مقاله

نقش مددکار اجتماعی
در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بز ه دیده
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
شعله قتلویی طرقی

*

**

چکیده
همزمان با حرکت نظام عدالت کیفری به سمت اتخاذ رويكردهاي اصالحي-
ترميمي در برخورد با پديده بزهكاري و به ویژه بزهدیدگی اطفال و نوجوانان
به عنوان يك آســيب اجتماعي ،زمينــ ه الزم براي حضور متخصصان علوم
اجتماعي ،روانشناسي و جرمشناسي در كنار سایر کارگذاران سيستم عدالت
کیفری فراهم گرديد .مددکاران اجتماعی از جمله این متخصصان هستند
کــه با بهره گیری از دانش خود ،با حضور در فرآیند کیفری و ارای ه خدمات
تخصصی خود به مراجع قضایی و طفل و نوجوان بزهدیده ،در راستای تحقق
هدف سیســتم عدالت کیفری(پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی) ،نقش
ی کنند؛ این نهاد با تدوین الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان،
مهمی را ایفا م 
در خصــوص اطفال و نوجوانان بزهدیده مورد توجــه قرار گرفته و وظایف
مختلفی را مانند ارایه گزارش بزهدیدگی ،مشاوره به قاضی دادگاه در خصوص
ت ها و ،...بر عهده
صدور حکم حضانت و سرپرستی ،نظارت بر اجرای مجازا 
مددکار اجتماعی قرار داده است ،با این حال هنوز مددکاران اجتماعی از ساز
و کارهای قانونی و اجرایی الزم برای حضور در تمام مراحل دادرسی کیفری و
ارائه خدمات تخصصی و حمایتی خود ،برخوردار نیستند .هدف نوشته حاضر
تبیین نقش مددکار اجتماعی در مراحل مختلف دادرســی کیفری اطفال و
نوجوانان بزهدیده و تحلیل رویکرد الیحه مذکور در این زمینه است.
واژگان کلیدی :اطفــال و نوجوانان ،بزهدیدگی ،دادرســی کیفری،
مددکار اجتماعی
* دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد ،وکیل پایه یک دادگستری.
پست الکترونیکjavan-j@um.ac.ir :
** دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجر م شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ،وکیل دادگستری.
پست الکترونیکtshoale@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه در اكثر كشــورها ،پديد ه بز ه ديدگي اطفال و نوجوانان رو به افزايش است؛
اين افراد داراي شرايط روحي و جسمي خاص هستند و به دليل اينكه شخصيت ،روان
ل گيري و رشد است ،همچنين به خاطر عدم
و جســم آنان در اين دوران در حال شك 
كمال عقلي ،در برابر بزهديدگي آسيبپذير هستند.
بزهديدگي اطفال و نوجوانان معلول عوامل مختلفی است .یکی از مهمترین عللی
کــه موجبات بز ه ديدگي مجدد این افــراد را فراهم میكند ،برخورد اطفال و نوجوانان
بز ه ديده با نظام عدالت كيفري اســت چرا كه مقامات سيســتم عدالت كيفري آسيب
پذيري جسماني و رواني اين افراد و احساس ناامني و نياز آنان را به حمايت ويژه درك
ب های جبران ناپذيري را براي آنان به ارمغان
نكرده و با رفتار و تصميمات خود آســی 
ميآورند ،در همين راستا اتخاذ رويكرد پيشگيرانه و حمايتي نسبت به اين قشر جهت
ت هاي افتراقي ويژه و متناسب با نيازهاي آنان
پیشگیری از بز ه ديدگي و تأمين حماي 
در مراحل دادرسي کیفری ،امري ضروري و انكارناپذير است.
ن طور که نگرش به طفل و نوجوان بزهکار در سیستم عدالت کیفری
در واقع هما 
به صورت متفاوت از بزرگساالن مطرح میباشد ،طفل و نوجوان بز ه دیده نیز در فرآیند
کیفری به نگرشی افتراقی نیازمند است.
ل دهی و پایهریزی نظام
ت گذاران جنايي براي اجراي اين رويكرد و شــک 
سياســ 
دادرسی ویژه طفل و نوجوان بزهدیده ،نيازمند بهرهگيري از ظرفيت نيروهاي متخصص
ب شناسي اجتماعي از جمله مددكاران اجتماعي هستند .مددكاري اجتماعي
در امر آسي 
ت هاي خاص است كه هدف
يك خدمت تخصصی و حرف هاي مبتني بر دانش و مهار 
آن كمك به افراد ،گروهها و جامعه اســت تا بتوانند با کارایی بیشتری با مشکالتی که
ی شوند ،مقابله کنند و در نتیجه استقالل
در انجام کار و وظایف اجتماعی خود روبرو م 
1
و رضايت خاطر فردي و اجتماعي را به دست آورند.
مددكاران اجتماعي با توجه به اينكه رسالت خود را بر مبناي توانمندسازي ،شكوفايي
ي توانند با به
و شناساندن منابع و امكانات به گروه هدف خود ،پايهگذاري كردهاند ،م 
کارگيري دانش تخصصي خود ،با حضور در سراســر فرآيند كيفري و ارای ه توصی ه های
مشــاوران به تصمي م گيران قضايي ،تسهیل ورود کودک و وجوان بزهدیده به دادرسی
کیفری ،كمك به بازتواني آنان و  ،...نقش مؤثري را در حمايت از اين قشر ايفا كنند.
در نظــام عدالت کیفری ایران ،قانونگذار بــا تصویب قانون حمایت از کودکان و
-1قندی. 9 ،1347 ،
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نوجوانان  ،1381توجه خود را به ایجاد یک سیستم عدالت خاص کودک و نوجوان در
معرض خطر و بزهدیده نشــان داد .با این حال این قانون از خألهای جدی در زمینه
حمایت از این قشــر برخوردار بود ،به طور مثال عدم توجه به ایجاد یک دادرسی ویژه
کودک و نوجوان بز ه دیده و در نتیجه عدم اســتفاده از نهادهای مشارکتی غیرقضایی
ش های این قانون بود.
