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Abstract 
Children and adolescents are more likely to be harmed by others in terms of age and 
personality against social events, including deviance and delinquency.In fact, despite 
the fact that it is one of the Barriers tocriminal liability,But the vital and criticality of 
childhood and adolescence has led the legislatorTo design the rules among the 
child's behavioral and pedagogical factors and the system for responding to these 
social incompatibility behaviors in a special and differential legal system.Our 
lawmakers in the Islamic Penal Code of 2013, in pursuit of this goal, have enacted 
the following laws under Chapter 10 of the Law on the penalties and measures for 
the education of children and adolescents.In the Criminal Procedure Code of 2013, 
the title of the chapter on the enforcement of laws is limited to children and the 
institution implementing the judgments of children and adolescents.This study seeks 
to investigate the fact that although legislated materials for children and adolescents 
can be effective in the rehabilitation and development of children and adolescents, 
but in the Iranian penal system, what executive solutions are provided for these 
regulations and what are the executive challenges that they may face with in the 
implementation of criminal sentences. In this regard, the system of execution of 
criminal sentences of Iranian and Egyptian law is compared with a pathological 
view of Iranian law in order to provide effective suggestions for reforming the 
system of execution of criminal sentences of children and adolescents in Iran. It 
should be noted that this research has been done by descriptive-analytical method 
and in the collection of resources, the library method has been used. 
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 چکیده
لحاظ سنی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی ازجمله انحراف و بزهکاار  در   و نوجوانان به کودکان

ار شام انع مسئولیت کیفر  باه وآنکه از مبا عبارت بهتر، صغر سن معرض آسیب بیشتر  قرار دارند. به
گذار را بر آن داشته است تا قواعد مرباو  باه   آید، اما حیاتی بودن دوران کودکی و نوجوانی، قانونمی

دهی به این رفتارها  ناسازگار اجتماعی را در یا  نظاام   عوامل رفتار  و تربیتی کودک و نظام پاسخ
انین را ذیال فصال دها     قو یادشده،گذار ایران در پی نیل به هدف حقوقی افتراقی طراحی کند. قانون
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان عنوان مجازات با 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

نیاز ذیال فصال اجارا  احکاام، قاوانینی را        1392تصویب رساند. در قانون آیین دادرسی کیفار   به
در پای   وده اسات. ایان پاژوه    صورت محدود برا  نهاد اجرا  احکام اطفال و نوجوانان مقارر نما  به

و نوجواناان   کودکاان خصاو    در یله است کاه اگرهاه ماواد تقنینا    ئاین مسها  دستیابی به پاسخ
مؤثر باشد، اما در نظام کیفر  ایران،هه راهکارها  اجرایی برا  این  آنانتواند در بازپرور  و رشد می

گاذار کاه هماان اجارا  احکاام      ونتحقق غرض قاان  ۀبینی شده و این مقررات در مرحلمقررات پی 
ۀ اقدامات تأمینی و تربیتی در این راستا، به مقایس است؟ها  اجرایی مواجه با هه هال  کیفر  است،

شناساانه باه   حقوق ایران و مصر با نگااهی آسایب   کودکان و نوجوانان در نظام اجرا  احکام کیفر  و
در جهات اصاالن نظاام اجارا  احکاام کیفار        بتوان شود تا از این رهگذر حقوق ایران پرداخته می

پژوه  باا رو    نیذکر است که ا شایان کارآمد را ارائه نمود. هاییو نوجوانان ایران، پیشنهاد کودکان
 استفاده شده است.  امنابع از رو  کتابخانه  آورانجام شده و در جمع یلیتحل -یفیتوص

 کلیدی واژگان
 حقوق کیفر  ایران، حقوق کیفر  مصر.اقدامات تأمینی و تربیتی، انان، و نوجو کودکاناجرا  احکام کیفر ، 
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 مقدمه
در معارض خطار از رهگاذر     کودکاان اطفاال بزهکاار از یا  ساو، از      ۀنظام عدالت کیفر  ویاژ 

دیده شدن آناان در آیناده حمایات    منظور پیشگیر  از مجرم و بزهها  مدنی و پرورشی بهاقدام
ها  بازپرورانه و اصالحی در مقام پیشگیر  از تکرار جارم آناان   اقدام کند و از سو  دیگر، بامی
اجتماعی و خانوادگی، محیطی، تحصیلی  ۀنهایت با توجه به سابق. در(652 :1969)عویس،  است
ها به مادران و پدران، مربیان، همساانن  تعمی  آننیز و  ،هابا تداوم بخشیدن به این اقدامو آنان 

از مقاوم شدن آنان در مقابل بزهکار  )مهارا،   دنبال پیشگیر م عدالت کیفر  بهو...، درواقع نظا
ها و هنجارهاا در آیناده   و داشتن نسلی متناسب با ارز  (43 :1385، همو؛ 287-271 :1381

 (.657: 1927است )راشد، 
و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی در برابر وقاایع اجتمااعی ازجملاه انحاراف و      کودکان

رو   ،هکار  در معرض صدمه و آسیب بیشتر  نسابت باه دیگاران قارار دارناد. در حقیقات      بز
دیدگی نهادهاا  اجتمااعی ازجملاه خاانواده،     نقصان و آسیب ۀبه ارتکاب جرم نتیج آنهاآوردن 

هاا تعریاف شاده    است که در جامعه بارا  آن  هاییمدرسه، محله و...، در ایفا  وظایف و رسالت
، صاغار بزهکاار )معاارض باا قاانون(،      کودکاان شناسای  (. از منظر جرم136 :تا)بسیسو، بی است

حمایات نظاام کیفار  هساتند کاه در مقاام جباران قصاور          ۀمنحرف و ناساازگار نیاز شایسات   
ویژه مدنی به ۀها  اجتماعی شخصی خانوادگی و تحصیلی، بیشتر با کم  نهادها  جامعمحیط

 مواناع آنکاه از   باا صاغر سان    (.18-19: 1390نالی،زی و شود )مدنی قهفرخیخانواده اعمال می
آیاد، ولای حیااتی و بحرانای باودن دوران کاودکی و نوجاوانی،        شامار مای  مسئولیت کیفر  به

دهی به ایان  گذار را بر آن داشته است تا میان عوامل رفتار  و تربیتی کودک و نظام پاسخقانون
حقوقی اختصاصی و افتراقی طراحای کناد   رفتارها  ناسازگار اجتماعی، قواعد  را در ی  نظام 

 دساتیابی  در پای  1392در قانون مجازات اسالمی مصوب  ما گذارقانون (.38 :1955، )المرصفی
هاا و اقادامات   مجاازات »عناوان   باا  گفتاه پی ، قوانین را ذیل فصل ده  قانون یادشدهبه هدف 

آیین دادرسی کیفار  نیاز ذیال     تصویب رساند. در قانونبه «تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
و نهاد اجارا  احکاام اطفاال و     کودکانصورت محدود برا  سرفصل اجرا  احکام، قوانینی را به

 نوجوانان مقرر نموده است.
هاا  مراجاع کیفار  باه نتیجاه      ها و کوشا  رأ  صادره که با تمام تال  اگر بدیهی است

اجارا نشاود یاا     موقاع اسات، باه   گذاشتهه نیز بر دو  دولت و جامع رسیده و بار مالی سنگینی
ها  مجازات یا اقدامات تأمینی قدرت و توان نزم را در اجرا نداشته باشد، نخواهد توانست هدف

عبارت بهتر، تا زمانی که حک  در مراحل مختلف دادرسای کیفار    د. بهسازو تربیتی را برآورده 
تواناد  نمای  به نتیجاه نرسایده اسات،   ازجمله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی 
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آخارین مرحلاه از   « اجارا  احکاام کیفار    » بناابراین  ها  اعمال مجازات را تأمین نماید.هدف
تعقیب، دادرسی و صدور حکا  تلقای    اقدامات، تحقیقات، ۀی و برآیند کلیییند رسیدگی قضاافر
 مند توجه ویژه است.نیاز منظور طراحی نظام افتراقی( که به2 :1390گردد )رفیعیان، می

له اسات کاه هرهناد ماواد     ئدر پی بررسی ایان مسا   تحلیلی -با رو  توصیفی این پژوه 
تواند در بازپرور  و رشد آناان ماؤثر باشاد، اماا هاه      و نوجوانان می کودکانخصو   قانونی در

 و ایان مقاررات   است بینی شدهراهکارها  اجرایی برا  این مقررات در نظام کیفر  ایران پی 
باه هادف    دساتیابی در جهات  ؟ گذار را محقق نمایداجرا غرض قانون ۀتواند در مرحلهگونه می
و نوجواناان در نظاام    کودکان، این مقاله با بررسی قوانین حاک  بر اجرا  احکام کیفر  یادشده

ها  موجود در نظام حاک  بر و تطبیق آن با قوانین ایران، به واکاو  آسیب 1حقوق کیفر  مصر
پردازد. بر این اساس، ابتدا اقدامات تأمینی و و نوجوانان می کودکاننین اجرا  احکام کیفر  قوا

شناسانه به نق  سپس با نگاهی آسیب ،تربیتی مقرر در قوانین کیفر  ایران و مصر تشریح شده
تارین نقا  را در نهااد    عنوان دو مقام که مه مددکار اجتماعی و قاضی اجرا  احکام کیفر  به

 شود.پرداخته می کنند،جرا  احکام کیفر  اطفال و نوجوانان ایفا میا
 

   مصر و ایران کیفری قوانین در مقرر تربیتی و تأمینی . اقدامات1
هاا  اخیار رد داده و   مفهوم، نوع و کیفیات جارم و بزهکاار  در ساده     زمان با تحونتی که دره 

واکان   »ه اسات،  ساختمواجه  از گذشته است، ها را با بزهکار  اطفال که پیچیده و متفاوتدولت
عناوان  ها  وسیعی بوده است. مجازات زندان بهشاهد دگرگونی نیز به تناسبْ« اجتماعی علیه جرم

گیارد.  ازپی  ماورد بحاو و مناقشاه قارار مای     ها  کیفر ، امروزه بی ترین مجازاتیکی از مه 
زیارا   ،تواند ناقض حقوق بشر محسوب گاردد امروزه این امر مسل  شده است که مجازات زندان می

آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصالی از اعماال مجاازات زنادان کاامالا متفااوت اسات.        
نتیجۀ پیشاگیر  از   دستیابی بهموجب  کودکانکه مجازات  اندکارگزاران قضا به این نتیجه رسیده

هاایی  سبب گردیده است تا به شیوه ،ینهمو  بلکه مضرات فراوانی را نیز داشته ،ارتکاب جرم نشده
(. از ساو  دیگار، در بیشاتر    14 :1393روکاا،   و )هاشامی خانعباسای   غیر از زندان متوسل شاوند 

ه است و تحت ساختاز بزرگسانن متمایز  کودکان رای کنترل نوجوانان و یها  دنیا نظام قضاکشور
، )احمد  پردازدو نوجوانان می کودکاناصالن  رویکرد بازپرور  به مراقبت مددکاران اجتماعی و با

« حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برا  دادرسی ویژه نوجواناان » 8در ماده  (.8 :1388
)مقررات پکن(، ممانعت و اجتناب از آسیب رساندن به نوجواناان طای فرآیناد برهساب زنای، باه       

(. بناابراین،  88 :1379)سیگل،  ر گرفته است.عنوان حقِ بر داشتن حری  خصوصی، مورد اشاره قرا
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 بایاد بلکه ی  مؤسسه اسات کاه    ،را مجازات کند کودکدادگاه اطفال تنها ی  محکمه نیست که 
 (.32 :1951؛ العانی، 19 :1954)المیدانی،  کم  نماید و به رشد اجتماعی 

سی اسات کاه   و نوجوان ک کودکشناسی، شناسی در علوم اجتماعی و رواناز منظر اصطالن
(. ضاابطۀ  37 :1981)نشاأت اباراهی ،    هنوز به کمال رشد اجتماعی و روانی خود نرسیده اسات 
، در دختران سن کمتر از نه ساال و  ایران تشخیص کودک از غیر کودک از منظر حقوق کیفر 

از  از این حیو، کودک مسئولیت کیفر  نادارد.  ؛در پسران سن کمتر از پانزده سال قمر  است
توان کودک را به اعتبار داشتن مسئولیت کیفر  افتراقای تعریاف نماود. از ایان     دیگر میمنظر 

حیو، نوجوان را باید ذیل عنوان کودک تبیین کرد. با توجه به مواد مرباو  در قاانون مجاازات    
، مبناا  تفکیا    13942باا اصاالحات    1392و قانون آیین دادرسای کیفار     13921اسالمی 

