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 هاي اطفال در ايران و ايتاليا تخصصي شدن رسيدگي در دادگاه
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 و جرم شناسي دانشگاه تهران ييدانشيار گروه حقوق جزا. 1
 دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران. 2
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 چكيده
هـاي اطفـال اقتضـائات     به جرايم اطفال، از حيث خصوصيات و تركيب اعضاي دادرسان دادگاهرسيدگي 

اي كاردان، ضرورت آمـوزش مسـتمر آنـان و مشـاركت الزامـي و       گزينش قضات حرفه. ويژة خود را دارد
دادرسـي   گيـري و صـدور رأي وجـوه ضـروري جهـت      تعهدآور كارشناساني متخصص در مرحلة تصـميم 

اين مقاله با عنايت به وجوه مذكور، تخصصي شـدن رسـيدگي را در   . دهند ا تشكيل ميتخصصي اطفال ر
منظور تضمين دادرسي عادالنه و   دهد و به لعة تطبيقي قرار ميهاي اطفال ايران و ايتاليا مورد مطا دادگاه

در  متنـوع با گرايشات و رويكـرد تخصصـي و    را اتخاذ شيوة تعدد دادرسان طور ويژه، مناسب و كارآمد به
رفـت از   راهكار فقهي متناسب، جهـت بـرون  . كند جريان رسيدگي به جرايم اطفال در ايران پيشنهاد مي
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 مقدمه
گويي به جرايم اطفال، به اقتضاي دارا بـودن شـرايط خاصـي كـه      سخترديدي نيست كه شيوة پا

دهد، مستلزم رعايـت ظرايفـي    پذيرتر قرار مي آنان را در مقايسه با بزرگساالن در موقعيتي آسيب
 .طلبد اي را مي هاي ويژه است و به تبع آن تخصص

د كه عمدتاً بر ياب تخصصي شدن رسيدگي به جرايم اطفال و اتخاذ تصميم، ابعاد مختلفي مي
هـاي اطفـال متمركـز اسـت،      گيرنده در دادگـاه  و مشاركت اعضاي تصميم بنحوة گزينش، تركي

 :بدين شرح
هاي اطفال در تشكيالت قضايي آنـان نقـش كليـدي داشـته و      دادگاهنظر به اينكه قضات . 1

ان سيستم القاعده بايد نسبت به گزينش اين دسته از كاركن شوند، لذا علي محور آن محسوب مي
اي اعمال شـود و شـرايط انتخـاب     هاي ويژه حساسيت (juvenile justice system)عدالت اطفال 

ويـژه بـا عنايـت بـه اينكـه در بسـياري از        اهميت اين امر بـه . آنان با قضات عادي متفاوت باشد
رأس  هاي اطفال و در اي به دادگاه هاي مختلف حقوقي اطفال نظير ايران اختيارات گسترده نظام

بر ايـن اسـاس، اسـناد و مجـامع     . يابد شود، بيشتر نمود مي ها اعطا مي ها به قضات اين دادگاه آن
هاي خـاص   المللي به كرّات اهميت گزينش قضات متخصص در حوزة اطفال را كه از ويژگي بين

طـرف  اي كـه از   بـراي مثـال، در قطعنامـه   . انـد  رفتاري نيز برخوردار باشند مورد تأكيد قرار داده
منتشـر شـده در ايـن     م1958در سـال   (Brussels)كنگرة قضـات دادگـاه اطفـال در بروكسـل     

  :خصوص آمده است
قاضي دادگاه اطفال بايد از ميان قضاتي انتخاب شود كه عالوه بر معلومـات قضـايي نـوعي    «
خلق و عطوفت خاص نسبت به اطفال داشته و داراي شم كافي براي درك حرفـة خـود و     حسن

گيري از اصول انساني در جهت كشف حقايق مربوط بـه جـرايم اطفـال باشـد و بتوانـد بـه        هبهر
 »خـوبي درك كنـد   ها را به د و نيات آنصآساني خود را به كنه ضمير اطفال نزديك نموده و مقا

منظور هماهنگ ساختن شيوة قضات اطفال و همكاري  چنين به هم ).54: 1389امامي نميني و صالحي، (
المللـي   للي جهت بهبود وضع اجتماعي، اقتصادي و رواني اطفال و نوجوانان، مجمـع بـين  الم بين

در شهر ژنو تشكيل شد، بـر لـزوم تخصـص قاضـي اطفـال و       م1970قضات اطفال كه در ژوئية 
 .)103: 1388عباچي، ( هاي حقوقي تأكيد كرد تدريس درس بزهكاري اطفال در دانشكده

هـايي از سـوي اسـناد و     قضـات اطفـال نيـز توصـيه     در خصوص ضرورت آموزش مستمر. 2
بـراي نمونـه، كميتـة حقـوق كـودك سـازمان ملـل متحـد         . المللي ارائه شده است نهادهاي بين

(Committee on the Rights of the Child)    كنـد رعايـت انصـاف در     در اين زمينـه تأكيـد مـي
ــي  ــا م ــان اقتض ــي نوجوان ــ   دادرس ــص در مواجه ــراد متخص ــة اف ــه هم ــد ك ــان كن ــا نوجوان ه ب

هاي مناسب جهت اطالع يافتن از محتوا و معنـاي   و از جمله قضات از آموزش (juvenile)بزهكار
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اي مـنظم   گونـه  مند بوده و بـه  ها بايد نظام اين آموزش. كنوانسيون حقوق كودك برخوردار شوند
و  (juvenile delinquency) اجتمـاعي و سـاير علـل بزهكـاري نوجوانـان      لادامه يابد و شامل عل

هـا و   هاي روانشناسي و ابعاد پيشرفت و رشد كودكان با توجه به جنس و اقليـت بـومي آن   جنبه
گيـري    فرهنگ و تمايالت مختلف مردم دنيا باشد تا قاضي در خصوص تـدابير خـاص و تصـميم   

 ).139-138: 1389ابراهيمي وركياني، ( تر عمل كند صحيح
صـالح و آمـوزش    ل، عالوه بر انتخاب قضـات ذي تخصصي شدن رسيدگي به جرايم اطفا. 3 

واسطة حضور الزامي و مشـاركت تعهـدآور    مستمر آنان در حوزة حقوق كودك و علوم مرتبط، به
گيرنـده در مـورد پرونـدة كيفـري اطفـال و       تصـميم  كارشناسان متخصص در هيئـت دادرسـان  

نظيـر مكتـب دفـاع    هـاي فكـري جديـد     هاي اخير كه نهضت در دهه. شود نوجوانان تضمين مي
هـاي   تـالش كردنـد تـا حقـوق كيفـري را از قالـب       (The new social defence)اجتماعي نوين 

هاي علوم انسـاني   گيري از نتايج علمي در شاخه انتزاعي و خشك حقوقي خارج ساخته و با بهره
علمـي و  شود كه استفاده از نظريات  حقوق جزا را با انصاف و عدالت سازگارتر كنند، مالحظه مي

و در حـوزة حقـوق كيفـري    ) عمومـاً (گيـري   تخصصي كارشناسان غيرحقوقي در مراحل تصميم
اي و  شود شركت دادرسـان غيرحرفـه   گفته مي. مورد استقبال قرار گرفته است) خصوصاً(اطفال 

در .... شناسي، علوم تربيتـي و   هاي غيرحقوقي نظير روانشناسي، جامعه متخصص در زمينة دانش
واقـع از فلسـفة    گيري در خصوص واكنش نسبت به بزهكاري اطفال و نوجوانان، به صميمفرايند ت

گيرد، بدين شرح كه اگر قـرار اسـت هـدف از تشـكيل دادگـاه       وجودي دادگاه اطفال نشئت مي
هـا باشـد، ارجـح اسـت كـه در هيئـت رسـيدگي         اطفال، تعيين علل ارتكاب جرم و مبارزه با آن

ي اجتماعي و تربيتي حضور يابند تا بهترين شيوة اصـالح و درمـان   كننده، متخصصان علوم روان
 ).187-186: 1390شاملو،( اطفال و نوجوانان بزهكار اتخاذ گردد

هاي  نظر به اينكه رسيدگي تخصصي به جرايم اطفال در غالب كشورها بدواً با تأسيس دادگاه
هـاي اطفـال در دو    يخچة دادگـاه اطفال آغاز شده است، در اين مطالعة تطبيقي ابتدا به شرح تار

هاي اطفال در دو كشور  سپس تركيب فعلي اعضاي دادگاه. شود كشور ايران و ايتاليا پرداخته مي
بديهي است در تشريح مطالب، تمركز مباحث بر ابعـاد  . مورد مطالعة تطبيقي قرار خواهد گرفت

رسيدگي به جـرايم اطفـال در   جا كه ارتقاي وجهة تخصصي  از آن. الذكر خواهد بود گانة فوق سه
گيري و صدور حكم بـا   كشورمان از حيث نحوة مشاركت كارشناسان تخصصي در فرايند تصميم

رفت  هايي مواجه است، در بحث پاياني اين مقاله، راهكارهاي فقهي كه جهت برون موانع و چالش
 .ها وجود دارند بررسي و پيشنهادهايي ارائه خواهد شد از اين چالش
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 هاي اطفال در ايران و ايتاليا تاريخچة دادگاه) الف
گذار ايرانـي بـا تصـويب     گردد كه قانون برمي 1338هاي اطفال در ايران به سال  تاريخچة دادگاه