مانند مددکاران اجتماعی از جمله مه م ترین چال 
این خأل قانونی باعث شــد تا قوه قضاییه الیحهای تحت عنوان الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان تدوین کند؛ این الیحه در قالب  ۵۴ماده در تاریخ  1387/11/1به
تصویب مسووالن عالی قضایی رسید و در تاریخ  ۲۲اردیبهشت ماه سال  13 ۸۸تقدیم
دولت شــد .1در تاریخ  ۱۰مرداد  ۱۳۹۰الیحه فوق در کمیســیون لوایح دولت دهم به
تصویب رسید و در  ۲۸آبان ماه همان سال ،به مجلس ارسال شد ،سپس در سال 13۹۲
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ،این الیحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد
تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 2
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان با ایجاد یک نظام حمایتی برای افراد زیر  18سال
در معرض خطر و بزهدیده ،زمینه را برای حضور مددکاران اجتماعی در راستای حمایت از
این قشر ،فراهم نموده است و با تصویب آن ،گام مهمی جهت تقویت جایگاه نهاد مددکاری
ی شود.
اجتماعی در دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان بزهدیده برداشته م 
این مقاله با توجه به نو بودن و نداشتن سابقه موضوع مددکاری اجتماعی در نظام
دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان بز ه دیده ،ضمن تبیین نقش مددکار اجتماعی
ی های الیحه فوق در این خصوص،
در مراحل مختلف دادرســی فوق ،با بررسی نوآور 
رویکــرد قانونگذار را در زمینه به کارگیــری این نهاد در نظام عدالت کیفری کودک و
نوجوان بزهدیده مورد تحلیل قرار میدهد.
این مقاله در سه گفتار سازماندهی شده است .در گفتار اول نقش مددکار اجتماعی
ی گیرد؛ گفتار دوم به بررسی نقش این
در مرحله پیش از رسیدگی مورد تحلیل قرار م 
نهاد در مرحله رسیدگی و صدور حکم اختصاص یافته است و گفتار سوم نقش مددکار
ی دهد.
اجتماعی را در مرحله اجرای حکم و پس از آن مورد بررسی قرار م 
گفتار اول:
نقش مددكار اجتماعي در مرحله پیش از رسیدگی
مرحله پیش از رســیدگی ،اولین مرحل ه مواجهه طفل و نوجوان بز ه دیده با نظام
 -1شریف زاری. 61 ،1389 ،
 -2خبرگزاری میزان.1394 ،
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ل گیری نحوه نگرش این
عدالت کیفری پس از وقوع جرم است ،به همین دلیل در شک 
افراد به سیستم قضایی به عنوان مرجعی که حامی بزهدیدگان است ،تأثیر بسزایی دارد،
بنابراین اگر این افــراد در این مرحله خود را در کنار نیروهای کارآزموده ببینند که با
ی کنند،
ی کنند و برای بازگرداندن حقوق و آرامش آنان تالش م 
آنان با احترام رفتار م 
موجبات اعتماد و اطمینان این افراد به نظام کیفری و همکاری با آنان و ترمیم صدمات
ی شــود .در مقابل نادیده گرفتن موارد فوق ،باعث سلب اعتماد طفل و
وارده ،فراهم م 
1
نوجوان بز ه دیده از سیستم قضایی شده و بزهدیدگی ثانویه را به دنبال خواهد داشت.
مددکار اجتماعی با حمايت از اطفال و نوجوانان بزهدیده براي رســيدن به حقوق
قانوني خود از جمله اعالم وقوع جرم و تعقيب كيفري بزهكار و انجام مصاحبه و تحقیق
ي تواند نقش مؤثري در پيشگيري از تكرار بزهديدگي داشته باشد که در ادامه
از آنان م 
ی شود.
به بررسی این موارد پرداخته م 

94

 - 1تسهيل ورود اطفال و نوجوانان بز ه ديده به فرآیند كيفري
ي هاي جرايم عليه اطفال و نوجوانان ،پنهان ماندن اين جرايم اســت.
يكي از ويژگ 
اغلب این افراد پس از ارتكاب جرم به دليل ترس از انتقام دوباره بزهكار يا خويشاوندي
ي باشد ،مايل
با بزهكار ،به خصوص در زماني كه بزهكار يكي از والدين و نزديكان آنان م 
ی کنند
به اعالم شكايت نيستند ،به همين دليل قانونگذاران كشورهاي مختلف تالش م 
به عنوان يكي از راهكارها در راستاي كاهش رقم سياه در اين نوع جرايم و افزايش موارد
ش دهي آنان به مقامات قضايي ،به طريقي مشاركت عموم افراد جامعه را در گزارش
گزار 
2
دادن موارد بز ه ديدگي كودكان و نوجوانان جلب نمايند.
3
مطابــق مواد  22و  34اليح ه حمايت از کودکان و نوجوانان  ،جرايم عليه كودك و
نوجوان جنبه عمومي داشته و هم ه افراد جامعه مكلفند به نحوي كه خطري متوجه آنان
يا ديگران نشود ،موارد بز ه ديدگي كودكان و نوجوانان را به مقامات قضايي اعالم كنند و
ي شوند؛ اين
در صورت عدم اعالم به مجازات مندرج در ماده  22الیحه مذکور ،محكوم م 
 -1بزه دیدگی ثانویه به آثاری که از رهگذر پاسخگویی و عکسالعمل افراد مانند اعضای خانواده یا برخی از نهادهای مرتبط
ی شود.
با کودک و نوجوان خصوصاً در فرآیند عدالت کیفری مانند پلیس ،دادسرا و دادگاه به بزه دیده وارد شود ،گفته م 
 -2قماشچی. 105 ،1385 ،
 -3ماده  22الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان« :هر كس به هر نحو از وجود اوضاع و احوال مخاطره آميز و يا وقوع جرم
عليه كودك و نوجوان مطلع شود و با وجود آن كه خطري متوجه خود او يا ديگران نشود ،مراتب را به مراجع صالح اعالم
نكند ،به  91روز تا يك سال حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از  5تا  15ميليون ريال محكوم ميشود»؛ ماده  34الیحه
حمایت از کودکان و نوجوانان « :تمام جرايم موضوع اين قانون جنبه عمومي داشته و بدون شكايت شاكي خصوصي قابل
ي باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف نخواهد شد» .
