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بررسی محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در حقوق ایران
*

غالمرضا عابدینی ، 1سید محمدتقی علوی

2

 .1دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی ،پردیس بینالمللی ارس دانشگاه تهران ،جلفا ،ایران
 .2استاد گروه حقوق ،دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

(تاریخ دریافت49/11/11 :؛ تاریخ پذیرش)40/30/30 :

چکیده
در بحث شخصیت متهم ،هر متهم شخصیت ویژهای دارد و الزمة شناسایی آن ،تشکیل پروندة شخصیت برای او است .پروندة شخصیتی
حاوی اطالعات روانی ،تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت ،حسن سناب،ه ،وضن جسنمانی ،شنرایط اجتمناعی و خنانواد ی اطفنا و
نوجوانان ،و اظهارات متخصصان علوم پزشکی ،روانشناسی ،مددکاری و پژوهشهای اجتماعی ،به ویژه متخصصان جنرمشناسنی دربنارة
متهم است .م،الة پیش رو ،تالشی برای پردازش پروندة شخصیتی اطفا و نوجوانان و راهکارهای ح،وقی پیشبینیشده در مواجهه بنا آن
درح،وق ایران است که به نظر میرسد ،با توجه به بررسیهای انجام رفته در ح،وق کیفری ایران ،بهویژه در برخی مواد قنانون مجنازات
اسالمی ،قانون آیی دادرسی کیفری  ،1031آیی نامة اجرایی سازمان زندانها و نیز قانون آیی دادرسی کیفری 1041بهصراحت به لنزوم
تشکیل پروندة شخصیت دربارة اطفا و نوجوانان اشاره کنردهانند ،و بررسنیهنای میندانی انجنام رفتنه از پرونندههنا موجنود حناکی از
تشکیلنشدن پروندة شخصیت در مراحل دادرسی و کاملنبودن آن در کانون اصالح و تربیت زندان است .روش تح،ینق در این نوشنتار
مبتنی بر مطالعات میدانی ،اسنادی و تحلیل محتوا است.

کلیدواژگان
اطفا و نوجوانان ،اقدامات تأمینی ،بازساز اری ،پروندة شخصیت ،ح،وق ایران.

* نویسندة مسئول ،رایانامهgh.abedzal@gmail.com :

 89

حقوق جزا و سیاست جنایی ،دورة  ،1شمارة  ،1بهار و تابستان 1315

مقدمه
یکی از بنیادیترین حقوق طفل و نوجوان بزهکار در مراحل دادرسی ،تشکیل پروندة شخصیی
شناسایی شخصی

و

فردی و شرایط خانوادگی و اجتماعی که در آن به سر میبیرد ،اسی  .در همیة

موارد بهجز در مواردی که جرم کماهمی

اس  ،پیش از آنکه مقام قضایی صیاح رأی محکومیی

صادر کند ،پیشینه ،اوضاع و احواحی که نوجوان در آن به سر میبرد و شرایطی را که جرم در آن به
وقوع پیوسته اس  ،بهدرستی بررسی میکند تا صدور رأی قضایی از سوی مقیام صیاح بیهآسیانی
انجام گیرد .این پروندهها حیاوی اظهیار نظیر متخصصیان مختلی

علیوم پزشیکی ،روانشناسیی،

مددکاری و جرمشناسی اس  .در کنار پروندة کیفری به منظور واکنش متناسب با شخصی

طفل یا

نوجوان ضرورت دارد اطالعات روانی ،تربیتی و بهطور کلی ،اطالعات راجع به گذشته اطفال درج
شود .در واقع ،بر مبنای پروندة شخصی

که در کنار پروندة کیفری متهم تشکیل مییشیود ،میوارد

مهمی مانند جنسی  ،حسن سابقه ،سوءسابقه ،وضع جسمانی و روانیی ،و وضیع اقتصیادی فیرد و
خانواده بیان میشود .تشکیل چنین پرونده ای که بر اساس آن شخصی

میتهم و محکیوم ارزییابی

می شود ،میتواند در نحوه و میزان مجازاتی که هم به اصالح متهم منجر شده و هم به نفیع جامعیه
باشد ،کمک کند.
حال پرسش هایی که در این نوشتار مطرح می شود ،ایین اسی
شخصی

کیه منظیور از بررسیی پرونیدة

اطفال و نوجوانان در حقوق ایران چیس  ،و آیا محتویات اعالمی پرونیدة شخصیی

در

قوانین ایران برای شناسایی کافی و وافی بوده اس  ،یا نه؟ حقوق کیفری ایران ،بیهوییهه در قیانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  ،2931بهصراح

به حزوم تشکیل پروندة شناسایی شخصیی

اطفال و نوجوانان بزهکار در جرائم تا درجة شش اشاره شیده اسی
انجام گرفته ،حاکی از تشکیل نشدن پروندة شخصی
یا کامل و فنینبودن آن در کانون اصالح و تربی

دربیارة

حییکن بررسیی هیای مییدانی

دربارة اطفال و نوجوانان در مراحل دادرسیی،

زندان اس .
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مفهوم شخصیت
واژة شخصی  2از شخص 1گرفته شده اس

و شخص به معنی انسان و بازیگر نمایش آمده اسی .

شخصی

در حغ

شخصی

معادل کلمة  Personalityاس  .در تعری

ثاب

به معنیی شیراف  ،بزرگیواری ،مرتبیه و درجیه اسی

(صیفار ،2939 ،ص.)33

باید گف

یعنیی عنصیر

شخصی

رفتار فرد ،شیوة بودن او و بهطور کلی ،آنچه همراه با او هس

شخصیی

و موجب تمایز او از دیگیران

میشود (گنجی ،حمزه ،2931 ،ص.)901
واژة شخصی

بلندی مقام و مرتبه را میرساند ،مثل (فالن شخصی

اخالقی برجسته ای که سبب امتیاز شخص میشود ،مثل شجاع

علمی) ،و هر نوع صیف

اخالقی ،قوت اراده ،و در نهای ،

مجموعه عوامل باطنی یک شخص و مجموع نفسانیات یک شخص از احساس ،عواطی
اوس

(طریقتی ،2931 ،ص.)11
دهخدا شخصی

را به این شرح تعری

ظاهری و غیرظاهری رفتار یک فرد اس
اس

و افکیار

کیرده اسی  :شخصیی

مجموعیهای از ویهگییهیای

که ثبات و جلوة بیشتری دارد و تا حدی قابل پییشبینیی

تا جایی که این صفات شخصیتی ،فرد را از دیگران متفاوت نشان مییدهید (دهخیدا،2931 ،

ص.)133
در اصطالح حقوق ،شخصی
 .2موضوع حق و تکلی

دو معنا دارد:

واقعشدن انسان و غیرانسان ،مانند شرک های تجاری؛

 .1عنوان انتزاعی برای مجموعة امور راجع به ذات انسان و عرض او از نظر حمایی
آنها ،در این معنا اصطالح (حقوق شخصی ) یا شخصی

قیانون از

حقیوقی 9را بیهکیار مییگیرنید

(جعفری حنگرودی ،2910 ،ص.)110

1. Personality
2. Person
3. Legal personality
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تاریخچة پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان
دربارة تاریخچة پروندة شخصی
اس

اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و اسناد بیناحمللی تأکیید شیده

که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.

