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تاريخ پذيرش نهايي۱6/۹2/۹3 :

چکیده
تعقیب جرائم مهم ترين وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتي،
زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد .از اين تکلیف به عنوان اصل قانوني بودن
تعقیب ياد ميشود .در کنار اين اصل،مالحظات ديگری ممکن است دادسرا را به اين نتیجه برساند که
خودداری از ادامه تعقیب به صالح است و تعقیب کیفری متهم بايد مفید باشد .از اين رو ،اصل ديگری
به نام اصل مقتضي بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست ميباشد .اين اصل
به اين معناست که دادستان ميتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد .به بیان ديگر چنانچه
دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست ،از تعقیب خودداری ورزد .از اين اصل به
قضازدايي نیز ياد مي شود.اصل مقتضي بودن تعقیب با مفهوم قضازدايي يکي از اصول پذيرفته شده در
حقوق ايران و انگلستان بوده و از آنجائي که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصي به

دنبال پاسخ به دو سئوال است -1 :ن مودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرايم کودکان معارض قانون در
حقوق ايران و انگلیس کدامند؟  -2وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقي ايران و انگلستان در
 ۹دانشجوي دکتري حقوق کيفري و جرم شناسي ،گروه حقوق کيفري و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و
تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایرانbeh.norouzi@yahoo.com .
 2دانشيار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،ایران ( نویسنده مسئول)
 4دانشيار ،گروه حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،ایران
 3استادیار ،گروه حقوق جرا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق ،الهيات و علوم سياسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران
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آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدايي دراين مورد بیشتر نمايان ميشود .نوشتار حاضر به
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خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدايي
در دو نظام حقوقي مذکور ،بحث شده شدهاند.

کلید واژهها
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 -1مقدمه
قاعده متناسب بودن تعقيب که به اصل" مقتضي بودن تعقيب" شهرت دارد،یکي از
ابزارهاي سياست کيفري اجرایي و قضازدایي است که در شروع رسيدگي به دعواي کيفري براي
مقام تعقيب ،اختيار و آزادي در تعقيب یا عدم تعقيب متهم به ارتکاب جرم را فراهم ميآورد.
نماینده جامعه در واقع مقام تعقيب جرایم بوده که بنام جامعه متهم را تحت پيگرد قانوني قرار
مي دهد ،لذا این جامعه است که مالک حق و اختيار تعقيب متهم بوده و ميتواند مجرم را
تعقيب کند و به سزاي عمل خود برساند (آخوندي.)۹33۹416 ،
به منظور بهبود کارآیي تعقيب کيفري ،به خصوص در راستاي تحقق دادرسي عادالنه و
منصفانه ،اصول متعددي از جمله اصل برائت ،اصل استقالل ،اصل احترام به کرامت انساني ،اصل
حمایت از بزه دیده و اصل قانوني بودن و مقتضي بودن بودن تعقيب در حقوق جزاي بسياري از
کشورها رونق گرفته است (.)Voger & Huber, 29۹9: ۹11اصول مذکور بویژه دو اصل اخير
(اصل قانوني بودن و اصل مقتضي بودن تعقيب) در حقوق ایران و انگلستان به عنوان یکي از
ابزارهاي مهم سياست جنایي در نظر گرفته شده است.به طوریکه در حقوق انگلستان براي
اینکه دادستان بتواند تعقيب قانوني را شروع کند به دنبال احراز دو نکته است  -۹آیا شواهد و
مدارک کافي ،۹بر اثبات جرم وجود دارد و به طور واقع بينانه ميتوان محکوميت متهم را پيش
بيني کرد یا نه ؟  -2آیا تعقيب قانوني متهم براي منافع عمومي 2الزم است یا خير ؟
در حقوق ایران اصل مقتضي بودن تعقيب بعد از ورود پرونده به چرخه عدالت کيفري
(دادسرا و دادگاه) بررسي و نهایتاً اعمال ميشود ،اما در حقوق انگلستان مواردي وجود دارد که
اصل مقتضي بودن ناظر به مرحله پليسي مي باشد از جمله اینکه قانون کودکان و افراد جوان
مصوب  ،۹۱6۱اولين بار به اخطار پليس در مورد جوانان وجهه قانوني داد ،بخش ( 1 )2از
1

The Evidential stage.
The Public stage.

2

بهروز نوروزی و همکاران

همين قانون ميگوید« 3اخطار از طرف پليس» ميتواند شيوه مناسبي براي رسيدگي به برخي
جرایم مربوط به افراد جوان باشد .)Lourin Kaal, 2991 :۹1( .به طوریکه در برخي موارد بر
فرض تحقق شرایط آن،مانع از ورود پرونده به دادسرا ميشود که اخطار ساده گفته ميشود و
در مواردي با ورود پرونده به دادسرا اخطاري متناسب با جرم توسط دادستان داده ميشود که
اخطار مشروط جوانان گفته مي شود و تصميم براي اعمال اخطار مشروط باعث تعليق هرگونه
رسيدگي کيفري مي شود ،البته با تصویب قانون جرم و بينظمي در سال  " ۹۱۱1هشدار
نهایي" ۹و" توبيخ" ،2درمورد کودکان معارض قانون،جایگزین"اخطار ساده "شد و بعد از این
قانون اخطارساده فقط در مورد مرتکبين بزرگسال اعمال ميشود .در حقوق ایران ،اخطار به
عنوان یکي از اقسام تدابير تاميني وتربيتي در بند"ت"ماده  11قانونمجازاتاسالمي درپایان
فرایند دادرسي درنظر گرفته شده است (شکرچي زاده.)223۹4۱3 ،
اخطار مشروط جوانان در حقوق انگلستان که بعد از ورود پرونده به نهاد دادسرا ضمن
شرایطي اعمال مي شود با نهاد تعليق تعقيب و قرار بایگاني پرونده در حقوق ایران شباهت
دارد،چرا که تصميم براي تعليق تعقيب و بایگاني نمودن پرونده ،مانع از ورود شخص به محاکم
جزائي ميشود.
بنابراین بررسي اصل مقتضي بودن تعقيب و استخراج شباهتها و تفاوتها اصل مورد اشاره
در این دو نظام حقوقي،از اهميت زیادي برخوردار ميباشد ،آنچه که در این نوشتار مد نظر
بوده ،قضازدایي در مرحله پليسي و تعقيبزدایي از جانب نهاد تعقيب (دادسرا) در حيطه جرائم
کودکان معارض با قانون است.در این مقاله که به روش تحليلي  -توصيفي نوشته شده ،ابتدا
مزایا و معایب قاعده مذکور و سپس نمودهاي آن در دو نظام حقوقي ایران و انگلستان مورد
بررسي قرار ميگيرند.

 -2-1حذف هزینههای زاید

اتخاذ تصميماتي مبني بر اخطار ساده و اخطار مشروط جوانان و مد نظر قرار دادن
نهادهایي چون تعليق تعقيب و قرار بایگاني کردن پرونده ،رسيدگي سریع و آسان به جرایم
Final warning.
Reprimand.

1
2
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سبک تر امکان پذیر خواهد شد و این امر به صرفه جویي از طریق لغو دادرسي پرهزینه منجر
خواهد شد و نيازي به برگزاري کامل فرایند دادرسي نيست.
 -2-2اجتناب از ورود پرونده به دادگاه

ورود افراد به دادگاه کيفري به نتيجه دریافت برچسب مجرمانه خواهد انجاميد (شکرچي،
همان .)4۹ 3یکي از اهداف عمده قضازدایي و اصل اقتضاء تعقيب ،پيشگيري از حضور مرتکبين
در محاکم جزائي خواهد بود .این امر به حفظ کرامت شهروندان کمک شایاني خواهد کرد.اثر
عملي اصل اقتضاء تعقيب و قضازدایي ،خارج کردن فرد مظنون از فرایند رسيدگي قضایي است.
توسل به این روش به صورت غير رسمي و از راه اعمال اختيارات اداري در جریان رسيدگي به
یک پرونده و نيز پياده کردن طرح هاي غير رسمي صورت ميگيرد (نجفي ابرندابادي3۹411 ،
 .)۹32-۹3۹در قوانين اکثر کشورها و نيز توصيههاي بينالمللي دولتها به دنبال این هستند
که تا حتي االمکان از ورود کودکان و نوجوان به سيستم قضایي و زنداني شدن جلوگيري
نمایند ،بنابراین از روشهاي جایگزین استفاده ميکنند ،از جمله مصالحه خارج از دادگاه،
جبران خسارت ۹و ...بعالوه قاضي مکلف است امکان تعليق مجازات را بررسي نماید (داور،
.)11 3۹411تالش در این زمينه در سطح بينالمللي بویژه در مورد مجرمين بيسابقه پيش از
پيش احساس ميشود (خدابنده لو خان کندي.)۱2 3۹412 ،

در نتيجه اعمال قاعده مقتضي بودن تعقيب ،تصميم بر عدم تعقيب و عدم ورود پرونده به
دادگاه در سابقه فرد منعکس خواهد شد .این سابقه در رسيدگيهاي کيفري بعدي یا
بررسيهاي قانوني مرتبط موثر خواهد بود.
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 -2-4کاهش تورم پرونده های کیفری

امتياز دیگر قاعده اقتضاف تعقيب ،عالوه بر موارد فوق کارآمدي سيستم عدالت کيفري،
کاهش تورم پروندههاي کيفري در دادگاه ،تضمين مصلحت قرباني جرم و فردي شدن حقوق
کيفري و ثبات و دوام حاکميت نيز در زمره اهداف قاعده اقتضاء تعقيب از جرائم اطفال و
نوجوانان بزهکار ميباشد.
Reparation.

1

بهروز نوروزی و همکاران

 -3معایب قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار
معایب قاعده اقتضاء تعقيب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان بزهکار عبارتند از3
 -4-۹درست است که اگر فرد وارد چرخه عدالت کيفري شود برچسب مجرمانه ميخورد،
اما تصميمات مبتني بر قضازدایي برچسب جدیدي بر فرد وارد ميکنند مثل« 3فردي
که در خطر ارتکاب جرم است» یا «فردي که در مرحله قبل از جرم است» ،یا «فردي
که نيازمند نظارت است» که این موارد نيز مهم و قابل توجه هستند( .شکرچي،
همان)42 3
 -4-2در برخي از نهادهاي مبتني بر قضازدایي اقرار مرتکب شرط ميباشد ،لذا افراد ممکن
است بدون اینکه در واقع امر مرتکب جرم شده باشند و یا قبل از اثبات جرم براي فرار
از مهلکه قبول مجرميت کرده و اقرار نمایند حال آنکه در صورت عدم اقرار ،رسيدگي
منجر به برائت فرد ميشد بنابراین براي فرار از موضوع و ترک سریعتر اداره پليس و
دادسرا اقرار به جرم نمایند( .وطن خواه.)12 3۹411 ،
 -4نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق
ایران و انگلیس
اخطار ساده ،توبيخ و هشدار نهایي ،اخطار مشروط جوانان ،تعليق تعقيب ،بایگاني پرونده،
پذیرش بزهکاري و معامله اتهامي به عنوان جلوههاي قاعده اقتضاء تعقيب در قلمرو جرائم
اطفال و نوجوانان ،در دو نظام حقوقي ایران و انگليس ميباشند که هر کدام به تفکيک مورد
بررسي و ارزیابي و تطبيق قرار ميگيرند.

