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چکیده
استفاده از یافتههای جرمشناسی و کیفرشناسی در حوزه اجرای کیفر و نهادهای مشابه کیفر امری
است که امروزه مورد وفاق جرمشناسان و حقوقدانان است .قوانین کیفری در اغلب نظامهای حقوقی
در طی دهههای اخیر مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و امروزه شاهد حذف برخی مجازاتها چون
اعدام و افزودن برخی نهادها و تدابیر چون قرارهای فرعی ،مجازاتهای اجتماعی ،قرارهای نظارت
قضایی و مجازاتهای تکمیلی به نظام عدالت کیفری هستیم .آنچه مسلم است و مورد تأیید علم جرم-
شناسی قرار گرفته آنکه مرتکبان بزه با هم تفاوت دارند و عوامل بروز جرم متفاوت است .در مرحله
واکنش نیز برخورد متفاوت با مرتکبان به جهت تفاوتهای زیستی ،روانی و اجتماعی آنان گریزناپذیر
است .این مساله تحت عنوان فردی کردن تصمیمات کیفری مورد توجه جرمشناسان و متخصصین
حقوق کیفری قرار گرفته است .عالوه بر این تنها راه برخورد با مرتکبان بالقوه و بالفعل بزه ،مجازات
نیست .این همان مقولهای است ،که علم جرمشناسی بر آن تاکید میکند .برخوردهای غیرتنبیهی و
پیشگیرانه نیز امروزه سهم عمدهای از امکانات نظامهای اجتماعی را به خود اختصاص دادهاند .اساساً
استفاده از تدابیر و نهادهای موازی با کیفرهای متعارف و اصلی میتواند در تعیین مجازات اصلی
اثرگذار باشد .به هر جهت ،اعمال تدابیر مذکور در صورتی که به اختیار قضات باشد باید به طور دقیق
بررسی شده و تعامل آنها با مجازاتهای اصلی و تاثیرات و تاثرات احتمالی آنها مورد بررسی و
ارزیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :قرارهای فرعی ،پلیس ،پیشگیری از جرم ،قرارهای نظارت قضایی.
* دانش آموخته دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات،
دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
** دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) docnas@mail.com
*** استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.
**** استاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
پس از شکلگیری مکتب تحققی عالوه بر فعل ارتکابی ،مرتکب بزه نیز مورد توجهه
واقع گردید .انسانها از جهات مختلف با یکدیگر متفاوتاند .این تفهاوتهها در نتیجهه
تاثیر عواملی است که گاه از روان و جسم افراد منشأ میگیرد و گاه دارای منشاء بیرونی
و مربوط به محیط زیستی و اجتماعی انسان است( .کهی نیها )167 :1369 ،درک چنهین
نقیصهای در رسیدگیهای سابق بر آن انقالبی در نظهام عهدالت کیفهری ایجهاد کهرده و
منجر به شکلگیری دانشی تحت عنوان جرمشناسی گردید .صهرفنظهر از آنکهه اهاهر
اصطالح جرمشناسی با محتوای آنکه بیشتر مرتکبشناسی اسهت تفهاوت دارد ،پهس از
شناخت مرتکب ،بحث تدبیر مناسب جهت پاسخدهی به میان مهیآیهد .در ایهن مرحلهه
است که بر خالف دهههای گذشته که تفکیکی بین علوم مختلف وجهود نداشهته اسهت
پای کیفرشناسی به میان میآید .لذا امروزه بر خالف گذشته ،دیگر بحث تهدابیر تنبیههی
در حوزه جرمشناسی مطرح نمیگردد .درست است که امکان بررسی تدابیر غیهرتنبیههی
کنشی در حوزه جرمشناسی وجود دارد لیکن این بدان معنا نیست که در مرحله واکهنش
نتوان به هیچ وجه از دستاوردهای جرمشناسی استفاده نمود .میتوان قائل بر آن بود کهه
توجه به تدابیر اصالحی نشاندهنده تاثیر جرمشناسی بر حقوق کیفری اسهت .از جانهب
دیگر سوالی که قابلیت طرح دارد آنکه ،زمانی که صحبت از کنشهای مربوط بهه جهرم
است آیا میتوان در درون نظام عدالت کیفری مبادرت بهه تعیهین و اجهرای ایهن مهوارد
نمود؟ در این مرحله است که بحث پیشگیری رخ مهینمایهد .امکهان توسهل بهه تهدابیر
پیشگیرانه در درون نظام عدالت کیفری ،با توجه به وجود امکانات نظام مذکور شاید در
بادی امر ،امری ممکن به نظر برسد لیکن با توجه به آنکه در درون نظام عدالت کیفهری
هر نقض و تخلفی مابهازای تنبیهی دارد نمیتوان از پیشگیری بهه معنهای واقعهی کلمهه
سخن به میان آورد .از جانب دیگر ،وجود ابهزار اعمهال قهدرت و تنبیهه در درون نظهام
عدالت کیفری سبب شهده اسهت تها یهنیهت کهنشمهدار و غیرتنبیههی از اولویهت زم
برخوردار نباشد .در چنین فضایی است که میتوان به لهزوم ورود رو و علمهی قایهل
بود که از یافتههای جرمشناسی و جامعهشناسی جنایی استفاده نموده و مسیری هماهنگ
در برخورد با مرتکبان جرایم در پیش گیرد .با توجهه بهه مهوارد فهوق و صهرفنظهر از
اشکا ت اقتباسهای غیرکارشناسانه ،خصوصا در مورد مقولهه حسهاس کیفهر و تهدابیر
مشابه ،بررسی نظامهای دیگر کیفری سبب خواهد شد با دستاوردها و اشهکا ت عملهی
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اجرای مقررههای موجود در سایر قوانین و نظامها آشنا شده و در صورت بررسهیههای
فنی مربوطه و با توجه ویژه به شریط و اوضاع و احوال بومی ،نسبت به اتخای و اجهرای
موارد پیش گفته اقدام نمود .این مهم حاصل نمیشود مگر آنکه دو شرط محقق گهردد:
 )1فهم دقیق از نهادها و تدابیر موجود در سایر نظامهای کیفری و  )2توجه به ارفیهت-
های داخلی در هر دو جنبه علمی و عملی .مجهازاتهها در نظهام انگلسهتان عبارتنهد از
مجازات سالب آزادی ،مجازاتهای اجتماعی ،جزای نقدی و رفع اتههام .رفهع اتههامهها
برای جرایم کوچک استفاده میشوند ،زمانیکه دادگاه تصمیم میگیهرد کهه مجهازات را
تحمیل نکند به جهت اینکه تجربه حضور در دادگاه مجازات کافی به حسها مهیآیهد
(در کنار سابقه کیفری ناشی از محکومیت) .عهالوه بهر مجهازاتههای مهذکور در نظهام
مذکور قاضی دادگاه کیفری و صلح می تواند وفهق مقهررات موجهود قهرار فرعهی 1نیهز
تحمیل نماید.
قرارهای مذکور همان طور که یکر گردید عالوه بر مجازات اصلی و جههت جبهران
خسارت ایجاد شده توسط مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی مجدد صهادر
می گردد .در صدور قرارهای فرعی ،قاضی دادگاه کیفهری و صهلح شهرایط و اوضهاع و
احوال جرم و مجرم را در نظر میگیرد .در بسیاری مواقع مقام تعقیب و پلیس از دادگهاه
2
صدور قرار مزبور را درخواست مینماید.

