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تاريخ دريافت مقاله ۱3/1۹/22 :تاريخ پذيرش نهايي۱3/10/۹۹ :

چکیده
امروزه ،تأکید بر اين است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردساالن ،رويهای متفاوت با آنچه در
مورد بزرگساالن(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآيد .اين رويکرد که از آن به دادرسي کیفری
افتراقي ياد ميشود ،مولفهها و اقتضائاتي دارد که همگي مبتني بر ارفاق ،کاهش سختگیریها ،تسامح،
رويکرد به آينده به جای نگاه به گذشته ،اصالح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند .يکي
از مهم ترين موضوعاتي که در اين ارتباط مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ،اجرای جايگزينهای
حبس به عنوان راهکارهايي برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان
مرتکب جرم است .اجرای اين جايگزين ها در حق اين قشر آسیب پذير و مستحق حمايت جامعه ،از

حقوقي ايران و آمريکا به اين مقوله مورد مطالعه تطبیقي قرار گرفته است .انتخاب نظام حقوقي اخیر
به منظور اين مطالعه ،به دلیل ابتکاراتي است که در زمینه اجرای جايگزينهای حبس نسبت به کودکان
و نوجوانان مرتکب جرم داشته است .اين دو نظام ،به رغم شباهت های بسیار و با وجود اينکه حقوق

 ۹استادیار و رئيس دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا و وکيل پایه یک دادگستري(نویسنده مسئول)
 2کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه.
 7کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه.
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برخي مباني مهم برخوردار است و در عین حال ،ضرورتهايي نیز رويکرد تعیین مجازاتهای جايگزين
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کیفری ايران ،به ويژه پس از تصويب قانون مجازات اسالمي  ،2931توجه خاصي به جايگزينهای حبس
مبذول داشته است ،ولي در زمینه اجرای جايگزينهای حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب
جرم ،حقوق آمريکا و حقوق ايران ،تفاوتهای قابل توجهي با هم دارند .نتايج اين تحقیق نشان ميدهد
در حالیکه در آمريکا جايگزين های حبس ،مهم ترين پاسخ به بزه ارتکابي از سوی کودکان و نوجوانان
هستند و حبسزدايي ،مهمترين مبنای مورد نظر قضات دادگاههای اطفال در اين کشور است ،در ايران،
اين گرايش ،آنچنان که بايد و شايد مورد اقبال قضات نیست.

کلید واژهها
جايگزين های حبس ،دادرسي کیفری افتراقي ،کودکان و نوجوانان مرتکب جرم ،نظام حقوقي ايران،

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره ،73پایيز ۹7۱3

نظام حقوقي آمريکا.

77

درآمد
جایگزین حبس به هر تدبير و اقدامي گفته ميشود که به منظور اجتناب از اجراي کيفر
حبس یا بازداشت موقت و با هدف دور نگاه داشتن مرتکبان جرم از آثار ناگوار و مخرب محيط
زندان و در عوض ،نظارت هر چه بيشتر بر آن ها در محيط خارج از زندان به اجرا درميآید .در
یک تقسيمبندي مرسوم ،این جایگزینها به جایگزینهاي سنتي و نوین تفکيک ميشوند.
منظور از تدابير جایگزین سنتي ،اقداماتي هستند که از بدو قانونگذاري در نظام عدالت کيفري و
به منظور اجتناب از عواقب مخرب محيط زندان و بازداشتگاه مورد اجرا بودهاند .در عين حال،
یک هدف اصلي از اجراي آنها ،کاهش جمعيت کيفري زندانها و بازداشتگاهها بوده است.
( .)Ashworth, ۹۱۱2, p. 72این جایگزینها را ميتوان عبارت دانست از جزاي نقدي ،تعليق
اجراي مجازات و آزادي مشروط .در مقابل ،جایگزینهاي نوین ،تدابيري هستند که اخيراً در
نظام عدالت کيفري مطرح شده اند و سابقاً وجود نداشتهاند که ميتوان آنها را عبارت دانست
از محروميت از حقوق اجتماعي ،دوره هاي مراقبتي ،جریمههاي روزانه و خدمات عام المنفعه.
تردیدي نيست که اجراي ضمانت اجراهاي کيفري با محوریت حبس و بازداشت ،هرینههاي
سرسامآوري براي نظامهاي عدالت کيفري در پي دارد )Goldman, 2117, p. ۱۱( .از جمله
دالیل گرایش نظامهاي عدالت کيفري به شناسایي و اجراي جایگزینهاي حبس ،صرفهجویي
در همين هزینه ها و مخارج بوده است .در این باره ،گفته شده که عدالت کيفري زودآما در پرتو
دستاوردهاي مدیریت ریسک جرم ،به رغم پيشبيني پاسخهاي طردکننده و ناتوان ساز براي
مجرمان پرخطر هم چون حبسهاي طوالني مدت ،براي مجرماني که خطرناکي کمتري از خود
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نشان داده بودند ،مجازات هاي جایگزین زندان در بستر جامعه و با محتواي نظارتي را در نظر
گرفته است .با اجراي این مجازاتها ،از یک سو هزینهي نگهداري مجرمان کم خطر بر دوش
نظام عدالت کيفري دیگر سنگيني نميکند و از سوي دیگر ،توان عدالت کيفري براي برخورد با
مجرمان پرخطر محفوظ خواهد ماند (.)Kumpfer, ۹۱۱۱, p. ۹۹1
به نظر ميرسد مباني نظري اِعمال جایگزینهاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان را
بتوان عبارت دانست از مباني اخالقي -فلسفي ،مباني اجتماعي ،مباني اقتصادي و مباني
حقوقي -قضایي .در ادامه ،این مباني مورد بررسي قرار ميگيرند.
 -1مبانی نظری توجیهکننده اِعمال جایگزینهای حبس در مورد کودکان و