هاي اطفال بزهكار، تأسيس مراجع قضايي ويژة رسيدگي به جرايم اطفال را  قانون تشكيل دادگاه
ده بود در حوزة هر دادگاه شهرستان حسـب نيـاز   در مادة يك اين قانون مقرر ش. بيني كرد پيش

يك يا چند شعبة دادگاه اطفال براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان تشكيل شود و مطابق 
قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستري از بين قضاتي كه صالحيت آنان براي اين امر با  2مادة 

در اين قانون در جريان . كرد د انتخاب ميش رعايت سن و سوابق خدمت و جهات ديگر محرز مي
، حضور مشـاوراني در  )جنايات(رسيدگي به جرايم مهمي كه از سوي نوجوانان ارتكاب يافته بود 

قانون، قاضي دادگـاه اطفـال در ايـن     3كنار قاضي دادگاه الزامي بود بدين شرح كه مطابق مادة 
. گيـري و صـدور حكـم برگزينـد     ميمفرض ملزم بود دو نفر مشاور را جهت مشورت در امـر تصـ  

مشاوران مذكور كه لزوماً قاضي و حقوقدان نبودند، از ميان كارمندان قضايي بازنشسـته، اسـاتيد   
دانشگاه، دبيران و يا معلمان و مديران مدارس، كارمندان اداري يا معتمدين محلي كـه در امـور   

در «فاً جنبـة مشـورتي داشـت    شدند و البته رأي ايشـان صـر   اطفال بصيرت داشتند انتخاب مي
دادنـد و وي در   عمل، مشاورين نظر خود را به طور شفاهي به قاضي دادگـاه اطفـال انتقـال مـي    

ورزيد و در فرض مخالفت، ضـمن صـدور    صورت موافقت با نظر ايشان به صدور رأي مبادرت مي
مشاورين را  رأي براساس نظر خود در حاشية رأي جهت اطالع دادگاه تجديدنظر، نظرات مخالف

  ).269: 1389صالحي، ( .»كرد نيز قيد مي
هاي اطفال تا زمان پيروزي انقالب اسالمي فعاليت داشتند تا ايـن كـه اليحـة قـانوني      دادگاه

، كه دادگاه صلح را براي رسيدگي به جـرايم خالفـي و   1358هاي عمومي مصوب  تشكيل دادگاه
داد، در تبصـرة   يدگي به جنايات اختصاص مـي هاي عمومي جزايي را براي رس اي و دادگاه جنحه
به جرايم اطفال در دادگاه جزا به ترتيب مقرر در قـانون تشـكيل دادگـاه    «: مقرر داشت 12مادة 

هاي اطفال به موجـب تبصـرة مـذكور     بر اين اساس، دادگاه. »اطفال بزهكار رسيدگي خواهد شد
 .)301: 1387خالقي، ( بيني نشد ه پيشاي در اين زمين دادگاه ويژه 1378منحل گرديد و تا سال 

گـذار ايرانـي بـه     براي اولين بار پس از پيروزي انقالب اسالمي، عنايت قـانون  1378در سال 
در مـادة  . شـود  هايي ويژه جهت رسيدگي به جرايم اطفـال مالحظـه مـي    ضرورت تشكيل دادگاه

ضـايي و در صـورت   در هر حوزة ق«: آمده است 1378قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  219
هاي عمومي براي رسيدگي به كلية جرايم اطفال اختصـاص داده   نياز يك يا چند شعبه از دادگاه

هاي عمومي جهت رسيدگي به جـرايم   گذار در اختصاص شعبي از دادگاه اهتمام قانون. »شود مي
هـاي پـس از انقـالب گـامي بـه جلـو محسـوب         اطفال هرچند نسبت به وضعيت حاكم در سال

تـوان   شود لكن با توجه به توضيحاتي كه در مباحث آتي اين نوشتار ارائـه خواهـد شـد، مـي     مي
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هاي مراجع تخصصي  اظهار داشت شعب مذكور، همچنان به لحاظ ساختار و مقررات فاقد ويژگي
در معناي اصطالحي خود بوده و بر اين اساس فرايند رسيدگي به جرايم اطفال در شعب مزبـور،  

، تشكيل )1392(خوشبختانه در قانون آيين دادرسي كيفري جديد . شود ميتخصصي محسوب ن
1Fهاي اطفال با ساختاري تخصصي مورد اهتمام قانونگذار ايراني قرار گرفته است دادگاه

1. 
هـاي اطفـال از حيـث تركيـب قضـات، اسـتقالل و        در ايتاليا به لحاظ تاريخي مقولة دادگـاه 
ها موضوع مباحث  و كارآمدي آراي صادرة آنان سال تخصص آنان، حدود اختيارات هيئت قضات

هاي ويژة اطفـال در   شايان ذكر است كه انديشة تأسيس دادگاه. داغ و چالشي فراواني بوده است
. كه عمدتاً ايتاليايي بودند، مطـرح شـد   (positivist)ايتاليا بدواً از سوي دانشمندان پوزيتيويست 

حال تـأثير   هاي آنان در آن مقطع زماني محقق نشد، با اين هرچند بسياري از پيشنهادها و آرمان
اي كـه در   عنوان مثال، در بخشنامه به (Lemert, 1986: p. 518) خود را بر اذهان متوليان امر گذاشت

هـايي   وزير دادگستري وقت ايتاليـا صـادر شـد، توصـيه     (Orlando)م توسط ارالندو 1908سال 
فال مطـرح شـده بـود كـه بـه وضـوح حكايـت از تـأثير         پيشرو در خصوص نظام عدالت ويژة اط

وي در ايـن بخشـنامه دسـتور تشـكيل      .كند در آن عصر مي (Enrico Ferri)» فري« هاي انديشه
هـاي ذهنـي و روانـي     هاي ويژة اطفال بزهكار را مطرح كرد و استدالل او اين بود كه ويژگـي  دادگاه

ها را در صـدور   ها بايد اين ويژگي سازد و لذا دادگاه ها را از مجرمان بزرگسال متمايز مي كودكان، آن
جـاري  (dispensing justice) كننـده  احكام مربوطه لحاظ كنند و در مورد كودكـان عـدالتي معـاف   

هـاي جـرايم اطفـال نيـز      هاي اطفـال و كيفيـت رسـيدگي    وي در خصوص قضات دادگاه. سازند
هـايي خـاص    هاي اطفال بايد تحت آموزش قضات دادگاه... «كند پيشنهاداتي بدين شرح ارائه مي
آنـان بايـد   . هاي كيفري سعي كنند تا به كودك نزديـك شـوند   قرار گرفته و در هنگام رسيدگي

همچنين الزم است بـا  . تكليف آموزش و رسيدگي كيفري عليه كودك را توأمان به عهده گيرند
ده و بدون توسل بـه خشـونت و   اي پدرانه و روانشناسانه ابعاد زندگي متهم را مالحظه كر روحيه

در عين حال بايد تالش كنند تا اطمينان و اعتماد نوجوان مـتهم  . تهديد راه درمان وي را بيابند
هاي اطفال نبايـد صـرفاً بـر     قضات دادگاه. را جلب و ضرورت تبعيت از قانون را به وي القا سازند

                                                           
زمـان هنـوز قـانون آيـين      مورد پذيرش و تصويب قرار گرفته اسـت كـه در آن   90مقالة حاضر در اسفندماه سال  .1

شـايان  . شـد  دادرسي كيفري جديد به تصويب نرسيده بود و در قالب اليحة آيين دادرسي كيفري از آن ياد مي
بنـابراين الزم اسـت خواننـدگان محتـرم در نظـر      . رسيده استبه تصويب  92ذكر است كه اين اليحه در سال 

هـا اسـتناد    داشته باشند كه مقررات اليحة قانون آيين دادرسي كيفري جديد كه به كرات در اين مقالـه بـه آن  
در . شده است در زمان چاپ اين مقاله در قالب مقررات قانون آيـين دادرسـي كيفـري جديـد، مطـرح هسـتند      

شود الزم است عنايت شود كه منظـور،   كه به مقررات قانون آيين دادرسي كيفري استناد ميمقابل، در مواردي 
اند و احتمـاالً در   االجرا بوده است كه در زمان پذيرش اين مقاله الزم 1378قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

 . زمان چاپ اين مقاله فاقد اعتبار خواهند بود
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وند، بلكه بايد تالش كنند تـا  تشخيص مسئوليت كيفري نوجوان در مقابل تخلفات او متمركز ش
شرايطي كه نوجوان را به ارتكاب جرم واداشته است درك نمـوده، نسـبت بـه كسـب اطالعـات      
جهت درك علل مستقيم و غيرمستقيم و اسباب دور و نزديك جـرم دغدغـه داشـته باشـند تـا      

بايـد همچـون   بـا نوجوانـان مـتهم ن   . او بيابنـد  (rehabilitation)بهترين شيوه را براي بازپروري 
هـاي نـامطلوب    ها و وضعيت متهمين عادي برخورد كرد بلكه بايد قضات مربوطه تمام پيچيدگي

 Mcgee & Adamo, 1981: pp. 141-142) ; (Lemert, 1986: p. 518 »...دوران جواني را لحاظ كنند
محصـول   م1934هـاي ويـژة اطفـال در ايتاليـا در سـال       رغـم آن كـه تأسـيس دادگـاه     علي

ها افكار بلندپروازانة فري ايتاليايي بود، بدواً ايـن امـر بـه     هاي پوزيتيويستي و در رأس آن هانديش
ها و عدم تمايل يا توانـايي در   جهت عواملي چون مقاومت دستگاه قضايي در برابر تفكيك دادگاه

