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چکیده

با تصویب قانون مجازات اسالمی  ،1392تأکید مقنن بر پاسخهای جایگزین اجتماعمدار به اطفال و
نوجوانان بزهکار ،جایگاه ویژهای پیدا کرده است .این جایگزینهای اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ
بند الف مادۀ  88با عنوان دستورهای حین تسلیم ،تصمیمات مقرر در مادۀ  ،88مجازاتهای مقرر در
مادۀ  89ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاقآمیز مقرر در مواد  90و  94این قانون ،مبین رویکرد
نوین قانونگذار در فاصلهگرفتن از پاسخهای کیفری به این دسته از بزهکاران است .هرچند که رویکرد
تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصالحمدار اجتماعی ،نویدبخش رویکرد قضات به سمت
اعمال پاسخهای مبتنی بر مراقبت ،اصالح ،درمان ،بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است ،اجرای
عملی و قضایی این رویکرد اصالحی و اجتماعی ،با مشکالت متعددی مواجه خواهد بود .این در
حالی است که اعمال چنین پاسخهایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق،
قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین بهلحاظ اجرایی ،تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد
تقنینی و قضایی این کشور ،قابلاتخاذ است .تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخهای اجتماعی
قرار میگیرند و برای صدور آنها چه شرایطی الزم است و همچنین ضمانتاجراهای هر کدام شامل
چه مواردی میشوند ،میتواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخهای نوین ،نقش بسزایی داشته باشد.
واژگان کلیدی :پاسخهای جامعهمدار ،دستورات حین تسلیم ،قرارهای نظارتمدار ،تصمیمات
ارفاقآمیز قضایی
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مقدمه

از اواخر دهۀ  1980میالدی در انگلستان تصمیم قضایی و عملی بر آن شد تا استفاده از
پاسخهای غیرسالب آزادی بهعنوان مجازات اصلی نیز ممکن باشد و بتوان آنها را بر مجرمینی که
جرمشان مستحق حبس نیست نیز اعمال کرد .بدین ترتیب در قانون عدالت کیفری  1991مقرر شد،
در جایی که مجرم ،مرتکب یک جرم مستحق حبس نشده باشد ،بتوان حکم به پاسخ اجتماعی صادر
کرد (مهرا .)19 :1390 ،بنابراین بهموجب قانون یادشده ،تعداد پاسخهای اجتماعی جایگزین حبس
در حقوق کیفری انگلستان بیشتر شده است و چنین پاسخهایی زمانی اعمال میگردند که با توجه به
شدت جرم ،برای مرتکب آن مناسبترین پاسخ قلمداد شوند .همچنین در قانون جرم و بینظمی
مصوب  1998این کشور ،تعداد مجازاتهای جایگزین متنوعتر شد و بهموجب این قانون و دیگر
قوانین مرتبط ،اطفال و نوجوانان بزهکار نیز به مانند دیگر بزهکاران از پاسخهای اجتماعی بهرهمند
شدند .این نکته که در دهههای اخیر ،حقوق کیفری انگلستان در برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار
به سمت اعمال پاسخهای شدیدتر تمایل پیدا کرده است ،نه بهلحاظ شدیدترشدن نوع پاسخهاست،
بلکه بهلحاظ تشدید نظارت بر این مرتکبان بوده است .بهعالوه ،در کنار تنوع در نوع پاسخهای
اجتماعی مقرر در قانون جرم و بینظمی مصوب  ،1998مداخلۀ نهادهای همعرض ،مثل
سازمانهای حامی حقوق اطفال و نوجوانان و مددکاران را میتوان در مجازاتهای اجتماعمدار
مشاهده کرد که در حقوق کیفری این کشور تشریفات متعدد و متنوعی را شامل میشود .بهطور کلی
در نظام کیفری این کشور ،مقام قضایی در مقام تعیین و اعمال پاسخ به رفتارهای بزهکارانۀ اطفال و
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نوجوانان با یکی از پاسخهای اجتماعی ذیل مواجه است .1 :انجام کارها و خدمات عمومی و
عامالمنفعه؛  .2قرارهای مراقبت و نظارت؛  .3قرار ترکیبی؛ .4 1سایر اقدامات ( 2مهرا3.)46 :1393 ،

بنا بر آنچه گفته شد و به بیانی دیگر ،پاسخهای اجتماعی 4در حقوق کیفری انگلستان برای اطفال
و نوجوانان بزهکار در قالب یکی از قرارهای ذیل قابلتعیین و اعمال است :قرارهای نظارتمدار،
قرار بازپذیری اجتماعی ،قرار مجازات اجتماعی ،قرار برنامۀ اقدام ،قرار حضور در مراکز خاص ،قرار
ارجاع ،قرار جبران خسارت ،آزادی مشروط و آزادی بدون قیدوشرط.
در حقوق کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  ،1392مقنن در قالب اقدامات
تأمینی و تربیتی که در خصوص افراد  15سال و کمتر است (تحت عنوان تصمیم) و مجازاتهای
خفیف ناظر به نوجوانان در جرایم تعزیری و در شرایطی جرایم مستوجب حد و قصاص ،زمینه را
برای اعمال پاسخهای اجتماعمدار به اطفال و نوجوانان بزهکار فراهم ساخته است .در همین راستا،
مقنن در مواد  88و  89در زمان تعیین حکم و در مادۀ  90پس از تعیین حکم و تجدیدنظرخواهی،
تصمیمات ارفاقآمیز نوینی را پیشبینی کرده و پیشرفت چشمگیری در رویکرد قانونگذار و تعیین
پاسخهای جامعهمدار یا اجتماعی به نظر میرسد.
مصادیق مجازاتهای اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان در چهار دستۀ کلی میگنجد :دستۀ
اول ،بندهای الف تا پ مادۀ  88قانون مجازات اسالمی ،یعنی تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست
1. Combination Order

منظور از قرار ترکیبی ،قراری است که در اکتبر  1992وارد حقوق انگلستان و ولز شده و تمامی ارکان کارهای عمومی
عامالمنفعه و قرار نظارت یا تعلیق مراقبتی را با هم جمع و ترکیب کرده است .این قرار ممکن است علیه مجرمی که 16
سال یا بیشتر دارد ،اعمال گردد .حداکثر مدت این قرار  3سال و حداقل مدت آن  12ماه تعیین شده است .وقتی قراری
ترکیبی صادر گردد ،نظارت بر تعلیق مراقبتی حداقل تا زمانی که کار عامالمنفعه انجام نشده است ،ادامه مییابد .حداقل
ساعت کار عامالمنفعه بین  40تا  100ساعت در نوسان است.
 .2عدالت کیفری در مقیاس کوچکتری از تدابیر و اقدامهای دیگر نیز استفاده میکند که از جملۀ آن میتوان به این
تدابیر اشاره کرد :آزادی مشروط (مشروط بر اینکه محکومعلیه نظم عمومی را مختل نکند یا از خود حسن رفتار نشان
دهد) ،قرارهای مراقبت ،قرارهای مبنی بر حضور اجباری در مراکز اجتماعی که مجرمین کمتر از  21سال ممکن است
در آنجا به شرکت در برنامهها و فعالیتهای سازمانیافته در بعدازظهرهای شنبه به مدت چند هفتۀ معین مکلف شوند.
قانون راجع به عدالت کیفری  ،1991قرار مراقبت الکترونیکی (کنترل محکوم با استفاده از وسایل الکترونیکی از راه
دور) ( )Curfew Orderرا نیز وارد این تدابیر کرده است.
 .3برای مطالعۀ بیشتر در خصوص اصول و کارکردهای مدنظر از مجازاتها بهطور کلی؛ (نک :مهرا1386 ،؛ نیازپور،
)1387

4. Sentences in the Community
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قانونی ،تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ،نصیحت بهوسیلۀ قاضی دادگاه ،اخطار و تذکر یا
اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛ دستۀ دوم ،دستورات اختیاری قابلتعیین در بندهای الف و ب
مادۀ  88که مهمترین پاسخهای اجتماعیاند و در عین حال از ابهاماتی برخوردارند؛ 1دستۀ سوم،
همان مجازاتهایی هستند که ناظر به نوجواناناند و در مادۀ  89قانون مجازات اسالمی در برخی
جرائم تعزیری قابلاعمال هستند؛ مثل انجام خدمات عمومی (در تعزیرات درجۀ پنج و شش)،
حبس پایانهفتهای و اقامت در منزل (در تعزیرات  1تا  5به جای کانون و جزای نقدی)؛ 2دستۀ چهارم
نیز بهموجب مادۀ  90و  94قانون مجازات اسالمی ،تدابیر مبتنی بر تصمیمات ارفاقآمیز قضایی از
قبیل تعویق ،تعلیق ،آزادی مشروط میباشند .با توجه به این دستهبندی از پاسخهای اجتماعی ناظر
به اطفال و نوجوانان ،سؤاالتی در ضمن این مقاله موضوع تحلیل قرار میگیرند :اول اینکه ،نوع
پاسخهای اجتماعمدار ناظر به این بزهکاران چه تفاوتی در حقوق ایران و انگلستان دارد .دوم اینکه
با توجه به پیشروبودن حقوق انگلستان در ُبعد اجرای این پاسخها ،روشهای اجرایی موجود در این
کشور تا چه اندازه در حقوق ایران قابلاستفادهاند و در نهایت ،در هرکدام از مصادیق این پاسخها
بهمنظور تقویت اثربخشی آنها ،چه پیشنهادات تقنینی میتوان ارائه داد.
با وجود این ،سازکارهای عملیکردن این پاسخها مشخص نیست و گویا مقنن در تعیین آنها
همۀ سنجشها و یافتن سازکارها را به نظر قاضی واگذار کرده است .در همین راستا و بهمنظور رفع
بیضابطگی در اجراییشدن این مصادیق ،پاسخهای اجتماعی در حقوق کیفری ایران و حقوق
کیفری انگلستان ارزیابی میشود .هدف از ارزیابی نیز آن است که مشخص گردد که پاسخهای مقرر
در قانون  1392تا چه اندازه در اجرا با مشکالت عملی و ابهامات قانونی مواجه است .این بررسی
تطبیقی میتواند در جهت القای نکات عملی و نیز اصالحات تقنینی از سوی قانونگذار بسیار مفید
واقع گردد.بر این اساس ،جایگزینهای مجازات اصلی با معنای مجازاتهای اجتماعی در قالب سه
دستۀ اصلی تقسیم و مصادیق آنها تحلیل خواهند شد :قرارهای اصالحمدار ،قرارهای ترمیمی و
جبران خسارت و قرارهای مبتنی بر ارائۀ جایگزینهای سنتی و تسهیالت قضایی.

