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اي به قدمت جوامع ، سابقهي جامعهال مجازات بر افراد ناقض هنجارهااعم :چكيده

 يناز  قوان يرويو پ يتتبعحيات يك نظام اجتماعي، از يك سو  هانساني دارد؛ چرا كه الزم
و مقررات در گذر  ينقوان ينا. است شكنانقانونمجازات از سوي ديگر،  و راتو مقر
در مقاطع زماني مختلف، دستخوش داشته و  يدر جوامع مختلف اشكال گوناگون ،زمان

امروزه . مواجه بوده است يزن ييهاهمواره با چالش ير،مس ينا در البته. بوده استتغيير 
از حد به ضمانت  يشاست كه توسل ب ينا ، يناندر بحث قو ياساس يهااز چالش يكي

و خلل  به دولت يادز ينههز يلتحم افراد، هاييآزاد شدنباعث محدود  ، يفريك ياجراها
گذاران غالباً راهبردهاي قانون راه حل،  يكبه عنوان . در عملكرد دستگاه قضا شده است

كيفرزدايي و قضازدايي  هاي ، جرم زدايي،نشيني نظام كيفري را در قالب سياستعقب
در اين ميان، كيفرزدايي به عنوان يك راهبرد اساسي در سياست جنايي . اندبيني كردهپيش

قرار  گذارانقانونمورد توجه  هاي عقب نشيني نظام كيفري،ساير سياستاز  يشبها، كشور
ز آن زدوده ا يفريواكنش ك كه تنها يرفتار يمجرمانه برا  حفظ وصف يرا باز؛ گرفته است
  .دارد  هاي نسبت به ساير سياستكمترهاي و محدوديت محظورات، شده است

نظام كيفري، قوانين يز،  راهبرد كيفرزدايي به صورت آگاهانه در جهت كاهش بار ن يراندر ا
هاي كالن قضايي از سوي رهبري و نيز لوايح سوم، چهارم و پنجم توسعه، سياست برنامه

يه به مجلس شوراي اسالمي مورد توجه قرار گرفته است كه در حال پيشنهادي قوة قضائ
. توان در قانون مجازات اسالمي جديد التصويب مشاهده كردهاي آن را ميحاضر، نمونه

هاي آن در قانون  مذكور ترين جلوهاين مقاله، ضمن بررسي سياست كيفرزدايي، به مهم
 .پردازدمي
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 مقدمه
 قوانين ماهوي ايران در طي سه دهه ترينقانون مجازات اسالمي به عنوان يكي از مهم    

ها به صورت آزمايشي به انقالب اسالمي، تحوالت فراواني را پشت سر گذاشته و سال
مجازات اسالمي براي بررسي و قانون  اليحه 1386 در سال. مورد اجرا گذاشته شده است

تصويب به عنوان يك قانون دائمي، تقديم مجلس شوراي اسالمي گرديد و پس از تصويب 
از سوي  28/10/1390 قانون اساسي، در جلسه مورخه 85صل مجلس، با توجه به ا

شوراي نگهبان نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي نگهبان آن را مغاير با موازين 
از اين قانون . و قانون اساسي ندانست و باالخره بعد از مدتي براي اجرا ابالغ شد شرع 

يز تما ين وجوهتر از مهم يكي. سابق متفاوت است يبا قانون مجازات اسالم يجهات مختلف
اي كه قانون جديد ، در ، به گونهها است مجازات هگذار به حوزقانون يدنگاه جد آن،

فردي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه كيفر بر جامعه و افراد آن هاي راستاي كاهش هزينه
كند و نيز به منظور كاهش بار نظام كيفري و در جهت متنوع ساختن ضمانت تحميل مي

هاي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم و نظام مجازات: اجراهاي جرايم، نهادهايي مانند
  .شناخته استنيمه آزادي را به رسميت 

-بيني كيفرزدايي ميقانون  مذكور با پيش يز برخي ايرادهاي شكلي و ماهوصرف نظر ا

 .اي در كاهش جمعيت كيفري و به ويژه كاهش جمعيت زندان داشته باشدتواند نقش عمده
-در آموزه. هاي كالسيك  جستجو كردشروع كيفرزدايي را بايد در آموزه ،از نظر تاريخي

-سازي و شدتهاي نظام كيفري، موزونهاي مكتب كالسيك، ضمن پذيرش چارچوب

شود و اين باور وجود دارد كه كيفر بايد متناسب با درجه و زدايي از كيفرها نيز توصيه مي
ليكن مكتب تحققي، مخالف هر گونه . ميزان مسؤوليت اخالقي مرتكب جرم تعيين شود