تاریخچة پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در ایران

در کشور ما انجام دادن تحقیقات اجتماعی ،فردی و خانوادگی اطفال معارض قانون برای اوحیینبیار
در مادة  3قانون تشکیل دادگاه اطفیال بزهکیار در سیال  2991پییشبینیی و مقیرر شید« :چنانچیه
تحقیقاتی دربارة وضع مزاجی و روحی اطفال یا ابوین و یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت
او الزم شود ،دادگاه اطفال میتواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله که مقتضی بداند ،انجیام
دهد» (معاون

آموزش قوة قضاییه ،2911 ،ص.)232

در قوانین بعد از انقالب ،بهویهه در قانون آیین دادرسی کیفری سال  2931مثل قیانون تشیکیل
دادگاه اطفال بزهکار ،این مهم چندان مورد توجه قرار نگرف
در مادة  111قانون یادشده تشکیل پروندة شخصی

و مقنن صرفاً در مقیام رفیع تکلیی

با هر نوع اتهامی اعم از سبک و سنگین را بیه

تشخیص قاضی دادگاه واگذار کرد .طبق مادة  ،111اگر دربارة وضعی
وحی یا سرپرس

روحیی و روانیی طفیل ییا

قانونی او یا خیانوادگی و محییط معاشیرت طفیل تحقیقیاتی الزم باشید ،دادگیاه

میتواند به هر وسیلهای که مقتضی بداند ،آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید».
قانونگذار در بند  1مادة  11قانون مجازات اسالمی مصوب  ،2931به سیابقه و وضیع خیاص
متهم ،و در بند ب مادة  ،11به مالحظه وضع زندگی و سیوابق زنیدگی محکیوم علییه و اوضیاع و
احواحی که موجب ارتکاب جرم شده ،اشاره کرده اس .
قانونگذار در مادة  109قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  2931بیا احزامییدانسیتن تشیکیل
پروندة شخصی  ،اعالم کرده اس « :در جرائمی که مجازات قانونی آنها  ...اس  ،بازپرس مکل
اس

در حین انجام تحقیقیات ،دسیتور تشیکیل پرونیدة شخصیی

میتهم را بیه واحید میددکاری

اجتماعی صادر نماید .این پرونده به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشیکیل مییگیردد .بیر
اساس مادة  ،113عالوه بر موارد یادشده در مادة  109این قانون ،در جرائم تعزیری درجه های پین
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و شش نیز ،تشکیل پروندة شخصی
نوجوانان احزامی اس

دربارة اطفال و نوجوانان توسط دادسیرا ییا دادگیاه اطفیال و

و در سایر موارد موکول به تشخیص قاضی دادگاه اس

(یوسفی مراغیهای و

عزیزی ،2939 ،ص.)11
بنابراین ،با توجه به موارد قیدشده در قوانین یادشده ،بهویهه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
 ،2931تشکیل پروندة شخصی

برای متهمان و مجرمان احزامی اس  ،زییرا قضیات مییتواننید بیر

اساس دالیل و مدارک مدحل در پروندههای شخصی
اساس پروندة شخصی

آنها تصمیم بگیرند و مجیازاتی مناسیب بیر

آنها اتخاذ کنند.

تاریخچة پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در اسناد بینالمللی

تشکیل پروندة شخصی

و موضوع شناسایی شخصی

بزهکاران در سال  2311در کنگرهای که از

طرف سازمان ملل متحد در شهر بروکسل تشکیل شد ،مورد بحث و مطاحعه قرار گرف  .پس از آن
در سال  2319در اوحین کنگره جرمشناسی در شهر پاریس دربارة امتحان روانی و وضیع اجتمیاعی
مجرمان گف وگو شد و دنباحة ایین بحیث در سیال  2313در کنگیرة بییناحمللیی دفیاع اجتمیاعی
( )Amersمطرح شد (ابهری ،2930 ،ص.)33-31
در نهای  ،طبق مواد  2احی  23مجموعیة حیداقل قواعید سیازمان ملیل متحید بیرای اطفیال و
نوجوانان (مقررات پکین) مصیوب  13نیوامبر  ،2311تشیکیل پرونیدة شخصیی

بیرای اطفیال و

نوجوانان مطرح شد ،زیرا قاضی ملزم میشود به موجب گزارش کارشناسان در پروندة شخصی

با

آگاهی نسبتاٌ جامعی دربارة شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب بزه در کیودک و نوجیوان از
نظر وضعی

شخصی ،خانوادگی و موقعی

اجتماعی واکنشی یا مجازاتی را برگزیند که بیه تغیییر

در ذهنی  ،رفتار و شرایط نامساعد و آمادهشدن فرد برای زندگی اجتماعی منجر شود ،بهطوری که
حقوق و ارزشهای اجتماعی او نیز محترم شمرده شود (آشوری ،2931 ،ص.)101
دربارة جرائم ارتکابی توسط کودک ،مقررات راهبردی بیهینگ (مقررات پکن) دادگاه را ارشیاد
مربوط میشود ،پیش از آنکیه رأی

کرده اس

در همة موارد ،بهجز مواردی که به جرائم کماهمی

محکومی

نهایی را صادر کند؛ پیشینه و اوضاع و احیواحی کیه نوجیوان در آن بیه سیر مییبیرد و
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شرایطی را که جرم در آن وقوع یافته اس  ،بررسی کند .مادة  223مجموعة یادشیده بیر ضیرورت
تشکیل پروندة شخصی

جز دربارة اتهامات جزئی اطفال و نوجوانان ،در طول جریان تحقیقیات و

دادرسی تصری کرده اس .
در نیمة دوم قرن بیستم ،به تشکیل پروندة شخصیی

و ضیرورت شناسیایی شخصیی

مجیرم

توجه کامل شد ،بهطوری که در اغلب کنفرانسهای بیناحمللی حقوق جزا تشکیل پروندة شخصی
یکی از موضوعات مهم اس

و در بسیاری از قوانین مماحک مختل

که پس از جنگ جهیانی دوم

از تصویب گذشته ،حزوم چنین پرونده ای را پیشبینی کرده اند .از جمله میتوان قانون  2333ایاحی
میشیگان ،1قانون  2333ایاح

کلرادوی نیوییورک در آمریکیا ،9قیانون جیزای  2312بلغارسیتان 3و

قانون جزای یوگسالوی سابق 1را نام برد (ابراهیمی ،2930 ،ص.)231
ساختار پروندة شخصیت
عوامل زیادی در شکلگیری شخصی
در میان عوامل ژنتیکی ،وراث
اهمی

مؤثرند ،از جمله عوامل روانی ،ژنتیک و عوامل محیطی ،که

و جز آن ،و در میان عوامل محیطی ،محیط جغرافییایی و اجتمیاعی

دارند .ارزشهای حاکم در جامعه ،جمع دوستان ،مجامع علمی ،ورزشی ،مذهبی ،اخالقیی،

نوع محیط جغرافیایی و محیط اجتماعی مثل خانواده ،مدرسه ،دانشگاه ،محیط کار و جیز آن ،همیه
بر شخصی

تأثیرگذارند .شخصی

انسان از ابتدای پیدایش تا فوت تح

تأثیر عوامل یادشده بوده

وخواهد بود.
 .2مادة  :23در تمامی موارد بهجز جرائم خرد ،قبل از آنکه مراجع ذی صالح مبادرت به اصدار رأی نهایی نمایند ،شرح ذیل
حال و یا شرایطی که در آن نوجوان زندگی کرده یا شرایطی که تح

