فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،47بهار 1399
تاریخ دریافت 1398/07/08 :؛ تاریخ پذیرش1398/10/01 :
نوع مقاله :پژوهشی

صفحات 191-210

بررسی تاثیر قرارهای فرعی انگلستان در پیشگیری از جرم و اختیار پلیس در صدور آنها
هادی همدانی 1،نسرین مهرا ،2محمد اشوری ،3محمدعلی اردبیلی

4

چکیده:
استفاده از یافتههای جرم شناسی و کیفرشناسی در حوزه اجرای کیفر و نهادهای مشابه کیفر امری است کهه
امروزه مورد وفاق جرمشناسان و حقوقدانان است .قوانین کیفری در اغلب نظامهای حقهوقی در یهی دههه
های اخیر مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته و امروزه شاهد حذف برخی مجازاتهها وهون اعهدام و افهزودن
برخی نهادها و تدابیر وون قرارهای فرعی ،مجازاتهای اجتماعی ،قرارهای نظارت قضایی و مجازاتههای
تکمیلی به نظام عدالت کیفری هستیم .آنوه مسلم است و مورد تأیید علم جرمشناسی قهرار گرفتهه آنکهه
مرتکبان بزه با هم تفاوت دارند و عوامل بروز جرم متفاوت است .در مرحله واکنش نیز برخورد متفاوت بها
مرتکبان به جهت تفاوتهای زیستی ،روانی و اجتماعی آنهان گریزناپهذیر اسهت .ایهن مسهاله تحهت عنهوان
فردی کردن تصمیمات کیفری مورد توجه جرمشناسهان و متخصصهین حقهوق کیفهری قهرار گرفتهه اسهت.
عالوه بر این تنها راه برخورد با مرتکبان بالقوه و بالفعل بزه ،مجازات نیست .این همان مقولههای اسهت ،کهه
علم جرمشناسی بر آن تاکید میکند .برخوردههای غیهرتنبیههی و پیشهییرانه نیهز امهروزه سههم عمهدهای از
امکانات نظامهای اجتماعی را به خهود اختصهاد دادهانهد .اساسها اسهتفاده از تهدابیر و نهادههای مهوازی بها
کیفرهای متعارف و اصلی می تواند در تعیین مجازات اصهلی اررگهذار باشهد .بهه ههر جههت ،اعمها تهدابیر
مذکور در صور تی که به اختیار قضات باشد باید به یور دقیق بررسی شده و تعامل آنها بها مجهازاتههای
اصلی و تاریرات و تاررات احتمالی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :قرارهای فرعی ،پلیس ،پیشییری از جرم ،قرارهای نظارت قضایی.

* دانش آموخته دکتری رشته حقوق کیفرری و جرر شناسری دانشرده حقروق الهیرا
تحقیقا دانشگا آزاد اسالمی تهران ایران.
** دانشیار دانشگا شهیه بهشتی تهران ایران( .نویسنه مسئول) docnas@mail.com
*** استاد گرو حقوق کیفری و جر شناسی دانشده حقوق الهیا و علو سیاسی واحه علو و تحقیقا
اسالمی تهران ایران.
**** استاد گرو حقوق کیفری و جر شناسی دانشگا شهیه بهشتی تهران ایران.

و علرو سیاسری واحره علرو و

دانشگا آزاد
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مقدمه
پس از شکلگیری مکتب تحققی عالوه بر فعل ارتکابی ،مرتکب بزه نیز مورد توجهه واقهگ گردیهد.
انسانها از جهات مختلف با یکدییر متفاوتاند .این تفاوتها در نتیجه تاریر عواملی است کهه گهاه
از روان و جسم افراد منشأ میگیرد و گاه دارای منشاء بیرونی و مربوط به محیط زیستی و اجتمهاعی
انسان است( .کی نیا )167 :1369 ،درک ونین نقیصهای در رسیدگیههای سهابق بهر آن انقالبهی در
نظام عدالت کیفری ایجاد کرده و منجر به شکلگیری دانشهی تحهت عنهوان جهرمشناسهی گردیهد.
صرفنظر از آنکه ظاهر اصطالح جرمشناسی با محتوای آنکه بیشتر مرتکبشناسی اسهت تفهاوت
دارد ،پس از شناخت مرتکب ،بحث تدبیر مناسب جهت پاسخدهی به میان میآیهد .در ایهن مرحلهه

است که بر خالف دهههای گذشته که تفکیکی بین علوم مختلف وجود نداشهته اسهت پهای کیفهر-
شناسی به میان میآید .لذا امروزه بر خالف گذشته ،دییر بحث تدابیر تنبیهی در حوزه جرمشناسی
مطرح نمیگردد .درست است که امکان بررسی تهدابیر غیهرتنبیههی کنشهی در حهوزه جهرمشناسهی
وجود دارد لیکن این بدان معنا نیست کهه در مرحلهه واکهنش نتهوان بهه ههیا وجهه از دسهتاوردهای
جرمشناسی استفاده نمود .میتوان قائل بر آن بود که توجهه بهه تهدابیر اصهالحی نشهاندهنهده تهاریر
جرمشناسی بر حقوق کیفری است .از جانب دییر سوالی که قابلیت یهرح دارد آنکهه ،زمهانی کهه
صحبت از کنشهای مربوط به جرم است آیا میتهوان در درون نظهام عهدالت کیفهری مبهادرت بهه
تعیین و اجرای این موارد نمود؟ در این مرحله است که بحث پیشییری رخ مینماید .امکان توسهل
به تدابیر پیشییرانه در درون نظام عدالت کیفری ،با توجه به وجود امکانات نظهام مهذکور شهاید در
بادی امر ،امری ممکن به نظر برسد لیکن با توجه به آنکه در درون نظام عدالت کیفری هر نقض و
تخلفی مابهازای تنبیهی دارد نمیتوان از پیشییری به معنهای واقعهی کلمهه سهخن بهه میهان آورد .از
جانب دییر ،وجود ابزار اعما قدرت و تنبیه در درون نظهام عهدالت کیفهری سهبب شهده اسهت تها
ذهنیت کنشمدار و غیرتنبیهی از اولویت الزم برخوردار نباشد .در ونین فضایی است که مهیتهوان
به لزوم ورود روش و علمی قایل بود که از یافتههای جرمشناسهی و جامعههشناسهی جنهایی اسهتفاده
نموده و مسیری هماهنگ در برخورد با مرتکبان جرایم در پیش گیهرد .بها توجهه بهه مهوارد فهوق و
صرفنظر از اشکاالت اقتباسهای غیرکارشناسانه ،خصوصا در مورد مقوله حسهاس کیفهر و تهدابیر
مشابه ،بررسی نظام های دییر کیفری سبب خواههد شهد بها دسهتاوردها و اشهکاالت عملهی اجهرای
مقررههای موجود در سایر قوانین و نظامها آشنا شده و در صهورت بررسهیههای فنهی مربویهه و بها
توجه ویژه به شریط و اوضاع و احوا بومی ،نسبت به اتخاذ و اجرای موارد پیش گفته اقدام نمهود.
این مهم حاصل نمیشود میر آنکه دو شرط محقق گردد )1 :فهم دقیق از نهادها و تهدابیر موجهود
در سایر نظامهای کیفری و  )2توجه به ظرفیتهای داخلی در هر دو جنبه علمی و عملی .مجازات-
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ها در نظام انیلستان عبارتند از مجازات سالب آزادی ،مجازاتهای اجتماعی ،جزای نقهدی و رفهگ
اتهام .رفگ اتهامها برای جرایم کووک استفاده میشوند ،زمهانیکهه دادگهاه تصهمیم مهیگیهرد کهه
مجازات را تحمیل نکند به جهت اینکه تجربه حضور در دادگاه مجازات کافی به حساب مهیآیهد
(در کنار سابقه کیفری ناشی از محکومیت) .عالوه بر مجازاتهای مذکور در نظهام مهذکور قاضهی
دادگاه کیفری و صلح میتواند وفق مقررات موجود قرار فرعی 1نیز تحمیل نماید.