 سال است )سابحانی  18ی کودک از مسئولیت کیفر  عام، سن کمتر ازمسئولیت کیفر  افتراق
شاوند و سان   گذار مصر نیز افراد  را که مرتکاب جرمای مای   (. قانون84 :1396امیرحسینی،  و
، نوجاوان و جاوان   کاودک آورد که شامل می« حدث»سال است، تحت عنوان  18ها کمتر از آن
سال اسات و جواناان باین     15تا  12ها بین آن که سن نوجوانان همان افراد  هستند شود.می
 (.18 :2009)احمدعوین،  سال سن دارند 18تا  15

، کاودک شاامل تسالی     انواع اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در نظام کیفر  ایاران و مصار،  
 یینظارت قضا، کودکاجرا  اقدامات پیشگیرانه در جهت توانمندساز   نصیحت، اخطار و تذکر،

شناساانه  باا نگااهی آسایب    در ادامه ،در کانون اصالن و تربیت و کانون توانمندساز و نگهدار  
 د.نگیرمورد تبیین قرار می

 

 کودک . تسلیم1. 1
دارد و  کودکااانهاا   محایط اجتمااعی و خاانوادگی نقاا  مهمای در رشاد و ارضااا  توانمناد       

)عبادالحلی ،   گیارد شکل مای  اودر ساختار محیط اجتماعی و خانوادگی حاک  بر  کودکشخصیت 
دو نهاد، اقدامات تاأمینی و تربیتای متناساب باا سان و      این بنابراین با توجه به نق   (.86 :1983

 دو کشاور ایاران و مصار ذکار شاده اسات.       و نوجاوان، در قاوانین   کودکاوضاع و احوال و شرایط 
اطفال و  ۀدربار: »رددامقرر می 1392قانون مجازات اسالمی  88 ۀمادبخشی از ایران در  گذارقانون

ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ساال تماام   شوند و سن آننوجوانانی که مرتکب جرای  تعزیر  می
تسلی  به والدین یاا   -کند: الفشمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می

در حسان اخاالق طفال یاا      خذ تعهد به تأدیاب و تربیات و مواظبات   أاولیاء یا سرپرست قانونی با 
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تسالی  کاردن و   »دارد: و نوجوانان مصار مقارر مای    کودکانقانون  24 ۀماد« ب»بند . «...نوجوان؛ 
 .1«به یکی از والدین  یا هرکس که به ایشان ونیت دارد یا بر ایشان وصایت دارد کودکسپردن 

مقام تعهاد از ایشاان    ن سبب است تا اونا دره آدر قانون مصر ب« یکی از والدین» تصریح به
دیگر  نداند. حتی وصی را بر اشخا   ۀدهد و ثانیاا کسی تقصیر را متوج شانبتواند خطاب قرار

اند، وصای را  مبتنی بر نوع تربیتی که برا  طفل اتخاذ کرده والدینزیرا ، دیگر ترجیح داده است
تربیت و کنترل طفال   ۀر قوها ونیت دارد، دآن نحو  براند. حتی کسی که بهنیز انتخاب نموده

قانون مجاازات   88 ۀماد« الف»تواند ایفا کند. اما بند و در بازاجتماعی کردن و  نقشی بسزا می
سو،  که از ی  هرهند قرار داده است. گذارقانونخطاب تکلیفی  را مورد «والدین»اسالمی ایران 
نیست و الفاظ جماع در قاوانین،   معنا  ضرورت تسلی  کودک به هر دو نفرِ آنها لفظ یادشده به

توان آن لفظ را حمل بر امکان تسلی  کاودک باه یکای از    الزاماا مفید معنا  جمع نیستند و می
رساد؛ اماا باا    نظار مای  در مقام اجرا خطاب یکی از والدین دشوار بهوالدین کرد و از سو  دیگر، 

شاید بتاوان خطااب مااده را    تحلیلی که در حقوق مدنی، پدر را سرپرست خانواده دانسته است، 
 ،هاردو پادر و ماادر،   محدود به مقام پدر دانست. این درحالی است که در مقام اختالف، هنانچه 

متعهد در حسن اخالق و تأدیب رفتار طفل شدند، اما پس از مدتی تعهد خود را انجاام ندادناد،   
خاتالف باین پادر و ماادر     برا  اینکه دادگاه بتواند فرد مقصر را خطاب قرار دهد، امکاان باروز ا  

رسد که در مقام اجارا  احکاام، مقاررات حااک  بار نظاام       نظر میبه ،دیدگاه وجود دارد. از این
 .تدوین یافته است تردقیقدر این خصو   و نوجوانان مصر کودکان کیفر 

 

 تذکر و اخطار . نصیحت،2. 1

نصایحت   -پ» دارد:می رمقر ایران قانون مجازات اسالمی 88مادۀ  «ث»و « ت» ،«پ»بندها  
نگهدار   -خذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛ ثأاخطار و تذکر و یا  -قاضی دادگاه؛ ت ۀوسیلبه

 ۀمااد «. ی  تا پنج ۀدر کانون اصالن و تربیت از سه ماه تا ی  سال در مورد جرای  تعزیر  درج
بیان  زیرصورت وانان را بهو نوج کودکاناقدامات تأمینی برا   2قانون اطفال و نوجوانان مصر 24

نسبت به رفتاار ناپساند  کاه از     دادگاهسرزن  و نصیحت:  -الف» اند از:نموده است که عبارت

                                                           
. إذا ل  یتوافر فی أحد 2ویه أو إلى من له الونیۀ أو الوصایۀ علیه؛ . بتسلی  الحدث إلى أحد أب1التسلی :  -ب. 1

أبو  الحدث أو من له الونیۀ أو الوصایۀ علیهالصالحیۀ بالقیام بتربیته یسل  إلى من یکون أهالا لذل  من أفراد 
عائلها بذل  أسرته فإن ل  یتوافر ذل  یسل  إلى شخص مؤتمن یتعهد بتربیته أو إلى أسرۀ موثوق بها یتعهد 

 . یکون الحک  بتسلی  الحدث إلى غیر الملزم باننفاق علیه لمدۀ ن تزید على سنۀ.3بعد موافقته  على ذل ؛ 
أ. اللاوم والتأنیاب: بتوجیاه    : من هذا القانون للمحکمۀ اتخاذ أ  من التدابیر غیر السالبۀ للحریۀ التالیاۀ:  24المادۀ  .2

ث على ما صدر عنه و تحذیره بأن ن یکرر مثل هذا السلوک مرۀ أخرى بشار   المحکمۀ اللوم والتأنیب إلى الحد
 عدم الحط من کرامته.
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دهد تا دوباره مرتکب هنین رفتار  نشود؛ البته مشارو  باه   ایشان صادر شده است، هشدار می
 «.عدم تنزل دادن شأن و با حفظ منزلت انسانی طفل

قانون مصار بایاد    24 ۀماد« الف»قانون ایران با بند  88 ۀماد« ث»و  «پ»در تطبیق دو بند 
 دقات داشات  باید  قاضی و اخطار و تذکر توجه نمود.در این خصو  از جانببه مفهوم نصیحت 

 اخطاار،  که مطابق قانون مصر، اخطار و تذکر با رعایت مقررات خاصی نزم است و شامل هرگونه
 کاودک ات سوء روانی و فرهنگای بار روحیاه و رفتاار     تأثیروجب که م ا اخطار تهدیدگونه مثالا

و شرو  حاک  بر این تذکر و نصیحت مشخص شاده   شود؛ بلکه در قانون مصر، دامنهباشد، نمی
این شرن است که هرگونه تذکر و اخطار به هر شیوه و به هار طریاق در    هب یادشده دامنۀ است.

قاضی دادگااه بیاان شاود     از سو تواند طار  میقانون مصر ممنوع شده است و فقط تذکر و اخ
 مجرماناه  د تا از این طریق بتواند اثر ترک رفتارشودر آن حفظ  کودککه شأن و منزلت انسانی 

و پیشگیر  از بازتکرار آن را برا  طفل در پی داشته باشد. بناابراین، نصایحت، اخطاار و تاذکر     
)العاوجی،   جاب وهان شخصایت طفال شاود     نباید از حدود و آداب عرفی خود تجاوز کناد و مو 

در قانون ایران مغفاول ماناده اسات؛ هرهناد      یادشده(. این درحالی است که تصریح 82: 1986
و  کودکاان موجب حساسایت موضاوع   ، رعایت آن نزم است، اما بهکرامت انسانی مطابق با اصل

 رسد.نظر میگذار بهنوجوانان، شایستۀ تصریح قانون
 

 کودک توانمندسازی جهت در پیشگیرانه ماتاقدا . اجرای3. 1
هرگاه دادگاه مصالحت  » دارد:مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی  88 ۀماد« الف»بند  ۀتبصر

تواند حسب مورد از اشخا  مذکور در این بند تعهد به انجاام اماور  از قبیال ماوارد     بداند می
معرفای طفال یاا نوجاوان باه       -1: نماید خذأذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز 

فرساتادن طفال یاا     -2شناس و دیگر متخصصان و همکار  باا آناان؛   مددکار اجتماعی یا روان
اقادام نزم   -3؛ آماوز  منظاور تحصایل یاا حرفاه    آموزشی و فرهنگی به ۀنوجوان به ی  مؤسس

ز معاشارت و  جلاوگیر  ا  -4جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجاوان تحات نظار پزشا ؛     
آماد طفال یاا    وجلوگیر  از رفت-5ارتبا  مضر طفل یا نوجوان با اشخا  به تشخیص دادگاه؛ 

قاانون مصار نیاز     24 ۀاز مااد  «و»و « هاا »، «د»، «ج»در بندها  «. ها  معیننوجوان به محل
 هاایی کاه  المنفعه در یکی از سازمانرا به انجام خدمات عام کودک -ج» هنین مقرر شده است:

کند که البتاه مادت آن   نهاد ملزم میدهد یا یکی از مؤسسات مردمالمنفعه ارائه میخدمات عام
آماوز  کاه وزارت   به یکای از مراکاز حرفاه    کودکفرستادن  -د .1نباید از ی  سال بیشتر باشد

                                                           
ج: اإللزام بالخدمۀ للمنفعۀ العامۀ فی أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدنی التطوعی لمدۀ  .1

 ن تزید عن سنۀ .
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انجاام   -هاا  .1توسعۀ اجتماعی آن را ایجاد کرده است که البته نبایاد کمتار از یا  ساال باشاد     
 -و .2معین و امتناع از انجام اعمالی دیگر که نباید مادت آن از یا  ساال بیشاتر باشاد      اعمالی

اجتماعی در جهت توانمندساز  ارائاه   ۀوزارت توسع از سو هایی که به برنامه کودکفرستادن 
در تحلیال و   «.3دنا دههاا را ارائاه مای   نهاد  که این نوع از برناماه ها  مردمشود یا سازمانمی

دو کشور باید اذعاان داشات کاه در حقاوق ایاران       ها  حقوقیِدر نظام یادشدهندها  ب ۀمقایس
انجام تکالیفی باشد؛ حال آنکه در حقوق مصار،   اتواند همراه بتسلی  به والدین یا غیر والدین می

باشد، بلکه خاود   یبه شخص خاص کودکحتماا همراه با تسلی   یادشدهلزومی ندارد که تکالیف 
مانند ترک اعتیااد،   صورت تخصصی به انجام تکالیفیرا به نهاد  که به کودکایست بدادگاه می

 آموز  مشغول است، بفرستد.درمان و حرفه
رو سازد، ایان اسات کاه هاه     روبه تواند نظام حقوقی ایران را با هال آنچه در مقام اجرا می

گاذار های    قاانون  ساو،  مراکز وجود دارد. از یا  این به  کودکنفرستادن  ضمانت اجرایی برا 
ده اسات و از ساو  دیگار، در صاورت     کار بینای ن ضمانت اجرایی برا  نقض رفتار والدین پای  

توان آن نهاد را مورد خطاب قرار داد. حتی اگار طفال   نهادها، نمی این به کودکفرستاده نشدن 
د، نا دار  نمایخاود  فرستاده شود، اما آن مراکز از قبول و  یادشدهوالدین به مراکز  از سو نیز 

آموز  و...، را در حرفه کودکد و نند اما نسبت به وظایف خود کوتاهی نماینیا حتی اگر قبول ک
را ماورد خطااب    یادشدهتواند مؤسسه یا نهاد د، در این حالت نیز دادگاه کیفر  نمینکم  نکن

زیارا   اذ نمایاد؛ ی را در قبال آن نهاد اتخا یقرار دهد و ضمانت اجرا  عدم انجام دستور مقام قضا
 بایسات آموز  به آن نهاد بفرستد، بلکاه مای  حرفه برا طور مستقی  طفل را تواند بهدادگاه نمی

طور غیرمستقی  و از طریق والدین یا هرکس که نگهدار  طفال باه و    دستور دهد که طفل به
کیفار   فرستاده شود. این درحالی است کاه در نظاام    گفتهپی سپرده شده است، به نهادها  

طور مساتقی  نهااد   تواند بهشود؛ زیرا قاضی دادگاه میهال  مطرن نمیاین مصر، در مقام اجرا 
آموز  و... را مورد خطاب قرار دهد و در صورت تخطی از دستور دادگااه، ضامانت اجارا     حرفه

 نزم را در قبال هنین نهاد  اع  از کیفر  یا انتظامی اتخاذ نماید.
 

