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چکیده
ضعفها و کاستیهای قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان،
موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1332بهطور خاص و با جزئیات بیشتری،
شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد .پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که
تغییرات و نوآوریهای قانون مزبور ،تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه
میزان ،چالشها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است .در پاسخ به این پرسش ،مقاله
حاضر با بهرهگیری از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای ،به این نتیجه
رسیده است که بهرغم وجود برخی نوآوریهای مفید از سوی مقنن ،پیشبینی امکان صدور قرار
کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آنها ،مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن ،تعارض
درخواست وثیقه از نوجوان زیر  11سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و  ...از مهمترین نقاط
ضعف و چالشهای موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1332در زمینه قرارهای تأمین
کیفری اطفال و نوجوانان است.
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مقدمه
امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی مترقی این نکته مورد پذیرش قرار گرفته است که
در فرایند رسیدگی به جرایم ،در خصوص گروههای خاصی از اقشار جامعه ،باید از
سیاستهای افتراقی خاصی تبعیت کرد .هدف از اِعمال این سیستمهای افتراقی در برخی
موارد شدت و سختگیری برای مجرمان(نظیر رسیدگی به جرایم تروریستی ،جرایم علیه
امنیت و  ،)...و در برخی مواد مراعات شرایط و ویژگیهای خاص مجرمان(نظیر جرایم
ارتکابی توسط کودکان ،بیماران روانی و  )...است .در این سیستمهای افتراقی ،مقنن با در
نظر گرفتن اهداف مدنظر خود ،فرایندهای خاصی را برای کشف ،تعقیب ،تحقیق ،محاکمه
و اجرای حکم مرتکبان جرایم خاصی طرحریزی میکند.1
رسیدگی به جرایم کودکان نیز از جمله مواردی است که همواره و در قوانین کیفری
مختلف مورد توجه قانونگذران مختلف واقع شده است .یکی از مراحل مهم رسیدگی به
جرایم این اشخاص ،مرحله تحقیقات مقدماتی است که در واقع سنگ زیرین دادرسی
کیفری را تشکیل میدهد(آخوندی ،1931 ،ص .)111یکی از ابزارهای مورد استفاده مقامات
قضایی در این مرحله که به منظور حاضر کردن اشخاص در موارد نیاز استفاده
میشود ،قرارهای تأمین کیفری هستند .به کارگیری این قرارها ،در خصوص افراد
بزرگساالن نیز دارای محدودیتها و شرایط خاصی است؛ با این حال ،با توجه به سن و
شرایط جسمی و روحی کودکان ،این حساسیت در خصوص این افراد اهمیت دو چندان
دارد.
پیشینه صدور قرارهای تأمین کیفری برای اطفال در قوانین ایران به قانون تشکیل
دادگاههای اطفال بزهکار ،مصوب  ،1998/3/11باز میگردد ،در ماده  13این قانون

1

1ـ به عنوان مثال در خصوص نحوه کشف جرم در برخی جرایم خاص نک( :غالمی ،موذن زادگان و حیدری،
 ،1931ص 91ـ11؛ غالمی و معظمی ،1931 ،ص 11ـ.)111

1ـ ماده  " :13در جریان تحقیقات مقدماتی به تشخیص دادگاه مخصوص اطفال ممکن است طفل به قسمت
نگهداری موقت کانون اصالح و تربیت اعزام گردد ،یا به ولی یا سرپرست او تسلیم شود ،با التزام به این
که هر وقت دادگاه اطفال او را خواست ،معرفی نماید و در صورت عدم معرفی وجه التزام را بپردازد".

واکاوی تحوالت قانون آيين دادرسي کيفری در خصوص قرارهای تأمين کيفری اطفال و نوجوانان 010 

نگهداری طفل در کانون اصالح و تربیت و قرار کفالت دو تصمیمی بودند که مقنن به
عنوان قرار در فرایند رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال مورد پذیرش قرار داده بود.
تبصره همین ماده نیز ،قرار نگهداری موقت اجباری در کانون را در خصوص اطفالی که
به سبب ارتکاب جنایاتی که مجازات اعدام یا حبس موبد دارند ،پیشبینی کرده بود .بعد از
این قانون ،ماده  111قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
 ،11918امکان صدور قرارهای التزام ولی به حاضر کردن طفل با تعیین وجه التزام،1
وثیقه و نگهداری در کانون اصالح و تربیت را سه قراری دانسته بود که مقام قضایی در
صورت حصول شرایط و وجود دالیل کافی ،قادر به صدور آنها در خصوص اطفال
ماده  11همین قانون" در مورد جنایاتی که مجازات آن اعدام یا حبس موبد است ،طفل در قسمت نگهداری
موقت ،توقیف خواهد شد .کیفیت توقیف در آیین نامه وزرات دادگستری معین خواهد شد".
1ـ ماده  " :111در جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ،برای امکان دسترسی به او و
جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی با توجه به نوع و اهمیت جرم و دالیل آن ،حسب مورد با رعایت
مقررات مذکور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول این قانون یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:
الف ـ التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم  ،با تعیین
وجه التزام ،اعتبار افراد مذکور باید احرازگردد .بـ ولی یا سرپرست طفل یا شخص دیگری برای آزادی
طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد .تبصره  :1در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا
جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته یا ولی و
سرپرست او حاض ر به التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز به نحوی که فوقاً اشاره شده
التزام یا وثیقه ندهد ،طفل متهم تا صدور رأی و اجرای آن در کانون اصالح و تربیت به صورت موقت
نگهداری خواهد شد .تبصره  :1اگر در حوزه دادگاه کانون اصالح و تربیت وجود نداشته باشد به تشخیص
دادگاه در محل مناسب دیگری نگهداری خواهد شد".
1ـ بهرغم این که این قرار در عمل شبیه قرار کفالت میشد ،ولی با توجه به این که در قرار کفالت به طرفیت
متهم صادر میشود ،التزام ولی طفل(بند الف ماده  111قانون  ،1918را نمیتوان قرار کفالت دانست)؛ زیرا
در این ماده به صراحت از التزام ولی به حاضر کردن طفل با تعیین وجه التزام سخن گفته شده نه التزام
طفل به حاضر شدن و معرفی کفیل برای ضمانت از این التزام؛ هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری
 ،1931صراحتاً قرار کفالت در خصوص اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته شده است .برای دیدن
نظری که این قرار را کفالت دانسته است ،ر.ک به :خالقی ،1931 ،ص913؛ و برای دیدن نظری که این قرار را
التزام میداند ،ر.ک به :آخوندی ،1981 ،ج ،1ص.111
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متهم بود .در هر دو این قوانین ،صدور این قرارها تنها مختص به اطفال(زیر سن بلوغ)
داشت و متهمان باالی  11سال مشمول قوانین افراد بزرگسال بودند.
مقنن ایران در سال  ،1931با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ،هم از نظر شکلی و
هم از نظر ماهوی تغییراتی را در خصوص قرارهای تأمین کیفریِ قابل صدور برای
اطفال و نوجوانان ایجاد کرد .با توجه به این که تاکنون بررسی جامعی در خصوص این
قرارهای اخیرالتصویب صورت نگرفته است ،هدف نوشتار حاضر بررسی مهمترین نقاط
ضعف و قوت این قرارها در قیاس با قوانین سابق و نیز بررسی میزان ظرفیت این قوانین
در نیل به اهداف مقنن در خصوص رعایت مصالح اطفال و نوجوانان است .بدین خاطر
در این نوشتار ،به منظور بررسی تصمیمات تأمینی مقام قضایی در فرایند تحقیقات
مقدماتی در خصوص اطفال و نوجوانان متهم ،این تصمیمات را در دو قسمت بررسی
میکنیم .نخست به بررسی تصمیمات تأمینی پرداخته میشود که واجد عنوان قرار
نیستند( )1و در ادامه قرارهایی را که مقام قضایی میتواند در خصوص اطفال و
نوجوانان صادر کند ،بررسی مینماییم(.)1