قرارهای مذکور همانیور که ذکر گردید عالوه بر مجازات اصهلی و جههت جبهران خسهارت
ایجاد شده توسط مرتکب و جلوگیری از تکهرار جهرم و بهزهدیهدگی مجهدد صهادر مهیگهردد .در
صدور قرارهای فرعی ،قاضی دادگاه کیفری و صلح شرایط و اوضاع و احوا جهرم و مجهرم را در
نظر می گیرد .در بسیاری مواقگ مقام تعقیهب و پلهیس از دادگهاه صهدور قهرار مزبهور را درخواسهت
2
مینماید.
 .1پیشگیری ،انواع و مصادیق آن
افرادی که برای ارتکاب جرم برنامهه ریهزی مهی کننهد ،اغلهب دارای تصهورات نهاقی یها غیرواقهگ
بینانهای در مورد احتما دستییری و مجازات خود و نیز شدت مجهازات احتمهالی هسهتند .از نظهر
هوساک ،مجازات برای آنکه قابل توجه باشد باید به میزان و متناسب مهورد اسهتفاده قهرار گیهرد و
تنها نسبت به جرمی که دارای ضرر و زیان خ فیف نیست تعیهین شهود و تنهها نسهبت بهه کسهی بایهد
مورد توسل واقگ گردد که مرتکب رفتار خطاکارانه یا قابل سرزنش شده است( .هوسهاک:2001 ،3

92ه)103
پیشییری از جرم در مفهوم موسگ آن قهدمتی دیرینهه دارد .امها از دههه هفتهاد مهیالدی بهود کهه
پیشییری از جرم به عنوان یکی از کارکردهای اصلی دستیاه عدالت کیفری در دنیا مطرح شد.
البته از زمانی کهه مکتهب تحققهی مفههوم حالهت خطرنهاک را مطهرح نمهود ،توجهه بهه تهدابیر
پیشییرانه نیز مطمح نظر قرار گرفت .صرفنظر از آنکه تئوریهای مختلف وون مجهرم مهادرزاد بها
شکست مواجه گردید لیکن اصل برخورد با عامل جرم به جای معلو (مرتکب) مهورد قبهو واقهگ
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
3.
Husak
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گردید .لذا تا دههها نظریه اصالح و درمان نظریه غالب در گفتمان جرم شناسهی بهود .رفتهه رفتهه بها
بررسیهای دقیقتر در خصود میزان کارایی نظریه مهذکور و خصوصها بها بررسهی درصهد تکهرار
جرم افرادی که در وارووب نظریه اصالح و درمان با آنها برخورد شده بود نتایج قابل تاملی پدیهد
آمد که مهمترین وجه آن عدم کارایی نظریه اصالح و درمان و عدم برآورده شدن انتظارات از این
نظریه بود .لذا در برخی از نظامهای کیفری ،بحث بازگشت به جنبش سزاگرایی مطرح گردیهد کهه
از همان ابتدا افرایی می نمود .لیکن به تدریج و با نضج گرفتن برخورد افتراقی با اقشار مختلف که
مرتکب جرایم میشدند و نیز با بررسیهای دقیقتر نسبت به افراد مختلف ،نظریهه اصهالح و درمهان
نیز این بار به یور معقو تر و صرفنظر از رویاپردازیهای گذشته مورد توجه واقگ گردید.
یک نهوع تقسهیم بنهدی در خصهود پیشهییری ،تقسهیم آن بهه پیشهییری وضهعی و پیشهییری
اجتماعی است .پیشییری وضعی با توجه به فرصتهای ارتکاب جرم یرحریزی شده و مهیکوشهد
این فرصتها را کاهش دهد .از یرف دییر ،پیشییری اجتماعی به انییزههای جرم در فرایند رشهد
فرد مربوط است.
مطالعات نشان میدهد که موفقترین مالحظهات و برنامههههای پیشهییرانه ،آنههایی هسهتند کهه
عوامل خطر را در سطوح مختلف مورد توجه قرار میدهند.
بیشتر اقدامات در مورد پیشییری اجتمهاعی از جهرم ،بهر مهداخالت در سهطح خهانواده و دوران
کودکی متمرکز است .این نوع مداخالت که در سطح فردی صورت می گیرند ،اگر وه ارزشهمند
هستند اما کافی نیستند زیرا محیط اجتماعی که جرم و سایر کاستیها را به وجود آورده است مورد
توجه قرار نمیگیرند.
عالوه بر موارد پیش گفته ،یکی از معیارهای تقسیمبندی اقدامات پیشییرانه ،معیار زمهان اسهت.
مطابق این معیار و بر حسب تقدم زمانی اقدامات پیشییرانه نسبت به یکدییر ،آنها را بهه سهه دسهته
نخستین ،رانویه و رالث تقسیم کرده اند.
ونانوه اقدامات و تدابیر پیشییرانه در جههت بهر ههم زدن اوضهاع و احهوا جهرمزا در محهیط
فیزیکی و اجتماعی صورت پذیرد ،پیشییری اولیه نامیده میشود .پیشییری اولیهه متضهمن کهاهش
فرصتهای مجرمانه بدون توجه به بزهکاران است .پیشییری اولیه را می توان مقرون به صرفهتهرین
روش برای حل معضل جرم دانست زیرا در درازمدت سبب کاهش بسیاری از هزینههای مربوط بهه
مقابله با جرم می گردد.
اگر وند قدم به رفتار مجرمانه نزدیک شویم و اقدامات اتخاذ شده در جهت مداخله در حالت-
های در آستانه وقوع جرم باشد مجموعه ونین اقداماتی تحت عنوان پیشییری رانویه قرار می گیرد.
لذا پیشییری رانویه ،پیشییری برای خنثی نمودن حالتهای خطرناک است .در این نوع پیشییری،
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تمرکز بر ایجاد تغییر در افراد پیش از ارتکاب جرم توسط آنهاست.
پیشییری رانویه می کوشهد کهه جهرم را پهس از آنکهه برخهی عوامهل هشهداردهنهده آن بهروز
کردند ،متوقف سازد .رفتارهای ضداجتماعی و حتی ارتکاب جرم توسط فرد و تحمهل مجهازات و
اقدامات پس از تحمل کیفر توسط مجرم و در راستای پیشییری از ارتکهاب جهرم را ،مهیتهوان در
قالب پیشییری رانویه تفسیر نمود.
 .1-1پیشگیری تنبیهی
مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان میدهد که جوامگ بشهری بهرای

