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  دهیچک
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 مقدمه

 و شخصیی   ةپروند لیتشک ،یدادرس مراحل دربزهکار  نوجوان و طفلترین حقوق  یادیبن ازی کی

 ةهمی  در .اسی   بیرد،  می سر به آن در کهی اجتماعو  یخانوادگ طیشرا وفردی   یشخصیی شناسا

  یی محکومی رأ صیاح  یی قضا مقام آنکه از شیپ اس ،  یاهم کم جرم کهی موارد در جز به موارد

 به آن در جرم کهرا ی طیشرا و برد می سر به آن در نوجوان کهی احواح و اوضاع نه،یشیپکند،  صادر

ی آسیان  بیه  صیاح   مقیام ی سو ازیی قضای رأ صدور تاکند  می بررسیی درست بهاس ،  وستهیپ وقوع

 ،یشناسی  روان ،یپزشیک  علیوم  مختلی   متخصصیان  نظیر  اظهیار ی حیاو  ها این پرونده. انجام گیرد

 ای طفل  یصشخ با ناسبتم واکنش منظور بهی فریک ةپروند کنار در .اس شناسی  جرم وی مددکار

درج  اطفال گذشته به راجع اطالعات ،یکل طور به وی تیترب ،یروان اطالعات دارد ضرورت نوجوان

 میوارد  شیود،  میی  لیتشک متهمی فریک ةپروند کنار در که شخصی  ةپروندی مبنا بر ،واقع در. دشو

 و فیرد ی اقتصیاد  وضیع و  ،یروانی  وی جسمان وضع سابقه، سوء سابقه، حسن ،ی جنس مانندی مهم

ی ابیی ارز محکیوم  و میتهم   یشخص آن اساس بر کهای  پرونده نیچن لیتشک. شود میبیان  خانواده

 جامعیه  نفیع  به هم و شده منجر متهم اصالح به هم کهی مجازات زانیم و نحوه در تواند می ،شود می

 .کند کمک باشد،

 ةپرونید ی بررسی  از منظیور  کیه  اسی   نیی ا شود، مطرح می نوشتار نیا در که هایی پرسش حال

 در شخصیی   ةپرونید ی اعالم اتیمحتو ایآ و ،س یچ رانیا حقوق در نوجوانان و اطفال شخصی 

 قیانون  در وییهه  بیه  ران،یا یفریک حقوق یا نه؟ ،و وافی بوده اس  یکافیی شناسای برا رانیا نیقوان

 دربیارة   یشخصی یی شناسا ةپروند لیتشک حزوم به صراح  ، به2931 مصوبی فریکی دادرس نییآ

ی دانیی مهیای   یبررسی  اسی  حییکن   شیده   اشاره شش ةدرج تا جرائم در بزهکار نوجوانان و اطفال

 ،یدادرسی  مراحل در نوجوانان و اطفال دربارة  یشخص ةپروند نشدن لیتشک ازی حاک ،گرفته انجام

 . اس  زندان  یترب و اصالح کانون در آن نبودن یفن و کامل ای
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  تیشخص مفهوم

1شخص از 2 یشخص ةواژ
. اسی   آمده شینما گریباز و انسانی معن به شخص واس   شده گرفته 

 .(33، ص2939 صیفار، ) اسی   درجیه  و مرتبیه  ،یبزرگیوار  شیراف ، ی معنی  به حغ  در  یشخص

 عنصیر  یعنی ی  یشخصی  گف  دیبا  یشخص  یتعر در. اس  Personalityة کلم معادل  یشخص

 گیران ید از او زیتما موجب و هس  او با همراه آنچه ،یکل طور هب و او بودن ةویش فرد، رفتار ثاب 

  .(901، ص2931 حمزه، ،یگنج) شود می

 صیف   نوع هر و ،(یعلم  یشخص فالن) مثل ،رساند می را مرتبه و مقامی بلند  یشخصة واژ

ر نهای ، د و ،اراده قوت ،یاخالق شجاع  مثل ،شود می شخص ازیامت سبب کهای  برجستهی اخالق

 افکیار  و عواطی   احساس، از شخص کی اتینفسان مجموع و شخص کی یباطن عوامل مجموعه

  .(11، ص2931 ،یقتیطر) اوس 

هیای   یهگی یو ازای  مجموعیه   یشخصی : اسی   کیرده   یتعربه این شرح  را  یشخصدهخدا 

ی نی یب شیپی  قابلی حد تا و داردی شتریب ةجلو و ثبات که اس  فرد کی رفتاری رظاهریغ وی ظاهر

، 2931 دهخیدا، ) دهید  میی  نشان متفاوت گرانید از را فرد ،یتیشخص صفات نیا کهیی جا تا اس 

  .(133ص

 : دارد امعن دو  یشخص ،حقوق اصطالح در

 ؛یتجارهای  شرک  مانند ،رانسانیغ و انسان شدن واقع  یتکل و حق موضوع .2

 از قیانون   یی حما نظر از او عرض و انسان ذات به راجع امور ةمجموعی برای انتزاع عنوان .1

گیرنید   میی  کیار  هبی  را 9یحقیوق   یشخص ای(  یشخص حقوق) اصطالح امعن نیا در ها، آن

 .(110، ص2910 ،یحنگرودی جعفر)

                                                           
1. Personality 

2. Person 

3. Legal personality 
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 نوجوانان و اطفال تیشخص ةپروند ةخچیتار

 کیید شیده  أاحمللی ت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و اسناد بین شخصی  ةپروند ةتاریخچ بارةدر

 .ها پرداخته خواهد شد به آن دامهاکه در  اس 

 رانیا در نوجوانان و اطفال تیشخص ةپروند ةخچیتار

 بیار  نیاوحی ی برا قانون معارض اطفالی خانوادگ وی فرد ،یاجتماع قاتیتحق دادن انجام ما کشور در

 چنانچیه » :شید  مقیرر  وی نی یب شیپی  2991 سیال  در بزهکیار  اطفیال  دادگاه لیتشک قانون 3ة ماد در

 معاشرت طیمح و طفلی خانوادگ وضع ای و نیابو ای اطفالی روح وی مزاج وضعة درباری قاتیتحق

 انجیام  ،بداندی مقتض که لهیوس هر به ای خود را مزبور قاتیتحق تواند می اطفال دادگاه ،شود الزم او

 .(232، ص2911 ه،ییقضا ةقو آموزش معاون ) «دهد

 لیتشیک  قیانون  مثل 2931 سالی فریکی دادرس نییآ قانون در ههیو به ،انقالب از بعد نیقوان در

  یی تکل رفیع  مقیام  در صرفاً مقنن و نگرف  قرار توجه مورد چندان مهم نیا بزهکار، اطفال دادگاه

 بیه  را نیسنگ و سبک از اعمی اتهام نوع هر با شخصی  ةپروند لیتشک یادشده قانون 111 ةماد در

 ایی  طفیل ی روانی  وی روحی   یوضع ةدربار ، اگر111 ةماد طبق. دکر واگذار دادگاهی قاض صیتشخ

 دادگیاه  باشید،  الزمی قیات یتحق طفیل  معاشیرت  طیمحی  وی خیانوادگ  ای اوی قانون سرپرس  ای یوح

 . «دینما جلب را خبره اشخاص نظر ای و دهد انجام را آن ،بداندی مقتض کهای  لهیوس هر به تواند می

 خیاص  وضیع  و سیابقه  به ،2931 مصوبی اسالم مجازات قانون 11 ةماد 1 بند در گذار قانون 

 و اوضیاع  و هیی عل محکیوم ی زنیدگ  سیوابق  وی زندگ وضع مالحظه به ،11 ةماد ب بند در و، متهم

 .اس  کرده اشاره ه،شد جرم ارتکاب موجب کهی احواح

 لیتشیک  دانسیتن  یاحزامی  بیا  2931 مصیوب ی فریکی دادرس نییآ قانون 109 ةماد در گذار قانون

