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چکیده
چگونگي پاسخ دهي به بزهکاری کودکان و نوجوانان ،بايد از مهمترين موضوعات مطرح در حوزه
سیاستگذاری های اجتماعي ،فرهنگي ،امنیتي و بهداشت رواني جامعه باشد .رويکردهای عدالت
تخمیني و عدالت ترمیمي ،بسته به نوع جرم ارتکابي و اوضاع و احوال فرد بزهکار ،ميتوانند در حوزه
پاسخ گويي به بزهکاری آنان سودمند واقع گردند .با توجه به سیاستهای تقنیني حاکم بر جامعه که
نقش بسیار مهمي در نوع پاسخ به بزهکاری دارد؛ ميتوان از تلفیق اين دو رويکرد جهت پاسخ دهي به
بزه کاری آنان سخن گفت .به شکلي که برخي جرايم آنان بدون لزوم ورود به نظام عدالت کیفری رسمي
حل و فصل گردد و برخي ديگر با واکنش جدی و سخت گیرانه آن روبرو گردد که در اينصورت تقسیم
بندی بین بزهکاران نرم و سخت انجام ميگیرد که مشخصاً موجب تفکیک میان نوع واکنش و پاسخ
عدالت کیفری نیز مي شود .در حقیقت در قوانین فعلي مرتبط با بزهکاری کودکان و نوجوانان ،قوانین
ع ام وکلي جايگزين توجه به واقعیات زندگي هر فرد بزهکار شده است .قانونگذار بايد با مشخص
نمودن معیارهای خطر ،مانع تفاسیر مختلف میزان خطرناکي هر بزهکار و نهايتاً پاسخهای بي ضابطه

با توانايي های فردی ،شخصیتي ،اجتماعي و  ...هريک ،گام موثری برای کاهش جرايم ارتکابي توسط
آنها ميباشد.
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بزهکاری ،کودکان و نوجوانان ،تفکیک در پاسخ دهي ،عدالت ترمیمي ،عدالت تخمیني.
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مقدمه
امروزه معناي کودکي و نوجواني تا اندازه بسياري متحول شده است .کودکان و نوجوانان از
نظر شخصيت و رفتار دیگر محصول کامل آموزش و پرورش والدین (خانواده) ،دبستان و
دبيرستان نيستند .در پرتو تحوالت علمي ،فني و هنري سازوکارها و نهادهاي جدیدي به وجود
آمده که خواسته یا ناخواسته در شکل گيري شخصيت کودکان و نوجوانان و جهت دهي به
رفتار و کردار آنان نقش مهمي دارد .به لحاظ سرمایه گذاري زیاد بسياري از والدین درباره
فرزندانشان ،کيفيت جامعه پذیري و آگاه سازي اجتماعي آنان بهبود یافته است .بنابرین زودتر
از سنين متعارف گذشته به یک سلسله مطالب ،معلومات و رفتارها واقف ميشوند .به عبارت
دیگر ،زودتر از سنين سنتي باليده ميشوند و باليدگي زودرس دارند .همچنين امروزه به لحاظ
گسترش اینترنت و انتقال همزمان تصاویر و اطالعات ،آموزش و پرورش کودکان تا اندازه اي
جهاني شده است از این روست که جامعه نميتواند مانند گذشته با کودکان و نوجوانان رفتار
کند .بنابرین ،بخشي از شخصيت و منش فرزندان محصول فن آوري هاي نوین است .مطالعات
بيست ساله ي جرم شناسان کانادایي ،فرشت و لوبالن ،۱در اواخر قرن بيستم نشان داد که در
کنار اکثریت کودکان و نوجوانان بزهکار که ارتکاب جرم یک اتفاق ساده و تصادف در فرآیند
جامعهپذیري و دوران شکل گيري شخصيت آنها محسوب ميشود (بزهکاران اتفاقي) ،کودکان
و نوجواناني وجود دارند که اختالل شخصيت در آنها عميق است و از نظر سني زودتر از سن
متعارف وارد بزهکاري مي شوند .بر اساس نتایج همين مطالعات ،کودکان و نوجوانان هر چه
زودتر مرتکب جرم شوند و یا به انحراف و ناسازگاري روي آورند ،احتمال تبدیل شدن آن ها به
بزهکاران مقاوم و تکرار کنندهي مکرر جرم در آینده (دوران بزرگسالي) زیاد ميشود (بزهکاران
زودرس و مزمن) .ناگفته پيداست که جرم شناسي حقوقي ،موضوع قابليت انتساب عمل ارتکابي
را براي بزهکاران زودرس قابل تامل ميداند زیرا ،در ميان کودکان و نوجوانان نيز "ابر
بزهکاران" و "مجرمان خشني" وجود دارند که گفتمان جرم شناسانهي سنتي مبتني بر
تخفيف کيفري مسئوليت و اعمال اقدامهاي تربيتي صرف در قبال آنان ،موضوعيت و توجيه

Frechette & Leblanc
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خود را از دست ميدهد .بدین ترتيب ،ادواربندي سن کودکان ،حفظ اصل عدم مسئوليت
کيفري براي آنان و پيش بيني اقدامهاي حمایتي صرف در قبال کودکان و نوجوانان ،به شکل
گذشته ،دیگر با یافتههاي جرم شناسي کودکان منطبق نيست .جرم شناسي مدرن ،بر اساس
نتایج مطالعات ميداني از جمله مطالعات فرشت و لوبالن در دانشگاه مونترال کانادا به این نتيجه
رسيده است که باید کودکان و نوجوانان " بزهکار اتفاقي" را از کودکان و نوجوانان "ابر بزهکار"
یعني داراي شخصيت مجرمانهي مزمن و پایدار که به "جرایم متشخص" روي ميآورند،
تفکيک کرد و به دنبال بازبيني قوانين و مقررات کيفري ناظر به بزهکاري کودکان و نوجوانان و
وضع " راهبردهاي افتراقي ،بر پایه دو معيار پيش گفته ،براي بزهکاري آنان" بود( .نجفي
ابرندآبادي ،۱3۹2 ،ص )۹30-۹3۱
2
عدالت ترميمي ۱و عدالت تخميني  ،سازوکارهایي را در این خصوص ارائه دادهاند .رویکرد
نخست ،در پي احقاق حقوق بزه دیده و ایجاد زمينه مشارکت فعال وي و جامعه در فرآیند
اجراي عدالت و به جاي مجازات بزهکار ،بر حل و فصل مشکالت ناشي از جرم و مسئوليت پذیر
کردن بزهکار تاکيد دارد .در واقع ،در این فرآیند جرم ،اقدامي عليه فرد دیگر یا اجتماع تلقي
مي شود نه اقدامي عليه دولت .و در مورد کودکان و نوجوانان به دنبال جایگزین کردن آن با
نظام عدالت کيفري ميباشد .رویکرد دوم اما جرم را یک امر عادي و بهنجار در جامعه تلقي
ميکند و به دنبال طبقه بندي و مدیریت مجرمان بر اساس احتمال خطر و ميزان تکرار
جرمشان ميباشد .این نوشتار با بررسي جرم شناسانهي برخي از خصایص و اهداف این دو
رویکرد و با توجه به در نظر داشتن آینده این گروه آسيب پذیر ،به دنبال دستيابي به متناسب
ترین پاسخ به آنان ميباشد .و در این راستا ،سواالتي گردآوري و در قالب فرضيه به آنها پاسخ
داده شده است.

Restorative Justice
Actuarial justice

1
2
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 -۱دیدگاههاي عدالت تخميني و ترميمي در خصوص علتشناسي جرایم کودکان و نوجوانان
و پاسخ دهي به آنان چيست؟
 -2حمایت حقوقي و جرمشناختي از کودکان و نوجوانان در پرتو نظریههاي عدالت تخميني
و ترميمي با چه چالش هایي مواجه است؟
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سواالت:

87

پاسخدهي به بزهکاری کودکان و نوجوانان :تخمیني يا ترمیمي

فرضیهها:

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،32تابستان ۱3۹6

 -۱از منظر نظریه هاي عدالت تخميني و ترميمي پاسخ دهي به ارتکاب بزه به گونهاي که
متناسب با خصيصه آسيبپذیري آنان باشد به موازات عوامل بزه دیده محور منوط به
شناسایي عوامل خطر محور ميباشد.
 -2چالشهاي پيرامون حمایت حقوقي و جرمشناختي از کودکان و نوجوانان محور فقدان
نگرش تلفيقي به دو مولفه نرخ خطر و آسيبپذیري و اکتفاء به حمایتهاي عام است.
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کودکان و نوجوانان به لحاظ سني و شخصيتي در برابر وقایع اجتماعي از جمله انحراف و
بزهکاري آسيب پذیرتر از دیگران اند .بررسي ریشهاي مسایل کودکان و نوجوانان و از آن جمله
بزهکاري کودکان و نوجوانان و پاسخ دهي مناسب به آنها براي رسيدن به یک جامعه ایده آل
شرطي ضروري است .با توجه به سياستگذاريهاي مختلف راجع به کودکان و نوجوانان بزهکار
در کشور و به دست نيامدن نتيجه مورد نظر یعني اصالح و درمان آنها و به تبع آن کاهش
ارتکاب جرم توسط آنان ،این نوشتار در نظر دارد ضمن بررسي اهداف دو رویکرد ،الگویي
تلفيقي از یافته هاي این دو رویکرد را به منظور متناسب ساختن پاسخهاي کيفري و جرم
شناختي در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار بدست آورد و با تاکيد به تشکيل و بررسي پرونده
شخصيت و رفع نيازهاي کودکان و نوجوانان بزهکار موجبات ارتقاء و بهبود وضعيت آنها را
فراهم آورد .همچنين ذکر این نکته الزم است که بيان شود ،چارچوب این نوشتار بررسي جرم
شناسانه ي این دو رویکرد ميباشد و اميد است که در آثار دیگري به بررسي جلوه هاي این دو
رویکرد در حوزه سياست تقنيني حاکم بر جامعه پرداخته شود.
همچنين باید اذعان داشت که شيوه کتابخانه اي به منزله روش پژوهش این مقاله انتخاب
شده است .نگارنده با بررسي اهداف و ویژگي هاي دو رویکرد عدالت تخميني و ترميمي و هم
چنين با مراجعه به بنيان هاي نظري مرتبط با موضوع این نوشتار که در منابع مختلف موجود
در کتابخانه ها و اماکن دیگر قابل دسترسي است از طریق فيش نویسي ،اقدام به جمع آوري
دادههاي مورد نظر کرده است .که با استفاده از روش تحليلي -توصيفي که در حقوق کيفري
متداول است به تحليل توصيفي دادهها پرداخته است.
 -1چگونگی پاسخ دهی به کودکان و نوجوانان بزهکار در رویکرد عدالت تخمینی
الگوي عدالت تخميني بر تعهدات و مسؤليت هاي کودکان بزهکار و حتي والدین آنها نسبت
به دیگران از جمله بزه دیده ،جامعه و حکومت تاکيد ميکند .این رویکرد با هدف افزایش
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کارایي نظام عدالت کيفري بر کنترل جرم و مجرمان تمرکز ميکند .از این رو در الگوي عدالت
تخميني ،پيشگيري خنثي کننده بزهکاري کودکان و نوجوانان بر سایر اهداف نظام عدالت
کيفري اولویت مي یابد .در نتيجه جبران خسارت بزه دیده و سایر اقدامات و تعهدات بزهکار تنها
از این رو ميتواند اهميت داشته باشد که موجب کاهش ميزان ارتکاب جرم و تکرار آن شود.
مبناي نظري الگوي مدیریت خطر (ریسک) ،ایدئولوژي «قانون و نظم» است که بر افزایش
کارایي و تاثيرگذاري نظام عدالت کيفري از طریق اعمال و اجراي سياست کيفري سختگيرانه
تاکيد مي کند .الگوي مدیریت خطر (ریسک) با هدف مدیریت پيشگيري کيفري از بزهکاري
کودکان و نوجوانان به مداخله پيش دستانه و زودرس براي «خفه کردن نطفه» بزهکاري توجه
مي کند به همين دليل قلمرو مداخله الگوي مذکور نه تنها فقط رفتارهاي جنایي ،بلکه
رفتارهاي نامطلوب و غير اجتماعي آنان نيز خواهد بود .بنابرین با استمداد از مفهوم «خطر» و
مدیریت آن (م دیریت خطر) دامنه مداخله نظام عدالت کيفري به پيش از تولد فرد ،دوران رشد،
مدیریت خانواده ،حضور در مدرسه و  ...نيز تسري ميیابد به این منظور به جاي پاسخ دهي به
بزه و رسيدگي به آن ،حمایت از امنيت اجتماعي و نظم عمومي ،مبناي نظري «مداخله پيش
دستانه نظام عدالت کيفري» را تشکيل ميدهد .الگوي عدالت تخميني زمينه هاي کاهش سن
مسؤليت کيفري و یا تشدید پاسخ هاي کيفري به کودکان و نوجوانان بزهکار یا معارض قانون را
نيز فراهم کرده است .در نتيجه اماره مطلق عدم مسؤليت کيفري گاه انکار ميشود و بر ضرورت
واکنش نسبت به تمامي رفتارها ي جنایي کودکان در هر سن که باشند تاکيد ميگردد( .غالمي،
 ،۱3۹2ص )۱02-۱03
همانطور که از این مطالب مشخص است رویکرد عدالت تخميني در پي تغيير بزهکاران
نميباشد بلکه مي خواهد به اشکال مختلف آنها را مدیریت کند تا مانع ارتکاب جرم توسط آنها
شود که ميتوان گفت این کنترل در قبال کودکان و نوجوانان به سهولت بيشتري نسبت به
بزرگساالن انجام ميگيرد .این رویکرد در جهت وصول به اهداف خود از روشهایي از قبيل
ارتقاي سرعت در فرآیند رسيدگي ،مداخله زودرس در امور کودکان و نوجوانان ،کاهش سن
مسئوليت کيفري و یا تشدید پاسخهاي کيفري به کودکان و نوجوانان بزهکار یا معارض قانون
استفاده مي کند .سرعت بخشي به فرآیند کيفري ،از جمله سرعت در تعقيب بزهکاران ،دادرسي
کيفري و اجراي مجازات از مهمترین سازوکارهاي نظام عدالت کيفري براي پيشگيري از
بزهکاري به شمار ميرود.
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به گونهاي که برخي از اندیشمندان علوم جنایي به ویژه "سزار بکاریا" آن را مناسبترین
راهکار براي کاهش ميزان بزهکاري شناسایي کردهاند .به باور بکاریا ،سرعت در فرآیند کيفري،
به ویژه سرعت در اجراي کيفر باعث ميشود که بزهکاران احتمالي و واقعي ،نظام عدالت کيفري
را نسبت به بزهکاري سختگير تلقي کنند و در نتيجه بارگران کيفر و پيامدهاي بزهکاري تا
اندازه اي که امکان دارد براي دیگران محسوس باشد ،زیرا هر چه زمان ميان ارتکاب جرم و
پاسخ دهي دستگاه عدالت کيفري کوتاهتر باشد ،ربط دادن برخورد نظام عدالت کيفري با بزه
واقع شده در ذهن شهروندان سریعتر انجام ميپذیرد و سبب ميشود که آنان فوراً یکي را علت
و دیگري را معلول به شمار آورند ،بدین سان از نظر وي محاکمه سریع بزهکاران و سرعت
بخشي به اجراي کيفر بر آنان ،نقش بسزایي در کاهش ميزان بزهکاري ایفا ميکند( .نيازپور،
 ،۱38۹ص )364
"ادوین ليمرت" معتقد است که « :کنترل اجتماعي افراد موجب انحراف ميشود ».گسترش
شبکه مداخله در مورد کودکان کمتر از سن مسئوليت کيفري نيز به عنوان کودکان در معرض
خطر بزهکاري اعمال ميشود به گونه اي که رفتارهاي ضد اجتماعي کودکان و نوجواناني را که
حضورشان در اجتماع موجب ترس ،اذیت و سلب آسایش ميگردد را نيز شامل ميشود .در واقع
نظام عدالت کيفري نوجوانان و نهادهاي وابسته به آن دامنه مداخله خود را به گونه اي گسترش
مي دهند که از نظر تعداد ،کودکان بيشتر و از نظر سن ،کودکان جوانتري را شامل ميشوند.
نکته قابل تامل در اینجاست که حتي در موارد خاصي احراز مجرميت قبلي نيز جهت اینگونه
مداخالت الزم نيست .یعني نيازي به ارتکاب جرم براي مداخله از جمله مداخله نظام عدالت
کيفري نخواهد بود .در بيشتر موارد مداخله از طریق تشخيص ،صالحدید و پيش بيني ساختگي
آغاز ميشود؛ بدین معنا که پيش بينيها در چنين مواردي بيشتر برخاسته از سالیق پيش بيني
کنندگان است ،نه پيش بيني منطبق با واقعيت .کودکان و نوجوانان نه تنها بر مبناي آنچه که
انجام داده اند ،بلکه با توجه به آنچه که ممکن است انجام دهند ،یا آنچه که تصور ميشود
هستند ،در معرض مداخالت رسمي نظام عدالت کيفري قرار ميگيرند( .مهرا ،۱3۹0 ،ص -۱۱۱
)۱03
به اعتقاد نگارنده سرعت بخشي در فرآیند رسيدگي به بزه به خصوص در مورد کودکان و
نوجوانان از اصليترین مواردي است که باید اعمال گردد .در واقع آنها به دليل شخصيت تکامل
نيافته و به تبع آن آسيب پذیر بودنشان نياز به مراقبت و کنترل از جانب خانواده دارند .گاه
نقش حمایتي خانواده این تصور را در کودکان و نوجوانان ایجاد ميکند که در صورت خطا نيز
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مسئوليتي گریبانگير آنها نخواهد بود .از این منظر مرتفع ساختن و یا تایيد این تصور ،بستگي
به عملکرد نظام عدالت کيفري دارد که به شکلي ميباشد که کودکان و نوجوانان بزهکار
احساس کنند در قبال رفتار خالف قانوني که انجام داده اند نظام عدالت کيفري سریعاً اقدام
کرده است یا خير .از سوي دیگر باید به این نکته توجه داشت که نباید سرعت بخشي در فرآیند
رسيدگي به معناي برخورد یکسان با پرونده ها تلقي گردد .بدین معنا که صرفاً جهت کارایي
بهتر فرآیند کيفري و منتفع شدن نظام عدالت کيفري ،کيفيت رسيدگي به پروندهها ،قرباني
کميت رسيدگي گردد .در حقيقت ،تسریع در رسيدگي زماني متناسب با اوضاع و احوال حاکم
بر کودک یا نوجوان مي باشد که منظور از آن شتاب و عجله در امر دادرسي تلقي نگردد ،زیرا
کار قضایي نياز به دقت و تعمق داشته و اشتباهات ناشي از بي توجهي در نتيجه شتاب زدگي،
آثار زیانباري به ویژه در مورد آینده ي کودکان و نوجوانان به همراه خواهد داشت.
همانطور که بيان شد ،مداخله زودرس زمينههاي کاهش سن مسئوليت کيفري را فراهم
ميآورد .در این صورت گرایش به استفاده از پاسخ هاي کيفري نسبت به تمامي رفتارهاي
مجرمانه کودکان اعم از خفيف و خطرناک گسترش ميیابد و ممکن است تفکيکي ميان
رفتارهاي مجرمانه و رفتارهاي صرفاً نامطلوب و غير اجتماعي صورت نگيرد و این خود تبعات
زیانباري را براي کودکان و نوجوانان ایجاد ميکند .به دليل اینکه مانع تفکيک جرایم خفيف از
شدید و به تبع آن اتخاذ تدابير و برنامههاي متناسب با هر کدام ميگردد چه بسا برخي از
جرایم آنان بتواند بدون ورود کودک یا نوجوان به فرآیندهاي رسمي کيفري حل و فصل گردد.
بنابرین ميزان و نحوه مداخله و کنترل اجتماعي باید متناسب با اوضاع و احوال حاکم بر وي و
مصالح آنها لحاظ گردد.