تعقيب م 
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مجازات براي افرادي كه به اقتضاي حرفهي خود يا به موجب قانون مكلف به گزارشدهي
ي شود.
هستند ،تشديد م 
مددكاران اجتماعي به اقتضاي حرفه خود و حضور در ســطح جامعه و برخورد با
كودكان و نوجوانان ،در جهت حمايــت از كودكان و نوجوانان بزهديده مكلف به ارایه
گزارش بز ه ديدگي آنان به مراجع قضايي هستند.
ق الذكر ، 1سازمان بهزيستي را با مشاركت ساير نهادها
در اين راستا ماده  6اليح ه فو 
و با اســتفاده از مددكاران اجتماعي خود(در قالب تيمهاي تخصصي سيار) مكلف به
ش دهي و ارای ه گزارش بز ه ديدگي به مقامات قضايي كرده
فراهم آوردن شــرايط گزار 
اســت ،بنابراين مددكاران اجتماعي با ارائ ه گزارش جرايم عليــه این افراد به مقامات
قضايي ،روند ورود كودكان و نوجوانان بز ه ديده را به دادرسي كيفري جهت اتخاذ تدابير
ي كنند؛
ي هاي قانوني براي جبران خسارات وارده به آنان ،تسهيل م 
حمايتي و پيگير 
این گــزارش از آنجایی که مبنای تصمی م گیــری دادگاه در رابطه با کودک ونوجوان
ی گیرد ،از اهمیت فوق العادهای برخوردار است .اين گزارش براي دادگاه
بزه دیده قرار م 
در حكم سندي است كه تنطیمکننده آن بايد مسؤوليت صحت اطالعات آن را بر عهده
ش نويســی،
بگيرد 2بنابراين مددكار اجتماعي براي ارای ه اين گزارش بايد با اصول گزار 
هدف ارای ه آن و مســألههای حقوقي مورد نياز آشنايي داشته و اطالعات ضروری را با
زبانی گویا و روان و با رعايت صداقت و امانت بیان کند.
ش بيني نکرده
الیحه مذکور در زمينه محتويات گزارش فوق ترتيب خاصي را پي 
اما يك گزارش كامل ،شامل مشخصات فردي مراجع و خانواده و علت مراجعه ،مشكل
3
يا نياز مراجع و ويژگيهاي آن و مداخالت انجام گرفته براي حل مشكل است.
در واقع مددکار اجتماعی عالوه بر ذکر مشخصات دقیق و کامل بز ه دیده و خانواده
وی ،باید موارد ذیل را در گزارش خود ذکر کند:
 -علــت بز ه دیدگی و خصوصیات آن (شــامل ماهیت ،شــدت و مدت اســتمرار
بزه دیدگی)
 -1ماده  6الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان « :سازمانها و نهادهاي مرتبط با كودكان و نوجوانان موضوع اين قانون عهده
دار وظايف زير ميباشند :الف) سازمان بهزيستي كل كشور موظف است با همكاري و مشاركت ساير دستگاههاي اجرايي و
نهادهاي غيردولتي مرتبط و با استفاده از مددكاران اجتماعي در قالب تيمهاي تخصصي سيار يا مستقر در مناطق و محالت
شهرها و يا روستاها با حضور نماينده شهرداري يا دهياري و يكي از معتمدان محل به انتخاب شوراي شهر يا روستا ،نسبت
ع آوري و ثبت آمار و اطالعات ،تشخيص آسيب ،نگهداري ،توانمندسازي ،نظارت بر وضعيت،
به شناسايي ،جذب ،پذيرش ،جم 
پيگيري ،پايش و ارزشيابي اقدامات راجع به كودكان و نوجوانان در معرض خطر و بزه ديده و ارایه گزارش موردي و ادواري
و اعالم مراتب مورد نياز به دادگستري اقدام نمايد”.
-2اقليما و راهب.146 ،1385 ،
 -3قماشچی. 65 ،1388 ،
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ش دهنده جهت سنجش
 -طریقه اطالع یافتن از بزهدیدگی و ذکر مشخصات گزار 
میزان صحت اطالعات به دست آمده
 -ذکــر علل ضرورت مداخالت صورت گرفته در بحران بزهدیدگی بدون کســب
1
مجوز قانونی (ماده  37الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان
 -در صورت امكان تعيين مشخصات متهم و نسبت او با بز ه ديده
 -ارزيابي بحران و خطراتي كه كودك و نوجوان در حال حاضر در معرض آن قرار دارد
 -اقدامات صورت گرفته در راستاي حمايت از كودك و نوجوان
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 -2تحقيق و مصاحبه با اطفال و نوجوانان بز ه ديده
تحقيــق و مصاحبه با اطفال و نوجوانان ب ز ه ديــده ،بايد با در نظر گرفتن نيازهاي
خاص آنان و متناســب با حقوق انســاني و اخالقي از جمله احترام به شــأن ،همراه با
ت مدار باشد ، 2بدين منظور در اكثر كشورها ،تحقيق و مصاحبه با اطفال و
رفتاري كرام 
نوجوانان بزهديده توسط افراد آموزشديده انجام ميپذيرد چرا كه عدم رعايت حقوق
ن در امر تحقيق ،از يك طرف باعث عدم همكاري و تعامل اين افراد با نظام عدالت
آنــا 
كيفري خواهد شد و از طرف ديگر ممكن است منجر به بزهديدگي ثانويه شود.
ماده  43اليح ه حمايت از اطفال و نوجوانان 3نيز به اين مهم توجه كرده ،همچنین
ماد ه  43آيين دادرســي كيفري  ،1392بازجويي و تحقيقات را از افراد نابالغ توســط
ضابطان آموزشديد ه زن ،پيشبيني كرده است.
