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چکیده
از نظر تاریخی و فلسفی «اقدامات تأمینی» که در برخی از کشورها اقددامات تدأمینی
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به دنبال ارزیابی پدیده مجازات در حال ترویج است .اساس این نظریه بدر مبندا اخد
احتیاطات و تدابیر الزم در جهت حمایت اجتماعی با انگیزه پیشدگیر از تکدرار جدرم
بزهکارانی است که بیش از آن که مجرمیت آنها درنظر گرفته شود به حالدت خررندا
ایشان توجه میشد .به عبارتی ،اقدامات تأمینی درحقیقدت یدن ندوز از دیددگاه مکتد
تحققی حقوق جزا و فرضیات کالن جرمشناختی میباشد .ل ا در این نوشتار به بررسدی
نهاد م کور ،نحوه ورود ،علل ورود و تحوالت آن پرداخته میشود.
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مقدمه
با افزایش جرایم و نارسایی روشها مقابله با آن ،این اندیشده بده وجدود آمدد کده
مجازات به تنهایی برا حفظ امنیت جامعه کدافی نیسدت و بایدد تددابیر دیگدر بدرا
صیانت نظم اجتماز و پیشگیر از ارتکاب جرایم پیدا نمود .ایدن امدر پدس از پیددایش
مکت

تحققی در اواخر قرن ندوزدهم و انتشدار عقایدد دانشدمندانی چدون آنددیکوفر

نویسنده کت

«جامعه شناسی کیفر » و رافائل گاروفالو صاح

کتاب «جرم شناسی» و

سزارلمبرزو نویسنده کتاب «انسان جنایتکار» ،مورد توجه فدراوان قدرار گرفدت .از نظدر
مکت

تحققی ،مسئولیت اخالقی که مبنا اصل مجازات میباشد ،نفدی مدیگدردد و بده

انسان بزهکار به عنوان مریض که بایدد تحدت درمدان و معالجده قدرار گیدرد نگریسدته
میشود .بدین ترتی

چون مجازات دفاز جامعه را تأمین نمیکند ،باید برا جلدوگیر

از زیان حالتها خررنا  ،متناس

با وضع مزاجی و استعداد و مدنش و سدوابف فدرد

خاطی تدابیر اندیشید تا او بهبود یافته و با اجتماز سازگار گردد؛ این تدابیر بده عندوان
«اقدامات تأمینی و تربیتی» یاد میشود .عقاید پیروان «مکت

تحققدی» در تضدارب آرا و

نظریات دانشمندان خصوصاً پیروان مکت ها «کالسین نو» و «دفاز اجتمداعی جدیدد»
دچار تغییراتی شد و امروزه در عین توجه به «حالت خررنا » و «عوامل وقوز جرم» و
ضرورت «اصالح و تربیت مجرمین» ،مسئله حفظ آزاد ها شخصی و حرمت انسانیت
و مسئولیت اخالقی او نیز همچنان مورد عنایت میباشد 1.بر این اساس ،مجدازاتهدا
کالسین نیز جایگاه خود را حفظ کرده  ،منتها ماهیت مجازاتها و سمت و سو آنها
روز به روز جنبه اصالحی و تربیتی پیدا نموده است.

 .1رهامی ،محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی ،چ ،2تهران :نشر میزان ،1392،ن.10
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-1مفاهیم و تعاریف اقدامات تأمینی و تربیتی
 1-1تعریف اقدمات تأمینی و تربیتی
اصرالح اقدامات تأمینی و تربیتی رو هم رفته به معندا اعمدال آیندده نگرانده در
جهت امن نگه داشتن و پرورش و تربیت است 1.ایدن نهداد حقدوقی ترجمده اصدرالح
فرانسدو «  » Les mesures de sureteبدوده کده بده معندی «تددابیر تدأمینی» یدا
«اقدامات تأمینی» اسدت .گرچده اصدرالح «تددابیر تدأمینی» ترجمده مناسدبتر اسدت و
حقوقدانان ایرانی ابتدا همین اصرالح را در ایران به کار بدردهاندد امدا پدس از تصدوی
قانون اقدامات تدأمینی در سدال  1339عمددتاً اصدرالح «اقددامات تدأمینی» جدایگزین
اصرالح قبلی شده است.

2

اقدمات تأمینی عبارتست از ین رشته وسایل دفاز اجتماعی کده بده حکدم قدانون و
توسط قاضی و بر اثر وقوز جرم ،متناس

با وضع مزاجی و اسدتعداد و مدنش و سدوابف

فرد خاطی و خررنا به کار برده میشود تا او بهبود یابد و با اجتماز سدازگار گدردد و
دست به تکرار جرم نزنند.

3

اقدام تأمینی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه که یکدی از دو شدکل واکدنش
اجتماعی علیه جرم محسوب میگردد .این واکنش حمایتی پیشگیرانه متضدمن درمدان و
اصالح مجرمی است (چه مسئول و چه غیدر مسدئول) کده در حالدت خررندا  ،یعندی
حالتی که احتمال ارتکاب جرایم را توسط او جد مینماید ،به سر میبرد.

1

ماده ین قانون اقدمات تأمینی (مصوب  ،)1339/2/12مقرر داشته« :اقددامات تدأمینی
عبارتند از تدابیر که دادگاه برا جلوگیر از تکرار جدرم (جنحده و جنایدت) دربداره
 .1محمود  ،نسرین؛ اقددامات تدأمینی و تربیتدی در لبندان ،دادرسدی ،شدماره  ،58سدال دهدم ،مهدر و
آبان ،1385ن.54
 .2رهامی ،محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی ،چ ،2تهران :نشر میزان ،1392،ن .22
 .3کی نیا ،سیدمهد ؛ مبانی جرمشناسی ،ج ،1چ ،2تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1369 ،ن.1652
 .1بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ،5تهران :انتشارات مجدد،1385 ،
ن.73
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مجرمین خررنا اتخاذ میکند ...صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتدی جدایز
است که کسی مرتک

جرم گردیده باشد».

نویسندگان عرب اقدامات تأمینی و تربیتی را تحت عندوان « التددابیر االحترازیده» در
کت

خود مورد بحث و بررسی قرار دادهاند و تعاریفی که از این تدابیر ارائده کدردهاندد

چندان تفاوتی با نویسندگان کت

2

حقوقی کشدور مدا نددارد .اقددمات تدأمینی یکدی از

اشکال واکنش اجتما در برابر جرم است و هدف اصلی آن پیشگیر از تکرار جدرم از
گ ر خنثی ساز  ،طرد یا بازپرور بزهکار است.
 2-1تعریف حالت خطرناک
حالت خررنا

« »Temibiilteواژها است که گاروفالو دانشمند مشهور ایتالیایی

در اینباره بکار برده است .این حالت در اصدرالح زبدان فرانسده «»Etat dangereux
گفته میشود.

3

جرمشناسان حالت خررنا را به «حالتی که بر اثر اقتدان عوامل جرم و تدأثیر آنهدا
در شخص معین او را در مظان ارتکاب جرم قرار میدهد» تعریف کردهاندد 4.بده تعبیدر
گاروفالو «برا تعیین تبهکار بزهکار (حالت خررندا ) و ارزیدابی آن ،بایدد اسدتعداد
جنایی فرد م کور در نظر گرفته شود» 1.و در واقع حالت خررنا را همدان اسدتعداد
جنایی فرد میداند.

