترین واکنش ممکن را اتخاذ ، آمدهدستبر اساس نتایج به

 (.۹2: 1۳۸2، توانا نماید )نجفی

، بزهکار« طرز شناسایی شخصیت»یا « ابسرواسیون» ندیفرا

 مرحلههای بسته و باز و در تواند در محیطحسب مورد می

انجام  دادرسی و یا پس از صدور حکم، تحقیقات مقدماتی

 ترین یکی از کامل، این روش. شود

درروش . گرددهای شناسایی شخصیت افراد تلقی میروش

فرد در یک مرکز برای مدت معینی نگهداری ، محیط بسته

اجتماعی ، روانی، شود تا متخصصین مربوط ازلحاظ جسمیمی

او را مورد آزمایش و تحقیق و پژوهش قرار ، و محیط زندگی

عمدتاً در مورد اطفال و نوجوانان « واسیونابسر»روش . دهند

مربی اصالح و ، درروش محیط بسته. رودبزهکار به کار می

، های آموزشیصورت مداوم رفتار طفل را در دورهتربیت به

های تربیتی و غیره تحت کنترل و نظارت دقیق برنامه، کارگاه
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، انافراد مرتبط با فرد اعم از مربی، در این مدت. دهدقرار می

اعمال و ، مددکاران اجتماعی و...، پزشکانروان، شناسانروان

های آزمایش، متخصصین ؛ ونمایندرفتارهای او را گزارش می

شخصیتی  پروندهموردنیاز را انجام داده و پس از بررسی 

شونده روش یا مکانیسمی را که باید در مورد آزمون، بزهکار

-ها به قاضی اجازه میدادهکنند و این پیشنهاد می، اجرا گردد

جهت اصالح طفل و نوجوان بزهکار با شناخت کامل از ، دهد

: 1۳۷۸، تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید )دانش، شخصیت او

۹2.) 

فرد بزهکار به زندگی عادی اجتماعی ، درروش محیط باز

، داردهد و افراد متخصص با دستور مقامات صالحیتادامه می

-آوری میورد وضع روانی بزهکار جمعاطالعات الزم را در م

 دهند.نمایند و سپس در اختیار مراجع قضایی قرار می

 شناسیانواع پرونده شخصیت ازنظر جرم -2-6

 1۹۸0از دهه ، در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامع

بر همین مبنا خطر . شناسان قرار گرفتمیالدی موردتوجه جرم

عدالت کیفری را بر آن ، در اطفال و نوجوانان رس شیپبحران 

پایدار »دارد تا با شناسایی زودرس بزهکاران نوجوان از می

ابراز شناخت . در ایشان پیشگیری نماید «1شدن بزهکاری

حیات فردی و  جانبههمه مطالعه« 2 داریپابزهکار با قوه »

؛ است« پرونده شخصیت»اجتماعی اطفال و نوجوانان در 

های اجتماعی واکنش فردی سازیبنیادین  حلقهای که پرونده

، عظیم زادهدهد )آشوری و در این از اشخاص را تشکیل می

1۳۹2 :14.) 

های شخصیت در بررسی تواند گفت پروندهبنابراین می

اطفال و نوجوان برحسب نوع پرونده به دو شکل  جرم شناسانه

 مشاهده هستند:قابل

پرونده شخصیت  -(2اجتماعی )پرونده شخصیت  -(1»)

 «فردی

                                                             
1. stabilization In crime 
2. potential stabilizer criminal 

 پرونده شخصیت اجتماعی -2-6-1

پرونده اجتماعی بزهکار متضمن اطالعاتی در ارتباط با 

تعامل محیط و ساختار شخصیت اوست؛ محیط وضعیت 

؛ استغیرثابتی است که فرد را احاطه کرده و بر چهار قسم 

یت که موقع« فیزیکی و جغرافیایی»محیط  1۳۷0)ابرندآبادی(

، پرجمعیت بودن، و اکولوژی مربوط به محل شناسانِبوم

، صنعتی یا کشاورزی بودن، روستایی یا شهری بودن

 گیرد.نشینی و مهاجرت موردتوجه قرار میحاشیه

بخش ، که بزهکار در آن به سر برده است« بستر اقتصادی»

