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(تاریخ دریافت ، 98/10/1:تاریخ پذیرش)98/12/2:

زمینه :از اهدا سیاست گذاران جنانی در اعمال پاس های کیفمی ،زازپموری ز کار جهت اجتنا از تتمار جمم اوست .هد از انر پرووهش
پیدا کمدن پاس زمای ان سوال است که انا در نظم گمفت ان شمط اخالقی مورد قبول سی تم یقوق کیفمی انمان میزاشد نا خیم و نا انرا در
سانم کشورها از جمله کشور تمکیه که زه نوعی ان شمط پذنمفته شد انا موفق زود است نا خیم.
نتیجهگیری :تعونق صدور یتم نهادی است که میتواند اهدا مدنظم آنان را در اصالح مجممی محقق سازد و زه تﺄسی از یقوق فمان ه زره
نظام کیفمی انمان وارد شد است .هد اصلی ان مقاله ،تبیی نهاد تعونق صدور یتم در یقوق انرمان از منظرم اخالقری و یقروقی میزاشرد.
پووهش از لحاظ هد  ،ج تحقیقات کارزمدی م ﺄله محور و از نظم رو جمع آوری داد ها ،کتازخانهای زود  ،اطالعات جمعآوری شد نی زه
رو تحلیلی و توصیفی مورد تج نه و تحلیل قمار گمفته است .زمرسیها نشان میدهد که در زمخی از کشورها شمط اخالقی ،موافقت متهم زرا
قمار تعونق را تصمنح نمود  ،اما در مواردی زه جای ذکم شمانط صدور قمار تعونق ،زا ارائة ضازطه ،تشخیو انطباق آن را زا خصوصیات ممتترب
و اوضاع جمم ارتتازی زه عهدة مقام صادرکنندة قمار نهاد است ،در یالی که قانون مجازات اسالمی ،علیرغم عدم تصرمنح زرم رضرانت مرتهم،
شمانط نهاد تعونق صدور یتم را دقیقتم ایصا نمود است .در ان پووهش نتانج نشان داد در سی تم یقوقی اخالق جانگرا ونرو ای دارد و
ان امم هموار مورد پذنم واقع شد است.
کلیدواژگان :اخالق ،تعونق صدور یتم ،اصالح و زازپموری ،زمچ ب مجممانه ،یقوق انمان.

ممتتبان جمم ،کاهش ه ننههای نظام عدالت کیفمی از جملهی آنها زه
شمار میروند ( .)3تعونق صدور یتم 4نی از نهادهای نوننی است که در
راستای سیاست اصالیی و درمانی تﺄسیس شد و امتان زازپموری زر
کار را زا یضور در اجتماع فماهم میسازد .امموز نظام عدالت کیفمی زرا
زهم گیمی از نافتههای نون سیاسرت جنرانی و پیردانش رونتمدهرای
جدند جمم شناسی ،ناکارآمردی واکنشهرای کیفرمی رسرمی ،از جملره
مجازاتهای سالب آزادی 5و ل وم توسل زه شیو های غیمقضانی یرل و
فصل اختال  6را پمرنگ تم کمد است .ان زه نوزه خرود دارای دو زعرد
اخالقی است نتی پم رنگ شردن سرمبلهای اخالقری نیرک از جملره
گذشت و ریم و همچنی از زعد دنگرم اخالقری توجره زره اخالقیرات و
ایتمام زه ازادی و یقروق شرهموندان ن ربت زره جممهرای ناگهرانی و
هیجانی که ممت است یتی توسط افماد قانونمنرد و اخرالق مردار رخ
دهد.