 .2برا نمونه  ،ر : .ابوعامر ،محمدزکی؛ قانون العقوبات و کمال الدین ،محمدد؛ المسدوولیته الجزائیده،
ن .151آنسل ،مار ؛ دفاز اجتماعی ،ترجمه محم آشوریو علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ،4تهدران:
انتشارات گنج دانش ،1391 ،ن34
 .3قاسمی ،ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقدوق کیفدر ایدران ،چ ،1تهدران :نشدر میدزان،1374 ،
ن.286
 .4صدارت ،علی؛ حقوق جزا و جرمشناسی ،تهران :انتشارات کانون معرفت ،1340 ،ن.286
 .1امینی ،محمد؛ ضمانت احتیاطی در قانون اقدامات تأمینی مصوب  ،1339پایاننامه کارشناسدی ارشدد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،1346 ،ن.10
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قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده ین به مجدرمین خررندا و اوصداف آنهدا
پرداخته و تعریفی از حالدت خررندا نکدرده اسدت .البتده در منردوق مداده  52قدانون
مجازات اسالمی (مصوب  )1370که مقرر داشته« :هرگاه مرتک

جرم در حین ارتکداب

مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتال بده جندون شدود ،چنانچده جندون و حالدت
خررنا مجنون با جل

نظر متخصصین ثابت شده باشد بده دسدتور دادسدتان تدا رفدع

حالت م کور در محل مناسبی نگهددار خواهدد شدد و آزاد او بده دسدتور دادسدتان
امکان پ یر است» این حالت بیان شده است.
 -3-1تعریف اشخاص خطرناک
ماده ین قانون و اقدامات تأمینی (مصوب  )1339مقرر داشته ...« :مجرمین خررنا
کسانی هستند که سوابف و خصوصیات روحی و اخالقی آنان و کیفیت ارتکاب و جدرم
ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهدد اعدم از اینکده قانونداً مسدئول
باشند یا غیرمسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسدی
مرتک

جرم گردیده باشد ».این تعریف خالی از اشکال نیست زیرا اساس آن بدر بدروز

حالت خررنا پس از ارتکاب جرم است و حال آن کده همدواره ایدن حالدت بده تبدع
ارتکاب جرم در اشخان بروز نمیکند و موارد نیز وجود دارد که ظهدور حالدت یداد
شده در افراد مربوط به زمان قبل از ارتکاب بزه میباشد .از طرفی براساس ماده مد کور،
به دادگاه اختیار داده شده که در زمان مشاهده حالت خررندا در اشدخان بده منظدور
دفاز از جامعه در برابر جرایم احتمالی در آینده ،اقدامات تأمینی اتخاذ و درباره آندان بده
اجرا گ ارد( .سوابف مجرم ،خصوصیات روحی مجدرم ،خصوصدیات اخالقدی بزهکدار،
کیفیت ارتکابی جرم و جرم ارتکابی) ضرور است.
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-2تحوالت اقدامات تأأمینی و تربیتأی در ادبیأات حقأوقی – جأر
شناختی خارجی
 2-1تحوالت اقدامات تأمینی و تربیتی تا پایان سده نوزدهم
گفتنی است ،دراین برهه از زمان اقدامات تأمینی بده تعبیدر امدروز مردرح نبدوده
است .در رهگ ر این تحوالت به حقوق و مقررات چین کهن هزار سال پدیش از مدیالد
مسیح باید اشاره کرد .درحقوق آن زمان چین اصالح فرد بزهکار بوسیله هماهنگ کردن
او با طبیعت انجام میشد و بجا اینکه صرفاً به ای اء و اذیت جسمانی مجرم بپردازندد،
به بهرهگیر از نیرو کار مجرم به سود جامعه توجه داشتند.

1

در دوران باستان از جمله اقداماتی که در ایجاد و تحول و زمینه ساز برا بوجدود
آمدن اقدمات تأمینی موثر بوده ،نظرات وعقاید دانشدمندانی چدون :سدنت اگوسدتین ،و
فالسفه یونانی مانند :سقراط ،افالطون ،ارسرو و آثار بجا مانده از آنها میباشد .سدقراط
نسبت به تحمیل خشونت درباره بزهکاران هشدار داده و معتقدد بدوده کده بایسدتی بده
مجرم از طریف تعلیم و تربیت آموخت که چه شیوها در زندگی خویش اتخاذ کندد تدا
به آن وسیله دگربار به واد ارتکاب جدرم سدقوط نکندد 2.افالطدون در کتداب قدوانین
(فصول  9 ،5و )10نقشه بازپرور در ندامتگاه را برا صغار طرحریدز کدرده اسدت.

3

در اوایل عصر قرون وسری و رسالت پیامبر اسالم (حضرت محمد (ن)) مصدادیقی از
اقدامات تأمینی و تربیتی از نظر قرآن ،سنت و فتاوا فقها وجود دارد که به عنوان نمونه
(سوره عنکبوت  /آیه  ،45نساء ،15 /نور ،2 /ندور ،4 /اعدراف ،85 /هدود 116 /و حدج/
 .1آنسل ،مار ؛ دفاز اجتماعی ،ترجمه محمد آشور و علی حسدین نجفدی ابرنددآباد  ،چ ،4تهدران:
انتشارات گنج دانش ،1391 ،ن.27
 .2بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ،5تهران :انتشدارات مجدد،1385 ،
ن.37
 .3آنسل ،مار ؛دفاز اجتماعی ،ترجمه محمد آشور و علدی حسدین نجفدی ابرنددآباد  ،چ ،4تهدران:
انتشارات گنج دانش ،1391 ،ن .28
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 )240و همچنین تأسیسات مفید تحت عنوان امر بده معدروف و نهدی از منکدر ،دفدع
فساد ،اصالح و تربیت ،تعزیر را میتوان نام برد 1.که جملگی به عنوان اقدام تأمینی قبدل
از وقوز جرم ،به عنوان عمل پیشگیرنده ،تجویز گردیدهاند و مرالعه آنها بیانگر اینسدت
که اسالم قبل از پرداختن به مجازات بزهکار به کیفر زادیدی و مدورد و فدرد کدردن
روشها به کار رفته و تربت و اصالح و بازپرور او در موار خان به طرد کدردن و
خنثی ساز  ،اقدام کرده است.
روحانیون مسیحی در کشورها اروپایی بدا انزجدار از خشدونت کیفدر و در جهدت
اصالح و درمان بزهکاران زندانی در سال  817میالد مجمعدی در شدهر رم تشدکیل و
مقرراتی درباره نحوه اداره زندانهدا وضدع و اعدالم داشدتند کده زنددانهدا بایدد دارا
ویژگیها تربیتی و اصالحی باشند.

2

علیرغم آن که اقدامات م کور غالباً مربوط به کیفیت مجازات است لکن به روشدنی
بیانگر استمرار تکوین دیدگاهها ابتدایی اقدامات تأمینی میباشد.
از جمله اقدامات تأمینی پس از رنسانس و در اوان عصر جدید تأسیس اولین زنددان
مخصون نگهدار ولگردان به مدت غیر مشخص درشدروز ربدع دوم قدرن شدانزدهم
میالد ( )1526در فرانسه میباشد 3.در سال  1557میالد در کشور انگلستان از قصدر
متروکها که بریدول 1نام داشت به عنوان زندانی برا نگهدار ولگردان اسدتفاده شدد.
در این زندان کار الزامی و روشها تربیتی در مورد محکومین اجرا میگردید.

2

 .1جهت مرالعه بیشتر در این خصون ر : .رهامی ،محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی ،چ ،2تهران :نشر
میزان ،1392،ن .59
 .2دانش ،تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علدم زنددانهدا ،چ ،3تهدران :انتشدارات دانشدگاه تهدران،1376 ،
ن.145
 .3دانش ،تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندانها ،چ ،3تهران :انتشدارات دانشدگاه تهدران،1376 ،ن
.154
1. BRIDE WELL
 .2دانش ،تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علم زندانها ،چ ،3تهران :انتشارات دانشدگاه تهدران ،1376 ،ن
.146
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در سال  1599میالد در آمستردام ،زندان خاصدی جهدت آمدوزش کدار و تربیدت
م هبی زندانیان افتتاح شد.

3

در سال  1597میالد در کشور آلمان زندان ویژها برا نسوان مجرم ساخته شدد
که در این زندان زنان به مشاغلی مانند :بافندگی و ریسندگی مشغول بودندد .نظیدر ایدن
زندان تدریجاً درسایر کشورها اروپایی تأسیس شد 4.به دنبال اعمال تخفیدف در کیفدر
اطفال بزهکار در سال  1602میالد اولین زندان تربیتی مخصدون مجدرمین خردسدال
در شهر آمستردام تأسیس شد.

5

با شروز سده هیجدهم میالد در سال  1703تحت تدأثیر کتداب و نظدرات مبیدون
کشیش راه

فرانسو و به دستور پداپ کلمدان یدازدهم ،زنددان تربیتدی (درالتادید )

مخصون جوانان به نام سن میشل در شهر رم ساخته شد 6 .درسدال  1725مدیالد در
آمریکا و در شهر نیویور  ،مرکز برا اصالح و تربیت مجرمین ساخته شد.

7

در نتیجه تحوالت پدید آمده در اواخر قرن هیجدهم مدیالد یعندی در سدال 1791
اطفال و جوانان بزهکار در کشور فرانسه اصوالً در دارالتادید هدا موجدود نگهددار
شده و تحت اقدامات درمانی قرار میگرفتند.