؛ هرچند فقر دلیل استدیگری از پرونده اجتماعی بزهکار 

، توجهی از بزهکارانری نیست امّا تعداد قابلمستقیم بزهکا

. دست و فقیر جامعه هستندتهی، متعلق به طبقات مستضعف

انحرافات ، سوادیبی، اعتیاد، فحشا، فساد این نسبی زمینه

فرهنگی و اجتماعی را به نحو بالقوه فراهم خواهد کرد 

 (.2۵۵: 1۳۸۷، )غالمی

است « آموزشیمحیط تحصیلی و »، سومین محیط مطالعه

رعایت نظم و ، که بزهکار در آن احترام به حقوق دیگران

لزوم اطاعت از مافوق و حسن سلوک با سایرین را ، انضباط

های مربوط به این محیط لزوماً منجر به ناهنجاری. آموزدمی

تردید ورود اطفال و نوجوانان به ورطه بزه نخواهد شد امّا بی

درگیری یا گرایش ، رار از مدرسهبروز رفتارهای پرخطر مانند ف

گیری تمایالت مداوم هایی از شکلنشانه، به همساالن منحرف

بزهکاری در آینده خواهند بود.آخرین محیط موردمطالعه در 

و  اطفال. است« محیط خانوادگی»پرونده شخصیت اجتماعی 

عقاید و رفتار اعضاء خانواده خود ، افکار تحت تأثیرنوجوانان 

چراکه در حکم کانالی است که طفل از طریق . رندگیقرار می

شود و شخصیت او شکل آن بافرهنگ جامعه خود مأنوس می

های افراد بزهکار آبراهام سون معتقد است خانواده. گیردمی

نسبت به افراد غیر بزهکار در شرایط عاطفی نامطلوبی به سر 

خانواده با این فشار . شودکه فشار خانواده نامیده می برندیم

-پرخاشگری و آشفتگی، آزردگی، عصبانیت، تنفر، خصومت
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در اطفال و نوجوانان  شدهحفظهای عصبی به وجود آمده و 

 (.6۹-۷۹: 1۹۹2، شود )باربرآشکار می

نیز به پنج عامل مؤثر خانوادگی در انحرافات  هال امزیلیو

واده از: )الف( خان اندعبارتکند که اطفال و نوجوانان اشاره می

گسسته شده )ب( کشش یا فشار خانواده )ج( انضباط و روابط 

و خانواده )د( مجرمیت خانواده )و( اهمال و غفلت )فاطمی 

 (.14: 1۳۹۵، همکاران

تواند با شناخت دقیق این موارد در تنظیم بنابراین می

از حیث اجتماعی گام مؤثری  و نوجوانپرونده شخصیت طفل 

 را برداشت.

 ه شخصیت فردیپروند -2-6-2

های در پرونده شخصیت فردی بزهکار با کمک آزمایش

 آثار ، پزشکی اطالعات مربوط به رشد جسمی

، های واگیردار و آمیزشیابتال به بیماری، ماندگی ذهنیعقب

شرایط بزهکار ، وضع جسمی و روانی مادر در دوران بارداری

نحوه تکامل رفتاری و کرداری او از دوران ، در دوران بلوغ

خصایص و اوصاف ، وضعیت توارثی، یسالبزرگکودکی تا 

رشد مدار بزهکار و همچنین شرایط سنی ازلحاظ سن شروع 

سن ارتکاب مکرر بزه ، سن اولین دستگیری، رفتارهای پرخطر

و دوران فعالیت مجرمانه در پرونده فردی شخصیت بزهکار 

سمت دیگری از پرونده فردی را بخش ق. درج خواهد شد

های بررسی میزان هوش و توانایی، شناختیمطالعات روان

: 1۳۹2، عظیم زاده دهد )آشوری وذهنی بزهکار تشکیل می

14.) 

محاسن تشکیل پرونده شخصیت در دادرسی  -2-7

 کیفری اطفال و نوجوانان

 محاسن تشکیل پرونده شخصیت -2-7-1

شناسی تشکیل پرونده شخصیت یکی از دستاوردهای جرم

ی شدن باز اجتماعنوین در حقوق کیفری در راستای کمک به 

مجرم است که در قوانین کیفری جدید نیز نمود پیداکرده 

شخصیت  مطالعه، برای اتخاذ کیفر منصفانه دیگربیانبه. است

ای برخوردار است و این شخصیت مجرمان از اهمیت ویژه

جسم و محیط پیرامون هر فرد ، درروانتناسب تفاوت هب

تواند گفت که تشکیل پرونده در این راستا می. متفاوت است

 ؛ لذاکرامت بشری است کنندهنیتضمشخصیت تا حدودی 

ها را در این بخش اند که اهم آنبرای آن فوایدی را برشمرده

 دهیم:قرار می موردبررسی

 کنترل بزهکاری اتخاذ تصمیم منطقی و -2-7-2

قاضی باید برای بزهکار ، جرم دهندهلیتشکبا احراز عناصر 

مجازاتی تعیین نماید تا موجب تنبیه بزهکار و پیشگیری از 

بررسی پرونده شخصیت و شناخت . وقوع جرم گردد

شخصیت مجرم در تعیین مجازات و انتخاب شیوه بازپروری 

ری در مرحله یکی از طرق کنترل بزهکا. او حائز اهمیت است

های نخست شناخت این اعمال است که این عمل به شیوه

شناخت ، یکی از این طرق. تواند انجام شودمختلفی می

اطالعات کامل و  بهباتوجهشخصیت بزهکار است؛ زیرا 

تواند به این واقعیت واقف شد که ی میخوببههای الزم آگاهی

 آننتیجه چنین تحقیقی . جرم بوده است سازنهیزمچه عواملی 

های بزهکار آشنایی کامل حاصل ویژگی ةیکلاست که به 

تواند حدس زد که در آینده چه رفتاری خواهد شود لذا میمی

 داشت.