 .1از جملۀ این ابهامات معلومنبودن نهادهای متولی اجرا ،نظارت بر اجرا و مشخصنشدن دقیق ضمانتاجرای تخطی
از دستورات میباشد.
 .2در رابطه با این پاسخ اجتماعی نیز ابهامات متعددی وجود دارد؛ از جمله اینکه آیا منظور از منزل ،همان محل
سکوت وی است یا هر منزل دیگری .برخی معتقد به محل سکونتاند و برخی نیز اعتقاد دارند که منعی به نظر نمیرسد
که دادگاه ماندن در منزل دیگری را بهجای منزلی که نوجوان در آن ساکن است ،مورد حکم قرار دهد (زراعت.)1392 ،
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 .۱قرارهای اصالحمدار

از جملۀ مصادیق پاسخهای جامعهمدار که در واکنش به بزهکاری طفل و نوجوان بهعنوان واکنش
اصلی اعمال میگردند ،قرارها و دستورات اصالحمداری هستند که در حقوق انگلستان و ایران با
تأکید بر شخصیت آموزشپذیر و درمانپذیر این افراد اتخاذ میگردند (معظمی1394 ،؛ احمدی،
 .)1385قرارهای اصالحمدار که در حقوق کیفری ایران میتوان بهعنوان تصمیمات مبتنی بر اصالح
نیز از آنها یاد کرد ،تدابیری هستند که خود نوعی تالش در راستای همنواسازی رفتارهای طفل و
نوجوان با هنجارهای اجتماعی قلمداد میشوند .این قرارها که در حقوق انگلستان جایگاه ویژهای
دارند ،در حقوق ایران با عنوان کلی مصادیق مقرر در تبصرۀ بند الف مادۀ  88بیان شدهاند و در مقام
ا
تسلیم اطفال و نوجوانان به والدین یا اشخاص دیگری قابلاستفاده هستند و این استفاده نیز کامال
اختیاری است و حسب مصلحتسنجی مقام قضایی اعمال میگردد .این در حالی است که این
قرارها در حقوق کیفری انگلستان با عنوان قرارهای مراقبت و نظارت 1در مصادیق ذیل ،تشریفاتی را
دارند که در ادامه مورد تبیین قرار میگیرند.
 .۱-۱قرارهای مبتنی بر مراقبت

2

قرار مبتنی بر مراقبت به معنای محافظت از طفل توسط یک مقام محلی 3و برای دورۀ مشخصی
میباشد که بهواسطۀ ارتکاب یک رفتار بزهکارانه بر مرتکب اعمال میشود .در این نهاد ،تأکید بر
مراقبت به اندازهای است که چنانچه ضرورت داشته باشد ،این مقام در این راستا میتواند طفل را از
خانوادهاش جدا کند .دستورات مبتنی بر مراقبت در انگلستان و ولز بهموجب بخش  31قانون کودکان
مصوب  41989به وجود آمده است .همچنین این قرار بهمنظور پیشگیری از بزهدیدگی و جهت
پیشگیری از اعمال خشونت به طفل و نوجوان ،بهعنوان تکلیفی بر مقام محلی یا اجتماعی تعیین
میگردد .نکتۀ دیگر در انگلستان اینکه این قرار را نمیتوان نسبت به یک نوجوان 17ساله یا باالتر
صادر کرد .پس از اجراییشدن قانون جرم و بینظمی  1998در انگلستان ،دادگاه زمانی میتواند
بهصورت جزئی قرار مبتنی بر مراقبت را صادر کند که کودک مشمول قرار تأمین ایمنی کودک ،5آن را
1. Probation and Supervision Orders
2. CARE ORDERS
3. local authority
4. Children Act 1989

 .5قرار تأمینی ایمنی اطفال ( :)child safety orderاین قرار تنها برای اطفال زیر ده سالی قابلاعمال است که مرتکب
اعمالی شدهاند که اگر بیشتر از ده سال سن داشتند ،این اعمال جرم محسوب میشد (سن مسئولیت کیفری در انگلستان
ده سالگی است) .بهعالوه ،برای صدور این قرار دادگاه باید متقاعد شود که این قرار باعث پیشگیری از اعمال ارتکابی
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نقض کند و آن قرار لغو شده باشد؛ بنابراین بهعنوان ضمانتاجرایی بر قرار تأمین ایمنی کودک اعمال
میگردد (.)Bottoms, A. & Kemp, V. 2006: 96
یگانه معیار برای اعمال این قرار توسط دادگاه این است که آیا «نوجوان مورد نظر دچار رنج شده
است یا احتمال رنجکشیدن او یا آسیبی مهم وجود دارد یا خیر» و اینکه آیا چنین مسئلهای با مراقبت
صورتگرفته از سوی والدین مرتبط بوده یا نوجوان «خارج از کنترل والدین» قرار دارد .بر این اساس
این احتمال وجود دارد که تخلف یک طفل با احتمال ورود آسیب مهم مرتبط باشد .بنابراین میتوان
دریافت که در قرار مبتنی بر مراقبت در حقوق انگلستان مالحظاتی از قبیل وضعیت شخصی طفل یا
نوجوان بسیار مهم است و این مالحظات به صدور یا عدم صدور این قرار منتهی میشوند .در نظام
کیفری ایران ،بند ب مادۀ  88قانون مجازات اسالمی چنین مقرر کرده است که در صورت عدم
صالحیت والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان ،این افراد بزهکار به اشخاص حقیقی یا
حقوقی دیگری که دادگاه مصلحت بداند ،تسلیم میشوند .بنابراین امکان جداکردن طفل یا نوجوان
از خانواده بهعنوان یک اقدام تأمینی و تربیتی قابلاجرا در محیط اجتماعی ،آن هم با شرایطی ،در
حقوق کیفری ایران هم ممکن شده است .اما بهطور کلی در حقوق کیفری ایران ،مراقبت فیزیکی از
طفل یا نوجوان بزهکار ،آن هم بهطور خاص و از سوی یک مقام خاص ،پیشبینی نشده است؛
بهعنوان مثال ،سپردن طفل یا نوجوان به والدین یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در بندهای الف
و ب مادۀ  ،88خود نوعی مراقبت است؛ ولی باید مدنظر داشت که اگر والدین وجود نداشته باشند
یا اشخاص دیگر حاضر به قبول ایشان نشوند ،این مراقبت بهنحو صحیح و عملی ممکن نیست و
هیچ نهاد دولتی در مقام حمایت از ایشان گام برنخواهد داشت .وضعیت سازمانهای بهزیستی نیز
در این نحو از مراقبت منوط به وجود شرایط خاصی است و با بررسی آرای قضایی صادره از سوی
محاکم اطفال و نوجوانان ،نمیتوان موردی را یافت که در قالب پاسخ به رفتار معارض قانون و به
حکم دادگاه ،بهزیستی مکلف به نگهداری طفل یا نوجوان شده باشد.

میشود .همچنین رفتار طفل باید باعث مزاحمت ،ترس یا ناراحتی شخص یا اشخاصی غیر از افراد خانوادۀ خود شده
باشد .بهموجب این قرار ،طفل تحت مراقبت نهادهای اجتماعی و والدین طفل ،تحت قرار یا قرارهای مناسب قرار
خواهند گرفت.
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در حقوق انگلستان قرارهای منع رفتوآمد ،گزینهای است که توسط دادگاهها در واکنش به
تخلف اطفال و نوجوانان سنین بین  10تا  15سال ،اعمال میگردند .قرارهای منع رفتوآمد ،این
افراد را ملزم میکنند تا طی ساعات مشخص در یک مکان معین باقی بمانند .حکم کلی میتواند تا
 6ماه ادامه پیدا کند .در عمل ،قرارهای منع رفتوآمد بهصورتی ویژه در ازبینبردن «الگوی
مجرمانه» 2بهویژه در رابطه با نوجوانانی که در شب یا بهصورت گروهی دست به جدال با قانون
میزنند ،کارآمد تلقی میگردد .این قرارها بهصورتی رایج در واکنش به نقض یک قرار دیگر در رابطه
با جرائمی مثل سرقت و حمل مواد ممنوعه یا خشونت نیز قابلاعمال میباشند ( Elliot, R., Airs,

.)J., Easton, C. and Lewis, R., 2000: 34
در بند  5از تبصرۀ بند الف مادۀ  88بیان شده است که والدین یا اشخاص دیگری که طفل یا
نوجوان به آنها تسلیم شده است ،میتوانند از سوی دادگاه ملزم به جلوگیری از رفتوآمد طفل یا
نوجوان به محلهای معین بشوند .تعیین این دستورات در این ماده اختیاری است (صبوریپور و
علویصدر )1394 ،و منوط به شرایط خاصی نیست .فقط این احتمال هست که اگر دادگاه،
رفتوآمد طفل یا نوجوان به محلهای خاص را دارای احتمال تکرار جرم یا از مناظر دیگری
خطرآفرین بداند ،میتواند این دستور را تعیین و اعمال نماید و در این خصوص نیز الزامی ندارد.
مضاف بر اینکه این دستور وقتی صادر میشود که تصمیم تسلیم طفل یا نوجوان بزهکار صادر شده
باشد؛ یعنی در واقع وجود این دستور منوط به وجود تصمیم قضایی مبتنی بر تسلیم است و نوعی
پاسخ تکمیلی تلقی میگردد .بنابراین این انتقاد وجود دارد که اگر شخص مشمول تصمیم بند ت
مادۀ  ،88یعنی اخطار و تعهد به عدم تکرار جرم قرار گیرد ،این دستور نیز صادر نمیگردد.
هرچند قرارهای منع رفتوآمد میتوانند در کنار یک قرار اجتماعی دیگر اعمال گردند ،در سیستم
ا
موجود در انگلستان و ولز ،این امر الزام عملی ندارد و تقریبا 25درصد از متخلفان نوجوان زمانی که
تحت قرار منع رفتوآمد قرار دارند ،در معرض یک قرار دیگر نیز میباشند و به نظر میرسد که این قرار
در حقوق انگلستان یک قرار تکمیلی اختیاری و در حقوق ایران یک پاسخ تکمیلی باشد و صدور
انفرادی یا مستقل این قرار یا حکم برای اطفال و نوجوانان محل تردید است .در انگلستان ،رویههای
عملی حاکی از آن است که قرارهای منع رفتوآمد در دوسوم از پروندهها وجود دارد ( Walter, 2002:

