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مصاحبه

سیاست جنایی تقنینی و اجرایی حاکم بر قانون
حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
تنظیم کننده :امیر غفرانخواه
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 -1لطف ـاً در آغــاز کالم کلیاتــی را در خصــوص موضــوع
مــورد بحــث بفرماییــد؟
بــا عــرض ســام و احتــرام و تشــکر بابــت فرصتــی کــه بــه مــن
داده شــد تــا در ایــن شــماره از خبرنامــه گــروه حقــوق جــزا در
خدمــت شــما باشــم .عرایضــی را در رابطــه بــا قانــون حمایــت
از اطفــال و نوجوانــان مصــوب  1399خواهــم داشــت .ایــن
مطالــب را در ســه محــور ارائــه خواهــم کــرد:
 -1فرآینــد و ضرورت تصویب این قانون
آقــای دکتــر مهــدی صبوریپــور،
 -2تبیین مفاد این قانون
عضــو هیــأت علمــی گــروه حقــوق
 -3ارزیابــی انتقــادی از وضعیت تقنینی و اجرایی این قانون
کیفــری و جرمشناســی
مســتحضر هســتید کــه کــودکان از یــک منظــر مهمتریــن
گــروه ســنی در میــان افــراد جامعــه هســتند .ایــن وجــه از
اهمیــت بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا نقــش آفرینــان اصلــی
در ایــن شــماره خبرنامــه بــا اقــای دکتــر مهــدی کشــور هســتند  .قطع ـاً اگــر از منظــر رشــدی ،جامعــه پذیــری
صبوریپــور ،عضــو هیــأت علمــی گــروه حقــوق و هــم نوایــی بــا قانــون و خودکنترلــی و دیگــر عوامــل وضعیــت
کیفــری و جرمشناســی ،دانشــکده حقــوق دانشــگاه مناســبی داشــته باشــند وضعیــت آینــده جامعــه هــم مناســب
خواهــد بــود و بــر عکــس اگــر کــودکان مــا وضعیــت مناســبی
شــهید بهشــتی ،مصاحبــه شــده اســت.
در هــر یــک از ایــن حوزههــا نداشــته باشــند طبعــاً جامعــه
آینــده مــا مشــکل دار خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه در حــوزه پیشــگیری از جــرم رویکــرد ســازمانهای بیــن
المللــی و از جملــه ســازمان ملــل متحــد تأکیــد بــر پیشــگیری
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رشــدمدار ،حمایــت از کــودکان و توانمندســازی آنهــا و
دورکــردن آنهــا از عوامــل خطرزاســت .اینهــا تدابیــری اســت
کــه در برنامــه هــا و اســناد ســازمان ملــل متحــد مــورد تاکیــد
قــرار گرفتــه اســت .پــس اگــر کــودک در معــرض خطــر باشــد
بــا یــک وضعیــت خــاص و حــاد مواجــه هســتیم .در معــرض
خطــر بــودن کــودک شــامل دو بعــد بــزه کاری و بــزه دیدگــی
مــی شــود ،پــس کــودک در معــرض خطــر صرف ـاً بــه معنــای
احتمــال بــزه دیدگــی او نیســت .بلکــه کودکــی هــم کــه در
ِ
کــودک در
معــرض بــزه کاری قــرار دارد ذیــل عنــوان کلــی
معــرض خطــر قــرار دارد و نیازمنــد حمایــت و تدبیــر خــاص
ِ
اســت .البتــه ایــن دو وجــه (بــزه کاری و بــزه دیدگــی) بــر هــم
تأثیرگذارنــد .هــم بــزه دیدگــی منجــر بــه بزهــکاری فــرد در
آینــده مــی شــود و هــم ممکــن اســت بــزه کاری منجــر بــه بــزه
دیدگــی فــرد در آینــده گــردد .پــس کــودکان نیــاز بــه حمایــت
هــای خــاص دارنــد و تدابیــری کــه بــرای اعمــال ایــن حمایــت
خــاص نســبت بــه آنهــا صــورت مــی گیــرد مجموع ـاً سیاســت
جنائــی افتراقــی یــا سیاســت کیفــری افتراقــی را نســبت بــه
کــودکان را تشــکیل مــی دهــد .گــروه دیگــری هــم هســتند
کــه مشــمول ایــن سیاســت افتراقــی قــرار مــی گیرنــد ماننــد
زنــان ،ســالمندان ،افــراد کــم تــوان جســمی ذهنــی و نظایــر
آنهــا .ایــن سیاســت کیفــری افتراقــی ابزارهــای مختلفــی دارنــد
ماننــد جــرم انــگاری افتراقــی یــا تشــدید کیفــر رفتارهــای
مجرمانــه علیــه ایــن گــروه یــا دادرســی افتراقــی و یــا حمایــت
هــای افتراقــی نهــادی و ســازمانی .بــا ایــن مقدمــه بــه قانــون
مــورد بحــث (قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان مصــوب
 )1399میرســیم.
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ایــن ترتیــب مــا یــک نســخه ایرانــی از مفــاد کنوانســیون در
حقــوق داخلــی داشــته باشــیم .ایــن قانــون (قانــون حمایــت
از اطفــال و نوجوانــان مصــوب  )1399بســیاری از مفــاد
کنوانســیون حقــوق کــودک و آن مفــادی از کنوانســیون را کــه
در حمایــت از کــودکان برشــمرده شــده اســت را در خــودش
دارد .حقــوق متعــددی از قبیــل حــق حیــات ،حق ثبــت والدت،
تابعیــت ،حریــم خصوصــی ،لــزوم رعایــت منافــع عالیــه کــودک
یــا الزامــات و ممنوعیتهایــی کــه در جهــت مصالــح عالیــه
کــودک پیــش بینــی شــده اســت مثــل منــع جدایــی کــودک
از والدیــن ،منــع اســتثمار و بهــره کشــی و نظایــر اینهــا .البتــه
بعضــی از حقــوق منــدرج در کنوانســیون حقــوق کــودک در
ایــن قانــون ذکــر نشــده اســت .مثــل آزادی بیــان ،حــق بــر
شــادی ،آزادی تفکــر و از ایــن قبیــل مــوارد .یکــی از بندهــای
کنوانســیون کــه در ایــن قانــون نیامــده اســت منــع اعــدام
کــودکان (فــرد زیــر  18ســال) اســت .مــی دانیــم کــه مــا منــع
صریحــی در ایــن خصــوص در قوانیــن داخلــی نداریــم .البتــه
قانــون مجــازات اســامی  1392تدابیــر یــا امکاناتــی بــرای ایــن
امــر فراهــم کــرده ولــی منــع تقنینــی وجــود نــدارد .جالــب
اینکــه آییــن نامــه نحــوه اجــرای احــکام حــدود ،ســلب حیــات،
قطــع عضــو ،قصــاص نفــس و عضــو و جــرح مصــوب 1398
مصــوب رئیــس قــوه قضاییــه در تبصــره  2مــاده  43حضــور
افــراد زیــر  18ســال را در محــل اجــرای حکــم ممنــوع کــرده
اســت امــا چیــزی از ممنوعیــت اجــرای ایــن احــکام نســبت بــه
ایــن دســته از افــراد گفتــه نشــده اســت.

 -3لطفــاً محورهــای اصلــی و ویژگــی هــای بنیادیــن
قانــون جدیــد حمایــت از اطفــال و نوجوانــان را تبییــن
 -2جنــاب اســتاد لطفــا توضیحاتــی را در خصــوص ســیر نمــوده و توضیحاتــی در رابطــه بــا نــوآوری هــای ایــن
تصویــب قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان مصــوب قانــون ارائــه فرماییــد.
 1399و ارتبــاط آن بــا اســناد داخلــی و بیــن المللــی
بعــد از مقدمــه ای کــه در ســطور فــوق در تبییــن ایــن قانــون
بــرای خواننــدگان گرامــی ارائــه فرماییــد؟
و ارتبــاط بــا اســناد بیــن المللــی و هــدف از تقنیــن ایــن
ایــن قانــون جلوههــای متعــددی از سیاســت کیفــری افتراقــی قانــون انجــام دادیــم مــا بــه بحــث و بررســی در خصــوص
نســبت بــه اطفــال و نوجوانــان را در خــودش جــای داده اســت .محتــوای آن مــی رســیم .ایــن قانــون چنــد محــور اصلــی دارد.
بحــث مطالعاتــی ایــن قانــون در ســال  1383آغــاز شــد .امــا اول اینکــه -اشــخاص مــورد حمایــت ایــن قانــون ،افــراد زیــر
حمایــت از کــودکان و توجــه خــاص بــه آنهــا قبــل از ایــن  18ســال هســتند .همــان افــرادی کــه در کنوانســیون حقــوق
تاریــخ و مشــخصاً از زمــان الحــاق ایــران بــه کنوانســیون کــودک مــورد حمایــت قــرار گرفتــه انــد .ولــی ایــن بــدان
حقــوق کــودک هــم مطــرح بــوده اســت .مســتحضر هســتید معنــا نیســت کــه تعریــف فقهــی طفــل ،در ایــن قانــون رهــا
کــه قانــون الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مــورد اشــاره در و بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــده اســت .در واقــع همچنــان
ســال  1372بــا ان حــق شــرط معــروف تصویــب شــد .آن حــق همــان تعریــف فقهــی پذیرفتــه شــده امــا حمایتهــای ایــن
شــرط ایــن بــود کــه مفــاد کنوانســیون در هــر مــورد و هــر قانــون بــه افــراد زیــر  18ســال ســرایت داده شــده اســت .دوم
زمــان بــا قوانیــن داخلــی و موازیــن شــرعی در تعــارض قــرار اینکــه -مصادیــق وضعیتهــای مخاطــره آمیــز در مــاده 3
گیــرد از طــرف دولــت جمهــوری اســامی ایــران الزم الرعایــه ایــن قانــون مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .بــی سرپرســتی،
نیســت .ایــن حــق شــرط نظــام قانونگــذاری ،سیاســت جنایــی ابتــای والدیــن یــا سرپرســت طفــل بــه بیمــاری روانــی یــا
مــا را بدیــن ســمت و ســو ســوق داد کــه بــا تصویــب قوانیــن جســمی ،زندانــی شــدن ،اعتیــاد ،خشــونت یــا فحشــای
داخلــی آن از دســته از حقــوق کــودک را کــه مناســب مــی والدیــن ،بازمانــدن از تحصیــل ،طــرد شــدن از ســوی خانــواده،
دانیــم از کنوانســیون بــه حقــوق داخلــی منتقــل نماییــم .بــه بزهــکاری طفــل ،وضــع زیانبــار ناشــی از مهاجــرت یــا فقــر و
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بهــره کشــی از طفــل .اینهــا مجموع ـهای از مــواردی هســتند
کــه بزهــکاری ،بزهدیدگــی ،آســیبهای غیــر کیفــری از
قبیــل فقــر بــه عنــوان وضعیــت مخاطرهآمیــز در نظــر گرفتــه
شــدهاند .در واقــع یــک مجموعــه خوبــی ازآنچــه کــه در
مباحــث پیشــگیری رشــدمدار بــه عنــوان ریســک فاکتــور یــا
عوامــل خطرســاز در رابطــه بــا کــودکان شــناخته شــده در ایــن
قانــون فهرســت شــده و تدابیــری بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه
شــده اســت .وقتــی ایــن وضعیــت مخاطرهآمیــز بــرای طفــل
اتفــاق میافتــد بایــد اطــاع داده شــده تــا از کــودک حمایــت
خــاص صــورت گیــرد .پــس تببیــن وضعیــت مخاطرهآمیــز
هــم یکــی از خصوصیــات مهــم ایــن قانــون اســت .ســوم
اینکــه -توانمندســازی خانــواده در ایــن قانــون مدنظــر مقنــن
بــوده اســت .مــی دانیــم کــه یکــی از خصوصیــات پیشــگیری
رشــدمدار چندسیســتمی و چنــد بعــدی بــودن آن اســت و
همزمــان محورهــای مختلــف را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد.
امــا ضمنــا بــر ایــن نکتــه تأکیــد میکنــد کــه جــدا کــردن
کــودک از خانــواده بــه عنــوان آخریــن راهکار مدنظــر قــرار
گیــرد .در ایــن قانــون هــم همیــن تأکیــد وجــود دارد و بــه
جــای جــدا کــردن کــودک از یــک خانــواده آســیبزا ســعی
شــده کــه آن خانــواده توانمنــد شــده و بتوانــد بــا مشــکالت
پیــش آمــده مقابلــه کنــد .یعنــی کــودک در خانــواده باقــی
مانــده و از مزایــای در خانــه مانــدن بهرهمنــد شــود .چهــارم
اینکــه ،دفتــر حمایــت از اطفــال و نوجوانــان قــوه قضائیــه در
مــاده  4ایــن قانــون پیشبینــی شــده اســت و تدابیــری بایــد
انجــام دهــد ،بــه طــوری کــه دفاتــر اســتانی و شهرســتانی
بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت و مجموعـهای از وظایــف
برعهــده ایــن دفتــر قــرار داده شــده اســت .پنجــم اینکــه،
توجهــی گســترده بــه مــددکاران اجتماعــی صــورت گرفتــه
و نقشهــای متعــددی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده
اســت .از جملــه مداخلــه در موقعیتهــای مخاطرهآمیــز،
ارائــه مشــاوره بــه دادگاه ،انجــام تحقیقــات طبــق نظــر دادگاه،
نظــارت بــر اجــرای تدابیــر و واکنشهــا .در جــای جــای ایــن
قانــون مــددکاران اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گرفتهانــد.
بعــد از اطــاع از وضعیــت مخاطرهآمیــز مــددکاران میتواننــد
از والدیــن یــا سرپرســتان قانونــی و ســایر افــراد مرتبــط بــا
طفــل دعــوت کــرده و تحقیقــات کننــد .بــه محــل ســکونت
یــا اشــتغال طفــل رفتــه و حتــی اگــر خطــر شــدید و قریــب
الوقوعــی را متوجــه شــوند میتواننــد بالفاصلــه در حــدود
وظایــف و اختیــارات قانونــی عمــل کــرده و حتــی کــودک را
بــه مراکــز مربوطــه منتقــل کننــد و بعــد از آن ظــرف مــدت
 12ســاعت بــه دادســتان اطــاع دهنــد .مــددکار اجتماعــی
میتوانــد بــا تجویــز مقــام قضایــی بــه محــل زندگــی یــا کار
افــراد ورود کــرده و گــزارش بگیــرد .دادســتان نیــز بــر اســاس
نظــر و گــزارش مــددکاران اجتماعــی ممکــن اســت تصمیــم
بگیــرد کــه طفــل را از مــکان خطــرزا دور کــرده و بــه مکانــی
امــن ماننــد ســازمان بهزیســتی یــا اشــخاص مــورد اطمینــان
بســپارد .خالصــه اینکــه مجموعـهای از تصمیمــات بــا مشــورت
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و مداخلــه مــددکار اجتماعــی در ایــن قانــون پیــش بینــی
شــده کــه اتخــاذ خواهــد شــد .مــددکار اجتماعــی همچنیــن
میتوانــد در دادگاه کیفــری اطفــال حضــور پیــدا کــرده و در
بســیاری از مــوارد مقــام قضایــی میتوانــد بــا رعایــت مصلحــت
طفــل و نوجــوان ،انجــام تحقیقــات مختلــف در مــورد وضعیــت
خانوادگــی ،محــل ســکونت ،اشــتغال و تحصیــل را به مــددکاران
بهزیســتی محــول کنــد .در حــوزه تصمیمــات قضایــی همچــون
صــدور قــرار تعلیــق تعقیــب ،تغییــر حکــم ،صــدور حکــم
یــا تعلیــق اجــرای مجــازات نظــر مــددکار اجتماعــی مــورد
توجــه قــرار میگیــرد .در حــوزه اجــرای حکــم نیــز مــددکار
میتوانــد وارد عمــل شــده و در صــورت گــزارش از اشــکال یــا
نقــص در اجــرای حکــم ،تقاضــای بازنگــری و اتخــاذ تصمیــم
مجــدد از دادگاه صادرکننــده حکــم قطعــی را داشــته باشــد .در
ایــن قانــون جایگاهــی بســیار مهــم بــرای مــددکاران اجتماعــی
داده شــده اســت .اینکــه اکنــون و قریــب بــه دوســال بعــد از
تصویــب ایــن قانــون چقــدر ایــن مــوارد اجرایــی مــی شــود
بحثــی دیگــر اســت ولــی در خــود قانــون بــه صراحــت ایــن
اختیــارات و کارکردهــا بــرای مــددکاران اجتماعــی پیــش بینــی
شــده اســت .ششــم اینکــه ،در ایــن قانــون تعقیــب جرایــم علیــه
اطفــال و نوجوانــان از یــک ســو و اجــرای تدابیــر حمایتــی
بــرای آنهــا از ســویی دیگــر تســهیل شــده اســت .بــه عنــوان
مثــال تقاضــای کــودک یــا نوجــوان ،میتوانــد مبنــای تعقیــب
قــرار گیــرد .حتــی گزارشهــای افــراد ناشــناس میتوانــد
مبنایــی بــرای ایــن امــر باشــد .در حالــی کــه در وضعیــت و
شــرایط عــادی ایــن امــر علیاالصــول وجــود نــدارد .بــه
طــوری کــه مــاده  67قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،اصــوالً
گزارشهــای افــراد ناشــناس را مبنایــی بــرای انجــام تعقیــب
و تحقیــق نمیدانــد .حضــور و مداخلــه ســازمانهای مــردم
نهــاد فعــال در حــوزه اطفــال و نوجوانــان در جریــان دادرســی
کیفــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
 -4زمانــی کــه مــا قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانان
مصــوب  1399را مطالعــه میکنیــم بــا جرمانــگار 
ی
هــای جدیــدی مواجــه هســتیم لطفـاً در صــورت امــکان
بعضــی از مــوارد مهــم ایــن عناویــن جدیــد را تشــریح
بفرماییــد.
یکــی دیگــر از محورهــای ایــن قانــون جــرم انگاریهــای جدیــد
اســت کــه بعضــی از مــوارد مهــم آن بــه ایــن شــرح اســت:
بــی توجهــی و ســهل انــگاری نســبت بــه کــودک و نوجــوان
کــه در مــاده  9جــرم انــگاری شــده اســت .اینکــه دامنــه ایــن
جــرم چقــدر گســترده اســت خیلــی مشــخص نیســت و معلــوم
نیســت کــه نســبت بــه چــه کســانی تســری پیــدا میکنــد
ولــی باالخــره ایــن مفهــوم مــورد توجــه قانونگــذار قــرار گرفتــه
اســت .جــرم انــگاری جدیــد دیگــر در ایــن ارتبــاط ،عــدم
گزارشدهــی وضعیــت مخاطــره آمیــز نســب بــه اطفــال اســت
کــه در مــاده  17قانــون آمــده اســت .ایــن مــاده بیــان مـیدارد
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کــه هــر کــس از وقــوع جــرم یــا شــروع بــه جــرم علیــه طفــل رضایــت طفــل بــه رابطــه جنســی مشــخص نشــده اســت.
یــا نوجوانــی مطلــع شــود یــا شــاهد ارتــکاب آن باشــد و بــا کــودک یــا نوجــوان از چــه ســنی میتوانــد بــه رابطــه جنســی
وجــود توانایــی اعــام یــا گزارشدهــی از ایــن کار خــودداری رضایــت دهــد و رضایــت او مؤثــر باشــد؟ آن چیــزی کــه در
بکنــد بــه یکــی مجــازات هــای تعزیــری درجــه  6محکــوم مــی قوانیــن انگلســتان و آمریــکا بــا عنــوان تجــاوز جنســی حکمــی
شــود .اینکــه ایــن جــرم انــگاری بــا ایــن حــد از توســعه اساسـاً یــا  statutory rapeشــناخته مــی شــود آیــا در حقــوق مــا
قابلیــت اجرایــی دارد یــا خیــر ســوال مهمــی اســت و بــه نظــر قابــل طــرح اســت یــا خیــر؟ ایــن گونــه تجــاوز جنســی در آن
مــی رســد کــه ایــن گونــه جــرم انــگاری ،قابــل اجــرا نبــوده و کشــورها زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه مثـ ً
ا اگــر ســن رضایــت
مــا را بــه یــاد قانــون خــودداری از کمــک بــه مصدومیــن و رفــع جنســی  18ســال قــرار داده شــده اســت یــک دختــر  16ســاله
مخاطــرات جانــی مصــوب  1353میانــدازد .در آن قانــون نیــز بــا رضایــت خــودش وارد رابطــه جنســی بــا فــرد دیگــری شــده
مشــابه قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان مصــوب  1399اســت ایــن رضایــت چــون معتبــر تلقــی نمــی شــود ،بــرای
یــک تکلیــف عمومــی بــرای مداخلــه در وضعیتــی کــه جــان طــرف مقابــل تجــاوز جنســی محســوب میشــود .پــس یــک
فــردی در خطــر اســت وجــود دارد .میدانیــم کــه قانــون ســال ســنی بایــد مشــخص شــود کــه بــه عنــوان ســن رضایــت در
 1353بــه جــز در مــورد کادر درمانــی و پزشــکی ،نســبت بــه رفتارهــای جنســی شــناخته شــود .ولــی قانونگــذار مــا بــه ایــن
آحــاد جامعــه یــک قانــون متــروک بــوده و مــا رویــه قضایــی موضــوع نپرداختــه و آزار جنســی کــودکان و نوجوانــان را بــا
در ایــن خصــوص و در بــاب محکومیــت بــرای عــدم کمــک یــک تعبیــر کلــی جرمانــگاری کــرده اســت .نکتــه دیگــر در
ایــن قانــون اســتثنا کــردن تدابیــر و
بــه افــراد در معــرض خطــر جانــی
اقدامــات تأدیبــی والدیــن از مفهــوم
نمیبینیــم .در قانــون جدیــد حمایــت
و
بودجــه
انســانی،
نیــروی
کــه
مــادام
ســوء رفتــار اســت .میدانیــم کــه یکــی
از اطفــال و نوجوانــان نیــز اگــر بگوییــم
امکانــات کافــی ،بــرای حمایــت از اطفــال
از علــل موجهــه جــرم کــه در قانــون
هرکســی بــه صــورت مطلــق و عــام،
اختصــاص نیابــد نبایــد انتظــار تغییــر خاصــی
مــا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت
کودکــی را در معــرض خطــر ببینــد
را داشــته باشــیم ولــو اینکــه بهتریــن قوانیــن
و ذیــل عنــوان اجــازه قانــون ،یکــی از
و اقدامــی نکنــد ،معلــوم میشــود
را هــم در ایــن زمینــه داشــته باشــیم.
موضوعــات اقدامــات تادیبــی متعــارف
کــه ایــن جــرم انــگاری موســع قابــل
والدیــن اســت .ولــی ایــرادات متعــددی
اجــرا نیســت .جــرم انــگاری جدیــد
دیگــر ،تشــویق کــودکان یــا نوجوانــان بــه فــرار از خانــه یــا بــر ایــن مجــوز اعطایــی بــه والدیــن جهــت تأدیــب فرزندانشــان
مدرســه یــا تــرک تحصیــل اســت؛ ولــو اینکــه ایــن تشــویق وارد شــده اســت .یکــی اینکــه حــد متعــارف تأدیــب و محافظت
مؤثــر واقــع نشــود و در واقــع مــاده  8در ایــن خصــوص یــک مشــخص نیســت .یعنــی یــک پــدر یــا مــادر یــا سرپرســت
جــرم مطلــق را بیــان کــرده اســت .جــرم جدیــد دیگــر قاچــاق قانونــی طفــل میتوانــد تــا چــه حــد کــودک را تنبیــه بدنــی
اعضــا و جــوارح اطفــال و نوجوانــان در مــاده  13اســت امــا ایــن نمایــد .خصوص ـاً اینکــه مفهــوم متعــارف بــودن تنبیــه ممکــن
موضــوع مفهــوم چنــدان دقیقــی نــدارد و تعریــف قانونــی نیــز اســت بــر حســب خــرده فرهنگهــا یــا مناطــق جغرافیایــی
در ایــن زمینــه وجــود نــدارد؛ خصوصـاً اینکــه مــرز ایــن امــر بــا مختلفــی کــه در کشــورمان حاکــم اســت فــرق داشــته باشــد.
مفهــوم «توریســم پیونــد» مشــخص نیســت .ســوال ایــن اســت مکــرر بــا ایــن امــر مواجهیــم کــه یکــی از گریزگاههایــی کــه
کــه آیــا اهــداء عضــو طفــل یــا نوجــوان مشــمول ایــن جــرم در رابطــه بــا کــودکآزاری وجــود دارد همیــن تجویــز اقدامــات
مــی شــود یــا خیــر؟ در واقــع مســاله مهــم ایــن اســت کــه تادیبــی والدیــن اســت کــه در قانــون حمایــت از اطفــال و
مــا در مــورد قاچــاق اعضــای بــدن ،خیلــی ادبیــات مشــخص و نوجوانــان مصــوب  1399هماننــد قانــون مجــازات اســامی،
روشــنی نداریــم .البتــه قبـ ً
ا الیحـهای در هیــأت وزیــران تحــت وجــود دارد کــه آن را بــه یکــی مــوارد قابــل انتقــاد تبدیــل
عنــوان مبــارزه بــا قاچــاق انســان و اعضــای بــدن و مجــازات کــرده اســت .البتــه در کنــار ایــن جــرم انگاریهــا و مرتبــط
عبوردهنــدگان غیرمجــاز افــراد از مرزهــای کشــور تصویــب بــا آن ،نکتــه مهــم دیگــر تشــدید مجــازات بعضــی از جرایــم
شــد و در خــرداد مــاه  1398در مجلــس شــورای اســامی در قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان اســت .بعضــی جــرم
اعــام وصــول شــد .در ایــن الیحــه هــم تعریفــی از قاچــاق انگاریهــا در قوانیــن ســابق وجــود داشــته ولــی یــا متروکــه
عضــو انســان ارائــه نشــده اســت؛ اگرچــه بــر اســاس مــاده  4یــا بســیار قدیمــی بــوده و یــا اینکــه مجــازات آنهــا متناســب
ایــن الیحــه ،خــارج یــا وارد کــردن یــا عبــور دادن غیرمجــاز نبــوده اســت .در قانــون مــورد بحــث مــا ،کیفــر ایــن قبیــل
انســان مــرده یــا عضــو یــا اعضــای بــدن انســان زنــده یــا مــرده ،جرایــم بــه روزرســانی شــده اســت .از جملــه ممانعــت از
جرمانــگاری شــده اســت .پــس آن عنوانــی کــه مــا در قانــون تحصیــل یــا فراهــم کــردن امکانــات تحصیــل کــه در مــاده
حمایــت از اطفــال و نوجوانــان مصــوب  1399میبینیــم بــا  7ایــن قانــون جــزای نقــدی درجــه  7بــرای آن تعییــن شــده
ابهــام مواجــه اســت .در حــوزه رفتارهــای جنســی بــا اطفــال اســت .قب ـ ً
ا در ســال  1322قانونــی وجــود داشــت بــا عنــوان
نیــز ،آزار جنســی مــورد توجــه قــرار گرفتــه ولــی بــاز هــم در «قانــون راجــع بــه آمــوزش و پــرورش عمومــی اجبــاری و
ایــن خصــوص خــاء قانونــی وجــود دارد و آن اینکــه ســن مجانــی» کــه در مــاده  6آن قانــون ،صرفــاً  10ریــال بــرای