 مکل  بازپرس ،اس ...  ها آنی قانون مجازات کهی جرائم در»: کرده اس  اعالم ، شخصی ةپروند

ی میددکار  واحید  بیه  را میتهم   یشخصی ة پرونید  لیتشیک  دسیتور  قیات، یتحق انجام نیح در اس 

 بیر . گیردد  میی  لیتشیک  مجرمانه عمل پرونده از مجزا صورته ب پرونده نیا. دینما صادری اجتماع

 پین   های هدرجی ریتعز جرائم در قانون، نیا 109 ةماد در یادشده موارد بر عالوه ،113 ةماد اساس
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 و اطفیال  دادگیاه  ایی  دادسیرا  توسط نوجوانان و اطفال ربارةد  یشخص ةپروند لیتشک ز،ین شش و

 و یا مراغیه ی وسفی) اس  دادگاهی قاض صیتشخ به موکول موارد ریسا در و اس ی احزام نوجوانان

 .(11، ص2939 ،یزیعز

 قانون آیین دادرسی کیفری مصوبویهه  یادشده، بهتوجه به موارد قیدشده در قوانین  با ،براینبنا

 تواننید بیر   قضیات میی   اس ، زییرا ن احزامی مجرما متهمان و برای شخصی  ةتشکیل پروند ،2931

 و مجیازاتی مناسیب بیر    بگیرندها تصمیم  آن شخصی های  اساس دالیل و مدارک مدحل در پرونده

 .کنندها اتخاذ  آن شخصی  ةونداساس پر

 ی الملل نیب اسناد در نوجوانان و فالاط تیشخص ةپروند ةخچیتار

که از ای  در کنگره 2311 ی شخصی  بزهکاران در سالو موضوع شناسای شخصی  ةتشکیل پروند

پس از آن . گرف  طرف سازمان ملل متحد در شهر بروکسل تشکیل شد، مورد بحث و مطاحعه قرار

امتحان روانی و وضیع اجتمیاعی    ةدر شهر پاریس دربارشناسی  جرمدر اوحین کنگره  2319 در سال

احمللیی دفیاع اجتمیاعی     بیین ة در کنگیر  2313ایین بحیث در سیال     ةو دنباح شدگو و ن گف امجرم

(Amers )(.33-31، ص2930 ابهری،) مطرح شد 

 و اطفیال ی بیرا  تحید م ملیل  سیازمان  قواعید  حیداقل  ةمجموعی  23احی  2 وادم طبقدر نهای ، 

 و اطفیال ی بیرا  شخصیی   ةپرونید  لیتشیک  ،2311 نیوامبر  13 مصیوب ( پکین  مقررات) نوجوانان

شخصی  با  ةشود به موجب گزارش کارشناسان در پروند می قاضی ملزم زیرا ،مطرح شد نوجوانان

 از انشرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب بزه در کیودک و نوجیو  جامعی دربارة  آگاهی نسبتاٌ

واکنشی یا مجازاتی را برگزیند که بیه تغیییر    یاجتماع  یموقع وی خانوادگ ،یشخص  یوضع نظر

 طوری که منجر شود، به شدن فرد برای زندگی اجتماعی ایط نامساعد و آمادهرفتار و شر ذهنی ، در

  .(101، ص2931آشوری، )شود اجتماعی او نیز محترم شمرده های  حقوق و ارزش

 ارشیاد  را دادگاه( پکن مقررات) نگیهیبی راهبرد مقررات کودک، توسطی ارتکاب مئجرا دربارة

ی رأ آنکیه  از شیپ شود، می مربوط  یاهم کم مئجرا به کهی موارد جز به موارد، همة دراس   کرده

 و بیرد  میی  سیر  بیه  آن در نوجیوان  کیه ی احیواح  و اوضاع و نهیشیپ ؛کند صادر رایی نها  یمحکوم
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 ضیرورت  بیر  یادشیده مجموعة  232ة ماد .اس ، بررسی کند افتهی وقوع آن در رمج که را یطیشرا

 و قیات یتحق انیجر طول در نوجوانان، و اطفالی جزئ اتهاماتربارة د جز  یشخص ةپروند لیتشک

 .اس  هکرد  یتصری دادرس

 مجیرم   یشخصی یی شناسیا  ضیرورت  و  یشخصی  ةپروند لیتشکبه  ستم،یب قرن دوم ةمین در

 شخصی  ةپروند لیتشک جزا حقوقی احملل نیبهای  کنفرانس اغلب در کهی طور به ،شد کامل توجه

 دومی جهیان  جنگ از پس که مختل  مماحک نیقوان ازی اریبس در و اس  مهم موضوعات ازی کی

 احی  یا 2333 قانون توان می جمله از. اند کردهی نیب شیپ راای  پرونده نیچن حزوم گذشته، بیتصو از

 و 3بلغارسیتان  2312ی جیزا  قیانون  ،9کیا یآمر در ورکیی وینی کلرادو اح یا 2333 انونق ،1گانیشیم

 .(231، ص2930 ،یمیابراه) برد نام را 1سابقی وگسالوی یجزا قانون

  تیشخص ةپروند ساختار

 که ،یطیمح عوامل و کیژنت ،یروان عوامل جمله از ،مؤثرند  یشخصی ریگ شکل دری ادیز عوامل

ی اجتمیاع  ویی ایی جغراف طیمح ،یطیمح عوامل انیم در و جز آن، و وراث  ،یکیژنت عوامل انیم در

 ،یاخالقی  ،یمذهب ،یورزش ،یعلم مجامع دوستان، جمع جامعه، در حاکمی ها ارزش. اهمی  دارند

 همیه  جیز آن،  و کار طیمح دانشگاه، مدرسه، خانواده، مثلی اجتماع طیمح ویی ایجغراف طیمح نوع

 بوده یادشده عوامل ریتأث تح  فوت تا شیدایپی ابتدا از انسان  یشخص. رگذارندیتأث  یشخص بر

 .بود وخواهد
                                                           

صالح مبادرت به اصدار رأی نهایی نمایند، شرح ذیل  جز جرائم خرد، قبل از آنکه مراجع ذی در تمامی موارد به: 23مادة . 2

طور  بایستی به آن جرمی واقع شده اس ، می حال و یا شرایطی که در آن نوجوان زندگی کرده یا شرایطی که تح 

 .صالح را تسهیل بخشد مناسب مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق قضاوت عادالنه مراجع ذی

 UN Standard Minimums For The Administration Of Juvenile Justice,1985: نگ به در این زمینه*

2. Code of Michigan 1947 State  
3. Code of Colorado of New York America 1949 

4. Code of Colorado of New York America 1949 

5. Penal Code of the Former Jougoslov 
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 ،شیود  می واردی باردار دوران در و مادری زندگ طول در مادرانی برا کهی بد ای خوب حوادث

ی اتیی ح نقیش  انسیان،  عمیر  ةیاوحی ها سال .(293، ص2931 ا،ین یک) اس  مؤثر نیجن  یشخص در

 نیاوحی  نیواحید . دشیو  میی  معلیوم  نیوزاد   یشخصی  رشد وی ریگ شکل در نیواحد هویه به و خانواده

 باعیث  کودکیان  بیه  نسب  نیواحدی عاطفی کمبودها. کند می برخورد ها آن با نوزاد که اند یاشخاص

 ،بیجیه  ةپرونید  بیارز،  مثیال . باشند اعتنا یب عواط  و محب  برابر دری بزرگ هنگام کودکان شود می

 تیا  شد باعث امر نیا بود شدهی جنسهای  بیآس دچاری کودک در که اس  شب خفاش به معروف

 .شودی جنس مئجرا مرتکبی بزرگساح سن در

 شیتر یب کیودک . اسی   مدرسه طیمح ،شود می آن وارد کودک کهی گرید طیمح ،خانواده از بعد

 شخیود  خانواده در که کودک  یشخص مرحله نیا در. گذراند می مدرسه در را خود عمر ساعات

 در. دنی داریی بسیزا  نقیش  کودکان  یشخص نییتب در معلمان. خورد می قلیص اس ، شدهی زیر یپ

