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 چکیده
گزین های جایسال، در سه متن قانونی مجزا، پاسخ 21، در خصوص بالغان زیر 2931ی قانون مجازات اسالم

ً  ختامات ومتومی رای،تان، اقامت؛ در منتزل ال یتن  پایتان ه تته         پیش ونتوان  ای بته بینی کرده است؛  اال

ت های جزای نقای ال ن،هااری در کانون، ثانیا  امکتان استت اده از ازادی موترال  ال ستایر فا ی تا     گزینجای

های قانونی ال ثالثا  امکان فعویق صاالر یکم ال فعلیق اجرای مجازات. به والاله با فحقق شرایط شنهه، مجازات

گردنا. بسته به سن شاص، یتی در جرایم مستوجب یا ال قصاص، بر الی اومال می 13ال  11مقرر در مواد 

های گزین با ابهامات قانونی، چالشهای جایبا الجود پیورف؛ فقنینی، اما به لحاظ قضایی کاربس؛ این پاسخ

گتزین از  های جتای اجرایی ال وام اقنال کنو،ران اجرایی همراه اس؛. این ابهامات به ف کیک هریک از پاسخ

گردد که قضایی مواص می-ها ال فراینا کاربس؛ اجراییی مت االفی برخوردار اس؛  با فحلیل این پاسخدامنه

های فاقا ضابطه باوث زیرستاال رفتتن اهتااف    بینیاز یک طرف ال پیشکلی بودن ال ابهامات متعاد اجرایی 

  .بینی انها خواها بودپیش

 

ای، اقام؛ در منتزل،  گزین، خامات ومومی رای،ان، ین  پایان ه تهپاسخ اجتماوی جای واژگان کلیدی:

 گزین نظارت ماارمجازات های جای
 
   دانو،اه مازناران سیاسی ولوم دانوکاه یقوق الدانوجوی دکتری رشته یقوق . 2
 دانو،اه مازناران ولوم سیاسی الیقوق  استاد دانوکاه. 1

 

 kalantar@nit.ac.ir 
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 مقدمه

های کی ری سزاگرایانه ال فننهییِ محض نسن؛ بته  امرالزه بافوجه به اهمی؛ کاهش اثار مارب پاسخ

گزین نسن؛ به این دسته از های جایپاسخالمللی، نوجوانان، به فاریج با ارشاد ال گاه الزام اسناد بین

در  بزهکاران الارد قوانین کی ری کوورهای ماتلف شاه اس؛. بر همین اساس در یقوق ایتران نیتز  

گزین از سوی های جای، در قالب فصل اقاامات فأمینی ال فربیتی پاسخ2931قانون مجازات اسالمی 

هتای مقترر بترای    هایی برای پاستخ گزینجای بینی شاه اس؛. دسته االلقانون،ذار در دال دسته پیش

بزرگساًن اس؛ که در قالب خامات ومومی رای،ان ال جزای نقای ال ن،هتااری در کتانون اصتال  ال    

های اصلی مقرر در متواد  هایی هستنا که برای پاسخگزینی دالم جایگیرد. دستهفربی؛ صورت می

ای ال اقامت؛ در  رفنتا از یتن  پایتان ه تته    بینی شاه انا که ونانسن؛ به نوجوانان پیش 13ال  11

گزین نسن؛ به نوجوان در کنار ازادی موترال ، فعویتق صتاالر    های جایبینی این پاسخمنزل. پیش

ایتن قتانون، پیوترف؛ چوتم،یری در      31ال  30یکم ال فعلیق اجترای مجتازات نوجوانتان در متواد     

گردد. امتا بته منظتور اثترباش     میهای ناظر به پاسااهی به نوجوانان فلقی ی نوع ال سیاس؛ورصه

ها نسن؛ به ایتن دستته از بزهکتاران، ًزم است؛ کته جز یتات       بینی این سیاس؛ ال پاسخبودن پیش

گزین مورد بررستی  های جایسازی این پاسخقانونی از منظر مقامات ال شرایط قانونی مرفنط با پیاده

فوانا در راستای کاهش اثترات ماترب   یگزین القتی مبینی فقنینی فاابیر جایقرار گیرد. زیرا پیش

زنی بر بزهکاران نوجوان موثر الاقع گردد که مقنن، بتا  پاسخ سزاگرایانه کی ری ال نیز کاهش برچسب

گزین، در مقام فوجه بته الیگگتی اصتالیی ال درمتانیِ     های جایوطف فوجه به اقتضا ات قانونی پاسخ

 مورد نیاز در فعیین هر پاسخ نیز برایا.

ها اشااص بالغ زیر هجاه ستاله ای هستتنا کته بته فعنیتر قانون،تذار       گزینیل جایموضوع فحل

های رالان شناختی طنقه بنای مت االفی از اشااص کودک بنایاگر چه در فقسیمنوجوان نام دارنا. 

شود، اللی به موجب قانون مجتازات استالمی، ط تل همتان شتاص صتغیر ال نابتالغ، ال        ال نوجوان می

سال فمام شمسی نرسیاه باشا)شم  نتافری   21لغی اس؛ که هنوز به سن نوجوان همان شاص با

 21های  مقاله یاضر این اس؛ کته االً  منظتور از ستن    (. در این بین پرسش211: 2931ال دی،ران، 

باشا؟ ثانیتا   ماه می 21سال ال  21ماه اس؛ ال یا  21سال ال  21سال فمام شمسی چیس؛، ایا منظور 

ای دی،ری را نیز بافوجه بته الضتعی؛ ال پرالنتاه شاصتی؛ نوجوانتان ا ومتال       هگزینفوان جایایا می

نمود؟ پاسخ به پرسش االل از این منظر مهتم است؛ کته افمتام ستن متورد نظتر در نوجتوانی ا تاز          

های کی ری بر بزرگساًن خواها بود. در نظریه اداره یقتوقی  مسئولی؛ کامل کی ری ال ا ومال پاسخ
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بنابراین چنانچته شتاص    2ماه دانسته شاه اس؛. 21سال ال  21فمام را  سال 21قوه قضا یه مراد از 

ی نوجوانی الی نیز به افمتام رستیاه ال بعتا از ان،    ماه  الی به افمام برسا دالره 21سال،ی،  21بعا از 

(. بتر ایتن   211-212: 2931صتار،   ولوی شاص دارای مسئولی؛ کامل کی ری اس؛)صنوری پور ال

همین میزان اس؛ ال پ  از ان، از نظر قانون،ذار شاص به دالره جتوانی  اساس یااکثر مرز نوجوانی 

نستن؛ بته    31ال  13ی متواد  یابا. بنتابراین بافوجته بته دامنته    ال امکان اومال مجازات بر الی راه می

در قانون گزین در خصوص نوجوانان اس؛. نوجوانان، رالیکرد مقنن مننی بر اومال مجازات های جای

مقنن این مجازافها را به دال شکل نسن؛ به نوجوانان مورد نظر داشته اس؛   ،2931مجازات اسالمی 

گزین. یال بافوجه به اینکه ایتن مجتازات   های جایونوان پاسخونوان مجازات اصلی ال ثانیا  بهاالً  به

ها با ن،هااشتن شاص در محیط اجتمتاوی، ستعی دارنتا شتاص را در مستیر بازاجتمتاوی شتان        

فحلیل اس؛ که فا چه میزان رالیکرد فقنینی ال قضتایی در بکتارگیری ایتن فتاابیر      ن،هاارنا نیازمنا

گزین موثر ال نظام منا ظاهر شاه ال چه ابهامافی در هر کاام از این نهادها به ف کیک قابل طر  ِجای

هتا نستن؛ بته    گتزین ی پتذیر  مصتادیق جتای   اس؛. به همین منظور در این مقاله بافوجه به نحوه

ونوان پاسخ اصلی مورد اشاره قرار خواهنتا گرفت؛ ال ست      گزین بههای جایتاا ا پاسخنوجوانان اب

هتای اصتلی   نووی فا یف قانونی از پاسخ گزینی مورد بررسی قرار خواهنا گرف؛ کههای جایپاسخ

 شونا.گزین قلمااد می یر جای

 

 

 

                                                           
مطتابق متاده    :مطر  شاه اس؛ کته  پرسش 31-2/216-121  2011/31/1ی ی با شمارهدر نظریه 1/6/31. در مورخ 2

قانون مجازات اسالمی مصوب  13قانون ایین دادرسی دادگاههای ومومی الانقالب در امور کی ری ال همچنین ماده  110

سال فمام شمستی بیتان شتاه است؛      21دادگاه اط ال ال نوجوانان در رسیاگی به جرا م اشااص فا ( صالیی؛ 2/1/31)

 یال پرسش این اس؛ که:

ماه نیتز   21سال ال 21باشا یا اینکه شاصی که ماه می 21سال ال 21باشا ایا منظورسال فمام چه می 21منظور از  -االً 

 ی شود.دارد مومول رسیاگی در دادگاه اط ال ال نوجوانان م

سال،ی مرفکب  21سال یعنی فردی که در رالز فولا  در سن  21باشا ایا خود سن : اگر پاسخ شق االل پرسش میثانیا 

 باشا.جرم می شود نیز رسیاگی به جرمش در صالیی؛ دادگاه اط ال ال نوجوانان می

 نظریه موورفی:

الرالد  متاه از 21لذا کسی کته   ی گذشته باشا السال،21ماه از الرالد سنش به 21سال فمام کسی اس؛ که 21منظور از -2

 سال فمام دانس؛.21سال،ی گذشته را نمی فوان 21سنش به 

رالز فولتا  دستت،یر    ستال  بافوجه به اینکه ورفا  سالرالز فولا فرد رالز الرالد الی به سن جایا اس؛ لذا فتردی کته در   -1

 سال فمام دانس؛.21شود را نمی فوان می
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 عنوان پاسخ اصلیگزین بههای جایالف( پاسخ

یتی که نسن؛ به نوجوانان فعیین شاه است؛ پاستخ اصتلی فعتارص شتاص      های ماهبرخی از پاسخ

باشا  یعنی چنانچه الی مرفکب جرم فعزیری یا یتی یای ال مستوجب قصتاص  نوجوان با قانون می

فوانا محکوم بته مجتازات هتای اصتلی دی،تری      جای مجازات اصلی مینیز گردد از سوی دادگاه ال به

گتردد اللتی مجتازات اصتلی رفتتار انتان است؛.        گزین فلقی متی یگردد  این پاسخ، اگرچه ماهیتا  جا

ای در نهادهایی ماننا خامات ومومی رای،ان، ین  خان،ی )اقام؛ در منزل( ال یتن  پایتان ه تته   

شود کته ایتن نهادهتا بتا چته شترایطی صتادر        گیرنا. بنابراین در ادامه بررسی میاین قالب قرار می

