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 ۲۳/۱۱/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:   - ۰۳/۰۶/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان  بزهکاری های اجتماعی بهپاسخ 

 اله میرفردیقدرت ، زادگانحسنعلی مؤذن

 ده یچک

اطفال   به   مدارجایگزین اجتماعهای  أکید مقنن بر پاسخ، ت1392با تصویب قانون مجازات اسالمی 
در مصادیقی چون   یاجتماعهای  پیدا کرده است. این جایگزینای  و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه 

های  ، مجازات88  ۀبا عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماد  88  ۀبند الف مادۀ  تبصر
این قانون،    94و    90آمیز مقرر در مواد  ان و تصمیمات قضایی ارفاقناظر به نوجوان  89  ۀمقرر در ماد

به این دسته از بزهکاران است.    کیفری های  گرفتن از پاسخدر فاصله  گذارقانون مبین رویکرد نوین  
نویدبخش رویکرد    ،مدار اجتماعیهرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصالح 

ا   به سمت  پقضات  بازپروری اطفال و نوجوانان های  اسخعمال  بر مراقبت، اصالح، درمان،  مبتنی 
متعددی مواجه    مشکالت، با  اجتماعی و    اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصالحی،  بزهکار است

عمال چنین پاسخ هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و  خواهد بود. این در حالی است که ا 
مصادیق برخی  به  قریب  ، در  و همچنین  دارند  دهه سابقه  اجراییبه سه  نکات  ، لحاظ  و    تجربیات 

است. تبیین اینکه چه مصادیقی  اتخاذمتعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل کاربردی 
چه شرایطی الزم است و همچنین  ها  آن   گیرند و برای صدورمی  اجتماعی قرارهای  ذیل این پاسخ

هرضمانت مواردیکد  اجراهای  چه  شامل  این می  شوند، می   ام  اثربخش  اجرای  مقام  در  تواند 
 . نوین، نقش بسزایی داشته باشدهای پاسخ
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 مقدمه
ده اواخر  ع  1980  ۀاز  و  قضایی  تصمیم  انگلستان  در  برمیالدی  از   ملی  استفاده  تا  شد  آن 

مجرمینی که    بررا  ها  آن   مجازات اصلی نیز ممکن باشد و بتوان  عنوانبهغیرسالب آزادی  های  پاسخ
مقرر شد،    1991د. بدین ترتیب در قانون عدالت کیفری  کرمشان مستحق حبس نیست نیز اعمال  جر

حکم به پاسخ اجتماعی صادر  بتوان    ، در جایی که مجرم، مرتکب یک جرم مستحق حبس نشده باشد 
اجتماعی جایگزین حبس  های  ، تعداد پاسخیادشده  موجب قانون(. بنابراین به19  :1390مهرا،  )  کرد 

گردند که با توجه به می  هایی زمانی اعمالو چنین پاسخاست  وق کیفری انگلستان بیشتر شده  در حق
نظمی چنین در قانون جرم و بی ترین پاسخ قلمداد شوند. هممرتکب آن مناسببرای    ، شدت جرم 

این قانون و دیگر    موجبتر شد و بهمتنوع  جایگزین  های جازاتتعداد م  ، این کشور  1998مصوب  
مند اجتماعی بهره های  و نوجوانان بزهکار نیز به مانند دیگر بزهکاران از پاسخ  قوانین مرتبط، اطفال

و نوجوانان بزهکار    لستان در برخورد با اطفالاخیر، حقوق کیفری انگهای  شدند. این نکته که در دهه
ست،  ها شدن نوع پاسخلحاظ شدیدتره بهشدیدتر تمایل پیدا کرده است، ن های  عمال پاسخبه سمت ا  

به بهبلکه  است.  بوده  مرتکبان  این  بر  نظارت  تشدید  پاسخ  ، عالوه لحاظ  نوع  در  تنوع  کنار  های  در 
بی و  جرم  قانون  در  مقرر  مداخل1998مصوب  نظمی  اجتماعی  هم  ۀ،  مثل    ، عرضنهادهای 

نوجوانانهای  سازمان و  اطفال  حقوق  مجازاتتومی   را   مددکارانو    حامی  در  مدار  اجتماعهای  ان 
طور کلی  شود. بهمی  د که در حقوق کیفری این کشور تشریفات متعدد و متنوعی را شاملکر مشاهده  

و    اطفالۀ یین و اعمال پاسخ به رفتارهای بزهکاراندر نظام کیفری این کشور، مقام قضایی در مقام تع
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پاسخ از  یکی  با  مواجه  های  نوجوانان  ذیل  و    .1  ت:اساجتماعی  عمومی  خدمات  و  کارها  انجام 
 3.(46:  1393،  مهرا )  2سایر اقدامات .  4  1؛قرار ترکیبی.  3  قرارهای مراقبت و نظارت؛   .2المنفعه؛  عام 

اطفال    برای  در حقوق کیفری انگلستان  4اجتماعی های  ر، پاسخبر آنچه گفته شد و به بیانی دیگ  بنا
ا  ذیل قابل  قرارهایو نوجوانان بزهکار در قالب یکی از   مدار،  نظارت های  عمال است: قرارتعیین و 

قرار    ،قرار حضور در مراکز خاص  ، اقدام  ۀقرار برنام  ،قرار مجازات اجتماعی  ،قرار بازپذیری اجتماعی
 شرط. وآزادی بدون قید  و آزادی مشروط ، خسارتقرار جبران  ، ارجاع

، مقنن در قالب اقدامات 1392در حقوق کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  
های  و مجازات  تحت عنوان تصمیم()  است  سال و کمتر   15افراد    خصوصتأمینی و تربیتی که در  

م مستوجب حد و قصاص، زمینه را  یی جرا م تعزیری و در شرایطیخفیف ناظر به نوجوانان در جرا 
به اطفال و نوجوانان بزهکار فراهم ساخته است. در همین راستا،   مداراجتماعهای ال پاسخبرای اعم

پس از تعیین حکم و تجدیدنظرخواهی،    90  ۀدر زمان تعیین حکم و در ماد  89  و  88مقنن در مواد  
عیین  گذار و تقانوندر رویکرد    چشمگیری یشرفت  بینی کرده و پنوینی را پیش  آمیزتصمیمات ارفاق

 رسد. می مدار یا اجتماعی به نظرجامعههای پاسخ
ۀ  : دستگنجدمیکلی    ۀو نوجوانان در چهار دست  اجتماعی ناظر به اطفالهای  مصادیق مجازات 
رپرست  یا س  اولیایعنی تسلیم به والدین یا    انون مجازات اسالمی، ق  88  ۀبندهای الف تا پ ماد  ، اول

 
1. Combination Order  

ارکان کارهای عمومی   تمامیوارد حقوق انگلستان و ولز شده و    1992در اکتبر  که  قراری است    ،منظور از قرار ترکیبی
  16ده است. این قرار ممکن است علیه مجرمی که  کرالمنفعه و قرار نظارت یا تعلیق مراقبتی را با هم جمع و ترکیب  عام

 ی ماه تعیین شده است. وقتی قرار  12مدت آن  سال و حداقل 3اعمال گردد. حداکثر مدت این قرار  ،ارد سال یا بیشتر د
یابد. حداقل ادامه می  ،المنفعه انجام نشده استترکیبی صادر گردد، نظارت بر تعلیق مراقبتی حداقل تا زمانی که کار عام

 .استساعت در نوسان  100تا  40المنفعه بین ساعت کار عام
توان به این  آن می  ۀکه از جمل  کنددیگر نیز استفاده میهای  م از تدابیر و اقدا  تریکوچک عدالت کیفری در مقیاس  .  2

نظم عمومی را مختل نکند یا از خود حسن رفتار نشان    علیهمشروط بر اینکه محکوم )  تدابیر اشاره کرد: آزادی مشروط
سال ممکن است   21اجباری در مراکز اجتماعی که مجرمین کمتر از    دهد(، قرارهای مراقبت، قرارهای مبنی بر حضور

  معین مکلف شوند.   ۀیافته در بعدازظهرهای شنبه به مدت چند هفتسازمان های  و فعالیت ها  در آنجا به شرکت در برنامه
کترونیکی از راه  کنترل محکوم با استفاده از وسایل ال)  ، قرار مراقبت الکترونیکی1991قانون راجع به عدالت کیفری  

 ده است. کررا نیز وارد این تدابیر  (Curfew Order) (دور
  پور، نیاز؛  1386مهرا،  ؛ )نک:  طور کلیبهها  نظر از مجازاتداصول و کارکردهای م   خصوصبیشتر در    ۀ. برای مطالع3

1387 ) 

4. Sentences in the Community  
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یا    قاضی دادگاه، اخطار و تذکر  ۀوسیلهقانونی، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، نصیحت ب
تعیین در بندهای الف و ب  دستورات اختیاری قابل  ، دوم ۀ  دست  ؛خذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرما

  ،سومۀ  ستد  1د؛ن و در عین حال از ابهاماتی برخوردار  انداجتماعیهای  ترین پاسخکه مهم  88  ۀماد
برخی   در  نون مجازات اسالمیاق   89  ۀو در ماد  اندهستند که ناظر به نوجوانان  یی هاهمان مجازات

قابل تعزیری  هستندا  جرائم  خدمات عمومی  ؛عمال  انجام  درج)  مثل  تعزیرات  و شش(،    ۀدر  پنج 
  چهارم ۀ  دست  2؛ (نقدی  به جای کانون و جزای  5تا    1در تعزیرات  )  و اقامت در منزلای  هفتهحبس پایان

آمیز قضایی از تدابیر مبتنی بر تصمیمات ارفاق  ، انون مجازات اسالمیق  94و    90  ۀموجب مادنیز به
اجتماعی ناظر  های  بندی از پاسخباشند. با توجه به این دستهمی   قبیل تعویق، تعلیق، آزادی مشروط 

س نوجوانان،  و  اطفال  تحل  االتیؤبه  موضوع  مقاله  این  ضمن  قراردر  نوع می   یل  اینکه،  اول  گیرند: 
  دوم اینکه   . مدار ناظر به این بزهکاران چه تفاوتی در حقوق ایران و انگلستان دارد اجتماعهای  پاسخ

اجرایی موجود در این های ها، روش با توجه به پیشروبودن حقوق انگلستان در ُبعد اجرای این پاسخ
ها  ند و در نهایت، در هرکدام از مصادیق این پاسخافادهاستدازه در حقوق ایران قابلکشور تا چه ان

 توان ارائه داد. می  ها، چه پیشنهادات تقنینیمنظور تقویت اثربخشی آن به
ها  آن   مشخص نیست و گویا مقنن در تعیین ها  دن این پاسخ کرسازکارهای عملی  ، این  با وجود

منظور رفع  ده است. در همین راستا و بهکرارها را به نظر قاضی واگذار  و یافتن سازکها  سنجشۀ  هم
اجراییبی در  مصادیقضابطگی  این  ایرانهای  پاسخ  ، شدن  کیفری  حقوق  در  حقوق    و  اجتماعی 

مقرر  های  مشخص گردد که پاسخ  که  د. هدف از ارزیابی نیز آن استشوارزیابی می کیفری انگلستان  
و ابهامات قانونی مواجه است. این بررسی  عملی    مشکالت  اندازه در اجرا باتا چه    1392در قانون  

بسیار مفید   گذارقانونتواند در جهت القای نکات عملی و نیز اصالحات تقنینی از سوی  می  تطبیقی
اجتماعی در قالب سه  های  مجازات اصلی با معنای مجازاتهای  جایگزینبر این اساس،  واقع گردد.