 معلمیان  داشیتن . اسی   متفیاوت ی ردوحتی یغ وی دوحتی  مدارس در امر نیا ضع  و شدت ما ةجامع

 و شیهر ی بیاال  منیاطق  و  یضیع  ایی  متوسط، خوب مدارس در حضور رمتخصص،یغ ای متخصص

 عیدم  و جیرم  ارتکیاب  کیودک،  یروحی  شکس  در و مؤثر نوزاد  یشخص نیتکو در شهر، نییپا

 .بود خواهد مؤثر ادیاعت عدم و ادیاعت و ،جرم ارتکاب

 رفتیار  بر جامعه بودن ناپاک ای پاک گذارد، می ریتأثی آدم رفتار بر زین جامعه در حاکمی ها ارزش

ی اخالقی ها ارزش با و حمسا ةجامع در کودک اگر. اس  مؤثر ها آن یدرستکار و نوجوانان و اطفال

 .ردیگ می قراری بزهکار و انحراف ،یاجتماعی ها بیآس معرض در کمتر کند، رشد

 نوجوانان و اطفال تیشخص ةپروند لیتشک موانع

 ةپروند لیتشک و متهم  یشخصیی شناسا ریمس درهایی  یدشوار و مشکالت رانیای حقوقنظام  در

 و  یشخصی یی شناسا ةپروند لیتشک از مانع که دارد وجود آن اساس بر میتصم اتخاذ و  یشخص

 :کرد انیب را آن توان می لیذ شرحه ب که شود می آن شدن ییاجرا
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 تیشخص ةپروند لیتشکی برای قانون الزام فقدان

،  یشخصی ة پرونید  لیتشیک بیارة  در ،2931ی فریکی دادرس نییآ قانون بیتصو تا رانیا گذار قانون

 از پیس   یشخصیی شناسا ةپروند لیتشک و، نکردهی نیب شیپی احزام ناننوجوا و اطفالی برا ویهه به

 و انیزنیدان یی شناسیا  منظیور  به هم آن و ،یاحزام زندان در مجازاتی اجرا ةمرحل در و  یمحکوم

 وی بررسی  اسی ،  شیده ی احزام آن لیتشک که زین یادشده قانون بیتصو از بعد .بود ها آنی بند طبقه

 ةپرونید  ضیمن  ،یدادگسیتر  ضیابطان  وی قاض شخص توسط متهم  یصشخ جادیا رامونیپ قیتحق

  .گیرد نمی انجام یند مطلوبافر صورته ب ،یفریک

 مجرمانه نیعناو تورم وی فریکهای  پرونده تراکم

 و مطاحعیات  گزارش ةارائ و متخصصان توسط مجرم ای متهم  یشخص گوناگون ابعادی بررس ةالزم

 نیی ا. اسی   قضیات  و مربیوط  کارشناسان بهی کاف و مناسب مانزی اعطا ،قضایی مقام بهها  یبررس

 بتوانید ی و تیا  نباشد ادیز قضایی مقامات بهی ارجاعهای  پرونده آمار که شود می ایمهی زمان طیشرا

 ارجاع ةجینت. را شناسایی کند مجرم ای متهم و آوری کرده را جمع مدارک و لیدال خاطری آسودگ با

 رایی ز اسی ؛ ی رأ صدور نیماش بهی و لیتبد و کننده یدگیرسی قاض از زمان گرفتن پرونده، شتریب

 گیری کنید  تصمیم وی دگیرسی شتریبهای  پرونده به اندک زمان مدت در بود خواهد مجبوری قاض

رای بی  .بیود  خواهد متهم  یشخص لیوتحل هیتجز مانع و  یشخص ةپروند لیتشک مانع امر نیهم و

هیای   پرونیده  اطفیال، های  ه اطفال و نوجوانان که عالوه بر پروندهمثال در دادگستری تبریز به دادگا

 .اس  فقره پرونده 290احی  210شعبه حدود  ةماهان ةمیانگین وارد ،شود می دیگری نیز ارجاع

 یفریکی اجراها ضمانت تنوع فقدان

 و اصیالح  جهی   مجرم،ی تیشخص ابعادی بررس از پس دیبایی قضا مقام مجازات، کردن یفردی برا

 تنوع متناسب، مجازات نییتعی برا. کند نییتع او  یشخص با منطبق و متناسبی مجازاتی و درمان

 ضیمان   و هیا  مجیازات  انیواع  ةارائی  بیا  گیذار  قیانون ی عنی .اس  الزمی فریکی اجراها ضمان  در

 و درمیان  ةشییو  نیبهتیر  انتخیاب  وصیادره   یآرا کیردن  فیردی  در را یمقام قضای ،یفریکهای  اجرا
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ی فیر یکی اجراها ضمان  ایرانی فریک نیقوان در ها، مجازات بهی نگاه با. بگذارد باز مجرم حاصال

ی هیا  مجیازات ی نی یب شیپی  و ،2931ی اسالم مجازات قانون بیتصو باکه  اس  شدهی نیب شیپی کم

 حیل  مشیکل  نیای ادیز حدود تا ، 13احی  33در مواد  یادشدهدر فصل نهم قانون  حبس نیگزیجا

 سیال  21 ریز اشخاص بارةدر گذار قانون باید. رسد ینم نظر به و وافی یکاف حال نیا با، اس  شده

تیوان بیه    نمونه میی  برای .دکنی نیب شیپ ما جامعه فرهنگ با متناسب رای گرید حبسهای  نیگزیجا

 .های مدنی و جز آن اشاره کرد اخطار، توبیخ، محرومی 

 یی قضاهای  یدگیرس نبودن یتخصص

ی بررس با تا شود  یعنا و توجه امور شدن یتخصص، باید به یاجتماع امور شدن دهیچیپ به توجه با

ر امیو  در. داشی  ی تخصصی  هیای  انتصیاب  و داشیته  امیور  نیا با مناسب یبرخورد بتوان ،اتیجزئ

 محیاکم  و دادسیراها  لیتشیک  و جیاد یا ،کیار گرفی    را بیه  کیردن  یتخصصی  اصیل  دیی با زین قضایی

 هیا  انتصیاب  و هیا  هشعب کردن یتخصص ،ییجزا وی حقوق بهی عمومی اه دادگاه کیتفک ،یاختصاص

ی دگیرسی  برای کشورها امروزه که اس ی اقدامات جمله از ،یتخصص شعبی برا قضاتی تخصص

 11در قوانین و مقررات از جمله مواد  گذار قانون زین ما کشور در. اند داده انجام قضایی امور به بهتر

هیای مصیوب رئییس قیوة قضیاییه، از جملیه        یفری و نیز دستوراحعملقانون آیین دادرسی ک 331و 

هیای   یدگیرس کردن یتخصص وی اختصاص بر، 2913دستوراحعمل تشکیل شعب تخصصی مصوب 

 ضیوابط ی وح ،کرده اس  دیتأک و اشاره تخصص براساس دادگاه و دادسرا قضات انتخاب و قضایی

 از پس قضات و کارآموزان. شود ینم الاعممشخص نشده وها  انتصاب کردن یتخصصی برای خاص

ییک از   هیی   .شیوند  می میتقس و انتخاب ،یتخصصی ها آموزش بدونی عمومی کارآموزهای  دوره

انید و   های خاصیی نگذرانیده   های اطفال تبریز دوره کننده به جرائم اطفال در دادگاه قضات رسیدگی

ل اختصاص دارد، و هر یک از قضیات  تخصصی در زمینة اطفال و نوجوانان ندارند و شعبه به اطفا

 .دار این وظیفه خواهند بود که به آن شعبه منتقل شوند، عهده

  امکانات فقدان وی مال اعتبارات کمبود

 ةبودجی  دیی باییی  اجرا دستگاه. اس ی ماح امکانات وجود  ،یشخصیی شناساة پروند لیتشک ةالزم
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 کیه   یشخصی  ةپرونید  ،قضیایی  ةنید پرو کنیار  در تیا  دهد صیتخص طرح نیای اجرای برا مناسب