مقابله با جرم عمدتا از مجازات آن هم از انواع شهدید آن (یعنهی پیشهییری کیفهری) اسهتفاده مهی-
کردهاند.
سوا این است که آیا با کیفر دادن می توان سبب پیشییری شد؟
یکی از اهداف اصلی مجازات ها ،بازدارندگی نسبت به جرایم احتمالی آتی است .لیکن آنوه
از آن تحت عنوان پیشییری در ادبیات جرم شناسانه یاد می شود ،تدبیر و یا فرایند کنشی است و نه
واکنشی .در صورتی که ما از مرحله کنش فراتر رفته و وارد حهوزه واکهنش شهویم اتفاقها از حهوزه
جرم شناسی به معنای خاد خارج شده و وارد شاخه کیفرشناسی شدهایم .ذهنیت جهرمشناسهانه در
پی شناسایی عوامل ارتکاب جهرم در مرحلهه نخسهت و پهس از آن و در وادی عمهل ،پیشهییری از
ارتکاب جرایم است .اما آنجا که نظام عدالت کیفری وارد عمهل شهده و مبهادرت بهه برخهورد بها
مرتکب مینماید دییر نمیتوان از پیشییری به معنای علمی و پذیرفته شده آن سخن گفت .آنوه
در این مرحله رخ میدهد نشاندهنده انفعا نظام عدالت کیفری است .به هر جههت در ایهن مرحلهه
جرمههی رخ داده و نظههام عههدالت کیفههری الجههرم بایسههتی بهها آن برخههورد کنههد .ارعههاب در جهههت
بازدارندگی از ارتکاب جرم ،از اهداف کیفر است لیکن نسبت به جرایم آتی؛ بنهابراین ایهن ههدف
کیفر را نمیتوان هدف پیشییری به معنای دقیق در نظر گرفت.
 .2-1مفهوم جرم شناختی پیشگیری
یکی از اهداف انواع نوین کیفرها ،خارج کردن آنها از دایره تدابیر تنبیهی و غیرتنبیهی کردن انهواع
مجازاتهاست .پس از مدتها آزمون و خطا و استفاده از کیفرهای سخت و یاقت فرسا ،تصهمیم-
سازان در حوزه کیفر و جرمشناسان به این نتیجه رسیدند که کیفهر آن نتیجههای را کهه از آن انتظهار
داشتهاند دربر نداشته است .بررسی آمار تکرار جرم آزاد شدگان از زندان نشهان داد کهه نظهامههای
عههدالت کیفههری در راسههتای تحقههق هههدف بازدارنههدگی موفههق نبههودهانههد .صههرفنظر از اشههکاالت و
محدودیتهای علمی در جهت اعما کیفر ،اساسا کیفر آن ظرفیتی کهه از آن انتظهار مهیرفتهه دارا
نبوده است .عامل بروز رفتار مجرمانه متعدد بوده و بهر حسهب نهوع نیهاه و برداشهت جهرمشناسهان،
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مختلف و بعضا متعارض است .این تفاوت در دیدگاه هها بهه جههت عهدم شهناخت دقیهق شخصهیت
انسانی از یک یرف و در مرحله بعدی بهه جههت بررسهی جهرم بهه صهورت مجهزا و متنهوع از فهرد
مرتکب آن بوده است .نقصی که بیشتر از یک قرن است تالش مهی شهود جبهران شهود .امها آنوهه
اهمیت دارد عدم کارایی کیفرها در آن سطحی است که از آنها انتظار می رود .این موضوع سبب
شده است کشورهای پیشرفته با توجه به دسترسی به آمار جنایی در سهطح گسهترده و نظهاممنهد ،بهه
اسههتفاده از کیفرهههای جههاییزین و غیرتنبیهههی مبههادرت نماینههد .یکههی از شههروط اصههلی کنوانسههیون
اروپایی حقوق بشر جهت اعما مجازاتهای نوین توجه به جنبهه پیشهییرانه تهدابیر اسهت؛ امها آیها
قرارهای فرعی و مجازات تکمیلی ،تنبیهی بوده و یا اوصاف غیرتنبیهی آنهها غلبهه دارد؟ بها بررسهی
مجموعه قرارهای فرعی متوجه می شویم که رویکرد غالب در اینگونهه تهدابیر پیشهییری از جهرم
بوده و تعداد کمی از این تدابیر جنبه کیفری و تنبیهی دارند.
 .3-1ایراد وارد بر پیشگیری ثالث
آن وه به عنوان یک ایهراد بسهیار اساسهی بهه تهدابیر غیرتنبیههی و یها انهواع جدیهد مجهازاتهها مثهل
مجازاتهای اجتماعی ،قرارهای فرعی در انیلستان و مجازاتهای تکمیلی و حتی قرارهای نظارت
قضایی در حقوق ایران وارد است ،ضمانت اجرای این تهدابیر و مجهازاتهاسهت .در اغلهب مهوارد
ضمانت اجرای عدم تبعیت و عدم اجرای تدابیر و مجازاتهای مذکور ،مجازاتهای مرسوم است.
نمونه اصلی این مجازاتها نیز مجازات حبس است .این ایراد اساسی سبب مهیشهود کهه از اجهرای
تدابیر و مجازاتهای فوق ایمینان حاصل نیردد.
گروه تمام تدابیری که نظام عدالت کیفری در مورد مرتکبان جرایم و حتی افرادی کهه دارای
حالت خطرناک هستند ،در نظر می گیرد به نوعی محدود کننده بوده و دارای صبغه تنبیههی اسهت،
لیکن در این نوشتار منظور از تدابیر غیهر تنبیههی ،تهدابیری اسهت کهه بیشهتر در جههت رفهگ حالهت
خطرناک بوده و تامینی هستند و از شدتی به مراتب کمتر از تدابیر تنبیهی برخوردارند.
 .2تعامل قرارهای فرعی و پیشگیری از جرم و نقش پلیس در صدور قرارهای فرعی
درست است که قرارهای فرعی پس از ارتکاب جهرم توسهط فهرد بهه کهار گرفتهه مهی شهود لهیکن
نمیتوان این قرارها را بها مجهازاتههای مرسهوم یکهی دانسهت و آنهها را در قالهب اقهدامات ذیهل
پیشییری رالث مورد بررسی قرار داد .در پیشییری رالث جلوگیری از اسهتمرار حالهت مجرمیهت و
خنثی کردن آرار آن در یهو دوران محکومیهت مهورد نظهر اسهت .در حهالیکهه قرارههای فرعهی
