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به طور کلی آنچه از مجازاتها تا اواخر قرن هيجدهم به یادگار مانده است ، اعمال مجازاتهاي 

د استثنائی بوده است. ووئن ولئوته در خصوص وارشدید، حتی در مورد اطفال ، جز در م

دستگاه عدالت تا پایان قرن هجدهم »نویسند: وضعيت مجازاتها تا پایان قرن هيجدهم چنين می

تنها عملی که انجام می داد، مجازات گناهكاران با هدف عبرت دادن به دیگران و ایجاد رعب 

ترس و  تواندمیو مجازاتهاي شدید ؛ زیرا تصور می شد که شكنجه و هراس در اجتماع بود

وحشت در اجتماع پدید آورد و در نتيجه مانع از ارتكاب جرم توسط دیگران گردد. این گونه 

سياست پيشگيري از جرم، توأم با انتقام در مالء عام بود که همراه با تبليغات و توأم با خشونت 

 6«.گرفتبسيار در برابر دیدگان مردم انجام می

 ه موضوع و بررسی آنالف(پیشین

 ردوره معاص -1

در اواخر قرن هجدهم، مكتب کالسيک که از افكار بكاریا، بنتام و کانت الهام گرفته بود، 

عليه مجازاتهاي غير انسانی و شكل دلخواه و اختياري تعيين مجازاتها به اعتراض و انتقاد 

پرداخت. از نظر مكتب کالسيک، ميزان مسووليت و مجازات مجرم، متناسب با درجه فهم و 

ا جامعه باید او را متناسب با همين مقدار شعور و آزادي اراده مجازات نماید و شعور اوست، لذ

چون اطفال بزهكار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردارند لذا قانونگذار باید در 

مجازات آنان به علت همين صغر سن، تخفيف قائل گردد. بر اساس آموزه هاي این مكتب، 

شكل گرفت که بر اساس آن ، مجازات اعدام در  6336سه مصوب قانون جزاي انقالب فران

گردید و قاضی می توانست طفل را به والدین سال فاقد قوه تميز اجرا نمی 61مورد اطفال زیر 
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یا سرپرست قانونی او بسپارد و یا حكم به نگهداري طفل در دارالتادیب صادر نماید. مجازات 

 . 0ف تر از مجازات بزرگساالن بودسال مميز نيز خفي 61اطفال کمتر از 

به مرور زمان، مكتب نئوکالسيک بر اساس عقاید فرانسواگيزو فرانسوي و روسی ایتاليایی به 

وجود آمد. بر اساس نظریات این مكتب، اطفال داراي طبعی انعطاف پذیر بوده و قابل اصالح و 

ه امكانات آموزش علمی و تربيت هستند؛ لذا باید در زندانها و موسساتی نگهداري شوند ک

حرفه اي و اشتغال به کار، به خصوص اشتغال به کارهاي کشاورزي فراهم باشد. با اقتباس از 

عقاید این مكتب براي تعدیل مجازاتها در مورد اطفال بزهكار، موارد مخففه در اکثر قوانين 

اخالقی مجرمين، کيفري پيش بينی گردید و دادگاهها توانستند نوع مجازات را با مسووليت 

 وفق دهند. 

ومبروزو، گاروفالووفري پایه ریزي شد. تحت تاثير عقاید لپس از آن مكتب تحققی توسط 

گاههاي اطفال، دادقوانين خاص اطفال ، تدوین ، « مجرم»این مكتب در خصوص توجه به 

ز تشكيل و اختيارات قاضی اطفال در اجراي روشهاي اصالحی ، تربيتی و یا درمانی پس ا

 شناسایی شخصيت اطفال و علل ارتكاب جرم تا سن معينی، نامحدود اعالم شد. 