اب جرم آزاد و سياست كيفري مبتني بر تقصير يا مسؤوليت اخالقي است و فرد را در ارتك
هرچند . را پيشنهاد نموده است» حالت خطرناك«داند و به جاي آن نظريه مختار نمي

هاي مكتب تحققي به لحاظ نفي مجازات و قبول اقدامات تأميني، خود به خود به انديشه
» دفاع اجتماعي اوليه«كه اين مكتب همانند مكتب شود، اما به دليل اينكيفرزدايي منجر مي

فراط را در پيش گرفته بود موفقيت چنداني در زمينة كيفرزدايي در راستاي دفاع راه ا
 . اجتماعي كسب ننمود

گرانه قرون از سياست كيفري سركوب تالش شده است كه» دفاع اجتماعي نوين«در مكتب 
ها و نظرات اين مكتب و تأثير آن آنچه كه از تحوالت، انديشه. گذشته، فاصله گرفته شود

زدايي در شود، حركتي هر چند آرام به سوي كيفرنين موضوعه كشورها دريافت ميبر قوا
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چارچوب دفاع اجتماعي و حركت كلي به سمت تخفيف و ماليم نمودن، منعطف كردن و 
  .سازي كيفرهاستموزون

شناسي جرم«، »گرابرچسب زني يا تعامل«مانند نظريه  هاي جديد علوم جنايي،درآموزه
-برخالف آموزه»  ديده شناسيبزه«و رويكرد حمايتي » شناسي انتقاديرمج«، »سازماني

كاري محصول عدالت هاي كالسيك، چارچوب نظام كيفري مورد پرسش قرار گرفته و بزه
نتيجه اين . شودگذاري و تكرار جرم،  محصول سازمانها و پليس قلمداد مي كيفري و قانون

قوق جزا است و براي تحقق اين هدف بايد از محدود كردن دامنة ح ديدگاه، طرح نظريه
 .نشيني حقوق كيفري ازجمله كيفرزدايي بهره گرفتهاي عقبسياست

هاي ها، سياستاخير در رويه قضايي، بخشنامه زدايي، در كمتر از يك دههدر ايران كيفر
 م، قوهر قانون برنامه پنجگذار دكالن قضايي مورد توجه قرار گرفته است و اخيراً قانون

گزين ساختن ضمانت قضائيه را مكلف كرده است تا از طريق تدوين لوايحي در جهت جاي
تدابير انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و : اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل

تر به دولت، به دليل رويارويي هاي بيشاين كار باعث كاهش هزينه. ترميمي اقدام كند
دستگاه عدالت كيفري، جلوگيري از محدود كردن آزادي افراد، جلوگيري از تر مردم با بيش

دار از موقعيت و صالحيت خويش در تشخيص ارتكاب وقوع سوء استفاده مقام صالحيت
زدايي تلقي كرد كه در هاي كيفرتوان جلوهاين اقدامات را مي. شودجرم و امثال آن مي

-ش قانونگذار قرار گرفته است و ميجه و پذيرقانون مذكور، اين سياست جنايي مورد تو

، كه تدوين اليحه جايگزين 1389پنجم مصوب  هتوان گفت، يكي از اهداف قانون برنام
 . است،  محقق شده است كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري

هايي نظير، بيني نهادبه دنبال بررسي و پاسخ به اين سؤال است كه آيا پيش ،نوشتاراين 
ي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي در قانون ياد شده، در هامجازات

توان حقوق ايران قابليت اعمال و اجرا دارد و آيا صرفاً با توسل به سياست كيفرزدايي مي
مانع افزايش جمعيت كيفري و در نتيجه كاهش بار نظام كيفري شد يا خير؟ در اين راستا 

ايجاد بسترهاي فرهنگي الزم، نهادهاي مذكور در كنار ساير  شود كه باچنين استدالل مي
تواند نقش مي... عفو، تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف و : نهادهاي كيفري مانند

 .بسزايي در كاهش جمعيت كيفري داشته باشد
نشيني مداخله عمومي سياست عقب ميهاكه مف يبا توجه به استقاللدر اين پژوهش نخست  

و  ندكرده ا يدامعاصر پ ييجنا ياستدر س )جرم زدايي، قضازدايي و كيفرزدايي(يفري نظام ك
زدايي، به اختصار به بررسي مفاهيم جرم آن،ي ها بازشناختن هرچه بهتر نمونه يبرا يزن

قضازدايي و كيفرزدايي پرداخته خواهد شد و پس از آن به مطالعه و ارزيابي نهادهاي 
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ترين عنوان مهمآزادي، بهتعويق صدور حكم و نظام نيمه هاي جايگزين حبس،مجازات
-و در نهايت نتيجه شودهايي كيفرزدايي در قانون مجازات اسالمي جديد  پرداخته ميجلوه