ی میددکار  وی پزشیک  روان ،یشناسی  روان ،یپزشک گوناگونی ها شیآزما ةجینت گزارش آنی محتوا

 جملیه  ازشناسیی   جیرم  و جزا حقوقی مترقی نهادها اعمال. شود لیتشک جز آن اس ، وی اجتماع

 زنیدان  بیاز،  زنیدان  ،یمی یتتم وی لیتکمی ها مجازات مشروط،ی آزاد ،یمراقبت قیتعل ب،یتعق قیتعل

 ازیی نی دادرس مراحل در  یشخصیی شناسا ةپروند لیتشک و حبس نیگزیجای ها مجازات باز، مهین

 ،یشناسی  روان ،یاجتمیاع  علیوم  ،یشناسی  جیرم  متخصصانکارگیری  به. دارد عیوسی ماح امکانات به

 منیابع  صیرف  بیا  تنهیا  ها آن استخدام و بزهکاری تیشخص ابعاد جز آن، برای بررسی وی پزشک روان

 .اس  ریپذ امکانی کافی ماح

 نباشید،  پرونیده  بیه  کننیده  یدگیرسی ی قاضی  دسیترس  در الزم تعیداد  بهی اجتماع مددکاری وقت

 بیرای  مجیرم  ایی  میتهم  و ردینگ قراری قاض کنار در جز آن و پزشک روان شناس، روان شناس، جرمو

. بیود  خواهدی آرمان  یشخص ةندپرو لیتشک از صحب  نشود، گذاشته کارشناس اریاخت دری بررس

 بیا   یشخصی  ةپرونید  لیتشک در ز،ین هیمجر ةقو ةیناح ازی ماحهای  نهیهز نیتأم صورت در امروزه

 در طیرح ی اجیرا  بیرای هیا   تخصیص  همة فقدان و امر متخصصان کمبود رایز .یممواجهی مشکالت

  یشخص گوناگونای ه جنبهیی شناسای برا ،آن از نظر صرف. اس  لیتشک موانع از کشور سراسر

 یحیاح  در. اس ی ضرور روز و شرفتهیپ فناوری به زمجههای  شگاهیآزما وجود مجرمان، و متهمان

 چند و تخ یپا در فقط ،میباش داشته هم اگر و رد،ندا را الزم امکانات زین ثیح نیا از ما کشور که

 .(13و  123 ،120 ،212 ،210، ص2911، هقضایی ةقو آموزش معاون )اس   ریپذ امکان شهر کالن

 دیی با ،31 سیال  مصیوب ی فیر یکی دادرس نییآ قانون 109 ةماد خصوصاً مقررات و نیقوان طبق

 یحیاح  رد. شیود  جادیا و لیتشکی دادگستر در محاکم و دادسرا  یمع دری اجتماعی مددکار واحد

ی اجیرا  در زیی ن و نوجوانیان  و اطفیال  محیاکم  کنیار  دری مددکار واحد ازی خبری دادگستر در که

ی اجتمیاع  میددکاران  جملیه  از ازین مورد نامتخصص ،یماح منابع نیتأم با دیبا. س ینی فریک احکام

، 2939 ،یزیی عز و یا مراغهی وسفی) شوند دار عهده را  یشخص ةپروند لیتشک ةفیوظ و ،استخدام

راجع قضایی اختیار م تسهیالت به حد الزم در ةجمله ارائ ازیادشده موارد  به عبارتی، باید. (11ص
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شناسیان،   روان تا قضات با همکاری و همیاری متخصصان علوم پزشیکی،  یردقرار گها  و دادگستری

داده قیرار   ،انید  الزم را دییده های  ه آموزشیندر این زمویهه  بهشناسان و مددکاران اجتماعی که  جرم

 . طور علمی و قانونی طی شود به شخصی  فرایند تشکیل پروندةتا  شود

 رانیای فریکی دادرس مراحل در نوجوانان و اطفال تیشخصة روندپ آثار

 ی مقدمات قاتیتحق ةمرحل

ی دادگستر ضابطانی سو از که اس ی قاتیتحق و اقدامات ةمجموع شاملی مقدمات قاتیتحق ةمرحل

 صیاح   مقامات ریسا و قیتحق قضاتی سو از ای ،قضایی مقامات ارجاع حسب و دستور به ای رأساً

 دادگیاه  دری دگیرس در عیتسر و لیتسه ةپروند کردن آماده آنی اصل هدف و گیرد ام میانجیی قضا

 .(1، ص2910 ،یآشور) اس 

 ضیرورت  ،2931 مصیوب ی فریکی دادرس نییآ قانون بیتصو از قبل تا رانیای فریک حقوق در

 ،ه بودبیان نشدی قانون مواد در  یصر طور بهی مقدمات قاتیتحق ةمرحل در  یشخص ةپروند لیتشک

 ،13 ،11 ،91 مواد و 31 مصوبی اسالم مجازات قانون 11 و 11 مواد جمله از موادی بعض دری وح

 همیة  در  یشخصی  ةپرونید  .اسی   شیده  مطرح 2931 مصوبی اسالم مجازات قانون... و 33 ،13

 قیحقیا  از اطیالع . باشید  میؤثر  و دیی مف تواند می ،یمقدمات قاتیتحق ةمرحل ههیو بهی دادرس مراحل

 ،ییبیازجو  و هیا  پرسیش  طیرح  دری قاضی  ای بازپرس ابتدا، همان از شود می موجب متهم به بوطمر

ی نجفی )کنید   اعمال را بزهکار  یشخص با مناسب واکنش و ردیگ کار هب رای فرد مناسبی ها روش

 .(3، ص2911 توانا،

 و لاطفا برای  یشخص ةپروند لیتشک، 2931 مصوبی فریکی دادرس نییآ قانون 113 ةماد در

ی نهادهیا  ،یادشیده  قیانون  در. اسی  ی احزام شش تا کی اتدرج جرائم در دادسرا توسط نوجوانان

 فقیدان  صیورت  دریی قضیا  مقیام  تیا  شده اس  ینیب شیپ پرونده شدن یگانیبا قرار و بیتعق قیتعل

 جیرم  وقوع موجب کهی احواح و اوضاع و متهم سوابق ،یاجتماع وضع مالحظه ،یفریک ثرؤم ةسابق

 .(11، ص2939 ،یزیعز و یا مراغهی وسفی)کار گیرد  را به قرارها و نهادها نیا اس ، شده

ی قاضی  ،یفیر یکی نیتیأم ی قرارهیا  صیدور  در 2931ی فریک یدادرس نییآ قانون 293 ةماد طبق
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 صیدور  در میتهم   یشخصی  به توجه .دهد قرار مدنظر را آن و توجه متهم  یشخص به دیبا دادسرا

 بموقیع  حضیور  نیتضم منظور به اتهام میتفه از پس قیتحق مقام ی  دارد زیرااهم اریبس نیتأم قرار

 را مهیم  نیی ا مناسیب  نیتأم قرار صدور با ناچار باید به او، فرار ازی ریجلوگ و حزوم مواقع در متهم

 بیا ی افراد ازیی بازجو و قیتحق ،میسر اس  متهم  یشخص بایی آشنا با فقط آن امکان و کند نیتأم

 و میددکاران  از اسیتمداد  بیا  وی علمی  ،یفنی  طیور  هبی  دیباها  س یساد مثل ،یرعادیغ های  یشخص

 .ردیگ انجام کاوان روان

 مجازات نییتع وی رأ صدور ةمرحل

ی بیرا ی ادیی ز آثیار  مجیازات،  نییی تع و حکیم  صدور ةمرحل در  یشخصیی شناسا ةپروند لیتشک

 کیارگیری  بیه  و هیا  مجازات کردن یدفر در تواند می آثار نیا. گذاش  خواهد مجرم ای متهم شخص