اقداماتی هستند که بدون یبگ و آرار مجازاتهای مرسوم در راستای پیشهییری از جهرم اتخهاذ مهی
گردند .به این ترتیب در حالیکه توجه پیشییری نخستین به نوع افراد جامعه است ،پیشییری رانویه
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کسانی را که در معرض ارتکاب جرایم هسهتند در نظهر دارد .در نظهامههای کیفهری دوگانهه یعنهی
نظامهای توامان مجازاتها و اقدامات تامینی مسالهای که همهواره ممکهن اسهت در مرحلهه اجهرای
احکام مطرح گردد ،تقدم و تاخر اجرای مجازات و اقدام تهامینی اسهت .در قهوانین گذشهته ایهران،
اولویت همواره به اقداماتی داده شده که جنبه شخصهی دارد ماننهد درمهان بیمهاران روانهی و تهرک
اعتیاد معتادان و نظایر آن (اردبیلی ،ج)31 :1392 ،3
در انیلستان مسئولیت هماهنییهای مربوط به پیشییری از جرم ،به عهده وزارت کشور اسهت.
تعداد زیادی از تحقیقات و برنامهریزی های وزارت کشور انیلستان توسط گهروه تحقیقهات پلهیس
انجام یافته است .به عنوان مثا یکی از ایهن برنامهههها در سها  ،2010تخصهیی مبلهچ وههار و نهیم
میلیون پوند به یرحی است که هدف آن ،تجهیز ابزارها ،برنامهههای آموزشهی و تهدابیر الزم بهرای
پیشییری از وقوع سرقت بوده است.
در نظام قضایی انیلستان با توجه بهه آنکهه ایالعهات پلهیس بههروز اسهت و جههت کمهک بهه
سرویس دادستانی و دادگاه تعیین کننده حکم از این ایالعات بهه نحهو مطلهوب اسهتفاده مهیشهود.
سوابق در پلیس عموما به سن ،تعلیم ،استخدام و شرایط و اوضاع و احوا زندگی خهانیی مرتکهب
اشاره دارد و بایستی شامل جزییات محکومیت قبلی نیز باشهد .یهک رهنمهود عملهی بیشهتر در سها
 1997صادر شد و با رهنمود عملی سا  2002ادغام شد و مقرر میدارد که سوابق ارائه شده توسط
دادستانی باید با آنوه در رایانه ملی پلیس وجود دارد هماهنگ باشد .البته الزم بهه ذکهر اسهت کهه
هیا کشوری را نمیتوان یافت که نهادی به نهام پلهیس یها مشهابه آن نداشهته باشهد .آنوهه در ایهن
کشورها متفاوت است حدود اختیارات میباشد( .یکرنیی )152 :1385،سوابق بایهد همیشهه شهامل
سه مورد از جزییات شامل جزییات شخصی ،سوابق کیفری ،و سهوابق اخطارهها باشهد و در دادگهاه
جزا باید ایالعاتی مبنی بر شرایط و اوضاع و احوا سه محکومیت مشابه قبلی وجود داشته باشهد و
ونان وه پرونده شامل نقض قرار اجتماعی باشد ،شرایط و اوضاع و احوا جرمی که آن قرار بهرای
آن صادر شده باید بیاید .رهنمود عملی همینیور مقرر میدارد که پلیس باید جزییات محکومیهت
هفت روز قبل از جلسه دادگاه را بررسی کند برای ایمینان از اینکه هر تغییری به نظر دادگاه برسد.
 .1-2اختیارات پلیس در صدور قرارهای فرعی
پلیس در کشور انیلستان از حق تشخیی قابل توجهی در خصود تعقیهب برخورداراسهت .پلهیس
در این کشور می تواند جرم را نادیده انیارد و نسبت به مظنون احتیاط پیشه نمایهد یها آنکهه وی را
متهم نموده و تصمیم به تعقیب وی بییرد) Slapper, Gary and Kelly, David,2001:425(.
در انیلستان قرارهایی وجود دارد که میتواند متعاقب درخواسهت پلهیس توسهط دادگهاه صهلح
صادر گردد .مدت قرار به مجازاتی که با محکومیت در نظر گرفته شده است بستیی دارد .ونانوه
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زندان فورا تحمیل شود ،قرار باید بین  6و  10سا باشد ،اما در سهایر مهوارد بایهد بهین  3تها  5سها
باشد .قرار ممنوع کننده ،مجازات نیست بلکه صرفا یک قرار پیشییرانه است ،اگر وهه مقهرر گشهته
تا استانداردهای اربات آن بایستی برابر با رسیدگیهای کیفری باشد.
پیشییریهای نخستین ،دومین و سومین در بریتانیا به موازات هم انجام میگیرد؛ پلیس عهدهدار
پیشییری نخستین است .نهادهای مربوط به امور جوانان ،پیشیام در پیشییری دومین هستند .زنهدان
و نهادهای تعلیق مراقبتی پیشییری سومین را انجام میدهند( .صبوری پور)127 :1383 ،
تحقیقاتی مانند آنوه که توسط اداره بازرسی سلطنتی نیروی پلیس انیلستان انجام گرفته است
حکایت از آن دارند که اقدامات پلیس در صورتی بر بزهکاری تهاریر مهی گهذارد کهه بهه صهورت
هدفمند و در پیوند ساختاری با نهادهای جامعه مدنی هم وون مدارس و شهرداریها انجهام گیهرد.
تعقیب دعوای عمومی بر ای جامعه یک حق است ،ولهی بهرای دادسهرا و مقهام تعقیهب یهک وظیفهه
است ،زیرا دادسرا نماینده جامعه است و در این راستا بایهد منهافگ جامعهه را حفها نمایهد( .خزانهی،
)17 :1377
امکان صدور قرارهای فرعی قبل از ارتکاب جرم و پس از آن و در مهواردی کهه حکهم برائهت
شخی صادر میشود و نیز در مواقعی که مجازات به هر جهت به اجهرا در نمهیآیهد بایسهتی وجهود
داشته باشد .فرضا ونانوه مجازات مرتکب تعلیق گردد نیز بایستی ابزاری در اختیهار نظهام عهدالت
کیفری باشد تا از ارتکاب جرایم آتی توسط اشخاد جلوگیری گردد .در این خصهود مهیتهوان
قرار حمایت از آزار و اذیت را بررسی نمود.
2005

