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 بررسی خدمات عام المنفعه در حقوق انگلستان

 

 

  عارفیان غالمرضا دکتر ،فرانک صالحی 

 

 

 

 

 بندرعباس،ایران اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه 

 (مسئول نویسنده) بندرعباس،ایران اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه

 

 

 تاس اقدامی ،(مدار جامعه هایکیفر از یکی منزله به) المنفعه عام خدمات کیفر :چکیده

 فرصت کیفر، این. شود می اعمال بزهکاران از برخی به نسبت جرم، ارتکاب از پس که

 کند می فراهم بزهکار برای را تبهکاری دنیای از نجات عبارتی، به و درمان و اصالح

 دینب. است جرم تکرار از پیشگیری تقویت برای اساسی ای شیوه همچنین(. بازپروری)

 بزهکاران در مسؤولیت احساس تقویت جهت در ای شیوه عمومی، خدمات ارائه ترتیب،

 امعهج چه اگر کلی، طور به. شود آنان نفس عزت و شخصیت رشد باعث تواندمی که است

 عنصری به را آنان درمانی، و اصالحی هایسازوکار با اما است، دیده زیان آنان بزهکاری از

هدف این مقاله بررسی مجازات  عام المنفعه در کشور انگلستان  .کندمی تبدیل سودمند

ها استفاده شده ای برای تجزیه و تحلیل دادهباشد و در این راستا از روش کتابخانهمی

خدمات اجتماعی در است. از نتایجی که از این تحقیق به دست آمده این است که 

  مورد استفاده می باشد.  جدیبه صورت انگلستان برای مجرمین 

 انگلستانعمومی،مجازات، خدمات کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه 

ها و تدابیر جدیدی در خود است که هدف عمده آنها، محدود کردن شاهد ظهور مجازاتدر نیمه دوم سده حاضر، حقوق جزا 

 ها پیشگامهای کیفری که در مقوله جایگزینی زندانموارد اعمال مجازات زندان، بلحاظ خاصیت جرم زایی آن است. از جمله نظام

ا هیچ باشد که بترین اقدامات جایگزین میمتنوع شود، نظام کیفری انگلستان و ولز است که در حال حاضر مجهز بهمحسوب می

 المنفعه، هم از لحاظ نظری و هم رویههای عامحوزه تقنینی دیگر قابل مقایسه نیست. لذا بررسی تجربه این کشور در زمینه کار

 عملی، حائز اهمیت فراوان است.

شنهادی کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری های اروپای غربی بود که قواعد پیانگلستان همگام با آن دسته از کشور

 کند. سازمان ملل متحد مشهور به قواعد توکیو را پذیرفته و عمالً در قوانین خود منعکس و اجرا می

 
ی 

ضای
م ق

لو
و ع

ق 
قو

 ح
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

(
م(

دو
ل 

سا
 

ره 
ما

ش
22  /

د 
جل

1
  /

ین
رد

رو
ف

 
19

31
  /

ص 
38- 

31
    

    
 

 



 31-38، ص   1931 فروردین،  1 جلد، 22 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

29 
 

المنفعه در چارچوب گیرد، انجام خدمات عامهای جایگزن زندان که در حقوق انگلستان و ولز مورد استفاده قرار مییکی از مجازات

بینی شده است. با توجه به اینکه در کشور ما نیز های عمومی است که برای جرایم کم اهمیت، بویژه جرایم نوجوانان پیشنهاد

های های چندی را برای مسئوالن امر ایجاد نموده است، مطالعه کارها و نگرانیمساله زندان و تورم جمعیت کیفری دغدغه

 ای برای مقنن ما نیز در بر داشته باشد. تواند نتایج قابل مالحظهحقوق انگلستان میالمنفعه به عنوان یک کیفر در عام

 