 .باشد یفریک  یمسئوحی ساز نوسان و مجازاتی اجرا قیتعل و حکم صدور قیتعوی نهادها

 30 مواد مجازات،  یتخف دربارة 2931 مصوبی اسالم مجازات قانون 93 و 91، 93 مواد طبق

 بیارة دری اسیالم  اتمجیاز  قیانون  11ی اح 33 مواد حکم، صدور قیتعو دربارة یادشده قانون 31ی اح

 مرحلیه  نیی ا در مجرم ای متهم  یشخصیی شناسا ،جز آن و نیگزیجای ها مجازات مجازات، قیتعل

 تکیرار  ازی ریجلیوگ ی برا نهادها نیا. اس  مؤثر ها آن صدور و یادشدهی اعالمی نهادها در و الزم

 افیراد  قیصیاد م ازی بعضی  اصیالح  و درمیان  و عادت به نامجرم وجودآمدن به ازی ریجلوگ و جرم

 مختلی   ابعیاد  بهی کاف اشرافیی قضا مقام تا اس  هشد مطرحی رعادیغ و خاص  یشخصی دارا

 و اصیالح ی بیرا  دیی مف و نیه یبه ةاسیتفاد  نهادهیا  نیی ا از توانید  ینمی  باشید،  نداشته مجرم  یشخص

 مرتکیب ی اجتمیاع  وی روانی  اتیخصوصی  ایی  جیرم  ارتکاب طیشرای گاه .دکن مجرمی بازسازگار

 مسیتلزم  مجرمانه عملی گاه .شود لیتحم او بری تر  یخف مجازات که دارد اقتضا که  اس طوری

 شیخص  نکیه یا ایی  ،کنید  می دار حهیجر شتریب رای عموم احساس ای اس  جامعهی برای شتریب خطر

 در گیذار  قیانون . رسید  می نظر به الزمی وی برای دتریشد مجازات که اس ی اوصاف واجد مرتکب

 و اطفیال  دربیارة   یشخصی  ةپرونید  لیتشیک  2931 مصیوب ی فریکی دادرس نییآ قانون 113 ةماد

 .اس  داشتهی احزام نوجوانان و اطفال دادگاه توسط را نوجوانان
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 حکمی اجرا ةمرحل

ی حتی  و بیوده  گیذار  قیانون  توجیه  میورد  قبل از حکمی اجرا ةمرحل در بزهکار  یشخص به توجه

ی فیر یکی دادرس نییآ قانون بیتصو از قبل تا .اس  شدهی احزام  یشخصیی شناسا ةپروند لیتشک

 قیات یتحق ةمرحلی  در و شیده اسی   ی نی یب شیپ  یمحکوم از پس  یشخص ةپروند لیتشک د،یجد

 .نداش  وجودی احزام نیچن مجازات نییتع و حکم صدور وی مقدمات

 نییی تع را مشیروط ی آزادی اعطیا  طیشیرا  2931ی اسالم مجازات قانون 11 ةماد در گذار قانون

 رفتار و اخالق حسن همواره مجازاتی اجرا مدت دری زندان که اس  نیااوحین شرط . اس  دهکر

 جامعه وارد بتوانند و شده اصالح کهی کسان فقط به مشروطی آزاد اس ی هیبد. از خود نشان دهد

 یمتخصصی  افیراد  بلکیه  ،کیرد  توجه ظاهر به دینبا فقط این امر صیتشخی برا. شود اعطا می شوند،

ی بیرا  مجیرم  اصالح تا کنند نظر اظهار وی بررس محکومی اجتماع وی روان امور در که شوند مأمور

 از« شیود ی جرمی  مرتکیب  گیر یدی آزاد از پس نکهیا» 11 ةماد ب بند ،نیهمچن. شود محرزی قاض

 .دیآ می دس  هب اس ، مربوطه نامتخصص نظر اظهار حاصل که  یشخص ةپروند به مراجعه

 اصیالح  بیه  زیی ن 2913 مصیوب  نیمحکیوم  مجازات  یتخف و عفو ونیسیمک ةنام نییآ 13 ةماد

ی اعضیا  نظر اظهار ةالزم .اس  کرده اشارهی و ةخانواد و هیعل محکوم  یشخص به توجه و مجرم

 بیا  زیی ن مجرم  یشخصیی شناسا و اس  مجرم  یشخصیی شناسا ،یمرکز وی استانهای  ونیسیکم

 ،نیهمچنی . بیود  خواهید  ریپیذ  امکیان یی قضیا  ةونید پر کنیار  در  یشخصیی شناسا ةپروند لیتشک

 لیتشیک  آنیان ی بنید  طبقه و انیزندانیی شناسا منظور به حبس مجازاتی اجرا ةمرحل در گذار قانون

 مصیوب  هیا  زنیدان  ةنام نییآ....  و 33 و 33 مواد. اس  دانستهی ضرور و الزم را  یشخص ةپروند

 در  یی طفوح ةدور از محکومانی زندگ ةنیشیپرة رباداس   کرده موظ  را ها زندان نمسئوال ،2913

 بیا ی کیامل  گیزارش  و هنید د انجام رای قاتیتحقجز آن و کار محل مدرسه، خانواده، مانند یهای طیمح

ی شیورا  در تیا  کننید  مینعکس ی زنیدان  ةپرونید  دررا  شیده  هیی ته اطالعیات  و، هیته خود نظر اظهار

 اسی  یر معاونی   مقیررات  و نیقیوان  اراتانتشی  و  یتنقی  نیتیدو  معاون ) شود مطرحی بند طبقه

 . (129، ص2931 ،یجمهور
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در  شخصیی   ةتشیکیل پرونید   ، بیر تحقیقیات  ةعالوه بر اینکه در مرحل ،بیان شد طور که همان

بیرای اسیتفاده    شخصی  ةتشکیل پروند به بعد از مجازات یا طی مجازات شده اس ،کید أقوانین ت

 شخصیی   ةکه نشان از اهمی  موضیوع تشیکیل پرونید    شده،عفو و تخفیفات قانونی هم توجه  از

 . اس 

  نوجوانان و طفالا تیشخص ةپروند اتیمحتو

 رانیای فریک نظام در نوجوانان و اطفال تیشخص ةپروند اتیمحتو

 دسیتگاه  در کیه  اسی   مجرمیان ی وخانوادگی شخص اطالعات ةمجموعی معنا به  یشخص ةپروند

نیابودی   ،هیا  مجیازات  اهداف بهی ابیدست آن هدف و شود می لیتشکیی قضا ةپروند کنار در قضایی

رعایی  و اصیالح بزهکیار و ممانعی  او از تکیرار جیرم        جلب اعتماد مردم، اجتماعی،اعمال ضد

 . (11، ص2911 مظلومیان،) اس  شدن مجدد وآحوده

 ةپرونید  لیتشیک  حیزوم  صیراح   ، بیه دیی جدی فیر یکی دادرسی  نییآ قانون 113 ةماد به توجه با

 نییی آ قیانون  113 و 109 میواد  بیتصیو  از قبیل  تیا  رانیا گذار قانون. اس  شده رفتهیپذ  یشخص

 ایی  متهمی روان وی روح  یوضع رامونیپ قیتحق به سزاوار وی جدی توجه ،2931ی فریکی دادرس

 بیه  منوط را متهم مجازات  یتخف موارد،ی برخ در فقط و نکردهی وی اجتماع وی خانوادگ طیمح

 .اس  کرده او اصخ  یوضع به توجه

 پزشک، کودک،ی شناس روان متخصصان نظر اظهار ازی گزارشی حاو تواند می  یشخص ةپروند

 خیاص   یی موقع و طیشرا ،یجسم ،یروان وی روح  یوضع ةنیزم دری اجتماع مددکار و کاو روان

  یشخص ةپروند نیای مبنا بر و باشد قضایی دگریپ تح  نوجوانان و اطفالی خانوادگ وی اجتماع

 و فیرد ی اقتصیاد  وضیع  ،یروانی  وی جسمان وضع سابقه، سوء یا  حسن ،سی جن مانندی مهم موارد