 .گيري به عمل خواهد آمد
 
 نشيني حقوق كيفريهاي عقبسياست  -1

 جرم زدايي -1-1
 

ام كيفري در جهت اعمال نظ» صالحيت«، ي است كه به موجب آنزدايي، فرآيندجرم    
ي واكنش نسبت به يك شكل خاص از رفتار، يعني رفتار مجرمانه ضمانت اجراها، به منزله

تواند اين جنبش، مي)  10:1384زدايي شوراي اروپا،گزارش جرم. (شودخاص سلب مي
-زدايي قانوني، يا يك رويه عملي، يعني جرمدر چارچوب يك انتخاب رسمي، يعني جرم

زدايي جرم هعملي قرار گيرد؛ با اين توضيح كه جرم زدايي عملي ممكن است زمين زدايي
 يلهبه وس يي رسمي،زداجرم) 84:1387دلماس مارتي،. (قانوني را در آينده فراهم كند

اما . يردگميانجام  كند، يم يرقانون را تفس ييهقضا هكه به موجب آن قو يروش ياگذار قانون
در  يفريعدالت ك يستمس هاي يتكاهش فعال )يجيتدر( يدهپد ي،ملع ييمقصود از جرم زدا

 يتهر چند كه رسماً و قانوناً در صالح ،است و احوال اوضاع يبعض يارفتارها  يقبال برخ
هاي مختلف زدايي ممكن است به صورتو اين جرم حاصل نشده باشد ييريتغ يستم،آن س

مناسب داشتن و  يستمس يعني يفريك يبتعق يستمدر هر دو س يندفرآ ينا .محقق شود
 )236:1387محمودي جانكي،. (شود يقانون بودن واقع م يستمس
-ميوجود دارد  ييزدا به جرم يشتريب يشگرا در آنها كه امروزههايي ينهزمدر خصوص  

 -جرايم زيستي، و رانندگ ييراهنما ي، جرايماقتصاد يمجراتوان به مواردي همچون، 
قضازدايي  اليحة( .، اشاره كردزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكيجرايم امور پ و محيطي

و همچنين برخي نيز بر اين باورند كه از جرايم ) حذف برخي عنوانهاي مجرمانه از قوانين و
زدايي شود و بايد جرم... گري، ولگردي، مصرف مواد مخدر و ديده، مانند تكديبدون بزه

دهند كه هم ازديدگاه فلسفي و هم ازديدگاه لي ارائه ميبراي توجيه و اثبات نظر خود دالي
 حقوقي، قابل بررسي است به اين صورت كه از ديدگاه فلسفي، انسان آزاد آفريده شده و

اضرار "آزادي انسان نيز وسيع است و تنها خط قرمز او  آزادانه بايد زندگي كند و محدوده
كه يك رفتار انساني هنگامي بايد جرم تلقي اند است و از ديدگاه حقوقي نيز معتقد "به غير

رهامي و . (و براي آن مجازات تعيين شود كه آن رفتار دربردارنده ضرري به غير باشد
  )10:1385حيدري،
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زدايي شتاب دهد، قبول اين با وجود اين، امروزه يكي از عواملي كه ممكن است به جرم   
نبودن آنها در نزد افكار  ياجرم بودن  موضوع است كه بعضي رفتارها نامطلوب نيستند و

لذا، بايد مفاهيم جرم و بزهكاري را براي انواع رفتارهاي . شود يم يتلق يكسان يعموم
 )310:1377مهرا،. (اساسي جامعه است هاينقض ارزش هكه دربردارندحفظ كنيم 

 
 قضازدايي  -1-2

ضايي كيفري تعريف كرد توان خارج كردن فرد مظنون از فرآيند رسيدگي ققضازدايي را مي
نجفي . (كه ممكن است در هر مرحله از جريان رسيدگي صورت گيرد

-زماني كه اين امر در چارچوب سياست جنايي تقنيني صورت مي) 130:1390ابرندآبادي،

-گيرد، با خارج شدن رفتار از فرآيند قضايي، ضمانت اجراي كيفري نيز برداشته مي

با حذف ضمانت اجراي كيفري، عنوان مجرمانه نيز از آن از طرف ديگر ). كيفر زدايي(شود
شود كه بين مفاهيم مذكور، ارتباط نزديكي لذا مالحظه مي). زداييجرم(سلب خواهد شد

به دنبال  يفرزدايي،ك در بحث ما و زدايييي، جرمقضازدا به عبارت ديگر، .وجود دارد
نظام  هقلمرو مداخل كردن دودمح: يابي به يك هدف مشترك اند و آن عبارت است ازدست

 . يفريك
با اين وجود، در بعضي موارد قضازدايي به معناي كيفرزدايي نبوده است؛ زيرا به رغم انتقال 
صالحيت رسيدگي بسياري از رفتارهاي ممنوعه از نظام كيفري به نظام اداري، همچنان 