 هـا برخـودار   تأسيس و ادارة نهادي كه از صالحيت اتخاذ تدابير اداري در كنـار سـاير صـالحيت   
هـا   هايي مواجه شد كه عمدتاً بر موضوعات تخصصي شدن و استقالل اين دادگـاه  باشد، با چالش

ها قائل به ضرورت تفكيك قضات مدني و كيفـري و ارائـة    و ساير پوزيتيويست فري .متمركز بود
هاي خاص به قضات كيفري در زمينة علوم زيستي و رواني بودند كه آنان را براي انجـام   آموزش
فاقـد چنـين قضـات     م1934هـاي اطفـال سـال     حـال دادگـاه   با اين. اي آماده كند حرفه وظايف
هاي خاص به قضـات   گونه اقدامي در جهت ارائة آموزش اي بودند و در عمل نيز هيچ ديده آموزش

در آن مقطــع زمــاني صــرفاً بــه جهــت متقاعــد كــردن دكتــرين . گرفــت كيفــري صــورت نمــي
ــاه (positivism doctrine)پوزيتيويســتي ــه    دادگ ــد ك ــال تشــكيل ش ــژة اطف ــادي وي ــايي ع ه

قاضـي  : هاي كيفري، مدني و اداري داشت و هيئت قضات آن متشكل از سه قاضي بود صالحيت
 اي شـد، قاضـي حرفـه     كه از ميان قضات تجديـدنظر انتخـاب مـي    (presiding judge)سرپرست

(Career Judge) اي كه حقوقدان بود و قاضي غيرحرفه (citizen judge)    كه از ميـان شـهروندان
شناسي جنـايي يـا علـوم     شناسي، روانپزشكي، انسان هاي زيست عادي متخصص در يكي از رشته

هـاي نوجوانـان در انگلسـتان و ولـز،      هاي دادگاه اين تركيب، شبيه هيئت. شد تربيتي انتخاب مي
ت دادگـاه، افـرادي   فرانسه، لهستان و روسيه بود، لكن در آن كشورها عمدتأ هيئت همـراه قضـا  

. داوطلب و غيرمتخصص بودند كه نمايندگي عامة مردم را در تشخيص عدالت به عهـده داشـتند  
درواقع راهكار ايتاليايي، تالش جدي و ابتكاري در راستاي اعمال دقت و ظرافت علمي فراقانوني 

مشـكالتي را در   بديهي است كه اين ابتكار عمل بدواً. هاي اطفال بود در قضاوت نسبت به پرونده
ـ قدري مـبهم  اي يا سرپرست   براي مثال، نقش قضات حقوقدان ـ اعم از قاضي حرفه . پي داشت

رفت كه تحقيـق كننـد و علـم تخصصـي را بـا قضـاوت        نمود، براي اينكه از ايشان انتظار مي مي
دشوار بود و  (legality principle)بياميزند و اين امر براي افرادي كه ملتزم به اصل قانوني بودند 

هـاي اطفـال    در عمـل، علـم تخصصـي قضـات دادگـاه     . لذا در بدو امر بدين اصل وفـادار ماندنـد  
هـاي كثيـري را در    ها حاصل شد، براي اينكه پرونـده  ها در اين دادگاه ايتاليايي، از تجربة كار آن



 

  43                                                     ايران و ايتالياهاي اطفال در  تخصصي شدن رسيدگي در دادگاه

هـاي   ر دادگـاه زمان كوتاهي مورد رسيدگي قرار دادند و همين امر زمينة اشتغال دائم آنـان را د 
گرفت زيرا تمايل  اطفال فراهم آورد، امري كه چندان مورد استقبال اين دسته از قضات قرار نمي

 .(Ibid: 525)اي نداشتند  هاي حرفه به محدوديت

اقـدام ديگـري   ، هاي اطفـال  ، قانونگذار ايتاليايي براي تخصصي كردن دادگاهم1956در سال 
عنـوان قاضـي چهـارم در     زامي كردن حضور يك قاضـي زن بـه  نيز اتخاذ كرد كه عبارت بود از ال

گيري در مورد  هيئت قضات دادگاه اطفال، زيرا از ديدگاه قانونگذار، حضور زنان در عرصة تصميم
كرد كه اين امر به  دليل جنسيت آنان بصيرت و بينش خاصي به هيئت قضات القاء مي اطفال، به

. شـد  تقاي وجهة تخصصي فرايند دادرسي اطفال ميهمراه تخصص ويژة آنان در مجموع سبب ار
هاي اطفال در ايتاليا مانند نفس موجوديت آن همواره موضـوع   حال، تخصصي شدن دادگاه با اين

واقع حضـور متخصصـان غيرحقوقـدان در قالـب      ويژه اين زمينه كه آيا به مباحث داغي بوده و به
ل، تـأثيري در ارتقـاي كيفـي و تخصصـي     اي در فرايند رسيدگي به جرايم اطفـا  قضات غيرحرفه

هاي زيادي را در ادوار مختلف به خود اختصـاص داده   هاي اطفال دارد يا خير؟ بحث آراي دادگاه
. گـردد  در واقع، مشكل اصلي به چگونگي امتزاج اصول حقوق كيفري با علوم مختلف برمي. است

ه است كه بـراي نيـل بـه    اشتيك متخصص حقوق كودك در ايتاليا در اين زمينه چنين اظهار د
بايـد يـك    ــ  ن علم قانوني و ساير علوم تخصصيكسب تخصص در زمينة جمع كرداين هدف ـ  

2F(Ibid: 525-526)دورة كامل معادل عمر يك فرد به مطالعه و تحقيق پيرامون آن اختصاص يابد 

1. 

ور كـه در  طـ  الزم است اشاره شود اين مباحث به كشور ايتاليا اختصاص نداشته است، همان
برخي كشورها نظير انگلستان و فرانسـه نيـز درخصـوص ميـزان تـأثير و مشـاركت متخصصـان        

البتـه در  . غيرحقوقي در فرايند رسيدگي، به كنايه، از آنان با عنوان مبلمان دادگاه ياد شده است
تظـار  اي ان آور و مساوي با قضات حرفه كشور ايتاليا به جهت برخورداري متخصصان از آراي الزام

هاي جرايم اطفال نمـود بيشـتري    رفته كه تأثير حضور اين افراد در تخصصي كردن رسيدگي مي
همچنين، در اين كشور تحقيقات مربـوط بـه تشـكيل پرونـدة شخصـيت از سـوي       . داشته باشد

 .آيد هاي اجتماعي به عمل مي متخصصان روانشناسي و مددكاران اجتماعي سرويس
هـاي اطفـال در ايتاليـا بـا موانـع       دادگـاه  (specialization)دن حال، امر تخصصي كـر  با اين 
قانون اساسي با ) م1948(اي از تاريخ اين كشور  اي نيز مواجه بوده است، نظير آنكه در دوره ويژه

المللـي را در پـي    هاي بـين  ايجاد هرگونه قاضي تخصصي مخالفت كرد و اين مسئله، كه واكنش
مانع ديگر در مسير تخصصـي شـدن   . ني حقوقدانان اروپايي بودها موضوع نگرا داشت، براي مدت

هـا و هنـوز نيـز تـا      هاي اطفال اين بود كه قانونگذار ايتاليايي در طول سال عملكرد قضات دادگاه
ويژة اطفال مخـالف بـوده اسـت و     (differential punishment)حدي با عقيدة كيفرهاي افتراقي 

                                                           
1. Baviera Ingazio, (1976), Il diritto minorile. Milan: A gioffre Editore 
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هـا بـا شخصـيت اطفـال      بوده كه از تنوع تـدابير و تطبيـق آن  لذا اين امكان براي قضات فراهم ن
 .(Lemert, 1986: p. 526) استفاده كنند

هـاي اطفـال ايتاليـا     توجه است كه اين دو مـانع، در طـول تـاريخ تحـوالت دادگـاه      درخور 
ويژه تصويب قانون اصـالحي   مانع اخير با تحوالت قانوني و به. تاحدودي رفع و تعديل شده است

به وضـوح كامـل تعـديل شـد، بـدين شـرح كـه         3F1م1988دادرسي كيفري اطفال در سال آيين 
هرچند قانونگذار ايتاليايي تاكنون در باب كيفرهاي مجزا براي اطفال مخالفت كرده و در صورت 

هـاي   بـه همـان مجـازات    برگزاري محاكمه و محكوميت به مجـازات، قضـات دادگـاه، كـودك را    
 كننـد  محكـوم مـي   -سوم ميزان مجـازات افـراد    تا يك يافته تخفيف صورتي البته به -بزرگساالن 

(Nelken, 2006: p. 206)    لكن در قانون اصالحي اخير كه قانوني است شـكلي، راهكارهـاي ابـداعي ،
و توسـل بـه    (messa alla prova)متعددي جهت خروج اطفال از فرايند كيفري، تعليق محاكمه 

هاي كيفري اطفال بـه   اي كه اكثر پرونده گونه شده است، بهبيني  زدايي، پيش سازوكارهاي حبس
هاي اطفال از اين تدابير نوظهـور اصـوالً بـه مرحلـة محاكمـة       دليل استفادة وسيع قضات دادگاه

گونه بـا اعطـاي    و بدين (Scalia: 2005)رسند  هاي كيفري سنتي نمي كامل و محكوميت به مجازات
دابير متنـوع پـيش از محاكمـه، زمينـه بـراي عملكـرد       اختيارات گسترده به قضات و تمهيـد تـ  