1. CURFEW ORDERS
2. pattern offending
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 .)78بنابراین به میزان چشمگیری مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالی که در ایران ،این دستور ماهیتی
اختیاری دارد و بررسی رویۀ قضایی ،از استفادۀ بسیار اندک و نزدیک به صفر آن حکایت دارد.
ا
نکتۀ دیگر اینکه در حقوق انگلستان این قرارها غالبا از طریق نظارت الکترونیکی اجرا میشوند .در
حقوق ایران در مادۀ  63قانون مجازات اسالمی ،نظارت الکترونیکی به شکل کلی و بدون تعیین نوع
بزهکاران پیشبینی شده است و رویکرد قضایی محاکم ایران بهنحوی است که در خصوص بزهکاران
طفل یا نوجوان استفاده نمیگردد 1.همچنین در حقوق انگلستان در جایی که نقض قرار بهواسطۀ عدم
پیروی از ساعات منع رفتوآمد رخ میدهد ،تجهیزات نظارت الکترونیک استفاده میگردد .نقض قرار
میتواند منجر به الغای قرار ،تشدید آن و در نهایت منجر به حبس یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت
گردد .در حقوق ایران ضمانتاجرای صریح و مشخصی برای دستورات مقرر در مادۀ  88مشخص
ا
نشده و صرفا به امکان تجدیدنظر در تصمیم از طرف دادگاه اشاره شده است 2که این فقدان ضمانتاجرا
به اجرای نظاممند و توأم با نظارت این مجازاتها لطمه وارد میسازد.
قرارهای منع رفتوآمد زمانی که در امتداد یک قرار اجتماعی دیگر یا تصمیم تسلیم در بندهای الف
و ب مادۀ  88اعمال شده است ،میتوانند در راستای حمایت از آن قرار گرفته و بهصورت بالقوه زمینۀ
ساماندهی زندگی اجتماعی را فراهم سازد .بهطور کلی این مسئله که قرارهای منع رفتوآمد برای متخلفان
ا
نوجوان کارآمد بوده یا خیر ،اساسا مبتنی بر این است که چگونه در عمل به کار گرفته شوند .همچنین ،این
مطلب باید خاطرنشان گردد که قرارهای منع رفتوآمد یک پاسخ محدودکننده و سختگیرانهاند :اگر
شرایط حداکثری اعمال شود ،میتوانند منجر به بیش از  2000ساعت منع رفتوآمد گردند .با این حال
ا
در انگلستان ،شواهد نشاندهندۀ این است که قرارهای منع رفتوآمد معموال بهعنوان یک جایگزین
مستقیم برای حبس نوجوانان به کار گرفته نشده است بلکه بهعنوان جایگزین دیگر پاسخهای اجتماعی
مورد استفاده قرار میگیرند .آمارهای ساالنه در این کشور نشان میدهند که اگرچه نرخهای جرم ثابت
باقی مانده است ،صدور قرارهای منع رفتوآمد افزایش یافته و همچنین سطوح حبس نیز بهصورتی
سرسختانه گسترده باقی مانده است (.)Youth Justice Board, 2007: 65
 .1این نکته با مراجعۀ حضوری به کانون اصالح و تربیت استخراج شده است .حتی با استعالم وضعیت از مراکز
مراقبت پس از خروج نیز توجهنداشتن عملی به استفاده از نظارت الکترونیکی برای این بزهکاران تأیید شده است.
 .2تبصرۀ  3مادۀ  88قانون مجازات اسالمی دربارۀ تصمیمات اشارهشده در بندهای (الف) و (ب) این ماده اشاره
میکند که دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات بهعملآمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی
از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ،هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند ،در تصمیم خود تجدیدنظر
نماید.
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در حقوق کیفری انگلستان ،بنا به مالحظات رویکرد عملی و الزام قانونی قرارهای منع رفتوآمد
نباید باعث ایجاد اختالل در برنامۀ شغلی و آموزش طفل یا نوجوان گردد .همچنین منع رفتوآمدها
ا
عمدتا ناظر به منع رفتوآمد در شب هستند .در حقوق ایران نیز برای این دستور میتوان ساعات
خاصی را بر اساس نوع جرم ارتکابی و شخصیت وی در نظر گرفت.
 .۱-۳قرار برنامۀ اقدام

قرار برنامۀ اقدام یا عمل

(1)APO

یک حکم اجتماعی است که توسط قانون جرم و بینظمی

سال  1998انگلستان ایجاد شده است .این قرار برای هر نوجوان  10تا 17سالهای استفاده میشود
که مرتکب رفتار بزهکارانه شود و دادگاه آن جرم را آنقدر جدی تشخیص دهد که سزاوار یک پاسخ
اجتماعی است .این قرار در پی ایجاد «یک واکنش کوتاهمدت ،شدید و منطبق با وضعیت فرد» برای
رفتار معارض با قانون و ریسک تکرار آن میباشد .محتوای این قرار توسط هیئت اطفال و نوجوانان2

تعیین و مشخص میشود .نمونههایی از این قرار عبارتاند از :کار بدون مزد در جامعه ،منع
رفتوآمد در ساعات خاصی از شبانهروز ،پرداخت وجه یا دیگر شیوههای ترمیمی ،حضور در یک
مدرسه یا کالج و نظارت بر مجرم در دوران قرار (مهرا .)69 :1393 ،نکتۀ بسیار جالب اینکه در
حقوق انگلستان تحت عنوان قرار برنامۀ اقدام میتوان نهادهایی چون خدمات عمومی رایگان و موارد
دیگری را مشاهده کرد؛ بهطوری که می توان این قرار را بستر و عنوانی کلی برای بسیاری از تدابیر
اجتماعی فرض نمود .بنابراین برنامۀ مدنظر ،کلی است و در حقوق ایران هریک از مصادیق تبصرۀ
بند الف مادۀ  88و همچنین تدابیر مقرر در مادۀ  89ناظر به نوجوانان را میتوان مشمول آن دانست.
قرار برنامۀ اقدام یا عمل با هدف مداخلۀ شدید زودهنگام بهعنوان ابزاری برای «در نطفه
خفهکردن تخلف» ارائه شده است .بر این اساس ،این قرار هم در معرض انتقاداتی که از دیگر
فعالیتهای مداخلۀ زودهنگام انجام میگیرد ،قرار میگیرد که شامل اثر برچسبزنی و گرایشهای
معکوسی است که مداخلۀ زودهنگام میتواند ایجاد کند؛ ولی بهطور کلی این گونه ارزیابی میگردد
که نسبت به پاسخهای کیفری محض از فواید بیشتری برخوردار است (3.)Blakeman, Ian, 2014: 87