اساساً« ،سن» یک خصوصيت یا عامل فرديِ انتقالي و نشانگذار از یک مرحله به مرحله
دیگر است؛ چنانکه نوع رفتار و واکنش هر شخص به محيط و اطرافيان خود ،از یک دوره به
دوره سني دیگر متغير است (خواجه نوري ،۹7۱۹ ،ص  .)21۱بدین ترتيب ،حقوق و تکاليف
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نوجوانان
آنهایي که به شناسایي و اجراي جایگزینهاي مجازات حبس معتقد و مُصر هستند ،اجراي
آنها را نسبت به کودکان و نوجوانان معارض با قانون ،با جدیت یشتري پيگيري ميکنند .از
حيث نظري ،برخي مباني را مي توان در این باره مورد اشاره قرار داد؛ مباني اخالقي ،مباني
اجتماعي ،مباني اقتصادي و مباني حقوقي -قضایي .معتقدین بهشناسایي و اجراي جایگزینهاي
حبس ،به یک یا چند مبنا از آنچه در ذیل مورد تصریح و تعریف قرار ميگيرند ،اشاره داشتهاند.
پيش از پرداختن به این مباني ،باید به یک نکته مهم اشاره داشت و آن اینکه ماحصل تحليل
این مباني ،آن است که کودکان و نوجوانان ،موجودات انساني همسان و در عين حال متفاوت از
بزرگساالن هستند .از آن رو که همسان بزرگساالن هستند ،همانند همه آنها از حقوق کامل
انساني برخوردار هستند اما از آن جهت که متفاوت با آن هایند ،شایسته حمایتهاي خاص و
ویژه و افتراقي محسوب ميگردند (دوال کوآستا ،۹727 ،ص  .)22به نظر مي رسد این مباني ،به
ویژه در پرتو آنچه در اسناد بينالمللي آمده ،سعي دارند همسان بودن کودکان و نوجوانان با
بزرگساالن را در عين متفاوت بودن خردساالن از قشر بزرگسال توجيه و تبيين کنند .این
مباني ،در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.
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افراد و انتظارات جامعه از آنان به اقتضاي خصوصيات جسماني -رواني انسان در ادوار سني
مختلف متفاوت است .نگاه به دوره سني «کودکي و نوجواني» ،براي مدتها نگاه یک انسان
بزرگ به یک انسان کوچک بود یعني انسان خردسال ،بالقوه یک انسان بزرگسال است و به این
لحاظ باید مورد توجه قرار گيرد .این نگاه ،در پرتوي تحوالت نگرشهاي اخالقي و فلسفي و
حقوقي ،به تدریج دگرگون شده است؛ چنانکه امروزه ،انسان کودک یا صغير ،به اعتبار انسان
بودنش ،صاحب کرامت و منزلت انساني است و لذا باید از حقها و تکليفهاي معيني برخوردار
باشد .این حقوق در سطح بينالمللي ،از نيمه دوم سده بيستم ،در اسناد عام و خاص حقوق
بشري ،پيشبيني و احصاء شدهاند؛ به عنوان نمونه در بند  ۹ماده  22اعالميه جهاني حقوق
بشر ،حق کودک بر هر گونه کمک و مساعدت ویژه و نيز برخورداري کودکان از انواع
حمایتهاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است .مشابه این حق در ماده  22ميثاق بينالملليِ
حقوق مدني و سياسي ،با عنوان «حق بر اقدامهاي حمایتي از سوي خانواده جامعه و دولت»
پيشبيني شده است (اميرارجمند ،۹723 ،صص ( )7۹-۹0یعقوبي ،۹722 ،ص .)77
در اسناد خاص حقوق بشري نيز مانند معاهده بينالمللي حقوق کودک ،اشخاص زیر ۹2
سال از یک سو در قبال جامعه و دولت ،داراي حقوقي شدهاند که قابل مطالبهاند و از سوي
دیگر ،جامعه و دولت مکلّف به اتخاذ تدابير حمایتي و اِعمال مساعدتهاي خاص به آنها
شدهاند .از جمله این حقهاي بنيادین ،حق بر حفظ هویت و رابطه خانوادگي است(.مواد  2-۹و
 )۱-7در کنار این حقها ،کنوانسيون حقوق کودک ،همانند برخي از مواد منشور بينالمللي
حقوق بشر ،تکاليفي را مستقيماً براي جامعه و عمدتاً دولتها در برابر افراد زیر ۹2سال در نظر
گرفته است .به عنوان نمونه ،تکليف حمایت از اطفال در برابر استعمال غيرمُجاز مواد مخدر و
مواد روانگردان و نيز به کارگيري کودکان و نوجوانان در توليد و قاچاق این مواد (ماده ،)77
حمایت از کودکان در برابر کليه اَشکال بهرهکشي جنسي و خشونت (ماده  )72و حمایت از
کودکانِ قربانيِ هر گونه بياحتياطي ،بهرهکشي ،شکنجه یا آزار و اذیت و هر گونه رفتار موهنِ
غير انساني و تحقيرآميز (ماده  )7۱قابل اشارهاند .همچنين در همين چارچوب ،بند یک ماده
 ۹۱نيز تکاليفي را براي کشورهاي عضو کنوانسيون در زمينه حمایت از کودکاني که در معرض
خشونتهاي جسماني ،رواني ،جنسي و هر گونه سوءرفتار قرار ميگيرند ،پيشبيني کرده است۹.
 ۹این بند مقرر نموده است که « کشورهاي طرف کنوانسيون ،تمام اقدامات قانوني ،اجرایي ،اجتماعي و آموزشي را در جهت
حمایت از کودک در برابر تمام اَشکال خشونت جسمي و روحي ،آسيبرساني یا سوءاستفاده ،بيتوجهي یا رفتار سهلانگارانه،
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کودکان و نوجوانان ،جزء اقشار آسيب پذیر جامعه محسوب ميشوند و همين آسيبپذیري
اقتضا ميکند که جامعه ،حمایتهاي بيشتر و موثرتري از آنها به عمل آورد .در
نظریهپردازيهایي که در مورد جایگزینهاي حبس صورت گرفته ،لزوم حمایت کامل و سازنده
جامعه از کودکان و نوجوانان به عنوان یک محور اصلي و گفتمان غالب مورد تأکيد و تصریح
قرار گرفته است .بيتردید ،مولفه هاي اجتماعي ميتوانند تأثير غيرقابل انکاري ،هم در تسریع و
هم در مقابل ،نقش بارزي در مهار فرایند بزهکاري و تکرار بزهکاري داشته باشند .در واقع مي
توان تصور نمود که بزهکار ،از آن رو که خود را فردي متعلق به اجتماع و محيط اجتماعي مي
پندارد ،از اجتماع پيرامون خود انتظار دارد که نيازها ،توقعات و احساسات وي را درک کند و او
را عضوي اضافي یا مخرب براي جامعه قلمداد نکند (پرادل ،۹727 ،ص .)03
در مورد حمایت هاي اجتماعي از بزهکاران مي توان گفت هنگامي که دولت (حکومت) با
همه نيروهاي خود به همراه جامعه با همه ظرفيت هاي خویش ،در چارچوب یک سياست
جنایي مشارکتي در راه حمایت از بزهکاران گام برمي دارند ،چهره اي از یک الگوي فراگير و
مطلوب حمایتي به نام «حمایت اجتماعي» از بزهکاران به تصویر کشيده مي شود .ریشه هاي
این نوع حمایت را باید در تحوالت نيمه دوم قرن بيستم و در عرصه حقوق بشر جستجو کرد
(پاک نهاد ،۹722 ،ص  .)32اعالميه جهاني حقوق بشر که اجراي بسياري از مفاد آن ،در دو
«ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي» و «حقوق مدني و سياسي» تضمين
شده است ،پس از به رسميت شناختن «حق امنيت اجتماعي براي هر شخص به منزله عضوي
از جامعه» ،ماده  27به بهره مندي همه اشخاص از سطح زندگي مناسب به ویژه از حيث
خدمات اجتماعي تأکيد مي کند .ماده  22بر «حق امنيت اجتماعي» یعني اینکه جامعه باید از
حقوق بنيادي اعضاي آسيبپذیر خود از جمله بزهدیدگان حمایت کند ،اشعار داشته است.
بهرهمندي از سطح زندگي مناسب در کنار حق امنيت اجتماعي ،پایههاي اصلي یک نظام
حمایت اجتماعي بزهکارمدار را تشکيل مي دهند .در نظریههایي که معتقد به بهکارگيري
جایگزینهاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان هستند ،این ایده بهعنوان یک پيش فرض
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اصلي پذیرفته شده که جامعه پویا جامعه اي است که درصدد سرکوب صِرف بزهکاران و فقط به
فکر انتقام از آن ها نباشد بلکه جز در مواردي که راه و چاره دیگري وجود ندارد ،به انتخاب و
اجراي گزینه هاي کيفري (سزاگرا) مبادرت ورزد (بویل و همکاران ،۹722 ،ص .)07
جالب است که این نظریه ها آنچه را در مورد مولفههاي حمایت اجتماع از بزهکاران مطرح
ساخته اند ،با تأکيد و تصریح بسيار بيشتري در مورد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم پيگيري
نموده اند؛ از جمله «بورفيند» معتقد است حمایت اجتماعي از کودکان و نوجوانان مرتکب جرم،
زماني مصداق و معناي واقعي خود را ميیابد که جامعه بي آنکه به دنبال سرکوب و سزادهي
آنان باشد ،زمينه را بيش از پيش براي بازپروري و اصالح آنان فراهم سازد زیرا ایده سرکوب و
سزادهي آن هم نسبت به کودکان و نوجواناني که بيش از دیگر اقشار جامعه نيازمند کمک و
مساعدت هستند ،نه فقط دليل بر پویایي و تمدن آن جامعه بلکه نشان از بربریت و عقب
افتادگي فرهنگي آن جامعه است (باقي ،۹722 ،ص .)02
البته برخي نظریات دیگر مطرح در دانش جرمشناسي ،کيفرشناسي و جامعه شناسي جنایي
نيز توجيه گر اعمال جایگزینهاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم هستند .این
نظریات ،عمدتاً در راستاي اجراي عدالت کيفري افتراقي نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب
بزه مطرح شده اند و منطقاً بر اجراي تدابير متفاوت از دادرسي کيفري بزرگساالن نسبت به
کودکان و نوجوانان تأکيد دارند و به طور خاص ،داللت بر لزوم کنارگذاري کيفر(کيفرزدایي) و
توسل به تدابير جایگزین حبس(حبسزدایي) ميکنند (صادقي ،۹7۱2 ،ص  .)37اصوالً با
پيدایش جرم شناسي هاي واکنش اجتماعي و به ویژه در دهه ي  ۹۱31ميالدي ،جنبش بزرگي
در مخالفت با مجازات حبس به وجود آمد که با اعتقاد به برتري عيبهاي زندان بر امتيازهاي
آن ،به پيشنهاد راه حل جایگزین حبس منجر شد (خواجه نوري ،۹7۱1 ،ص .)۹۱2
نظریات معتقد به لزوم حبسزدایي و اعمال جایگزینهاي حبس نسبت به کودکان و
نوجوانان مرتکب جرم ،در یک نکته اشتراک مبنا دارند و آن اینکه در عرصه عدالت کيفري
اطفال ،با توجه به مخدوش بودن اراده این دسته از مرتکبان جرم ،استفاده از پاسخهاي
جایگزین کيفر به ویزه جایگزینهاي زندان و گرایش به اجراي پاسخهاي ارفاقي غير سالب
آزادي ،ارجحيت دارد (ملکزاده ،۹7۱7 ،ص ( )00درویشياکرمي ،۹7۱1 ،ص  .)72این
نظریات ،بهطور معمول ،کودکان و نوجوانان مرتکبجرم را افرادي در معرض خطر بزهکاريهاي
بزرگ تر و شدیدتر ارزیابي کرده اند و بر این مبنا سامان یافتهاند که توسل به شيوههاي قهرآميز
در مواجهه با این قبيل خردساالن به ویژه کيفر حبس ،نه تنها واجد هيچ اثر اصالحي و درماني
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نسبت به آن ها نيست بلکه برعکس ،به احتمال باال ممکن است زمينههاي گرایش به
بزهکاري هاي بغرنج تر در آینده را در آن ها تقویت کند .بنابراین ،به جاي اعمال حبس ،منطقي
تر آن است که به دنبال یافتن پاسخي جایگزین باشيم (حسيني ،۹7۱7 ،ص ( )22لکي،۹7۱۹ ،
ص .)22
بهعنوان مثال« ،جان بریث ویت» در نظریهاي موسوم به «نظریه شرمساري بازپذیرنده یا
بازسازگارکننده» معتقد است در رویکردهاي رشدمدار که یکي از اصليترین اهداف مورد نظر
آن ها پيشگيري از تکرار جرم از سوي کودکان و نوجوانان است ،همواره نگاه به آینده و تمامي
تالشها نيز معطوف به اصالح و تربيت و یا بازسازگاري اجتماعي کودکان و نوجوانان است لذا
بهره گيري از تدابير کيفرزدا و به ویژه حبس زدا ضروري است .بدترین کار در برابر خالفهاي
کودکان ،این است که هيچ کاري در برابر آنان انجام نشود اما عمل نکردن ،به همان اندازه بد
است که بيش از حد عمل کردن .واکنشهاي تنبيهي ازجمله توسل به مجازات حبس ،بایستي
صرفاً در صورت کارساز نبودن سایر تدابير اجرا گردد چراکه نگاه حمایتي دستگاه قضایي ،از
رهگذر اِعمال همه جانبه و مطلق مجازاتها عملياتي نميگردد.
توسل به تدابير جایگزین نظير جایگزینهاي حبس ،بدین معناست که نظام دادرسي اطفال،
نه تنها به دنبال مجازات کودکان و نوجوانان نيست بلکه از سایر ظرفيتهاي قانوني و قضایي
براي پاسخ دهي به بزه ارتکابي خردساالن بهره ميگيرد تا به اهداف مورد نظر خود دست یابد
زیرا آنچه مهم است اینکه واکنشهاي اجتماعي نسبت به بزه ارتکابي کودکان و نوجوانان ،باید
داراي ماهيتي حمایتي -تربيتي بوده و به منظور ایجاد حس مسئوليت پذیري و انعقاد شخصيت
متعادل در آنان تعيين و اجرا گردند .بعيد است که کيفر حبس را بتوان به قطع و یقين ،واجد
ماهيت یا آثار حمایتي و تربيتي و درماني نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم دانست.
بدیهي است که مداخالت اجتماعي و جایگزینهاي کيفر ازجمله جایگزینهاي مجازات حبس،
بهتر مي توانند اهداف اصالح مدارانه و بازپرورانه را تحقق بخشند .اگر کودک یا نوجواني مرتکب
بزه شود ،قاضي وظيفه دارد بهگونه اي با وي برخورد نماید که از ارتکاب مجدد بزه جلوگيري
کند .د ر بيشتر موارد ،بهترین پاسخ قاضي به بزه ارتکابي از سوي کودک و نوجوان ،پيداکردن
جایگزین مناسبي براي مجازات اوست (بریث ویت ،۹722 ،صص ( )227-222بریث ویت،
 ،۹7۱2صص .)72-77
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نگاهداري و مراقبت از بزهکاران ،به خودي خود ،هزینهها و مخارج سنگين و گاه غيرقابل
تأمين را در پي دارد .بر اساس آمار موجود ،هزینه تأسيس و تجهيز و تمهيد زندانها و
بازداشتگاهها هر ساله قسمت اعظمي از هزینهها و مخارج عمومي دولتها را به خود اختصاص
مي دهد ( .)p. ۹1۹ ،211۹ ,Hershkowitsاین هزینهها به ویژه در مورد کودکان و نوجوانان
مرتکب جرم ،بيشتر و قابل تأمل تر نيز هستند زیرا آنها عالیق ،سالیق ،نيازها ،احتياجات و
توقعات خاص خود را دارند که باید پاسخگوي آنها بود و لذا نميتوان و نباید براي آنها
بودجه هایي همانند ،یکسان یا برابر با دیگر بزهکاران در نظر گرفت و تأمين نمود بلکه باید براي
نگاهداري آنها در زندانها یا بازداشتگاهها بودجهها و منابع مالي بيشتر و مکفيتري را فراهم
نمود .قطعاً در چنين وضعيتي ،هزینهها و مخارج زندانها یا بازداشتگاه ها بسيار بيشتر از قبل
خواهد شد لذا الزم است با پيشبيني تدابير جایگزین حبس یا بازداشت ،اساساً از تحميل چنين
هزینه سرسام آوري بر دولت اجتناب ورزید و در مقابل ،راهکارهاي کم هزینه تر دیگر را نسبت
به کودکان و نوجوانان به اجرا گذاشت (.)Harris & Ducnan, 2112, p. ۱۱