زا توجه زه ناتوانی واکنشهای رسمی در زمآوردن اهدا مجازات ها ،از
جمله زازپموری و اصالح مجممان و جلوگیمی از تتمار جرمم 7زره همرما
امتیازهای متعدد رو های قضازدانی ،8ل وم محدودسازی دامنه مداخلره
یقوق کیفمی زیش تم ای اس میشود (.)4

همپای تحوالتی که در مفهوم ،دامنه ،نوع و کیفیت « جرمم و « زر
کاری در سد های اخیم رخ داد و دولتها را زا ز کراری نرون کره
پیچید و متفاوت از گذشته است رو زه رو کمد « واکنش اجتماعی علیه
جمم نی زه تناسب ،شاهد دگمگونیهای وسیعی زود است ( .)1زمرسی
واقعیات جوامع مبی آن اسرت کره تنبیره و ارعرا صرم  ،در کراهش
پدند ی مجممانره ،الگرونی نراقو و شت رت خرورد اسرت و امرموز
سیاست گذاران جنرانی از راهبمدهرای جدنردی زرمای پاسر دهری زره
پدند ی مجممانه استفاد میکنند .لذا تا هنگامی که فمد ز کار از طمق
دنگم زه هد اولیهی اعمال کیفم نائل میآند ،ضرمورتی زره اسرتفاد از
کیفم دند نمیشود (.)2
زه ان صورت که زمای پاس دهی زه شماری از گونههای زر کراری و
زمخرری ز ر کرراران ،میترروان از رو هررای نوپدنررد یترری زررا ماهیررت
غیمقهمآمی  1زهم ج ت ( .)3روآوری زه ان راهبمد از دالنرل متعرددی
سمچشمه میگیمد که پاس دهی سرمنع زره شرماری از گونرههای زر
کاری (جممهای سبک) و زمخری از مجممران (زر کراران زردون سرو
پیشینه ،2کودکان ز کار) ،پیش گیمی از زدن زمچ ب مجررررممانه 3زه

نون ندة م ئول :نشانی التتمونیتیdr.akbar.varvaei@yahoo.com :
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لذا در جمم شناسی نون که هدفش زم محدودسازی نظام کیفمی رسمی
استوار زود و عدالت تممیمی و استحقاقی را مبنای کرار خرود قرمار داد
است ،نتی از ان عوامل جهت عردالت تممیمری ،9نهراد تعونرق صردور
ایتام کیفمی است که زه تﺄسی ی از یقوق کشورهای غمزری زره ونرو
فمان ه وارد سی تم جنانی کشور انمان شد است (.)5
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شمار ی  ،5560زه .عنوان نک نهراد قازرل اعمرال در خصرور زر ر
ساالن نی پیش زینی شد است (.)12
قانون مجازات اسالمی نیر زرا تﺄسری از قرانون گرذار فمان روی ،هری
تفتیتی میان کودکان زا م رئولیت کیفرمی و ز رگ راالن قائرل نشرد
است ،ج در ماد ی  94ق.م.ا که از اطفال و نوجوانان یمانرت زیشرتمی
زه عمل آورد است.

مفهوم تعویق صدور حکم محکومیت کیفری
کلمهی تعونق زه معنای « زازداشت  ،عقرب انرداخت و تﺄخیرم و درنرگ
کمدن در کاری است ( .)6اگمچه در قانون مجازات اسالمی تعمنفری از
ان نهاد ارائه نشد است ،زاند گفت « تعونق صدور یتم در اصطالح زه
معنای اختیار دادگا صالح در زه تﺄخیمانداخت صدور یتم زعد از مجرمم
شناخت ز کار است (.)7
زماساس نظام یقوق کیفمی تمکیه نی  ،تعونق صدور یتم زردن معنری
است که « پس از انجام محاکمه در مورد متهم و ایماز مجممیرت 10وی
توسط دادگا  ،تحت شمانط معینری ،صردور یترم زره تعونرق زیفترد.