1. Action Plan order
2. Youth offender panel

 .3قرار برنامۀ عمل میتواند در امتداد قرار محدودیت در رفتوآمد ،قرار حضور در مرکز مراقبتی ،قرار محرومسازی و
قرار نظارت ،با قرار توانبخشی «مبتنی بر فهرست انتخاب» نوجوانان جایگزین گردد.
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دادگاه موظف است که قبل از صدور قرار برنامۀ اقدام ،مواردی چون نوع تخلفات مربوط به اطفال
و نوجوانان مشمول قرار را مدنظر قرار دهد و همچنین تضمین کند که برنامۀ اقدام ،شرایط پیشگیری
از تکرار تخلف را تأمین میکند .این قرار برای سه ماه صادر میگردد و دادگاه یک «افسر مسئول» از
تیم محلی رسیدگی به تخلف اطفال و نوجوانان را منصوب میکند که با برنامۀ اقدام همکاری نماید
و بر روند اجرای قرار توسط طفل یا نوجوان نیز نظارت کند و وقوع هر گونه نقض برنامه را به دادگاه
اطالع دهد (.)Ashford, Chard and Redhouse. 2006: 65
شرایط خاص قرار برنامۀ عمل میتواند شامل موارد زیر باشند :مشارکت در فعالیتها ،حضور
در کار گروهی متمرکز بر روی جرم ،حضور در یک مرکز مراقبت ،دورماندن از مکانهایی مشخص،
حضور در مدرسۀ تحتنظر ،غرامت برای قربانی تخلف یا برای جامعه بهعنوان یک کل یا حضور در
یک جلسۀ بررسی در دادگاه نوجوانان ( .)Youth Justice Board, 2004: 12در جدول بیستوچهار
قانون عدالت کیفری  2003انگلستان ،با اصالح قوانین سابق ،آمده است که درمان مواد مخدر و
همچنین در موارد مقتضی آزمایش مواد مخدر ،بهعنوان یک الزام در قرار برنامۀ اقدام (یا قرار نظارت)
گنجانده شود .الزامات درمان مواد مخدر یا آزمایش مواد مخدر در خصوص اطفال یا نوجوانانی
اعمال میگردد که در معرض خطر مشکالت مربوط به مواد مخدر قرار دارند .دادگاه همچنین
میتواند یک قرار نیز برای والدین شخص نوجوانی که موضوع قرار برنامۀ اقدام هستند ،اعمال کند.
در خصوص ضمانتاجرای این قرار شایان ذکر است که اگر طفل یا نوجوان در انجام این قرار با
شکست مواجه شود ،ممکن است حداکثر دو اخطار در دورۀ این قرار و قبل از اینکه ضمانتاجرای
نقض قرار ،یعنی ارجاع طفل یا نوجوان به دادگاه اعمال شود ،صادر گردد .رویههای مربوط به نقض
قرار میتوانند در هر مرحله از این قرار (فارغ از مدت زمان اجرای آن) اعمال گردند .بحث از
ضمانتاجرا برای هریک از دستورات ناظر به اقدام به برنامهای خاص از سوی طفل و نوجوان در مواد
 88و  89قانون مجازات اسالمی ،میتواند با الگوبرداری از حقوق کیفری انگلستان مورد بازبینی قرار
بگیرد؛ زیراکه اعطای دو بار فرصت به این بزهکاران ،فرصتهای بیشتری را برای انطباق هرچه بیشتر با
ا
رویههای قانونمند و هنجارها به آنان میدهد .البته گفتنی است که در مادۀ  ،88برخی تصمیمات اصال
تصمیم ناظر بر طفل نیست؛ مثل بندهای الف و ب که ناظر بر والدین یا سرپرست است؛ بهعالوه
ضمانتاجرایی نیز باید برای آن تعیین شود .هرچند تبصرۀ  3مادۀ مذکور صراحت دارد که مقام قضایی
ا
هر چند بار که بخواهد میتواند در تصمیم خود تجدیدنظر کند ،این تجدیدنظر لزوما به معنای وضع
ضمانتاجرا نیست؛ مضاف بر اینکه در رویۀ قضایی نمیتوان انتظار خطمشی واحدی را داشت.
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دستور دوم مقرر در تبصرۀ بند الف مادۀ  ،88یعنی فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسۀ
آموزشی و فرهنگی ،بهمنظور تحصیل یا حرفهآموزی ،میتواند به الزام به حضور وی در مراکز خاص
نیز تعبیر گردد (نیازپور .)1393 ،کلیت این قرار میتواند مجالی برای سوءاستفاده یا بهطور کلی عدم
توسل دادگاههای اطفال و نوجوانان و کیفری یک ویژۀ نوجوانان به قرار مقرر در بند الف مادۀ 88
قانون مجازات اسالمی را توجیه نماید.
در حقوق انگلستان ،قرار حضور در مراکز خاص میتواند در دو حالت اعمال گردد :الف) بر
طفل و نوجوانی اعمال گردد که در خصوص تخلفی مقصر شناخته شده است که اگر فرد بالغی چنین
ا
جرمی را مرتکب میشد ،حتما مشمول حکم محکومیت به زندان میگشت؛ ب) برای طفل و
نوجوانی اعمال گردد که در انجام قرار قبلی دادگاه (از جمله عدم پرداخت جریمه) ناموفق بوده است.
قرارهای حضور در مراکز خاص در ابتدا توسط قانون عدالت کیفری سال  1948ارائه گردیدند .این
قرارها نیازی به رضایت «متخلف» ندارند و حداکثر ساعاتی که دادگاه میتواند برای آنها تعیین
نماید 36 ،ساعت برای افراد  16تا 20ساله و  24ساعت برای افراد زیر  16سال میباشد .زمان
حداقلی برای این قرار  12ساعت است؛ بهجز در موردی که دادگاه تصمیم بگیرد که این زمان برای
یک طفل زیر  14سال ،شدید است ( .)Youth Justice Agency, 2007: 35نکتۀ جالب ناظر به
ساعت اجرایی آنکه بسته به سن مرتکب میتواند مورد استفادۀ نظام تقنینی و رویۀ قضایی ایران واقع
شود و این نهاد را از اطالق خارج نماید.
زمانی که یک طفل یا نوجوان مشمول قرار حضور در مراکز خاص میشود ،ملزم میگردد که بهنحو
ا
تعیینشده ،به «مرکز مراقبتی» مراجعه نماید .در انگلستان و ولز ،مراکز مراقبتی معموال در ساختمانهای
مدارساند و اطفال و نوجوانان ملزم به این هستند که صبح یکشنبهها به آنجا مراجعه کنند2.

این قرار در پی تنبیه از طریق محدودیت آزادی در زمان فراغت ،الزام به حضور منظم در محیط
آموزشی ،رعایت رهنمودها و دستورالعملهای مربوط به حرفهها ،مهارتها و عالئق بهمنظور
حرفهآموزی و ایجاد مهارتهای اجتماعی از طریق فعالیت ساختارمند میباشد .اطفال و نوجوانان
ا
غالبا در گروههای «متمرکز بر روی جرم» شرکت کرده و با درک تخلف خود میآموزند که چگونه از
1. ATTENDANCE CENTRE ORDERS

 .2در ایرلند شمالی همۀ «طرحهای خدمات اجتماعی» بهعنوان مراکز مراقبتی مورد استفاده قرار میگیرند .ساعات
ا
حضور معموال طی چند ماه بهواسطۀ جلسات برنامهریزیشده بهصورت حداکثر  2ساعت در هر جلسه ،تکمیل
میشوند (.)Goldson, 2008: 324
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تکرار تخلف پیشگیری کنند .بسیاری از مراکز مراقبتی ،بهویژه در انگلستان و ولز ،رهنمودهایی را
دربارۀ تناسب جسمی نیز ارائه کرده و این انتظار را ایجاد میکنند که اطفال و نوجوانان در فعالیتهای
جسمانی نیز شرکت کنند .همچنین این انتظار از اطفال و نوجوانان میتواند وجود داشته باشد که کار
ا
«جبرانی» را معموال بهصورت تمیزکردن محوطۀ مرکز مراقبتی (مدرسه) یا کارهایی مشابه در
«اجتماع» انجام دهند.
در نظام عدالت کیفری انگلستان ،یکی از استانداردهای وضعشده برای پاسخ به تخلفات اطفال
و نوجوانان آن است که چنانچه این اشخاص از قرار حضور در مراکز مراقبتی تبعیت نکنند ،تدابیر
اجبارآمیز دیگری بر آنها اعمال گردد .این رویکرد باعث کارآمدی این قرار خواهد شدYouth ( .

.)Justice Board, 2004 [a]: 8
ا
قرارهای حضور در مراکز مراقبتی در انگلستان و ولز معموال توسط افسران پلیس مدیریت
میشوند .تأکید اساسی در این قرارها بر نظمپذیری اطفال و نوجوانان است .در ایرلند شمالی ،تأ کید
رسمی بیشتری بر روی ارائۀ یک محیط آموزشی «ایمن» در برنامههای خدمات اجتماعی وجود دارد
که با کارورزان اجتماعی ،معلمان و کارورزان جوان تأمین نیرو شده باشد

( Youth Justice

 .)Agency, 2007: 87به همین دلیل و بهمنظور نظاممندی در اجرا ،باید نهاد یا شخصی را برای
نظارت بر اجرا در حقوق ایران تعیین کرد که میتواند مددکاران اجتماعی ،برخی از معلمان مدرسه
یا افسران زن از نیروی انتظامی را شامل گردد.
 .۱-5قرارهای ارجاع

1

قرارهای ارجاع ،در انگلستان و ولز برای اطفال و نوجوانانی که به اولین ارتکاب رفتار بزهکارانۀ
خود اقرار نمودهاند ،احکامی استاندارد تلقی میشود؛ مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد که یک حکم
حبس فوری یا آزادی مطلق (برای برخی از تخلفات بسیار جزئی) یا قرار ارجاع به بیمارستان (تحت
قانون سالمت روانی) را در خصوص آنها صادر کند .متمایزترین ویژگی این قرار ،غیر از اینکه
همیشه اجباری بوده ،این است که با عطف توجه به محتوای قرار ،تصمیمگیری را به انجمنی از
داوطلبان اجتماعی محول میکند (.)Nacro, 2004: 59
قرارهای ارجاع در انگلستان و ولز با تصویب قانون عدالت نوجوانان و ادلۀ کیفری  1999در
سیستم عدالت نوجوانان به رسمیت شناخته شدهاند و آنها را بهگزینهای استاندارد برای اطفال و
نوجوانان در اولین محکومیت خود تبدیل کرده است .طی  20روزی که قرار ارجاع در دادگاه صادر

1. REFERRAL ORDERS
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شده است ،فرد جوان همراه با والدین یا مراقب خود (اگر که زیر  16سال باشد) ،باید در یک کمیسیون
محلی اطفال و نوجوانان بزهکار ( 1)YOPحاضر گردد .این انجمنها در پی ارائۀ یک جلسۀ
نیمهرسمی در مقایسه با دادگاه نوجواناناند که در آن شرایط تخلف ،متخلف و قربانی مدنظر قرار
میگیرد .اصول عدالت ترمیمی در بنیان رهنمود رسمی برای این قانون قرار دارند .بزهدیدگان نیز در
کنار حداقل دو داوطلب محلی و نمایندۀ هیئت اطفال و نوجوانان بزهکار ( 2)YOTمیتوانند برای
حضور یا مشارکت در این جلسات دعوت گردند .دیگر اعضای خانواده نوجوان و یا افرادی که حضور
آنان به نحوی در این جلسات مؤثر است نیز میتوانند دعوت شوند (.)Goldson, 2008: 313
در حالی که دادگاه میتواند مدت حکم را بین  3تا  12ماه تعیین کند اما این حکم تنها وقتی
صادر میگردد که به شکل توافقی و قراردادی در جلسۀ هیئت اطفال و نوجوانان بزهکار تعیین گردد.
در طی مدت این قرار ،جلسات انجمن بیشتری میتوانند برای نظارت بر روی انطباق فرد ،پیشرفت

1. Youth Offender Panel

این کمیسیون مرکب از مأمور مراقبتی (پروباسیون) ،مددکار اجتماعی ،نمایندۀ ادارۀ محلی خدمات بهداشتی ،نمایندۀ
آموزشوپرورش و مأمور پلیس است .فعالیت اصلی کمیسیون مذکور اعمال اقدامهای ترمیمی ،تربیتی و نظارتی از
طریق اخطار رسمی است .در حال حاضر و پس از تصویب قانون جرم و بینظمی  1998رسالت عمدۀ این کمیسیون
مساعدنمودن زمینۀ اجرای اقدامهای مختلف مقرر در این قانون است.