 .1پیشگیری ،انواع و مصادیق آن
1

Ancillary order
In addition to the sentence imposed, the judge or magistrate may also impose other orders,
known as ancillary orders. Some ancillary orders are aimed at redressing the harm caused by
an offender, such as compensation orders. Others aim to prevent future re-offending or repeat
victimisation, including criminal behaviour orders and exclusion orders.
In certain situations a judge or magistrate must impose an ancillary order; for example, an
offender found guilty of causing death by dangerous driving must be disqualified from driving
for a minimum of two years. Also, where an offence has resulted in personal injury, loss or
damage a court must consider whether to make a compensation order.
In other situations it is up to the judge or magistrate to decide whether an ancillary order is
appropriate or necessary, taking into account the circumstances of the offence and the
offender. In many cases the prosecution will invite the court to make relevant orders.
http://www.sentencingcouncil.org.uk-2019.01.10
2
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افرادی که برای ارتکا جرم برنامهریزی می کنند ،اغلب دارای تصورات نهاق یها
غیرواقع بینانهای در مورد احتمال دسهتگیری و مجهازات خهود و نیهز شهدت مجهازات
احتمالی هستند .از نظر هوساک ،مجازات برای آنکه قابل توجه باشد بایهد بهه میهزان و
متناسب مورد استفاده قرار گیرد و تنها نسبت به جرمی که دارای ضهرر و زیهان خفیهف
نیست تعیین شود و تنها نسبت به کسی باید مورد توسل واقع گردد کهه مرتکهب رفتهار
خطاکارانه یا قابل سرزنش شده است)Husak, D, 2008:92-103( .
پیشگیری از جرم در مفهوم موسع آن قدمتی دیرینه دارد .اما از دههه هفتهاد مهیالدی
بود که پیشگیری از جرم به عنوان یکی از کارکردهای اصلی دستگاه عهدالت کیفهری در
دنیا مطرح شد.
البته از زمانی که مکتب تحققی مفهوم حالت خطرنهاک را مطهرح نمهود ،توجهه بهه
تدابیر پیشگیرانه نیز مطمح نظر قرار گرفت .صرفنظر از آنکه تئوریهای مختلهف چهون
مجرم ما درزاد با شکست مواجه گردید لیکن اصل برخورد با عامل جرم به جای معلهول
(مرتکب) مورد قبول واقع گردید .لذا تا دههها نظریه اصالح و درمهان نظریهه غالهب در
گفتمان جرم شناسی بود .رفته رفته با بررسیهای دقیقتهر در خصهوص میهزان کهارایی
نظریه مذکور و خصوصا با بررسی درصد تکرار جرم افهرادی کهه در چهارچو نظریهه
اصالح و درمان با آنها برخورد شده بود نتایج قابل تاملی پدید آمد که مهمترین وجه آن
عدم کارایی نظریه اصالح و درمان و عدم برآورده شدن انتظارات از این نظریه بود .لهذا
در برخی از نظامهای کیفری ،بحث بازگشت به جنبش سزاگرایی مطهرح گردیهد کهه از
همان ابتدا افراطی می نمود .لیکن به تدریج و با نضج گرفتن برخورد افتراقی بها اقشهار
مختلف که مرتکب جرایم میشدند و نیز با بررسیهای دقیقتر نسبت به افراد مختلهف،
نظریه اصالح و درمان نیز این بار به طهور معقهولتهر و صهرفنظر از رویهاپهردازیههای
گذشته مورد توجه واقع گردید.
یک نوع تقسیم بندی در خصهوص پیشهگیری ،تقسهیم آن بهه پیشهگیری وضهعی و
پیشگیری اجتماعی است .پیشگیری وضعی با توجه به فرصتهای ارتکا جرم طهرح-
ریزی شده و میکوشد این فرصتها را کاهش دهد .از طرف دیگر ،پیشگیری اجتمهاعی
به انگیزههای جرم در فرایند رشد فرد مربوط است.
مطالعات نشان میدهد که موفقترین مالحظات و برنامههههای پیشهگیرانه ،آنههایی
هستند که عوامل خطر را در سطوح مختلف مورد توجه قرار میدهند.
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بیشتر اقدامات در مورد پیشگیری اجتماعی از جرم ،بر مداخالت در سهطح خهانواده
و دوران کودکی متمرکز است .این نوع مداخالت که در سطح فردی صورت می گیرند،
اگر چه ارزشمند هستند اما کافی نیستند زیرا محیط اجتماعی که جرم و سایر کاسهتیهها
را به وجود آورده است مورد توجه قرار نمیگیرند.
عالوه بر موارد پیش گفته ،یکی از معیارهای تقسیمبندی اقدامات پیشهگیرانه ،معیهار
زمان است .مطابق این م عیار و بر حسهب تقهدم زمهانی اقهدامات پیشهگیرانه نسهبت بهه
یکدیگر ،آنها را به سه دسته نخستین ،ثانویه و ثالث تقسیم کرده اند.
چنان چه اقدامات و تدابیر پیشگیرانه در جهت بر هم زدن اوضاع و احوال جرمزا در
محیط فیزیکی و اجتماعی صورت پذیرد ،پیشگیری اولیه نامیده میشود .پیشگیری اولیه
متضمن کاهش فرصتهای مجرمانه بدون توجه به بزهکاران اسهت .پیشهگیری اولیهه را
می توان مقرون به صرفهترین رو برای حل معضل جرم دانسهت زیهرا در درازمهدت
سبب کاهش بسیاری از هزینههای مربوط به مقابله با جرم می گردد.
اگر چند قدم به رفتار مجرمانه نزدیک شویم و اقدامات اتخای شده در جهت مداخله
در حالتهای در آستانه وقوع جرم باشد مجموعه چنین اقداماتی تحت عنوان پیشگیری
ثانویه قرار می گیرد .لذا پیشگیری ثانویهه ،پیشهگیری بهرای خننهی نمهودن حالهتههای
خطرناک است .در این نوع پیشگیری ،تمرکز بر ایجاد تغییهر در افهراد پهیش از ارتکها
جرم توسط آنهاست.
پیشگیری ثانویه می کوشد که جرم را پس از آنکه برخی عوامهل هشهداردهنهده آن
بروز کردند ،متوقف سازد .رفتارهای ضداجتماعی و حتی ارتکا جهرم توسهط فهرد و
تحمل مجازات و اقدامات پس از تحمل کیفر توسط مجهرم و در راسهتای پیشهگیری از
ارتکا جرم را ،میتوان در قالب پیشگیری ثانویه تفسیر نمود.
 .1-1پیشگیری تنبیهی
مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشهان مهیدههد کهه
جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجهازات آن ههم از انهواع شهدید آن (یعنهی
پیشگیری کیفری) استفاده میکردهاند.
سوال این است که آیا با کیفر دادن می توان سبب پیشگیری شد؟
یکی از اهداف اصلی مجازات ها ،بازدارندگی نسبت به جرایم احتمالی آتهی اسهت.