. شده است ضمانت اجراهاي خاص نظام كيفري، نظير حبس براي برخي رفتارها حفظ
اجراي انديشه قضازدايي، رسيدگي به برخي  و اگر در نتيجه) 227،1383و احمدي،زينالي (

چرا كه طبق . اجرايي ارجاع شود -دعاوي به مراجع غير قضايي نظير، مراجع اداري
هاي قانوني ديوان عدالت اداري، رسيدگي شكلي ديوان به آراي قطعي آن مراجع صالحيت

از سوي ديگر، در كشور ما ديوان عدالت اداري بخشي از سازمان امكان پذير است و 
ها به مراجع اداري و اجرايي، به در نتيجه، حتي در صورت تفويض رسيدگي. قضايي است

دليل صالحيت يك مرجع عالي قضايي اداري در كنترل نهايي آراء صادره از آن مراجع، 
بدين ترتيب ، به ) 109:1385كي،محمودي جان. (شودمفهوم ماهوي قضازدايي محقق نمي

رسد كه اصالح قوانين و مقررات راجع به صالحيت و فرآيند رسيدگي، در جهت نظر مي
حذف ضمانت اجراهاي اختصاصاً كيفري نظير حبس از رفتارهايي كه صالحيت رسيدگي 

 .باشداجرايي داده شده است، ضروري  -به آنها به مراجع اداري
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 كيفرزدايي -1-3
 

زدايي و قضازدايي، راهكار ديگر براي كاهش جمعيت كيفري، كيفرزدايي ه بر جرمعالو
در كيفرزدايي منظور اين نيست كه خاصيت جرم بودن فعل يا ترك فعل سلب شود، . است

بلكه هدف موزون ساختن جرم و كيفر است، بدين معني كه در اكثر موارد از شدت مجازات 
) 312:1381كالنتري،.(جازات از آن سلب مي شودكاسته مي شود و يا خاصيت كيفري م

ياد شده است، بيش از » زدايي ناقصجرم«شناسي از آن به كيفرزدايي كه در دانشنامه جرم
زدايي مورد توجه دست اندركاران عدالت كيفري قرار گرفته است؛ زيرا با حفظ وصف جرم

از   يترمحظورات كم است، از آن زدوده شده يفريواكنش ك كه تنها يرفتار يمجرمانه برا
تواند ضمانت گذار ميو بدين وسيله قانون) 99:1381رايجيان اصلي،( .دارد ييزدا جرم

 .هاي نوين هماهنگ و منطبق سازداجراي كيفري را با مفاهيم و ارزش
توان آن را به كند بررسي شود، مياگر فرآيند كيفرزدايي از نظر مبنايي كه آن را توجيه مي

گذار در ايي قانوني و قضايي تقسيم كرد؛ در كيفرزدايي قانوني، مستقيماً خود قانونكيفرزد
كارگيري تدابيري نظير، آزادي مشروط، نهاد شود و با بهجهت تعديل كيفر، وارد عمل مي

اما . كند شدت ضمانت اجراها را كم كندسعي مي... تخفيف، تبديل، معافيت از مجازات و 
. يفر از سوي قانون به قوة قضائيه سپرده شود، كيفرزدايي قضايي استاگر اختيار تعديل ك

مثالً، در كيفرزدايي قضايي ممكن است اين اختيار به قاضي داده ) 198:1383سلطانفر،(
بيني شده هر كدام را به صالح شود كه در حين صدور حكم، از ميان دو مجازات پيش

 .تشخيص دهد اعمال نمايد
قضايي، ممكن است در حين تعقيب تحقق يابد، اين امر در برخي از  شكل ديگر كيفرزدايي

-ها ايفا ميهاي حقوقي، با توجه به نقش مهمي كه پليس و دادسرا در كنار دادگاهسيستم

كنند، اين صالحيت و اختيار را به آنها داده است كه در برخي موارد و با احراز شرايطي از 
    .آيد ورود به فرآيند كيفري جلوگير بعمل

در . بندي كردي امكان ارزيابي نيز، تقسيمتوان بر مبناعالوه بر تقسيم فوق، كيفرزدايي را مي
شود؛ كيفرزدايي اين صورت كيفرزدايي به دو شكل ناخودآگاه و ارادي تقسيم مي

ها نسبت به اشخاص يا ناخودآگاه، فرآيندي است كه گرايش به كاهش يا حذف مجازات
ه كه از لحاظ حقوقي، هيچ قدرت ارزيابي دربارهاي معين دارد، بدون ايننسبت به رفتار