 جلب اعتماد مردم -2-7-۳

در . جلب اعتماد مردم است، فایده دیگر شناخت بزهکار

جوامعی که توجه به جرم ارتکابی اخذ اقرار شرط اعمال 

-اعتماد میمردم را نسبت به دستگاه قضایی بی، مجازات است

کیفر ، از جرم دهیدانیز خانوادهمردم و  سوککند؛ زیرا از ی

، پندارند و دستگاه عدالت را به تسامحتحمیلی را ناچیز می

کنند و از سوی دیگر بزهکار و توجهی متهم میاهمال و بی

خواهی به او آن را غیرانسانی و عادی از روح عدالت خانواده

اعتمادی به مردم با بدبینی و بی همدرنتیجه . آورندشمار می

نگرند و بررسی شخصیت بزهکار به علت دستگاه قضایی می

شود و کشف حقایق پوشیده و عریان شدن واقعیت موجب می

تگاه تواند باعث جلب اعتماد مردم نسبت به دساین موضوع می

 قضایی باشد.
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 رعایت عدالت -2-7-4

تحقق عدالت و فصل ، ترین هدف رسیدگی به اختالفمهم

شناسی که اهداف جرم ترینبزرگهمچنین از . خصومت است

رعایت ، استصورت ظاهر مطمح نظر دستگاه عدالت نیز به

پذیرفته  تعمداً اگر . ویژه در خصوص بزهکار استعدالت به

الاقل ، اید به سزای اعمال خود برسدشود که هر بزهکاری ب

است که باید عدالت را در حد  قرارگرفته موردقبولاین امر 

الزم  ازحدبیش کمال در حق او رعایت کرد و اجازه ندادن

که جز « ی سنتیهاخانهعدالت»در . مورد مجازات قرار بگیرد

شود؛ زیرا بدون عدالت رعایت نمی، گرایی هدفی نداردگذشته

شخصیت بزهکار موردتوجه قرار گیرد و عواملی که بر آنکه 

اش تأثیر بخشیده و باعث تبهکاری و آلودگی او شده اراده

ی آزاد مسئولیت و اراده برهیتکتنها با ، است در نظر گرفته شود

روانی و ، اقتصادی، و بدون توجه به عوامل خانوادگی اجتماعی

 د.یابعاطفی و مانند آن محکومیت می، جسمانی

 پیشگیری از تکرار جرم -2-7-5

تواند با دادگاه می، با تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار

شناختی که از خصوصیت شخصیتی بزهکار به دست آورده و 

واحوالی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده آشنایی با اوضاع

تصمیمی اتخاذ کند که بزهکار را از تکرار جرم بازدارد ، است

 او را خلع سالح کند.گونه و به این

 شخصیت پروندهموانع و خألهای تشکیل  -2-7-6

هایی در مسیر در نظام حقوقی ایران مشکالت و دشواری

شخصیت و اتخاذ تصمیم بر  پروندهشناسایی متهم و تشکیل 

شناسایی  پروندهاساس آن وجود دارد که مانع از تشکیل 

تواند شود که به شرح ذیل میآن می اجرایی شدنشخصیت و 

 آن را بیان کرد:

 پروندهفقدان الزام قانونی برای تشکیل  -2-7-7

 شخصیت

گذار ایران تا تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانون

ویژه در خصوص به، شخصیت پروندهتشکیل  درباره، 1۳۹2

 پروندهو تشکیل  بینی نکردهای پیشاطفال و نوجوانان مقرره

اجرای  مرحلهشناسایی شخصیت پس از محکومیت و در 

منظور شناسایی زندانیان و هم بهمجازات در زندان الزامی و آن

 (.6: 1۳۹۵، علوی ها بوده است )عابدینی وبندی آنطبقه

این موضوع که یکی از موانع قانونی در خصوص تشکیل 

آید بعد از تصویب قانون حساب میشخصیت به پرونده

شخصیت در آن الزامی بوده است  پروندهکه تشکیل  یادشده

-هایی که در دادگاهولی با بررسی. تا حدودی رفع شده است

های کیفری اطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل صورت گرفت 

تواند گفت که بررسی و تحقیق پیرامون ایجاد شخصیت می

ضمن پرونده ، متهم توسط شخص قاضی و ضابطان دادگستری

 گیرد.مطلوب انجام نمی ندیفراصورت بهکیفری؛ 

های کیفری و تورم عناوین تراکم پرونده -2-7-8

 مجرمانه

ه بررسی ابعاد گوناگون شخصیت متهم یا مجرم توسط الزم

ها به مقام گزارش مطالعات و بررسی ارائةمتخصصان و 

نیازمند اعطای زمان مناسب و کافی به کارشناسان ، قضایی

شود که آمار این شرایط زمانی محیا می. مربوط و قضات است

های ارجاعی به مقامات قضایی زیاد نباشد تا وی بتواند پرونده

آوری کرده و متهم با آسودگی خاطر دالیل و مدارک را جمع

گرفتن ، ارجاع بیشتر پرونده جةینت. یا مجرم را شناسایی کند

اشین کننده به پرونده و تبدیل وی به مزمان از قاضی رسیدگی

صدور رأی است چراکه قاضی مجبور خواهد بود در 

-های بیشتری رسیدگی و تصمیمزمان اندک به پروندهمدت

شخصیت و مانع  پروندهگیری کند و همین امر مانع تشکیل 

، علوی وتحلیل شخصیت متهم خواهد بود )عابدینی وتجزیه

1۳۹۵ :6.) 