Coution.

1
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اخطار در معناي لغوي به معناي آگاه کردن ،نصيحت کردن و ترغيب کردن ميباشد
( .)Campbell Black, ۹۱۱9: 224در تعریف اخطار ساده ميتوان گفت که در نتيجه اعمال
آن،تعقيب کيفري در مرحله مقدماتي توسط پليس متوقف ميشود و از ورود متهمين جوان به
دادسرا و دادگاه کيفري اجتناب ميشود .سيستم اخطار ساده توسط پليس از انگلستان به سایر
کشورها نيز توسعه یافته است ( .)Michael Jasch, 29۹9: 291اخطار ساده از نظر ماهيت ذاتي

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

 -4-1اخطار 1در حقوق ایران و انگلیس
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واجد دو خصوصيت است 3اول اینکه حکم نيست ،بدین معني که از آنجایي که پليس اخطار
ساده را صادر مي نماید لذا این مورد ،شکلي از صدور یک حکم نيستStoate, No. ۹, Note ( .
 .)۹Aدوم اینکه مطلق است ،یعني پليس نميتواند شرطي در خصوص انجام وظيفهاي مشخص،
مثل جبران خسارت کردن ۹یا پرداخت غرامت 2به قرباني را قرار دهد .اخطار ساده یا به صورت
هشدار شفاهي 4است که نباید به عنوان یک اخطار در سابقه کيفري فرد مرتکب ثبت شود و
همچنين نباید (برخالف اخطار)در مراحل رسيدگي بعدي در دادگاه ذکر شودSprack, ( .
 .)29۹3: 1۱یا به صورت اخطار غيررسمي 3است که به گونه اي مبهم بود واستفاده ازآن توصيه
نگردید)،) Home Office, ۹۱۱3: ۹1کميسيون مميزي ميزان افرادي که توسط پليس از این
اخطار برخوردار شده اند را از ميانه دهه  19به بعد ف ده در صد اعالم ميکند Audit
 ،Commission, ) (۹۱۱1: 2یا به صورت اخطار حمایتي است که این اخطار نيز تعریف نشده
است و یا به صورت اخطار افزایشي (یا اضافي) 1و یا به صورت اخطار به جوانان است که در
بخشنامه  ۹1/۹۱۱3امکان صدور اخطار جوانان ،درخصوص پروندههاي مرتکبين زیر  ۹1سال،
براي نيروهاي پليس مطلوب و مناسب ارزیابي گردید که در این موارد پليس ميتوانست با
آژانسهاي محلي دولتي یا خصوصي در مورد راههاي پيشگيري از ارتکاب مجدد جرم ،ارتباط
برقرار نماید .چنين حمایتي مخصوصاً هنگامي که فرد جوان (مرتکب زیر  ۹1سال) براي ارتکاب
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جرم جنسي مورد اخطار واقع مي گردید ميتوانست ارزشمند قلمداد شود( .شکرچي،
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.)213۹4۱3
در حقوق انگلستان در مراحل ابتدایي قبول اخطار ،محدودیتي براي صدور اخطار از نظر نوع
جرم وجود نداشته است ،اما کم کم ایرادات ناشي از این روش وزارت کشور را بر آن داشت ،که
در آخرین بخشنامه ها حتي صدور اخطار ساده براي جرایمي که فقط با صدور کيفر خواست
قابل تعقيب هستند،ممنوع اعالم کند .دستورالعمل  ۹6/2991اعالم ميدارد 3اخطار ساده
بایستي در مورد جرایم کم اهميت به کار رود.
از جمله شرایط صدور اخطار ،وجود ادله مناسب در جهت اثبات جرم ميباشد .در این
خصوص آمده است 3بایستي ادله مناسب مربوط به جرم یا تقصير مرتکب براي ارائه یک
1

Payment of Compenstation to the Victims.
Payment of Compenstation to the Victims.
3
Oral Warning.
4
Informal Cautions.
5
Caution Plus.
2
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محکوميت واقعي مورد نظر وجود داشته باشد .و هنگامي که ادله معيارهاي الزم را نداشته
باشند،نمي توان اخطار صادرکرد .)Slapper & Kelly, 299۱/29۹9: 311( .بر اساس
دستورالعمل  ۹6/2991درصورتي که در پرونده اي چندین جرم وجود داشته باشند ،تصميم به
صدور اخطار یا تعقيب،بایستي بر اساس سنگين ترین جرم ارتکابي اتخاذ شود.
تا زمان اجراي دستورالعمل  ۹1/۹۱۱3صدور اخطار رسمي براي مرتکبين زیر  ۹1سال نيز
امکانپذیر بود .استفاده از اخطار در پروندههاي مرتکبين زیر  ۹1سال ،براي پليس مطلوب و
مناسب بود ،ولي قانون «جرم و بينظمي» در سال « ۹۱۱1هشدار نهایي» و «توبيخ» را درمورد
کودکان معارض قانون جایگزین «اخطار« نمود .بنابراین امروزه اخطار تنها در مورد مجرمان
بزرگسال مورد استفاده قرار ميگيرد ( .)T. molan, 299۹: ۹9بعالوه دو عامل عمد در ارتکاب و
وضع مجرم بعد از ارتکاب جرم شامل پشيماني مرتکب مثل عذرخواهي از قرباني،امکان استفاده
از اخطار را تقویت مينماید .بر اساس دستورالعمل  ۹6/2991به هنگام بررسي این مورد که آیا
اخطار ساده مناسب است یا خير ،به سابقه کيفري مجرم هم التفات ميشود )Home Office,
 .)2991: ۱دستورالعمل  49/2991نيز ،پذیرش روشن و موثقي در باب جرم مرتکب شده (به
طور شفاهي یا کتبي) را شرط صدور اخطار اعالم کرده و بر اساس دستورالعمل  ۹6/2991قبل
از درخواست پذیرش اخطار از متخلف ،اعتراف به جرم مورد نياز ميباشد .پذیرش اخطار توسط
متهم امري کامالً اختياري است و اعالم قبول مجرم شرط اساسي صدور اخطار است .یکي دیگر
از شرایط اصلي صدور اخطار انگليسي در نظر گرفتن اصول مربوط به نفع عمومي مندرج در
قانون دادستان است. (Home Office, ۹۱۱3: ۹1).در صدور اخطار ساده موافقت قرباني شرط
صدور اخطار نيست ،ولي دیدگاه قرباني مي تواند بر روند صدور اخطار مؤثر باشد( .شکرچي،
)623۹4۱3
نکته قابل توجه در بحث اخطار ساده ،مقام مسئول صدور و تشریفات عملي صدور اخطار در
حقوق انگليس است .اولين ارگاني که از این وسيله براي حل و فصل پرونده هاي کيفري بهره
گرفته است ،پليس بوده است .وظيفه پليس ارائه مقدماتي دالیلي در فرایند عدالت کيفري بوده
است .مي دانيم ارائه دليل ،یک عامل تعيين کننده و مهم است .تصميمات دادگاه تا حد زیادي
بستگي به تحقيقات اوليه دارد( .کشفي .)2-۹ 3۹411 ،تردیدي وجود ندارد که پليس نقش
عمده و مستقلي را در مرحله «تأمين یا تدارک پرونده» براي نظام کيفري ایفا مينماید .با
مقایسه و تطبيق حقوق کيفري ایران و انگليس در زمينه پليس بایستي گفت ،با توجه به
گ رایش بيشتر آیين دادرسي کيفري ایران به سيستم رومي ژرمني و این که در این نظام ،پليس
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اغلب زیر نظر مقامات قضایي تحقيق ،انجام وظيفه ميکند ،وظایف آن بسيار محدودتر از وظایف
و اختيارات پليس در انگلستان است و در این مورد ضرورت تصویب مقررات مدون مورد غفلت
واقع شده است (یکرنگي.)۹13 3۹411 ،
طبق قانون پليس و ادله کيفري ۹متهم پس از دستگيري و بازداشت در کالنتري و یا در
صورت حضور داوطلبانه در کالنتري و دریافت اخطار ،حق مشاوره حقوقي و تخصصي را خواهد
داشت و مظنون نبایستي براي اخذ تصميم آني براي پذیرش اخطار ساده تحت فشار قرار داده
شود.
قضازدایي در کنار دو مفهوم دیگر یعني کيفرزدایي و جرم زدایي ،از مکانيسمهاي جدید
سياست جنایي هستند که براي جلوگيري از ورود افراد به چرخه عدالت کيفري مورد استفاده
قرار ميگيرند( .مهرا.)۹63 3۹4۱9 ،
تاثير ایده قضازدایي در عمل به گونهاي بوده است که برخي از افراد افزایش ميزان استفاده
از آن را از سال  ۹۱11تا  ۹۱۱1تا دو برابر ذکر ميکنند). (Gibson & Cavandino, ۹۱۱1: 16
و برخي دیگر بر این عقيده اند که بيشتر پروندههاي کيفري مربوط به کودکان بعد از سال
 ۹۱11توسط پليس اخطار دریافت کردهاند،که این ميزان براي پسران  ۱9درصد و براي
دختران  ۱1درصد در سال  ۹۱۱4بوده است.(Gelsthorp & Morris, ۹۱۱1: 2۹9) .
در سيستم حقوقي ایران اخطار در مرحله تعقيب که به معناي اجتناب از ورود پرونده به
چرخه دستگاه قضایي باشد وجود ندارد ،بلکه قوانين مختلفي وجود دارند که در آنها اخطار به
عنوان نوعي محکوميت در پایان رسيدگي مورد استفاده قرارميگيرد .ازجمله درچندین ماده از
قانون تعزیرات حکومتي امور بهداشتي ودرماني مصوب  ۹461/۹2/24مجمع تشخيص مصلحت
نظام از اخطار به عنوان مجازات در اولين مرحله از برخورد با متهم یاد شده است و در صورت
تکرار جرم ن يز ،سایر مجازاتها پيش بيني شده است به طوریکه ماده  ۹4قانون اخيرالذکر مقرر
ميدارد "3دارو باید داراي پروانه ساخت یا مجوز از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي باشد و عرضه و فروش داروي فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم
محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم مي گردد 3مرتبه اول  -اخطار کتبي و جمع
آوري داروهاي غير مجاز  "...یا در ماده  ۹6همان قانون مقرر شده است  "3مسئول فني باید در
ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به
Police and Criminal Evident Act 1991 .
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مجازاتهاي زیر محکوم ميگردد 3مرتبه اول  -اخطار کتبي با درج در پرونده  ،"....بنابراین
مالحظه مي شود که در قانون تعزیرات حکومتي در امور بهداشتي و درماني اخطار به مرتکب به
عنوان یکي از اقسام مجازات مرتبه هاي اول پذیرفته شده است.
ماده  11قانون مجازات اسالمي مصوب  ۹4۱2/2/۹نيز در باره اطفال و نوجواناني که مرتکب
جرائم تعزیري مي شوند و سن آنها در زمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال تمام شمسي باشد
حسب مورد اخطار و تذکر یکي از تدابير اصالحي و تربيتي است که در نظر گرفته شده
است.عالوه بر جرائم تعزیري ،در جرایم مستوجب حد و قصاص هر گاه نابالغ مرتکب جرم شود
در صورتي که از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد نيز اخطار و تذکر به عنوان یکي از
ضمانت اجراها در نظر گرفته شده است( .شکرچيزاده.)223 ۹4۱3 ،
مالحظه مي شودکه اخطار ودادن تذکر براي اطفال و نوجوانان در حقوق کيفري ایران یک
تدبير اصالحي و تربيتي و در راستاي کيفرزدایي (اقتضاءکيفر) و نه قضازدایي (اقتضاء تعقيب)
بوده و صرفاً در جرایم تعزیري و حدود و قصاص به عنوان مجازات پذیرفته شده است.
 -4-2توبیخ و هشدار نهایی در حقوق ایران و انگلیس