 ه در مورد اين نوعنمونبراي ) 26:1384محسنيان،. (ها وجود داشته باشدتوسل به آن
مصوب  يتوبه و انكار در قانون مجازات اسالم يقاز طر ييزدايفربه ك توانيم يفرزدايي،ك

در باب (133 و132 ،)در باب لواط(126و 125 ،)در باب زنا( 72،81به مواد  1370
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) در باب سرقت( 200و) در باب محاربه( 184 ،)در باب شرب خمر(182 و181 ،)مساحقه
به اجرا ) يخاص يطبا شرا(توبه مرتكب يقها از طردر آن ييرزدايفك ياستكرد كه س  اشاره
 يطياقرار به زنا با شرا پس از يانكار زان ،از همان قانون  71در ماده  ينهمچن. آيد يدر م

 يقاز طر يفرزدايي، كمانند يگريبه موارد د يا. مؤثر دانسته شده است ي،در سقوط حد شرع
 يقاز طر يفرزداييك ي،شاك يا يدهدگذشت بزه زوكارسا يقاز طر يفرزداييسازوكار عفو، ك

 يقاز طر يفرزداييمجازات و ك ياجرا يقتعل يقاز طر يفرزداييمجازات، ك يلتبد يا يفتخف
و نه در ، به طور ناخودآگاه هاآن رسد همهميبه نظر  .اشاره كرد توانيمشروط، م يآزاد

 .است  يافتهراه  يفريو مقرّرات ك ينبه قوان، منسجم يچارچوب
شود كه به كاهش برعكس، در كيفرزدايي اختياري يا آگاهانه، فرآيندي در پيش گرفته مي

ه اشخاص يا رفتارهاي معين گرايش دارد و در آن ها نسبت بيا حذف اجراي مجازات
نظارت بر ارزيابي و برآورد تناسب يك چنين راه حلي توسط برخي نهادهاي اجراي قانون 

 )26:1384محسنيان،.(گرددلحاظ مي
اخير، اين الگوي راهبردي كيفرزدايي به صورت  هتر از يك دهدركشور ما نيز، در كم

ها،  قوانين برنامه سوم، م كيفري، در رويه قضايي، بخشنامهآگاهانه در جهت كاهش بار نظا
هاي كالن قضايي از سوي مقام معظم رهبري و لوايح چهارم و پنجم توسعه، سياست

پيشنهادي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسالمي، به وضوح ابتدا در سياست جنايي قضايي 
بيني پيش. ذيرش واقع شده استو در مرحله بعد در سياست جنايي تقنيني، مورد توجه و پ

آزادي در هاي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم و نظام نيمهمواردي مانند مجازات
 .قانون مجازات اسالمي جديد ، مؤيد اين نظر است

در قانون مذكور، عالوه بر موارد فوق، موارد ديگري كه جايگاهي در قانون مجازات   
جهات  دامنه  7و  5هاي در بند 36 ماده از جمله، .بيني شده استسابق نداشته است پيش

ديده يا  خفيف بودن زيان وارد شده به بزهبيني مواردي مانند، ندامت و تخفيف را با پيش
قانونگذار اين اختيار را به دادگاه داده است  38 در ماده .توسعه بخشيد نتايج زيانبار جرم

در صورت احراز جهات  ،هفت و هشته در جرائم تعزيري درج ،پس از احراز مجرميت كه
در  ، يا ودش اصالح مي اجراء مجازات مرتكب،عدم دهد كه با  تشخيص چنانچه تخفيف

جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات گذشت شاكي و صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و 
 .جبران آن، حكم به معافيت از كيفر صادر كند

به  قانونگذاركه  استسقوط مجازات  يده موارد جداز جمل يزدرأ ن ياعمال قاعده  
 يهبه كل را قاعدهاين دامنه اعمال  قانون مذكور، 119 هماد و ضمنن پرداخته ه آصراحت ب

هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن  "دارد يم يانمزبور ب هماد .است داده تسري يمجرا



 

 

 

 

 

 

 
 يمجازات اسالم ديدر قانون جد زداييفريك هايجلوه نتريمهم  /66

رديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن كيفري مورد شبهه يا ت ؤوليتو يا هريك از شرايط مس
 120هماد ينهمچن ".يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نخواهد شد

در جرائم موجب حد به استثناي " :مي داردحد مقرر مستوجب به جرائم  درخصوص
محاربه، افساد في االرض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به 

 ".شودنميل حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت تحصيل دلي
افراد نابالغ : دارد به صراحت بيان مي 145 ورد مسئوليت كيفري اطفال نيز مادهدر م  

 في مسؤوليت كيفري نابالغ شامل همهاطالق اين ماده در ن. وليت كيفري نيستندؤداراي مس
بيني نشده است و براي شود و قيدي براي آن پيشابواب حدود، قصاص و تعزيرات مي