لیکن آن چه از آن تحت عنوان پیشگیری در ادبیات جرم شناسانه یاد می شهود ،تهدبیر و
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یا فرایند کنشی است و نه واکنشی .در صورتی که ما از مرحله کنش فراتهر رفتهه و وارد
حوزه واکنش شویم اتفاقاً از حوزه جرم شناسی بهه معنهای خهاص خهاره شهده و وارد
شاخه کیفرشناسی شدهایم .یهنیت جرمشناسانه در پی شناسایی عوامل ارتکا جهرم در
مرحله نخست و پس از آن و در وادی عمل ،پیشگیری از ارتکا جرایم است .امها آن-
جا که نظام عدالت کیفری وارد عمل شده و مبادرت به برخهورد بها مرتکهب مهینمایهد
دیگر نمیتوان از پیشگیری به معنای علمی و پذیرفته شده آن سهخن گفهت .آنچهه در
این مرحله رخ میدهد نشاندهنده انفعال نظام عدالت کیفری است .به هر جهت در این
مرحله جرمی رخ داده و نظام عدالت کیفری جرم بایستی با آن برخهورد کنهد .ارعها
در جهت بازدارندگی از ارتکا جرم ،از اهداف کیفر است لیکن نسبت به جرایم آتهی
بنابراین این هدف کیفر را نمیتوان هدف پیشگیری به معنای دقیق در نظر گرفت.
 .2-1مفهوم جرم شناختی پیشگیری
یکی از اهداف انواع نهوین کیفرهها ،خهاره کهردن آنهها از دایهره تهدابیر تنبیههی و
غیرتنبیهی کردن انواع مجهازاتهاسهت .پهس از مهدتهها آزمهون و خطها و اسهتفاده از
کیفرهای سخت و طاقت فرسا ،تصمیمسازان در حوزه کیفر و جرمشناسان به این نتیجهه
رسیدند که کیفر آن نتیجهای را که از آن انتظار داشتهاند دربر نداشته است .بررسی آمهار
تکرار جرم آزاد شدگان از زندان نشان داد که نظامهای عدالت کیفری در راستای تحقهق
هدف بازدارندگی موفق نبودهانهد .صهرفنظر از اشهکا ت و محهدودیتههای علمهی در
جهت اعمال کیفر ،اساساً کیفر آن ارفیتی که از آن انتظار میرفته دارا نبوده است .عامهل
بروز رفتار مجرمانه متعدد بوده و بر حسب نوع نگاه و برداشت جرمشناسان ،مختلهف و
بعضاً متعارض است .این تفاوت در دیدگاهها به جهت عهدم شهناخت دقیهق شخصهیت
انسانی از یک طرف و در مرحله بعدی به جهت بررسی جرم به صورت مجزا و متنهوع
از فرد مرتکب آن بوده است .نقصی که بیشتر از یک قرن است تال می شهود جبهران
شود .اما آنچه اهمیت دارد عدم کارایی کیفرها در آن سطحی است کهه از آنهها انتظهار
می رود .این موضوع سبب شده است کشورهای پیشرفته با توجه به دسترسهی بهه آمهار
جنایی در سطح گسترده و نظهاممنهد ،بهه اسهتفاده از کیفرههای جهایگزین و غیرتنبیههی
مبادرت نمایند .یکی از شروط اصلی کنوانسهیون اروپهایی حقهوق بشهر جههت اعمهال
مجازات های نوین توجه به جنبهه پیشهگیرانه تهدابیر اسهت امها آیها قرارههای فرعهی و
مجازات تکمیلی ،تنبیهی بوده و یا اوصاف غیرتنبیهی آنها غلبه دارد؟ با بررسی مجموعه
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قرارهای فرعی متوجه می شویم که رویکرد غالب در اینگونه تدابیر پیشهگیری از جهرم
بوده و تعداد کمی از این تدابیر جنبه کیفری و تنبیهی دارند.
 .3-1ایراد وارد بر پیشگیری ثالث
آن چه به عنوان یک ایراد بسهیار اساسهی بهه تهدابیر غیرتنبیههی و یها انهواع جدیهد
مجازاتها منل مجازاتهای اجتمهاعی ،قرارههای فرعهی در انگلسهتان و مجهازاتههای
تکمیلی و حتی قرارهای نظارت قضایی در حقوق ایران وارد است ،ضمانت اجرای ایهن
تدابیر و مجازاتهاست .در اغلب موارد ضهمانت اجهرای عهدم تبعیهت و عهدم اجهرای
تدابیر و مجازاتهای مذکور ،مجازاتهای مرسوم است .نمونه اصلی این مجازاتها نیز
مجازات حبس است .این ایراد اساسی سبب میشود که از اجرای تدابیر و مجازاتههای
فوق اطمینان حاصل نگردد.
گر چه تمام تدابیری که نظام عدالت کیفری در مورد مرتکبان جرایم و حتی افهرادی
که دارای حالت خطرناک هستند ،در نظر می گیرد به نوعی محدود کننده بهوده و دارای
صبغه تنبیهی است ،لیکن در این نوشتار منظور از تدابیر غیر تنبیهی ،تهدابیری اسهت کهه
بیشتر در جهت رفع حالت خطرناک بوده و تامینی هستند و از شدتی به مراتب کمتهر از
تدابیر تنبیهی برخوردارند.
 .2تعامل قرارهای فرعی و پیشگیری از جرم و نقش پلییس در صیدور قرارهیای
فرعی
درست است که قرارهای فرعی پس از ارتکا جرم توسط فرد بهه کهار گرفتهه مهی
شود لیکن نمیتوان این قرارها را با مجازاتههای مرسهوم یکهی دانسهت و آنهها را در
قالب اقدامات ییل پیشگیری ثالث مورد بررسی قرار داد .در پیشگیری ثالهث جلهوگیری
از استمرار حالت مجرمیت و خننی کردن آثار آن در طول دوران محکومیت مهورد نظهر
است .در حالیکه قرارهای فرعی اقداماتی هستند که بهدون طبهع و آثهار مجهازاتههای
مرسوم در راستای پیشگیری از جرم اتخای می گردند .به این ترتیب در حهالیکهه توجهه
پیشگیری نخستین به نوع افراد جامعه است ،پیشگیری ثانویه کسهانی را کهه در معهرض
ارتکا جرایم هستند در نظر دارد .در نظامهای کیفری دوگانه یعنی نظهامههای توامهان
مجازاتها و اقدامات تامینی مسالهای که همواره ممکن است در مرحله اجهرای احکهام
مطرح گردد ،تقدم و تاخر اجرای مجازات و اقدام تامینی است .در قوانین گذشته ایهران،
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اولویت همواره به اقداماتی داده شده که جنبه شخصی دارد مانند درمان بیماران روانی و
ترک اعتیاد معتادان و نظایر آن (اردبیلی ،ه)31 :1392 ،3
در انگلستان مسئولیت هماهنگیهای مربوط به پیشگیری از جرم ،بهه عههده وزارت
کشور است .تعداد زیادی از تحقیقات و برنامهریزی های وزارت کشور انگلستان توسط
گروه تحقیقات پلیس انجام یافته است .به عنوان منهال یکهی از ایهن برنامهههها در سهال
 ، 2010تخصی مبلغ چهار و نیم میلیون پوند به طرحهی اسهت کهه ههدف آن ،تجهیهز
ابزارها ،برنامههای آموزشی و تدابیر زم برای پیشگیری از وقوع سرقت بوده است.