هـاي   واسـطة امـر اسـتقالل دادگـاه     مانع اول نيز به. هاي اطفال فراهم شده است تخصصي دادگاه
هـا از   هرچند در تحقق استقالل اين دادگاه. الشعاع قرار گرفته است ها تحت اطفال از ساير دادگاه

تـرين عامـل، بـه تحـوالت سـال       ماند، لكـن مهـ   هساير مراجع قضايي عوامل متعددي دخيل بود
در ايـن سـال مسـئوليت مضـاعفي بـه عهـدة قضـات        . گـردد  ايتاليا در اين حوزه باز ميم 1967
هاي اطفال قرار گرفت مبني بر اينكه تعيين تكليف در خصوص مشكل كودكان مطرود از  دادگاه

در قالـب طـرح قـانوني     -فتـه بـود  شان افزايش قابل تـوجهي يا زمان تعداد كه در آن -ها  خانواده
اين امر، ضـمن آنكـه موجـب    . هاي اطفال سپرده شد فرزندخواندگي خاص، نيز به قضات دادگاه

هـا را   هاي اطفال شد، نهايتاً استقالل كامل و رسمي ايـن دادگـاه   توجه قضات دادگاه افزايش قابل
 .(Lemert, 1986: pp. 527-528) در پي داشت

هاي عملي مبنـي بـر    هاي صورت گرفته در راستاي ضرورت تعديل در مجموع، عواملي چون
هاي اطفال ايتاليا، دكترين رسمي وزارت دادگستري اين كشور مبني بر ضرورت  استقالل دادگاه

هـاي اطفـال، اسـتفادة قضـات از تـدابير و       تصـميمات دادگـاه   (individualization)سازي  فردي
وضوح حاكي از عنايت  كه به (Ibid,528)بزهكاري كودكان اختيارات قانوني در راستاي پيشگيري از

هاي اطفال اسـت و بـاالخره تصـويب قـانون      سياستگذاران امر بر تخصصي كردن عملكرد دادگاه

                                                           
1. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 

Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. 
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اي در راسـتاي   كه ضمن آن تدابير گسترده م1988جديد آيين دادرسي كيفري اطفال در سال 
ال قرار گرفته است، همگي ارتقـاي نسـبي   هاي اطف سازي دادرسي در اختيار قضات دادگاه فردي

هاي اطفال را موجب شده است و ايـن امـر در احكـام و تصـميمات      سطح تخصصي آراي دادگاه
 . ها مشهود است دادگاه

 هاي اطفال در ايران و ايتاليا تركيب دادرسان دادگاه) ب
يوة تعـدد قضـات اداره   هـاي اطفـال بـه شـ     چنان دادگـاه  حاضر هم مطابق قوانين فعلي ايتاليا در حال 

 هـاي اطفـال، هيئتـي متشـكل از افـراد حقوقـدان و غيرحقوقـدان هسـتند         دادرسان دادگاه. شوند مي
(Cesari, 2007: p. 247)    بدين شرح كه از چهار نفر تشكيل و آراي دادگاه اطفال با رايزني ايـن چهـار تـن ،

نظر است كه رياسـت شـعبة دادگـاه    از ميان اين چهار تن يك نفر قاضي دادگاه تجديد. شود صادر مي
دو نفر ديگر هيئت دادرسان را، كارشناسـان  . عهده دارد و ديگري قاضي دادگاه اطفال است اطفال را به

صالحيت قضات حقوقدان بايد بـه واسـطة    .(Gatti & Verde, 2002: p. 298)دهند  غيرحقوقدان تشكيل مي
دگي و مشكالت مربوط به نوجوانان و بلوغ آنـان  هاي حقوق كودك، مسائل خانوا آموزش ويژه در حوزه

هاي فوق توسط وزارت دادگستري با همكـاري   هاي تخصصي در زمينه ها و دوره آموزش. تضمين شود
چنـين   هـم  .شـود  دهي مـي  سازمان (consigilo superior della magistratura)نمايندگي ملي قضات 

هـاي اطفـال، بـا حضـور دادرسـان       هتخصصي كردن فرايند رسـيدگي و صـدور حكـم در دادگـا    
اين افراد كه از ميان شهروندان عـادي  . يابد تري بروز مي غيرحقوقدان و كارشناس، به نحو روشن

كـه  (ايتاليـا   م1934مصوب  م1404فرمان سلطتني شمارة  2موجب مادة  شوند و به انتخاب مي
اكنون  اطفال حاكم بوده و هم تا قبل از تصويب قانون آيين دادرسي ويژة اطفال بزهكار، بر حوزة

بايـد واجـد   ) االجراسـت  چنان الزم هايي كه قانون جديد متعرض آن نشده هم نيز نسبت به حوزه
 : هايي بدين شرح باشند ويژگي

 .سال داشته باشند 30كم  در سنين پختگي بوده و دست  -
 .اشته باشندنسبت به مشكالت اجتماعي حساس بوده و در زمينة مددكاري اجتماعي مهارت د  -
نمايندة هر دو جنس بوده و لذا در هر شعبة دادگاه اطفال، لزوماً بايد دو قاضي كارشناس مرد   -

 .و زن حضور داشته باشند
شناسـي جنـايي،    شناسـي، روانپزشـكي، انسـان    كم در يك رشتة مهم علمي نظير زيست دست  -

 .(Cesari, 2007: p. 247)روانشناسي كودك و يا علوم تربيتي تخصص داشته باشند
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4Fحاضـر  هاي اطفال ايتاليايي، در ايران در حال برخالف سيستم دادگاه 

شـعب رسـيدگي بـه     1
شـود و متأسـفانه عـالوه بـر اينكـه در زمينـة        واسـطة قاضـي واحـد اداره مـي     جرايم اطفـال بـه  

5Fهاي اطفال سكوت اختيار شـده  هاي ويژة قضات رسيدگي كننده به پرونده صالحيت

مشـاركت   2
بنـابراين  . بينـي نشـده اسـت    ن متخصص غيرحقوقي نيز در فرايند صدور حكم، پـيش كارشناسا

هاي اطفال بزهكـار كـه    دربارة تخصصي شدن فرايند رسيدگي و صدور حكم در خصوص پرونده
ــة   دو ركــن آن را انتخــاب قضــات واجــد صــالحيت و مشــاركت كارشناســان مربوطــه در مرحل

توان ادعا كرد كـه مقـررات فعلـي     حاضر مي حال دهد، در گيري و صدور حكم تشكيل مي تصميم
هاي  چنين در مورد آموزش منظم و مستمر قضات دادگاه هم. ايران با خألهاي جدي مواجه است

هاي اطفال كـه ضـرورت آن    كردن فرايند رسيدگي به پرونده عنوان وجه ديگر تخصصي اطفال به
هاي كيفـري بـه نحـو بسـيار      ر پروندهبا عنايت به حاكميت مطلق و فراگير اين دسته از قضات ب

اقـدام مـؤثري از سـوي قانونگـذار صـورت نگرفتـه و تنهـا در ضـمن         شـود،   روشني احسـاس مـي  
6Fاي بخشنامه

از سوي قوة قضاييه خطاب به رؤساي كل دادگستري سراسر كشور مقرر شـده اسـت    3
دي بـا عنـوان دفتـر    كه به منظور ارتقاي كيفيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان و زنان، واحـ 

حمايت از حقوق زنان و كودكان در نهاد قوة قضاييه تشـكيل و يكـي از اهـداف آن ارتقـاي كيفـي      
 ).162-161: 1382ادارة كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات، ( هاي اطفال تعيين شود آموزش قضات دادگاه

هـاي اطفـال متمايـل     گـاه هاي حقوقي به توسعة اختيارات داد با عنايت به اينكه امروزه نظام
هـاي فـردي و    سـليقه  رسد شيوة تعدد قضات از اشتباهات قضايي و اعمـال  نظر مي هستند، لذا به

گيـري درخصـوص    ويژه در حـوزة تصـميم   غيركارشناسي در فرايند كيفري مربوط به اطفال و به
احـد  كند و به شيوة قاضـي و  ساز جلوگيري مي ها كه امري است بس حساس و سرنوشت واكنش

هاي اطفال، تعـدد قضـات در    در سابقة قانونگذاري ايران هرچند در حيطة دادگاه. ارجحيت دارد
حال حضور دو مشـاور در فراينـد صـدور     معناي التزام به رأي اكثريت وجود نداشته است، با اين

د اطفال الزامي بوده است، مضافاً اينكه در مـور ) جنايات(حكم در موارد رسيدگي به جرايم مهم 

                                                           
 .مراجعه كنيد1به توضيحات زيرنويس شمارة  .1
به صـورتي   1373هاي عمومي و انقالب مصوب  نامة اجرايي قانون تشكيل دادگاه آيين 8مادة شايان ذكر است در .2

توانـد در هـر حـوزة قضـايي هـر يـك از قضـات را         كلي در اين خصوص مقرر شده بود رييس قوة قضـاييه مـي  
ال، دريـايي،  ها با ابالغ خاص براي رسيدگي به امور كيفري، حقوق خانوادگي، اطفـ  متناسب با تجربه و تبحر آن

قـانون   1381اصالحي  4چنين در ذيل مادة  هم. پزشكي و دارويي و صنفي و امثال آنان تعيين و منصوب كند
چنـان بـه نحـوي كلـي مقـرر شـده        هاي عمومي و انقالب با اصالحات بعدي در اين خصوص هم تشكيل دادگاه

اوي حقوقي يا جزايي خـاص ماننـد   هاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دع تخصيص شعبي از دادگاه: است
 .امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رييس قوة قضاييه است