شماره ، 32تابستان ۱3۹6

بازپروري بزهکاران ،در سالهاي اخير همواره در جوامع مختلف بشري مورد توجه
اندیشمندان و سياستگذاران جنایي بوده ،اما مانند بيشتر مفاهيم علمي و اجتماعي معاصر
داراي یک شکل ثابت نبوده ،بلکه در گذر زمان و در رویارویي با سایر مفاهيم جدید بود که در
نتيجه تعامل ميان مفهوم خطر جرم و بازپروري بزهکاران به وجود آمده است .واقعيت این است
که در چهار دهه اخير ،وضعيت جدیدي در کشورهاي مختلف در حوزه جرم و امنيت ایجاد
شده است که بر اساس آن همزمان با افزایش جمعيت کيفري زندانها ،ميزان بزهکاري نيز
افزایش یافته و این امر موجب شده که توجه افکار عمومي ،محافل علمي و مراجع رسمي نسبت
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به خطر جرم بزهکاران افزایش یابد .با این حال نحوه پاسخ دهي نظامهاي مختلف حقوقي به
این وضعيت ،متفاوت بوده است .در یک تقسيمبندي کلي ميتوان پاسخ گویي نظامهاي مختلف
حقوقي را به این وضعيت در دو دسته کلي قرار داد :نخست ،گرایش به نظریه "هيچ چيز موثر
نيست" و نفي اثر بخشي بازپروري در کاهش ميزان بزهکاري و در نهایت بازگشت به کيفر و
۱
سزادهي بيشتر .دوم ،اصالح نظام عدالت کيفري و بقا بر باور "موثر بودن اندیشه بازپروري".
امروزه با فرو رفتن فضاي غبارآلود حاصل از مباحث غير علمي نظریه "هيچ چيز موثر
نيست" و عوامگرایي کيفري ،به تدریج فضاي علمي در دانش علوم جنایي غالب گشته و جنبش
"سنجش ميزان اثر بخشي برنامه هاي اصالحي -درماني" مطالعات ارزیابي کنندهاي را با خود
به همراه آورد .جنبش" سنجش ميزان اثربخشي برنامه هاي اصالحي -درماني" رویکردي کامالً
علمي دارد .این جنبش بر سنجش دقيق برنامههاي بازپروري تاکيد ميکند که از یک سو بر
شناسایي عوامل اثربخشي برخي برنامهها در مقابل برخي دیگر متمرکز شدهاند و از سوي دیگر
به کشف عوامل خطر جرم ميپردازد .این جنبش در طول سالهاي متمادي ،به سنجش برنامه
هاي اصالحي و درماني جهت شناسایي و تفکيک برنامه هاي اثربخش از غير اثر بخش تاکيد
نموده و بدین ترتيب زمينه هاي الزم را براي شکل گيري نوعي بازپروري خطر مدار فراهم کرده
است .یکي از لوازم واقع بيني در بازپروري گرایي جدید توجه به خطر جرم بزهکاران است .بر
این مبنا ،برنامه هاي بازپروري بزهکاران بر اساس طبقه بندي خطر جرم بزهکاران طراحي و به
اجرا گذاشته ميشود .در این رویکرد ،بازپروري وسيله مدیریت خطر بزهکاران است و نه یک
هدف اصلي .اگر برنامه هاي بازپروري اثربخش نباشند ،ميتوان از سایر تدابير مدیریت خطر
جرم نظير توان گيري استفاده کرد .بدین ترتيب امروزه از بازپروري گرایي ،در چارچوب رویکرد
خطر مداري استفاده ميشود نه رویکرد رفاه مداري صرف .این بدان معناست که ميتوان شاهد
شکل گيري نوعي تفکيک یا دوگانه سازي در استفاده از تدابير بازپرورانه بود که به موجب آن،
بزهکاران بسيار خطرناک عمدتاً مشمول تدابير توان گيرانه قرار ميگيرند و براي بقيه بزهکاران
از تدابير اصالحي  -درماني استفاده ميشود .این مطالب دربردارنده همه ویژگيهاي بازپروري
گرایي جدید نيست بلکه در حقيقت دربردارنده پيوندي عميق ميان خطر جرم و بازپروري است
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منظور از این پيوند این است که در بازپروري گرایي جدید در کنار مفهوم خطر جرم به عوامل
اصالحي-درماني نظير عوامل مرتبط با نيازهاي آنها و ميزان تاثيرپذیري آنان از برنامههاي
بازپرورانه نيز توجه ميشود .در ادبيات تخصصي جرم شناسي ،مدل بازپروري "خطر ،نياز و
تاثيرپذیري" مصداق بازپروري گرایي جدید تلقي ميشود.
2
در سال  ۱۹۹0ميالدي ،اندروز ،بونتا و هوگ ۱تحقيقي در رابطه با مدل  RNRمنتشر کردند
که در آن بر سه اصل معتقدند :نخست ،اصل خطر که براساس آن و براي افزایش اثربخشي
برنامههاي اصالحي -درماني باید سطح و ميزان این برنامهها با سطح خطر بزهکاران هماهنگ
شود؛ برنامه هاي فشردهتر براي بزهکاران بيش خطر و برنامههاي مالیمتر براي بزهکاران کم
خطر .دوم ،اصل نياز که بر طبق آن برنامه هاي اصالحي-درماني باید نيازهاي جرمزاي بزهکاران
را هدف قرار دهند .سوم ،اصل تاثيرپذیري که بر پایه آن باید روش ارائه برنامههاي اصالحي -
درماني با روش یادگيري و توانایيهاي هر یک از بزهکاران منطبق شود( .قاسمي مقدم،۱3۹2 ،
ص  3)۱8۹-۱۹8کودکان و نوجوانان به عنوان یکي از گروههاي آسيب پذیر جامعه ،به علت
وضعيت و ویژگيهاي آنها همواره از توجهات ویژهاي برخوردار بودند .بنابرین نحوه پاسخ دهي
به آنان نيز باید به صورت دقيق و ارزیابي شده صورت گيرد .به اعتقاد نگارنده با توجه به اهداف
مدل خطر ،نياز و تاثيرپذیري و با توجه به تحوالت رفتارهاي مجرمانه و ناسازگارانه کودکان و
نوجوانان و احساس نااميدي از بي اثر بودن ضمانت اجراهاي درنظر گرفته شده ،در جوامع
کنوني نيز مردم خواستار شدت عمل نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار بوده و ضمانت
اجراهاي کنوني را براي تامين امنيت خود کافي نميدانند .بنابرین این مدل ميتواند در رابطه
با کودکان و نوجوانان بزهکار مورد بررسي قرار گيرد زیرا که هم به اصالح و درمان این گروه در
پرتو رفع نيازهاي آنها توجه شده و هم سطح خطرناکيشان ارزیابي ميشود و متناسب با آن
تدابيري اتخاذ ميشود.
توجه به ویژگيهاي فردي کودکان و نوجوانان مقدمه تاثيرگذاري تدابير اصالح و درمان
مي باشد .بدین صورت که متناسب با نيازها و ضعف هاي هر کودک یا نوجوان برنامههایي درنظر
گرفته مي شود نه اینکه صرفاً از یک روش مشابه و بدون در نظر گرفتن ویژگيهاي فردي و
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خانوادگي هر بزهکار به دنبال اصالح و درمان اصولي و واقعي هر یک بود .در این صورت است
که ميتوان به مثمرثمر بودن نتایج این قبيل برنامهها اميدوار بود .در حقيقت با توجه به چنين
رویکردهایي در کنار اصالح رویکردهاي رسانه هاي گروهي و تقویت نهادهاي عدالت کيفري
ميتوان از غير خودي دانستن فرد بزهکار و بروز عوام گرایي کيفري در جامعه جلوگيري کرد.
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در رویکرد امنيت محور ،در خصوص کنترل تکرار جرم بزهکاران مزمن با سازوکارهاي
کيفري طرد و توان گيري باید گفته شود که دیدگاه غالب در خصوص مجرمان خطرناک (که
شامل تکرارکنندگان جرم ،مرتکبان جرایم خشونت آميز و جرایم جنسي ميباشند) بدین
صورت است که این افراد دیگر قابل اصالح و درمان نيستند .از این رو گروههاي پرخطر اغلب با
مجازاتهایي چون کيفر مرگ و حبسهاي طوالني مدت از جامعه طرد و دور نگه داشته
ميشوند .در واقع راهبرد اصلي در رویارویي با خطر تکرار جرم ،توانگيري از بزهکاران است.
(مهدوي پور و شهراني کراني ،۱3۹3 ،ص  )۱68در این ميان استفاده از یافتههاي برخي از
محققان مبني بر اینکه گروه کوچکي از بزهکاران جامعه مسئوليت بيش ترین ميزان جرایم
موجود را برعهده دارند ،موجبات طرح ناتوانسازي گزینشي را ایجاد کرد .پيش از این امر ،هدف
ناتوان سازي جمعي مدنظر بود که براساس آن حبس بدون هيچ نوع تالشي نسبت به پيش بيني
کساني که پرخطر تلقي ميشوند در مورد تمامي بزهکاران اعمال ميشد ولي ناتوانسازي
گزینشي به مثابه نسخه جدید اندیشه ناتوانسازي ،پيشگيري از جرم را از طریق اعمال
محدودیت جسمي بر بزهکاران بر اساس پيشبيني درجه خطرناکي و اجراي آن بر بزهکاران
خطرناک محقق ميسازد( .ساعدي و قياسي ،۱3۹3 ،ص  )۱2۱در این رهيافت ،برنامههاي
ناتوان سازي به صورت پراکنده و یا در مورد همه مجرمين اعمال نميگردد؛ بلکه پرخطرترین
مرتکبين یا مجرمين مزمن ،به عادت ،مقاوم شناسایي شده و برنامههاي ناتوانسازي بر آنها
تحميل مي گردد .مثالً مطالعات پيگير در زمان در کشورهاي مختلفي چون آمریکا ،کانادا،
انگلستان ،دانمارک و نيوزیلند نشان داده است وقتي یک گروه از افرادي که در یک سال متولد
مي شوند را تا بزرگسالي تحت نظر قرار دهيم ،درصد اندکي از آنان که معموالً زیر  ۱۱درصد
است ،مرتکب قسمت عمده جرایمي ميشوند که به وسيله کل گروه رخ ميدهد .به طور مثال
در مطالعه اي که در فيالدلفيا بر روي یک گروه از پسران صورت پذیرفت ،مشخص شد  6درصد
آنها ،مسئول  22درصد از تماسهاي صورت گرفته با اداره پليس بودند که به وسيله کل گروه
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شکل گرفتهبود .دیدگاههاي عمومي غالب این است که این افراد قابل اصالح نبوده و ارعاب و
بازدارندگي نيز در مورد آنها صادق نيست( .پاک نهاد ،۱388 ،ص )۱22-۱23
با تامل در مطال ب فوق و با توجه به اینکه درصد کمي از نوجوانان مرتکب شدیدترین و
خطرناکترین جرایم ميشوند ،باید هدف از مجازات ناتوانسازي و نيز هدف از پاسخدهي به
کودکان و نوجوانان روشن گردد .همانگونه که مشخص است پاسخدهي به این گروه آسيب پذیر
باید در یک بستر مناسب و از رهگذر تدابير سنجيده انجام شود زیرا ماهيت ،نوع پاسخدهي و
نحوه اجراي آنها بر جهت و آینده رفتاري آنها تاثيرگذار ميباشد .هدف از انتخاب و ناتوانسازي
این دسته از بزهکاران کاهش ميزان جرایم ،جمعيت زندان و هزینه ها اعالم شده است .به
عقيده طرفداران این رویکرد باید آزادي مجرم ،از این جهت که از آزادي به درستي استفاده
نمي کند ،سلب شود پس هدف از سلب آزادي با تحميل مجازات ،دیگر اصالح و درمان نيست،
بلکه حفظ امنيت بخش بزرگتر جامعه در برابر کساني است که با نشان دادن حاالت خطرناک
پيشيني ،تعارض خود را با جامعه نشان دادهاند.
هدف از پاسخدهي و واکنش نسبت به بزهکاري کودکان و نوجوانان همواره به شکل اصالح
و باز پروري و امکان بازگشت آنها به جامعه ،بيان و در قوانين منعکس شده است .در ارتباط با
کودکان و نوجوانان بزهکار مکاني به نام " کانون اصالح و تربيت" تعبيه گشته است که هدف از
نگهداري آنان در این مکان با عنوان اصالح و تربيت مشخص و از بزرگساالن مجزا شده است .به
بيان واضح تر مي توان گفت نگاه نوین نظام عدالت کيفري با اهداف سلب حقوق و توانایيهاي
فرد بزهکار و انباشت توده هاي مجرمين پر خطر در مکاني به نام زندان با اهداف پاسخ دهي به
بزهکاري کودکان و نوجوانان و نگهداري آنان در کانون اصالح و تربيت با توجه به قوانين فعلي
در تعارض است .از این منظر در کانون اصالح و تربيت حتي مجرمان خشن زیر ۱8سال نيز
تحت تعليم برنامههاي اصالحي-تربيتي واقع ميشوند و نميتوان قسمتي را صرفاً به عنوان
نگهداري از مجرمين خطرناک با هدف دوري از جامعه و اعاده احساس امنيت به جامعه در نظر
داشت .در واقع ورود کودکان و نوجوانان به کانون اصالح و تربيت مساوي است با برنامه ریزي و
اتخاذ تدابير آموزشي و تربيتي براي آنان.
روش هاي ناتوان سازي براي مجرمين خطرناک اغلب به شکل حذف مجرم از جامعه یا طرد
او در یک بازه زماني مشخص معنا ميیابد .در قوانين فعلي با توجه به شرایط ذکر شده در ماده
 ۹۱قانون مجازات اسالمي ،از مفهوم مخالف این ماده چنين بنظر ميرسد که صرفاً در موردي
که فرد ( نوجوان بالغ زیر  ۱8سال) مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شود ،حذف مجرم از
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جامعه اتفاق خواهد افتاد .اما در مورد طرد او در یک مدت مشخص با هدف ناتوانسازي،
امکانپذیر نيست به دليل اینکه با اهداف کانون اصالح و تربيت در تعارض ميباشد .و اگر چنين
سياستي امکانپذیر هم بود ،در رابطه با کودکان و نوجوانان صحيح نميباشد که دغدغه بازگشت
پذیري آنان به جامعه و پذیرش از سوي جامعه اهميت فراواني دارد .همچنين باید بيان داشت؛
چه در پاسخدهي به بزهکاران اتفاقي و چه مجرمان خشن ،باید به تحوالت جوامع از جمله در
زمينه آموزش و پرورش ،آگاهي زودهنگام آنان از حقوق خود ،متفاوت شدن رفتارهاي مجرمانه
و ناسازگارانهي کودکان و نوجوانان و  ....توجه داشت و متفاوت نگریستن و برخورد کردن به این
دو گروه را در اولویت اتخاذ تصميم گيريهاي مبتني بر پاسخدهي به آنان قرار داد.
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رشد و توسعه سياستهایي چون ناتوانسازي؛ ریشه در نگرشهاي نوین در مورد کنترل
جرم ،مرتکبين خطرناک و تکنيکهاي نوین مدیریت ریسک دارد .دیوید گارلند ،با مطالعه
جهت گيريهاي اخير سياست جنایي کشورهاي غربي که با مساله افزایش کمي و کيفي جرمها
روبه رو هستند ،به این نتيجه رسيده است که جهتگيري دوگانه سياست جنایي از دو دهه
گذشته به این سو را ميتوان در قالب دو گونه جرمشناسي متضاد دسته بندي و تبيين کرد:
جرم شناسي خود ( ۱جرم شناسي خودي) یا جرمشناسي زندگي روزانه 2که بزهکاران را به
منزله " مصرف کنندگان عقالني" ،درست مثل بقيه اعضاي جامعه ،مطالعه ميکند و جرم-
شناسي دیگري ( 3جرمشناسي غيرخودي) یا جرم شناسي محافظه کار که مجرمان را همچون
بيگانگاني تلقي و مطالعه ميکند که براي جامعه تهدید آميز و خطرناکاند.
مبناي علمي جرمشناسي خودي گسترهي وسيعي از نظریههاي جدید جرم شناختي-بزه-
دیده شناختي است که نظریه انتخاب عقالني ،نظریه فعاليت روزانه و نظریه سبک زندگي
(کوهن و فلسون) و نظریه پيشگيري وضعي-فني از جرم (کالرک) را دربر ميگيرد .ویژگي بارز
این نظریهها بزهدید-آماج محور بودن آن هاست؛ به عبارت دیگر ،رفتار بزهکار و انتخاب
مجرمانه او تابع رفتار بزه دیده ،نوع ،حالت و وضعيت آماج جرم است .در این نظریهها ،جرم یک
جنبه بهنجار و مشترک زندگي امروزي و پيامد ميان کنش اجتماعي انگاشته ميشود .وجه
1