 قضایی . نظارت4. 1
باا ایان توضایح کاه      .داناد نظارت قضایی را از اقدامات تأمینی مای قانون مصر  24 ۀماد «ز» بند

هاا  آن دادگاهکه  یدر محیط طبیعی خود تحت نظارت و رسیدگی، همراه با انجام تکالیف کودک

                                                           
 المختصۀ التی یعتمدها الوزیر لهذه الغایۀ لمدۀ ن تزید عن سنۀ .د: اإللحاق بالتدریب المهنی فی أحد المراکز . 1
 ها: القیام بواجبات معینۀ أو انمتناع عن القیام بعمل معین لمدۀ ن تزید عن سنۀ.. 2
 و: إلحاق الحدث ببرامج تأهیلیۀ تنظمها الوزارۀ أو أ  من مؤسسات المجتمع المدنی أو أ  جهۀ أخرى یعتمدها الوزیر. .3
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 د.باو از یا  ساال بیشاتر نخواهاد     یادشاده  گیارد و مادت نظاارت    را مقرر کرده است، قرار می
کمتر از پانزده ساال   ایران نیز در این خصو ، تنها پنج نوع از اقدامات را برا  اطفالِ گذارقانون

نداز: تسلی  به والدین، تسالی  باه اشاخا  حقاوقی یاا      ادرنظر گرفته است. این پنج نوع عبارت
خذ تعهد.این أقاضی، تذکر و اخطار همراه با  ۀوسیلخذ تعهد، نصیحت بهأحقیقی غیر از والدین، 

هاا نظاارت   گذار مصر انواع دیگر  را نیز مقرر کرده است که یکای از آن قانون لی است کهدرحا
عملکرد اجرایی این نوع از  ۀذکر است که نحو شایانقضایی است که شاید بهترین نوع آن باشد. 

اقدامات تأمینی و تربیتی با توجه به نقشی که مددکار اجتماعی در اجرا  این نوع قرار دارد، در 
اسات کاه اقادامات تاأمینی و تربیتای       گفتنای . شاد   دیگر  از این نوشتار بررسی خواهد بخ

هجاده  افراد، اع  از افراد کمتر از پانزده سال یا بای  از آن تاا    ۀدر قانون مصر برا  هم یادشده
 سال قابل اعمال است.

 

  توانمندسازی کانون و تربیت و اصالح . کانون5. 1
اصالن و تربیات آناان اسات. اگرهاه ایان       ،و نوجوانان کودکانا  خا  بر یقانون وضعهدف از 

، اما شاید بتاوان اذعاان   شودمیها محسوب هدف ی  هدف کالسی  برا  اجرا  تمام مجازات
شده برا  اطفاال  اقدامات تأمینی و تربیتیِ تبیین ، تنها غرضِکودکانها  داشت که در مجازات

کاانون اصاالن و تربیات نیاز از      (.195 :1971)عااذر،   و نوجوانان، اصالن و تربیات آناان اسات   
 اسات  و نوجواناان  کودکاان شناسی نوین برا  اصاالن و بازاجتمااعی نماودن    وردها  جرمادست

ها  اصالن و تربیت اماکنی هستند که برا  نگهدار  و در ایران کانون (.114 :1395)خاطر ، 
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در انسازمان زند از سو  و نوجوانان بزهکار کودکانتربیت 

قضائیه در سایر منااطق کشاور    ۀها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قومراکز استان
یاا   کاودک . هرگاه حسب گزار  مدیران کانون، رفتار و اخاالق  1شونداند یا ایجاد میایجاد شده

قاضای   از جاناب رت احاراز موضاوع   دیگر گاردد، در صاو   همسانننوجوانی موجب فساد اخالق 
در محال دیگار  در هماان     یادشدهیا نوجوان  کودکدادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور و ، 

شود و پس از اصالن اخالق و رفتاار  باا دساتور دادگااه باه محال قبلای        قسمت نگهدار  می
 کودکاان خصاو   گهدار  در کانون اصاالن و تربیات در   . در حقوق ایران، ن2شودبازگردانده می

باا  ساال،   18تاا   15نوجوانان  و برا  ،عنوان یکی از اقدامات تأمینی و تربیتیبه ،سال 15تا  12
در مقرر شده اسات. عنوان ی  مجازات ، به1392قانون مجازات اسالمی  89عنایت به صدر مادۀ 

کاانون  شاوند، باه   که کمتر از دوازده سال سن دارند و مرتکاب جارم مای    کودکانیقانون مصر، 

                                                           
 .1394اصالحی  1392آیین دادرسی کیفر  مصوب  526 ۀماد .1
 .1394اصالحی  1392آیین دادرسی کیفر  مصوب  527 ۀماد .2
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بی  از دوازده سال باشاد، باه کاانون توانمندسااز       انآن سن اگر؛ حال روندمیاصالن و تربیت 
 15 تاا  12مصر در خصو  نوجوانان بین  و نوجوانان کودکانقانون  25 ۀماد شوند.فرستاده می

کاه   هنانچاه نوجاوان مرتکاب جناایتی شاود      الاف: »دارد: مقارر مای   سال، اع  از دختر و پسر،
ساال   12تا  8به کانون توانمندساز  فرستاده شود که میزان آن بین  بایدت  اعدام باشد، مجازا
هنانچه نوجوان مرتکب جنایتی شودکه مجازات  انجام کارهاا  شااق اباد  باشاد،      ؛ ب:1است
 ؛ ج:2ساال اسات   10تاا   5بایست به کانون توانمندساز  فرستاده شود کاه میازان آن باین    می

موقات یاا بازداشات باشاد،      ۀکاه مجاازات  اعماال شااق     ب جنایتی شاود هنانچه نوجوان مرتک
هنانچه  ؛ د:3سال است 5تا  3بایست به کانون توانمندساز  فرستاده شود که میزان آن بین می

باه کاانون توانمندسااز  فرساتاده      بایدکه مجازات  حبس باشد،  نوجوان مرتکب جنایتی شود
در صورت وجود : ؛ ه4شده برا  اشخا  بزرگسال استسوم مجازات معینشود که میزان آن ی 

مزباور تقلیال دهاد یاا      ۀمااد « د»را به بند  یادشدهها  تواند مجازاتعوامل تخفیف، دادگاه می
 «.5تعیین شد، محکوم نماید 24ۀ هایی که در ماداینکه به مجازات

و تربیات قارار   بند  و تحلیل اجرا  مجازات نگهدار  در کانون اصاالن  آنچه مبنا  تقسی 
فارغ از شاخص سن، نوع مجازات است که در قانون مصر مبنا  مجاازات حابس و    گرفته است،

بناد  جارم متفااوت    اعمال شاقه، اع  از دائ  و موقت است؛ اما در حقوق ایران که ناوع درجاه  
تعزیر ، حد یا قصاا  باودن مجاازات اسات. بناابراین، شااید        است، مبنا  آن حبس، مجازات

اما نزم است بیان شود که  ،نظر برسدامر نامناسب به آغازدر  شناسانه این دو نهادآسیب ۀمقایس
آنچه مبنا  بحو این مقاله است، اجرا  حک  اسات کاه هماان نگهادار  در کاانون اصاالن و       

 باشد.تربیت می
ون قان 88 ۀماد 1 ۀسال، تبصر 15تا  12و  ،سال 12 در خصو  مجازات تعزیر  افراد کمتر از

                                                           
أ. إذا اقترف الفتى جنایۀ تستوجب عقوبۀ اإلعدام فیحک  علیه بوضعه فی دار تأهیل األحداث مدۀ ن : 25المادۀ  .1

 تقل عن ثمانی سنوات ون تزید على اثنتی عشرۀ سنۀ.
ب. إذا اقترف الفتى جنایۀ تستوجب عقوبۀ األشغال الشاقۀ المؤبدۀ فیحک  علیه بوضعه فی دار تأهیل األحداث  .2

 مدۀ ن تقل عن خمس سنوات ون تزید على عشر سنوات.
یل ج. إذا اقترف الفتى جنایۀ تستوجب عقوبۀ األشغال الشاقۀ المؤقتۀ أو انعتقال فیحک  علیه بوضعه فی دار تأه .3

 األحداث مدۀ ن تقل ثالث سنوات ون تزید على خمس سنوات.
د. إذا اقترف الفتى جنحۀ تستوجب الحبس یوضع فی دار تأهیل األحداث مدۀ ن تتجاوز ثلو مدۀ العقوبۀ  .4

 .المنصو  علیها فی قانون العقوبات
و  علیها فی الفقرۀ )د( من هذه للمحکمۀ، إذا توافرت أسباب مخففۀ تقدیریۀ، ان تستبدل بأ  عقوبۀ منص .ه. 5

. إذا اقترف الفتى مخالفۀ على ( من هذا القانون؛ و24المادۀ أ  من التدابیر المنصو  علیها فی المادۀ )
 المحکمۀ أن توجه له لوماا.
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 ۀفقاط درباار   2«ث»و  1«ت»تصمیمات ماذکور در بنادها    » دارد:مجازات اسالمی ایران مقرر می
ساال،   15تاا   12باین   اندر ماورد پسار  «. ..اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است.

قانون مجازات اسالمی ایران، از حیو جرایمای کاه مجازاتشاان قصاا  یاا حاد        88 ۀماد 2ۀتبصر
هرگاه نابالغ مرتکاب یکای از جارای  موجاب حاد یاا قصاا  گاردد،         » دارد:ت، هنین مقرر میاس

درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمر  سن داشته باشد، به یکی از اقدامات مقارر در بنادها    
تاا  « الاف »و در غیر این صورت، یکی از اقدامات مقرر در بندها   شودمحکوم می 4«ث» یا 3«ت»
هاا   مجاازات  ۀهمچناین در حقاوق ایاران درباار    «. گاردد ها اتخاذ میماده در مورد آن این« پ»

 ی مقرر شده است.هایقانون مجازات اسالمی، مجازات 89 ۀدر ماد سال 18تا  15تعزیر  افراد 
ساال   18تاا   15باین   هاا و نوجوانان مصر در مورد جوانانی که سن آن کودکانقانون  26 ۀماد
کاه مجاازات  اعادام باشاد،      الاف: هنانچاه جاوانی مرتکاب جناایتی شاود      »د: دارمقرر می ،است
جاوانی   اگار  ب: ؛5سال است 10تا  6بایست به کانون توانمندساز  فرستاده شود که میزان آن می

بایسات باه کاانون توانمندسااز      دائمی باشد، مای  ۀکه مجازات  اعمال شاق مرتکب جنایتی شود
کاه   هنانچه جوانی مرتکاب جناایتی شاود    ؛ ج:6سال است 8تا  3فرستاده شود که میزان آن بین 

بایست به کانون توانمندساز  فرستاده شاود کاه   موقت یا بازداشت باشد، می ۀمجازات  اعمال شاق
تواناد مجاازات جاوان را باه     عوامل مخففه بیاباد مای   دادگاه اگرسال است و  3تا  1میزان آن بین 

ا  مرتکاب  جارم جنحاه   هنانچه ؛ د:7شده است تبدیل نماید بینیپی کودکان تدابیر  که برا  
 «.8را نسبت به جوان اعمال نماید 24 ۀدر مادیادشده  بایست تدابیرشود، محکمه می

هجده ساال   بند  فقهی پایبند است، در مورد افراد کمتر ازگذار ایران هون به تقسی قانون
در جرای  » دارد:مقرر می 91 ۀدر ماد که مرتکب جرمی شوند که مجازات  قصا  یا حد است،

                                                           
 خذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.أاخطار و تذکر یا  .1
 نگهدار  در کانون اصالن و تربیت.. 2
 و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.اخطار و تذکر  .3
 نگهدار  در کانون اصالن و تربیت. .4
إذا اقترف المراهق جنایۀ تستوجب عقوبۀ اإلعدام، فیحک  علیه بوضعه فی دار تأهیل األحداث مدۀ أ. : 26المادۀ . 5

 ن تقل عن ست سنوات ون تزید على عشر سنوات.
ب األشغال الشاقۀ المؤبدۀ فیحک  علیه بوضعه فی دار تأهیل األحداث مدۀ ن ب. إذا اقترف المراهق جنایۀ تستوج. 6

 تقل عن ثالث سنوات ون تزید على ثمانی سنوات.
ج. إذا اقترف المراهق جنایۀ تستوجب عقوبۀ األشغال الشاقۀ المؤقتۀ أو انعتقال فیحک  علیه بوضعه فی دار . 7