1

The Final Warning Scheme.
Reprimand.
3
Final Warning.
2
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در حقوق انگلستان نهاد توبيخ و هشدار نهایي ،اولين بار در قانون جرم و بينظمي ۹۱۱1
ابداع گردید .این قانون بموجب مواد  61و  ،66صدور «اخطار» براي جوانان را نسخ و «توبيخ» و
«هشدار نهایي» را جایگزین آن نمود.با تصویب این قانون در سال  ،۹۱۱1شاهد یک «سياست
کيفري تقنيني» در حقوق این کشور هستيم.
توبيخ نوعي مختومه کردن پرونده کيفري خارج از دادگاه است که با توجه به سنگيني جرم
و در هنگام ارتکاب اولين جرم توسط مجرم جوان با حصول شرایطي ،صادر خواهد شد .طرح
هشدار نهایي ،۹سيستم توبيخ 2و هشدار نهایي 4را براي مجرمان  ۹1-۹9سال معرفي مينماید.
شرط صدور اخطار ارتکاب این است که مرتکب براي بار نخست مرتکب جر ميشود ولي هشدار
نهایي براي مجرمي که براي دومين بار مرتکب جرمي شود ،صادر خواهد شد و انجام تعقيب و
متهم کردن براي مجرم جواني مناسب خواهد بود ،که جرم شدیدتري مرتکب شده ویا برارتکاب
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هشدار نهایي یکي از مصادیق قاعده اقتضاء تعقيب در مورد بزهکاري جوانان است .هشدار
نهایي که مشابه با توبيخ است ،نوعي حل و فصل پرونده کيفري خارج از دادگاه است ،که
معموالً در مورد آنها قبالً توبيخ صادر شده و دومين جرم را مرتکب ميشوند صادر ميشود .پس
از دریافت هشدار نهایي ،اگر فرد جوان مرتکب جرمي شود ،بایستي تعقيب شود .تنها استثنایي
که در این زمينه وجود دارد آن است که از صدور هشدار قبلي حداقل دو سال گذشته باشد یا
این که جرم آنقدر سنگين نباشد که اتهامي صورت گيرد ،که در این موارد هشدار دوم صادر
ميشود.(Final Warning Scheme, 2992: 6) .
پس از صدور هشدار نهایي پليس قانوناً مکلف است که مجرم جوان را به تيم بزهکاري
جوانان۹ارجاع دهد .گروه رسيدگي نيز قانوناً موظف است تا در مورد مجرم جوان ارزیابي انجام
دهد و در بسياري مواقع برنامه مداخلهاي 2که هدف آن جلوگيري از ارتکاب مجدد جرم است را
ارائه نماید .برنامههاي مداخلهاي بایستي شامل یکي از عناصر جبران خسارت مستقيم به قرباني
یا جامعه باشد .داوطلبانه و اختيار بودن یکي از ویژگي هاي ذاتي توبيخ و هشدار نهایي مي
باشد .بعالوه شرکت در برنامه مداخلهاي یا کنفرانس جبراني نيز داوطلبانه بوده و صدور هيچ
هشداري نباید به توافقي در زمينه شرکت در این برنامهها منوط شود.
هدف طرح هشدار نهایي ،حل و فصل جرایم کودکان و نوجوانان ،قبل از ورود به سيستم
دادگاهي اعالم شده است از آنجایي که هدف اصلي سيستم عدالت جوانان ،در بخش  41قانون
جرم و بينظمي سال  ،۹۱۱1جلوگيري از ارتکاب جرم و جنایت توسط کودکان و جوانان اعالم
شده است .با تصویب قانون جرم و بينظمي  ۹۱۱1روند صدور اخطار در مورد جوانان متوقف
شد ،تا جایي که پایان دادن به اخطارهاي مکرر و ارائه پاسخ مؤثر و پيش برنده به رفتار
تبهکارانه ،از اهداف صدور توبيخ و هشدار نهایي اعالم شده است .حصول اطمينان از این که
جواناني که پس از دریافت هشدار بار دیگر مرتکب جرمي شده باشند ،دادگاه به سرعت پرونده
آنان را مورد بررسي قرار ميدهد ،نيز از اهداف صدور هشدار نهایي بر اساس قانون جرم و
بينظمي است .یکي دیگر از اهداف صدور اخطار نهایي در مورد جوانان ،رضایت قرباني جرم اعالم
شده است و هدف غایي صدور هشدار نهایي حصول منافع جامعه است .اهميت این موضوع تا
جایي است که حتي دادستان سلطنتي نيز بایستي منافع جوانان و نفع عمومي را به صورت

The Youth Offending Team (YOT).
An Intervention Program.

1
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همزمان در تصميم به تعقيب و یا عدم تعقيب در نظر بگيرد و دادستان سلطنتي نباید تعقيب را
تنها به دليل سن مدعي عليه رها کند.)Home Office, 2996: ۹3) .از جمله آثار توبيخ و هشدار
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نهایي این است که در صورتي که فرد مجرم توبيخ و هشدار نهایي دریافت نماید و متعاقباً مرتکب
جرم جدیدي را مرتکب شود ،این تکرار جرم نشان دهنده مفيد نبودن توبيخ و هشدار نهایي
ميباشد و این مسأله بر تصميمات بعدي پليس تأثير ميگذارد .یکي دیگر از آثار توبيخ و هشدار
نهایي ،ثبت آن به عنوان سابقه فرد جوان و ذکر آن در دادرسيهاي بعدي است .سابقه فرد جوان
اعم از محکوميت ها ،توبيخات و هشدارهاي نهایي توسط رایانه ملي پليس ،نيروي محلي پليس و
نيز گروههاي رسيدگي به جرایم جوانان تعيين ميشود .بعالوه در هنگام ابالغ هشدار نهایي،
مأمور پليس بایستي روشن کند که ،اسناد و مدارک مربوط به توبيخ و هشدار نهایي تا زماني که
مجرم به سن  ۹1سالگي برسد و یا براي حداقل  1سال هر کدام که زمان آن طوالني تر شود در
اداره پليس حفظ و نگهداري مي شود .از آنجا که براي صدور توبيخ و هشدار نهایي فرد جوان
بایستي به ارتکاب جرم اقرار نماید و اقرار ملکه دالیل مي باشد،این امر واند در دادرسيهاي مدني
عليه فرد مورد استفاده قرار گيرد .مرکز پليس ميتواند در موارد خاص ثبت توبيخ و هشدار نهایي
را در دسترس کارفرمایان بالقوه قرار دهد به عنوان مثال در مواردي همچون کار کودکان،
بيماران ،افراد بي دفاع ،اجراي عدالت و یا موضوعات مربوط به صداقت مالي .این امر که دریافت
توبيخ و هشدار نهایي ،بتواند محدودیتهایي براي مجرم جوان ،از نظر استخدام در برخي از
مشاغل حساس فراهم آورد ،بایستي به عنوان یک روش مناسب در کشور ما نيز الگوبرداري شود.
(شکرچي زاده.)1۹ 3۹4۱3 ،
در حقوق ایران ،نهاد توبيخ و هشدار نهایي به عنوان یکي از مصادیق ،اعمال قاعده اقتضا
داشتن تعقيب ،مورد شناسایي قرار نگرفته است .اما مالحظه موادي از قانون تعزیرات حکومتي
امور بهداشتي و درماني مصوب  ،۹461/2/24ما را به این واقعيت رهنمون ميسازد که مقنن از
«توبيخ کتبي» به عنوان یک مجازات در پایان فرایند دادرسي استفاده نموده است .ماده  2قانون
اخيرالذکر مقرر ميدارد "3ایجاد موسسه پزشکي توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده
و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم ميگردد 3مرتبه اول  -تعطيل موسسه ،توبيخ کتبي و درج در
پرونده پزشکي  "...یا ماده  1این قانون مقرر ميدارد "3ترک موسسه پزشکي توسط مسئول فني
و پزشک کشيک و سایر کادرهاي تخصصي در ساعت مقرر ،تعطيل غير موجه مطب و یا موسسه
بدون اطالع سازمان نظام پزشکي و نپذیرفتن درصدي از بيماران بيمه که وزارت بهداشت ،درمان
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و آموزش پزشکي تعيين مي نماید ،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زیر محکوم مي
گردد3مرتبه اول  -توبيخ کتبي و درج در پرونده پزشکي."...
البته در ماده  11قانون مجازات اسالمي نيز در خصوص جرایم ارتکابي توسط اطفال و
نوجوانان  ۱تا  ۹1سال شمسي به دادن نصيحت توسط دادگاه اشاره شده است و بنظر ميرسد
که این موضوع مترادف با توبيخ و سرزنش در حقوق انگلستان بوده است .ولي چنانچه مالحظه
مي شود این موارد در ذیل فصل دهم این قانون با عنوان مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي
اطفال و نوجوانان آورده شده است .بنابراین موارد فوق در مقام اعمال مجازات و اقدامات تأميني
و تربيتي است و توسط دادگاه اعمال ميشود،که با مفهوم قاعده اقتضاء تعقيب که متوقف نمودن
متهم در آغاز فرایند رسيدگي کيفري و جلوگيري از ورود او به چرخه عدالت کيفري و تحميل
تبعات تعقيب و رسيدگي است ،مغایرت دارد.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري
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اخطار مشروط یکي از موارد حل پروندههاي کيفري خارج از دادگاه است که در بخش 4
قانون عدالت کيفري سال ( 2994که توسط قانون عدالت و پليس سال  2996اصالح شده)
مطرح ش ده است .در مرحله اول بر اساس قوانين ذکر شده ،اخطارهاي مشروط فقط براي
مجرمان بزرگسال اجرا مي گردیده است .تا این که قانون مهاجرت و عدالت کيفري سال ،2991
در بخش  31خود با اصالح قانون جرم و بينظمي  ،۹۱۱1کاربرد اخطارهاي مشروط را براي
افراد جوان بين  ۹9تا  ۹1سال توسعه داده است.2
« اخطار مشروط جوانان» به معني اخطاري است که براي کودکان معارض قانون ،صادر
ميشود وشروطي دارد که به آن ضميمه شده و مجرم بایستي این شروط را عملي سازد 4.اخطار
مشروط جوانان ،حکم محکوميت نيست ،بنابراین آثار صدور حکم محکوميت را ندارد .اخطار
مشروط جوانان اختياري بوده و کودک معارض قانون هم در مرحله پذیرش این اخطار و هم در
youth conditional coution.