آن جرمی واقع شده اس  ،میبایستی بهطور

مناسب مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق قضاوت عادالنه مراجع ذیصالح را تسهیل بخشد.
*در این زمینه نگ بهUN Standard Minimums For The Administration Of Juvenile Justice,1985 :
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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حوادث خوب یا بدی که برای مادران در طول زندگی مادر و در دوران بارداری وارد میشیود،
در شخصی

جنین مؤثر اس

(کینیا ،2931 ،ص .)293سالهای اوحیة عمیر انسیان ،نقیش حییاتی

خانواده و بهویهه واحدین در شکلگیری و رشد شخصیی

نیوزاد معلیوم مییشیود .واحیدین اوحیین

اشخاصی اند که نوزاد با آنها برخورد میکند .کمبودهای عاطفی واحدین نسب
میشود کودکان هنگام بزرگی در برابر محب
معروف به خفاش شب اس

و عواط

بیه کودکیان باعیث

بی اعتنا باشند .مثیال بیارز ،پرونیدة بیجیه،

که در کودکی دچار آسیب های جنسی شده بود این امر باعث شد تیا

در سن بزرگساحی مرتکب جرائم جنسی شود.
بعد از خانواده ،محیط دیگری که کودک وارد آن میشود ،محیط مدرسه اسی  .کیودک بیشیتر
ساعات عمر خود را در مدرسه میگذراند .در این مرحله شخصی
پیریزی شده اس  ،صیقل میخورد .معلمان در تبیین شخصی
جامعة ما شدت و ضع

کودک که در خانواده خیودش

کودکان نقیش بسیزایی دارنید .در

این امر در مدارس دوحتیی و غیردوحتیی متفیاوت اسی  .داشیتن معلمیان

متخصص یا غیرمتخصص ،حضور در مدارس خوب ،متوسط ییا ضیعی
پایین شهر ،در تکوین شخصی

نوزاد مؤثر و در شکس

و منیاطق بیاالی شیهر و

روحیی کیودک ،ارتکیاب جیرم و عیدم

ارتکاب جرم ،و اعتیاد و عدم اعتیاد مؤثر خواهد بود.
ارزشهای حاکم در جامعه نیز بر رفتار آدمی تأثیر میگذارد ،پاک یا ناپاکبودن جامعه بر رفتیار
اطفال و نوجوانان و درستکاری آنها مؤثر اس  .اگر کودک در جامعة ساحم و با ارزشهای اخالقی
رشد کند ،کمتر در معرض آسیبهای اجتماعی ،انحراف و بزهکاری قرار میگیرد.
موانع تشکیل پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان
در نظام حقوقی ایران مشکالت و دشواریهایی در مسیر شناسایی شخصی
شخصی

متهم و تشکیل پروندة

و اتخاذ تصمیم بر اساس آن وجود دارد که مانع از تشکیل پروندة شناسایی شخصیی

اجراییشدن آن میشود که به شرح ذیل میتوان آن را بیان کرد:

و
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فقدان الزام قانونی برای تشکیل پروندة شخصیت

قانونگذار ایران تا تصویب قانون آیین دادرسی کیفری  ،2931دربیارة تشیکیل پرونیدة شخصیی ،
بهویهه برای اطفال و نوجوانان احزامی پیشبینی نکرده ،و تشکیل پروندة شناسایی شخصی
محکومی

پیس از

و در مرحلة اجرای مجازات در زندان احزامی ،و آن هم به منظیور شناسیایی زنیدانیان و

طبقهبندی آنها بود .بعد از تصویب قانون یادشده نیز که تشکیل آن احزامی شیده اسی  ،بررسیی و
تحقیق پیرامون ایجاد شخصی

متهم توسط شخص قاضی و ضیابطان دادگسیتری ،ضیمن پرونیدة

کیفری ،به صورت فرایند مطلوب انجام نمیگیرد.
تراکم پروندههای کیفری و تورم عناوین مجرمانه

الزمة بررسی ابعاد گوناگون شخصی

متهم یا مجرم توسط متخصصان و ارائة گزارش مطاحعیات و

بررسیها به مقام قضایی ،اعطای زمان مناسب و کافی به کارشناسان مربیوط و قضیات اسی  .ایین
شرایط زمانی مهیا میشود که آمار پرونده های ارجاعی به مقامات قضایی زیاد نباشد تیا وی بتوانید
با آسودگی خاطر دالیل و مدارک را جمعآوری کرده و متهم یا مجرم را شناسایی کند .نتیجة ارجاع
بیشتر پرونده ،گرفتن زمان از قاضی رسیدگیکننده و تبدیل وی به ماشین صدور رأی اسی ؛ زییرا
قاضی مجبور خواهد بود در مدت زمان اندک به پرونده های بیشتری رسیدگی و تصمیم گیری کنید
و همین امر مانع تشکیل پروندة شخصی

و مانع تجزیهوتحلیل شخصی

متهم خواهد بیود .بیرای

مثال در دادگستری تبریز به دادگاه اطفال و نوجوانان که عالوه بر پروندههای اطفیال ،پرونیدههیای
دیگری نیز ارجاع میشود ،میانگین واردة ماهانة شعبه حدود  210احی  290فقره پرونده اس .
فقدان تنوع ضمانت اجراهای کیفری

برای فردیکردن مجازات ،مقام قضایی باید پس از بررسی ابعاد شخصیتی مجرم ،جهی
درمان وی مجازاتی متناسب و منطبق با شخصی
در ضمان

اصیالح و

او تعیین کند .برای تعیین مجازات متناسب ،تنوع

اجراهای کیفری الزم اس  .یعنی قیانونگیذار بیا ارائیة انیواع مجیازاتهیا و ضیمان

اجراهای کیفری ،مقام قضایی را در فیردیکیردن آرای صیادره و انتخیاب بهتیرین شییوة درمیان و
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اصالح مجرم باز بگذارد .با نگاهی به مجازاتها ،در قوانین کیفری ایران ضمان
کمی پیشبینی شده اس

اجراهای کیفیری

که با تصویب قانون مجازات اسالمی  ،2931و پییشبینیی مجیازاتهیای

جایگزین حبس در فصل نهم قانون یادشده در مواد  33احی  ، 13تا حدود زیادی این مشیکل حیل
شده اس  ،با این حال کافی و وافی به نظر نمیرسد .باید قانونگذار دربارة اشخاص زیر  21سیال
جایگزینهای حبس دیگری را متناسب با فرهنگ جامعه ما پیشبینی کند .برای نمونه مییتیوان بیه
اخطار ،توبیخ ،محرومی های مدنی و جز آن اشاره کرد.
تخصصینبودن رسیدگیهای قضایی

با توجه به پیچیدهشدن امور اجتماعی ،باید به تخصصیشدن امور توجه و عنای

شود تا با بررسی

جزئیات ،بتوان برخوردی مناسب با این امیور داشیته و انتصیابهیای تخصصیی داشی  .در امیور
قضایی نیز بایید اصیل تخصصییکیردن را بیه کیار گرفی  ،ایجیاد و تشیکیل دادسیراها و محیاکم
اختصاصی ،تفکیک دادگاههای عمومی به حقوقی و جزایی ،تخصصیکردن شعبه هیا و انتصیابهیا
تخصصی قضات برای شعب تخصصی ،از جمله اقداماتی اس