خبرنامه
عدالت
کیفری
ایــن رفتــار مجــازات تعییــن شــده بــود!! کــه در حــال حاضــر
و طبــق قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان مجــازات ایــن
رفتــار متناســب و بــه روزرســانی شــده اســت .یــا معاملــه راجــع
بــه طفــل یــا نوجــوان کــه در مــاده  11قانــون حمایــت از
اطفــال و نوجوانــان آمــده قبــ ً
ا در مــاده  3قانــون حمایــت
از کــودکان و نوجوانــان مصــوب  1381آمــده بــود و مجــازات
ایــن رفتــار در حــال حاضــر افزایــش یافتــه اســت .قاچــاق
اطفــال و نوجوانــان طبــق مــاده  12قانــون حمایــت از اطفــال
و نوجوانــان مصــوب  1399حبــس تعزیــری درجــه  3دارد کــه
قبــ ً
ا در قانــون قاچــاق انســان  10ســال حبــس داشــت کــه
تشــدید مجــازات را در ایــن زمینــه شــاهد هســتیم .فــروش
دخانیــات بــه افــراد زیــر  18ســال طبــق مــاده  16افزایــش
پیــدا کــرده کــه البتــه قبــ ً
ا طبــق مــاده  12قانــون جامــع
کنتــرل و مبــارزه ملــی بــا دخانیــات جــزای نقــدی از 100000
تــا  500000هــزار ریــال داشــت کــه بــی معنــا شــده بــود.
بنابرایــن یکــی دیگــر از محورهــای مهــم قانــون فعلــی حمایــت
از اطفــال و نوجوانــان تشــدید مجــازات رفتارهایــی بــود کــه
قبــ ً
ا در ســایر قوانیــن جرمانــگاری شــده بودنــد.
 -5آقــای دکتــر در پایــان لطفــا یــک ارزیابــی کلــی از
قانــون مــورد بحــث ارائــه نمــوده و انتقــادات وارده بــر
آن را مطــرح فرماییــد.
مهمتریــن نکتــهای کــه در رابطــه بــا ایــن قانــون بــه
چشــم میخــورد ایــن اســت کــه بســیاری از مفــاد ایــن قانــون
تکــراری اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد ،مــا از قبــل قوانیــن
موجــودی داشــتیم کــه بــرای اطفــال و نوجوانــان حمایتهایــی
را در نظــر گرفتــه بودنــد .ایــن قانــون
آمــده و ایــن عناویــن را تکمیــل یــا مجازاتشــان را تشــدید
کــرده اســت و مــواردی از ایــن قبیــل .ولــی توجــه بــه ســابقه
موضــوع نشــان مــی دهــد کــه قوانیــن قبلــی هــم اجــرا نمــی
شــدند ،یعنــی محــل اجــرا نداشــتند تــا قانــون جدیــد بخواهــد
تغییــری در ایــن زمینــه ایجــاد کنــد .خیلــی از قوانیــن ســابق
حمایــت هایــی را مقــرر کــرده بودنــد کــه در قانــون فعلــی
آمــده و آنهــا را تکــرار کــرده اســت .در واقــع مشــکل تقنینــی
در ایــن زمینــه وجــود نداشــت و خــاء قانونــی نداشــتیم .اگــر
حمایتهــای کافــی در زمینــه اطفــال و نوجوانــان بــه عمــل
نمیآمــده ،مشــکل قانونگــذاری وجــود نداشــت و قوانیــن قبلــی
متأســفانه اجــرا نمیشــدند .بنابرایــن از قانــون جدیــد حمایــت
از اطفــال و نوجوانــان هــم نبایــد انتظــار معجــزه داشــت و قــرار
نیســت کــه اتفــاق خاصــی بیفتــد .کمــا اینکــه امــروز هــم
کــه دو ســال از تصویــب ایــن قانــون مــی گــذرد میبینیــم
کــه بســیاری از نهادهــا ،تأسیســات و حمایتهایــی کــه ایــن
قانــون پیشبینــی کــرده اســت مغفــول و معطــل ماندهانــد.
ایــرادی کــه وجــود داشــت مربــوط بــه اجــرای قوانیــن قبلــی
بــود و بــا تصویــب قوانیــن جدیــد ،در اجــرای قوانیــن مصــوب
اتفــاق خاصــی نخواهــد افتــاد .مــادام کــه نیــروی انســانی،
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بودجــه و امکانــات کافــی ،بــرای حمایــت از اطفــال اختصــاص
نیابــد نبایــد انتظــار تغییــر خاصــی را داشــته باشــیم ولــو
اینکــه بهتریــن قوانیــن را هــم در ایــن زمینــه داشــته باشــیم.
متأســفانه تصویــب ایــن گونــه قوانیــن بــر خــاف آنچــه کــه
تصــور مــی شــود کــه پیــام خاصــی را بــه جامعــه مبنــی بــر
حســاس بــودن نظــام قانونگــذاری در ایــن زمینــه مخابــره
میکنــد ،نتیجــه عکــس داده و کنشــگران حقوقــی کــم کــم
نســبت بــه ایــن گونــه قوانیــن بــی حــس شــدهاند و توجــه
خاصــی نســبت بــه آن نشــان نمــی دهنــد ،چــون مــی داننــد
کــه تصویــب ایــن قوانیــن صرفـاً بــر روی کاغــذ باقــی مانــده و
مثــل اســاف خــود متــروک و مغفــول باقــی میماننــد .امیــد
اســت کــه ایــن موانــع اجرایــی برطــرف شــده تــا ایــن قوانیــن
خوبــی کــه تصویــب میشــوند منشــاء تغییــرات واقعــی باشــند
و گرنــه تصویــب قوانیــن بــه تنهایــی دردی را دوا نخواهــد
کــرد .از فرصتــی کــه بــه بنــده داده شــد بســیار متشــکرم و
امیــدوارم کــه عرایضــم مفیــد بــوده باشــند.
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درآمدی بر بنیانهای اصل مصالح
عالیه کودکان و نوجوانان بزهکار
سید پوریا موسوی
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
تحــوالت کیفــری در نیــم قــرن اخیــر بــه ویــژه بــا تصویــب اَســناد
بینالمللــی حقــوق بشــر و پیشبینــی ســازوکارهای افتراقیســازی
شــده در عرصــۀ پاســخگذاری ،پاســخگزینی و پاســخدهی بــه
بزهــکاری و بزهدیدگیهــا ،موجــب گردیــده تــا نظــام عدالــت
کیفــری رویکــردی مثبــت و تلطیــف شــده را نســبت بــه برخــی از
کنشــگران جــرم در پیــش گیــرد و در همیــن پرتــو نظــام عدالــت
جنایــی کارآمــد و
کیفــری بینالمللــی از گــذر یــک سیاســت
ِ
ســودمند نســبت بــه اصولمنــدیِ افتراقــی و شناســایی مفاهیــم و
رهیافتهــای اثرگــذار در گســترۀ فرآینــد کیفــری مبــادرت ورزد.
ایــن ســازوکا ِر مفیــد کــه پــس از تصویــب کنوانســیون حقــوق
کــودک و الحــاق اکثــر کشــورها بــه آن ،جلــوۀ عمــل بــه خــود
پوشــاند؛ بســترهایی را ایجــاد کــرد تــا عدالــت کیفــری کــودکان
و نوجوانــان شــاخهای مســتقل ولــی در عیــن حــال ،حســاس را از
گــذر اصــل مصالــح عالیــۀ کــودکان و نوجونــان کــه بنــد  1مــادۀ 3
کنوانســیون حقــوق کــودک هنجارمنــد نمــوده ،وارد حقــوق داخلــی
کشــورها شــود .بدینســان ،ایــن اصــل مبتنــی بــر یــک سلســله
بنیانهــای اساســی اســت کــه در قلمروهــای گوناگــون مــورد
گفتگــو قــرار میگیرنــد.