حدود م، آنچه از همه بیشتر در کاهش این آمار مؤثر است

گذار هر نوع قانون زیرا زمانی که، اوین مجرمانه استبودن عن

های دولتی و غیردولتی از فیلتر ای را راجع به دستگاهمصوبه

برای متخصصان ، جهت تضمین اجرای آن، گذراندتصویب می

کند و مرجع صالح بینی میضمانت اجرای کیفری پیش
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کند معرفی میهای قضایی رسیدگی به آن را نیز دستگاه

 (.11: 1۳۹0، )ابراهیمی

 فقدان تنوع ضمانت اجراهای کیفری -2-7-۹

مقام قضایی باید پس از بررسی ، برای فردی کردن مجازات

جهت اصالح و درمان وی مجازاتی ، ابعاد شخصیتی مجرم

برای تعیین . متناسب و منطبق باشخصیت او تعیین کند

. کیفری الزم است تنوع در ضمانت اجراهای، مجازات متناسب

و ضمانت  مجازاتانواع  ارائةگذار با به این معنا که قانون

مقام قضایی را در فردی کردن آراء صادره و ، اجراهای کیفری

با . باز بگذاردانتخاب بهترین شیوه درمان و اصالح مجرم 

در قوانین کیفری ایران ضمانت اجراهای ، مجازاتنگاهی به 

ده است که با تصویب قانون شبینیکیفری کمتری پیش

جایگزین حبس  مجازاتبینی و پیش 1۳۹2مجازات اسالمی 

تا حدود زیادی  ۸۷الی  64در فصل نهم قانون یادشده در مواد 

-حال کافی و وافی به نظر نمیبااین، است شدهحلاین مشکل 

-سال جایگزین 1۸اشخاص زیر  دربارهگذار باید قانون. رسد

بینی کند ما پیش جامعةناسب بافرهنگ های حبس دیگری را مت

 (.۸ :1۳۹۵، علوی )عابدینی و

های قضایی و تخصصی نبودن رسیدگی -2-7-10

 هاانتصاب

باید به تخصصی ، پیچیده شدن امور اجتماعی بهباتوجه

بتوان ، شدن امور توجه و عنایت شود تا با بررسی جزئیات

تخصصی های برخوردی مناسب با امور داشته و انتصاب

در امور قضایی باید اصل تخصصی کردن را بکار . داشت

تفکیک ، ایجاد و تشکیل دادسراها و محاکم اختصاصی، گرفت

-تخصصی کردن شعبه، های عمومی به حقوقی و جزاییدادگاه

ازجمله ، های تخصصی قضات برای شعبها و انتصاب

اقداماتی است که امروزه کشورها برای رسیدگی بهتر به امور 

گذار در قوانین و در کشور ما نیز قانون. اندقضایی انجام داده

قانون آیین دادرسی کیفری و  44۸و  2۵مقررات ازجمله مواد 

ازجمله ، قضائیه قوةهای مصوب رئیس نیز دستورالعمل

بر ، 1۳۸۷دستورالعمل تشکیل شعب تخصصی مصوب 

های قضایی و انتخاب اختصاصی و تخصصی کردن رسیدگی

ادسرا و دادگاه بر اساس تخصص اشاره و تأکید کرده قضات د

ها ولی ضوابط خاصی برای تخصصی کردن انتصاب، است

صورت هایی که با بررسی. شودمشخص نشده و اعمال نمی

 جرائمکننده به کدام از قضات رسیدگیاست تقریباً هیچ گرفته

 اندخاصی را نگذرانده دورةاطفال و نوجوانان شهرستان اردبیل 

و تخصصی در این زمینه ندارند که این موضوع به یکی از 

 ها مبدل شده است.های مهم این دادگاهچالش

 کمبود اعتبارات مالی و فقدان امکانات -2-7-11

. وجود امکانات مالی است، شخصیت پروندهتشکیل  الزمة

مناسب برای اجرای این طرح  بودجةهای اجرایی باید دستگاه

شخصیت که  پرونده، قضایی پروندهاختصاص دهد تا در کنار 

، های گوناگون پزشکیآزمایش جةینتمحتوای آن گزارش 

پزشکی و مددکاری اجتماعی و جزء آن روان، شناسیروان

کارگیری تواند گفت بهبنابراین می؛ است تشکیل شود

-روان، شناسیروان ،علوم اجتماعی، شناسیمتخصصان جرم

برای بررسی ابعاد شخصیتی بزهکار و ، پزشکی و جزء آن