 دها.انها جه؛ می شونا ال چه شرایطی به اجرایی شانمی

 

 خدمات عمومی رایگان. 1

فتوان ان را الستیله ای بترای فقویت؛ ال     خامات ومومی یا کار وام المن عه، پاستای است؛ کته متی    

ی اجتمتاوی در مجرمتان ال شتیوه    بازسازگاری ال پذیریجامعه جامعه ال  گستر  ایساس مسئولی؛

شمار االرد که رشا شاصیتی ال وزت  های ارفکابی انان بهمثن؛ ال ماثری برای جنران خسارت جرم

فقوی؛ اراده نوجوانتان بترای اشتتغال بته      .(911: 2911باوا )اشوری، ن   مجرم را نیز ارفقاء می

کار، وادت دادن انان به نظم ال انضنا  ال روای؛ قتوانین ال مقتررات، ای تای نقتش اجتمتاوی ال درک      

لمن عه در کنار جنران خستارت جامعته   ونوان اهااف فربیتی ال اصالیی خامات وام امسئولی؛ را به

ونوان پاسای اجتمتاوی دانست؛. پاستای کته بتا قترار دادن       المن عه بهفوان از اهااف کار وامرا می

بزهکار در محیط اجتماع ال خانواده از اثار نامطلوب رالانی ال اجتمتاوی ن،هتااری نوجوانتان معتارص     

( ال مسلما  برچسب ناشتی از  16: 2913ف، های بسته جلوگیری نموده )سی،ل ال جوزقانون در محیط

الزام به ارا ه خامات ومومی بسیار خ یف فر از برچستب زنتاانی است؛. زیترا بزهکتار را در محتیط       

نمایتا، کته بته اوتقتاد     گذارد ال استمرار زناگی وادی می را فضتمین متی  اجتماع ال خانواده باقی می

کننا پذیری را فقوی؛ میستنا که مسئولی؛های اجراییِ کارامای هبرخی، چنین قرارهایی، ضمان؛

(Goldson, (ed.), 2008, P 169 .)  ونتوان  بنابراین، خامات ومومی پاسای اس؛ که در ابتتاا بته

 .(221-212: 2911های کوفاه مات نوجوان در نظر گرفته شا )رزاقی، گزین ین جای

 11ال  13ستاًن در متواد   بینی این پاسخ نستن؛ بته بزرگ  در یقوق کی ری ایران، در کنار پیش

هتای قابتل   ونتوان یکتی از پاستخ   ق.م.ا، ارا ه خامات ومومی بته  13ق.م.ا، برای نوجوان نیز در ماده 

ی سال مقرر گردیتاه است؛. شتر  صتاالر یکتم بته ارا ته        21ال  21اومال نسن؛ به نوجوانان بین 

نج ال شتش شتاه   ی پت خامات ومومی این اس؛ که این نوجوان مرفکب جرم مستوجب فعزیر درجه
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باشا.  یعنی جرمی که یااقل مجازات قانونی ین  ان شش ماه ال یک رالز ال یااکثر ان، پنج سال 

 باشا.  

ق.م.ا فنها به مات ارا ه خامات ومومی ال اینکه در چه گراله سنی ال چه جرایمتی   13ی در ماده

ستاو؛ ناواهتا بتود     1این پاسخ قابل اومال اس؛ ال اینکه ساوات ارا ه خامات در هر رالز بتیش از  

فوجه به اینکه نوجوانان در این سن معموً  موغول به فحصیل هستتنا  فصریح شاه، که این مات با

ای گونته بایس؛ برنامه ارا ه ختامات را بته  باشا. مقام اجرا نیز با روای؛ این شر  میقابل فوجیه می

نناشا. از ییث شر  سنی،  فنظیم کنا که مزایم فحصیل نوجوانان محکوم به ارا ه خامات ومومی

سال که نیاز به کاراموزی فنتی ال   21الزام به ارا ه خامات ومومی معموً  در مورد نوجوانان باًفر از 

(. از سوی دی،ر به جه؛ مالیظات یقتوق  190: 2931گردد )یوس ی زاده، یرفه ای دارنا اجرا می

ستال فحمیتل    21نسن؛ به اط ال کمتتر از  فوان این پاسخ را بوری ال الزامات قانون کار ال بیمه نمی

سال مقترر گردیتاه    21فا  21ق.م.ا نیز، انجام خامات ومومی فنها برای نوجوانان  13کرد. در ماده 

ونوان جلوه پویای است اده از را هکارهای نوین  به  ایتن مهتم    در هر یال  رالیه قضایی نیز بهاس؛.  

گردد .برای نمونه رخی اراء صادره  این  مهم مالیظه میفوجه داشته اس؛ به نووی که با مااقه در ب

ستاله  از   26در خصتوص سترق؛ فترد     310-911یکی ازشعب دادگاه اط ال فهران درپرالناه کالسه

در خصوص کی ر خواس؛ صادره از دادسرای.......... اقتای  » یک فرالش،اه این گونه  یکم نموده اس؛

ک فرالش،اه ...... دادگاه بافوجه به محتویات پرالناه البتا ونایت؛   .......... متهم اس؛ به سرق؛ لناس از ی

به اقاریر متهم  بزه کاری ایوان را ثاب؛ فوایص داده اس؛ نظر به سن مرفکب الفقاان سابقه الی با 

ونای؛ به الضعی؛ معیوتی نامنرده) جاایی الالاین ال زناگی در نزد سایر بست،ان به شتر  صت حات   

قانون مجازات اسالمی به یکصا الهوتاد ستاو؛ کتار وتام     13نا پ ماده پرالناه(بافوجه به ب 11ال11

گتردد کته در نظتام کی تری ایتران      از این رال مالیظته متی  « گردد....الن عه در شهرداری محکوم می

الوصتف بایتا   باشا. متع المن عه نسن؛ به جرایم نوجوانان نیز قابل مواهاه میاست اده از خامات وام

اهااف این پاسخ در زمان صاالر این یکم، روای؛ شرایطی از جمله رضای؛  ؛ برای فحققفوجه داش

بزهکار، فناسب شرایط سنی ال جنسی با محل ال نوع کار ال مات ارا ته ختامات ًزم است؛. محکتوم     

نیتز بته ایتن    ق.م.ا  11ماده ولیه بایا نسن؛ به انجام کار ال نوع محکومی؛ رضای؛ داشته باشا ال در 

خامات ومومی رای،ان، خامافی اس؛ که با رضای؛ محکتوم بترای متات    : »شر  فصریح شاه اس؛

. زیرا خامات ومومی محاالدی؛ هتای جستمانی ال رالانتی را در پتی     «شودمی معین مورد یکم الاقع

نوع کار بایا بافوجه به ذالق ال استعااد، »دارد ال محکوم ولیه بایا نسن؛ به ان راضی باشا، همچنین 

( در 113)دانتش،  « ای فعیین گتردد ل ال نیاز جامعه به کارگر یرفهسن، قارت جسمانی ال رالانی ط 

 رالد.   یر این صورت امکان فحقق اهااف خامات ومومی از بین می
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فوان در اینجا مطر  نمود این اس؛ که فا چه اناازه رضای؛ شاص نوجوان به فقط بحثی که می

ی فتوان بتا مالیظته   رستا متی  متی  معنای التزام الی به خامات ومومی خواها بود. امری که به نظر

ی شاصی؛ بزهکار ال خصوصیات الی در صاد فعیین میزان التزام الی گام برداش؛. اما با نظر پرالناه

ی شاصی؛، فوکیل این پرالناه کامال  کارشناسی نوتاه ال  به سیاس؛ جنایی قضایی مرفنط با پرالناه

میتزان التتزام نوجتوان را فتراهم     گیرد  امتری کته امکتان ایتراز     در قالنی بسیار ماتصر صورت می

 دها.  سازد ال قضات را به فصمیم گیری یکجاننه سوق مینمی

 13باشا این اس؛ که بته موجتب متاده    ایرادی که در مورد دامنه اومال این پاسخ قابل ذکر می

قابتل اومتال است؛، در     6ال  1قانون مذکور، خامات ومومی فنها در جترایم مستتلزم فعزیتر درجته     

خامات ومومی پاسای اس؛ که هم به ن ع جامعه بوده ال هم به یمای؛ از بزهکار ال کمک  ،کهیالی

پردازد ال فاقا اثار من ی ن،هااری در محتیط بستته ال برچستب ختوردن است؛.      به بازسازگاری اال می

سال ال به فوایص  21فا  21فوان این پاسخ در همه جرایم نوجوانان رسا که میبنابراین به نظر می

ضایی قابل فعیین باشا فا هر جا قاضی مناسب دیا متهم را به ارا ۀ خامات ومتومی النتته بتا    مقام ق

های مت االت محکوم نمایا. این پاسخ ساتی ال رنج بزهکار را نیز به همراه داشته ال باین جه؛ مات

شود، زیرا ارفکتاب جترایم مهتم همیوته دلیتل بتر       در برابر جرایم مهم نیز پاسای مناسب فلقی می

 طرناک بودن مرفکب نیس؛.خ

در خصوص نحوۀ پیاده سازی ال نحوۀ اجرای این پاسخ نسن؛ به نوجوانان، از ییث مقام مجری، 

ضمان؛ وام اجرا، شیوه نظارت ال سایر مسا ل در قانون متذکور مطلنتی ذکتر نوتاه است؛. در ایتن       

رستا  یال یاضر به نظر میراستا، اگرچه فاالین مقررات افتراقی ناظر به این افراد نیاز اس؛، اللی در 

به منظور نظام مناسازی اجترای ایتن پاستخ ال     2931ق.م.ا مصوب 13فوان از ایین نامه ماده که می

فوانا در فعیین می 2باوی به وملکرد قضات است اده کرد. گسترده بودن انواع خامات ومومی،جه؛

ختامات لزالمتا  بته فوانتایی     ی انتواع  خام؛ متناسب با شاص نوجوان ماثر الاقع گردد، چراکه همه

های  یر فیزیکی متکتی بتوده ال بترای نوجوانتان     جسمی نیاز ناارنا ال برخی از انها بیوتر به مهارت

نامه اخیرالذکر، نهاد مجری ال از ایین 1مناسب. نکتۀ دی،ر ناظر به مقام مجری اس؛، به موجب ماده 

. ایتن  1ال نه در باش خصوصی انجتام شتود  ها پذیرناه این خامات بایا در ادارات داللتی با شهرداری

رسا که خامات ومومی نیتاز  در یالی اس؛ که در زمینۀ مسا ل اجرایی ناظر به نوجوانان به نظر می

                                                           
امتور   -ب ...  امتور اموزشتی    -التف   ختامات ومتومی رای،تان ونارفنتا از:     ق.م.ا، 13مه ماده ایین نا 1ماده براساس  .2

 .... امور کواالرزی، -ج ...   امور کارگری  -ث ...   امور خامافی  -ت ... ای امور فنی ال یرفه -پ ...   بهااشتی ال درمانی 

 ق.م.ا 13ایین نامه ماده  1ماده ر.ک  1
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به همکاری جامعه ال ماسسات داللتتی بتا دستت،اه قضتایی دارد ال بته ونتارفی موفقیت؛ ایتن پاستخ          

 اجتماوی، نیازمنا یک سیاس؛ جنایی موارکتی قضایی اس؛.