1

Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 11 & 11 Year Olds, Laid Before Parliameny In

2

Draft Pursuant To Section 11 G Of The Crime And Disorder Act 1811 Subject To Approval By A
Resolution Of Each House Of Parliament. 2008, No 1-2.
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 11 * 11 Year Olds, 2008, Crime & Disorder Act

3

1881,No 11A, 2.

بهروز نوروزی و همکاران

مرحله اجراي شروط اخطار ،از آزادي کامل برخوردار است و در هر مرحله ميتواند ،ضمن اعالم
عدم رعایت شروط ،تقاضاي اعمال تعقيب قانوني را بنماید .اخطار مشروط ،همراه شروطي است
که منتفي شدن تعقيب کيفري در این نوع اخطار ،منوط به اطاعت از آنها یعني اجراي شروط
مذکور در زمان تعليق است.

 -4-3-1جرائم مشمول صدور اخطار مشروط جوانان

The Director's Guidance On Youth Conditional Cautions Annex A: Offences That May Be Youth

2

Conditionally Cautioned, Summary Only Offences
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جرایمي که ميتوان براي آنها اخطار مشروط جوانان صادر کرد .اول -جرایم صرفاً اختصاري
 3هرگونه جرم صرفاً اختصاري ۹از قبيل تهاجم عادي ،حمله به افسر پليس ،بخش  3و  A3قانون
نظم عمومي  .2۹۱16دوم -در مورد جرایم زیر و شروع به جرم آنها نيز مي توان اخطار مشروط
صادر کرد3
 )۹جرایمي که در قانون سرقت  ۹۱61تعيين شده است از جمله 3دزدي ،حسابداري صوري.
 -2جرایمي که در قانون سرقت  ۹۱11مشخص شده اند از جمله 3فرار از پرداختن هزینه.
 -4جرایمي که در قانون کالهبرداري  2996مشخص شدهاندازجمله 3نمایش کذایي ،قصور منجر
به افشاي اطالعات ،کالهبرداري بواسطه سوء استفاده از موقعيت ،تصرف کاالهایي براي
بکارگيري در کالهبرداري.
 -3جرایمي که در قانون تخریب جزایي  ۹۱1۹آمده است از جمله3خراب کردن و آسيب
رساندن به اموال .
 -1جرایمي که در قانون سوء استفاده از مواد مخدر  ۹۱1۹تعيين شده انداز جمله  3داشتن هر
نوع مواد مخدر (متناسب با مصرف شخصي) .
 -6جرایمي که در قانون ترافيک جادهاي  ۹۱11و فهرست راهنماي  2از قانون مجرمان ترافيک
جادهاي  ۹۱11مشخص شده اند 3جعل اسناد (نظير جرایم مربوط به استفاده از گواهي نامه
رانندگي و گواهي بيمه با هدف فریبکاري).
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 -1جرایمي که در قانون ثبت و ماليات وسيله نقليه  ۹۱۱3ذکر شدهاند ازجمله3جعل و تقلب
(نظير استفاده فریبکارانه از گواهي ماليات). ۹
در سال  2991با تصویب قانون مهاجرت و عدالت کيفري سال  ،2991قلمرو استفاده از
اخطارهاي مشروط براي افراد جوان بين  ۹9تا  ۹1سال توسعه داده شد.ولي به عنوان بخشي از
یک رویکرد مرحله به مرحله ،اخطار مشروط جوانان در حال حاضر تنها براي جوانان سنين ۹6
و  ۹1سال بکار مي رود .اخطار مشروط جوانان به عنوان مرحله بعدي هشدار و توبيخ به عنوان
یک وسيله حل و فصل شدیدتر است .2بنابراین در سابقه فرد ممکن است توبيخ و یا هشدار
نهایي وجود داشته باشد.

محکوميت قبلي کودک معارض قانون،مانع صدور اخطار مشروط است ،یعني براي صدور
چنين اخطاري که تنها مي تواند توسط یک فرد ذیصالح (مثل افسر پليس) اجرا شود ،مجرم
جوان نباید سابقه محکوميت قبلي داشته باشد 4.شرط اصلي صدور اخطار مشروط جوانان آن
است که مجرم جوان ،نزد فرد ذیصالح به جرم خود اعتراف کند .اخطار مشروط در شرایطي که
مجرم ،ارتکاب جرم را انکار ميکند و یا یک دفاع ارائه مي نماید نبایستي پيشنهاد شود.
قانون جرم و بي نظمي مصوب ۹۱۱1در این موارد اعالم مي دارد که مجرم باید مدرکي را
امضاء کند که شامل موارد ذیل باشد3
الف) جزئيات جرم باشد.
ب) اعتراف صورت گرفته توسط او به ارتکاب جرم .
ج) رضایت او براي صدور اخطار مشروط.
د) و شرایط ضميمه شده به اخطار.3
شماره  ،43زمستان ۹4۱6
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 -4-3-2شرایط صدور اخطار مشروط جوانان
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عالوه بر موارد فوق مجرم جوان بایستي صراحتاًدریافت اخطار مشروط جوانان راقبول
کند(.شکرچي.)293 3۹4۱3 ،موافقت و رضایت بزه دیده شرط صدور اخطار مشروط جوانان
1

The Director's Guidance On Youth Conditional Cautions Annex A: Op. Cit, The Following Offences
And Attempts To Commit Them.
2
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 11 & 11 Year Olds, 2008, Op. Cit No2-1
Ibid, No 1-5.
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 11 & 11 Year Olds, 2002, Op. Cit No 11 B, 1.

3
4

بهروز نوروزی و همکاران

نيست ۹.مهمترین نتيجه پذیرش اخطار شروط ،تعليق امر تعقيب خواهد بود .بعبارت دیگر،
تصميم براي اجراي اخطار مشروط جوانان ،موجب تعليق هرگونه اقدامات کيفري مي شود،در
حالي که به فرد جوان فرصتي داده مي شود که با شرایط پذیرفته شده موافقت کند2.
مشخصات کودک معارض قانون،براي هراقدام مدني در اختيار بزه دیده قرار ميگيرد 4.پس
از صدور اخطار مشروط جوان ،در صورتي که فرد مجدداً مرتکب جرمي شود ،در مورد دریافت
حکم برائت مشروط در حق وي ،محدودیت وجود خواهد داشت.در صورتي که اخطار مشروط
جوانان صادر گردد که شرایط آن رعایت نشود،جزء سوابق مجرم جوان ثبت ميشود و چنانچه
تعقيب براي جرم اوليه به دنبال عدم رعایت شرایط ضميمه شده به اخطار مشروط آغاز شود،
دادستان بایستي اطمينان حاصل کند که دادگاه از حقيقت صدور اخطار مشروط و جزئيات
شروط ضميمه شده به اخطار و ميزان رعایت نسبي شرایط آگاه ميشود .در دادگاه ممکن است
این اطالعات در زمان رسيدگي به مورد دعوي مورد استفاده قرار گيرد3.
 -4-3-3شروط منضم به اخطار مشروط جوانان

Ibid, No 10-1.
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 11 & 11 Year Olds, 2002, Op. Cit No 1-4.
3
Ibid, No 12-4, 5.
4
Ibid, No 51
2

Rehabilitative Conditions
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 51 & 51 Year Olds, 9002, Op. Cit No 1-5, 1-5
Reparation Condition's
Ibid, No 1-9, 1-5
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 51 & 51 Year Olds, 9002, Op. Cit No 1-1, 1-3