ي تواند در انجام امر مصاحبه و تحقيق با كودكان و نوجوانان
يكــي از افرادي كه م 
ت هاي مهم م ددكار اجتماعي،
موفق عمل كند ،م ددكار اجتماعي اســت .يكي از مهار 
مهارت مصاحبه است؛ مصاحبه در م ددكاري به منزل ه وسيل هاي براي شناخت ،درك
مددجو و مشــكل او در جريان مشــكلگشــايي و ايفاي نقش حرف هاي م ددكاران
اجتماعی اســت که برقراري يك رابط ه مناسب را جهت درك احساسات و بيان دروني
مددجــو فراهم ميآورد و منجر به طرح مشــكالت ،انديشــيدن راجع به آنها و چاره
 -1ماده  ٣7اليحه حمايت از كودكان و نوجوانان «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان
دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات موضوع این قانون ،حق ورود به محل زندگی و کار افراد را جز با اجازه متصرف
قانونی و یا دستور مقام قضایی ندارند ،مگر در خصوص اقدامات حمایتی موضوع ماده  36این قانون که در این صورت باید
در گزارش تنظیمی موضوع این ماده ،ادله ضرورت مداخله را نیز به روشنی ذکر کنند».
 -2نقدي نژاد. 96 ،1390 ،
 -3ماده  43الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان« :تمام مصاحبهها و تحقيقات از كودكان و نوجوانان موضوع اين قانون
ش ديده در اين زمينه و توأم با رفتاري احترا م آميز در كمترين دفعات و كوتاه ترين زمان ممكن و با در نظر
توسط افراد آموز 
گرفتن نيازهاي خاص آنها به عمل ميآيد».

مقاله
نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بز ه دیده

ي شود.1
ل هاي عملي م 
انديشي و كشف را ه ح 
ت های مورد نیاز هنگام مصاحبه مانند
م ددكار اجتماعی با رعایت تکنیکها و مهار 
نحو ه پرسيدن سؤاالت ،تمركز هنگام شنيدن پاسخها ،سكوت به موقع ،توجه به زمان
و مكان مصاحبه و رعايت شأن و منزلت انساني مددجو ، 2امنيت خاطر را براي كودكان
و نوجوانــان بزهديده فراهم آورده و با جلــب اعتماد و ايجاد آرامش در آنان ،ميتواند
اطالعات زيادي را دربار ه جرم اتفاق افتاده به دســت آورده و در اختيار مقامات قضايي
قــرار دهد؛ در اين راســتا ماده  35اليحه حمایت از کــودکان و نوجوانان ،3به م ددكار
اجتماعي اجاز ه انجام تحقيقات و اقدامات مقتضي را از طريق دعوت از کودک و نوجوان
بز ه دیده به همراه والدين ،اوليا ،سرپرســتان قانوني خود و مراجعه به محل ســكونت،
ل های مرتبط با این افراد داده است.
اشتغال و تحصيل يا ساير مح 
گفتار دوم:
ددكار اجتماعي در مرحله رسيدگي و صدور حكم
نقش م 
مرحله رســیدگی و صدور حکم از اهمیت ویژهای در دادرســی کیفری اطفال و
ی شود که نظام عدالت
نوجوانان بزهدیده برخوردار اســت؛ در این مرحله مشــخص م 
کیفری چقدر توانسته است حقوق و منافع این افراد را تأمین کند .مددکاران اجتماعی
ی توانند سیاســت بازپرورانه و پیشــگیرانه سیســتم قضایی را با حمایت از اطفال و
م
نوجوانان بزهدیده در این مرحله و کمک به قاضی دادگاه برای صدور حکم مناسب در
خصوص حضانت و سرپرستی این افراد محقق کنند.
 -1حمايت از اطفال و نوجوانان بزهديده
ي شــوند ،به
اطفال و نوجواناني كه به عنوان بز ه ديده وارد نظام عدالت کیفری م 
ویژه آنانی كه مجبور به شــرکت در جلسه دادگاه هستند ،معموالً به دليل عدم توجه
ي هاي
ت هاي مختلف عاطفي ،رواني و ،...دچار آسيب ديدگ 
به حقوقشان و عدم حماي 
ي شــوند؛ اين مهم يكي از عللي اســت كه موجب شده بسیاری از كودكان
مضاعفي م 
 -1باقری. 67 ،1393 ،
 -2جانسون ،1379 ،ص. 61
 -3ماده  35الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان« :مددكاران اجتماعي بهزيستي پس از كسب اطالع از وضعيت مخاطره
ي دهند:
آميز موضوع ماده  3اين قانون ،حسب مورد تحقيقات و اقدامات مقتضي را از طريق زير انجام م 
الف) دعوت والدين ،اوليا ،سرپرستان قانوني و يا ساير اشخاص مرتبط با كودك و نوجوان و در صورت لزوم دعوت از كودك
و نوجوان به همراه آنها
ب) مراجعه به محل سكونت ،اشتغال و تحصيل كودك و نوجوان و يا ساير محلهاي مرتبط ،به همراه ضابطان دادگستري
در صورت نياز» .
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ج های حاصل از بزهديدگــي را به ورود به
و نوجوانــان بــزهديده تحمل دردهــا و رن 
این سيســتم ،ترجيح دهند ،به همين دليل اجراي برنامههاي حمايتي ويژ ه اين گروه
آسيبپذير در مرحل ه رسيدگي و صدور حكم ضروري به نظر ميرسد.
اطالع رســانی در خصوص حقوق آنان در فرآیند

از جمله مه م ترین این برنام ه ها،
ی های اطفــال و نوجوانان بزهديده برای حضور
کیفری اســت .در واقع برخی از نگران 
در جلسه دادگاه ،ناشــی از عدم آگاهي این افراد دربار ه فرآيند دادرسي کیفری است.
ايــن افراد معموالً اطالعاتي را دربار ه چگونگي فرآيند دادرســي کیفری و جايگاه خود
ي دانند به عنوان بزهديــده چه اقداماتي بايد انجام دهند و
در ايــن فرآيند ندارد و نم 
چه مقرراتي را بايد رعايت نمايند .همين عدم اطالع آنان دربار ه شيوه و روند دادرسي
كيفــري و حقوق آنــان در این فرآيند ،باعث نگراني در كــودك و نوجوان بز ه ديده و
ي شود.
خانوادههاي شان م 
مطابــق ماده  4پيشنويــس اولي ه اليحه حمايت از اطفــال و نوجوانان ،1يكي از
وظايــف دفاتــر حمايتي (كه متشــکل از مــ ددكار اجتماعي بود) ،ارایــ ه خدمات و
ت هاي حقوقي و م ددكاري اجتماعي اســت .در اين راستا يكي از خدمات مهم
معاضد 
ي تواند ارای ه اطالعات در خصوص منابع و امكانات و حقوق حمايتي
م ددكار اجتماعي م 
موجود در فرآيند کیفری برای اين قشــر و سایر اطالعات الزم در خصوص این فرآیند
باشد؛ متأسفانه این ماده در الیحه نهایی حذف شد.