ق.م.ا ایتن است؛ کته، قتانون بته       13ی مقرر در ماده ۀ دی،ر در رابطه با خامات وام المن عهنکت

ای نکرده اس؛. این در یالی است؛  ونوان شر  اجرای این پاسخ اشارهقنول یا وام قنول نوجوان به

المن عته بترای بزرگستاًن    که در زمینۀ ختامات وتام   2931قانون مجازات اسالمی  11که در ماده 

قتانون اساستی    11؛، قنول بزهکار شر  اجرای یکم اوالم شاه اس؛. همچنین به موجب اصل اس

ال کتار اجنتاری   « هرک  یق دارد شغلی را که باان مایل اس؛ برگزینتا... » جمهوری اسالمی ایران:

نیز جرم بوده ال برای ان مجازات فعیین شاه است؛. لتذا   2963قانون کار مصوب  211مطابق با ماده 

بینتی شتاه   پتیش  13کارگیری نوجوانان بزهکار باالن رضای؛ انها که در ماده رسا که بهمیبه نظر 

اس؛ خالف قانون اساسی ال دی،ر مقررات باشا. شایا فصور مقنن نیز ان بوده اس؛ که دادگاه صتالح  

ال  ی نوجوانان( با مااقه در پرالنتاه )دادگاه ومومی اط ال ال نوجوانان یا یتی دادگاه کی ری یک الیگه

گیرد ال اگر فوایص دها که کارهای وتام المن عته بتا ستن،     بافوجه به مصلح؛ نوجوان فصمیم می

 رالییه ال جرم ارفکابی فناسب دارد لذا نیازی به رضای؛ متهم ننایا باشا.

فوجه به شترایط نوجوانتان در صتاالر ختامات ومتومی رای،تان         ،13نامه ماده ایین 29ماده در 

ای باشا که فمامی اجرای خامات ومومی رای،ان بایا به گونه»ن ماده شر  شاه اس؛، به موجب ای

قوانین ال مقررات مربو  از جمله در خصوص شرایط کار زنان ال نوجوانان، محافظ؛ فنی، بهااشتتی،  

رستا ان  نکتۀ مهمی که در اینجا به نظر می «االر روای؛ شود.ایمنی ال ضوابط کارهای سا؛ ال زیان

ادگاه افااذ نوع خامات وام المن عه را با موورت مادکاران اجتمتاوی فعیتین   بود داس؛ که بهتر می

)ابراهیمتی،   کرد چرا که انتااب نوع خامات وام المن عه نیز باالن فوجته بته پرالنتاه شاصتی؛    می

نکتتۀ  شناسان برای قاضی اسان ناواها بود. ال نیز نظر مادکاران اجتماوی ال یتی رالان (61: 2913

بیان نمود اینکه چنانچه قضات در سیاس؛ جنتایی قضتایی باواهنتا یکتم بته       فواندی،ری که می

رای،ان صادر کننا، محل کار بایستی فا جایی که امکان دارد، نزدیک به محل اقام؛  خامات ومومی

ای فنظتیم شتود کته    دا می نوجوان باشا ال برنامه انتقال به کار نیتز فوستط مقتام مجتری بته گونته      

دا می محکتوم لطمته نتزد. از ییتث متات زمتان ارا ته ختامان ومتومی           شاصی؛، فحصیل یا کار

  .(991: 2911ساو؛ اس؛ )اشوری،  10-110چارچوب معمول ان 

گردد ان اس؛ که ضمان؛ اجرای فالف نوجوان از اجرای ایراد دالمی که در این پاسخ مطر  می

اجترای ایتن پاستخ     خامات وام المن عه مواص نواه اس؛ ال لذا مواص نیس؛ که اگر نوجوان از

شایا بتتوان بتا الیتات متالک از      فوان فعیین کرد چه خواها بود.سرباز بزنا ضمان؛ اجرایی که می

 قاضتی اجترای ایکتام   »این ابهام را فا یاالدی مرف ع ساخ؛، زیرا به موجتب ان    نامهایین21ماده 
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ی محکوم ال اثار اجرای بافوجه به گزار  ماهانه نهاد پذیرناه ال الضعی؛ شاصی، خانوادگی ال اجتماو

فا یف یا قانون ال سایر گزار  های الاصله، یسب مورد ( 11یکم ال سایر جهات در چارچوب ماده )
بته دادگتاه   مجازات خامات ومومی رای،ان را الفق مقتررات قتانونی    فوایایا  فنایل یا فوقف موق؛

نسن؛ به نوجوان فنها بنابراین ایتمال فوایا خامات ومومی « .صادر کنناه رأی پیونهاد می کنا

ضمان؛ اجرای فالف از این نهاد اس؛، اما میزان فوایا ال دفعات اومال فوایا به صرای؛ نته فنهتا   

به والاله نکتۀ قابل طر   در مورد نوجوانان ال نه در مورد بزرگساًن به صرای؛ مواص نواه اس؛.

، خامافی باالن اسالمیمطابق قانون مجازات  خامات ومومیدر سیاس؛ جنایی قضایی ان اس؛ که 

که قانون با فعیین ردیف بودجه ای خاص، ایتن اختیتار بته قاضتی      بودمیدستمزد خواها بود. بهتر 

که در صورت فوایص ال جه؛ فوویق محکتوم بته انجتام کتار، در صتورت اجترای صتحیح         دادمی

 را به الی باها.ی خامات ال برنامه ها، دستور پرداخ؛ منلغ

 

   ایحبس پایان هفته. 2

 کتاری  هایزمان ال دها ساواتای از مجازات اس؛ که به محکوم اجازه میای شیوهین  پایان ه ته

فعطیالت اخر ه ته را در زنتاان ست ری کنتا.     بوده خانواده ال خویش ای یرفه امورات به موغول را

نج تی  شتود ) لذا این شیوه از یتن  منجتر بته بیکتاری ال جتاایی فترد از زنتاگی اجتمتاوی نمتی         

ای والاله بر اهااف کلی مجازات دال هاف وماه در اومال ین  پایان ه ته (.13: 2911اابادی، ابرن

ینیب شود: االل انسانی کردن مجازات ها ال دالم اقتصادی کردن مجازات زناان سنتی )نیز دننال می

(. فوضیح انکه به نظر پیرالان این رال  از طرفی بتا کتم کتردن متات یتن ، در      216: 2910زاده، 

ای چنا ساو؛ فوقیف نیز همان اثر فننیهی ال فادینی را در رالییه انان خواها گذاش؛ کته  د واهمور

برختی  چنا ساو؛ ین  ممکن اس؛ ب،ذارد. بنابراین از ماارج زا ا ال  یر ضرالری برای ن،هتااری  

به مات طوًنی، کاسته خواها شا ال نیز چون هتاف کی تر یتن  محتاالد کتردن ازادی       زناانیان

فتوان دست؛ یافت؛    با اومال این مجازات در دال رالز انتهای ه ته به همان نتیجته متی   اشااص اس؛

(. لذا افحاذ این شیوه در متورد نوجوانتان   92: 2939ی بیوتر ر.ک نیازپور، طور کلی برای مطالعه)به

ا ، کته پاستخ خطتای االست؛،     شود فا والاله بر محرالمی؛ نوجوان از فعطیالت پایان ه تهباوث می

 .(261: 2939، اردبیلیی نیز در فحصیل ال یا کار اال ایجاد ن،ردد )االق ه
قانون مجازات اسالمی مورد فوجه مقنن قترار گرفتته    13ماده  1ای در فنصره ین  پایان ه ته

فوجه به الضع متهم ال جرم ارفکابی اال به جای صاالر یکم فوانا بادادگاه می»اس؛ مطابق این فنصره 

زای نقای... به ن،هااری در کانون اصتال  ال فربیت؛ در دال رالز اختر ه تته     به مجازات ن،هااری یا ج

بافوجته بته همتین متاده یکتی از دادگتاه هتای        «  یسب مورد برای سه ماه فا پنج سال یکم دهتا. 
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در ضمن صاالر یکم به ن،هتااری مرفکتب جترم      310331-2111شهرستان فارس در رای شماره 

پایان ه ته محکوم داشته اس؛.  بنتابراین رالیته قضتایی از     ماه   در دال رالز 1ضرب ال جر  به مات 

ونوان یک موضوع  قابل پذیر  است اده نموده اس؛. با ایتن همته بایتا    ق.م.ا نیز به 13فنصره ماده 

فتوان بته ایتن    باشا. ناستین ایرادی که در ن،اه االل میفوجه داش؛ که این  ماده دارای ابهامتی می

فتا   21ای صترفا  در متورد نوجوانتان    ن صاالر یکم به ین  پایان ه تهماده گرف؛ ان اس؛ که امکا

 21ستال قمتری فتا     3سال الجود دارد ال امکان اومال این پاسخ در مورد نوجوانان دختر بتاًی   21

سال الجود ناارد که این مطلب بافوجه به لتزالم فا یتف بیوتتر در     21فا  21طور خاص،  سال یا به

ی اختیتارات قاضتی در فقته در زمینته فتردی ستازی       فر ال نیتز گستتره  مورد گراله های سنی پایین 

فاکیا کرده که ن،هتااری در   11ماده  2رسا. زیرا مقنن در فنصره مجازات امری ناصحیح به نظر می

کانون اصال  ال فربی؛ در مورد نوجوانان ال اط الی که جرایم موجب فعزیر درجه یک فا پنج مرفکتب  

ی دی،ر این پاسخ فنها ناظر به نوجوانان محکوم بته بنتاهای   ین محاالدهشاه انا الزامی اس؛. همچن

ی یک فا پنج که بافوجته  الف فا پ شاه اس؛. ول؛ این امر نیز ان اس؛ که در جرا م فعزیریِ درجه

کنتا. چراکته   ای ضرالرت پیتاا متی  به شایا بودن نوع پاسخ، صاالر محکومی؛ به ین  پایان ه ته

، چون پاسخ نووا  خ یتف  13،ذار، جزای نقای مقرر در بناهای ت ال ث از ماده ظاهرا  به اوتقاد قانون