 در انگلستان قانون مجازات اجتماعی شرایط 

 در .است هدفمند و اصولمند کیفر تعیین به کمک هایراهکار از یکی جرم تکرار نرخ بر تأثیر جنبه از خصوصاً هامجازات ارزیابی

 و دقیق هایآمار تهیة هاراهکار گونه این شدن اجرایی برای نیاز مورد هایزیرساخت از یکی که کرد اشاره باید راستا همین

 شاخه شده، مطرح جزا حقوق در آمار بحث در که جدیدی مقولة که بدانیم است جالب .است کیفر تعیین به مربوط کاربردی

 به قضات مختلف گرایشات مثل کیفر تعیین به مربوط موضوعات به که هاییآمار .است کیفر تعیین به مربوط هایآمار جدید

 ارتباط ...و جنسیّت،سن مثل مختلف هایمؤلفه حسب بر بزهکاران به نسبت هامجازات اثربخشی میزان و هاکیفر انواع تعیین

 کیفر تعیین به مربوط هایآمار 6002 سال از جزایی، مطالعات به مربوط متعدد هایآمار کنار در انگلستان حقوقی نظام در .دارند

است.بر اساس قانون  گرفته قرار پژوهشگران همة استفاده معرض در و شودمی منتشر ساله یک و ماهه سه زمانی هایدوره در نیز

های گزارش هالیدی، این قانون یک فهرست مجازات رژیم جدید کیفرها را بنا نهاد، مطابق با توصیه 6002عدالت کیفری 

ترکیبی( از احکام اجتماعی را در اختیار قاضی قرار داده است تا متناسب با هر فرد بزهکاری اتخاذ تصمم کند. در ماده  -)انتخابی

است که موارد مجازاتی  "در این قانون مجازات اجتماعی "همین قانون آمده است 26بش ضمیمه شماره  6ق.ع.ک و بند  74

 زیر ار در بر داشته باشد: 

 

 مجانی کار مقرره -1

 تکلیف همچنین است. کرده واگذار دادگاه به را مجانی کار حکم تعیین اختیار ،6002 سال کیفری عدالت قانون 911 ماده

 200 حداکثر تا 70 بین آن مجاز مقدار البته که باشد شده تصریح دادگاه دستور در بایستمی مجانی کار ساعات که است کرده

 بازه در یافته توسعه و گسترده صورت به را آن تواندمی قاضی مواردی در همچنین باشد.می جرم( تعدد صورت در )حتی ساعت

 مستقیم نظارت زیر حتم طور به و صالحیتدار مسؤول افسر پیشنهاد به بعضاً اجتماعی مجازات این دهد. قرار ماهه 96 زمانی

 و اجتماعی هایسازمان خیریه، مؤسسات در محلی هجامع هایپروژه در مقام، این توسط بزهکار دیدن آموزش با حتی و وی

 با مجرم دیگر سوی از و دهد پس باز جامعه به را خود دین طریق این از باید مجرم پذیرد.می انجام صالحیتدار محلی مراکز

 .9یابدمی کاهش نیز جرم مجدد ارتکاب طریق خطر این از و داده افزایش را خود شغلی اکتساب قدرت جدید هایمهارت کسب

                                                           
1 Peter, Hungerford-Welch, 2009.Criminal Procedure and Sentencing, Routledge- Cavendish, 7th Ed, 

London: 839. 
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 برای و باشدمی مراقبتی( مأمور(ناظر مأمور اند،رسیده سال 91 سن به که افرادی برای ناظر( یا و دهنده )پیشنهاد مسؤول افسر

 بزهکار، اطفال محلی کمیسیون اعضای یا اجتماعی کارآفرین محلی مقام یا ناظر مأموران از یکی ساله هفده و شانزده مجرمان

 .6هستند مسؤول مقام

 

 فعالیّت مقرره   -2

 بازه خالل در خاص فعالیت انجام به بزهکار الزام بر مبنی کند صادر دستوری تواندمی دادگاه 6002 ک.ع.ق 609 ماده طبق