 8/10/81مورخ  18421/81/1بخشنامة شمارة .  3
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هـاي اطفـال بزهكـار مقـرر      قانون تشكيل دادگاه 2هاي اطفال نيز در مادة  انتخاب قضات دادگاه
هـا را در   شده بود كه اين دسته از قضات را وزارت دادگستري از ميان قضاتي كـه صـالحيت آن  

حـال در   بـا ايـن  . كنـد  خصوص از حيث سابقه و سن و جهات ديگر محرز بداند انتخـاب مـي   اين
، )قـانون اخيرالـذكر   3موضـوع مـادة   (هـاي اطفـال    هاي مشاوران دادگاه و ويژگيخصوص نقش 

در اين ماده مقـرر شـده بـود كـه     . پرداختند ها مي زمان بدان انتقاداتي وارد بود و نويسندگان آن
يا اداري يـا  ) استاد، مدير، دبير، آموزگار(مشاوران از ميان كارمندان قضايي بازنشسته يا فرهنگي

شـود و رأي مشـاوران    حل كه در اين امور عالقه و بصيرت داشته باشند تشـكيل مـي  معتمدان م
شود قانونگذار سابق عـالوه بـر اينكـه در جـرايم غيـر مهـم        كه مالحظه مي چنان. مشورتي است

بيند، در زمينة تخصص علمي و كارشناسـي   اطفال و نوجوانان حضور كارشناسان را ضروري نمي
ل نيز حساسيتي نداشته و صرفاً در خصوص معتمدان محلي بـه شـرط   هاي اطفا مشاوران دادگاه

آور  اكتفا گرده و براي رأي مشاوران نيز جنبـة الـزام   »وجود عالقه و بصيرت در امور اطفال«كلي
شد مبنـي بـر اينكـه     نظران وقت مطرح مي باره انتقاداتي از سوي صاحب در اين. قائل نبوده است

هـاي دقيـق    گي دادگـاه، علـل ارتكـاب جـرم از طريـق بررسـي      اگر قرار است در فراينـد رسـيد  
تنهايي و يا افراد غيـر   ها به ها مبارزه شود، اين امر از عهدة قضات دادگاه كارشناسي كشف و با آن

از سوي ديگر در فرض وجود چنين متخصصاني علمي . آيد هاي علمي برنمي متخصص در زمينه
ها كه مبتني بر نظريات و تحقيقـات كارشناسـي    ندر فرايند تصميم گيري، ضروري است رأي آ

 .)12-10: 1338كيانپور، ( آور تلقي شود است فراتر از يك مشاورة غير الزام
در هرحال در قانون فعلي ايران، دخالت مشاوران و كارشناسان در مرحلـة صـدور حكـم در     

نده به جرايم اطفال شود و تنها اين قاضي واحد شعب رسيدگي كن حد قانون سابق نيز ديده نمي
عهـده دارد و البتـه مطـابق     گيري و صدور حكم پروندة طفل يا نوجوان را به است كه امر تصميم

 .قانون مختار است كه در صورت لزوم از نظر كارشناسان بهره گيرد
مناسب است اشاره شود خوشبختانه دراليحة قانون آيـين دادرسـي كيفـري هماننـد قـانون      

هاي اطفال الزامي دانسته است و البته برخالف  اور را در جلسات دادگاهحضور دو مش1338سال 
بـا  . باشـد  ، اين امر، منصرف از اهميـت جـرايم ارتكـابي اطفـال مـي     1338موضع قانونگذار سال 

7Fحال، در اليحة اخير نيز بر مشورتي بودن نظر كارشناسان اصرار شده است اين

1. 
 :اي اطفال در اليحه مقرر شده است كهه در خصوص صالحيت و شرايط قضات دادگاه 

                                                           
 .قانون آيين دادرسي كيفري جديد 298موضوع مادة .  1
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قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رييس قوة قضاييه از بين قضاتي كه حـداقل  «
سال سابقة خدمت قضايي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر  5

 .8F1»كند محرز بداند انتخاب مياز قبيل تأهل، گذراندن دورة آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند 
بـار در سـابقة قانونگـذاري ايرانـي بـه ضـرورت        شود كه در اين ماده براي اولين مالحظه مي 

آموزش ديدن قاضي اطفال تأكيد شده و اين امر در جـاي خـود گـامي مثبـت و رو بـه جلـو در       
 .رود شمار مي راستاي تخصصي كردن فرايند رسيدگي جرايم اطفال به

هـاي اطفـال اسـت كـه مطـابق       بت ديگر در همين راستا، شرايط مشاوران دادگـاه اقدام مث 
 :اليحه، بدين شرح تعيين شده است

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانـان از بـين متخصصـان علـوم تربيتـي، روانشناسـي، جـرم        «
شناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشـنا بـه مسـائل روانشـناختي و تربيتـي      

 .9F2»شوند دكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب ميكو
تـر از   هاي اطفال به نحوي منطقي بنابراين در اين اليحه امر تخصص علمي مشاوران دادگاه 

مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت و انتقـادات وارد بـه آن قـانون در خصـوص           1338قانون سال 
مـادة اخيرالـذكر اليحـه نيـز      2درتبصـرة  . است هاي مشاوران مزبور تا حدودي رفع شده ويژگي

نظـر   بـه . اشاره شده است كه در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد
رسد مشروط كردن ضرورت حضور زنان مشاور به تأنيث متهم چنـدان موجـه نباشـد، بـراي      مي

سـت كـه حضـور زنـان بـه جهـت       هاي حقوقي اطفال پذيرفته شـده ا  اينكه امروزه در اكثر نظام
هاي رفتاري كودكان و نوجوانـان اعـم از ذكـور و     ها و ظرافت تر ويژگي مندي و درك عميق عالقه

امـروزه در  «بخشد، بـه همـين جهـت اسـت كـه       اناث، فرايند دارسي كيفري اطفال را ارتقاء مي
شود تا در ميان اعضاي هيئت قضات حتماً زنـان   هاي عدالت اطفال تالش مي بسياري از سيستم

عهـدة   هـاي اطفـال بـه    هاي حقوقي رياست دادگـاه  حضور داشته باشند و حتي در برخي سيستم
ويژة جالب توجه اينكه امر تبحر و تخصص . )45: 1389امامي نميني و صالحي، ( .»شود زنان گذاشته مي

طـور ضـمني    تر آنـان در اليحـه نيـز بـه     زنان نسبت به برقراري ارتباط با كودكان و درك عميق
سال را به طـور مطلـق و    15جا كه بازجويي و تحقيقات از اطفال كمتر از  پذيرفته شده است آن

10Fديدة زن قرار داده است  عهدة ضابطان آموزش االمكان به نظر از جنسيت، حتي صرف

3 . 
هاي مثبتي در جهت تخصصي كردن فرايند  ل، هرچند كه در اليحة اخيرالذكر گامدر هر حا

رسيدگي به جرايم اطفـال برداشـته شـده اسـت، مشـورتي بـودن نظـر كارشناسـان در مقطـع          

                                                           
 .جديد قانون آيين دادرسي كيفري 409موضوع مادة .  1
 .قانون آيين دادرسي كيفري جديد 410موضوع مادة .  2
 .قانون آيين دادرسي كيفري جديد 42موضوع مادة .  3
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رود كـه   عنوان يك ايراد جدي بـاقي اسـت و بـيم آن مـي     چنان به گيري و صدور رأي هم تصميم
رسد منشاء ايـن   نظر مي به. جنبة تشريفاتي به خود بگيرد) مياي الزا گونه ولو به(حضور مشاوران 

اصرار قانونگذار در مقاطع مختلف قانونگذاري در اين خصوص، اعتقاد به وجود موانع فقهي باشد 
كه محدود كردن اختيار قاضـي و يـا اجبـار او بـه پـذيرفتن رأي خـالف اجتهـاد وي را تجـويز         

شود تا از منظر فقهي و بـا اسـتناد بـه     نوشتار تالش مي بر اين اساس در اين قسمت از. كند نمي
 .منابع فقه اسالمي راهكارهاي موجود جهت رفع اين نقيصه مورد بررسي قرار گيرد

 گيري و صدور حكم راهكارهاي فقهي مشاركت كارشناسان در فرايند تصميم) پ
نظـر و   ت دقـت در ابتدا شايسته است ذكر شود كه در كالم پيشـوايان دينـي در خصـوص اهميـ    

هـاي ارزشـمندي بـه چشـم      احتياط قاضي در راستاي نيل به حكـم صـحيح و عادالنـه توصـيه    
اي كه وي را بـه   شود كه قاضي مكلف است تا از هر وسيله ها استنباط مي خورد كه از روح آن مي

. سازد استفاده كند و در اين راه از هيچ كوششـي دريـغ نـورزد    گيري صحيح رهنمون مي تصميم
در قسمتي از نامة خود به مالك اشتر در مورد خصوصيات قاضـي چنـين   ) ع( اميرالمؤمنين موال
ثم اختر للحكم بين الناس افضـل رعيتـك فـي نفسـك ممـن التضـيق بـه االمـور و         «: نگارد مي
از ميـان مـردم   ..../ اليكتفي بادني فهم دون اقصاه و اوقفهم فـي الشـبهات و اخـذهم بـالحجج    ....