على ثالث سنوات وللمحکمۀ ان وجدت أسباباا مخففۀ تقدیریۀ  تأهیل األحداث مدۀ ن تقل عن سنۀ ون تزید
 ( من هذا القانون.24أن تستبدل بالعقوبۀ أیاا من التدابیر المنصو  علیها فی المادۀ )

د. إذا اقترف المراهق جنحۀ فعلى المحکمۀ أن تفصل فی الدعوى بأ  من التدابیر المنصو  علیها فی المادۀ . 8
 ها. إذا اقترف المراهق مخالفۀ فعلى المحکمۀ أن توجه له لوماا. ( من هذا القانون؛24)
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شاده و یاا حرمات    موجب حد یا قصا ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام
آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجاه  

ایان درحاالی اسات     «.شوندمیشده در این فصل محکوم بینیپی  ها ها به مجازاتبه سن آن
بند  ندانسته، در قانون آن گذار مصر  خود را ملزم به تقنین برگرفته از هنین تقسی که قانون

 کشور نیز تجلی نیافته است.
ناساازگار   کودکاان توان اذعان داشت که قانون مصر به تفکی  می گفتهپی در تحلیل مواد 

و بلکه مقررات واحد  را در مقاام اجارا برشامرده     ،از حیو مؤنو بودن و بلوغ شرعی نپرداخته
. همچنین در قانون این در حالی است که مقنن ایرانی جزئیات یادشده را مد نظر قرار داده است

عناوان یا  اقادام تاأمینی،     بیان شد، انجام خدمات عمومی به 24 ۀطور که ذیل مادهمان مصر،
از سال را نیز شامل شود.  12 زیرتواند افراد ه میبلک ،سال نیست 18تا  12افراد  بهتنها منحصر 
ازجملاه   ،نگهدار  در ساعات معین در خانه و نیز در روزها  پایانی هفته در کانونسو  دیگر، 

اقدامات تأمینی مقرر در حقوق کیفر  ایران است که در نظام حقاوقی مصار بارا  نوجواناان و     
 بینی نشده است.جوانان پی 

 

 کیفرری  حقرو   در احکرا   اجررای  قاضی و جتماعیا مددکار . نقش2
 مصر و ایران

ها و هنجارها  اجتمااعی  مبتنی بر ارز  کودکساز  و تربیت مراقبت اجتماعی درواقع همگام
توان غایت نظام تقنینی اقادامات تاأمینی و تربیتای دانسات )رضاا اساماعیل،       است و این را می

هادف، دو منصاب   ایان  گذار در جهات تحقاق   ( که مقنن طراحی نموده است. قانون62 :1397
نقا    در اداماه، ده اسات.  کر بینیپی  را «مددکار اجتماعی»و « قاضی اجرا  احکام کیفر »

شناسانه به قاضی اجرا  احکام کیفر  و نق  مشترک ایشان با نگاهی آسیب مددکار اجتماعی،
 شود.نظام اجرا  احکام کیفر  ایران در تطبیق با حقوق مصر تشریح می

 

 مصر و ایران کیفری قوانین در اجتماعی مددکار . نقش1. 2
 ۀدارد که برا  هممقرر می 25 ۀماده است، ماد 30که متشکل از  1948حقوق بشر  ۀدر اعالمی
هاا  تمام دولات  ۀاز حمایت اجتماعی وجود دارد؛ لذا این وظیف مند بهرهداشتن و  حقِ کودکان،

و با هدف ممانعت از  کودکان  اجتماعی رر جهت رشد و پروطور خا  داست که اسلوبی را به
برا  تحقق تعهد  (.72 :1421)منصور،  طراحی نمایند آنانفساد اخالقی و حفظ حیات جسمی 

در نظام اجرا  احکام کیفر  حقوق مصر و ایران، نهاد مددکار  اجتمااعی وضاع شاده     یادشده
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نگااهی  د در حقاوق کیفار  مصار، باا     مداقاه در سااختار ایان نهاا     ضامن ، اداماه است کاه در  
گازار  و   ۀهاا، ارائا  به تشریح این نق  از منظر ویژگای  شناسانه به حقوق کیفر  ایران،آسیب

و  ،ی و نقا  ماددکار اجتمااعی   ینظارت قضایند تحقیق و دادگاه، انق  مددکار اجتماعی در فر
 شود.اجرا  وظایف مددکار اجتماعی پرداخته می ضمانتنیز 
 

 هاویژگی .1. 1. 2
شناسای  جامعاه  یاا شناسی روان ۀمددکار اجتماعی باید در رشتدر نظام حقوق کیفر  کشور مصر، 

نسابت باه    بوده،تمام مراحل تحقیق و محاکمه در کنار پلیس  در نزم است تخصص داشته باشد و
 1تحقیقات اعتماد و توجه کاافی داشاته باشاد و باه ارز  و اعتباار ایان تحقیقاات صاحه گاذارد         

 کودکان(. بنابراین با توجه به نقشی که مددکار اجتماعی در هدایت و پرور  2 :1997)عبدالتواب، 
و جوانان بزهکار در جهت اجتماعی شدن و نوع برخورد متناسب با ویژگی شخصیتی کودکان دارد، 

 رهنمون سازد. یادشدهها  به هدف دستیابیتواند مددکار اجتماعی را در این دو رشته می
شاهریور   26اجرایای ماددکار  اجتمااعی مصاوب      ۀنامحقوق کیفر  ایران اگرهه آیین در
تبادیل   ،و مقاررات موجاود در قاانون    دهه همان اساس قانون مجازاتِ وجود دارد، اما بر 1379

هاا و اقادامات   ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشاور باه ساازمان زنادان    شورا  سرپرستی زندان
مصوبه بیشتر ناظر باه  این . همچنین انجام گرفت 1364بهمن  6ر مصوب تأمینی و تربیتی کشو

ها و کانون اصالن و تربیات اسات؛ حاال آنکاه در قاانون جدیاد مجاازات اساالمی،         بحو زندان
شاده بارا    بینای نگهدار  در کانون اصالن و تربیت یکای از اقادامات تاأمینی و تربیتای پای      

هاا مصاوب   مددکار اجتماعی در قاانون ساازمان زنادان   و نوجوانان است. از سو  دیگر،  کودکان
نیز برا  زندانیان دارا  سن  1345مهر  24کانون اصالن و تربیت مصوب  ۀنامو در آیین 1384
خاصای در جهات ماددکار  اجتمااعی      ۀنامبنابراین هنوز قانون یا آیین .2استسال  18بی  از 

                                                           
. ینشأ مکتب لمراقب السلوک فی کل محکمۀ على أن یکون أحد موظفیه متخصصاا فی علا  الانفس   : أ10المادۀ  .1

 أو انجتماع.
التحقیاق  . یراعى ما أمکن اعتماد مراقب السلوک الذ  ت  استدعاؤه لادى شارطۀ األحاداث لجمیاع مراحال      ب

 والمحاکمۀ إذا کان یعمل فی انختصا  المکانی ذاته.
نامه نیز تنها به وظایف کلی مددکار اجتماعی بدون بیان اینکه هه ضمانت اجرایی برا  این وظایف این آیین در .2

ها باید در کدام مرحله از مراحل دادرسی بینی شده است و نیز بدون اینکه تبیین شود که این گزار پی 
ارائه شود و حتی هه آثار و جایگاهی برا  گزار  مددکار اجتماعی در نظام تقنینی و اجرایی حقوق کیفر  

رسد با توجه به نظر میتصویب شده است که به 1345ها مقرر شده است، در سال اطفال و نوجونان برا  آن
نهاد نیز  ینا ییاجرا زوکارها سا، نزم است که 1392و نوجوانان در سال  کودکانگذار  در مورد مقرارت

 متناسب با شرایط و نیازها  تقنینی تشریح و تبیین گردند.



 221  ...مطالعۀ تطبیقی اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی

 

در ایاران تصاویب    1392المی مصاوب  ی متناسب با مقررات فصل ده  قانون مجازات اسا یقضا
ذکر است که در صورت تقنین و تصاویب در جهات تعیاین اشاخا  واجاد       شایان نشده است.

ه دو رشات ایان  اجتماعی، ضارور  اسات کاه تخصاص ماددکاران در       -ییشرایط این پست قضا
 این پست سازمانی باشد. داشتنجزء شرایط صالحیت  شناسی(شناسی و جامعه)روان
 

 دادگاه و تحقیق فرایند در اجتماعی مددکار نقش و گزارش ارائۀ .2. 1. 2

ن سابب دانسات کاه    ه آتوجه این نوشتار به نق  مددکار اجتماعی در فرایند تحقیق را بایاد با  
هاا ماؤثر   ه  در بحو پیشنهاد اقدامات و ه  در اجرا  اقادامات و نظاارت بار آن   یادشده نق  
فرد  و اجتماعی متعدد  است، اعمال واکن  کیفار   ازآنجا که بزهکار  معلول عوامل  است.
نحو  که بتواند زمینۀ اصالن و درمان بزهکار را فراه  آورد، مستلزم بررسای و شاناخت   مؤثر به

در نظاام حقاوق کیفار     (. 76: 1399اوصاف شخصایتی و  خواهاد باود )شااملو و حساینی،      
از ر زمان انجام تحقیقات مقدماتی بایست دو نوجوانان کشور مصر، مددکار اجتماعی می کودکان
ها و اوضااع و احاوال شخصای، خاانوادگی، اجتمااعی و      ضابطین، گزارشی را شامل ویژگی سو 

اسات و همچناین شارایط فضاا  مدرساه و       یافتها  که طفل در آن رشد فضا  روانی خانواده
نزم بداند، تقدی  رأ   ۀصادرکنند دادگاهتحصیلی و علمی ایشان تهیه کند و آن را هر زمان که 

با حفظ احترام به  وگزار  مددکار اجتماعی  دادگاه بر اساس (.311 :تا)طلعت عیسی، بی 1کند
تصامی    کاودک مصالحت  بارا    ،اصاالن و بازاجتمااعی شادن و     هاا  رو حقوق کاودک و  

 کاودک نظار بار محکومیات     اباراز  و بیاناات شاهود،    ۀهنانچه دادگاه با توجه به ادل .2گیردمی
 .3آنها ارائه دهد تواند نظر خود را نسبت به نقض و عدم اعتبارشت، مددکار اجتماعی میدا

صادور رأ    ۀگزار  در مرحل ۀانجام تحقیقات و ارائ ۀدر نظام حقوق کیفر  ایران، در مرحل
رسایدگی در  »؛ هرهند که ذیل فصل شودمشاهده نمی )دادرسی(، نقشی برا  مددکار اجتماعی

                                                           
على مراقب السلوک أن یقدم للمدعی العام عند مباشرۀ التحقیق تقریراا خطیاا مفصالا یتضمن  : أ.11المادۀ  .1

ادیۀ وانجتماعیۀ والبیئۀ التی المعلومات المتعلقۀ بأحوال الحدث وأسرته والظروف المحیطۀ به بما فی ذل  الم
نشأ وتربى فیها، وبمدرسته وتحصیله العلمی، وعلى مراقب السلوک تقدی  تقاریر نحقۀ للمحکمۀ بهذا 

 الخصو  کلما استدعت الحاجۀ ذل .
: تراعی المحکمۀ مصلحۀ الحدث الفضلى بناء على تقریر مراقب السلوک والبینات المقدمۀ فی القضیۀ 18المادۀ  .2

 ا فی ذل  احترام حقوق الحدث وسبل اصالحه وإدماجه فی المجتمع.بم
. إذا تبین للمحکمۀ بعد اننتهاء من سماع بینات اإلثبات أن البینۀ غیر کافیۀ إلدانۀ الحدث فعلیها : و22مادۀ ال .3

الحدث فعلیها إصدارها قرارها ببراءته أو عدم مسؤولیته حسب مقتضى الحال ، أما إذا تبین لها وجود دلیل ضد 
أن تستمع إلى إفادته وبیناته الدفاعیۀ بحضور محامیه فی القضایا الجنائیۀ ، وبمساعدۀ ولیه أو وصیه أو مراقب 

 السلوک فی قضایا الجنح والمخالفات ، ث  تصدر قرارها .
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، صارفاا از حضاور   1392قانون آیین دادرسای کیفار     413، در مادۀ «نوجواناندادگاه اطفال و 
در جلسۀ رسیدگی دادگاه اطفال و نوجوانان سخن گفتاه  « مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی»

شاده بارا    بینای تر از نقا  پای   است، اما آنچه مد نظر است، نقشی کاراتر و نهاد  کنشگرانه
بینای  گونه که بیان خواهاد شاد، پای    شده است. همچنین، همانمددکار اجتماعی در مادۀ یاد

قاانون آیاین    410و  298ها  کودکاان و نوجواناان مساتند باه ماواد      در دادگاه« مشاور»نق  
را ایفاا نماوده،   « ماددکار اجتمااعی  »تواناد جایگااه ویاژه و ماؤثر     ، نمای 1392دادرسی کیفر  