مفهومشناسی مصطلحات
1ـ محجورین
واژهی محجور از ریشهی حجر و به معنای منع است ،و در اصطالح به کسی محجور
گفته میشود که به علت برخی شرایط و ویژگیها ،از پارهای از تصرفات حقوقی منع
شده باشد .مادهی  1111قانون مدنی ،محجورین را به سه دستهی صغار ،افراد غیررشید
(سفیه) و مجنون طبقهبندی کرده است .مطابق ماده  1111قانون مدنی سن بلوغ در پسر
 11و در دختر  3سال قمری است .منظور از غیررشید نیز شخصی است که اعمال او در
امور مالی خود عقالیی نباشد و در واقع عقل معاش نداشته باشد .منظور از مجنون (به
رغم وجود نظرات متفاوت) نیز کسی است که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد (غالمی ،عباسی و
سلطانی کوهبنانی ،1931 ،ص.)13
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2ـ قرارهای تأمین کیفری
متعاقب حضور شخص نزد مقام قضایی به سبب ظن به ارتکاب جرم و انجام تحقیقات
از او ،مقام قضایی موظف است پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم ،در صورت وجود دالیل
کافی ،نسبت به اتخاذ تصمیماتی اقدام کند که موجبات دسترسی به متهم و حضور به
موقع وی ،جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران
ضرر و زیان وی را فراهم کنند ،که از این اقدامات و تصمیات به قرارهای تأمین کیفری
تعبیر شده است .حسب ماده  111قانون آیین دادرسی کیفری  ،1931قرارهای تأمین
کیفری در ده قسم و به شرح ذیل احصاء شدهاند:1
«الفـ التزام به حضور با قول شرف

بـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
تـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ثـ التزام به معرفی نوبه ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با
تعیین وجه التزام
جـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام ،با
موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه
التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
حـ أخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله
خـ أخذ وثیقه اعم از وجه نقد ،ضمانتنامه بانکی ،مال منقول یا غیرمنقول
دـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ البته باید توجه داشت که مقنن در خصوص قرارهای تامین کیفری اطفال و نوجوانان ،قائل به رویکرد
افتراقی است که در ادامهی این نوشتار به طور مبسوط بدان پرداخته شده است.
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تصمیمات تأمینی در خصوص اطفال و نوجوانان
مطابق قواعد حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک و سایر مقررات مشابه در این خصوص،
بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین مرحله و در صورت ضرروت مورد
استفاده قرار گیرد و در صورت امکان بازداشت قبل از محاکمه باید جای خود را به
اقدامات جایگزین دیگر از قبیل نظارت ،مراقبت شدید و  ...بدهد(صالحی ،1983 ،ص.)111

شاید تحت تاثیر همین موضوع بوده است که مقنن در کنار قرارهای تأمین سهگانهای که
برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است ،اقدام به پذیرش اقدامی تأمینی موسوم به
"سپردن" کرده است.
"سپردن" اطفال و نوجوانان به والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان
یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مقام
قضایی مصلحت بداند ،نخستین اقدام تأمینی است که مقنن در خصوص اطفال و
نوجوانان بزهکار در جریان تحقیقات مقدماتی پیشبینی کرده است .ذکر این عبارت در
صدر ماده و نیز بیان موارد "ضرورت" در قسمت دوم ماده  181قانون آیین دادرسی
کیفری (1931از این بعد ق.آ.دک  ،)31برای صدور قرارهای تأمین کیفری در خصوص
اطفال و نوجوانان ،بیانگر این نکته است که سپردن این افراد به اشخاص و مقامات
مذکور ،به عنوان "اصل" و صدور قرار تأمین کیفری به عنوان "استثنا" ،به عنوان اصل
و استثنا تصمیمات مقام قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی مورد توجه مقنن بوده است.
در واقع برخالف صدر ماده  111قانون آیین دادرسی کیفری (1918از این به بعد
ق.آ.د.ک  )18صدور هر قراری ـ و از جمله قرار نگهداری در کانون اصالح و تربیت ـ
نیازمند احراز ضرورت است و سپردن تنها اقدامی است که نیازمند توجیه خاصی توسط
مقام قضایی نیست.
ذکر عبارت "در جریان تحقیقات مقدماتی ،مرجع قضایی حسب مورد ،اطفال و نوجوانان
موضوع این قانون را به  .....میسپارد" در صدر ماده  181ق.آ.دک  ،31را باید قرینهای بر
همین موضوع دانست .در حالی که مقنن در صدر ماده  111ق.آ.د.ک  ،18با ذکر عبارت "در
جریان تحقیقات چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل نباشد ....یکی از تصمیمات زیر اتخاذ

واکاوی تحوالت قانون آيين دادرسي کيفری در خصوص قرارهای تأمين کيفری اطفال و نوجوانان 011 

خواهد شد ،"...در واقع نگهداری طفل را اصل مفروض دانسته و صدور سایر قرارها را در
صورتی ممکن دانسته بود که ضرورت عدم نگهداری طفل احراز میشد".

1ـ ماهیت سپردن
مقنن در ماده  181ق.آ.د.ک ،سپردن اطفال به والدین و  ...را به عنوان اولین اقدام مقام
قضایی در جریان تحقیقات پیرامون اطفال و نوجوان بزهکار در نظر گرفته است؛ با این
حال ،از ماهی ت این سپردن و ضمانت اجرای آن سخنی نگفته است .با توجه به این که در
قسمت دوم ماده فوقالذکر ،از قرار کفالت به عنوان یکی از قرارهای تأمین قابل استفاده
در خصوص اطفال و نوجوانان سخن گفته شده است یقیناً ،ماهیت این سپردن نمیتواند
کفالت باشد(خالقی ،1931 ،ص .)181از این رو ،اشخاص ذکر شده(والدین ،اولیا و )....را
نمیتوان کفیل دانست .پس ،این سؤال مطرح میشود که اگر این افراد کفیل نیستند ،چه
نقشی دارند؟ از یک سو ،بنابر قاعده کلی و تمسک به عمومات آیین دادرسی کیفری،
محدود و مقید کردن افراد پس از تفهیم اتهام صرفاً با صدور قرار تأمین کیفری
امکانپذیر است ،و هر شخص حقیقی یا حقوقی که بنابر تشخیص مقام قضایی ،وظیفه
نگهداری طفل را برعهده میگیرد ،باید وفق مقررات در مرجع قضایی حاضر و قرار
تأمین به وی تفهیم و ابالغ شود و موافقت او اخذ گردد .از این رو مقید کردن افراد با
عنوان "سپردن طفل یا نوجوان به آنها" برخالف قواعد کلی در خصوص قرارهای تأمین
است ،و از سوی دیگر ،نظر به ظاهر اصطالح "سپردن" ،و جداسازی آن از قرارهای
تأمین توسط مقنن ،ظاهراً نظر مقنن ،جعل اقدامی تأمینی در کنار قرارهای تأمین کیفری
بوده است .پس ،این که برخی سپردن را قرار کیفری دانستهاند(میرکمالی و حسینی،1931 ،