همچنی متهم در طی مدت تعونق ،تحت دور ی نظارت قمار میگیمد و
در صورت رعانت شمانط پیش زینی شد  ،از صدور یتم محتومیرت زره
طور کامل صم نظم میشود (.)8

اهداف نهاد تعویق صدور حکم
نخست) تعویق؛ نهاادی در راساتای اصا فاردی کاردن
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مجازات ها
زا ظهور متتب دفاع اجتماعی نون  ،توجهات خاصی ن بت زه فرمد زر
کار 12پدند آمد .زحث ل وم تشتیل پموند ی شخصیت مجمم سبب شد تا
فمدی کمدن کیفم زیش از آن چه در متترب تحققری مطرمح شرد زرود،
نضج گیمد « .اصل فمدی کمدن کیفم زه دنبال تطبیق هم چه زیش ترم
مجازات زا شخصیت مجمم است ترا زتروان در پمترو آن ،زره «اصرالح
مجمم و در نتیجه ،کاهش پدند ی مجممانه نائل آنیم (.)13
نهاد تعونق صدور یتم ،نتی از شیو های پریش زینری شرد در قرانون
مجازات اسرالمی مصرو  1392اسرت کره در جهرت سیاسرت تفمنرد
مجازاتها در ممیلهی دادرسی گام زممی دارد .زه ان تمتیب دادگرا زرا
مالیظهی وضعیت فمدی و اجتماعی و همچنی اوضراع و ایروالی کره
شخو ممتتب جمم شد است ،ان اختیار را دارد که زا اعمال ان نهاد،
در تعیی کیفم زمای مجمم شتا نتند .همچنی استفاد از چنی نهادی
اف ون زمکاهش ه ننههای اقتصادی ،مانع تحمیل ه ننههای سیاسی زم
دولتها نی میشود چما که در روازط زی دولت ها ،یقوق زشرم معیرار و
چو خطی زمای قضاوت درزار ی کارنامهی آن هاست .زنازمان هم چه
یقوق کیفمی و آنی دادرسی نک کشور ،خش و تند زاشد ،آن دولت در
کارنامهی خود کاهش امتیاز خواهد داشت (.)14
دوم) تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفاری

پیشینهی نهاد تعویق صدور حکم
تعونق صدور یتم زه عنوان جانگ ننی زمای کیفرم ،زرا ونوگری اجتمراع
محوری ،نهاد تاز تﺄسی ی در یقوق انمان است که در مقان ه زرا نظرام
یقوقی تمکیه زره عنروان نتری از کشرورهانی کره زره گفتره زمخری از
یقوقدانها در ان زمای تاسیسهای نهادهای یقوقی اخالقیات 11زیشرتم
از سانم کشورها رعانت گمدند است؛ از پیشرینهی کرم ترمی زمخروردار
است .اولی زارقههای توجه زه نهاد تعونق صردور یترم ،در مراد ی 25
النحهی رسیدگی زه جمانم اطفال و نوجوانان دند میشود ( .)9همچنرد
ان النحه زه تصونب مجلس شورای اسالمی نمسید ،اما نظرم سیاسرت
گذاران جنانی را زه خود جلب کمد تا ان که در نهانت در قانون مجازات
اسالمی مصو  1392پیش زینی شد و از نوآوریهای انر قرانون زره
شمار میآند .ان نهاد از یقوق کشورهای غمزی و زه طرور مشرخو از
نظام یقوقی فمان ه ،زه شمح مواد ( 60ترا  )132زره زعرد قرانون جر ای
فمان ه اقتباس شد است (.)10
نهاد تعونق صدور یتم در نظام یقوق کیفمی تمکیه نی  ،اولری زرار در
سال  2005میالدی ،در مراد ی  23قرانون شرمار ی  5395یمانرت از
کودکان ،فقط در مورد متهمان کم تم از  18سال پیش زینری شرد زرود
(.)11
سپس زه موجب قرانون شرمار ی  ،5560تبصرم هانی زره مراد ی 231
قانون محاکمهی ج انی شمار ی  5271الحاق شد و شمانط ممزوط زره
تعونق صدور یتم ،زه شتل وسیعی دوزار پیش زینی شرد .زنرازمان در