 .1-1-2بررسی قرار پیشگیری از جرایم جنسی -قانون جرایم جنسی مصوو
مواد  104تا 113
این قرار ممکن است متعاقب محکومیت فهرد بهه جهرایم مهرتبط جنسهی صهادر گهردد یعنهی همهان
جرایمی که در بخش سوم قانون جرایم جنسی مصهوب  2005آمهده اسهت .جهرم جنسهی در قهانون
تعریف شده است .به یور خالصه ،جرم جنسی شامل :تجاوز به عنف ،موارد شهدیدتر لهواط ،زنهای
با محارم ،مقاربت با دختر خردسا  ،جریحه دار کردن عفت عمهومی ،گهرفتن تصهاویر مسهتهجن از
کودکان ،ورود به منز دییری به قصد تجاوز و هم ونهین ،فریهب و اغهوا بهه ارتکهاب ههر یهک از
جرایم مذکور است( .سبزواری )147 :1390،زمانیکه دادگاه متقاعد شود که صهدور ایهن قهرار بها
هدف حمایت از عموم یا یکی از اعضای جامعه از آسیبهای شدید جنسی الزم است مبهادرت بهه
صدور این قرار مینماید .هر قراری باید متناسب با آسیب وارده توسط مرتکب بهوده و محهدود بهه
موارد ضروری باشد و شرایط آن قابلیت اجرا داشته باشد.
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همونین برای دادگاه ممکن است که ونین قراری را خارج از رسیدگی کیفری و با درخواست
پلیس صادر نماید .محتوای قرار پیشییری از جرایم جنسی به یور کلی منفی یها پیشهییرانه اسهت و
ممکن است شامل یک ممنوعیت در ایجاد هر نوع تماس یا ارتباط بها یهک شهخی زیهر 16سها و
عدم سکونت در یک سکونتیاه شخصی در جایی که یک کودک کمتر از  16سا در آنجاسهت
باشد.
ماده  123قانون جرایم جنسی مصوب  2003به دادگاه صلح اختیهار مهیدههد ایهن قهرار را بنهابر
درخواست پلیس در خصود شخصی که در دو یا بیشتر از دو موقعیهت درگیهر شهده کهه بهه یهور
صریح رفتار جنسی از خود بروز داده یا با بچهها ارتباط داشته باشد صادر نماید .پلیس ممکن اسهت
در مورد شخصی که یک محکومیت داشته یها شخصهی کهه محکومیهت نداشهته ونهین درخواسهتی
نماید .واضح است که پلیس ممکن است ونین درخواستی را در مرحلهه تعیهین مجهازات از دادگهاه
بنماید و دادگاه را به صدور ونین قراری دعوت کند .دادگاه تنهها وقتهی بایهد ونهین قهراری صهادر
نماید که متقاعد شده باشد که ونین قراری جهت حفاظت از یک یا وند کودک از آسیب جسمی
یا روانی ضروری است .ماهیت این قرار ،ممنوعیت از انجام هر ویزی که در قرارآمده برای حداقل
دو سا است.
پیشنویس قرار بایستی به دادگاه ارائه شده و همینیور توسط مقام تعقیب بایستی به مهتهم تها 2
روز قبل از جلسه محاکمه ارائه گردد .قرار باید با عبارات واضح و قابل فهم برای مهتهم باشهد .ایهن
قرار ممکن است برای زمان مشخصی که کمتر از پنج سا نیسهت صهادر شهود و نیهز ممکهن اسهت
بدون محدودیت زمانی باشد.
این قرار ممکن است با تقاضای متهم توسط دادگاه تغییهر کهرده یها بهر اسهاس تقاضهای ریهیس
پلیس تغییهر کنهد .در زیهر نمونهه قهرار صهادره در خصهود محهدودیت در اسهتفاده از اینترنهت در
خصود مجرم جنسی مورد ذکر شده است:
مرتکب محروم از  )1 :استفاده از هر وسیله ای که قابلیت دسترسی به اینترنت دارد میهر آنکهه
قابلیت حفا و نشان دادن سابقه استفاده از اینترنهت را داشهته باشهد و مهتهم ابهزار اسهتفاده را جههت
نظارت در دسترس پلیس قرار دهد.
 )2حذف سابقه استفاده از اینترنت؛  )3استفاده از اینترنت بهرای ارتبهاط یها شهروع بهه ارتبهاط بها
زنانی که متهم آنها را می شناسد یها اعتقهاد دارد کهه آنهها کمتهر از  16سها دارنهد )4 .در اختیهار
داشتن هر وسیله ای که قابلیت ذخیره تصاویر را داشته باشد.
میر آن که متهم ابزار را جهت نظارت پلیس قابل دسترس نماید .این قرار تا  .....یو می کشهد
 /نامحدود است.
نمونه دییر در خصود قرار محدودیت در ارتباط با کودکان:
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مرتکب از داشتن هرگونه ارتباط بدون نظارت از هرنوع با هر دختر و پسر کمتهر از  16سها بهه
جز مواردی که عمدی در کار نیست و مواردی که ارتباط با آنها غیرقابل اجتناب است و مهواردی
که رضایت والدین یا سرپرستان یفل با وجود ایهالع از محکومیهت مهتهم موجهود اسهت ،محهروم
است.
این قرار تا  ...به یو 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 پسهر زیهر  18سها میهر بها تاییهد
هیئت خدمات اجتماعی آن منطقه )2 .داشتن ارتباط خارج از نظارت یا ارتباط از هر نوع با دختر یها
پسر کمتر از  18سا به جز موارد غیرعمدی و مهواردی کهه در زنهدگی روزمهره غیرقابهل اجتنهاب
است و مواردی که والدین یا سرپرست یفل با وجود ایالع از محکومیت فرد رضهایت دارنهد و بها
تایید صریح هیئت خدمات اجتماعی برای آن منطقه.
این قرار تا ...به یو می انجامد /نامحدود است.
 .3-1-2اختیار پلیس در صدور قرار فرعی ممانعت در خصوص اماکن دارای مجوز
نمونه دییر اختیار درخواست پلیس جهت صدور قرار امهاکن دارای مجهوز اسهت .اگهر وهه پلهیس
میتواند در اغلب مواقگ صدور قرار ممانعت را از دادگاه درخواست کند با اینحا ونانوهه یهک
قرار ممانعت درخواست گردد مقامات تعقیب باید آن را بررسی کرده و زمانی کهه آن درخواسهت
را مناسب تشخیی دهند به دادگاه ونین اختیاری را یادآوری کنند.
ماده  1قانون اماکن دارای مجوز مصهوب  ،1980اسهتثنائاتی را نسهبت بهه یهک شهخی کهه بهه
جرمی که در اماکن دارای مجوز ارتکاب یافته محکومیت یافته است در نظهر گرفتهه اسهت و مقهرر
داشته دادگاهی که متقاعد بشود در خصود ارتکاب جرم ،مرتکهب متوسهل بهه خشهونت شهده یها
پیشنهاد یا تهدید به توسل به خشونت کرده ونین قراری را صادر می کند .این قرارهها اشخاصهی را
که در ساختمانها ایجاد سر و صدا مهی کننهد و بهرای اذیهت کهردن بهه دییهر مشهتریان و بهه خطهر
انداختن مجوز اماکن مذکور مبادرت به رفتن به اماکن دارای مجوز مهینماینهد و بنهابراین مسهتحق