ص ،)111از نظر نویسندگان این مقاله ،چندان معقول نیست.
از این منظر ،ماده  111ق.آ.د.ک  ،18رساتر و موجهتر از ماده  181ق.آ.دک  31تدوین
شده بود؛ زیرا در این ماده ،التزام ولی یا سرپرست قانونی طفل یا اشخاص دیگر به
حاضر کردن او را با تعیین وجه التزام ،در قالب قرار التزام 1بینی شده کرده بود و
1ـ در خصوص التزام یا کفالت بودن این قرار در ادامه بحث خواهد شد.
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چنانچه این افراد از حاضر کردن طفل خودداری میکردند دارای مسؤولیت بودند؛ در
حالی که که در ق.آ.دک  ،31مقنن تنها این اشخاص را "ملتزم" به حاضر کردن اطفال و
نوجوانان کرده است ،بدون این که منظور از این التزام را مشخص کرده و نیز بدون این
که برای نقض این التزام ضمانتی در نظر گرفته باشد .این نکته وقتی بیشتر دارای اهمیت
است که والدین ـ یا سایر اشخاص ملتزم ـ از حاضر کردن طفل زیر  11سالهای که
مرتکب جرمی مانند قتل شده است ،خودداری کنند ،1امری که با توجه به وجود رابطه
عاطفی بین والدین و فرزندان و مجازات شدید قتل عمد امری محتمل است.
یکی از تعابیری که میتوان در خصوص التزام والدین و سایر اشخاص مندرج در این
ماده به کار برد ،این است که التزام این اشخاص را ،تعهدی اخالقی شبیه به "التزام با
قول شرف" دانست ،که در بند  1ماده  113قانون اصول محاکمات جنایی ،در خصوص
عدم خروج از حوزه قضایی ،در بند  1ماده  191قانون آ.د.ک  18در خصوص حضور
نزد مقام قضایی و در بندهای الف و پ قانون ق.آ.دک  31در خصوص حضور و عدم
خروج از حوزه قضایی ذکر شده است .همانطور که التزام با قول شرف فاقد ضمانت
اجرای خاصی است و متهم در این نوع تأمین صرفا آبرو ،شرف و حیثیت خود را در
گرو مقام قضایی میگذارد(آخوندی ،1981 ،ج ،1ص ،)111التزام والدین نزد مقام قضایی به
حاضر کردن اطفال و نوجوانان را باید صرفا نوعی تعهد اجتماعی دانست که فاقد
ضمانت اجرای کیفری است .با این حال بازهم تفاوت عمدهای بین این دو وجود دارد که
در التزام با قول شرف ،مقام قضایی میتواند با توجه به نوع جرم و شخصیت متهم ،از
صدور این قرار خودداری کند(آشوری ،)1983 ،در حالی که در التزام والدین چنین چیزی
مقدور نیست .به عبارت دیگر ،التزام با قول شرف ،قراری است که مقام قضایی میتواند
با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال پرونده و در نظر گرفتن اصل تناسب تأمین و
توجه به شخصیت متهم و سن و وضعیت جسمانی و ...اقدام به صدور یا عدم صادر

1ـ با توجه به این که بر طبق همین ماده صدور قرارهای کفالت ،وثیقه و نگهداری موقت در کانون اصالح و
تربیت فقط در خصوص متهمان باالی  11سال امکانپذیر است و عمال در خصوص افراد زیر  11سال ،تنها
امکان سپردن آن ها به والدین یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در قانون وجود دارد.
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کردن آن کند؛ در حالی که در سپردن اطفال و نوجوانان ،مقنن این اقدام را به عنوان
اولین و اصلیترین اقدامی دانسته است که مقام قضایی در خصوص این افراد میتواند به
کار برد و با توجه به این که این تصمیم ،قرار کیفری به معنای رایج آن نیست ،مقام
قضایی الزامی به رعایت موارد ذکر شده در خصوص این قرارهای تأمین ندارد .همچنین
با توجه به اهمیت "قول" در موازین دینی ،به نظر میرسد مقنن منظور از التزام والدین
در این خصوص ،را منصرف از قول آنها دانسته است؛ زیرا اگر این گونه نبود ،مقنن
میتوانست از التزام والدین به حاضر کردن طفل یا نوجوان با عنوان قول شرف استفاده
کند .به هر تقدیر ،میتوان این التزام را نه قول به مفهوم مصطلح شرعی ،بلکه حداکثر
تعهدی اجتماعی ـ اخالقی دانست.
توجیه دیگری که میتوان در خصوص التزام والدین بیان کرد ،این است که التزام را نه
صرفاً یک تکلیف اخالقی صرف ،بلکه تکلیفی قانونی و تحت شرایطی دارای ضمانت
اجرای کیفری به شرح زیر دانست .برای بیان این موضوع ،نخست باید فرضی را بیان
کرد که والدین و اولیا از حاضر کردن طفل و نوجوان امتناع کنند؛ در این حالت ،مقنن
تکلیف را مشخص نکرده است؛ اما به هرحال نباید در این نکته تردید کرد که مقام قضایی
میتواند دستور جلب طفل را صادر کند .1بنابراین در حالت مذکور میتوان با شرایط زیر
قائ ل بر این شد که خودداری والدین و سایر اشخاص از حاضر کردن طفل یا نوجوان را
میتوان مشمول ماده  119قانون تعزیرات( )1911دانست .بر طبق این ماده"هر کس
شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب
جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند
به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد ."...با توجه به این ماده و صدر ماده  181ق.آ.دک،31
برای این که والدین و سایر اشخاص را در صورت خودداری از حاضر کردن طفل،
دارای مسؤولیت کیفری بدانیم ،احراز شرایط زیر ضروری است:
1ـ این نکته در ماده  119قانون آ.د.ک  1918بدین صورت ذکر شده بود" :احضار طفل برای انجام تحقیقات
مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل میآید ،در صورت عدم حضور
برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد .این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمیباشد".

  011دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده /سال بيست و سوم  /پاييز و زمستان  / 0931شماره 93

1ـ مقام قضایی ،متعاقب عدم حضور طفل یا نوجوان دستور جلب او را صادر کرده
باشد.
1ـ والدین یا سایر اشخاص ،موجبات فرار یا مخفی شدن طفل یا نوجوان را فراهم
کرده باشند؛ از این رو چنانچه طفل یا نوجوان خود فرار کرده یا مخفی شده باشد ،دلیلی
برای مسؤول دانستن والدین و سایر اشخاص وجود ندارد.
9ـ ماده  119قانون تعزیرات( ،)1911مخفی کردن یا فراهم کردن وسایل فرار کسی را
موجب مسؤولیت کیفری دانسته است که قانونا امر به دستگیری او شده باشد و ممکن
است این شائبه را پدید آورد که فراهم کردن موجبات مخفی شدن یا فرار کردن شخص
قبل از صدور دستور جلب از شمول این ماده خارج است؛ اما با توجه به این که فرار
کردن و مخفی شدن هر دو از جرایم مستمر به شمار میآیند ،در عمل تفاوتی در فراهم
کردن موجبات فرار یا مخفی شده قبل یا بعد از صدور دستور جلب وجود ندارد.
1ـ با توجه به این که عنصر مادی این جرم فعل مثبت است ،گزارش ندادن این که طفل
یا نوجوان فراری در چه محلی مخفی شده است و یا این که چه کسی او را فراری داده
است ،از شمول این ماده خارج است(گلدوزیان ،1939 ،ص.)111

1ـ حاضر نکردن طفل یا نوجوان به دلیل فراهم کردن موجبات فرار یا مخفی کردن او
باشد؛ بنابراین چنانچه به دالیل دیگر ،نظیر تعلقات عاطفی ،او را حاضر نسازند ،مورد از
شمول این ماده خارج است؛ هر چند با شرایطی میتواند مشمول ماده  111قانون تعزیرات
شود که در ادامه بررسی خواهد شد .ماده دیگری که میتوان بر اساس آن والدین و سایر
اشخاص را دارای مسؤولیت کیفری دانست ،ماده  111قانون تعزیرات ( )1911است که در
خصوص مساعدت برای خالصی مجرمان از محاکمه و محکومیت است .طبق این ماده ،هر
کس برای خالصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت نماید؛ از جمله این که برای او
منزل تهیه کند ،ادله جرم را مخفی نماید و  ،...حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم
خواهد شد .با توجه به حصری نبودن مصادیق این ماده(همو ،1939 ،ص ،)119به نظر میرسد
در صورت احراز سایر شرایط از جمله وجود سوء نیت خاص در این ماده ـ قصد
مساعدت به شخص برای فرار از محاکمه و محکومیت ـ میتوان والدین یا سایر اشخاص
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را در صورت عدم حاضر کردن طفل یا نوجوان ،را بر طبق این ماده دارای مسؤولیت
کیفری دانست.
از نظر منطق حقوقی ،در صورت عدم حاضر کردن طفل یا نوجوانان توسط والدین و
سایر اشخاص ،و احراز سوء نیت در رفتار آنها به شرح گفته شده ،در انطباق رفتار این
افراد با جرایم ذکر شده در مواد  119و  111تردید نمیتوان کرد؛ با این حال ،پذیرش این
نظر و اعمال این موضوع ،با این اشکال مهم رو به رو است ،که چگونه ممکن است مقنن
در صورت تخلف کفیل یا وثیقهگذار در حاضر کردن طفل و نوجوان ،تنها قائل به اخذ
وثیقه یا ضبط وجهالکفاله باشد؛ ولی در خصوص التزام این اشخاص به حاضر کردن
طفل و نوجوان ـ که اقدامی تأمینی و اخف از کفالت و وثیقه است ـ قائل به ضمانت اجرای
کیفری باشد .از این رو به نظر میرسد باید نظری را که قائل بر تعهد اخالقی و اجتماعی
بودن والدین به حاضر کردن طفل یا نوجوان است ،پذیرفت؛ امری که در عمل ،اشکاالت
عمدهای را در پی دارد.