تقسۀ  دست ترمیمی و  قرارهای اصالح   :شد  تحلیل خواهندها  آن  یم و مصادیقاصلی  قرارهای  مدار، 
 سنتی و تسهیالت قضایی.  های جایگزین ۀجبران خسارت و قرارهای مبتنی بر ارائ

 
اجرای تخطی  نشدن دقیق  ضمانت لی اجرا، نظارت بر اجرا و مشخصنبودن نهادهای متواز جملۀ این ابهامات معلوم .1

 باشد. از دستورات می 
دارد 2 ابهامات متعددی وجود  نیز  این پاسخ اجتماعی  با  منزل   ؛. در رابطه  از  آیا منظور  اینکه  همان محل   ،از جمله 

رسد  نظر نمی  د دارند که منعی بهو برخی نیز اعتقا  اندبرخی معتقد به محل سکونت  .سکوت وی است یا هر منزل دیگری
 .(1392،  مورد حکم قرار دهد )زراعت  ،جای منزلی که نوجوان در آن ساکن استکه دادگاه ماندن در منزل دیگری را به
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 مدار قرارهای اصالح  .۱
واکنش    عنوانبه مدار که در واکنش به بزهکاری طفل و نوجوان  جامعههای  مصادیق پاسخۀ  از جمل

با  رات اصالح قرارها و دستو  ، گردند می  اعمال  اصلی مداری هستند که در حقوق انگلستان و ایران 
؛ احمدی،  1394  ،معظمی)  گردندمی  پذیر این افراد اتخاذ پذیر و درمانتأکید بر شخصیت آموزش

تصمیمات مبتنی بر اصالح    عنوانبه توان  می  مدار که در حقوق کیفری ایران(. قرارهای اصالح 1385
هستند که خود نوعی تالش در راستای همنواسازی رفتارهای طفل و    یاد کرد، تدابیری ها  آن  نیز از

ای  شوند. این قرارها که در حقوق انگلستان جایگاه ویژه می  نوجوان با هنجارهای اجتماعی قلمداد
اند و در مقام  بیان شده  88  ۀبند الف مادۀ  دارند، در حقوق ایران با عنوان کلی مصادیق مقرر در تبصر

  استفاده هستند و این استفاده نیز کامالا نوجوانان به والدین یا اشخاص دیگری قابلتسلیم اطفال و  
این در حالی است که این    گردد.می  سنجی مقام قضایی اعمالو حسب مصلحتاست  اختیاری  

را   یدر مصادیق ذیل، تشریفات  1مراقبت و نظارتقرارها در حقوق کیفری انگلستان با عنوان قرارهای  
 گیرند.می ر ادامه مورد تبیین قرارکه د نددار

  2قرارهای مبتنی بر مراقبت. ۱-۱
  یمشخصۀ و برای دور  3مقام محلی یک قرار مبتنی بر مراقبت به معنای محافظت از طفل توسط 

کید بر    ، شود. در این نهادمی  بر مرتکب اعمال  ارتکاب یک رفتار بزهکارانه  ۀواسطهباشد که بمی  تأ
را از    تواند طفلمی  است که چنانچه ضرورت داشته باشد، این مقام در این راستا  ایمراقبت به اندازه 

قانون کودکان   31موجب بخش  اش جدا کند. دستورات مبتنی بر مراقبت در انگلستان و ولز بهخانواده 
ا  هب  19894مصوب   آمده  بهوجود  قرار  این  همچنین  بزه ست.  از  پیشگیری  ومنظور   جهت  دیدگی 

 تکلیفی بر مقام محلی یا اجتماعی تعیین  عنوانبه  ، و نوجوان  عمال خشونت به طفلا    پیشگیری از
ساله یا باالتر  17توان نسبت به یک نوجوان  نمی  دیگر در انگلستان اینکه این قرار راۀ  گردد. نکتمی 

د  توانمی  در انگلستان، دادگاه زمانی   1998نظمی  شدن قانون جرم و بیایید. پس از اجرکر صادر  
، آن را 5صورت جزئی قرار مبتنی بر مراقبت را صادر کند که کودک  مشمول  قرار تأمین ایمنی کودک به

 
1. Probation and Supervision Orders  
2. CARE ORDERS 
3. local authority 
4. Children Act 1989 

عمال است که مرتکب  ا  اطفال زیر ده سالی قابل   برایاین قرار تنها  (:  child safety order)  قرار تأمینی ایمنی اطفال.  5
سن مسئولیت کیفری در انگلستان  )  شدجرم محسوب می  عمالاین ا    داشتند،ده سال سن    بیشتر ازاند که اگر  عمالی شدها  

 



 ۱۳۹۹تابستان  /  ۱۱۰مارۀ / ش ۸۴ سال /                                                

 

۲5۴ 

  عمالبر قرار تأمین ایمنی کودک ا    ییاجرا ضمانت  عنوانبهو آن قرار لغو شده باشد؛ بنابراین    ندنقض ک
 (. Bottoms, A. & Kemp, V. 2006: 96) گرددمی 

عمال یگانه    نوجوان مورد نظر دچار رنج شده »این قرار توسط دادگاه این است که آیا معیار برای ا 
قبت   با مرا ای و اینکه آیا چنین مسئله «ا آسیبی مهم وجود دارد یا خیریکشیدن او یا احتمال رنج است

قرار دارد. بر این اساس    «خارج از کنترل والدین»والدین مرتبط بوده یا نوجوان    گرفته از سویصورت 
توان  می  احتمال وجود دارد که تخلف یک طفل با احتمال ورود آسیب مهم مرتبط باشد. بنابراین  این

عیت شخصی طفل یا  دریافت که در قرار مبتنی بر مراقبت در حقوق انگلستان مالحظاتی از قبیل وض
ام  شوند. در نظمی  و این مالحظات به صدور یا عدم صدور این قرار منتهی  است نوجوان بسیار مهم  

ماد بند ب  ایران،  اسالمیقا  88  ۀکیفری  مقرر    نون مجازات  در صورت عدم  کر چنین  که  ده است 
بزهکار به اشخاص حقیقی یا    یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، این افراد    اولیاصالحیت والدین،  

وان  شوند. بنابراین امکان جداکردن طفل یا نوجمی  تسلیم  ، حقوقی دیگری که دادگاه مصلحت بداند
آن هم با شرایطی، در    ، اجرا در محیط اجتماعییک اقدام تأمینی و تربیتی قابل   عنوانبه از خانواده  
مراقبت فیزیکی از   ، طور کلی در حقوق کیفری ایران ممکن شده است. اما بههم ری ایران حقوق کیف

نوجوان یا  به  بزهکار،   طفل  مقام خاصآن هم  از سوی یک  و  نشدپیش  ،طور خاص    ؛ه استبینی 
به والدین یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در بندهای الف   طفل یا نوجوان  سپردن  ، مثال  عنوانبه

باشند  خود نوعی مراقبت است؛ ولی باید مدنظر داشت که اگر والدین وجود نداشته    ،88  ۀو ب ماد 
نیست و  نحو صحیح و عملی ممکن  این مراقبت به  ، دشون ن  ایشانیا اشخاص دیگر حاضر به قبول  
بهزیستی نیز  های  گام برنخواهد داشت. وضعیت سازمان  از ایشانهیچ نهاد دولتی در مقام حمایت  

از مراقبت منوط به وجود شرایط خاصی است و با بررسی آرای قضایی صادره از سوی  در این نحو  
انون و به  رفتار معارض ق  به  توان موردی را یافت که در قالب پاسخنمی  محاکم اطفال و نوجوانان، 

 حکم دادگاه، بهزیستی مکلف به نگهداری طفل یا نوجوان شده باشد.  

 
عمال ارتکابی پیشگیری از ا   باعثد که این قرار برای صدور این قرار دادگاه باید متقاعد شو  ،عالوه ده سالگی است(. به 

خود شده   ۀراد خانواد. همچنین رفتار طفل باید باعث مزاحمت، ترس یا ناراحتی شخص یا اشخاصی غیر از افشود می
یا قرارهای مناسب قرار  باشد. به موجب این قرار، طفل تحت مراقبت نهادهای اجتماعی و والدین طفل، تحت قرار 

 ت. خواهند گرف
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  1آمد وفتقرارهای ناظر به محدودیت در ر . ۲-۱
رفت منع  قرارهای  انگلستان  حقوق  دادگاه ای  گزینه  ، وآمددر  توسط  که  به  ها  است  واکنش  در 

عمال  15تا    10و نوجوانان سنین بین    تخلف اطفال ا  ، این  وآمدرفتد. قرارهای منع  گردنمی  سال، 
تواند تا می  باقی بمانند. حکم کلی  عینکنند تا طی ساعات مشخص در یک مکان ممی  افراد را ملزم 

منع    6 قرارهای  عمل،  در  کند.  پیدا  ادامه  ازبه  وآمدرفتماه  در  ویژه  الگوی »بردن  بین صورتی 
نوجواهب  2« مجرمانه با  رابطه  در  یا  ناویژه  در شب  به  بهنی که  قانون   جدالصورت گروهی دست   با 

تی رایج در واکنش به نقض  یک قرار دیگر در رابطه صورگردد. این قرارها بهمی   زنند، کارآمد تلقیمی 
عمالبا جرائمی مثل سرقت و حمل مواد ممنوعه یا خشونت نیز قابل  ,Elliot, R., Airs) باشندمی ا 

J., Easton, C. and Lewis, R., 2000: 34 .) 
بیان شده است که والدین یا اشخاص دیگری که طفل یا    88  ۀبند الف مادۀ  از تبصر  5در بند  

طفل یا    وآمدرفتبه جلوگیری از    ملزم توانند از سوی دادگاه  می   تسلیم شده است، ها  آن   نوجوان به
به محل اختیاری استهای  نوجوان  ماده  این  در  این دستورات  تعیین  و    ورپصبوری)  معین بشوند. 