که امروزه کشورها برای رسییدگی

بهتر به امور قضایی انجام دادهاند .در کشور ما نیز قانونگذار در قوانین و مقررات از جمله مواد 11
و  331قانون آیین دادرسی کیفری و نیز دستوراحعملهیای مصیوب رئییس قیوة قضیاییه ،از جملیه
دستوراحعمل تشکیل شعب تخصصی مصوب  ،2913بر اختصاصی و تخصصیکردن رسیدگیهیای
قضایی و انتخاب قضات دادسرا و دادگاه براساس تخصص اشاره و تأکید کرده اس  ،وحی ضیوابط
خاصی برای تخصصیکردن انتصابها مشخص نشده واعمال نمیشود .کارآموزان و قضات پس از
دورههای کارآموزی عمومی بدون آموزشهای تخصصی ،انتخاب و تقسیم میشیوند .هیی ییک از
قضات رسیدگیکننده به جرائم اطفال در دادگاههای اطفال تبریز دورههای خاصیی نگذرانیدهانید و
تخصصی در زمینة اطفال و نوجوانان ندارند و شعبه به اطفال اختصاص دارد ،و هر یک از قضیات
که به آن شعبه منتقل شوند ،عهدهدار این وظیفه خواهند بود.
کمبود اعتبارات مالی و فقدان امکانات

الزمة تشکیل پروندة شناسایی شخصی  ،وجود امکانات ماحی اس  .دستگاه اجراییی بایید بودجیة
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کیه

مناسب برای اجرای این طرح تخصیص دهد تیا در کنیار پرونیدة قضیایی ،پرونیدة شخصیی

محتوای آن گزارش نتیجة آزمایشهای گوناگون پزشکی ،روانشناسیی ،روانپزشیکی و میددکاری
اجتماعی و جز آن اس  ،تشکیل شود .اعمال نهادهای مترقی حقوق جزا و جیرمشناسیی از جملیه
تعلیق تعقیب ،تعلیق مراقبتی ،آزادی مشروط ،مجازاتهای تکمیلی و تتمیمیی ،زنیدان بیاز ،زنیدان
نیمهباز ،مجازاتهای جایگزین حبس و تشکیل پروندة شناسایی شخصی

در مراحل دادرسی نییاز

به امکانات ماحی وسیع دارد .به کارگیری متخصصان جیرمشناسیی ،علیوم اجتمیاعی ،روانشناسیی،
روانپزشکی و جز آن ،برای بررسی ابعاد شخصیتی بزهکار و استخدام آنها تنهیا بیا صیرف منیابع
ماحی کافی امکانپذیر اس .
وقتی مددکار اجتماعی به تعیداد الزم در دسیترس قاضیی رسییدگیکننیده بیه پرونیده نباشید،
وجرمشناس ،روانشناس ،روانپزشک و جز آن در کنار قاضی قرار نگیرد و میتهم ییا مجیرم بیرای
بررسی در اختیار کارشناس گذاشته نشود ،صحب

از تشکیل پروندة شخصی

آرمانی خواهد بیود.

امروزه در صورت تأمین هزینه های ماحی از ناحیة قوة مجریه نیز ،در تشکیل پرونیدة شخصیی

بیا

مشکالتی مواجهیم .زیرا کمبود متخصصان امر و فقدان همة تخصیص هیا بیرای اجیرای طیرح در
سراسر کشور از موانع تشکیل اس  .صرف نظر از آن ،برای شناسایی جنبه های گوناگون شخصی
متهمان و مجرمان ،وجود آزمایشگاه های مجهز به فناوری پیشرفته و روز ضروری اس  .در حیاحی
که کشور ما از این حیث نیز امکانات الزم را ندارد ،و اگر هم داشته باشیم ،فقط در پایتخ
کالنشهر امکانپذیر اس

(معاون

و چند

آموزش قوة قضاییه ،2911 ،ص 123 ،120 ،212 ،210و .)13

طبق قوانین و مقررات خصوصاً مادة  109قانون آیین دادرسی کیفیری مصیوب سیال  ،31بایید
واحد مددکاری اجتماعی در معی

دادسرا و محاکم در دادگستری تشکیل و ایجاد شیود .در حیاحی

که در دادگستری خبری از واحد مددکاری در کنیار محیاکم اطفیال و نوجوانیان و نییز در اجیرای
احکام کیفری نیس  .باید با تأمین منابع ماحی ،متخصصان مورد نیاز از جملیه میددکاران اجتمیاعی
استخدام ،و وظیفة تشکیل پروندة شخصی

را عهدهدار شوند (یوسفی مراغهای و عزییزی،2939 ،

ص .)11به عبارتی ،باید موارد یادشده از جمله ارائة تسهیالت به حد الزم در اختیار مراجع قضایی
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و دادگستریها قرار گیرد تا قضات با همکاری و همیاری متخصصان علوم پزشیکی ،روانشناسیان،
جرمشناسان و مددکاران اجتماعی که بهویهه در این زمینه آموزشهای الزم را دییدهانید ،قیرار داده
شود تا فرایند تشکیل پروندة شخصی

بهطور علمی و قانونی طی شود.

آثار پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در مراحل دادرسی کیفری ایران
مرحلة تحقیقات مقدماتی

مرحلة تحقیقات مقدماتی شامل مجموعة اقدامات و تحقیقاتی اس

که از سوی ضابطان دادگستری

رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی ،یا از سوی قضات تحقیق و سایر مقامات صیاح
قضایی انجام می گیرد و هدف اصلی آن آماده کردن پروندة تسهیل و تسریع در رسیدگی در دادگیاه
اس

(آشوری ،2910 ،ص.)1
در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  ،2931ضیرورت

تشکیل پروندة شخصی

در مرحلة تحقیقات مقدماتی بهطور صری در مواد قانونی بیان نشده بود،

وحی در بعضی مواد از جمله مواد  11و  11قانون مجازات اسالمی مصوب  31و مواد ،13 ،11 ،91
 33 ،13و ...قانون مجازات اسالمی مصوب  2931مطرح شیده اسی  .پرونیدة شخصیی

در همیة

مراحل دادرسی بهویهه مرحلة تحقیقات مقدماتی ،میتواند مفیید و میؤثر باشید .اطیالع از حقیایق
مربوط به متهم موجب میشود از همان ابتدا ،بازپرس یا قاضیی در طیرح پرسیشهیا و بیازجویی،
روشهای مناسب فردی را بهکار گیرد و واکنش مناسب با شخصی

بزهکار را اعمال کنید (نجفیی

توانا ،2911 ،ص.)3
در مادة  113قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،2931تشکیل پروندة شخصی

برای اطفال و

نوجوانان توسط دادسرا در جرائم درجات یک تا شش احزامی اسی  .در قیانون یادشیده ،نهادهیای
تعلیق تعقیب و قرار بایگانیشدن پرونده پیشبینی شده اس

تیا مقیام قضیایی در صیورت فقیدان

سابقة مؤثر کیفری ،مالحظه وضع اجتماعی ،سوابق متهم و اوضاع و احواحی که موجب وقوع جیرم
شده اس  ،این نهادها و قرارها را بهکار گیرد (یوسفی مراغهای و عزیزی ،2939 ،ص.)11
طبق مادة  293قانون آیین دادرسی کیفری  2931در صیدور قرارهیای تیأمینی کیفیری ،قاضیی
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میتهم در صیدور