 ای صادر نمود.فوان یکم به ین  پایان ه تهاس؛، نمی

ق.م.ا در جرایم مستوجب یتاالد   32این پاسخ به ماننا خامات ومومی رای،ان ال بافوجه به ماده 

امکان اومال این پاسخ الجود دارد. امتا  که فرد بالغ دارای رشا کی ری نناشا ال قصاص نیز درصورفی

اینکه برای کاام جرم ارفکابی مستوجب یا ال چه میزان از جنای؛ مستوجب قصاص وضو ال یا یتی 

فوان این مجازات را فعیین نمود بسته بته نظتر قاضتی دارد )پتور     جنای؛ مستوجب قصاص ن   می

پاستخ ستنک ال ستن،ین را شتامل      به هر یال، ایتن متاده اطتالق دارد ال    (.11  2931محی الاینی، 

رسا در این جرایم، این پاسخ بر جرایم سنک یای ال متوارد خ یتف   شود، با این یال به نظر میمی

بال از قصاص وضو قابل اومال باشا. بنابراین یتی بافوجه بته اختیتار موستعی کته قتانون بتا وتام        

 ر فکمیلی نیز یکم داد.  طوفوان بر اجرای این پاسخ بهفصریح دقیق ایجاد نموده اس؛، می

نکتۀ دی،ر در اجرایی نمودن این پاسخ ان اس؛ که مقنن مواص نکترده چنانچته نوجتوان از     

این اقاام خودداری کنا ال در دال رالز اخر ه ته خود را به کانون معرفی ننمایا چه سرنوشتی پتیش  

فنایل کرد؟ پاسخ بافوجته  فوان این پاسخ را به ن،هااری در کانون یا جزای نقای رالی االس؛، ایا می

به مسکوت گذاشتن این امر فوسط مقنن ال لزالم ف سیر مضیق قوانین ایکام قضایی منت تی است؛ ال   

ونوان ضمان؛ اجرا ای با نظارت ها ال فعهاات بیوتر را بهشایا بتوان از فوایا این ین  پایان ه ته
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بتار االل فاطتی نمتود بته متات ان      . که بنابراین چنانچه 2رالیکردی نزدیک به نظر قانون،ذار دانس؛

یکتم بته مجتازات ن،هتااری یتا جتزای نقتای         افزالده گردد ال در نهای؛ با وام فنعی؛ برای بار دالم

صادر گردد. به هر فقایر این فعیین ضمان؛ اجرا نیازمنا فصریح قانونی  )پ( موضوع بناهای)الف( فا

 ال برالز دیاگاه های متوت؛ ن،ردد.اس؛ فا در ومل رالیکرد قضایی دچار وام انسجام رالیه قضایی 

 

 . اقامت در منزل1

ای از اجرای کی ر سالب ازادی، کته در جریتان ان، محکتوم،    اقام؛ در منزل یا ین  خان،ی، شیوه

فر م هوم ین  ختان،ی  کنا. به ونارفی دقیقین  خود را به جای زناان، در منزل خود س ری می

گزینی برای زناان، ونوان جایهایوان، بهافی را در خانهکنا که بزهکارانِ محکوم شاه، مایجاب می

بته سترو؛ گستتر  یافت؛. در استناد       2310هتای یتن  ختان،ی در نیمتۀ دهته      ب،ذراننا. برنامه

گتزین  هتای جتای  ونتوان یکتی از مجتازات   قواوا فوکیو ین  خان،ی به 1-1المللی نیز در ماده بین

های بینابین در مورد نوجوانان نیز، با اشاره به رال  مقررات پکن 21مناسب ذکر گردیاه اس؛. ماده 

بعضا  یا کتال  از فحت؛    -م،ر در ضرالرت ایجاب شرایط پرالناه -ال فأکیا بر اینکه هیچ یک از نوجوانان

نظارت الالاین خارج ناواهنا گردیا. به ونارفی دی،ر جتاایی فرزنتاان از الالتاین ختود اخترین راه      

ن به این اقاام متوسل شا کته یقتایق پرالنتاه )متثال  سوءاستت اده از      فواچاره اس؛ ال فنها زمانی می

دهتا. در  کودک( این اقاام مهم را جایز نمایا، ین  خان،ی را باین شتکل متورد فأکیتا قترار متی     

نتیجه نوجوان معارص قانون در محیط خانوادۀ خود به ستر بترده ال از ایتن جهت؛ کمتک رالیتی ال       

 (.116: 2931الاینی، پورمحیگیرد)شایانی نسن؛ به اال صورت می

بینتی  ق.م.ا پتیش  13متادۀ   1در قوانین کی ری ایران، ین  خان،ی در قستم؛ االل از فنصتره    

 21فتا   21فوانا نسن؛ به نوجوانان بزهکار بین گردیاه اس؛. به موجب این فنصره دادگاه اط ال می

ازات ن،هتااری در کتانون یتا    به جای صاالر یکم به مج -سال، بافوجه به الضع متهم ال جرم ارفکابی

                                                           
ازادی مورال ، جای،زین ین  مقنن در فالف اشااص از نهادهای مقرر فوایا ال افتزایش متات   . در نهادهایی ماننا 2

 بینی نموده اس؛ که به نظر می رسا نسن؛ به نوجوانان محکوم به ین  خان،ی نیز قابل است اده باشا.را پیش

نکنا برای بار االل یتک فتا   هرگاه محکوم در مات ازادی مورال  باالن وذر موجه از دستورهای دادگاه فنعی؛  -62ماده 

شود. در صورت فکرار یا ارفکاب یکی از جرا م ومای موجب یا، قصتاص،  دال سال به مات ازادی مورال  الی افزالده می

ایا، در  یتر ایتن   به اجراء در می دیه یا فعزیر فا درجه ه ؛، والاله بر مجازات جرم جایا، مات باقیماناه محکومی؛ نیز

 .شودصورت ازادی اال قطعی می

چنانچه محکوم از اجرای م اد یکم یا دستورهای دادگاه فالف نمایا، به پیونهاد قاضی اجترای ایکتام ال رأی    -12ماده 

شود ال در صتورت فکترار، مجتازات یتن      دالم به مجازات مورد یکم افزالده میدادگاه برای بار ناس؛ یک چهارم فا یک

 .گردداجراء می
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بته اقامت؛ در    -(، موضوع بناهای الف فا پ مادۀ متذکور 1فا2جزای نقای )در جرایم فعزیری درجه 

ی منزل در ساوافی معین، یکم دها. این ستاوات بایتا فوستط قاضتی دادگتاه، بافوجته بته پرالنتاه        

ن به ماننتا یکتم بته    همچنی 2شاصی؛ ط ل ال متناسب با شرایط فحصیلی یا کاری اال، فعیین شود.

در جرایم مستوجب یتا ال قصتاص رشتا کی تری      32ای، چنانچه به استناد ماده ین  پایان ه ته

فوان به این مجازات یکم داد ال فعیین این یکم بست،ی بسیار زیادی مرفکب نوجوان ایراز نوود می

فوسط چنا فن   طور ومابه نظر قاضی دارد. کما این که در خصوص  بزه فاریب خودالری شاکی به

-2119سال یکی از شعنات دادگاه اط ال فهران در رأی شتماره   21از نوجوانان الافراد بالغ کمتر از 

در خصوص سه فن از افراد بالغ کمتر از هجاه ستال دال ن تر را بته یکستال ن،هتااری در        360331

در فاریتب بته    کانون اصال  الفربی؛ الیکی دی،ر از مرفکنین را به لحاظ مااخلته کمتتر در شترک؛   

وصر رالزهای پایان ه ته المنع رف؛ الاما با همساًن خود  21الی  21ن،هااری در منزل در ساوات 

در محل زناگی محکوم نموده اس؛...   با این یال نکته یا ز اهمیت؛ ان است؛ کته در ایتن پاستخ،      

از فتوان  هتای ماتلتف قابتل اجراست؛. در یتک رال  پیوترفته متی       نظارت بتر محکومتان بته رال    

فر، مستئول نظتارت بتا    دست،اههای الکترالنیکی برای نظارت بر محکوم است اده کرد ال در رال  ساده

های مقطعی از یضور محکوم در منزل اطمینان یاصل کنا. این مسئولین ممکن اس؛ اوضای فل ن

از های خیریه یا مادکاران اجتماوی باشنا. مسئولین مراقن؛ با نظر مقام قضایی مربوطته مجت  انجمن

به مالقات محکوم در منزل الی خواهنا بتود. در ایتن صتورت، اجتازۀ محکتوم بترای بازدیتا ال الرالد        

مأمورین به منزل ضرالری اس؛ ال چنانچه به مأمورین اجازۀ الرالد داده نوود، در یکم  ین؛ ال فالف 

  (.931: 2911خواها بود)اشوری، 

لتزالم رضتای؛ االلیتاء ال سرپرستتان     شا همچنین از نکات دی،ری که در این ماده بایا روای؛ می

نوجوان برای اجرای ان اس؛. ول؛ لزالم این رضای؛ را بایا در ایتن دانست؛ کته اجترای ایتن کی تر       

فوانا نووی فحایا یریم خصوصی افراد باشا. لذا لزالم رضای؛ اشااص ًزم اس؛ که النتته ایتن   می

کته مجتازات بته مرفکتب فحمیتل      فوانا نووی قرار دادی شان واال؛ کی ری نیز باشا چترا  امر می

(. نکتته دی،ترِ   11: 2931، جنت؛ مکتان   ییاقاشود ال نیاز به رضای؛ برای اجرای مجازات اس؛ )نمی

                                                           
بینتی  هر چنا ین  خان،ی به صرای؛ در قوانین کی ری مُجرا در ایران پتیش  2910 . در زمان قانون مجازات اسالمی2

ق. م. ا، به قاضی اجازه داده شاه فا ط ل را برای فربیت؛ بته سرپرست؛ الی بست ارد، بنتابراین       13نواه بود، اما در ماده 

یتن  ختان،ی فوستط     فوانا ضمن س ردن ط ل به سرپرس؛ الی، ین  خان،ی را نیتز مقترر دارد. همچنتین   قاضی می

ق. م. ا متورد یکتم قترار گرفتته است؛. در ایتن        111، 11، 23، 21، 21برخی از دادگاههای اط ال با استتناد بته متواد    

خصوص ال جه؛ مواهاۀ نمونۀ این اراء ر.ک مظ ری، ایما، کاظمی، ولتی ال ایمتا جع تری، دادرستی الیتگه اط تال ال       

  2911اموز  قضات، چاپ االل، نوجوانان معارص قانون، جزاله اموزشی اداره کل 
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رستا وتام الجتود    نظتر متی  قضایی که در فنیین این ماده ضرالری بته -قابل طر  در رالیکرد اجرایی

که است اده از دستننا نظارت بر اجرای یکم ال وام فعیین ضمان؛ اجرا برای ان اس؛. درس؛ اس؛ 

فوانس؛ با استت اده  فوانا خود به نووی برای نوجوان برچسب زنناه باشا اما مقنن میالکترالنیکی می

 از افرادی نظیر مادکاران اجتماوی اجرای این یکم را فسهیل کنا. 