2. Youth Offending Team

کمیسیون محلی اطفال بزهکار را نباید با هیئت اطفال و نوجوانان اشتباه کرد .هیئت اطفال و نوجوانان تنها برای قرارهای
ارجاع به وجود آمده است .توضیح اینکه کمیسیون محلی مربوط و همچنین دو عضو منتخب از جامعۀ محلی که عضو
کمیسیون محلی نباشند ،هیئت اطفال و نوجوانان را تشکیل میدهند .چنانچه هیئت ،مناسب تشخیص دهد ،میتواند
دو عضو دیگر شامل بزهدیده و یک شخص بالغ معتمد را نیز به هیئت اضافه کند .طی نخستین نشست ،این هیئت جرم
ارتکابی را با بزهکار مورد بحث قرار داد و سعی در رسیدن به توافق دربارۀ دنبالکردن برنامۀ اقدامات میکند .هدف از
ا ین برنامه ،پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرم است .پس از توافق در خصوص برنامۀ مدنظر ،این توافق بهصورت
یک قرارداد تنظیم میشود و مجرم و دیگر اعضا آن را امضاء میکنند .نمونههای این قرارداد عبارتاند از :کار بدون مزد
در جامعه ،منع رفتوآمد در ساعات خاصی از شبانهروز ،پرداخت وجه یا دیگر شیوههای ترمیمی ،حضور در مدرسه
یا کالج یا نظارت بر مجرم در دوران قرارداد.
قرارداد نمیتواند شامل کنترل از راه دور یا هر گونه محدودیت فیزیکی برای مجرم باشد .در طول دورۀ قرارداد ،اعضای
هیئت برای مرور شرایط قرارداد و نحوۀ اجرای آن نشستهایی خواهند داشت .پس از پایانیافتن دوره ،اعضا طی
نشستی چگونگی اجرای قرارداد را بررسی خواهند کرد .در صورت تأیید اجرای کامل قرارداد ،مجرم از اتهامات وارده
برائت کسب میکند و در غیر این صورت نیز پرونده به دادگاه اطفال برای تعیین مجازات ارسال خواهد شد (مهرا،
.)324 :1393
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و دستاورد او ،تشکیل شوند .زمانی که این قرار توافقی صورت نمیگیرد و یا شرایط آن برآورده نشوند،
هیئت اطفال و نوجوانان بزهکار میتواند تصمیمی برای تغییر قرارداد یا ارجاع نوجوان به دادگاه برای
حکم دوباره اتخاذ نماید.
قرارهای ارجاع نشاندهندۀ نظاممندترین تالش برای وارد کردن اصول عدالت ترمیمی در عدالت
ا
نوجوانان در انگلستان و ولز میباشند .اکنون این قرارها تشکیلدهندۀ تقریبا یک سوم از همه احکامی
بوده که در دادگاههای نوجوانان صادر میشود ( .)Youth Justice Board, 2003: 37این قرار از
زمان اجرای کامل خود در سال  ،2001منجر به استخدام و آموزش بیش از  5000عضو انجمن
داوطلبانه برای حضور در هیئت اطفال و نوجوانان بزهکار گردیده است .دهها هزار مورد از جلسات
این انجمن هر سال در مراکز اجتماعی ،سالنهای روستایی و دفاتر هیئت اطفال و نوجوانان بزهکار
تشکیل میشوند .هرکدام از این جلسات دربردارندۀ فرد جوان ،و در برخی موارد آن هم بسته به
شرایط ،قربانیان ،اعضای خانواده ،مراقبان ،معلمان ،و دیگر اعضای اجتماعات محلی میباشند.
اجرای قرارهای ارجاع ،پیچیده و چالشبرانگیز میباشد .آنها که دارای ساختار قانونی و
رهنمودهای رسمی سنگینی بوده ،ارائهدهندۀ فرصتی بالقوه برای تعامل ابتکاری و خالقانه بین افراد
حرفهای عدالت نوجوانان ،داوطلبان اجتماعی ،قربانیان ،افراد جوان و خانوادههای آنها هستند .این
قرارها میتوانند بهعنوان بخشی از تالش جناج کارگر جدید برای ایجاد اجماعی جدید در رابطه با
ا
جرائم نوجوانان که اساسا بر مبنای اصول انجمنی ایجاد شده و نیز ترکیب اصول «مشارکت»،
«مسئولیت» و «اجتماع» مورد مشاهده قرار گیرند .قرار ارجاع با وجود دراختیارداشتن قدرتی بالقوه
برای عملکرد کارآمد و خالقانه ،هنوز هم مورد انتقاد است .برخی بر این نظرند که این قرار میتواند
در راستای مداخلۀ زودهنگام نامناسب قرار گرفته و اصول متناسببودن را به خطر بیندازد و بر این
اساس حقوق بشر اطفال را نقض کند (.)Crawford & Newburn, 2003: 34
با توجه به نکات مزبور میتوان گفت ،هرچند این قرار در حقوق کیفری ایران سابقۀ تقنینی ندارد،
در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان با توجه به مقررات موجود به نوعی از این قرار الهام گرفت یا
خیر ،به نظر میرسد که با توجه به تصمیمات مقرر در مادۀ  88و همچنین سایر اقدامات تأمینی و
تربیتی که در قانون بهعنوان پاسخ تکمیلی آمده است ،بتوان با بهرهگیری از کنشگران مرتبط با حقوق
کیفری اطفال و نوجوانان تعیین یک دستور کارشناسیشده و مناسبی را برای آنان تعیین کرد .این در
ا
حالی است که تصمیمهای قضایی ناظر به بزهکاران طفل و نوجوان ،به شکل انفرادی و تماما با
مصلحتسنجیهای خود قاضی صالح تعیین و صادر میگردند که این امر میتواند احتمال
نامناسببودن تصمیمات را در پی داشته باشد.
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قرارهای ارجاع به بیمارستان ،حکمی را برای بزهکاران نوجوانی که دچار اختالل روانیاند ،ارائه
میکند و بر این اساس جایگزینی مناسب برای حبس آنان را فراهم میسازد .توضیح آنکه اطفال و
نوجوانان به مانند بزهکاران بزرگسال ممکن است از بیماری روانی رنج ببرند و باید در مقام تعیین
پاسخ به سمت تالش در جهت درمان آنان گام برداشت .در قسمت سوم تبصرۀ بند الف مادۀ ،88
بهطور خاص به این امر توجه شده است« :اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان
تحت نظر پزشک ».در این خصوص والدین یا دیگر اشخاص موظف میشوند که این اقدام را انجام
دهند و گزارش آن را تقدیم کنند .اینکه در عمل چه مشکالتی وجود دارد ،در ادامه با تبیین حقوق
کیفری انگلستان مورد اشاره قرار میگیرد.
قرارهای ارجاع به بیمارستان برای نوجوانان در دادگاههای سلطنتی انگلستان و ولز در دو مورد
قابلتوجیه است :اول ،پروندههایی که مستلزم تأمین معیارهای مربوط به سالمت روانی هستند؛ دوم ،پاسخ
تخلف مدنظر ،حبس باشد و «بازداشت» در بیمارستان بهعنوان نوعی حبس تلقی گردد .قرار ارجاع به
بیمارستان منجر به «بازداشت» در آنجا تا  6ماه ادامه مییابد .تصمیمات برای آزادی یا بازداشت بیشتر
تحت قانون و رویههای سالمت روانی اتخاذ میگردند .دادگاه سلطنتی که قرارهای ارجاع به بیمارستان را
صادر کرده میتواند قرار محدودکننده را نیز اضافه کند؛ بهنحوی که بازداشت را برای یک دورۀ مشخص یا
نامشخص الزامی نماید

(Prosecution Service, 2004: 76

 .)Crownهمچنین قرارهای ارجاع به

بیمارستان میتواند نسبت به اطفال و نوجوانان دارای اختالل روانی بهکار رود و عالوهبرآن این قرار میتواند
بهعنوان جایگزینی مطلوب برای «حکم مبتنی بر حبس پیشگیرانه» که در رابطه با «خطرناکبودن» مرتکب
اقتضا دارد ،کاربرد داشته باشد ( .)Jones, 2006: 67مشکالت سالمت روانی بهصورتی نامتناسب در میان
اطفال در سیستم عدالت کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است؛ با این حال ،تدارکات سالمت روانی
قانونی بهندرت مورد استفاده قرار میگیرند (2.)Nacro, 2005: 86

در حقوق ایران مسائل متعدد دیگری وجود دارد؛ بهعنوان مثال اینکه آیا باید هزینۀ این درمان به
عهدۀ مرجع قضایی باشد یا همان اشخاصی که در حقوق ایران به آنها تسلیم صورت میپذیرد .به نظر
1. HOSPITAL ORDERS

ا
 .2تدارکاتی مشابه در ایرلند شمالی تحت قرار  1986سالمت روانی (ایرلند شمالی) ایجاد گردیده است (که اخیرا
پس از مسئلۀ حقوقی در رابطه با حقوق بشر اصالح شده است) .در اسکاتلند« ،قرارهای اجباری» بهواسطۀ قانون
 2003سالمت روانی (مراقبت و درمان) ارائه گردیدهاند .این قانون در ایرلند شمالی ،انگلستان و ولز بهواسطۀ الیحۀ
 2004سالمت روانی تحت تجدیدنظر قرار گرفته است.
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میرسد با توجه به عدم تصریح قانون ،این هزینه بر عهدۀ اشخاص موضوع تسلیم باشد .ولی اینکه آیا
مرجع قضایی نمیتواند با مشخصکردن و عقد قرارداد با برخی مراکز درمانی هم اجرای این دستور را
نظاممند سازد و بهطور خاص در این راستا مسئولتر عمل نماید ،مشکلی است که باید مرتفع گردد.
 .۲قرارهای مبتنی بر جبران خسارت