. پذیر استها تنها با صرف منابع مالی کافی امکاناستخدام آن

مجریه  قوة ةیناحهای مالی از امروزه در صورت تأمین هزینه

زیرا ؛ شخصیت با مشکالتی مواجهیم پروندهدر تشکیل ، نیز

ها برای اجرای تخصص هم فقدانکمبود متخصصان امر و 

، نظر از آنصرف. طرح در سراسر کشور از موانع تشکیل است

، های گوناگون شخصیت متهمان و مجرمانبرای شناسایی جنبه

ی مجهز به فناوری پیشرفته و روز ضروری هاشگاهیآزماوجود 

های کوچک از گونه امکانات در شهرستاناین کهیدرحال. است

جود ندارد و اگر هم باشد فقط در پایتخت یا قبیل اردبیل و

بزرگ است.طبق قوانین و مقررات خصوصاً  شهرکالنچند 

باید واحد ، ۹2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  20۳ مادة

مددکاری اجتماعی در معیت دادسرا و محاکم در دادگستری 

در دادگستری خبری از واحد  کهیدرحال. تشکیل و ایجاد شود

ر کنار محاکم اطفال و نوجوانان و نیز در اجرای مددکاری د

 (.۸2: 1۳۹۳، عزیزی ای ومراغه احکام کیفری نیست )یوسفی
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 ندیفراشخصیت در  پروندهآثار اجرایی  -2-7-12

 کیفری اطفال و نوجوانان

های ترین یافتهیکی از مهم عنوانبهشخصیت  پرونده

در تمام مراحل دادرسی کیفری شامل ، شناسی بالینیجرم

اجرای ، رسیدگی و صدور حکم، تحقیقات مقدماتی مرحله

قرار  مورداستفادهتواند کیفری می مرحلهحکم و همچنین در 

بگیرد که در این بخش به بررسی دقیق هر یک از این مراحل و 

 اهمیت آن پرداخته خواهد شد.

 تیتحقیقات مقدما مرحلهشخصیت در  پرونده -2-8

های ای از رسیدگیمرحله عنوانبهتحقیقات مقدماتی 

کیفری و  پرونده ةیتهگیری و اهمیت بسیاری در شکل، کیفری

شامل ، تحقیقات مقدماتی مرحله. تضمین اصل برائت دارد

اقدامات و تحقیقاتی است که از سوی ضابطان  مجموعه

دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و 

یا از سوی قضات تحقیق و نیز سایر مقامات صالح قضایی 

اعم از دالیل اثبات جرم و ، منظور تسجیل و تمهید دالیلبه

-اصل برائت صورت می بهباتوجه، دالیل مفید به حال متهم

و تسهیل و تسریع  سازی پروندهد و هدف اصلی آن آمادهپذیر

شخصیت در  پروندهتشکیل . در رسیدگی در دادگاه است

حائز اهمیت است که قاضی  ثیحنیازاتحقیقات مقدماتی 

خانوادگی و ، جسمی، های درونیمؤلفه بامالحظةتحقیق 

ها و عوامل مؤثر در وقوع جرم پی به انگیزه، اجتماعی مرتکب

-بهترین قرار را صادر می، د و متناسب باشخصیت مجرمبرمی

 پرونده بامالحظةنماید و قاضی در قالب اختیارات قضایی 

، ابرندآبادی تواند مجازات را فردی نماید )نجفیمذکور می

1۳۷4 :144.) 

 مرحلهشخصیت در  پروندهبا عنایت به اهمیت تشکیل 

قانون آیین دادرسی کیفری  کنندگاننیتدوتحقیقات مقدماتی 

بینی تشکیل این پرونده در مرحله تحقیقات به پیش، 1۳۹2

دارد: در قانون مذکور مقرر می 20۳ مادة. اندمقدماتی پرداخته

حبس ابد و ، قطع عضو، ها سلب حیاتی که قانونی آنجرائم

یا تعزیر درجه چهار و باالتر است و همچنین در جنایات 

ها ثلث دیه کامل جسمانی که میزان دیه آنعمدی علیه تمامیت 

بازپرس مکلف است در حین ، ی علیه یا بیش از آن استمجن

شخصیت متهم را به  پروندهانجام تحقیقات دستور تشکیل 

صورت این پرونده که به. واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید

حاوی مطالب ، گرددعمل مجرمانه تشکیل می پروندهمجزا از 

 زیر است:

گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع . الف

 خانوادگی و اجتماعی متهم؛، مادی

 پزشکی.گزارش پزشکی و روان.ب  

قانون آیین دادرسی کیفری نیز  2۸6 مادةهمچنین است  

، این قانون 20۳ مادةدارد: عالوه بر موارد مذکور در مقرر می

 پروندهدر جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز تشکیل 

شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه 

 پروندهاهمیت تشکیل . اطفال و نوجوانان الزامی است

ای است که اندازهتحقیقات مقدماتی به مرحلهشخصیت در 

برای . خوردمطالعات تطبیقی هم به چشم می حوزةحتی در 

 پروندهمثال در حقوق کیفری کشور فرانسه از دیرباز به 

تحقیقات مقدماتی اهمیت بسیار زیادی  مرحلهخصیت در ش

سوی از اواخر قرن نوزدهم که توجه همگان به. قائل شده است

شناخت شخصیت وی باهدف ، شخصیت مجرم معطوف شد

، تشخیص واکنش مناسب و همچنین بازپروری بزهکاران

در . تعلیق مراقبتی و ..، استفاده از نهادهایی همچون تعلیق ساده

ای برخوردار تحقیقات مقدماتی در فرانسه از اهمیت ویژه کنار

 پروندهبازپرس دستور تشکیل ، در حقوق فرانسه. گشت

قانون آیین  ۸1 مادةموجب به. کندشخصیت را صادر می

بازپرس مکلف است در جرائم ، نامه آندادرسی کیفری و آیین

 منظور تحقیق در وضعیتبه، عالوه بر پرونده قضایی، جنایی

، مالی و خانوادگی و اجتماعی متهم دستور معاینه پزشکی

این امر . های مفید دیگر را صادر کندروانی یا هرگونه آزمایش

-کمیته بازپروری و پروباسیون اداره زندان»به از طریق توسل 

هایی که یا نهادهای قضایی از جوانان یا تمامی کانون« 2ها

                                                             
2. Le service penitentiaire dinsertion et deprobation 
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 شود )شاملو ومیصالحیت اجرای بند فوق رادارند محقق 