یالی که از منظم قانون یمانت از کودکران ،تعونرق صردور یترم  ،زره
عنوان نهادی قازل اعمال فقط در مورد اطفال میزاشد ،زه موجب قانون

و ورود اخالقیات در آن
«قماردادی شدن یقوق کیفمی  ،راهبمد نون سیاست جنانی است کره
زه موجب آن مقام قضانی و ز کار در خصور تعیی سمنوشت دعوای
کیفمی زا نتدنگم توافق میکنند .راهبمد مذکور از گذر گ ت انحصرار
رونتمد کیفمگما ،سامانهی پاسر ها را در عمصرهی سیاسرت جنرانی زره
سمت اصالح گمانی متنوع ساخته اسرت ( .)14زره انر تمتیرب قضرات
میتوانند در ممیلههای پیش دادرسی ،دادرسی و پ ا دادرسی زا توجه زه
معیارهای متعدد از جمله وضعیت فمدی و محیطی ز کاران ،پاس های
متنوعی را زمگ ننند .ان تنوع در پاس ها موجب میشود تا قضات زتوانند
تصمیمی واقعی تم و مناسب تم زمای رعانت زیش تم مصالح ز کاران و
منافع جامعه اتخاذ کنند ( .)15نهاد تعونق صدور یتم زا عدول از اصرل
ل وم صدور یتم پس از زمرسی پموند  ،ان اختیار را زه قضات میدهرد
تا در ممیلهی دادرسی زا اتخاذ رونتمدی مصلحت 13سنجانه در ارتباط زا
مجممی غیم خطمناک ،ان نهاد را درزار ی آنها اعمال کند .زنما هد
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تعویق مراقبتی
مطازق زند ( ) مراد ی  41ق.م.ا ،زرمخال تعونرق سراد « در تعونرق
مماقبتی عالو زم شمانط تعونق ساد  ،ممتتب متعهد میگمدد دستورها و
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مقایسهی انواع تعویق صدور حکم در ایران و ترکیه از نظر
قانونی و اخالقی
تعونق در هم دو نظام یقوقی میتواند زه شتل ساد نا مماقبتی زاشد .در
ان خصور ماد ی  41قانون مجازات اسالمی مقمر میدارد « :تعونرق
زه شتل ساد نا مماقبتی است.
تعویق ساده
طبق زند (ال ) ماد ی  41ق .م .ا « :در تعونق سراد ممتترب زره طرور
کتبی متعهد میگمدد ،در مدت تعیی شد زه وسریلهی دادگرا  ،ممتترب
جممی نشود و از نحو ی رفتار وی پریش زینری شرود کره در آننرد نیر
ممتتب جمم نمیشود  .زنازمان در تعونق ساد  ،مجرمم صرمفام متعهرد
میشود که در مدت تعیی شد ممتتب جمم نشود و دادگا نی هی نوع
تتلیفی از وی مبنی زم انجام دستورهای خود تقاضا نمیکند.
همچنی ماد ی ( )231/8قانون محاکمهی ج انی تمکیه مقرمر مریدارد:
« در صورت صدور قمار تعونق صدور یتم ،متهم زه مدت  5سال تحت
دور ی نظارت قمار میگیمد .در طول ان مدت ،زا ان شمط که زریش از
نک سال نباشد ،زا مدت تعیی شد از سروی دادگرا ممتر اسرت زره
عنوان تدزیم آزمانشی ،زمای متهم ن بت زه موارد زنم رأی داد شود...
مفهوم مخال جملهی مذکور آن است که دادگا ممت است هی نروع
دستوری زه مجمم در مدت تعونق ندهد که ان همران تعونرق سراد ی
مقمر در زند (ال ) ماد ی  41ق.م.ا است (.)12
همانطور که مشخو است در هم دوی ان مواد هی اشار ای زره اخرذ
رضانت از مجمم نشد است و زه نوعی اصول اخالقی که اولی اصل ان
زم خورداری از انتخا زمای شهموندان است در هی نرک از انر مرواد
ذکم نشد است ان در یالی است که طبق اصول اخالقی هرم ان رانی
ولو مجمم زاند زای خونش قدرت انتخا داشته زاشد.