1

قرار مبتنی بر جبران خسارت برای هر فرد  10تا 17سالهای که بهخاطر رفتار بزهکارانه محکوم
شده است ،قابلاعمال میباشد .این قرار ،متخلف طفل و نوجوان را ملزم به جبران خسارت مشخص
به بزهدیدۀ جرم (در صورتی که بزهدیده مستحق آن باشد) یا به جامعه مینماید .هر جبران خسارتی
که مشمول این قرار میگردد ،میتواند تا  24ساعت موضوع رسیدگی قرار گیرد و باید ظرف حداکثر
سه ماه از زمانی که این قرار توسط دادگاه صادر شده است ،جبران خسارت به مرحلۀ اجرا درآید.
در حقوق انگلستان ،قرار مبتنی بر جبران خسارت که در قانون جرم و بینظمی  1998ارائه شده
ا
است ،اساسا درصدد جایگزینشدن با آزادی مشروط بوده است .اجرای این قرار توسط یک هیئت
اطفال و نوجوانان بزهکار ،تحت نظارت قرار میگیرد .جبران خسارتی که تحت قرار مبتنی بر جبران
ا
خسارت انجام گرفته است ،لزوما به جبران مالی محدود نمیباشد .دادگاه همچنین مختار است تا قرار
مبتنی بر جبران خسارت مالی را در جایی اعمال کند که جبران خسارت مالی مناسبتر باشد.
در حقوق انگلستان ،در سال  ،2005-2006بیش از  4000قرار مبتنی بر جبران خسارت صادر
شده است .سرقت و جابهجایی اموال مسروقه و اخالل در نظم عمومی ،موضوع تخلفات و رفتارهای
مجرمانۀ مستوجب این قرارهاست .بهعالوه ،در زمینۀ خشونت علیه اشخاص نیز بیش از  700بار
استفاده شده است (.)Goldson: 2008
شرط اولیه در صدور قرار مبتنی بر جبران خسارت این است که بزهدیدۀ با اعمال جبران خسارت
موافقت نماید .قبل از اینکه طفل و نوجوان بتواند مشمول قرار مبتنی بر جبران خسارت را قرار گیرد،
باید از نظرات بزهدیده مطلع گردد .اگر بزهدیده مایل نباشد که ارتباطی با بزهکار داشته باشد ،چنین
ارتباطی ایجاد نمیشود و بر این اساس جبران خسارت میتواند در برابر اجتماع بهصورت کلی صادر
گردد و اگر بزه دیده آمادگی دریافت خسارت مستقیم از سوی شخص بزهکار را داشته باشد ،رایزنی
برای ایجاد نوعی از جبران خسارات که بزهدیده آن را مناسب تشخیص دهد و بپذیرد ،آغاز میگردد.
رهنمودهای موجود در این زمینه مشخص میسازند که جبران خسارت تحت این قرار در پی حذف
رفتار و گرایشهای نوجوان متخلف میباشند .مثالهایی از جبران خسارت در حقوق انگلستان،

1. REPARATION ORDERS
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شامل نوشتن نامۀ عذرخواهی یا مالقات شخصی با قربانی برای عذرخواهی ،جبران و اعادۀ وضع به
حالت سابق در قبال صدماتی که بزهکار نوجوان مسئول ایجاد آن بوده است ،همانند پاککردن
نقاشیهای دیواری یا جمعآوری زبالهها میباشد (مهرا .)69 :1390 ،بهعالوه ،اگر بزهکار نوجوان
نتواند با قرار مبتنی بر جبران خسارت همکاری کند ،قرار او باطل شده و به دادگاه بازگردانده میشود.
دادگاه میتواند دستور به ادامۀ قرار داده یا آن را با یک جریمه تا  1000پوند جایگزین کند یا قرار
حضور در مراکز خاص صادر نمای د .چنانچه قرار مبتنی بر جبران خسارت در دادگاه سلطنتی صادر
شده باشد ،بزهکار نوجوان برای دریافت حکم دوباره به این دادگاه بازگردانده شود.
این قرار ترمیمی دربارۀ اطفال و نوجوانان بهطور خاص در حقوق کیفری ایران پیشبینی نشده
است و مقنن به پیشبینی موارد خاص پرداخت جزای نقدی در حق دولت ،اقدام نموده است و تنها
بهموجب مادۀ  92مقرر داشته است« :در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری
است ،دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند ».در
خصوص جنایتهای ارتکابی اطفال ،دیه را عاقلۀ شخص نابالغ پرداخت میکنند و در حالتی که
ا
شخص ،نوجوان بوده و از مرحلۀ بلوغ عبور کرده باشد ،قاعدتا خود باید اقدام به پرداخت خسارت
ا
نماید و چون عموما نوجوانان مالی ندارند ،اولیا متکفل این پرداخت خسارت میگردند .نتیجهای که
حاصل میشود این است که این اشخاص در راستای بهبود و تقویت روابط صحیح اجتماعی تالشی
نمیکنند و همچنین از مفهوم مجازات در این راستا نیز اثراتی متوجه آنها نمیشود .مضاف بر اینکه
اگر اولیا ملزم به پرداخت شوند ،این خود میتواند آنها را به مراقبت بیشتر از فرزندانشان و
آموزشهای بیشتر به آنها وادارد .در این خصوص رویکرد مقنن انگلستان در جبران خسارتهای
مادی و معنوی موجه است؛ بنابراین ایفای نقش نوجوانان در جبران خسارت در حقوق کیفری ایران
میتواند مورد بازنگری قرار بگیرد1.

 .۳قرارهای مبتنی بر ارائۀ جایگزینها و تصمیمات ارفاقآمیز قضایی

از دیگر پاسخهای جایگزین میتوان به تدابیر و احکامی اشاره کرد که اگرچه برخی سنتی و
برخی دیگر در قالب تصمیمات ارفاقآمیز قضاییاند ،اعمال برخی از آنها در حقوق کیفری ایران،
ً
 .1مادۀ  7قانون مسئولیت مدنی« :کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهدۀ او
میباشد ،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت ،مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون و یا صغیر میباشد و
در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مالمجنون یا صغیر زیان جبران خواهد
شد و در هر صورت جبران زیان باید بهنحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبرانکننده نباشد».
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ا
بهویژه در خصوص اطفال و نوجوانان ،رویکردی جدید تلقی میشود .مضافا اینکه برخی
جایگزینها به مانند خدمات عمومی رایگان ،شکل دیگری از جایگزینهای نو ین اجتماعمدار
قلمداد میشوند که در ادامه به تبیین آنها پرداخته میشود.

 .۳-۱انجام خدمات عمومی 1و عامالمنفعه

2

قانونگذار ایران در جرائم تعزیری و همچنین در جرائم مستوجب حد و قصاصی که شرایط شبهۀ
مقرر در مادۀ  91وجود داشته باشد ،مقرر کرده است که میتوان برای مرتکبان باالی  15سال،
خدمات عمومی رایگان را بسته به شرایط مقرر و نوع جرم تعیین کرد .در قانون مجازات اسالمی در
مادۀ  ،89خدمات عامالمنفعه در خصوص نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری درجۀ پنج و شش
میگردند ،پیشبینی شده است .نخستین و مهمترین نکتهای که راجع به این ماده به نظر میرسد ،این
است که در قانون ،قبول یا عدم قبول نوجوان برای اجرای این پاسخ شرط نشده است .این در حالی
است که در تبصرۀ  1مادۀ  33الیحۀ رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که البته هیچگاه به تصویب
نرسید و نیز در مادۀ  84قانون مجازات اسالمی که مربوط به خدمات عامالمنفعه برای بزرگساالن
است ،قبول بزهکار شرط اجرای حکم است .همچنین بهموجب اصل  28قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران« ،هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند .»...همچنین کار اجباری
مطابق با مادۀ  172قانون کار مصوب 1369جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است .لذا به
نظر میرسد بهکارگیری نوجوانان بزهکار بدون رضایت آنها که در مادۀ  89پیشبینی شده است،
خالف قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه است .بنابراین میتوان گفت که نظر مقنن این است که
دادگاه صالح با مداقه در پرونده و با توجه به مصلحت نوجوان و تشخیص مناسببودن انجام کارهای
عامالمنفعه با توجه به سن ،روحیه و جرم ارتکابی ،بدون رضایت متهم چنین دستوری را صادر نماید.
هرچند نیز میتوان تبصرۀ  3مادۀ  84قانون مجازات اسالمی را حکمی کلی دربارۀ لزوم اخذ رضایت
فرد مشمول این پاسخ تلقی کرد و سیاست جنایی قضایی را به سمت رعایت این حکم کلی سوق داد
و رضایت نوجوان بزهکار را در اعمال این پاسخ لحاظ نمود.

1. Community Service Orders

 .2برای مطالعۀ بیشتر در خصوص سنجش اثربخشی مجازاتهای اجتماعی؛ (نک :خواجهنوری)1388 ،
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ایراد دومی که در این پاسخ مطرح میگردد آن است که در قانون مجازات اسالمی 1392
ضمانتاجرای تخلف نوجوان از اجرای خدمات عامالمنفعه معین نشده است 1و لذا مشخص نیست اگر
نوجوان از اجرای این پاسخ سرباز بزند چه باید کرد (شمس ناتری و دیگران .)1393،اما به نظر میرسد
که بهموجب مادۀ  81بتوان تکلیف را تا اندازهای مشخص نمود« :چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا
دستورهای دادگاه تخلف نماید ،به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یکچهارم
تا یکدوم به مجازات مورد حکم افزوده میشود و در صورت تکرار ،مجازات حبس اجراء میگردد ».اما
در اعمال این ماده هم مشکل وجود دارد و آن اینکه پاسخ شخص نوجوان در این حالت پاسخ اصلی است
و نه پاسخ جایگزین مقرر در فصل جایگزینهای حبس .به همین دلیل ضمانتاجرا برای بار دوم مبهم
ا
است و مشخص نیست که اگر مجددا تخطی نمود ،به کدام پاسخ محکوم میشود.
سومین نکتۀ قابلطرح در سیاست جنایی قضایی آنکه خدمات عمومی مطابق قانون مجازات
اسالمی ،خدماتی بدون دستمزد خواهد بود .بهتر است که قانون با تعیین ردیف بودجهای خاص،
این اختیار را به قاضی بدهد که در صورت تشخیص و جهت تشو یق محکوم به انجام کار ،در صورت
اجرای صحیح خدمات و برنامهها ،دستور پرداخت مبلغی را به وی بدهد .آخرین نکتۀ قابلذکر آن
است که بهتر میبود دادگاه اتخاذ نوع خدمات عامالمنفعه را با مشورت مددکاران اجتماعی تعیین
میکرد؛ چراکه انتخاب نوع خدمات عامالمنفعه نیز بدون توجه به پروندۀ شخصیت و نیز نظر
مددکاران اجتماعی و روانشناسان برای قاضی آسان نخواهد بود.
در حقوق کیفری انگلستان ،دادگاه میتواند از بزهکار بیش از شانزده سال بخواهد که بهطور رایگان
بهنفع جامعه کار کند؛ آن هم به شرطی که محکومیتش در رابطه با جرمی باشد که اگر از سوی بزرگسال
ارتکاب مییافت ،مجازات آن حبس بود .در تعیین این محکومیت ،رضایت بزهکار نوجوان ضروری
است و چنین قرارهایی شامل حداقل  40و حداکثر  240ساعت کار در مدت  12ماه میشود .کار
مشخصشده زیر نظر مأمور ویژۀ بخش تعلیق مراقبتی انجام میشود .چنانچه قرار لغو گردد ،مجرم
ممکن است برای جرم اولی نیز محکوم شود .کارهای عمومی عامالمنفعه متعددی بدین منظور وجود
ا
دارد؛ بهعنوان مثال طرحهای نگهداری فضاهای شهری (مثال فضای سبز) ،ساخت شهرهای بازی و