1

در اوایل قرن نوزدهم میالد پروبین 2که ین نظام آمریکایی -انگلیسدی پروبیشدن
(تلفظ انگلیسی کلمه) یا پروباسیون (تلفدظ فرانسدو کلمده) بدود از یدن نهداد قدرون
 .3دانش ،تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علدم زنددانهدا ،چ ،3تهدران :انتشدارات دانشدگاه تهدران،1376 ،
ن.146
 .4علومی ،رضا؛ جرمشناسی ،تهران :انتشارات اقبال ،1349 ،ن.286
 .5سبزوار  ،گیتی؛ بزهکار اطفال ،ن13؛ به نقدل از قاسدمی ،ناصدر؛ اقددامات تدأمینی و تربیتدی در
حقوق کیفر ایران ،چ ،1تهران :نشر میزان ،1374 ،ن.51
 .6بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ،5تهران :انتشدارات مجدد،1385 ،
ن.18
 .7علومی ،رضا؛ جرمشناسی ،تهران :انتشارات اقبال ،1349 ،ن.156
 .1دانش ،تاج زمان؛ حقوق زندانیان و علدم زنددانهدا ،چ ،3تهدران :انتشدارات دانشدگاه تهدران،1376 ،
ن.155
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وسرایی به نام  Larecognizanceو نیز از این حف شدناخته شدده بدرا قاضدی کده
بتواند در صورت تعهد متهم به داشتن رفتار شایسته و حتی پرداخت وثیقده ،هدر ندوز
محکومیتی را به حالت تعلیف در آورد ،نشأت میگیرد .کفاشی توانگر از اهدالی بوسدتون
(ایاالت متحده آمریکا) به نام «جان اگوستوس» در سال  1841از دادگاه تقاضا کدرد کده
برخی متهمان (معموالً جوانان و افراد دائم الخمدر) را جهدت اصدالح و اعداده آندان بده
زندگی معمولی به او بسپارند .این شخص که او را بنیانگ ار نهاد پروبیشن یا «نخسدتین
مأمور یا مسئول پروبیشن در جهان» لق

دادهاند ،در زمان مرگ خود در سدال  ،1895از

زندانی شدن  1125مرد و  794زن جلوگیر کرده بود .بعدها قدوانین ویدژها  ،چده در
ایاالت متحده آمریکا (نخستین قانون در ایالت ماساچوست درسال  1878وضع گردید)،
و چه در انگلستان (نخستین قدانون تحدت عندوان probation of first offenders
 actدر سال  ،1887به این نظام جنبه رسمی و تقنینی دادند.

3

در آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم میالد (سال  ،)1852ین مرکز تربیتدی در انگلسدتان
به نام «  »swoodkingتأسدیس شدد 4.همچندین در سدال  1876نیدز نخسدتین مرکدز
آموزش علمی و حرفها مخصون بزهکاران خردسال در آمریکا به نام المیدرا تأسدیس
شد.

1

 -2-2تحوالت اقدامات تأمینی و تربیتی از پایان سده نوزدهم
 .2-2-1مکتب تحققی (اثباتی)
اگر بگوییم که آموزه مکت

تحققی یا اثباتی ،جهت گیر سیاست جنایی راحتدی در

فراسو اروپایی باختر دگرگون ساخته است ،مبالغه نکرده ایم .این آموزه که درپایدان
2. Probation
 .3آنسل ،مار ؛ دفاز اجتماعی ،ترجمه محم آشدور و علدی حسدین نجفدی ابرنددآباد  ،چ ،4تهدران:
انتشارات گنج دانش ،1391 ،ن ،52پاورقی.
 .4علومی ،رضا؛ جرمشناسی ،تهران :انتشارات اقبال ،1349 ،ن.156
 .1آنسل ،مار ؛ دفاز اجتماعی ،ترجمه محم آشدور و علدی حسدین نجفدی ابرنددآباد  ،چ ،4تهدران:
انتشارات گنج دانش ،1391 ،ن.73
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سده نوزدهم در شور ایتالیا به وجود آمد منشأ گسترش علوم جرم شناختی محسدوب
میشود .به موج

این مکت  ،دفاز از جامعه ،خود اساس حف تنبیده و پدیش گیدر از

جرم محسوب میشود 2.برا تضمین نظم اجتماعی ،نه فقط کنترل بزهکار بلکده کنتدرل
منحرف – به عنوان مثال :فرد معتاد به الکل -نیدز ضدرور اسدت .نظدارت (کنتدرل) –
پیشگیرانه با تمام خررهایی که ممکن است برا آزاد ها فرد داشته باشدد -بدا در
نظر گرفتن شخصیت کسی که موضوز آن واقع میشد و میزان خردر کده بدرا نظدم
عمومی دارد اعمال میگردد.
اصرالح حالت خررنا  3که دراصرالح زبان فرانسه «  » Etat dangereuxگفته
میشود براساس عقاید مکت

تحققی توسط گاروفالو دانشمند مشدهور ایتالیدایی مردرح

شده  .به عبارتی ،پروفسور گاروفالو نخستین کسی بود ،که از مفهدوم حالدت خررندا
سخن گفته است .او این موضوز را در مقالدها تحدت عندوان « studi reentisulla
 » penalitaدر اکتبر سال  1878میالد منتشر کرد .در این مقالده کده پدس از انتشدار
چاپ دوم کتاب مرد جنایتکار (انسان جنایتکار) اثر سدزارلمبروزو و نظریده آنریکدوفر
منتشر گردیدده بدود ،دربداره مفهدوم « »Temibiliteسدخن گفتده اسدت .او بعدداً در
مرالعات معروف خود که در سال  1880در نایل تحت عنوان:
« » PenalitaDiuncritirio Positivo dellaانتشار یافت توضدیحات دقیقدی
درباره مفهوم حالت خررنا ارائه کرده و سپس به طور گسترده و مفصل در کتاب مهم
خود به نام «جرم شناسی» به ارزیابی در این باره پرداختده اسدت 1.گاروفدالو مدیگویدد:
تعمداً واژه ایتالیایی «( »Temibiliteحالت خررنا ) را به کار برده است زیرا معادلی
برا آن در زبان فرانسه وجود نداشته ،تا فسداد مدداوم و مدوثر مجدرم و میدزان زشدتی
وحشتنا

او و استعداد بزهکاریش را بیان کند .بر این اساس میتوان دریافت کده چدرا

 .2الزرژ ،کریستین؛ درآمد به سیاست جنایی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،تهران :نشر میزان،
 ،1382ن48
3. Temibilite
 .1کی نیا ،مهد ؛ علوم جنایی ،ج ،3تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،1346 ،ن144.
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این لغت را وحشت انگیز و خررناکی ترجمه کردهاند 2.در واقع مکت
می آموزد که سرکوبی باید ،نه به حس

تحققی بده مدا

بزه ارتکابی ،بلکه با توجه به شخصیت مجدرم و

حالت خررناکی که از خود بروز میدهد ،سازمان یابد؛ یعنی این بزهکار است کده بایدد
مخاط

عدالت کیفر قرار گیرد بنابراین خررناکیِ افراد باید معیار تعیین تدابیر باشد

که در مورد آنان ،حتی شاید قبل از اینکه جرمدیمرتکد

شدوند ،اتخداذ گدردد و بدرا

شناخت و اندازه گیر این حالت خررندا بایدد بده علدوم انسدانی و علدوم اجتمداعی
متوسل شد.
آموزه تحققی (اثباتی) عمدتاً دو آورده مهم داشته است :اوالً ،با تأکید بدر شخصدیت
بزهکار و با پافشار بر این که هر بزهکار به لحاظ شخصیتش ،باید تحت رژیم کیفدر
خاصی قرار داده شود ،به ورود اندیشه اساسیِ «فرد کردن کیفر» در کدل افکدار علمدی
کمن کرده است .سالی (حقوقدان فرانسو و نویسنده کتاب «فرد کردن مجازات») با
دفاز از این اندیشه میرفت تا به «قهرمانِ» این قضیه در حقوق فرانسه تبدیل شود .ثانیداً،
اثباتیون با پیشنهاد این موضوز که مفهوم «اقدام تدأمینی» جدایگزین مفهدوم کیفدر شدود،
اگرچه موفقیت کاملی به دست نیاوردند ،مع الن تدریجاً به گسترش مفهدوم اصدالح و
درمان کمن کردهاند .در واقع اگر حقوق موضوعه مفهوم کیفر (مبتنی بر خرا گ شدته
فرد و حاو خصیصه سزادهی) را کنار نگ اشت ،در عدو

از اندیشده تضدمین دفداز از

جامعه ،به گونها موثرتر ،با اِعمال بعضی اقدامات تدأمینی (بددون رندگ اخالقدی و بدا
خصیصه صرفاً پیشگیرانه) نسبت به افراد غیرمسئول یا نیمه مسدئول اسدتقبال کدرد .ایدن
اقدامات میتوانستند جا مجازاتها را بگیرند (مثالً در مدورد صدغار) یدا بده مجدازات
اعمال شده (برا تکمیل آثار ین کیفر ناکافی که چنانچه شدیدتر میشد ،بدا توجده بده
مسئولیت اخالقی ذینفع ،عادالنه نبود) افزوده شوند.