در نظام قضایی انگلستان با توجه به آنکه اطالعهات پلهیس بههروز اسهت و جههت
کمک به سرویس دادستانی و دادگاه تعیین کننده حکم از این اطالعات به نحو مطلهو
استفاده می شود .سوابق در پلیس عموماً به سن ،تعلیم ،اسهتخدام و شهرایط و اوضهاع و
احوال زندگی خانگی مرتکب اشاره دارد و بایستی شامل جزییات محکومیت قبلهی نیهز
باشد .یک رهنمود عملی بیشتر در سال  1997صادر شد و با رهنمود عملی سهال 2002
ادغام شد و مقرر میدارد که سوابق ارائه شده توسط دادستانی باید بها آنچهه در رایانهه
ملی پلیس وجود دارد هماهنگ باشهد .البتهه زم بهه یکهر اسهت کهه ههیچ کشهوری را
نمیتوان یافت که نهادی به نام پلیس یا مشابه آن نداشته باشد .آنچهه در ایهن کشهورها
متفاوت است حدود اختیارات میباشد( .یکرنگی )152 :1385،سوابق باید همیشه شامل
سه مورد از جزییات شامل جزییات شخصی ،سوابق کیفری ،و سوابق اخطارهها باشهد و
در دادگاه جزا باید اطالعاتی مبنی بر شرایط و اوضاع و احهوال سهه محکومیهت مشهابه
قبلی وجود داشته باشد و چنانچه پرونده شامل نقض قهرار اجتمهاعی باشهد ،شهرایط و
اوضاع و احوال جرمی که آن قهرار بهرای آن صهادر شهده بایهد بیایهد .رهنمهود عملهی
همینطور مقرر میدارد که پلیس بایهد جزییهات محکومیهت هفهت روز قبهل از جلسهه
دادگاه را بررسی کند برای اطمینان از اینکه هر تغییری به نظر دادگاه برسد.
 .1-2اختیارات پلیس در صدور قرارهای فرعی
پلیس در کشهور انگلسهتان از حهق تشهخی قابهل تهوجهی در خصهوص تعقیهب
برخورداراست .پلیس در این کشور می تواند جرم را نادیده انگارد و نسهبت بهه مظنهون
احتیاط پیشه نماید یا آنکه وی را متهم نموده و تصمیم به تعقیب وی بگیردSlapper, (.
)Gary and Kelly, David,2001:425

در انگلستان قرارهایی وجود دارد که میتوانهد متعاقهب درخواسهت پلهیس توسهط
دادگاه صلح صادر گردد .مدت قرار به مجازاتی که با محکومیهت در نظهر گرفتهه شهده
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است بستگی دارد .چنانچه زندان فوراً تحمیل شود ،قرار باید بهین  6و  10سهال باشهد،
اما در سایر موارد باید بین  3تا  5سال باشد .قرار ممنوع کننهده ،مجهازات نیسهت بلکهه
صرفاً یک قرار پیشگیرانه است ،اگر چه مقرر گشته تا اسهتانداردهای اثبهات آن بایسهتی
برابر با رسیدگیهای کیفری باشد.
پیشگیریهای نخستین ،دومین و سومین در بریتانیا به موازات هم انجهام مهیگیهرد
پلیس عهدهدار پیشگیری نخستین است .نهادهای مربوط بهه امهور جوانهان ،پیشهگام در
پیشگیری دومین هستند .زندان و نهادهای تعلیق مراقبتی پیشگیری سومین را انجام می-
دهند( .صبوری پور)127 :1383 ،
تحقیقاتی مانند آنچه که توسط اداره بازرسی سلطنتی نیروی پلیس انگلستان انجهام
گرفته است حکایت از آن دارند که اقدامات پلیس در صورتی بهر بزهکهاری تهاثیر مهی
گذارد که به صورت هدفمند و در پیوند ساختاری با نهادهای جامعهه مهدنی ههم چهون
مدارس و شهرداریها انجام گیرد .تعقیب دعوای عمومی برای جامعه یهک حهق اسهت،
ولی برای دادسرا و مقام تعقیب یک وایفه است ،زیرا دادسرا نماینده جامعه اسهت و در
این راستا باید منافع جامعه را حفظ نماید( .خزانی)17 :1377 ،
امکان صدور قرارهای فرعی قبل از ارتکها جهرم و پهس از آن و در مهواردی کهه
حکم برائت شخ صادر میشود و نیز در مواقعی که مجازات به هر جهت به اجهرا در
نمیآید بایستی وجود داشته باشد .فرضا چنانچهه مجهازات مرتکهب تعلیهق گهردد نیهز
بایستی ابزاری در اختیار نظام عدالت کیفری باشهد تها از ارتکها جهرایم آتهی توسهط
اشخاص جلوگیری گردد .در این خصوص مهیتهوان قهرار حمایهت از آزار و اییهت را
بررسی نمود.
 .1-1-2بررسی قرار پیشگیری از جرایم جنسی -قانون جرایم جنسی مصوب 2005
مواد  104تا 113
این قرار ممکن است متعاقب محکومیت فرد به جرایم مرتبط جنسهی صهادر گهردد
یعنی همان جرایمی که در بخش سوم قانون جرایم جنسی مصهو  2005آمهده اسهت.
جرم جنسی در قانون تعریف شده است .به طور خالصه ،جرم جنسی شامل :تجاوز بهه
عنف ،موارد شدیدتر لواط ،زنای با محارم ،مقاربت با دختر خردسال ،جریحه دار کهردن
عفت عمومی ،گرفتن تصاویر مستهجن از کودکان ،ورود به منزل دیگری به قصد تجاوز
و همچنین ،فریب و اغوا به ارتکا هر یک از جرایم مهذکور اسهت( .سهبزواری:1390،
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 )147زمانیکه دادگاه متقاعد شود که صدور این قرار با هدف حمایت از عموم یا یکهی
از اعضای جامعه از آسیبهای شدید جنسی زم است مبادرت به صدور این قرار مهی-
نماید .هر قراری باید متناسب با آسیب وارده توسط مرتکب بهوده و محهدود بهه مهوارد
ضروری باشد و شرایط آن قابلیت اجرا داشته باشد.
همچنین برای دادگاه ممکن است که چنین قراری را خاره از رسیدگی کیفری و بها
درخواست پلیس صادر نماید .محتوای قرار پیشگیری از جهرایم جنسهی بهه طهور کلهی
منفی یا پیشگیرانه است و ممکن است شامل یک ممنوعیت در ایجاد هر نوع تمهاس یها
ارتباط با یک شخ زیر 16سال و عدم سکونت در یک سکونتگاه شخصهی در جهایی
که یک کودک کمتر از  16سال در آنجاست باشد.