هـا را بـه سـتوه     خود را براي قضاوت انتخاب كن، كساني كه مراجعة فـراوان، آن برترين فرد نزد 
تـر   در شناخت مطالب به فهم اندك رضايت ندهند و در شبهات از همـه بـا احتيـاط   .... نياورد و 

 ).333-332: 1378, شهيدي( .»...عمل كنند و بر مبناي دليل قاطع و حجت شرعي حكم دهند
، اعم از علـم بـه موضـوع و    »اليكتفي بادني فهم دون اقصاه«بارتفهم، شناخت يا علم در ع 

در اين عبـارت بـه تكليـف قاضـي در     ) ع(و در واقع امام  )68-67: 1384شاكري گلپايگاني، ( حكم است
اي كه شناخت عميقي از حكم و موضوع حاصل  تالش و كوشش در جهت تحصيل علم تا مرحله

هاي حصول شـناخت عميـق موضـوع و حكـم بـراي قاضـي        يكي از راه. فرمايند نمايد، اشاره مي
 .نظران است مشورت با صاحب

اي در معنـاي   الزم است اشاره شود در اصل جواز استفاده از نظريات كارشناسـان غيرحرفـه   
بـا عنايـت بـه    ) كارشناسـان موضـوعي  (متخصصان غيرحقوقدان در حيطة تشخيص موضـوعات  

يات در حد گواهي گواهان پذيرفته شود يـا بـه عنـوان    مباني فقهي اعم از اينكه حجيت اين نظر
، كما اينكه در قوانين فعلـي ايـران   )1387بالغت، ( اي كه براي قاضي علم آورند، ترديدي نيست ادله

عنوان نظريـاتي ارشـادي و نـه     ها به جواز استفاده از آن... هاي مختلف مدني، كيفري و  در شاخه
قرار گرفته است، لكن بحث حاضر به بررسي مباني فقهي حضور  آور براي دادگاه مورد تأييد الزام

پردازد و  اي مي گيري و صدور حكم در كنار قضات حرفه متخصصان غيرحقوقي در فرايند تصميم
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در فراينـد  ) در معناي الزامي يـا اختيـاري بـودن   (ميزان اعتبار آراي اين دسته از كارشناسان را 
 .كند صدور حكم ارزيابي مي

مباني شرعي جواز استفاده از مشـاوره و نظريـات كارشناسـان متخصـص در فراينـد      يكي از 
عنوان يكي از آداب قضاوت در باب قضاي برخـي   است كه به »مخاوضه«صدور حكم، نهاد فقهي 

عنوان مثال عالمة حلي در كتاب تبصره المتعلمين، مخاوضة علما را از  به. كتب فقهي آمده است
 .)179: 1369عالمه حلي و حلي، ( استمستحبات قضاوت دانسته 

 -هـا شـرط نيسـت    كه اجتهاد در آن-اي از افراد دانشمند  در شرح مخاوضه گفته شده كه حضور عده 
در جلسة دادگاه است تا مراقبت كنند كه قاضي دچار اشتباه نشود و اگر خطا كرد او را آگـاه سـازند و   

 ).17. ص: 1379, الهام( آور خواهد داشت الزام ها براي قاضي جنبة ارشادي و نه البته نظرات آن
 : مرحوم صاحب جواهر به نقل از محقق حلي در اين خصوص آورده است

خواند كه در زمان صدور حكم حضـور داشـته    و قاضي كساني را از اهل علم و اطالع فرا مي«
ا صـحيح  يـك نفـر ر  ) رأي(باشند و اگر خطا و اشتباهي كند به او تـذكر دهنـد چـه اينكـه مـا      

شود و مسائل مشـتبه نظـري را مـورد     قاضي با اين افراد اهل علم وارد بحث و نظر مي. دانيم مي
كند بر اساس مباني محكم و اسـتوار مقـرر    دهد تا حكم و فتوايي كه صادر مي كنجكاوي قرار مي

 ).78-77: 1362عالمة نجفي، ( »باشد
فصيل بيشتري به اين بحث پرداختـه  جواهر در مقام شرح عبارات مزبور با تمرحوم صاحب  
  :هايي از كالم او آمده است در قسمت. است
البته اهـل  . جا بحث تقليد مطرح نيست الزم نيست مشاوران، مجتهد باشند چرا كه در اين«

مقصود از حضور اين افـراد در مجلـس قضـا،    . دانند عامه، مجتهد بودن قاضي را الزم و معتبر مي
مجتهـدين در صـورتي كـه از     رأي است و اين مقصود بـا حضـور غيـر   حصول اطمينان از صحت 

) حصول اطمينان از صحت رأي(در اين مسئله . شود انديشه و درايت برخوردار باشند حاصل مي
) مخاوضـه (انديشند و به همين سبب است كه اهل عامه نيز آن را  شيعه و غير شيعه يكسان مي

صـاحب  (يـن احتمـال وجـود دارد كـه منظـور مصـنف       ا.... اند هاي رسيدگي برشمرده جزء آيين
ها باشد، حتي در فرضي كه علم بـه صـحت اجتهـاد وجـود داشـته       ، استحباب حضور آن)شرايع

باشد، چه اينكه به هر حال، احتمال خطا و عدم اصابت بـه حكـم واقعـي وجـود دارد و در ايـن      
امـر موجـب فسـاد اجتهـاد     صورت، شايد از ميان جمع، يكي او را ارشاد كند، هرچنـد كـه ايـن    

در (كـه معتقـديم   ) شـيعه (شود و البته اين معنا تمام نيست مگر در صورت تأسي از نظر ما  نمي
فقط رأي يك تن مطابق با واقع است نه نظر اهل عامه كه معتقدند رأي هر ) ميان اقوال مختلف

  ).همان(»مجتهدي صائب است
ت حضور مشـاوراني بصـير و آگـاه در فراينـد     اقوال فقهي مورد اشاره در باب مخاوضه، اهمي 

رساند ولو آنكه فاقد شـرايط قضـاوت    صدور حكم جهت ممانعت از اشتباه و يا غفلت قاضي را مي
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فرمايد  جاست كه مرحوم صاحب جواهر مي اهميت اين امر تا آن. در معناي اصطالحي آن باشند
باشد احتمال بر قراي حكـم   حتي در فرضي كه قاضي علم به صحت رأي استنباطي خود داشته

استحباب از ديدگاه صاحب شرايع وجـود دارد، لكـن ايـن امـر لزومـاً سـبب فسـاد رأي قاضـي         
گيـري   اي كه وي مختار است ديدگاه ارشادي مشاوران اهل علـم را در تصـميم   گونه شود، به نمي

 . دخود لحاظ كند و يا اينكه طبق نظر اجتهادي خود عمل و به صدور رأي مبادرت كن
كـه مالحظـه شـد نظريـات      با عنايت به اينكه مخاوضه از مستحبات امر قضاوت بوده و چنان

آورد، لذا اين نهاد فقهي هرچند در جهـت تنـوير حساسـيت امـر      مشاوران براي قاضي الزام نمي
ولو اينكه  -لوگيري از خطاهاي احتمالي قاضي قضاوت و اهميت حضور افراد مشاور به منظور ج

رسـد در   گيري و صدور حكم، امري است مغتنم، لكن به نظر مي در فرايند تصميم -دمجتهد باش
 :گيري و صدور حكم در مورد اطفال بزهكار وافي به مقصود نباشد، چه اينكه حيطة تصميم

گيري در خصوص كودكان بزهكـار امـر حقـوقي صـرف نيسـت بلكـه ايـن نـوع          اوالً، تصميم
لـذا  ). 29: 1382جمشـيدي،  ( »گـردد  قضـايي محسـوب مـي   امـري اجتمـاعي ـ    «دادرسي به تعبيري

رسيدگي به جرايم اطفال و اتخاذ تصميم در خصوص آن، فراينـد پيچيـده و ظريفـي اسـت كـه      
اگـر  . شود طلبد كه طبعاً در يك نفر قاضي حقوقدان جمع نمي هاي مختلفي را مي الزاماً تخصص

جارهاي كودكان و نوجوانـان، اصـالح،   قرار است هدف اصلي و اولية اعمال واكنش نسبت به ناهن
كودكـان را در   (reintegration)درمان و تربيت آنان باشـد و نهايتـاً بـازتواني و اسـتقرار مجـدد      

گيـري در خصـوص واكـنش، افـرادي      جامعه موجب شود، پـس لزومـاً بايـد در فراينـد تصـميم     
و نـه در   -تعهـد آور   اركتي فعال، الزامـي و هاي مرتبط با اطفال حضور و مش متخصص در رشته

 .داشته باشند تا اهداف مذكور محقق شود -يك مشاورة ارشاديحد ارائه 
و در ) عمومـاً (نظر از عقيدة نگارنده در مورد ضـرورت وسـعت اختيـارات قضـايي      ثانياً، صرف

، )خصوصـاً (، در حيطة دادرسي اطفال )1391الهام، (ها  راستاي التزام به قاعدة فردي كردن مجازات
و  (individualization)سازي  وع تدابير قابل اتخاذ در مورد اطفال در جهت تأمين هدف فرديتن

ها در اين حيطه، ضـرورت وسـعت اختيـارات مجريـان عـدالت       عنايت به اهداف و اعمال واكنش
ايـن امـر   . طلبـد  اي مـي  هاي مربوطه را به نحو ويژه ها قضات دادگاه كيفري اطفال و در رأس آن

هاي پيشرفتة حقوقي در بـاب عـدالت كيفـري اطفـال      المللي و اكثر نظام ت اسناد بينمورد عناي
هـا، مركـز ثقـل     هاي اطفال و در رأس آن قضات اين دادگاه اي كه دادگاه گونه قرار گرفته است به