1

 .2پی ناتل ،ژان؛ جرمشناسی ،ترجمه رضا علومی ،تهران :انتشارات امیرکبیر ،1345 ،ن.102
 .1بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ  ،5تهران :انتشارات مجدد،1385 ،
ن.47
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 -2-2-2تأسیس اتحادیه بینالمللی حقوق کیفری
اتحادیه بینالمللی حقوق کیفدر کده در سدال  1889تأسدیس شدد حاصدل تدالش
آدولف پرینس2بلژیکی ،وانهامدل 3هلندد و فدون لیسدت 4آلمدانی بدود .در اساسدنامه
اتحادیه چنین آمده است« :رسالت حقوق کیفر مبارزه بدا بزهکدار بده عندوان پدیدده
اجتماعی است» .حالت خررنا که در واقع اساس سیاسدت جنداییا اسدت کده ایدن
جنبش توصیه میکند .بنابراین باید به دقت بزهکاران به عادت را از بزهکاران اتفاقی ،به
منظور تجویز تدابیر و نه کیفر برا دسته اول ،تفکین نمود .بددین سدان بحدث دربداره
آزاد اراده نفع و موضوعیت خود را از دست میدهد .اندیشهها اتحادیه پدیشندویس
الیحه قانون جزا سویس را که کارل اشدتوس 5بدا همکدار آدولدف پدرینس تددوین
کردند ،الهام میبخشد.
سوئیس ،بدین ترتی  ،نخستین کشور است کده از اندیشدههدا اتحادیده اسدتقبال
مینماید و نشریه کیفر سویس که به وسیله اشتوس در  1888متشر شد خبدر تشدکیل
اتحادیه را اعالم کرد و در نظر داشت اندیشهها آن را نشر دهدد .گدروه سدوئیس ایدن
اتحادیه در سال  1890تشکیل و دومین کنگره اتحادیه در ماه اوت  1890در شهر بِدرن

1

سوئیس برگزار شد .رساله قانونگ ار کیفر تربیقی شامل  31جلدد تحدت نظدر فدون
لیست در  1894انتشار یافت و به طور وسیعی الیحه اصالحی قانون مجدازات سدوئیس
را مورد بررسی قرار داد .هم چنین اتحادیده درجسدتجو بهتدرین شدیوههدا سیاسدت
جنایی (که سازمان و طرز کار زندانها نیز در آن ملحدوظ باشدد) بده طدور علمدی و در
سایه تجربه بوده است.

2

2. A.Prins
3. Van Hamel
4. Von Liszt
5. Carl Stooss
1. Berne
 .2پرادل ،ژان؛ تاریخ اندیشهها کیفر  ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،تهران :انتشارات سدمت،
 ،1388ن  .115همچنین برا مرالعه بیشتر ر : .آنسل ،مار ؛ دفاز اجتماعی ،ترجمه محمد آشور
و علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ،4تهران :انتشارات گنج دانش  ،1391 ،صص .47-48
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گفتنی است ،اقدامات تأمینی از دستاوردها جرمشناسی بده عدادت و پیشدگیر از
تکرار جرم است که از اواخر سده نوزدهم مورد توجده نظدامهدا کیفدر جهدان قدرار
گرفت .این اقدامات برا نخستین بار به اتبکار کارن اشدتوس ،اسدتاد سوئیسدی حقدوق
کیفر از طریف طرح م کور کده و در سدالهدا  1892 -1893بدرا قدانون جدزا
سوئیس تهیه و ارایه کرده بدود ،وارد حقدوق جدزا سدوئیس شدد .قانونگد اران سدایر
کشورها نیز در کنار شکل سنتی واکنش علیه جرم یعنی مجازات ،به تدریج ایدن مفهدوم
را پ یرفته و در قوانین جزایی خود پیش بینی کردند .بددین ترتید  ،واکدنش اجتمداعی
علیه جرم از نظر قانونی دارا دو شکل «مجازاتها» و «اقدامات تأمینی»  -بدا دو رژیدم
حقوقی منفن گردید.

3

 2-2-3نظا دوگانه مجازاتها و اقدامات تأمینی
در آغاز سده حاضر ،به نظر میرسید که حمایت از جامعه در مقابل بزهکدار  ،تنهدا
ممکن است از طریف توسل به دو سلسله ضمانت اجراها تحقف یابد :از ین سدو ،کیفدر
سنتی که دقیقاً متناس

و مرابف با مسئولیت اخالقی مقصّدر انددازهگیدر مدیشدد ،و از

سو دیگر ،اقدامات تأمینی بدون رنگ اخالقی ،لیکن مفید برا درمان حالت خررنا
بزهکار ،چه از طریف تخفیف آن حالت با اقدامات درمدانی -اصدالحی و چده از طریدف
خنثی کردن آن حالت با اقدامات شدیدتر« .دفاز اجتمداعی» آن طدور کده در ایدن زمدان
مورد نظر بود ،مصلحت عالی جامعه را بر آزاد ها فرد بزهکاران مقددم مدیدانسدته
است.
احترام به آزاد فرد و اصل قانونمند ِ جرایم و مجازاتهدا ،مدانع از آن شدد کده
قوانین موضوعه اروپایی اقدامات تأمینی بدرا مرحلده پدیش از ارتکداب جدرم و کیفدر
نامحدود (از نظر مدت) را بپ یرد .خیلیها ،مثل فرانسه ،با اعرا عنوان «مجدازاتهدا
تکمیلی» یا «مجازاتها ِ تبعی» به اقدامها جدیدد کده وارد قدانون شدده بدود ،ایدن
مشکل را پشت سر گ اشدتند ( .بده عبدارتی در ایدن کشدور فقدط اقددامات آموزشدی و
 .3قاسمی ،ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفر ایران ،چ ،1تهران :نشر میزان ،1374 ،ن.7
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پرورشی قابل اجرا نسبت به صغار ،از آغاز سال  ،1912در مقابل مجازاتها کالسدین
ارایه ،و تحدت سدازمان و رژیدم حقدوقی متفداوتی قدرار داده شددند ).لدیکن برخدی از
قانونها جزا جدید صراحتاً نظام دوگانه را به عنوان سازمان واکنش اجتمداعی علیده
جرم پ یرفتند .به عنوان نمونه ،طرح قانن (کُد) جزا سوئیس که در پایان سده نوزدهم
تهیه شده در این جهت بوده است .قانون جزا  1902نروژ ،سپس قدانون جدزا 1930
ایتالیا ،قانون جزا  1930دانمار  ،قدانون جدزا  1932لهسدتان ،قدانون جدزا 1933
لِتونی ،قانون جزا  1936رومانی و قانون جزا  1937سدوئیس از جملده قدانونهدایی
بودند که نظام دوگانه را وارد حقوق خود کردند.

1

کشورهایی که هنوز قانون جزایی خود را اصالح نکرده بودندد ،نیداز بده پدیشبیندی
اقدامات تأمینی از طریف وضع قوانین خان را احساس نمودند .به عنوان نمونده قدانون
 1930بلژین موسوم به قانون «دفاز اجتماز» ،قانون  1934اسپانیا در خصون پیشبینی
و اعمال اقدامات تأمینی نسبت به ولگردان ... ،از مصادیف این مورد است.

1

یادآور میگردد که ،پس از شروز جنگ جهانی اول در سال  1914میالد اتحادیه
بینالمللی حقوق کیفر از بین رفت ،در ادامه فعالیت اتحادیه مزبور و بدر اثدر اقددامات
کارتون دو ویار 2وزیر دادگستر بلژین و ین اسدتاد فرانسدو بده ندام رو 3،انجمدن
بینالمللی حقوق کیفر بوجود آمد .انجمن از سال  1926تا  1938کنگرهها متعددد
درباره مسائلی نظیر :اصالح زندانها و موسسات تربیتی مراقبتدی بدرا صدغار بزهکدار،
حالت خررنا

و اقدامات تأمینی ،تشکیل داده و به بحث و بررسی و ارائه طریف در آن

 .1بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ  ،5تهران :انتشارات مجدد،1385 ،
ن.48
 .1بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ  ،5تهران :انتشارات مجدد،1385 ،
ن.49
2. Carton de Wiart
3. J.A.Roux
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زمینهها پرداخت 4.که قوانین م کور نمونههایی از تالشها انجمن بدینالمللدی حقدوق
کیفر در پیشرفت کمی و کیفی و نحوه اعمال اقدامات تأمینی میباشد.
روند تکاملی اقدامات تأمینی کماکان ادامه یافت و موضدوز تأسدیس محداکم اطفدال
بزهکار و نیز اصالح و درمان این بزهکاران در بیشدتر کشدورها اروپدایی و آمریکدایی
شروز شده بود با آغاز جنگ جهدانی دوم در سدال  1939مدیالد وقفدها در رشدد و
گسترش این اقدامات پدید آمد.