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شناخت و تبيين و تعميق رویکرد حمایت مدار از کودکان و نوجوانان ،راه را براي تحليل
مباني حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هموارتر خواهد ساخت .حقهاي پيشبيني شده
براي کودک و نيز تکاليفي که براي حمایت از اطفال بر عهده دولتها و جوامع گذاشته شده
است ،هدفي جز پاسداشت کرامت انساني کودک که با رشد موزون جسماني و رواني و تربيتي
وي نيز رابطه تنگاتنگي دارد ،دنبال نميکنند .با فراهمکردن زمينه اعمال حقوق اطفال و ایفاي
تکاليف حقوق بشريِ دولتها ،کودک دیگر یک «انسان کوچک» قلمداد نميگردد بلکه خود او
در هر دوره اي از کودکي و نوجواني ،از حيث حقوقي ،موضوعيت و شخصيت خاص و مستقل
دارد (.)Ford, ۹۱۱2, p. ۹۹1
در پرتو رفتار کرامت مدار جامعه و دولت است که کودک مراحل رشد و ادوار مختلف سني
را به صورت صحيح و موزون پشت سر گذاشته و به نوبه خود ،داراي شخصيت جامعهپذیر و به
سامان با محيط اجتماعي ميشود .بيتردید حقهاي کودکان ،زماني قابل مطالبه و اعمالاند که
در چارچوب قانونگذاري و تفسيرهاي قضایي ،ضابطهمند و قاعدهمند شوند .در اینجاست که
نقش دانش حقوق ،بسيار حياتي و مهم خواهد بود (ابراهيمي ،۹7۱1 ،ص .)2۱
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وظيفه دانش حقوق ،آن است که در قالب این تأسيس ،بيشترین حد از امنيت و مصونيت را
براي خردساالن فراهم آورد .این است که امروزه رفتهرفته ،حقوق اطفال به عنوان یک حوزه
مطالعاتيِ جدید ،داراي استقالل و مباني و کارویژههاي خود شده است و جالب است که این
رویکرد نوین ،به حوزه حقوق کيفري نيز راه یافته است؛ به نحوي که حقوق کيفري نيز با
جرمانگاريِ رفتارهاي آسيبرسان به حقوق ،مصالح و منافع عاليه کودکان و نيز از طریق اتخاذ
بهترین و موثرترین راهبردهاي غيرکيفري و غيرسرکوبگر ،به تعارض آنها با قانون پاسخ
ميدهد و در این راستا حمایتهاي ویژه و افتراقي از خردساالن به عمل ميآورد (اردبيلي،
 ،۹722ص ( )22نجفي ابرندآبادي ،۹7۱1 ،ص  .)۹2همچنين از منظر جرمشناسيِ خردساالن
(اطفال) که در کنار مطالعات حقوق بشريِ ناظر بر کودکان و نوجوانان ،یکي از منابع
افتراقيشدن حقوق کيفري بر اساس معيار سن محسوب ميشود ،بزهکاري -بزه دیدگي اطفال
و نوجوانان ،حاصل وضعيت نامطلوب فردي یا اجتماعي از جمله نداشتن خانواده و پشتوانه
والدیني است .لذا یک فرض اساسي آن است که اگر قوانين و مقررات مطلوب و الزم با هدف
جلب حمایتهاي خانوادگي از خردساالن به تصویب برسند ،به احتمال باال ميتوان بخش
مهمي از روند بزهکاري -بزهدیدگي آنان را با مانع روبرو ساخت (مدني و دیگران ،۹727 ،ص
()22زینالي ،۹722 ،ص ( )7۱زینالي ،۹722/2 ،ص .)۹23
اساساً در این زمينه ،اسناد بينالمللي مربوط به کودکان و نوجوانان و حقوق آنها قابل تأمل
هستند .ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،بهعنوان یک سند جهاني
الزامآور ،به صراحت ،حمایتهاي خاص از کودک را به رسميت شناخته است .این ميثاق ،در بند
اول ماده  22خود ،در راستاي پذیرش اصل حمایت ویژه از کودکان تأیيد ميکند که «هر
کودک باید از تدابير حمایتي که به اقتضاي وضعيتش به عنوان صغير از طرف خانواده ،جامعه و
حکومت کشور او باید به عمل آید ،برخوردار شود ».اعالميه جهاني حقوق بشر ،در بند  2ماده
 22خود تحت عنوان « حق برخورداري کودکان از مراقبت و کمک و مساعدت ویژه» با پذیرش
اصل مراقبت ،مساعدت و حمایت ویژه از کودکان ،آن را به عنوان یک اصل جهاني و عامالشمول
معرفي کرده است .در بند مورد اشاره ميخوانيم« :دولتهاي عضو اعالميه ،تضمين ميکنند و
تمام مراتب تالش خود را به کار ميبندند تا کودکان را از مساعدتها و مراقبتهایي که ویژه و
برخاسته از دوران کودکي و مقتضيات کودک بودن است بهرهمند بسازند».
البته هر چند در این اعالميه ،از واژه «حمایت» استفاده نشده و واژه «مراقبت» و
«مساعدت» نيز بيشتر در معناي حقوق رفاهي و برخورداري از معيارهاي سالمتي و رفاه از
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قبيل خوراک و مسکن و مراقبتهاي پزشکي و خدمات تأمين اجتماعي به کار رفته است اما
توجه به ادامه بند مورد اشاره در باال نشان خواهد داد که این اعالميه ،معناي گسترده حمایت را
نيز در نظر داشته است .در ادامه این بند ميخوانيم ...« :کودکان ،چه بر اثر ازدواج و چه خارج
از ازدواج به دنيا آمده باشند ،حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعي برخوردار شوند».
به کار بردن عبارت «حمایت اجتماعي» ،نشانگر لزوم تمرکز بر حقوق رفاهي کوکان است و یکي
از مصادیق حمایت اجتماعي از کودکان ،حمایت از آنان به منظور تأمين نيازهاي ضروري آنها
از جمله نياز به حضور در کانون خانواده و برخورداري از حمایتهاي خانوادگي است(.زینالي،
 ،۹722/7ص .)02
به هر تقدیر ،اعالميه جهاني حقوق بشر ،به عنوان یک سند مادر و جهاني ،با پذیرش اصل
مراقبت ،مساعدت و حمایت مخصوص از کودکان ،نخستين گام را در راستاي استقرار این اصل
به عنوان یک اصل جهاني و عام الشمول برداشته است؛ اصلي که در اسناد حقوق بشري بعد از
جمله اعالميه ج هاني حقوق کودک ،کنوانسيون حقوق کودک ،منشور آفریقایي حقوق و رفاه
کودک و ميثاق حقوق کودک در اسالم ،به نحو بارزتري انعکاس یافته و پذیرفته شده است
(پيوندي ،۹7۱1 ،ص  .)33نباید ناگفته گذاشت که قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران ،فاقد
اصل یا مقرره خاص و مستقلي در مورد حمایت ویژه از کودکان است و فقط ذیل اصل بيست و
یکم که به حقوق زنان و تضمين آنها از سوي دولت اختصاص دارد ،به طور غير مستقيم به
حمایت از کودکان از طریق مادران اشاره داشته است.
در ادامه ،ضرورت اِعمال جایگزین هاي حبس در مورد کودکاان و نوجواناان ،ماورد بحاث و
بررسي قرار خواهد گرفت.
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مجازات به گواهي شواهد تاریخي ،قدیميترین ابزار نظام عدالت کيفري براي مقابله با بزهکاري
به شمار ميرود .چنان که برخي از مستندات تاریخي ،مانند قانوننامه حمورابي ،سابقه این ابزار
نظام عدالت کيفري را به چهار هزار سال پيش برميگردانند .در برههاي از تاریخ (تا پيش از
پيدایش مکتب تحققي) رویکرد جرممدار بر نظام عدالت کيفري غلبه داشت و دستاندرکاران
عدالت کيفري صرفاً با تمرکز بر شدت و ماهيت رفتار مجرمانه ،به دنبال پاسخدهي به بزهکاران
بودند .در این دوره اصل تناسب مجازات با رفتار مجرمانه مشاهده ميشود .اما با پيدایش مکتب
تحققي ،این رویکرد جاي خود را به رویکرد مجرممدار سپرد (دفتر تحقيقات کاربردي پليس
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پيشگيري ناجا ،۹7۱1 ،ص  .)22بدین معنا که دستاندرکاران عدالت کيفري باید خصيصههاي
فردي و اجتماعي بزهکاران را لحاظ کرده و براساس آن ،متناسبترین پاسخ را تعيين و اجرا کنند.
این رویکرد به نوبه خود باعث تحوالت متعددي در نظام مجازاتها ،شده است .به گونهاي که
فردي کردن مجازاتها ،دستاورد این جریان جرمشناختي به شمار ميرود .از سویي دیگر در تاریخ
مجازاتها ،گونههاي متعددي از کيفر براي دسترسي به هدفها و کارکردهاي پيشگفته مشاهده
ميشود .به این صورت که در دورهاي ،مجازاتهاي بدني ،خصوصاً کيفر اعدام و شالق ،و در
دورهاي دیگر کيفرهاي سالب آزادي با محوریت مجازات زندان ،مورد توجه سياستگذاران جنایي
بودهاند (عابد خراساني ،۹72۱ ،ص .)02
هر یک از این گونههاي مجازات ،داراي معایب و محاسني است که موجبات رويآوري
سياستگذاران جنایي به نوع دیگري از مجازاتها را پدید آورده است .کيفر زندان که در دهة
پنجاه و شصيت ميالدي با رویکردي آرمانگرایانه ،به دنبال اصالح و درمان مجرمان بوده در
دهههاي اخير با چالشهاي متعدد جرم شناختي ،حقوق بشري ،اقتصادي و غيره مواجه شده
است چنان که جرم شناسان و حتي سياستگذاران جنایي ،تحقق هدف اصالح و درمان بزهکاران
از طریق کيفر زندان را به یک رؤیا تشبيه کردهاند (عظيم زاده ،۹7۱1 ،ص  .)02همين چالشها
سبب شده تا اندیشمندان کيفري ،در پي شناسایي راهکارهاي مناسب کيفري براي موقعيت
نظام عدالت کيفري در زمينه بازپروري مجرمان باشند .بههمين منظور ،نسل جدیدي از
مجازات ها تحت عنوان کيفرهاي جایگزین ،وارد عرصه سياست جنایي شدند .این دسته از
مجازاتها با استفاده از ظرفيتها و قابليتهاي اجتماعي ،به دنبال تحميل کيفر بر بزهکاران در
بستر جامعه هستند (آشوري ،۹722 ،ص  .)۹2تا از یک سو ،از اِعمال مجازاتهاي شدید (مانند
شالق) و ضمانت اجراهاي سالب آزادي (مثل زندان) بر مجرمان جلوگيري شود و از سویي
دیگر ،مجازاتها در بستر جامعه بر بزهکاران اعمال شود .به دیگر سخن ،مجازاتهاي جامعهمدار
با استفاده از روشهاي مختلف ،تالش مي کنند تا بدون جداسازي مجرمان از جامعه آنان را
کيفر دهند (کواراسوس ،۹72۱ ،ص .)3۹
نخستين عرصهاي که مجازاتهاي اجتماعي در آن به رسميت شناخته شدهاند ،قلمرو
حقوق کيفري اطفال بزهکار بوده است زیرا رویکرد اصالحي ا درماني بر حقوق کيفري اطفال
حاکم بوده و به همين منظور باید پاسخهایي براي بزهکاران پيشبيني و تعيين ميشد که ضمن
مجازات کردن آنان ،زمينههاي اصالح و درمان آنان را بيش از پيش فراهم کند (معظمي،
 ،۹72۱ص  .)2۱از این رو تدوینکنندگان برخي از اسناد بينالمللي (مانند کنوانسيون حقوق
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کودک  )۹۱2۱دولتها را ملزم کردهاند تا نظام مجازاتهاي ناظر به اطفال بزهکار را متحول
ساخته و نسل جدید مجازاتها یعني کيفرهاي جایگزین را به زرادخانه کيفري وارد کنند .البته
اسناد دیگري که بيشتر جنبه ارشادي و غيرالزامآور دارند نيز بر همين رویکرد تأکيد ورزیدهاند.
در عرصه سياست جنایي ایران نيز تمایالت قضایي ا کيفري در زمينه به کارگيري مجازاتهاي
جایگزین در قبال اطفال بزهکار مالحظه ميشود .توجه جرمشناسان به کيفرهاي جایگزین،
خصوصاً در زمينه پاسخدهي به اطفال بزهکار ،سبب شده تا برخي از اسناد بينالمللي مربوط به
کودکان و در پي آنان شماري از مقررات ملي ،به کارگيري مجازاتهاي مذکور در قبال این
دسته از بزهکاران را به رسميت بشناسند (ميرخليلي ،۹722 ،ص .)۹2۹
ضرورت به کارگيري تدابير جایگزین حبس در مورد کودکان و نوجوانان را ميتوان بر
مبناي اقتضائات دادرسي کيفري افتراقي ویژه کودکان و نوجوانان مورد بررسي قرار داد .بر این
اساس ،مي توان از اصول و موازین دادرسي کيفري افتراقي در ارتباط با جایگزین هاي حبس
(الف) و نيز تضمينات ناظر بر وضع و اجراي جایگزینهاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان
(ب) سخن گفت.
پيش از پرداختن به بحث باید به این نکته اشاره نمایيم که اهميت دوران کودکي به عنوان
دوران شکلگيري شخصيت انسان بهحدي است که دادرسي اطفال بزهکار را از سایر
دادرسيهاي کيفري متمایز ميکند .کودکان معارض با قانون به دليل ویژگيهایشان نيازمند
یک نظام دادرسي افتراقي هستند (نجفي توانا ،۹722 ،ص  .)2۱به همين منظور حقوق بشر
معاصر ،به عنوان یک حرکت فراگير و پویا ،رهنمودهایي را در جهت برخورد با این دسته از
معارضان با قانون ،به کشورها ارائه داده و گاه الزاماتي را براي آنان به وجود آورده است (اسدي،
 ،۹722ص  .)22کشورهاي جهان ،اگر چه نه به طور یکسان ،تالش کردهاند تا مقررات خود را با
این آموزهها هماهنگ کنند به گونهاي که ميتوان از جهاني شدن حقوق کيفري شکلي ناظر بر
اطفال بزهکار سخن گفت .از هنگام تدوین وتصویب اعالميه جهاني حقوق کودک  ۹۱2۱به
عنوان یکي از نخستين ۹اسناد بين المللي در زمينه حقوق کودک تا امروز ،اسناد متعددي در
راستاي تبيين حقوق اطفال و نحوه حمایت از آنان در عرصههاي گوناگون تدوین شده است.
تمامي این اسناد به معرفي معيارهاي بينالمللي در زمينه حمایت از اطفال از جمله اطفال
 ۹پيش از تصویب اعالميه جهاني حقوق کودک ،لزوم حمایت خاص از کودکان در اعالميه ژنو حقوق کودک سال  ۹۱22مورد
توجه قرار گرفته بود.
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بزهکار و لزوم اتخاذ یک سياست کيفري افتراقي در خصوص آنان تأکيد ورزیدهاند (مهرا،۹720 ،
ص  .)32آنچه در مورد دادرسي کيفري افتراقي(ویژه) کودکان و نوجوانان مرتکب جرم مورد
تأکيد و تصریح قرار گرفته ،دامنه تأثير خود را به عرصه پيشبيني جایگزینهاي حبس و اعمال
آن ها نسبت به این کودکان و نوجوانان نيز توسيع داده است به نحوي که اعمال این جایگزین
ها نسبت به خردساالن موصوف ،امروزه یکي از مولفهها و جلوههاي اصلي دادرسي کيفري
افتراقي (ویژه) کودکان و نوجوانان محسوب ميشود (نيازپور ،۹723 ،ص .)3۱
ضرورت اجراي تدا بير جایگزین حبس ،از یک زاویه دیگر نيز قابل بررسي است و آن ،از
منظر سياست جنایي افتراقي است .ليکن به دليل اهميت و جایگاه و شأن مستقل بحث ،قسمت
جداگانه اي به بررسي این موضوع اختصاص خواهد یافت.
 -3اصول و موازین دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با جایگزین های حبس
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اساساً سياست جنایي افتراقي ،بيانگر روش و راهبرد مواجهه با ارتکاب جرم خردساالن به
گونه اي متفاوت از الگویي است که نسبت به بزهکاري بزرگساالن به اجرا درميآید .یکي از
مباني سياست جنایي افتراقي ،اجراي برنامههاي رشدمدار (یا اصالح مدار و تربيت محور) به
جاي تدابير کيفرمدار (یا سرکوبگرانه و سختگيرانه) نسبت به کودکان و نوجواناني است که به