شرا 1394صدر،  یعلو به  منوط  و  نیست(  خاصی  این    .یط  که فقط  هست  دادگاه،  اگر    احتمال 
محل  وآمدرفت به  نوجوان  یا  دیگری  های  طفل  مناظر  از  یا  جرم  تکرار  احتمال  دارای  را  خاص 

ا  می  ، خطرآفرین بداند عمال نماید و در این خصوص نیز الزامی ندارد.  تواند این دستور را تعیین و 
شود که تصمیم تسلیم طفل یا نوجوان بزهکار صادر شده  یم اینکه این دستور وقتی صادر بر  ضافم

یعنی در واقع وجود این دستور منوط به وجود تصمیم قضایی مبتنی بر تسلیم است و نوعی   ؛باشد
گردد. بنابراین این انتقاد وجود دارد که اگر شخص مشمول تصمیم بند ت  می  پاسخ تکمیلی تلقی

 گردد.  نمی قرار گیرد، این دستور نیز صادرجرم کرار یعنی اخطار و تعهد به عدم ت ، 88 ۀادم
توانند در کنار یک قرار اجتماعی دیگر اعمال گردند، در سیستم وآمد می هرچند قرارهای منع رفت 

زمانی که   درصد از متخلفان نوجوان 25و تقریباا  ندارد  موجود در انگلستان و ولز، این امر الزام عملی  
رسد که این قرار باشند و به نظر می وآمد قرار دارند، در معرض یک قرار دیگر نیز می تحت قرار منع رفت 

و صدور  باشد  تکمیلی  پاسخ  ایران یک  در حقوق  و  اختیاری  تکمیلی  قرار  یک  انگلستان  در حقوق 
های ت. در انگلستان، رویه تردید اس   حل و نوجوانان م   اطفال   برای انفرادی یا مستقل این قرار یا حکم  

 :Walter, 2002)   وجود دارد ها  سوم از پرونده دو   در وآمد  عملی حاکی از آن است که قرارهای منع رفت 

 
1. CURFEW ORDERS 

2. pattern offending 
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در حالی که در ایران، این دستور ماهیتی   ؛ گیرد مورد استفاده قرار می   چشمگیری بنابراین به میزان    . ( 78
 بسیار اندک و نزدیک به صفر آن حکایت دارد.  قضایی، از استفادۀ   ۀ ارد و بررسی روی اختیاری د 

شوند. در نکتۀ دیگر اینکه در حقوق انگلستان این قرارها غالباا از طریق نظارت الکترونیکی اجرا می 
 قانون مجازات اسالمی، نظارت الکترونیکی به شکل کلی و بدون تعیین نوع   63حقوق ایران در مادۀ  

بزهکاران  خصوص نحوی است که در د قضایی محاکم ایران به بینی شده است و رویکربزهکاران پیش 
عدم   واسطۀ همچنین در حقوق انگلستان در جایی که نقض قرار به   1گردد.طفل یا نوجوان استفاده نمی 

گردد. نقض قرار دهد، تجهیزات نظارت الکترونیک استفاده می وآمد رخ می پیروی از ساعات منع رفت 
ار، تشدید آن و در نهایت منجر به حبس یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت تواند منجر به الغای قر می 

مشخص   88ادۀ  اجرای صریح و مشخصی برای دستورات مقرر در م گردد. در حقوق ایران ضمانت 
اجرا که این فقدان ضمانت   2نشده و صرفاا به امکان تجدیدنظر در تصمیم از طرف دادگاه اشاره شده است 

 سازد.ها لطمه وارد می مند و توأم با نظارت این مجازات به اجرای نظام 
های  زمانی که در امتداد یک قرار اجتماعی دیگر یا تصمیم تسلیم در بند  وآمدرفتقرارهای منع  

عمال شده  88  ۀالف و ب ماد صورت بالقوه  هتوانند در راستای حمایت از آن قرار گرفته و بمی  ، است  ا 
 وآمدرفتکلی این مسئله که قرارهای منع    طورماعی را فراهم سازد. بهساماندهی زندگی اجتۀ  زمین

کار گرفته  ه ه در عمل ببرای متخلفان نوجوان کارآمد بوده یا خیر، اساساا مبتنی بر این است که چگون 
یک پاسخ محدودکننده   وآمدرفتاین مطلب باید خاطرنشان گردد که قرارهای منع  ، شوند. همچنین

عمال شود،   : اگراندهگیرانو سخت ساعت منع   2000توانند منجر به بیش از  می  شرایط حداکثری ا 
 وآمد رفتکه قرارهای منع    ستا این    ۀدهندگردند. با این حال در انگلستان، شواهد نشان  وآمدرفت

عنوان بلکه به  است  کار گرفته نشده  هیک جایگزین مستقیم برای حبس نوجوانان ب  عنوانبه  معموالا 
  شان این کشور نگیرند. آمارهای ساالنه در  می   اجتماعی مورد استفاده قرارهای  گزین دیگر پاسخ جای
  یافته افزایش  د  وآمرفتصدور قرارهای منع    است،   جرم ثابت باقی ماندههای  دهند که اگرچه نرخ می 

 
ا1 با مراجع.  و  ۀین نکته  با استعالم  به کانون اصالح و تربیت استخراج شده است. حتی  از مراکز حضوری  ضعیت 

 این بزهکاران تأیید شده است.   برایعملی به استفاده از نظارت الکترونیکی  نداشتنمراقبت پس از خروج نیز توجه 
بندهای  شدهتصمیمات اشاره   بارۀ در  نون مجازات اسالمیقا   88  ۀدما  3  ۀتبصر.  2 ماده)   الف( و)  در  این  اشاره    ب( 

های مددکاران اجتماعی  آمده و همچنین گزارش عملتواند با توجه به تحقیقات به دادگاه اطفال و نوجوانان می   کند کهمی
در تصمیم خود تجدیدنظر    ،ا نوجوان اقتضا کنداز وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل ی 

 .نماید
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به نیز  حبس  سطوح  همچنین  سرسختانه  و  مانده  گستردهصورتی   Youth Justice)  است  باقی 

Board, 2007: 65  .) 
 وآمدرفتدر حقوق کیفری انگلستان، بنا به مالحظات رویکرد عملی و الزام قانونی قرارهای منع  

  وآمدهارفتشغلی و آموزش طفل یا نوجوان گردد. همچنین منع   ۀ رنامنباید باعث ایجاد اختالل در ب
توان ساعات  می  این دستوردر شب هستند. در حقوق ایران نیز برای    وآمدرفتناظر به منع    عمدتاا 

 خاصی را بر اساس نوع جرم ارتکابی و شخصیت وی در نظر گرفت. 

 اقدام  ۀقرار برنام. ۱-۳
نظمی  که توسط قانون جرم و بی  استیک حکم اجتماعی    1( APOل )اقدام یا عم  ۀقرار برنام

  شوداستفاده می  ایساله17تا    10انگلستان ایجاد شده است. این قرار برای هر نوجوان    1998سال  
که سزاوار  یک پاسخ    هدقدر جدی تشخیص درا آن  جرم   که مرتکب رفتار بزهکارانه شود و دادگاه آن

برای    «مدت، شدید و منطبق با وضعیت فرد یک واکنش کوتاه»پی ایجاد  اجتماعی است. این قرار در  
 2هیئت اطفال و نوجوانان  باشد. محتوای این قرار توسطمی  رفتار معارض با قانون و ریسک تکرار آن

مشخص و  نمونهمی  تعیین  عبارت شود.  قرار  این  از  از:  اهایی  منع  ند  جامعه،  در  مزد  بدون  کار 
های ترمیمی، حضور در یک روز، پرداخت وجه یا دیگر شیوه خاصی از شبانهوآمد در ساعات  رفت

بسیار جالب اینکه در  ۀ  کتن  . (69:  1393مهرا،  )  مدرسه یا کالج و نظارت بر مجرم در دوران قرار
توان نهادهایی چون خدمات عمومی رایگان و موارد  می  اقدام   ۀحقوق انگلستان تحت عنوان قرار برنام

توان این قرار را بستر و عنوانی کلی برای بسیاری از تدابیر می  طوری کهبه  ؛ د کررا مشاهده    ی دیگر
 ۀ در حقوق ایران هریک از مصادیق تبصر  کلی است و  ، نظردمۀ  اجتماعی فرض نمود. بنابراین برنام 

 ن دانست. توان مشمول آمی  ناظر به نوجوانان را   89  ۀو همچنین تدابیر مقرر در ماد  88  ۀبند الف ماد
برنام  مداخل  ۀقرار  هدف  با  عمل  یا  زودهنگام    ۀاقدام  برای    عنوانبهشدید  نطفه  »ابزاری  در 
تخلفخفه اساس   «کردن  این  بر  است.  شده  دیگر  ا  ،ارائه  از  که  انتقاداتی  معرض  در  هم  قرار  ین 

های  گرایشزنی و  که شامل اثر برچسب  گیرد میقرار    ، گیردمی  زودهنگام انجام   ۀمداخلهای  فعالیت

 
1. Action Plan order 

2. Youth offender panel 
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گردد می   گونه ارزیابی  طور کلی اینتواند ایجاد کند؛ ولی بهمی  زودهنگام   ۀکه مداخل  استمعکوسی  
   1.(Blakeman, Ian, 2014: 87)   د بیشتری برخوردار است های کیفری محض از فوای که نسبت به پاسخ 

اقدام، مواردی چون نوع تخلفات مربوط به اطفال    ۀ دادگاه موظف است که قبل از صدور قرار برنام
اقدام، شرایط پیشگیری ۀ  و همچنین تضمین کند که برنام  هدقرار را مدنظر قرار د  مشمول و نوجوانان 

از  « فسر مسئول ا»و دادگاه یک  گرددمی ند. این قرار برای سه ماه صادرکمی از تکرار تخلف را تأمین
اقدام همکاری نماید  ۀ که با برنام کندمیتیم محلی  رسیدگی به تخلف اطفال و نوجوانان را منصوب 

و وقوع هر گونه نقض برنامه را به دادگاه   کندو بر روند اجرای قرار توسط طفل یا نوجوان نیز نظارت  
 . (Ashford, Chard and Redhouse. 2006: 65) هداطالع د

حضور  ،  هامشارکت در فعالیت  :تواند شامل موارد زیر باشندمی  عمل  ۀشرایط خاص قرار برنام
  ، هایی مشخص دورماندن از مکان  ، حضور در یک مرکز مراقبت   ،در کار  گروهی متمرکز بر روی جرم

یک کل یا حضور در    عنوانبهلف یا برای جامعه  غرامت برای قربانی  تخ  ،نظرتحت  ۀحضور در مدرس
 (. Youth Justice Board, 2004: 12) بررسی در دادگاه نوجوانان ۀک جلسی

انگلستان، با اصالح قوانین سابق، آمده است    2003وچهار قانون عدالت کیفری  در جدول بیست
الزام در قرار    عنوانبهکه درمان مواد مخدر و همچنین در موارد مقتضی آزمایش مواد مخدر،   یک 

قرار)  اقدام   مۀبرنا م  یا  مواد  آزمایش  یا  مواد مخدر  درمان  الزامات  در  نظارت( گنجانده شود.  خدر 
گردد که در معرض خطر مشکالت مربوط به مواد مخدر قرار  می   یا نوجوانانی اعمال  اطفال  خصوص 

اقدام    ۀجوانی که موضوع قرار برناموالدین شخص نو  برایتواند یک قرار نیز  می  دارند. دادگاه همچنین
عمال   هستند،   د.  کنا 
ذکر است که اگر طفل یا نوجوان در انجام این قرار با شایان اجرای این قرار ضمانت خصوص در 

اجرای  این قرار و قبل از اینکه ضمانتۀ  شکست مواجه شود، ممکن است حداکثر دو اخطار در دور
مربوط به نقض  ای هن به دادگاه اعمال شود، صادر گردد. رویهیعنی ارجاع طفل یا نوجوا ،نقض قرار

قرارمی  قرار این  از  مرحله  هر  در  از  )  توانند  بحث  گردند.  اعمال  آن(  اجرای  زمان  مدت  از  فارغ 
خاص از سوی طفل و نوجوان در ای  از دستورات ناظر به اقدام به برنامههریک    اجرا برای ضمانت

اق  89و    88مواد   مجازات  کیمی  ، سالمیانون  حقوق  از  الگوبرداری  با  مورد تواند  انگلستان  فری 

 
  و   سازیمحروم  قرار  مراقبتی،  مرکز  در  حضور  قرار  ،وآمدمحدودیت در رفت  قرار  امتداد  درتواند  عمل می  ۀقرار برنام .  1

 ردد.  گ جایگزین نوجوانان «انتخاب  فهرست بر مبتنی» بخشی  توان قرار با ،نظارت  قرار
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بیشتری را برای انطباق  های  زیراکه اعطای دو بار فرصت به این بزهکاران، فرصت  ؛بازبینی قرار بگیرد 
، برخی  88  ۀکه در ماد  گفتنی استدهد. البته  می  مند و هنجارها به آنانقانونهای  هرچه بیشتر با رویه

لف و ب که ناظر بر والدین یا سرپرست  مثل بندهای ا  ؛نیست  تصمیم ناظر بر طفل  الا تصمیمات اص
مذکور صراحت    ۀماد  3  ۀاجرایی نیز باید برای آن تعیین شود. هرچند تبصرعالوه ضمانتبه  ؛است

این تجدیدنظر  ،  تواند در تصمیم خود تجدیدنظر کندمی  چند بار که بخواهد  دارد که مقام قضایی هر
مشی توان انتظار خطنمی  قضایی  ۀاینکه در روی  بر  مضاف  ؛اجرا نیستبه معنای وضع ضمانت  لزوماا 

 واحدی را داشت. 