باالخره مكاتب دفاع اجتماعی با توجهی خاص بر لزوم اصالح بزهكار و آماده نمودن وي 

براي بازگشت به زندگی اجتماعی، شناخت شخصيت مجرم و انطباق تدابير مختلف با 

تی توام با کار و آموزش حرفه اي به وجود آمدند. شخصيت وي و نگرش ویژه به روشهاي تربي

تحت تاثير افكار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی، قوانين اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها 

اصالح و در سطح بين المللی نيز اعالميه ها و کنوانسيونهایی در حمایت از اطفال و نوجوانان، 
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مورد اطفال ، موسوم به اعالميه حقوق اطفال در  . اولين اعالميه بين المللی در9تصویب گردید

نيز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعالميه  6311در ژنو منتشر شد. در دسامبر  6301سال 

ماده تصویب کرد. در این اعالميه ، شكنجه منع و توجه جهانيان به طرز  91حقوق بشر را در 

ستا بسياري کشورها قوانين مربوط دادرسی و اجراي مجازات حبس معطوف شد که در این را

در اولين کنگره سازمان ملل  6311به اطفال بزهكار را مورد تجدید نظر قرار دادند. در سال 

مجموعه مقررات »متحد براي پيشگيري از جرم و کار اجباري بزهكاران که در ژنو برگزار شد، 

طی قطعنامه هایی توسط  به تصویب رسيد که« حداقل سازمان ملل براي رفتار با حبس شدگان

شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل مورد تایيد قرار گرفت و اگرچه به مقررات مربوط به 

زندانهاي جوانان بزهكار نپرداخت ليكن چنين مقرراتی را در این زندانها نيز قابل اجرا دانسته و 

اصوالً جوانان بزهكار در بند پنجم از قسمت مالحظات مقدماتی خود نيز خاطرنشان ساخت که 

در ده اصل در مجمع « حقوق کودک»، اعالميه جهانی6313در سال 1نباید حبس شوند. 

در قوانين باید مصالح »عمومی سازمان ملل تصویب شد و در اصل دوم خود، تاکيد نمود که 

ی ، معاهده بين الملل6311در سال «. عاليه کودک بيش از هر امر دیگري مورد توجه قرار گيرد

حقوق مدنی و سياسی به تصویب رسيد که بر اصل جدایی زندانيان جوان از بزرگساالن به 

در مورد افراد نوجوان، »اعالم داشت 1/61عنوان یک قانون الزم االجرا، تاکيد کرده، در ماده 

نحوه محاکمه در دادگاه باید چنان باشد که به سن محكوم، توجه شده و مطلوب باز پرروي او 

در موارد اضطراري و « اعالميه حمایت از زنان و اطفال» 6331در سال «. گرفته شوددر نظر 

 1برخوردهاي مسلحانه و جنگ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد. 
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که در قسمت کليات گفتيم، جایگزینها را در یک تقسيم بندي می توان به دو گروه  همچنان

جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی، جانشين حبس می شوند در مقابل جایگزینهاي 

مربوط به مرحله اجراي حبس تقسيم کرد. در این بخش به مصادیق نوع اول جایگزینها اشاره 

س منفک می شوند و خود به عنوان یک مجازات اصلی جانشين خواهيم کرد که کامالً از حب

 کيفر سالب آزادي شده، بدواً مورد حكم دادگاه اطفال قرار می گيرند. 

–

سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب در بيشتر مواقع و در بسياري 

که دادگاه اطفال می تواند در مورد طفل بزهكار، اتخاذ ترین تصميمی است قوانين ، خفيف

 راس تصميمات قانونی این دادگاهها قرار دارد.  در نماید و

–

دادگاه اطفال یا مقام صالحيتدار پس از احضار والدین یا سرپرست قانونی طفل بزهكار، بعد 

از تشریح علت ارتكاب جرم، ایشان را متوجه سهل انگاریشان درهدایت و تربيت طفل نموده و 

لزوم مراقبت در آموزش و پرورش ، اوقات فراغت و رفع اختالفات و ایجاد تفاهم در محيط 

متذکر و پس از اخذ تعهد نسبت به تادیب و تربيت و مواظبت در  حسن رفتار، طفل خانواده را 

 را به اوليا یا سرپرست قانونی وي می سپارد. 

این تدابير در مواردي اعمال می شود که جرم منتسب به بزهكار از جرایم مهم نباشد و 

، از نگهداري طفل مشروط به این است که ابوین، خود به علت عدم اهميت یا فساد اخالقی

 محروم نشده باشند. 