کلیــد واژگان :اصــل مصالــح عالیــه ،دولــت رفــاهُ ،مــدل سیاســت
جنایــی ،نظــام عدالــت کیفــری.
مقدمه
 .1کــودکان و نوجوانــان همــواره در معــرض مخاطرات بســیاری قرار
دارنــد .در ایــن گســتره ،بزهــکاری و انحرافــات حقوقــی و اجتماعــی
از جملــۀ تأثیرگذارتریــن مؤلفههــا در جهــت ورود کــودکان و
نوجوانــان بــه مخاطــرات گوناگــون اســت .توجــه و اهتمــام بــه
نوجوانــان وارد شــده بــه عرصــۀ بزهــکاری همــواره،
کــودکان و
ِ
دغدغــۀ سیاســتگذاران و متولیــان سیاســتگذاریهای جنایــی بــوده
تــا از رهگــذر تدابی ـ ِر در دســترس بتواننــد ســازوکارهای مقتضــی
پیشــبرد اهــداف عدالتمحــوری در زمینــۀ
و متناســب را بــرای
ُ
عدالــت کیفــری کــودکان و نوجوانــان ا ِعمــال و اتخــاذ کننــد.
بینــی راهبــرد
نویــن توجهمحــوری و پیش
 .2رهیافتهــای
ِ
ِ
سیاســت جنایــی افتراقــی در طــول نیــم قــرن اخیــر ،افــزون بــر
آنکــه نظامهــای کیفــریِ داخلــی را متأثــر ســاخت؛ تدابیــر و
اقتضائــات بینالمللــی را نیــز متحــول نمــوده و در مســیر توســعه
و تعالــی بشــریت گام برداشــته اســت .تدویــن و تصویــب اَســناد
متعــدد حقــوق بشــری بــه ویــژه ،اَســناد خــاص و ویــژۀ مرتبــط
1. Mousavi991@yahoo.com

خبرنامه
عدالت
کیفری
بــا کــودکان و نوجوانــان ،بینالمللــی شــدن حقــوق کــودکان و
نوجوانــان را بنیــان نهــاده و آنــان را در ســطوح مختلــف جهانــی و
منطقــهای صاحــب حقهــای متعــدد گردانیــده اســت.
 .3مســألۀ حمایــت از کــودکان و نوجوانــان در فرآینــد کیفــری،
دغدغـهای اســت کــه حقــوق بینالملــل از گــذر تدویــن و تصویــب
اســناد گوناگــون حقــوق بشــری مــورد توجــه ویــژهای قــرار داده
غالــب کشــورها نیــز بــرآن بودهانــد تــا در جهــت گام
اســت.
ِ
نهــادن در ایــن مســیر یعنــی ،جــذب و ادغــام هنجارهــا و نهادهــای
المللــی مربــوط در حقــوق داخلــی ،اهتمــام ورزنــد .امــری
بین
ِ
کــه نقطــۀ عطــف آن را میتــوان در تصویــب کنوانســیون حقــوق
کــودک بــه تاریــخ  20نوامبــر  1989دانســت کــه ایــران نیــز در
تاریــخ  1372/12/1بهموجــب «قانــون اجــازۀ الحــاق دولــت
جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون حقــوق کــودک» بــه
ایــن ســند ملحــق شــده اســت.
 .4ایــن کنوانســیون مشــتمل بــر اصــول حمایتــی بــوده کــه کــودک
شــدن افــراد زیــر هجــده ســال در پرتــو مــادۀ  1ایــن
محســوب
ِ
کنوانســیون ،از جملــۀ آنهــا اســت .ایــن ســند یــک اصــل راهبــردی
را در بنــد نخســت مــادۀ  ،3پیشبینــی کــرده و آن را شــاخصی
بــرای ســنجۀ ســایر اقدامــات و تدابیــر اتخــاذیِ حمایتــی از کودکان
و نوجوانــان تلقــی نمــوده اســت« .اصــل مصالــح عالیــۀ کــودکان
و نوجوانــان» در بنــد  1مــادۀ  3بدیــن شــرح بیــان شــده اســت:
«در تمــام اقدامــات مربــوط بــه کــودکان کــه توســط مؤسســات
ـی عمومــی و خصوصــی ،دادگاههــا ،مقامــات اجرایــی
رفــاه اجتماعـ ِ
یــا نهادهــای قانونگــذاری انجــام میشــود ،مصالــح کــودک از اهــم
مالحظــات میباشــد».
 .5شــاخص و معیــار دقیقــی از یکســو ،در اســناد و قوانیــن
علمــی موجــود
بینالمللــی و داخلــی و از ســوی دیگــر ،در آثــار
ِ
در ایــن زمینــه در خصــوص ایــن اصــل ،ارائــه نشــده اســت؛ لکــن،
مصالــح عالیــۀ کــودکان و نوجوانــان را میتــوان دفــع هرگونــه
ضــرر و جــذب هــر نــوع منفعــت کــه یاریگــر کــودک و نوجــوان
در عرصههــای گوناگــون بــوده و موجــب شــود کــه همــواره او
گرانیــگاه تدابیــر حمایتــی قــرار گیــرد ،تبییــن نمــود.
 .6همانگونــه کــه اشــاره شــد ،جمهــوری اســامی ایــران بــه
کنوانســیون حقــوق کــودک ملحــق شــده و آن را الزماالجــراء
گردانیــده اســت؛ لکــن ،نخســتین مســأله ،شــناخت ایــن اصــل،
میــزان پایبنــدی و رعایــت آن در حقــوق ایــران و بهخصــوص،
کنشــگران نظــام عدالــت کیفــری اســت.
 .7در گســترۀ پژوهشهــای صــورت گرفتــه در رشــتههای علــوم
انســانی همــواره ســخن بــر آن اســت کــه چــرا یــک مقولــۀ خــاص
و جزئــی مــورد پژوهــش واقــع میشــود .اندیشــههای فلســفی،
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مکاتــب گوناگــون حقوقــی ،ایدئولوژیهــای سیاســی و دیگــر
رویکردهــا همــواره بــه ایــن موضوعــات پرداختهانــد .در ایــن میــان،
هیــچ موضــوع مطالعاتــی اســتثناء نبــوده و نیســت؛ زیــرا ،ســخن از
ـی یــک پژوهــش اســت کــه راه دانـشورزی و خِ ــرد انــدوزی را
چرایـ ِ
ب ـهروی اندیشــمندان رشــتههای علــوم انســانی میگشــاید .برایــن
مبنــا ،اصــل مصالــح عالیــۀ کــودکان و نوجوانــان بزهــکار نیــز از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت .بدینســان ،چهــار مقولــۀ حقوقــی،
ـی ســخن
سیاســی ،اجتماعــی و جرمشــناختی کــه مبانــی یــا چرایـ ِ
از ایــن اصــل را بهمیــان مــیآورد ،مــورد گفتگــو قــرار خواهنــد
گرفــت.
الف :بنیانهای حقوقی
 .8مکاتــب مختلــف فکــری در اندیشــههای حقوقــی و در
طــول تاریــخ حقــوق بهویــژه تاریــخ حقــوق کیفــری 2بــا فــراز و
فرودهایــی همــراه بــوده و هریــک از آنهــا نســبت بــه کنشــگران
جــرم 3رویکردهــای گوناگونــی را اتخــاذ نمودهانــد .ایــن مکاتــب
ـی اندیش ـههای خــود غالب ـاً و حتــی تمام ـاً بــه
بــه فراخــور چگونگـ ِ
بزرگســاالن و بزهــکاری آنــان پرداختــه و از کــودکان و نوجوانــان
تقریب ـاً غافــل شــدهاند .ایــن ســیر تطــور و تحــول تاریــخ حقــوق
حــدت بــه نرمــی و َرواداری
و تحــوالت کیفــری کــه از شــدت و
ّ
گســیل داده شــده ،همــواره اندیش ـههای متفاوتــی را نیــز پدیــدار
ـی موجــود کــه
ســاخته اســت .شــاید بتــوان براســاس منابــع مطالعاتـ ِ
در دســترس همــگان وجــود دارد ،ســختگیر و نا ُمداراتریــن مکتــب
از مکاتــب حقوقــی در رویارویــی بــا بزهــکاران را مکتــب عدالــت
مطلــق و بهخصــوص اندیشـههای ایمانوئــل کانــت دانســت« .کانــت
حقوقــی را پیشــنهاد میکنــد کــه صرف ـاً بــر خواســتههای عدالــت،
ـق« دفــاع از اخــاق و نــه بــر فایــدۀ اجتماعی،
بــر «امــر واجــب مطلـ ِ
اســتوار باشــد{ .بــه عقیــدۀ کانــت} کیفــر حقوقــی از کیفــر طبیعــی
کــه عمــل ناپســند از طریــق آن مجــازات میشــود و قانونگــذار بــه
آن توجهــی نــدارد ،متمایــز اســت .کیفــر قانونــی هرگــز نمیتوانــد
صرفـاً بهعنــوان وســیلهای بــه منظــور رســیدن بــه یــک نفــع ـ چــه
در جهــت منافــع بزهــکار و چــه در جهــت منافــع جامعــه ـ تحمیــل
گــردد؛ کیفــر قانونــی تنهــا بــه ایــن لحــاظ بایــد نســبت بــه بزهــکار
اجــرا گــردد کــه وی مرتکــب تقصیــر شــده اســت» 4.ایــن چنیــن
اســت کــه پیــروان نظریــۀ مکاتــب کیفــری کالســیک بــه آزادی
اراده اعتقــاد دارنــد و انســان را مختــار میپندارنــد کــه آزادانــه
ا ،منطقـاً و اخالقـاً
قوانیــن را نقــض میکنــد و چنیــن فــردی ،عقـ ً
5
قابــل ســرزنش و مجــازات اســت.
 .9در مقابــل ایــن دیدگاههــای ســختگیرانه ،دیدگاههــای بســیار

 .2ب ــرای مطالع ــۀ بیش ــتر در ای ــن خص ــوص رک :نجف ــی ابرندآب ــادی ،عل ــی حس ــین ،تقری ــرات درس تاری ــخ حق ــوق کیف ــری ،دورۀ کارشناس ــی ارش ــد حق ــوق ج ــزا
و جرمشناس ــی ،دانش ــکدۀ حق ــوق دانش ــگاه ش ــهید بهش ــتی ،ته ــران ،تهی ــه و تنظی ــم :ای ــرج خلیــلزاده و س ــید پوری ــا موس ــوی ،س ــال تحصیل ــی  95ـ 1394؛
قابل دسترس درwww.lawtest.ir :
 .3منظور از کنشگران جرم ،متهم و بزهدیده و مقصود از کنشگران فرآیند کیفری ،کلیۀ مقامات قضایی و پیراقضایی است.
 .4پرادل ،ژان ،تاریخ اندیشههای کیفری ،ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ دوازدهم ،1400 ،ص.62
 .5رک :صفاری ،علی ،کیفرشناسی؛ تحوالت ،مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی ،انتشارات جنگل ،تهران ،چاپ بیست و ششم ،1392 ،ص.59
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سال پنجم /شماره پانزدهم /بهار 1401

نرممنشــانۀ مکاتــب دفــاع اجتماعــی و دفــاع اجتماعــی نویــن کــه
خواســتار کنارگــذاریِ حقــوق کیفــری بــوده و بــر بهبــود وضــع
مجرمــان توجــه دارنــد ،بــه چشــم میخــورد 6.بدینســان ،ایــن
ـاالن
رویکردهــا ،جملگــی ناظــر بــر بزهــکاری بزرگســاالن یــا بزرگسـ ِ
بزهــکار اســت و هیچیــک در مــورد حقــوق کیفــری کــودکان و
نوجوانــان و بهویــژه رعایــت اصــل مصالــح عالیــه در خصــوص
آنــان نظریهپــردازی نمیکنــد .بســی جــای تعجــب اســت
ایــن متفکــران دانشــمند کــه بهنوبــۀ خــود ،دریچــهای جدیــد را
در عرصههــای مختلــف دانــش حقــوق گشــودهاند ،در خصــوص
بزهــکاری کــودکان و نوجوانــان ســخن نراندهانــد کــه دلیــل آن را
میتــوان یــا موضوعیــت نداشــتن ایــن قبیــل بزهکاریهــا و یــا
ـتن زمانــی بــرای طــرح ایــن مســائل و شــاید مســائل
مجــال نداشـ ِ
دیگــری کــه مســتور اســت ،دانســت.
 .10بــاری ،ایــن اندیشــههای فکــری در گــذر زمــان متحــول
گردیــد کــه لــزوم بررســی رشــتۀ مطالعاتــی بهنــام تاریــخ حقــوق
کیفــری کــودکان و نوجوانــان را طلــب میکنــد و ایــن پرســش را
مطــرح میکنــد کــه اساس ـاً چــه دلیــل باعــث شــد تــا توجههــا و
گرانیگاههــای حقــوق کیفــری بهســوی کــودکان و نوجوانــان ســوق
داده شــود تــا از گــذر آن بتــوان اصــل مصالــح عالیــۀ کــودکان و
نوجوانــان را بنیــان نهــاد؟ آیــا از بزهدیدگــی کــودکان و نوجوانــان
بــود کــه بزهــکاری آنــان مطــرح شــد یــا اینکــه مقولــۀ تکنیکــی ـ
فنــی حقــوق کیفــری ماننــد تقصیــر ،ایجــاب کــرد کــه نهادهــای
حقــوق کیفــری بهســوی کــودکان و نوجوانــان گرایــش پیــدا
کنــد؟ در حقیقــت بســیار جــای بحــث دارد ،کــدام اندیشــۀ فکــری
بــود کــه ســخن از ایجــاد مســئولیت بــرای کــودکان و نوجوانــان را
بهمیــان آورد .اساسـاً شــاخصهای متعــددی بــرای اینکــه کــودکان
و نوجوانــان مســئولیتپذیر باشــند ،امــروزه شــکل گرفتــه اســت؛
ولیکــن ،اینکــه آیــا در گذشــتههای دور ایــن دســته از افــراد نیــز
مســئول بودنــد یــا خیــر؛ بســیار جــای بحــث و پژوهشــی مســتقل،
مفصــل و جداگانــه اســت.
 .11بههرترتیــب ،آنچــه کــه امــروزه هســت مســئول تلقــی نمــودن
کــودکان و نوجوانــان بزهــکار اســت؛ ولیکــن آنچــه کــه بایــد باشــد
رعایــت اصولــی بــوده کــه ریشــه در اندیش ـههای متعــدد حقوقــی
اســت؛ اگرچــه ایــن اندیشــهها بهطــور مســتقیم بهایــن مقولــه
نپرداختهانــد .بدینســان ،شــاید بتــوان دیدگاههــای مکتــب دفــاع
اجتماعــی و دفــاع اجتماعــی نویــن را در قبــال کــودکان و نوجوانــان
بزهــکار همگراتــر بــا اصــل مصالــح عالیــۀ آنــان دانســت و بهتــر
بتــوان جلوههــای آن را نســبت بــه ایــن دســته از بزهــکاران ا ِعمــال
نمــود.

ب :بنیانهای سیاسی
شــهرواندن
 .12نظامهــای سیاســی و ایدئولوژیــک نســبت بــه
ِ
خــود ،همــواره براســاس آنچــه کــه بهعنــوان هــدفِ خــود لحــاظ
میکننــد ،اتخــاذ تصمیــم مینماینــد و بــرای آنــان ،گــروه هــدف
تعییــن و مــاک قــرار میدهنــد .در برخــی از نظامهــا ،مــردم ،صرفـاً
ـیدن گــروه سیاســی بــه اهــداف خــود هســتند و
ابــزاری بــرای رسـ ِ
گرانیــگاه تصمیمهــای آنــان قــرار نمیگیرنــد .بهعنــوان نمونــه،
در نظامهــای فاشیســیتی کــه هــدف ،برقــراری دولتــی قدرتمنــد
اســت و انحصــار قــدرت را در دســت دارد ،یــک رهبــر بــا قــدرت
دیکتاتورانــه بــر آن حکومــت میکنــد .از ایــنرو ،در نظامهــای
فاشیســتی نــه بــه امــکان صلــح پایــدار و نــه بــه ســودمندیِ آن
خیــال زیانمنــدی اســت 7.اولویــت ،در
بــاورد دارنــد و صلــح،
ِ
قومــی افراطــی اســت
ـ
نــؤادی
نظامهــای فاشیســتی،
پاکســازیِ
ِ
ـی تمامیتخــواه ،اقتصادهــای
کــه بــه تأسـ ِ
ـیس سیســتمهای سیاسـ ِ
8
تولیدگــرا و نظامهــای دیکتاتــوری دســت مییازنــد .بدینســان،
ـی خویــش متمرکــز
ایــن نظامهــا همــواره بــر اقتــدار و قدرتگرایـ ِ
هســتند و شــهروندان را در وهلــۀ دوم و نــه بهعنــوان تصمیمگیــران
اصلــی ،در نظــر میگیرنــد .بنابرایــن ،قــادر بــه پیشبینــی و
رعایــت اصــول حمایتــی از کلیــۀ شــهروندان بهویــژه کــودکان و
نوجوانــان کــه نیازمنــد بــه حمایــت بیشــتر هســتند ،نخواهنــد بــود.
سیاســی توتالیتــر
 .13مشــابه ایــن رویکــرد را میتــوان در نظــام
ِ
(اقتدارگــرا) و اتوریتــر (اقتدارگــرای فراگیــر) نیز مشــاهده کــرد .این
نظامهــا کــه در پهنــۀ سیاســتگذاریهای جنایــی نیــز موضوعیــت
دارنــد ،بهخوبــی نمایانگــر آن هســتند کــه مقولههــای
کیفــری همــواره بایــد در جهــت حمایــت از دولــت گام بردارنــد و
سیاســتگذاریها بایــد ابتــدا منافــع و مصالــح دولــت و حاکمیــت
را تأمیــن کنــد و ســپس شــهروندان در پرتــو ایــن نظامهــا اهــداف
حقوقــی خــود را دنبــال کننــد .از ایــن جهــت در ُمــدل اقتدارگــرای
فراگیــر «آنــگاه کــه قــدرتِ تــام دولــت ،اصــل مس ـلّم حاکــم بــر
ادارۀ امورجامعــه اســت و مــردم (جامعــۀ مدنــی) هیچگونــه جایــگاه
حقوقــی و مداخلــۀ عملــی در سیاســتگذاری و مدیریــت امــور
ندارند...حــق بــر متفــاوت بــودن شــهروندان منتفــی
اجتماعــی
ِ
اســت .بنابرایــن حاکمیــت بــه هرگونــه رفتــا ِر فاصلهگیــر از
ـی حاکــم (هنجارگریــزی) ،بهعنــوان
هنجارهــای سیاســی ـ اجتماعـ ِ
9
جــرم ،پاســخ میدهــد».
 .14بنابرایــن ،در ایــن نظامهــا ،کــودکان و نوجوانــان نیــز بــه مثابــه
ســایر شــهروندان مــورد نگــرش واقــع شــده و هیچگونــه سیاســت
افتراقیســازی شــدهای نســبت بــه آنهــا پذیرفتــه نمیشــود .در
ایــن میــان ،نظامهایــی کــه مبتنــی بــر ایدئولــوژیِ آرمانشــهر