criminology of the self
criminology of everyday life
3
criminology of the other
2
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مشخصه دیگر این نظریهها برنامههایي است که براي مبارزه با جرم توصيه ميکنند .هدف این
برنامه ها تغيير ماهوي رفتار اجتماعي بزهکاران بالقوه از گذر علت شناسي جرم و اتخاذ روشها
و برنامههاي اصالحي و درماني کالسيک براي پيشگيري از بزهکاري و بزهدیدگي نيست ،بلکه با
ارائه اطالعات دربارهي گروههاي خطردار و شناسایي خطرهاي جرم و در نتيجه خطر بزهدیدگي
که از گذر روشهاي سنجشي-آماري بدست آمدهاست درپي تغيير گزینهها و رفتار آنان است؛
چندان که ،بزهدیدگان نيز به نوبه خود براي محافظت از امنيت شخصي و بنا بر این کاهش
خطر بزهدیدگي خود اقدام ميکنند .در اینجا برنامههاي اقدام عليه جرم خطاب به نهادهاي
دولتي همچون پليس ،دادگاهها و زندان نيست ،بلکه فراتر از دولت و به طور عمده متوجه
سازمانهاي غيردولتي ،نهادهاي مدني و اعضاي جامعه است که با توجه به ظرفيت و توانایي
محدود نظام کيفري (پليس ،دستگاه قضایي ،زندان ها و  )....براي کنترل و بازدارندگي موثر
همه جرم ها و مجرمان از این پس باید در سياست جنایي مشارکت ،مداخله و هزینه کنند.
شهروندان و شرکتها و موسسههاي خصوصي باید بخشي از مسئوليت کنترل بزهکاري را خود
برعهده بگيرند .بدین ترتيب ،مسئوليت و هزینههاي دولت دست کم در مقابل بزهکاران
"خودي" که خطرناکي کمتري براي جامعه دارند کاهش ميیابد و همزمان موجب صرفهجویي
در بودجه عمومي ميشود.
گارلند در برابر جرم شناسي خودي جرم شناسي دیگري ( غيرخودي) را مطرح ميکند که
مبناي نظري آن محافظه کارانه است؛ چندان که ،بر پایه این رویکرد جرم شناختي ،برخي از
افراد به طور طبيعي بد و شرورند؛ یعني ،شباهت رفتاري و کرداري با بقيه اعضاي جامعه ندارند.
بنابراین ،جامعه باید به نام و براي تامين امنيت مردم ،با طرد و خنثي کردن آنان از خود دفاع
کند .جرم شناسي دیگري در واقع "یک جرم شناسي غيرخودي است که بزهکاران را اعضاي
خطرناک جامعه معرفي ميکند ،آنان را متعلق به گروههاي قومي ،نژادي و اجتماعي متفاوتي
ميانگارد که شباهت اندکي با ما دارند" و با بقيه اعضاي جامعه بيگانهاند .براي محافظت و
حمایت از مردم ،باید توان مجرمانه آنان را گرفت و از گذر زندانهاي طوالني مدت این قبيل
مجرمان را از جریان زندگي عادي جامعه خارج کرد( .نجفي ابرندآبادي ،۱3۹2 ،ص )733-744
از این منظر در این رویکرد طيفي از مجازاتها با عنوان مجازاتهاي توانگير مطرح شد.
با توجه به مطالب فوق ،ميتوان گفت که دغدغه جرم شناسي خودي ،اصالح و بازسازگاري
اجتماعي کودک یا نوجوان بزهکار ميباشد به دليل اینکه فرد بزهکار را متعلق به جامعه ميداند
و درصدد بازگشت وي به جامعه است در صورتيکه دغدغه جرم شناسي غيرخودي ،مصونسازي
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جامعه و اعاده احساس امنيت به جامعه ولو به قيمت طرد کودک یا نوجوان بزهکار ميباشد.
بنابرین در جرم شناسي غيرخودي هرچند در محل نگهداري این قشر آسيب پذیر برنامههایي
درجهت تربيت و اصالح آنان هم اعمال ميگردد اما به دليل اینکه با هدف طرد شدن از جامعه
به کانون اصالح و تربيت فرستاده ميشود نباید انتظار اصالح پذیري او را با توجه به برنامههاي
روزانه و تکراري که نسبت به تمامي کودکان و نوجوانان بزهکار اعمال ميشود ،داشت .در
اینصورت بازگشت او و پذیرش از طرف جامعه محقق نميگردد و اینبار او با شجاعت و تجربه
بيشتر به سمت خرده فرهنگ مجرمانه سوق پيدا ميکند.
حال براي بررسي بيشتر و علت شناسي تبعيت نکردن کودکان و نوجوانان بزهکار از قانون و
تمایل به سمت ارتکاب جرم ،ابتدا باید دو گروه خودي و غيرخودي را متصور بود .گروه خودي
گروهي است که تبعيت از قانون را یک ارزش ميداند آن را مطلوب قلمداد ميکند و تبليغ و
ترویجش ميکند .گروه غيرخودي شامل افرادي ميشود که تبعيت از قانون را ارزش نميدانند و
به تناسب تعامالتي که با کودک یا نوجوان دارند به او ميآموزنند که قانوني که با تغيير موضع
قانونگذار امکان تغيير دارد ارزش تبعيت و احترام ندارد .این دو گروه ميتواند شامل اعضاي
خانواده ،بستگان و دوستان کودک و نوجوان باشد .از این منظر با توجه به تاثيرپذیري و در
جریان رشد بودن شخصيت کودکان و نوجوانان باید به شکلي برنامه ریزي شود که تمایل او به
سمت گروه خودي بيشتر شود .به عالوه باید به کودک یا نوجوان آموزش داده شود که هر
جامعه اي قوانين خاص و مرتبط با خود را داراست بنابرین زندگي در هر جامعهاي مالزم با
تبعيت و احترام به قوانين آن جامعه است .این موجب ميشود که کودک و نوجوان چهارچوب و
حد و مرز براي تمامي رفتارهاي خود تعریف کند در این صورت خطر گرایش به رفتارهاي
خالف قانون در آنها کاهش ميیابد .در این مورد نقش خانواده بيشتر از دوستان و اقوام و غيره
در تاثيرگذاري بر کودک و نوجوان اهميت دارد .به دليل اینکه خانواده همواره نقشي اساسي در
کنترل و پيشگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان دارد .محرز است اگر خانواده خود به شکل
گروه غيرخودي عمل نماید بيشک امکان عدم رعایت و بياحترامي به قوانين در آنها افزایش
ميیابد.
همانطور که بيان شد این دو گروه بسيار موثر در بزهکاري یا عدم بزهکاري کودکان و
نوجوانان هستند .بنابرین در مطالعه و علتشناسي جرایم کودکان و نوجوانان باید در کنار
مواردي چون سن ،سابقه جنایي ،اختالل شخصيت ،اعتياد به مواد مخدر و غيره که در پرونده
شخصيت به بررسي آنها پرداخته مي شود؛ این مورد را نيز حتماً مد نظر داشت که او در خانواده
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یا گروه همساالن تحت تاثير کدام گروه قرار ميگرفته است که این خود ميتواند در روند تعيين
نوع مجازات و اصالح و درمان آنها بسيار موثر واقع شود .بنابراین بنظر ميرسد که عدالت
تخميني به سوي جرم شناسي غيرخودي حرکت کرده است که این رویکرد با استفاده از
استراتژي خود که ناتوان سازي است درصدد کاهش نرخ جرم در جامعه؛ نه با تغيير مرتکبين و
یا بس تر اجتماعي بلکه به وسيله چينش مجدد مرتکبين در جامعه ميباشد .و راه حل مقابله با
جرم را سزادهي ،ارعاب و یا ناتوان سازي ميداند نه مساعدت و حمایت جهت بازپذیري و
اصالح و درمان مرتکبين .همانگونه که در مطالب پيشين بيان شد این نوع سياست در رابطه با
کودکان و نوجو انان نميتواند سودمند واقع گردد .بنابراین باید با بررسي دو گروه خودي و غير
خودي اوضاع و احوال ماقبل جرم وي در ميان خانواده و دوستان و  .....مورد بررسي قرار گيرد و
اگر منشأ اصلي بزهکاري کودک یا نوجوان خانواده وي باشند و بدون تحقيقات و بررسي و با
استدالل دوري کودک و نوجوان از نظام عدالت کيفري ،او را به همان محيط بازگردد؛ امکان
بازگشت مجدد وي به بزهکاري فراهم ميشود.
 -1-4پاسخهای رسانهای؛ تشدید احساس ناامنی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار
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کارکرد رسانه ميتواند احساس ناامني در قبال جرایم کودکان و نوجوانان را افزایش یا
کاهش دهد .رسانه هاي گروهي با قدرت بسيار خود ميتوانند مشارکتي فعال ،تاثيرگذار و
فزاینده در سياست جنایي داشته باشند ،چنانچه این قدرت به شکل نا آگاهانه یا سودمدارانه
استفاده شود ،مي تواند به ابزار تهدیدآميزي براي حقوق و آزادي هاي فردي و افزایش احساس
ناامني در جامعه تبدیل شود .این نکته غير قابل انکار است که رسانه ها به واسطه کششي که
دارند اثر عميق روحي و تربيتي بر افراد به ویژه کودکان و نوجوانان ميگذارند .برنامههاي
تلویزیون و محتواي آن باید با خواستهها و نيازهاي رواني و خصوصيات جامعه مترقي و متحول
هماهنگ باشد و االّ نوعي از خود بيگانگي شدید ،در افراد به وجود خواهد آورد .به عالوه تضاد
ميان نسل ها را شکل ميدهد و موجب تخریب و ویراني ميراثهاي گرانبهاي فرهنگي خواهد
بود .زیرا نمایش ویژگي هاي مبتذل یک جامعه منحط و عرضه آداب و رسوم و رفتار غير انساني
و حتي جنایاتيکه در آن محيط رواج دارد ،سبب ميشود که پایه هاي فرهنگ و ارزشهاي این
جامعه تماشاگر دچار تزلزل گردد و افراد آن ،به ویژه نوجوانان که باید حافظ ميراث هاي
فرهنگي خود باشند به فرهنگ خود بياعتنایي کنند .فيلم هاي تلویزیوني که در بيشتر مواقع