ماده  123قانون جرایم جنسی مصو  2003به دادگاه صلح اختیار میدهد این قهرار
را بنابر درخواست پلیس در خصوص شخصی که در دو یا بیشتر از دو موقعیت درگیهر
شده که به طور صریح رفتار جنسی از خود بروز داده یا با بچههها ارتبهاط داشهته باشهد
صادر نماید .پلیس ممکن است در مورد شخصی که یک محکومیت داشته یها شخصهی
که محکومیت نداشته چنین درخواستی نماید .واضح است که پلیس ممکن است چنهین
درخواستی را در مرحله تعیین مجازات از دادگاه بنمایهد و دادگهاه را بهه صهدور چنهین
قراری دعوت کند .دادگاه تنها وقتی باید چنین قراری صادر نماید که متقاعد شده باشهد
که چنین قراری جهت حفاات از یهک یها چنهد کهودک از آسهیب جسهمی یها روانهی
ضروری است .ماهیت این قرار ،ممنوعیت از انجام ههر چیهزی کهه در قرارآمهده بهرای
حداقل دو سال است.
پیشنویس قرار بایستی به دادگاه ارائه شده و همینطور توسط مقام تعقیهب بایسهتی
به متهم تا  2روز قبل از جلسه محاکمه ارائه گردد .قرار باید با عبهارات واضهح و قابهل
فهم برای متهم باشد .این قرار ممکن است برای زمان مشخصی کهه کمتهر از پهنج سهال
نیست صادر شود و نیز ممکن است بدون محدودیت زمانی باشد.
این قرار ممکن است با تقاضای متهم توسط دادگاه تغییر کرده یا بر اساس تقاضهای
رییس پلیس تغییر کند .در زیر نمونه قرار صادره در خصوص محدودیت در اسهتفاده از
اینترنت در خصوص مجرم جنسی مورد یکر شده است:
مرتکب محروم از  )1 :استفاده از هر وسیله ای که قابلیت دسترسی به اینترنهت دارد
مگر آنکه قابلیت حفظ و نشان دادن سابقه استفاده از اینترنهت را داشهته باشهد و مهتهم
ابزار استفاده را جهت نظارت در دسترس پلیس قرار دهد.
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 )2حذف سابقه استفاده از اینترنت  )3استفاده از اینترنت برای ارتباط یها شهروع بهه
ارتباط با زنانی که متهم آنها را می شناسد یا اعتقاد دارد که آنها کمتر از  16سال دارند.
 )4در اختیار داشتن هر وسیله ای که قابلیت یخیره تصاویر را داشته باشد.
مگر آنکه متهم ابزار را جهت نظارت پلیس قابل دسهترس نمایهد .ایهن قهرار تها .....
طول می کشد  /نامحدود است.
نمونه دیگر در خصوص قرار محدودیت در ارتباط با کودکان:
مرتکب از داشتن هرگونه ارتباط بدون نظارت از هرنوع با هر دختر و پسر کمتهر از
 16سال به جز مواردی که عمدی در کار نیست و مواردی که ارتباط بها آنهها غیرقابهل
اجتنا است و مواردی که رضهایت والهدین یها سرپرسهتان طفهل بها وجهود اطهالع از
محکومیت متهم موجود است ،محروم است.
این قرار تا  ...به طول می انجامد  /بدون محدودیت است.
 .2-1-2قرار محرومیت از زندگی با کودک
متهم محروم است از  )1زندگی در خانه مشترک با هر دختر و یا پسر زیهر  18سهال
مگر با تایید هیئت خدمات اجتماعی آن منطقه )2 .داشتن ارتبهاط خهاره از نظهارت یها
ارتباط از هر نوع با دختر یا پسر کمتر از  18سال به جز موارد غیرعمدی و مواردی کهه
در زندگی روزمره غیرقابل اجتنا است و مواردی که والهدین یها سرپرسهت طفهل بها
وجود اطالع از محکومیت فرد رضایت دارند و با تایید صریح هیئت خدمات اجتمهاعی
برای آن منطقه.
این قرار تا ...به طول می انجامد /نامحدود است.
 . 3-1-2اختیار پلیس در صدور قرار فرعی ممانعت در خصوص امیاکن دارای
مجوز
نمونه دیگر اختیار درخواست پلیس جهت صدور قرار اماکن دارای مجوز است .اگر
چه پلیس میتواند در اغلب مواقع صدور قرار ممانعت را از دادگاه درخواسهت کنهد بها
اینحال چنانچه یک قرار ممانعت درخواست گردد مقامات تعقیب بایهد آن را بررسهی
کرده و زمانی که آن درخواست را مناسب تشخی دهند به دادگهاه چنهین اختیهاری را
یادآوری کنند.
ماده  1قانون اماکن دارای مجوز مصو  ،1980استننائاتی را نسبت به یک شهخ
که به جرمی که در اماکن دارای مجوز ارتکا یافتهه محکومیهت یافتهه اسهت در نظهر
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گرفته است و مقرر داشته دادگاهی که متقاعد بشود در خصوص ارتکا جرم ،مرتکهب
متوسل به خشونت شده یا پیشنهاد یا تهدید به توسل به خشونت کرده چنین قهراری را
صادر می کند .این قرارها اشخاصی را که در ساختمانها ایجاد سهر و صهدا مهیکننهد و
برای اییت کردن به دیگر مشتریان و به خطر انداختن مجوز اماکن مهذکور مبهادرت بهه
رفتن به اماکن دارای مجوز مینمایند و بنابراین مسهتحق ممنوعیهت از ورود بهه امهاکن
دارای مجوز هستند صادر شده و آنها را از ورود منع می کند3.اگرچه پلیس مهی توانهد
در اغلب مواقع صدور قرار ممانعت را از دادگاه درخواست کند با ایهن حهال چنهانچهه
یک قرار ممانعت درخواست گردد ،مقامات تعقیب باید آن را بررسی کرده و زمانی کهه
آن درخواست را مناسب تشخی دهند به دادگاه چنین اختیاری را یادآوری کنند .قهرار
ممانعت ممکن است بر اساس نظر خود دادگاه صادر شود .این قرار برای شخ ثهالنی
که بزهدیده یا طرف رسیدگی نیست مطلو نمیباشهد .فراینهد معمهول ایهن اسهت کهه
4
شخ یینفع این مورد را از مقام تعقیب درخواست میکند.
 .4-1-2اختیار پلیس در صدور قرار ممنوعیت از تماشای فوتبال
نمونه دیگر در خصوص اختیار پلیس در درخواست صهدور قهرار فرعهی در قهانون
تماشاگران فوتبال مصو ( 1989اصالحی توسهط قهانون بهی نظمهی فوتبهال مصهو
 )2000مقرر شده است .ماده  2 14مقررههای مشابهی را در ارتباط با تقاضهای ارائهه
شده به دادگاه بر اساس تقاضای رییس پلیس محلهی در صهورتی کهه مخاطهب (مهدعی
علیه) مقیم آن منطقه است یا نشان می دهد که مقیم خواهد شد تصهویب نمهوده اسهت.
قانونگذاری در این حوزه در ابتدا به مسابقات فوتبال مربوط میشهود .اختیهاراتی بهرای
ممنوعیت از مسابقات فوتبال بر اسهاس قهانون تماشهاگران فوتبهال مصهو  1989کهه
توسط قانون بینظمی فوتبال مصو  2000اصالح شده است بهه دادگهاههها داده شهده
است .ماده  14الف قانون تماشاگران فوتبال مصو ( 1989اصالحی توسهط قهانون بهی
نظمی فوتبال مصو  ) 2000مقرر داشته کهه متعاقهب محکومیهت بهه جهرم مهرتبط بها
فوتبال ،دادگاه باید قرار ممنوعکنندهای در خصوص مسابقات فوتبال تعیین شهده صهادر
کند این مورد مشروط بر این است که متقاعد شود این تصمیم به پیشگیری از خشونت

R v O gray 12 cr App.R. (s) 152, CA.