دادسرا باید به شخصی

متهم توجه و آن را مدنظر قرار دهد .توجه به شخصیی

قرار تأمین بسیار اهمی

دارد زیرا مقام تحقیق پس از تفهیم اتهام به منظور تضمین حضیور بموقیع

متهم در مواقع حزوم و جلوگیری از فرار او ،به ناچار باید با صدور قرار تأمین مناسیب ایین مهیم را
تأمین کند و امکان آن فقط با آشنایی با شخصی

متهم میسر اس  ،تحقیق و بازجویی از افرادی بیا

شخصی های غیرعادی ،مثل سادیس ها باید بیهطیور فنیی ،علمیی و بیا اسیتمداد از میددکاران و
روانکاوان انجام گیرد.
مرحلة صدور رأی و تعیین مجازات

تشکیل پروندة شناسایی شخصی

در مرحلة صدور حکیم و تعییین مجیازات ،آثیار زییادی بیرای

شخص متهم یا مجرم خواهد گذاش  .این آثار میتواند در فردیکردن مجازاتهیا و بیه کیارگیری
نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و نوسانسازی مسئوحی

کیفری باشد.

طبق مواد  91 ،93و  93قانون مجازات اسالمی مصوب  2931دربارة تخفی

مجازات ،مواد 30

احی  31قانون یادشده دربارة تعویق صدور حکم ،مواد  33احی  11قیانون مجیازات اسیالمی دربیارة
تعلیق مجازات ،مجازاتهای جایگزین و جز آن ،شناسایی شخصی

متهم یا مجرم در ایین مرحلیه

الزم و در نهادهای اعالمی یادشده و صدور آنها مؤثر اس  .این نهادها برای جلیوگیری از تکیرار
جرم و جلوگیری از بهوجودآمدن مجرمان به عادت و درمیان و اصیالح بعضیی از مصیادیق افیراد
دارای شخصی
شخصی

خاص و غیرعادی مطرح شده اس

تا مقام قضایی اشراف کافی به ابعیاد مختلی

مجرم نداشته باشید ،نمییتوانید از ایین نهادهیا اسیتفادة بهینیه و مفیید بیرای اصیالح و

بازسازگاری مجرم کند .گاهی شرایط ارتکاب جیرم ییا خصوصییات روانیی و اجتمیاعی مرتکیب
طوری اس

که اقتضا دارد که مجازات خفی تری بر او تحمیل شود .گاهی عمل مجرمانه مسیتلزم

خطر بیشتری برای جامعه اس
مرتکب واجد اوصافی اس

یا احساس عمومی را بیشتر جریحهدار میکنید ،ییا اینکیه شیخص
که مجازات شدیدتری برای وی الزم به نظر میرسید .قیانونگیذار در

مادة  113قانون آیین دادرسی کیفری مصیوب  2931تشیکیل پرونیدة شخصیی
نوجوانان را توسط دادگاه اطفال و نوجوانان احزامی داشته اس .

دربیارة اطفیال و
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مرحلة اجرای حکم

توجه به شخصی

بزهکار در مرحلة اجرای حکم از قبل میورد توجیه قیانونگیذار بیوده و حتیی

تشکیل پروندة شناسایی شخصی
جدید ،تشکیل پروندة شخصی

احزامی شده اس  .تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفیری
پس از محکومی

پیشبینیی شیده اسی

و در مرحلیة تحقیقیات

مقدماتی و صدور حکم و تعیین مجازات چنین احزامی وجود نداش .
قانونگذار در مادة  11قانون مجازات اسالمی  2931شیرایط اعطیای آزادی مشیروط را تعییین
کرده اس  .اوحین شرط این اس

که زندانی در مدت اجرای مجازات همواره حسن اخالق و رفتار

از خود نشان دهد .بدیهی اس

آزادی مشروط فقط به کسانی که اصالح شده و بتوانند وارد جامعه

شوند ،اعطا میشود .برای تشخیص این امر فقط نباید به ظاهر توجه کیرد ،بلکیه افیراد متخصصیی
مأمور شوند که در امور روانی و اجتماعی محکوم بررسی و اظهار نظر کنند تا اصالح مجیرم بیرای
قاضی محرز شود .همچنین ،بند ب مادة « 11اینکه پس از آزادی دیگیر مرتکیب جرمیی شیود» از
که حاصل اظهار نظر متخصصان مربوطه اس  ،بهدس

مراجعه به پروندة شخصی

مادة  13آییننامة کمیسیون عفو و تخفی
مجرم و توجه به شخصی

میآید.

مجازات محکیومین مصیوب  2913نییز بیه اصیالح

محکوم علیه و خانوادة وی اشاره کرده اس  .الزمة اظهار نظر اعضیای

کمیسیونهای استانی و مرکزی ،شناسایی شخصی
تشکیل پروندة شناسایی شخصی

مجرم اس

و شناسایی شخصی

مجرم نییز بیا

در کنیار پرونیدة قضیایی امکیانپیذیر خواهید بیود .همچنیین،

قانونگذار در مرحلة اجرای مجازات حبس به منظور شناسایی زندانیان و طبقهبنیدی آنیان تشیکیل
پروندة شخصی

را الزم و ضروری دانسته اس  .مواد  33و  33و  ....آییننامة زنیدانهیا مصیوب

 ،2913مسئوالن زندانها را موظ

کرده اس

دربارة پیشینة زندگی محکومان از دورة طفوحیی

در

محیط هایی مانند خانواده ،مدرسه ،محل کار و جز آنتحقیقاتی را انجام دهنید و گیزارش کیاملی بیا
اظهار نظر خود تهیه ،و اطالعیات تهییهشیده را در پرونیدة زنیدانی مینعکس کننید تیا در شیورای
طبقهبندی مطرح شود (معاون
جمهوری ،2931 ،ص.)129

تیدوین تنقیی و انتشیارات قیوانین و مقیررات معاونی

ریاسی
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همانطور که بیان شد ،عالوه بر اینکه در مرحلة تحقیقیات ،بیر تشیکیل پرونیدة شخصیی
قوانین تأکید شده اس  ،بعد از مجازات یا طی مجازات به تشکیل پروندة شخصی
از عفو و تخفیفات قانونی هم توجه شده ،که نشان از اهمی

در

بیرای اسیتفاده

موضیوع تشیکیل پرونیدة شخصیی

اس .
محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان
محتویات پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در نظام کیفری ایران

پروندة شخصی

به معنای مجموعة اطالعات شخصی وخانوادگی مجرمیان اسی

کیه در دسیتگاه

قضایی در کنار پروندة قضایی تشکیل میشود و هدف آن دستیابی به اهداف مجیازاتهیا ،نیابودی
اعمال ضداجتماعی ،جلب اعتماد مردم ،رعایی
وآحودهشدن مجدد اس

و اصیالح بزهکیار و ممانعی

(مظلومیان ،2911 ،ص.)11

با توجه به مادة  113قانون آیین دادرسیی کیفیری جدیید ،بیهصیراح
شخصی

او از تکیرار جیرم

حیزوم تشیکیل پرونیدة

پذیرفته شده اس  .قانونگذار ایران تیا قبیل از تصیویب میواد  109و  113قیانون آییین

دادرسی کیفری  ،2931توجهی جدی و سزاوار به تحقیق پیرامون وضعی
محیط خانوادگی و اجتماعی وی نکرده و فقط در برخی موارد ،تخفی
توجه به وضعی
پروندة شخصی