مملو از عصيانگري ،پرخاشجویي ،ستيزه جویي ،هوسبازي ،دزدي ،غارت و آدمکشي و رسوایي
جامعه غربي است و با خصوصيات فرهنگي جامعه ما مطابقت ندارد ،اگر در تلویزیون ایران به
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نمایش گذاشته شود ،نسل جوان با تماشاي آنها در برابر دوگانگي و تعارض و تضاد فرهنگي قرار
ميگيرد که ب ا رشد و اعتالي فرهنگ سالم و مصالح اجتماعي ما مغایرت دارد( .افشاري،
.)۱388
بنابراین کودکان و نوجوانان ممکن است تحت تاثير رسانهها براي نمونه فيلم هاي سينمایي
دست به اعمال خالف قانون بزنند و از این رهگذر براي خود و اطرافيان مشکالت جبران
ناپذیري ایجاد کنند .کودکان ونوجوانان در این دوره سني بسيار تاثيرپذیرند هم به جهت
اقتضائات خاص سني و هم گاهي قرار گرفتن در شرایط نامناسب اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي
موجب مي شود که تاثير رسانه ها سریع تر محرک افراد تلقين پذیر به ارتکاب بزه باشد در واقع
فيلمها و برنامهها خود آفری ننده جرم نيستند بلکه ممکن است گرایش کساني را که در وضعيت
خاصي زمينه ارتکاب جرم را دارند را تشدید کند .به عنوان نمونه نوجواني که در خانوادهاي قرار
دارد که از لحاظ اقتصادي در سطح پایيني قرار دارند و جوابگوي نيازهاي غيرضروري نوجوان
نيستند ،ممکن است عاملي شود که نوجوان با مقایسه با هم ساالن خود ،ترغيب شود درجهت
رسيدن به اهداف خود ،رفتاري خالف قانون را مرتکب شود.
از این منظر در مورد کودکان و نوجوانان باید ابتدا کنترل و نظارت جدي بر برنامهها و
تدابير مرتبط با این گروه در نظرگرفته شود .به دليل اینکه اولين برخوردهاي کودک و نوجوان
با دنياي بيرون از خود از طریق رسانهها و بطور خاص در این مورد از طریق تلویزیون صورت
ميگيرد ،از این منظر نقش آموزشي رسانهها اهميت فراواني ميیابد .نقش آموزشي رسانه سبب
ميشود که آنها چهارچوبها ،هنجارها و ارزشهاي اجتماعي را شناخته و سعي بر مطابقت با
اجتماع را داشته باشند .بنابرین بسيار مهمتر ميشود که وسایل و تدابيري که براي آگاهي مردم
خصوصاً کودکان و نوجوانان استفاده ميشود با سطح تسهيالت و موقعيت زندگي اکثریت
مردمي که این اطالعات به آنها منتقل ميشود ،مطابقت داشته باشند تا خود رسانه سبب ایجاد
مشکالت بعدي نگردد .با دقت نظر در این مطالب نقش پاسخهاي رسانهاي در قبال بزهکاري
کودکان و نوجوانان مشخص ميگردد .به اعتقاد نگارنده ،مساله بازگشت کودک یا نوجوان
بزهکار به جامعه و قابليت انطباق اجتماعي او باید بطور قطعي و بدون کمترین قصور و اهمالي
فراهم گردد .یکي از مهمترین راهکارهاي وصول به این مهم ،جلوگيري از پاسخدهيهاي
عمومي رسانهاي ميباشد در واقع رسانهها با انعکاس غيرمتناسب جرایم خصوصا جرایم
خشونت آميز عالوه بر اینکه نقش موثري در افزایش احساس ناامني در جامعه دارند در رابطه با
کودکان و نوجوا نان بزهکار ممکن است موجب تثبيت شخصيت مجرمانه در آنها شود .در این

فرناز رجبي و نسرين مهرا

وراميني به نام " امير حسين" در اواخر فروردین ماه  ، ۱3۹5اشاره نمود .پس از وقوع این حادثه ،روزنامه ها یا مردم در فضاي
مجازي بارها با شيطان ناميدن مرتکب نوجوان ،خواهان اجراي مجازات وي شدند .حتي با ضبط یک برنامه تلویزیوني کوتاه
مدت از پدر و مادر مرتکب ،سعي در آرام نمودن جو متشنج جامعه داشتند ،اما ترس ناشي از این جریان ،به والدین کسانيکه
دختر خردسال نيز  -داشتنند تسري پيدا کرده بود ،به طوري که طي ده مصاحبه (این مصاحبه ها در بازه زماني اوایل
اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه  ۱3۹5انجام شده است ).با کساني که فرزند پسر یا دختر هم سن و سال مرتکب داشتند ،اینگونه
برداشت شد که آنها به شدت از این مساله که فرزند خود را در منزل یا نزد پرستار تنها بگذارند دچار ترس عميقي شده اند.
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حالت ممکن است بر این تصور بمانند که جامعه توقعي غير از ارتکاب جرم از آنان ندارد و این
خود باعث گرایش به سمت رفتارهاي مجرمانه بعدي گردد .بنابرین استمرار این حالت سبب
دیر فرا رسيدن و یا هرگز نرسيدن دوران بازنشستگي جنایي در فرد ميشود .جامعه نيز عالوه
بر تحقق نيافتن به هدف اصالح و درمان فرد ،در رسيدن به هدف پيشگيري از ارتکاب جرایم
توسط مجرمين بالقوه نيز ناتوان ميماند به دليل اینکه کودکان و نوجوانان به دليل روحيات و
خصوصيات پرتالش و جستجوگرشان و با توجه به فضاي رقابتي که در بين آنها وجود دارد
تحت تاثير این اخبار مخرب رسانه اي قرار ميگيرند و ممکن است دچار انحرافات و اشتباهات
جبران ناپذیري گردند.
با توجه به مطالب فوق ،ممکن است سوال شود پس باید چه کرد که هم موجب پيشگيري
و هم کاهش نرخ جرم از این گرو ه سني شود و در نهایت اصالح و درمان آنها را به دنبال داشته
باشد .بنظر مي رسد در ابتدا باید به دنبال آموزش مطالب مفيد تربيتي و اجتماعي در قالب
برنامه هایي به زبان این گروه سني بود چرا که رسانه ها به دليل اثر عميق روحي و تربيتي در
قبال کودکان و نوجوانان ،در ص ورتي ميتوانند اثربخش باشند که متناسب با روحيات آنان سخن
بگویند .هم چنين بهتر است در ارتباط با جرایم کودکان و نوجوانان ،پاسخ هاي رسانهاي بعد از
محاکمه صرفاً در قبال جرایم خطرناک و شدیدي که معدودي از بزهکاران مرتکب آن ميشوند،
تعبيه گردد چرا که در این صورت گزارش این گونه جرایم همراه با تحليل و تبيين آسيب هاي
آنها و به منظور حفظ جامعه از گسترش جرایم و آگاهي خانوادهها صورت ميگيرد هم چنين
موجب آگاهي نوجوانان از پيامدهاي جرایم و رفتارهاي مجرمانه نيز ميگردد .اما گویي در
دیدگاه رسانهها ،مجرمان ،حيوان صفت ،شيطان و غير عقالني و بزه دیدگان ،کامال بي گناه
هستند .در این زمينه مي توان به نقش رسانه ها و فضاي مجازي ،به ویژه نرمافزار " تلگرام"
اشاره نمود ۱.در حقيقت رسانهها اصرار دارند تصویري خاص از جرمهاي شدید و خشونت آميز
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را به عنوان خطري ارائه کنند که به طور تصادفي و پيش بيني ناپذیر هر یک از افراد جامعه را
تهدید مي کند .ممکن است وقوع برخي جرایم محيط زیستي یا اقتصادي ،جان انسانهاي
بيشتري را به خطر اندازد ،ولي رسانهها به دليل غير جذاب بودن گزارش این وقایع براي مردم،
به آن توجه خاصي ندارند.
بدین ترتيب ،رسانه ها اولویت هاي ذهني و رفتاري ما را تعيين ميکنند و اگر چگونه تفکر
کردن را به ما یاد ندهند ،حداقل این که به چه چيزي فکر کنيم را به ما ميآموزند؛ همانطور که
کریستي ۱بيان کرده است " ،توجه به این نکته که امروز مردم به اندازه گذشته باهم دیدار
نميکنند ،بسيار مهم ا ست .این به معناي اعتماد فزاینده به رسانه ،براي توصيف وقایع و معنا
بخشي به اتفاقات و هم چنين به معناي وابستگي بيشتر به دولت براي خطرات محيط است".
ویژگي پيش بيني ناپذیري و عدم اطالع از زمان ارتکاب مجرمان خطرناک که توسط رسانه،
القاء و بزرگ نمایي ميشود ،خود عامل مضاعفي در ایجاد ترس است .چون زمان اقدام یک
مجرم خطرناک مشخص نيست ،لذا ،از دولت خواسته ميشود ،براي هميشه چنين افرادي را
تحت نظارت یا سلب آزادي یا سایر حقوق قرار دهد؛ زیرا ،وقوع آسيب از جانب این افراد امري
قطعي پنداشته ميشود ،ولي تاریخ دقيق آن معلوم نيست( .رضواني )52-54 ،۱3۹5 ،از این
منظر ،با توجه به معایب بزرگ نمایي هاي رسانه اي ،ضروري است که سياست هاي مدرن
رسانه اي متناسب با واقعيات جامعه تعبيه گشته و حدود و ثغور نقش رسانهها نيز در کنترل
اجتماعي و پيشگيري از جرایم کودکان و نوجوانان مشخص گردد و با رسانههایي که مخل نظم
و احساس امنيت و فرهنگ سازي و آگاهي عمومي است ،برخورد قانوني شود.
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رویکرد عدالت ترميمي بر ضرورت اتخاذ تدابير متوازن براي تامين نيازهاي بزه دیدگان،
توجه به مسئوليتهاي بزهکاران و مشارکت جامعه محلي در فرایند رسيدگي و پاسخ به آثار و
نتایج جرایم ارتکابي تاکيد ميکند .عدالت ترميمي فهمي متفاوت از مفاهيم بنيادین حقوق
کيفري از جمله جرم ،مسئوليت کيفري و به طور کلي عدالت در امور جزائي ارائه ميدهد .در
این رویکرد ،جرم بيش از آنکه نقض قانون جزا تلقي شود ،نقض روابط ميان فردي و گسستن
رابطه انساني است .در نتيجه ،تمام تدابير و فرایندهاي موسوم به فرایندهاي ترميمي باید با
Christy.