نقض قانون کيفري مبادرت کردهاند .برنامههاي نوع اول ،بيش و پيش از آنکه اجراي
مجازات هاي متنوع مذکور در قوانين کيفري نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم را
سرلوحه خود قرار دهند ،نظ ر بر اجراي سازوکارهاي غيرکيفري را مد نظر دارند .برعکس ،تدابير
نوع دوم ،بيشتر بر اجراي کيفرهاي مصرح در قوانين کيفري نسبت به این قبيل خردساالن
توجه دارند و عموماً نيز تفکيک و تمایزي ميان خردساالن و بزرگساالن در نوع مواجهه قائل
نيستند .بنابراین ،کيفرها با هما ن شدت و حدتي که در مورد بزرگساالن مورد تعيين و اجرا قرار
مي گيرند ،در مورد کودکان هم عملي مي شوند .سياست جنایي افتراقي که اصوالً بر فروضي
چند از جمله «فقدان یا مخدوش بودن اراده مجرمانه در خردساالن»« ،متفاوت بودن شخصيت
و نيازها و احساسات و عواطف خردساالن از بزرگساالن»« ،ضرورت آینده نگر بودن به جاي
گذشته محور بودن در تعيين و اجراي پاسخ ها به پدیده مجرمانه (جرم)»« ،ترجيح پيشگيري
از جرم آینده (تکرار جرم) بر اعمال کيفر نسبت به جرم فعلي» و «اولویت قائل شدن براي
اصالح و درمان و بازدارندگي خردساالن مرتکب جرم از راه اعمال جایگزین هاي کيفر به جاي
تنبيه و سرکوب آنها از طریق مجازات» استوار است ،اعتقادي به سزادهي صرف نسبت به جرم
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ارتکابي از سوي کودکان و نوجوانان ندارد و به جاي آن ،تالش دارد تا برنامه ها و تدابير
جایگزین کيفر که اساساً باید به دور از اوصاف و کارکردهاي مجازات از قبيل تنبيه ،سرکوبگري
و شدت واکنش باشند را به اجرا گذارد (شاملو ،۹7۱2 ،ص .)21
سياست جنایي افتراقي بر این باور است که با اجراي مجازاتها نسبت به خردساالن مرتکب
جرم با همان شدت و حدتي که در مورد بزهکاري بزرگساالن ،مرسوم و جاري است ،نمي توان
این فرضها را جنبه عملياتي بخشيد .از منظر سياست جنایي افتراقي ،کودک و نوجواني که
امروز مرتکب جرمي شده را مي توان یک فرد در معرض خطر بزهکاري بزرگتر و شدیدتر در
آینده در نظر گرفت .چنانچه امروز در مقام ارائه پاسخ به جرم ارتکابي از سوي او ،گرایش ها به
جاي در پيش گرفتن تدابير اصالح گرا و درمانگر به اجراي راهبردهاي کيفري تنبيه مدار و
سزاگرا سوق یابد ،از خردسال مرتکب جرم امروز ،بزهکار خطرناکتري در آینده خواهيم ساخت
لذا بهتر آن است که با رویکردي رشدمدار ،ایده «کيفرزدایي و جایگزین گرایي» را به جاي ایده
«کيفرگرایي» به موقع ا جرا گذاریم .جالب آنکه ،آنچه در سطور باال درباره رویکرد سياست
جنایي افتراقي نسبت به اعمال جایگزینهاي کيفر گفته شد ،به ویژه در مورد حبس و
جایگزین هاي آن از اهميت و ضرورت بيشتر و آشکارتري برخوردار هستند .در راهبرد سياست
جنایي افتراقي ،اجراي مجازات حبس نسبت به کودکان و نوجوانان و بياعتنایي به
جایگزین هاي این کيفر ،واجد هيچ جنبه اصالحي و درماني براي کودک و نوجوان نيست و هيچ
بازدارندگي نيز براي وي به ارمغان نميآورد .به همين دليل ،هيچ پيشرفتي در رشد و بالندگي
کودک و نوجوان نيز پدید نميآورد و بنابراین ،نميتواند واکنشي قابل تأیيد به بزه ارتکابي
خردساالن باشد (نيازپور ،۹7۱2 ،صص .)70-77
پيروي از یک سياست جنایي افتراقي در خصوص اطفال بزهکار ،اقتضا ميکند که تنها
مراجع و مقامات خاصي در رسيدگي به جرایم اطفال صالح باشند .در عين حال ،این مراجع و
مقامات ،تنها و تنها به ب ازپروري و اصالح و درمان کودکان و نوجوانان مرتکب جرم نظر داشته و
جایگزینهاي حبس را به عنوان تدابير قضایي و ضمانتهاي اجرایي در مقابل ارتکاب جرم
توسط کودکان و نوجوانان برگزیده و به اجرا گذارند .این مراجع در مرحله کشف جرم ،پليس
ویژه ،در مرحله تحقيق و تعقيب دادسراي ویژه و در مرحله رسيدگي دادگاه ویژه اطفال را
شامل مي شوند .یک مبناي اصلي در این مورد ،پذیرش مسئوليت کيفري تدریجي براي کودکان
و نوجوانان است .پذیرش مسؤوليت کيفري تدریجي به جاي مسؤوليت کيفري جهشي در فرآیند
انتقال فرد از عدم مسؤوليت مطلق (کودکي) تا رسيدن به مسؤوليت کيفري تام (بزرگسالي) امري
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است که باعث ميشود که یک سياست کيفري افتراقي معقول در خصوص این دسته از بزهکاران
اتخاذ شود .بنابراین الزم است بين سن بلوغ کيفري ۹و سن مسؤوليت کيفري 2قائل به تفکيک
شد .سن مسؤوليت کيفري در معناي خاص و یا سن مسؤوليت کيفري نسبي ،سني است که پس
از رسيدن به آن اطفال ميتوانند تابع حقوق کيفري ویژه اطفال قرار گيرند اما سن بلوغ کيفري یا
سن مسؤوليت کيفري تام (مطلق) سني است که پس از رسيدن به آن فرد بزرگسال تلقي شده و
به طور تام مشمول حقوق جزا قرار ميگيرد (آَشوري ،۹72۹ ،ص .)3۹
در اسناد بينالمللي هم همواره بر این اصل تأکيد شده است که تحميل مسؤوليت کيفري بر
افراد نباید یکباره صورت گيرد ،بلکه باید با توجه به فرآیند تکوین بلوغ به صورت تدریجي بر آنان
بار شود .به همين سبب ،در برخي از اسناد بينالمللي از واژه نوجوان و دوران نوجواني استفاده
شده است که بيانگر پذیرش تدریجي بودن مسؤوليت کيفري است .به عنوان مثال ،در قواعد
بيجينگ (قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل براي مدیریت دادگستري جهت نوجوانان) در
تعریف نوجوان به کودک یا فرد کمسالي اشاره شده است که مشمول رفتاري متفاوت از افراد بالغ
در قبال بزهکاري است7.
همچنين ،در ماده  2این مقررات تأکيد شده است که سن مسؤوليت کيفري نباید در
سطحي خيلي پایين تعيين شود .به تدریجي بودن مسؤوليت کيفري در بند  ۹ماده 21
کنوانسيون حقوق کودک هم توجه شده است .در این ماده صراحتاً تأکيد شده است که
کشورهاي عضو باید با در نظر گرفتن سن کودک خواهان افزایش خواست وي براي سازش با
جامعه و به عهده گرفتن نقشي سازنده باشند .همچنين ،در بند  7همين ماده تأکيد شده است
که « :کشورها باید حداقل سن براي نقض قانون کيفري به نحوي که زیر این سن کودک فاقد
مسؤوليت کيفري باشد را تعيين کند ».بنابراین ،در کنوانسيون حقوق کودک عليرغم اینکه
کليه افراد زیر  ۹2سال در تعریف کودک گنجانيده شدهاند به تفکيک بين سن مسؤوليت
کيفري و سن بلوغ کيفري توجه شده است و سن بلوغ کيفري و وارد شدن به دنياي بزرگسالي
از منظور این سند الزامآور و بسياري از اسناد بينالمللي دیگر هجده سالگي است ،بدون تفکيک
بين دختر و پسر و این سن تقریباً در تمامي کشورهاي اروپایي همان  ۹2سالگي است .در حالي
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که سن مسؤوليت کيفري در کشورهاي اروپایي متغير و معموالً بين  3تا  ۹0سال است(.تدین،۹722 ،
ص .)22۹
نظریه هایي که بر اجراي تدابير جایگزین حبس در مورد کودکان و نوجوانان اشاره دارند ،در
عين حال ،بر اعمال همه جانبه و بيقيد و شرط همه تضمينات و الزامات دادرسي کيفري
افتراقي(ویژه) نيز تأکيد نموده اند و ظاهراً هر دو مقوله را در ارتباط پيوسته و تنگاتنگ با یکدیگر
تحليل و تبيين ميکنند .بدین ترتيب ،در سلسله مباحث مربوط به دادرسي کيفري افتراقي (ویژه)
کودکان و نوجوانان ،جایگزینهاي حبس ،از اهميت بسيار باالیي برخوردارند به نحوي که علي
قول برخي ،دادرسي کيفري افتراقي (ویژه) کودکان و نوجوانان مرتکب جرم ،بدون اجراي تدابير
جایگزین حبس ،ناقص و ابتر خواهد بود (ولد و دیگران ،۹722 ،ص .)22
امروزه بزه کاري اطفال واقعيتي انکارناپذیر در جامعه بشري است .آمارها نشان ميدهند که
هر روزه شماري از کودکان هنجارهاي اساسي جامعه را نقض کرده و مرتکب رفتار مجرمانه
ميشوند .بدیهي است که براي مهار بزهکاري اطفال و کاهش احتمال ماندگاري آنان در این
ورطه ،باید به دنبال چاره بود .در گذشته براي کنترل این پدیده و پاسخدهي به اطفال بزهکار
عمدتاً از تدابير سرکوبگر و گاه شدید بهره جسته ميشد .چنان که ناهمانندي در محاکمه و
مجازات اطفال با بزرگساالن بزهکار یک نوعي بيعدالتي تلقي ميشد .پيداست که در این نوع
نگرش خصيصههاي اطفال بزه کار که طبيعتاً از درک کافي براي تشخيص خوب از بد برخوردار
نيستند نادیده انگاشته مي شد .این رویکرد همچنان بر عرصه عدالت کيفري حاکم بود تا اینکه
در دو سدة گذشته آنگاه که پایهگذاران مکتب تحققي بر دستهبندي مجرمان و لزوم توجه به
شخصيت آنان در فرآیند کيفري تأکيد ورزیدند ،آرام آرام بسترهایي براي شکلگيري عدالت
کيفري ویژه اطفال پدید آمد (ابراهيمي ،۹722 ،ص ( )0۹ابراهيمي ،۹723 ،ص .)73
البته در همين جا ميتوان به این نکته اشاره کرد که تاریخ تمدن ایران باستان حاکي از آن است
که حتي در آن زمان که در سایر قلمروهاي عدالت کيفري بر یکسان بودن عدالت کيفري اطفال و
بزرگساالن اصرار ميشد ،نگاهي افتراقي نسبت به اطفال بزهکار در ایران وجود داشت ۹بدین سان
تحت تأثير دستاوردها مکتب تحققي و نيز تالشهاي جنبشهاي مدني به ویژه فعاليتهاي
تالشگران عرصه حقوق در ایاالت شيکاگو از یک سو به جداسازي عدالت کيفري اطفال و بزرگساالن
 ۹شواهد به دست آمده از دوران ساسانيان نشان مي دهد که اطفال تا هشت سالگي فاقد مسؤوليت کيفري بودند و از آن پس تا
رسيدن به شانزده سالگي مسؤوليت خفيفتري نسبت به بزرگساالن داشتند(.نوربها ،۹72۱ ،ص .)3۱
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و از سویي دیگر به تشکيل دادگاه ویژه اطفال انجاميد .به هر حال در پي این تالشها نخستين
دادگاه ویژه اطفال در سال  ۹2۱۱به نام دادگاه «کوک کانتي» ،۹تأسيس شد (هورست ،۹732 ،ص
.)۹2
این تالشها و همچنين مصوبات کنگره ششم انسانشناسي جنایي در سال  ۹۱10ميالدي
نخستين ستونهاي حقوق کيفري اطفال به شمار ميآیند .حقوق کيفري که از آن هنگام تا امروز
چه در عرصه بينالمللي و چه در عرصه ملي سرگذشتي پرفراز و نشيب داشته است ،با تصویب
اعالميه جهاني حقوق کودک و مهمتر از آن کنوانسيون حقوق کودک در سال  ،۹۱2۱پایههاي
مقولهاي جدید را در عرصه حقوق کيفري پيریزي کرد .یکي از مولفه هاي اصلي حقوق کيفري
اطفال و نوجوانان در زمانه معاصر ما ،پيش بيني و اجراي جایگزین هاي حبس در مورد آن هاست
که این تدابير جایگزین ،تنها زماني مي توانند نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم موثر و
کارآمد واقع شوند که همه اصول و موازین دادرسي کيفري افتراقي (ویژه) کودکان و نوجوانان
مرتکب جرم رعایت شده و اجرایي گشته باشند .در همين راستا امروزه حقوق کيفري اطفال و
نوجوانان در اغلب نظامهاي حقوقي از شمول رفتارها و واکنشهاي رسمي خارج شده و تحت
گستره موازین دادرسي افتراقي و رفتارهاي اصالح مدار قرار ميگيرد (نجفي ابرندآبادي-۱۹ ،
 ،۹7۱1صص .)7۱-73
بنابراین مبناي عملکرد نظام عدالت کيفري در مورد خردساالن مرتکب جرم ،دور
نگه داشتن حداکثري آنان از نظام عدالت کيفري و واکنش هاي سزاگري آن است .این
امر ،محور اصلي راهبردهاي مورد تأکيد اسناد بينالمللي حقوق کودک نيز هست
) .)Karen & Grant, 2112, p. ۹20بدین ترتيب در روزگار معاصر ما ،نحوه برخورد نظام
عدالت کيفري با کودکان معارض با قانون ،با چگونگي واکنش نسبت به بزهکاران بزرگسال،
تفاوت پيدا کرده و به دیگر تعبير ،دادرسي کيفري ویژه این دسته از خردساالن ،نسبت به
دادرسي کيفري بزرگساالن بزهکار ،خاصيت افتراقي 2یافته است .طبعاً افتراقي بودن دادرسي
کيفري کودکان معارض با قانون نسبت به بزهکاران بزرگساالن ،ملزوماتي دارد .ویژگيهاي
جسمي و رواني و عاطفي کودکان ،متفاوت از بزرگساالن است و همين امر ،تفاوت واکنش ها
نسبت به آن ها را توجيه کرده و الزم مي سازد .افتراقي بودن دادرسي کيفري نسبت به
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کودکان ،ضروریاتي دارد و در همه آنها باید مراعات وضعيت جسماني ،رواني و عاطفي کودکان
در اولویت باشد (پاک نهاد ،۹722 ،ص .)22
پيروي از یک سياست جنایي افتراقي در خصوص اطفال و نوجوانان مرتکب جرم اقتضاء
ميکند که تنها مراجع و مقامات خاصي در رسيدگي به جرائم اطفال صالح باشند .از سوي
دیگر ،یک دادرسي عادالنه ایجاب ميکند که فرایند دادرسي از یک سري اصول فراگير و
غيرقابل اغماض پيروي کند .برخي از این اصول فراگير ،عموميت داشته و در دادرسيهاي
مربوط به بزرگساالن و اطفال و نوجوانان مشترک است اما برخي دیگر ،تنها بر دادرسي اطفال
بزهکار حاکم است و نمایانگر یک دادرسي افتراقي است .پيش بيني و اجراي تدابير جایگزین
حبس در مورد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم ،یکي از اصلي ترین مولفه هاي تشکيل دهنده
دادرسي کيفري افتراقي (ویژه) کودکان و نوجوانان معارض قانون استMaruna & Trorny (.
.)2110, p. 23
در عين حال ،در دو نظام حقوقي ایران و آمریکا ،برخي تضمينات در مورد وضع و اجراي
جایگزین هاي حبس مورد تصویب قرار گرفته اند که در ادامه ،مورد بحث قرار خواهند گرفت .گفتني
است؛ اشاره به حقوق آمریکا در این قسمت ،از آن روست که این کشور ،مدل هاي جدید و مترقيانه
اي را در راستاي اعمال دادرسي افتراقي کيفري نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم به اجرا
گذاشته است.
 -4بررسی تطبیقی و مقایسهای رویکرد حقوق داخلی ایران و آمریکا نسبت به
در این قسمت  ،ابتدا رویکرد نظام حقوقي ایران و سپس ،رویکرد نظام حقوقي آمریکا در
مورد اجراي جایگزین هاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم بررسي خواهد شد.
شماره ،73پایيز ۹7۱3
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 1-4حقوق کیفری ایران