یکی دیگر از برنام ه های حمایتی مددکار اجتماعی برای اطفال و نوجوانان بز ه دیده،
فرآهم آوردن امکان مشــارکت غیرحضوری این افراد در جلسات رسیدگی است .علت
اجرای این برنامه عدم مواجه ه طفل و نوجوان بزهديده با متهم در جلســات رسيدگي
ی شود و
در دادگاه اســت؛ رویارویی مجدد آنان با متهم ،موجب یادآوری دوباره جرم م 
ی سازد ،به همین دلیل ماده 41
فشــارهای روانی زیادی را بر کودک و نوجوان وارد م 
اليح ه حمايت از كودكان و نوجوانان ،دادگاه را مکلف نموده تدابير و اقدامات الزم را برای
جلوگیری از ورود آسیب به طفل و نوجوان بز ه دیده مانند فراهم کردن امكان مشاركت
آنان در جلسه رسیدگی بدون حضور فيزيكي در دادگاه ،اتخاذ نمايد.
ش هاي مناســب برای ایجاد امکان مشــاركت غيرحضوري در دادگاه،
يكي از رو 
مصاحبه يك شخص قابل اطمینان(مانند مددکار اجتماعی) با طفل و نوجوان بز ه ديده
قبل از جلســه رســیدگی و انتقال عقايد و نظرات وی به دادگاه است؛ استفاده از اين
ش نویس اولیه الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان شامل  85ماده بود که پس از  3سال بررسی در اداره تدوین لوایح
 -1پی 
و برنام ه های معاونت حقوقی و توسعه قضایی ،در نهایت به  54ماده کاهش یافته و مورد تصویب مسؤوالن عالی قضایی قرار
گرفت .

مقاله
نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بز ه دیده

روش ،در بعضي از كشورها مانند كانادا و اياالت متحد ه آمريكا مورد استقبال واقع شده
است 1بدين ترتيب ،بدون اينكه كودك و نوجوان بزهدیده در جلسات رسيدگي حضور
ش ديده مانند مددکار اجتماعی
داشته باشد ،بيانات و اظهارات وي ،توسط فردی آموز 
ي شــود و نيازي به رويارويي مســتقيم او با متهم نيست و از طرفي
در دادگاه مطرح م 
کودک و نوجوان توانسته است از حق مشاركت در دادرسي بهرهمند شود؛ متأسفانه در
ی تواند در زمینه فراهم
الیحه مذکور به اهمیت نقش مددکار اجتماعی و اقداماتی که م 
آوردن امکان مشارکت غیرحضوری انجام دهد ،توجه نشده است.
 -2در صدور حكم سرپرستي و حضانت اطفال و نوجوانان بز ه ديده
ي تواند نسبت به آن همزمان با صدور حكم در
يكي از مسایل مهمي كه دادگاه م 
مورد مرتكب جرم اظهار نظر كند ،حضانت و سرپرستي کودك و نوجوان بز ه ديده است.
مــاده  46اليح ه حمايت از كودكان و نوجوانــان در اين خصوص بيان ميدارد :دادگاه
رســيدگي كننده به جرايم موضوع اين قانون ميتواند ضمن صدور حكم محكوميت
حسب مورد يك يا چند مورد از تصميمات زير را اتخاذ نمايد:
الف) معرفي كودك و نوجوان يا خانواد ه او به سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي
ي بضاعت
مسوول يا فعال در زمينه مساعدت به افراد و خانوادههاي ب 
ب) سلب حق مالقات ،حضانت ،واليت ،قيوميت ،وصايت و سرپرستي كودك و نوجوان
ج) سپردن موقت يا دایم كودك و نوجوان به سازمان بهزيستي يا مراكز مربوطه
د) سپردن سرپرستي كودك و نوجوان طبق مقررات مربوط به سرپرستي كودكان
فاقد سرپرست
بنابراين طبق ماده فوق ،قاضي دادگاه بايد از بررســي محيط خانوادگي اين افراد
در خصــوص نگهداري آنان در خانواده يا واگذاري ايــن امر به خانوادهي مورد اعتماد
(جايگزين) يا سپردن به سازمان بهزيستي و مراكز مربوطه ،تصميمگيري كند.
دادگاه براي بررســي وضعيت خانواد ه كودك و نوجوان بــزهديده از لحاظ رواني،
تحصيلي ،اجتماعي ،اقتصادي و ،...نيازمند تشــکیل پرونده شخصیت و استفاده از نظر
كارشناسان خبره در اين زمينه از جمله مددكاران اجتماعي است .2مددكار اجتماعي در
 -1پرنور. 56 ،1388 ،
 -2تشکیل پرونده شخصیت در اکثر کشورهای جهان بر عهده مأموران مراقبتی و مددکاران اجتماعی آموزش دیده است .در
این پرونده خالصهای از وضعیت روحی روانی ،خانوادگی ،اقتصادی و اجتماعی فرد درج میشود .برای اطالع بیشتر در این
خصوص رجوع شود به قربانی زیردهی ،پگاه؛ پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار با رویکردی تطبیقی به
نظام عدالت کیفری کالیفرنیا ،تهران ،انتشارات جاودانه جنگل1393 ،
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وهله اول بايد تالش كند كودك و نوجوان بز ه ديده از خانواده جدا نشود ،چرا كه جدايي
ي گذارد ،بنابراين اگر مددكار
ن ناپذير رواني و اجتماعي بر وي م 
از خانواده اثرات جبرا 
ي توان با ارجاع خانواده به مراكز حمايتي مربوطه (مانند
اجتماعي تشخيص دهد كه م 
كميته امداد ،بهزيســتي و )...و اجراي برنامههاي درماني و آموزشي مورد نياز ،محيط
سالمي را براي تربيت اين افراد آماده كرد ،بايد اقدامات ضروري را انجام دهد.