 .6آنســـل ،مـــارک ،دفـــاع اجتماعـــی ،ترجمـــۀ محمـــد آشـــوری و علـــی حســـین نجفـــی ابرندآبـــادی ،انتشـــارات گنـــج دانـــش ،تهـــران ،چـــاپ پنجـــم ،ویراســـت
پنجم ،1395 ،ص  8و بعد.
 .7رک :آشوری ،داریوش ،دانشنامۀ سیاسی ،امتشارات مروارید ،تهران ،چاپ بیست و چهارم ،1394 ،ص.235
 .8مک لین ،ایان ،فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد ،ترجمۀ حمید احمدی ،نشرمیزان ،تهران ،چاپ دوم ،بهار  ،1387ص.356
 .9رک :الزرژ ،کریس ــتین ،درآم ــدی ب ــر سیاس ــت جنای ــی ،ترجم ــۀ عل ــی حس ــین نجف ــی ابرندآب ــادی ،نش ــرمیزان ،ته ــران ،چ ــاپ نه ــم ،1400 ،ص .44همچنی ــن
رک :دلماس ـ مارتی ،میری ،نظامهای بزرگ سیاست جنایی ،نشرمیزان ،تهران ،چاپ چهارم ،زمستان .1398
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هســتند ـ یعنــی جامع ـهای بــا نهادهــا و افــراد بــدون نقــص و در
حــد کمــال مطلــوب10ـ همــۀ شــهروندان بــهفراخــور جایــگاه خــود
در مرتبــهای قــرار دارنــد کــه کــودکان و نوجوانــان نیــز جایــگاه
ویــژه و خاصتــری را نســبت بــه دیگــر شــهروندان بهرهمنــد
میباشــند.
 .15در ایــن گــذر رویکردهــا بهتدریــج تعدیــل شــده و دولتهــا
سیاســی دیگــری ظهــور کردنــد
متحــول گردیدهانــد و نظامهــای
ِ
کــه گــروه هــدفِ خــود را شــهروندان و تأمیــن منافــع و مصالــح آنان
قــرار دادنــد .از ایــن رهگــذر دولتهــای رفــاه یکــی از مهمتریــن
مدلهــای ایدئولوژیکمــدار نظامهــای سیاســی هســتند
کــه بــر شــهروندان و رفــاه آنــان بســیار توجــه خــاص و ویــژه
نمودهانــد .بدیــنروی« ،دولــت رفــاه بخشــی اســت جداییناپذیــر
کــه از جامعههــای ســرمایهداری غربــی و همانطــور کــه نــام
آن نشــان میدهــد ،اشــاره بهوضعــی کــه حکومــت (دولــت و
دســتگاههای وابســته بــه آن) بهشــکلی فعاالنــه در تأمیــن رفــاه
مــردم بهخصــوص از نظــر مــادی ،فعــال اســت .بهبیانــی دیگــر،
دولــت رفــاه را میتــوان بهمنزلــۀ وضعیتــی تعریــف کــرد کــه
مســئولیت حکومتــی از صِ ــرف حفــظ نظــم داخلــی و امنیــت
خارجــی فراتــر رفتــه و شــامل مســئولیتی اجتماعــی بهمنظــور
بهزیســتی شــهروندان نیــز میشــود» 11.بهدیگــر ســخن ،دولــت
رفــاه دولتــی اســت کــه میکوشــد در قالــب برنامههــای مــد ّون
و قانونــی بــرای تأمیــن و بهبــود رفــاه عمومــی از طریــق نهادهــای
قــدرت و ســازوکارهای آن اقــدام کنــد 12.برایــن مبنــا ،ســیر تطورات
نظامهــای سیاســی افــزون بــر آنکــه بهطــور کلــی ،تأمیــن منافــع
و لحــاظ مصالــح شــهروندان را در اولویــت قــرار میدهنــد ،کــودکان
و نوجوانــان را بهطــور ویژهتــری تحــت پوشــش رفــاه اجتماعــی و
بالندگــی آنــان
همــوار کــردن مســیر در جهــت اعتــای رشــد و
ِ
مدنظــر دارنــد .حــال ،از ایــن جهــت اســت کــه رویکردهــای
اجتماعــی بایــد در کنــار نظامهــای سیاســی ایــن مســیر اعتــاء
و پیشــرفت را هموارتــر ســازند.
پ :بنیانهای اجتماعی
َ
 .16جوامــع ،از دیربــاز تاکنــون اشــکال مختلفــی را بهخــود
دیدهانــد .در گذشــته کــه خانوادههــا مبتنــی بــر نظــام پدرســاالری
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بــود ،ســخن و رفتــار بـ ِ
ـزرگ خانــواده همــواره مــاک مبنــا قــرار
میگرفــت و کــودکان و بهویــژه دختــران ،حــق ســخن گفتــن یــا
مخالفــت بــا تصمیمــات بــزرگان را نداشــتند .ایــن رویکــرد ســالها
ادام ـهدار بــوده و تــا زمانــی کــه حقــوق بشــر موضوعیــت نداشــت،
همچنــان اســتوار بــود .درگذشــته ،جوامــع مبتنــی بــر نظــام آمــر و
مأمــوری ـ اربــاب و رعیتــی بــوده و فرزنــدان بهنوعــی کاال یــا ابزاری
بــرای والدیــن یــا خانــدان تلقــی میشــدند .حــال امــروزه ،بــه مــدد
پیشــرفت و رشــد تکنولــوژی و گســترش روزافــزون فناوریهــای
نویــن اطالعــات و ارتباطــات و فزونــی یافتــن فضــای ســایبر ،جامعــه
مــدرن خــود را گرفتــه و ایــن اندیشــه حاکــم
شــکل امــروزی و
ِ
شــده اســت کــه فرزنــدان تکـهای از وجــود والدیــن محســوب شــده
ـدان خــود
و والدیــن بایــد تــا حــد ممکــن خــادم و خدمتگــزار فرزنـ ِ
باشــد .بهطــور ســنتی ،بنــا بــر ایــن بــود کــه کــودکان دیــده و
شــنیده نشــوند و بدینســان ،دیدگاههــا و مصالــح آنهــا اغلــب
اهمیتــی نداشــت .لکــن ،ایــن باورهــا و اعتقــادات در مــورد مــکان و
موقعیــت کــودکان در جوامــع ،آنهــا را آســیبپذیر کــرده و آنــان را
مســتعد سوءاســتفادههای گوناگــون ماننــد ســوء اســتفادۀ جســمی،
روانــی ،عاطفــی و جنســی کــرده اســت.
 .17وضعیتــی کــه کــوکان در آن قــرار میگیرنــد ،حمایــت آنهــا را
جلــب میکنــد .بهعنــوان مثــال ،براســاس گــزارش اعــام شــده در
ســال  ،2009کــودکان در نامبیــا عــاوه بــر حــق حمایــت ،از کلیــۀ
حقــوق دیگــری کــه در قانــون اساســی و همچنیــن ســایر اســناد
المللــی حقــوق بشــر کــه بــرای آنــان درنظــر گرفتــه شــده،
بین
ِ
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برخــوردار هســتند .دســتیابی بــه ارتقــاء و حمایــت از حقــوق
کــودکان از ایــن دریچــه در جهــت تأمیــن نیازهــای کــودکان از
قوانیــن موجــود و قانــون اساســی پشــتیبانی میکنــد .بهبیــان
ســاده ،عالیتریــن مصلحــت کــودک بهمعنــای درنظــر گرفتــن
زندگــی وی اســت.
کــودک پیــش از تصمیمگیــری در مــورد
ِ
ایــن رویکــرد ،اصــل و بنیانــی اســت کــه خــود را از طریــق کلیــۀ
مؤلفههــا و قوانینــی کــه در رفــاه کــودک تأثیرگــذار میباشــد،
تثبیــت کــرده اســت.
ـع قانــون عــادی بــوده کــه بــرای
 .18ایــن اصــل ،یــک اصــل جامـ ِ
کمــک بــه دادگاههــا و ســایر نهادهــا در فرآینــد تصمیمگیــری

 .10افشاریراد ،مینو و آقابخشی ،علی ،فرهنگ علوم سیاسی ،نشر چاپار ،تهران ،چاپ سوم ،تابستان  ،1389ص.717
 .11ریت ــرز ،ج ــرج ،دانش ــنامۀ جهان ــی ش ــدن ،ترجم ــۀ ن ــوراهلل م ــرادی و محبوب ــه مهاج ــر ،انتش ــارات علم ــی و فرهنگ ــی ،ته ــران ،جل ــد دوم ،چ ــاپ اول،1395 ،
ص.1299همچنین رک:
Alber. J., Continuities and changes in the idea of the welfare state, politics and Society journal, 1988, No 16,
pp. 468 – 451; Alber, J., What is European and American welfare states have in common and where they differ:
face and fiction in comparisons of the European social model and the United States. Journal of European Social
Policy. No 20, pp. 125 – 102.

 .12رک :افتخارجهرمـــی ،گـــودرز و ادیـــب ،حســـین ،دولـــت رفـــاه ،در :جنیـــدی ،لعیـــا و نیازپـــور ،امیرحســـن «بهکوشـــش» ،دانشـــنامۀ سیاســـتگذاری حقوقـــی،
انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،تهران ،چاپ اول ،پاییز  ،1399ص.529
13. Rachel Coomer, cited in The Namibian, 9 October 2009; “Protecting the next generation: Have your say on the
child care and protection bill”. Available at http://www.namibian.com. na/columns/full-story/archive/2009/may/
article/protecting-t..2006/; last accessed 7 October 2009. See: Dausab,Yvonne, The best interest of the child, In:
Children’s rights in Namibia, Dateless, p. 145.
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اســتفاده شــده اســت .بایــد در نظــر داشــت کــه دادگاههــا
ـی فرزنــدان ُخردســال هســتند و در صــورت نیــاز،
سرپرســتان عالـ ِ
ـی کــودک ســخن پایانــی را میزننــد .ایــن امــر
در تعییــن رفــاه کلـ ِ
ً
ِ
ظریــف مصالــح انجــام میدهنــد .ایــن
را از طریــق تــوازن نســبتا
مصالــح عالیــه ،ویــژه و حســاس هســتند؛ زیــرا ،غالبـاً از نظــر طالق،
نگهــداری و حضانــت و کنتــرل بــه مــوارد مربــوط بهوضعیــت
خانــواده مربــوط میشــوند .بهزعــم برخــی 14،متداولتریــن
مثالهــا در مــواردی کــه هنجــار مربــوط بــه تأمیــن مصلحــت
کــودک قابــل اجــرا میباشــد ،در مــوارد حضانــت و طــاق ذکــر
شــده اســت.
 .19بهایــن ترتیــب ،نظــام تربیتــی کــودکان کــه پیشــتر صرفــاً
در قالــب نظامهــای ســنتی و کالســیک بــوده و بــا رفتارهــای
بدنــی ســنگین یــا
نامطلوبــی از والدیــن همچــون تنبیههــای
ِ
محرومیتهــایِ فوقالعــاده ناصحیــح صــورت میگرفــت ،امــروزه
پــس از دوران عصــر صنعتــی شــدن جوامــع و ظهــور پدیــدۀ
دهکــدۀ جهانــی کــه توســط مــک لوهــان 15مطــرح شــد ،دگرگــون
شــده و نهــاد خانــواده بهعنــوان نهــاد کالســیک تربیــت فرزنــدان
را متأثــر نمــوده اســت .اگرچــه برخــی 16معتقدنــد کــه پــس از واقعۀ
یــازده ســپتامبر دوران جهانــی شــدن بــه پایــان رســیده اســت؛
لکــن ،همــواره ایــن رویکــرد کــه جوامــع در عصــر مــدرن بهشــکلی
یکپارچــه درآمدهانــد ،غیرقابــل انــکار اســت .از ایــنرو ،کــودکان
و نوجوانــان از گــذر ارتبــاط بــا دیگــران همنوعــان خــود در تمــام
دنیــا از نحــوۀ چگونگــی تربیــت و احقــاق حقــوق خــود آگاهــی
یافتــه و در ایــن فــرض ،ایــن ،دنیــای مدرنتیــه اســت کــه مصالــح
عالیــۀ کــودکان و نوجوانــان را شناســایی و مــورد حمایــت قــرار
میدهــد .بههمیــن جهــت اســت کــه «در جوامــع پیشــرفته از
نظــر فرهنگــی رعایــت قوانیــن و مقــررات ،ماننــد ســایر اوامــری
کــه از طــرف مقامــات صالحیتــدار صــادر میشــود ،بهتدریــج بــه
کــودک انســانی تفهیــم و تعلیــم شــدۀ افــراد فرامیگیرنــد کــه
17
بهمیــل خــود از قوانیــن تبعیــت و پیــروی کننــد».
 .20از آنجایــی کــه خانــواده بهعنــوان کانــون اولیــۀ رعایــت
کننــدۀ اصــل مصالــح عالیــۀ کــودکان و نوجوانــان بــوده و دولــت از

یکســو ،بایــد یاریگــر ایــن نهــاد و از ســوی دیگــر ،بایــد مداخلــه
ـتی آن در راســتای
کننــدۀ مســتقیم در صــورت ســهلانگاری و کاسـ ِ
اجــرای ایــن اصــل باشــد ،جامعــۀ مدنــی نیــز بهعنــوان ضلعــی
دیگــر از اضــاع یــک نظــام اجتماعــی ،میتوانــد در ایــن مهــم
نقشآفریــن باشــد.
 .21جامعــۀ مدنــی معمــوالً ،در مقابــل دولــت بــه حــوزهای از روابــط
اجتماعــی منتهــی میشــود کــه فــارغ از دخالــت قــدرت سیاســی
اســت 18.اگرچــه در قوانیــن جمهــوری اســامی ایــران ماننــد مــادۀ
 66قانــون آییــن دادرســی کیفــری ،1392نهادهــای مدنــی صرف ـاً
بــه حمایــت از کــودکان و نوجوانــان بزهدیــده 19میپــردازد؛
امــا ،نبایــد از نظــر دور داشــت کــه کــودکان و نوجوانــان مرتکــب
رفتارهــای بزهکارانــه یــا پُرخطــر نیــز نیازمنــد حمایــت از ســوی
ایــن نهادهــا هســتند؛ زیــرا ،فراگیــر بــودن اصــل مصالــح عالیــۀ
کــودکان و نوجوانــان ایجــاب میکنــد کــه ایــن دســته از افــراد
نیــز همــواره مــورد حمایــت قــرار گیرنــد تــا در آینــده وارد عرصــۀ
بزهــکاریِ گســتردهتر و پایــدار نگردنــد.
ت :بنیانهای جرمشناختی
ـی وقــوع یــک پدیــدۀ
 .22جرمشناســی علــم مطالعــۀ علــل و چرایـ ِ
ـب بــزه کیفــری بهعنــوان
مجرمانــه اســت کــه در ایــن پهنــه ،مرتکـ ِ
ـی ایــن رفتارهــا یعنــی بزهدیــده ،معمــوالً گرانیــگاه
بزهــکار و قربانـ ِ
20
بحــث ایــن دانش هســتند .در حــوزۀ بزهکاری کــودکان و نوجوانان
در قلمــرو جرمشناســی معمــوالً ســه گــرو ِه «بزهــکاریِ ناشــی از
مشــکالت و مســائل زیســتی ـ روانــی ـ تربیتــی»« ،بزهــکاری ناشــی
از کنجــکاویِ مرحلــۀ گــذار از کودکــی و نوجوانــی بــه بزرگســالی»
ـی صغــار» مــورد مطالعــه قــرار
و «بزهــکاریِ ناشــی از طــرد اجتماعـ ِ
چگونگــی مقابلــه بــه
و
خصوصیــات
گرفتــه و بــه بررســی علــل،
ِ
آنهــا میپــردازد 21.در ایــن راســتا بایــد توجــه داشــت آنچــه کــه
غالبـاً در حــوزۀ بزهــکاری کــودکان و نوجوانــان مــورد بررســی قــرار
میگیــرد ،رویکردهــای پیشــگیرانه اســت؛ زیــرا ،ا ِعمــال تنبیهــات
ســختگیرانۀ کیفــری و تدابیــر ســرکوبگرانه در قبــال ایــن دســته
14. Ibid, p. 147.