در مورد رویکرد حقوق داخلي ایران باید گفت ،به نظر مي رسد آنچه در بندهاي(پ) و (ت)
و تبصره  2ماده  2۱قانون مجازات اسالمي مصوب  ۹7۱2آمده ،مصادیق بارز جایگزینهاي
کيفري نسبت به خردساالن مرتکب جرم هستند .براساس ماده  2۱این قانون« ،درباره نوجواناني
که مرتکب جرم تعزیري مي شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب بين پانزده تا هجده سال تمام
شمسي است مجازات هاي زیر اجرا مي شود... :
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پ ... -یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رایگان در مورد
جرائمي که مجازات قانوني آن ها تعزیر درجه پنج است .ت ... -یا انجام شصت تا یکصد و
هشتاد ساعت خدمات عمومي رایگان در مورد جرائمي که مجازات قانوني آنها تعزیر درجه
شش است»...
تبصره  -2دادگاه مي تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابي ،به جاي صدور حکم به
مجازات نگهداري یا جزاي نقدي موضوع بندهاي (الف) تا (پ) این ماده به اقامت در منزل در
ساعاتي که دادگاه معين ميکند  ...حکم دهد».
به نظر مي رسد اوالً دیگر تدابير پيش بيني شده در این بندها و نيز در تبصره مورد اشاره
جایگزین کيفر محسوب نشده و اساساً حسب مورد اقدام تأميني یا ضمانت اجراي غير سزاگرا
محسوب مي شوند که دراین باره ،قبالً به نحو مفصل سخن گفته شد .ثانياً همچنانکه گفته شد
به نظر نميرسد بتوان با اطالق وصف «مجازات» بر تدابير پيشبيني شده موافق بود .ثالثاً به
نظر مي رسد رویکرد درست ،آن است که قانونگذار در تبصره  2ماده  2۱به آن اشاره داشته
یعني این امکان را پذیرفته که به جاي صدور حکم به جزاي نقدي موضوع بنديهاي ب (پ) تا
(ث) ماده  ، 2۱به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معين ميکند ،حکم شود.
در واقع مي توان مدعي شد اثر اصالحي و تربيتي نگاه داري در کانون اصالح و تربيت و نيز
اقامت در منزل در ساعاتي معين ،بسيار بيشتر از اثر جزاي نقدي ميتواند باشد .رابعاً طبق
تبصره  ۹ماده  « 2۱ساعات ارائه خدمات عمومي ،بيش از چهار ساعت در روز نيست »...و بدین
ترتيب ،به نظر مي رسد قانونگذار به توانایي جسماني و رواني خردساالن در ارائه خدمات
عمومي نيز توجه داشته است .این نکته را باید اضافه کرد که اساساً انجام خدمات عمومي یا
کارهاي داراي منفعت عمومي ،پاسخ دیگر سياست جنایي و نظام عدالت کيفري به بزهکاري
خردساالن است .در پرتو این پاسخ ،بزهکاران خردسال به انجام دادن کار رایگان و داراي
منفعت عمومي در مدت مشخص محکوم مي شوند (خواجه نوري ،۹722 ،ص .)0۹
سياستگذاران جنایي براي رهایي بزهکاران خردسال از پاسخ هاي سالب آزادي ،این تدبير را
چه در سطح بينالمللي و چه در سطح ملي شناسایي کردهاند .در سطح بين المللي ،پيمان نامه
حقوق کودک  ۹۱2۱بارزترین سند الزام آور در این زمينه به شمار ميرود .بر اساس بند(ب)
ماده  73این سند ،دولت هاي عضو پيمان نامه مکلف هستند در راستاي استفاده حداقلي از
پاسخ هاي سالب آزادي گام بردارند زیرا زنداني کردن یک طفل ،باید به عنون آخرین راه چاره
مورد نظر قرار گيرد و در ميان اسناد ارشادگر نيز قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمينه
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عدالت کيفري اطفال و نوجوانان  ۹۱22ضمن توصيه دولتها به استفاده حداقلي از ضمانت
اجراهاي سالب آزادي ،در قسمت (ج) بند  ۹ماده  ،۹2محکوم کردن اطفال بزهکار به خدمات
عمومي را به عنوان یکي از مهم ترین جایگزینها معرفي کرده است ( Senna & Sigel, 2112,
.)Hewitt & Regoli, 2112, p. 7۹2 ( )p. 221
در قلمرو حقوق کيفري ایران ،تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمي  ،۹7۱2این پاسخ به
شکل صحيح شناسایي نشده ليکن شماري از قضات نواندیش ،از ظرفيتهاي تقنيني و قضایي
موجود بهره جسته و آراي متعددي را در این زمينه صادر کرده بودند .در یک مورد ،دادگاه یک
پسر  ۹2ساله به نام «عليرضا» را که مرتکب تخریب دیوار همسایه شده بود ،به همکاري روزانه
 2ساعت در تعمير آن دیوار و مطالعه کتاب«سرّالصلوه» مرحوم امام خميني(ره) و ارائه
خالصهاي از آن به دادگاه ظرف  2ماه در کنار پرداخته هزینه تعمير دیوار تخریب شده محکوم
کرده بود (نقل از :منعميان ،۹7۱1 ،ص  .)22جالب است که «عليرضا» (متهم این پرونده) در
یکي از مصاحبه هایي که بعدها با یکي از روزنامه هاي محلي کرده بود ،اظهار داشته بود که...« :
فکر مي کردم آقاي قاضي ،من را به شدت تنبيه خواهد کرد ولي این کار را نکرد چون شنيده
بودم قضات خيلي سختگير هستند و متهمها را به شدت مجازات ميکنند ولي قاضي پرونده
من این کار را نکرد .حتي یکي دو بار من را خواست و با من حرف زد و به من گوشزد کرد که
دیگر دنبال کار خالف نباشم و مثل بقيه آدمها سالم زندگي کنم .مجازاتي که آقاي قاضي براي
من در نظر گرفته بود ،درس خيلي مهمي به من داد ...معلمم به من گفت قاضي نميخواسته از
تو انتقام بگيرد .در عوض مي خواسته به بدي کارت پي ببري و دیگه خالف نکني( »...نقل از:
پيشين ،ص .)۱۹
در مورد دیگري« ،مسعود» که پسري  ۹۹ساله بود ،مرتکب تخریب مغازه صاحب کارش به
دليل عدم پرداخت دستمزدش شده بود .قاضي به جاي اعمال مجازات هاي قانوني مربوط به
جرم تخریب ،ضمن تالش براي جلب رضایت صاحب کار ،مسعود را به یک ماه نظافت مغازه
محکوم نمود (نقل از :پيشين ،ص  .)2۱وي نيز در مصاحبه اي که با یکي از خبرنگاران داشته،
گفته است ...« :خيلي ترسيده بودم که دادگاه و قاضي ،چه مجازاتي براي من اجرا مي کنند.
دعا مي کردم اگر قاضي و آقارضا [صاحب کار] من را ببخشند ،دیگر کار خالف نکنم و خوب
زندگي کنم و به کار و زندگي ام بچسبم ...خدا را شکر که قاضي با من برخورد سختي نداشت...
مادرم بعداً به من گفت قاضي مي خواسته تو به اشتباه خودت پي ببري( »...نقل از :پيشين ،ص
.)۱1
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اما قانون مجازات اسالمي مصوب  ۹7۱2ظاهراً به صراحت ،جایگزین هاي کيفر را نسبت به
خردساالن مرتکب جرم پذیرفته و به رسميت شناخته است .در عين حال ،فصل دهم این قانون،
حاوي برخي دیگر از مقررات نيز هست که در پایان این فصل آن ها را مورد اشاره قرار
ميدهيم؛
ماده « :۱1دا دگاه مي تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او
در کانون اصالح و تربيت ،یک بار در رأي خود تجدید نظر کند و مدت نگهداري را تا یک سوم
تقليل دهد یا نگهداري را به تسليم طفل یا نوجوان به ولي یا سرپرست قانوني او تبدیل نماید.
تصميم دادگاه مبني بر تجدید نظر در صورتي اتخاذ مي شود که طفل یا نوجوان حداقل یک
پنجم از مدت نگهداري در کانون اصالح و تربيت را گذرانده باشد .رأي دادگاه در این مورد
قطعي است .این امر ،مانع استفاده از آزادي مشروط و سایر تخفيفات قانوني با تحقق شرایط
آنها نيست ».ماده « :۱7دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات تخفيف ،مجازات ها را تا نصف
حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگري تبدیل
نماید ».ماده  « :۱2دادگاه مي تواند در مورد تمام جرائم تعزیري ارتکابي توسط نوجوانان صدور
حکم را به تعویق اندازد یا اجراي مجازات را معلق کند ».ماده « : ۱2محکوميت هاي کيفري
اطفال و نوجوانان فاقد آثار کيفري است».
در قسمت بعدي ،رویکرد حقوق کيفري آمریکا در مورد اجراي جایگزینهاي حبس نسبت
به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم با نگاه دادرسي کيفري افتراقي مورد بحث قرار ميگيرد.
 2-4حقوق کیفری آمریکا
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رویکرد نظام حقوقي ایاالت متحده آمریکا درباره جایگزینهاي حبس در مورد کودکان و
نوجوانان ،تفاوت هایي با رویکرد حقوق داخلي ایران دارد که آن را به بحث خواهيم گذاشت .در
این باره ،ابتدا باید به این نکته مهم اشاره داشت که رویکرد نظام حقوقي ایاالت متحده آمریکا
نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم ،رویکرد (مدل) «مدیریت خطر» است (پاک نهاد،
 ،۹722ص .)0۹
رویکرد (مدل یا الگوي) مدیریت خطر با آنکه برخي ویژگيهاي رویکرد عدالت کيفري
سنتي را دارد اما در عين حال تا حدودي با آن متفاوت است .الگوي عدالت کيفري -از بزهکار
که برخوردار از انواع حقوق است -در مقابل استفاده غيرمجاز و نامتناسب از قدرت رسمي تحت
عنوان مجازات حمایت ميکند اما الگوي مدیریت خطر(ریسک) بر تعهدات و مسئوليت اطفال و
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نوجوانان مرتکب جرم و حتي والدین آنها نسبت به دیگران از جمله بزه دیده ،جامعه و
حکومت تأکيد ميکند ( .)Raynaert & Others, 211۱, p. 2۹۱از سوي دیگر در حالي که
الگوي عدالت کيفري بيش از تأکيد بر ضرورت کاهش ميزان بزه بر ضرورت استفاده از مجازات
متناسب توجه دارد .مدل (الگوي) مدیریت خطر با هدف افزایش کارآیي نظام عدالت کيفري ،بر
کنترل جرم و مرتکبان آن تمرکز ميکند (.)Petrucci 2112, p.3
از این رو در الگوي مدیریت خطر (ریسک) ،پيشگيري خنثي کننده از جرم ارتکابي توسط
خردساالن بر سایر اهداف نظام عدالت کيفري اولویت ميیابد .در نتيجه جبران خسارات بزه
دیده و سایر اقدامات و تعهدات بزهکار ،تنها از این روي ميتواند اهميت داشته باشد که موجب
کاهش ميزان ارتکاب جرم و تکرار آن شود .از دیگر اهداف این الگو ،افزایش کارآیي نظام عدالت
کيفري ناظر بر خردساالن مرتکب جرم از طریق توسعه و تقویت هماهنگي ميان نهادهاي
مختلف عدالت کيفري با استناد از روشهایي چون ارتقاي سرعت در دادرسي هاستKing &(.
.)Resodihadjo, 21۹1, p. 31
الگوي مدیریت خطر ،با هدف مدیریت پيشگيري کيفري از ارتکاب جرم توسط کودکان و
نوجوانان به مداخله زودرس و پيش دستانه براي «خفه کردن نطفه بزهکاري خردساالن» توجه
ميکند به همين دليل قلمرو مداخله الگوي مذکور نه فقط رفتارهاي جنایي خردساالن بلکه
رفتارهاي نامطلوب و غيراجتماعي آنها نيز خواهد بود (رضواني ،۹7۱1 ،ص  .)72این الگو،
زمينه کاهش سن مسئوليت کيفري و نيز تشدید پاسخهاي کيفري به کودکان و نوجوانان
مرتکب جرم را نيز فراهم کرده است در نتيجه اماره مطلق عدم مسئوليت کيفري خردساالن گاه
انکار مي شود و بر ضرورت واکنش نسبت به تمام رفتارهاي ارتکابي خردساالن آن هم از نوع
کيفري و با صبغه سزاگرایانه تأکيد ميشود (.)Skiba & Reece, ۹۱۱۱, p. 230
از جمله دالیل پيدایش و تقویت چنين رویکردي در ایالت متحده حتي نسبت به
بزهکاريهاي کودکان و نوجوانان وقوع حوادث تروریستي بسيار در این کشور به ویژه واقعه
یازدهم سپتامبر  211۹م -است که دست اندرکاران عدالت کيفري در آمریکا را به سمت «عدم
تسامح (تسامح صفر)» در برابر بزهکاريها حتي بزهکاريهاي خردساالن سوق داده است
(جوانمرد ،۹7۱1 ،صص  .)7۱-22با این همه ،مجموعه متنوعي از تدابير جایگزین مجازات
حبس براي کودکان و نوجوانان در آمریکا مورد پيش بيني قرار گرفته اند که هرچند در ذات
خود ،مدیریت مدار هستند ليکن هدف از اجراي آنها هرگز سرکوب و سزاگرایي نسبت به
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کودکان و نوجوانان نبوده و نيست بلکه مقصود ،نظارت و کنترل بيشتر و مستمرتر بر آنها و
پيشگيري و بازدارندگي از ارتکاب مجدد بزه بوده است (.)Jareborg, 2112, p. 20
در نظام حقوقي آمریکا این اندیشه در مورد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم پذیرفته شده
که تحقيقات جرم شناختي ،بيانگر این واقعيت است که اساساً اجراي مجازات هاي شدید نظير
حبس و شالق ،با اندیشه اصالح و بازپروري منافات دارد زیرا آنچه محرک و انگيزه اصلي براي
ارتکاب جرم است ،تمایالت نفساني و اندیشههاي مجرمانهاي است که خود ميتواند بر حسب
شخصيت افراد مختلف ،داراي وجوه و اشکال متفاوتي باشد .لذا اجراي تنبيه بدني به جاي آنکه
به علت یابي تمایالت مجرمانه بپردازد و در جهت تهذیب نفس و روح آدمي تالش نماید ،تمرکز
غایي خود را بر ایجاد رنج و آزار جسمي بزهکار قرار ميدهد (نجفي توانا و ميلکي ،۹7۱2 ،ص
 .)۹00تنبيه بدني صرفاً مجرم را با رنجي که او به خاطر ارتکاب جرم متحمل شده رها ميکند
و در برابر موفقيت هر شکل از برخورد اصالحي قرار خواهد گرفت؛ زیرا چنين شيوههاي
سازندهاي براي موفقيتشان به طور گستردهاي به ایجاد روابط حسنه بين شخص مجرم و مقام
اجراکننده وابسته اند و اگر اصالح و درمان با کتک زدن شروع بشود ،این رابطه حسنه ایجاد
نخواهد شد (نيازپور ،۹722 ،ص .)۹2
در نظام حقوقي آمریکا این اندیشه بيش از پيش قوت یافته که ایده بازسازي و اصالح و
درمانگري ،تفکري است که بر مبناي آن ،مجازات ميتواند وقوع جرم را با بهبود رفتار یا
شخصيت بزهکاران از طریق «لحاظ شخصيت مرتکب جرم در فرایند عدالت کيفري به منظور
متناسب کردن پاسخ کيفري با نيازهاي رواني ،جسماني واجتماعي او» کاهش دهد .در این
دیدگاه ،جهتگيري کلي مجازات از جنبه تنبيهي صرف به وصف درماني ،اصالحي و بازپرورانه
تغيير ميکند و نوع آسيبهاي شخصيتي بزهکار ،معيار اصلي تعيين و اجراي واکنش نظام
عدالت کيفري به جرم ميشود( ».نيازپور ،۹7۱1 ،ص .)70
براي برخي از طرفداران اصالح ،خوش بيني مربوط به اصالح مرتکبين جرم شامل مجازات
حبس نيز شده ،با این وصف که زنداني کردن ،یک کيفر سزادهنده یا ارعابي نباشد بلکه فرصتي
براي فراهم نمودن درمان مرتکب وآموزش موثر و اصالح وي باشد(نجفي ابرندآبادي-۱۹ ،
 ،۹7۱1صص  .)7۱-73اما امروزه از دیدگاه کيفرشناختي ،کارکرد اصالحي مجازات زندان کامال
زیر سؤال رفته و ایرادات جرم شناختي و کيفرشناختي مختلفي بر آن وارد شده که مبيّن عدم
قابليت زندان در باز پروري زندانيان و در مقابل ،عملکرد منفي آن به عنوان آموزشگاه جنایي به
عنوان مکاني براي آموزش رفتار مجرمانه است .این چنين ،تفکر بازسازي در اوایل دهه ۹۱31
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بياعتبار شد اما این که «نتيجه گيري رابرت مارتيسون امریکایي ،مبني بر اینکه «هيچ چيز
کارایي ندارد» ،به طور گستردهاي مورد قبول واقع شد ،نه به این دليل که صحت آن به اثبات
رسيده بود بلکه به این خاطر که پيغامي متناسب با زمان داشت .همچنين یأسهاي حاصل از
انتظارات بيش از حد از بازسازي و اصالح مرتکبين بود که منجر به عکسالعملهاي شدید عليه
تفکر اصالحگرا شد( ».مهرا ،۹722 ،صص .)0۹-2۱
از این رو در چند سال گذشته ،شاهد نوعي تجدید حيات رویکرد «اصالح مدار» در ایاالت
متحده هستيم .دیدگاه جدیدي که در این زمينه شکل گرفته ،این است که «برخي اقدامات
کارآیي دارند»  ،البته در حال حاضر ،ادعایي که در مورد موثر بودن اقدامات اصالحي مطرح
ميشود ،معموالً تعدیل یافته تر از مواردي است که در اثناي دوره حاکميت اقدامات اصالحي
مطرح مي شد .در ایاالت متحده و در عرصه سياست جنایي افتراقي نسبت به کودکان و
نوجوانان معارض قانون ،ایده اصالح و بازسازي و بازپروري کودکان و نوجوانان مرتکب جرم،
هرگز مستقل از خواست مرتکب و به صورت دستوري و اجبارآميز عمل نميکند بلکه بيشتر در
قالب اقداماتي مطرح مي شود که با توجه به شرایطي که خردسال در آن شرایط به ارتکاب جرم
دست زده است ،وي را یاري مي کند تا رفتارش را اصالح نماید به جاي اینکه او را مجبور نماید
تا رفتار خود را بهبود بخشد .به قول نوروال موریس ،در این شرایط با یک نوع «تغيير تسهيل
شده» روبرو هستيم نه یک «شفاي اجباري» .به عبارتي دیگر ،این رویکرد مبتني بر رفتار
آگاهانه و انتخابي ،اراده آزاد مرتکبين را نادیده نميگيرد بلکه براي اصالح و بازپروري مرتکبان
خردسال به آن متوسل ميشود .نتيجه این تفکر این است که اصالح و بازسازي هيچگاه قابل
تضمين نيست اما این بازسازي هنوز ارزش آزمودن را دارد (منعميان ،۹7۱1 ،ص .)20
نمود و ثمره این سعي و تالش را باید در پاسخهاي اجتماعي متبلور دید چون بازگرداندن
بزهکار به جامعه ،اصالح رفتارهاي مخل نظم جامعه و نيز درمان اختاللهاي رواني و رفتاري
بزهکار از اهداف این پاسخها است .این پاسخها به جهت تنوع و گونه گوني در بردارنده
برنامههاي اصالحي و درماني متنوعي هستند .جداسازي بزهکاران کم خطر از بزهکاران باسابقه،
متضمن اجراي برنامه هایي با هدف مشخص بازپروري و اصالح و درمان بزهکاران نيز هست
(مدني و زینالي ،۹7۱1 ،ص .)3۹
بنابراین ،پاسخهاي اجتماعي ،هرچند در ابتدا با فلسفه جایگزیني حبس مشروعيت
پيداکردند اما در سالهاي اخير با توجه به همزیستي این پاسخها با سلب آزادي ،اصالح و
درمان و بازپروري ،نقش پررنگتري جهت توجيه پاسخهاي اجتماعي ایفا ميکنند .پاسخهاي
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اجتماعي/جامعهمدار ،نقطهگذار عدالت کيفري سنتي به سمت عدالت ترميمي هستند (ملکوتي،
 ،۹722ص  .)۹22زیرا اجتماع یکي از ارکان اساسي عدالت ترميمي و ازجمله آرمانهاي اصلي
آن و بازتواني اجتماع یا جامعه محلي نيز از اهداف و مقاصد اصلي آن است .توجه به این هدف،
ما را به سمت پاسخهایي نسبت به بزه سوق ميدهد که در آنها آثار مداخله اجتماع و نهادهاي
مردمي و مدني ،بيش از سایر پاسخهاي به بزه آشکار ميگردد .در حالي که پاسخهاي سنتي
هيچ یک ،به جهت نحوه اجرا ،اجازه فعاليت و مداخله نهادهاي مردمي و مدني و ارکان اجتماع
را نميدهند (قاسمي ،۹73۹ ،ص .)22
پاسخهاي اجتماعي ،این امتياز را دارند که نيازهاي بزهدیده و جبران وترميم خسارات مادي
و معنوي وي را در کانون توجه قرار دهند .به عبارتي دیگر ،جبران خسارت بزهدیده و ارائه
خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادي یا معنوي ناشي از جرم ميتواند
شرط اعمال پاسخهاي اجتماعي یا از دستورات تشکيل دهنده ماهيت پاسخهاي اجتماعي باشد.
بنابراین ،پاسخهاي اجتماعي را باید پاسخهایي دانست که با مشارکت جامعهمدني و با هدف
آموزش اجتماعي اطفال و نوجوانان بزهکار اعمال ميشود (غالمي ،۹72۱ ،ص ( )2۱3همو،
 ،۹7۱2ص  .)2۱و به جهت ماهيتشان توانایي حصول به جبران و ترميم را براي بزهکار،
بزهدیده و اجتماع امکانپذیر ميسازند .این پاسخها در ابتدا بر مبناي فلسفه جایگزیني حبس
مشروعيت پيدا کردند .این جنبش جایگزیني در ابتدا جایگزینها و بدیلهایي را مطرح نمود که
به دنبال کاهش آثار جرمزاي نگهداري در مؤسسات شبانهروزي بودند .در مراحل بعدي است که
پاسخهایي را مطرح مينماید که مستقل از سلب آزادي ،به عنوان پاسخ به جرم ،اعمال ميشوند
و مانع صدور تصميمات سالب آزادي هستند (ساویگناک.)72 ،۹7۱۹ ،