 به منجر که باشد اقداماتی برگیرنده در یا مشتمل است ممکن خاص فعالیت این کند. تجاوز روز 20 از نباید که روزانه زمانی

 هاییدیدار منظم برگزاری صرف تواندمی حتّی شود. مستقیم غیر و مستقیم دیدگانبزه به نسبت بزه از حاصل وضعیت ترمیم

 طور به .باشد اقدامات قبیل این از تواندیم هم تحصیل یا مهارت آموزشی هایدوره در شرکت باشد. دیده بزه و بزهکار بین

 غیر افرادی یا فرد دادن مشارکت . همچنین2شودمی همراه ناظر مأمور نظارت و سرپرستی مقرره با همیشه مقرره این معمول

 .کند اعالم را خود رضایت فرد آن اینکه مگر است ممنوع هافعالیت این در ناظر مأمور و بزهکار از

 

 برنامه مقرره  -3

 کند. ملزم گروهی یا فردی برنامه یک در حضور و شرکت به را بزهکار تواندمی قاضی شده مقرر ک.ع.ق 606 ماده اساس بر

 دهند. قرار هدف را شوندمی جرم ارتکاب به منجر که بزهکار در رفتاری الگوهای و هاکنش تا شوند می طراحی هابرنامه این

 :شوندمی طبقه بندی گروه 5 درمعمول  طور به هابرنامه این

 عمومی هایبزهکاری .9

 بار خشونت .6

 جنسی بزهکاری .2

 مالی هایاستفاده سوء .7

 خانگی هایخشونت .5

اجرا  برای- وزیر حدّ در- معتبر مقامات سوی از که باشند همسویی و منظّم های سیستماتیک،برنامه بایست می هابرنامه این

 .  7شوند تأیید

 

 

 

 

                                                           
 . 048ص ، همان 2
 همان 3

4  Peter, Hungerford- P 841. 
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 ممنوعه فعالیّت های مقرره  -4

 اختیار به بنا دادگاه قاضی دهد،می سوق جرم ارتکاب سوی به را وی که هاییفعالیت در مجرم شرکت از منظور جلوگیری به

 در کند،می تعیین را آنها قاضی که خاص هایفعالیت یکسری در شرکت از را مجرم تواندمی ک.ع.ق 602 ماده در مصرّح

 5.کند منع خاص زمانی هایدوره برای یا معین هایروز

 معیّن ساعت در آمد و رفت محدودیت مقرره  -الف

 باقی باشد، متغیّر تواند می که هاییمکان یا مکان در معینی، خاص زمانی دوره برای مجرم که داردمی مقرر قاضی حکم این در

 شش دوره یک برای حداکثر و روز هر در ساعت 96 تا 6 بین بایستمی زمانی دوره شود.می سلب وی از آزادانه تردّد و بماند

 کسب مکان آن پیرامون اطالعاتی که دارد وجود قاضی برای قانونی تکلیف این مجرم استقرار مکان تعیین از پیش باشد. ماهه

 منع ساعات کند. اتخاذ مناسب تصمیمی باشد، داشته بزهکار بر تواندمی محیط که تأثیراتی جنبة از هاداده تحلیل با و کند

 .2شبانه تاریکی زمان مثل یایند؛می ارتکاب زمان آن در بیشتر جرایم که شودمی گرفته نظر در ساعاتی از اغلب نیز آمد و رفت

 اماکن برخی به ورود ممنوعیت مقرره  -ب

 و ورود از باشد،می سال دو آن حداکثر که انتخاب قابل و متغیر کامالً زمانی بازه یک برای مجرم که داردمی مقرر حکم این

 الکترونیک نظارت قرار با همیشه مقرره این که است یادآوری به الزم باشد.می محروم معیّن مناطق یا اماکن برخی در تردّد

 .نداند ضروری را امر این قاضی اینکه یا و نباشد مهیّا نظارتی شیوة این ساخت زیر که مناطق برخی در مگر باشد،می همراه