 )85،1388فتحي،. (افراد نابالغ فقط اقدامأت تأميني و تربيتي درنظر گرفته شده است
اشاره كرد  113ماده  1توان به تبصره هاي ديگر كيفرزدايي در قانون مزبور، مياز نمونه  

گذار توبه را براي محارب قبل از ، قانون1370كه برخالف قانون مجازات اسالمي 
 1 بيني كرده است، يا در تبصرهشود ، پيشستگيري كه موجب سقوط مجازات حد ميد

كه قانون مجازات حد قوادي را منوط به تحقق زنا يا لواط دانسته است، در حالي 241ماده 
سابق، صرف جمع كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط را براي تحقق جرم قوادي كافي 

 .دانسته بود
شود، آگاهانه و در راستاي موارد فوق، كه خود به كيفرزدايي منجر مي رسد همهنظر ميبه

البته غير از موارد فوق، موارد ديگري در قانون . كاهش جمعيت كيفري صورت گرفته است
اين  و پرداختن به آن از عهده دارد يمجزا و مورد يبه بررس يازنمذكور وجود دارد كه 

هاي كيفرزدايي در قانون ترين جلوهتار حاضر به مهملذا در نوش. نوشتار خارج است
مجازاتهاي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي پرداخته : مذكور، يعني

 .شودمي
 

 هاي كيفرزدايي در قانون مجازات اسالميجلوه -2
 هاي جايگزين حبسمجازات -2-1

 

 ،يجوامع انسان يناول شيدايآن است كه از زمان پ يانگرب يفريك حقوق يختار همطالع
-يرا دنبال م يها در هر دوره اهدافمجازاتو مجازات وجود داشته است  همواره جرم و

تحول  و ييردستخوش تغ يزها نجازاتسبك م اهداف و ي،با تكامل جوامع بشر .اندكرده
جرا ا يانهبا اهداف انتقام جو اند وظالمانه بوده خشن و يارها بسابتدا مجازات. شده است

ها بوده  ها شدت آن مجازات ينا هاي يژگيو يناز بارزتر و شدنديم
زندانها،  يستمجنبش اصالح س ،فرانسه 1789وقوع انقالب  با) 178:1377كاتينگام،(.است
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آن از اروپا  هگرفت و دامن ترييششدت ب، هانآحقوق  يتو رعا يانزندان يطبه شرا جهتو
 )42:1380في و ديگران،جن. (يدرس ،آن يبخش شمال ژهيوبه يكا،فراتر رفت و به قاره آمر

با  و بزهكاربه جرم و  يو نگاه علم يشناسجرم ياتنظر يدايشبا پ نيز، درعصر حاضر
خود را به  يكار، جاو طرد بزه يانهاست، اهداف انتقام جو يمارب كاربزه كهينا بر يدتأك

 مانند ي،بدن يفرهايك و حيات  سالب يها مجازات ،دوران يندر ا .داد يانهگرا اهداف اصالح
خود را به  يحذف و جا يريگبه طور چشم يفريك هقطع عضو و شالق از زراد خان

و زندان كه  يدهگرديدار مجازات حبس پد يناكارآمد اكنون، .دادند يمجازات سالب آزاد
به  ليتبد، باشد  بزهكارو محل اصالح  يمقابله با بزهكار يبرا يابزار رفت يانتظار م
 )23:1389و ديگران، يخسرو شاه.(شده است يمجرا يبازآموز يبرا يا مدرسه

. رو بوده استروبه يتبا عدم موفق ،است كه زندان از همان آغاز به كار خود ينا يتواقع
در درون زندان صورت  ،الزم ياصالحات ساختار يدباور بودند كه با ينابتدا منتقدان بر ا

باشد كه كرامت  يا به گونه يدداخل زندان با يطشوند و مح يدبن طبقه يانو زندان يردگ
 يها از شاخه يكيبه منزله » ها زندان علم اداره« يلدل ينبه هم. شود يتدر آن رعا يانسان

  سده ياصالح و درمان مجرمان كه از ابتدا يدشا وجود نهاد تا ةبه عرص پا ييعلوم جنا
 ينبا ا )17:1382، يآشور. (دان فراهم گردددر زن، شناخته شده بود يضرور يامر يستمب

 يشپ از يكار، يبانزندان و زندان ي علم اداره يجزندان و ترو ياصالح ساختار درون ،حال
 .يدزندان آشكار گرد يانبارنبرد و روز به روز اثرات ز

 يجهت نگهدارهاي سرسام آور هزينه مانند يادي،ز باريانآثار ز ،منتقدان و مخالفان زندان
به  يمجرا يادازد، كار يرويحذف مجرم از جامعه و محروم كردن جامعه از نيان، از زندان