 .15رک :مونی ،آنابلّه و دیگران ،دانشنامۀ جهانی شدن ،ترجمۀ علیرضا طیب ،انتشارات امیرکبیر ،تهران ،چاپ اول ،1394 ،ص 337و بعد.
 .16رک :هلـــد ،دیویـــد و مکگـــرو ،آنتونـــی ،آیـــا جهانـــی شـــدن دچـــار بحـــران شـــده اســـت؟ ،در :نظریههـــای جهانـــی شـــدن ،ترجمـــۀ مســـعود کرباســـیان،
نشرچشمه ،تهران ،چاپ اول ،1388 ،ص.11
 .17رک :صانعی ،پرویز ،حقوق و اجتماع؛ رابطۀ حقوق با عوامل اجتماعی و روانی ،انتشارات طرح نو ،تهران ،چاپ دوم ،1389 ،ص.172
 .18رک :رضوانـــی ،ســـودابه ،جامعـــۀ مدنـــی ،در :جنیـــدی ،لعیـــا و نیازپـــور ،امیرحســـن «بهکوشـــش» ،دانشـــنامۀ سیاســـتگذاری حقوقـــی ،انتشـــارات معاونـــت
حقوقی رئیس جمهور ،تهران ،چاپ اول ،پاییز  ،1399ص.343
 .19رک :شـــفیعی ،شـــیما ،نقـــش ســـازمانهای مردمنهـــاد در حمایـــت از کـــودکان و نوجوانـــان بزهدیـــده و در معـــرض خطـــر بزهدیدگـــی ،پایاننامـــۀ
کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،شهریور .1400
 .20بـــرای مطالعـــۀ بیشـــتر :رک :نجفـــی ابرندآبـــادی ،علـــی حســـین ،جرمشناســـی در آغـــاز هـــزارۀ ســـوم« ،دیباچـــه در» :نجفـــی ابرندآبـــادی ،علـــی حســـین و
هاشـــمبیکی ،حمیـــد ،دانشـــنامۀ جرمشناســـی ،انتشـــارات گنـــج دانـــش ،تهـــران ،چـــاپ پنجـــم ،1397 ،ص 13وبعـــد؛ همچنیـــن رک :پیـــکا ،ژرژ ،جرمشناســـی،
ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی ،نشرمیزان ،تهران ،چاپ چهارم ،بهار .1395
 . 21رک :نجف ــی ابرندآب ــادی ،عل ــی حس ــین ،جرمشناس ــی و عدال ــت کیف ــری ک ــودکان و نوجوان ــان« ،دیباچ ــه در» ،بش ــیریه ،تهم ــورث «ب ــه کوش ــش» ،دانش ــنامۀ
عدالت کیفری کودکان و نوجوانان؛ دیدگاههاُ ،مدلها و گرایشهای بینالمللی ،نشر نگاه معاصر ،تهران ،چاپ اول ،1397 ،ص.17
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از اطفــال نوع ـاً نامطلــوب بــوده و نتیجــۀ عکــس خواهــد داشــت .موقــع اجــرا گذاشــته شــد کــه ایــن قانــون از حیــث ســاختاری
بههمیــن دلیــل اســت کــه در ایــن قلمــرو ،راهبردهــای بازپــروری و تشــکیالتی ،تفاوتهــای بســیاری را بــا قانــون پیــش از خــود،
و بازپذیرســازی در اولویــت قــرار دارنــد و همانگونــه کــه در آینــده داشــت و تحــوالت عظیمــی را در جــدال قــدرت و امنیــت بــا حقــوق
بیشــتر مــورد اشــاره قــرار خواهــد گرفــت ،نظــام عدالــت کیفــری و آزادیهــای فــردی پدیــدار ســاخت.
ایــران نیــز در تــا حــدود نســبتاً زیــادی در ایــن قلمــرو گام برداشــته  .27در ایــن عرصــه بــا توجــه بــه اســناد بینالمللــی حقــوق بشــری
کــه نظــام حقوقــی ایــران بــه برخــی
اســت.
از آنهــا ملحــق شــده و در قالــب قانــون
 .23بــا وجــود ایــن ،رهیافتهــای
یکــی از مهمتریــن اصــول بنیادیــن قانــون
داخلــی خــود قــرار داده ،بــه ایــن تحــوالت
جرمشناســی انتقــادی بهطــور کلــی و
حقــوق کــودک کــه معیــاری بــرای ســنجۀ
کمــک بســیاری کــرد و تــا حدود بســیاری
جرمشناســیهای واکنــش اجتماعــی
شــاخصهای ارزیابانــۀ حقــوق کــودکان
راهبــرد و راهگشــای سیاســتگذاران
بــه نحــو ویــژه در مســیر پیدایــی و
در عرصههــای گوناگــون محســوب
جنایــی ایــران در قلمــرو عدالــت کیفــری
نحــوۀ گفتمــان اصــل مصالــح عالیــه
میشــود ،اصــل مصالــح عالیــه اســت.
بــود .ایــن راهبــرد موجــب دوگانــه شــدن
بســیار قابــل توجــه هســتند .اگرچــه
حقــوق داخلــی و بینالمللــی در ایــران
جرمشناســیهای انتقــادی بــه معنــای
واقعــی کلمــه «جرمشناســی» محســوب نمیشــوند و بــه دنبــال شــد کــه ســرانجام نظــام بینالمللــی ـ اساســی شــدن حقــوق
علتشناســی پدیــدۀ مجرمانــه نخواهنــد بــود؛ بلکــه ،برای دســتیابی کیفــری را بنیــان نهــاد .از جملــه رهیافتهــای بینالمللــی کــه
بــه خواســتهها و مطالبــات سیاســی ،اجتماعــی و ...خــود از عنــوان در ایــن خصــوص بســیار تأثیرگــذار بــود ،میتــوان بــه قانــون
جرمشناســی اســتفاده میکننــد؛ امــا ،بهرغــم ایــن رویکــرد در حقــوق مدنــی و سیاســی (یعنــی میثــاق بینالمللــی حقــوق مدنــی
پهنــۀ حقــوق کیفــری کــودکان و نوجوانــان و بــه طــور خــاص در و سیاســی) و قانــون حقــوق کــودک (یعنــی کنوانســیون حقــوق
عرصــۀ مصالــح عالیــۀ کــودکان و نوجوانــان بزهــکار قابلیــت تحلیــل کــودک) اشــاره داشــت .در همیــن پرتــو قانــون حقــوق کــودک یک
سلســله اصــول و موازیــن را بهعنــوان اســتلزامات حقــوق بشــری
و ارزیابــی دارنــد.
 .24جرمشناســیهای واکنــش اجتماعــی ،موضــوع مطالعــۀ خــود کــودکان بــه دولتهــا تکلیــف نمــود کــه موجــب ورود ایــن اصــول
را نــه مرتکــب رفتارهــای بزهکارانــه و علــل محیطــی و پیرامونــی و موازیــن بــه قوانیــن داخلــی کشــورها خــواه بــه صــورت مســتقیم
او ،بلکــه دســتگاه عدالــت کیفــری و کارگــزاران ایــن سیســتم را و خــواه بــه شــکل غیرمســتقیم گردیــد.
علــت و ریشــۀ ارتــکاب جــرم میدانــد .از ایــنرو ،برپایــۀ ایــن  .28یکــی از مهمتریــن اصــول بنیادیــن قانــون حقــوق کــودک کــه
رویکــرد مطالعاتــی دســتگاه عدالــت کیفــری منجــر بــه تولیــد معیــاری بــرای ســنجۀ شــاخصهای ارزیابانــۀ حقــوق کــودکان
بزهــکاران مکــرر گردیــده و بــه بازچرخــش گرانیــگاه بزهــکار در عرصههــای گوناگــون محســوب میشــود ،اصــل مصالــح
خواهــد انجامیــد .بدینســان اســت کــه میتــوان در چارچــوب عالیــه اســت کــه در بنــد نخســت از مــادۀ ســوم قانــون حقــوق
ایــن رویکــرد مطالعاتــی مباحــث مربــوط بــه قضازدایــی و گفتمــان کــودک مــورد اشــاره واقــع شــده اســت .ایــن اصــل کــه یــک اصــل
عامالشــمول و فراگیــر بــوده و خــود ،مبتنــی بــر اصــول فرعــی و
عدالــت ترمیمــی مطــرح نمــود.
ـی متفاوتــی اســت ،نظامهــای حقــوق کیفــری
شــاخصهای کنترلـ ِ
از جملــه نظــام حقوقــی ایــران را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده
نتیجهگیری
اســت.
 .25نظــام عدالــت کیفــری ایــران پــس از گــذر ســالها از انقــاب  .29سیاســتگذاران جنایــی ایــران از انقــاب ســال  1357تا تحوالت
ســال  ،1357در جهشــی واقعگرایانــه مبتنــی بــر موازیــن حقــوق حقــوق و عدالــت کیفــری در ســال  1392بــه اصــل مصالــح عالیــه
بشــری ،تــا حــدودی تعدیــل شــده و در عرصههــای گوناگــون وقعــی نمینهادنــد و قوانیــن کیفــری را بــا ایــن اصــل منطبــق
عدالــت کیفــری از ســویۀ جزمگرایانــه و انعطافناپذیــر خــود نمیکردنــد؛ لکــن ،از ســال  1392و بهدنبــال تحــوالت صــورت
عــدول کــرده و بــه جهــت رواداریِ کیفــری و تلطیــف حقــوق و گرفتــه ،حقــوق و رویــۀ قضایــی ایــران بــه ایــن اصــل توجــه خاصــی
نظــام عدالــت کیفــری ،ســوق پیــدا کــرده اســت .ایــن جهــش کــه کــرد و در ایــن خصــوص انعــکاس قابــل توجهــی یافــت .بــا وجــود
مبتنــی بــر رهیافتهــای بینالمللــی حقــوق بشــری و شــاید در ایــن ،از آنجایــی کــه نظــام حقــوق کیفــری ایــران برپایــۀ اصــل
نظارتــی چهــارم قانــون اساســی بایــد مبتنــی بــر موازیــن و قواعــد فقهــی ـ
جهــت کاســتن از میــزان فشــارها و الزمــات نهادهــای
ِ
جهانــی و بینالمللــی حقــوق بشــر بــوده اســت ،تبلــور خــود را دو شــرعی باشــد؛ بهرغــم توجــه بســیار زیــادی کــه در تأمیــن اصــل
قانــون مهــم مجــازات اســامی  1392و آییــن دادرســی کیفــری مصالــح عالیــۀ کــودکان و نوجوانــان در نظــام عدالــت کیفــری
ایــران صــورت گرفــت؛ امــا ،همچنــان در پــارهای مــوار ِد قابــل
 1392ظهــور و بــروز داده اســت.
 .26اگــر چــه قانــون مجــازات بالفاصلــه پــس از تصویــب اجرایــی توجــه ،بهویــژه جرایــم شــرعی ،رویکــردی دوگانــه وجــود دارد کــه
شــد؛ امــا ،اجــرای قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه مــدت دو همچنــان الــزام بــه شــرع را اولویــت بــر اســتلزامات بینالمللــی
ســال معطــل مانــد تــا ســرانجام پــس از انجــام اصالحاتــی در حقــوق بشــری قــرار داده اســت.
ایــن قانــون ـ البتــه پیــش از اجــرا ـ النهایــه در ســال  1394بــه
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فهرست منابع
ب :غیرپارسی
 .1آشــوری ،داریــوش ،دانشــنامۀ سیاســی ،امتشــارات مرواریــد،
تهــران ،چــاپ بیســت و چهــارم.1394 ،
 .2آنســل ،مــارک ،دفــاع اجتماعــی ،ترجمــۀ محمــد آشــوری
و علــی حســین نجفــی ابرندآبــادی ،انتشــارات گنــج دانــش،
تهــران ،چــاپ پنجــم ،ویراســت پنجــم.1395 ،
 .3افتخارجهرمــی ،گــودرز و ادیــب ،حســین ،دولــت رفــاه ،در:
جنیــدی ،لعیــا و نیازپــور ،امیرحســن «بهکوشــش» ،دانشــنامۀ
سیاســتگذاری حقوقــی ،انتشــارات معاونــت حقوقــی ریاســت
جمهــوری ،تهــران ،چــاپ اول ،پاییــز .1399
 .4افشــاریراد ،مینــو و آقابخشــی ،علــی ،فرهنــگ علــوم
سیاســی ،نشــر چاپــار ،تهــران ،چــاپ ســوم ،تابســتان .1389
 .5پــرادل ،ژان ،تاریــخ اندیشــههای کیفــری ،ترجمــۀ علــی
حســین نجفــی ابرندآبــادی ،انتشــارات ســمت ،تهــران ،چــاپ
دوازدهــم.1400 ،
 .6پیــکا ،ژرژ ،جرمشناســی ،ترجمــۀ علــی حســین نجفــی
ابرندآبــادی ،نشــرمیزان ،تهــران ،چــاپ چهــارم ،بهــار .1395
 .7خواجهنــوری ،یاســمن ،جهانــی شــدن حقــوق کیفــری
اطفــال بزهــکار ،نشــرمیزان ،تهــران ،چــاپ اول ،تابســتان .1396
 .8دلمــاس ـ مارتــی ،مــیری ،نظامهــای بــزرگ سیاســت
جنایــی ،نشــرمیزان ،تهــران ،چــاپ چهــارم ،زمســتان .1398
 .9دیویــد و مکگــرو ،آنتونــی ،آیــا جهانــی شــدن دچــار بحــران
شــده اســت؟ ،در :نظریههــای جهانــی شــدن ،ترجمــۀ مســعود
کرباســیان ،نشرچشــمه ،تهــران ،چــاپ اول.1388 ،
 .10رســتمی ،هــادی و موســوی ،ســید پوریــا ،مصالــح عالیــۀ
کــودکان و نوجوانــان بزهــکار در ،حقــوق کیفــری ایــران؛ بــا
تأکیــد بــر پاس ـخهای تعزیرمــدار ،مجلــۀ حقوقــی دادگســتری،
دورۀ ،84شــمارۀ  ،112زمســتان .1399
 .11رضوانــی ،ســودابه ،جامعــۀ مدنــی ،در :جنیــدی ،لعیــا و
نیازپــور ،امیرحســن «بهکوشــش» ،دانشــنامۀ سیاســتگذاری
حقوقــی ،انتشــارات معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور ،تهــران،
چــاپ اول ،پاییــز .1399
 .12ریتــرز ،جــرج ،دانشــنامۀ جهانــی شــدن ،ترجمــۀ نــوراهلل

خبرنامه
عدالت
کیفری
مــرادی و محبوبــه مهاجــر ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،تهــران،
جلــد دوم ،چــاپ اول.1395 ،
.13شــفیعی ،شــیما ،نقــش ســازمانهای مردمنهــاد در
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان بزهدیــده و در معــرض خطــر
بزهدیدگــی ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد حقــوق کیفــری
اطفــال و نوجوانــان ،دانشــکدۀ حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه
عالمــه طباطبائــی ،شــهریور .1400
 .14صانعــی ،پرویــز ،حقــوق و اجتمــاع؛ رابطــۀ حقــوق بــا
عوامــل اجتماعــی و روانــی ،انتشــارات طــرح نــو ،تهــران ،چــاپ
دوم.1389 ،
 .15صفــاری ،علــی ،کیفرشناســی؛ تحــوالت ،مبانــی و اجــرای
کیفــر ســالب آزادی ،انتشــارات جنــگل ،تهــران ،چــاپ بیســت
و ششــم.1392 ،
 .16غنـیزادۀ بافقــی ،مریــم ،مصالــح عالیــۀ کــودک در عهدنامــۀ
ـی ایــران ،رســالۀ
حقــوق کــودک ،فقــه اســامی و نظــام حقوقـ ِ
دکتــری حقــوق خصوصــی ،دانشــکدۀ حقــوق دانشــگاه شــهید
بهشــتی.1396 ،
 .17کارییــو ،روبــر ،مداخلــۀ روانشــناختی ـ اجتماعــی زودرس
در پیشــگیری از رفتارهــای مجرمانــه ،ترجمــۀ علــی حســین
نجفــی ابرندآبــادی ،مجلــۀ تحقیقــات حقوقــی دانشــکدۀ حقــوق
دانشــگاه شــهید بهشــتی ،شــمارۀ  35و .1381 ،36
 .18الزرژ ،کریســتین ،درآمــدی بــر سیاســت جنایــی ،ترجمــۀ
علــی حســین نجفــی ابرندآبــادی ،نشــرمیزان ،تهــران ،چــاپ
نهــم.1400 ،
 .19مــک لیــن ،ایــان ،فرهنــگ علــوم سیاســی آکســفورد،
ترجمــۀ حمیــد احمــدی ،نشــرمیزان ،تهــران ،چــاپ دوم ،بهــار
.1387
 .20موســوی ،ســید پوریــا ،مفهــوم و جلوههــای اصــل مصالــح
عالیــۀ کــودکان و نوجوانــان در حقــوق کیفــری ایــران ،پایاننامــۀ
کارشناســی ارشــد حقــوق کیفــری اطفــال و نوجوانــان ،دانشــکدۀ
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران ،شــهریور .1400
 .21مونــی ،آنابلّــه و دیگــران ،دانشــنامۀ جهانــی شــدن ،ترجمــۀ
علیرضــا طیــب ،انتشــارات امیرکبیــر ،تهــران ،چــاپ اول.1394 ،
 .22نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،از حقــوق کیفــری تــا
حقــوق کیفــری صغــار ،دیباچــه در :عباچــی ،مریــم ،حقــوق
کیفــری اطفــال در اســناد ســازمان ملــل متحــد ،انتشــارات
مجــد ،تهــران ،چــاپ دوم.1388 ،

خبرنامه
عدالت
کیفری
 .23نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،بینالمللــی ـ اساســی
شــدن اصــول حقــوق کیفــری ،در :جنیــدی ،لعیــا و نیازپــور،
امیرحســن «بهکوشــش» ،دانشــنامۀ سیاســتگذاری حقوقــی،
انتشــارات معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری ،تهــران ،چــاپ
اول ،پاییــز .1399
 .24نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،تقریــرات درس تاریــخ
حقــوق کیفــری ،دورۀ کارشناســی ارشــد حقــوق جــزا و
جرمشناســی ،دانشــکدۀ حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی،
تهــران ،تهیــه و تنظیــم :ایــرج خلیــلزاده و ســید پوریــا
موســوی ،ســال تحصیلــی  95ـ 1394؛ قابــل دســترس در:
www.lawtest.ir
 .25نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،جرمشناســی در آغــاز
هــزارۀ ســوم« ،دیباچــه در» :نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین و
هاشــمبیکی ،حمیــد ،دانشــنامۀ جرمشناســی ،انتشــارات گنــج
دانــش ،تهــران ،چــاپ پنجــم.1397 ،
 .26نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،جرمشناســی و عدالــت
کیفــری کــودکان و نوجوانــان« ،دیباچــه در» ،بشــیریه ،تهمــورث
«بــه کوشــش» ،دانشــنامۀ عدالــت کیفــری کــودکان و نوجوانــان؛
دیدگاههــاُ ،مدلهــا و گرایشهــای بینالمللــی ،نشــر نــگاه
معاصــر ،تهــران ،چــاپ اول.1397 ،
 .27نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،دربــارۀ ســن و علــوم
جنایــی ،دیباچــه در :رجبیپــور ،محمــود ،مبانــی پیشــگیری
اجتماعــی رشــدمدار از بزهــکاری اطفــال و نوجوانان ،نشــرمیزان،
تهــران ،چــاپ اول.1391 ،
 .28نجفــی ابرندآبــادی ،علــی حســین ،سیاســت جنایــی
ســازمان ملــل متحــد ،مجلــۀ تحقیقــات حقوقــی ،دانشــکدۀ
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی ،شــمارۀ  ،18دی .1374
 .29نیازپــور ،امیرحســن ،حقــوق کیفــری کــوکان و نوجوانــان؛
فرآینــد پاســخدهی بــه بهــکاری کــودکان و نوجوانــان،
نشــرمیزان ،تهــران ،چــاپ ســوم ،بهــار .1401
ب :غیرپارسی
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گامی روبهجلو در شناخت حقوق زندانی
یا تحدید حقوق زندانیان
(بررسی آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب )1400
عبدالحسین سلطانی رنانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
پــس از تصویــب آییننامــه جدیــد ســازمان زندانهــا و اقدامــات
تأمینــی و تربیتــی توســط ریاســت وقــت قــوه قضاییــه تاکنــون
نــکات مختلفــی دربــاره نقــاط ضعــف و قــوت ایــن آییننامــه و
چالشهــای قانونــی و قضایــی آن مطــرح شــده اســت کــه مجــال
پرداختــن بــه ایــن مــوارد در ایــن نوشــتار فراهــم نیســت .گذشــته
از ایــرادات شــکلی ناظــر بــه نحــوه نــگارش متــن ایــن آییننامــه
و برخــی ایــرادات ماهــوی موجــود در متــن ،چندیــن چالــش
ی بیــن متــن آییننامــه و قوانیــن شــکلی
کلــی و البتــه ناســازگار 
و ماهــوی کیفــری وجــود دارد کــه حســب اقتضائــات ،ذیــل دو
گفتــار در ایــن نوشــتار بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
الف) چالشهای کلی آییننامه
از اصــول کلــی آییننامــه نویســی ایــن اســت کــه آییننامــه
بــا قوانیــن باالدســتی اعــم از قوانیــن موضوعــه عــادی و قانــون
اساســی و بهطــور خــاص بــا قانونــی کــه آییننامــه در راســتای
اجــرای آن تنظیــم شــده اســت ،در تعــارض و تضــاد نباشــد و
نیــز صرف ـاً بــه موضــوع خــاص موردنظــر قانونگــذار در راســتای
اجــرای قانونــی کــه ریشــه و اســاس آن آییننامــه اســت بپــردازد؛
اصولــی کــه بهوضــوح مشــخص اســت در نــگارش آییننامــه
اجرایــی ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی مــورد
غفلــت قــرار گرفتــه اســت.