 

 اقامت جواز مقرره  -ج

 اقامت معینی مکان در زمانی دوره یک برای بزهکار کندمی تعیین دادگاه که است این اجتماعی دستورات انواع از دیگر یکی

 در مجرم اقامت دستور تواندنمی قاضی البته کند. تغییر پرونده ناظر مأمور موافقت صورت در تواندمی مکان این که کند

 در جالب قانونیِ نکته .دهد پیشنهاد را امر این مجازات تعلیق محلی هیئت مأمور اینکه مگر کند، صادر را هتل مثل هاییمکان

 نظر در اقامتگاه محلّی مجاوران و همسایگان بررسی به مجازات این تعیین از پیش باید قاضی که است این مقرره این تعیین

 بپردازد. مجرم برای شده گرفته

 

 سرپرستی مقرره  -د

در  اجراست، مرحله در یاتعلیقی( )و اجتماعی حکم یک که هایدور تمام در کندمی الزام را بزهکار قاضی مقرره این طبق

 امر این باشد. داشته فعال شرکت است، مراقبتی تعلیق خدمات مرکز بزهکارِ مدیرِ یک که خود مراقبتی مأمور با منظم جلسات

 : مسؤول مأمور نظر به جلسات خالل در است ممکن وی بنابراین پذیرد؛می انجام مجرم بازسازگاری در تسهیل هدف به

 شود. متعهد خود شخصی و رفتاری تغییرات به بخشی ارتقا راستای در کردن تالش به .9

                                                           
5 Public Service workers united against overcrowded prisons in Europe EPSU Trade Union European Action 

Day – 28 February 2008, p4. 

 
 همان 6
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 کند. نظر تجدید و کند نظارت خود رفتاری الگوهای و شخصی هایبرفعالیّت .6

 داشته موضوع این به عملی و التزام بپذیرد خود فعالیت یا برنامه ملزومات از بخشی عنوان به را پذیریمسؤولیت آموختن .2

 باشد.

 برد. بهره ناظر مأمور هایحمایت از .7

 نماید. تحمّل را ها(نصیحت ) فردی هایمشاوره .5

 

 نوجوانان نگهداری مراکز در نگهداری مقرره -ه

 در است. شده تأسیس ک.ع.ق 697ماده  قانونی تکلیف به سال 65 زیر جوانان برای که است مرکزی نوجوانان نگهداری مرکز

 هستند. رفتاری خاص هایدستورالعمل یا مناسب حرفه انجام به موظف مراقبتی مأمور نظر تحت بزهکار جوانان مرکز این

 .4باشد ساعت 22 حداکثر تا 96 بین باید هر مرتبه در حضور ساعات مجموع

 گوید:می الذکر مار هایمقرره و اجتماعی هایکیفر تعیین نحوه خصوص در انگلستان، کیفر تعیین راهنمایی شورای هایراهنمایی

 با آنها ترکیبی انتخاب چگونگی همچنین و آنها اجرایی شروط و هامقرّره انتخاب موارد خصوص در کیفری قاضی به شورا این

 :است زیر شرح به آن عناوین که کندمی پیشنهاد معیارهایی سال( 91 باالی بزهکاران برای فقط البته) هم

 کیفر. تعیین کلّی اهداف کردن لحاظ .9

 شود(.می بررسی وی هایتوانایی به توجه با شخصی صورت به بزهکار هر )برای ترین بودنمناسب .6

 شود(.می سنجیده ارتکابی جرم شدت با متناسب بزهکار )که آزادی تحدید میزان به توجه .2

 .)همدیگر با احکام ترکیب سازگاری)امکان .7

 جرم. مجدد ارتکاب خطر کردن لحاظ .5

 از است ممکن هامقرره این از یک هر شدنِ اجرا بهتر و ای )مقبولیتمنطقه مقتضیات به نسبت مجازات اجرای قابلیّت