  1قرارهای حضور در مراکز خاص. ۴-۱
تبصر در  مقرر  دوم  مادۀ  دستور  الف  مؤسس88  ۀبند  یک  به  نوجوان  یا  طفل  فرستادن  یعنی   ۀ، 

راکز خاص  تواند به الزام به حضور وی در ممی  آموزی، منظور تحصیل یا حرفهبه  ، آموزشی و فرهنگی
طور کلی عدم  تواند مجالی برای سوءاستفاده یا بهمی  این قرارکلیت    .(1393نیازپور،  )  نیز تعبیر گردد

 88به قرار مقرر در بند الف مادۀ  نوجوانان    ۀاطفال و نوجوانان و کیفری یک ویژهای  توسل دادگاه 
 نماید.  را توجیهقانون مجازات اسالمی 

بر    (الف  :تواند در دو حالت اعمال گرددمی  ور در مراکز خاصدر حقوق انگلستان، قرار حض
عمال گردد که د که اگر فرد بالغی چنین  است  تخلفی مقصر شناخته شده    ر خصوص طفل و نوجوانی ا 

مرتکب را  زندان  حتماا   ،شدمی  جرمی  به  محکومیت  حکم  بمی   مشمول  و    (گشت؛  طفل  برای 
عمال گردد که  نوجوا .  ناموفق بوده استاز جمله عدم پرداخت جریمه(  )  قرار قبلی دادگاه  در انجام نی ا 

ارائه گردیدند. این   1948قرارهای حضور در مراکز خاص در ابتدا توسط قانون عدالت کیفری سال  
به رضایت   نیازی  دادگاه  رندندا   «متخلف »قرارها  آنمی  و حداکثر ساعاتی که  برای  تعیین   هاتواند 

برای  36  نماید،  و  20تا    16د  افرا   ساعت  زیر    24ساله  افراد   برای  زمان می  سال  16ساعت  باشد. 
  جز در موردی که دادگاه تصمیم بگیرد که این زمان برای هب  است؛ساعت    12حداقلی برای این قرار  

ظر به  نا   جالب    ۀ(. نکتYouth Justice Agency, 2007: 35)  سال، شدید است  14یک طفل زیر  
قضایی ایران واقع   ۀنظام تقنینی و روی ۀتواند مورد استفادمی ه به سن مرتکببست آنکه ساعت اجرایی

 شود و این نهاد را از اطالق خارج نماید. 

 
1. ATTENDANCE CENTRE ORDERS 
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نحو گردد که به شود، ملزم می زمانی که یک طفل یا نوجوان مشمول قرار حضور در مراکز خاص می 
های عه نماید. در انگلستان و ولز، مراکز مراقبتی معموالا در ساختمان ، به »مرکز مراقبتی« مراج شدهتعیین 

  1.د کنن جا مراجعه  ها به آن و اطفال و نوجوانان ملزم به این هستند که صبح یکشنبه   اند مدارس 
در محیط الزام به حضور منظم    ، این قرار در پی تنبیه از طریق محدودیت آزادی در زمان فراغت

رهن  ، آموزشی دستورالعملرعایت  و  حرفههای  مودها  به  مهارت مربوط  بهها  ها،  عالئق  منظور و 
و نوجوانان   باشد. اطفالمی  اجتماعی از طریق فعالیت ساختارمندهای  آموزی و ایجاد مهارت حرفه
که چگونه از   آموزندمی  با درک تخلف خودو شرکت کرده  «متمرکز بر روی جرم های »در گروه غالباا 

ا  رهنمودهایی ر  ،ویژه در انگلستان و ولزهب  ،یشگیری کنند. بسیاری از مراکز مراقبتیتکرار تخلف پ
های  و نوجوانان در فعالیت   که اطفال  کنندمیو این انتظار را ایجاد    کرده  تناسب جسمی نیز ارائه  دربارۀ 

باشد که کار  تواند وجود داشته  می  نوجوانانو    جسمانی نیز شرکت کنند. همچنین این انتظار از اطفال
معموالا   «جبرانی» تمیزبه  را  محوطصورت  مراقبتی  ۀ کردن  در  )  مرکز  مشابه  کارهایی  یا  مدرسه( 
 انجام دهند.  «اجتماع»

شده برای پاسخ به تخلفات اطفال  وضعاستانداردهای  یکی از  انگلستان،    نظام عدالت کیفری   در
مراکز مراقبتی تبعیت نکنند، تدابیر  چه این اشخاص از قرار حضور در  آن است که چنان   نوجوانانو  

 Youth)  ها اعمال گردد. این رویکرد باعث کارآمدی این قرار خواهد شد.اجبارآمیز دیگری بر آن 

Justice Board, 2004 [a]: 8  .) 
معموالا  ولز  و  انگلستان  در  مراقبتی  مراکز  در  حضور  پلیس  توسط  قرارهای    مدیریت  افسران 

کید  أ. در ایرلند شمالی، تپذیری اطفال و نوجوانان استین قرارها بر نظمتأکید اساسی در اشوند.  می 
خدمات اجتماعی وجود دارد  های در برنامه   « ایمن»یک محیط آموزشی    ۀرسمی بیشتری بر روی ارائ

ت جوان  کارورزان  و  معلمان  اجتماعی،  کارورزان  با  باشدأکه  شده  نیرو   Youth Justice)  مین 

Agency, 2007: 87به به  (.  برای  منظور نظام همین دلیل و  را  یا شخصی  نهاد  باید  اجرا،  در  مندی 
تواند مددکاران اجتماعی، برخی از معلمان مدرسه می  د کهکرنظارت بر اجرا در حقوق ایران تعیین  

 یا افسران زن از نیروی انتظامی را شامل گردد. 

 
گیرند. ساعات  مراکز مراقبتی مورد استفاده قرار می  عنوانبه  «اجتماعیخدمات  های  طرح »  ۀر ایرلند شمالی هم. د1

معموالا  ب  حضور  ماه  چند  برنامه   ۀواسطه طی  به ریزی جلسات  حداکثر  شده  تکمیل   2صورت  جلسه،  هر  در  ساعت 
 .(Goldson, 2008: 324) شوندمی
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 1قرارهای ارجاع . 5-۱
  انۀی اطفال و نوجوانانی که به اولین ارتکاب رفتار بزهکارارهای ارجاع، در انگلستان و ولز برا قر

مگر اینکه دادگاه تصمیم بگیرد که یک حکم   ؛شودمی   احکامی استاندارد تلقی  اند، خود اقرار نموده 
تحت  )  بیمارستانبرای برخی از تخلفات بسیار جزئی( یا قرار ارجاع به  )  حبس فوری یا آزادی مطلق

را  روانی(  خصوص د  قانون سالمت  قرارها  آن  ر  این  ویژگی  متمایزترین  کند.  اینکه  ،  صادر  از  غیر 
بوده اجباری  تصمیم  ، همیشه  قرار،  محتوای  به  توجه  با عطف  که  است  از این  انجمنی  به  را  گیری 

 (.  Nacro, 2004: 59) کندمی داوطلبان اجتماعی محول 
با تصویب  قرارهای ارجاع در انگل در    1999کیفری    ان و ادلۀقانون عدالت نوجوانستان و ولز 

به رسمیت شناخته شده نوجوانان  و سیستم عدالت  بهها  آن  اند  اطفالای  گزینهرا  برای  و    استاندارد 
روزی که قرار ارجاع در دادگاه صادر   20ده است. طی  کر نوجوانان در اولین محکومیت خود تبدیل  

باید در یک کمیسیون    ، (سال باشد  16زیر  اگر که  )  همراه با والدین یا مراقب خود  ، فرد جواناست  شده
بزهکار نوجوانان  و  اطفال  انجمن  2( YOP)  محلی  این  گردد.  ارائها  حاضر  پی  جلس  ۀدر  ۀ  یک 

 و قربانی مدنظر قرار  تخلف، متخلف  که در آن شرایط    اندرسمی در مقایسه با دادگاه نوجواناننیمه
دیدگان نیز در برای این قانون قرار دارند. بزه گیرد. اصول عدالت ترمیمی در بنیان رهنمود رسمی  می 

توانند برای می  3(YOT)  اطفال و نوجوانان بزهکارۀ هیئت  طلب محلی و نماینداوکنار حداقل دو د

 
1. REFERRAL ORDERS 
2. Youth Offender Panel 

  ۀ محلی خدمات بهداشتی، نمایند  ۀ ادار ۀپروباسیون(، مددکار اجتماعی، نمایند)  مأمور مراقبتیاین کمیسیون مرکب از 
، تربیتی و نظارتی از  ترمیمیهای  پرورش و مأمور پلیس است. فعالیت اصلی کمیسیون مذکور اعمال اقداموآموزش 

 این کمیسیون   ۀ رسالت عمد  1998نظمی طریق اخطار رسمی است. در حال حاضر و پس از تصویب قانون جرم و بی
 مختلف مقرر در این قانون است. های اجرای اقدام  ۀنمودن زمینمساعد

3. Youth Offending Team 
جوانان اشتباه کرد. هیئت اطفال و نوجوانان تنها برای قرارهای  را نباید با هیئت اطفال و نو  کمیسیون محلی اطفال بزهکار

محلی که عضو    ۀوجود آمده است. توضیح اینکه کمیسیون محلی مربوط و همچنین دو عضو منتخب از جامع  ارجاع به
د  توانمی ،مناسب تشخیص دهد ،د. چنانچه هیئت ندهمیکمیسیون محلی نباشند، هیئت اطفال و نوجوانان را تشکیل 

د. طی نخستین نشست، این هیئت جرم کنرا نیز به هیئت اضافه    عتمددیده و یک شخص بالغ م دو عضو دیگر شامل بزه 
کند. هدف از اقدامات می ۀکردن برنام دنبال بارۀ سعی در رسیدن به توافق در ارتکابی را با بزهکار مورد بحث قرار داد و