ممنوعیت از ورود به اماکن دارای مجوز هستند صادر شده و آنها را از ورود منگ می کند1.اگروهه
پلیس می تواند در اغلب مواقگ صدور قرار ممانعت را از دادگاه درخواست کند با این حا ونانچهه
یک قرار ممانعت درخواسهت گهردد ،مقامهات تعقیهب بایهد آن را بررسهی کهرده و زمهانی کهه آن
درخواست را مناسب تشخیی دهند بهه دادگهاه ونهین اختیهاری را یهادآوری کننهد .قهرار ممانعهت
R v O gray 12 cr App.R. (s) 152, CA.
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ممکن است بر اساس نظر خود دادگاه صادر شود .این قرار برای شخی رالثی که بزهدیده یا یهرف
رسیدگی نیست مطلوب نمیباشد .فرایند معمو این است که شهخی ذینفهگ ایهن مهورد را از مقهام
تعقیب درخواست میکند.

1

 .4-1-2اختیار پلیس در صدور قرار ممنوعیت از تماشای فوتبال
نمونه دییر در خصود اختیار پلیس در درخواست صدور قرار فرعی در قانون تماشهاگران فوتبها
مصوب ( 1989اصالحی توسط قانون بی نظمی فوتبا مصوب  )2000مقرر شده است .مهاده  14ب
 2مقررههای مشابهی را در ارتباط با تقاضای ارائه شده به دادگاه بهر اسهاس تقاضهای ریهیس پلهیس
محلی در صورتی که مخایب (مدعی علیه) مقیم آن منطقه است یا نشان می دهد که مقهیم خواههد
شد تصویب نموده است .قانونگذاری در این حوزه در ابتدا به مسهابقات فوتبها مربهوط مهیشهود.
اختیاراتی برای ممنوعیت از مسابقات فوتبا بر اساس قانون تماشاگران فوتبها مصهوب  1989کهه
توسط قانون بینظمی فوتبا مصوب  2000اصالح شده است به دادگاهها داده شده است .مهاده 14
الف قانون تماشاگران فوتبا مصوب ( 1989اصالحی توسط قانون بی نظمی فوتبا مصوب )2000
مقرر داشته که متعاقب محکومیت به جرم مرتبط با فوتبها  ،دادگهاه بایهد قهرار ممنهوعکننهدهای در
خصود مسابقات فوتبا تعیین شده صادر کند؛ این مورد مشروط بر این است که متقاعد شود این
تصمیم به پیشییری از خشونت و بینظمی در ارتباط با مسابقات فوتبا کمک میکند .اگر دادگهاه
در این خصود متقاعد نشود ،باید موضوع در دادگهاه علنهی مطهرح شهود و دالیهل آن نیهز عنهوان
گردد.
قرار ممنوعیت از تماشای فوتبا جهت محرومیت مرتکب که به یک جرم مرتبط در خصهود
حضور در مسابقات فوتبا انیلستان و ولز محکهوم شهده ،قابلیهت صهدور داشهته و زمهانی کهه تهیم
شرکت کننده در انیلستان و ولز یا لیگ برتر انیلستان ،ولز یا اسهکاتلند در خهارج از بریتانیها بهازی
دارند متهم ملزم است پاسپورت خود را پنج روز قبل از مسابقه تا بعد از مسابقه تحویل دهد .زمهانی
که متهم به یک جرم مرتبط محکوم شود و دادگاه متقاعهد گهردد دالیهل معقهو جههت اعتقهاد بهه
پیشییری از خشونت یا بینظمی وجود دارد ،اقدام به صدور این قرار مینماید .ونانوه دادگهاه در
خصود ونین مواردی اقدام به صدور قرار ننماید بایستی دلیل آن را با ذکر دالیل در دادگاه علنی
بیان نماید .ونانوه مرتکب در خصود جرایم مرتبط به حهبس محکهوم شهود قهرار محرومیهت از
تماشای فوتبا نباید برای کمتر از  6و بیشتر از  10سا صادر شهود و ونهانوهه محکهوم بهه حهبس
نشده باشد قرار فوق بایستی برای کمتر از  3سا و بیشتر از  5سها صهادر نشهود .جهرایم مهرتبط در
بخش او قانون ذکر شده است .نقض قرار یک جرم اختصاری است که با جزای نقهدی تها درجهه
R v Penn (1996) 2 cr . App.R.(s) 46 CA
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پنج یا  6ماه حبس قابل مجازات است.
دادگاه میتواند بر اساس تقاضای مقام تعقیب ،قراری مبنی بر الزام پلهیس بهه گهرفتن عکهس از
شخی ممنوع شده یا حضور شخی ممنهوع شهده در ایسهتیاه پلهیس بهرای گهرفتن عکهس از وی

صادر کند 1.اهمیت شناسایی شخی ممنوع شده بدیهی است و مقامهای تعقیب باید ،در جهاییکهه
دادگاه متعاقب محکومیت قرار صادر میکند ،مشخی کند عکسبرداری در زمان دستییری یا در
زمان تحت نظر بودن شخی در ایستیاه پلیس بوده است.

 .3امکان صدور قرار فرعی با حراز حالت خطرناک مرتکب و اختیار پلویس جهوت
درخواست صدور قرار
در انیلستان قرارهایی وجود دارد که میتواند متعاقب درخواست پلیس توسط دادگاه صلح صهادر
گردد .مدت قرار به مجازاتی که با محکومیهت در نظهر گرفتهه شهده اسهت بسهتیی دارد .ونهانوهه
زندان فورا تحمیل شود ،قرار باید بین  6و  10سا باشد ،اما در سهایر مهوارد بایهد بهین  3تها  5سها
باشد .قرار ممنوع کننده ،مجازات نیست بلکه صرفا یک قرار پیشییرانه است ،اگر وهه مقهرر گشهته
تا استانداردهای اربات آن بایستی برابر با رسیدگیهای کیفری باشد .در نظامهای حقوقی مبتنهی بهر
کامن ال مانند سیستم انیلستان ،تا قرنها بزهدیده عهدهدار تعقیب بهوده اسهت و ههیا نههاد دییهری
برای انجام این مهم وجود نداشته است .با گذشت زمان ،پلیس بهه یهور روزافزونهی در امهر تعقیهب
درگیر شد و زمانی که پلیس در ابتدای قرن نوزدهم به صورت سازمان یافته تشهکیل شهد ،انتظهار از
پلیس آن بود که عالوه بر کشف جرم و دستییری افراد مظنون ،آغهاز بهه تعقیهب را نیهز عههده دار
شود .بدین روی در این کشور تنها نهاد تعقیب کیفری پلیس بود و تا مدت ها از نهاد دییری به نهام
دادسرا خبری نبود .اما در اواسط دهه  1980شیوه تعقیب در انیلستان و ولز دستخوش تغییر گردیهد
و نهاد مستقل تعقیب ایجاد شده و رو بهه گسهترش نههاد( .آشهورت و ردمهاین174 :2004 ،2هه)175
افسران پلیس بایهد هرگونهه ایالعهات اضهافی الزم بهرای تصهمیمگیهری مقهامههای تعقیهب در ایهن
خصود که آیا دادگاه را به صدور ونین قراری دعوت کنند یا نه در اختیار مقامهای تعقیهب قهرار
دهند.
 .1-3بررسی تاثیر قرار ممنوعیت سفر3در پیشگیری از جرم
اختیار صدور قرار ممانعت از سفر در ماده  33قانون عهدالت کیفهری و پلهیس مصهوب  2001مقهرر
1ماد  35قانون نظم عمومی مصوب 1986

2.

Ashworth and Redmayne
. Travel restriction order
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شده است .ماده  33قانون عدالت کیفری و پلیس مصوب  2001دادگاهها را ملزم مهی نمایهد تها ههر
وقت یک مجرم را برای وهارسا یا بیشتر برای جهرم قاوهاق مهواد مخهدر مجهازات کردنهد ونهین
قراری را نیز صادر نماید.
این قرار ممکن است متعاقب محکومیت به جرم قاواق مواد مخدر ونانوه مدت حهبس وههار
سا یا بیشتر است قابلیت صدور دارد .این قرار بهرای جرایمهی کهه بعهد از سها او آوریهل 2002
ارتکاب یابد قابل اعما است.
دادگاه باید به صدور ونهین قهراری توجهه نمایهد و بایهد بهرای صهادر نکهردن ونهین قهراری در
صورتیکه اقتضای صدور قرار موجود است دلیل ارائه نماید .این قرار از سفر مرتکب برای حهداقل
 2سا از تاریخ آزادی ممانعت می کند؛ ماده  34جرم قاواق مواد مخدر برای این ههدف تصهویب
شده است .هدف این قرار کاهش ریسک ارتکاب مجدد جرم بعد از آزادی مجرم اسهت .کهارکرد
این قرار ،محرومیت محکوم از ترک بریتانیا برای یک دوره زمانی است که از زمهان آزادی وی از
زندا ن آغاز می گردد .محکوم ممکن است ملزم شود پاسپورت خهود را نیهز تحویهل دههد .دادگهاه
اختیار صدور این قرار را در تمام موارد مشابه دارد .مواردی کهه صهدور ایهن قهرار در مهورد آنهها
مناسب است عبارتست از مواردی که در آنها دالیل مبنی بهر اعتقهاد بهه کهاهش ریسهک ارتکهاب
مجدد جرم توسط زندانی آزاد شده وجود داشته باشد.
بایستی در موارد مقتضی امکان صدور ونین قراری توسط مقهام تعقیهب پهس از محکومیهت بهه
دادگاه اعالم گردد .یک شخی که بریتانیا را در زمهان ممنوعیهت از سهفر تهرک کنهد یهک جهرم
موضوع تبصره  1ماده  36قانون عدالت کیفری پلیس مصوب  2001را مرتکب شده است.
این جرم یک جرم دو وجهی است و به شکل زیر قابل مجازات است:
 متعاقب رسیدگی اختصاری به شش ماه حبس یا جزای نقهدی کهه از حهداکثر قهانونی تجهاوزنکند.
 متعاقب رسیدگی بر اساس کیفرخواست حبسی که بیش از پنج سا نخواهد بود.1