ایان   ،شناسی نظام کیفار  ایاران بیاان گاردد    در مقام آسیب بایدآنچه جایگزین آن تلقی شود. 
 ۀتحقیقاات مقادماتی و صادور رأ ، از فرایناد و ادلا      ۀاست که اگر مددکار اجتمااعی در مرحلا  

ارتکابی جرم آگاه نشاود و گازار  خاود را در خصاو  اوضااع و احاوال اجتمااعی، فرهنگای،         
زیدن اقدام تأمینی متناسب با خانوادگی و روانی طفل یا نوجوان خطاکار ارائه ندهد، از منظر برگ

تواناد آثاار ساوئی را بارا  دادگااه      شرایط مته  و اثربخشی نق  نظارتی مددکار اجتماعی، می
داشته باشد؛ زیرا نظارت بدون آگاهی بر شرایط مته  سبب خواهد شد که نوع رفتار اتخااذ  از  

از ایان   نباشاد. کودک یا نوجوان باا شارایط و  هماهنا      خصو جانب مددکار اجتماعی در 
باا   توانمندساز  اجتماعی که هدف غایی اجرا  احکام کیفر  است، محقق نخواهد شاد.  حیو،
، ماادۀ  1392از قاانون مجاازات اساالمی مصاوب      882مادۀ  3و تبصرۀ  901مادۀ ، در این وجود
ناماۀ کاانون اصاالن و تربیات     آیین 114، مادۀ 1392قانون آیین دادرسی کیفر  مصوب  5263
مقصاود  . در خصاو   اساتفاده شاده اسات    «گازار  »طاور مابه  از عناوان    به، 1384 مصوب
قاانون مجاازات    90 ۀو مااد  88 ۀماد 3 بنددر  یادشده« گزار  مددکار اجتماعی»گذار از قانون
تواند تقدی  دادگااه شاود و ضامانت    گزار  در کدام مرحله میاین توان پرسید که می، اسالمی

                                                           
صالن و تربیت، ی  یا نوجوان و رفتار او در کانون ا طفلها  رسیده از وضع تواند با توجه به گزار دادگاه می. 1

سوم تقلیل دهد یا نگهدار  را به تسلی  طفل یا بار در رأ  خود تجدیدنظر کند و مدت نگهدار  را تا ی 
 .یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید نوجوان به ولیّ

ه به تواند با توجماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می «ب» و «الف» در بندها  شدهدر مورد تصمیمات اشاره .2
یا نوجوان و رفتار او، هر هند  کودکها  مددکاران اجتماعی از وضع آمده و همچنین گزار عملتحقیقات به

 .یا نوجوان اقتضا کند، در تصمی  خود تجدیدنظر نماید کودکبار که مصلحت 
تربیت و  ی مددجویان و طرز تعلی  ویاند برا  بررسی وضعیت قضاقضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلف. 3

عمل محل خدمت خود بازدید به ۀبار از کانون اصالن و تربیت حوز پیشرفت اخالقی آنان، حداقل هر ماه ی 
 .آورند. این امر مانع اجرا  وظایف قانونی دادستان نیست

و ، نگهدار  موقت آموز ها  کانون اصالن و تربیت در هر حوزه دارا  ی  نفر مدیر و برا  هری  از قسمت. 4
شناس ، روانپزش ، روانتعداد کافی پزش به ، دارا  ی  نفر مسئول خواهد بود و اصالن و تربیت و زندان

، پزشکیار و مراقب ، کارمند دفتر ا ، مربی، آموزگار و آموزگار تعلیمات حرفه، مددکار اجتماعیمتخصص
 .تربیتی و انتظامی در اختیار خواهد داشت
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ماعی در نظام حقوق کیفر  ایران هیست و ایان گازار  در اجارا       مددکار اجتراجرا  گزا
 تواند ایفا نماید.هه نقشی می هادستورات قضات دادگاه
ناظر باه نقا     یادشدهقانون  90 ۀتوان اذعان داشت که مادمی گفتهپی در پاسخ به ابهامات 

و تربیت مقارر شاده اسات.    ها و کانون تعلی  سازمان زندان ۀناممددکار اجتماعی است که در آیین
تنها ناظر باه اقادام تاأمینی و تربیتای نگهادار  در       نامهآییناین  سبب که مقررات نه آب بنابراین،

کاه از ساو     کودکاانی خصاو    بایست تنها درکانون اصالن و تربیت است، مددکار اجتماعی می
گازار  نمایاد و ایان     ۀبه تهیشوند، اقدام دادگاه به نگهدار  در کانون اصالن و تربیت محکوم می

و نوجواناان   کودکاان تواند پس از صدور حک  دادگاه تهیه شود؛ حال آنکاه نسابت باه    می گزار 
 گزار  نیست. ۀدیگر که به سایر انواع اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم شوند، امکان تهی

  نظاارتی  ، ایان تبصاره نااظر باه نقا     88 ۀمااد  3بند  ۀبا توجه به منطوق و صراحت تبصر
به والدین یا غیار از والادین اسات.     کودکمددکار اجتماعی بر اقدامات تأمینی و تربیتی تسلی  

بنابراین با توجه به تعهد  که والدین یا دیگر اشخا  در تأدیب، تربیات و مواظبات باه حسان     
، ماددکار  88 ۀمااد « الاف »بناد   ۀدر تبصار  یادشاده دارناد و همچناین تعهادات     کودکاخالق 
عی در قالب ناظر بر هگونگی ایفا  تعهدات، گزار  خود را مبنی بر موفقیات والادین یاا    اجتما

نمایاد  میارسال حک   ۀکردن طفل در جامعه، به دادگاه صادرکنندن در بازاجتماعیادیگر متعهد
باشد. بناابراین، هنانچاه ایان     88 ۀماد« ب»و « الف»تا از این طریق ضمانت اجرایی بر بندها  

تواند به تغییر شاخص  اع  از والدین و غیر آنها، از تعهداتشان تعد  نمایند، دادگاه می ن،امتعهد
 دیدگی یا بزهکار  قرار گیرد، باز دارد.متعهد اقدام کند تا طفل را از اینکه در معرض بزه

، بحثای در خصاو    1392اگرهه در قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفار  مصاوب   
باا   ،ماعی در مراحل تحقیق، هه در دادسرا و هه در دادگاه، بیاان نشاده اسات     مددکار اجترگزا

این، مقرراتی در دو قانون مربو  به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و قانون اصالن و تربیت کاه  وجود 
برا  مثاال،  شود: به آنها پرداخته می در ادامهاند، وجود دارد که تصویب شده 1340ۀ در ده دو هر

، امکاان اساتفادۀ دادگااه از    1338هاا  اطفاال مصاوب    قانون مربو  به تشکیل دادگااه  7در مادۀ 
وضاع مزاجای یاا روحای     متخصصان فنی یا افراد مورد اعتماد برا  انجام تحقیقااتی در خصاو    

. 1بینای شاده اسات   پای   و محایط معاشارت او   کاودک یا وضع خانوادگی  آنها والدینیا  کودکان
در  کاودک مادت توقیاف   بارا    ،1345 کانون اصالن و تربیات مصاوب  قانون  4 ۀماددر  همچنین

کاودک از  اخالقی سوابق خانوادگی، اجتماعی و خصوصیات ، تحقیق دربارۀ قسمت نگهدار  موقت

                                                           
 یطو مح کودک یوضع خانوادگ یا پدر و مادر آنان یا کودکان یروح یا یوضع مزاج دربارۀ ییقاتهنانچه تحق .1

 بداند، مقتضی که ا وسیله هر به یارا خود  یادشده یقاتتحق تواندیم کودکانمعاشرت او نزم شود، دادگاه 
افراد  یا ین فنمتخصصا زا تواندمی یزن کودکاندادگاه  .را جلب کند داریتاشخا  صالح نظر یا و دهد انجام

 . یدرا انجام دهند استفاده نما یقاتتحقاین  قادر باشندکه   مورد اعتماد
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بینی شده است که درنهایت ی  نسخه از گزار  یادشده به دادگاه سو  مددکاران اجتماعی پی 
تربیتای   ، تنها ناظر به اقادامات تاأمینی و  1340 ۀده گرهه مقررات مصوب در. ا1تقدی  خواهد شد

توان نق  گزار  ماددکار اجتمااعی   در کانون اصالن و تربیت بوده است، اما می کودکاننگهدار  
نزم اسات کاه مقاررات جدیاد      ،ایان وجاود  نیز تسار  داد. باا    را به دادسرا و صدور کیفرخواست

مددکار اجتمااعی   خصو قانون مجازات اسالمی در متناسب با انواع اقدامات تأمینی مقررشده در 
 دادرسی و اجرا  حک  تقنین شود. ،ها  و  در مراحل تحقیق، تعقیبو جایگاه گزار 

 

 اجتماعی مددکار نقش و قضایی . نظارت3. 1. 2
در آن  کاودک ا  کاه  و نوجوانان مصر، مددکار اجتمااعی در منطقاه   کودکاندر حقوق کیفر  
ی ی. نظارت قضا2ی نظارت و تذکر دادن به و  در طول ایام اجرا  تدابیر استسکونت دارد، متول

این نظارت دارا  اصول و شرایطی است که در و  شودمددکار اجتماعی انجام می از سو ی یقضا
دهد، ماددکار اجتمااعی را کاه در    ی مییدادگاهی که حک  به نظارت قضا: »3شودمی بیان ادامه

نمایاد و هنانچاه ماددکار    کند، تعیین مای تار نوجوان نظارت میی بر رفیمدت زمان نظارت قضا
به تکالیف  عمل کند، قاضی اجرا  احکام کیفر  ی  مددکار اجتماعی دیگار   داجتماعی نتوان
دادگاه ی  نسخه را که در مورد گزارشی مبنی بر هگونگی و شارایط   .4نمایدمی و را جایگزین 
دیگار   ۀو ی  نسخ کودکی و ی  نسخه را برا  خود ی است، برا  مددکار اجتماعینظارت قضا

                                                           
اطفال بزهکار دادگاه  یلقانون تشک 7 ۀماد  موقت از نظر اجرا  هدارنگ قسمت در کودک یفدر مدت توق .1

 یقاتطفل، تحق یاخالق یاتصو خصو یاجتماع ی،سوابق خانوادگ ۀکانون، دربار یمددکاران اجتماع یلۀوسبه
 یلۀوسبه  ،او استعداد حرفه یدرس ۀقو یزانم ،یروان ،یعمل خواهد آمد و از نظر وضع جسماننزم به
 مدیر حضور با شورایی در شدهآور جمع سوابق مجموعه. گرفت خواهند قرار ینهن کانون مورد معاامتخصص
که متضمن  ییخواهد شد و گزار  نها یاند، بررسمل آوردهعبه ینهمعا کودککه از  ینمتخصصا و کانون
د که شویم ی خواهد بود، در دو نسخه تنظ  و دربارۀ پیشنهاد  یرو تداب کودک یتشخص یواقع یاتخصوص
خواهد ماند. در  یدر کانون باق  و ۀدر پروند یگرد نسخۀ و شد خواهد ارسال اطفال دادگاه به آن از نسخه ی 
که از طرف  یناتیو معا یقاتتحق یجۀو نت کودکواصله مربو  به   هادادگاه و گزار  یماتتصمپرونده،  ینا

و  ییشامل دو قسمت قضا یادشده ۀخواهد شد. پروند  هدارنگ شود،می یهن تهاو متخصص یاجتماع مددکاران
 خواهد بود. یاجتماع

هه واإلشراف علیه، طیلۀ المدۀ الباقیۀ من ج. یتولى مراقب السلوک فی المنطقۀ التی یسکنها الحدث توجی .2
 التدابیر الصادرۀ بحقه.