1

فرناز رجبي و نسرين مهرا

هدف ترميم و اعاده چنين ارتباط گسسته و مختلي تنظيم و مدیریت شوند .در الگوي ترميمي
هر کدام از سهامداران عدالت ،نقشي خاص را ایفا ميکنند و سهمي از آن دارند .هدف اساسي
نسبت به بزه دیده ،ترميم آثار روحي -جسمي ،مالي و منزلتي اوست که در نتيجه وقوع و
تحمل جرم ،آسيب هاي گوناگون دیده است به طوري که چه بسا برخي از این آسيبها به طور
کامل ترميم نشوند .ارتقاي پاسخ گویي فرد بزهکار و تشویق او به پذیرش مسئوليتهاي ناشي
از ارتکاب بزه و تالش براي ترميم آثار جرم ،از دیگر اهداف عدالت ترميمي است .جامعه محلي
نيز از طریق مشارکت در فرایند رسيدگي به جرم ،به نقاط ضعف و قوت خود بيشتر پي ميبرد.
این جامعه ضمن پذیرش برخي مسئوليت ها جهت بازپذیري بزه دیده و بزهکار و کمک به آنها
اقداماتي الزم را صورت ميدهد تا با استفاده از تجربه مشارکت خود و رسيدگي به بزههاي
پيشين از وقوع بزه پيشگيري کند و بر آثار جرم فائق آید( .غالمي ،پيشين )۱00 ،بدین ترتيب،
با توجه به مطالب فوق ،در این قسمت به بيان مهمترین ویژگيهاي عدالت ترميمي در قبال
بزهکاري کودکان و نوجوانان پرداخته ميشود.
 -2-1پاسخدهی از طریق مسئولیتپذیری و بازپذیری اجتماعی کودکان و نوجوانان
بزهکار
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یکي از موضوعات مهم و مورد توجه در رویکرد عدالت ترميمي ،پاسخگویي و مسئوليت-
پذیري فرد بزهکار ميباشد .در این رویکرد ،این نکته بسيار حائز اهميت تلقي ميگردد که
نوجوان بزهکار از نتایج عمل مجرمانه خود به ویژه خسارتهاي رواني -عاطفي که ایجاد کرده
است ،مطلع ميشود و درصدد رفع آن برميآید .بزه دیده نيز از انگيزه عمل بزهکار و تحول
فکري وي بعد از جرم آگاهي پيدا ميکند و بدین ترتيب ،طرفين ،حقایق را فارغ از فشار و الزام
عدالت کيفري و عواقب آن بيان ميکنند و با رسيدن به راه حل مرضيالطرفين ،در واقع با هم
آشتي مي کنند .این مصالحه و سازش در نهایت ،زمينه ندامت و اصالح بزهکار و بازپذیري
اجتماعي او را مساعد ميکند و بدین ترتيب ميتواند از تکرار جرم نيز پيشگيري کند( .سماواتي
پيروز ،۱385 ،ص  )۱06-۱07به عنوان مثال کودک یا نوجواني که به علت سطح ضعيف
اقتصادي خانواده ،قادر به تهيه وسایل مورد نياز درسي خود نميباشد سپس اقدام به سرقت
ماشين حساب همکالسي خود براي رفع نيازش ميکند ،زمانيکه همکالسي وي متوجه شده و
معلم خود را باخبر ميسازد؛ بهترین راه برخورد و واکنش نسبت به او ،فرآیند ترميمي است به
دليل اینکه در اینصورت بدون آنکه حيثيت و آبروي فرد بزهکار در محيط مدرسه در معرض
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خطر قرار گيرد و انگ مجرميت به او زده شود ،با بيان علل جرم ارتکابي و شرایط موجود ،هم
خود متوجه اشتباهش ميگردد و هم همکالسي وي از قصد و انگيزه وي مطلع ميگردد و چه
بسا او هم یاد ميگيرد که به سادگي ميتوان گذشت کرد و روحيه مساعدت و کمک به دیگري
نيز در وي تقویت ميگردد.
جبران و ترميم خسارات وارد بر بزه دیده ،ميتواند به صورت ترميم خسارات مادي ،معنوي
و رواني فراهم شود .نکته قابل تامل در اینجا این است که وقتي که بزهکار و بزه دیده هر دو
کودک یا نوجوان هستند؛ در صورت ترميم خسارات به صورت مادي ميتوان گفت در بيشتر
مواقع جنبه مسئوليت پذیري فرد بزهکار معناي خود را از دست ميدهد به دليل اینکه در اصل
والدین فرد بزهکار در مقابل والدین فرد بزه دیده قرار ميگيرند و ممکن است این دو کودک،
صرفاً نقشي نمادین در این فرآیند داشته باشند .به نظر ميرسد در این گونه مواقع ،ترميم و
جبران خسارت اگر به صورت رواني و معنوي باشد در مورد نوجوانان بزهکار و چه بسا خود
کودک یا نوجوان بزهدیده ،تاثيرگذارتر است .در اصل ،مسئوليتپذیري مورد تایيد عدالت
ترميمي در رابطه با کودکان و نوجوانان به معناي مسئوليت کيفري نيست؛ بلکه به معناي
قابليت پاسخگو بودن کودک یا نوجوان در برابر اعمالش است که وي به طور مستقيم با عواقب
رفتارش مواجه شود .به عبارت دیگر عدالت ترميمي مستلزم آن است که بزهکار را پاسخگوي
اعمال ارتکابي خود قرار دهد.
پس از اینکه بزه دیده ،بزهکار و جامعه در خالل فرآیند عدالت ترميمي به تراضي رسيدند،
بزهکار فرصت و مجالي ميیابد که شيوههاي رفتار صحيح اجتماعي و سازگاري با اجتماع را
بياموزد ،بازپذیري اجتماعي بزهکار همراه با احساس ندامت و پشيماني وي در طي فرآیند
ترميمي تحقق مي یابد و بزهکار را برخالف نظام عدالت کيفري سنتي ،به طور فعال و مولد وارد
صحنهي اجتماع ميکند .بعد از اعمال فرآیند ترميمي ،نقش و مشارکت اعضاي جامعه نسبت به
بزهکار و بزهکاري به اتمام نمي رسد ،بلکه اقدام هاي حمایتي جامعه و مسئوليت پيگيري مداوم
نتایج فرآیند عدالت ترميمي ادامه ميیابد .این امر ،حسن اعتماد و اطمينان بزهکار را به جامعه
و نهادهاي آن افزایش مي دهد و از این رهگذر ،در آینده مسئوليت پذیري آگاهانه و تالش براي
جبران خطاها و اشتباهات گذشته در بزهکار نوجوان تقویت و تشویق ميشود و روابط اجتماعي
صدمه دیده ،صميمتهاي از دست رفته ،توان و امکانات به هدر رفته ،نوسازي ميشوند( .همان،
ص )۱08
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همچنين با توجه به آسيب پذیري فيزیکي و روحي که کودکان و نوجوانان دارند و با توجه
به اینکه جداسازي کودک از خانواده در دورهاي که به تربيت ،حمایت و مراقبت نياز دارد
پيامدهاي به مراتب زیانبارتري را در پي خواهد داشت؛ هيچ کسي به اندازه والدین کودکان
نمي توانند در جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم مثمر ثمر باشند .همچنين والدین و یا مراکز
آ موزشي با آموزش و آگاهي دادن از جرایمي که کودکان بيشتر در معرض آن قرار دارند،
ميتوانند نسبت به بزهدیدگي و یا انحراف آنها پيشگيري الزم را انجام دهند .ناگفته نماند
رویکرد عدالت ترميمي در مورد بزهکاران بر این عقيده است که همان طور که انتظار ميرود
بزهکاران مسئوليت هاي خویش را بپذیرند ،رفتار خود را تغيير دهند و عضوي مفيد و مولد در
اجتماع باشند باید نيازهاي آنان مورد توجه قرار بگيرد( .هوارد ،۱388 ،ص  )48به طور واضحتر
باید گفته شود که الزم است تفاوت قائل شد در پاسخدهي به کودکان و نوجواناني که براي
تامين نيازهاي اوليه خود ناگزیر از ارتکاب جرم بودهاند و کودکان و نوجواناني که در عين
قرارداشتن در شرایط مطلوب مرتکب تکرار جرم ميشوند .در واقع باید شرایط و علل ارتکاب
جرم توسط آنان به دقت مورد بررسي قرار گيرد تا این رویکرد به هدف خود که پيشگيري از
تکرار جرم کودکان و نوجوانان بزهکار است نزدیک شود.
 -2-2نقش جامعه محلی و بزهدیده در پاسخدهی به کودکان و نوجوانان بزهکار