 و اطفال  یشخصیی شناسا ةپروند لیتشکی برا .(13، ص2911، یمحسن) شود می ذکر او خانواده

 شییناس، روان ،یاجتمییاع مییددکار ،یفرشناسیییک وشناسییی  جییرم متخصصییان بزهکییار، نوجوانییان

 .کنند میه پرونداین  ةمیضم طور کتبی به را جهینت و کنند می یهمکار ناجعمرا و پزشک روان
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ی تی یترب وی نیتیأم  اقیدامات  و هیا  زنیدان  سازمانیی اجرا ةنام نییآ 39 و 31 ، 33 مواد حسب بر

 و انیزنیدان   یشخصی  شیناخ   منظیور  بیه  صیتشیخ  نیام ه بی ی قسمت زندان هر در 2913 مصوب

 و میتنظی  و هیی ته کیه  شیود  یم لیتشک متخصص کارشناسان خدمات کارگیری به با ها آنی بند طبقه

 33ة میاد  حسب و اس  قسم  نیا عهده بهی بعد مواد شرح به زندان شخصی  ةپروندی نگهدار

 هیای  شیآزمیا  تحی   صیتشیخ  و رشیپیذ  قسیم   در میاه  دو حداکثر محکومان یادشده ةنام نییآ

 زانیی م و گرفتیه  قرار استعداد و  یشخص شناخ  وی شناس روانهای  آزمون ،یپزشک روان ،یپزشک

  یشخص شناخ  نظر از آنانی فن وی علم ،یمذهب اطالعات و معلومات ،یروان ،یجسمان سالم 

ی اسیالم  نیمیواز  طبیق ی اجتمیاع  میددکاران  .(293، ص2911 ،یاحه فرج)گیرد  یم نییتع وی بررس

 دوران از محکوم گذشته ازی املک گزارش ،آورند می عمل به را الزم قاتیتحقی زندگ سوابق دربارة

 رهیی غ وای  حرفه ،یمحل ،یلیتحص ،یخانوادگ مختل های  طیمح در گزارش میتنظ زمان تا  یطفوح

 ص،یتشیخ  و رشیپذ قسم  دری زندان اقام  مدت یانقضا در. کنند می هیته خود نظر اظهار با را

. دشیو  مطیرح ی بنید  طبقیه ی شورا در تا شود می متمرکز او ةپروند در نامتخصصی ها گزارش همة

 کیانون یی قضا مسئوالن وی دادگستری وکال و کانون منتخبی وکالی همکار بای حقوق معاضدت

 مراجیع  به معسر انیمددجوی معرف و مددجویی قضا ةپروندی ریگیپ وی حقوق مشاوره و دفاع برای

 و اطفیال  شخصیی  یی شناسیا  ةپرونید  بیه  توجیه  بیا ی اعالم موارد ةهم. دشو می معمول صالح یذ

 شیود،  میی  میتنظی  و هیی ته کیه ی مختلفی هیای   فیرم  دری اجتماع مددکاران توسط کانون در نوجوانان

 .پذیرد می صورت

 میددجو،  مشخصیات  ان،یزنیدان  شخصی  ةپروند نام با( کی ةشمار فرم) ها فرم نیا ازی کی در

 ،یشخصی ) سیکون   محیل   یوضیع  تکفیل،  تحی   افیراد  تعداد تأهل،  یوضع الت،یتحص زانیم

 کیار،  محل و سکون  محل تلفن و آدرس ،(رهن ای اجاره مبلغ بای جاریاست ،یپدر منزل ،یسازمان

 قیرار،  نیوع  اتهیام،  نیوع ) ییقضا  یوضع مددجو، کی ةدرج وابستگان کار ای سکون  محل آدرس

 ةنحیو  آخیر،  ةسابق پن   یتوض ،(حکم خیتار و  یمحکوم زانیم جرم، نوع قرار، خیتار قرار، زانیم

 زندان، به لیتحو از قبل نامأمور رفتار مددجو، دگاهید از جرم نیآخر ارتکاب علل و جرم تکابار
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 گرفتیه  نظیر  در مجیازات  و زنیدان  ستهیشا و مجرم را خود ایآ مددجو، همدستانی فرد مشخصات

 ثبی   و لیی تکم جیز آن  وی کارشناسی  هایشینهاد یپ ،یکارشناسی  ةینظر ر،یخ ای دارد لیوک داند، می

 .شود می

 میددجو،  نگیاه  از مشیکالت  ای مشکل ،یاجتماعی مددکار نام با( 1ة شمار فرم) یگرید فرم در

 و نسیب   بییان  بیا  بکننید  شیما  بیه  را کمیک  نیشتریب توانند می یکسان چه موجود طیشرا در نکهیا

 ،یروانی  مشیکل  میددکار،  دگاهیی د از مشیکل  ةخچی یتار تلفین،  ةشمار و قیدق آدرس و مشخصات

 ،یعیاطف  وی خلقی  ،یشیغل  ،یظاهر  یوضع ،یماریب ،یسوختگ وی خودزن آثار) یشغل وی جسمان

 از فرار ،یخاحکوب مشترک، قیتزر مانند پرخطری رفتارها ةسابق ،یگردان روان ای مخدر مواد به ادیاعت

 خیانواده،  ن،یواحید  همسر، اختالف) یخانوادگ مشکل ،(جز آن و خانواده مدت یطوالن ترک منزل،

جیز   و گانیهمسا بستگان، دوستان، مانندی ارتباط ةشبک) یاجتماع مشکل ،(ز آنج و متارکه طالق،

 مددکاریی نها صیتشخ توجه، قابل نکات ریسا ،(جز آن و جرم ساز نهیزم علل) ییقضا مشکل ،(آن

 .شود می لیتکم و ثب ی اجتماع مددکار هایشنهادیپ وی اجتماع

 وجیود  ،یظیاهر   یوضیع ) یفعل  یضعوی حاو درمان، و بهداش  بخش دربارة 9 ةشمار فرم

 یپزشیک  سیوابق  ،(گیردان  روان و مخیدر  میواد  مصیرف  ةسیابق   ،یمعلوح ،یعیرطبیغ جراح  آثار

قابیل  ی ها یماریبی ابیارز ،یتناسل وی ادرار دستگاه عالئم ،ینیباح مهم عالئم خطر، عواملی ابیارز)

 درمیان  هایشینهاد یپ ،(پزشک ةیرنظ ،یپزشکی ها  یزیو ،یمصرفی داروها نوع خون، راه از انتقال

 .دشو می ضبط و ثب  و لیتکم پزشک توسط که اس 

 عاطفیه،  و خلق ،تعامل رفتار، و ظاهر) یشناخت روانی ابیارز و حال شرح ةخالص 3 ةشمار فرم

 ةیی نظر ،یجسیمان ی میار یب دارو، مصیرف  اعتمیاد،   یی قابل ،یاریهوشی  سیط   افکار، ادارک، کالم،

 یگیر ید فیرم  در. دشیو  میی  لیتکم کانون شناس روان توسط( شناس روان هایشنهادیپ ،یشناس روان

 و کتیاب  ،یهنیر  وی فرهنگی ی هیا   یی فعاح ،یتی یترب وی فرهنگی  بخیش  عنیوان  بیا ( 1 ةشیمار  فرم)

 ةادام به لیما ر،یخ ای کرده لیتحص ترک نکهیا) یآموزش امور مند، عالقه های موضوع وی خوان کتاب

 و عنیوان  ،اس  مند عالقههایی  ورزش چه به) یورزش امور ،(یررسمیغی ها آموزش ،اس  لیتحص
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 هایشینهاد یپ وییی  اجرای کارشناسی  ةیی نظر ،(یداور ای یگریمرب کارت ،یورزشی ها  یفعاح زانیم

 .شود می لیتکم کانونیی اجرا نمسئوال توسطیی اجرا

 و غلشی  نیوع  ،اسی   اشتغال وی آموز حرفه بخش به مربوط که( 3 ةشمار فرم)ی گرید فرم در