صورت  مدنظر، این توافق به   ۀبرنام   خصوصاست. پس از توافق در    این برنامه، پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرم
از: کار بدون مزد   اندعبارت این قرارداد  های  کنند. نمونهشود و مجرم و دیگر اعضا آن را امضاء میتنظیم مییک قرارداد  
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واده نوجوان و یا افرادی که حضور  حضور یا مشارکت در این جلسات دعوت گردند. دیگر اعضای خان
 . ( Goldson, 2008: 313) توانند دعوت شوندمی ثر است نیزؤآنان به نحوی در این جلسات م

ماه تعیین کند اما این حکم تنها وقتی   12تا    3تواند مدت حکم را بین  می   که دادگاه  در حالی
ال و نوجوانان بزهکار تعیین گردد.  اطفۀ هیئت  گردد که به شکل توافقی و قراردادی در جلسمی  صادر

توانند برای نظارت بر روی انطباق فرد، پیشرفت می  ی در طی مدت این قرار، جلسات انجمن بیشتر
  گیرد و یا شرایط آن برآورده نشوند،نمی  توافقی صورت   و دستاورد او، تشکیل شوند. زمانی که این قرار

ی برای تغییر قرارداد یا ارجاع نوجوان به دادگاه برای تواند تصمیممی اطفال و نوجوانان بزهکارهیئت 
 ماید.  حکم دوباره اتخاذ ن

در عدالت   مندترین تالش برای وارد کردن اصول عدالت ترمیمینظام   ۀدهندقرارهای ارجاع نشان
یک سوم از همه احکامی    تقریباا   ۀدهندباشند. اکنون این قرارها تشکیلمی  نوجوانان در انگلستان و ولز

از  Youth Justice Board, 2003: 37)  شودمی  نوجوانان صادرهای  بوده که در دادگاه (. این قرار 
از  2001زمان اجرای کامل خود در سال   عضو انجمن   5000، منجر به استخدام و آموزش بیش 

هزار مورد از جلسات  ها  اطفال و نوجوانان بزهکار گردیده است. دههیئت    داوطلبانه برای حضور در
ل و نوجوانان بزهکار  اطفاهیئت   روستایی و دفاترهای این انجمن هر سال در مراکز اجتماعی، سالن

دربردارندمی  تشکیل این جلسات  از  موارد    ۀ شوند. هرکدام  برخی  در  و  به  آفرد جوان،  بسته  ن هم 
 باشند.  می ای اجتماعات محلیشرایط، قربانیان، اعضای خانواده، مراقبان، معلمان، و دیگر اعض

چالش و  پیچیده  ارجاع،  قرارهای  داها  آن  باشد.می  برانگیزاجرای  و  که  قانونی  ساختار  رای 
فرصتی بالقوه برای تعامل ابتکاری و خالقانه بین افراد    ۀدهندرهنمودهای رسمی سنگینی بوده، ارائه

هستند. این  ها  آن  هایفراد جوان و خانواده عدالت نوجوانان، داوطلبان اجتماعی، قربانیان، اای  حرفه
جدید برای ایجاد اجماعی جدید در رابطه با  عنوان بخشی از تالش جناج کارگر  توانند بهمی  قرارها

اساساا  که  نوجوانان  اصول    جرائم  ترکیب  نیز  و  شده  ایجاد  انجمنی  اصول  مبنای  ،  «مشارکت»بر 

 
، حضور در مدرسه  ترمیمیهای روز، پرداخت وجه یا دیگر شیوهوآمد در ساعات خاصی از شبانهدر جامعه، منع رفت

 . یا کالج یا نظارت بر مجرم در دوران قرارداد
اعضای    ،قرارداد  ۀ مجرم باشد. در طول دور  برایتواند شامل کنترل از راه دور یا هر گونه محدودیت فیزیکی  قرارداد نمی

نحو و  قرارداد  مرور شرایط  برای  آن نشست   ۀهیئت  پایاناجرای  از  داشت. پس  دوهایی خواهند  اعضا طی یافتن  ره، 
در صورت تأیید اجرای کامل قرارداد، مجرم از اتهامات وارده   د.کرنشستی چگونگی اجرای قرارداد را بررسی خواهند  

مهرا،  )  این صورت نیز پرونده به دادگاه اطفال برای تعیین مجازات ارسال خواهد شد  کند و در غیربرائت کسب می 
1393  :324). 
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داشتن قدرتی بالقوه  مورد مشاهده قرار گیرند. قرار ارجاع با وجود  دراختیار  «اجتماع»و    «مسئولیت»
تواند  می  که این قرار ند. برخی بر این نظراست رد انتقادبرای عملکرد کارآمد و خالقانه، هنوز هم مو

ن  و بر ای  بیندازد بودن را به خطر  نامناسب قرار گرفته و اصول متناسب  م زودهنگا  ۀدر راستای مداخل
 (. Crawford & Newburn, 2003: 34) را نقض کند اساس حقوق بشر اطفال

  ، تقنینی ندارد  ۀ ر در حقوق کیفری ایران سابقتوان گفت، هرچند این قرا می  مزبوربا توجه به نکات  
توان با توجه به مقررات موجود به نوعی از این قرار الهام گرفت یا  می  در پاسخ به این پرسش که آیا

و همچنین سایر اقدامات تأمینی و    88  ۀرسد که با توجه به تصمیمات مقرر در مادمی  نظر خیر، به  
مرتبط با حقوق   گیری از کنشگرانبتوان با بهره  ، تکمیلی آمده استپاسخ  عنوانبه تربیتی که در قانون 

د. این در کرشده و مناسبی را برای آنان تعیین  کیفری اطفال و نوجوانان تعیین یک دستور کارشناسی
تماماا های  حالی است که تصمیم انفرادی و  به شکل  به بزهکاران طفل و نوجوان،  ناظر  با    قضایی 

صادر  خودهای  سنجیمصلحت و  تعیین  صالح  امرمی  قاضی  این  که  احتمال می  گردند  تواند 
 بودن تصمیمات را در پی داشته باشد. نامناسب

  1قرارهای ارجاع به بیمارستان. ۶-۱
ارائه   اند، حکمی را برای بزهکاران نوجوانی که دچار اختالل روانی ، قرارهای ارجاع به بیمارستان 

نکه اطفال و  سازد. توضیح آمی  مناسب برای حبس آنان را فراهم و بر این اساس جایگزینی    کندمی 
در مقام تعیین    دنوجوانان به مانند بزهکاران بزرگسال ممکن است از بیماری روانی رنج ببرند و بای

،  88  ۀبند الف مادۀ  پاسخ به سمت تالش در جهت درمان آنان گام برداشت. در قسمت سوم تبصر
توجهبه امر  این  به  اعتیادا»  شده است:  طور خاص  یا ترک  یا نوجوان    قدام الزم جهت درمان  طفل 

  شوند که این اقدام را انجام می  در این خصوص والدین یا دیگر اشخاص موظفتحت نظر پزشک.«  
در ادامه با تبیین حقوق   ، وجود دارد   چه مشکالتیدر عمل    اینکهو گزارش آن را تقدیم کنند.    دهند

 گیرد. می ه قرارکیفری انگلستان مورد اشار
سلطنتی انگلستان و ولز در دو مورد های  قرارهای ارجاع به بیمارستان برای نوجوانان در دادگاه 

دوم،    ؛که مستلزم تأمین معیارهای مربوط به سالمت روانی هستند  هاییتوجیه است: اول، پرونده قابل
وعی حبس تلقی گردد. قرار ن  عنوانبهدر بیمارستان    «بازداشت»حبس باشد و    ، نظر دپاسخ تخلف م

تا    «بازداشت» منجر به    ارجاع به بیمارستان   یابد. تصمیمات برای آزادی یا  می   ماه ادامه  6در آنجا 
گردند. دادگاه سلطنتی که قرارهای  می  سالمت روانی اتخاذ های  نون و رویهبازداشت بیشتر تحت قا

 
1. HOSPITAL ORDERS 
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نحوی که بازداشت  به  ؛ننده را نیز اضافه کندتواند قرار محدودکمیکرده    ارجاع به بیمارستان را صادر
  . (Crown Prosecution Service, 2004: 76)  مشخص یا نامشخص الزامی نماید  ۀ را برای یک دور

کار  به تواند نسبت به اطفال و نوجوانان دارای اختالل روانی  می   های ارجاع به بیمارستانقرارهمچنین  
  « مبتنی بر حبس پیشگیرانه  حکم»جایگزینی مطلوب برای  عنوان  ه بتواند  می   این قرار آن  بررود و عالوه

با   رابطه  در  دارد   «بودنخطرناک »که  اقتضا  باشدمرتکب  داشته  کاربرد   ،  (Jones, 2006: 67.)  
در سیستم عدالت کیفری مورد شناسایی    صورتی نامتناسب در میان اطفال مشکالت سالمت روانی به

 گیرندمی  ندرت مورد استفاده قرارارکات سالمت روانی قانونی بهحال، تد  با این  است؛   قرار گرفته 
(86 :Nacro, 2005) .1 

این درمان به ۀ  مثال اینکه آیا باید هزین  انعنوبه  ؛متعدد دیگری وجود دارد   مسائلدر حقوق ایران  
  به  .پذیرد می   تسلیم صورت ها  آن   مرجع قضایی باشد یا همان اشخاصی که در حقوق ایران بهۀ  عهد
اشخاص موضوع تسلیم باشد. ولی  ۀ  توجه به عدم تصریح قانون، این هزینه بر عهد  رسد بامی  نظر

ن و عقد قرارداد با برخی مراکز درمانی هم اجرای  کرد تواند با مشخصنمی  اینکه آیا مرجع قضایی
که باید    است مشکلی ، تر عمل نمایدطور خاص در این راستا مسئول مند سازد و بهاین دستور را نظام 

 مرتفع گردد. 