ها محسوب و بسياري از وظايف و اختيارات ساير نهادهاي عدالت كيفري اطفال نيز بـه   اين نظام
بر اساس اين ضرورت و جهت جلوگيري از محوريت يك فرد با اختيارات . ر شده استآنان واگذا

فراوان در سرنوشت كيفري كودكان، ضروري است كه امـر مـديريت و هـدايت پرونـدة كيفـري      
عهـدة هيئتـي متشـكل از كارشناسـان      هاي آنان مشتركاً بـه  اطفال و تعيين واكنش در قبال بزه
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ر شود تا از تبعات منفي ناشي از فردگرايي نظيـر سوءاسـتفاده از   مختلف حقوقي و غير آن واگذا
 . اجتناب شود... اختيارات، اعمال ساليق فردي، اشتباهات ناشي از تراكم وظايف و 

براساس داليل مذكور و با عنايت به حساسيت امر قضاوت در خصـوص كودكـان كـه مـورد     
11Fتأييد پيشوايان ديني

هي قابل پيشنهاد ديگـر كـه در ايـن حيطـه     نيز قرار گرفته است، نهاد فق 1
گيـري و صـدور حكـم در خصـوص      هاي هيئت مـورد نيـاز جهـت تصـميم     تر و با ويژگي مناسب
است كـه از ديـدگاه فقهـي مـردود      »قضاوت شورايي« و نوجوانان انطباق بيشتري دارد، كودكان

انـد،   اسـتناد كـرده   اي عقلـي و شـرعي در رد آن   نيست و هرچند مخالفان اين نهاد فقهي به ادله
رح اين نهاد فقهي چنين اظهـار  در ش. اند لكن موافقان با رد اين ادله جواز آن را به اثبات رسانده

 : است شده
مقصود از قضاوت شورايي اين است كه دو يا چنـد قاضـي بـا يكـديگر موضـوع واحـدي را       «

ح كـه مجمـوع   رسيدگي نموده همگي با مشورت هم رأي واحـدي را صـادر نماينـد، بـدين شـر     
صـورت هريـك    ها انشاء شود، در اين است از طرف همة آن ها كه شيء واحدي نظرات و آراي آن

هـا محـدود اسـت و خـارج از      توانند به صدور رأي مبادرت كنند، زيرا اختيارات آن تنهايي نمي به
 ).5: 1379مرعشي شوشتري، ( »توانند تصميمي بگيرند اختيارات خود نمي

و امتيازات قضاوت شورايي در مقايسه با قضاوت انفـرادي بـه مـواردي چـون     در باب منافع  
جلوگيري از اشتباهات قضايي و يا مغلوب شدن يك قاضي در رأي و انديشـة شخصـي خـويش،    
ممانعت از نفوذ ناروا بر قاضي از جانب ساير مقامات، احساس تعهد هر يك از قضـات بـه لحـاظ    

و رعايت دقت و احتياط بيشتر از اين حيث، اعتبار اجتماعي  ها آوري حضور و رأي آن جنبة الزام
عـالوه   بـه . اشـاره شـده اسـت   ... آراي صادره از ناحية هيئت قضات در مقايسه با آراي انفرادي و 

يابـد، چـه    اي مي طور خاص اين نوع قضاوت در امور كيفري اهميت ويژه تصريح شده است كه به
اسـتثناي   بـه  (هـا   هاي كيفري، قاضي در اكثـر پرونـده   دادرسياينكه با عنايت به اينكه در قلمرو 

باشد و از آزادي عمـل بيشـتري برخـوردار اسـت،      مقيد به پذيرش داليل احصا شده نمي) حدود

                                                           
آوردنـد تـا بهتـرين    ) ع(كودكان مكتبي نوشته هاي خود را نـزد اميرالمـومنين  : نقل شده است) ع(از امام صادق  .1

بـه معلمتـان   . جور در آن مانند جور در قضـاوت اسـت   اين كار قضاوت است و« : فرمود. ها را انتخاب فرمايد آن
ممكـن   )582: 1414شيخ حرعاملي، ( ».بگوييد اگر بيش از سه ضربه براي تاديب شما بزند قصاص خواهد شد

. است گفته شود اين روايت در مانحن فيه جايگاهي ندارد و منصرف ازامر قضا در خصوص كيفر كودكـان اسـت  
وع اصلي روايت، داوري ميان كودكان در موضوعي كودكانـه اسـت لكـن تاكيـد     پاسخ اين است هرچند كه موض

رسـاند؛   امام بر اهميت اين قسم قضاوت نيز بعنوان مصداقي از مصاديق قضـاوت، خـود اهميـت موضـوع را مـي     
مضافا اين كه امام در انتهاي سخن خود بدون آن كه در خصوص تاديب و ميزان آن موضوعي مطرح يـا سـوال   

پردازند و اين امر نيز مويدي است بر حساسيت امـر قضـاوت علـي العمـوم و علـي       د خود بدين امر ميشده باش
 .الخصوص در حيطه كيفري در خصوص كودكان
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 شـود  فكري در عرصة قضاوت در اين حـوزه بيشـتر احسـاس مـي     بنابراين ضرورت مشاوره و هم
 ).1380موسوي بجنوردي، (

ايي از ديدگاه فقهي داليلي احصا شده است نظير اصـل جـواز يـا    در مورد جواز قضاوت شور
اصل اباحه، اصل عدم اشتراط وحدت قاضي، اصل اضبط و اوثق بودن قضـاوت شـورايي و عمـوم    

 ).6-5: 1379مرعشي شوشتري، ( ادله
 : اند به شرح ذيل ادلة مخالفان قضاوت شورايي را به دو دستة عقلي و شرعي تقسيم كرده

يل عقلي گفته شده است كه قضاوت امري است اضافي و لذا بايد تنها به يك نفر در مورد دل
الواحـد ال يصـدر اال عـن    «اعطا شود و اال با قاعدة عليت سازگازي ندارد، چه اينكه عقـالً قاعـدة   

در . پـذير نيسـت   به عبارت ديگر توارد علتين بر معلول واحـد عقـالً امكـان   . جاري است »الواحد
در اين استدالل خلط ميـان امـور تكـويني و تشـريعي شـده      : ل گفته شده استپاسخ اين اشكا

تواند علل متعدد داشته باشد لكن در عالم تشـريع   اگرچه در عالم تكوين معلول واحد نمي. است
تواند تشريع نمايد كـه رأي معتبـر،    گذار مي چنين امري ممكن است و مثالً در مانحن فيه قانون

جا بحـث تـوارد علتـين نيسـت بلكـه رأي       مضافاً اينكه در اين. تن است رأي حاصله از شور چند
يعني جمع بماهو جمع حكم . جمع، خود، علت واحد است و اين رأي منتسب به كل جمع است

 .)1380موسوي بجنوردي، ( نمايد و نه هريك از اعضاي جمع به نحو فردي مي
 :شرح است  ي عمدتاً بديناشكاالت شرعي اظهار شده در خصوص ممنوعيت قضاوت شوراي

. گيـرد  ادلة قضاوت اختصاص بـه قضـاوت فـرد واحـد دارد و قضـاوت شـورايي را در برنمـي       
تر ذكر شد موافقان در اين خصوص معتقدند ادلـة قضـا عـام بـوده و انصـراف بـه        كه پيش چنان

12Fقضاوت واحد ندارد

منافـاتي نـدارد   و لذا نه با عمومات و نه با اطالقات ادله  )1379مرعشي شوشتري، (1
 .نظر حاصل شده مالك قرار گيرد كه به جاي يك تن، رأي چند تن كه با اتفاق

تواند از رأي مجتهدي ديگر تقليـد كنـد    جا كه مطابق فتاواي فقهي، قاضي مجتهد نمي از آن
ولو آنكه مجتهد ديگر از او اعلم باشد، لـذا اشـكال شـرعي ديگـر كـه بـه قضـاوت شـورايي وارد         

است كه چون در قضاوت شورايي در صورت اختالف آراي قضات، يك يا چنـد تـن    گردد اين مي
از ايشان بايد به نظرية اكثريت تمكين كنند پس در فرض مجتهد بودن قاضي قائـل بـه نظريـة    

در پاسـخ گفتـه شـده    . اقليت، در جواز تمكين اين قاضي به رأي اكثريت منع شرعي وجود دارد
باشـند و لـذا    كثر قضات محاكم، قضـات مـأذون و غيرمجتهـد مـي    است كه اوالً، در حال حاضر ا

                                                           
ها به قضـاوت واحـد بـه آيـات شـريفة ذيـل        الذكر در مقام عموميت ادلة قضا و عدم انصراف آن نگارندة مقالة فوق .1

 :كند استناد مي
 الناس ان تحكموا بالعدل و اذا حكمتم بين -
 كونوا قوامين بالقسط  -

 .كند كه در هر دو آية شريفه قضاوت اعم از قضاوت فردي و يا شورايي است و اشاره مي
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ثانياً، در بحث موانع و محرمات قضا اين نوع . اشكال مذكور در اكثر محاكم محلي از اعراب ندارد
هاي نوين  ثالثاً، با عنايت به تحوالت جامعة امروز و پيدايش مكانيسم. قضاوت منع نگرديده است

به انحصار قضاوت در شخص واحد بـود، زيـرا گنجـايش فكـري و      توان معتقد حقوقي، ديگر نمي
توان اشراف يك فرد به مسائل مستحدثه در حدي نيست كه بتواند به تنهايي بـه عمـق مسـائل    

كنـد و   پي ببرد و حكم قضيه را بيابد و اين امر حتي در فرض وجود قاضي مجتهد نيز صدق مي
فقيه محترم در مقام دليل  )1380, موسوي بجنوردي( حضور همكاران قضايي در عرض او مانعي ندارد