: إلشراف القضائی: ویکون بوضع الحدث فی بیئته الطبیعۀ تحت التوجیه واإلشراف مع مراعاۀ الواجبات 24المادۀ  .3
 تالیۀ.التی تحددها المحکمۀ ون یجوز أن تزید مدۀ اإلشراف القضائی على سنۀ، وذل  وفقاا لإلجراءات ال

تعین المحکمۀ التی تصدر أمر اإلشراف مراقب السلوک الذ  یشرف على الحدث أثناء مدۀ المراقبۀ، وإذا تعذر  .4
على المراقب المذکور القیام بواجباته أل  سبب یجوز لمدیر المدیریۀ أن یطلب من قاضی تنفیذ الحک  تعیین 

 مراقب آخر لتنفیذ أمر اإلشراف.
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ی بار  یوقتای رأ  باه نظاارت قضاا     دادگاه. 1فرستدها میمقام آنیا قائ  یا وصیّ را نیز برا  ولیّ
خصاو  وضاعیت    گزار  از مددکار اجتماعی در ۀهایی را جهت ارائکند، زمانصادر می کودک
ی برا  دختربچه صادر شود، مددکار اجتمااعی  ی. هنانچه قرار نظارت قضا2کندتعیین می کودک
به قاضای دادگااه    کودکبعد از اینکه گزار  مددکار اجتماعی در خصو  . 3خان  باشد بایدنیز 

یا والادین   کودکاجتماعی یا خود  مجاز است که در صورت درخواست مددکار دادگاهارائه شد، 
. ماادامی کاه در حاین اجارا      4گیارد تصمی  ب ،ی یا تغییر نوع آنیمبنی بر لغو نظارت قضا و 

به جرمی که مجازات اصلی آن غیر از جزا  نقد  است  کودکی مشخص شود که ینظارت قضا
است، دادگااه مجااز باه لغاو حکا  نظاارت        ی بودهیقضا ۀمحکوم شده، یعنی درواقع دارا  سابق

 «.5باشدقضایی می
 ادگاه و سایر احکاام دادگااه در  اجرا  دستورات د ۀکنندتضمین تواندمیی یقرار نظارت قضا

ر جرای  بو در قوانین کیفر  حاک  در نظام حقوق کیفر  ایران کودکان باشد؛ هرهند خصو  
 گاذار قاانون رساد کاه   نظر مای اما به ،وجود ندارد -که گذشت یشرح به -کودکان، قرار یادشده

اشته است، قارار نظاارت   د هبه اهدافی که از وضع اقدامات هندگان دستیابیدر جهت  بایدایرانی 
صاورت کاه تماام اقادامات      یان ه اتلقی نماید. با  عنوان مکمل سایر احکامبه ی را ی  قراریقضا

ی یصورت توأمان با قرار نظارت قضاالزاماا به ذکر شده است، 89و  88تنبیهی نزم را که در مواد 
البته شاید  را داشته باشد.اجرا  سایر احکام کیفر   ۀکنندصادر نماید تا این قرار نق  تضمین

ساایر اقادامات    ،بناابراین  تنهایی نیز تجویز کارد. ی را بهیدر موارد  حتی بتوان قرار نظارت قضا
گاذار از طراحای نظاام    ی قانونیتوانند در نیل به هدف قضاتأمینی بدون قرار نظارت قضایی نمی

 افتراقی اطفال و نوجوانان تأثیر بسزایی داشته باشند.
 

 اجتماعی مددکار وظایف اجرای . ضمانت4 .1. 2
و نوجوانان مصر، هنانچه مددکار اجتماعی به انجام وظایفی کاه   کودکاندر نظام حقوق کیفر  

اجتمااعی درخواسات    ۀتواند از وزیر توسعمی دادگاهبرا  ایشان تعریف شده است پایبند نباشد، 

                                                           
من أمر اإلشراف القضائی إلى مراقب السلوک ونسخۀ أخرى إلى الحدث وترسل نسخۀ منه  تسل  المحکمۀ نسخۀ .1

 إلى ولیه أو وصیه أو القائ  على رعایته.
تحدد المحکمۀ عند إصدار أمر اإلشراف المدۀ الزمنیۀ لألمر وعدد التقاریر المطلوب من مراقب السلوک تزویدها . 2

 بها عن حالۀ الحدث.
 مر اإلشراف القضائی على أنثى وجب أن یکون مراقب السلوک أنثى.إذا تقرر فرض أ. 3
یجوز للمحکمۀ التی أصدرت أمر اإلشراف، وبناء على طلب من مراقب السلوک، أو من الحدث أو ولیه، أن تلغی  .4

 األمر المذکور أو أن تعدله، بعد أن تطلع على تقریر مراقب السلوک فی هذا الشأن.
 أمر اإلشراف إذا أدین الحدث بجرم أثناء نفاذ هذا األمر ما ل  تکن عقوبۀ الفعل األصلیۀ الغرامۀ. یجوز للمحکمۀ إلغاء .5
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در قاوانین کیفار  ایاران، هرهناد      .1بدهاد  را جایگزین کردن آن با ی  مددکار اجتماعی دیگر
ده، اماا بارا    ما میان آاز مددکار اجتماعی سخن به 88 ۀماد 3و  2ها  طور اجمالی در تبصرهبه

نظاام حقاوق    تکالیف مددکار اجتماعی ضمانت اجرایی درنظر گرفته نشده است کاه ایان نقاصِ   
ار اجتمااعی، وظاایف و   جایگااه ماددک   احکام کیفر  ایران نیز شاید در عدم تبیین دقیق اجرا 

 تکالیف و  در نظام حقوق کیفر  اطفال ایران باشد.
 

 مصر و ایران در مقررات احکا  اجرای قاضی . نقش2. 2

اجرا  احکام کیفر  در نیل به اهداف حقاوق کیفار  افتراقای     با عنایت به اهمیت نق  قاضیِ
ار ، پیشانهاد تغییار حکا     گاز  ۀاز حیو نظارتی، ارائ یادشدهو نوجوانان، نق  قاضی  کودکان

شناساانه ماورد   با نگااهی آسایب   در ادامه دادگاه و ضمانت اجرا  عدم رعایت دستورات دادگاه،
گفته برعهادۀ قاضای اجارا     نزم به ذکر است که عدم وضع تکالیف پی  گیرد.واکاو  قرار می

مال موارد یادشده توان حمل بر عدم امکان اعاحکام کیفر  در نظام حقوق کیفر  ایران را نمی
عناوان  در نظام حقوقی ایران نمود. توضیح آنکه در نظام حقوقی ایران، قاضی صادرکنندۀ رأ  به

شود و بر این اساس، بسیار  از وظایفی را که در حقاوق  ی  ناظر بر اجرا  آن نیز محسوب می
ر  ایاران  مصر برعهدۀ قاضی اجرا  احکام کیفر  قرار داده شاده اسات، در نظاام حقاوق کیفا     

 توان در وظایف قاضی صادرکنندۀ رأ  مستتر دانست.می
 

 گزارش ارائۀ با همراه نظارتی . نقش1. 2. 2
بایسات ضامن اجارا  احکاام مخاتص باه       در نظام حقوق کیفر  مصر، قاضی اجرا  احکاام مای  

ی و وزیار  ی  قضاا رارئایس شاو   باه  کودکاان ، هر سه ماه یکبار گزارشی از اوضاع و احوال کودکان
به اجرا  تدابیر و احکامی که برا  کاودک   باید. قاضی اجرا  احکام 2اجتماعی تقدی  نماید ۀتوسع

صورت مستمر، شرایط و دستورات اجرا  حک  را باه کاودک تأکیاد    صادر شده است، بپردازد و به
هااا  نزم را بااه قاضاای کنااد و تکااالیف نزم را باارا  مااددکار اجتماااعی تقریاار نمایااد و گاازار 

قاانون آیاین    489ماادۀ  « الاف »این درحالی است که مطابق بند  .3دکننیز ارائه  حک  ۀنندصادرک

                                                           
: إذا أخل مراقب السلوک بأ  من الواجبات الموکولۀ إلیه فللمحکمۀ طلب استبداله بغیره ومخاطبۀ 11 ۀمادال .1

 الوزیر نتخاذ اإلجراء التأدیبی المناسب بحقه.
قاضی تنفیذ الحک  المختص زیارۀ دور األحداث ورعایۀ األحداث المنصو  علیها فی هذا القانون  : على27المادۀ  .2

ضمن اختصاصه بصورۀ دوریۀ کل ثالثۀ أشهر على األقل على أن یقدم تقریراا عن تل  الزیارۀ لرئیس المجلس 
 القضائی ونسخۀ منه للوزیر.

. مراقبۀ 1ور الحک  المتعلق بالحدث المهام والصالحیات التالیۀ: . یتولى قاضی تنفیذ الحک  بعد صد: أ29المادۀ  .3
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یکی از وظایف قاضی « انجرا  کیفر نظارت بر شیوۀ اجرا  احکام نزم»دادرسی کیفر ، وظیفۀ 
طور کلی و بدون اختصا  آن به اجرا  احکام اطفال و نوجواناان دانساته   اجرا  احکام کیفر ، به

که از مواد مربو  به وظایف قاضی اجرا  احکام کیفر  در قانون یادشاده نیاز   ت؛ اما هنانشده اس
ا  باه مرجاع   ها  نوبتی یاا دوره مستنبط است، قاضی اجرا  احکام کیفر  مکلف به ارائۀ گزار 

انجرا توان تکلیف قاضی اجرا  احکام کیفر  بر اجرا  احکام نزمخا  نیست و از این جهت می
ها  پسینی بار و  دانسات کاه سااختار ویاژۀ انجاام تکلیاف        عی تکلیف کلی و دور از نظارترا نو

رسد. توضایح آنکاه در نظاام حقاوق     نظر نمینظارتی و  در قانون آیین دادرسی کیفر  روشن به
کیفر  ایران، وظیفۀ قاضی اجرا  احکام کیفر  به نظارت بر اجرا  احکام یادشده بارا  کودکاان   

 بینی نشده است.صورت افتراقی و با ساختار ویژه پی هو نوجوانان ب
 

 نوجوان و کودک شرایط با آن سازیمتناسب جهت در دادگاه حکم تغییر . پیشنهاد2. 2. 2
مطابق حقوق کیفر  مصر، بنابه درخواست مدیر کانون اصالن و تربیات، قاضای اجارا  احکاام     

ساالگی  نون اصاالن و تربیات تاا هجاده    ی که به ماندن در کاا کودکخصو   تواند درکیفر  می
آموز ، نسبت به تمدیاد مادت اقامات و     حرفه ۀمحکوم شده است، به دلیل ضرورت اتمام دور

 دادگااه . در کانون اصالن و تربیات، مادیر   1سالگی اقدام نمایددر کانون اصالن و تربیت تا بیست
مبنی بر فرساتاده   کودکر رأ  یتواند به قاضی اجرا  احکام یا دادگاه در جهت صدور یا تغیمی

آموز  و بازگشت ایشان در پایان روز به مؤسسات عام یا خا  جهت تحصیل یا حرفه و شدن 
اسااس نظار    . قاضی اجرا  احکام پاس از مشاورت بار   2به کانون اصالن و تربیت پیشنهاد بدهد

یل صادر کند. پس از تحقق شرو  ذ کودکتواند حک  به آزاد  مدیر کانون اصالن و تربیت، می
ساوم مادت   گذشات یا    ؛اند از: حسن خلق کودک در کانون اصالن و تربیتاین شرو  عبارت

 ؛جسامی قارار ندهاد    آسایب ی ازجمله هایرا در معرض خطر خودِ کودک ،آزاد  و  ؛بهمحکوم

                                                                                                                                        
. التثبت وبشکل 2تنفیذ أ  تدبیر أو إجراء یحک  به على الحدث وفقاا ألحکام هذا القانون أو التشریعات النافذۀ؛ 

من مستمر من تقید الحدث بشرو  تنفیذ الحک  وله أن یقوم بتکلیف مراقب السلوک بذل  وتقدی  ما یلزم 
 . یکون الحدث طلیقاا أثناء مدۀ تنفیذ الحک  غیرالسالب للحریۀ.التقاریر. ب

. یجوز لقاضی تنفیذ الحک  بناء على طلب خطی من مدیر المدیریۀ أن یمدد بقاء المحکوم علیه : ب30المادۀ . 1
تمام تعلیمه أو الذ  أت  الثامنۀ عشرۀ من عمره فی دار تأهیل األحداث إلى أن یکمل العشرین من عمره إل

 ا (. تدریبه المهنی ) آموز  حرفه
: ب. یجوز لمدیر الدار بموافقۀ مدیر المدیریۀ، أن یلحق أ  حدث فی الدار بأ  مؤسسۀ عامۀ أو خاصۀ 31المادۀ  .2

لیتابع تحصیله العلمی أو المهنی فیها، على أن یعود إلى الدار بعد اننتهاء من ذل  یومیاا؛ ج. على مدیر 
یریۀ إعالم المحکمۀ أو قاضی تنفیذ الحک  حال اتخاذ أ  إجراء یت  وفقاا ألحکام هذه المادۀوالتعلیمات المد

 الصادرۀ بهذا الخصو .
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سال یا بیشتر اسات،   5مدت به جرمی که مجازات اصلی آن اعدام یا انجام اعمال شاقه به کودک
این درحالی است که مطابق مقررات موجود در نظام حقوق کیفار  ایاران،   . 1نشده باشدمحکوم 

ا  برا  پیشنهاد عفو، تخفیف مجازات، آزاد  مشرو  و... از ساو  قاضای اجارا     مقررات ویژه
صاورت افتراقای بارا  کودکاان و     یا  از آناان باه   بینی شده است؛ اما های  احکام کیفر  پی 

اقدامات تأمینی و تربیتی ناظر به آنان درنظر گرفته نشده اسات. توضایح    نوجوانان و متناسب با
، 552یاا ماواد    1392قانون مجازات اسالمی مصاوب   84و  81، 80، 58، 24آنکه آنچه در مواد 

بینای امکاان   شاود، پای   مشااهده مای   1392قانون آیین دادرسی کیفر  مصوب  554و  553
حلۀ اجرا  حک  از سو  قاضی اجرا  احکاام کیفار    پیشنهاد تخفیف یا تشدید مجازات در مر

صاورت  ناظر به عموم بزهکاران است و آنچه در قانون مصر ناظر بر جرای  کودکان و نوجوانان باه 
شود و افق اصاالن قاانون ایاران را    بینی گردیده است، در قانون ایران مشاهده نمیافتراقی پی 

خفیف یا تشدید مجازات در مرحلۀ اجرا  احکاام از  بینی سازوکارها  افتراقی تتوان در پی می
 سو  قاضی اجرا  احکام کیفر  ترسی  نمود.