5

 2-2-4دفاع اجتماع نوین
دفاز اجتماعی که در فردا جنگ جهانی دوم توسط گراماتیکا از ایتالیدا (بدا بینشدی
بینهایت بشردوستانه که خود اعتراضاتی به دنبال داشت) مررح گردید ،در سدال 1954
به وسیله مار

آنسل از فرانسه به شیوه جدالبی مردرح گردیدد کده اکثریدت بزرگدی از

حقوقدانان به آن پیوستند.
پس از طی سالها اختناق و فشار (ناشی از نازیسم آلمانی و فاشیسم ایتالیدایی) –
یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم – آزاد فرد بدیش از همیشده محتدرم شدد و دل
نگرانی برا شأن و کرامت انسانی و احترام شخص که به وسیله نظامها «اقتدار گدرا
فراگیر» در سرح وسیعی نادیده گرفته شده بود ،در اولویت قرار گرفدت .مکتد
همواره هدف خود را تأمین دفاز جامعه و عق

جدیدد

راندن بزهکار میداندد ،لدیکن معتقدد

است که بهترین حمایت از جامعه ،یعنی موثرترین و همزمان انسدانیتدرین آن ،عبدارت
است از تحقف امر سازگار ساختن مجدد بزهکاران با اجتمداز از طریدف کلیده وسدایل و
امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شدأن و کرامدت و کمدن بده بازیدافتن احسداس
مسئولیت اجتماعی نزد آندان ،بدر شخصیتشدان تدأثیر گد ارد .در واقدع طرفدداران دفداز
اجتماعی نوین معتقدند که ین نظام واحدد «اقددامات دفداز اجتمداعی» بایدد جدایگزین
 .4آنسل ،مار ؛ دفاز اجتماعی ،ترجمه محمد آشدوریو علدی حسدین نجفدی ابرنددآباد  ،چ ،4تهدران:
انتشارات گنج دانش ،1391 ،ن38.
 .5علومی ،رضا؛ جرمشناسی ،تهران :انتشارات اقبال ،1349 ،ن.22
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دوگانگی کنونی مجازاتها و اقدامات تأمینی شود .همانگونه که آقا آنسدل مدیگویدد
«نه به لحاظ معیارها حقوقی یا سهولتها ادار  ،بلکه با توجه به شخصیت بزهکدار
است که از مجازات در میگ ریم و به اقدامات تأمینی رو میآوریم».

1

تأثیر آموزه دفاز اجتماعی نوین اصالحات مهمیرا تسریع کرده است :یعندی انسدانی
کردن بازداشت ،گرایش حبس در جهت اصالح و پ یرش مجدد اجتماعی محکوم ،طبقه
بند محکومان به حس

شخصیت و درجه تباهی ( فساد ) هرین از آنان ،تأسیس ین

واحد اجتماعی و پزشدکی -روان شدناختی ،تعمدیم آزاد مشدروط ،کمدنرسدانی بده
محکوم در مرحله کیفر و بعد از مرحله کیفر (بعد ازاعمال مجازات) و ایجاد قاضدی
(مخصون) اعمال و اجرا مجازاتها.

2

گفتنی است که ،حقوق موضوعه فرانسه شمار زیاد از اقدامات تدأمینی را بده کدار
میگیرد .لیکن تعداد کمی از آنهدا رسدماً تحدت ایدن عندوان شدناخته شدده و سدازمان
یافتهاند .در این خصون میتوان به تدابیر بازپرور در قبال صغار ،و نیدز بده تددابیر
که قوانین جدید علیه معتادان به مواد مخدر (قانون  )1953و معتادان خررنا بده الکدل
( ،)1954قانون بهداشت عمومی و بعضی ولگردان ،پیشبینی کرده اند ،اشاره نمود.
سایر اقدامات تأمینی تحت عنوان مجازاتها و با رژیم حقوقی مربوط بده آنهدا بده
اجرا در میآیند .مانند ممنوعیت اقامت ،ضبط اشیاء خررنا یا نامشرز ،محرومیتهدا
حرفها گوناگون و ابرال یا تعلیف گواهینامه رانندگی از آن جملهاند .به عکس در میدان
جانشینها مجازات حبس ،پارها از کیفرها که معموالً تکمیلی یا تبعی هسدتن (مانندد
محرومیت از حقوق ،منع اقامدت و غیدره) عمومداً بده عندوان اقددامات تدأمینی اسدتفاده
میشوند .باالخره بعضی از اقدامات تأمینی در حقدوق فرانسده تحدت یدن رژیدم ادار
 .1بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ  ،5تهران :انتشارات مجدد،1385 ،
صص 52و.51
 .2بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ، 5تهران :انتشارات مجدد،1385 ،
صص 52و.51
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اعمال میشوند .مهمترین آنها عبارتند از :نگهدار اشخاصی که اختالالت روانی آندان،
نظم عمومی یا امنیت اشخان دیگر را به خرر میاندازد .دستور نگهدار آندان توسدط
مقامات استاندار صادر میشود .هدایت خارجیان به سر مرز و اخراج آنان از کشدور و
درمان اجبار بیمار مقاربتی نیز در این گروه قرار میگیرند.
در سال  1996معاهده بینالمللی راجع بده حقدوق سیاسدی و مددنی توسدط مجمدع
عمومی سازمان ملل متحد تصوی

شد و در ماده ( )10این معاهده محترم شمردن مقدام

و شخصیت انسانی افراد ،وجود سیسدتم و روش مخصدون بدرا جواندان بزهکدار و
اجرا طرحها اصالحی و درمانی درباره محکومین به منظور تربیت و انربداق مجددد
اجتماعی آنها لحاظ شده است.
گفتنی است ،باتوجه به قوانین ،تصوی نامدههدا و معاهددات بدینالمللدی در اغلد
کشورها خارجی اعم از آسیایی ،اروپایی و ...اقددامات تدأمینی و تربیتدی بدا کمیدت و
کیفیت متفاوت با ین دیگر مورد پ یرش قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمدهاند.

 -3تحوالت اقدامات تأمینی و تربیتأی در ادبیأات حقأوقی – جأر
شناختی ایران
 3-1تحوالت اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از انقالب اسالمی
اقددامات تددأمینی و تربیتددی کدده از دیربدداز مرددرح بددوده همزمددان بددا شددروز حیددات
قانونگ ار در ایران با پوشش قانونی جلوهگر شد .به عنوان نمونه متمم قدانون اساسدی
مصوب 1276ه.ش را میتوان نام برد .هر چندد صدراحتاً بده عندوان اقددامات تدأمینی و
تربیتی لحاظ نگردیده لیکن به دلیل این که مصادیقی از این اقدامات را در بدر مدیگیدرد
در خور توجه است .مثالً مفاد اصدول  14و  16قدانون مد کور ممنوعیدت از اقامدت در
محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط مال ،صرفنظر از اینکه میتوانندد
در قال
میباشند.