 -1مانع نبودن آییننامه
منظــور از مانــع نبــودن آییننامــه ایــن اســت کــه آییننامــه
یادشــده بهطــور خــاص در راســتای اجــرای مــواد  528 ،520و
 646قانــون آییــن دادرســی کیفــری وضــع و تصویب شــده اســت.
مــواد قانونــی مزبــور ذیــل بخــش پنجــم قانــون و تحــت عنــوان
اجــرای احــکام کیفــری و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی گنجانــده
شــدهاند و عمدتـاً ناظــر بــه نحــوه برخــورداری زندانیــان از مزایــا
و حقــوق پیشبینیشــده در راســتای پایبنــدی و همنوایــی
ایشــان بــا برنامههــای اصالحــی و تربیتــی زنــدان اســت؛ ولیکــن
همانگونــه کــه از نــام آییننامــه مشــخص اســت ایــن آییــن-
نامــه ناظــر بــه ســازمان زندانهــا هــم اســت .بهعبارتدیگــر
از یــک ســو آییننامــه حقــوق و تکالیــف زندانیــان را مشــخص
میکنــد و از ســوی دیگــر ناظــر بــه تشــکیالت اداری و ســاختار
زنــدان و ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی هــم
میشــود .آییننامــه مزبــور هــم تکالیــف کارکنــان و نحــوه
نظــارت بــر عملکــرد ایشــان را دربــردارد و هــم قصــد بیــان
برنامههــای بازپرورانــه و اصالحــی در مــورد بزهــکاران را داشــته
اســت؛ حالآنکــه مــواد  520و  528قانــون آییــن دادرســی
کیفــری کــه ایــن آییننامــه بهطــور خــاص در راســتای اجــرای
ایــن مــواد نگاشــته شــده اســت ،آییننامــه را مربــوط بــه
نحــوه نگهــداري و طبقهبنــدي محكومــان و متهمــان ،اشــتغال
و حرفهآمــوزي آنــان ،برنامههــاي بازپــروري ،نحــوه مالقــات
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زندانيــان ،نحــوه اداره كانونهــاي اصــاح و تربيــت و كيفيــت
اصــاح و تربيــت اطفــال و نوجوانــان در آنجــا ،طبقهبنــدي
اطفــال و نوجوانــان از حيــث جنــس ،ســن ،نــوع جرايــم و امــور
اجرايــي ايــن كانونهــا و نحــوه اجــراي مجــازات حبــس و نیــز
بهرهبــردن زندانــی از مرخصــی و امتیازاتــی اینچنیــن دانســته
اســت؛ بنابرایــن پرداختــن بــه امــوری همچــون ظاهــر کارکنــان
زنــدان و نظــارت بــر ایشــان از ایــن حیــث ،اجــرای مراس ـمهای
صبحــگاه و شــامگاه ،طبقهبنــدی شــغلی کارکنــان کــه مربــوط
بــه شــئون اداری و ســاختار و تشــکیالت زنــدان اســت دور از
هــدف اولیــه وضــع و تصویــب ایــن آییننامــه بــه نظــر میرســد.
ازای ـنرو آییننامــه مانــع نبــوده و امــوری نهچنــدان مرتبــط بــا
دلیــل وضــع و تصویــب آییننامــه در آن بهوفــور ذیــل مــواد
مربــوط بــه ســاختار زنــدان و تکالیــف کارکنــان آن بــه چشــم
میآیــد .از ســوی دیگــر آییننامــه مورداشــاره در بســیاری از
مــوارد عمدت ـاً بــه تکالیــف زندانیــان و ضمانــت اجراهــای عــدم
رعایــت ایــن تکالیــف پرداختــه اســت.
 -2تحدید آزادیها فراتر از قانون
برخــی از ضمانــت اجراهایــی کــه در ایــن آییننامــه بــرای زندانیان
در صــورت عــدم رعایــت مقــررات و ضوابــط پیشبینیشــده رنــگ
و بــوی مجــازات دارنــد و از حیطــه تنبــه انضباطــی صــرف فراتــر
رفتهانــد .بهطــور مثــال نگهــداری زندانــی مرتکــب تخلــف و دارای
حالــت خطرنــاک حســب تشــخیص شــورای انضباطــی بــرای ده
یــا پانــزده روز در محلهــای جداگانــه و عنداالقتضــا محلهــای
انفــرادی ،واقع ـاً فراتــر از تنبیــه انضباطــی اســت؛ بهویــژه کــه در
قانــون آییــن دادرســی کیفــری و ســایر قوانیــن مرتبــط جــوازی
در خصــوص نگهــداری زندانــی در اتــاق و یــا ســلول انفــرادی
وجــود نــدارد؛ بنابرایــن همانگونــه کــه در دادنامــه شــماره 435
هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در خصــوص ابطــال بنــد 4
مــاده  169آییننامــه اجرایــی ســازمان زندانهــا مصــوب 1380
در خصــوص نگهــداری زندانیــان در حبــس انفــرادی اســتدالل
شــده اســت «طبــق اصــل  36قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران حکــم بــه مجــازات و اجــرا آن بایــد تنهــا از طریــق دادگاه
صالــح و بهموجــب قانــون باشــد و بهصراحــت اصــل  39قانــون
مزبورهتــک حرمــت و حیثیــت محکومــان بــه زنــدان بــه هــر
صــورت ممنــوع و مســتوجب مجــازات اعــام گردیــده اســت و
حکــم مقــرر در مــاده  579قانــون مجــازات اســامی نیــز مفهــم
عــدم جــواز اعمــال مجــازات مقــرر دربــاره محکومــان بــه نحــو
ســختتر از حــد متعــارف اســت .نظــر بــه اینکــه از طــرف مقنــن
حکمــی در بــاب مجــازات حبــس بهصــورت انفــرادی انشــاء
نشــده و اجــرای آن کــه موجــب محرومیــت زندانــی از مجالســت و
گفتوگــو بــا ســایر زندانیــان و تألمــات روحــی و تبعــات نامــوزون
ناشــی از آن اســت ،از مصادیــق بــارز شــدت عمــل در نحــوه و
کیفیــت اجــرای مجــازات حبــس میباشــد ».اعطــای اختیــار بــه
شــورای انضباطــی زنــدان در تشــخیص شــدت تخلــف و حکــم بــه
نگهــداری زندانــی بهصــورت انفــرادی از مصادیــق مجــازات بــوده
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کــه میبایســت بهموجــب قانــون و در دادگاه صالــح صــورت
پذیــرد و نــه در شــورای انضباطــی زنــدان کــه از ایــن دو وجــه
خالــی اســت.
ب) عــدم تطابــق برخــی احــکام آییننامــه بــا احــکام
قوانیــن دیگــر
در برخــی از مــواد آییننامــه مزبــور احکامــی وجــود دارد کــه در
مقایســه آن بــا احــکام کیفــری قوانیــن موضوعــه ،عــدم ســازگاری
بهوضــوح مشــخص اســت .بــرای مثــال میتــوان بــه دو مــورد
زیــر اشــاره کــرد.
 -1ممنوعیــت فراینــد اصالحــی رأی بــاز بــرای برخــی از
زندانیــان
مــاده  184آییننامــه برخــی از زندانیــان را در ســه بنــد ،حســب
نــوع جــرم ارتکابــی ،شــدت ارتــکاب ،وســیله ارتــکاب جــرم،
مجــازات قانونــی ،ارتــکاب جــرم حیــن تحمــل حبــس و  ...از
شــرکت در فراینــد اصالحــی رأی بــاز یــا همــان اشــتغال در مراکز
حرفهآمــوزی و اشــتغال و خــارج از مؤسســه ،ممنــوع دانســته
اســت .بــا دقــت در بنــد «ب» ایــن مــاده مشــخص میشــود کــه
در تصویــب و وضــع ایــن مــاده دقــت الزم بــه عمــل نیامــده اســت
زیــرا مثـ ً
ا محکومــان بــه اخــال در نظــام اقتصــادی را بهصــورت
کلــی و مطلــق در زمــره ایــن زندانیــان آورده؛ حالآنکــه در حــال
حاضــر مجــازات قانونــی اخــال در نظــام اقتصــادی حســب میزان
دامنــه وســعت جــرم بــه عمــده و غیــر عمــده و حســب قصــد و
نیــت مرتکــب بــه اخــال بــا قصــد مقابلــه بــا نظــام و بــدون ایــن
قصــد تقســیمبندی میشــود کــه حســب مــورد طیــف مجــازات
قانونــی گســترده و متفاوتــی اعــم از اعــدام تــا حبــس درجــه پنــج
را دربردارنــد.
همچنیــن اســت در خصــوص محکومــان بــه تجــاوز بــه عنــف!
مجــازات قانونــی تجــاوز بــه عنــف اعــم از زنــا و لــواط وفــق مــواد
 224و  231قانــون مجــازات اســامی ،اعــدام یــا همــان مجــازات
ســالب حیــات اســت .حالآنکــه محکومیــن بــه مجــازات ســالب
حیــات در بنــد «الــف» ایــن مــاده مورداشــاره قــرار گرفتهانــد.
مگــر آنکــه گفتــه شــود کــه منظــور از محکومیــن بــه تجــاوز بــه
عنــف در بنــد «ب» ایــن مــاده ناظــر بــه فرضــی اســت کــه مثـ ً
ا
متجــاوز بــه عنــف وفــق شــرایط مقــرر قانونــی توبــه نمــوده باشــد
و مجــازات آن وفــق تبصــره  2مــاده  114حبــس تعزیــری درجــه
 6گرفتــه اســت؛ در ایــن صــورت ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه
اگــر مرتکــب واقعـاً توبــه کــرده اســت آیــا بــا توجــه بــه شــرایط
احــراز توبــه چنیــن فــردی حالــت خطرنــاک دارد یــا مجــازات
شــدیدی دارد کــه میبایســت از ایــن مزیــت محــروم شــود؛
فلــذا مشــخص نیســت مبنــای ایــن تقســیمبندی در ایــن بندهــا
چیســت .خصوصــاً آنکــه برخــی مرتکبیــن جرایــم بــا مجــازات
قانونــی شــدیدتری از آنچــه در ایــن مــاده مطــرح شــده هســتند
ولیکــن مشــمول ایــن ممنوعیــت قــرار نگرفتهانــد.
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 -2عــدم اعتنــای کافــی بــه حقــوق زندانیــان اقلیتهــای
مذهبــی و دینــی

غیرعمــدی در حــال ســپری کــردن محکومیــت خــود هســتند .بهعنــوان
یــک حداقــل ،مقــام واضــع ایــن آییننامــه و یــا ســایر مراجــع ذیربــط
در ایــن امــر میتوانســتند بــا ارائــه ضابطــهای در خصــوص تعــداد و
درصــد ســاکنان دارای اقلیــت ایــن مناطــق یــا تعــداد زندانیهــای دارای
اقلیــت در یــک زنــدان ،نســبت بــه رعایــت حقــوق دینــی ایــن افــراد
اهتمــام بیشــتری نشــان دهنــد خصوصـاً آنکــه اجــرای مراســم دینــی و
مذهبــی بــرای زندانیــان در زنــدان گام مؤثــر و مهمــی در فراینــد اصــاح
و بازپــروری ایشــان بــه شــمار مــیرود و در ایــن مــورد فرقــی میــان
زندانیــان مســلمان بــا زندانیــان ســایر ادیــان بــه رســمیت شناختهشــده
وجــود نــدارد.

آنچــه در خصــوص زندانیــان دارای اقلیتهــای دینــی و مذهبــی در
ایــن آییننامــه آمــده اســت از چنــد جهــت قابــل انتقــاد اســت؛ نخســت
اینکــه مطابــق اصــل ســیزدهم قانــون اساســی «ایرانیــان زرتشــتی،
ی دینــی شــناخته میشــوند کــه
کلیمــی و مســیحی تنهــا اقلیتهــا 
ی خــود آزادنــد و در احــوال
در حــدود قانــون در انجــام مراســ م دینــ 
ن خــود عمــل میکننــد».
ق آییــ 
ی بــر طبــ 
ت دینــ 
شــخصیه و تعلیمــا 
انجــام مراســم دینــی در ادیــان مورداشــاره گاه بهصــورت فــردی
و گاه بهصــورت اجتماعــی و در مکانهــای خاصــی ماننــد کلیســا و
بــا حضــور روحانــی دینــی مربوطــه قابــل انجــام اســت؛ فلــذا زندانیــان نتیجهگیری
دارای ایــن اقلیتهــای دینــی میبایســت از ایــن امــکان برخــوردار
باشــند حالآنکــه بــر اســاس مــاده  87آییننامــه زندانیــان اقلیتهــای از مجمــوع مباحــث مطرحشــده در ایــن نوشــتار و ســایر مفــاد آییننامــه
دینــی شناختهشــده در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مزبــور کــه مجــال بررســی آن در ایــن ســطور فراهــم نشــد میتــوان
صرف ـاً میتواننــد یــک جلــد کتــاب مقــدس خــود را در اختیــار داشــته اســتنتاج کــرد کــه اگرچــه آییننامــه مزبــور بــا شــناخت برخــی نهادهای
باشــند؛ و حضــور نماینــده اقلیتهــای دینــی و مذهبــی در مؤسســه کیفرشــناختی و جــرم شــناختی ماننــد ضــرورت طبقهبنــدی زندانیــان،
تفکیــک انــواع مؤسســات کیفــری ،احتــرام بــه
جهــت هدایــت و ارشــاد ،بــه درخواســت
عــزت و کرامــت زندانیــان ،ضــرورت احتــرام
زندانــی و پــس از موافقــت رئیــس و مســؤول
توجــه بــه رعایــت ظرافتهــای مقــرره نویســی،
بــه عقایــد زندانــی ،تأمیــن امنیــت و عدالــت،
حفاظتواطالعــات مؤسســه بــا رعایــت
امعــان نظــر بــه زندانیــان دارای اقلیــت ،اشــراف
پرهیــز از تبعیــض و برخــورداری عادالنــه
قوانیــن و مقــررات ســازمان امکانپذیــر
بــه قوانیــن عــادی و اصــول مرتبــط قانــون
از حقــوق ،ضــرورت رعایــت مشــاورههای
اســت؛ بنابرایــن اوالً در مــورد اختصــاص
اساســی ،بهرهمنــدی از نظــرات کارشناســی
بهداشــتی و ســامتمدار جســمی و روانــی
مکانــی بــرای انجــام فعالیتهــای دینــی ایــن
اســاتید و صاحبنظــران رشــتههای حقــوق
ســعی در برداشــتن گامــی روبهجلــو داشــته
زندانیــان در آییننامــه تصریــح و جــوازی
کیفــری ،جرمشناســی و کیفرشناســی از مــوارد
پیشــنهادی در نــگارش ایــن اییننامــه اســت.
اســت ،در برخــی مــوارد در اثــر عــدم رعایــت
وجــود نــدارد و صرفــاً مــاده  92آن بــه
ظرافتهــای مقــرره نویســی ،عــدم امعــان
احــداث نمازخانــه وفــق شــئون دینــی اســام
نظــر بــه زندانیــان دارای اقلیــت ،عــدم اشــراف
اشــاره میکنــد و ثانیــاً حضــور نماینــده
دینــی اقلیتهــا را منــوط بــه درخواســت زندانــی ،پــس از تأییــد رئیــس بــه قوانیــن عــادی و اصــول مرتبــط قانــون اساســی ،عــدم بهرهمنــدی
و مســئول حفاظــت اطالعــات مؤسســه و بــا رعایــت مقــررات ســازمان از نظــرات کارشناســی اســاتید و صاحبنظــران رشــتههای حقــوق
امکانپذیــر دانســته اســت و مشــخص نیســت منظــور از مقــررات و کیفــری ،جرمشناســی و کیفرشناســی و  ...نتوانســته اســت بهطــور
قوانیــن ســازمان چیســت و اگــر اصـ ً
ا چنیــن مقــررهای در ایــن ســازمان کامــل بــه ایــن هــدف نائــل شــود.
وجــود دارد چگونــه میتــوان از آن مطلــع شــد و آیــا اصـ ً
ا در دســترس
همــگان قــرار دارد؟ شــایانذکر اســت کــه برابــر مــاده  41حداقــل منابع
مقــررات معیــار بــرای رفتــار بــا زندانیــان 1کــه از آن بــه قواعــد «مانــدال»
تعبیــر میشــود «اگــر زنــدان تعــداد کافــي زندانــي پيــرو يــك ديــن  -1آییننامــه اجرایــی ســازمان زندانهــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی
داشــته باشــد ،نماينــده باصالحيــت از آن ديــن بايــد منصــوب يـــا تائیــد مصــوب 1400
شـــود .اگـــر تعـــداد زندانيــان ايجــاب کنــد و شــرايط اجازه دهــد ،حضور  -2قانون مجازات اسالمی مصوب 192
نماينــده فــوق بايــد بــر مبنــای تماموقــت باشــد .نماينــدهاي باصالحيــت  -3قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
بايد مجاز باشـــد در زمـانهـــاي مناســـب مراســـم مـــنظم دينــي انجام  -4قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
دهــد و ايــن مراســم را بهطــور خصوصــي نيــز بــراي زندانيــان هــم ديــن  -5حداقــل مقــررات معیــار بــرای رفتــار بــا زندانیــان در نخســتین
خــود بــه عمــل آورد؛ دسترســي بــه نماينــده باصالحيــت هيــچ دينــي کنگره سازمان ملـــل متحـــد دربـــاره پیشـــگیری از جـــرم و رفتـــار بـــا
مجرمـــان مصــوب 1955
نبايــد از هيــچ زندانــي دريــغ شــود».
انتقــاد دوم ایــن اســت کــه از دیربــاز برخــی مناطــق و اســتانهای  -6مباحــث مطرحشــده در شــصت و ســومین جلســه نشس ـتهای دوره
کشــور دارای تراکــم جمعیتــی فراوانــی از اقلیتهــای دینــی بودهانــد دکتــری گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی دانشــکده حقــوق شــهید
کــه برخــی از ایــن افــراد بــه ســبب ارتــکاب برخــی جرایــم عمــدی و یــا بهشــتی مــورخ  10خــرداد 1401
 .1حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان در نخستین کنگره سازمان ملـل متحـد دربـاره پیشـگیری از جـرم و رفتـار بـا مجرمـان مصوب 1955
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گزارش
تنظیمکننده :لیال علمی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نشســت شــصت و ســوم از سلســه نشســتهای دوره دکتــری
گــروه حقــوق جــزا و جرمشناســی بــا ســخنرانی اقــای دکتــر علــی
صفــاری ،دانشــیار دانشــکده حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی بــا
موضــوع «مــروری بــر اییننامــه زندانهــا مصــوب ســال  »1400در
تاریــخ  10خــرداد مــاه  1401بــا حضــور ســرکارخانم دکتــر نســرین
مهــرا ،دکتــر رجــب گلدوســت جویبــاری دکتــر باقــر شــاملو ،دکتــر
علــی حســین نجفــی ابرندابــادی ،دکتــر امیرحســن نیازپــور ،دکتــر
مهــدی صبوریپــور ،دانشــجویان دوره دکتــری و ســایر حضــار
برگــزار گردیــد .خالصــه نشســت بــه شــرح زیــر میباشــد:
آییــن نامــه زندانهــا ششــمین آییــن نامــهای اســت کــه بعــد از
انقــاب تصویــب شــده اســت؛ قــرار بــود ظــرف مــدت  ۶مــاه ایــن
اییننامــه تصویــب شــود امــا فراینــد تصویــب آن تــا  ۶ســال بــه
طــول انجامیــد .مــواردی از ایــن آییــن نامــه خــاف قانــون اساســی
و قانــون عــادی بــه شــمار مــیرود ،چــون عطــف بــه ماســبق
میشــود در حالــی کــه ایــن موضــوع ،خــاف شــرایط شــکلی
آییــن نامــه اســت .انتقــاد دیگــر ان اســت کــه چــرا اصــا ایــن
آییــن نامــه بــه تصویــب رئیــس قــوه قضائیــه رســیده اســت کــه
مشــکالتی در ابطــال آن بــه وجــود مــی آورد بهتــر بــود مفــاد آن
توســط وزیــر دادگســتری نوشــته میشــد .ایــن آییــن نامــه ۳۴۲
مــاده دارد و در مشــهد تصویــب شــده اســت.
اگــر یــک مقایســه اجمالــی داشــته باشــیم از آییــن نامههــا چــه از
لحــاظ ماهــوی و چــه از لحــاظ شــکلی؛ «ایــن آییــن نامــه بدتریــن
آییــن نامــه ای اســت کــه تصویــب شــده» از جملــه مســتند آن
میتــوان اشــاره کــرد بــه ایــن مــورد کــه قبــل از تصویــب ایــن
آییــن نامــه درآمــد زندانــی بیــن خــود و خانــواده اش تقســیم
مــی شــد ولــی االن در صــورت رضایــت خــود زندانــی ایــن اقــدام
صــورت میگیــرد در حالــی کــه نفقــه افــراد واجــب النفقــه بــه
عهــده مــرد اســت و ایــن مصداقــی از مخالفــت صریــح بــا قانــون
محســوب میشــود .ایــراد دیگــری کــه نســبت بــه ایــن آییــن نامــه
مطــرح اســت میتــوان اشــاره کــرد بــه اینکــه در ایــن آییــن نامــه
بهتــر بــود بــه جــای مقــررات اداری و اجرایــی مربــوط بــه ســازمان