روحی و روانی متهم ییا
مجازات متهم را منوط بیه

خاص او کرده اس .
میتواند حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روانشناسی کودک ،پزشک،
خیاص

روانکاو و مددکار اجتماعی در زمینة وضعی

روحی و روانی ،جسمی ،شرایط و موقعیی

اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تح

پیگرد قضایی باشد و بر مبنای این پروندة شخصی

موارد مهمی مانند جنسی  ،حسن یا سوءسابقه ،وضع جسمانی و روانیی ،وضیع اقتصیادی فیرد و
خانواده او ذکر میشود (محسنی ،2911 ،ص .)13برای تشکیل پروندة شناسایی شخصی

اطفال و

نوجوانییان بزهکییار ،متخصصییان جییرمشناسییی و کیفرشناس یی ،مییددکار اجتمییاعی ،روانشییناس،
روانپزشک و مراجعان همکاری میکنند و نتیجه را بهطور کتبی ضمیمة این پرونده میکنند.
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بر حسب مواد  31 ، 33و  39آییننامة اجرایی سازمان زنیدانهیا و اقیدامات تیأمینی و تربیتیی
مصوب  2913در هر زندان قسمتی بیه نیام تشیخیص بیه منظیور شیناخ

زنیدانیان و

شخصیی

طبقهبندی آنها با به کارگیری خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می شیود کیه تهییه و تنظییم و
نگهداری پروندة شخصی

زندان به شرح مواد بعدی به عهده این قسم

آییننامة یادشده محکومان حداکثر دو میاه در قسیم

پیذیرش و تشیخیص تحی

پزشکی ،روانپزشکی ،آزمون های روانشناسی و شناخ
سالم

اس

و حسب میادة 33

شخصی

آزمیایش هیای

و استعداد قرار گرفتیه و مییزان
شخصی

جسمانی ،روانی ،معلومات و اطالعات مذهبی ،علمی و فنی آنان از نظر شناخ

بررسی و تعیین می گیرد (فرجاحهی ،2911 ،ص .)293میددکاران اجتمیاعی طبیق میوازین اسیالمی
دربارة سوابق زندگی تحقیقات الزم را به عمل می آورند ،گزارش کاملی از گذشته محکوم از دوران
طفوحی

تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختل

خانوادگی ،تحصیلی ،محلی ،حرفهای و غییره

را با اظهار نظر خود تهیه می کنند .در انقضای مدت اقام

زندانی در قسم

پذیرش و تشیخیص،

همة گزارشهای متخصصان در پروندة او متمرکز میشود تا در شورای طبقیهبنیدی مطیرح شیود.
معاضدت حقوقی با همکاری وکالی منتخب کانون و وکالی دادگستری و مسئوالن قضایی کیانون
برای دفاع و مشاوره حقوقی و پیگیری پروندة قضایی مددجو و معرفی مددجویان معسر به مراجیع
ذیصالح معمول میشود .همة موارد اعالمی بیا توجیه بیه پرونیدة شناسیایی شخصیی

اطفیال و

نوجوانان در کانون توسط مددکاران اجتماعی در فیرمهیای مختلفیی کیه تهییه و تنظییم مییشیود،
صورت میپذیرد.
در یکی از این فرمها (فرم شمارة یک) با نام پروندة شخصی
میزان تحصیالت ،وضعی

تأهل ،تعداد افیراد تحی

زنیدانیان ،مشخصیات میددجو،

تکفیل ،وضیعی

محیل سیکون

سازمانی ،منزل پدری ،استیجاری با مبلغ اجاره یا رهن) ،آدرس و تلفن محل سکون
آدرس محل سکون

یا کار وابستگان درجة یک مددجو ،وضعی

میزان قرار ،تاریخ قرار ،نوع جرم ،میزان محکومی

(شخصیی،
و محل کیار،

قضایی (نیوع اتهیام ،نیوع قیرار،

و تاریخ حکم) ،توضی پن سابقة آخیر ،نحیوة

ارتکاب جرم و علل ارتکاب آخرین جرم از دیدگاه مددجو ،رفتار مأموران قبل از تحویل به زندان،
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مشخصات فردی همدستان مددجو ،آیا خود را مجرم و شایسته زنیدان و مجیازات در نظیر گرفتیه
میداند ،وکیل دارد یا خیر ،نظریة کارشناسیی ،پیشینهادهای کارشناسیی و جیز آن تکمییل و ثبی
میشود.
در فرم دیگری (فرم شمارة  )1با نام مددکاری اجتماعی ،مشکل یا مشیکالت از نگیاه میددجو،
اینکه در شرایط موجود چه کسانی میتوانند بیشترین کمیک را بیه شیما بکننید بیا بییان نسیب

و

مشخصات و آدرس دقیق و شمارة تلفین ،تاریخچیة مشیکل از دییدگاه میددکار ،مشیکل روانیی،
جسمانی و شغلی (آثار خودزنی و سوختگی ،بیماری ،وضعی

ظاهری ،شیغلی ،خلقیی و عیاطفی،

اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردانی ،سابقة رفتارهای پرخطر مانند تزریق مشترک ،خاحکوبی ،فرار از
منزل ،ترک طوالنیمدت خانواده و جز آن) ،مشکل خانوادگی (اختالف همسر ،واحیدین ،خیانواده،
طالق ،متارکه و جز آن) ،مشکل اجتماعی (شبکة ارتباطی مانند دوستان ،بستگان ،همسایگان و جیز
آن) ،مشکل قضایی (علل زمینهساز جرم و جز آن) ،سایر نکات قابل توجه ،تشخیص نهایی مددکار
اجتماعی و پیشنهادهای مددکار اجتماعی ثب
فرم شمارة  9دربارة بخش بهداش
آثار جراح

و تکمیل میشود.

و درمان ،حاوی وضعی

فعلی (وضیعی

ظیاهری ،وجیود

غیرطبیعی ،معلوحی  ،سیابقة مصیرف میواد مخیدر و روانگیردان) ،سیوابق پزشیکی

(ارزیابی عوامل خطر ،عالئم مهم باحینی ،عالئم دستگاه ادراری و تناسلی ،ارزیابی بیماریهای قابیل
انتقال از راه خون ،نوع داروهای مصرفی ،ویزی های پزشکی ،نظریة پزشک) ،پیشینهادهای درمیان
اس

که توسط پزشک تکمیل و ثب

و ضبط میشود.