 

 نوجوان یا کودک از سوی دادگاه دستورات رعایت اجرا و . ضمانت3. 2. 2
منو  به اجرا  شروطی آزاد شاده باشاد، هنانچاه     کودکدر حقوق کیفر  مصر، درصورتی که 
باه شارو  قارار آزاد  پایبناد      کاودک برای  محرز شد که قاضی اجرا  احکام پس از تحقیق 
. 2نمایاد برا  اتمام مدت تدابیر سالب آزاد  حکا  مای   و نیست، به لغو قرار آزاد  و بازگشت 

از  کودکعبارت که هنانچه  ینا اتمام اقدامات تأمینی و تربیتی است. ب ۀکننداین شر  تضمین
تبیین شده است تخطی نماید، قاضای اجارا  احکاام     24 ۀاقداماتی تأمینی و تربیتی که در ماد

 د.کنرا تضمین  کودکاقدامات مقررشده برا   تواند با توسل به این ماده،کیفر  می
 

                                                           
أ. لقاضی تنفیذ الحک  بعد انستئناس برأ  مدیر دار تأهیل األحداث أن یفرج عن أ  حدث محکوم : 32المادۀ . 1

. أن ن تقل 2. أن یکون الحدث حسن السلوک خالل إقامته فی الدار؛ 1ضع فیها، وفقاا للشرو  التالیۀ مجتمعۀ:
. أن ن یؤد  اإلفراج عن الحدث تعریض 3المدۀ التی قضاها الحدث فی الدار عن ثلو المدۀ المحکوم بها؛ 

خمس  . أن ن یکون محکوماا بجریمۀ عقوبتها األصلیۀ اإلعدام أو األشغال الشاقۀ لمدۀ4حیاته أو سالمته للخطر؛ 
ب. مع مراعاۀ أحکام الفقرۀ )أ( من هذه المادۀ، على قاضی تنفیذ الحک  مراجعۀ حانت عشرۀ سنۀ أو أکثر؛ 

المحکوم علیه  من األحداث بتدابیر سالبۀ للحریۀ دوریاا کل ثالثۀ أشهر وذل  لدراسۀ إمکانیۀ اإلفراج عنه  
 .وفقاا للشرو  المشار إلیها فی الفقرۀ )أ( من هذه المادۀ

د. فی حال تبین لقاضی تنفیذ الحک  أن الحدث غیر ملتزم بشرو  اإلفراج فعلى القاضی تنبیهه بضرورۀ التقید . 2
الحدث نستکمال مدۀ التدبیر السالب للحریۀ، بحیو تحس  منها  إعادۀ بذل  وله الحق فی إلغاء قرار اإلفراج و

 لإلجراءات المنصو  علیها فی هذه المادۀ. مدۀ اإلفراج التی کان الحدث فیها متقیداا بشروطه وفقاا
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 خصررو  در اجتمرراعی مررددکار و احکررا  اجرررای قاضرری مشررترک . نقررش3. 2
 خطر معرض در کودکانِ

از این حیو نزم اسات کاه باه    گذار وجود دارد. با قانون کودکعوامل متعدد  ماورا  مخالفت 
در ایان   نق  شرایط حاک  بر اوضاع و احوال خانوادگی، اجتماعی و شخصای فارد توجاه شاود.    

باید به نظامی در جهت محافظت و مراقبت اطفال از حیاو   کودکانراستا، نظام قانونی حاک  بر 
(.در 16 :1397)جمعاه،   تنظی  و رشد محیط اجتماعی و خانوادگی تربیات آناان تبادیل شاود    

ها  مجرمانه، بارا   منظور پیشگیر  و ممانعت از درونی شدن فرایندها و ویژگیحقوق مصر، به
و نوجوانان در معرض بزهکار ،  کودکانقاضی اجرا  احکام کیفر  و مددکار اجتماعی در قبال 

هاا  مجرماناه   وظایفی در قالب نق  مشترک برشمرده شده است که باه ازباین رفاتن فرصات    
کاه تحات    ی: الف. طفلا 1ند، عبارت هستند ازیازمندو نظارت ن یتاطفال که به حما»جامد: انمی
کاه  یان را نادارد؛ از جملاه ا    و یتترب ییو توانا یگیستاست که شا یشخص یو سرپرست یتون

و  یعقل  قوا یکننده که مؤثر در نفاز مواد مخدر و مست ینکها یا شودیمتعدد م ی مرتکب جرا
؛ ب. هنانچاه  2شده است یفرد مرتکب جرم اخالق که خودِینا یا نمایدیتفاده ماست، اس یجسم

، یااورد ب  رو یگار د یرمشروعقمار و هر عمل غ ی،که مرتبط با فسق، فساد اخالق یطفل به اعمال
ج. ؛ 3شاود  ین، همنشا شاوند یکه مرتکب افعال زشات و اعماال مجرماناه ما      که با افرادینا یا

؛ د. هنانچاه طفال   4کند یتوتهب یاباناستقرار و سکونت نداشته و در خ  برا یهنانچه طفل محل
 ین از والاد  یکای کاه  یان ا یاا که فاقد خاانواده اسات   ینا یاندارد  یزندگ  برا یمشروع یلۀوس
 یناباو  ۀو از سلط شودی؛ ه. هنانچه طفل مرتکب اعمال سوء م5ب هستندیغا یازندان  یااند مرده
 یهاوده افراد جامعاه و ب   گونه برا؛ ز. هنانچه به اعمال مزاح 6ستسرپرست خود خارج شده ا یا
؛  . هنانچه در معرض 8یردقرار بگ یتمورد آزار و اذ ین ؛ ن. هنانچه از جانب والد7یاوردب  رو

                                                           
 : یعتبر محتاجاا إلى الحمایۀ أو الرعایۀ الحدث الذ  تنطبق علیه أ  من الحانت التالیۀ... .33المادۀ  .1
أ. إذا کان تحت رعایۀ شخص غیر مؤهل للعنایۀ به، نعتیاده اإلجرام أو إدمانه السکر أو المواد المخدرۀ والمؤثرات  .2

 لیۀ أو انحالله الخلقی أو أدین بارتکاب جرم مخل باآلداب مع أ  من أبنائه أو أ  من العهود إلیه برعایته .العق
ب. إذا قام بأعمال تتعلق بالدعارۀ أو الفسق أو إفساد الخلق أو القمار أو أ  أعمال غیر مشروعۀ أو خدمۀ من  .3

لسیرۀ أو استغل بأ  منها بما فی ذل  أعمال التسول یقومون بهذه األعمال أو خالط الذین اشتهر عنه  سوء ا
 أو انستجداء.

 ج. إذا ل  یکن له محل مستقر أو کان یبیت عادۀ فی الطرقات.. 4
 د. إذا ل  یکن له وسیلۀ مشروعۀ للعی  أو ل  یکن له عائل مؤتمن وکان والده أو احدهما متوفین أو مسجونین أو غائبین.. 5
 لوک وخارجاا عن سلطۀ أبیه أو ولیه أو وصیه أو أمه أو کان الولی متوفیاا أو غائباا أو عدی  األهلیۀ.إذا کان سیء الس .ه .6
 . إذا کان بائعاا متجونا أو عابثاا بالنفایات.ز .7
 . إذا تعرض إلیذاء مقصود من والدیه أو أ  منهما بشکل تجاوز ضروب التأدیب التی یبیحها القانون والعرف العام .ن. 8
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کاه   یشاود درحاال   یات جنا یاا هنانچه مرتکب جنحه .  ؛ 1یرددر خانواده قرار گ یجسم یبآس
گازار  مادیر    بار اسااس  استا، قاضی اجرا  احکام کیفار   . در این ر«2هنوز هشت سال ندارد

 کاودک  کانون اصالن و تربیت یا کانون توانمندساز  و گزار  مددکار اجتماعی مبنی بر اینکاه 
باه کاانون نگهادار  و     کاودک در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارد، در دو حالت به فرستادن 

 . مادت 2 ،باشاد  33 ۀدر مااد  یادشاده رد ماوا  ۀاز دسات  کودک. 1نماید: حمایت از و  حک  می
. هنانچه مشخص شود که شخصای کاه   3ها  تعلیمی و تربیتی و  به اتمام نرسیده باشدبرنامه

شارایطی   بایاد اجتماعی  ۀباشد، وزیر توسعخانواده است، نیازمند حمایت می ۀمسئول تأمین نفق
ده تأمین شود. بنابراین کانون مسئول خانوا ۀرا فراه  کند تا نیازها  کودک در جهت تأمین نفق

. هنانچه قاضی اجرا  4تربیت متولی نظارت بر کودک در جهت رشد و تربیت و  استو اصالن 
 را که در معرض خطر قرار گرفته و نیازمند به مراقبت و حمایات اسات،   کودکیاحکام مصلحت 

. مراقبات  5کناد یدر نگهدار  در کانون اصالن و تربیت بداند، مبتنی بر همین دیادگاه عمال ما   
بخشای، در جهات بازگشات و    کانون اصاالن و تربیات یاا کاانون تاوان      ۀاز اتمام دور پسبعد  

 .6همخوان شدن کودک با جامعه انجام خواهد شد
قاضای اجارا  احکاام کیفار  و      ۀکاه وظیفا   ا  وجود نادارد در حقوق کیفر  ایران مقرره

                                                           
 . إذا کان معرضاا لخطر جسی  حال بقائه فی أسرته . . 1
 . إذا ل  یت  الثانیۀ عشرۀ من عمره وارتکب جنحۀ أو جنایۀ.  .2
. لقاضی التنفیذ وبناء على تقریر مدیر المدیریۀ المستند إلى تقریر مراقب السلوک وبعد تنفیذ مدۀ : أ34المادۀ  .3

. إذا 1حتاج الرعایۀ إلى دار رعایۀ األحداث فی أ  من الحالتین التالیتین: المحکومیۀ أن یقرر إحالۀ الحدث الم
. 2( من هذا القانون وبناء على قرار قاضی تنفیذ الحک ؛ 33کان محتاجاا للحمایۀ أو للرعایۀ وفقاا ألحکام المادۀ )

حک  إذا اقتنع بصحۀ األسباب . لقاضی تنفیذ الإذا ل  یت  مدۀ التعلی  أو التدریب فی البرامج التی التحق بها.ب
الواردۀ فی الفقرۀ )أ( من هذه المادۀ وبناء على تقریر مدیر المدیریۀ ان یصدر قراراا باعتبار الحدث محتاجاا 

 للرعایۀ والحمایۀ.
عنایۀ . مع مراعاۀ ما ورد فی الفقرۀ )ب( من هذه المادۀ تتولى دار رعایۀ األحداث التی عهد إلیها أمر ال: أ39المادۀ  .4

بالحدث المحتاج للحمایۀ أو الرعایۀ حق اإلشراف علیه وتکون مسؤولۀ عن إعالته ویبقى تحت عنایتها وإن طلب 
. إذا تبین أن الشخص المسؤول عن نفقۀ إعالۀ الحدث المحتاج إلى الحمایۀ والده أو أ  شخص آخر إعادته؛ ب

اا، فللوزیر أو من یفوضه خطیاا بذل  وبالنیابۀ عن الحدث أو الرعایۀ فی وسعه أن یقدم نفقۀ إعالته، کلیاا أو جزئی
المحتاج للحمایۀ أو الرعایۀ اتخاذ ما یلزم لمباشرۀ اإلجراءات القضائیۀ لدى الجهات المختصۀ إللزام ذل  

 المسؤول بالنفقۀ وفقاا لما تحدده تل  الجهات.
أو الرعایۀ عهد به إلى أ  دار رعایۀ األحداث،  : لقاضی تنفیذ الحک  ان یخرج أ  حدث محتاج للحمایۀ40المادۀ  .5

 وفق شرو  یحددها لهذه الغایۀ إذا رأى أن مصلحۀ الحدث المحتاج للحمایۀ أو الرعایۀ تقتضی ذل .
: تقدم الرعایۀ الالحقۀ للحدث بعد انتهاء مدۀ إیداعه فی دار تربیۀ األحداث أو دار تأهیل األحداث أو دار 41المادۀ  .6