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از ان شیو ی رسیدگی که زیش تم جنبهی افقری زره خرود میگیرمد ترا
جنبهی عمودی و تحمیلی ،تممیم آثار جمم و رعانت مصرلحت زر کرار
اسررت ،تررا زرره کیفررم رسرراندن آن هررا .)13( .در مرراد ی  231/6قررانون
محاکمهی ج انی تمکیه ،زه منظور صدور قمار تعونق صدور یتم ،شرمط
قبول اعمال ان نهاد از سوی متهم قید شد است و دادگرا در صرورت
عدم رضانت متهمی کره در خصرور عردم ارتترا جرمم از سروی او
اطمینان یاصل نمود  ،یتی در صورت وجود سرانم شرمانط ،نمیتوانرد
قمار تعونق صدور یتم صادر نماند (.)11
سوم) تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی
زا توجه زه آن که در ز یاری از جمانم نمیتوان دست زه « جمم زدانی
زد ،دولتها تمجیح میدهند زا استفاد از « قضازدانی  ،از درگیرم شردن
ممتتبی در فمآنند عدالت کیفمی ممانعت زه عمل آورنرد نرا در صرورت
ورود زه ان فمآنند ،از ادامهی م یم ،جلوگیمی نا آن را زه سمتی مناسب
تم منحم  14کنند .شیو های نون قضازدانی زه دنبال آن ه تند که نه
تنها از ورود زه سی تم عدالت کیفمی جلوگیمی زه عمل آورنرد زلتره زرا
ارائهی را کارهای اجتماعی زه رفع اختالل انجاد شد از جمم نا ترممیم
رازطهی اجتماعی زپمدازنرد ( .)16نهراد تعونرق صردور یترم منجرم زره
قضازدانی میشود ،چما که دادگا پرس از ایرماز مجممیرت فرمد خراطی
زالفاصله کیفم را در ارتباط زا او اعمال نمیکند زلته زمای مردتی صردور
یتم مجازات وی را معلق مینماند .هرم چنری  ،اگرم دسرتگا عردالت
کیفررمی را از زمرران کش ر جررمم تررا زمرران اجررمای مجررازات و یترری
مماقبتهای زعد از خموج درگیرم زاشرد ،زرا اسرتفاد از چنری نهادهرای
یمانتی ،زار دستگا عدالت کیفمی کاهش پیدا خواهد کمد.
چهارم) پیش گیری از برچسب زنی (لیب اخالقی)
«جمم شناسی تعامرل گرما 15زره تعامرل موجرود میران فرمد و جامعره
میپمدازد و در شتل گیمی رفتار افماد ،ارز زنادی زمای جامعره قائرل
است .ان نوع جمم شناسی زه پدند ی رقم سریا در آمرار زر کراری و
مفاهیم «زمچ ب زنی و «لتره دار سراخت اجتمراعی توجره دارد .در
نظمنهی زمچ ب زنی ،قانون زه سود ک انی دان ته میشود کره قردرت
اجتماعی و اقتصادی را در دست دارند و همری امرم زره زنران طبقرات
محموم جامعه و اقلیت هاست زنما وقتی صایبان قدرت (ماننرد قضرات،
والدن  ،پلیس ،معلمان و )...تصمیم زگیمند ،میتواننرد زره نرک شرخو
زمچ ب مجمم ز نند و او را زه صورت مجرمم درآورنرد ( .)17پرس از آن
که شخصی از سوی جامعه زمچ ب خورد و آن را پذنمفت ،زماساس آن،
تصونم شخصی خونش را تغییم میدهد و خودانگرار ی مجممانره در وی
شتل میگیمد( .)18پس از قبول ان خرود انگرار ی مجممانره ،ممتر
است شخو زمای مطازقت همچه زریش ترم زرا انر نقرش ،زره سروی
نقشهای مجممانهی زیش تمی سوق داد شود .زمای نمونه ممت است
شخو زا رهانی از زنردان زره خراطم محتومیرت کیفرمی ،نتوانرد کرار
مشموعی زه دست آورد و زمای زقای ییات ،دوزار زه ارتتا جمم دست
ز ند که ان خود منجم زه آن میشود که زا افماد دنگمی که ماننرد خرود