2ـ سپردن به والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی
والدین ،اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان ،نخسین گروه از اشخاصی
هستند که مقام قضایی تکلیف سپردن اطفال و نوجوانان را به آنها دارد .فرض مورد
بحث در این خصوص ،حالتی است که اشخاص فوقالذکر حاضر به پذیرش طفل یا
نوجوان نشوند؛ مقنن در ماده  181ق.آ.دک  31با ذکر عبارت " ...امتناع از پذیرش" عمال
این حق را برای اشخاص فوقالذکر قائل شده است که از قبول مسؤولیت پذیرش طفل یا
نوجوان امتناع کنند .در حالی که با توجه به ماده  1118قانون مدنی ،نگهداری طفل هم
حق و هم تکلیف ابوین است .از نتایج این تکلیف نیز ،بیاعتباری اسقاط آن ،بیاعتباری
واگذاری آن و نیز امکان الزام مستنکف از ادای این تکلیف ،با انجام آن است(کاتوزیان،

 ،1931ص .)111همین نکته را دیوان عالی کشور در رأی شماره  1191مورخ 19/1/11
مقرر میدارد" :با توجه به این که حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است ،میتوان
حق را ساقط نمود ،ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست ".پس ،این که مقنن برای
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عدم پذیرش این افراد توسط والدین ،حق قائل شده است ،با متن ماده  1118قانون مدنی
در تعارض است.
با توجه به این که برخالف ق.آ.د.ک  ،18در ق.آ.دک  ،31اتخاذ تصمیم مقام قضایی
دایر بر سپردن متهمان به والدین ،هم شامل افراد نابالغ و هم شامل افراد بالغ زیر 18
سال میشود ،به نظر میرسد برای تمییز بحث الزم است بین این دو قائل به تفکیک شد.
در خصوص اطفال ،با توجه به صراحت ماده  1118قانون مدنی ،باید قائل بر این بود که
سپردن این افراد به والدین و پذیرش این افراد توسط والدین ،هم حق و هم تکلیف والدین
است(اسدی ،1988 ،ص )1-91و والدین از نظر قانونی ،قادر به اعمال قدرت بر اطفال برای
حاضر کردن او نزد مقام قضایی هستند .به همین دلیل ،بند ت ماده  118قانون مجازات
اسالمی( ،)1931اقدامات والدین ،اولیای قانونی و سرپرستان صغار را در صورتی که به
منظور تادیب و محافظت از آنها و در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت
باشد ،قابل مجازات ندانسته است .علت این امر را باید لزوم متابعت اطفال از والدین از
نظر حقوق ایران و والیت و حضانت والدین بر اطفال خود دانست .به عبارت بهتر ،همانطور
که مقنن در قانون مدنی ،نگهداری از طفل را تکلیف و نیز حق والدین دانسته است ،در
قانون مجازات اسالمی ،در مقابل این تکلیف ،حقی مبنی بر تادیب و محافظت از آنها را
برای والدین پذیرفته است .به عنوان مثال ،چنانچه ولی طفل برای حاضر کردن او نزد
مقام قضایی از خشونت(در حد متعارف و حدود شرعی) استفاده کند ،اقدام او مورد
حمایت مقنن است .بنابراین به نظر میرسد میتوان اقدام مقام قضایی در سپردن طفل به
والدین را این گونه توجیه کرد که از نظر قانونی والیت و حضانت طفل به طور مطلق بر
عهده والدین قرار داده شده است و نیز قانون ،ابزار اِعمال این والیت و حضانت را در
اختیار والدین قرار داده است؛ بنابراین ،الزام آنها به حاضر کردن شخصی که تحت
نظارت و کنترل آنها قرار دارد ،امری معقول و منطبق با قاعده است.
در خصوص افراد بالغ زیر  18سال ،باید بین حضانت و والیت والدین بر این
اشخاص ،قائل به تفکیک شد .منظور از حضانت ،نگهداری و سرپرستی جسمی و منظور
از والیت اداره امور حقوقی و مالی یا غیر مالی است(توکلی ،1931 ،ص .)11در خصوص
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والیت والدین بر اشخاص زیر  18سال ،با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد
متعاملین مصوب  19شهریور ماه  1،1919باید قائل بر این شد ،که والیت این اشخاص تا
زمان رسیدن به سن  18سال با والدین است .به عبارت بهتر ،این اشخاص تا رسیدن به
سن  18سالگی غیر رشید محسوب میشوند .ولی در خصوص حضانت این افراد ،با
توجه به خروج این اشخاص از دوره صغارت ،و نیز با توجه به اصل عدم والیت کسی
بر دیگری(نوبهار ،1931 ،ص ،)91به نظر میرسد الزام والدین به حاضر کردن این افراد
چندان قابل توجیه نیست؛ زیرا والدین فاقد نیروی الزامآور برای حاضر کردن این افراد
هستند و در صورت خودداری آنها از حضور به همراه والدین ،عمال به جز اطالع دادن
والدین به مقام قضایی ،کار دیگری از والدین ساخته نیست .همچنین با توجه به صراحت
مقنن در ماده  118قانون مجازات اسالمی ،نمیتوان اشخاص بالغ باالی  11سال را
مشمول این ماده دانست و در نتیجه به والدین امکان اعمال زور برای حاضر کردن
فرزندان باالی  11سال خود را اعطا کرد.
به جز این ،مقنن با ذکر عبارت "افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصا ملزم به معرفی
خود به دادگاه میباشند" ،در خصوص حضور این اشخاص ،هم والدین را مسؤول
دانسته است و هم خود این افراد را .ممکن است در این خصوص این سوال پیش آید که
با توجه به اشکاالتی که در خصوص احضار این افراد(11ـ 18سال) توسط والدین وجود
دارد ،آیا بهتر نیست که مکلف شدن این افراد به حضور را تنها مختص به خود آنها
دانست و والدین را همانند ماده  119ق.آ.د.ک  ،18تنها در قبال حاضر کردن اطفال(زیر

1ـ ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب  19شهریور ماه  1919شمسی :از تاریخ اجرای این
قانون در مورد کلیه معامالت و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طالق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و
دفاتراسناد رسمی باید کسانی را که به سن  18سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید
بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجاممعامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعیالعموم در
محاکم ثابت شده باشد .اشخاصی که به سن  18سال شمسی تمام رسیدهاند ،در محاکم عدلیه و ادارات
دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند؛ مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعیالعموم در
محاکم ثابت گردد .مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست؛ مگر آن که خالف آن ثابت شود.
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 11سال) مسؤول شمرد؟ در پاسخ باید گفت چنین تفسیری از ماده  181ق.آ.د.ک ،31
وافی به مقصود است؛ اما با این حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که اگر مقنن
واقعا به دنبال چنین مسألهای بود ،دلیلی نداشت عنوان "اطفال و نوجوانان" را در صدر
این ماده ذکر کند ،به عالوه از این که مقنن ،به صراحت افراد بین  11تا  18سال را
شخصا نیز ملزم به حضور کرده است ،این نکته استباط میشود که قصد مقنن در واقع
توجه خاص به این اشخاص بوده است .به عبارتی ،قانونگذار بر اساس این استدالل
گروه مزبور را منحصر کرده که این افراد نه طفل هستند(که فقط توسط والدین ملزم به
حضور شده باشند) و نه رشید(باالی  18سال) هستند(که فقط شخصا ملزم به حضور
باشند) ،بلکه ما بین این دو قرار داشته و از این روست که حاضر کردن و حاضر شدن
آنها تکلیف دوگانهای است بر دوش والدین و خود این اشخاص.