کیفر نیز اعمال شوند ،مصادیقی از تدابیر تأمینی محدودکننده آزاد و مالی نیدز
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در سال  1304ه.ش اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کندار مجدازات و در لدوا
قانون کیفر مررح شد .این قانون که تا میزان قابل توجهی متأثر از کدد نداپلئونی سدال
 1810و نیز موازی ن و مقررات فقهیه بود صراحتاً متعر

موارد نظیر :استرداد ،ضدبط

و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم اسدت یدا بواسدره آن بدسدت آمدده ،محرومیدت از
حقوق اجتماعی ،اقامت اجبار در نقره یا نقاط معدین ،ممنوعیدت از اقامدت در محدل
معین ،جرائم اطفال و حس

مورد تحویل آنها به والدین خود ،یا اعزام به دارالتادید ،

اعزام متهمان مجنون به دارالمجانین ،مجازات معتادین به مواد مخدر و معدوم یدا ضدبط
کردن اشیاء و ادوات مربوطه شده است 1.موارد م کور از این حیث که ماهیتاً در ردیدف
مصادیف اقدامات تأمینی و تربیتی قرار دارند حائز اهمیت است و گام مدوثر در روندد
تحول این اقدامات محسوب میشوند.
همچنین قانون ضبط اوزان تقلبدی (مداده  4قدانون اوزان و مقیداسهدا ،مصدوب د
 )1311که ماهیتاً اقدام تأمینی محسوب میشدود .مفهدوم «خررنداکی» از سدال  1314بدا
تصوی

«قانون راجع به وادار نمودن محبوسین بکار» وارد حقوق کیفر ایران شد .در

بند دوم ماده ین قانون م کور چنین مقرر شده است« :در صورتیکه محبدوس خررندا
به جامعه یعنی مجرم بالربیعه یا بالحرفه یا بالعاده تشخیص نشود».
قانون جلوگیر از بیمار ها آمیزشی و واگیردار (مصوب خرداد  )1320نموندها
از تدابیر است که ماهیتاً اقدام تأمینی محسوب مدیشدود .مداده واحدد مصدوب 1322
اگرچه تحت عنوان قانون تشدید مجازات اشخان بدسابقه و شرور به تصدوی
اما فی الواقع نوعی اقدام تأمینی است که درباره افراد خررندا
نظر گرفته شده بود .که به موج

رسدید

(بدسدابقه و شدرور) در

آن اجازه تبعید یدا بازداشدت ایدن ندوز اشدخان بده

وزارت کشور تفویض گردید و در واقع برخورد با مجدرمین خررندا جنبده یدن امدر
ادار را پیدا کرد.
 .1برا مرالعه بیشتر در این خصون ر : .رهامی ،محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی ،چ ،2تهران :نشر
میزان ،1392،ن.97
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عدم برخدورد

در سال  1334کشت خشخاش و استعمال آن ممنوز شد .اما به سب
قاطع از سو مسئولین امر توفیف چندانی نیافت.
در سال  1338قانون دادگاهها اطفال بزهکار تصوی
تدابیر تربیتی خاصی بر حس

شد و در مدوارد  17و  18آن

اقتضا سن اطفال و نوز جرمیکه مرتکد

جمله تسلیم به اولیا با اخد تعهدد بدا تأدید

شددهاندد ،از

و تربیدت و مواظبدت در حسدن اخدالق،

سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی ،اعزام به کانون اصالح و تربیت پدیشبیندی گردیدد.
گرچه قانون م کور ،صریحاً به اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد اطفال بزهکدار ،اشداره
داشت اما ،به دلیل این که فقط به بخشی از مجرمین توجه کرده و جنبه عامدل الشدمول
نداشت ،موج

خروج نظام کیفر ایران از سیسدتم واحدد جزایدی نگردیدد .متأسدفانه

قانون م کور تا سال  1354به مرحله اجرا درنیامد.
اصرالح «اقدامات تأمینی» حدود سی و پنج سال پدس از تصدوی

قدانون مجدازات

عمومی ،عمدتاً به ابتکار شادروان دکتر محمدعلی هدایتی ،استاد وقت دانشدکده حقدوق
و علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران که پایداننامده دکتدرا خدود را در سدال 1939
تحت عنوان «اقدامات تأمینی و اصالحات حقدوق جدزا» در دانشدگاه ژندو بدا موفقیدت
گ رانده بود ،مورد توجه قانونگ ار ایرانی قرار گرفت .در کشور ما الیحه قانون اقدامات
تأمینی که با استفاده از قانون جزا  1937سدوئیس تهیده و در سدال  1337بده مجلدس
شورا ملی وقت تقدیم شده بود سرانجام با تغییرات جزئی در  21مداده تحدت عندوان
«قانون اقدامات تأمینی» در تاریخ  1339/2/12مورد تصوی
و بدین ترتی

مجلسین وقت قرار گرفدت

نظام کیفر ایران نیز به نوبه خود با الهام از دستاوردها حقوق تربیقی،

مفهوم و اشکال مختلف «اقدامات تأمینی» را بده عندوان واکدنش حمدایتی پیشدگیرانه در
مقابل جرم در کنار مجازاتها پ یرفت 1.اما به دالیل مختلف از جمله عدم اعتقاد راسدخ
قضات و مسئولین دادگسدتر بده اقددامات تدأمینی و تربیتدی از یدن طدرف ،و فقددان
 .1قاسمی ،ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفر ایدران ،دیباچده ،چ ،1تهدران :نشدر میدزان،
 ،1374ن.7
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امکاندداتی کدده در قددانون پددیشبینددی شددده بددود از جملدده مراکددز اصددالح و تربیددت و
تیمارستانها مخصون مجرمین مختل المشاعر و مجنون و تبعید گاهها مخصدون
مجرمین به عادت از سو دیگر ،عمالً این قانون هیچگاه به طور کامدل اجدرا نگردیدد.
مکاتباتی که جهت احداث مراکز اصالح و بازپرور در نقاط مختلدف صدورت گرفدت
نوعاً به نتیجه ماند و به جز ین مرکز در تهران جهت اصدالح و تربیدت اطفدال بزهکدار
تأسیس شد 2.به هر حال با تصوی

قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایدی شدامل

دو نوز ابزار مبارزه با جرم و ضمانت اجرایی در ایران دایر گردید.
سرانجام در مورخ  1345/8/26نخستین دادگاه اطفدال در تهدران تأسدیس شدد .و در
سال  1347اولین کانون اصالح و تربیت تأسیس و آئیننامده اجرایدی آن در تداریخ نهدم
مهرماه همان سال با چهل ماده تصوی

شد.

3

در سال  1353که مواد عمومی قانون مجازات عمدومی مجددداً بدازنگر و اصدالح
شد در مواد  1و  2این قانون صراحتاً از اقدامات تأمینی اسم برده شدد و جدرم بده ایدن
صورت تعریف گردید« :هر فعال یا تر فعل که مرابف قانون قابل مجازات یدا مسدتلزم
اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب اسدت ،و هدیا امدر را نمدیتدوان جدرم
دانست مگر این که به موج

قانون بدرا آن مجدازات ،یدا اقددامات تدأمینی و تربیتدی

تعیین شده باشد 1».عالوه بر این ،قانون م کور از ین طرف مجازات تبعید را از لیسدت
مجازاتها ح ف کرد و از طرف دیگدر بسدیار از اقددامات تدأمینی مد کور در قدانون
اقدامات تأمینی را در قال
تصوی

مجازاتها تبعدی و تکمیلدی مدورد تصدوی

قدرار داد .بدا

این قانون با توجه به این که دادگاهها در مقام صدور رأ در زمینده محرومیدت

 .2رهامی ،محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی ،چ ،2تهران :نشر میزان ،1392،ن.100
 .3قاسمی ،ناصر؛ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقدوق کیفدر ایدران ،چ ،1تهدران :نشدر میدزان،1374 ،
ن.78
 .1روزنامه رسمی ،شماره  8281مورخ .1352/4/5

تحوالت نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی135................................................................................

از حقوق اجتماعی و یا سایر مصادیف اقدامات تأمینی و تربیتدی بده مداده  15آن اسدتناد
مینمودند ،عمالً قانون اقدامات تأمینی به بوته فراموشی سپرده شد.

2

متعاقباً در ایران در جهت سامان بخشیدن به انواز رژیمها اجرایی حبس با الهدام از
قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زنددانیان ( ،)1955در
قال

آییننامه زندانهدا و مؤسسدات صدنعتی و کشداورز وابسدته بده آنهدا مصدوب

 1354/4/19وزیر دادگستر و وزیر کشور در  301ماده جامعه عمل به خدود پوشدید و
بدین ترتی

حقوق زندانها و زندانیان نیز به معنا فنّی آن متولد شد.