زندانهــا؛ حقــوق زندانیــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و «امــور
زندانیــان یــا حقــوق زندانیــان» نــام میگرفــت .از بیــن زندانیــان
دو ســوم آنهــا متهــم هســتند کــه هنــوز جرمشــان ثابــت نشــده
اســت .در تعریــف زندانــی متهــم را جــزء زندانیــان محســوب نمــی
کننــد بــا ایــن حــال در قوانیــن دیگــر شــاهد هســتیم کــه تصریــح
شــده در مــورد متهمیــن حقــوق محکومــان اجــرا خواهــد شــد.
اقــدام هــر کاری علیــه زندانیــان و تضییــق حقــوق آن هــا نیــاز بــه
قانــون دارد و نمیتــوان تــا ایــن حــد بــه آییــن نامــه تکیــه کــرد.
مشــکل اساســی کــه در نظــام حقوقــی مخصوصــا نظــام حقــوق
کیفــری کشــور روبــه رو هســتیم نظــارت بیرونــی اســت .نظــارت
بــر آنچــه کــه در زندانهــا میگــذرد بــر عهــده ی قاضــی
نیســت ،بایــد ســاختاری فراهــم شــود کــه مجلــس بتوانــد در ایــن
عرصــه وارد شــود و سیســتمی ایجــاد کــرد کــه قــوه قضائیــه قابــل
اســتیضاح در مجلــس باشــد؛ در ایــن حــال نــه تنهــا اصــل تفکیــک
قــوا نقــض نمیشــود چــرا کــه مداخلــه در رای دادگاه و قضــات
مســتلزم دخالــت مجلــس ( قــوه مقننــه) در قــوه قضائیــه اســت
بلکــه باعــث ایجــاد تعهــد کاری و بهبــود سیســتم حقوقــی در بعــد
عملــی نیــز میشــود.
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گزارش

درآمدی بر «سلسله نشستهای عدالت
کیفری و حقوق بشر»
سمیه پرهیزکاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
در راســتای تبییــن تاثیــر حقــوق بشــر بــر مفهــوم عدالــت
کیفــری جایــگاه آمــوزش و پژوهــش در ایــن حــوزه ،جایــگاه
بــی بدیلــی اســت؛ کــه مرکــز تحقیقــات و کرســی حقــوق بشــر،
صلــح و دموکراســی یونســکو در دانشــگاه شــهید بهشــتی در
راســتای یکــی از وظایــف ذاتــی خــود بــه آن پرداختــه اســت.
بدیــن ترتیــب برگــزاری نشســت هــای تخصصــی بــا عنــوان
«سلســله نشســت هــای عدالــت کیفــری و حقــوق بشــر» در
دســتور کار ایــن مرکــز قــرار گرفتــه اســت .ارائــه مباحــث و
یافتههــای نویــن در حــوزه عدالــت کیفــری بــا رویکــردی
حقــوق بشــری و افزایــش تبــادل اطالعــات علمــی و کمــک
بــه رشــد و گســترش ایــن مفهــوم در ابعــاد مختلــف پهنــه
عدالــت کیفــری از دســتاوردهای ایــن سلســله نشســت هــا
مــی باشــد .در ایــن چارچــوب نشســت افتتاحیــه ایــن سلســله
نشســتها در تاریــخ  1401/01/30بــا حضــور آقایــان دکتــر
حســین میرمحمدصادقــی و دکتــر باقــر شــاملو برگــزار شــد کــه
خالصــه مــوارد مطروحــه توســط ایــن اســاتید ارائــه میگــردد.
دکتــر باقــر شــاملو :عدالــت کیفــری از ابعــاد مختلــف
تحــت تاثیــر مفاهیــم حقــوق بشــری قــرار گرفتــه
اســت.
عدالــت کیفــری از ابعــاد مختلــف تحــت تاثیــر مفاهیــم حقــوق
بشــری قــرار گرفتــه و همیــن امــر ســبب ارتقــاء و تثبیــت و
تقویــت حقــوق جــزا و جامعــه حقوقــی شــده اســت .حقــوق
بشــر و عدالــت کیفــری دارای رابطــه نزدیکی هســتند .دســتاورد
حقــوق بشــر هدایــت ،کنتــرل و کمــک بــه حقــوق کیفــری
بــرای دفــاع از ارزشهــای جامعــه بشــری اســت .بــرای درک

بهتــر رابطــه حقــوق بشــر بــا عدالــت کیفــری ضــروری اســت تــا
بــه بســترهای ظهــور و بــروز حقــوق بشــر توجــه کنیــم.
در قــرن  15و  16بــه بعــد ،علــوم تجربــی رشــد گســتردهای
داشــتند؛ امــا همچنــان پیشــرفتی در میــان روابــط انســانها
بــا یکدیگــر و حاکمــان بــا افــراد تحــت امــر و ســایر روابــط
اجتماعــی وجــود نداشــت .تــا مدتهــا حاکمــان تمایلــی بــه
تنظیــم روابــط اجتماعــی نداشــتند و بــر اســاس ســلیقه و
تشــخیص خــود عمــل میکردنــد .همیــن امــر ســبب بــروز
فجایــع بزرگــی همچــون جنگهــای جهانــی و قربانــی شــدن
میلیونهــا انســان بیگنــاه شــد.از همیــن رهگــذر بــود کــه
حقــوق بــرای تنظیــم روابــط اجتماعــی متولــد شــد و حقــوق
بشــر ظهــور کــرد .تولــد حقــوق بشــر در واقــع پاســخی بــه
واکنشهــای افراطــی بــود کــه در زمینههــای مختلــف
اجتماعــی و تعامــل افــراد و حاکمــان وجــود داشــت.
بســترهای ظهور حقوق بشر عبارتنداز:
 )1حمایــت از حــق حیــات ،بــه عنــوان مهمتریــن موهبــت
الهــی کــه نبایــد مــورد تعــرض قــرار گیــرد.
 )2حقــوق بشــر دوســتانه در زمینــه کنتــرل رفتــار جنگــی:
جنــگ بایــد ضابطهمنــد باشــد و نمیتــوان جــان و مــال
افــراد بیگنــاه را مــورد تعــرض قــرار داد.
 )3حقــوق بشــر مبتنــی بــر کیفیــت زندگــی انســانها و
برخــورداری از حداقــل زندگــی مــادی ،حــق بــر آمــوزش ،حــق
بــر توســعه و نظایــر آن.
 )4توســعه حقــوق بشــر و حقوقــی کــه غیرمســتقیم بــر کیفیــت
زندگــی انســانها تاثیــر میگذارنــد .ماننــد حــق بــر اشــتغال،
حــق بــر مجــازات نشــدن ،حــق بــر هــوای پــاک و امثــال آن.
انســانهای خطــاکار را نبایــد بــه ســبب کرامــت ذاتــی شــان
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تحــت مجازاتهــا و کیفرهــای ناعادالنــه قــرار داد .کیفــر
از عصرهــای گذشــته بــر جــای مانــده کــه نــه تنهــا موثــر
نیســت بلکــه اثــر تقابلــی نیــز در پــی دارد .بایــد بزهــکار را
بــه شــیوههای دیگــری مــورد اصــاح و تنبیــه قــرار داد تــا
موجبــات بازاجتماعــی کــردن او فراهــم شــود.
جوهــره حقــوق بشــر ،کرامــت انســانی و میــزان توجــه بــه آن
اســت .امــری کــه در قــرآن کریــم هــم بــه آن اشــاره شــده
اســت (آیــه  70ســوره اســراء) .بنابرایــن ،در مباحــث حقــوق
کیفــری در حوزههــای جرمانــگاری ،تعییــن مجــازات و اجــرای
مجــازات و ...همــواره بایــد ایــن اصــل را ســرلوحه قــرار داد و
رویکردهــای اصالحــی و بازپرورانــه را دنبــال کــرد.
ارزیابــی نظــام حقوقــی ایــران از لحــاظ رعایــت موازیــن حقــوق
بشــر :نــگاه اســام بــه انســانها ،نــگاه کرامــت مدارانــه اســت.
در قرائتهــای قــرآن و برخــی از روایــات همــواره شــاهد بــه
کارگیــری رویکــردی مبتنــی بــر مســامحه و آســان گیــری و
اجــرای مجازاتهــا بــر مبنــای اصــل احتیــاط هســتیم .بــه
کارگیــری راههــای پیشــگیری بــه مراتــب بهتــر از واکنشهــای
کیفــری اســت.
در زمینــه دادرســی کیفــری نیــز عدالــت کیفــری اقتضــاء مــی
کنــد کــه محاکمــه متهــم در پرتــو قانــون و حمایــت و ضمانــت
از حقــوق اساســی وی در جمیــع مراحــل دادرســی و فراهــم
نمــودن اســباب قانونــی الزم بــرای دفــاع همچــون اصــل قانونــی
بــودن جرایــم و مجازاتهــا ،تســاوری در برابــر قانــون و حفــظ
کرامــت انســانی وی در محکمــهای قانونــی ،صالحیــتدار،
مســتقل و بــی طــرف انجــام گیــرد.
دکتــر حســین میرمحمــد صادقــی :رابطــه حقــوق بشــر
و حقــوق جــزا بــا یکدیگــر را میتــوان یــک رابطــه
مبهــم و گاه متناقــض دانســت.
رابطــه حقــوق بشــر و حقــوق جــزا بــا یکدیگــر را میتــوان یــک
رابطــه مبهــم و گاه متناقــض دانســت کــه بــا هــر چــه چیرهتــر
شــدن حقــوق بشــر بــر آن در حــال تلطیــف شــدن اســت.
تناقــض بــا حقــوق بشــر در بطــن عدالــت کیفــری کــه مبتنــی
بــر مجــازات کــردن اســت قــرار دارد؛ زیــرا در واقــع حقــوق
کیفــری بعضــی از حقــوق بنیادیــن شــخص را محــدود یــا ســلب
میکنــد .حــال آنکــه همیــن نظــام کیفــری وظیفــه حمایــت
از حقــوق بنیادیــن را نیــز ایفــا میکنــد .مباحــث حقــوق بشــر
بــه طــور فزاینــدهای بــر حقــوق جــزای نویــن ســایه افکنــده
اســت.در واقــع ،حقــوق جــزا بــه شــدت از آموزههایــی چــون
فردگرایــی و انســانمداری کــه محــور حقــوق بشــر اســت تاثیــر
پذیرفتــه اســت.
حقــوق جــزا ،تضمینــات حقوقــی را بــرای نقــض حقــوق بشــر
فراهــم میکنــد .نظــام حقــوق بشــر دولتهــا را ملــزم میکنــد
کــه مــوارد نقــض حقــوق بشــر را جرمانــگاری کننــد .در ابتــدا
اعالمیــه حقــوق بشــر جنبــه توصیـهای داشــت ولــی امــروزه بــه
دنبــال ســازوکاری اســت کــه هــم پیشگیرانــه باشــد و هــم
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کیفرگــرا ،تــا در مــوارد نقــض حقــوق بشــر وارد عرصــه شــود.
در قانــون اساســی ایــران مــواردی ماننــد ممنوعیــت شــکنجه،
ممنوعیــت اســتراق ســمع و کشــف مکالمــات تلفنــی و
مراســات پســتی و مخابراتــی ،ممنوعیــت هتــک حرمــت
اشــخاص و ...پیشبینــی شــده کــه در بخــش تعزیــرات قانــون
مجــازات اســامی بــرای ایــن ارزشهــا ضمانــت اجــرا تعییــن
شــده اســت.این واقعیــت همــواره وجــود دارد کــه حقــوق
بشــر در مــوارد متعــددی نقــض میشــود ولــی مســئله مهــم
و همچنیــن دغدغــه جامعــه جهانــی ایــن اســت کــه بــا ایــن
مــوارد مقابلــه و برخــورد شــود.
همچنیــن تحــوالت در نظــام مجازاتهــا مثــل آزادی مشــروط،
تعلیــق اجــرای مجــازات ،تعویــق صــدور حکــم ،جایگزینهــای
حبــس ،نظــارت الکترونیکــی و نظایــر آن همگــی نشــانگر ایــن
اســت کــه آموزههــای حقــوق بشــر در قوانیــن کیفــری ایــران
در حــال توســعه و گســترش اســت.
نتیجــه آنکــه میــان حقــوق بشــر و حقــوق کیفــری تعامــل و
نزدیکــی وجــود دارد کــه هســته آن در رعایــت هنجارهــای
انســانی اســت .در ابتــدا شــاهد تقابــل بیــن قوانیــن کیفــری و
حقــوق بشــر بودیــم بــه گونــهای کــه مجازاتهــا بــا شــدت
و حــدت اجــرا مــی شــد کــه ناقــض حقــوق بشــر بــه شــمار
میرفــت .امــا رفتــه رفتــه در پرتــو اســناد حقــوق بشــری
شــاهد تلطیــف مجازاتهــا و وضــع ضمانــت اجــرا بــرای نقــض
حقــوق بشــر هســتیم ،امــری کــه در چارچــوب قوانیــن ملــی
کشــورها بــه وضــوح قابــل مشــاهده اســت.
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خبرنامه
عدالت
کیفری

گزارش

نشست دوم:
حقوق زندانیان در نظام عدالت کیفری ایران
ایــن نشســت در تاریــخ  24اردیبهشــت  1401بــا حضــور
اســاتید گرامــی جنــاب آقــای دکتــر عبــاس شــیخ االســامی،
دکتــر همــا گرمــارودی و خانــم منیــژه خاکــی برگــزار شــد،
کــه خالصــه مــوارد مطروحــه توســط ایــن اســاتید بــه شــرح
زیــر میباشــد.
دکتــر عبــاس شــیخ االســامی :مراقبــت و حمایــت
زندانــی پــس از خــروج از زنــدان بحــث بــا اهمیتــی
اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت.
زنــدان یــک شــر ضــروری اســت ،کــه هــم در جهــت تــوان
گیــری از مجــرم و هــم اصــاح و تربیــت او در صــورت داشــتن
یــک برنامــه منســجم ،موثــر اســت .در خصــوص زندانهــا
بــا دو مشــکل عمــده مواجهیــم :متاســفانه ،پــس از انقــاب،
بــه اهمیــت زنــدان در بازاجتماعــی کــردن و بازپــروری
مجــرم پرداختــه نشــد .بــه عبارتــی هنــوز زندانــی متناســب
بــا اســتانداردهای روز و باتوجــه بــه وضعیــت جرایــم و آمــار
بــاالی مجرمیــن ســاخته نشــده ،کــه نمون ـهای از ایــن اوضــاع
نابســامان همچنــان در مشــهد مشــاهده میشــود (بحــث
ســخت افــزاری) .و در قســمت دوم (نــرم افــزاری) نیــاز بــه
روانشناســان و مــددکاران متخصــص در جهــت آمــوزش و ارائــه
مشــاوره در بعدهــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی و مذهبــی
و ...احســاس میشــود .همچنیــن بهرهگیــری از مدلهــای
مشــارکت در زنــدان ماننــد اداره زنــدان توســط خــود زندانیــان
نیــز مفیــد اســت.
یکــی از موضاعــات اساســی ،در خصــوص زندانیانــی اســت
کــه بــه طــور کامــل مجــازات شــدهاند و آزادی آنهــا قطعــی
شــده اســت .بــه عبارتــی آنهــا دیگــر هیــچ بدهـیای بــه نظــام
عدالــت کیفــری ندارنــد ،ولــی هنــوز وظیفــه نظــام عدالــت
کیفــری تمــام نشــده اســت .در ایــن خصــوص هــم بایــد از
مــدل پزشــکی و در قالــب توانگیــری بــا نگاهــی نظارتــی

بهــره گرفــت و هــم بایــد یــک نــگاه حمایتــی بــه آنهــا داشــت،
آنهــا حــق بازگشــت بــه جامعــه عادالنــه و منصفانــه را بایــد
داشــته باشــند.
خوشــبختانه در بنــد  5اصــل  156قانــون اساســی بــه دو
امــر اشــاره شــده اســت( :اقــدام مناســب بــرای پیشــگیری از
وقــوع جــرم و اصــاح مجرمیــن) .قــوه قضائیــه هــم وظیفــه
پیشــگیری از وقــوع جــرم و هــم وظیفــه پیشــگیری از تکــرار
جــرم را دارد .ایــن تفســیر دســت مــا را بــاز میگــذارد تــا بــر
مجرمیــن خطرنــاک و ســابقه دار نیــز نظــارت کنیــم .قســمت
بعــدی مربــوط بــه اصــاح مجرمیــن اســت .ایــن قســمت بــر
حــق مجرمیــن بحــث میکنــد؛ بــه عبارتــی حــق آنهاســت
کــه اصــاح شــده بــه خانــواده خــود تحویــل داده شــوند ،بــه
خصــوص در جرایــم شــدید و خطرنــاک کــه بایــد بــه فکــر
اصــاح آتــی آنهــا باشــیم.
در راســتای حمایــت از زندانــی پــس از خــروج از زنــدان،
مــواد  311تــا  317آییــن نامــه اجرایــی ســازمان زندانهــا و
اقدامــات تامینــی و تربیتــی ،خدمــات پــس از خــروج را پیــش
بینــی کردهانــد .مراکــز مراقبــت بــه منظــور تســهیل فرآینــد
بازپــروری و جامعــه پذیــری و رفــع مشــکالت او از قبیــل
ارتبــاط بــا خانــواده و جامعــه ،ادامــه تحصیــل ،ادامــه درمــان
اعتیــاد ،خدمــات ســامت روان ،تامیــن هزینههــای ســفر و ...
اقداماتــی را پیشبینــی کــرده اســت.از جملــه آنهــا معرفــی
بــه ســازمان بهزیســتی کشــور ،کمیتــه امــداد امــام خمینــی،
نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی و تشــکلهای مــردم نهــاد و
همچنیــن اقداماتــی نظیــر راه انــدازی مراکــز اســکان موقــت بــا
همــکاری ســازمان بهزیســتی و ســازمان اوقــاف و شــهرداریها
اســت.
مراکــز بعــد از خــروج ،مددکاریهــای اجتماعــی متخصــص،
انجمنهــای حمایــت از زندانیــان و ســتاد دیــه نیــز بهتــر
اســت در ایــن زمینــه برنامههایــی داشــته باشــند و صرفــا بــر
حقــوق زندانــی در زنــدان متمرکــز نشــوند .جامعــه محلــی،
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عدالت
کیفری
مســاجد ،امــام جماعــت و ...نیــز در بازپــروری و بازاجتماعــی
کــردن زندانــی موثرنــد.
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ســبب افزایــش جــرم میشــود کــه ایــن مــوارد نیازمنــد
بررســی اســت.