چنانچــه به هر دليل محيط خانــواده و والدين ،شــرايط الزم را براي حضانت و
سرپرســتي كودك و نوجوان بزهيده نداشــت ،ســپردن به خانــواد ه جايگزين مطرح
ي شــود .در واقع اهميت خانواده در فرآيند رشد مطلوب كودكان و نوجوانان موجب
م
شــده كه حتي در مواردي كه رفع شرايط خطر از آنان مستلزم جدا كردن اين افراد از
خانواده اصلي اســت؛ راهكار حمايتي بعدي مبتني بر تالش براي قرار گرفتن آنان در
محيطي مشابه خانواد ه اصليباشد.1
در انتخاب خانواده مذكور عالوه بر احراز صالحيت جهت نگهداري طفل و نوجوان
به لحــاظ مادي و معنوي ،بايد به نزديك بودن شــرايط خانواد ه مذكور با شــرايط و
ي توان كودكي را
خصوصيــات طفل و نوجوان بز ه ديده نيز توجه كرد ،به طور مثال نم 
كه در خانواده بزهكار اما مرفه در شهر رشد كرده است به خانوادهاي روستايي هر چند
كه صالح باشد ،سپرد .همچنين موافقت و مشاركت خانواد ه كودك و نوجوان بزهديده
و خود وي نيز براي اجراي این روش ،ضروري است ، 2چرا كه در صورت عدم رضايت
آنان ،اجرا و تحقق اهداف روش فوق با مشكل مواجه ميشود.
اگر زمين ه بازگشــت طفل و نوجوان به خانواد ه اصلي خود يا ســپردن به خانواده
جايگزين فراهم نشــود ،سرپرســتي اين افراد بر عهد ه سازمان بهزيستي است؛ مطابق
دستورالعمل تخصصي مراقبت و پرورش از كودكان تحت سرپرستي بهزيستي(،)1388
كودكان و نوجوانان تا سن  18سالگي به طور دایم يا موقت ،تحت مراقبت اين سازمان
ي گيرند .در اين مكان مددكاران اجتماعي
در مكاني به نام خان ه كودك و نوجوان قرار م 
ش ها و خدمات
با همكاري ســاير متخصصان از جمله روانشناسان ،از طريق ارایه آموز 
ي كنند.
الزم زمين ه مناسب را براي رشد و پرورش اين افراد فراهم م 
گفتار سوم:
نقش مددكار اجتماعي در مرحل ه اجراي حكم و پس از آن
وظیفه نظام عدالت کیفری در قبال حمایت از اطفال و نوجوانان بز ه دیده با تعیین
 -1مهدوی. 427 ،1390 ،
 -2دانش. 170 - 169 ،1386 ،
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مجــازات بزهکار ،به پایان نمیرســد .در واقع زمانی احــکام حمایتی دادگاه موجبات
ی کند که بر اجرای آنان
پیشــگیری را از بز ه دیدگی مجدد کودک و نوجوان فراهم م 
نظارت صورت پذیرد تا به درســتی انجام شــود ،همچنین پیگیری وضعیت این افراد
بعد از اجــرای احکام نیز از دیگر تمهیدات الزم برای تحقق هدف مذکور میباشــد.
به همین دلیل نظام کیفری اغلب کشــورها برای نظارت بر اجرای صحیح مجازاتها و
پیگیری وضعیت بزهکار یا بزهدیده پس از اجرای حکم ،از متخصصان علوم اجتماعی،
ی کنند .1در ادامه به بررسی نقش
مددکاران اجتماعی ،روانشناســان و  ،...اســتفاده م 
ی شود.
مددکار اجتماعی در این زمینه پرداخته م 
 -1نظارت بر اجراي تدابير و تصميمات صادره ضمن حكم محكوميت در جهت
پيشگيري از بزهديدگي ثانویه
نظام عدالت كيفري در جرايمي كه بزهديده ،كودك يا نوجوان است ،دو هدف اصلي
را دنبال ميكند -1 :درمان و اصالح مرتكب  -2ترميم آثار بزهديدگي و پيشگيري از
تكرار بز ه ديدگي كودك و نوجوان .اين مهم در جرايمي كه بزهكار از والدين كودك و
ت هاي خانگی» از اهميت بسيار بااليي برخوردار است چرا
نوجوان اســت مانند «خشون 
كه معموالً در اين جرايم براي قطع نشدن رابط ه كودك با خانواده و والدين خود ،اغلب
ت هاي اجتماعي يا معافيت از صدور حكم با اجراي دستورات اصالحي-
حكم به مجازا 
ي گيرد.
درماني بيشتر مورد توجه محاكم قرار م 
نكت ه قابل توجه اين است كه اگر قرار باشد بعد از صدور حكم يا قرارهاي حمايتي،
بزهكار به محيط خانه و جامعه بازگردد بدون آنكه نظارتي بر اجراي دستورات و تدابير
صــادر ه دادگاه ضمن اين احكام و قرارها صورت گيرد ،نه تنها هدف اصالح و بازپروري
مجرم محقق نشــده اســت بلكه به راهي براي فرار او از مجازات تبديل شــده و خطر
ي كند.
بزهديدگي كودك و نوجوان را مضاعف م 
در همين راستا ماد ه  47اليح ه حمايت از اطفال و نوجوانان ، 2م ددكاران اجتماعي
ســازمان بهزيستي را مكلف نموده كه بر نتايج اقدامات و دستورات صادر شده ،نظارت
نموده و انجام صحيح و مناسب آنها را پيگيري كند.
م ددكاران اجتماعي در اجراي اين وظيفه بايد بزهكار را تحت نظارت خود قرار دهند
 -1شریعت. 75 ،1383 ،
 -2ماده  47الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان « :مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري با نظارت
مرجع قضايي و در صورت لزوم بهرهگيري از خدمات ساير اشخاص و نهادهاي مربوط ،بر نتايج اقدامات و دستورات صادر
ي كنند».
شده نظارت نموده و انجام صحيح و مناسب آنها را پيگيري م 
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و مشــاركت وي را در اجراي دستورات حمايتي و اجراي درست و دقيق احكام دادگاه،
جلب نمايند و زمینه اصالح و سازگاری وی را در جامعه فراهم کنند ، 1همچنين بايد
مشــاورههاي الزم را به والدين و كودك و نوجوان بزهدیده جهت چگونگی اجرای این
دستورات و احکام ارایه داده و چنانچه بزهكار در انجام وظايف خود مبني بر جبران آثار
بز ه ديدگي كودك و نوجوان ،کوتاهی نمايد ،مراتب را به دادگاه ارایه دهند.