 .1سابق بر این ،طبق تبصرۀ  2مادۀ  33الیحۀ رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ،هرگاه محکومعلیه بدون عذر موجه
از انجامدادن خدمات عمومی امتناع یا کوتاهی میکرد ،دادگاه میتوانست با توجه به نظریۀ دادسرا ،پس از ارائۀ گزارش
مددکار اجتماعی ،برای بار اول ،ساعت کار خدمات عمومی را تا یکچهارم افزایش دهد و در صورت تکرار ،آن را به
خدمات عمومی دیگری تبدیل یا به سایر مجازتهای مندرج محکوم نمایند.
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کارهای رنگآمیزی و تزئینات خانهها و آپارتمانها برای اشخاص سالمند یا ناتوان .در ایران نیز برای
تعیین مصداق کارهای عامالمنفعه باید به آییننامۀ مادۀ  79قانون مجازات اسالمی نظر داشت.
 .۳-۲آزادی مشروط

1

در انگلستان آزادی مشروط یکی از گزینههایی است که بهعنوان یک پاسخ مبتنی بر تصمیم
ارفاقآمیز قضایی در دسترس دادگاه نوجوانان است و در آن دسته از پروندههای کیفری صادر میشود
که مجازات ،با مدنظر قراردادن شرایط مرتبط با تخلف یا متخلف ،امری غیرمصلحتآمیز در نظر
گرفته شده است .این یک قرار مبتنی بر آزادی است که طی آن متخلف تحت این شرط آزاد میشود
که طی یک دوره ،که حداکثر نیز سه سال است ،نباید مرتکب تخلف گردد .مقررات بینالمللی در
این زمینه مقرر میدارند :آزادی مشروط از مؤسسۀ نگهداری در گستردهترین حد ممکن توسط مرجع
مقتضی به کار گرفته شده و در اسرع وقت ممکن اعطا خواهد شد .همچنین نوجوانانی که بهصورت
مشروط از مؤسسه آزاد میگردند ،توسط یک مرجع مقتضی ،مساعدت و نظارت شده و از حمایت
کامل جامعه برخوردار خواهند گردید2.

در حقوق کیفری ایران وفق مادۀ  90قانون مجازات اسالمی ،بهعنوان تصمیم ارفاقآمیز قضایی،
امکان استفاده از آزادی مشروط برای طفل و نوجوان بزهکار ،در مواردی که حسب تبصرۀ  2مادۀ 88
یا مادۀ  89قانون مجازات اسالمی نگهداری در کانون اصالح و تربیت پیشبینی شده است ،وجود
دارد ،که بنابراین ،زمانی تصمیم یا حکم نگهداری در کانون اصالح و تربیت صادر میشود که
مرتکب بین  12تا  18سال سن داشته و جرم تعزیری درجۀ یک تا پنج مرتکب شده باشد.
نکتۀ دیگر اینکه ،در حقوق کیفری انگلستان ،استفاده از آزادی مشروط طی یک دورۀ دهساله
بسیار کاهش یافته است (تعداد  22‚278مورد در دادگاه نوجوانان در سال  1995اما تنها 8‚914
مورد در سال  .)2005یکی از دالیل این کاهش ،محدودیتهای تحمیلشده بر روی دادگاه نوجوانان
بهواسطۀ برنامۀ توبیخ و اخطار در قانون جرم و بینظمی 1998بود که بهموجب آن دادگاه میتواند
آزادی مشروط را بر روی نوجوانی اعمال نماید که اخطار را طی دو سال گذشته تنها در شرایطی
استثنایی دریافت کرده است ( .)Goldson, 2008: 45دغدغۀ موجود در اینجا این بوده است که
کاهش در دسترسپذیری و استفاده از این گزینه در نهایت منجر به افزایش در اقدامات تنبیهیتر،
بهویژه احکام مربوط به حبس بشود .به نظر میرسد که با توجه به استفادۀ بسیار نادر از آزادی مشروط
برای اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی قضایی ایران در چند سالی که از عمر قانون مجازات
1. CONDITIONAL DISCHARGE
)2. Beijing Rules, Articles (28.1
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اسالمی مصوب  1392میگذرد ،باید د ر مقام تحلیل کاربردی این نهاد و احتمال یا عدم احتمال
متروکماندن آن مطالعات میدانی انجام شود.
نکتۀ دیگر اینکه آیا شرط استفاده از آزادی مشروط ،گذشت همان یکپنجم بیانشده در مادۀ 90
یا یکسوم مقرر در مادۀ  58است .بهعالوه ،مباحث نظری و عملی دیگری نیز قابلطرح است؛
بهعنوان مثال آیا همان مقررات مواد  58تا  62نیز در این آزادی مشروط باید رعایت گردند یا خیر که
ا
به نظر میرسد باید قائل به تفکیک بود :اوال در تشریفاتی که شکل آزادی مشروط را نشان میدهند،
مثل مدت آزادی مشروط ،امکان تعیین دستورات حین تعویق مراقبتی در آزادی مشروط و
ا
ضمانتاجرای آزادی مشروط ،بتوان همین مقررات را ُمجری دانست؛ ثانیا برخی شرایط که امکان
صدور این نهاد را تبیین میکنند ،مانند نداشتن سابقۀ بهرهمندی از آزادی مشروط شاید قابلتفسیر
باشند و با ضوابط و شرایط مشخصی بتوان آن را برای اطفال و نوجوانان منظور نمود؛ زیرا همانگونه
ا
که در حقوق انگلستان نیز مقرر شده است ،در برخی شرایط خاص میتوان مجددا از آزادی مشروط
ا
استفاده نمود؛ هرچند که آن طفل یا نوجوان سابقا از این نهاد بهرهمند شده باشد .بنابراین اعمال
تصمیم ارفاقآمیز مقرر در مادۀ ، 90مانع استفاده از آزادی مشروط مقرر در مادۀ  58این قانون نیست.
نکتهای که در انگلستان در رابطه با این تصمیم رعایت میشود این است که در قبال جرم جدید
ارتکابی به مانند جرم سابق رفتار نخواهد شد و نمیتوان از این تصمیم ارفاقآمیز استفاده کرد و دیگر
با وی به مانند یک بزهکاری که برای اولین بار مرتکب جرم شده است ،رفتار نخواهد شد.
در حقوق انگلستان ،مرتکب باید با آزادی مشروط موافق باشد و دادگاه باید به او توضیح دهد که
اگر او مرتکب جرم دیگری در طی دورهای مشخص گردد ،دیگر نهتنها برای آن تخلف جدید ،بلکه
برای تخلفی که منجر به آزادی مشروط او گردیده است نیز مشمول پاسخ کیفری میشود (قانون
 2000نحوۀ صدور حکم در دادگاههای کیفری ،قسمتهای  .)12-15اگر که طفل و نوجوان دوباره
مرتکب تخلف شده و برای تخلف اصلیاش حکم داده شود ،اثر آزادی مشروط او متوقف میگردد.
با این حال دادگاه میتواند اجازه به ادامۀ آزادی مشروط داده و فقط برای تخلف دوم حکم صادر کند.
ا
آزادی مشروط واجد شرایط یک محکومیت نیست و اصطالحا اثر کیفری ندارد؛ 1اما این امر بهعنوان

 .1به مانند مادۀ  95قانون مجازات اسالمی« :محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است».
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بخشی از سوابق مرتکب ثبت میشود و در احکام بعدی مدنظر قرار میگیرد 1.در این خصوص،
میتوان دریافت که نظام آزادی مشروط در حقوق انگلستان برای اطفال و نوجوانان فقط یکبار
ا
قابلصدور است ولی ممکن است در مواردی و با وجود شرایطی مجددا نیز صادر شود .حال این
نکته در حقوق کیفری ایران مطرح میشود که آیا عدم استفادۀ پیشین از آزادی مشروط مقرر در مادۀ
 58نیز در رابطه با اطفال و نوجوانان شرط است یا خیر .به نظر میرسد مقنن نظر به رعایت شرایط
آزادی مشروط داشته است و در عمل نیز این شرط مالک قرار خواهد گرفت ولی این مقررات متناسب
با شرایط اطفال و نوجوانان بزهکار نیست و الزم است نسبت به این دسته از افراد انعطافپذیری
بیشتری وجود داشته باشد.
 .۳-۳تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

2

با توجه به مادۀ  90قانون مجازات اسالمی و همچنین صراحت مادۀ  94این قانون« ،دادگاه
می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان ،صدور حکم را به تعویق اندازد یا
ا
اجرای مجازات را معلق کند» .اوال اینکه بهموجب نص ماده ،نوجوانان از این تصمیم بهرهمند
میشوند و مالک برای آغاز دورۀ نوجوانی نیز سن بلوغ تعیین شده است و با تمامشدن  18سال
شمسی ،این دوره اتمام مییابد .نکتۀ دیگر اینکه به نظر مقنن تعیین این نهادها فقط در جرائم تعزیری
ممکن است .این در حالی است که در جرائم مستوجب حد یا قصاص با عارضشدن شرایط شبهه
ممکن بود که تصمیمات مادۀ  88یا مجازاتهای مادۀ  89تعیین گردد (بهعنوان مثال خدمات
عمومی) که برخی ممکن است بهنحوی خفیفتر از موارد تعویق و تعلیق باشند .بنابراین این رویکرد
دوگانه قابلتوجیه نیست؛ مضاف بر اینکه اگر شرایط شبههای وجود داشته باشد ،رویکرد قانونگذار
ناظر به تعیین پاسخهای خفیفتر از حد و قصاص است؛ حال خواه این پاسخها با اعمال نهاد ارفاقی
تعویق باشند یا تعلیق .یگانه دلیلی که برای صرف اشاره به جرم تعزیری در مادۀ  94وجود دارد ،عدم
امکان تعو یق و تعلیق در جرائم غیرتعزیری و تعزیری منصوص است3 .