  2قرارهای مبتنی بر جبران خسارت  .۲
تار بزهکارانه محکوم  خاطر رف هکه بای  ساله17تا    10قرار مبتنی بر جبران خسارت برای هر فرد  

باشد. این قرار، متخلف طفل و نوجوان را ملزم به جبران خسارت مشخص  می  اعمالقابلاست،  شده  
نماید. هر جبران خسارتی می  جامعه دیده مستحق آن باشد( یا به  ه بزه صورتی ک  در)  جرم ۀ  دیدبه بزه 

حداکثر   ظرف ساعت موضوع رسیدگی قرار گیرد و باید  24تواند تا می ، گرددمی که مشمول این قرار
 اجرا درآید.  ۀ، جبران خسارت به مرحلاست سه ماه از زمانی که این قرار توسط دادگاه صادر شده

 ارائه شده   1998نظمی  قرار  مبتنی بر جبران خسارت که در قانون جرم و بی   ، در حقوق انگلستان
اساساا درصدد جایگزین است قرار توسط یک هیئت ،  این  بوده است. اجرای  آزادی مشروط  با  شدن 

 
پس   که اخیراا است )  د شمالی( ایجاد گردیدهایرلن)  سالمت روانی  1986کاتی مشابه در ایرلند شمالی تحت قرار  تدار.  1

 2003قانون    ۀواسطه ب«  قرارهای اجباری»حقوقی در رابطه با حقوق بشر اصالح شده است(. در اسکاتلند،    مسئلۀاز  
  2004  ۀالیح  ۀواسطهن در ایرلند شمالی، انگلستان و ولز باند. این قانومراقبت و درمان( ارائه گردیده )  سالمت روانی

 . گرفته استروانی تحت تجدیدنظر قرار  سالمت
2. REPARATION ORDERS 
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گیرد. جبران خسارتی که تحت قرار مبتنی بر جبران تحت نظارت قرار می   ، اطفال و نوجوانان بزهکار 
تا قرار   مختار است باشد. دادگاه همچنین  لزوماا به جبران مالی محدود نمی ،  است  تهخسارت انجام گرف 

عمال مبتنی بر جبران خس   تر باشد. د که جبران خسارت مالی مناسب کن ارت مالی را در جایی ا 
قرار  مبتنی بر جبران خسارت صادر    4000، بیش از  2005-2006در حقوق انگلستان، در سال  

موضوع تخلفات و رفتارهای    ، جایی اموال مسروقه و اخالل در نظم عمومیهو جاب. سرقت  است  شده
بار   700خشونت علیه اشخاص نیز بیش از    زمینۀدر    ،عالوهبه  ست. ها مستوجب این قرارۀ  مجرمان

 (. Goldson: 2008) ستاستفاده شده ا
عمال  با ۀدید در صدور قرار  مبتنی بر جبران خسارت این است که بزه   هشرط اولی جبران خسارت    ا 

،  قرار گیرد قرار مبتنی بر جبران خسارت را  بتواند مشمول  موافقت نماید. قبل از اینکه طفل و نوجوان  
دیده مایل نباشد که ارتباطی با بزهکار داشته باشد، چنین  دیده مطلع گردد. اگر بزه باید از نظرات بزه 

صورت کلی صادر  ند در برابر اجتماع بهتوامی  و بر این اساس جبران خسارت   شودمیارتباطی ایجاد ن
دیده آمادگی دریافت خسارت مستقیم از سوی شخص بزهکار را داشته باشد، رایزنی  گردد و اگر بزه 

گردد.  می  آغاز  ، و بپذیرد   هدآن را مناسب تشخیص د  هدیدبرای ایجاد  نوعی از جبران خسارات که بزه 
  حذف که جبران خسارت تحت این قرار در پی    سازندیم  رهنمودهای موجود در این زمینه مشخص

گرایش و  مثالمی متخلف    نوجوانهای  رفتار  انگلستان،  باشند.  حقوق  در  خسارت  از جبران  هایی 
وضع به   ۀعذرخواهی یا مالقات شخصی با قربانی برای عذرخواهی، جبران و اعاد ۀشامل نوشتن نام

سابق   قبالحالت  نوجوا  در  بزهکار  که  مسئول  صدماتی  بودهن  آن  ایجاد  پاک است    همانند  کردن ، 
 (.69 :1390مهرا، ) باشدها میآوری زبالهدیواری یا جمعهای نقاشی
د، قرار او باطل  کن  اگر بزهکار نوجوان نتواند با قرار مبتنی بر جبران خسارت همکاری  ،عالوهبه

قرار داده یا آن را با یک جریمه تا   ۀادام  تواند دستور بهمی   شود. دادگاهمی   شده و به دادگاه بازگردانده
د. چنانچه قرار مبتنی بر جبران نماییا قرار حضور در مراکز خاص صادر    کند  پوند جایگزین  1000

  به این دادگاه   برای دریافت حکم دوباره   خسارت در دادگاه سلطنتی صادر شده باشد، بزهکار نوجوان
 بازگردانده شود.  

بینی نشده طور خاص در حقوق کیفری ایران پیشاطفال و نوجوانان به   بارۀ ترمیمی در  این قرار
بینی موارد خاص پرداخت جزای نقدی در حق دولت، اقدام نموده است و تنها پیش   هاست و مقنن ب

»در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری  : است  مقرر داشته 92 ۀموجب مادبه
  در «.کندجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میگاه اطفال و نواست، داد
کنند و در حالتی که  می  شخص نابالغ پرداختۀ  ارتکابی اطفال، دیه را عاقلهای  جنایت  خصوص 
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خود باید اقدام به پرداخت خسارت    قاعدتاا   باشد، بلوغ عبور کرده  ۀ  و از مرحل  ودهنوجوان ب  ، شخص 
که  ای  گردند. نتیجهمی  اولیا متکفل این پرداخت خسارت   ، جوانان مالی ندارندنو  نماید و چون عموماا 

 شود این است که این اشخاص در راستای بهبود و تقویت روابط صحیح اجتماعی تالشیمی  حاصل
اینکه    بر  شود. مضاف نمیها  آن  اثراتی متوجه  کنند و همچنین از مفهوم مجازات در این راستا نیزنمی

اولیا   شونداگر  پرداخت  به  خود  ،ملزم  و  ها  آن   تواندمی  این  فرزندانشان  از  بیشتر  مراقبت  به  را 
های  وادارد. در این خصوص رویکرد مقنن انگلستان در جبران خسارت ها  آن  بیشتر بههای  آموزش 

  قش نوجوانان در جبران خسارت در حقوق کیفری ایران بنابراین ایفای ن  ؛است  موجهمادی و معنوی  
 1. ند مورد بازنگری قرار بگیرد توامی 

 آمیز قضاییو تصمیمات ارفاقها جایگزین ۀ قرارهای مبتنی بر ارائ .۳
پاسخاز   احکامی  به  توان  می  جایگزینهای  دیگر  و  و  اشاره کرد  تدابیر  برخی سنتی  اگرچه  که 

  ، ری ایراندر حقوق کیفها  آن   عمال برخی از، ا  اندآمیز قضاییبرخی دیگر در قالب تصمیمات ارفاق
درهب رویکرد   خصوص   ویژه  نوجوانان،  و  میجدید    یاطفال  مضافاا شودتلقی  برخی    .  اینکه 

رایگانها  جایگزین عمومی  خدمات  مانند  جایگزین  ، به  از  دیگری  اجتماعنوهای  شکل  مدار  ین 
 شود. می پرداختهها آن  شوند که در ادامه به تبیینمی قلمداد

 3المنفعه مو عا  2انجام خدمات عمومی. ۱-۳
ۀ  ایران در جرائم تعزیری و همچنین در جرائم مستوجب حد و قصاصی که شرایط شبه  گذارقانون

ماد در  که  91  ۀمقرر  است  کرده  مقرر  باشد،  داشته  باالی  می  وجود  مرتکبان  برای    ،سال   15توان 
اسالمی در   د. در قانون مجازات کرخدمات عمومی رایگان را بسته به شرایط مقرر و نوع جرم تعیین  

  پنج و شش  ۀنوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری درج  خصوص المنفعه در  ، خدمات عام 89  ۀماد
رسد، این می   این ماده به نظر  که راجع به ای  ترین نکتهبینی شده است. نخستین و مهمپیش  ، گردند می 

ست. این در حالی  است که در قانون، قبول یا عدم قبول نوجوان برای اجرای این پاسخ شرط نشده ا

 
او    ۀعهد  کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به»  قانون مسئولیت مدنی:  7  ۀماد.  1

باشد و مجنون و یا صغیر می  ۀناحی  مسئول جبران زیان وارده از ،  ری یا مواظبتدر صورت تقصیر در نگاهدا  ،باشدمی
مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد وارده را نداشته باشد از مال  در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان

 « .کننده نباشدان جبر نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستیجبران زیان باید به  شد و در هر صورت 
2. Community Service Orders  

 ( 1388 نوری،خواجه  ؛ )نک:اجتماعیهای بیشتر در خصوص سنجش اثربخشی مجازات  ۀبرای مطالع. 3
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  گاه به تصویبرسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که البته هیچ  ۀ الیح  33  ۀماد  1  ۀاست که در تبصر
ساالن المنفعه برای بزرگکه مربوط به خدمات عام انون مجازات اسالمی  ق  84  دۀنرسید و نیز در ما

نون اساسی جمهوری قا  28موجب اصل  است، قبول بزهکار شرط اجرای حکم است. همچنین به
ایران برگزیند...«  ، اسالمی  مایل است  بدان  را که  دارد شغلی  اجباری    .»هرکس حق  همچنین کار 

  جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است. لذا به1369قانون کار مصوب    172  ۀ با ماد  مطابق
  ، بینی شده استپیش  89  ۀکه در مادها  آن  کارگیری نوجوانان بزهکار بدون رضایترسد بهمی  نظر

توان گفت که نظر مقنن این است که می  . بنابرایناست  خالف قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه
بودن انجام کارهای  دادگاه صالح با مداقه در پرونده و با توجه به مصلحت نوجوان و تشخیص مناسب

م چنین دستوری را صادر نماید.  بدون رضایت مته   ، المنفعه با توجه به سن، روحیه و جرم ارتکابیعام 
لزوم اخذ رضایت   بارۀ را حکمی کلی در  ات اسالمینون مجازقا  84  ۀماد  3ۀ  توان تبصرمی  هرچند نیز

و سیاست جنایی قضایی را به سمت رعایت این حکم کلی سوق داد کرد  فرد مشمول این پاسخ تلقی  
 و رضایت نوجوان بزهکار را در اعمال این پاسخ لحاظ نمود. 

مطرح ا پاسخ  این  در  که  دومی  اسالمی  می  یراد  مجازات  قانون  در  که  است  آن    1392گردد 
و لذا مشخص نیست    1المنفعه معین نشده است ی تخلف نوجوان از اجرای خدمات عام اجرا ضمانت

 (. اما به نظر1393و دیگران،   شمس ناتری )  اگر نوجوان از اجرای این پاسخ سرباز بزند چه باید کرد 
ز اجرای  »چنانچه محکوم ا :مشخص نمودای بتوان تکلیف را تا اندازه  81 ۀموجب ماده بهرسد کمی 

مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار  
تا یکنخست یک افزوده می  دومچهارم  و در صورت تکرار، مجازات  به مجازات مورد حکم  شود 

عمال این ماده هم مشکل وجود دارد و آن اینکه پاسخ شخص نوجوان  اما در ا    «.گرددجراء میحبس ا
حبس. به همین های  در این حالت پاسخ اصلی است و نه پاسخ جایگزین مقرر در فصل جایگزین

به کدام    ،تخطی نمود  و مشخص نیست که اگر مجدداا   استمبهم  اجرا برای بار دوم  دلیل ضمانت
 شود.می مپاسخ محکو

 
علیه بدون عذر موجه  هرگاه محکوم  ،رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان  ۀالیح  33  ۀماد  2  ۀطبق تبصر  بر این،  سابق.  1

گزارش   ۀپس از ارائ  ،دادسرا  ۀبا توجه به نظری   ستتوان، دادگاه می کرد میت عمومی امتناع یا کوتاهی  خدما  دادناز انجام
آن را به   ،چهارم افزایش دهد و در صورت تکرارمددکار اجتماعی، برای بار اول، ساعت کار خدمات عمومی را تا یک

 یند. م نمامندرج محکوهای خدمات عمومی دیگری تبدیل یا به سایر مجازت 
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مطابق قانون مجازات    یطرح در سیاست جنایی قضایی آنکه خدمات عمومقابل  ۀسومین نکت
خاص،  ای  ف بودجه ین رد ییه قانون با تع کبدون دستمزد خواهد بود. بهتر است    یاسالمی، خدمات

ار، در صورت کوم به انجام  ک ق محی ص و جهت تشویه در صورت تشخکبدهد    یار را به قاضین اختیا
 بدهد.  یها، دستور پرداخت مبلغی را به وح خدمات و برنامهیصح یجرا ا