Barry Stuart, and Kay Pranis, Restorative community justice: Repairing harms and transforming
)communities ( Anderson, u. s, 2011
2
Secondary victim
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جامعه محلي به شکل گسترده اي به عنوان یک عضو موثر در پاسخ هاي ترميمي به جرم
نقش مهمي دارد .براي برخي نقش جامعه به عنوان یک عضو آسيب دیده و براي برخي دیگر به
عنوان یک منبعي براي حل و فصل مناقشات ميان بزهکار و بزه دیده ،معنا ميیابد .در اینصورت
به عنوان یک عضو ثالث بجاي دولتها نقشي همانند ميانجي یا تسهيل کننده را ایفا ميکند ۱.در
حقيقت ،جامعه محلي مجموعه افرادي را شامل ميشود که به دليل پيوندهاي خود با بزهدیده
اوليه به صورت با واسطه یا بي واسطه از جرم ارتکاب یافته متاثر و بزهدیده ثانویه 2محسوب
ميشوند ،لذا ،عالوه بر بزهدیده ،از جمله "سهامداران جرم" تلقي ميشوند .ناگفته نماند که
تمرکز اصلي عدالت ترميمي پس از بزهدیده اصلي بر جامعه محلي است .در عدالت ترميمي در
عين حال که جامعه محلي نوعي بزهدیده تلقي ميشود ،وظایف و تعهداتي را نيز بر دوش
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ميکشد .به عبارتي ،ميتوان گفت که تعدي و تجاوز موجب ایجاد تعهد و مسئوليت است.
(نيازمند ،۱3۹۱ ،ص  ) ۱05در این فرآیند ،کودکان و نوجوانان بزهکار با توجه به آسيب پذیري
و وضعيت خ اص جسمي و روحي و شکننده بودن شخصيتشان ،نياز به حمایت و توجه بيشتر
جامعه محلي دارند .بدین صورت که از متعهد شدن آنها در قبال جرم ارتکابيشان حمایت و
پشتيباني شود و کودک یا نوجوان احساس نکند که به جهت بزهکار بودنش تنهاست و
تصميمات دیگران عليه او ميباشد .چه بس ا در صورتي که بزهکار کودک یا نوجوان باشد باید
نسبت به بزه دیده از او حمایت بيشتري نيز گردد.
تشویق بزهکار به ایفاي تعهدهاي ترميمي خود به منظور ایجاد رفاه و آسایش براي اعضا از
جمله ،بزه دیدگان و بزهکاران و تقویت وضعيتي که موجب ارتقا و افزایش سالمت اجتماع
ميشود و نيز حضور جامعه محلي در جلسههاي ترميمي ،تضميني است براي ایفاي وظيفهاي
ترميمي که بزهکار عهده دار شده است .چه بسا ،جامعه محلي به طور ضمني خود را براي ایفاي
تعهد ترميمي که بزهکار تقبل کرده است ،نوعي متعهد اخالقي بداند و در پيگيري قضيه و حل
و فصل اختال ف و تعارض ناشي از جرم مساعدت کند .بنابرین ،جامعه محلي از ظرفيتها و
امکانات خود به منظور انجام بهتر تکليف ترميمي که بزهکار بر دوش دارد ،با در اختيار قرار
دادن این امکانات براي بزهکار ،استفاده ميکند و بزهکار را به حال خود رها نميکند .از سوي
دیگر ،جامعه مح لي و حضور آن به عنوان نوعي ضمانت اجراي ایفاي تعهد ترميمي از سوي
بزهکار است و بر روش انجام تعهد نظارت ميکند .به بيان دیگر ،حضور جامعه محلي در فرایند
ترميمي و مشارکت فعاالنه و داوطلبانه آن ،تضميني است براي انجام تعهد ترميمي بزهکار.
(سماواتي پيروز ،پيشين ،ص )۱۱۹-۱20
پس عدالت ترميمي آن جا که حل و فصل اختالف حادث شده في ما بين بزهدیده و بزهکار
را امري خصوصي تلقي و نقش دولت را محدود ميکند ،این امر را به اعضاي جامعه خصوصاً
جامعه محلي ميسپارد .لذا به نظر مي رسد عدالت ترميمي با قرار دادن بار مسئوليت بر دوش
جامعه محلي در حقيقت اصول ابتدایي خود را دنبال ميکند ،زیرا بر این اعتقاد است که باید
براي بزهکار خصوصاً بزهکار کودک یا نوجوان ،امکان حضور و زندگي مجدد در جامعه فراهم
شود .بنابرین بزهکار را به دست جامعهاي ميسپارد که بزهکار به آن آسيب وارد کرده است و
اکنون با حمایت از او مي خواهد براي او زمينه بازگشتي دوباره را فراهم کند .از این منظر
کودکان و نوجوانان بزهکار ميتوانند بدون الزام و اجبار و با خاطري آسوده تشویق به قبول
مسئوليت و تعهد در قبال جرم ارتکابي شوند .از سوي دیگر آگاهي فرد بزهدیده در طول این
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جلسات از اوض اع و احوال پيش جنایي فرد بزهکار ،در جهت تصميم گيري نوع برخورد با وي،
بسيار حائز اهميت مي باشد .چه بسا نوجوانان بزهکار فراواني وجود دارند که در نگاه نخست از
دید جامعه و بزهدیده به عنوان اراذل و اوباش و افرادي ولگرد شناخته ميشوند اما ممکن است
با آگاهي از وضعيت قبل از ارتکاب جرمشان ،روند تصميمگيري راجع به آنها تغيير کند.
براي روشن شدن این موضوع مي توان "نوجواني را متصور بود که به دنبال سرقت مقرون
به آزار بازداشت و در دادگاه به چندین ماه حبس محکوم ميگردد .او به منزله بزه دیده یک
کودک آزاري ،از جهان و رانده شدن از آن خشمگين است .وي در دوران حبس به هرویين
معتاد شده و به رنج و سختي بيشتري دچار ميشود .پس از گذراندن حبس با نااميدي و
بيگانگي بيشتر ،به نسبت زمان رفتن به زندان ،آزاد ميشود و با سرقت خودرو و دزديهاي
فراوان از خانه ،اعتيادش براي بيست سال دیگر ادامه ميیابد و با پيشرفت اعتياد در فالکت و
بدبختي ميميرد .مرگي که شاید هيچ کسي برایش افسوس نخورد.
حال مي توان نحوه برخورد و واکنش را تغيير داد و بدین گونه متصور بود که همين نوجوان
پس از دستگيري توسط پليس ،نزد فرد ميانجي گر یا پيش برنده که جلسات ترميمي رابرگزار
ميکند ،برده شود .با پرسش هاي ميانجي گر مشخص ميشود نوجوان از پدر و مادرش به علت
بدرفتاري با او بيزار است .به همين علت از شرکت در نشستي با حضور آنان خودداري ميکند و
فقط از خواهر بزرگتر خود که رابطه خوبي با یکدیگر داشتند یاد ميکند و هم چنين مشخص
ميگرد د که او از مدرسه نيز ترک تحصيل کرده ،زیرا با او به عنوان یک فرد شرور رفتار مي-
کردند و فقط از یکي از معلم هاي خود یاد ميکند .فرد ميانجي گر آن معلم و خواهر بزرگتر
نوجوان بزهکار را یافته و همراه با بزه دیده سرقت مقرون به آزار به همراه دخترش ،جهت
شرکت در نشست دعوت ميکند .فرد نوجوان شروع به صحبت از آنچه روي داده است ميکند
و ميگوید براي زنده ماندن به پول نياز داشته ،خانم بزه دیده را ميبيند و با قاپيدن کيف
دستي او ميگریزد .معلم مدرسه و خواهر نوجوان صحبت ميکنند و خواهر او با گریه توضيح
ميدهد که خود نيز قرباني بدرفتاري پدر و مادرش بوده است .از طرفي فرد بزه دیده توضيح
مي دهد که چه زحمتي براي ابطال کارتهاي اعتباري درون کيفش باید متحمل ميشد و چرا در
روز دزدي هيچ پولي براي خرید نداشت .دختر بزه دیده نيز ميگوید مهم ترین پيامد جرم
ارتکابي این بوده که مادرش اکنون از بيرون رفتن ميترسد و از این نگران است که این نوجوان
دوباره او را زیر نظر داشته و به او دستبرد بزند .بزه دیده با توجه به صحبت هاي خواهر نوجوان
و خود فرد بزهکار ،متوجه اوضاع و احوال پيش از ارتکاب جرم این فرد ميشود .نوجوان بزهکار
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نيز با توجه به حمایت و محبت خواهر و مربي خود و صحبت هاي بزه دیده ،ميگوید از آنچه
پيش آمده پشيمان است و به بزه دیده اطمينان ميدهد که دیگر او را زیر نظر نميگيرد .خواهر
و مربي فرد نوجوان حمایت خود را از یافتن شغل توسط او براي جبران خسارت بزه دیده و
زندگي آینده او اعالم ميکنند .بزه دیده نيز رضایت خود را از این جلسه اعالم ميدارد"( .بریث
ویت)53۹-543 ،۱385 ،
بنابرین با توجه به این مثال و مطالب پيشين ،مشخص ميگردد که آگاهي فرد بزه دیده و
جامعه محلي از اوضاع و احوال پيش جنایي در جهت تصميم گيري نوع برخورد با کودک یا
نوجوان بزهکار ،بسيار حائز اهميت ميباشد و این رویکرد ميتواند در جرایم سبک و خفيف
بسيار سودمند واقع گردد.
 -3انتقادات وارد بر آموزههای مبنایی و حقوقی در حوزه عدالت تخمینی و
ترمیمی
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عدالت تخميني و عدالت ترميمي هم چون رویکردها و تفکرات دیگر ،بر پایه اصول و
آموزههایي استوار گشته اند .آنچه که در این قسمت مدنظر است نگاهي آسيب شناسانه به این
اصول و مباني ميباشد .آنگاه که درصدد پاسخدهي از طریق آموزههاي عدالت تخميني و
ترميمي نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار هستيم ،باید از متناسب بودن آنها با این گروه
آسيب پذیر اطمينان حاصل شود .در غير اینصورت یا باید مانع از اعمال آنها در رابطه با
کودکان و نوجوانان شد و یا در صورت امکان ،ضمن حفظ آموزههاي این دو رویکرد ،به رفع
نقایص و کاستي هاي موجود در آنها مطابق با سياست تقنيني حاکم بر جامعه و متناسب با
دنياي کودکان و نوجوانان پرداخت.
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 -3-1انتقادات مبنایی در حوزه عدالت تخمینی

به مانند هر تفکري ،عدالت تخميني نيز بر پایه مبانياي استوار شده است و زماني ميتوان
سخن از اجراي عدالت تخميني به ميان آورد که این امر با پيروي از این مباني صورت پذیرفته
باشد که در این قسمت به بيان مهم ترین انتقادات مبنایي این رویکرد در ارتباط با کودکان و
نوجوانان پرداخته ميشود.
 -3-1-1پیشبینی شهودی؛ اعمال سالیق شخصی در قبال کودکان و نوجوانان بزهکار

در نظام قضایي ،فرد تصميم گيرندهاي که احتماالً آموزش خاصي در زمينه سنجش ریسک

فرناز رجبي و نسرين مهرا

ندیده است ،بر مبناي تجربيات روزمره خود فاکتورهایي که بنظرش مرتبط هستند را سبک و
سنگين کرده و به یک تصميم ميرسد این شکل سنجش را روش شهودي ناميدهاند .ممکن
است قاضي متغيرهایي چون ظاهر فرد مورد ارزیابي ،نحوه صحبت کردن و حرکات و رفتار وي،
جنسيت ،پيشينه مجرمانه ،ميزان تحصيالت فرد و یا نحوه بکارگيري کلمات توسط متهم،
دستپاچه شدن او و رنگ رخساره و  .....را به عنوان نشانههاي مجرميت فرد یا احتمال ارتکاب
جرم توسط او در آینده ،قرار دهد .ناگفته پيداست این طرز تلقي ،روند رسيدگي را نيز تحت
تاثير قرار خواهد داد و چه بسا ،اصل برائت را مخدوش مينماید ،زیرا متهم پيش از اثبات جرم
در واقعيت ،به عنوان یک خطر فرضي درنظر گرفته ميشود .در ارتباط با کودکان و نوجوانان که
در جریان رشد قرار داشته و تاثيرپذیري بسياري از محيط خود دارند و ممکن است براي
نخستين بار در چنين محيطي روبروي قاضي قرار گرفته باشند ،این فاکتورها نميتواند تعيين
کننده تلقي گردد .بنابراین قضات دادگاه هاي کودکان و نوجوانان به همراه مشاوران آموزش
دیده باید شایستگي و تخصص واقعي این سمت را داشته باشند؛ و نباید نظام عدالت کيفري به
سمتي رود که به عنوان مثال برآوردي که یک جامعه شناس از ریسک یک نوجوان دارد با
برآ وردي که یک قاضي دادگاه کودکان و نوجوانان دارد یکي باشد .در اینصورت است که ميزان
تفاوت معيارهاي ریسک در ميان قضات کاهش ميیابد و سرنوشت متهمين صرفا منوط به این
نميگردد که دست تقدیر بررسي پروندهشان را توسط کدام قاضي رقم ميزند.
 -3-1-2گروه محور بودن پاسخدهی در تقابل با اصل فردی بودن مجازاتها
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یکي از خصایص عدالت تخميني تکيه برگروه و گروه مداري و در مقابل فراموش شدن فرد
در فرآیند سنجش و مدیریت ریسک است .در حقيقت ،توجه و تمرکز کيفرشناسي جدید به
افراد به عنوان عضو یک گروه یا طبقه خطردار (نگاه جمعي و تودهاي) ميباشد و نه مانند
کيفرشناسي کالسيک به شکل موردي و جداگانه( .پاک نهاد ،پيشين ،ص  )228-22۹به زعم
نگارنده ،اصل فردي کردن مجازاتها در رابطه با کودکان و نوجوانان ،به معناي اعمال و اجراي
مجازات متناسب با شخصيت و ویژگيهاي جسمي ،رواني ،اجتماعي ،خانوادگي و اوضاع و احوال
حاکم بر زندگي آنهاست .نگاه عدالت تخميني به فرد محوري صرفاً تا این اندازه است که افراد
به علت هویت انساني خود و بر حسب ميزان ریسک و خطرشان در داخل یک گروه مجرمانه
قرار گيرند؛ که حاکي از نگاه مضيق این تفکر به اصل فردي سازي مجازاتها ميباشد .دیدگاه
روی کرد تخميني در این زمينه به این صورت است که به عنوان مثال جمعي از کودکان یا
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نوجوانان را به جهت یک جرم مشابه ،صرفاً به علت توجه به هویت انساني آنها ،داخل یک گروه
قرار مي دهد به جاي اینکه نيازها و وضعيت هر یک از آنان بررسي گردد .که این امر ،صحيح
نميباشد به د ليل اینکه هر کدام از آنها با شخصيت و شرایط کامالً متفاوتي از دیگري قرار
دارند ،بنابرین این برخورد و واکنش مشابه به آنها به جهت محدود بودن منابع نظام عدالت
کيفري و نوع نگرش به آنان بر حسب ميزان خطرناکي آنان ،اهداف سيستم عدالت کيفري را
مبني بر کاهش ميزان جرایم محقق نميکند.
 -3-2انتقادات حقوقی در حوزه عدالت تخمینی

عدالت تخميني در کنار آموزه هاي حقوقي ،به بيان آموزه هاي دیگري ميپردازد که ریشه
در آموزه هاي مبنایي دارند و به عنوان بازتاب این مباني در عالم حقوق و قوانين کشورها نمود
ميیابد .در این قسمت به بيان دو مورد از انتقادات وارد بر این آموزه ها پرداخته ميشود.
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 -3-2-1مداخله همه جانبه زودرس در عدالت کیفری کودکان و نوجوانان
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منظور از مداخله همه جانبه زودرس ،تمامي رفتارهاي کودکان و نوجوانان اعم از جنایي و
رفتارهاي صرفاً غير اجتماعي آنان ،خواهد بود .در واقع برنامههاي این نوع مداخلههاي روان
شناختي -اجتماعي باید منجر به جلوگيري و متوقف کردن عوامل خطري شود که آنها در
معرض آن هستند ،یعني عوامل خطري که احتمال پذیرش و تقليد رفتار مجرمانه پایدار توسط
کودکان در آینده را افزایش ميدهد .بهنجاري بزهکاري نوجوانان ادعایي است که از طریق
"مطالعات خود گزارشي" به عنوان راهکاري براي برآورد رقم سياه بزهکاري اثبات ميشود .این
مطالعات به صورت دائمي و هر از چند گاهي انجام شده و نشان ميدهند که بزهکاري در دوران
نوجواني امر نامتعارفي نيست .همچنين با این سياست ،در گام نخست ایراد اساسي در ارتباط
با استفاده از برچسبهاي انگ زننده نسبت به نوجوانان مطرح ميشود .استفاده از چنين
برچسبهایي که پيرو واکنش اجتماعي منفي نسبت به جرایم نوجوانان صورت ميگيرد،
نتيجه اي جز مداخله در زندگي نوجوانان در پي ندارد و این مداخله ،مداخالت بعدي بيشتري را
ميطلبد .از سوي دیگر این برچسبها شخصيت مجرمانه نوجوانان را ساخته و به رسميت
ميشناسد و این نکته اي است که موجب ميگردد تا "ليمرت" چنين ابراز عقيده نماید که
"کنترل اجتماعي خود منجر به انحراف اجتماعي"ميگردد و "متزا" را بر آن ميدارد که بر
عقيده خود ثابت قدم شود که واکنشهاي مداخله جویانه داراي ماهيت "خود تخریبي" هستند