3

 3-2تحوالت اقدامات تأمینی و تربیتی بعد از انقالب اسالمی
قانونگ ار انقالبی اسالمی ،در اجرا اصل چهارم قانون اساسی جمهور اسالمی از
آغاز دهه شصت ( )1360خورشید سیاست اسالمی کردن حقوق ایدران -بده ویدژه در
قلمرو کیفر – را در دستور کار خود قرار داد .در این چارچوب بدود کده بدا تصدوی
قانون راجع به مجازات اسالمی در سدال  1361اندواز کیفرهدا بددنی ،اشدکال جدیدد
اجرا کیفر سال

حیات (مرگ) و ضمانت اجرایی دید ،همراه با ابقاء مجدازات سدال

آزاد به عنوان یکی از کیفرها جرائم تعزیدر  ،وارد زرادخانده کیفدر ایدران شدد و
مجدداً نظام دوگانه جزایی و وجود قانون اقدامات تدأمینی و تربیتدی در مداده  2آن کده
همانند ماده  2قانون مجازات عمومی اصالحی  52تنظیم شدده بدود ،مدورد تأکیدد قدرار
گرفت.
به دنبال سیاست اسالمی کردن حقوق ایران ،ضرورت سیاستگ ار جدید در زمینده
کیفیت اِعمال مجازات حبس و چگونگی مدیریت زندان در ایدن دوره نیدز موضدوعیت
پیدا کرد به همین جهت قوه قضائیه ،متولی جدید زندانها ،با الهام از آئدین نامده ،1354
مقررات بینالمللی نظر به زندانها -به ویژه مقررات  -1955و یافتههدا علدوم جندایی
 .2رهامی ،محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی ،چ ،2تهران :نشر میزان ،1392،ن.101
 .3بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ،5تهران :انتشدارات مجدد،1385 ،
دیباچه ،ن.10
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تجربی (جرم شناسی ،کیفرشناسی و  )...آییننامده امدور زنددانهدا و اقددامات تدأمینی و
تربیتی کشور را در  1361/2/7با  269ماده و  65تبصره به تصوی

مجلس شورا عالی

قضایی رسانید 1.ولی با توجه به کارنامه این آییننامه و تحول سیاست جنایی در قلمدرو
زندان ،متعاقباً به آییننامه و مقررات زندانها مصوب  1368/3/29دیوان عالی کشور در
 180ماده و  44تبصره تغییر پیدا نمود.
 3-2-1تحوالت اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسالمی1370
با تصوی

قانون مجازات اسالمی در سال  ،1370یکباره عندوان اقددامات تدأمینی از

ماده  2آن ح ف گردید .البته در بعضی مواد ازجمله ماده  1و  11و عناوین بداب دوم و
فصل اول اسمی از آن برده شده است ،لیکن اوالً ،ذکر ین اصرالح در ضدمن عنداوین
فصل و باب قانون هیچگونه بار حقوقی ندارد بنابراین ارزشی برا دوام اقدامات تأمینی
نخواهد داشت .ثانیاً ،ح ف اقدامات تأمینی از ماده م کور ،ابهدام دراصدل بقدا وجدود
قانونی این نهاد را بیشتر کرده است .ممکن است این نظر را بپد یریم کده قانونگد ار بدا
ح ف اقدامات تأمینی از ماده  2قانون مجازات اسالمی سعی کرده است به سدمت نظدام
واحد جزایی حرکت کند ،یا این که با توجه به ذکدر اقددامات تدأمینی در مداده  1و ،11
نظر قانونگ ار بر حفظ این نهاد حقوقی در قال

مجازاتها تکمیلدی و بده خصدون

بازدارنددده بددوده اسددت .زیددرا عم دالً بسددیار از مصددادیف اقدددامات تددأمینی در قال د
مجازاتها تکمیلی و به خصون بازدارنده بوده است .زیرا عمالً بسیار از مصادیف
اقدامات تأمینی درقال

مجازاتها تکمیلی و تقمیمی (مواد  19و  62مکدرر و تبصدره

آن) و بازدارنده (ماده  )11مورد تصوی

قرار گرفته است؛ اوالًبه دلیل عدم نسخ صدریح

و ضمنی قانون اقدامات تأمینی ،ثانیاً عدم اعالم شورا نگهبان مبنی بر مغایرت اقدامات
تأمینی با شرز و قانون اساسی ،ثالثاً به دلیل ذکر اقدامات تأمینی در موارد  1و  11قدانون
مجازات اسالمی ،این نهاد هنوز وجود قانونی دارد.

1

 .1همان.
 .1رهامی ،محسن؛ اقدامات تأمینی و تربیتی ،چ ،2تهران :نشر میزان ،1392،ن.102
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بدین سان ،سیاست جنایی ایدران ،در قلمدرو اداره زنددانهدا و مددیریت متهمدان و
محکومان پس از قانون مجازات اسالمی ،1370سه آیین نامه دیگر به خدود دیدده اسدت
که به شرح ذیل میباشند:
 آئیننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانهدا و اقددامات تدأمینی و تربیتدیکشور مصوب 1372/1/17رئیس قوه قضائیه در  254ماده و  96تبصره،
 آئیننامه اجرایی سازمان زنددانهدا و اقددامات تدأمینی و تربیتدی کشدور مصدوب 1380/4/26رئیس قوه قضدائیه در  232مداده و  84تبصدره (کده مدواد از آن در سدال
 1381اصالح شد)،
 آئیننامه اجرایی سازمان زنددانهدا و اقددامات تدأمینی و تربیتدی کشدور مصدوب 1384/9/20رئیس قوه قضائیه در  247ماده و  108تبصره.
از جمله نوآور هدا آئدیننامده اخیرالد کر (مصدوب  )1384/9/20بده شدرح ذیدل
میباشد:
 تدددوین کنندددگان آیددیننامدده در جهددت تحقددف چرخدده آمددوز  ،بددازپرور وبازسازگارساز متهمان و محکومان و به منظور فراهم ساختن زمینه فرد کردن زنددان
ایجاد شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضدا شخصدیت و وضعیتشدان
در آنجا نگهدار میشوند پیشبینی کردهاند :بازداشتگاه (ماده ،)4زندان (مداده 5تدا،)12
مراکز مختلف و نیز مؤسسات صنعتی ،کشاورز و خدماتی (ماده  ،)15کانون اصالح و
تربیت ویژه اطفال کمتر از  18سال (ماده )17و اداره مراقبت بعدد از خدروج (مدواد 16و
.)239
 زندانها ،مراکز مختلف و نیدز مؤسسدههدا تخصصدی را کده زنددانیان در آنجدانگهدار میشوند موسسه کیفر نامیده است (تبصره ماده .)5
 اعراء مرخصی ترمیمی( 1تبصره ماده  38و ماده )186 .1مرخصی ترمیمی در واقع به محکومان زندانی اجازه میدهد تا با استفاده از آن بتوانند زمینه و لدوازم
پرداخت بدهی ناشی از چن پرداخت نشده ،محکومیتها مالی ،مهریه ،نفقه ،دیه ... ،یا جل رضایت
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 تدوین کنندگان آئین نامده ،1384در اجدرا اصدل  39قدانون اساسدی جمهدوراسالمی و با الهام از قانون احترام به آزاد ها مشروز و حفظ ارزش حقوق شهروند
مصوب  1383/2/16و دستورالعمل اجرایی بند  15همدین قدانون ،مصدوب 1383/8/30
رئیس قوه قضائیه ،در ماده  44تشکیل «دفتر حمایت از حقدوق شدهروند زنددانیان» را
زیر نظر رئیس سازمان پیشبینی کردهاند.
 این آئیننامه ،در کنار وظایف زندانبانی و بازپرور زنددانیان در مراکدز مختلدف،وظایف آموزشی – پژوهشی نیز برا سازمان زنددانهدا در بنددها مختلدف مداده 18
پیشبینی کرده است که عبارتند از:
د -انجام تحقیقات و پژوهشها نوین کیفرشناسانه ،بده منظدور بهبدود شدیوههدا و
خدمات زندانبانی،
 تهیده آمددار و اطالعددات مدورد نیددازاز محکومددان و متهمدان تحددت نظددارت بددهروشها علمدی ،بده منظدور اسدتفاده درامدور اجرایدی ،سیاسدتگ ار هدا و مرالعدات
کیفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه آمار کیفر ،
ن -آموزش کارکنان ،همسو با موازین کیفرشناسی ندوین و سیاسدتهدا توسدعه
قضایی قوه قضائیه.
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 3-2-2تحوالت اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسالمی1392
در قانون مجازات اسالمی 1392شاهد آن هستیم کده اقددامات تدأمینی و تربیتدی ،از
معنا اصرالحی خود فراتر رفته و دیگر صرفاً ما به ازا حالدت خررنداکی نیسدت و
جرایم پسران  15تا  18سال و دختران  9تا  18سال را نیز در بر میگیرد .بدین معنا کده
این افراد چه در مظان ارتکاب جرم مجدد باشند و چه نباشدند ،اقددام تدأمینی در مدورد

شاکی یا کاهش دینها خود را که منجربه رفع خصومت و تنش موجود میان آنان نیز میشود ،فدراهم
کنند.
 .1برا مرالعه بیشتر ر : .بولن ،برنار؛ کیفرشناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآباد  ،چ ،5تهران:
انتشارات مجد ،1385 ،دیباچه ،صص.9-16

تحوالت نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی139................................................................................