5
1
1
8
2
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شروطي که به اخطار مشروط جوانان ضميمه ميشوند به قرار ذیل هستند3
 -۹شروط اصالحي یا بازتواني 31این شروط در زمره شروط اصلي هستند که به اخطار
ضميمه مي شوند و به اصالح رفتار مجرم کمک ميکنند ،احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش
ميدهند و بازگشت مجدد مجرم جوان به جامعه را تسهيل ميکنند -2 6.شروط جبراني31
شروط جبراني به جبران زیانهایي که مستقيم یا غير مستقيم توسط مجرم وارد شده ،کمک
ميکنند 1.این شروط ميتوانند شامل عذرخواهي ،تعمير و یا درست کردن هر یک از خسارات
وارده باشد ،به شرطي که اینها رضایت قرباني را در پي داشته باشد -4 .شروط تنبيهي 3۱این
شروط شامل پرداخت جریمه مالي ،کار بدون دستمزد یا حضور در مکاني خاص براي انجام
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فعاليتي توافق شده ،مي باشند.زماني که ارائه پاسخ مقتضي و مناسب به رفتار مجرمانه اي الزم
است ،شرط جزایي ممکن به طور مجزا یا به همراه سایر شروط صادر شود .یکي از مصادیق بارز
شروط تنبيهي ،پرداخت جریمه مالي است .ماده ( 66 )2قانون اصالح قانون جرم و بينظمي
اشعار ميدارد" 3شروط پرداخت جریمه مالي نميتواند به اخطار مشروط جوان مجرم ضميمه
شود مگر این که جرم ی ا توصيف تعيين شده ،در دستورالعمل که توسط وزیر منصوب ملکه
صادر شده است تعيين شده باشد" -3 .شروط محدود کننده 3 ۹اینها شروطي هستند که
محدودیتهایي را به کودک معارض قانون تحميل ميکنند و تنها زماني ميتوانند مورد استفاده
قرار گيرند که بتوانند نقشي در رسيدن به هدف اصالح ،بازتواني و یا تنبيه افراد داشته باشند.
چنين شرایطي را مي ت وان جهت بازداري مجرم در برخورد با افراد ،رفتن به برخي مکانها یا
شرکت در برخي فعاليتها به کار برد -1 2.شروط عدالت ترميمي 3فرایندهاي عدالت ترميمي
ممکن است براي کمک به تعيين شروط ضميمه شده به اخطار مشروط مورد استفاده قرار
گيرند .همچنين مشارکت در فرایند عدالت ترميمي ممکن است به خودي خود شرطي از اخطار
باشد .در چنين مواردي مشارکت مثبت در این فرایند تمام آن چيزي است که مجرم براي
رعایت شرایط به طور قانوني نياز دارد و هر اقدامي ناشي از فرایند عدالت ترميمي توافقي
اختياري بين مجرم و قرباني را تشکيل ميدهد.
شروط منضم به اخطار بایدداراي این خصوصيات و ویژگيها باشند 3ا -مناسب بودن 3به طور
کلي شرایط الحاقي بایستي مناسب بوده و نباید چنان سنگين و مشقت بار باشد که در مقایسه
با نتيجه احتمالي دادگاه شدیدتر باشد -2 4متناسب بودن با جرم 3در تعيين شرایطي که باید به
اخطار مشروط جو انان ضميمه شود ،دادستان باید کليت شرایط را مدنظر قرار دهد و در پي
رسيدن به تناسب شرایط با رفتار مجرمانه باشد -4 .3انجام پذیر بودن 3کودک معارض قانون،
باید بتواند شرایط را به صورت رضایت بخش و در مدت زماني منطقي تکميل کند .دادستان ها
باید شرایط فرد جوان ،ظرفي ت روحي و جسمي او را مد نظر قرار دهند و اطمينان حاصل کنند
که شرایطي که جریمههاي مالي براي اطفال و نوجوانان بزهکار در نظر ميگيرند ،متناسب با

Restrictive conditions
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 51 & 51 Year Olds, 9002, Op. Cit, No 1-1, 1-1
Ibid, No 6-2
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 16 &11 Year Olds, 2009, Op. Cit, No 1-3
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سطح توانایيهاي او بوده و انجام پذیر باشد۹.در این مورد دادستان باید در نظر بگيرد که آیا هر
یک از موارد زیر در رابطه با مورد قابل اجرا هست یا خير3
اول) ارائه فرصت هایي براي جبران خسارت قرباني جرم ،جامعه و محيط.
دوم) کاربرد شرایطي که منافع قرباني ،جامعه یا محيط را تأمين کنند (براي مثال با ملزم
کردن مجرم که از برخي محيطها دور بماند).
سوم) استفاده از فرایندهاي ترميمي و جبراني براي داشتن تأثيري مثبت بر جامعه یا
افرادي که متضرر از رفتار مجرمانه بودهاند.
چهارم) موقعيت هایي که کار بدون دستمزد را فراهم کنند ،که براي جامعه منافعي در بر
داشته باشد.
پنجم) کاربرد شرایط مجازات مالي براي تنبيه مجرم و جلوگيري از وقوع جرایم آتي.
 -3فقدان تعارض با عقاید مذهبي وعدم تداخل با زمان کار و  3 ...شرایط باید بدور از هر
گونه تعارض با عقاید مذهبي جوان باشند و یا هيچ تداخلي با زماني باشد که به طور طبيعي
کار ميکند ،به مدرسه و یا هرگونه موسسه آموزشي دیگر ميرود یا در سایر مراکز خدمات
تخصصي شرکت ميکند و چنانچه گذشت شرایط نبایستي بنحوي باشند که مانع بازگشت
جوان به خانه ،محل کار ،محل پرستش یا محل تحصيل او شوند.
ی کي از مقاماتي که در صدور اخطار مشروط نقش موثري دارد ،پليس است .در مرحله
ابتدایي افسر پليس تعيين ميکند که مدارک کافي براي متهم کردن وجود داشته باشد .پليس
بایستي پرونده را به دادستان مربوطه ارجاع دهد تا تعيين شود که آیا اخطار مشروط جوانان
صادر شود یا این که فرد جوان بایستي متهم شود.وظيفه دیگر پليس آن است که به قرباني
جرم اطالع دهد که مورد ممکن است براي صدور اخطار مشروط مورد بررسي قرار گيرد .نظرات
قرباني باید پرسيده شود و به دادستان ارائه شود.
مقام اصلي صدور اخطار مشروط جوانان و تعيين کننده نهایي شروطي که باید به اخطار
ضميمه شوند دادستان است .در مقام صدور و تعيين شرایط ،دادستان ها بر اساس قانون عملي
اخطار مشروط جوانان و راهنمایي رئيس دادستاني در مورد صدور اخطار مشروط جوانان عمل
خواهند کرد .بنابراین تصميمگيري براي پيشنهاد اخطار مشروط و شروطي که باید ضميمه
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صورت امکان تصميم باید توسط دادستان ویژه در امور جوانان گرفته شود.
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براي صدور اخطار مشروط جوانان دو مرحله قابل تصور است -۹ 3مرحله قبل از اتهام  3در
این مرحله دادستان بررسي مي کند که آیا اخطار مشروط جوانان در رابطه با تمام شرایط مورد
دعوي و همچنين شرایط جوان بزهکار متقتضي است یا خير ۹.نهایتاً این دادستان است که باید
تعيين کند آیا اخطار مشروط جوان گزینه مناسبي است یا خير ،یعني هنگامي که تست مربوط
به مدارک مطابقت کرد ،دادستان بایستي متقاعد شود که با اعمال شرایط مناسب براي جوان
بزهکار با هدف جبران ،اصالح ،باز تواني یا مجازات ،منافع قرباني ،جامعه و نيازهاي مجرم جوان
به بهترین شکل ممکن رعایت مي شود .دادستان همچنين باید مطمئن باشد که در صورتي که
صدور اخطار مشروط پذیرفته نشود و یا مجرم جوان شرایط را رعایت نکند ،تعقيب قانوني باید
صورت گيرد.2دادستان باید تأثير جرم را بر هر یک از قربانيان جرم و به طور کلي جامعه در نظر
بگيرد .این تصميم دادستان است که تعيين ميکند که در تمامي شرایط دعوي تا چه حد باید
نظرات قرباني نقش داشته باشد .هر یک از نظرات قرباني چه در پشتيباني از پيگيري قانوني
باشد و یا مخالفت آن نبایستي برجسته مالحظه شود ،ولي براي دادستان در تعيين اقدام
مناسب مد نظر قرار داده مي شود.
براي انجام این فرایند دادستان یک بررسي دو مرحلهاي انجام خواهد داد 3اول 3مرحله
مقدماتي 3در مرحله مقدماتي دادستان تعيين خواهد کرد که آیا شرایط الزم از نظر مدارک و
شواهد مقتضي صدور اخطار مشروط جوانان است یا خير و چنانچه مقتضي است آیا این مورد
دعوي براي اجراي اخطار مشروط جوان مجرم مناسب است یا خير .اگر این مورد مناسب باشد
دادستان پليس را راهنمایي ميکند تا آن را به گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان ارجاع
دهد.
دوم 3بررسي نهایي دادستان 3با در نظر گرفتن نظرات و ارزیابي گروه رسيدگي کننده به
جرایم جوانان ،دادستان مشخص مي کند که آیا اخطار مشروط جوان مجرم موثر خواهد بود و
بایستي به او پيشنهاد شود یا خير .دادستان باید دالیلي را که نشان ميدهد اخطار مشروط
The Director's Guidance On Youth Conditional Cautions, 2010, Op. Cit, No 1-1.
Ibid, No 4-4.
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The Director's Guidance On Youth Conditional Cautions, 2010, Op. Cit, No 3-4
3
Ibid, No 4
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مناسب مورد دعوي بوده و در این مورد شروط خاصي ضميمه شده است به طور مختصر ثبت
مي کند .این موضوع باید مشخص شود که آیا تالشي براي دستيابي به اهداف جبراني ،بازتواني
یا کيفري صورت گرفته است یا خير .اگر به دنبال ارزیابي گروه رسيدگي کننده به جرایم
جوانان ،دادستان تعيين کند که مورد دعوي براي اخطار مشروط جوان مجرم مناسب نيست،
دادستان نتيجه مقتضي را تعيين ميکند و گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان و پليس را
آگاه ميسازد -2 .مرحله پس از اتهام 3۹هنگامي که جواني به جرمي متهم شود ،ولي به نظر
مي رسد که براي این مورد صدور اخطار مشروط گزینه مناسبتري بوده است ،مورد توسط
دادستان مورد بازنگري قرار ميگيرد .دادستان مسئول بازنگري باید بررسي کند که آیا اخطار
مشروط باید صادر شود یا خير .دادستان سپس باید اطمينان حاصل کند که جوان به گروه
رسيدگي کننده به جرایم جوانان ارجاع داده ميشود تا یک ارزیابي سریع براي تشخيص شرایط
پيشنهادي صورت گيرد .تعقيب قانوني فعلي باید به تعویق بيفتد تا زماني که مشخص شود که
اخطار مشروط جوان باید صادر شود یا خير.2
هنگام بررسي هر گونه جرمي دادستان در مرحله اول تعيين ميکند که آیا توبيخ رسمي یا
صدور هشدار مناسب است یا خير .اخطار مشروط جوان هنگامي صادر ميشود که جرم مرتکب
شده جديت ر از آن است که بتوان آن را با توبيخ یا هشدار رسيدگي کرد و یا توبيخ و هشدار
قبالً انجام شده است4.
تصویب شرایط اخطار مشروط با دادستان است .نقش تيم بزهکاري جوان در روند صدور
اخطار مشروط جوانان عبارتست از3
اول -انجام ارزیابي اوليه براي شناسایي سریع موارد مناسب در زمانهایي که اخطار مشروط
جوان باید ببدون وقفه اجرا شود.
دوم -انجام ارزیابي بيشتر فرد جوان براي تعيين شرایط مناسب یا برنامه ارجاعات در صورت
لزوم.
سوم -اعالم سریع نتيجه ارزیابي اوليه به پليس و دادستاني به طوري که اخطار مشروط
جوان در موارد مناسب فوراً انجام شود و یا در مواردي که ارزیابي بيشتري مورد نياز است،
جوان بتواند به قيد وثيقه آزاد شود.
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اگر گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان زمان بيشتري براي ارزیابي بزهکار جوان و
شناسایي شرایط مناسب و برنامه ارجاعات نياز داشته باشد ،پليس باید مجرم جوان را به قيد
ض مانت آزاد کند تا مجدداً به اداره پليس و یا دفاتر گروه رسيدگي به جرایم جوانان مراجعه
نماید .در صورت لزوم مي توان مجرمان جوان آزاد شده به قيد ضمانت را تحت شرایط ضمانت
مشروط ۹قرار داد.
هنگامي که دادستان پس از بررسي گزارش مربوط به تيم بزهکاري جوانان تصميم بگيرد
که اخطار مشروط گزینه مناسبي است ،یک افسر پليس با استفاده اطالعات دریافتي از گروه
رسيدگي کننده به جرایم جوانان اقدام به لغو هر گونه ضمانتي ميکند که بر اساس آن فرد
جوان مورد ارزیابي گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان قرار داشت .در این مرحله یک فرد
ذیصالح مي تواند به یک فرد نوجوان و یا جوان پيشنهاد اخطار مشروط بدهد.
در این مورد «فرد ذیصالح» عبارتست از3
الف -افسر پليس
ب -افسر بازجویي
ج -فرد داراي صالحيت توسط دادستان مربوطه براي اهداف این بخش است.2
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هر کجا گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان آگاه شود که جوان شرایط را رعایت نکرده
است باید حتي االمکان براي دستيابي به اطالعات بيشتر درباره عدم رعایت بکوشد و موقعيتي
براي ارایه توضيح فرد جوان به وجود آورد .گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان باید تعيين
کند که آیا هدایت بيشتر جوان و اجازه دادن به وي در جهت برقراري شرایط اوليه مناسب است
یا خير؟ اگر مقتضي به نظر نمي رسد مورد دعوي به دادستان ارجاع داده ميشود.
در این مورد دادستان بررسي مي کند که آیا واقعاً عدم رعایت شرایط وجود دارد یا خير و
چنانچه وجود دارد آیا جوان عذر منطقي براي آن دارد و آیا رعایت نسبي قابل توجه و اساسي
بوده است یا خير .چنانچه مشخص شود که عذر منطقي وجود دارد دادستان با مد نظر قرار
دادن نظرات گروه رسيدگي به جرایم جوانان تصميم ميگيرد که مدت زمان برقراري این
شرایط را تمدید کرده و یا شرایط اوليه را تغيير دهد4.
1