 1.باشد( متفاوت دیگر منطقه به ایمنطقه و دیگر محله به هایمحل

 نظارت الکترونیکی -5

و شرایط اقتصادی و صنعتی قابل اعتنا برای جایگزین مجازات حبس، « کامن الو»منحصر به خود  ˝انگلستان با توجه به قانون تقریبا

ی هاکمک»و باالخره « های  اصالحی، تربیتی و اجتماعیبرنامه»، «های قضازدایی از زندانبرنامه»، «نظارت الکترونیکی»های راه

آمیزی در زمینه اجرای احکام نظارت های موفقیتای اخیر، آزمایشهرا برگزیده است. در سال« پس از آزادی و خروج از زندان

 در چند شهر انگلستان به عمل آمده است.  9119الکترونیکی، به موجب قانون جرایم و مجازات مصوب 

ساله  95تا  90اند و به عنوان جریمه اجتماعی برای اطفال و نوجوانان مختلف ها به جرایم خود تکرار شده مربوط بودهاین آزمایش

 د.شوندر این مناطق اجرا می« های آزادی با قید ضمانت و مشروطقرار»اند. همچنین احکام نظارت الکترونی به عنوان به اجرا درآمده

                                                           
7 Peter,Hungerford- P 845. 
8 Peter,Hungerford- P 842. 
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زندانیانی که مدت محکومیت آنها از سه ماه تا چهار سال « 9111های مصوب جرایم و بی نظمی»به موجب قانون دیگری با عنوان 

شوند. همچنین های سالب آزادی خود در مراکز ویژه نگهداری، واجد شرایط شناخته میبرای گذراندن بخش آخر از محکومیتاست، 

 ساعت در روز به این زمان افزوده خواهد شد. 1با توجه به مدت محکومیت، از دو هفته تا دو ماه و حداقل 

دانی در این مراکز نگهداری شدند. مراکز خدماتی مرتبط با زندان، با هزار زن 92در طول نخستین سال اجرای این قانون، بیش از 

کنند و جزئیاتی از شرح حال زندانیان آزاد شده همکاری مراکز خدمات تعلیق مراقبتی، میزان خطرناکی فرد محکوم را بررسی می

 دهند.های نظارت الکترونیکی قرار میرا در اختیار هر یک از طرف

های رفت و آمد خود را نقض زارت کشور در زمینه هشدار به محکومانی که شرایط حکم مربوط به محکومیتاز اینها گذشته، و

، اختیارات جدیدی 9111های سال کنند، از یکسری اختیارات قانونی برخوردار است. همچنین در قانون جرایم و بی نظمیمی

های جدید، شرایط حکم را نقض دهد که با ارتکاب تخلفی را میبینی شده است که به وزارت کشور اجازه تذکر به محکومانپیش

های اخیر به اطمینان باالیی در زمینه تأثیر و کارایی این روش منجر شده کنند، گسترش استفاده از نظارت الکترونیکی در سالمی

 است.

شود. روش نظارت الکترونیکی منعکس میاین اعتماد، در راستای استفاده وسیع تر از این روش در سطح نظام عدالت کیفری 

های خانگی به کار گرفته صدد ایجاد یک رویه جدید در زمینه محدودیت و ممنوعیت یزهکاران است و به ویژه در زمینه خشونتدر

 هادادگاه کند وهای اجتماعی فراهم میرا با محکومیت« آمدورفت محدودیت»شود. همچنین این برنامه، امکان تلفیق شرایط می

سازد تا با صدور حکم نظارت الکترونیکی بر پایه رعایت شرایط خاص مبادرت ورزند. این برنامه شرایط اجرای یک نظارت را قادر می

کند و در نهایت، چگونگی عملکرد محکومانی را که در این برنامه، مورد الکترونیکی مناسب را در زمان آزادی زندانیان فراهم می