المنفعه را با مشورت  بود دادگاه اتخاذ نوع خدمات عام می ذکر آن است که بهترقابلۀ آخرین نکت
 ۀالمنفعه نیز بدون توجه به پروندانتخاب نوع خدمات عام   کهچرا   ؛کرد می   مددکاران اجتماعی تعیین

 شناسان برای قاضی آسان نخواهد بود.نظر مددکاران اجتماعی و روانشخصیت و نیز 
انگلستان، دادگاه از بزهکار  می  در حقوق کیفری  به  تواند  از شانزده سال بخواهد که  طور بیش 

از    نفع جامعه کار کند؛ آن هم به شرطیرایگان به که محکومیتش در رابطه با جرمی باشد که اگر 
یافت، مجازات آن حبس بود. در تعیین این محکومیت، رضایت بزهکار  می  سوی بزرگسال ارتکاب 

 12ساعت کار در مدت    240و حداکثر    40نوجوان ضروری است و چنین قرارهایی شامل حداقل  
شود. چنانچه قرار  می  لیق مراقبتی انجام بخش تع   ۀشده زیر نظر مأمور ویژشود. کار مشخصمی  ماه

المنفعه متعددی  جرم اولی نیز محکوم شود. کارهای عمومی عام   مجرم ممکن است برای ، لغو گردد 
دارد  وجود  منظور  طرح   عنوانبه   ؛بدین  شهری های  مثال  فضاهای  سبز(،  )  نگهداری  فضای  مثالا 

برای اشخاص سالمند یا  ها  و آپارتمانها  آمیزی و تزئینات خانهساخت شهرهای بازی و کارهای رنگ
قانون مجازات    79  ۀماد  ۀنامالمنفعه باید به آیینیین مصداق کارهای عام ناتوان. در ایران نیز برای تع

   .نظر داشت  اسالمی

  1آزادی مشروط. ۲-۳
گزینه از  یکی  مشروط  آزادی  انگلستان  که  در  است  تصمیم    عنوانبههایی  بر  مبتنی  پاسخ  یک 

شود می  کیفری صادرای  هآمیز قضایی در دسترس دادگاه نوجوانان است و در آن دسته از پروندهارفاق
آمیز در نظر  دادن شرایط مرتبط با تخلف یا متخلف، امری غیرمصلحتکه مجازات، با مدنظر قرار

شود می  متخلف تحت این شرط آزادکه طی آن    استگرفته شده است. این یک قرار مبتنی بر آزادی  
المللی در  مقررات بینکه طی یک دوره، که حداکثر نیز سه سال است، نباید مرتکب تخلف گردد.  

ترین حد ممکن توسط مرجع نگهداری در گسترده  ۀدارند: آزادی مشروط از مؤسسمی   این زمینه مقرر
صورت د. همچنین نوجوانانی که بهمقتضی به کار گرفته شده و در اسرع وقت ممکن اعطا خواهد ش

 
1. CONDITIONAL DISCHARGE 
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ت شده و از حمایت  مساعدت و نظار   ، توسط یک مرجع مقتضی  ، گردندمی   مشروط از مؤسسه آزاد
 1کامل جامعه برخوردار خواهند گردید.

  ،آمیز قضایی تصمیم ارفاق عنوانبه ، نون مجازات اسالمی قا 90 ۀماد وفق در حقوق کیفری ایران
  88  ۀ ماد  2  ۀدر مواردی که حسب تبصر  ، امکان استفاده از آزادی مشروط برای طفل و نوجوان بزهکار

وجود   ،بینی شده استنگهداری در کانون اصالح و تربیت پیش   نون مجازات اسالمیاق  89  ۀیا ماد
صادر تربیت  و  اصالح  کانون  در  نگهداری  حکم  یا  تصمیم  زمانی  بنابراین،  که  که  می  دارد،  شود 

 یک تا پنج مرتکب شده باشد.  ۀ سال سن داشته و جرم تعزیری درج 18تا  12مرتکب بین 
انگلستان، ۀ  نکت اینکه، در حقوق کیفری  آزادی مشروط  دیگر  از  ساله  دهۀ  طی یک دور  استفاده 
  8‚914ا  اما تنه  1995مورد در دادگاه نوجوانان در سال    22‚278  تعداد)  کاهش یافته استبسیار  

شده بر روی دادگاه نوجوانان تحمیلهای  (. یکی از دالیل این کاهش، محدودیت2005مورد در سال  
د توان می   آن دادگاه  موجببه  که   بود  1998نظمیرم و بیتوبیخ و اخطار در قانون ج  ۀبرنام  ۀواسطهب

در شرایطی  تنها  دو سال گذشته  را طی  اخطار  که  نماید  عمال  ا  نوجوانی  روی  بر  را  آزادی مشروط 
ا دریافت کرده  بوده  ۀ. دغدغ(Goldson, 2008: 45)  ستاستثنایی  این  اینجا  در  که    است  موجود 

از اینکاهش در دسترس    ، ترگزینه در نهایت منجر به افزایش در اقدامات تنبیهی   پذیری و استفاده 
بسیار نادر از آزادی مشروط    ۀرسد که با توجه به استفاد می  نظر   ویژه احکام مربوط به حبس بشود. بهبه

عمر    برای از  که  چند سالی  در  ایران  قضایی  جنایی  در سیاست  نوجوانان  و  مجازات  اقاطفال  نون 
در مقام تحلیل کاربردی این نهاد و احتمال یا عدم احتمال    دد، بایگذرمی  1392  اسالمی مصوب 

 ماندن آن مطالعات میدانی انجام شود.  متروک 
  90  ۀشده در مادپنجم بیانهمان یک دیگر اینکه آیا شرط استفاده از آزادی مشروط، گذشت  ۀ  نکت
مادیا یک در  مقرر  به  58  ۀسوم  دیگری  است.  و عملی  نظری  مباحث  قابعالوه،    ؛ طرح استلنیز 

نیز در این آزادی مشروط باید رعایت گردند یا خیر که   62تا  58مثال آیا همان مقررات مواد   عنوانبه
  دهند،نشان میدر تشریفاتی که شکل آزادی مشروط را  اوالا  :قائل به تفکیک بود درسد بایمی به نظر

م تعویق  حین  دستورات  تعیین  امکان  مشروط،  آزادی  مدت  و  راقبتی  مثل  مشروط  آزادی  در 
برخی شرایط که امکان    ثانیاا   ؛ بتوان همین مقررات را ُمجری دانست  ، اجرای آزادی مشروطضمانت

تفسیر مندی از آزادی مشروط شاید قابلبهره ۀ  مانند نداشتن سابق  ، کنندمی  صدور این نهاد را تبیین
گونه  و نوجوانان منظور نمود؛ زیرا همان آن را برای اطفال  ی بتوانباشند و با ضوابط و شرایط مشخص 

 
1. Beijing Rules, Articles (28.1)  
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از آزادی مشروط    توان مجدداا می  که در حقوق انگلستان نیز مقرر شده است، در برخی شرایط خاص
نوجوان سابقاا  یا  آن طفل  نمود؛ هرچند که  بهره   استفاده  نهاد  این  ا  باشدمند شده  از  بنابراین  عمال  . 

این قانون نیست.    58  ۀاستفاده از آزادی مشروط مقرر در ماد  مانع  ،   90  ۀآمیز مقرر در مادتصمیم ارفاق
رعایتای  نکته این تصمیم  با  رابطه  در  انگلستان  در  است که  می  که  این  قبال  شود  جرم جدید  در 

د و دیگر  کر آمیز استفاده  توان از این تصمیم ارفاقنمی  ارتکابی به مانند جرم سابق رفتار نخواهد شد و 
 رفتار نخواهد شد.  است، بزهکاری که برای اولین بار مرتکب جرم شده  با وی به مانند یک

و دادگاه باید به او توضیح دهد که   اشددر حقوق انگلستان، مرتکب باید با آزادی مشروط موافق ب
بلکه    ، برای آن تخلف جدید   تنها نهمشخص گردد، دیگر  ای  اگر او مرتکب جرم دیگری در طی دوره 

منجر   تخلفی که  او گردیدهبرای  آزادی مشروط  پاسخ کیفری   است  به  قانون )  شودمی  نیز مشمول 
(. اگر که طفل و نوجوان دوباره 12-15های  کیفری، قسمتهای صدور حکم در دادگاه   ۀنحو  2000

گردد.  می  اش حکم داده شود، اثر آزادی مشروط او متوقفمرتکب تخلف شده و برای تخلف اصلی
آزادی مشروط داده و فقط برای تخلف دوم حکم صادر کند.    ۀد اجازه به ادامتوانمی   با این حال دادگاه

  عنوانبهاما این امر    1؛اثر کیفری ندارد   و اصطالحاا   یستآزادی مشروط واجد شرایط  یک محکومیت ن
،  در این خصوص   2.گیرد می  شود و در احکام بعدی مدنظر قرار می  بخشی از سوابق مرتکب ثبت

کهمی  دریافت  انگلستان    توان  حقوق  در  مشروط  آزادی  یک   اطفال  براینظام  فقط  نوجوانان  ار بو 
نیز صادر شود. حال این    صدور است ولی ممکن است در مواردی و با وجود شرایطی مجدداا قابل

 ۀ پیشین از آزادی مشروط مقرر در مادۀ  شود که آیا عدم استفادمی   نکته در حقوق کیفری ایران مطرح 
رسد مقنن نظر به رعایت شرایط می  با اطفال و نوجوانان شرط است یا خیر. به نظر  نیز در رابطه  58

آزادی مشروط داشته است و در عمل نیز این شرط مالک قرار خواهد گرفت ولی این مقررات متناسب 
انعطاف افراد  از  دسته  این  به  نسبت  پذیری  با شرایط اطفال و نوجوانان بزهکار نیست و الزم است 

 وجود داشته باشد.  بیشتری 

 
 .« های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است محکومیت» نون مجازات اسالمی:قا 95 ۀمادبه مانند . 1
وده که برای  آمد بنظمی نیست و تدارکی کارجرم و بی  1998. این گزینه مانع از صدور توبیخ یا اخطار تحت قانون  2

بودن را و درعین حال، پیامدهای مجرماست  عامل بازدارنده در برابر تخلف در آینده طراحی شده    عنوانبه کردن  عمل
 رساند. به حداقل می
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  1تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات . ۳-۳
ماد به  توجه  اسالمیق  90  ۀ با  ماد  انون مجازات  قانون،    94  ۀ و همچنین صراحت  »دادگاه این 

یا  می اندازد  تعویق  به  را  ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم  تعزیری  تمام جرائم  تواند در مورد 
کند«اجرای   معلق  را  به  اوالا   .مجازات  مادهاینکه  نص  بهره   ، موجب  تصمیم  این  از   مند نوجوانان 

دورن شومی  آغاز  برای  مالک  و  تعیینۀ  د  بلوغ  نیز سن  تمام   شده   نوجوانی  با  و  سال    18شدن  است 
زیری  دیگر اینکه به نظر مقنن تعیین این نهادها فقط در جرائم تعۀ  یابد. نکت می   این دوره اتمام   ، شمسی

شرایط شبهه    شدنارضدر حالی است که در جرائم مستوجب حد یا قصاص با عاین    .ممکن است
ماد تصمیمات  که  بود  مجازات  88  ۀممکن  گردد  89  ۀمادهای  یا  خدمات    عنوانبه)  تعیین  مثال 

تر از موارد تعویق و تعلیق باشند. بنابراین این رویکرد  نحوی خفیفعمومی( که برخی ممکن است به
 گذار قانونرویکرد    ،وجود داشته باشدای  اینکه اگر شرایط شبهه  بر   مضاف   ؛یستتوجیه ندوگانه قابل

عمال نهاد ارفاقی ها  حال خواه این پاسخ  ؛ تر از حد و قصاص استخفیفهای  ناظر به تعیین پاسخ با ا 
عدم   ، وجود دارد   94  ۀدلیلی که برای صرف اشاره به جرم تعزیری در ماد  یگانهتعویق باشند یا تعلیق.  