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و بینظمی در ارتباط با مسابقات فوتبال کمک میکنهد .اگهر دادگهاه در ایهن خصهوص
متقاعد نشود ،باید موضوع در دادگاه علنی مطرح شود و د یل آن نیز عنوان گردد.
قرار ممنوعیت از تماشای فوتبال جهت محرومیت مرتکب که به یک جرم مرتبط در
خصوص حضور در مسابقات فوتبال انگلستان و ولز محکوم شده ،قابلیت صدور داشته
و زمانی که تیم شرکت کننده در انگلستان و ولز یا لیگ برتر انگلستان ،ولز یا اسهکاتلند
در خاره از بریتانیا بازی دارند متهم ملهزم اسهت پاسهتورت خهود را پهنج روز قبهل از
مسابقه تا بعد از مسابقه تحویل دهد .زمانی که متهم به یک جرم مرتبط محکوم شهود و
دادگاه متقاعد گردد د یل معقول جهت اعتقاد به پیشهگیری از خشهونت یها بهینظمهی
وجود دارد ،اقدام به صدور این قرار مینمایهد .چنهانچهه دادگهاه در خصهوص چنهین
مواردی اقدام به صدور قرار ننماید بایستی دلیل آن را با یکر د یل در دادگاه علنی بیهان
نماید .چنان چهه مرتکهب در خصهوص جهرایم مهرتبط بهه حهبس محکهوم شهود قهرار
محرومیت از تماشای فوتبال نباید برای کمتهر از  6و بیشهتر از  10سهال صهادر شهود و
چنانچه محکوم به حبس نشده باشد قرار فوق بایستی برای کمتر از  3سال و بیشهتر از
 5سال صادر نشود .جرایم مرتبط در بخش اول قانون یکر شده است .نقهض قهرار یهک
جرم اختصاری است که با جزای نقدی تا درجه پنج یا  6ماه حبس قابل مجازات است.
دادگاه میتواند بر اساس تقاضای مقام تعقیب ،قراری مبنی بر الزام پلیس بهه گهرفتن
عکس ا ز شخ ممنوع شده یا حضور شخ ممنهوع شهده در ایسهتگاه پلهیس بهرای
گرفتن عکس از وی صادر کند 5.اهمیت شناسایی شخ ممنوع شهده بهدیهی اسهت و
مقامهای تعقیب باید ،در جاییکه دادگاه متعاقب محکومیت قرار صادر میکند ،مشخ
کند عکسبرداری در زمان دستگیری یا در زمان تحت نظهر بهودن شهخ در ایسهتگاه
پلیس بوده است.
 .3امکان صدور قرار فرعی با حراز حالت خطرناک مرتکب و اختیار پلیس جهت
درخواست صدور قرار
در انگلستان قرارهایی وجود دارد که مهیتوانهد متعاقهب درخواسهت پلهیس توسهط
دادگاه صلح صادر گردد .مدت قرار به مجازاتی که با محکومیهت در نظهر گرفتهه شهده
5

ماده  35قانون نظم عمومی مصو
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است بستگی دارد .چنانچه زندان فوراً تحمیل شود ،قرار باید بهین  6و  10سهال باشهد،
اما در سایر موارد باید بین  3تا  5سال باشد .قرار ممنوع کننهده ،مجهازات نیسهت بلکهه
صرفاً یک قرار پیشگیرانه است ،اگر چه مقرر گشته تا اسهتانداردهای اثبهات آن بایسهتی
برابر با رسیدگیهای کیفری باشد .در نظامهای حقوقی مبتنی بر کهامن ماننهد سیسهتم
انگلستان ،تا قرنها بزهدیده عهدهدار تعقیب بوده است و هیچ نهاد دیگهری بهرای انجهام
این مهم وجود نداشته است .با گذشت زمان ،پلیس به طور روزافزونهی در امهر تعقیهب
درگیر شد و زمانی که پلیس در ابتدای قرن نوزدهم به صهورت سهازمان یافتهه تشهکیل
شد ،انتظار از پلیس آن بود که عالوه بر کشف جرم و دستگیری افراد مظنهون ،آغهاز بهه
تعقیب را نیز عهده دار شود .بدین روی در این کشور تنها نهاد تعقیب کیفری پلیس بود
و تا مدت ها از نهاد دیگری به نام دادسرا خبری نبود .اما در اواسهط دههه  1980شهیوه
تعقیب در انگلستان و ولز دستخو تغییر گردید و نهاد مستقل تعقیب ایجاد شده و رو
به گستر نهاد )Ashworth and Redmayne,2004: 174-175( .افسران پلیس بایهد
هرگونه اطالعات اضافی زم برای تصمیمگیری مقامهای تعقیب در ایهن خصهوص کهه
آیا دادگاه را به صدور چنین قراری دعوت کنند یا نه در اختیار مقهامههای تعقیهب قهرار
دهند.
6
 .1-3بررسی تاثیر قرار ممنوعیت سفر در پیشگیری از جرم
اختیار صدور قرار ممانعت از سفر در ماده  33قانون عدالت کیفری و پلیس مصهو
 2001مقرر شده است .ماده  33قانون عدالت کیفری و پلیس مصو  2001دادگاههها را
ملزم می نماید تا هر وقت یک مجرم را برای چهارسال یا بیشتر برای جرم قاچهاق مهواد
مخدر مجازات کردند چنین قراری را نیز صادر نماید.
این قرار ممکن است متعاقب محکومیت به جرم قاچاق مواد مخدر چنانچهه مهدت
حبس چهار سال یا بیشتر است قابلیت صدور دارد .این قرار برای جرایمهی کهه بعهد از
سال اول آوریل  2002ارتکا یابد قابل اعمال است.
دادگاه باید به صدور چنین قراری توجه نمایهد و بایهد بهرای صهادر نکهردن چنهین
قراری در صورتیکه اقتضای صدور قرار موجود است دلیل ارائه نماید .این قرار از سفر
مرتکب برای حداقل  2سال از تاریخ آزادی ممانعت می کند ماده  34جرم قاچاق مهواد
مخدر برای این هدف تصویب شده است .هدف این قرار کاهش ریسک ارتکا مجهدد
Travel restriction order
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جرم بعد از آزادی مجرم است .کارکرد این قرار ،محرومیت محکوم از ترک بریتانیا برای
یک دوره زمانی است که از زمان آزادی وی از زندان آغاز مهی گهردد .محکهوم ممکهن
است ملزم شود پاستورت خود را نیز تحویل دهد .دادگاه اختیار صدور ایهن قهرار را در
تمام موارد مشابه دارد .مهواردی کهه صهدور ایهن قهرار در مهورد آنهها مناسهب اسهت
عبارتست از مواردی که در آنها د یل مبنی بر اعتقاد به کاهش ریسک ارتکها مجهدد
جرم توسط زندانی آزاد شده وجود داشته باشد.