 کیه ای  حرفیه ی هیا  آموزش نوع و ،ریخ ای داردای  حرفه وی فن مدرک ایآ نکهیا وی فن مهارت زانیم

یی نها ةینظر ،(و جز آن ها بانک به مددجو ونید کار، ترک عل  و اشتغال زمان مدت گذرانده، قبالً

ی آمیوز  حرفیه  و اشیتغال  کارشیناس  توسطیی اجرا هایشنهادیپ وی آموز حرفه و اشتغال کارشناس

 .شود  می لیتکم

 احیزام  به دحییل   یترب و اصالح کانون در حکمی اجرا ةمرحل در شود یم مالحظه طور که همان

 و ربطیی ذ کارشناسیان  توسیط  و لیی تکمی اعالمی  اتیی محتو بیا   یشخصیی شناسا ةپروند ،یقانون

 الزم یهانهادشی یپ حکمی اجرا طول در وی بررس  یشخص ةپروند اتیمحتو نیا همربوط نمسئوال

ی آزاد بیرای  حکیم  ةصیادرکنند ی قاضی  و حکیم ی اجرای قاض به مددجو بهی قانون مساعدتبرای 

 ،2939 ز،یی تبر زنیدان   یترب و اصالح کانون به مربوطهای  فرم)شود  می معمول جز آن. و مشروط

 (.2-3 های شمارة فرم

 ةپروند از مجزا رطو به متهم  یشخص ةپروند ،2931ی فریکی دادرس نییآ قانون 109 ةماد طبق

 بیارة دری اجتمیاع  میددکار  گزارش (اح  :اس  ریز مطاحبی حاو و شود می لیتشک مجرمانه عمل

 .یپزشک روان وی پزشک گزارش (ب ؛متهمی اجتماع وی خانوادگ ،یماد وضع

 سیاختمان  .2 از اند ، عبارتشود بیان  یشخصیی شناسا ةپروند در دیبا کهی مهم اتنک معموالً

 .9؛ انحرافیات  وی روان وی روح نظر از متهم ةنیمعا ةجینت .1 ؛متهمی شناس س یز و یجسم وی بدن

 و انیمحمید ) میتهم   یی ترب و میتعلی ی چگیونگ  وی فرهنگی  ،یاجتماع ،یخانوادگ وی اخالق وضع

 اقیدامات  دیبا  یشخص ةپروند لیتشک در یادشده موارد به دنیرسی برا .(999، ص2931 ،رضاپور

 میورد  فرد  یشخصیی شناسا سند نیاوح که پهوهش و قیتحق ةورق کردنپر (اح  :گیرد انجام لیذ

 از وداشیته   تخصیص  خیود   یوظیا  یفیا یا در دیبا کهی اجتماع مددکاران ةلیوس به ،اس  آزمون

 (ب؛ دنباشی  داشیته ی کیاف  اطالعیات ی شناسی  جامعیه  وشناسیی   جرم و رفتاری شناس روانهای  دانش
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 از گونیاگون ی هیا  یماریب به ابتال وی سالمت وضعی بررس نظر از را شونده آزمون متخصص پزشکان

 در کیه ی داخلی  ةمترشیح  غدد وی جنس التیتما احکل، مخدر، مواد به نیواحد ادیاعت ،یزشیآم جمله

 و مغیز  و اعصیاب  دری عضیو  عاتیضا نظر از را متهم پزشک، روان (جبررسی کنند؛  مؤثرند، رشد

ی کاو روان وی شناس روانی ها شیآزما (دکند؛  شیآزما ز،مغی عصبی ها سلولی کیاحکتر امواج ثب 

ی ذهنی  یامر که طیمح بای سازگار قدرت و هوش بیضر نظر از( زانجام گیرد؛  نامتخصص توسط

 .(11ص ،2931 ،یاتیشامب) شود می مختل تام طور بهی طیمح س یز عوامل اثر در و ،اس 

 کمیک  میا  به  یشخصیی شناسا در اندتو می  یشخص و رفتار قیتحق وی درمان روانی ها روش

 وهیا   عقیده  کردنآشیکار  ،ناخوداگیاه  ایی  میزاحم  اتیی محتو دنیکشی  2رنیی بی کاو روان هدف. کند

 توانید  میی  یروانی  سسیات ؤم جادیا. برد می رن  آن از دائماًی روان ماریب که اس ی روانهای  تعارض

 .(2910 ،یشاحچ)کند ی ثرؤم کمک

 ،یجسیم  رشید  ،یپزشیک  شیآزمیا  دری عنی .اس  مهم  یشخص ةپروند در زینی پزشکی بررس

 طیرق  بیه هایی  درمان. شود میی بررس رداریواگ مختل ی اه یماریب به ابتال ،یذهنی ماندگ عقب آثار

هیای   طیمح ای ،ها محل دری شناس س یز ،یپزشک روان وی شناس روان علوم از گرفتن یاری با مختل 

 جیاد یا ،اهی  آن بیر  عیالوه . باشید  داشیته  وجیود  دیی با مخصیوص  سازمان ای سسهؤم کی ای مختل 

 درج و مشیاهده  ، ویراهنمائ مراکز و ها زندانی شناس انسان ،یشگاهیآزما ،یشناسجرمی ها درمانگاه

با توجه بیه   .(91ص تا، یب مهران،) .داش  خواهدیی بسزا نقش  یشخصیی شناسا ةپروند در  ینتا

 طیور  هشخصی  تغیییرات اساسیی معمیول و بی     ةت پرونددر محتویاباید  گذار قانون ،موارد اعالمی

 .کندو مشخص  دهد اطفال افزایش دربارةصری  محتویات آن را 

 زیتبر شهرستان در نوجوانان و اطفال تیشخص ةپروند لیتشکی آمار جینتا

 در( میاه  آذر آخیر  تا نیفرورد اول از) ،2933 سال ماه نه به مربوطی دانیم قاتیتحق وی آمار  ینتا

                                                           
1. Biren 
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 سیال  21 ریی ز اشیخاص  و قضیات  بیا  مصیاحبه  وهیا   پرونیده ی بررس صورت به و زیتبر رستانشه

 در ،2933 سیال  ةماه نه در کهی آمار .زندان تبریز اس   یترب و اصالح کانون در قانون با معارض

 زیی تبری دادسیرا ی فریک احکامی اجرا و( اطفالی ها دادگاه) یفریک محاکم دادسرا، در پرونده 100

 .اس  نوجوانان و اطفال  یشخصیی شناسا ةپروندی برا مناسبنا  یوضع از اکیح آمد، دس  هب

 جیرائم  بیه ی دگیرسی ی بیرا ی اختصاص و ههیوهای  شعبه ای شعبه دادسرا، در زیتبر شهرستان در

 نوجوانیان هیای   پرونیده  و اسی   افتیه ین اختصاص و نییتع( سال 21 ریز ریکبی اشخاص) نوجوانان

 یدگیرسی  آن  یی اهم و جیرم  نیوع  به توجه بای اریداد وی بازپرس های هشعب مةه در متفرقه طور به

 ةپرونید  وجیود  و لیتشیک  دادسرا،های  شعبه در سال 21 ریز ریکب اشخاصهای  پرونده در. شود می

 .شود نمی مشاهده وجه  یه بهی فریک ةپروند کنار در  یشخصیی شناسا

 و نییی تع اطفیال  دادگیاه  عنوان به (1ی فریک) ییجزای عموم دادگاه ةشعب دو زیتبر شهرستان در

 ها دادگاه نیا در گرفته های انجام یبررس. دارند عهده بر را سال 21 ریز اشخاص جرائم بهی دگیرس

یی شناسیا  ةپرونید  نوجوانیان،  و اطفیال  به مربوط افتهی لیتشکهای  پرونده در که اس  نیا ازی حاک

 احکیام  ازی دنظرخواهیی تجد ةمرحلی  در. اسی   نشیده  لیتشیک ی فیر یک ةپرونید  کنار در  یشخص