زمچ ب خورد اند معاشمت کنند ( .)19زدن تمتیرب مشرخو میشرود
که تا چه انداز تصمیمات کارگ اران عدالت کیفمی میتواند در آننرد ی

افماد جامعه مﺆثم زاشد و ان امم زمانی ی اس تم میشود که پای نرک
طفل در میان زاشد .نهاد تعونرق صردور یترم زرمخال تعلیرق اجرمای
مجازات از مجمم خطا کمدن ز کار توسط جامعه ،ممانعت زره عمرل
میآورد زنما در تعلیق اجمای مجازات ،فمد ،مجمم و محتوم است و تنها
مجازات وی زه یالت تعلیق درآمد است در یالی که در تعونرق صردور
یتم ،یتم محتومیتی صادر نشد است تا جامعه زتواند فرمد خراطی را
مجمم قلمداد نماند .ان نوع تعدنل منطقی موقعیرت کیفرم ،زرا سیاسرت
جنانی اسالم نی هم و است که زه موجب آن ،ضم یفظ واکنشهای
سمکو گم در متون قانونی ،زرا تم رک زره تﺄسی رات و گمن گا هرای
متعدد ،از اجمای کیفم ،دوری میشود .در پانان ان گفتار ذکم ان نتتره
یائ اهمیت است کره تعونرق صردور یترم زره هری وجره از زمرم ی
جانشینان کیفم نی ت ،زلته از مقولهی غمض عی است و در آن چشرم
پوشی از دادنامه ،جنبهی مشموط دارد (.)20
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شود )11( ...زنازمان در یقوق ج ای تمکیه نی  ،از انر نهراد تنهرا در
ارتباط زا مجممی غیمخطمناک استفاد میشود)22( .
فقدان سابقهی کیفری مﺆثر
در هم دو نظام یقوقی انمان و تمکیه ،سازقهی ارتتا پار ای از جرمانم،
زاعث محمومیت ممتتب در زهم مندی از انر نهراد سرودمند میشرود.
همان طور که پیش تم اشار شد ،نهاد تعونق صدور یترم در ارتبراط زرا
مجممی غیمخطمناک اعمال میشرود .داشرت سرازقهی کیفرمی مﺆثرم،
نشان از خطمناک زودن مجمم دارد ( .)23در نتیجه چنی مجممری دارای
ظمفیت جنانی زاالست و نمیتوان اقدامات ارفاقی نظیم نهاد مذکور را در
یق وی اعمال کمد ( .)24زه همی خاطم است که قرانون گرذار در زنرد
(ت) مرراد ی  40ق.م.ا « ،فقرردان سررازقهی کیفررمی مﺆثررم را نترری از
شمانط صدور قمار تعونق صدور یتم دان ته است .تبصم ی مراد ی 40
ق.م.ا در زیرران سررازقهی کیفررمی مﺆثررم ،ان ر گونرره اشررعار مرریدارد« :
محتومیت مﺆثم ،محتومیتی است که محتوم را زه تبرع اجرمای یترم،
زماساس ماد ی ( )25ان قانون از یقوق اجتماعی محموم میکند .هم
چنی در قانون محاکمهی ج انی تمکیره ،نتری از شرمانط صردور قرمار
تعونق صدور یتم ،زماساس زند ( )aتبصم ی  6ماد ی  ،231ان اسرت
که متهم از قبل زه خاطم نک جمم عمدی محتوم نشد زاشد.
 جمانم مندرج در قوانی انقال که در اصل  174قانون اساسری مروردیمانت قمار گمفته است( .ماد ی  231/14قانون محاکمهی ج انی)
در پانان ان زند ،ذکم ان نتته ضموری زه نظم میرسد کره مراد ی 40
ق.م.ا مقمر میدارد « :دادگا میتوانرد  .زنرازمان صردور قرمار تعونرق
صدور یتم از اختیارات دادگا است .زه ان معنا که تعونق صدور یترم
یق ز کار نی ت زلته اختیاری در دست دادگا اسرت و در انر مرورد
دادگا تتلیفی ندارد .در یالی که در قانون محاکمهی ج انری تمکیره ،در
صورت عردم قبرول مرتهم ،ن ربت زره تعونرق صردور یترم رأی داد
نمیشود.