بایستی در موارد مقتضی امکان صدور چنهین قهراری توسهط مقهام تعقیهب پهس از
محکومیت به دادگاه اعالم گردد .یک شخ که بریتانیا را در زمهان ممنوعیهت از سهفر
ترک کند یک جرم موضوع تبصره  1ماده  36قانون عدالت کیفری پلیس مصهو 2001
را مرتکب شده است.
این جرم یک جرم دو وجهی است و به شکل زیر قابل مجازات است:
 متعاقب رسیدگی اختصاری به شش ماه حهبس یها جهزای نقهدی کهه از حهداکنرقانونی تجاوز نکند.
 متعاقب رسیدگی بر اساس کیفرخواست حبسی که بیش از پنج سال نخواهد بود.7
 .2-3امکان درخواست پلیس جهت صدور قرار فرعی
به منظور تضمین بیطرفی دستگاه عدالت کیفری به عنوان مرجع تعقیب ،زم اسهت
که پلیس دانش و تخص خود را همواره افزایش داده و خود را با تحهو ت اجتمهاعی
تطبیق دهد( .هیندارتو )46 :1376،در نظام کیفری انگلستان از آنجا کهه مرجعهی تحهت
عنوان دادسرا وجود ندارد موارد تحقیقی را برخالف کشهور مها کهه بهازپرس عههده دار
انجام آن است ،پلیس انجام میدهد و وایفه تعقیب نیز ههمچهون کشهور مها بهه عههده
دادستان است .البته زم به یکر است کهه در کشهور مها نیهز ضهابطین تحهت تعلیمهات
دادستان علیا صول تحقیقات مقدماتی را زیر نظر بازپرس انجام میدهند لیکن جهز در
مورد جرایم مشهود اختیار آنها جهت اقدامات بدون دستور بازپرس محهدود اسهت .در
انگلستان ،این پلیس است که به عنوان یک نهاد و مرجهع مسهتقل از دادسهتان عمهومی،
تصههمیم بههه آغههاز تعقیههب مههی گیرد(.جههی آر .)85 :1384،البتههه پههس از تاسههیس CPS
تخصی مسهئولیت هها تغییهر کهرد( .)Sprack,2005:69لهیکن در خصهوص تفهاوت
قرارهای فرعی در حقوق انگلستان و قرارهای نظارت قضایی در حقوق ایران از جههت
Orders on complaint by a chief officer of police
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مقام صالحیت دار تفاوت وجود دارد به ایهن معنها کهه درسهت اسهت پلهیس در نظهام
حقوقی انگلستان وایفه تحقیق را با نظارت دادسهتان برعههده دارد لهیکن علهیا صهول
اختیار صدور قرار فرعی را ندارد و صرفا درخواست صهدور قهرار فرعهی کیفهری را از
دادگاه جزا و صلح مینماید .البته در برخی موارد ،دادگاه صهلح نیهز راسها مبهادرت بهه
صدور قرار فرعی می نماید .با این وجود ،پلیس این درخواست را به دادگهاه جهزا ارائهه
مینماید و دادگاه نیز با بررسی موضوع اقدام به صدور قرارفرعی مینماید لیکن آنچهه
در خصوص چنین قرارهایی جلب توجه مینماید جنبه پیشهگیرانه آنهاسهت .در نظهام
کیفری انگلستان اغلب قرارهای فرعی قابلیت صدور ،حتی پیش از صدور حکهم را نیهز
دارند و این باعث شده است تا مقامهای تعقیب و روسای پلیس نیز در این خصوص از
اختیاراتی برخوردار بوده و در زمان صدور حکم نیز مقام تعقیب در اغلب مواقع طهرف
مشورت قاضی صادر کننده رای اصلی خواهد بود .لذا میتهوان از ایهن رویهه اتخهایی،
اهمیت تحقیقات مقدماتی و تاثیر آن در صدور قرار فرعی را دریافت .اینکه تصور شود
قرارهای فرعی و یا مجازاتهای تکمیلی تهدابیری هسهتند کهه بهدون توجهه بهه صهبغه
تحقیقات و یافته های مقام تعقیب و تحقیق در مرحله صدور حکم بایسهتی مهورد نظهر
قضات قرار گیرند اشتباهی است که در تصمیم قضات نسبت به انتخا قرارهای فرعهی
و مجازاتهای تکمیلی تاثیرگذار بوده و نهایتهاً باعهث عهدم کهارایی قرارههای فرعهی و
مجازاتهای تکمیلی میگردد .در مواردی که جرم ارتکابی ،نشاندهنده حالت خطرناک
مرتکب باشد و این شرایط دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و حتی در مواردی که
جرمی حادث نشده لیکن حالت خطرناک فردی به اثبات رسیده باشهد پلهیس اقهدام بهه
درخواست از دادگاه مبنی بر صدور قرار فرعی مینماید .در این خصوص ،میتهوان بهه
ماده  104قانون جرایم جنسی مصو سال  2003اشاره نمود .بهر اسهاس مهاده مهذکور
چنان چه دادگاه متقاعد شده باشد که جهت حمایت از یک نفر یا بیشهتر از آسهیبههای
شدید جنسی صدور قرار پیشگیرانه جنسی ضرورت دارد ،میتواند مبهادرت بهه صهدور
قرار مذکور نماید و بر اساس ماده  107قانون مذکور ،مدت این قرار مهیتوانهد تها پهنج
سال باشد بدین معنا که مجرم در طول پنج سال مذکور بایستی شهرایط و محهدودیت-
های موجود در قرار را رعایت نماید .نکته جالب توجه آنکه دادگاه ممکن است چنهین
قراری را خاره از رسیدگی و با درخواست پلیس صادر کند .محتوای این قرار به طهور
کلی منفی (سلبی) و پیشگیرانه است و ممکن است شامل ممنوعیت در ایجهاد ههر نهوع
تماس یا ارتباط با شخ کمتهر از شهانزده سهال و عهدم سهکونت در یهک سهکونتگاه
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شخصی در جایی که فرد کمتر از شانزده سال اقامت دارد باشد .در خصهوص قرارههای
رفتار ضد اجتماعی نیز چنین رویکردی در نظام تقنینی و قضایی انگلسهتان وجهود دارد.
وسیعترین اختیهارات دادگهاه بهرای تحمیهل محهدودیتههای پیشهگیرانه در خصهوص
رفتارهای ضد اجتماعی پیشبینی شده است .دادگاه میتواند این قرار را چهه بهر اسهاس
درخواست پلیس ،شورای محلی یا دیگران و یا بهه عنهوان قهراری متعاقهب محکومیهت
صادر کند .البته بیشتر این قرارها پس از محکومیت صادر میگردند لهیکن در ههر حهال
دادگاه باید متقاعد شود که مرتکب سبب آزار و آشو و رفتهار ضهد اجتمهاعی اسهت.
مالحظه میشود کهه در رسهیدگیههای کیفهری انگلسهتان ،اختیهار درخواسهت صهدور
قرارهای فرعی که علیا صول متعاقب صدور حکم اصلی قابلیت اصدار دارند به پلهیس
داده شده است.