 .1این گزینه مانع از صدور توبیخ یا اخطار تحت قانون  1998جرم و بینظمی نیست و تدارکی کارآمد بوده که برای
عملکردن بهعنوان عامل بازدارنده در برابر تخلف در آینده طراحی شده است و درعین حال ،پیامدهای مجرمبودن را
به حداقل میرساند.
 .2قرارگرفتن این تصمیمات ارفاقآمیز در کنار پاسخهای اجتماعی از این جهت است که میتوان اعمال برخی
دستورات متضمن پاسخهای اجتماعی را حین اعمال این تصمیات تعیین نمود.
 .3وقتی در تبصرۀ  2مادۀ  ،115تعزیرات منصوص شرعی از شمول مادۀ  94خارج شدهاند ،بهطریق اولی حدود و
قصاص هم خارجاند.
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در حقوق کیفری انگلستان ماهیت عمدۀ نهادها و قرارهای مورد استفاده ،به شکلی است که
حکم اصلی تا مدتی به تعویق میافتد و شاید بتوان قرارهای نظارتمدار را در قالب تعویق نیز
دستهبندی نمود .در حالی که در خصوص تعلیق مراقبتی در این کشور ،مجرم  16ساله یا بیشتر
میتواند موضوع قرار تعلیق مراقبتی برای مدتی از  6ماه تا  3سال واقع شود .هر مجرم باید بهوسیلۀ
یک مأمور تعلیق مراقبتی نظارت شود؛ لیکن دادگاه میتواند هر شرط دیگری که مناسب بداند ،از
جمله در خصوص محل اقامت ،نوع فعالیتها ،حضور منظم در یک مرکز تعلیق مراقبتی و مداوای
روانی یا ترک اعتیاد را در قرار خود اضافه نماید .مراکز روزانۀ تخصصی که محکومین مشمول تعلیق
مراقبتی باید تا  60روز به آنجا مراجعه کنند نیز در تعدادی از محلههای شهرها موجود است .حدود
80درصد از قرارهای تعلیق مراقبتی بهطور رضایتبخشی اجرا میشود (مهرا.)154 :1393 ،
بنابراین اطفال و نوجوانان حداکثر تا  17سال ممکن است به مدت حداکثر  3سال موضوع قرار نظارت
که معادل تعلیق مراقبتی است ،واقع شوند که نظارتکننده یا یک مأمور مراقبت یا یک مقام محلی،
یعنی مددکار اجتماعی در اجرای آن مساعدت مینماید .یک سلسله شرایط مربوط به مسکن و نوع
فعالیتها نیز ممکن است در قرار ذکر شوند.
آنچه مشخص است اینکه در حقوق انگلستان نیز فقط نوجوانان بزهکار مشمول این نهاد مراقبتی
تعلیق میشوند .در حقوق ایران نیز این تصمیمات ارفاقآمیز قضایی در رابطه با نوجوانان تعیین
میگردد .نکتۀ دیگر اینکه در حقوق ایران قرارهای تعویق و تعلیق در مواردی به شکل ساده و در
مواردی به شکل مراقبتی صادر میشوند .آنچه موضوع تعویق و تعلیق قرار میگیرد ،همان تصمیمات
و مجازاتهای مقرر در مواد  88و  89قانون مجازات اسالمی میباشند .یکی از تصمیات مقرر در
مادۀ  ،88در قالب بند (ت) و اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم است که همین تصمیم میتواند در
خصوص اطفال و نوجوانان  9تا  15سال و در قالب تعویق یا تعلیق ساده و بهموجب بند (الف) مادۀ
 41تنها با اخذ تعهد کتبی صادر گردد 1.دربارۀ نوجوانانی که بین  15تا  18سال دارند ،به دو صورت
مراقبتی و ساده میتوان مجازاتهای موضوع مادۀ ( 89نگهداری در کانون ،جزای نقدی ،خدمات
عمومی رایگان و اقامت در منزل یا حبس پایانهفتهای را شامل میشود) را معوق یا معلق نمود.

 .1الف) در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد میگردد ،در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه ،مرتکب جرمی
نشود و از نحوۀ رفتار وی پیشبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمیشود.
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نتیجه

در حقوق کیفری انگلستان ،پاسخهایی که جنبۀ اجتماعی دارند ،در قالب قرارهایی برای اطفال
و نوجوانان بزهکار صادر میگردند؛ از قبیل قرارهای نظارتمدار ،قرار بازپذیری اجتماعی ،قرار
مجازات اجتماعی ،قرار برنامۀ اقدام ،قرار حضور در مراکز خاص ،قرار ارجاع ،قرار جبران خسارت،
پرداخت جریمه و همچنین تصمیمات ارفاقآمیز قضایی ،مانند آزادی مشروط و آزادی بدون
قیدوشرط .در حقوق این کشور رویکرد اجرایی به تعیین چنین پاسخها و تصمیمات ارفاقآمیزی
بسیار نظاممند و منظم اجرا میشود و برای هرکدام از قرارها ضمانتاجراهایی نیز تعیین میگردد که
گاه خود پاسخ مستقل دیگری است .در این پاسخهای اجتماعی و تصمیمات ارفاقآمیز ،تالش
به نحوی است که الگوی مجرمانه و تعارض با قانون از سوی طفل و نوجوان خنثی گردد و به همین
ا
دلیل قرارها عمدتا آموزشی ،نظارتی و مراقبتی هستند.
در قانون مجازات اسالمی برای اطفال و نوجوانان بزهکار ،مصادیق پاسخهای اجتماعی و
تصمیمات ارفاقآمیز قضایی ناظر به آنان در چهار دسته پیشبینی شده است :دستۀ اول ،بندهای الف
تا پ مادۀ  88قانون مجازات اسالمی ،یعنی تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی ،تسلیم به
اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ،نصیحت بهوسیلۀ قاضی دادگاه ،اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به
عدم تکرار جرم .در این دسته از تصمیمات نوین ،نحوۀ اعمال ،ضمانتاجرا و مقام صالح ناظر،
پیشبینی نشده و از این حیث واجد اشکال است؛ دستۀ دوم ،دستورات اختیاری قابلتعیین در بندهای
الف و ب مادۀ  88هستند که مهمترین پاسخهای اجتماعی و در عین حال بیضابطهترین آنها
ا
ا
میباشند؛ زیرا اوال صدور این دستورات ،اختیاری هستند و ثانیا نوعی دستور تکمیلی بر تصمیم مبتنی
بر تسلیم طفل یا نوجوان بزهکار میباشند .در همین خصوص ،ایرادی که وجود دارد این است که فقط
در خالل تسلیم میتوان به آنها متوسل شد و در مواردی مانند نصیحت نمیتوان چنین دستوراتی را
مورد استفاده قرار داد؛ دستۀ سوم همان مجازاتهای ناظر به نوجوانان است که در مادۀ  89برای برخی
جرائم تعزیری قابلاعمال هستند؛ مثل انجام خدمات عمومی ،حبس پایانهفتهای و اقامت در منزل؛
دستۀ چهارم نیز بهموجب مادۀ  90و  94قانون مجازات اسالمی تدابیری هستند که بهعنوان تصمیمات
ارفاقآمیز قضایی و در مقام جایگزینی برای تصمیمات و مجازاتهای مقرر در مواد  88و  89در قالب
مصادیق تعویق صدور حکم ،تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط قابلذکر میباشند.
لزوم تأکید بر اصالح و بازپروری و همچنین جلوگیری از تکرار بزهکاری و رفتار معارض با قانون
رسالتهای مهمی هستند که باید در تعیین پاسخهای اجتماعی مدنظر قرار گیرند .بنابراین با توجه
به اینکه برخی از این دستورات نهتنها از فرایند برچسبزنی میکاهد ،بلکه باعث میگردد که طفل
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یا نوجوان به احترام به هنجارها را بیاموزد؛ لذا میتوان پیشنهاد داد که مقنن به شکلی منظمتر و با
پیشبینی امکان صدور غیراختیاری پاسخهای اجتماعی مقرر در تبصرۀ بند (الف) مادۀ  88گام
بردارد .همچنین باید مدنظر قرار داد که صرف پیشبینی اختیاری و کلی برخی از پاسخهای
اجتماعمدار برای سیاست جنایی قضایی ،تعبیر به عدم استفاده میشود و مقامات قضایی کمتری به آن
متوسل میشوند .علت این امر نیز جدای از مشکالت و بسترهای قضایی و اجرایی ،خود به ابهامات
قانونی نیز مرتبط است؛ ابهاماتی که در نهادهای ارفاقآمیز قضایی مثل آزادی مشروط ،تعویق صدور
حکم و تعلیق اجرای مجازات مشاهده میشود .همچنین الزم است به این نکته اشاره شود که با توجه
به امکان استفادۀ نامناسب و زیاد از پاسخهای اجتماعی که ممکن است فلسفۀ تقنینی آنها را خدشهدار
نمایند ،الزم باشد اعمال این دسته از پاسخها ،با استفاده از بخشنامهها و دستوالعمل قضایی ارشادی
میسرتر گردد .در نهایت ذکر این مطلب ضروری است که زمانی اجرای پاسخهای اجتماعی به هدف
غایی خود دست مییابد که در عین برقرارنمودن ضمانتاجراهایی مشخص ،نهادها ،مأموران و بهویژه
مددکاران ویژهای را برای اجرای آن اختصاص داد؛ لذا پیشنهاد میگردد که تعیین ضابطهمند این
پاسخهای اجتماعی در سیاست جنایی قضایی با تدارک سازکار اجرایی مناسب آن رویه شود تا بهنحو
مطلوبتری به هدف مدنظر در سیاست جنایی تقنینی دست یازیم.
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