3ـ سپردن به اشخاص حقیقی یا حقوقی
سپردن به اشخاص حقیقی یا حقوقی راهکاری است که مقنن در صورت فقدان ،عدم
دسترسی یا عدم پذیرش والدین ،اولیاء یا سرپرست قانونی ،و نیز در صورت وجود
مصلحت ،پیشبینی کرده است .شبیه همین مورد در بند ب ماده  88قانون مجازات
اسالمی  ، 1931مورد توجه قرار گرفته شده است .بر طبق این ماده ،دادگاه در خصوص
اطفال و نوجوانان بین  3تا  11سال تمام شمسی که مرتکب جرم تعزیری شده باشند،
یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
" ...بـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا
نوجوان بداند(....و) در صورت عدم صالحیت والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا
نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده  1119قانون مدنی" ،1تبصره

1ـ ماده  1119ـ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست،
صحت جسمانی و یا ترتیب اخالقی طفل در معرض خطر باشد ،محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل و
یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی
بداند ،اتخاذ کند .موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخالقی هر یک از والدین است1 :ـ اعتیاد
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ذیل این بند نیز ،تسلیم طفل به این افراد را منوط به پذیرش آنها دانسته است .به نظر
میرسد عدم ذکر مواردی نظیر عدم صالحیت والدین برای نگهداری طفل(ماده  88قانون
مجازات اسالمی و ماده  1111قانون مدنی) را باید ناشی از مسامحه قانونگذار دانست.
در موردی نیز که عدم صالحیت والدین طفل و نوجوان محرز باشد ،حتی در صورت
قبول آن ها ،مقام قضایی باید طفل یا نوجوانان را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که
مصلحت میداند بسپارد .در این راستا میتوان به دادنامه صادره در پرونده کالسه /13
 911 /91شعبه  91دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال اشاره کرد که خانواده متهم زیر 18
سال را برای سرپرستی وی ناصالح تشخیص داده بود(نیازپور ،1939 ،ص.)11

عالوه بر مواد فوق ،توجه به ماده  11قانون حمایت خانواده مصوب  1931نیز در این
زمینه میتواند مفید باشد .طبق این ماده" ،هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به
مالقات ،حضانت ،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت اوست یا در
صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع مالقات طفل
تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ،میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر
حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت
طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .".بنابراین ،طبق این ماده ،چنانچه دادگاه مصلحت طفل را
احراز کند ،میتواند به واگذاری حضانت او به دیگری یا تعیین شخص ناظر برای نظارت
بر حضانت او اقدام کند .آییننامه اجرایی این ماده نیز ،در خصوص شخص ناظر،
ویژگیهایی نظیر نسبت با طفل ،تأهل و تجرب را ذکر کرده است .قانون ذکر شده و آیین
نامه اجرایی آن قوانینی خاص است و نمیتوان آنها را در مواردی که والدین طفل دارای
صالحیت نیستند و مقام قضایی در راستای صدور قرار تأمین قصد سپردن طفل به
والدین را دارد به کار برد؛ با این حال ،با توجه به این که قانونگذار در خصوص این که

زیانآور به الکل ،مواد مخدر و قمار1 .ـ اشتهار به فساد اخالق و فحشا9 .ـ ابتال به بیماریهای روانی با
تشخیص پزشکی قانونی -1 .سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد
و فحشا  ،تکدیگری و قاچاق1 .ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف(این ماده در تاریخ 1911/8/11
تصویب شده است).
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اشخاص حقیقی یا حقوقی که مقام قضایی میتواند اطفال را به آنها بسپارد ،سکوت
کرده و نیز با توجه به این که ،مقنن تکلیف موردی را که مقامات حقیقی یا حقوقی از
پذیرش اطفال و نوجوانان خودداری کنند ،مشخص نکرده است ،به نظر میرسد استفاده
از وحدت مالک ماده  11قانون حمایت خانواده در خصوص مشخص کردن ناظری برای
نظارت بر رفتار والدین در خصوص حاضر کردن طفل نزد مقام قضایی ،میتواند تا
اندازهای مشکالت ناشی از عدم صراحت مقنن را در این مورد جبران نماید.
بحث دیگر این است که اشخاص حقیقی یا حقوقی ذکر شده ،چه اشخاصی هستند؟ به
نظر میرسد بتوان از اطالق ماده  11اصالحی  1931 /9 /11قانون آیین دادرسی کیفری
در خصوص تعیین اشخاص حقوقی استفاده کرد .بر طبق این ماده" ،سازمانهای مردم
نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان و  ...است ...میتوانند
نسبت به جرای م ارتکابی ...اعالم جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند" ،با
توجه به این که شرکت کردن در مراحل دادرسی اقدامی فعاالنه و ورای صرفِ حضور
(به عنوان رفتاری انفعالی) است(خالقی ،1931 ،ص ،)81در صورتی که اساسنامه سازمانهای
مذکور ،مغایرتی با پذیرش اطفال و نوجوانان موضوع این ماده نداشته باشند ،آنها را
میتوان اشخاص حقوقی دانست که مقام قضایی میتواند در موارد لزوم به سپردن
اطفال و نوجوانان به آن ها اقدام کند .با این حال و در فرض پذیرش این نظر نیز ،کماکان
در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این ماده ،مقررهای که بتوان در پرتو آن ،این
اشخاص را معین کرد ،وجود ندارد.
عالوه بر موارد ذکر شده ،ضمانت اجرای حاضر نکردن طفل یا نوجوان توسط
اشخاص حقوقی نیز از دیگر ابهامات این ماده به شمار میآید .درست است که این مشکل
در خصوص اشخاص حقیقی(اعم از والدین و غیره) ،نیز وجود دارد ،ولی با توجه به
محدود بودن موارد مسؤولیت اشخاص حقوقی ،مشکل بودن استناد فعل یا ترک فعل به
رفتارهای این اشخاص ،ایجاد مشکالت در مواردی که شخص حقوقی عهدهدار وظایف
حاکمیتی است ،عدم پیشبینی نهادهایی خاص برای نگهداری اطفال و نوجوانان ،مشکل
بودن نگهداری اطفال و نوجوانان بزهکار که دارای حاالت خطرناک هستند و مواردی از
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این قبیل در عمل باعث میشود بیم آن رود که سپردن اطفال و نوجوانان به اشخاص
حقوقی(و حتی حقیقی غیر از والدین و اولیا و سرپرستان قانونی) به مقررهای متروک
تبدیل شود.

قرارهای تأمین اطفال و نوجوانان
قانونگذار در یکی از مهمترین نوآوریهای خود در خصوص تحقیقات مقدماتی جرایم
اطفال و نوجوانان ،افراد بالغ زیر  18سال را که طبق قانون آ.د.ک  ،18مشمول قرارهای
تأمین کیفری افراد بزرگسال هستند و از شمول قرارهای تأمین افراد مختص اطفال خارج
بودند(زارعت و مهاجری ،1981 ،ص ،)113همانند اطفال ،مشمول قرارهای تأمین محدود و
منحصری کرده است .طبق ماده  181ق.آ.د.ک  ..." 1931در صورت ضرورت ،اخذ کفیل
یا وثیقه تنها از متهمان باالی پانزده سال 1امکانپذیر است .در صورت عجز از معرفی
کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیشبینی شده در ماده( )191این قانون ،دادسرا
یا دادگاه میتواند با رعایت ماده( )198این قانون ،قرار نگهداری موقت آنان را در کانون
اصالح و تربیت صادر کند .".بنابراین در خصوص افراد بالغ زیر  18سال ،عالوه بر
سپردن به اشخاص حقیقی و حقوقی ذکر شده ،مقام قضایی میتواند قرارهای تأمین
کیفری کفالت ،وثیقه یا نگهداری موقت در کانون اصالح و تربیت را صادر کند.