 .4وجوه افتراق قرارهای فرعی انگلستان و نهادهای مشابه در ایران
در نظام کیفری انگلستان از آنجا که مرجعی تحت عنهوان دادسهرا وجهود نهدارد،
موارد تحقیقی را برخالف کشور ما که بازپرس عهده دار انجام آن اسهت ،پلهیس انجهام
میدهد و وایفه تعقیب نیز همچون کشور ما به عهده دادستان است .لیکن در خصوص
قرارهای فرعی در حقوق انگلستان و قرارهای نظارت قضایی در حقوق ایران از جههت
مقام صالحیت دار تفاوت وجود دارد به ایهن معنها کهه درسهت اسهت پلهیس در نظهام
حقوق انگلستان وایفه تحقیق را با نظارت دادسهتان برعههده دارد لهیکن علهیا صهول
اختیار صدور قرار فرعی را ندارد و صرفا درخواست صهدور قهرار فرعهی کیفهری را از
دادگاه جزا و صلح مینماید .البته در برخی موارد دادگهاه صهلح نیهز راسها مبهادرت بهه
صدور قرار فرعی مینماید .با این وجود ،پلیس این درخواست را به دادگهاه جهزا ارائهه
مینماید و دادگاه نیز با بررسی موضوع اقدام به صدور قرارفرعی مینماید لهیکن آنچهه
در خصوص چنین قرارهایی جلب توجه مینماید جنبه پیشگیرانه آنهاست .در مواردی
که جرم ارتکابی نشاندهنده حالت خطرناک مرتکب باشد و ایهن شهرایط دیگهران را در
معرض آسیب قرار دهد و حتهی در مهواردی کهه جرمهی حهادث نشهده لهیکن حالهت
خطرناک فردی به اثبات رسیده باشد پلیس اقدام به درخواست از دادگاه مبنی بر صهدور
قرار فرعی مینماید .در این خصوص میتوان به ماده  104قانون جرایم جنسی مصهو
سال  2003اشاره نمود .بر اساس ماده مذکور چنانچه دادگاه متقاعد شده باشد که جهت
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حمایت از یک نفر یا بیشتر از آسیبهای شدید جنسی ،صدور قهرار پیشهگیرانه جنسهی
ضرورت دارد میتواند مبادرت به صدور قرار مذکور نماید و بر اساس ماده  107قهانون
مذکور مدت این قرار میتواند تا پنج سال باشد بدین معنا که مجرم در طول پهنج سهال
مذکور بایستی شرایط و محدودیتهای موجود در قرار را رعایهت نمایهد .نکتهه جالهب
توجه آنکه دادگاه ممکن است چنین قراری را خاره از رسیدگی و با درخواست پلیس
صادر کند .محتوای این قرار به طور کلی منفی (سلبی) و پیشگیرانه است و ممکن است
شامل ممنوعیت در ایجاد هر نوع تماس یا ارتباط با شخ کمتر از شانزده سال و عهدم
سکونت در یک سکونتگاه شخصی در جایی که فرد کمتر از شانزده سهال اقامهت دارد
باشد .در خصوص قرارهای رفتار ضد اجتماعی نیز چنین رویکردی در نظهام تقنینهی و
قضایی انگلستان وجود دارد .وسیعترین اختیارات دادگاه برای تحمیل محهدودیتههای
پیشگیرانه در خصوص رفتارهای ضداجتماعی پیشبینی شده است .دادگاه میتواند ایهن
قرار را چه بر اساس درخواست پلیس ،شورای محلی یا دیگران و یا بهه عنهوان قهراری
متعاقب محکومیت صادر کند .البته بیشتر این قرارها پس از محکومیت صادر میگردنهد
لیکن در هر حال دادگاه باید متقاعد شود که مرتکب سبب آزار و آشو و رفتهار ضهد
اجتمهاعی اسهت .مالحظههه مهیشههود کهه در رسههیدگیههای کیفههری انگلسهتان ،اختیههار
درخواست صدور قرارهای فرعی که علیا صول متعاقب صدور حکهم اصهلی قابلیهت
صدور دارند به پلیس داده شده است .اما در خصوص اختالف قرارههای فرعهی قبهل از
صدور حکم به مجازات اصلی در انگلستان و قرارهای نظارت قضایی در کشهور ایهران،
میتوان به مشخ بودن حدود و ثغور و محتوای دقیق قرارهای فرعی در انگلسهتان و
کلی بودن تدابیر موجود در ماده  247قانون آئین دادرسی کیفری اشهاره نمهود .در مهاده
 247قانون آیین دادرسی کیفری صرفا به درجات مجازات هایی که در خصهوص آنهها
امکان صدور قرارهای نظارت قضایی وجهود دارد بسهنده شهده اسهت .در حهالیکهه در
خصوص قرارهای فرعی که قبل از صدور مجهازات اصهلی در نظهام انگلسهتان قابلیهت
صدور دارند همان مالحظاتی که در خصوص قرارهای فرعی متعاقب صهدور مجهازات
اصلی وجود دارد مشاهده میگردد با این تفاوت کهه در ایهن مهورد مرجهع درخواسهت
کننده ،مقامات تحقیق بودهاند .البته در مواردی که پلیس راسها قرارههای فرعهی را اجهرا
نماید نیز کیفیت و ماهیت و محدوده امکان صدور آنها با توجه به نوع جرایم ارتکهابی
به وضوح مشخ شده است.
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نتیجه گیری
قرارهای فرعی از جمله تدابیر نظام عدالت کیفری اسهت کهه ههم سهو بها نظریهات
مرتبط با حقوق کیفری مدرن در راستای توجه به شخصیت مجرم به وجود آمهده اسهت
و سعی در اعمال آن با توجه به شخصیت مجرم و جرم ارتکابی دارد .تا آنجا کهه ایهن
مجازاتها بر اساس همین دو مبنا بر مجرم تحمیل میشوند.
توجه به مرتکب جرم خصوصا جهت پیشگیری از جرایم احتمالی آتی با رویکهردی
اصالح گرایانه و در جهت فردی کردن برخورد نظهام عهدالت کیفهری و نیهز توجهه بهه
بزه دیده و تاثیر قرارهای مذکور در فرایند تعیین کیفهر از مهواردی اسهت کهه از تعریهف
قرارهای مذکور نیز قابل استناط است.
نکتهای که در خصوص قرارهای فرعی جلب توجه مینماید تنوع قابهل مالحظههای
است که سبب می شود قاضی مربوطه با توجه بهه نهوع جهرم مبهادرت بهه تعیهین قهرار
مربوطه بنماید.
از جانب دیگر و با توجه به اسناد با دستی چون کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ،هر
تدبیری عالوه بر مجازات اصلی بایستی جنبه صرفا پیشگیرانه و نه تنبیهی داشته باشد.
با توجه به آن که در نظام کیفری انگلسهتان ،پلهیس در امهر تحقیهق دارای اختیهارات
گسترده می باشد ،لذا امکان پیشنهاد تصمیماتی که صبغه پیشگیرانه و تنبیهی داشته باشند
برای وی مهیا میباشد.
با توجه به تفاوت در ساختار نظام عدالت کیفهری انگلسهتان و ایهران ههم از جههت
عرفی بودن حقوق انگلستان و پیروی از متون مدون یعنی قانون در ایران و نبود نههادی
تحت عنوان بازپرس در نظام قضایی انگلستان ،به نظر میرسد پیشبینی اختیارات پلیس
انگلستان برای مقامات قضایی دادسرا در ایران میتواند در راستای پیشگیری آن ههم در
مفهوم مورد اشاره در این مقاله راهگشا باشد.
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