سازی این نهاد نیتز دارای اهمیت؛   بازشناسی ضمان؛ اجرای وام فنعی؛ از شرایط وملی ال پیاده

فتوان  که نوجوان از اجرای یکم سرباز بزنا ال در ساوات مقرر در منزل نمانا ایا متی اس؛. در صورفی

این مجازات را به مجازات دی،ری نظیر ن،هااری در کانون اصال  ال فربی؛ ال یا جزای نقتای فنتایل   

عتین  کرد؟ متأس انه مقنن در این زمینه نیز ساک؛ اس؛ ال ضمان؛ اجرایتی بترای فالتف از اجترا م    

 فوانا در نهای؛ به وام اجرای صحیح این یکم بینجاما.ننموده اس؛ که این امر می

ی قضایی محاکم صالح بته رستیاگی بته جترایم نوجوانتان،  صتاالر ایتن پاستخ بتا          مطالعۀ رالیه

های فراالانی مواجه اس؛  االً  به این دلیل که این پاسخ در کوورهایی چون ان،لی  ال امریکا، چالش

شتود، امتا استت اده از ایتن نحتو از نظتارت، مستتلزم پرداخت؛         نظارت الکترالنیکی اجرا میاز طریق 

طتور کلتی از استت اده از نظتارت الکترالنیکتی فمایتل       ی دست،اه اس؛ ال در وملکرد قضایی بههزینه

قضایی بوجود نیاماه اس؛ ال ثانیا ، اوتماد محاکم قضایی به فربیت؛ متاار منتازل محکومتان نوجتوان      

دهنا با الزام شاص به پرداخ؛ جزای نقای ال یا ن،هااری در کانون، ناک اس؛ ال فرجیح میبسیار ا

 پاسخ رسمی ال موهود قضایی اومال گردد.

 

 عنوان تخفیف قانونی نسبت به پاسخ اصلیگزین اجتماعی بههای جایب( پاسخ

هایی در قتانون قابتل   گزینبینی شاه انا، جایونوان پاسخ اصلی پیشهایی که بهگزیندر کنار جای

بینی شتاه ال یتا انکته    شناسایی هستنا که یا امکان است اده از انها نسن؛ به نوجوانان صرایتا  پیش

بینی شتاه است؛ ال بته نظتر     طورکلی نسن؛ به مطلق بزهکاران اوم از نوجوانان ال بزرگساًن پیشبه

های گزینرد. در دسته االل از جایرسا که ممنوویتی در است اده از انها برای نوجوانان الجود ناامی

ی دال مصر ، ازادی مورال ، فعلیق اجرای مجتازات ال فعویتق صتاالر یکتم قترار دارنتا ال در دستته       

 های نظارت ماار نیمه ازادی ال نظارت الکترالنیکی. گزینجای

 

 های مصرح نسبت به نوجوانانگزینجای. 1

بینی ا یف قانونی، صرایتا  در دال ماده مورد پیشونوان فهای ناظر به نوجوانان نیز بهگزیناین جای

فوانا مومول ازادی موترال   ق.م.ا در زمان ن،هااری در کانون می 30ماده انا. به موجب قرار گرفته

فوانتا در متورد فمتام    دادگاه میق.م.ا  31ماده ال فا یف دی،ر قانونی قرار گیرد. همچنین به موجب 
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نان، صاالر یکم را به فعویق اناازد یتا اجترای مجتازات را معلتق     جرا م فعزیری ارفکابی فوسط نوجوا

ق.م.ا در صورت الجود شرایط شنهه خود به نتووی پاستخ    32ذکر این نکته ًزم اس؛ که ماده  .کنا

هتای مقترر در   گزین یاالد ال قصاص اشاره دارد که بریسب سن مرفکب، الی را مومول پاستخ جای

گتزین پاستای بترای ان رفتتار     نیز برختی فتاابیر جتای    13اده کنا. در مق.م.ا می 13ال یا  11ماده 

 باشنا.مستوجب یا ال قصاص می

، باوتی از گترایش کلتی بته     23ازادی مورال  در فلس ۀ کی تری ستاه   آزادی مشروط:  .1 .1

ونوان امتیازی از ستوی مقامتات   ( ال مافها به221: 2911شا )اشوری، اصال  مجرمان محسوب می

ه اس؛  همانطور که جننش دفاع اجتماوی این نهاد را یک شیوۀ بازسازگاری مسئول زناان فلقی شا

-226: 2931انسل، سازد )کنا که محکوم را دالباره به زناگی در محیط اشنا میاجتماوی فلقی می

(. ازادی مورال  در الاقع یکی از راهکارهای کاهش فأثیر زناان بر مجرم ال یک امتیاز در جه؛ 221

ن اس؛. پ  از انکه به فکر به سازی ال اصتال  ستاختار درالن زنتاان افتادنتا، ایتن      بازپرالری نوجوانا

بحث مطر  شا که بایا از فوقف در زناان در جه؛ اصتال  مجرمتان گتام برداشت؛. اگتر مجرمتان       

فوان زالدفر انان را ازاد اصال  شانا، ًزم نیس؛ که انان را فا رالز اخر در زناان ن،ه داش؛  بلکه می

برخی از یقوقاانان ضمن فأکیا بر این نکته که در موقتع الرالد اط تال ال    (11: 2916ی، اشورکرد )

های اصالیی ال فربیتی در مورد انتان ال  نوجوانان به محیط بسته در مواقع مقتضی بایا هاف از رال 

 لزالم یاداالری امکان است اده از ازادی مورال  به انان  در فوجیه است اده از این رال  برای اط تال ال 

نوجوانان ذکر کرده انا که اوطا ازادی مورال  یکی از متوارد مهتم فوتویق اط تال ال نوجوانتان بته       

اموز ، کار، ی ظ نظم ال ارامش، یسن سلوک ال همزیستی با دی،ران بوده از اثترات محتیط بستته    

 جلوگیری کرده ال در اصال  ال فربی؛ اط ال ال نوجوانان در بین مریله اجرای مجازات ال ازادی بسیار

 .(113: 2911دانش، م یا ال ماثر اس؛ )
فا به موجب ان پتیش   2لذا ازادی مورال  هم یک فرص؛ برای کودکان ال نوجوانان بزهکار اس؛

از پایان یافتن مات سلب ازادی از کانون اصال  ال فربی؛ جاا شاه ال به سطح جامعه بازگردنا ال هم 

دها فا مادکاران کانون اصال  اجازه می دها الهزینه جامعه برای ن،هااری از مجرمین را کاهش می

فر بتواننا به اصال  ال درمان بقیه ب ردازنا. همچنین طوًنی شان ال فربی؛ در محیطی خلوت ال ارام

گتردد ال اینکته   ف االفی ال کمنتود وتاط ی ختانوادگی متی    مات ن،هااری در محیط بسته منجر به بی

گیرنا ال بترای  ار نموده ال به محیط جایا خو میاط ال بزهکار با سایر محکومین ال ؛ ال دالستی برقر

                                                           
کودکان در این قسم؛ که ناظر به  یر نوجوانان ال صغار اس؛ همانا این نکته اس؛ که به موجب فنصتره   هول؛ ذکر الاژ 2

 سال )یعنی پسران( می فواننا مومول ن،هااری در کانون شونا.   21فا  21اط ال دارای سن  11ماده  2



 (19، )ایپپی  9311 تانبهار و اتبس ، اول، شماره میازده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  محمد سعیدی و کیومرث کالنتری            226

 

فهیۀ مایحتاج ال نیازهای االلیۀ زناگی از قنیل  ذا ال مسکن ال لناس ال  یره با موکلی مواجه ننتوده ال  

 2(.61: 2911دانش، مسئولیتی بر وهاه ناارنا )

 طور خاص بترای اط تال ال نوجوانتان بزهکتار مقترر     در قوانین کی ری مقررات ازادی مورال  به

نیز، در فصل دهم که اقتاامات فتأمینی ال فربیتتی ال     2931ن،ردیاه اس؛. در قانون مجازات اسالمی 

مقرر شاه که فقلیل مات ن،هااری در کانون اصتال  ال   30های اط ال ال نوجوانان ال در ماده مجازات

مانع است اده از ازادی »... ه اللی یا سرپرس؛ قانونی، فربی؛ یا فنایل ان به فسلیم ط ل یا نوجوانان ب

نکتۀ کلی پاسخ به این نکته اس؛ کته در چته ستنی شتاص ط تل ال نوجتوان       «. مورال  .... نیس؛

فوان ونتوان نمتود کته در هتر ستنی کته       فوانا مومول ازادی مورال  گردد. پاسخ را این،ونه میمی

از ازادی مورال  است اده کنا. با ن،اهی به مواد  فواناشاص محکوم به ن،هااری در کانون شود، می

 21فا  21فوان موارد محکومی؛ به ن،هااری را بر اساس نوع جرایم ال سن دیا. در سن می 13ال  11

ی یک فا پنج سال،ی خواه پسر نابالغ ال یا بالغ باشا ال خواه دختر بالغ که مرفکب جرم فعزیری درجه

شود که سال فمام اوم از دختر ال پسر را شامل می 21الغان زیر سال،ی نیز ب 21فا  21شونا. در سن 

 شونا.مرفکب جرم فعزیری درجه یک فا پنج می

نکتۀ قابل فوجه دی،ر این اس؛ که ایا بهره منا ساختن نوجوان از ازادی مورال  مقیا بته ایتن   

ر شتاه  اس؛ که یتما  قنال  نسن؛ به الی یکم قطعی کاهش مات ن،هااری ال یا وتام کتاهش صتاد   

هایی باشا ال یا اینکه این شرطی برای صاالر ازادی مورال  ًزم نیس؛. در مقام پاسخ بایستی یال؛

را ف کیک نمود، اگر نسن؛ به نوجوان یکم کاهش مات ن،هااری صادر شاه باشتا ایتن امتر متانع     

رد. ق.م.ا در ایتن خصتوص فصتریح دا    30ی الی از ازادی مورال  ناواها بود که متن متاده  است اده

رسا که کماکتان  یال چنانچه یکم دادگاه مننی بر وام کاهش این مات ن،هااری باشا به نظر می

از شمول این یال؛ نیس؛ ال اطالق ان به  مانعاین امر ی بتوانا از ازادی مورال  است اده کنا ال الاژه