 محیاکم  در نوجوانیان  و اطفیال هیای   پرونیده ی دگیرسی ی بیرا ی خاصی  ةشعب ز،ین اطفالی ها دادگاه

 قیرار ی دگیرسی  تحی   و ارجیاع ی فریکهای  شعبه همة بهها  پرونده واس   نشده نییتع تجدیدنظر

ی اجیرا  ةمرحلی  در. نیسی    یخصشیی شناسا ةپروند لیتشک ازی خبر زین مرحله نیا در. ردیگ می

 21 ریی ز اشیخاص هیای   پرونده زین زیتبر انقالب وی عمومی دادسرای فریک احکامی اجرا در حکم

 ماننید  زیی ن مرحلیه  نیا در. شود می اجرا و ارجاعی ارتکاب جرم نوع به توجه با ها هشعب همة به سال

  یشخصی یی شناسیا  ةوندپر لیتشک ازی خبر دنظریتجد و حکم صدور ةمرحل و قاتیتحق ةمرحل

 ریی ز اشیخاص  جرائم به کننده یدگیرس قضات از کهی قاتیتحق و، مصاحبه یبررس ،نیهمچن. نیس 

 قضییات ازی تعییداد کییه دشیی مشییاهده بعضییاً گرفیی ، یادشییده انجییام مراحییل همییة در سییال 21

 اطالعیات  ویی آشنا  یشخصیی شناسا ةپروندی محتوا ویهه به  ،یشخص ةپروند از کننده یدگیرس

ة پروند لیتشک به معتقدی کم تعداد و ندارند  یشخص ةپروند لیتشک بهی اعتقادرد، یا ندای چندان
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هیای   پرونیده  ارجیاع  وهیا   پرونیده  تیراکم  دحیل به زین ها آن ،ندبودی فریک ةپروند کنار در  یشخص

 ربط،یی ذ کارشناسیان  فقیدان  زیی ن و متخصیص ی انسیان ی رویی ن فقیدان  و سیال  21 ریز راشخاصیغ

 . نداشتند را مورد نیا در اقدام جه  الزمی هابستر

 ماهیه  نیه  در ز،یی تبر زندان در  یترب و اصالح کانون در گرفته انجامهای  یبررس طبق همچنین،

 کیانون  در انیمیددجو  نیی ا از کی هری برا و بازداش  وی معرف کانون به نفر 299 حدود ،33 سال

 نیی ا دری اجتمیاع  میددکاران  توسیط  مربوطه اطالعات و لیتشک شخصی  ةپروند جداگانهطور  به

 CMSیی قضیا  ةپرونید   یریمید  سیتم یس) اسی   شیده  درجی مختلفی ها فرم در  یشخص ةپروند

این پروندة شخصی  توسط مددکاران اجتماعی تشکیل و تکمییل   .(2939 ز،یتبریی قضا التیتشک

در مصاحبه با  .اند تهشده اش  و قضات دادسرا و محاکم و اجرای احکام کیفری نقشی در آن نداش

با این حال به دحیل توجیهیات  تأیید شد، شخصیت طبق قانون  ةبودن تشکیل پروند قضات الزامی

 .گیرد اعالمی در عوامل مانع، مورد توجه و عنای  قرار نمی

 جهینت

انجیام   دیی بای دادرسی  ةگانی  پن  مراحل در متهم  یشخص رامونیپی بررس ما، امروزی حقوق نظام در

 ةپرونید  لیتشیک  بیه  زنیدان  در  یی ترب و اصالح کانون در حکمی اجرا ةمرحل در فقطی وح رد،یبگ

 و اطفیال  جرائم بهی دگیرس در معتقدند شناسان جرم و دانان حقوق اکثر .اس  شده توجه  یشخص

 عادالنیه  و نیقی ی علیم  بیا  مجرم حق در صادره حکم تا شود توجه آنان  یشخصبه  دیبا نوجوانان

 وی شخصی  اطالعیات  ةمجموعی  از کیه  اسی  ی شناسی  جرمی دستاوردها از  یشخص ةپروند. باشد

 بیه ی ابیدسیت  آن از هدف و شود می لیتشک زندان ویی قضا دستگاه در مجرمان و متهمانی خانوادگ

 . اس  فرد  یشخص بر مجازات اعمال قیتطب و ها مجازات کردن یفرد ها، تمجازا اهداف

 میددکاران  وییهه  ، بیه کارشناسیان کیارگیری نظرهیای    هبی  و آن بیودن  کامل و  یشخصیی شناسا

 اقیدامات  و هیا  مجازات کردن یفرد و نوجوانان و اطفال  یشخصیی شناسا در مهم ینقشی اجتماع

 قائیل  آنی بیرا ی خاص  یاهم انیمجر زین و گذار قانون دیبا و رددا آنان اصالح و ،یتیترب وی نیمأت

  یشخصی  ةپروند لیتشک حزومی حیتلو طور به ،مصوبی اسالم مجازات قانون طور که همان .شوند
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 تیا  نوجوانیان  و اطفیال بیارة  در آن بودن یاحزام به زین 2931ی فریکی دادرس نییآ قانون و رفتهیپذ را

 حقیوق  در شخصیی  هیای   پرونیده  در وستهیپ و منسجم ةمطاحع با. اس  هکرد  یتصر ششم درجه

 شیود  حاصل می جهینت نیا ،یفریک عداح ی نهادها بر دهیپد نیای رگذاریتأث  یفیک نییتب وی فریک

  یشخصی هیای   اخیتالل  شیناخ   بیه  توجیه  یبی  دیی مف و کارآمدیی قضا اس یس هرگونه اتخاذ که

 . یس ن ریپذ امکان آن درمان وی ابی شهیر مجرمان،

آن  وکیرده   توجیه  آن کردن ییاجرا امکان و موجود طیشرا و امکانات به قانون بیتصو در دیبا

 و  یشخصی  لیتشیک  بیر  ثرؤم عوامل دیبا قضاتویهه  ، بهانیمجر و گذار قانون. سازی کنند یرا بوم

  یشخصی یی شناسیا  ةپروند اتیمحتو در ویی شناسا را نوجوانان و اطفالی بزهکار بر موثر عوامل

 هیی ته خاصی ها فرم امر نیای برا وی احزام را آنی بررس و لیتکم ،ینیب شیپی فریک ةپروند کنار در

ی بیرا . شیود   یی تعری فیر یک ضیمان   آن نکردن میتنظی برا و دهند قرار قضات اریاخت در وند کن

 یانسیان ی رویی ن وی میاح  امکانیات  دیی با آن از بهتر ةاستفاد و آن لیتکم و  یشخصة پروند لیتشک

 انیی مجر اریی اخت در و ایی مه را( ربطیی ذ نامتخصص و کارشناسان ،یاجتماع مددکار ،یقاض کارمند،)

 . ددا قرار

 و قیات یتحق کارگیری به با  یشخصیی شناسا ةپروند ،ییاجرا مقدمات کردن فراهم با اس  دیام

جیز آن   وی میذهب  علیوم  ،یشناس جرم ،یشناس روان ،یپزشک روان ،یپزشکی فن نامتخصص هاینظر

 و  یشخصی  مجیازات،  اعمیال  در هیا  دادگیاه  و شیود  ریپذ امکان صیتشخ قیطر نیا از و ،لیتشک

 عوارض و آثار که زندان بهی فریکی اجرا ضمان  منحصرکردن. بدهند قرار مدنظر را مجرم طیشرا

 در ویهه به. بود خواهد دیمف حبسی ها نیگزیجا کارگیری به و یس ن  یصح دارد زینی اریبسی منف

 بیا  متناسیب  مجیازات  نییی تع و نامجرمی ی بازسیازگار  و اصیالح  در کهی مقدمات قاتیتحق ةمرحل

ی دیمف و مؤثر اقدامات نوجوانان و اطفالبارة درها  مجازات کردن یفرد اصل و بزهکاران  یشخص

 .داد انجام
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