Bail Conditions
Code Of Practice For Youth Conditional Cautions For 16 & 11 Year Olds, 2009, Op. Cit, No 66A, 1
3
Ibid, No 10, 11
2
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هرگاه در مورد دعوي ثابت شود امکان اجراي اخطار مشروط براي کودک معارض قانون
وجود ندارد یا جوان قصد رعایت شرایط پيشنهادي را ندارد ،فرد ذیصالح باید مورد را براي
رسيدگي ببيشتر به دادستان ارجاع دهد .زماني که دادستان تعيين ميکند که باید اقدام به
تعقيب جرم اوليه شود ،گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان اطمينان حاصل خواهد کرد که
کودک معارض قانون،از این موضوع مطلع ميشود و اطالعات مربوطه را به پليس ارائه ميدهد.
پليس در این مرحله هرگونه سوابق ثبت شده محلي و ملي را اصالح ميکند .زماني که این
اقدام انجام شد ،اخطار مشروط جوان مجرم بي تأثير خواهد بود .البته این حقيقت که اخطار
مشروط جوان مجرم صادر شده و شرایط آن رعایت نشده است جزء سوابق مجرم جوان ثبت
ميشود.
مقامي خاص به مأمور پليس مجوز دستگيري و بازداشت جوان را به موجب بخش  23الف
( )۹قانون عدالت کيفري سال ( 2994اصالحيه) ميدهد .افسر پليس وارد عمل ميشود اما باید
زماني اعمال نيرو کند که الزم و ضروري باشد .و در عمل معيارهاي الزم در بخش  )3( 23و
( )1قانون مدارک کيفري و پليس ۹به موجب بخش  23الف قانون سال  2994براي بازداشت
مورد استفاده قرار ميگيرند .زماني که مجرم دستگير شد ،ممکن است در صورت لزوم بازداشت
شود تا در خصوص دالیل عدم رعایت شرایط تحقيق و بررسي صورت گيرد.
 -4-3-5آثار تخلف از شرط
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زماني که شرایط ضميمه شده به اخطار مشروط جوان مجرم تعيين ميشود ،دادستان
بایستي مکانيزمي را مد نظر قرار دهد ،که به وسيله آن عدم رعایت شروط اثبات شود .در فرضي
که ثابت شود شروط الحاقي به اخطار رعایت نمي شود دو فرض قابل تصور است 3الف -عدم
رعایت شروط با عذر منطقي 3در این فرض دادستانها باید به دنبال اعمال یک رویکرد حل
مسئله با هدف تغيير رفتار م جرم جوان و یا جبران خسارت براي قرباني جرم باشند .این دو
هدف در اولویت قرار دارند .چنانچه مشخص شود که عذر منطقي وجود دارد ،دادستان با مد
نظر قرار دادن نظرات گروه رسيدگي کننده به جرایم جوانان تصميم ميگيرد ،که مدت زمان
برقراري این شرایط را تمدید کرده و یا شرایط اوليه را تغيير دهد .در صورتي که عدم رعایت
نسبي باشد ،دادستان تصميم مي گ يرد که اخطار مشروط را کامل فرض کند و در صورتي که
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منافع عمومي در مورد دعوي نياز به اقدام بيشتر ندارد پرونده اجراي شرایط را خاتمه یافته
فرض مي کند .هر گونه تغيير در شرایط بایستي ثبت شده و براي جوان مجرم شرح داده شود.
هر گونه سرپيچي و امتناع غيرمنطقي براي پذی رش شرایط اصالح بيش از یکبار مجاز نيست۹.
ب -عدم رعایت شروط بدون عذر منطقي 3در صورتي که مجرم جوان بدون عذر موجه شرایط
ضميمه شده به اخطار را رعایت نميکند با موارد ذیل مواجه خواهد شد -۹ .تعقيب 3عدم
رعایت شرایط به خودي خود جرم نيست ،بلکه ممکن است منجر به تعقيب جرم اوليه گردد.
البته هنگامي که هيچ عذر موجهي براي عدم رعایت شرایط وجود ندارد ،اخطار مشروط جوان
لغو مي گردد و اقدامات کيفري براي جرم اوليه آغاز ميشود .2ماده  66Eقانون جرم و بي نظمي
نيز در این خصوص مقرر ميدارد3
«اگر مجرم بدون عذر منطقي از رعایت شرایط ضميمه شده به اخطار مشروط سرپيچي
کند ،اقدامات جزایي عليه او براي جرم مورد نظر اجرا مي شود ».چنانچه اخطار مشروط جوان
مجرم براي جرایم چندگانه صادره باشد ،دادستان باید همچنين تعيين کند که کداميک از
جرایم نياز به تعقيب دارد .این امر به خصوص مربوط به مواردي است که در آن شرایط به طور
ناقص رعایت مي شوند یا در مواقعي که مجرم جوان ممکن است یکي از شروطي را که به جرم
خاصي مربوط مي باشد ،تکميل کرده باشد.
 -2بازداشت 3زماني که افسر پليس دالیل منطقي براي عدم رعایت شرایط ضميمه شده به
اخطار مشروط جوان مجرم بدون هيچ عذر منطقي در اختيار دارد ،وارد عمل مي شود .اما باید
تنها زماني اعمال نيرو کند که الزم و ضروري است .در فرض فوق مجرم جوان باید تنها در
صورت لزوم و در کوتاه ترین مدت ممکن بازداشت شود تا درباره دالیل نقض شرایط توسط وي،
بازجویي و تحقيق مشخص شود این امر در زمان کوتاه امکا ن پذیر نيست مجرم جوان باید به
قيد وثيقه آزاد شود .ضمن این که فرد ذیصالح درباره عدم رعایت شرایط بازجویي ميکند و
دادستان تصميم مي گيرد که آیا جرم اوليه باید مورد اتهام قرار گيرد یا خير -4 .ارائه اطالعات
به دادگاه3هرگاه پس از عدم رعایت شرایط ،تعقيب قانوني انجام شود ،دادستان بایستي اطمينان
حاصل کند که دادگاه از صدور اخطار مشروط جوان مجرم که شرایط آن را رعایت نکرده است،