 اند، نشان خواهد داد.قرار گرفتهآزمایش 

تواند ا میهآید و به کارگیری این روشها و فناوری جدید ارتباطی پدید مینظارت الکترونیکی شرایطی است که از به کارگیری ابزار

 های مجرمان، تأثیر منفی زندان را کاهش دهد. ضمن محدود کردن آزادی

های جایگزین زندان باز باشد و قاضی کند که دست قاضی برای دادن حکمطی فراهم مینیز شرای« های قضازدایی از زندانبرنامه»

های کالسیک مجازات، دست به ابتکار جدید برای صدور حکم جایگزین مجازات زندان بزند. از سوی دیگر بتواند به دور از دغدغه

شود، نشان گیری میاندرکاران اصالحی جامعه پی که از سوی مددکاران اجتماعی و دست« برنامه اصالحی، تربیتی و اجتماعی»

دهنده این تفکر است که مجرم، بیمار اجتماعی است و بیمار اجتماعی نیاز به مداوا و درمان دارد و با درمان اجتماعی مجرم، 

تواند ضمانت می« زندانهای پس از آزادی و خروج از کمک»دور داشت. از سوی دیگر توان او را از آثار و عوارض منفی زندان بهمی

های فرهنگی و اجتماعی برای مجرمان باشد. در صورت نبود نظارت پس از آزادی، ممکن است مجرم در شرایط ارتکاب اجرای برنامه

کند، از این رو بایستی جرم جدیدی واقع شود و از سوی دیگر سابقه انجام جرم سابق به وی در ارتکاب جرم جدید کمک می

 1.نظارت کافی برای زندانیان پس از خروج در نظر گرفته شود تا از ارتکاب جرم جدید، جلوگیری شودها و مراقبت

 

 

                                                           
9 Investigating Alternatives to Imprisonment Within Council of Europe Member States, Produced by the Quaker 

Council for European Affairs (QCEA), February 2010 
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  :نتیجه گیری

ها است های جایگزین )از جمله خدمات عمومی( بسیار طوالنی است و سالدر کشور انگلیس تاریخچه استفاده از انواع مجازات

های یرساختزبه دلیل داشتن کشور انگلیس -و در این راه بسیار موفق بوده اند چرا که شودهااستفاده میشیوهاین در این کشور از 

ز ها و مراکنهادبسیار اثر بخش می باشد.به طوری که  ها های جانشین امکان استفاده از این مجازاتمورد نیاز برای اجرای مجازات

ای این بر قوییمراقبتی بسیاری به منظور کنترل رفتار محکومین وجود دارد و منابع مالی نظارتی و اجرایی مختلف و مأموران 

 شود بخش در نظر گرفته می

   

کار مجانی  مجاز مقدار اعمال می شود به طوری که ترسخت و تربرای مجرمین جدی این کشورخدمات اجتماعی در  از طرفی 

 به را آن تواندمی قاضی ی موارد در همچنین باشد.می جرم( تعدد صورت در )حتی ساعت 200 حداکثر تا 70 در انگلیس بین

 صالحیتدار مسؤول افسر پیشنهاد به بعضاً اجتماعی مجازات این دهد. قرار ماهه 96 زمانی بازه در یافته توسعه و گسترده صورت

 مؤسسات در محلی جامعة هایپروژه در مقام، این توسط بزهکار دیدن آموزش با حتی و وی مستقیم نظارت زیر حتم طور به و

  پذیرد.می انجام صالحیتدار محلی مراکز و اجتماعی هایسازمان خیریه،

های ممنوعه، محدودیت مقرره فعالیتعالوه بر آن  قاضی می تواند در  این کشور این موارد را نیز مد نظر قرار دهد از جمله: 

برای  که  نظارت الکترونیکیو  نوجوانان نگهداری مراکز در نگهداری، اماکن برخی به ورود ممنوعیترفت و آمد در ساعات معین، 

 است.شده ها هستند ذکر هر کدام جزئیات مربوط به ساعات کار، سن افرادی که مشمول این مجازات
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