 .2-3امکان درخواست پلیس جهت صدور قرار فرعی
به منظور تضمین بی یرفی دستیاه عدالت کیفهری بهه عنهوان مرجهگ تعقیهب ،الزم اسهت کهه پلهیس
دانههش و تخصههی خههود را همههواره افههزایش داده و خههود را بهها تحههوالت اجتمههاعی تطبیههق دهههد.
(هیندارتو )46 :1376،در نظام کیفری انیلستان از آنجا کهه مرجعهی تحهت عنهوان دادسهرا وجهود
ندارد موارد تحقیقی را بهرخالف کشهور مها کهه بهازپرس عههده دار انجهام آن اسهت ،پلهیس انجهام
میدهد و وظیفه تعقیب نیز هموون کشور ما به عهده دادستان است .البته الزم به ذکر اسهت کهه در
Orders on complaint by a chief officer of police
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کشور ما نیز ضابطین تحت تعلیمات دادستان علیاالصو تحقیقهات مقهدماتی را زیهر نظهر بهازپرس
انجام میدهند لیکن جز در مورد جرایم مشهود اختیار آنها جهت اقدامات بهدون دسهتور بهازپرس
محدود است .در انیلستان ،این پلیس است کهه بهه عنهوان یهک نههاد و مرجهگ مسهتقل از دادسهتان
عمومی ،تصمیم به آغاز تعقیب می گیرد(.جی آر .)85 :1384،البته پس از تاسیس  CPSتخصیی

مسئولیت ها تغییر کرد(اسپراک .)69 :2005 ،1لیکن در خصود تفاوت قرارهای فرعهی در حقهوق
انیلستان و قرارهای نظارت قضایی در حقوق ایران از جهت مقام صالحیتدار تفاوت وجهود دارد؛
به این معنا که درست است پلیس در نظام حقهوقی انیلسهتان وظیفهه تحقیهق را بها نظهارت دادسهتان
برعهده دارد لیکن علیاالصو اختیار صدور قرار فرعی را ندارد و صهرفا درخواسهت صهدور قهرار
فرعی کیفری را از دادگاه جزا و صهلح مهینمایهد .البتهه در برخهی مهوارد ،دادگهاه صهلح نیهز ر سها
مبادرت به صدور قرار فرعی مینماید .با این وجود ،پلیس این درخواست را بهه دادگهاه جهزا ارائهه
مینماید و دادگاه نیز با بررسهی موضهوع اقهدام بهه صهدور قرارفرعهی مهینمایهد؛ لهیکن آنوهه در
خصود ونین قرارهایی جلب توجه مینماید جنبه پیشییرانه آنهاست .در نظام کیفهری انیلسهتان
اغلب قرارهای فرعی قابلیت صدور ،حتی پیش از صدور حکم را نیز دارند و این باعث شهده اسهت
تا مقامهای تعقیب و روسای پلیس نیهز در ایهن خصهود از اختیهاراتی برخهوردار بهوده و در زمهان
صدور حکم نیز مقام تعقیب در اغلب مواقگ یرف مشورت قاضی صادر کننهده رای اصهلی خواههد
بود .لذا میتوان از این رویه اتخاذی ،اهمیت تحقیقات مقدماتی و تاریر آن در صدور قرار فرعهی را
دریافت .اینکه تصور شود قرارهای فرعی و یا مجهازاتههای تکمیلهی تهدابیری هسهتند کهه بهدون
توجه به صبغه تحقیقات و یافته های مقام تعقیب و تحقیق در مرحله صدور حکم بایستی مهورد نظهر
قضههات قههرار گیرنههد اشههتباهی اسههت کههه در تصههمیم قضههات نسههبت بههه انتخههاب قرارهههای فرعههی و
مجازاتهای تکمیلی تاریرگذار بوده و نهایتا باعث عهدم کهارایی قرارههای فرعهی و مجهازاتههای
تکمیلی میگردد .در مواردی که جرم ارتکابی ،نشاندهنده حالت خطرنهاک مرتکهب باشهد و ایهن
شرایط دییران را در معرض آسیب قرار دهد و حتهی در مهواردی کهه جرمهی حهاده نشهده لهیکن
حالت خطرناک فردی به اربات رسیده باشد پلیس اقدام بهه درخواسهت از دادگهاه مبنهی بهر صهدور
قرار فرعی مینماید .در این خصود ،میتوان به ماده  104قانون جرایم جنسی مصوب سها 2003
اشاره نمود .بر اساس ماده مذکور ونانوه دادگاه متقاعد شده باشد که جهت حمایهت از یهک نفهر
یا بیشتر از آسیبهای شدید جنسی صدور قرار پیشییرانه جنسی ضرورت دارد ،مهیتوانهد مبهادرت
به صدور قرار مذکور نماید و بر اساس ماده  107قانون مذکور ،مدت این قرار میتواند تا پنج سها
باشد؛ بدین معنا که مجرم در یو پنج سا مذکور بایسهتی شهرایط و محهدودیتههای موجهود در
Sprack