آنان اعمال میگردد .در حالیکه تا قبدل از ایدن تنهدا آن دسدته از افدراد بدالغی موضدوز
اقدامات تأمینی بودند که در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار داشتند.
با تصوی

این قانون و منسوخه اعالم شدن قانون اقدامات تأمینی و تربیتی به وسیله

آن ،دیگر برا اِعمال تدابیر تأمینی نیازمند حالت خررنا نیستیم .از طرفدی بدا در نظدر
گرف ته اوضاز و احوال و شخصیت فرد ،و یا حتی تدرج در تعزیرات و عالوه بر این که
به همجنس بودن اقدامات تأمینی و تعزیرات توجه داشته ،به این موضوز کده تعزیدرات
آینده را هدف قرار میدهند نیز ،عنایت نموده است .بندابراین تعزیدر و اقددام تدأمینی و
تربیتی را در ین نظام جا میدهد.
همچنین درقانون مجازات اسالمی ،1392سیاست افتراقدی میدان افدراد دارا حالدت
خررنا

و سایرین به چشم نمیخورد .اگرچه این اقدام قانونگ ار حرکتی رو بده جلدو

در جهت دست یافتن به نظام وحدت جزایی محسوب میگردد ،امدا بده نظدر مدیرسدد
قانون  ،92با کنار گ اردن سیاست افتراق میدان افدراد خررندا بدا سدایرین ،و محددود
نمودن این مفهوم به اطفال و مجدانین ،درعدین پد یرش آن ،نتوانسدته بهدره کدافی را از
ظرفیتها فقهی ،در جهت ارائه ین مفهوم اصرالحی مشدخص از حالدت خررنداکی
ببرد.
تنها مواد  140و  150قانون م کور به حالت خررناکی اشاره نموده ،که ماده  140در
این خصون مقرر داشته« :شخص دارا اختالل روانی به نحو که فاقدد اراده یدا قدوه
تمییز باشد مجنون محسوب میشود ،».همچنین ماده  150مقرر داشته« :هرگداه مرتکد
جرم در حین ارتکاب ،مجنون باشد یا در جرائم موج

تعزیر پس از وقوز جدرم مبدتال

به جنون شود چنانچه جنون و حالت خررنا مجنون با جل

نظر متخصیص ،ثابدت و

آزاد بودن و مخل نظم و امنیدت عمدومی باشدد بده دسدتور دادسدتان تدا رفدع حالدت
خررنا

در محل مناسبی نگهدار میشود . »...بنابراین برا در مفهوم قانونگد ار از

خررناکی ،بایستی به عبارت «آزاد بودن و مخل نظم و امنیدت عمدومی باشدد» ،اکتفدا
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کرد .و در واقع مفهوم اصدرالحی حالدت خررنداکی ،جدا خدود را بده مفهدوم لغدو
میدهد.
همچنین به کار بردن اقدامات تأمینی و یا مجازاتهایی که از لحاظ ماهیت اقددامات
تأمینی محسوب میشوند ،در مورد اطفال و نوجوانان ،در فصل دهم با عنوان مجازاتها
و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان ،که از مداده  88آغداز مدیگدردد ،نشدان از
توجه به حالت خررناکی در افراد غیرمسئول (یعنی نابالغین 1و افدراد مشدمول مداده 91
این قانون ،)2پسران بالغ  15تا  18سال و دختران بدالغ  9تدا  18سدال دارد 3.درحالیکده
بالغین مسدئولی کده دارا حالدت خررندا

هسدتند در مدورد غفلدت قانونگد ار قدرار

میگیرند .بدینسان تنها واکنش قدانون  1392در قبدال افدراد بداال  18سدال کده دارا
حالت خررنا میباشند مجازاتها تکمیلی ماده  23است که مجرم متناس

بدا جدرم

ارتکابی و خصوصیاتش به ین یا چند مجازات از آنها محکوم میگردد.
براساس مرال

م کور میتوان گفت که مفهوم اقدامات تدأمینی در قدانون مجدازات

اسالمی ،1392نه در معنا اصرالحی و بده عندوان واکنشدی مسدتقل در مقابدل حالدت

 .1مرابف ماده  :148در مورد افراد نابالغ ،براساس مقررات این قانون ،اقدامات تدأمینی و تربیتدی اعمدال
میشود.
 .2مرابف ماده  :91در جرایم موج حد یا قصان هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ،ماهیدت جدرم
انجام شده و یا حرمت آن را در نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،حس
مورد با توجه به سن آنها به مجازاتها پیشبینی شده در این فصل محکوم میشوند.
 .3مرابف ماده :88درباره اطفال و نوجوانانی که مرتک جرایم تعزیر میشدوند و سدن آنهدا در زمدان
ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام شمسی است حس مورد ،دادگاه یکی از تصمیماتی که از تسلیم طفل به
والدین ،اولیا ،سرپرست قانونی با اخ تعهد به تأدی شروز و تا نگهدار در کانون اصدالح و تربیدت
میرسد را به اجرا میگ ارد .دختران بالغ  9تا  15سال مشمول این مادهاند.
همچنین مرابف ماده  :89درباره نوجوانانی که مرتک جدرم تعزیدر مدیشدوند و سدن آنهدا در زمدان
ارتکاب ،بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتها نگهدار در کانون اصالح و تربیت و
جزا نقد و خدمات رایگان عمومی یا اقامت در منزل در ساعاتی کده دادگداه معدین مدیکندد اجدرا
میگردد.
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خررناکی ،بلکه در معنا لغدو یعندی امدن سداز ( ،)Saeguardingبده کدار رفتده
است.

1

نتیجهگیری
اقدام تأمینی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه که یکدی ازدو شدکل واکدنش
اجتماعی علیه جرم محسوب میگردد .این واکنش حمایتیِ پیشدگیرانه متضدمن اصدالح
مجرمی است (چه مسئول و چه غیرمسئول ) که در حالت خررنا به سر میبرد ،یعندی
حالتی که احتمال ارتکاب جرم را توسط او جد مینماید.
اقدامات تأمینی ،تدابیرفرد قهرآمیز هستند که رنگ اخالقی نداشته و به افراد کده
برا نظم اجتماعی خررناکند ،به منظور پیشگیر از جرایمیکه حالدت آندان ،ارتکداب
آنها را مُحتمل میسازد ،تحمیل میشوند .هدف اقدامات تأمینی عمدتاً پیشگیر است،
و اگرچه بعضی از آنها عمالً دارا آثار ارعاب انگیز هسدتند ،ولدی بده هدیا وجده،
اهداف سزادهی و ارعابی را دنبال نمیکنند .اقدامات تأمینی برا انرباق کامل با حالدت
خررناکی که مقابله با آن مدنظر است ،باید از جهت مدّت ،منرقاً نامحدود باشند .لدیکن
در عمل ،رعایت آزاد فرد ایجاب میکند که این پیامد کنار گ اشته شود یدا بده یدن
نامعیّنیِ نسبی اکتفا گردد .در عو

 ،یکی از ویژگیهدا اساسدی اقددام تدأمینی کده بده

آسانی پ یرفته می شود ،قابل تجدید نظدر بدودن مسدتمر آن ،بده حسد

تحدوّل حالدت

خررنا فرد است.
گفتنی است ،کارایی و بهرهدهی مجازاتها سنتی باید با روشها علمی و مبتندی
بر تجربه آنها ،ارزیابی گردد و روشها مؤثر پیشگیر از جرم و بدازپرور و خنثدی
ساز مجرمین ،به صورت مقررات ساده و بدون ابهام و پیچیددگی ،وضدع و در اختیدار
مراجع ذیربط قرار بگیرد ،و مصداقهایی از اقدامات تأمینی و تربیتدی کده ندام مجدازات
 .1برا مرالعه بیشتر در این خصون ر : .پیروانی ،سعیده؛ جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتدی در فقده
جزایی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.1392 ،
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اصلی ،تبعی و تکمیلی گرفته است از زرادخانه مجازاتها خارج ،و تحت عندوان تددبیر
تأمینی و تربیتی کنار حکم قضایی و بددون داشدتن آثدار و تبعدات محکومیدت جزایدی
درمورد بزهکاران ،اعمال گردد و به طور کلی سمت و سو حرکت سیاست جنایی هر
چه بیشتر در جهت کیفرزدایی ،بازپرور  ،اصالح و تربیت سوق داده شود.
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