1ـ قرار کفالت
قرار کفالت خفیفترین قراری است که در خصوص نوجوانان  11تا  18سال پیشبینی

1ـ ماده  111قانون مجازات اسالمی  ،1931مالک سن بلوغ( و به تبع آن سن مسؤولیت کیفری) را سال
قمری دانسته است و تبصره  1ماده  88این قانون نیز ،در خصوص حدود و قصاص سال قمری را برای
تعیین سن مسؤولیت مالک دانسته است؛ ولی با لحاظ صدر ماده  88که در خصوص جرایم تعزیری قائل
به سال شمسی بوده و نیز مستفاد از مواد  911و  911قانون آیین دادرسی کیفری ،1931سال شمسی را
باید خصوص اقدامات آیین دادرسی کیفری(از جلمه صالحیت دادگاه و قرارهای تامین و  )...به عنوان مالک
و معیار در نظر گرفت.
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شده است و مقام قضایی در صورت وجود ضرورت ،قادر به صدور چنین قراری است.
در خصوص این قرار ،مهمترین ابهامی که وجود دارد ،بحث در خصوص مخاطب بودن
نوجوان برای صدور این قرار است .به عبارت بهتر ،سوال این است که در این قرار،
نوجوان خود متعهد میشود کفیل را معرفی کند یا ولی یا سرپرست او مسؤولیت معرفی
کفیل را به عهده دارد .در این خصوص اگر به ظاهر ماده  181ق.آ.د  31استناد کنیم ،باید
خود نوجوان را مسؤول معرفی شخصی به عنوان کفیل محسوب کنیم .از این نظر مقنن
برخالف قانون سابق ،بار مسؤولیت را از ولی طفل به خود نوجوان منتقل کرده است .بر
طبق بند الف ماده  111قانون آ.د.ک  ،18مقام قضایی میتوانست " التزام ولی یا
سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم ،با تعیین
وجه التزام" ،را به عنوان یکی از قرارهای کیفری در خصوص اطفال صادر کند .در ادامه
همین بند ،مقنن با ذکر عبارت"اعتبار افراد مذکور باید احراز شود" به صورت ضمنی بر
این نکته تأکید داشته است که مخاطب و متعهد این قرار ،ولی یا سرپرست قانونی طفل یا
شخصی است که ملتزم به حاضر کردن او با وجه التزام شده است؛ زیرا قسمت اخیر این
بند ،بر لزوم احراز اعتبار این اشخاص تأکید داشته است .به عالوه ،صدر این بند نیز از
التزام ولی یا سرپرست سخن گفته و از این رو ،جای تردیدی باقی نمیماند که این قرار
ذکر شده در قانون آ.د.ک  ،1918به طرفیت ولی یا شخص ملتزم به حاضر کردن طفل
صادر میشده است.
با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه ،در نظریه شماره  13/1/11 -1/1311این گونه
اشعار داشته بود " :مستنبط از بندهای الف و ب ماده  111قانون آیین دادرسی کیفری
 ،1918قرار مقید در ماده مزبور برای خود طفل صادر ،النهایه پدر طفل یا ولی یا سرپرست
او یا شخص دیگر ملتزم میگردد که هر موقع طفل متهم از طریق مراجع قضایی احضار
شود ،او را حاضر نماید و اال وجه التزام را بپردازد؛ همچنین است در مورد وثیقه".
سؤالی در این خصوص مطرح است که اگر هدف ملتزم بودن پدر طفل یا ولی سرپرست
او یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل است ،چه لزومی به صدور این قرار برای طفل
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وجود دارد؟ مگر نه این که هدف از قرار ،التزام به حاضر کردن شخص است و حاضر
کردن اطفال بر عهده والدین است؟
به هر حال ،این نظریه که در زمان حکومت قانون آ.د.ک  18صادر شده بود ،از نظر
منطقی قابل توجیه به نظر نمیرسد .شاید به دلیل همین اشکال بوده است که برخی التزام
ولی یا شخص دیگر به حاضر کردن طفل در موارد الزم(بند الف ماده  118ق.آ.د.ک  )18را
نه قرار کفالت ،بلکه قرار التزام دانستهاند(آخوندی ،1981 ،ج ،1ص)111؛ زیرا در قرار کفالت ،مقنن
از متهم میخواهد شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند و شخص معرفی شده به عنوان
کفیل تعهد به حاضر کردن متهم مینماید؛ در حالی که در قرار التزام ،شخصا رأسا متعهد
میشود که اقدام به حضور نماید .هرچند ممکن است این سؤال نیز مطرح شود که چون
مقنن در قانون آ.د.ک  18والدین را ملتزم به حاضر کردن طفل کرده است ،این التزام ،به
دلیل این که تعهد به حاضر کردن شخص دیگری است و نه تعهد به حاضر شدن خود،
بنابراین منطبق با قرار کفالت است .از این اِشکال نمیتوان بسادگی چشمپوشی کرد؛ اما
نمیتوان از نظر نیز دور داشت که در قرار کفالت ،متهم شخصی را معرفی میکند و آن
شخص نزد مقام قضایی تعهد میسپارد؛ در حالی که در قرار التزام شخص مورد مخاطب
قرار ،خودش متعهد میشود.
البته ـ و با صرفنظر کردن از نظر اداره حقوقی و مباحث مطرح شده ـ تفاوت ظریفی
که بین قرار التزام(یا بنا بر نظری قرار کفالت) در قانون سابق و قانون فعلی وجود دارد،
این است که در قانون سابق ،مقنن تنها در خصوص اطفال(با طرفیت ولی طفل) این قرار
را پیشبینی کرده بود؛ در حالی که در قانون فعلی مخاطبِ این قرار ،شخص نوجوان
است .با این حال ،نباید این موضوع را دور از نظر داشت که انتظار از نوجوانی در سن
 11تا  18سال که بتواند شخصی متمکنی بشناسد که کفالت او را برعهده گیرد ،چندان
منطقی به نظر نمیرسد.

2ـ قرار وثیقه
عالوه بر اِین که اشکال وارد به کفالت ،در خصوص قرار وثیقه نیز مطرح است ،مشکل
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اساسی دیگری هم در خصوص این قرار وجود دارد؛ با توجه به این که ماده واحده قانون
راجع به رشد متعاملین مصوب  ،1919سن رشد را  18سال قرار داده است ،1چگونه مقنن
امکان صدور قرار وثیقه را که علیالقاعده نیازمند احراز مالئت شخص و امکان دخل و
تصرف او در اموالش است ،در خصوص افراد غیر رشید پیشبینی کرده است.
ممکن است به این سؤال چنین پاسخ داده شود که در قرار وثیقه ،با توجه به این که
وثیقه در شمار تضمینات عینی(در مقابل کفالت که تضمین شخصی است) قرار دارد ،هم
خود متهم میتواند اقدام به تودیع وثیقه کند و هم شخصی دیگر به جای او .از این رو ،در
مورد نوجوانان باید قائل بر این شد که اگر مقام قضایی اقدام به صدور قرار وثیقه کند،
شخص دیگری باید به جای آنها اقدام به تودیع وثیقه نماید .هرچند در این که شخص
دیگری هم به جای متهم میتواند اقدام به تودیع وثیقه نماید ،شکی نیست؛ ولی منطقا،
امکان تودیع وثیقه توسط شخصی غیر از متهم ،فرع بر امکان انجام این حق توسط
شخصِ متهم است .بهعالوه ،منحصر کردن امکان تودیع وثیقه به شخصی غیر از متهم
در خصوص نوجوانان ،برخالف منطوق ماده  181ق.آ.دک  31و نیز تفسیر منطقی
قوانین است.
بنابراین ،در خصوص قرار وثیقه مندرج در ماده  181ق.آ.دک  ،31مهمترین ابهام این
است که اگر مخاطب این قرار را خود نوجوان بدانیم(همانطور که از ظاهر ماده استنباط
میشود) ،با مشکل عدم رشد چنین شخصی مواجه میشویم و اگر مخاطب قرار را ولی
او بدانیم ،تفسیری برخالف ظاهر ماده ارائه کردهایم؛ مگر این که در خصوص مورد