 2. امکان تعویق و تعلیق در جرائم غیرتعزیری و تعزیری منصوص است
ماهیت عمد انگلستان  استفادهۀ  در حقوق کیفری  مورد  قرارهای  و  که    ، نهادها  به شکلی است 

تعویق به  مدتی  تا  اصلی  قرا می  حکم  بتوان  شاید  و  نظارت افتد  نیز  رهای  تعویق  قالب  در  را  مدار 
دردسته در حالی که  نمود.  این کشور، مجرم    خصوص   بندی  در  مراقبتی  بیشتر  16تعلیق  یا    ساله 

  ۀوسیلسال واقع شود. هر مجرم باید به  3ماه تا    6تواند موضوع قرار تعلیق مراقبتی برای مدتی از  می 
تواند هر شرط دیگری که مناسب بداند، از  می   دگاهلیکن دا  ؛یک مأمور تعلیق مراقبتی نظارت شود

ها، حضور منظم در یک مرکز تعلیق مراقبتی و مداوای  مت، نوع فعالیتجمله در خصوص محل اقا
تخصصی که محکومین مشمول تعلیق  ۀروانی یا ترک اعتیاد را در قرار خود اضافه نماید. مراکز روزان

شهرها موجود است. حدود های کنند نیز در تعدادی از محله روز به آنجا مراجعه 60مراقبتی باید تا 
ق80 از  بهدرصد  مراقبتی  تعلیق  رضایترارهای  اجرا طور  (.  154  :1393مهرا،  )  شودمی  بخشی 

سال موضوع قرار نظارت    3سال ممکن است به مدت حداکثر    17حداکثر تا    و نوجوانان    بنابراین اطفال

 
قرا1 ارفاقر.  تصمیمات  این  پاسخگرفتن  کنار  در  میهای  آمیز  که  است  جهت  این  از  ا  اجتماعی  برخی   عمالتوان 

 عمال این تصمیات تعیین نمود.  اجتماعی را حین ا  ای هدستورات متضمن پاسخ 
طریق اولی حدود و  به  ،اندخارج شده   94ۀ  مادشمول  تعزیرات منصوص شرعی از    ،115  ۀماد  2  ۀ. وقتی در تبصر2
 اند. اص هم خارج صق
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  ی، کننده یا یک مأمور مراقبت یا یک مقام محلقع شوند که نظارت وا   ،که معادل تعلیق مراقبتی است
نماید. یک سلسله شرایط مربوط به مسکن و نوع  می  دکار اجتماعی در اجرای آن مساعدتیعنی مد
 نیز ممکن است در قرار ذکر شوند. ها فعالیت

این نهاد مراقبتی آنچه مشخص است اینکه در حقوق انگلستان نیز فقط نوجوانان بزهکار مشمول  
ارفاقمی   تعلیق تصمیمات  این  نیز  ایران  حقوق  در  تعیین آمیشوند.  نوجوانان  با  رابطه  در  قضایی    ز 

به شکل ساده و در  ۀ  گردد. نکتمی  تعلیق در مواردی  تعویق و  قرارهای  ایران  اینکه در حقوق  دیگر 
همان تصمیمات    ، گیرد می   رارآنچه موضوع تعویق و تعلیق ق  .شوندمی  مواردی به شکل مراقبتی صادر

باشند. یکی از تصمیات مقرر در  ت اسالمی مینون مجازا اق  89و   88مقرر در مواد  های  و مجازات
تواند در  می خذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم است که همین تصمیماو  (ت)، در قالب بند 88 ۀماد

 ۀماد  (الف)موجب بند  یق ساده و بهسال و در قالب تعویق یا تعل  15تا    9اطفال و نوجوانان    خصوص 
به دو صورت   ، سال دارند  18تا    15نوجوانانی که بین  بارۀ  رد  1. تنها با اخذ تعهد کتبی صادر گردد  41

نگهداری در کانون، جزای نقدی، خدمات  )  89ۀ  موضوع مادهای  توان مجازاتمی  مراقبتی و ساده
 شود( را معوق یا معلق نمود. می را شاملای هفتهعمومی رایگان و اقامت در منزل یا حبس پایان

 نتیجه 
  اطفال  برایاجتماعی دارند، در قالب قرارهایی  ۀ  هایی که جنبپاسخدر حقوق کیفری انگلستان،  

صادر بزهکار  نوجوانان  قرار   ؛گردندمی  و  قبیل  اجتماعینظارت های  از  بازپذیری  قرار  قرار    ، مدار، 
  ، قرار جبران خسارت ، قرار ارجاع ، قرار حضور در مراکز خاص ، اقدام ۀقرار برنام ، مجازات اجتماعی

ه و  جریمه  ارفاقپرداخت  تصمیمات  قضایی مچنین  بدون   ، آمیز  آزادی  و  مشروط  آزادی  مانند 
پاسخوقید  تعیین چنین  به  این کشور رویکرد اجرایی  ارفاقها  شرط. در حقوق  یزی  آمو تصمیمات 

گردد که  می  اجراهایی نیز تعیینشود و برای هرکدام از قرارها ضمانتمی  مند و منظم اجرا بسیار نظام 
خود پاسخپاسخ    گاه  این  در  است.  دیگری  ارفاقهای  مستقل  تصمیمات  و  تالش  اجتماعی  آمیز، 

به همین   نحوی است که الگوی مجرمانه و تعارض با قانون از سوی طفل و نوجوان خنثی گردد وبه
 آموزشی، نظارتی و مراقبتی هستند.   دلیل قرارها عمدتاا 

اسالمی   مجازات  قانون  بزهکا  اطفال  برای در  نوجوانان  پاسخو  مصادیق  و  های  ر،  اجتماعی 
بندهای الف   ، اول ۀ  : دستاست  بینی شدهآمیز قضایی ناظر به آنان در چهار دسته پیش تصمیمات ارفاق

 
رتکب جرمی  وسیله دادگاه، م   یین شده بهگردد، در مدت تعدر تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می  (الف.  1

 .شودبینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی رفتار وی پیش ۀنشود و از نحو
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، یعنی تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی، تسلیم به  مجازات اسالمیقانون    88  ۀتا پ ماد
خذ تعهد کتبی ای دادگاه، اخطار و تذکر یا  قاض  ۀوسیلهاشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، نصیحت ب

  ،اجرا و مقام صالح ناظراعمال، ضمانتۀ  به عدم تکرار جرم. در این دسته از تصمیمات نوین، نحو
تعیین در بندهای دستورات اختیاری قابل  ، دوم ۀ  دست  ؛ده و از این حیث واجد اشکال استبینی نشپیش 

ماد و ب  مهم  هستند  88  ۀالف  پاسکه  بیهای  خترین  حال  عین  در  و  ها  آن  ترینضابطهاجتماعی 
اوالا   ؛باشندمی  اختیاری هستند  زیرا  این دستورات،  بر تصمیم    ثانیاا   و  صدور  نوعی دستور تکمیلی 
باشند. در همین خصوص، ایرادی که وجود دارد این است می  نی بر تسلیم طفل یا نوجوان بزهکارمبت

تسلیم در خالل  فقط  بهمی   که  مانند نصیحتها  آن   توان  مواردی  در  و  توان چنین  نمی  متوسل شد 
  ۀ ماد  که دراست  های ناظر به نوجوانان  سوم همان مجازاتۀ  دست  ؛دستوراتی را مورد استفاده قرار داد

و  ای  هفتهمثل انجام خدمات عمومی، حبس پایان  ؛اعمال هستندبرخی جرائم تعزیری قابل  برای  89
تدابیری هستند که   نون مجازات اسالمیاق 94و  90 ۀموجب مادم نیز بهچهار ۀ دست ؛اقامت در منزل 

مقرر در های  قضایی و در مقام جایگزینی برای تصمیمات و مجازات  آمیزتصمیمات ارفاق  عنوانبه
 ذکر در قالب مصادیق تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط قابل   89و    88مواد  

 باشند. می 
کی د بر اصالح و بازپروری و همچنین جلوگیری از تکرار بزهکاری و رفتار معارض با قانون لزوم تأ

اجتماعی مدنظر قرار گیرند. بنابراین با توجه  های  می هستند که باید در تعیین پاسخمههای  رسالت
طفل  گردد که  می  کاهد، بلکه باعثمی  زنییند برچسبا از فر  تنهانهبه اینکه برخی از این دستورات  

تر و با  توان پیشنهاد داد که مقنن به شکلی منظممی   یا نوجوان به احترام به هنجارها را بیاموزد؛ لذا
پاسخپیش  غیراختیاری  صدور  امکان  تبصرهای  بینی  در  مقرر  گام    88  ۀماد  (الف)بند    ۀاجتماعی 

بای بردارد.   پیش   دهمچنین  صرف  که  داد  قرار  ازمدنظر  برخی  کلی  و  اختیاری  های پاسخ   بینی 
به آن   کمتری   قضایی   ات شود و مقام تعبیر به عدم استفاده می   ، مدار برای سیاست جنایی قضایی اجتماع 
های قضایی و اجرایی، خود به ابهامات . علت این امر نیز جدای از مشکالت و بستر شوند می متوسل  

زادی مشروط، تعویق صدور آمیز قضایی مثل آ؛ ابهاماتی که در نهادهای ارفاق است قانونی نیز مرتبط  
شود. همچنین الزم است به این نکته اشاره شود که با توجه ات مشاهده می حکم و تعلیق اجرای مجاز 

دار را خدشه ها  آن   های اجتماعی که ممکن است فلسفۀ تقنینی مناسب و زیاد از پاسخ نا استفادۀ    به امکان 
 ها و دستوالعمل قضایی ارشادیستفاده از بخشنامه ها، با ا الزم باشد اعمال این دسته از پاسخ   ، نمایند 

های اجتماعی به هدف میسرتر گردد. در نهایت ذکر این مطلب ضروری است که زمانی اجرای پاسخ 
ویژه ه هایی مشخص، نهادها، مأموران و ب اجرا ضمانت نمودن  یابد که در عین برقرار غایی خود دست می 
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ویژه  اجرای  مددکاران  برای  را  می دا ختصاص  ا   آنای  پیشنهاد  لذا  ضابطه د؛  تعیین  که  این گردد  مند 
نحو به   رویه شود تا   های اجتماعی در سیاست جنایی قضایی با تدارک سازکار اجرایی مناسب آن پاسخ 

 .یازیم تری به هدف مدنظر در سیاست جنایی تقنینی دست  مطلوب 
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