تبصره  2ماد ه  45الیحه مذکور در این زمینه بيان مينمايد كه « هرگاه مرتكب از
انجام دستورات صادر شده ضمن قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق تعقیب دعوی امتناع
ورزد ،دادگاه راســاً یا به درخواســت دادستان قرار صادره را لغو و رأي مقتضي را صادر
ي نمايد».
م
مســلماً آگاهي دادگاه از اين موضوع ،مســتلزم گزارش م ددكاران اجتماعي است.
ي تواند در گزارش خود پيشــنهادات
م ددكار اجتماعي مطابق ماد ه  42اليحه فوق 2م 
حمايتــي الزم را در اين گونه موارد به دادگاه ارایه دهد .در ماد ه  44پيشنويس اوليه
اليحه مذکور ،واحد حمايت از كودكان و نوجوانان كه متشكل از مددكار اجتماعي بوده،
ي كند ،راساً
ي توانســت در مواردي كه مرتكب از انجام دستورات حمايتي خوداري م 
م
تقاضاي لغو قرار صادره را از دادگاه بنمايد؛ متأسفانه اين قسمت از ماده ،در اليح ه نهایی
حمايت از کودکان و نوجوانان حذف شده است ،لذا كار مددكار اجتماعي بر نظارت بر
احكام و دستورات و ارایه گزارش از نحو ه اجراي آنها خالصه ميشود.
عــاوه بر موارد فــوق ،مطابق ماد ه  48اليحه مذکور ، 3در مــواردي كه دادگاه در
ي تواند در صورتي که
ي گيرد ،م 
مورد حضانت و سرپرستي كودك و نوجوان تصميم م 
گزارش مددكار اجتماعي حاكي از تغييراتي در وضعيت كودك و نوجوان ،والدين ،اوليا يا
سرپرستان قانوني باشد ،در تصميمات خود (مبني بر بازگشت طفل یا نوجوان به خانواده
يا جدا شــدن او از خانواده) ،بازنگري كرده و تصميمي را كه مناســب با شرايط جديد
كودك و نوجوان و خانوادهي وي است ،اتخاذ كند بنابراین مددکار اجتماعی نظارت بر
احکام مربوط به سرپرستی و حضانت را نیز برعهده دارد.
 -1امیری تبار.57 ،1387 ،
 -2ماده  42الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان" :والدين ،اوليا ،سرپرستان قانوني كودك و نوجوان و حسب مورد مددكاران
اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري يا نمايندگان سازمانهاي مردم نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق
كودكان و نوجوانان هستند ،حق حضور را در جلسات دادرسي و ارایه دفاعيه و پيشنهادات حمايتي از كودك و نوجوان
دارند".
ي تواند با در نظر گرفتن گزارش مددكاران
 -3ماده  48الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان" :دادگاه صادركننده حكم م 
اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري مبني بر ايجاد تغيير در وضعيت كودك و نوجوان ،والدين ،اوليا يا سرپرستان
قانوني در تصميمات صادر شده در مورد سرپرستي ،نگهداري و مالقات كودك بازنگري و اتخاذ تصميم مجدد كند".
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 -2پيگيري وضعيت اطفال و نوجوانان بزهديده پس از اجراي حكم
هدف از فرآيند مددكاري اجتماعي ،توانمندسازي اطفال و نوجوانان بز ه ديده است
به طوري كه به اســتقالل نسبي رسيده و بتوانند بر زندگي خود كنترل داشته باشند.
در برخي موارد به دليل عمق مشــكالت كودك و نوجوان اين فرآيند بسيار طوالني و
ديربــازده خواهد بود و ترميم آثار بز ه ديدگي و پيشــگيري از تكرار مجدد آن ايجاب
ي كند كه فعاليتهاي مددكاري اجتماعي تا رفع کامل خطر ادامه داشته باشد.
م
بدیــن منظور یکی از مراحل مهم در حرفه مــددکاری اجتماعی ،مرحله پيگيري
وضعيت مددجو پس از رفع مشــكل است .اصل حاكم در زمينه پيگيري اين است كه
تا زماني كه افراد به استقالل نسبي دست نيافتند ،بايد پيگيري انجام شود اما پيگيري
نبايد منجر به وابســتگي شود  . 1شروع پيگيري بايد در كوتاهترين فاصله از زمان رفع
ي توان فاصل ه بين دفعات پيگيري را بيشتر كرد البته
مشكل باشد ،اما به مرور زمان م 
مواردي چون شــدت و عمق مشــكل و ميزان تأثير برنام ه هاي اجرا شده در روند حل
مشكل نيز در اين امر تأثيرگذار است.
ش هاي زير
پيگيــري وضعيت مددجو (اطفال و نوجوانــان بز ه ديده) به يكي از رو 
ي شود:
انجام م 
 -1مراجعــ ه حضوري اعم از مراجعه حضوري مددكار اجتماعي از طريق بازديد از
منزل ،مدرس ه و  ...طفل و نوجوان بز ه ديده ،مراجع ه حضوري طفل يا نوجوان بز ه ديده
يا يكي از اعضاي خانواد ه وي به محل كار مددكار اجتماعي.
 -2تماس تلفني مددكار اجتماعــي با مراجع(طفل و نوجوان بزهديده) و خانواده
وي يا بالعكس.
 -3مكاتب ه مددكار اجتماعي با مراجع(طفل يا نوجوان بز ه ديده) كه در اين صورت،
مددكار اجتماعي بايد مطمئن باشد نامه به دست مراجع ميرسد و ارسال آن مشكلي
ي كند ،خصوصاً هنگامــي كه مددجو عالق ه اي به مطرح كردن
بــراي مراجع ايجاد نم 
2
مشكل خود با خانواده ندارد .