1ـ ماده  1111قانون مدنی(اصالحی  ،)1911/8/11امکان احراز رشد افراد ،بعد از رسیدن به سن بلوغ و قبل
از رسیدن به  18سالگی را فراهم کرده است؛ با این حال ،عرف و رویه اداری عملی بر این قرار گرفته که با
رسیدن به سن  18سال تمام ،شخص رشید محسوب میشود و اهلیت قانونی دارد و نیازی به گرفتن حکم
رشد از دادگاه ندارد .بهعالوه ،اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره  1/1191مورخ ،1918/8/18بر
مبنای قانون راجع به رشد متعاملین ،داشتن  18سال تمام شمسی را چه در مردان و چه در زنان ،اماره
قانونی معاملی دانسته و بر عدم نسخ صریح و یا ضمنی این قسمت از قانون ذکر شده ،تاکید کرده است.
در این خصوص ر.ک به :روحانی و مهرپور ،1931 ،ص113ـ.111
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اخیر ،با تبعیت از نظر اداره حقوقی ،مشکل را حل نماییم که همانطور ذکر شد ،تفسیری
غیرمنطقی است.
اگر از منظر قواعد مربوط به اهلیت محجوران برای انعقاد تعهدات مالی نیز این
موضوع را بررسی کنیم ،مشخص میشود که اساسا پذیرش قرار وثیقه در خصوص
محجوران توسط خودِ آنها ،از نظر مقنن باطل است .توضیح این که اهلیت نوجوان برای
انعقاد هر قرارداد یا تعهدی که دارای جنبه مالی است را میتوان بر اساس تملیکالت
بالعوض ،تملکات بالعوض و قراردادهایی که هر دو جنبه را دارند ،بررسی نمود .بر این
اساس ،انشای تعهدات مالی صرفا نافع(مانند قبول تملکات مجانی) توسط سفیه صحیح،
انشای تعهدات مالی صرفا مضر( نظیر هبه و وقف) توسط سفیه باطل و انشای تعهداتی
که هر دو وجه نفع و ضرر را با هم دارند ،غیر نافذ و نیازمند تنفیذ ولی یا قیم او هستند
(توکلی ،1931 ،ص .)111بر این اساس ،پذیرش قرار وثیقه توسط نوجوان زیر  18سال تمام
شمسی(که اصل بر محجور بودن اوست) را باید از منظر قواعد حقوق تعهدات باطل
دانست که حتی تنفیذ ولی یا قیم او نیز نمیتواند باعث صحت و نفوذ آن شود؛ زیرا تعهد
به ایداع وثیقه از منظر مالی ،تعهدی صرفا مضر برای متهم به شمار میآید .با توجه به
ایراد یاد شده ،باید گفت که نحوه نگارش این موضوع در ق.آ.دک  18نسبت به قانون
آ.د.ک  31موجهتر و رساتر بود.

3ـ قرار نگهداری موقت در کانون اصالح و تربیت
قرار نگهداری موقت در کانون اصالح و تربیت شدیدترین قراری است که مقام قضایی
میتواند در خصوص اطفال و نوجوانان متهم به کار برد .تغییر مناسبی که در خصوص
این قرار در قانون آ.دک  31نسبت به قانون آ.د.ک  18ایجاد شده است ،تغییر رویکرد از
اجباری بودن صدور این قرار(در مواردی) به اختیاری بودن صدور آن است .در قانون
آ.د.ک  ، 18در موارد ضرورت نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی و
نیز در صورت فقدان ولی یا سرپرست یا عدم پذیرش ولی یا سرپرست(یا شخص دیگر) به
دادن التزام یا وثیقه ،طفل متهم در کانون اصالح و تربیت نگهداری میشد .عبارت " ...به
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صورت موقت نگهداری خواهد شد" ظاهر در الزام مقام قضایی به صدور چنین قراری در
موارد مشخص شده است .با این حال ،قانون آ.دک  ، 31در موارد عجز از معرفی کفیل یا
ایداع وثیقه و نیز در موارد جرایم پیشبینی شده در ماده  191این قانون ،با ذکر عبارت
"...دادسرا یا دادگاه میتواند .....قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصالح و تربیت
صادر کند" ،عمالً بر اختیار مقام قضایی در صدور یا عدم صدور این قرار تأکید کرده
است .استدالل دیگری که در جهت تأکید بر اختیاری بودن صدور قرار نگهداری موقت در
کانون اصالح و تربیت میتوان از آن استفاده کرد ،این است که برخالف بازداشت اجباری
و بدون نیاز به صدورِ قرار بازداشت موقتِ افراد بزرگسال در صورت عجز از معرفی
کفیل یا ایداع وثیقه ،در صورت عجز اطفال و نوجوانان از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ،آنها
مستقیما و بدون نیاز به صدور قرار نگهداری(بازداشت) به کانون اصالح و تربیت معرفی
نمیشوند؛ بلکه معرفی آنها به این مکان ،نیاز به قراری جداگانه و مستقل است .در واقع،
مقنن با این اقدام ،به صورت ضمنی این نکته را تایید کرده است که عجز طفل یا نوجوان از
معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ،لزوما باعث نگهداری آنها در کانون اصالح و تربیت نخواهد
بود؛ بلکه در این خصوص نیز مقام قضایی «میتواند» در صورت ضرورت ،اقدام به
صدور قرار نگهداری در کانون اصالح و تربیت نماید.
در مقابل این نظر ،نظر دیگری قابل ذکر است که میگوید ظاهر ماده  191بر اختیاری
بودن قرار نگهداری موقت اطفال و نوجوانان در تمام مواردی تأکید دارد؛ اما اگر به ظاهر
ماده اکتفا شود ،تکلیف مواردی که متهم ناتوان از معرفی کفیل یا ارائه وثیقه است،
مشخص نیست؛ به عبارت دیگر ،اگر صدور قرار نگهداری موقت را به صورت کامل در
اختیار مقام قضایی بدانیم ،باالجبار باید بپذیریم که مقام قضایی میتواند حتی در
صورت عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل ،از صدور قرار نگهداری در کانون اصالح و
تربیت خودداری نماید.
به نظر میرسد برای حل این مسأله باید شرایط صدور قرار نگهداری موقت ـ که بر
طبق تبصره ماده  ،181تابع کلیه احکام و آثار قرار بازداشت موقت است ـ را در پرتو
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اصل تناسب تأمین 1بررسی کرد .بر این اساس و با توجه به این که مقام قضایی در
صدور قرار تأمین باید به تناسب قرار صادره با نوع جرم و متهم و امکان فرار و  ..توجه
نماید  ،در برخی جرایم و با اجتماع برخی از شرایط ،مقام قضایی مکلف به استفاده از
اجازه قانون در خصوص صدور قرار بازداشت(و نگهداری) موقت بوده و صدور قرار
دیگری غیر از بازداشت(و نگهداری) موقت ،به دلیل عدم رعایت تناسب تأمین ،تخلف
خواهد بود(خالقی ،1931 ،ص .)191عالوه بر این ،با توجه به مقررات عام صدور قرارهای
تأمین کیفری و مستند به ماده  111قانون آیین دادرسی کیفری ،مقام قضایی پس از تفهم
اتهام و تحقیق الزم در صورت وجود دالیل کافی ،ملزم به صدور یکی از قرارهای تأمین
کیفری است و از این رو آزاد گذاشتن متهم ،بدون صدور قرار(و در خصوص اطفال و
نوجوانان بدون صدور قرار یا سپردن به اشخاص حقیقی یا حقوقی) را باید تخلف از
وظیفه قانونی دانست .به هر حال ،به نظر میرسد با توجه به خاص بودن مقررات
رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ،نظر نخست را بتوان در راستای تأمین اهداف مقنن
در خصوص اصالح و تربیت اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار داد؛ هرچند نظر اخیر
از لحاظ منطقی و با درنظر گرفتن واقعیات رسیدگی دیدگاه منطقیتر به نظر میرسد.
نکته مهم دیگر در خصوص قرار نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصالح و تربیت این
است که آیا در خصوص عجز طفل یا نوجوان از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ،برای صدور
قرار نگهداری در کانون ،نیازی به احراز شرایط ماده (198شرایط صدور قرار بازداشت
موقت) 1است؟ یا احراز این شرایط تنها معطوف به ماده (191موارد جواز صدور قرار