به نظر مي رسد رویکرد حقوق کيفري ایران و آمریکا در باب تعيين و اجراي جایگزینهاي
حبس در مورد کودکان و نوجوانان ،بيش از آنکه افتراق داشته باشد ،شباهت و اشتراک دارد
هرچند مي توان به نکاتي به عنوان موارد تفاوت و تمایز اشاره نمود .با وجود اینکه جایگزینهاي
حبس ،در قانونگذاريهاي کيفري قبل از سال  ۹7۱2در کشور ما چندان مورد وقع و توجه
نبودند و بيشتر در تحليلهاي حقوقي صرف و نهایتاً در برخي آراي قضایي معدود جلوه گر
ميشدند ولي قانونگذار مجازات اسالمي  ،۹7۱2با عنایت به همه تحوالتي که حقوق کيفري
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مدرن در زمينه نحوه تعيين و اجراي پاسخها به جرائم ارتکابي خردساالن تجربه کرده و با توجه
به اصول و مباني جرم شناختي و کيفرشناختي و بخصوص با تمرکز بر موازین سياست جنایي
افتراقي ،سعي کرد تأیيد جایگزین هاي کيفر را جایگزین مقاومت در برابر آنها کند .در فصل
دهم قانون پيش گفته (مواد  22تا  ،)۱۹با موارد متعدد جایگزین حبس نسبت به کودکان و
نوجوانان روبرو هستيم.
قانونگذار کوشيده است با حداقلگرایي در حبس ،تدابير جایگزین آن را از قبيل جزاي
نقدي ،خدمات عام المنفعه و  ...را به موقع اجرا گذارد .هرچند به نظر نميرسد پيش بيني جزاي
نقدي براي کودکان و نوجوانان مرتکب جرم از آن جهت که اغلب خردساالن در کشور ما از
استقالل مالي برخوردار نبوده و تحتتکفل والدین یا سرپرستان خود هستند و لذا محکوم کردن
آنها به جزا ي نقدي ،در حقيقت ،تحميل یک کيفر مالي نسبت به والدین و سرپرستان آن
هاست و نه خود آنها و نيز به این دليل که خردساالن ،اساساً درک درست و کاملي از ماهيت و
اهداف کيفري که براي آن ها تعيين شده ندارند .برخي از آنها حتي از فهم سادهترین مسائل
در موضوعات پيرامون خود عاجزند چه رسد به مقوله پيچيدهاي چون مسئوليت کيفري و کيفر.
به سبب همين فقدان قوه تمييز است که نميتوان از آن ها انتظار داشت دليل محکوميت خود
به پرداخت جزاي نقدي را تشخيص دهند حال آنکه یکي از مقاصد سياستگذاران جنایي در
اعمال مجازات بر مرتکب جرم ،آن است که وي اساساً بفهمد که چرا مجازات ميشود .درک این
موضوع ،خود آثار بازدارنده بسياري براي بزهکار دارد و وي را از ارتکاب دوباره جرم برحذر
خواهد داشت ليکن چنين امري در مورد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم ،به نظر منتفي
ميرسد .در حاليکه جزاي نقدي بهعنوان یکي از جایگزینهاي حبس در قانون مجازات اسالمي
 ۹7۱2ذکر شده ولي در ایاالت متحده ،درست بر اساس دو دليلي که ذکر کردیم ،چندان محل
توجه قضات به عنوان ضمانت اجراي جرم ارتکابي خردساالن نيست .در این کشور ،ضمانت
اجرایي که بيش از دیگر واکنشها به عنوان جایگزیني براي حبس ،مورد توجه قانونگذار و
قضات قرار گرفته ،خدمات عامالمنفعه است .پروفسور «دیگ دینان» که خود ،از قضات برجسته
دادگاههاي آمریکاست ،در این زمينه معتقد است ...« :ما نيازي به محکوم کردن خردسال به
جزاي نقدي نداریم .با جزاي نقدي ،ما صرفاً والدین یا سرپرستان قانوني و قضایي کودک را
مجازات کردهایم و نه خود او را .به جاي این کار ،ميتوان او را به خدمات عام المنفعه محکوم
کرد زیرا او خود نيز یکي از اعضاي جامعه است و در وهله اول ،خود وي نيز از خدماتي که به
عموم شهروندان ارائه مي شود بهرمند ميگردد .عالوه بر این ،ما با محکوم کردن خردسال به
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کيفر خدمات عمومي ،در حقيقت به او گوشزد کرده ایم که وجود تو براي جامعه ميتواند مفيد
باشد .جامعه منتظر و در صدد انتقام گيري از تو نيست بلکه ميخواهد راه زندگي سالم را به تو
نشان دهد ...تجربه محاکم آمریکایي در اجراي جزاي نقدي به عنوان جایگزیني براي زنداني
کردن خردساالن ،تجربه قابل دفاعي نيست ولي در مورد اجراي خدمات عمومي ،قابل مالحظه
است( »...نقل از :حسيني ،۹7۱7 ،ص  .)2۹به نظر مي رسد نباید به جزاي نقدي صرفاً به عنوان
راه درآمدزایي براي دولت نگاه کرد و بدین ترتيب ،این ضمانت اجرا را صرفاً به دليل همين
ویژگي ،مورد حکم قرار داد.
از سوي دیگر ،به نظر ميرسد جایگزینهاي حبس ،در ميان برخي از قضات ،هنوز به عنوان
راهبرد پس روي کيفري و روي گرداني از مجازات (کيفرزدایي) آنگونه که باید و شاید مورد
توجه و اقبال واقع نشده است .دليل آن ،شاید حبسگرا بودن برخي از قضات باشد .این وضعيت
با آنچه در ایاالت متحده جریان دارد قابل مقایسه است .در این کشور ،نزدیک به یک دهه،
تالش سياستگذاران جنایي بر کاهش حبسگرایي به ویژه در محاکم صالح به رسيدگي به جرائم
خردساالن بوده و این مهم از طریق برخي سازوکارها از جمله کاهش فضاي فيزیکي زندان ها و
بسته نگاه داشتن دست قضات براي صدور حکم محکوميت به حبس و الزام قانوني قضات
دادگاه هاي اطفال به تعيين و اجراي ضمانت اجراهاي غير سالب آزادي و ...عملي شده
است(.نقل از :پيشين ،ص  .)22در کشور ما ولي آنچنان که باید و شاید ،حبسزدایي از رویه
قضایي دادگاه هاي اطفال صورت نگرفته هرچند در قوانين کيفري و به ویژه قانون مجازات
اسالمي  ۹7۱2جایگزینهاي متنوعي براي حبس در نظر گرفته شدهاند.
تمایز مهم دیگر ميان محاکم آمریکا و دادگاههاي ایران در زمينه اجراي جایگزین هاي
حبس نسبت به خردساالن مرتکب بزه را ميتوان کامالً تخصصي بودن مرجع قضایي در آمریکا
و فقدان این ویژگي در ایران دانست .در حاليکه قضات دادگاههاي کيفري اطفال در آمریکا ،قبل
از حضور در این کسوت ،در دورههاي آموزشي متنوع ازجمله دوره مددکاري ،روانشناسي،
یادگيري ابزارهاي تعامل ،مدیریت بحران و ...حضور ميیابند و بنابر شواهد موجود ،اشتغال به
این حرفه خاص ،مستلزم طي یک دوره حداقل  2ساله است(نقل از :غالمي ،۹7۱2 ،ص .)77
در ایران ،هنوز به طور کامل با وضعيت «تخصصي بودن» دادگاههاي اطفال روبرو نيستيم .در
این باره ،البته رویکرد قانون آیين دادرسي کيفري مصوب  ۹7۱2مشخص است .ماده  21۱این
قانون مقرر نموده است« :قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را ریيس قوه قضایيه از بين
قضاتي که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایي دارند و شایستگي آنان را براي این امر با
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رعایت سن و جهات دیگر از قبيل تأهل ،گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز
بداند ،انتخاب ميکند».
با این حال ،برخي دیگر از مواد این قانون از حيث عدم رعایت موازین دادرسي کيفري
افتراقي قابل نقد است .ازجمله ماده  ،220تشکيل پرونده شخصيت در کنار پرونده قضایي براي
کودک و نوجوان مرتکب جرم را در تعزیرات ،صرفاً در جرائم تعزیري درجه پنج و شش الزم
دانسته است که دليل این تفکيک ميان تعزیرات درجه پنج و شش و دیگر تعزیرات ،بر
نگارندگان حاضر پوشيده است .یا ماده  2۱2همين قانون ،نظر مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان
را مشورتي و بنابراین غير الزام آور براي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان دانسته حال آنکه به
نظر ،این امر ،نقض غرض مي رسد .سوال از قانونگذار این است که آیا اگر مشاور دادگاه اطفال،
بر اساس دانش و تجربه و تخصص خود و بر مبناي شناختي که از پرونده کيفري و پرونده
شخصيت مرتکب خردسال پيدا کرده ،اقدامي ازجمله تعيين جایگزین حبس براي خردسال
مرتکب جرم الزم دانست ولي قاضي با این امر مخالف بود ،آیا باز هم باید نظر مشاور را مشورتي
دانست؟ اگر قرار بر پيش بيني وجود مشاور در دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص و تعيين
بهترین پاسخ و واکنش به جرم ارتکابي خردسال بوده ،در فرض وقوع این اختالف مهم ميان
مشا ور و قاضي دادگاه اطفال ،دیگر نباید نظر مشاور را مشورتي محسوب کرد .اگر قرار بر
مشورتي بودن نظر مشاور در همه حال است ،اصوالً چه نيازي به این پيشبيني بوده است؟
در مقام جمع بندي باید گفت تحوالت تقنيني در ایران در زمينه تعيين و اجراي
جایگزینهاي حبس ،توانستهاند بستر تحقق وضعيتي بهتر از وضعيت سابق در دادگاههاي
اطفال و نوجوانان را فراهم کنند .با این حال ،رویه عملي دادگاهها هنوز با وضعيت ایده آل،
فاصله دارد .در چنين شرایطي ،بهره گيري از تجارب دیگر نظامهاي عدالت کيفري و به ویژه
نظام حقوق کيفري آمریکا  -که بر اساس شواهدي که در اختيار خواننده محترم قرار گرفت،
توانسته تحوالت مثبت و قابل دفاعي را در زمينه توجه و گرایش به جایگزین هاي حبس در
مورد کودکان و نوجوانان مرتکب جرم رقم بزند -مي تواند راهگشاي دست اندرکاران سياست
جنایي در رفع خالءها و کمبودها در نظام حقوقي داخلي در زمينه اجراي جایگزین هاي حبس
براي خردساالن مرتکب بزه باشد.
صرف نظر از برخي شباهتها ،مهم ترین تفاوتهاي نظام کيفري ایران و آمریکا در زمينه
اجراي جایگزینهاي حبس در مورد کودکان و نوجوانان را ميتوان در قالب جدول زیر ،خالصه
نمود؛
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نظام کیفری ايران