اگر مددكار اجتماعی در طول مدت پيگيري از بروز مشكالتي در مددجو یا خانواده
وي مطلع شد ،بايد بالفاصله برای حل مشكل مداخله كند يا در صورت نياز ،آنان را به
مؤسسات مربوطه ارجاع دهد ،بدين ترتيب الزم است نظام عدالت كيفري ،ترتيبي فراهم
نمايد كه مددكار اجتماعي پس از اتمام فرآيند كيفري نيز كودكان و نوجوانان بز ه ديده
 -1موسوي چلك.202 ،1387 ،
 -2همان.201 ،
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را تحت نظارت داشته و شرايط و وضعيت آنان را پس از اجراي حكم ،پيگيري نمايد و
ت هاي الزم را به عمل آورد.
تا اتمام فرآيند مددكاري اجتماعي ،حماي 
بدین منظور ،ماد ه  5اليح ه حمايت از اطفال و نوجوانان ،پيگيري و پايش وضعيت
كودكان و نوجوانان بزهديده يا در معرض خطر را پس از اجراي رأي و ارزشيابي اقدامات
به عمل آمده ،در قالب يكي از وظايف دفتر حمايت از كودكان و نوجوانان مورد تأكيد
قرار داده است.
مطابق مــاد ه  6اليح ه مذکور ،مددكاران اجتماعي در راســتاي انجام اين وظيفه
ن ها و نهادهاي ديگر همچون سازمان بهزيستي ،نيروي انتظامي،
ي توانند از ســازما 
م
آموزش و پرورش و  ...كمك بگيرند.
ي شود
پيگيري وضعيت كودكان و نوجوانان بزهديده پس از اجراي حكم ،باعث م 
چنانچه اقدامات و دستورات حمايتي دادگاه براي برگرداندن بز ه ديده به زندگي عادي
ي كند ،با اقدامات حمايتي
كافي نبوده يا وضعيت مخاطرهآميز جديدي آنان را تهديد م 
فوري مانند دور كردن بزهديده از محيط خطرزا ،معرفي آنان به مراكز مشــاوره و روان
درمانی جهت تكميل فرآيند درمان و ترميم آثار بزهديدگي و ،...مانع ورود آسيب جديد
ي شود.
به كودكان و نوجوانان و ورود دوبار ه آنان به چرخ ه عدالت كيفري م 
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نتیجه
مددكاري اجتماعي ،حرفهاي تخصصي است كه با بهرهگيري از دانش
تخصصي خود ،درصدد كمك به گروه هدف خود اســت .يكي از گرو ه هاي
هدف مددكار اجتماعي اطفال و نوجوانان هستند؛ اطفال يا نوجواناني كه به
دليل شرايط يا موقعيتهاي فردي -محيطي يا اجتماعي به ورط ه ي بزه
ديدگي سقوط كردهاند.
مددکاران اجتماعی برای ارایه خدمات تخصصی خود به مراجع قضایی
و اطفال و نوجوانان بز ه دیده ،باید از پشــتوانه قانونی الزم برای مشارکت در
فرآیند کیفری برخوردار باشند.
متأسفانه قوانین ایران از ایجاد دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان
بــزهدیده و بهرهگیری از نهادهای غیرقضایی مانند مددکار اجتماعی برای
حمایت از آنان ،غافل مانده ،با این حال الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان،
نقشهای متعددی را برای مددکاران اجتماعی در نظام عدالت کیفری در نظر
گرفته است؛ طبق این الیحه ،مددکار اجتماعی در مرحله پیش از رسیدگی
ی تواند با ارایه گزارش بــز ه دیدگی به مراجع قضایی ،روند ورود اطفال و
م
نوجوانان بز ه دیده را به فرآیند کیفری تسهیل کند.
وظیفه دیگر مددکار اجتماعی در این مرحله ،انجام تحقیقات و مصاحبه
با کودک و نوجوان بزهدیده است.
مددکار اجتماعی با اســتفاده از مهــارت مصاحبه و برقراری یک رابطه
ی تواند از یک طرف موجبات همــکاری این افراد را با
حرفــهای با آنان ،م 
مراجع قضایی ایجــاد کند و از طرف دیگر از بز ه دیدگی ثانویه که ناشــی
از عدم آگاهی مقامات قضایی در چگونگی برخورد و تحقیق از آنان اســت،
جلوگیریکند.
در مرحله رســیدگی و صدور حکم ،مددکار اجتماعی با تشکیل پرونده
شــخصیت ،میتواند قاضی را در صدور حکم حضانت و سرپرستی با هدف
پیشــگیری از بزهدیدگی و ترمیم آثار آن ،یاری رســاند ،همچنین مددکار
اجتماعی از طریق آشنایی این افراد با حقوق خود و روند فرآیند کیفری و با
ایجاد شرایطی برای مشارکت غیرحضوری در روند دادرسی ،نقش مهمی را
در حمایت از آنان در این مرحله ایفا میکند.
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در مرحله اجرای حکم و پ��س از آن نیز مددکار اجتماعی با نظارت بر
اجراي تدابير و تصميمات اصالحی صادره ضمن حكم محكوميت بزهکار و
ی تواند
پیگیری وضعیت کــودک و نوجوان بزهدیده پس از اجرای حکم ،م 
نظام عدالت کیفری را به اهداف حمایتی و پیشــگیرانه خود از این قشــر،
نزدیک نماید.
ال مددکاران
با این حال تا تصویب الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان ،عم ً
اجتماعی از پشتوانه قانونی الزم برای ارایه خدمات خود به کودک و نوجوان
بز ه دیده ،برخوردار نیســتند .در صورت تصویب این الیحه نیز گرچه خالی
قانونی برای حضور مددکاران اجتماعی در فرآیند دادرسی کیفری اطفال و
ش بینی ســاز و
ی شــود اما عدم پی 
نوجوانان بز ه دیده تا حدودی برطرف م 
کارهای قانونی و اجرایی الزم برای ارایه خدمات تخصصی این نهاد و حضور
الزامی آنان در تمام مراحل دادرســی کیفری ،همچنین عدم استخدام آنان
ش های اساســی این الیحه برای مشارکت مددکاران
در نظام قضایی ،از چال 
ی رود.
اجتماعی در فرآیند کیفری به شمار م 
امید اســت با رفــع خالها و نواقص الیحه مذکور ،شــاهد حضور فعال
مددکاران اجتماعی در سراســر فرآیند کیفری اطفال و نوجوانان بزهدیده
باشیم.
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