عمران اشاره كرده و معتقـد اسـت بـا اينكـه      سورة آل 159پاسخ اخير نيز به اطالق و عموم آية 
حال خداوند  عقل كل بود و خود به تنهايي قادر به اخذ تصميمات صحيح بود با اين) ص(پيامبر 

جـا كـه    كنـد آن  ايشان را به مشاوره با امت امر ميدر راستاي نفي شبهة استبداد رأي در اسالم، 
گيـري   در ادامه چنين نتيجـه . »...و شاور هم في االمر فاذا عزمت فتوكل علي اهللا ... «: فرمايد مي
كند كه جايي كه ايشان مورد خطاب الهي است پس در مورد يـك فقيـه مجتهـد ولـو اعلـم       مي

 .)همان(اي وجود ندارد  حكم جداگانه
دهـد امـا در    رسد هرچند آية مذكور لزوم مشورت در امور را مورد تأكيد قرار مـي  يبه نظر م

تواند دليلي بر لزوم تبعيت قاضي مجتهد از نظر ساير قضات  مانحن فيه قابل استناد نبوده و نمي
در قضاوت شورايي به شمار آيد، چه اينكه در آية مـذكور نيـز پـس از ذكـر عبـارت مشـاوره بـا        

واگذاشـته شـده و بـه عبـارت ديگـر      ) ص(گيري نهايي به عهدة خود پيـامبر  صميمديگران، امر ت
آور  عنوان حاكم جامعة اسالمي الـزام  به) ص(نظريات مشورتي امت مطابق آية مذكور براي پيامبر

حال بر فرض آنكه مطابق دليل اول ايشان بپذيريم كه اكثر قضات محاكم در حال  اي علي. نيست
منتفي است، با  يت قاضي مجتهد از آراي غير، عمالًند و لذا اشكال تبعحاضر قضات مأذون هست

حال استفاده از راهكار قضاوت شورايي در حيطة رسيدگي به جرايم اطفال با مـانعي مواجـه    اين
كننده بـه جـرايم    است و آن اينكه حضور الزامي افراد متخصص غيرحقوقدان در هيئت رسيدگي

چـه   شود؟ آن اي چگونه توجيه مي راي همسان با آراي قضات حرفهاطفال و برخورداري آنان از آ
طلبد كما اينكه اصـل   مسلم است قضاوت امري تخصصي است كه شرايط و اقتضائات خود را مي

قانون اساسي نيز مقرر داشته است كه اوصاف و شـرايط قاضـي مطـابق بـا مـوازين فقهـي        163
قانوني به تصويب رسيد كه در آن اجتهـاد و   1363عالوه در سال  به. شود توسط قانون تعيين مي

 .عالي قضايي به عنوان يكي از شرايط قضاوت مطرح شد ة قضا از سوي شوراي يا اجاز
با عنايت به مطالب مذكور ممكن است در بدو امر به نظـر رسـد بـا وجـود موانـع فقهـي و        

دان و متخصصـان  قانوني موجود نتوان از نهاد قضـاوت شـورايي بـا تركيـب خـاص قضـات كـار       
تر در اين موضوع اين نتيجـه را   كارشناس درزمينة دادرسي اطفال استفاده كرد، اما تأملي عميق

در پي دارد كه استفاده از اين نهاد فقهي در مانحن فيه با مـانعي جـدي مواجـه نيسـت و بلكـه      
هـت  رسد، چه اينكه اتخاذ تصميم در خصـوص سرنوشـت اطفـال بزهكـار بـه ج      نظر مي ارجح به
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گيـري در مـورد    تر ذكـر شـد كـه تصـميم     پيش. طلبد تخصصي بودن، اقتضائات ويژة خود را مي
شود و حتي وجوه تخصصي و غيرقضـايي ايـن    سرنوشت اطفال، امري صرفاً قضايي محسوب نمي

گيـري در مـورد بزهكـاري     مهم بر وجه حقوقي و قضايي آن غلبه دارد، لذا اعطاي اختيار تصميم
بـه    -هاي مختلف تخصصي ي است با جنبهكه امر-هاي متناسب با آن  واكنش آن و اطفال، علل

هـا عقـالً و منطقـاً مـردود      اي و نه مقـدم بـر آن   هم در كنار قضات حرفه متخصصان مربوطه، آن
اگر قائل باشيم كه در صورت اعطـاي  . نيست و قطعاً به لحاظ شرعي با مانعي مواجه نخواهد بود

گيـري در مـورد    اي در امـر تصـميم   سان مربوطه در كنار قضات حرفـه اختيار همسان به كارشنا
آيد، بايـد   اي غيرمتخصص الزم مي سرنوشت اطفال، مشكل واگذاري امر تخصصي قضاوت به عده

اي صالحيت اتخاذ تصميم در  بپذيريم كه در فرض مقابل نيز و در صورتي كه صرفاً قضات حرفه
ال واگذاري امر تخصصي به افراد غيرمتخصـص بـاقي   چنان اشك اين خصوص را داشته باشند هم

 .ماند و البته توالي فاسد خود را به طريق اولي خواهد داشت مي

  گيري نتيجه

اي امر تخصصي شدن رسيدگي به جـرايم اطفـال در    در اين پژوهش كه با هدف بررسي مقايسه
. ين امـر در دو كشـور ارائـه شـد    ها در دو كشور ايران و ايتاليا انجام گرفت، بدواً پيشينة ا دادگاه

در . سپس وضعيت موجود با عنايت به مقررات جـاري در دو كشـور مـورد بررسـي قـرار گرفـت      
هـاي   كشور ايتاليا با عنايت به تاريخچة مباحثات فراواني كه در زمينة مباحث مربوط بـه دادگـاه  

تـوان محصـول    مي اطفال در اين كشور وجود داشته است، تجربياتي حاصل شده است كه نهايتاً
اگـر  . ها در حدي قابـل قبـول مالحظـه كـرد     ها را در تخصصي شدن آراء و تصميمات دادگاه آن

هـاي دادرسـان در    هاي اطفـال از حيـث ويژگـي    هاي كيفري در دادگاه تخصصي كردن رسيدگي
اي و متخصص، ضرورت آموزش مسـتمر آنـان و دادرسـي بـه      گانة انتخاب قضات حرفه ابعاد سه

اي حقوقدان و كارشناسان متخصص در امـور وابسـته    متشكل از قضات حرفه(عدد قضات شيوة ت
در . هاي ايتاليايي منعكس شده اسـت  يابد، اين هرسه بعد در مقررات و رويه تجلي مي) به اطفال

هـا   هايي وجود دارد كه خوشبختانه بخشي از آن روية جاري ايران در هر سه بعد مذكور، كاستي
حـال در ايـن    با اين. لحاظ و رفع شده است 1392دادرسي كيفري جديد مصوب  در قانون آيين

پيشنهاد اين مقالـه بـر اتخـاذ    . گيرندگان مورد پذيرش قرار نگرفته است قانون نيز، تعدد تصميم
به نظـر  . است »قضاوت شورايي«اين شيوة دادرسي در حوزة اطفال با استناد به مباني نهاد فقهي

هـاي اطفـال    تعهدآور كارشناسان غيرحقوقدان در تركيب دادرسان دادگاه رسد حضور فعال و مي
 :با مانعي جدي مواجه نخواهد بود، چه اينكه
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هـاي   اوالً، قضاوت در خصوص جرايم اطفال جنبة حقوقي صرف ندارد، كمـا اينكـه واكـنش    
 موردنظر در اين حوزه نيز كمتـر واجـد جنبـة سـركوبگرانه و كيفـري اسـت و بيشـتر متضـمن        

توان ادعـا كـرد كـه اتفاقـاً در حـوزة       از اين حيث مي. هاي تربيتي، اصالحي و درماني است جنبه
هاي تخصصي غيرحقوقي موضوع  ها، جنبه تخصصي دادرسي اطفال و تعيين واكنش در قبال آن

بر جنبة كيفري و قضايي آن غالب است .... شناختي، علوم تربيتي و  نظير ابعاد روانشناختي، جرم
ا حضور فعال، تعهدآور و الزامي كارشناسان غيرقضايي اگر بيش از قضات حقوقدان اهميت و و لذ

 .كم به اندازة آن است ضرورت نداشته باشد، دست
گيري به كارشناسان غيـر حقـوقي در    ثانياً، اشكاالت احتمالي ناشي از اعطاي اختيار تصميم

اري رفع كرد، ضـمن اينكـه حضـور قضـات     توان با توسل به راهكارهاي ابتك فرايند قضايي را مي
نفسـه   آور مسـاوي، فـي   اي در كنار اين دسته از متخصصان و برخورداري آنان از آراي الزام حرفه

عنـوان   در خصوص راهكارهاي ابتكـاري بـه  . تواند بسياري از اشكاالت احتمالي را مرتفع سازد مي
. يـن دسـته از متخصصـان اشـاره كـرد     هاي كارآموزي حقوقي بـراي ا  توان به ارائة دوره مثال مي

ماننـد  . توانـد مـؤثر باشـد    چنين نحوة چينش اعضاي هيئت قضات اطفال نيز در اين زمينه مـي  هم
آنكه تعداد اعضاي هيئت متخصصان غيرحقوقي با تعداد قضات حقوقدان دادگاه اطفال هماهنـگ و  

  13F1.ديگر پيشنهاد شده است تر به مناسبت در نوشتاري طور مساوي انتخاب شود، امري كه پيش به
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