تدازیم مقمر شد زه وسیلهی دادگا را در مدت تعونق رعانت کند نرا زره
موقع اجما گذارد  .زنازمان در دور ی تعونرق آزمانشری ،16مجرمم دارای
آزادی مطلق نی ت زلته دادگرا میتوانرد وی را زره اجرمای تردازیم نرا
دستورهانی که زیش تم جنبرهی تﺄمینری و زازدارنرد دارد ،متلر کنرد.
هد اصلی از دستورهای دادگا نی کنتمل و نظارت زم رفترار مجرمم در
طول دور ی آزمانشی است ( .)5در ان نوع تعونق ،ممتترب متعهرد زره
رعانت تدازیم مورد نظم دادگا در مدت تعونرق اسرت .همچنری ممتر
است زه اجمای دستورهانی نی مل م شود:
مقایسهی شرایط اخالقی و قانونی تعویق صادور حکام در
ایران و ترکیه
مطازق ماد ی  40ق.م.ا « ...دادگرا میتوانرد پرس از ایرماز مجممیرت
متهم ،زا مالیظهی وضعیت فرمدی ،خرانوادگی و اجتمراعی و سروازق و
اوضاع و ایوالی که موجب ارتتا جمم گمدند است در صرورت وجرود
شمانط زنم ،صدور یتم را زه مدت شش ما تا دو سال زه تعونق انردازد
ان شمانط عبارتند از:
سبک بودن جرم ارتکابی
صدور قمار تعونق صدور یتم ،تنها در جمانم موجب تع نم امتران پرذنم
است .زنازمان مجازاتهای شمعی ید ،قصار و دنه ،غیمقازرل تعونرق
ه تند .عالو زم ان  ،صم تع نمی زودن جمم ارتترازی کرافی نی رت
زلته همان طور که در صردر مراد ی  40ق.م.ا مقرمر شرد اسرت « :در
جمانم موجب تع نم درجهی شش تا هشت ...است که دادگا مجاز زره
استفاد از چنی نهادی اسرت .زرا مالیظرهی مجازاتهرای منردرج در
درجههای شش تا هشت اننگونه درنافرت مری شرود کره قرانون گرذار،
استفاد از نهاد تعونق یتم را تنها در ارتباط زا جرمانم کرم اهمیرت زره
مصلحت دان ته است زنما چنی مجممینی دارای ظمفیت زر کارانرهی
زاالنی نی رتند و جامعره نیر از صردمات وارد ی ناشری از آن ،متضرمر
نمیشود .همان طور که پیش تم اشار شد ،قانون گذار زره لحراظ وضرع
خار اطفال و نوجوانان از آنها یمانت زیشتمی زره عمرل آورد اسرت
زنما ان دسته از مجممی  ،یتی در صورت ارتتا تمامی جمانم موجرب
تع نم ،همچنان قازلیت زمخورداری از ان تﺄسیس را دارا ه تند ..الزم زه
توضیح است که مدرج سازی صورت گمفته در ماد ی  19ق.م.ا یتانرت
از در پریش گررمفت نرروعی سیاسررت جنرانی مبتنرری زررم اولونررت زنرردی
مجازاتها دارد که مطازق آن تال دستگا عردالت کیفرمی در جهرت
مقازله زا جمانم مهم تم است .)20( .در پاسر زره انر پمسرش کره آنرا
اقدامات تﺄمینی و تمزیتی زه یالت تعونق در میآنند نا خیم زانرد گفرت ،
نخ ت ان نوع تدازیم ماهیت مجازات ندارنرد دوم ،هرد غرانی چنری
اقداماتی زازپموری و اییای اخالقی مجرممی اسرت .زنرازمان اقردامات
تﺄمینی و تمزیتری مشرمول چنری ارفراقی نخواهرد شرد ( .)21زماسراس
تبصم ی  5ماد ی  231قانون محاکمهی ج انی تمکیه ،اصرالیی سرال
 « 2008اگم مجازات مورد یتم در پانان محاکمهی انجام شد زه خاطم
جمم ارتتازی متهم ،ج ای نقدی و نا یبس زه مدت دو سال و نا کم ترم
از آن زاشد ممت است از سوی دادگا قمار تعونق صردور یترم صرادر