Ibid, No 53-8

1

Ibid, No 5-4

2
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آگاه است .در این مورد چنانچه جزئيات شرایط به دادگاه در بررسي مورد دعوي کمک ميکند،
بایستي ارائه شود( .شکرچي ،همان.)۹۱۹3
در حقوق کيفري ایران تاسيسي با عنوان" اخطار مشروط جوانان"وجود ندارد و همانطور که
در مبحث اخطار گفته شد،اخطار مطلق یکي از ضمانت اجراهاي کيفري در پایان فرایند
دادرسي براي مجرمين جوان در نظر گرفته شده است.
 -4-4تعلیق تعقیب
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تعليق در لغت به معناي بالتکليف گذا شتن یک امر است ،به طوري که نفياً واثباتاً تصميمي
در خصوص کار مورد نظر گرفته نشده باشد و ھمچنين به معناي آویختن ميباشد ،و اصطالحاً
ایجاد وقفه در اثري است حقوقي مانند وقفه در حدوث عقد نسبت به زمان آن و در امر کيفري
تعليق تعقيب اقدامي است که مقامات ذي صالح در صورت احراز شرایط قانوني ادامه تعقيب
کيفري متهم را براي مدت معيني متوقف مينمایند که چنان چه در آن مدت معين متهم
مرتکب جرم جدیدي نشود آثار بزه معنون و قرار صادر ش ميگردد(.حضرتي)۹3۹4۱21 ،
مهمترین جایگزین تعقيب که مي تواند اثرات مثبتي در اصالح و بازاجتماعي شدن مرتکب جرم
داشته باشد و بدون پيامد منفي که معموالً از محکوميت به کيفر حاصل ميشود و جامعه را از
اهداف مقرر براي مجازات برخوردار نماید ،نهاد تعليق تعقيب است .این سياست جنایي تقنيني
زماني مطلوب است که در فرایند یک سياست جنایي قضایي و اجرایي دقيق و حساب شده از
آن بهرهبرداري شود .اگر اهداف و ظرافتهاي قرار تعليق تعقيب در رویه قضایي مورد توجه
نباشد و در اجراي دستورات مربوط به این قرار ،نظارت الزم اعمال نشود و تنها به عنوان یک
سازوکار ارفاقي و وسيله اي براي مختومه کردن پرونده به آن نگریسته شود ،آثار مثبت این
سياست جنایي حاصل نخواهد شد .رسيدن به این هدف زماني مقدور است که اهداف آن به
خوبي آموزش داده شود و ملزومات اجراي آن فراهم گردد.
تعليق تعقيب از مصادیق بارز قضایي محسوب ميشودکه به موجب آن دادستان پس از
احراز شرایط مقرر در قانون ،ميتواند پيگيري دعواي کيفري را براي مدت معين معلق نماید.
نوع جرم ،سن بزهکار ،شرایط ارتکاب جرم و اقدامات پس از ارتکاب ،در اتخاذ تصميم به تعليق تعقيب
موثر هستند ( .)htt://www.time.com/time/magazine/article/9،۱۹1۹،۱۹6439،99.htmlدر
حقوق انگلستان از تليق تعقيب در مواردي استفاده مي شود که نخست ،با توجه به اوضاع و
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احوال پرونده ،صدور این قرار مناسب باشد.همچنين ،جرم از جرائم کم اهميت باشد و اینکه،
متهم به اتهام خود اقرار کرده باشد.
در حقوق کيفري ایران تعليق تعقيب داراي سابقه بوده و تحت تاثير سياستهاي تقنيني
متعدد در این زمينه ،رویکردهاي مختلفي نسبت به آن اتخاذ شده است تعليق تعقيب براي
نخستين بار در سال  ۹412خورشيدي با تصویب ماده  39مکرر در قانون تسریع دادرسي و
اصالح قسمتي از قانون آیين دادرسي کيفري مورد توجه قرار گرفت.پس از آن در سال ۹416
خورشيدي و به موجب ماده  22قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري دستخوش تغييراتي
گردید.به موجب این ماده " در کليه اتهامات از درجه جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم
نماید دادستان راشاً مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرایط زیر تعقيب کيفري او را با
رعایت تبصرههاي  ۹و  2ماده  39مکرر قانون تسریع دادرسي و اصالح قسمتي از قوانين آیين
دادرسي کيفري و کيفر عمومي معلق سازد -۹3اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به
واقع باشد -2،متهم سابقبه محکوميت کيفري موثر نداشته باشد ،و  -4شاکي یا مدعي خصوصي
در بين نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد  ."...پس از انقالب اسالمي و به دنبال اصل
چهارم قانون اساسي مقررات کيفري متحول شدند .به دنبال کنار گذاشتن درجه بندي جرادئم
به خالف ،جنحه و جنایت در ماده  1قانون راجع به مجازات اسالمي  ۹46۹خورشيدي و پس از
آن ماده  ۹2قانون مجازات اسالمي  ، ۹419تردیدهایي در خصوص امکان صدور قرار تعليق
تعقيب از سوي دادستان پدید آمد .تا اینکه هيات عمومي دیوانعالي کشور بموجب راي وحدت
رویه شماره  66۹مورخ  22مهرماه  ،۹412تردیدهاي مربوط به اعتبار قانون اصالح چاره اي از
قوانين دادگستري را پایان داد(خالقي.)393 ۹4۱3 ،براساس این راي وحدت رویه " هرچند
عناوین خالف ،جنحه و جنایت در قواني جزایي فعلي به کار نرفته ،ولي ....ماده  6قانون اصالح
پاره اي از قوانين ددگستري  ....به قوت خود باقي است " ،سپس ماده  ۹1قانون مبارزه با مواد
مخدر اصالحي سال  ۹41۱/۱/1نيز تعليق تعقيب را پيش بيني نمود.
نهایتاً ماده  1۹قانون آیين دادرسي کيفري  ۱2با الحاقات و اصالحات سال  ۱3قرار تعليق
تعقيب را پذیرفته و ماده  1۹قانون مذکور در این رابطه مقرر ميدارد "3در جرایم تعزیري درجه
شش ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است ،چنانچه شاکي وجود نداشته ،یا گذشت
کرده یا خسارت وارده جبران گردیده است و یا با موافقت بزه دیده ،ترتيب پرداخت آن در مدت
مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محکوميت موثر باشد ،دادستان ميتواند پس از اخذ
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بایگاني پرونده کيفري از شيوههاي اداري خارج نمودن پرونده از سيستم عدالت کيفري
محسوب مي شود .بایگاني کردن یک تصميم اداري است که در پرتو آن مقام تعقيب پس از
اتخاذ تصميم مبني بر تعقيب نکردن دعواي کيفري دستور ضبط آن را ميدهد .در واقع دستور
دادستان به ثبت و ضبط پرونده هاي قضایي-کيفري در قسمت بایگاني ميانجامد (بوریکان و
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موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامين متناسب ،تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال
معلق کند."...
در تحليل ماده  1۹باید گفت که قانونگذار شرایطي را براي تعليق مجازات در نظر گرفته
است از جمله اینکه الف  -جرم ارتکابي از جرایم تعزیري درجه شش ،هفت و هشت که مجازات
آنها قابل تعليق است باشد ،به عبارتي قرار تعليق تعقيب شامل جرائم غير تعزیري و جرائم
تعزیري درجه  ۹تا  6نمي شود .ب  -جرم از جرایم غير قابل گذشت بوده و شاکي وجود نداشته
باشد یا در صورت وجود شاگي گذشت کرده و یا در صورت عدم گذشت شاکي نيز ،خسارت
وارده به شاکي جبران شده باشد ،بنابراین در جرائم تعزیري مورد اشاره بشرط جبران خسارات
وار ده بر شاکي خصوصي ،دادستان مي تواند از تاسيس تعليق تعقيب استفاده کند .پ -شرط
بعدي براي صدور قرار تعليق تعقيب ،اخذ موافقت متهم است ،به نظر ميرسد جایي که شاکي
گذشت خود را اعالم نموده ،شرط اخذ موافقت ایشان ،یک شرط اضافي و زائد ميباشد .ت-
شرط نهایي براي صدور قرار تعليق تعقيب ،اخذ تامين متناسب در صورت ضرورت است که
تشخيص ضرورت اخذ تامين با مقام دادستان است ،نکته قابل توجه این است که چنانچه نظر
دادستان بر صدور قرار تعليق تعقيب باشد ،ولي متهم نتواند تامين متناسب معرفي کند ،بناچار
تعقيب ادامه خواهدیافت .به نظر مي رسد در رویه قضایي باید به شکلي رفتار شود که عجز از
تودیع تامين منجر به ادامه تعقيب نشود و به شکل مقتضي وعنداللزوم صدور قرارهاي تامين
خفيف تر،زمينه براي اعمال سياست کيفري مبني برتعقيب زدایي فراهم شود.
بدین سان ،با توجه به اینکه اغلب جرائم کودکان معارض با قانون ،از جرائم تعزیري کم
اهميت و به عبارتي داخل در قلمرو جرایم مشمول قرار تعليق تعقيب ميباشد و از طرفي
سياست کيفري در قبال کودکان معارض با قانون ،اتخاذ سياستهاي ارفاقي و تربيتي است و
تالش بر این است که از ورود کودکان به محاکم جزائي اجتناب شود ،استفاده از قرار تعليق
تعقيب براي رسيدن به این منظور ،مي تواند یکي از ابزارهاي مهم حقوقي باشد.
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سيمون .)363 ۹41۱ ،در ماده  22قانون مربوط به تشکيل شرکت پست مصوب  ۹466که یکي
از جلوههاي بایگاني نمودن پرونده است آمده است "3چنانچه متهم براي اولين بار مرتکب یکي
از جرایم مذکور در مواد  ۹3،۹1،۹6،۹1،۹۱و  29شده باشد و دادستان تشخيص دهد با وعظ یا
توبيخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کاال را جبران نموده
باشد با اعمال ی کي از موارد تادیب فوق پرونده را بایگاني مي نماید("...نيازپور)۹6۱3 ۹4۱9 ،
قرار بایگاني کردن پرونده اصوالً در راستاي اعمال قاعده موقعيت داشتن تعقيب و به عنوان
یکي از جایگزینهاي تعقيب توسط دادستان مورد استفاده قرار ميگيرد و به همين دليل در
متن اوليه الیحه قانون آیين دادرسي کيفري صدور این قرار از اختيارات دادستان شناخته شده
بود ،اما از آنجایي که این قرار تنها در جرایم کم اهميت یعني جرایم تعزیري درجه هفت و
هشت پيشبيني شده بود و در این جرایم ،با طرح مستقيم پرونده در دادگاه تحقيقات مقدماتي
و رسيدگي توسط قاضي دادگاه صورت ميگيرد (ماده  439قانون آیين دادرسي کيفري) ،در
قرار بایگاني نمودن پرونده نيز اصالحاتي بعمل آمد و در مورد مقام صادر کننده این قرار از
کلمه " مقام قضایي" به جاي "دادستان" استفاده شد .در نتيجه هم اکنون ماده  19قانون آیين
دادرسي کيفري اصالحي  ۱3/4/23مقرر ميدارد "3در جرائم تعزیري درجه هفت و هشت،
چنانچه شاکي وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،در صورت فقدان سابقه محکوميت موثر
کيفري ،مقام قضایي مي تواند پس از تفهيم اتهام با مالحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و
اوضاع و احوالي که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبي از متهم
براي رعایت مقررات قانوني ،فقط یکبار از تعقيب متهم خودداري نماید و قرار بایگاني پرونده را
صادر کند.این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابالغ ،قابل اعتراض است"(.خالقي ،همان  .)212 3قرار
بایگاني پرونده در جرایم مستوجب حد ،قصاص و دیات و تعزیرات درجه  ۹تا  6قابل اعمال
نيست( .ميالني و پورقاسم.)۹43۹4۱1 ،
شيوه بایگاني کردن پرونده در حقوق انگلستان جایگاهي ندارد( .جمشيدي و نوریان3۹4۱2 ،
.)۹1۹
قرار بایگاني پرونده در جرائم کم اهميت(تعزیرات درجه  1و )1که اطفال و نوجوانان بزهکار
مرتکب ميشوند ،ميتواند شيوه مناسبي باشدتا به استنادآن کودکان معارض قانون به محاکم
جزائي واردنشده وبرچسب مجرمانه نخورند .البته بهنظر ميرسد در مواقعي که از شيوه بایگاني
کردن پرونده در مورد اطفال و نوجوانان معارض قانون استفاده ميشود ،نباید التزام کتبي از این
اشخاص گرفته شود چرا که اخذ التزام از اینها مفهومي ندارد ،بلکه اخذ التزام کتبي مذکور از
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والدین یا سرپرستان قانوني آنها مناسب تر بوده تا بيشتر ،مراقب کودکان خود بوده و از ورودآنها
به ورطه بزهکاري پيشگيري نمایند.
 -4-6قبول مجرمیت