فرناز رجبي و نسرين مهرا

و موجب موضع گيري جامعه در برابر بزهکاران ميشوند .حتي زماني که این مداخالت در
زندگي کودکان بزهکار با انگيزههاي حمایتي صورت گيرد ،افزایش گرایشهاي کيفري در پاسخ
به بزهکاري آنان را به دنبال دارد( .مهرا ،پيشين ،ص )۱۱7-۱26
بدین ترتيب ،با توجه به مطالب فوق ،این نوع مداخالت زودهنگام هر چند از طریق استفاده
از ابزارهاي غيرکيفري باشد ،زمينه کنترل و مداخالت مراجع رسمي را فراهم ميکند آن هم نه
صرفاً در کار و زندگي کودک و نوجوان ،بلکه در مادر ،پدر ،مدرسه ،هم ساالن و دیگراني که به
نوعي با وي در تماس هستند .که در اینصورت باید این فضاي کنترلي و امنيتي براي تزریق
احساس امنيت در جامعه ،همواره وجود داشته باشد به دليل اینکه بقاي این نظم و امنيت
اجتماعي موکول به حفظ مستمر چنين فضایي ميشود که این خود تبعات به مراتب بدتري را
به دنبال خواهد داشت.
 -3-2-2عدم توجه به مدیریت خطر بزهکاری در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
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قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ،در نه ماده به موضوعات بسيار کلي در ارتباط با
کودکان و نوجوانان پرداخته است .قانونگذار در این قانون به موضوعاتي چون ورود اصطالح
کودک آزاري به ادبيات حقوق جزاي ایران ،صدمه و آزار و اذیت کودکان ،شکنجه جسمي و
روحي کودکان ،نادیده گرفتن عمدي سالمت و بهداشت رواني و جسمي کودکان ،ممانعت از
تحصيل و هرگونه خرید و فروش کودکان ،بهره کشي و بکارگيري کودکان به منظور ارتکاب
اعمال خالف و  ....پرداخته است .ولي آیا ميتوان در تفسير معناي حمایت از کودکان و
نوجوانان به همين مقدار بسنده کرد؟! در حقيقت مقررات این قانون فاقد جامعيت و انسجام
الزم جهت حمایت از این دسته از کودکان و نوجوانان ميباشد .نکته قابل تامل دیگر این است
که گویي به زعم قانونگ ذار معناي حمایت از کودکان و نوجوانان در این قانون صرفاً در صورت
بزهدیده واقع شدن این گروه آسيبپذیر نهفته شده است و اشارهاي به بزهکاري آنها و نحوه
برخورد با آنان نشده است .اما بنظر مي رسد بررسي و پرداختن به این موضوع توجه و حمایت
قانونگذار به اطفال و نوجوانان را نشان ميدهد نه بيتوجهي به آن .بدین ترتيب قانون در رابطه
با موضوع مدیریت بزهکاري کودکان و نوجوانان و هم چنين تفکيک ميان مجرمين سخت و نرم
سکوت کرده است و حتي در موادي از قانون مجازات اسالمي که در ارتباط با بزهکاري کودکان
و نوجوانان ميباشد ،نسبت به تمامي طيف هاي مجرمين با هر ميزاني از خطر یک طيف پاسخ
دیده ميشود و موضع قانونگذار فاقد ضابطه مندي الزم ميباشد بطوریکه نسبت به مواد مربوط
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به کودکان و نوجوانان ،تفاسير متفاوتي به چشم ميخورد که نشان دهنده عدم پيروي قانونگذار
از یک الگوي مشخص به فراخور مالحظات و ظرفيت هاي نظام حقوقي ایران ميباشد .در
صورتيکه باید سياست قانونگذاري مربوط به کودکان و نوجوانان به نحوي باشد که نسبت به
شرایط و اوضاع و احوال بزهکاران و ميزان خطرناکي آنها بتوان آنان را از یکدیگر مطابق با
قوانين متعدد و کاربردي ،تفکيک و مجازات متناسب تعيين کرد.
 -3-3انتقادات مبنایی در حوزه عدالت ترمیمی
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طرفداران عدالت ترميمي در مورد چگونگي رابطه این مدل با عدالت کيفري کالسيک و
نحوه اعمال سازمان یافته آن ،از دو گرایش تبعيت ميکند .گرایش "ناب خواه" یا "ناب گرا" که
برآن است که عدالت ترميمي در طي زمان باید جایگزین عدالت کيفري کالسيک شود که
هدف نخستين طرفداران آن ،محدود کردن حوزه عدالت ترميمي به دادن پاسخهاي مناسب به
پيشامدها و حوادث ناشي از جرم است نه به پيامدهاي گستردهتر قضایي و سياسي آن .نوع دوم
گرایش "بيشينه خواه" که براین اعتقاد بود که اگر ميخواهيم بدیل و جانشين واقعي براي
عدالت کيفري کالسيک پيدا کنيم ،باید مدلي طرح ریزي شود که به همه موارد مجرمانه و
پرونده هاي کيفري قابل اعمال باشد نه به مانند گرایش ناب خواه صرفاً در جرایم کوچک و کم
اهميت .به طوري که در صورت ارتکاب جرایم شدید و فراتر رفتن آثار آن از سطح جامعه
محلي ،مداخله دولت از طریق مقامهاي پليسي  -قضایي یعني عدالت کيفري کالسيک پيش
بيني گردد .بنابرین باید بيان داشت که مطرح شدن این ایده که در ارتباط با کودکان و
نوجوانان از رویکرد ناب خواه استفاده گردد به دليل اینکه دادرسي کيفري براي کودک یا
نوجوان توالي فاسد ایجاد ميکند و باید سعي گردد که تا حد امکان او وارد دارسي کيفري
نگردد؛ در رابطه با تمامي انواع جرایم آنان نميتواند مثمرثمر واقع گردد .در حقيقت یک بار در
جریان دادرسي قرار گرف تن بهتر از دوبار در معرض آن بودن است .همانگونه که هوارد زهر در
کتاب کوچک "عدالت ترميمي" بيان ميدارد" ،عدالت ترميمي نه داوري همه دردهاست و نه
ضرورتاً جایگزین عدالت کيفري کالسيک" .در واقع عدالت ترميمي نميتواند به همه
وضعيتهاي ناشي از جرم پاسخگو باشد و نميتوان هدف اصالح و بازسازگاري فرد بزهکار را در
تمامي انواع جرایم در این گرایش دنبال کرد.
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 3-3-2بی ضابطگی در گزینش تعهدات ترمیمی

 -3-4-1فقدان حق برخورداری از معاضدت های وکیل برای کودکان و نوجوانان بزهکار

"مواجه بي واسطه طرفين جرم" و "محرمانه بودن" فرآیند ترميمي بيانگر این است که
طرفين جرم باید فارغ از هرگونه مانع و واسطهاي در فرآیند ترميمي شرکت کنند و آنچه در
فرآیند اتفاق مي افتد باید کامالً محرمانه باشد و افراد دیگر از آن اطالع حاصل نکنند .کودکان و
نوجوانان بزهکار باید قبل و بعد از نشست ترميمي ،از مشاورهها و راهنمایيهاي فردي متخصص
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یکي از عناصر اصلي فرآیند ترميمي ،توافق بزهدیده و بزهکار بر سر نحوه آسيب و پاسخ به
بزه ميباشد .در فرآیندهاي کيفري ،کيفر در نتيجه یک فرآیند توافقي به دست نميآید .اما
پاسخ به عمل بزه در یک فرآیند ترميمي ،باید از طریق توافق بين بزهدیده و بزهکار حاصل
شود .ابهام وارده در این موضوع این است که ضابطه یا ضوابط تعيين تعهدات از سوي بزهکار و
بزه دیده چيست؟ آیا بسته به نوع جرم ارتکابي و سن بزهکار و  ...چارچوب و حد و مرزي
تعریف شده که از آن تجاوز نگردد یا اینکه صرفا به توافق رسيدن شرط ميباشد .برخي گفتهاند
این تعهدات باید به صورت منطقي و متناسب باشد و هدف از توافق جهت انجام آن تعهدات،
باید ترميم باشد .اما آیا صرف بيان منطقي و متناسب بودن ميتواند بيان کننده ضابطهمند
بودن این تعهدات باشد؟
این موضوع زماني اهميت بيشتري ميیابد که فرد انجام دهنده و پذیرنده این تعهدات
نوجوان باشد و در مقابل وي بزهدیده بزرگسال وجود داشته باشد .گرچه بيان ميشود که فرآیند
ترميمي با توافق و رضایت بزهکار و بزهدیده ميباشد و کامالً به صورت داوطلبانه صورت گرفته
است اما ممکن است در مواقعي بزهکار نوجوان به دليل تاثيرپذیري از اطرافيان و یا عدم
تشخيص درست ،تعهداتي را بپذیرد که متناسب با سن ،شرایط و وضعيت شخصي و خانوادگي
و  ....وي نباشد و یا حتي ممکن است تعهداتي که ابتدائاً پذیرفته شده است در طول انجام آنها
توسط بزه دیده هر چند به صورت جزئي افزایش یابد و نوجوان بزهکار متوجه نشود که آن غير
از موارد توافق شده است و یا به جهت اینکه سریع تر رضایت بزه دیده را جلب کند ،سکوت
نماید .بنابرین بنظر ميرسد که در جلسات نشست ترميمي مخصوصاً در رابطه با کودکان و
نوجوانان ضوابطي به صورت شفاف تعریف گردد و صرفاً بسنده به کليات نشود .همچنين فرد
ميانجيگر با تدابير روان شناختي خود و شناخت ویژگي هاي کودکان و نوجوانان ،ضمن عدم
مداخله و تحميل نظرات خود ،نظارت الزم را بر ضوابط تعریفي داشته باشد.
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بهره گيرند که در ادبيات حقوقي چنين فردي را وکيل مينامند .او باید آنها را براي روبرویي با
شکل جدیدي از برخورد و واکنش و توضيح و توجيه این فرآیند و نحوه برخورد با بزهدیده و
تعهدات پيشنهادي آشنا کند .در واقع فرد بزهکار حق دارد که از همه حقوق خود در دادرسي
ترميمي و نيز مخاطرات احتمالي که مشارکت در آن ،براي بزهکار به دنبال خواهد داشت ،مطلع
گردد .در چنين مواقعي اگر شخص با تخصص و مهارت وجود نداشته باشد ،ممکن است افرادي
فاقد مهارت و توانایي الزم همچون پدر و مادر ،صرفا جهت دلسوزي ،این وظيفه را به عهده
گيرند .همچنين ذکر این نکته الزم است که بيان شود نقش وکيل در فرآیند ترميمي با فرآیند
کيفري متفاوت ميباشد .در فرآیند ترميمي کلمه وکيل باید طریقيت داشته باشد نه
موضوعيت ،بنابرین حضور وي به عنوان یک مساعدت کننده در ضمن آگاهي از شرایط
شخصيتي و خانوادگي کودک یا نوجوان بزهکار به او کمک ميکند که به نحو موثر و با آگاهي
بيشتر فرآیند را سپري کند . .به همين دليل است که در عنوان این قسمت " فقدان برخورداري
از معاضدت هاي وکيل" آمده است تا شائبه خدشه دار شدن مباني عدالت ترميمي از بين
برود.از این منظر ،بهره مندي از معاضدت وکيل در رویکرد ترميمي براي کودکان و نوجوانان
بزهکار از اهميت فراواني برخوردار است .اجراي فرآیند براي آنها باید به گونه اي باشد که با
اعمال شرایط شخصيتي و خانوادگي آنها از تحميل فرآیند بر آنان یا محروم کردن آنان از
فرصت هاي موجود در فرآیند ترميمي جلوگيري شود ،به دليل اینکه بزرگساالن از قدرت کافي
براي مباحثه و اعمال نظرات خود برخوردارند و در رابطه با این اقشار آسيب پذیر باید توجه و
دقت بيشتري گردد.
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منتقدان عدالت ترميمي معتقدند که یکي از ارکان عدالت کيفري کالسيک ،رعایت اصل
تناسب ميان جرم ارتکابي و مجازات یا بين جرم و مجازات است که این اصل تناسب را قاضي
به طور طبيعي ،با توجه به مفاد قانون و اختياراتي که قانونگذار براي او پيش بيني کرده است،
در حکم صادره لحاظ ميکند .به زعم منتقدان ،در عدالت ترميمي اصل پيش گفته ،مخدوش
است؛ زیرا ،درست است که سهامداران جرم با مشارکت در فرآیند ترميمي طي تفاهمي ترميمي
به راه حل مرضي الطرفيني به منظور رفع خصومت و فيصله دادن به اختالف دست یافته اند،
اما ،این ،بدان معني نيست که راه حل پيش گفته و پاسخ ترميمي که توافقي است ،لزوما
متناسب با جرم ارتکابي باشد .چه بسا ،متهم به دنبال استيصال و یا حتي به طور صوري ،تعهد
ت رميمي را قبول کند و به پاسخ ترميمي تعيين شده ،رضایت دهد .همچنين ،ممکن است بزه
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دیده نيز به دليل تألم هاي روحي و تنش هاي رواني که وقوع جرم براي وي به دنبال داشته
است ،به راه حل ترميمي اتخاذ شده رضایت دهد تا به نوعي ،با فيصله پيدا کردن و خاتمه
یافتن اختالف ،ا ز فشارهاي رواني وارد بر خود بکاهد .منتقدان عدالت ترميمي برآنند که عدالت
ترميمي برخالف عدالت کيفري سنتي که بين ميزان مسئوليت کيفري و ميزان مجازات قائل به
رابطه است ،چنين ارتباطي را به رسميت نميشناسد .در عدالت ترميمي از آنجایيکه همه
روشهاي آن به دنبال ترميم و بازسازي خسارتهاي ناشي از جرم است ،امکان دارد که جرایم
ارتکابي از دیدگاه ترميمي بنا به تصور جامعه داراي ارزشي یکسان تلقي شوند .همچنين ممکن
است به جرمي خفيف با غرامتي شدید و یا بالعکس پاسخ داده شود.
منتقدان عدالت ترميمي بر این باورند که تکراري شدن واکنش ترميمي ،تعمق و دقت در
روند رسيدگيهاي ترميمي را تحت تاثير قرار ميدهد .بنابراین ،پاسخ ترميمي که باید متناسب
با ميزان خسارت ناشي از جرم و شاخص هاي آسيبي رواني-زیستي-اجتماعي بزهکار قبل ،در
آستانه و پس از ارتکاب جرم باشد را متوليان برنامههاي ترميمي به صورت یکسان و بيتناسب
به جرایم ارتکابي ميدهند .اهميت رعایت اصل تناسب در پاسخدهي ترميمي ،تا اندازه اي است
که در قطعنامه ي " اصول بنيادي عدالت در مورد استفاده از برنامه هاي ترميمي در امور
کيفري" نيز به موجب اصل هفتم آن ،مقرر شده است که توافقهاي بدست آمده در جریان
فرآیند ترميمي بویژه نسبت به بزهکار ،باید شامل تعهدها و تکاليف معقول و متناسب براي او
باشد .بدین سان ،رعایت اصل تناسب پاسخ ترميمي ،الزمه تحقق "عدالت ترميمي شخصي
شده" و "پاسخ هاي ترميمي فردي شده" است( .سماواتي پيروز ،پيشين ،ص )224-226
همچنين همواره در رابطه با کودکان و نوجوانان تاکيدات بسياري جهت تناسب بين جرم و
شرایط ارتکابي آن سپس نوع مجازات شده است .بدین صورت که قاضي باید بتواند ،برحسب
شرایط فردي-اجتماعي هر کودک یا نوجوان ،از اقدامها و تدابير متنوع نسبت به او استفاده کند
و هرگونه رفتار اصالحي در قبال کودک و نوجوانان باید مسبوق به معاینات پزشکي-روان
شناختي و بررسي سوابق خانوادگي و نياکان او باشد( .نجفي ابرندآبادي ،۱388 ،ص )۱0
واکنش هاي ترميمي در قبال کودکان و نوجوانان باید به شکلي باشد که در جرایم سبک افراد
متوجه فایده و سودمندي بيشتر این رویکرد نسبت به نظام عدالت کيفري شوند نه اینکه بدین
گونه دریافت شود که پاسخهاي فردي شده جاي خود را به برخورد سطحي و کليشهاي با
پرونده ها داده است .همين موجب شود که کل فرآیند به صورت نمایشي به اتمام رسد و مجددا
همان افراد مرتکب تکرار جرم شوند.
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در این قسمت خالصهي مطالب بيان شده در قالب یک جدول گردآوري شده است.
انواع پاسخها

RNR

با توسل به سه اصل خطر ،نياز ،تاثيرپذیري در کنار
مفهوم خطر جرم به عوامل اصالحي -درماني نظير
عوامل مرتبط با نيازهاي آنان و ميزان تاثيرپذیري
آنان از برنامه هاي بازپرورانه نيز توجه ميشود .با
در نظر گرفتن عدم منافات ميان مفهوم خطر جرم
با بازپروري بزهکاران در رابطه با بزهکاري کودکان
و نوجوانان بسيار سودمند ميباشد.