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نهاد تعونق صدور یتم ،نهادی است که زا عدول از اصل ل وم رسیدگی
زه پموند  ،پس از زمرسی ادلهی مطمویره ،در قرانون مجرازات اسرالمی
مصو  1392پیش زینی شد است و زا توصریهها و اندنشرههای جرمم
شناسان مبنری زرم عردالت تممیمری و اسرتحقاقی ،هماهنرگ و هم رو
میزاشد؛ هم چنی مهم تﺄنید خرود را از منظرم فقهرای امامیره درنافرت
نمود است .چه آن که قاعد ی « التع نم زمانما الحاکم زم نهراد فروق
یتومت میکند .زنازم ان قاعد قاضی در تعیی کمیت و کیفیت تع نرم
اختیار دارد .نهاد فوق زا دنباله روی از سیاست کیفمزدانی از جرمانم کرم
اهمیت ،درصدد کاهش ایتمال الصاق زمچ ب مجممانه زه ونو زرم زر
کاران کم خطم میزاشد .زنما زا تعقیب ان هرد  ،ضرم متنبره شردن
مجمم و تبدنل وی زه شهموندی قانون مدار در دوران تعونق مماقبتی زه
جهت اعمال تدازیم مناسب ،از یضور فمد همچند در مدت زمان اندک ،در
سی تم عدالت کیفمی نی جلوگیمی زه عمل خواهد آمرد .جانگرا نهراد
تعونق صدور یتم در پمتو الگوهای نظام عدالت کیفمی (الگوی کنترمل
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16. Trial snooze
17. Special rules

تعونق آزمانشی
قوانی خار

 از جملره نترات..جمم و الگوی دادرسی عادالنه) نی قازل مالیظه است
 آن است که در تمام جمانم تع نمی،1392 مثبت قانون مجازات اسالمی
 لیت،  نهاد فوق مورد پذنم واقع شد،ارتتازی از سوی اطفال ز کار
 آن هم از درجهی شش،در رازطه زا ز رگ االن در جمانم تع نمی سبک
 در یالی که زهتم زود ان امم زره.تا هشت مورد پذنم قمار گمفته است
اختیار قاضی واگذار شود تا زا در نظم گمفت نتیجهی هم جرمم زرم نظرم
 زتوانرد صردور،اجتماع و سانم اوضاع و ایوال و وضعیت شخو ز کار
 از دنگرم نوآوریهرای مثبرت قرانون.یتم کیفمی را زه تﺄخیرم زینردازد
 که در نهاد تعونق صدور یتم نی نمانان زود و1392 مجازات اسالمی
 زهم گیمی از،زه عنوان نتی از مبانی توجیهی نهاد فوق زه شمار میآند
 چره آن.تجار ارزند ی مددکاران اجتماعی در فمآنند کیفمی میزاشرد
 مددکاران،که استفاد ی قاضی دادگا از اطالعات علمی جامعه شناسان
اجتماعی و دنگم متخصصان فنی زه جهرت اشرما زریش ترم زرم ازعراد
 موجبرات، ضم اف انش اعتماد ف انند زه قضرات،شخصیتی ز کاران
 زنما مددکاران زماساس نتی از اصول امم.قضاوت زهتم را فماهم میآورد
 مل م زه تشتیل پموند ی شخصیت که یاوی اوضاع و ایوال،مددکاری
 زره... اجتمراعی و اقتصرادی و، فمهنگی،ممتتب چه از لحاظ خانوادگی
 پس میتوان پیش زینی چنی نهادی را زه فرال.انحا مختل میزاشند
 منتها تشتیل پموند ی شخصیت ی ب قوانی جاری انمان.نیک گمفت
286 صمفام در خصور اطفال و نوجوانان ال امی دان رته شرد (مراد ی
) و در ارتبراط زرا جرمانم ارتترازی از1392 قانون آنی دادرسی کیفرمی
ناییهی ز گ االن تاکنون مراد ای از مرواد قرانون مجرازات اسرالمی و
. تتلیفی زم عهد ی قاضی نگذاشته است،قانون آنی دادرسی کیفمی
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