 شود.هر دال مورد کاهش ال یا وام کاهش مات ن،هااری مربو  می

فنیین شرایط این نهاد، در قانون مجازات مقررات خاصی در جهت؛ ازادی   طور کلی ال در مقامبه

طور خاص برای نوجوانان بزهکار مقرر نواه اس؛ ال اوطای ازادی موترال  بته نوجوانتان    مورال  به

                                                           
جویی در ماارج ن،هااری زناانیان ماثر  اس؛. )برای مطالعه بیوتتر  ری ال صرفه. ازادی مورال  در فقلیل جمعی؛ کی 2

 بیوتر ر.ک : .( همچنین برای مطالعه201، ص 2911ر.ک یاجی فنار فیرالزجا ی، 
(Gendreau, P., Goggin, C., Cullen, F.T., & Andrews, D.A. (2000). 10–13.) (Fagan, J., & Kupchik, 

A. (2011)., 29–61.) 
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بایا بتا استتناد    2بزهکار مومول مقررات افتراقی قرار ن،رفته ال ظاهرا  قاضی دادگاه اط ال ال نوجوانان

ق.م.ا نسن؛ به اوطای ازادی مورال  به انان اقاام کنا. این امر ممکتن است؛ بته     69فا  11به مواد 

لحاظ قانونی ال قضایی چالش هایی را ایجاد کنا. االلین نکتۀ مهم این اس؛ که چنانچه نوجوان قتنال   

 فوانا مجادا از این نهاد است اده نمایا یتا خیتر. بته نظتر    از ازادی مورال  است اده کرده باشا ایا می

بینتی ازادی موترال  چنانچته نوجتوان قتنال  از ایتن نهتاد        رسا که بافوجه منطق اجرایی ال پیشمی

طتور  است اده کرده باشا اوطای فرص؛ دی،ری به الی خالف مقتضای این نهاد است؛. همچنتین بته   

ق.م.ا نیز در این خصوص قابتل  11فوان این نظر را داد که شرایط بناهای الف، ب ال پ ماده کلی می

 ری باشا.  فس

نکتۀ دی،ر در صاالر این نهاد به لحاظ فقنینی ال قضتایی ایتن است؛ کته گذشت؛ چته متافی از        

شود ال ق.م.ا ومل می 11ن،هااری در کانون  برای صاالر این نهاد شر  اس؛. ایا به ماننا صار ماده 

ر متالک  رستا کته د  فعیین نمود. بته نظتر متی    30فوان بافوجه به ماده یا اینکه مالک دی،ری را می

نیز یکم رما باشا ال بافوجه به اینکه بیوترین مات ن،هتااری در کتانون    11مات، همان صار ماده 

اس؛ بنابراین بتا گذشت؛ یتک ستوم از متات ن،هتااری،        13همان پنج سال مقرر در بنا الف ماده 

کته  فوانا از ازادی مورال  بهره منا گردد. نکتۀ دی،ر در بحث مات زمان یتالتی است؛   نوجوان می

دهتا. در ایتن یالت؛ بته لحتاظ متات       مات ن،هااری را کاهش می 30دادگاه صالح به استناد ماده 

منا گتردد گذشت؛ همتان زمتانی     فوانا از ازادی مورال  بهرهزمانی که پ  از این کاهش مات می

 رسا.اس؛ که به یک سوم می

نستن؛ بته   به لحاظ سیاس؛ قضایی ممکن اس؛ این پرسش مطر  شود کته چنانچته در ومتل    

ی وام درک یرم؛ رفتار اقاام به شرب خمر یا قتل دی،تری نمتوده،   شاص نوجوانی که، به الاسطه

فتوان نستن؛ بته الی از ازادی    یکم به ن،هااری در کانون اصال  ال فربی؛ صادر شاه باشا، ایتا متی  

 مورال  است اده کرد یا خیر؟ در این خصوص اوتقتاد قانون،تذار در چنتین مصتادیقی فنتایل جترم      

دها ال باالن انکه مسئولی؛ کی ری از این شاص رفع گردد پاسای فعزیتر  یای به فعزیری رخ می

نسن؛ به فعلیق ال فعویتق فقتط در    31شود. برخالف صرای؛ مقنن در ماده نسن؛ به الی فعیین می

در شتمول ازادی موترال  نتووی اطتالق ال      30رسا که نص متاده  جرا م فعزیری، اگرچه به نظر می

ق.م.ا بتا اشتاره بته جترا م فعزیتری، در ایتن        11نمایا اما با این الجود متن ماده القا می ومومی؛ را

 کنا.  خصوص ممنووی؛ ایجاد می

                                                           
. یضور شاص مواالر ان هم در راستای دادرسی افتراقی ناظر به اط ال ال نوجوانان الزامتی است؛، چراکته بته موجتب      2

شود. نظتر موتاالر،   دادگاه اط ال ال نوجوانان با یضور یک قاضی ال یک مواالر فوکیل می»اصالیی از ق.ا.د.ک  131ماده

 «موورفی اس؛. 



 (19، )ایپپی  9311 تانبهار و اتبس ، اول، شماره میازده ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  محمد سعیدی و کیومرث کالنتری            221

 

جایی که مننا ال هاف فعیتین پاستخ   از انتعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم:  .2 .1

رسا فعلیتق  ه نظر میدر مورد کودکان ال نوجوانان بزهکار، بازپرالری منش ال شاصی؛ ایوان اس؛، ب

اجرای مجازات راهکار مناسنی برای جلوگیری از ن،هااری کودکان بزهکار در ماسسات باشتا، زیترا   

بافوجه به شاصی؛ انعطاف پذیر کودکان، میزان فأثیرپذیری انان از محیط ال فرهنگ زناان باًس؛، 

هتا. از ستوی دی،تر دادگتاه     فوانا از معایتب زنتاان بترای انتان بکا    در نتیجه فوسل به این شیوه می

درمانی ال مراقنتی در مات فعلیق صادر  -فوانا بافوجه به الضعی؛ خاص انان دستورهای اموزشیمی

کنا ال با الزام نوجوانان به اجرای انها ال نظارت دقیق بر این امر، اال را در بازسازی شاصتی؛ ختویش   

 یمای؛ کنا.
فمتام  فوانا در مورد دادگاه می»زات اسالمی: قانون مجا 31در یقوق کی ری ایران مطابق با ماده

، صاالر یکم را به فعویق اناازد یا اجترای مجتازات را معلتق    2نوجوانانفعزیری ارفکابی فوسط  جرایم

فوان از ن،هااری کودکان ال نوجوانان در کانون اصال  ال فربی؛ که الاکنوتی  لذا این نهادها می.« کنا

موتاص   31بینی گردد جلتوگیری کنتا. در متاده    اهکار پیشونوان اخرین رفننیهی اس؛ ال بایا به

ن،ردیاه اس؛ که فعلیق ال فعویق قابل اومال ساده باشتا ال یتا مراقنتتی؟ ضتمان؛ اجترای فالتف از       

صورت کلی به روای؛ مقررافی که در باب فعلیق ال فعویق دستورات یین این نهادها چیس؛؟ بلکه به

س؛  یال انکه در برخی موارد ممکن است؛ اجترای ایتن    اماه اس؛ موکول شاه ا 11فا 10در مواد 

مقررات مربو  به بزرگساًن برای اط ال ال نوجوانان مناسب ال یا ممکتن نناشتا ال بهتتر بتود مقتنن      

طور کلی در این شیوه، که بهنمود. ای را برای است اده نوجوانان از این نهاد فراهم میشرایط جااگانه

جوانان قابل اومال اس؛، چنانچه دادگاه رستیاگی کننتاه بته افهتام،     در مورد ارفکاب کلیه جرایم نو

مجرمی؛ را ایراز نمایا، با ونای؛ به الضع نوجوان ال شرایط ال االضاع ال ایوال یاکم بر ارفکاب جترم،  

امتوزی،  اجرا ال یا صاالر رای را ضمن الزام اال به انجام دستورهای فربیتی، مراقنتی، درمتانی ال یرفته  

اناازد. در صورت فعویتق صتاالر یکتم، متادکار     نمایا ال یا به فعویق میفعلیق میبرای مافی معین 

اجتماوی منتاب دادگاه ناظر بر یسن اجرای دستورهای دادگاه فوسط نوجوان خواها بود. در پایان 

دالره فعلیق ال فعویق، چنانچه گزار  مادکار اجتماوی منین یسن رفتار کودک یتا نوجتوان باشتا،    

نمایا. در به صاالر قرار موقوفی فعقیب یا معافی؛ از مجازات ال یا موقوفی مجازات میدادگاه منادرت 

که گزار  مادکار اجتماوی مننی بر وام فغییتر رفتتار کتودک یتا      یر این صورت، یعنی درصورفی

رستا کته   نوجوان یا فغییر نسنی رفتار اال باشا، فکلیف قانونی مواص نواه اس؛ اللی بته نظتر متی   

(  بر 293: 2919سب مورد بتوانا مجازات مقرر در قانون را فا یف دها )ماذن زادگان، دادگاه بر ی

های دادگاه اط ال فهران در  خصوص شرب خمر یتک  همین اساس قابل ذکر اس؛ که یکی از شعنه
                                                           

 ناظر به جرایم فعزیری درجه پنج فا هو؛ بود.سابق بر اصال  نهایی، این ماده صرفا . 2
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ساله الرانناگی باالن گواهینامه ال مستی  در یین رانناگی  قطع نظر از صتاالریکم بته    21نوجوان 

انه به ول؛ شرب خمر نسن؛ به رانناگی باالن داشتن گواهینامه  یکتم بته پرداخت؛    ضربه فازی 10

نمایا.   با یا فوجه   جزای نقای به منلغ چهل میلیون ریال صادر که به مات یکسال ان را معلق می

کننا ال شاص نوجتوان همتان دختتر ال پستر بتالغ      ً  نوجوانان از این نهادها است اده میداش؛ که اال

ا. ثانیا  اینکه فقط جرا م فعزیری مومول مومول فعلیق اجرای یکم ال فعویق صتاالر یکتم   باشنمی

ماده  1باشنا اس؛، منظور از جرا م فعزیری نیز جرا م فعزیری  یر منصوص اس؛، زیرا در فنصره می

انا. در رابطه با نوع جترم بحثتی   مستثنی شاه 31موارد منصوص شروی از یکم مقرر در ماده  221

که مرفکتب ماهیت؛   صورفیابل طر  اس؛ این اس؛ که ایا در جرا م مستوجب یا ال قصاص درکه ق

درک ننمایا این فاابیر قابل است اده هستتنا یتا    32جرم انجام شاه یا یرم؛ ان را به موجب ماده 

ی شتمول ان  خیر. پاسخ کامال  اشکار اس؛ که بافوجه به جرا م فعزیری جرایم خارج از ان از ییطه