1ـ ماده  111قانون آ.د.ک  :1931قرار تأ مین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،
شدت مجازات ،ادله و اسباب اتهام ،احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم ،سابقه متهم،
وضعیت روحی و جسمی ،سن ،جنس ،شخصیت و حیثیت او متناسب باشد .تبصره :اخذ تأمین نامتناسب
موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به باال است.
1ـ ماده  :198صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذکور در ماده قبل ،منوط به وجود یکی از شرایط زیر
است :الفـ آ زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و
مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند .بـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم
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بازداشت موقت) 1است؟ در این خصوص نیز دو فرض قابل بررسی است .در حالت نخست،
با توجه به تبصره ماده  181که قرار نگهداری موقت را تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت
موقت دانسته است ،باید قائل بر این شد که شرایط و موارد صدور قرار نگهداری موقت تابع
شرایط و موارد صدور قرار بازداشت موقت است و از این رو ،در خصوص عجز طفل یا
نوجوان از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ،نیازی به احراز شرایط مندرج در ماده  198وجود
ندارد .در مقابل ،این دیدگاه وجود دارد که مقنن در قانون  ،1931برخالف قانون ،1918
نگهداری طفل یا نوجوان را به عنوان آخرین اقدام و راهکار نهایی در نظر گرفته است .نیز
تفسیر به نفع متهم و نحوه نگارش ماده  ،1181ایاب میکند که قائل بر این عقیده باشیم که
صدور قرار نگهداری موقت در صورت عجز طفل از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نیز نیازمند
احراز شرایط ماده  198است .در واقع ،از نحوه قرار گرفتن ویرگول میتوان اینگونه استنباط
کرد که مقنن()1عجز از معرفی کفیل)1(،عجز از ایداع وثیقه )9(،جرایم پیشبینی شده در ماده

باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد .پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی ،موجب به خطر
افتادن جان شاکی ،شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
1ـ ماده :191صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست ،مگر در مورد جرایم زیر که دالیل ،قراین و امارات
کافی بر توجه اتهام به متهم داللت کند :الفـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در
جن یات عمدی علیه تمامیت جسمانی ،جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌعلیه یا بیش از آن است.
بـ جرایم تعزیری که درجه چهار و باالتر است .پـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات
قانونی آنها درجه پنج و باالتر است .تـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ،قدرتنمایی
و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود .ث ـ سرقت ،کالهبرداری،
ارتشا  ،اختالس ،خیانت در امانت ،جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده
نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد .تبصره
ـ موارد بازداشت موقت الزامی ،موضوع قوانین خاص ،به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از
تاریخ الزماالجرا شدن این قانون ملغی است.
1ـ  ...در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه و یا در مورد جرایم پیشبینی شده در ماده  191این
قانون ،دادسرا یا دادگاه میتواند با رعایت ماده( )198این قانون ،قرار نگهداری موقت آنان را در کانون
اصالح و تربیت صادر کند.
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 198را مواردی دانسته است که برای منتج شده به صدور قرار نگهداری موقت ،نیاز به احراز
شرایط مندرج در ماده  198دارند.

یافتههای پژوهش
بهعنوان نتیجهگیری این مقاله ،موارد زیر در خصوص اقدامات و قرارهای تأمین کیفری
اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل ذکر هستند:
ـ "سپردن" طفل یا نوجوانِ متهم به ارتکاب جرم به والدین یا اشخاص حقیقی یا
حقوقی ،را باید مهمترین نوآوری مقنن در زمینه اقدامات تأمینی برای اطفال و نوجوان
دانست؛ مهمترین ویژگی مثبت این نوآوری ،تغییر جهت مقنن از اقدامات دارای جنبه
کیفری (قرارهای تأمین کیفری) ،به اقدامات مراقبتی و تأمینی است که باعث میشود طفل
یا نوجوان کمتر درگیر فرایندهای قضایی(سازوکارهای قرارکفالت و وثیقه و نگهداری
موقت) شود .با این حال ،عدم بیان مفهوم و ماهیت سپردن ،فقدان ضمانت اجرا برای این
موضوع ،ابهام در خصوص حاضر کردن افراد باالی  11سال توسط والدین و اشخاص
حقیقی و حقوقی دیگر از مهمترین ابهامات در خصوص اقدام "سپردن" هستند.
ـ برخالف قانون سابق ،در قانون فعلی نوجوانان بالغ(زیر  18سال) نیز مشمول
مقررات مربوط به اطفال قرار گرفتهاند .از این رو ،در خصوص این اشخاص هم مقام
قضایی فقط میتواند اقدام به سپردن آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا صدور
قرارهای تأمین کفالت ،وثیقه یا نگهداری موقت نماید.
ـ در قانون آیین دادرسی کیفری  ،1931برخالف قانون سابق ،مقنن مخاطب قرارهای
کفالت و وثیقه را خودِ نوجوان ذکر کرده است .از این رو ،در قانون فعلی نوجوان
شخصا ملزم به معرفی خود یا معرفی کفیل یا وثیقهگذار است؛ امری که از نظر منطقی
چندان موجه به نظر نمیرسد.
ـ مخاطب قرار دادن طفل یا نوجوان در قرار وثیقه با این اِشکال مهم روبروست که
حسب رویه جاری ،نوجوانان کمتر از  18سال تمام شمسی ،سفیه محسوب میشوند و از
نظر مالی(مگـر در موارد استثنایی) ،صالحیت پذیرش تعهدات مالی را ندارند .از این منظر،
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قانون آیین دادرسی کیفری  1918به نحو بهتری تقنین شده بود.
ـ برخالف قانون سابق ،در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ،صدور قرار نگهداری
موقت ،حتی در فرض عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه ،امری اختیاری و منوط به نظر
مقام قضایی است .این امر هرچند از نظر تغییر مسیر اطفال و نوجوانان از فرایندهای
قضایی امری مثبت است ،با این اِشکال مهم مواجه است که در فرضی که نوجوان قادر به
معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نباشد ،مقام قضایی این اختیار را دارد که او را بدون هیچ
تأمینی آزاد کند .از این رو ،بهتر است اختیار مقام قضایی را با توجه به اصل تناسب
تأمین و نیز لزوم صدور قرار تأمین متعاقب تفهیم اتهام(ماده  )111تفسیر کرد ،و صدور
قرار نگهداری موقت را در برخی موارد ،اجباری و نه لزوما اختیاری دانست.
با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت ذکرشده ،بهنظر میرسد میتوان قضازدایی و
تغییر مسیر رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را یکی از مهمترین اهداف(و شاید هدف
اصلی) مقنن در وضع قواعد و قوانین جدیدی برای قرارهای کیفری این دسته افراد
دانست .در کنار این هدف ،نیز توسل حداقلی به اقدامات سالب یا محدود کننده آزادی در
خصوص این افراد را میتوان هدف دیگر مقنن دانست .با این حال ،وجود کاستیها و
نقایص ذکر شده ،میتواند موجبات عدم تحقیق اهداف خاص مقنن را فراهم آورد.
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