به موجب برخی قوانين آمریكا، پدر و مادري که با وجود تعهد، در قبال دادگاه، در تربيت و 

مراقبت فرزند خویش، اهمال و مسامحه کرده باشند، ممكن است به مجازات زندان محكوم 
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ر تربيت فرزند خویش شوند. در کشور شوروي سابق نيز پدر و مادري که با وجود تعهد، د

اهمال می کردند، مستوجب کيفر بودند . در لهستان نيز چنين ضمانت اجرایی عليه پدران و 

مادران وظيفه ناشناس وجود دارد. طبق قانون لهستان، ممكن است به عنوان یكی از تجليات 

فل بعدًا تربيت در محيط آزاد، بزهكار نوجوان به ابوین خود، تسليم شود ولی در صورتی که ط

. در هندوستان نيز ارشاد 13مرتكب جرم گردد، والدین به پرداخت جریمه محكوم می شوند

جوانان و تحت تكفل قرار گرفتن از طریق والدین ، بدون ضمانت یا با ضمانت مطرح است و 

دادگاه از آنان توقع دارد که رفتار صحيح بياموزند و بدین جهت، اطفال و نوجوانان سپرده شده 

 11والدین را تا حداکثر سه سال ، تحت نظر خواهد داشت. به 

خانواده نخستين محيطی است که طفل در آن رشد نموده و پرورش می یابد و لذا این 

والدین هستند که دائماً با طفل در تماس بوده، با خصوصيات روانی و اخالقی، وضع جسمی، 

ل در دوره اي از زندگی است که نياز طرز رفتار و اعمال او آشنایی دارند. از طرف دیگر، طف

به مراقبت، حمایت، هدایت و محبت دارد و جدا کردن وي از محيط خانواده، لطمات جبران 

ناپذیري بر احساسات عاطفی او وارد کرده، در رفتار اجتماعی وي تاثير می گذارد؛ چرا که 

ن را تنها و بی کس احساس وي جدایی از خانواده را بر طرد و تحقير خود، تعبير نموده، خویشت

می کند و در نتيجه حس اعتماد به نفس که الزمه رشد شخصيت است، تضعيف و حس 

حسادت و بدبينی، تقویت می شود. همچنين هرگاه طفل، مدتی دور از محيط خانواده 

نگهداري گردد، پس از مراجعت مجدد به محيط خانواده، احساس حقارت و بی مهري نموده، 

نواده منزجر شده و در پی انتقام جویی خواهد بود. سرکوبی و سرزنش افراد خانواده از افراد خا

نيز منجر به لجبازي ، تمرد، پرخاشگري ، بی تفاوتی و بی مهري وي می گردد. این چنين است 

                                                           
 

 



47 /بخش اول:کلیات   

 

که حتی االمكان باید از جدا کردن طفل از محيط خانواده اش خودداري کرده و در صورت 

 16هدایت، حمایت و نظارت قرار داد. لزوم فقط او را مورد

 سپردن طفل به والدین، خود به سه شكل قابل اجراست: 

 سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی با الزام به تادیب، -6

 سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی باالزام به رعایت شرایط خاص -0

 10با مراقبت و حمایت و هدایت . سپردن طفل به اوليا یا سرپرستان  قانونی همراه  -9

در حالت اول، دادگاه پس از احضار والدین و متوجه نمودن آنان به قصورشان در مورد 

تربيت طفل، ازآنان تعهد اخذ می نماید که در تادیب و تربيت طفل و نوجوان، کوشا باشند و 

اول، دادگاه ، طفل را به آنان می سپارد. در حالت دوم، عالوه بر شرایط حاکم در حالت 

شرایط و ترتيباتی را نيز معين می کند که طفل ، ملزم به رعایت آنها خواهد بود؛ مانند اینكه با 

بعضی افراد، مراوده نداشته باشد، به محلهاي معينی رفت و آمد نكند، در کالسهاي آموزشی 

راي این خاص شرکت کند، شبها از خانه خارج نشود و ... والدین نيز موظفند بر حسن اج

شرایط توسط طفل، نظارت نموده، تخلف احتمالی وي را به دادگاه اطفال گزارش نمایند. 

باالخره اینكه در حالت سوم، وضعيت خانوادگی طفل به شكلی است که وي، نياز به حمایت و 

هدایت دارد. در این صورت وي به خانواده اش سپرده می شود. ليكن مددکاران اجتماعی نيز 

 اقبت و راهنمایی وي خواهند بود. مامور مر

                                                           
 

 