ج شاه انا. بنابراین، نظر قانون،ذار ان اس؛ که فعلیق ال فعویق صاالر یکتم ننایتا در جترایم بتا     خار

مجازات شایا به کار رالد بلکه بایا در جرایم خُرد ال متوستط بته کتار رالد لتذا در یتاالد ال قصتاص       

درک ننمایتا ایتن    32که مرفکب ماهی؛ جرم انجام شاه یا یرم؛ ان را به موجتب متاده   درصورفی

. ممکتن  2باشتا فوانا قابل دفاع مییر قابل است اده نیس؛ ال النته این نظر از لحاظ قضایی هم میفاب

اس؛ در سیاس؛ جنایی قضایی این نکته مطر  شود که چنانچه شتاص نوجوانتان بته دلیتل وتام      

فوان پ  از اجرای قسمتی از ان درک یرم؛ به مجازات ها ال اقاامات فأمینی محکوم گردد، ایا می

، اجرای یکم باقیماناه نسن؛ به الی را مومول فعلیق نمود یا خیر. به لحاظ قانونی فوستل بته   یکم

رستا ال  فعلیق مجازات چه در زمان صاالر یکم ال چه در زمان اجرای مجازات ممکتن بته نظتر نمتی    

 گردد.مومول این الضعی؛ نیز می 31اطالق ماده 

فوانتا داشتته باشتا مطلتق است؛ ال      ا میای راینکه یکم اصلی موضوع فعلیق ال فعویق چه دامنه

فوانا شامل شتود. بنتابراین اگرچته بته لحتاظ      ناظر به نوجوانان را می 13ال  11ایکام مقرر در مواد 

فوانتا در یکتم بته    ها، بیوترین است اده از نهادهای فعویق ال فعلیتق متی  قضایی ال دامنۀ شات پاسخ

هتا  اللی منعی برای شمول ان در دی،ر پاستخ  ن،هااری در کانون اصال  ال فربی؛ ال جزای نقای باشا

رسا. یعنی فا مافی ای به نظر نمیماننا خامات ومومی رای،ان، اقام؛ در منزل ال ین  پایان ه ته

فوانا الاجتا پرداخت؛ جتزای نقتای، التزام بته ختامات        که میاجرا ال یا یتی صاالر یکم به جرمی 

 ل مومول فعلیق ال یا فعویق گردد.ای ال اقام؛ در منزومومی رای،ان، ین  پایان ه ته

                                                           
که شاص مرفکب جنای؛ مستوجب قصاص شاه اس؛ ال مجنی ولیه یتا االلیتای دم خواهتان قصتاص     الیگه در یالتی. به2

طور کلی فعویتق صتاالر یکتم    باشنا اللی شرایط شنهه اثنات می گردد. در این یال؛ صاالرفعلیق اجرای مجازات ال یا به

 اص انان خواها گرف؛.به شات مورد اوتر
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 ایمجازات فنها مرفکب را از اومال فمام  یاجرا قیاس؛ که فعل یجا ضرالرنیمطلب در ا نیا انیب

متاثر ناواهتا    ی تر یبردن مجازات از سجل ک نیکنا ال در از باز مجازات مقرر در معاف می یقسمت

این امردر خصتوص نوجوانتان فاصتیص     قانون مجازات اسالمی  31با این یال بافوجه به ماده  بود.

خورد چرا که محکومی؛ کی ری انان فاقا اثار کی ری اس؛. همچنین در رابطه با یقتوق متاوی   می

مجتازات محکتوم نستن؛ بته یتق       یاجرا ال فعویق قیفعل، 12ماده بافوجه به موادی ماننا  خصوصی

  2شود.رد اجرا میموا نیدر ا هید ایناارد ال یکم پرداخ؛ خسارت  یریفأث یخصوص یماو

 

 های نظارت مدار نسبت به نوجوانانگزینامکان سنجی کاربست جای. 2

طتور کلتی نستن؛ بته     انتا ال بته  ی مقن قرار ن،رفتهها صرایتا  مورد اشارهگزینی دی،ر از جایدسته

فا ی تات  انا. النته شایا بتوان مُتراد از ستایر   بینی شاهبزهکاران اوم از بزرگساًن ال نوجوانان پیش

ق.م.ا، نتاظر بته نهادهتای     91اشاره را صرف نظر از فا یف قضایی با متالک متاده    30مقرر در ماده 

ی انهتا نظتارت الکترالنیکتی ال    طور مطلق ذکر شاه انا که از جملته گزین دی،ری دانس؛ که بهجای

ان پرداخته شتاه  به فا یف قضایی در ارفنا  با اط ال ال نوجوان 39نیمه ازادی هستنا. زیرا در ماده 

فوان ناظر به یک یکم الایا فا یف دال متن قانونی را موجود فرص نمتود. بتر   ال بنابراین، نمی 1اس؛

فوان این،ونه دریاف؛ که مقنن در مقام اشاره به ستایر  همین اساس با وطف به این نکته مالک را می

از اجرای ن،هتااری در   نهادهایی اس؛ که به نظام ازادی مورال  نزدیک هستنا ال شاص نوجوان را

رسا که مصادیق مرفنط با سازد. به همین دلیل به نظر میکانون اصال  ال فربی؛ با شرایطی ازاد می

 های الکترالنیکی.ان، االً  نظام نیمه ازادی باشا ال ثانیا  نظام ازادی فح؛ سامانه

هتای  مجتازات رال  نیمه ازادی رالشی اس؛ که به موجب ان محکومتان بته   نیمه آزادی:  .1 .2

سالب ازادی به السیله ان مافی از دالران ین  را در خارج از این محیط ال سایر االقات را در زنتاان  

فوانا برخی از فعالی؛ های مربتو  بته زنتاگی را در    کننا. به موجب این رال  بزهکار میس ری می

ه محیط ازاد اجترا  بیرالن از محیط زناان انجام دها. رال  نیمه ازادی برای وادت دادن محکومین ب

                                                           
. اما بایا فوجه داش؛ که مواد مربو  به فعلیق اجرای مجتازات در ایتن قتانون بافوجته بته الضتعی؛ ختاص بزرگستاًن         2

فوانا پاسا،وی مننای یکم به فعلیتق مجتازات در متورد نوجوانتان     فاالین گردیاه ال دارای شرایط الیگه ای اس؛ که نمی

مان قانون ایکام جزایی مربو  به فعاادی از جرایم قابل فعلیق نمی دانتا. اگرچته بته    ه 90ونوان مثال در ماده باشا، به

لحاظ شان جرایم موضوع این ماده مثل جرایم مواد ماار،  یرقابل فعلیق بودن انها نسن؛ بته بزگستاًن قابتل فوجیته     

انتان، صترفا  بتازپرالری شاصتی؛     اس؛  اما در مورد اط ال که دارای مسئولی؛ کی ری نسنی انا ال مننای سلب ازادی از 

 (.211-211: 2919باشا. )ماذن زادگان، ایوان اس؛، فاقا الجاه؛ می

فوانا در صورت ایراز جهات فا یف، مجتازات هتا را فتا نصتف یتااقل فقلیتل دهتا ال        دادگاه می» مطابق با این ماده: 1

 «مایا.اقاامات فامینی ال فربیتی اط ال ال نوجوانان را به اقاام دی،ری فنایل ن
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شود. در اجرای این رال  محکومین باالن ن،هنان در ختارج از زنتاان بته کتار اشتتغال دارنتا ال       می

(. در 962 :2911 برنتا)دانش، ها پ  از افمام کار ال رالزهای فعطیل ال بیکار در زناان به سر متی شب

فعالیت؛ هتای مثنت؛ ال    نظام نیمه ازادی به جای یکم به ین  فرد، فرد محکوم بایا در جامعه بته  

پیاایش رال  نیمه ازادی مایون اجترای نظتام فربیتتی الیتگه ای      سازناه فردی ال اجتماوی ب ردازد.

اس؛ که در اصطال  کی ر شناسان به نظام ایرلنای یا فاریجی معرالف اس؛. در این رال  محکومان 

: 2966 اردبیلتی، گردنتا ) ز میپردازنا ال شب ها دالباره به زناان بارالزها در بیرالن از زناان به کار می

211) . 

رسا که در رابطه با اط ال ال نوجوانان، نیمه ازادی را در دال یال؛ بایتا بکتار گرفت؛:    به نظر می

االل در یالتی که ن،هااری ط ل یا جوان در محیط ازاد امکان ذیر نناشا ال الضع اال ایجاب کنا که از 

طرناک ماثر بتوده دالر شتود. دالم در جتایی کته     محیط اجتماوی که در القوع جرم ال یا برالز یال؛ خ

ط ل یا جوان مافی در محیط بسته ن،هااری شاه ال به منظور امتاده نمتودن اال بترای بازگوت؛ بته      

رسا که دادگاه یا مقام صالییتاار بتوانتا یکتم   زناگی وادی اجتماوی. در این دال یال؛ به نظر می

(. ط تل یتا   191: 2911دانش، ادی صادر کنا )به ن،هااری ط ل یا جوان را در یک ماسسه نیمه از

نوجوانی که در مورد اال یکم اجرای رال  نیمه ازادی صادر شاه، در محل خاصی که بترای اجترای   

شتود.  رال  مذکور بنا گردیاه ال با دیوار یا سیم خادار ال یا السایل دی،ر محصور نیس؛ ن،هااری متی 

محیط ف ریحی ال  ذاخوری در طنقۀ همکتف ال  در ماسسات نیمه ازادی، سالن استرای؛، کتاباانه، 

شود  النته رفتاه در ماسستات یتاد    طور ان رادی بنا میخواب،اه ها در طنقۀ فوقانی ال فا یا ممکن به

   (.196شاه ننایا بیش از سطح وادی زناگی باشا )همان، 
در ، نظام نیمه ازادی به رسمی؛ شتناخته شتاه است؛. بتاین ستان      2931از ق.م.ا   16در ماده 

فوانتا از ایتن شتیوه    که قاضی به مصلح؛ باانتا متی  پاسخ به اط ال ال نوجوانان بزهکار نیز درصورفی

قانون مجازات اسالمی نیز شرایط است اده از این نهاد فنیتین شتاه است؛.     11است اده کنا. در ماده 

پنج فا ه ت؛   بافوجه به ماده مذکور بایا گ ؛ که این شیوه پاسخ دهی فنها به جرایم فعزیری درجه

یابا. بنابراین اگر نوجوان به ن،هااری در کانون اصال  ال فربی؛ به دلیل جترم فعزیتری   اختصاص می

 1شود. همچنتین بته یکتم فنصتره     درجه یک فا چهار محکوم گردد مومول نظام نیمه ازادی نمی