فرم شمارة  3خالصة شرح حال و ارزیابی روانشناختی (ظاهر و رفتار ،تعامل ،خلق و عاطفیه،
کالم ،ادارک ،افکار ،سیط هوشییاری ،قابلیی

اعتمیاد ،مصیرف دارو ،بیمیاری جسیمانی ،نظرییة

روانشناسی ،پیشنهادهای روانشناس) توسط روانشناس کانون تکمیل مییشیود .در فیرم دیگیری
(فرم شیمارة  )1بیا عنیوان بخیش فرهنگیی و تربیتیی ،فعاحیی هیای فرهنگیی و هنیری ،کتیاب و
کتابخوانی و موضوع های عالقهمند ،امور آموزشی (اینکه ترک تحصیل کرده یا خیر ،مایل به ادامة
تحصیل اس  ،آموزشهای غیررسمی) ،امور ورزشی (به چه ورزش هایی عالقهمند اس  ،عنیوان و
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میزان فعاحی های ورزشی ،کارت مربیگری یا داوری) ،نظرییة کارشناسیی اجراییی و پیشینهادهای
اجرایی توسط مسئوالن اجرایی کانون تکمیل میشود.
در فرم دیگری (فرم شمارة  )3که مربوط به بخش حرفهآموزی و اشتغال اسی  ،نیوع شیغل و
میزان مهارت فنی و اینکه آیا مدرک فنی و حرفهای دارد یا خیر ،و نوع آموزشهیای حرفیهای کیه
قبالً گذرانده ،مدت زمان اشتغال و عل

ترک کار ،دیون مددجو به بانکها و جز آن) ،نظریة نهایی

کارشناس اشتغال و حرفهآموزی و پیشنهادهای اجرایی توسط کارشیناس اشیتغال و حرفیهآمیوزی
تکمیل میشود.
همان طور که مالحظه می شود در مرحلة اجرای حکم در کانون اصالح و تربی
قانونی ،پروندة شناسایی شخصی

به دحییل احیزام

بیا محتوییات اعالمیی تکمییل و توسیط کارشناسیان ذییربط و

مسئوالن مربوطه این محتویات پروندة شخصی

بررسی و در طول اجرای حکم پیشینهادهای الزم

برای مساعدت قانونی به مددجو به قاضی اجرای حکیم و قاضیی صیادرکنندة حکیم بیرای آزادی
مشروط و .جز آن معمول میشود (فرمهای مربوط به کانون اصالح و تربی

زنیدان تبرییز،2939 ،

فرمهای شمارة .)2-3
طبق مادة  109قانون آیین دادرسی کیفری  ،2931پروندة شخصی

متهم به طور مجزا از پروندة

عمل مجرمانه تشکیل می شود و حاوی مطاحب زیر اس  :اح ) گزارش میددکار اجتمیاعی دربیارة
وضع مادی ،خانوادگی و اجتماعی متهم؛ ب) گزارش پزشکی و روانپزشکی.
معموالً نکات مهمی که باید در پروندة شناسایی شخصی

بیان شود ،عبارت اند از  .2سیاختمان

بدنی و جسمی و زیس شناسی متهم؛  .1نتیجة معاینة متهم از نظر روحی و روانی و انحرافیات؛ .9
وضع اخالقی و خانوادگی ،اجتماعی ،فرهنگیی و چگیونگی تعلییم و تربیی

میتهم (محمیدیان و

رضاپور ،2931 ،ص .)999برای رسیدن به موارد یادشده در تشکیل پروندة شخصی
ذیل انجام گیرد :اح ) پرکردن ورقة تحقیق و پهوهش که اوحین سند شناسایی شخصی
آزمون اس  ،به وسیلة مددکاران اجتماعی که باید در ایفیای وظیای

باید اقیدامات
فرد میورد

خیود تخصیص داشیته و از

دانشهای روانشناسی رفتار و جرمشناسیی و جامعیهشناسیی اطالعیات کیافی داشیته باشیند؛ ب)
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پزشکان متخصص آزمونشونده را از نظر بررسی وضع سالمتی و ابتال به بیماریهیای گونیاگون از
جمله آمیزشی ،اعتیاد واحدین به مواد مخدر ،احکل ،تمایالت جنسی و غدد مترشیحة داخلیی کیه در
رشد مؤثرند ،بررسی کنند؛ ج) روانپزشک ،متهم را از نظر ضایعات عضیوی در اعصیاب و مغیز و
امواج احکتریکی سلولهای عصبی مغز ،آزمایش کند؛ د) آزمایشهای روانشناسی و روانکاوی

ثب

توسط متخصصان انجام گیرد؛ ز) از نظر ضریب هوش و قدرت سازگاری با محیط که امری ذهنیی
اس  ،و در اثر عوامل زیس محیطی بهطور تام مختل میشود (شامبیاتی ،2931 ،ص.)11
روشهای رواندرمانی و تحقیق رفتار و شخصی

میتواند در شناسایی شخصی

به میا کمیک

کند .هدف روانکاوی بییرن 2کشییدن محتوییات میزاحم ییا ناخوداگیاه ،آشیکارکردن عقیده هیا و
تعارضهای روانی اس

که بیمار روانی دائماً از آن رن میبرد .ایجاد مؤسسیات روانیی مییتوانید

کمک مؤثری کند (شاحچی.)2910 ،
بررسی پزشکی نیز در پروندة شخصی

مهم اس  .یعنی در آزمیایش پزشیکی ،رشید جسیمی،

آثار عقبماندگی ذهنی ،ابتال به بیماریهای مختل

واگیردار بررسی میشود .درمانهایی بیه طیرق

مختل

با یاریگرفتن از علوم روانشناسی و روانپزشکی ،زیس شناسی در محلها ،یا محیطهیای

مختل

یا یک مؤسسه یا سازمان مخصیوص بایید وجیود داشیته باشید .عیالوه بیر آن هیا ،ایجیاد

درمانگاههای جرمشناسی ،آزمایشگاهی ،انسانشناسی زندانها و مراکز راهنمائی ،و مشیاهده و درج
نتای در پروندة شناسایی شخصی

نقش بسزایی خواهد داش ( .مهران ،بیتا ،ص .)91با توجه بیه

موارد اعالمی ،قانونگذار باید در محتویات پروندة شخصی

تغیییرات اساسیی معمیول و بیهطیور

صری محتویات آن را دربارة اطفال افزایش دهد و مشخص کند.
نتایج آماری تشکیل پروندة شخصیت اطفال و نوجوانان در شهرستان تبریز
نتای آماری و تحقیقات میدانی مربوط به نه ماه سال ( ،2933از اول فروردین تا آخیر آذر میاه) در
1. Biren
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شهرستان تبریز و به صورت بررسی پرونیدههیا و مصیاحبه بیا قضیات و اشیخاص زییر  21سیال
معارض با قانون در کانون اصالح و تربی

زندان تبریز اس  .آماری که در نهماهة سیال  ،2933در

 100پرونده در دادسرا ،محاکم کیفری (دادگاههای اطفال) و اجرای احکام کیفری دادسیرای تبرییز
بهدس

آمد ،حاکی از وضعی

اطفال و نوجوانان اس .

نامناسب برای پروندة شناسایی شخصی

در شهرستان تبریز در دادسرا ،شعبه یا شعبههای ویهه و اختصاصی بیرای رسییدگی بیه جیرائم
و پرونیده هیای نوجوانیان

نوجوانان (اشخاصی کبیر زیر  21سال) تعیین و اختصاص نیافتیه اسی

بهطور متفرقه در همة شعبههای بازپرسی و دادیاری با توجه به نیوع جیرم و اهمیی

آن رسییدگی

میشود .در پرونده های اشخاص کبیر زیر  21سال در شعبه های دادسرا ،تشیکیل و وجیود پرونیدة
شناسایی شخصی

در کنار پروندة کیفری به هی وجه مشاهده نمیشود.