پذيري افراد زنداني، يتلؤوحس مس ينابودي، فاسد شدن افراد زندان، تكرار جرم يژهو
به  ،اشتباه صادر شده يها قابل جبران بودن حكم يرغ، آمدن سطح بهداشت و اخالق يينپا
 يفرهابودن ك يتعارض زندان با اصل شخص، و فرد ي عمر از دست رفتهدر بازگرداندن  يژهو
ذكر  زندان يرا برا ...دارد و يمفرد آثار سوء مستق يكانكه بر خانواده و نزدآن يژهوبه

، زندان يمخرب و ناكارآمد يراتتأث ينبه علت هم )34:1384ي، مقدادي،گودرز(. اند كرده
دوم قرن  يمهدر نشكل گرفت، به طوري كه  يللالميندر سطح ب ييزدا حبس يها جنبش
-مهم ،داشت  يفرشناختيك ي وشناخت جرم هجنب تريشكه ب يالمللينكنگره ب يننخست ،نوزدهم

كنگره  يندر ا .داد صآن اختصا يبموضوع مطالعات خود را به اصالح زندان و معا ينتر
در لندن  »مجازاتي بو سركو گيرييشپ يالملل ينكنگره ب«با عنوان 1872كه به سال 

 يهتوص  يسالب آزاد يفراجتناب از ك يهاو روش يآزاد لبساير غ يفرهايك شد، يلتشك
در ) 34:1381بختياري و ديگران،( .سؤال رفت يرزود ز يليخ ،مجازات زندان لذا .يدگرد
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المنفعه، حبس خانگي، كار در خدمات عام: كشور فرانسه، از مجازاتهاي جايگزين مانند
خاك پور و . (شوداستفاده مي... هاي بسته، نظارت الكترونيكي، جزاي نقدي و شهرك
و بعد از محاكمه ) دادسرا(و اين مجازاتها در دو مرحله قبل از محاكمه ) 6:1388زارعي،

 .شودديده مي) دادگاه(
 يو دانشگاه يدر محافل علم يشسال پ بيستحدود  از ييزدا جنبش حبس يران نيزدر ا
 ،سال قبل دهاز بدين معنا كه . شد ياننما ييجنبش قضا يكس در قالب سپ و عشرو

ها مواد مستند آن كردند وياستفاده م حبس يگزينجا يها موارد از مجازاتبعضي قضات در 
بازدارنده را به صورت  يها مجازات - انون مجازات اسالميق 17ه ماد و به ويژه 728، 22
سرانجام، . شد ود و بدين ترتيب خأل قوانين پر ميب – بر شمرده است يو نه حصر يليتمث

مربوط به كه برنامه چهارم توسعه  يازدهمفصل گذار در اين اقدامات باعث شد كه قانون
منظور   به  كلف كند كهم ييه راقضا ةقو، 125 هماد ، ضمناست  ييامور قضا ي توسعه

 تريشتناسب ب يجادمعه و ادر جا  مجرمان يتاصالح و ترب يننو يها از روش يريگ بهره
و  يهمجازات حبس را ته هاي يگزينجا ي يحهال مجرم،  يتجرم و مجازات و شخص يانم

و  تدوين شد »ياجتماع يها مجازات يحهال«با عنوان  1384در سال اين اليحه . كند ئهارا
 يها بحث و بررس پس از مدت شد و يمتقد ياسالم يبه مجلس شورا يبتصو براي

 يها مجازات«تحت عنوان  ي جديد در ذيل فصل نهمر قانون مجازات اسالمدباالخره 
 .گنجانده شد 86 يال 63مواد ضمن  »حبس يگزينجا

خدمات «، »مراقبت هدور«هاي جايگزين حبس را شامل، قانون يادشده، مجازات 63 ماده
» عيمحروميت از حقوق اجتما«و  »جزاي نقدي روزانه«، »جزاي نقدي«، »رايگان  عمومي

كه با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، داند مي
ديده و ساير اوضاع و احوال در صورت  مجرم، وضعيت بزه هوضعيت، شخصيت و سابق

 .شود گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف تعيين و اجرا مي
است از  ه دنبال كاهش آمار آنگذار باما سؤال اين است كه اوالً، جمعيت زنداني كه قانون

توان از تورم هاي جايگزين، ميكه آيا با توسل مجازاتچه افرادي تشكيل شده است و اين
شناسي جمعيت موجود در شد كه گونه درپاسخ بايد متذكر كاست؟» جمعيت زندان«

سرگرداني در  گر نوعي افراط، ناهمگوني وبيان نيست وبخش رضايت چندانزندانها، 
هاي زندان هاي مختلفي از افراد دربه طوركلي، گونه .استياست جنايي مبتني بر حبس س