نظام کیفری آمريکا

جایگزین هاي حبس در مورد اطفال ،رفته رفته اهميت
و جایگاه خاص خود را پيدا کرده اند

جایگزین هاي حبس ،مدت هاست مهم ترین راهبرد
تعيين واکنش به بزهکاري اطفال است

خدمات عام المنفعه ،آنچنان مورد توجه قضات نيست

اولویت در تعيين جایگزین حبس ،با خدمات عام
المنفعه است

حبس زدایي به طور کامل انجام نشده است

حبس گرایي چندان جایگاهي بين قضات ندارد

دادگاه هاي اطفال ،کامالً تخصصي نشده اند

دادگاه هاي اطفال ،کامالً تخصصي هستند

تشکيل پرونده شخصيت در برخي جرائم الزامي نيست

تشکيل پرونده شخصيت در همه جرائم الزامي است

جزاي نقدي یکي از مهم ترین جایگزین هاي حبس
است

جزاي نقدي ،چندان مورد حکم دادگاه ها قرار نمي
گيرد

برآمد
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خاصيت افتراقي بودن دادرسي کيفري نسبت به کودکان و نوجوانان ،اقتضا مي کند که
روش واکنش متفاوتي با ارتکاب جرم از سوي این قشر آسيبپذیر جامعه داشته باشيم نسبت به
واکنشي که به بزهکاري بزرگساالن صورت مي گيرد .اساساً اختالفات بارز جسماني ،رواني و
شخصيتي و شناختي کودکان و نوجوانان با بزرگساالن ،ایجاب ميکند که هم در تعيين و هم
در نحوه اجراي پاسخهاي نظام عدالت کيفري ،دقت و حساسيت بيشتري به خرج داده شود.
این مهم هم از مباني اخالقي  -فلسفي برخوردار است که بر اساس آنها همه افراد جامعه از
کرامت انساني و ارزش وجودي برخوردارند و رعایت این کرامت و ارزش و صيانت از آن ،نسبت
به کودکان و نوجوانان باید با نگاه ویژه تري پيگيري شود .هم مباني اجتماعي دارد که طبق
آنها کودکان و نوجوانان ،به عنوان قشري ضعيفتر و بيشتر مستحق حمایت از سوي نظام
حقوقي ،باید از ارفاقات ب يشتر و گسترده تر برخوردار باشند .هم مباني اقتصادي دارد که مطابق
آن ها ،باید حتي االمکان از توسل به تدابيري که هزینههاي نظام عدالت کيفري را افزایش
مي دهد اجتناب کرد و در عوض ،به دنبال اعمال راهکارهاي جایگزین بود و هم مباني حقوقي -
قضایي دارد که اقتضاي اعمال حمایتهاي قانوني و قضایي بيشتر و گستردهتر نسبت به
کودکان و نوجوانان را دارند و بر اساس آنها پاسخ هاي نظام عدالت کيفري به ارتکاب جرم از
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سوي آن ها نباید به هيچ عنوان جنبه قهرآميز و سرکوبگر داشته باشد و در مقابل ،باید بعد
اصالحگر و درمان محور و بازپرورانه آن قويتر باشد.
عالوه بر مباني پيش گفته ،در این پژوهش ،ضرورتهاي خاص حاکم بر فرایند دادرسي
کيفري افتراقي ویژه کودکان و نوجوانان را نيز مورد بحث قرار دادیم .در این قسمت ،به طور
خاص ميتوان بر جایگزین هاي حبس و لزوم اعمال و اجراي آن ها نسبت به کودکان مرتکب
جرم تمرکز نمود .بنابر مباني که از آنها بحث شد ،تدابير جایگزین حبس ،یکي از بهترین
نمونه هاي ارفاق محوري نظام عدالت کيفري نسبت به کودکان و نوجوانان هستند که با هدف
دور کردن آن ها از محيط آلوده و بزه خيز زندان نسبت به آنها به اجرا درمي آیند و عالوه بر
این ،از مزیتهاي اقتصادي خاصي نيز برخوردار هستند و هزینه هاي اداره زندان توسط دولت را
به ميزان قابل توجه کاهش مي دهند .همچنين به اصل اصالح و درمان و بازپروري نزدیک تر و
با آن سازگارتر هستند .بدین ترتيب ،جایگزینهاي حبس ،تجلي بارز اجراي دادرسي کيفري
افتراقي نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم ميتوانند لقب بگيرند.
عالوه بر این موارد ،در این پژوهش ،رویکردي که دو نظام حقوقي ایران و آمریکا در تعيين و
اجراي راهبردهاي جایگزین حبس برگزیده اند را مورد بررسي قرار دادیم .دليل انتخاب نظام
حقوقي آمریکا به دليل ابتکاراتي ا ست که این نظام حقوقي در راستاي اجراي دادرسي کيفري
افتراقي نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم و اعمال جایگزینهاي حبس نسبت به آنها
داشته است .نمونه هایي از این ابتکارات را مورد اشاره قرار دادیم که خواننده محترم را به آنها
ارجاع ميدهيم و به ذکر همين نکته در مورد رویکرد نظام حقوقي آمریکا در تعيين و اجراي
جایگزینهاي حبس بسنده مي کنيم که بر اساس شواهد و اطالعات موجود ،این نظام حقوقي را
ميتوان نمونه اي مترقي و پيشرفته از حيث نگاه باليني(و نه کيفري صِرف) به بزهکاري کودکان
و نوجوانان محسوب نمود و جایگزینهاي حبس نسبت به کودکان و نوجوانان را در این کشور،
تجلي اجراي اصل اصالح و درمان و بازپروري محسوب کرد.
در کشور ما البته پس از کش و قوسهاي فراوان تقنيني و قضایي و اجرایي ،تدابير جایگزین
حبس در مورد کودکان و نوجوانان ،باالخره جایگاه خود را در نظام حقوقي یافتند و در قانون
مجازات اسالمي  ۹7۱2و در فصل دهم این قانون پيشبيني شدند .محور اصلي سياستگذاري
صورت گرفته در قانون مجازات اسالمي  ۹7۱2را مي توان در تمرکز بر دیدگاههاي اصالحي و
تربيتي و تالش در جهت حذف هرچه بيشتر واکنشهاي کيفري مشاهده نمود .بر مبناي چنين
دیدگا هي ،سامانه پاسخ دهي پيش بيني شده نيز مبتني به سه محور رویکردهاي خارج کننده