1

معامله اتهامي یکي دیگر از ابزارهاي سياست کيفري اجرایي محسوب ميشود .معامله
اتهامي ،عبارت مبهمي است و در معاني مختلفي مورد استفاده قرار ميگيرد در معناي نخست
Guilty plea
Plea Bargaining

1
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در این شيوه متهم پس از گفت و گو با دادستان به ارتکاب جرم اقرار ميکند تا در اثر آن
پایين ترین ميزان کيفر از سوي دادگاه براي وي در نظر گرفته شود.به عبارت دیگر ،اقرار متهم
به ارتکاب بزهکاري نزد دادستان به منظور برخورداري از کم ترین اندازه مجازات را پذیرش
بزهکاري ميگویند (. )Hewitt & Regoli, 2991 :261البته ماده  ۹33قانون عدالت کيفري
مصوب  2994ميالدي اعالم مي دارد که اقرار متهم در صورتي پذیرفته است که منطبق با واقع
باشد (.)Ashworth & Redmayne, Op.cit, 261
در نظام کيفري ایران قاعده پذیرش بزهکاري در جرائم مستوجب حد و تعزیرات واجد اثر
شناخته شده است .در جرائم مستوجب حد ،با توجه به مبناي شرعي قوانين ،تاثير توبه در آنها
را ميتوان به عنوان پذیرش قاعده مذکور دانست.ماده  ۹۹3قانون مجازات اسالمي مقرر ميدارد3
" در جرایم مستوجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ،توبه کند
و ندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود ،حد از ساقط ميگردد .همچنين اگر جرایم فوق غير
از قذف با اقرار ثابت شده باشد ،در صورت توبه مرتکب حتي پس از اثبات جرم ،دادگاه ميتواند
عفو مجرم را توسط ریيس قوه قضایيه از مقام معظم رهبري در خواست نماید" .در مورد جرائم
تعزیري نيز ماده  ۹۹1قانون مجازات اسالمي مقرر ميدارد "3در جرایم تعزیري درجه شش،
هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح او براي قاضي محرز شود ،مجازات
ساقط ميشود .در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه ميتواند مقررات راجع به تخفيف را اعمال
نماید ".البته در جرایم تعزیري اقرار مرتکب ،بر اساس ماده  41قانون مجازات اسالمي  ،۱2یکي
از جهات تخفيف مجازات نيز بر شمرده شده است.
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این واژه ميتواند توافق ميان قاضي و متهم باشد ،در معناي دوم ميتواند به معناي تعهد داده
شده توسط دادستان به این امر باشد که اگر متهم بعضي از اتهامات را قبول نماید ،دادستان از
قراردادن اتهامات شدید در کيفرخواست خودداري خواهد کرد .در معناي سوم معامله اتهامي
مي تواند به این معني باشد که اگر متهم جرم سبک تري را قبول مجرميت کند ،دادستان قبول
مجرميت او را ميپذیرد ودر معناي آخر این واژه ميتواند به توافق دادستان به عدم تعقيب یک
یا بيشتر اتهامات مندرج در کيفرخواست اشاره داشته باشد (مهرا.)2363 ۹4۱2 ،
معامله اتهام قراردادي است في مابين مقام تعقيب کننده جرم و متهم که هر دو طرف ملزم
به رعایت آن هستند و مفاد آن عبارتست از اینکه در صورت اعتراف متهم به جرم یا کيفيات
مشدده آن در نظر گرفته نميشود براي مثال سرقت مقرون به آزار و اذیت ،سرقت ساده یا
حتي شروع به سرقت در نظر گرفته ميشود ،یا سایر اتهامهاي وارده به متهم نادیده گرفته
ميشود و فقط به جرم اعتراف شده رسيدگي ميگردد و یا اگر فقط یک مورد تحقيق باشد،
اعتراف متهم باعث کاهش در ميزان مجازات ميشود (روشن قنبري .)۹923 ۹41۱ ،تفاوت این
نهاد با پذیرش بزهکاري در این است که در نهاد پذیرش بزهکاري ،پس از اقرار به مجرميت،
پرونده مختومه ميشود .لکن در معامله اتهام ،نوع اتهامات تغيير یافته یا اینکه تعداد اتهامات و
یا ميزان مجازات کاهش ميیابد و پرونده مختومه نميشود( .جمشيدي و نوریان.)۹16 3۹4۱۹ ،
بنابراین معامله اتهام داراي اشکال متعددي است .کاهش شدت و ميزان اتهام ،کاهش شمار
اتهامها و یا نادیده انگاشتن تعدادي از آنها ،کاهش محکوميت ،جایگزین کردن اتهامات داراي
پيامد منفي و در خواست نکردن مجازات از بارزترین شکلهاي معامله اتهامي هستند
(.)Schmalleger, 29۹9, 411
در حقوق ایران معامله اتهام در مرحله دادسرا مورد پذیرش قرار نگرفته است و دادستان
نميتواند بر اساس این شيوه تعقيب را متوقف نماید لکن به نظر ميرسد این تاسيس حقوقي در
مرحله دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است بدین نحو که به استناد ماده  332قانون آیين
دادرسي کيفري ،پس از صدور حکم محکوميت چنانچه محکوم عليه به راي صادره تمکين
نموده و درخواست اسقاط تجدیدنظر خواهي نماید ،دادگاه صادر کننده راي مکلف است تا یک
چهارم مجازات داده شده تخفيف دهد .اما در سيستم حقوقي انگلستان معامله اتهام وجود
دارد.براساس این روش ،مذاکراتي بين مقام تعقيب و متهم انجام ميشود تا مقام تعقيب ،متهم
را متقاعد کند تا به جرم خود اعتراف کند .در صورتي که متهم متقاعد شده و اقرار به جرم کند
در مقابل از مسئوليت کيفري خفيفتر برخوردار خواهد شد ،براي مثال سرقت مسلحانه ارتکابي

بهروز نوروزی و همکاران

توسط او به سرقت ساده و یا اتهام تجاوز او به عمل منافي عفت تبدیل ميشود (ميري3۹4۱9،
 .) 11البته حقوقدانان انگليسي معتقدند تا قرن  ۹1ميالدي هيچگونه سابقه و اثري از معامله
اتهام در پرونده هاي کيفري در انگلستان نيافتهاند( .روشن قنبري ،همان.)۹۹93
نتیجه
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قاعده اقتضاء تعقيب در قلمرو جرایم اطفال و نوجوانان ،به معناي آن است که مقام تعقيب
ميتواند بر اساس صالحدید خود بعضي از پروندههاي کيفري این قشر را تعقيب نکند و در
موقعيتي که شاکيان پرونده به تعقيب قضایي کودکان معارض با قانون اصرار دارند اهميت این
صالحدید مقام قضایي صد چندان ميشود ،در نظامهاي مبتني بر قانون که حرف اول و حرف
آخر را قانون مي زند اصل قانوني بودن تعقيب سابقه طوالني تري دارد ،اما افزایش روزافزون و
تراکم پروندههاي کيفري ،اطاله دادرسي ،مشکالت و هزینه دادرسي و ...این نظامهاي مبتني بر
قانون از جمله نظام حقوقي ایران را به تسليم در برابر اقتضائات اجتماعي مجبور ميکند ،اما
بهتر بود که مقنن ایراني به این نتيجه رهنمون گردد که حق اختيار تعقيب کودکان معارض با
قانون را در همان مرحله نخست به مقام تعقيب اعطا نماید ،یعني به جاي آنکه در پایان و پس
از تحمل هزینهها و مشکالت متعدد به مقام قضایي اعتماد کند در همان مراحل نخست به او
اعتماد نموده و براي ایشان اختيار توقف تعقيب را شناسایي نماید ،زیرا مقامات تعقيب که
وظيفه برخورد با کودکان معارض با قانون را بر عهده دارند ،در عمل مجریان مصلحت نيز
ميباشند و حتي شایسته است مقنن ایراني به سمتي هدایت و رهنمون شود که اختيار تعقيب
یا عدم تعقيب برخي از جرائم اطفال و نوجوانان را همانند حقوق انگلستان به نهاد پليس اعطا
کند که متاسفانه در حقوق ایران چنين امري پيش بيني نگردیده است .از جمله مشکالتي که
در راستاي اعمال قاعده اقتضاء تعقيب ميتواند به چشم بخود ،شرایط الزم براي عدم تعقيب
مرتکب مي باشد که چه بسا وجود شرایطي براي اعمال این قاعده ،قلمرو اجرا و صدور آن را
محدود مي کند ،لذا باید این موانع به حداقل تنزل یابد .نکته دیگر اینکه صرف عدم تعقيب
کودکان معارض با قانون ،باعث ميشود که نيل به اهداف غایي با مشکالتي همراه باشد چرا که
در مورد این افراد برنامههاي مداخله اي در راستاي تعليم و تربيت آنها ضروري بنظر ميرسد،
البته حقوق انگلستان در مورد کودکان و نوجوانان زیر  ۹1سال ،نهادهاي توبيخ و هشدار نهایي
را معرفي نموده است که توام با مداخالت اجباري و اختياري بيان شدهاند و توجيه این
مداخالت این بود که رها کردن کودکان و نوجوانان به معناي محروم کردن آنها از برنامههاي
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اصالح و تربيت مي باشد .قاعده مقتضي بودن تعقيب زماني به عنوان یک ابزار مناسب براي
اعمال سياست کيفري موفق خواهد بود که رویکرد خود را به عدالت بازپرورانه و یا ترميمي
سوق و از عدالت سزادهنده در مورد اطفال و نوجوانان معارض قانون فاصله بگيرد .در نظام
حقوقي ایران مقام تعقيب جرائم صرفاً دادسرا بوده و افرادي با رتبههاي قضایي این امر را
برعهده دارند و هيچ اختياري در مورد تعقيب یا عدم تعقيب کودکان بزهکار به پليس واگذار
نشده است ،اما در نظام حقوقي انگلستان وظيفه تعقيب بر عهده پليس گذارده شده و به همين
دليل نيز در بيشتر موارد مربوط به کودکان و نوجوانان این نهاد حق عدم تعقيب و اعمال یکي
از نهادهاي اخطار مشروط یا توبيخ و یا هشدار نهایي را بر عهده دارند و این عمل باعث تعامل و
هماهنگي بيشتر بين پليس و دادستاني گردیده است ،چيزي که در حقوق ایران کمتر ملموس
و مشهود است و از طرفي تنوع نمودها و روش هاي اجرایي قاعده اقتضاء تعقيب در حقوق
انگلستان دستيابي به اهداف غایي این قاعده را بيشتر و بهتر از حقوق ایران ممکن ميسازد و
انتظار مي رود مقنن ایراني در تدوین قوانين مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار از ظرفيتهاي
موجود در حقوق انگلستان نيز بهره بگيرد.
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