 (.1۳: 1۳۹0، گوزلی

رسیدگی و صدور  مرحلهشخصیت در  پرونده -2-8-1

 حکم

سال شمسی  ۷اطفال زیر ، 1۳۹2در قانون مجازات اسالمی 

سال  1۵تا  ۸در بزهکاری اطفال . فاقد مسئولیت کیفری هستند

. دهدگذار به قاضی اختیار تعیین مجازات نمیشمسی نیز قانون

قاضی ، هاجنسیت آن نظر گرفتنطفال بدون در در مورد این ا

واحوال و شخصیت آنان و پس از تحقیق و بررسی در اوضاع

شخصیت اقدام به صدور حکم بر مبنای مواد  پروندهتشکیل 

توجه به شخصیت بزهکار و . نمایدها میقانونی مربوط به آن

این  ازکیفیت ارتکاب جرم و مواردی ، شناخت واقعی مجرم

کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب  پروندهقاضی ، قبیل

تبع آن استفاده از تدابیری در باهدف بازپروری بزهکار و به

قالب تخفیف و تشدید مجازات و همچنین استفاده از نهاد 

طبق قانون مجازات اسالمی . تعلیق مجازات یاری خواهد نمود

ا شود و بکه نوجوانی مرتکب جرم تعزیری میهنگامی، 1۳۹2

در دادگاه ، گرددمجرمیت او محرز می، صدور کیفرخواست

. گیرداطفال و نوجوانان مورد رسیدگی و اصرار حکم قرار می

ساله که هنوز شخصیتش کامالً  1۵مطابق این قانون نوجوان 

مقنن . کنندمجازات نمی ساالنبزرگشکل نگرفته را همانند 

موده و قاضی را گذاری ناقدام به قانون دینفراصل  بهباتوجه

-ویژگی بهباتوجهموظف به رسیدگی به بزه ارتکابی نوجوان 

 پروندههای فردی و اجتماعی او و صدور حکم متناسب با 

 (.۹: 1۳۹۹، شخصیت وی نموده است )عاکفی و همکاران

 اجرای حکم مرحلهشخصیت در  پرونده -2-8-2

 ی مانند حبس نیز بایدمجازاتویژه اعمال اجرای احکام به

نگهداری و اعمال ، هاوسایل و روش. هدفمند و مناسب باشد

باید با شرایط فردی محکوم انطباق  هازندانهای درون سیستم

امروزه در اکثر کشورها شرایط فردی و اطالعات . داشته باشد

الزمه اعمال . است کنندهنییتعشخصیت در این جهت  پرونده

 ةیکلهم و واکنش اجتماعی آن است که شخصیت واقعی مت

روانی و ، پزشکی، خصوصیات وی اعم از خصوصیات جسمی

اجتماعی کامالً شناخته شود تا قاضی دادگاه با چشمان باز و 

هرگاه قاضی . او اتخاذ تصمیم نماید دربارهبصیرت کامل 

که شخصیت واقعی  طورآنمحکمه نتواند یا نخواهد مجرم را 

نخواهد شد که قادر ، بشناسد بالطبع، کندوی اقتضاء می

العملی متناسب با این شخصیت برای او در نظر گیرد و عکس

هرگاه بدون شناخت واقعی بزهکار به اتخاذ تصمیم مبادرت 

ها های علمی فرسنگمسلماً چنین تصمیمی با واقعیت، ورزد

اجرای  مرحلهشناخت این شخصیت در  عالوهبه. فاصله دارد

نتایج  بهباتوجهد که حکم نیز به مأمورین اجازه خواهد دا

مورد هر محکوم  را درتأثیر آن ، حاصل از اجرای حکم

و دریابند که آیا نتایج مطلوب  قرار دادهموردبررسی 

متناسب ، بایستی درروش اجرای حکم کهنیاآمده و یا دستبه

با امعان ، باشخصیت محکوم تغییراتی داده شود و بدین ترتیب

در . ریزی نمایندبعدی را پیاقدامات ، نظر از نتایج حاصله

اجرای مجازات حبس و  مرحلهدر ، قوانین کیفری ایران

 پروندهبندی آنان جهت طبقه، منظور شناسایی زندانیانبه

نامه قانونی و طبق آیین. شخصیت ضروری دانسته شده است

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مقررات اجرایی سازمان زندان

بندی آنان جرمین و تفکیک و طبقهشناسایی شخصیت م، کشور

تربیتی و ، های اصالحیها رکن اساسی اجرای روشدر زندان

فردی کردن ، اجرای کیفر مرحلهبنابراین در ؛ درمانی است

آزادی ، بندی محکومانمجازات بیشتر در استفاده از طبقه

در . کند )همان(مشروط و عفو و بخشودگی نمود پیدا می

اجرای مجازات حبس برای نیل به هدف اجرای مجازات که 

بندی صحیح تر از طبقهموضوعی مهم، استهمانا اصالح فرد 

این امر مهم . تواند نظام عدالت کیفری را به مقصود برساندنمی

شخصیت  پروندهبر طبق  ؛ لذابندی استشورای طبقه بر عهدة

ل یا نوجوان امکان نگهداری طف، بندیو نظر شورای طبقه

 و عاکفی). گرددبزهکار در کانون اصالح و تربیت مشخص می

 (.2۵ :1۳۹۹، همکاران
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شخصیت در مرحله پس از خروج از  پرونده -2-8-۳

 ی(فریپسا کنظام عدالت کیفری )

عدالت کیفری با اجرای مجازات به پایان  فةیوظامروزه 

، بلکه پس از تحمل مجازات نیز اقدام مناسب، پذیردنمی

مدنی را نسبت به  جامعةنظارت دستگاه قضایی و مشارکت 

-منظور کاهش آثار اجتماعی محکومیت کیفری میمجرم به

ای مجازات در ی برای تعدیل آثار کمانهفریپسا ک مرحله. طلبد

شدن مجرم تدارک  داربر چسبسطح جامعه و جلوگیری از 

 (.2۹: 1۳۷4، ابرندآبادی شود )نجفیدیده می

کننده در تکرار حمایت پس از خروج و تعیین مراقبت و

. از اهمیت خاصی برخوردار است، جرم و یا ترک بزهکاری

نوع و میزان حمایت موردنیاز بستگی به عواملی مانند نوع 

بازآموزی و بازسازی شخصیت ، مدت محکومیت، جرم

مجرمین در مدت محکومیت در زندان و وضعیت آنان در 

های موردنیاز گاهی از کیفیت حمایتآ. بیرون از زندان دارد

اطمینان مؤثری جهت  چةیدرتواند زندانیان پس از خروج می

ترین آثار اجرایی که تشکیل مهم. کاهش تکرار جرم بگشاید

آن است که باعث ، ی داردفریپسا ک مرحلهشخصیت در  پرونده

شود زندانی به حال خود رها نشده و طبق آموزشی که می

های خود و بر اساس استعداد و توانایی، نزندانی در زندا

های شخصیتی خود دیده است مشغول به کار منطبق با ویژگی

، تبریزی گردد )رستمیشود و مانع از ارتکاب مجدد جرم می

1۳۹2 :426.) 