داث لضمان اندماجه فی المجتمع وحمایته من الجنون على أن تحدد أسس الرعایۀ الالحقۀ رعایۀ األح
 وإجراءاتها بموجب نظام یصدر لهذه الغایۀ.
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دیادگی  در معرض بزهکاار  و حتای بازه    هو نوجوانانی ک کودکانمددکار اجتماعی را نسبت به 
اقدامات تأمینی و تربیتی در و ها را به شناسایی و اتخاذ تدابیر هستند، صریحاا تعیین نماید و آن

قاانون حمایات از اطفاال و     3البته نزم به ذکر اسات کاه مطاابق ماادۀ      مکلف سازد. قبال آنها
که تقریبااا شابیه    اندر برشمرده شده، کودکان و نوجوانان در معرض خط1399نوجوانان مصوب 

به ایجااد دفتار حمایات از کودکاان و نوجواناان       یادشدهقانون مصر است. قانون  33 ۀماد ۀمقرر
انجاام مطالعاات و تحقیقاات     ها  مورد  یاا ادوار ِ گزار  ۀهمکار  با سایر نهادها و تهی برا 
صورت نهااد   ه مددکار اجتماعی بهاگرهه ب قانوناین . در 1اطالعاتی تکلیف نموده است -آمار 

هایی از وظایف قاضی اجرا  احکام و مددکار اجتمااعی کاه در   اما بخ  ،مجزا اشاره نشده است
 ۀو نوجواناان درمعارض خطار تشاریح شاد، در ایان قاانون برعهاد         کودکانقانون مصر در قبال 

هرهند .2ته شده استها گذاشنهادهایی هون سازمان بهزیستی، نیرو  انتظامی و سازمان زندان
هاا  یادشاده نیاز اقادامات تکلیفای را از ساو  ماددکاران        شاید بتوان هنین گفت که سازمان

توان میان استفاده از کارشناسان ماددکار اجتمااعی   دهند، اما میاجتماعی آن سازمان انجام می
آن، با تأسیس نهاد  تخصصی و مستقل با عنوان مددکار  اجتمااعی و وضاع تکلیاف برعهادۀ     

در تناسب با موضوع بررسی ایان نوشاتار بایاد     یادشدهبنابراین در تحلیل قانون تفاوت قائل شد. 
و نوجواناان   کودکاان حمایات از   ، هندین نهاد را متولی امار 6قانون ذیل مادۀ این بیان کرد که 

از ساو    ده اسات. کار قرار داده و در خصو  وظایف هر نهاد، تنها به ذکر عبارات کلی بسانده  
طاور دقیاق و جایگااه آن در    جایگاه مددکار  اجتمااعی و نقا  آن باه    یادشدهدر قانون  دیگر،
گوناه کاه در خصاو  جایگااه ماددکار      ؛ آنیند دادرسی و اجرا  احکام تشریح نشده اسات افر

انگاار ِ ماددکار اجتمااعی نیاز در ماوارد      توان شاهد رویکارد ضاابط  اجتماعی در این قانون، می
تواناد در جهات   می یادشدهبا وجود مراتب مشرون در این نوشتار، قانون ن بود. دیدگی کودکابزه

و نوجواناان، از مقاررات    کودکاندر جهت حمایت از  ها  خود و نیز جبران نقصانتقویت داشته
خصاو  نقا  و   باه  کیفر  حاک  بر نظام اجرا  احکام کیفر  اطفال و نوجوانان کشور مصار، 

اجرا  اقدامات تاأمینی و تربیتای    خصو و قاضی اجرا  احکام در جایگاه مددکار  اجتماعی 
تواناد امیادبخ    قاانون مای   ایان  مند گردد. هرهند در حال حاضر نیزو نوجوانان بهره کودکان

هاا   و جبران آسیب هازیرا موجب کاه  خطر ،دیدگی یا بزهکار  ثانو  باشدپیشگیر  از بزه
 شود.دیده میرض خطر یا بزهناشی از جرم برا  کودک و نوجوان درمع

 
 

                                                           
 قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان. 4 ۀ. ماد1
 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. 6 ۀماد .2
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 نتیجه

تواند در بازپرور  میدر نظام حقوق کیفر  ایران خصو  اطفال و نوجوانان  شده درمواد تقنین
یادشاده  راهکارها  اجرایی برا  مقاررات  در این راستا،  و و نوجوانان مؤثر باشد کودکانو رشد 
هاا  اجرایای   هاال  باا  احکاام کیفار    اجرا   ۀدر مرحلاما این مقررات  است،بینی شده پی 
 نظام اجرا  احکاام کیفار    ۀ اقدامات تأمینی و تربیتی ومقایسدر  شوند. این پژوه میمواجه 

را در ایان   ایاران کیفار   حقاوق  نظاام   شناسیهال  ،حقوق ایران و مصر اطفال و نوجوانان در
دشده را شناسایی نموده، ثانیاا ها  یااونا هال تا از این رهگذر،  خصو  مد نظر قرار داده است

را هایی و نوجوانان ایران پیشنهاد کودکاننظام اجرا  احکام کیفر  ها  هال در جهت اصالن 
 نماید:ارائه منظور کاربست به شرن زیر به

ایاران،   1392قاانون مجاازات اساالمی     88 ۀاز اقدامات تأمینی و تربیتی مقارر در مااد   .1
در  در مقاام اجارا،  ایان درحاالی اسات کاه     ا تعهد است. نصیحت، اخطار و تذکر همراه ب

 ،یا نوجوان کودکصورت عدم تأثیر نصیحت یا تذکر و حتی عدم انجام تعهدات از جانب 
بینی نشده و همچنین تفااوت نصایحت و اخطاار بیاان نشاده کاه       ضمانت اجرایی پی 

اقادامات  هاه رفتارهاایی ایان ناوع از      خصاو  ها هگونه اسات و در  آن ۀشرایط و دامن
هایی کاه  اساس گزار  بر گذارتأمینی و تربیتی باید اتخاذ شود. شایسته است که قانون

و نوجاوان پاس از حکا  دادگااه و از جاناب ماددکار        کاودک مبنی بر هگاونگی رفتاار   
ی را یشود، ضمانت اجراهایی مانند نظاارت قضاا  اجتماعی و قاضی اجرا  احکام تهیه می

مصار دامناه و    گاذار قانوندرنظر بگیرد و همانند  یادشدهبیتی برا  اقدامات تأمینی و تر
در مقررات کیفار  ایاران، قارار    توضیح آنکه  را تشریح نماید. گفتهپی شرایط اقدامات 

ترین وظاایف ماددکاران اجتمااعی اسات، تقناین      دستور نظارت قضایی که یکی از مه 
ی، وجود قرار نظارت نیاز ضارور    در کنار تمام انواع اقدامات تأمین نشده است. بنابراین

را در نیل به هدف نهایی  گذارقانوناست تا بتواند ضامن اجرا  دستورات دادگاه باشد و 
ها  اجتماعی در شخصایت  ساز  ارز خود که همانا توانمندساز  اجتماعی و نهادینه

 و نوجوانان است، موفق سازد. کودکانوجود  

شاده دارا  ضامانت   بینای یر آنها، تعهدات پی به والدین و غ کودکتسلی   خصو در  .2
و نوجوان  کودکاجرا نیست و از سو  دیگر، اقدامات پیشگیرانه در جهت توانمندساز  

بینی شده است، عاالوه بار اینکاه فاقاد ضامانت      پی  88 ۀماد« الف»بند  ۀکه در تبصر
ه را خطااب  در تبصار  یادشاده طور مستقی  مؤسسات تواند بهدادگاه نمی اجراست، خودِ

مانناد   ایاران  گاذار اسات قاانون   بهتار  دو آسیب،این حک  خود قرار دهد. در جهت رفع 
اساس گزار  ماددکار اجتمااعی و قاضای اجارا  احکاام، ضامانت        گذار مصر، برقانون
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اجرا  اقدامات تأمینی را وضع نماید و درصورت تخلف از دستورات، به تغییر ناوع قارار   
 را به سپردن باه غیروالادین تبادیل نمایاد.     ه سپردن به والدینتأمین اقدام کند یا اینک

 88 ۀمااد « الف»بند  1 ۀشده در تبصربینیبایست اقدامات پی گذار میهمچنین قانون
طاور  در تبصره را باه یادشده ا  تقنین نماید که قاضی دادگاه بتواند مؤسسات گونهرا به

تواند ضمانت اجرا  عدم انجاام دساتور   مستقی  مورد خطاب قرار دهد تا از این طریق ب
 این مؤسسات اتخاذ نماید. خصو ی را در یمقام قضا

 ۀناما ، آیاین 1384ها مصوب سازمان زندان ۀناماگرهه در مقررات مختلف، ازجمله آیین .3
کاانون اصاالن و تربیات مصاوب      ۀناما و آیین 1379اجرایی مددکار  اجتماعی مصوب 

 دراما برا  جایگاه، ویژگای و نقا  آن    ،استشده رده از مددکار اجتماعی نام ب ،1345
دهی، آثاار گازار  بار نقا  قاضای و      گزار  ،ر فرایند تحقیقات، اجرا  احکامبنظارت 

بخا  طراحای نشاده اسات کاه ایان خاود        ا  نظاام ضمانت اجرا  تکالیف و ، مقرره
باودن   علت مبه  باودن و غیرمشاخص  تواند به عدم اجرا  نق  مددکار اجتماعی بهمی

 ۀناما جایگاه و  در نظام کیفر  حاک  بر جرای  اطفاال و نوجواناان بینجاماد. در آیاین    
نیز تنها به وظایف کلی مددکار اجتماعی پرداختاه   1345کانون اصالن و تربیت مصوب 

بینای شاده   اجرایی برا  این وظایف پای   ها است؛ بدون بیان اینکه هه ضمانتشده 
ارائه شود و حتی هه آثار و  م مرحله از مراحل دادرسی بایدها در کدااست و این گزار 

جایگاهی برا  گزار  مددکار اجتماعی در نظام تقنینی و اجرایی حقوق کیفر  اطفال 
باا توجاه باه     شاود کاه  گذار ایران پیشنهاد میقانون ، بهو نوجوانان وجود دارد. بنابراین

، نهادها  اجرایی این نهاد 1392مصوب و نوجوانان  کودکانخصو   گذار  درمقررات
نمایاد. در ایان راساتا    روز و کارآماد تبیاین   متناسب با شرایط و نیازها  تقنینی، باه را 

دهایِ ماددکار   گذار نسابت باه ایجااد ساازوکار قاانونیِ گازار       شایسته است که قانون
ها  ماددکار اجتمااعی در مراحال مختلاف دادرسای و      اجتماعی، تصریح به اثر گزار 

 شده برعهدۀ مددکار اجتماعی، اقدام نماید.بینی ضمانت اجرا برا  تکالیف وضعپی 

ا  بارا  نظاارت   با وجود قانون کشور مصر، در نظام حقوق کیفر  ایران، سازوکار ویاژه  .4
قاضی اجرا  احکام کیفر  بر مددکاران اجتماعی وجود ندارد و از سو  دیگار تکلیفای   

دهای نسابت باه هگاونگی       در خصو  گازار  نیز برعهدۀ قاضی اجرا  احکام کیفر
اجرا  احکام دادگاه اطفال و نوجوانان وضع نشده است. با عنایات باه هاال  یادشاده،     

نقا  قاضای   مصار،  در نظام کیفر  اطفال و نوجوانان ایاران همانناد   شایسته است که 
 دهای در خصاو    رگازا تکلیف باه  از حیو  کودکان و نوجوانان اجرا  احکام کیفر 

ماددکاران   انجام وظاایف نظارت بر از منظر تکلیف به گی انجام دستورات دادگاه و هگون
 تصریح شود. اجتماعی،
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قاضای اجارا  احکاام کیفار  و      ۀکه وظیفا  ا  وجود ندارددر حقوق کیفر  ایران مقرره .5
دیادگی  در معرض بزهکار  و حتی بزه مددکار اجتماعی را نسبت به اطفال و نوجوانانی که

اقادامات تاأمینی و   و ها را به شناساایی و اتخااذ تادابیر    حاا تعیین نماید و آنهستند، صری
نیز در  1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  سازد.مکلف  هاتربیتی در قبال آن

ساازد. بار ایان    دار میهایی است که آن را با قانون مطلوب فاصلهاین خصو  دهار هال 
خصاو    در، اجرا  احکام کیفر  ایران همانند کشور مصار  بهتر است که در نظام اساس،
دیدگی و بزهکار ، نقشی مشترک برا  مددکار اجتمااعی و قاضای   در معرض بزه کودکان

 دهی به دادگاه و اتخاذ دساتورات و اقادامات نزم در  اجرا  احکام کیفر ، از حیو گزار 
 دیدگی و بزهکار  اطفال، تقنین شود.جهت پیشگیر  از بزه
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