خانــم دکتــر همــا داودی گرمــارودی :بررســی منیــژه خاکــی :جــرم همــزاد جامعــه اســت .در اجــرای
پارادوکســیکال مجــازات زنــدان و حقــوق زندانیــان مجــازات زنــدان بایــد بــه جزئیــات توجــه کنیــم تــا
بــه هدفــی کــه جامعــه بــه دنبــال دارد برســیم.
واژه حقــوق زندانیــان ســوال برانگیــز اســت ،بــه ایــن معنــا کــه
آیــا زندانــی دارای چنیــن حقوقــی اســت؟ یــا ایــن حقــوق ،آییــن نامــه اجرایــی زندانهــا مصــوب  1400بــه برخــی از
امتیازاتــی اســت کــه توســط نظــام عدالــت کیفــری بــه آنهــا حقــوق زندانیــان اشــاره کــرده اســت .ابتــدا تعریــف جامعــی از
داده میشــود؟ بررســی ســیر تاریخــی بــه مــا نشــان میدهــد زنــدان بــاز ،نیمــه بــاز ،مراکزاصــاح و تربیــت و  ...ارائــه کــرده
کــه در گذشــته تکیــه مجازاتهــا ،مجازاتهــای بدنــی بــوده اســت .محکومیــن در بــدو امــر بــه قســمت پذیــرش معرفــی
اســت و بعــدا بــا پیشــرفت جوامــع از مجازاتهــای بدنــی میشــوند و پــس از آن تــن پیمایــی میشــوند.
عــدول کردیــم و بــه ســمت مجازاتهــای ســالب آزادی پیــش محکومــان بــا توجــه بــه ســن ،نــوع جــرم ،متهــم یــا محکــوم
رفتیــم .ایــن ســیر تاریخــی و اجتماعــی مــا را از ســیاهچالهها بــودن ،جرایــم مالــی و غیــر مالــی و  ...طبقهبنــدی میشــوند.
کــه در آنهــا تنبیــه بدنــی ماننــد شــکنجه در حیــن حبــس ،بعــد از ورود زندانــی بــه زنــدان ،دو بحــث مطــرح میشــود
مجــازات تختــه ،غــل و زنجیــر و ...اولویــت داشــت بــه ســمت کــه اولــی ناظــر بــه حقــوق او ماننــد حــق دفــاع ،ارســال
اظهــارات بــه مراجــع قضایــی ،حــق برخــورداری از وکیــل و
حقــوق زندانیــان ســوق داد.
در دهههــای اخیــر در اســناد بیــن المللــی و قوانیــن جامعــه مــواردی از ایــن دســت میباشــد و دوم شــرکت زندانیــان در
بــرای زندانیــان حقوقــی پیــش بینــی شــده اســت ،ماننــد حــق برنامههــای بازپــروری ،مدیریــت زنــدان ،اداره بندهــا ،وکیــل
مالقــات شــرعی ،حــق بهداشــت و درمــان ،حــق مرخصــی ،حــق بنــد بــرای مطــرح کــردن مشــکالت و  ...اســت ،کــه ایــن مــوارد
بــر داشــتن وکیــل ،حــق بــر معاضدتهــای قضایــی و  . ...در بازپــروری و القــای حــس ارزشــمندی زندانــی موثــر اســت.
اســتفاده از مجــازات زنــدان بایــد بــه شــکل حداقلــی باشــد و همچنیــن یکــی از تکالیــف مهــم در قبــال زندانیــان ،حمایــت از
حقــوق زندانیــان بــه طــور دقیــق مشــخص شــود .در مجــازات خانــواده زندانــی اســت .مطالعــات نشــان میدهــد اطفالــی کــه
زنــدان بنــا بــر ایــن اســت کــه فقــط حــق تــردد آزادانــه در کانــون اصــاح و تربیــت هســتند ،اغلــب یکــی از والدینشــان
شــخص ســلب شــود .امــا از آثــار نامطلــوب زنــدان ایــن اســت در زنــدان بــه ســر میبــرد .بنابرایــن ســازمانهای مــردم
کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف ناچــارا بســیاری از دیگــر حقــوق نهــاد ،ســتاد دیــه ،ســازمان بهزیســتی و  ...همــه در حمایــت از
زندانــی نیــز ســلب میشــود .امــکان فروپاشــی خانــواده ،از خانــواده زندانــی نقــش موثــری دارنــد.
دســت دادن شــغل ،عــدم اعتمــاد جامعــه بــه او ،مشــکل در مراقبــت پــس از خــروج خصوصــا بــرای نوجوانــان و زنــان
ازدواج ،افســردگی ،ارتبــاط بــا باندهــای مجرمانــه خطرنــاک در بحــث مهمــی اســت .آنهــا پــس از خــروج میبایســت دارای
زنــدان ،یادگیــری تخصصیتــر جــرم و  ...از معایبــی اســت کــه مســکن پایــدار و شــغل پایــدار باشــند تــا در اجتمــاع بــه
طــور مســتقل فعالیــت کننــد و بــه شــهروند مســئول تبدیــل
زنــدان بــه همــراه دارد.
یکــی از راهکارهــا بــرای حــل مشــکل زنــدان  ،کاهــش تــورم شــوند .در بحــث بازپــروری موفــق ،مدیریــت درســت ،ســامت،
عناویــن کیفــری اســت .درســت اســت کــه جامعــه و قانونگــذار اشــتغال و روابــط حمایتــی بســیار موثــر اســت .ایجــاد امیــد
بــرای حفــظ ارزشهــا میتوانــد جرمانــگاری کنــد ،امــا بــرای زندانــی ،الگوبــرداری از رفتارهــای درســت ،نشــان دادن
قانونگــذاردر ایــن امــر مبســوط الیــد نیســت و نمیتوانــد بــه توانمندیهــا و تغییــرات صفــات منفــی حتــی میتوانــد
اســم نظــم عمومــی و مصلحــت عمومــی آزادی افــراد را محــدود بیشــتر از تعلیــق و تعویــق موثــر باشــد.
کنــد .بایــد در ایــن امــر مطابــق بــا ضــرورت و ضابطهمنــد بنابرایــن بازپــروری و احتــرام بــه دیــدگاه زندانیــان بســیار
عمــل نمایــد .در حــوزه مجــازات زنــدان هــم ،ایــن مجــازات بــا اهمیــت اســت .در ایــن راســتا بایــد بــرای آمــوزش ضابــط
بایــد بــه شــکل حداقلــی و صرفــا بــرای کســانی کــه مســتحق اولیــه تــا ماموریــن تحقیــق ،کارمنــدان دادســرا ،قضــات دادگاه
ایــن مجــازات هســتند ( مجرمیــن خطرنــاک) اســتفاده شــود .و دادســرا ،پلیــس ویــژه ،ماموریــن بدرقــه و مامــور اجــرای
اقتصــاد جــرم بایــد طراحــی شــود .بایــد میــان مفهــوم بــاز احــکام و ...بودجــه خــاص پیــش بینــی شــود .مــردم نیــز
پــروری و دفــاع اجتماعــی تناســب ایجــاد کنیــم .ابتــدا تــورم در کمــک بــه بازپــروری زندانیــان بســیار موثرنــد ،چراکــه
عناویــن کیفــری را کاهــش دهیــم و ســپس عوامــل موثــر بــر امکانــات نهــاد هــای حمایتــی و ســتاد دیــه در ایــن زمینــه
بزهــکاری را حــذف کنیــم .بحــث فرهنــگ ســازی در ابعــاد محــدود اســت.
مختلــف جامعــه نیــز حائــز اهمیــت اســت .بایســتی فرهنــگ
حــال و حــرام نهادینــه شــود .گاهــی اختــاف بیــن طبقــات
اجتماعــی و حقــوق جامعــه و افزایــش گسســت اجتماعــی
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خبرنامه
عدالت
کیفری

گزارش

پایاننامههای دفاع شده در دانشگاه
شهید بهشتی
از تاریخ  1اسفند  1400الی  1خرداد 1401

تنظیمکننده :سعدی ابراهیمزاده
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی
ـنجی تحول در آموزههای فقه کیفری در پرتو اندیشههای فضل الرحمن
1ـ امکانسـ
پژوهشگر :سید ساعی حاجی میرسعیدی
ـتاد راهنما :دکتر رحیم نوبهار/استاد مشاور :دکتر علی صفاری
اسـ
ـناختی آثار فراگیری ویروس کووید ( 19کرونا)
2ـ تحلیل جرمشـ
پژوهشگر :شقایق مداحیزاده
ـتاد راهنما :دکتر مهدی صبوریپور /استاد مشاور :دکتر امیرحسن نیازپور
اسـ
3ـ راهکارهــای پیگیــری کیفــری تــرور شــخصیتها در مجامــع داخلــی و فراملــی بــا تأکیــد بــر تــرور
ســپهبد ســلیمانی
پژوهشگر :سید محمد احسانی راد
ـتاد راهنما :دکتر رجب گلدوست جویباری /استاد مشاور :دکتر حسین میرمحمدصادقی
اسـ
4ـ جرمانگاری ریسکمدار در قلمرو جرایم اقتصادی
پژوهشگر :امیرعباس عباسنیا
ـتاد راهنما :دکتر باقر شاملو/استاد مشاور :دکتر علی صفاری
اسـ
ـی مثبت و راهکارهای آن در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
5ـ جرمشناسـ
پژوهشگر :حوریه سادات دشتی
ـتاد راهنما :دکتر لمیاء رستمی تبریزی  /استاد مشاور :دکتر علی صفاری
اسـ
ـه عنصر بازدارندگی در کیفر تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و آمریکا
6ـ مقایسـ
پژوهشگر :محمد مرادی
ـتاد راهنما :دکتر رحیم نوبهار /استاد مشاور :دکتر علی صفاری
اسـ
ـاتید مشاور :دکتر امیرحسن نیازپور و دکتر لمیاء رستمی تبریزی
اسـ
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تنظیمکننده :سعدی ابراهیم زاده
دانشاموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

آراء وحدت رویه
رأی وحــدت رویــه شــماره  820هیــأت عمومــی دیوان
عالــی کشــور مــورخ  1401/1/16راجــع بــه امــکان
تجدیدنظرخواهــی دادســتان از آراء برائــت صــادره
در جرایــم قابــل گذشــت :بــا توجــه بــه اینکــه حــق
تجدیدنظرخواهــی دادســتان موضــوع بنــد «پ» مــاده
 ۴۳۳قانــون آییــن دادرســی کیفــری مصــوب  ۱۳۹۲بــا
اصالحــات و الحاقــات بعــدی ،مطلــق اســت و شــامل
تجدیدنظرخواهــی نســبت بــه آراء صــادر شــده در
جرایــم قابــل گذشــت نیــز میشــود و بــا عنایــت بــه
اینکــه صــرف عــدم درخواســت تجدیدنظــر از ســوی
شــاکی ،بــه معنــای گذشــت وی نیســت ،بنابرایــن در
جرایــم قابــل گذشــت مــادام کــه شــاکی گذشــت
خــود را اعــام نکــرده اســت ،حــق تجدیدنظرخواهــی
دادســتان نســبت بــه آراء برائــت بــه قــوت خــود
باقــی اســت.

قوانین
1ـ قانــون اصــاح قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و
ارز مصــوب  :1401/1/20ایــن قانــون  47مــادهای،
اصالحــات و الحاقاتــی بــه قانــون قاچــاق کاال و ارز
مصــوب  1392/10/3وارد آورده اســت.
2ـ قانــون تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار
مصــوب  :1401/2/2مــوادی از ایــن قانــون ،ماننــد
تبصــره  1مــاده  ،4حــاوی ضمانــت اجراءهــای کیفــری
میبا شــد
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تازههای نشر
تنظیمکننده :فرشید نظری
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی

-1کنتــرل نویــن بانکــداری بزهکارانــه /نویســنده :دکتــر رامیــن علیــزاده /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت 1500000ریــال /شــابک.9786222122331
 -2مقدمــهای بــر روش و روششناســی تحقیــق اســامی /نویســنده :ســیدمحمد هوشیالســادات /انتشــارات میــزان /چــاپ اول/
ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 3600000ریــال /شــابک.9786222122614
 -3رونــد قضــاوت ،مبانــی آن و تشــکیل قــوه قضاییــه /نویســنده :دکتــر سیدحســن اســعدی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال/1401
نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1200000ریــال /شــابک.9786222122096
 -4حقــوق کیفــری موادمخــدر /نویســنده :دکتــر بهنــام اکبــری /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع
وزیــری /قیمــت 650000ریــال /شــابک.9786222122669
 -5نظریــه حقــوق سیاســی /نویســنده :مارتیــن الگلیــن /مترجمــان :دکتــر محمــد امامــی و آیــدا حیــدری /انتشــارات میــزان /چــاپ اول/
ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 900000ریــال /شــابک.9786222122607
 -6تامالتــی در حقــوق جــزای عمومــی /نویســنده :دکتــر محمدجــواد فتحــی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد:
شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1100000ریــال /شــابک.9786222122768
 -7جرمشناســی روایتپــژوه (درک روایتهــای جــرم) /نویســندگان :لوییــس پرســر ،اســونیانگ ســندبرگ /مترجــم :دکتــر
هانیــه هژبرالســاداتی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1600000ریــال/
شــابک.9786222122584
 -8پزشــکی قانونــی و پلیــس علمــی در تحقیقــات جنایــی و کشــف علمــی جرائــم از دیــدگاه حقوقــی /نویســندگان :دکتــر هــادی
شــیرزاد و امیــد شــیرزاد /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1200000ریــال/
شــابک.9786222122645
 -9دادگاههــای حــل مســئله در حقــوق کیفــری ایــران /نویســنده :دکتــر علــی عزیــزی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع
جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1900000ریــال /شــابک.9786222122393
 -10عدالــت حــل مســئله در آرا دادگاههــای کیفــری ایــران /نویســنده :دکتــر علــی عزیــزی /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال/1400
نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 900000ریــال /شــابک.9786222122393
 -11راهبردهــای کاهــش جــرم /نویســنده :دکتــر غالمرضــا محمدنســل /انتشــارات میــزان /چــاپ اول /ســال /1400نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت 900000ریــال /شــابک.9786222122577
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 -12عدالــت کیفــری« قانــون» /نویســنده :باکنــر اف .ملتــون /مترجمــان :محمــد طهــان طرقــی و علــی جــوان جعفــری بجنــوردی/
انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 600000ریــال /شــابک.9786222257798
 -13حقــوق جــزای عمومــی /1نویســنده :دکتــر هوشــنگ شــامبیاتی /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت 1050000ریــال /شــابک.9786222257910
 -14حقــوق جــزای عمومــی /2نویســنده :دکتــر هوشــنگ شــامبیاتی /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت 1650000ریــال /شــابک.9786222257927
 -15حقــوق جــزای عمومــی /3نویســنده :دکتــر هوشــنگ شــامبیاتی /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز/
قطــع وزیــری /قیمــت 1350000ریــال /شــابک.97862222257934
 -16حقــوق جــزای اختصاصــی «1جرایــم علیــه امــوال و مالکیــت» /نویســنده :دکتــر هوشــنگ شــامبیاتی /انتشــارات مجــد /چــاپ اول/
ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1750000ریــال /شــابک.9786222257941
 -17حقــوق جــزای اختصاصــی «2جرایــم علیــه مصالــح عمومــی کشــور» /نویســنده :دکتــر هوشــنگ شــامبیاتی /انتشــارت مجــد /چــاپ
اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 2000000ریــال /شــابک.9786222257958
 -18حقــوق جــزای اختصاصــی «3جرایــم علیــه تمامیــت جســمانی اشــخاص» /نویســنده :دکتــر هوشــنگ شــامبیاتی /انتشــارات مجــد/
چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1700000ریــال /شــابک.9786222257965
 -19اســتنادپذیری مبــادالت الکترونیــک در رویــه قضایــی ایــران /نویســنده :دکتــر مهــدی وحدتــی /انتشــارات مجــد /چــاپ اول/
ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 700000ریــال /شــابک.9786222257835
 -20بازاندیشــی در روششناســی شــناخت در علــم حقــوق /نویســنده :دکتــر فرهــاد ایرانپــور /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال/1401
نــوع جلد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 1700000ریــال /شــابک.9786222258030
 -21مجموعــه مقــررات مربــوط بــه زنــدان و زندانــی /تالیــف :سیدحســین شــاکری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد:
شــومیز /قطــع جیبــی /قیمــت  750000ریــال /شــابک.9786222256678
 -22مجموعــه آرای وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور«جزایی» /تالیــف :سیدحســین شــاکری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال/1401
نــوع جلــد :گالینگــور /قطع وزیــری /قیمــت 3500000ریــال /شــابک.9786222251949
 -23عدالــت«آرای وحــدت رویــه قضایــی و اصــراری هیــات عمومــی دیــوان عالــی کشــور» /تالیــف :ســروش ســتوده جهرمــی /انتشــارات
مجــد /چــاپ اول /ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع وزیــری /قیمــت 3350000ریــال /شــابک.9786222256982
 -24مجموعــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه کاربــری اراضــی /تالیــف :شــقایق اکبــری /انتشــارات مجــد /چــاپ اول /ســال /1401نــوع
جلــد :شــومیز /قطــع جیبــی /قیمــت 300000ریــال /شــابک.9786001939686
 -25مجموعــه قوانیــن کاربــردی حقــوق پزشــکی ،دارویــی و بهداشــتی /تالیــف :المیــرا نق ـیزاده باقــی /انتشــارات مجــد /چــاپ اول/
ســال /1401نــوع جلــد :شــومیز /قطــع جیبــی /قیمــت 900000ریــال /شــابک.9786001939631

خبرنامه
عدالت
کیفری

1401  بهار/ شماره پانزدهم/سال پنجم

30

تازههای التین
 منصوره قنبریان بانوئی:تنظیمکننــده
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
Articles:
1- Abetting a Crime: A New Approach, M. Beth Valentine, Law and Philosophy, 41, 2022.
2- A Consequentialist Framework for Prevention, Sandra G. Mayson, Law and Philosophy, 41, 2022.
3- Coercive Control: Patterns in Crimes, Arrests and Outcomes for a New Domestic Abuse Offence,
Iain Brennan, and Andy Myhill, The British Journal of Criminology, 62, 2022.
4- Criminal Theory and Critical Theory: Husak in the Age of Abolition, Alice Ristroph, Law and
Philosophy, 41, 2022.
5-Improving or Declining: What are the Consequences for Changes in Local Crime? John R. Hipp,
Xiaoshuang Iris Luo, Criminology, 2022.
6- Once Convicted? The Long-term Pathways to Desistance, Joanna Shapland, The Howard Journal
of Crime and Justice, 2022.
7- On the State`s Exclusive Right to Punish, Gabriel S. Mendlow, Law and Philosophy, 41, 2022.
8- Profiting from Pablo: Victimhood and Commercialism in a Global Society,
David Rodríguez Goyes and Katja Franko, The British Journal of Criminology, 62, 2022.
9- Time to Bail out: Examining Gender Differences in the Length of Pretrial Detention Using Survival
Analysis, Jennifer L. Kenney and Matthew J. Dolliver, Justice System Journal, 2022.
Books:
1-Killer Data, Modern Perspectives on Serial Murder, Enzo Yaksic, Routledge, London and New
York, First Edition, 2022.
2- Sentencing Youth to Life in Prison, Justice Denied, Kathi Milliken-Boyd, James Windell, Routledge,
London and New York, First Edition, 2022.
3- The Victimology of a Wrongful Conviction, Innocent Inmates and Indirect Victims, Nicky Ali
Jackson, Kathryn M. Campbell and Margaret Pate, Routledge, London and New York, First Edition,
2022.