در شهرستان تبریز دو شعبة دادگاه عمومی جزایی (کیفری  )1به عنوان دادگیاه اطفیال تعییین و
رسیدگی به جرائم اشخاص زیر  21سال را بر عهده دارند .بررسی های انجامگرفته در این دادگاهها
حاکی از این اس
شخصی

که در پروندههای تشکیلیافته مربوط به اطفیال و نوجوانیان ،پرونیدة شناسیایی

در کنار پرونیدة کیفیری تشیکیل نشیده اسی  .در مرحلیة تجدییدنظرخواهی از احکیام

دادگاههای اطفال نیز ،شعبة خاصیی بیرای رسییدگی پرونیده هیای اطفیال و نوجوانیان در محیاکم
تجدیدنظر تعیین نشده اس

و پروندهها به همة شعبههای کیفری ارجیاع و تحی

میگیرد .در این مرحله نیز خبری از تشکیل پروندة شناسایی شخصی

رسییدگی قیرار

نیسی  .در مرحلیة اجیرای

حکم در اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب تبریز نیز پروندههیای اشیخاص زییر 21
سال به همة شعبه ها با توجه به نوع جرم ارتکابی ارجاع و اجرا می شود .در این مرحلیه نییز ماننید
مرحلة تحقیقات و مرحلة صدور حکم و تجدیدنظر خبری از تشکیل پروندة شناسیایی شخصیی
نیس  .همچنین ،بررسی ،مصاحبه و تحقیقاتی که از قضات رسیدگیکننده به جرائم اشیخاص زییر
 21سییال در همییة مراحییل یادشییده انجییام گرف ی  ،بعضیاً مشییاهده ش ید کییه تعییدادی از قضییات
رسیدگیکننده از پروندة شخصی  ،به ویهه محتوای پروندة شناسایی شخصی
چندانی ندارد ،یا اعتقادی به تشکیل پروندة شخصی

آشنایی و اطالعیات

ندارند و تعداد کمی معتقد به تشکیل پروندة
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شخصی

در کنار پروندة کیفری بودند ،آنها نیز به دحیل تیراکم پرونیدههیا و ارجیاع پرونیدههیای

غیراشخاص زیر  21سیال و فقیدان نییروی انسیانی متخصیص و نییز فقیدان کارشناسیان ذییربط،
بسترهای الزم جه

اقدام در این مورد را نداشتند.

همچنین ،طبق بررسی های انجامگرفته در کانون اصالح و تربی
سال  ،33حدود  299نفر به کانون معرفی و بازداش
به طور جداگانه پروندة شخصی
پروندة شخصی

و برای هر یک از ایین میددجویان در کیانون

تشکیل و اطالعات مربوطه توسیط میددکاران اجتمیاعی در ایین

در فرمهای مختلفی درج شیده اسی

تشکیالت قضایی تبریز .)2939 ،این پروندة شخصی
شده اش

در زندان تبرییز ،در نیه ماهیه

(سیسیتم میدیری

پرونیدة قضیایی

CMS

توسط مددکاران اجتماعی تشکیل و تکمییل

و قضات دادسرا و محاکم و اجرای احکام کیفری نقشی در آن نداشتهاند .در مصاحبه با

قضات الزامیبودن تشکیل پروندة شخصیت طبق قانون تأیید شد ،با این حال به دحیل توجیهیات
اعالمی در عوامل مانع ،مورد توجه و عنای

قرار نمیگیرد.

نتیجه
در نظام حقوقی امروز ما ،بررسی پیرامون شخصی

متهم در مراحل پن گانیة دادرسیی بایید انجیام

بگیرد ،وحی فقط در مرحلة اجرای حکم در کانون اصالح و تربیی
شخصی

در زنیدان بیه تشیکیل پرونیدة

توجه شده اس  .اکثر حقوقدانان و جرمشناسان معتقدند در رسیدگی به جرائم اطفیال و

نوجوانان باید به شخصی
باشد .پروندة شخصی

آنان توجه شود تا حکم صادره در حق مجرم بیا علیم یقیین و عادالنیه

از دستاوردهای جرمشناسیی اسی

کیه از مجموعیة اطالعیات شخصیی و

خانوادگی متهمان و مجرمان در دستگاه قضایی و زندان تشکیل میشود و هدف از آن دسیتیابی بیه
اهداف مجازاتها ،فردیکردن مجازاتها و تطبیق اعمال مجازات بر شخصی
شناسایی شخصی

فرد اس .

و کاملبیودن آن و بیه کیارگیری نظرهیای کارشناسیان ،بیه وییهه میددکاران

اجتماعی نقشی مهم در شناسایی شخصی

اطفال و نوجوانان و فردیکردن مجازاتهیا و اقیدامات

تأمینی و تربیتی ،و اصالح آنان دارد و باید قانونگذار و نیز مجریان اهمی

خاصی بیرای آن قائیل

شوند .همانطور که قانون مجازات اسالمی مصوب ،بهطور تلویحی حزوم تشکیل پروندة شخصیی
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را پذیرفته و قانون آیین دادرسی کیفری  2931نیز به احزامیبودن آن دربیارة اطفیال و نوجوانیان تیا
درجه ششم تصری کرده اس  .با مطاحعة منسجم و پیوسته در پرونیده هیای شخصیی
کیفری و تبیین کیفی
که اتخاذ هرگونه سیاس

تأثیرگذاری این پدیده بر نهادهای عداح

در حقیوق

کیفری ،این نتیجه حاصل میشیود

قضایی کارآمد و مفیید بییتوجیه بیه شیناخ

اخیتالل هیای شخصیی

مجرمان ،ریشهیابی و درمان آن امکانپذیر نیس .
باید در تصویب قانون به امکانات و شرایط موجود و امکان اجرایی کردن آن توجیه کیرده و آن
را بومیسازی کنند .قانونگذار و مجریان ،بهویهه قضات باید عوامل مؤثر بیر تشیکیل شخصیی

و

عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان را شناسایی و در محتویات پروندة شناسیایی شخصیی
در کنار پروندة کیفری پیشبینی ،تکمیل و بررسی آن را احزامی و برای این امر فرمهای خاص تهییه
کنند و در اختیار قضات قرار دهند و برای تنظیم نکردن آن ضیمان
تشکیل پروندة شخصی

کیفیری تعریی

شیود .بیرای

و تکمیل آن و استفادة بهتر از آن بایید امکانیات میاحی و نییروی انسیانی

(کارمند ،قاضی ،مددکار اجتماعی ،کارشناسان و متخصصان ذییربط) را مهییا و در اختییار مجرییان
قرار داد.
امید اس

با فراهم کردن مقدمات اجرایی ،پروندة شناسایی شخصی

با به کارگیری تحقیقیات و

نظرهای متخصصان فنی پزشکی ،روانپزشکی ،روانشناسی ،جرمشناسی ،علیوم میذهبی و جیز آن
تشکیل ،و از این طریق تشخیص امکانپذیر شیود و دادگیاههیا در اعمیال مجیازات ،شخصیی
شرایط مجرم را مدنظر قرار بدهند .منحصرکردن ضمان
منفی بسیاری نیز دارد صحی نیس

و

اجرای کیفری به زندان که آثار و عوارض

و به کارگیری جایگزینهای حبس مفید خواهد بود .به ویهه در

مرحلة تحقیقات مقدماتی که در اصیالح و بازسیازگاری مجرمیان و تعییین مجیازات متناسیب بیا
شخصی
انجام داد.

بزهکاران و اصل فردیکردن مجازات ها دربارة اطفال و نوجوانان اقدامات مؤثر و مفیدی
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