نیتز ختارج   فعزیرات منصوص ارفکابی از سوی نوجوانان نیز از شتمول نظتام نیمته ازادی     221ماده 

ی وام درک ق.م.ا به الاسطه 32هستنا. در جرایم مستوجب یاالد ال قصاص نیز که به موجب ماده 

باشا. در پایان بایتا گ ت؛ ایترادی    گردنا قابل اومال نمییرم؛ ال ورالص شنهه به فعزیر فنایل می

ای فالتف  که در زمینه نظام نیمه ازادی به مقنن الارد اس؛ ان اس؛ که ضمان؛ اجرای خاصی را بر

 فوانا ومال  اجرای این پاسخ را ماتل سازد.از شرایط ما نظر مقنن قرار نااده اس؛ که این امر می
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فوانا اهااف بازداش؛، ایجاد محتاالدی؛ ال یتا   نظارت الکترالنیکی مینظارت الکترونیکی:  .2 .2

(. از 11-13: 2911نظارت گرایی مرفنط با فح؛ نظارت قترار دادن مجترم را فتأمین کنتا )فتاین،      

ی نظارت الکترالنیکی ممکن اس؛ گوناگون باشنا ال یتتی ممکتن است؛ در مرایتل     همین رال برنامه

ی فعیتین مجتازات، بته    ی قنل از دادرستی، مریلته  ماتلف نظام واال؛ کی ری اومال شونا: مریله

ای ونوان ابزار مقرالن بته صترفه   هن،ام فحمل ین  ال یا پ  از فحمل ین . نظارت الکترالنیکی به

باشا قلمااد گو؛. نظارت الکترالنیکتی در مریلته صتاالر یکتم ال     که ارزان فر از مجازات ین  می

ق.م.ا  13متاده   1طور فلویحی در فنصره ال همچنین به اوتقاد برخی به 61ونوان مجازات، در ماده به

بق .(. مطتا 11-11: 2931بینی شاه اس؛ )اقایی جن؛ مکتان،  )در خصوص اط ال ال نوجوانان( پیش

نظارت الکترالنیکی نهادی اس؛ که نسن؛ به محکوم به ین ِ فعیین شاه در اثتر جترم     61با ماده 

محتاالده مکتانی    ی ان محکتوم در شتود کته درنتیجته   صادر میفعزیری درجه پنج فا درجه هو؛، 

ی این ماده در زیتر مجمووته   گیرد.میهای الکترالنیکی قرار  )سیستم( مواص فح؛ نظارت سامانه

ازادی مورال  اماه، اما ارفنتاطی بتا مقتررات ازادی موترال  نتاارد، بلکته فأستی  یقتوقی          فصل

شود  به نحتوی کته بته    جایای برای اجرای مجازات ین  اس؛ ال جای،زینی برای ان محسوب می

ی در یتک محتاالده  هتااری  دادگاه اجازه داده اس؛ به جای محکومی؛ به یتن ، مرفکتب را بته ن،   

های الکترالنیکی محکوم نمایا. مکان مقرر در ماده اوتم  منزل با اومال نظارتجغرافیایی یا در  خاص

ولیته مننتی   . در هر دال یالت؛ رضتای؛ محکتوم   دی،ری مکانی هااس؛ از منزل شاصی ال یا محاالده

شر  اس؛. مالک ال معیار در اجرای این متاده،  « های الکترالنیکی قرار گرفتنفح؛ نظارت سامانه»بر

باشا نه مجازات ال محکومیت؛ منتارج    1فا  1 درجه فعزیر ارفکابی اس؛ که بایا مجازات قانونی جرم

 .(11: 2931)قادری ین،ی کنا،  در دادنامه
ق.م.ا بایا گ ؛ که این شیوه پاسخ دهی فنها به جرایم فعزیری درجه پنج فتا   61بافوجه به ماده 

دلیتل جترم   اصتال  ال فربیت؛ بته    یابا. بنابراین اگر نوجوان به ن،هااری در کانونهو؛ اختصاص می

شود. همچنتین بته   ی یک فا چهار محکوم گردد مومول نظام نظارت الکترالنیکی نمیفعزیری درجه

فعزیرات منصوص ارفکابی از سوی نوجوانان نیز از شتمول ایتن نظتام نیتز      221ماده  1یکم فنصره 

ی وام ق.م.ا به الاسطه 32خارج هستنا. در جرایم مستوجب یاالد ال قصاص نیز که به موجب ماده 

فوانا از گردد، بافوجه به درجه فعزیر فعیین شاه میدرک یرم؛ ال ورالص شنهه به فعزیر فنایل می

 ییث شمول یا وام شمول این نهاد قابل فعیین گردد.  
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

ز بتین بتردن   گتزین درصتاد فأکیتا بتر ا    های جایی پاسخقانون مجازات اسالمی با پذیر  گسترده

گزین به نحوی هستنا که از یک طترف  های جایهای سنتی براما. در این راستا پاسخمعایب پاسخ

با افزایش یضور نوجوانان در محیط خانواده، افزایش مستئولی؛ پتذیری اجتمتاوی ال اهمیت؛ دادن     

ایتا. ایتن   نمایترام به قواوا کنترل گرایی ال نظارت میزان فکترار جترم را از ستوی انتان کمتتر متی      

گتردد ال یتا   ونوان پاسخ اصلی بتر نوجوانتان فعیتین متی    گزین از نظر مقنن یا خود بههای جایپاسخ

های با ماهی؛ سنتی یعنی ن،هتااری در کتانون اصتال  ال    گزینی برای پاسخپاسای هستنا که جای

ال ت متاده   ونوان پاسخ اصلی، که در بناهای پگزین بههای جایفربی؛ هستنا. دسته االل از پاسخ

بینی شاه اس؛ ونارفنا از: خامات ومومی رای،ان، اقام؛ در منتزل  این ماده پیش 1ی ال فنصره 13

ونوان مجازات اصتلی، هتم در فعزیترات ال هتم در     گزین بهای. این نهادهای جایال ین  پایان ه ته

ه ال شنهات جرایم مستوجب یاالد ال قصاصی قابل اومال هستنا که نوجوان درک از یرم؛ را نااشت

رسا. اقامت؛  ها گسترده به نظر میی این پاسخدر خصوص انها وارص شونا. دامنه 32مقرر در ماده 

ونتوان اختیتاری بترای مقتام قضتایی      ی در رابطه با فمتام بنتاها ال بته   در منزل ال ین  پایان ه ته

استت اده قترار    فوانا بجای ن،هااری در کانون اصال  ال فربی؛ ال جزای نقتای متورد  باشنا که میمی

ب،یرد، خواه این پاسخ ناظر به جرم فعزیری باشا ال خواه ناظر به جرم مستوجب یا یا قصاص. ایتن  

ها از جمله اختیارات قضات اس؛ ال در کنار محکومی؛ به ن،هااری در کتانون ال جتزای نقتای    پاسخ

ج ستال متغیتر است؛.    ها نیز بسته به شاصی؛ نوجوان از سه ماه فا پنگیرنا. مات این پاسخقرار می

رستا کته   ی شات جرم نیز فأثیر ب ذیرد  اللی به نظر متی فوانا از درجهها میفعیین مات این پاسخ

ی مواص برای میزان مات قابل اومال ًزم باشا. خامات ومتوم رای،تان نیتز از    فعیین یک ضابطه

؛ بته جترایئم   هتای دی،تر نست   گزین اس؛ که در ورص پاستخ های اصلی با ماهی؛ جایجمله پاسخ

فعزیری درجه پنج ال شش ال یاالد ال قصتاص دارای شترایط شتنهه قابتل فعیتین باشتا. نستن؛ بته         

ق.م.ا نیز قابل اومال اس؛ ال نوع خامات ال شترایط ال فوتری ات    13نوجوانان مقررات ایین نامه ماده 

 فوان از این ایین نامه برداش؛ نمود.یین اجرای ان را می

گیتری از ازادی  بتا اشتاره بته امکتان بهتره      30ت قانونی اس؛. متاده  دسته دالم که همانا فا ی ا

با اشاره بته امکتان استت اده از فعویتق ال فعلیتق از       31مورال  ال سایر فا ی ات از یک طرف ال ماده 

بینی نموده اس؛. ًزم بته  گزین بودن پیشگزین را به همان شکل جایهای جایطرفی دی،ر، پاسخ

اشاره به فا یتف قضتایی بتا متالک      30د از سایر فا ی ات مقرر در ماده ذکر این نکته اس؛ که مُرا

به فا یف قضایی در ارفنا  با اط ال ال نوجوانان پرداخته است؛،   39ق.م.ا نیس؛، زیرا ماده  91ماده 

فوانا ناظر به یک یکم الایا فا یف دال متن قتانونی الجتود داشتته باشتا. بتر همتین       بنابراین، نمی
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فوان این،ونته دریافت؛ کته مقتنن در مقتام اشتاره بته ستایر         ن نکته مالک را میاساس با وطف به ای

نهادهایی اس؛ که به نظام ازادی مورال  نزدیک هستنا ال شاص نوجوان را از اجرای ن،هتااری در  

رسا که مصادیق مرفنط با سازد. به همین دلیل به نظر میکانون اصال  ال فربی؛ با شرایطی ازاد می

طور کلی در ایتن  نیمه ازادی باشا ال ثانیا  نظام ازادی فح؛ سامانه های الکترالنیکی. به ان، االً  نظام

صورت فا یف قانونی، دال نکتۀ مهم قابل اشاره است؛: االً ، رالیکترد   گزین بههای جایدسته از پاسخ

الم مقنن به نحوی اس؛ که همان مقررات ناظر به این نهادها را ناظر بته نوجوانتان قابتل اومتال اوت     

کرده اس؛. بنابراین مقررات ازادی مورال ، فعویق، فعلیق، نیمته ازادی ال نیتز نظتارت الکترالنیکتی     

باشا  این در یالی است؛ کته فتأمین برختی     ناظر به نوجوانان، همان مقررات ناظر به بزرگساًن می

جوانتان  شرایط نسن؛ به نوجوانان دشوارفر اس؛ ال باوث دشواری فوسل به این نهادها در خصوص نو

االرد ال مستلزم این اس؛ که مقتنن  شود. بنابراین برخی ابهامات در رابطه با این نهادها بوجود میمی

بینی نمایا. دالما  اینکه ایتن نهادهتا فقتط نتاظر بته جرا متی       مقررات مجزایی را برای نوجوانان پیش

انونی چنانچته ایتن   کننتا ال بافوجته بته متتون قت     فعزیری اس؛ که از سوی نوجوانان ارفکاب پیاا می

فوان اشااص مرفکب جرایم مستوجب یا ال قصاصی گردنا که شرایط شنهه وارص شاه اس؛، نمی

 از این فا ی ات قانونی است اده نمود.
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