زينب پورخاقان و همکاران

کودکان و نوجوانان بزهکار از چرخه عدالت کيفري ،استفاده وسيع از اقدامات اصالحي و تربيتي
و واکنشهاي حداقلي و محدود کيفري تنظيم یافته و تصویب شده است.
به نظر ميرسد نظام حقوقي ایران توانسته از رهگذر تصویب قانون جدید مجازات اسالمي
در سال  ،۹7۱2به نحو بارزي با استانداردهاي جهاني مربوط به اجراي جایگزینهاي حبس در
مورد کودکان و نوجوانان همراه و همگام شود .استانداردها و معيارهایي که به ویژه در نظام
عدالت کيفري آمریکا نيز مورد توجه و اعمال بودهاند و بخصوص بر جنبههاي اصالح گرا و
درمان محور پاسخ هاي نظام عدالت کيفري به بزهکاري کودکان و نوجوانان تأکيد داشته اند.
نمي توان موضع نظام حقوقي آمریکا را با رویکرد نظام حقوقي ایران درباره استفاده از
سازوکارهاي جایگزین در مورد کودکان و نوجوانان کامالً منطبق با یکدیگر دانست اما به نظر
مي رسد ميزان شباهت بين این دو نظام حقوقي در این باره بسيار زیاد است .نکته جالب اینکه
در هر دو نظام حقوقي ،مالک و معيار اصلي ،اصالح مدار و درمانگرا بودن پاسخ هاي نظام
عدالت کيفري به بزهکاري کودکان و نوجوانان است .بدین ترتيب به نظر مي رسد در هر دو
نظام کيفري مورد بحث یعني ایران و آمریکا سعي بر این است که از شداد و غالط و قهرآميزي
پاسخ ها کاسته شده و در عوض ،جنبه هاي ترميمي و تربيتي آن ها افزایش یابد.
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آشوري ،محمد (« ،)۹727جایگزینهاي زندان یا مجازاتهاي بينابين» ،تهران ،انتشارات
گرایش ،چاپ نخست.
آشوري ،محمد (« ،)۹72۹سياستهاي قضایي جدید در خصوص نوجوانان ،گزارش
کارگاههاي آموزشي دادرسي ویژه نوجوانان در سالهاي  ،»۹73۱-21تهران ،انتشارات دفتر
یونيسف در ایران ،چاپ اول.
ابراهيمي ،پيمان (« ،)۹722بزهدیده به منزله شاکي و حقوق او در مقررات دادرسي
کيفري ایران» ،مجله حقوقي دادگستري ،ش 22و  ،27پایيز و زمستان.
ابراهيمي ،شهرام (« ،)۹723بازدارندگي از منظر حقوقي و جرم شناختي» ،مجله کارآگاه،
دوره  ،2سال  ،2شماره  ،2زمستان.
ابراهيمي ،شهرام (« ،)۹7۱1مجموعه رویههاي بينالمللي پيشگيري از جرم» ،تهران،
انتشارات ميزان ،چاپ دوم.
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 -0اردبيلي ،محمدعلي (« ،)۹722کودکان در معرض خطر» ،ميهمان ماه ،انتشارات جنگل،
گردآورنده محمدرضا زندي ،چاپ اول.
 -3اسدي ،ليالسادات ( « ،)۹722تأثير حقوق بشر بر مقررات دادرسي ایران ناظر به کودکان»،
مجموعه مقاله هاي برگزیده همایش علمي ا کاربردي پليس و نظام عدالت براي کودکان و
نوجوانان ،تهارن ،معاونت آموزش پليس پيشگيري ،چاپ نخست.
 -2اميرارجمند ،اردشير (زیرنظر) (« ،)۹723مجموعه اسناد بينالمللي حقوق بشر؛ (دفتر اول:
اسناد جهاني)» ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ،چاپ هشتم.
 -۱باقي ،عمادالدین (« ،)۹722گونهشناسي حقوق پایمالشده کودکان در ایران» ،فصلنامه
رفاه اجتماعي ،دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي ،شماره .۹۱
 -۹1بریث ویت ،جان (« ،)۹722عدالت ترميمي» ،ترجمه مهرداد رایجيان اصلي ،مجله تحقيقات
حقوقي ،شماره .27
 -۹۹بریث ،ویت ،جان (« ،)۹7۱2جرم ،شرمساري ،بازپذیرندگي» ،ترجمه رحمان صبوحي و
همکاران ،تهران ،انتشارات مجد ،چاپ اول.
 -۹2بویل ،فيشر و همکاران (« ،)۹722ضرورت اتخاذ تدابير داخلي به منظور پيشگيري و کيفر
جرائم» ،ترجمه سيد علي هنجني ،مجله تحقيقات حقوقي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد
بهشتي ،شماره .27
 -۹7پاک نهاد ،امير (« ،)۹722رویکرد نوین حقوق انگلستان به بزهکاري اطفال» ،مجله
تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،سال  ،0شماره  ،۹۱بهار.
 -۹2پاک نهاد ،امير (« ،)۹722سياست جنایي ریسک مدار» ،تهران ،نشر ميزان ،چاپ اول.
 -۹2پرادل ،ژان (« ،)۹727به دنبال جهاني شدن حقوق کيفري» ،ترجمه محمدمهدي ساقيان،
مجله پژوهش حقوق و سياست ،ش.۹۹
 -۹0پيوندي ،غالمرضا ( ،)۹7۱1حقوق کودک ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمي ،چاپ اول.
 -۹3تدین ،عباس (« ،)۹722سن مسؤوليت کيفري اطفال و واکنشهاي اجتماعي در برابر
بزهکاري آنان در کشورهاي اروپایي و ایران» ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش علمي
کاربردي پليس و نظام عدالت براي کودکان و نوجوانان ،تهران ،معاونت آموزش پليس
پيشگيري ،چاپ نخست.
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 -۹2جوانمرد ،بهروز (« ،)۹7۱1تسامح صفر؛ سياست کيفري سختگيرانه در قبال جرائم خُرد»،
تهران ،نشر ميزان ،چاپ سوم.
 -۹۱حسيني ،انسيه( ،)۹7۱7نقش عدالت کيفري اطفال در پيشگيري رشدمدار ،پایان نامه
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 -21خواجه نوري ،یاسمن و زینب لَکي (« ،)۹7۱۹رویکرد اسناد بين المللي ویژه کودکان در
زمينه پيشگيري از جرم» ،دائره المعارف علوم جنایي ،تهران ،نشر ميزان ،چاپ اول.
 -2۹خواجه نوري ،یاسمن ( ،)۹7۱1حقوق کيفري اطفال بزهکار و جهاني شدن آن ،رساله
دکتري حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 -22خواجه نوري ،یاسمن (« ،)۹722نقش کيفرهاي جامعه مدار در پيشگيري از تکرار جرم
کودکان»  ،مجموعه مقاالت کارگروه پيشگيري از تکرار جرم و بزهدیدگي(باتأکيد بر نقش
پليس) ،تهران ،انتشارات دفتر تحقيقات کاربردي ناجا ،چاپ اول.
 -27درویشي اکرمي ،سهيال ( ،)۹7۱1نظام پاسخها به بزهکاري اطفال در حقوق ایران و اسناد
سازمان ملل ،پایاننامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي.
 -22دفتر تحقيقات کاربردي پليس پيشگيري ناجا (« ،)۹7۱1پليس و سياست پيشگيري از
جرم» ،تهران ،انتشارات پليس پيشگيري ناجا ،چاپ دوم.
 -22دوال کوآستا ،لویيس (« ،)۹727سياست جنایي اروپا؛ نمونه اي از بينالمللي شدن حقوق
کيفري در سطح منطقهاي» ،ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ،در :علوم جنایي،
(مجموعه مقاالت در تجليل از استاد دکتر محمد آشوري) ،تهران ،انتشارات سمت ،چاپ
اول.
 -20رضواني ،سودابه (« ،)۹7۱1مدیریت انسان مدار ریسک جرم» ،تهران ،نشر ميزان ،چاپ
اول.
 -23زینالي ،اميرحمزه (« ،)۹722جهاني شدن اصل حمایت ویژه از کودکان» ،فصلنامه رفاه
اجتماعي س  ،۱ش  ،72دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي ،زمستان.
 -22زینالي ،اميرحمزه (« ،)۹722ابعاد حقوقي و جرمشناختي حمایت از کودکان و نوجوانان در
معرض خطر» ،تهران ،انتشارات روزنامه رسمي کشور ،چاپ اول ،تابستان.
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 -2۱زینالي ،اميرحمزه (« ،)۹722جهانيشدن حقوق کيفري در قلمرو حمایت از کودکان در
برابر بزهدیدگي و موانع و مقتضيات حقوق ایران» ،رساله دکتري حقوق جزا و جرمشناسي،
دانشگاه تربيت مدرس.
 -71ساویگناک ،جولي (« ،)۹7۱۹ابزارهایي براي شناسایي و ارزیابي خطر بزهکاري در ميان
جوانان» ،ترجمه مرضيه دیرباز ،فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم ،سال  ،3شماره .22
 -7۹شاملو ،باقر(« ،)۹7۱2عدالت کيفري و اطفال» ،تهران ،نشر جنگل ،چاپ ششم.
 -72صادقي ،آسيه ( ،)۹7۱2بررسي آراء صادره از دادگاه هاي عمومي ویژه اطفال از منظر
آموزههاي جرم شناسي باليني ،پایاننامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي،
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 -77عابد خراساني ،محمودرضا ( ،)۹72۱درآمدي بر حقوق کودک ،تهران ،نشر ميزان ،چاپ
اول.
 -72عظيمزاده ،شادي (« ،)۹7۱1جرمشناسي تطبيقي(پایداري در بزهکاري در حقوق ایران و
آمریکا)» ،تهران ،انتشارات جنگل ،چاپ اول.
 -72غالمي ،حسين ( « ،)۹7۱2الگوها یا گونه هاي عدالت کيفري اطفال ،آموزه هاي حقوق
کيفري» ،شماره  ،0دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،پایيز و زمستان.
 -70غالمي ،حسين (« ،)۹72۱سياست کيفري سلب توان بزهکاري» ،مجله تحقيقات حقوقي،
دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ،ش .21
 -73قاسمي ،ناصر ( ،)۹73۹اقدامات تأميني و تربيتي در حقوق کيفري ایران ،پایان نامه
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 -72کواراسوس ،ویليام (« ،)۹72۱بزهکاري نوجوانان» ،ترجمه ابراهيم رشيد پور ،تهران ،نشر
قلم ،چاپ سوم.
 -7۱لکي ،زینب ( ،)۹7۱۹مطالعه پيمان بينالمللي حقوق کودک از منظر جرمشناسي کاربردي،
پایاننامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد
بهشتي.
 -21مدني ،سعيد و اميرحمزه زینالي (« ،)۹7۱1آسيب شناسي حقوق کودکان در ایران»،
تهران ،نشر ميزان ،چاپ چهارم.
 -2۹مدني ،سعيد و دیگران (« ،)۹727کودکآزاري در ایران» ،تهران ،انتشارات اکنون ،چاپ
اول.
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 -22معظمي ،شهال (« ،)۹727بزهکاري کودکان و نوجوانان» ،تهران ،نشر دادگستر ،چاپ سوم،
زمستان.
 -27ملک زاده ،ریحانه ( ،)۹7۱7تحليل بزهکاري اطفال و نوجوانان در پرتو نظریه معاشرت هاي
ترجيحي ،پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي.
 -22ملکوتي ،نصير ( ،)۹722مجازات هاي اجتماعي در حقوق کيفري ایران و انگلستان ،پایان
نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
 -22منعميان ،فاطمه( ،)۹7۱1پيشگيري از بزهکاري کودکان و نوجوانان در قوانين و مقررات
مدني ،پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه
شهيد بهشتي.
 -20مهرا ،نسرین (« ،)۹722عدالت کيفري اطفال از منظر حقوق بين الملل» ،مجله تحقيقات
حقوقي ،دانشکده حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ،ش .72
 -23مهرا ،نسرین ( « ،)۹720کيفر و چگونگي تعيين آن در فرآیند کيفري انگلستان (با تکيه بر
کارکردهاي کيفر)» ،مجله تحقيقات حقوقي ،شماره .22
 -22ميرخليلي ،سيدمحمود (« ،)۹722پيشگيري وضعي از بزهکاري با نگاهي به سياست
جنایي اسالم» ،تهران ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي ،چاپ اول.
 -2۱نجفي ابرندآبادي ،علي حسين (« ،)۹7۱1-۱۹جامعه شناسي جنایي» ،تقریرات درسي دوره
کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،
نيسمال دوم تحصيلي.
 -21نجفي ابرندآبادي ،عليحسين (« ،)۹7۱1از حقهاي کودکان تا حقوق کودکان» ،دیباچه
در :مدني قهفرخي ،سعيد و اميرحمزه زینالي ،آسيبشناسي حقوق کودکان در ایران،
تهران ،نشر ميزان ،چاپ اول.
 -2۹نجفي توانا ،علي و ایوب ميلکي (« ،)۹7۱2شالق در پرتو اندیشههاي کيفري» ،تهران ،نشر
گرایش ،چاپ اول.
 -22نجفي توانا ،علي (« ،)۹722نابهنجاري و بزهکاري اطفال از منظر جرم شناسي» ،تهران،
انتشارات راه تربيت ،چاپ اول.
 -27نوربها ،رضا (« ،)۹72۱زمينه حقوق جزاي عمومي» ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،چاپ
یازدهم.
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 -22نيازپور ،اميرحسن (« ،)۹722بازپروري بزهکاران در مقررات ایران» ،مجله فقه و حقوق ،ش
.۹۹
 -22نيازپور ،اميرحسن (« ،)۹7۱1بزهکاري به عادت ،از علت شناسي تا پاسخ دهي» ،تهران،
انتشارات خرسندي ،چاپ چهارم.
 -20نيازپور ،اميرحسن (« ،)۹723بزهکاري به عادت؛ از علت شناسي تا پاسخ دهي» ،تهران،
انتشارات فکرسازان ،چاپ نخست.
 -23نيازپور ،اميرحسن (« ،)۹7۱2عدالت کيفري کودکان و نوجوانان» ،نشر ميزان ،چاپ چهارم.
 -22هورست ،شولر اسپرینگوروم(« ،)۹723دادرسي نوجوانان در جهان :جنبه بينالمللي این
دادرسي» ،مجموعه سخنرانيهاي ارائه شده در سمينار دادرسي ویژه نوجوانان ،تهران،
انتشارات معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه.
 -2۱وُلد ،جرج و دیگران (« ،)۹722جرم شناسي نظري» ،ترجمه علي شجاعي ،تهران ،انتشارات
سمت ،چاپ سوم ،پایيز.
 -01یعقوبي ،اسماعيل ( ، )۹722حمایت از حقوق زنان و کودکان بي سرپرست در ایران در پرتو
اصول حقوق بشر ،پایان نامه کارشناسي ارشد حقوق بشر ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد
بهشتي.
-0۹
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