پاسخهاي
رسانهاي

انعکاس و انتشار جرایم که عمدتاً با بزرگنمایي آن
همراه است .افزایش احساس ناامني و تثبيت
شخصيت مجرمانه در کودکان و نوجوانان.

پاسخ دهي از
طریق ناتوان
سازي

طرد و دور نگه داشتن بزهکاران مزمن از جامعه از
طریق کيفر مرگ و حبس هاي طوالني مدت .این
سياست منافي با سياست هاي کانون اصالح و
تربيت ميباشد .بنابراین در رابطه با کودکان و
نوجوانان سودمند نخواهد بود.

گروه خودي و
غير خودي

حرکت عدالت تخميني به سوي جرم شناسي غير
خودي و طرد و خنثي کردن بزهکاران از جامعه.
در صورت بررسي اوضاع و احوال ما قبل جرم فرد
بزهکار و گرایش وي به سمت گروه خودي یا غير
خودي ،ميتوان مجازات متناسبي انتخاب نمود.

پاسخ دهي از
طریق
مسئوليت
پذیري و
بازپذیري
اجتماعي

مطلع گردیدن فرد بزهکار از خسارتهاي رواني و
عاطفي و مادي وارده بر بزه دیده و جبران آنها و
ایجاد حس مسئوليت پذیري در او در قبال ارتکاب
اعمال خالف قانون

نقش جامعه
محلي و بزه
دیده

تشکيل نشست ترميمي و آگاهي بزه دیده از
شرایط و موقعيت فرد بزهکار و توافق طرفين بر سر
خسارات وارده به وي و جبران آنها و تضمين
جامعه محلي براي ایجاد تعهدات و عمل به آنها
توسط بزهکار.
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نحوه مجازات و نتايج

انتقادات

 -۱پيش بيني شهودي؛ اعمال
سالیق شخصي در قبال
کودکان و نوجوانان بزهکار
 -2گروه محور بودن پاسخ دهي
در تقابل با اصل فردي
بودن مجازاتها
 -3مداخله همه جانبه زودرس
در عدالت کيفري کودکان
و نوجوانان
 -4عدم توجه به مدیریت خطر
بزهکاري در قانون حمایت
از کودکان و نوجوانان
بزهکار

 -۱شکست فرآیند محور بودن
رسيدگي در قبال کودکان
و نوجوانان بزهکار
 -2بي ضابطگي در گزینش
تعهدات ترميمي
 -3فقدان حق برخورداري از
معاضدت هاي وکيل براي
کودکان و نوجوانان بزهکار
 -4عدم تناسب پاسخ ترميمي
با وضعيت هر کودک یا
نوجوان بزهکار
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کودکان و نوجوانان بزهکار در مرحله رشد و تکامل شکل گيري شخصيت و تاثيرپذیري از
محيط اطراف خود قرار دارند .از این منظر ،چگونگي برخورد نظام عدالت کيفري با آنان و
ماهيت تدابير و سياست هاي اتخاذ شده در قبال آنها در شکل گيري نظام رفتاري آنان در آینده
بسيار موثر است .به این منظور حقوق کيفري کودکان و نوجوانان باید با درنظر گرفتن الگویي
متناسب با سياست تقنيني کشور گامي موثر در جهت حمایت از این گروه آسيب پذیر بردارد.
به این ترتيب مي توان با توجه به بيان خصوصيات هر رویکرد در مطالب پيشين از تلفيق با
ضابطه و منسجمي سخن گفت که از هر دو رویکرد پاسخدهي به بزهکاري کودکان و نوجوانان
استفاده گردد .بدین صورت که د ر جرایم ساده کودکان و نوجوانان و با توجه به اوضاع و احوال
و موقعيت فرد بزهکار و با توجه به نوع جرم ارتکابي و بزهدیده آن جرم که از همساالن وي مي-
باشد یا خير ،از رویکرد ترميمي استفاده نمود ( .به دليل اینکه عمدتاً جرایمي که کودک یا
نوجوان نسبت به هم ساالن خود مرتکب ميشود؛ ریشه در فاصلههاي طبقاتي خانوادههاي آنان
و مرتفع نبودن نيازهایشان و در نهایت احساس حسادت و حقارت در آنها ميباشد که ممکن
است با توجه به آن شرایط سني ،مشروع یا عدم مشروعيت روش رسيدن به اهداف و
خواستههایشان در اولویت قرار نگيرد)؛ از این منظر باید در نوع پاسخدهي به آنان نيز تفاوت-
هایي قائل شد و الگویي را مالک عمل قرار داد که بدون مداخله مقامات رسمي رسيدگي و
برچسب زني به بزهکار ،به بررسي علل ارتکاب جرم و حل و فصل آن بپردازد .از سوي دیگر،
کودکان و نوجواناني وجود دارند که مرتکب جرایم خطرناک ميشوند به طوري که دامنه ارتکاب
آن جرم از سطح مدرسه و محله و منطقه فراتر ميرود و احتمال تبدیل شدن آنان را به
بزهکاران مقاوم و تکرار کننده جرم در آینده بيشتر ميکند .بدیهي است که در اینصورت
نمي توان پاسخ و واکنشي غيررسمي را صرفاً به دليل کودک یا نوجوان بودن آنها و حمایت از
آنها برگزید و دغدغه اصالح و درمان آنان را معيار و مالک این امر قرار داد .در این موارد نظام
رسمي عدالت کيفري وارد عمل ميشود.
حمایت از کودکان و نوجوانان زمانيکه بزهکار واقع ميشوند ،ميتواند به مراتب مهم تر از
موقعيتي باشد که بزه دیده واقع ميگردند .به دليل اینکه تصميم بر ارتکاب جرم توسط آنان
نشان دهنده نابسامانيها و مشکالت بيشتري ميباشد که آنها را مجاب به ارتکاب جرم ساخته
است و خطرات بيشتري را به دنبال خواهد داشت .بنابرین باید به دنبال شناسایي عوامل خطر
محور به موازات خصيصه آسيبپذیري آنان نيز بود به گونهاي که قانونگذار مالکهاي عيني را
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براي ارزیابي ميزان خطر بزهکار معرفي کند و در این زمينه قاضي را به حال خود واگذار ننماید
و مانع برداشت ها و تفاسير مختلف جهت ارزیابي ميزان خطر گردد .به صورتي که این معيارها
قابليت انعطاف نسبت به واقعيات زندگي و اوضاع و احوال هر بزهکار و نوع و ميزان تاثيرپذیري
وي (به خصوص خانواده) ،که گاهي فرد بزهکار ناخواسته تحت تاثير آنها قرار ميگيرد ،داشته
باشد  .اما متاسفانه در قوانين مرتبط با کودکان و نوجوانان مفهوم حمایت و پشتيباني را بيشتر
در صورت بزه دیده واقع شدن آ نها دنبال کرده است .هر چند پرداختن به این موضوع نيز الزمه
حمایت از این گروه ميباشد اما صرفاً کافي نميباشد.
حال با توجه به موضوع این نوشتار ،بنظر ميرسد باید در راستاي پاسخ دهي بهتر به
بزهکاري کودکان و نوجوانان ،به دنبال نزدیک کردن قوانين و مقررات به واقعيات و یافته هاي
جرم شناختي ،روان شناختي ،جامعه شناختي و  ....بود .استفاده از این دو الگو و اعمال آنها در
قوانين مرتبط با کودکان و نوجوانان موجب ميشود که تقسيم بندي ميان مجرمين سخت و
نرم به آساني در قوانين منعکس گردد و تفکيک ميان انواع جرایم و نحوه برخورد با فرد بزهکار
مشخص گردد .از سوي دیگر ،یکي دیگر از تبعات فقدان تقسيم بندي بين انواع بزهکاران،
اکتفاء تدوین کنندگان قوانين به حمایت هاي عام از کودکان و نوجوانان بزهکار ميباشد .بدین
صورت که همایش ها و جلسات و دغدغه به کارگيري قوانين حقوقي افتراقي همواره جهت
حمایت و پشتيباني از کودکان و نوجوانان مطرح بوده است اما در عمل آنچه که پياده شده
است ،قوانين و حمایت هاي کلي در ارتباط با آنان بوده است .در صورتيکه این موضوع باید
بررسي گردد که در کنار توجه به آسيب پذیر بودن این قشر از جامعه و به دنبال تالش براي
کاهش ميزا ن ارتکاب جرم توسط آنان ،باید معيارها و مالک هایي جهت ارزیابي ميزان خطر
کودکان و نوجوانان مشخص شود .در حقيقت نگرش و اکتفا به حمایت هاي عام نسبت به
کودکان و نوجوانان پاسخگوي انواع جرایم ارتکابي توسط آنان و تفکيک ميان واکنش ها نيست.
در واقع باید متناسب با نيا زها و ضعف هاي هر کودک یا نوجوان برنامه ها و تدابيري اتخاذ شود
نه اینکه صرفا از یک روش واحد و بدون در نظر گرفتن ویژگي هاي فردي هر بزهکار در پي
اصالح و درمان واقعي و اصولي هر یک بود.
تدوین کنندگان قوانين با تصویب مواد حداقلي و ناکافي در رابطه با کودکان و نوجوانان،
عدم توجه خود را نسبت به اصالح و بازپروري آنان نشان ميدهند .قوانين مرتبط با این گروه
سني ،از الگوي با ضابطه و منسجمي پيروي نميکند و همين امر موجبات ضعف آن را فراهم
آورده است .بنظر مي رسد استفاده از این دو رویکرد ترميمي و تخميني در کنار یکدیگر،
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مي تواند موجبات کاهش جرایم و اصالح و درمان کودک یا نوجوان بزهکار را فراهم کند .در
صورتي که هر یک به تنهایي داراي نقاط ضعفي نسبت به بزهکاري کودکان و نوجوانان در
ایران؛ ميباشند که اعمال آن در رابطه با فرد بزهکار صحيح نميباشد و نتيجه اي را به دنبال
نخواهد داشت  .به عنوان نمونه و با توجه به موفقيت آميز بودن رویکرد عدالت ترميمي در
کشوري چون نيوزیلند و هم چنين با توجه به قطعنامه " اصول بنيادین استفاده از برنامه هاي
ترميمي در امور کيفري" که در آن بر ضرورت استفاده از این برنامه ها به ویژه نسبت به
کودکان بزهکار تاکيد شده است؛ نميتوان و نباید توقع موفقيت آميز بودن این برنامه را در
کشور داشت تا زمانيکه فرهنگ حاکم بر جامعه حاضر به پذیرش اهداف و سازوکارهاي رویکرد
ترميمي نمي باشد .از سوي دیگر ،برنامه هاي عدالت تخميني نيز به تنهایي نميتواند در رابطه با
کودکان و نوجوانان ب زهکار موثر واقع گردد .آنچه که مهم است استفاده از نقاط قوت هر یک از
این رویکردها با توجه به سياست تقنيني حاکم بر جامعه و با توجه به ظرفيت هاي نظام حقوقي
ایران است.

شماره ، 32تابستان ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

پیشنهادات:
قانونگذار ميبایست با توجه به سياست تقنيني حاکم بر جامعه و با در نظر گرفتن افزایش
سطح اطالعات و آگاهي کودکان و نوجوانان؛ تجدیدنظري در قوانين مرتبط با آنان نماید.
 تصویب قوانين جامع در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به شکلي که هر دو صورت
ارتباط وي با نظام حقوق کيفري را شامل شود یعني هم در صورت بزه دیدگي هم
بزهکاریشان.
 توجه به بحث مدیریت ریسک بزهکاري در قوانين مرتبط با کودکان و نوجوانان
 نگرش تلفيقي به بزهکاري کودکان و نوجوانان و متناسب با آن وضع قوانين به جرایم ساده
و خطرناک و تقسيم بندي مجرمين به سخت و نرم
 اتخاذ تدابير مناسب؛ متناسب با نيازها و ضعف هاي هر کودک یا نوجوان
 در اولویت قرار دادن تامين نيازهاي کودکان و نوجوانان .به دليل اینکه بنظر ميرسد
کودکان و نوجوانان با ارتکاب جرم لزوماً به دنبال نقض هنجارهاي اخالقي و اجتماعي
متبلور در قوانين کيفري نيستنند؛ و در واقع با ارتکاب جرم و انحراف ،عمق وخامت شرایط
حاکم بر زندگي ،تحصيل و کار خود را به اطالع والدین ،اولياء مدارس و به طور کلي جامعه
ميرسانند و به نوعي طلب کمک و حمایت مينمایند.
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