2.
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قرار را رعایت نمایهد .نکتهه جالهب توجهه آنکهه دادگهاه ممکهن اسهت ونهین قهراری را خهارج از
رسیدگی و با درخواست پلیس صادر کند .محتوای این قرار به یور کلی منفی (سلبی) و پیشهییرانه
است و ممکن است شامل ممنوعیت در ایجاد هر نوع تماس یا ارتبهاط بها شهخی کمتهر از شهانزده
سا و عدم سکونت در یک سکونتیاه شخصی در جایی که فرد کمتر از شانزده سها اقامهت دارد
باشد .در خصود قرارهای رفتهار ضهد اجتمهاعی نیهز ونهین رویکهردی در نظهام تقنینهی و قضهایی
انیلستان وجود دارد .وسهیگتهرین اختیهارات دادگهاه بهرای تحمیهل محهدودیتههای پیشهییرانه در
خصود رفتارهای ضد اجتماعی پیشبینی شده است .دادگاه میتوانهد ایهن قهرار را وهه بهر اسهاس
درخواست پلیس ،شورای محلی یا دییران و یا به عنوان قراری متعاقب محکومیت صادر کند .البته
بیشتر این قرارها پس از محکومیت صادر میگردند لیکن در هر حا دادگاه باید متقاعهد شهود کهه
مرتکب سبب آزار و آشوب و رفتار ضد اجتماعی است .مالحظهه مهیشهود کهه در رسهیدگیههای
کیفری انیلستان ،اختیار درخواست صدور قرارهای فرعی که علیاالصهو متعاقهب صهدور حکهم
اصلی قابلیت اصدار دارند به پلیس داده شده است.
 .4وجوه افتراق قرارهای فرعی انگلستان و نهادهای مشابه در ایران
در نظام کیفری انیلستان از آنجا که مرجعی تحت عنوان دادسرا وجهود نهدارد ،مهوارد تحقیقهی را
برخالف کشور ما که بازپرس عهده دار انجام آن است ،پلیس انجام مهیدههد و وظیفهه تعقیهب نیهز
هموون کشور ما به عهده دادستان است .لیکن در خصود قرارهای فرعهی در حقهوق انیلسهتان و
قرارهای نظارت قضایی در حقوق ایران از جهت مقام صالحیت دار تفاوت وجود دارد؛ به این معنها
که درست است پلیس در نظام حقوق انیلستان وظیفه تحقیهق را بها نظهارت دادسهتان برعههده دارد
لیکن علیاالصو اختیار صدور قرار فرعی را ندارد و صرفا درخواست صدور قهرار فرعهی کیفهری
را از دادگاه جزا و صلح مینماید .البته در برخی موارد دادگاه صلح نیز ر سا مبادرت به صدور قرار
فرعی مینماید .با این وجود ،پلیس این درخواست را به دادگاه جزا ارائه مینماید و دادگهاه نیهز بها
بررسی موضوع اقدام به صدور قرارفرعی مینماید؛ لیکن آنچه در خصود ونین قرارههایی جلهب
توجه مینماید جنبه پیشییرانه آنهاست .در مواردی که جرم ارتکابی نشاندهنده حالت خطرنهاک
مرتکب باشد و این شرایط دییران را در معرض آسیب قرار دههد و حتهی در مهواردی کهه جرمهی
حاده نشده لیکن حالت خطرناک فردی به اربات رسیده باشد پلیس اقدام به درخواست از دادگهاه
مبنی بر صدور قرار فرعی مینماید .در این خصهود مهیتهوان بهه مهاده  104قهانون جهرایم جنسهی
مصوب سا  2003اشاره نمود .بر اساس ماده مذکور ونانچه دادگاه متقاعد شهده باشهد کهه جههت
حمایت از یک نفر یا بیشتر از آسیبهای شدید جنسی ،صدور قرار پیشییرانه جنسی ضرورت دارد
میتواند مبادرت به صدور قرار مذکور نماید و بر اساس ماده  107قهانون مهذکور مهدت ایهن قهرار
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می تواند تها پهنج سها باشهد؛ بهدین معنها کهه مجهرم در یهو پهنج سها مهذکور بایسهتی شهرایط و
محدودیتهای موجود در قرار را رعایت نماید .نکته جالب توجه آنکه دادگاه ممکن است ونهین
قراری را خارج از رسیدگی و با درخواست پلیس صادر کند .محتوای این قرار به یهور کلهی منفهی
(سلبی) و پیشییرانه است و ممکن اسهت شهامل ممنوعیهت در ایجهاد ههر نهوع تمهاس یها ارتبهاط بها
شخی کمتر از شانزده سا و عدم سکونت در یک سکونتگاه شخصی در جایی که فرد کمتر از
شانزده سا اقامت دارد باشد .در خصود قرارهای رفتهار ضهد اجتمهاعی نیهز ونهین رویکهردی در
نظام تقنینی و قضایی انیلستان وجود دارد .وسیگترین اختیارات دادگهاه بهرای تحمیهل محهدودیت-
های پیشییرانه در خصود رفتارهای ضداجتماعی پیشبینی شده است .دادگاه میتوانهد ایهن قهرار
را وه بر اساس درخواست پلیس ،شورای محلی یا دییران و یا به عنوان قراری متعاقب محکومیهت
صادر کند .البته بیشتر این قرارها پس از محکومیت صادر میگردند لیکن در هر حها دادگهاه بایهد
متقاعد شود که مرتکب سبب آزار و آشوب و رفتار ضد اجتماعی است .مالحظهه مهیشهود کهه در
رسیدگیهای کیفری انیلستان ،اختیار درخواست صدور قرارهای فرعی که علهیاالصهو متعاقهب
صدور حکم اصلی قابلیت صدور دارند به پلیس داده شده است .اما در خصود اختالف قرارههای
فرعی قبل از صدور حکم به مجازات اصلی در انیلستان و قرارهای نظارت قضایی در کشور ایران،
میتوان به مشخی بودن حدود و رغور و محتوای دقیق قرارهای فرعهی در انیلسهتان و کلهی بهودن
تدابیر موجود در مهاده  247قهانون آئهین دادرسهی کیفهری اشهاره نمهود .در مهاده  247قهانون آیهین
دادرسی کیفری صرفا به درجات مجهازات ههایی کهه در خصهود آنهها امکهان صهدور قرارههای
نظارت قضایی وجود دارد بسنده شده است .در حالیکه در خصهود قرارههای فرعهی کهه قبهل از
صدور مجازات اصلی در نظام انیلستان قابلیهت صهدور دارنهد همهان مالحظهاتی کهه در خصهود
قرارهای فرعی متعاقب صدور مجازات اصلی وجود دارد مشاهده میگردد با این تفاوت که در این
مورد مرجگ درخواست کننده ،مقامات تحقیق بودهاند .البتهه در مهواردی کهه پلهیس ر سها قرارههای
فرعی را اجرا نماید نیز کیفیت و ماهیت و محهدوده امکهان صهدور آنهها بها توجهه بهه نهوع جهرایم
ارتکابی به وضوح مشخی شده است.
نتیجه گیری
قرارهای فرعی از جمله تدابیر نظام عدالت کیفری است که ههم سهو بها نظریهات مهرتبط بها حقهوق
کیفری مدرن در راستای توجه به شخصیت مجرم به وجود آمده است و سعی در اعما آن با توجه
به شخصیت مجرم و جرم ارتکابی دارد .تا آنجا که این مجازاتها بر اساس همین دو مبنا بر مجهرم
تحمیل میشوند.
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توجه به مرتکب جرم خصوصا جهت پیشییری از جهرایم احتمهالی آتهی بها رویکهردی اصهالح
گرایانه و در جهت فردی کردن برخورد نظام عدالت کیفری و نیز توجه به بزهدیده و تاریر قرارهای
مذکور در فرایند تعیین کیفر از مواردی است که از تعریف قرارهای مذکور نیز قابل استناط است.
نکته ای که در خصود قرارهای فرعی جلب توجه مینماید تنهوع قابهل مالحظههای اسهت کهه
سبب میشود قاضی مربویه با توجه به نوع جرم مبادرت به تعیین قرار مربویه بنماید.
از جانب دییر و با توجه به اسناد باالدستی وون کنوانسیون اروپهایی حقهوق بشهر ،ههر تهدبیری
عالوه بر مجازات اصلی بایستی جنبه صرفا پیشییرانه و نه تنبیهی داشته باشد.
با توجه به آن کهه در نظهام کیفهری انیلسهتان ،پلهیس در امهر تحقیهق دارای اختیهارات گسهترده
میباشد ،لذا امکان پیشنهاد تصمیماتی کهه صهبغه پیشهییرانه و تنبیههی داشهته باشهند بهرای وی مهیها
میباشد.
با توجه به تفاوت در ساختار نظام عدالت کیفری انیلسهتان و ایهران ههم از جههت عرفهی بهودن
حقوق انیلستان و پیروی از متون مدون یعنی قانون در ایران و نبود نهادی تحت عنهوان بهازپرس در
نظام قضایی انیلستان ،به نظر میرسد پیشب ینهی اختیهارات پلهیس انیلسهتان بهرای مقامهات قضهایی
دادسرا در ایران میتواند در راستای پیشییری آن هم در مفهوم مورد اشهاره در ایهن مقالهه راهیشها
باشد.
تشکر و قدردانی
پژوهشیران ،از عزیزانهی کهه در فرآینهد ویراسهتاری ادبهی و صهفحهآرایهی ایهن مقالهه همکهاری و
راهنمایی داشتند ،کما تشکر و امتنان را دارند.
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