 یریگجهینت

 که است الهی موهبتی ایرانیان فرهنگ در نوجوانان و اطفال

 والدین تکلیف هم و حق هم او یبخشیتعال و رشد و حفظ

 جامعه و دولت وظایف از همچنین و است شدهشناخته

 هایحوزه در نظرانصاحب از بسیاری. شودمی محسوب

 توجه عدم صورت در که اندداده هشدار مؤکداً  علمی مختلف

 خسارت شاهد آینده در، کودکان اجتماعی و فردی سالمتبه

 مراحل از طفولیت دوران روازاین. بود خواهیم ناپذیریجبران

 هایپایه و است انسان زندگی سازسرنوشت و حساس

 در تدریجی کامالً  امری صورتبه فرد هویتی و شخصیتی

 عقالنی و جسمانی تکامل عدم. یابدمی رشد دوران همین

 بزهکاری قبال در آنان پذیریآسیب موجب نوجوانان و اطفال

های حمایت گذارقانون نمایدمی ایجاب و گردیدهبزه دیدگی  و

 اطفال ژةیو خصوصیات. نماید جامعه افراد از گروه این ایویژه

 به ویژه رسیدگی ضرورت نیز قانون با معارض نوجوانان و

 دادرسی از متفاوت اصولی مبنای بر آنان جزایی اتهامات

باز  و اصالحی - تربیتی اهداف تحقق و ساالنبزرگ کیفری

 دادرسی نظام. سازدمی آشکار را آنان اجتماعی سازگاری

 را اطفال حساس و پذیرآسیب وضعیت ستیبایم کیفری

 به مربوط بنیادین تضمینات، بر آن عالوه و قرار داده مدنظر

 محتاج بزهکار کودکان. نمایند تأمین آنان برای را دادرسی

 و پذیریمسئولیت حس ایجاد نةیزمدر  خاص هایحمایت

. باشندیم اجتماعی باز سازگاری و متعادل شخصیت انعقاد

 منظوربه المللیبین و ملی بعد دو در وافری تالش تاکنون

 آمدهعملبه نوجوانان و اطفال کیفری دادرسی نمودن افتراقی

 و اطفال افتراقی کیفری دادرسی هایجلوه ترینمهم. است

 ژةیو تضمین و قضا زدایی راهکارهای از استفاده، نوجوانان

 دستاوردهای ترینمهم از. کرد جستجو صفار بنیادی حقوق

 هایدادگاه تشکیل 1۳۹2 کیفری دادرسی آیین قانون

 تشکیل قانونی بینیپیش. هست نوجوانان و اطفال اختصاصی

 زمان از وقفه دهه چندین گذشت از پس دادگاهی چنین

 مصوب بزهکار اطفال دادگاه تشکیل قانون در آن تأسیس

 آیین قانون ۳04 مادة وفق. دارد آن اهمیت از نشان 1۳۳۸

 رسیدگی صالحیت دادگاه این 1۳۹2 مصوب کیفری دادرسی

 در. دارد را سال هجده از کمتر نوجوانان و اطفال جرائم به

 با انقالب و عمومی دادسرای از ایشعبه دادگاه این معیت

 دارعهده و گرددمی تشکیل نوجوانان ژةیو دادسرای عنوان

. است سال هجدهتا پانزده افراد جرائم مقدماتی تحقیقات انجام

 مستقیمطور به سال پانزده زیر افراد جرائم مقدماتی تحقیقات

 .آیدمی عمل به نوجوانان و اطفال دادگاه در
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 جدید کیفری دادرسی آیین قانون که هاینوآوری رغمیعل

 افتراقی سازی همچنین و نوجوانان و اطفال دادرسی مورد در

 مشاهده است؛ کرده بینیپیش ساالنبزرگ دادرسی با آن

 تحقق جهت در را الزم شرایط تمام است نتوانسته که شودمی

 که شودمی مشاهده نیز عمل در و آورد عمل به مهم این

 هایچالش با نوجوانان و اطفال کیفری هایدادگاه از بسیاری

 از طیف این جرائم به رسیدگی که هستند روروبه جدی

 دارند قرار زندگی حساس و سخت یابرهه در که را اشخاصی

 دنبال به را هاآسیب ترینبزرگ تواندمی اشتباه ترینکوچک و

. است رو کردهروبه جدی بسیار مشکالت با باشد داشته

 در جزء نمایدمی ایجاب نوجوانان و اطفال افتراقی دادرسی

 صادر را نهایی رأی صالح مقامآنکه  از قبل اهمیتکم مواردی

 یا و صغیر شخصی زندگی واحوالاوضاع و تاریخچه نماید

 انجام با بایسته نحو به را داشت ارتباط جرم با که شرایطی

 مدبرانه و دقیق رأی صدور تا سازد روشن مقتضی تحقیقات

 توسط شخصیتپرونده  تشکیل بودن الزامی. گردد تسهیل

 دادرسی آیین قانون در نوجوانان و اطفال دادسرای و دادگاه

 افتراقی سازی مزایای ترینمهم از 1۳۹2 مصوب کیفری

 محاسنی رغمیعل. شودمی محسوب نوجوانان و اطفال دادرسی

 و منطقی تصمیم اتخاذ قبیل از شخصیتپرونده  تشکیل که

 یا و عدالت رعایت، مردم اعتماد جلب، بزهکاری کنترل

 که شودمی مشاهده عمل در متأسفانه دارد؛ جرم از پیشگیری

 موانعی دادرسی جریان در مهمپرونده  این تشکیل راستای در

 قانونی الزام فقدان به تواندمی هاآن ترینمهم از که دارد وجود

 و قضایی هایپرونده تراکم، شخصیتپرونده  تشکیل برای

 امکانات فقدان و مالی اعتبارات کمبود همچنین و هاانتصاب

 شخصیت یهاپرونده که اهمیتیبه باتوجه بنابراین؛ برد نام

 نوجوانان و اطفال در خصوص حقوقی و شناسیجرم ازلحاظ

است؛  اهمیت حائز بسیار مهم موضوع این به توجه، دارد

تواند با شناخت تمامی خألها و موانع موجود به بنابراین می

های پرداخت و به اصول دادرسی منصفانه و رفع این چالش

 افتراقی در خصوص اطفال و نوجوانان نزدیک شد.
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