) 3 يواقع يانزندان يامحكومان به حبس ) 2متهمان ) 1شامل  ؛شوندداري ميفعلي ايران نگه
-داري ميمحكوميت خود در حبس نگه ياجرا انتظار در ي كهمحكومان) 4ي محكومان مال

از كيفر زندان به منزله جانشين جزاي نقدي نسبت به آنان استفاده  محكوماني كه) 5شوند، 
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تواند دركاهش هاي جانشين ميكه استفاده از مجازاتاين) 118:1386نجفي،. (شده است
هاي حجم جمعيت زنداني مؤثر باشد غير قابل انكار است، اما نبايد تصور كرد كه مجازات

كارهاي ارائه شده براي كاهش است؛ زيرا راه جانشين، تنها راه حل مشكل جمعيت زنداني
زندانيان  هشامل هم) 83الي  63مواد (جمعيت زندان در قانون مجازات اسالمي جديد  

ها يعني همان محكومان واقعي به كيفر شود و فقط بخشي از جمعيت زندانفوق الذكر نمي
توجه به جديد بودن  هاي جايگزين حبس باتوسل به مجازات. زندان را كاهش خواهد داد 

آنها، قطعاً مشكالت اجرايي خواهد داشت و همانگونه كه در برخي كشورها از جمله، 
در كشورهاي  كشورهاي اروپاي غربي، جانشين مجازات زندان با موفقيت همراه بوده

با مشكالتي همراه ... جهان سوم، به داليل مختلف از جمله نبود منابع مالي، فساد اداري و 
اجرا و  از توسل، يداست با يرپذ تا آنجا كه امكانبنابراين، ) 26:1386آشوري،. (است بوده

و مستمر  يواقع ييزدا زندان يكبه   و اجتناب نمود مند يدهو نافا ثمر يب يفرهاياعمال ك
 و گودرزي بروجردي. (است گرا يدهفا يفرشناسيهمان ك  ينا زد كهدست 
 )35:1384،مقدادي

منصب خاص   تأسيس در جهت رسيدن به اهداف فوق، ابزار قضاييترين مهميكي از 
فايده تأسيس چنين  .ها است، به نام قاضي اجراي مجازاتها براي اجراي مجازات قضايي
ها و اين نكته اساسي است كه هرگاه قاضي  مجازات  قضايي سازي اجراي ،در واقع ،نهادي
داشته ، اختيار تبديل يا حذف آن را داندمفيد ني آن را  مجازات و يا شيوه ياجرا  ادامه
راهبرد ، رسد وجود چنين ابزاري در اختيار نهادهاي مجري كيفر نظر ميبه .باشد

در قانون مجازات اسالمي مصوب  .كند  نظير و با ثبات همراه زدايي را با پيشرفتي بي زندان
ه است، اما متأسفانه بيني شدوجود چنين نهادي پيش نيز به تبعيت از قانون فرانسه 1390

قانون مذكور قانونگذار براي اين قاضي تنها نقش مشاور در نظر گرفته است  76در ماده 
حكم، تشديد،  يتواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجرا ميكه وي به طوري

تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد 
ها و حتي در  مقامي به نام قاضي اجراي مجازات ،از كشورها  كه در بسياريحال آن ،ندك

 .ها تأسيس شده است دادگاه اجراي مجازات ،برخي كشورها
 

 تعويق صدور حكم -2-2
 

مجازات و  يفتخف يبرا يمختلف يممكن است از نهادهاي، دادرس ياندر طول جر يقاض   
اجتماع به  ييكار به جامعه و اصالح نهاازگشت بزهباو  هدف .آن استفاده كند يقتعل يا

نظر  مورد االيام يم جوامع از قد يكه در تمام يياز نهادها يكي. است ييدستگاه قضا يلهوس
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اين نهاد در جريان پيدايش مكتب تحققي . مجازات است يقذاران بوده است، نهاد تعلگقانون
و به دنبال اهميت يافتن » رم مداريمج«به » جرم مداري«و در نتيجة تغيير رويكرد از 

وارد نظام حقوقي فرانسه گرديد و  1881شخصيت متهم، براي نخستين بار در سال  هپروند
و داراي ) 276:13ايوالسال،(توان آن را از جمله دستاوردهاي جرم شناسي تلقي كرد مي

دار، كمك به هاي مانند جلوگيري از تأثير سوء مصاحبت مجرم با زندانيان سابقهويژگي
-مجرم براي اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه، صرفه جويي در هزينه

 )8:1379وليدي،.(هاي زندان و استفاده جامعه از كار و فعاليت مجرمين است
شد و  يوارد نظام حقوق 1304در ايران نيز، نهاد تعليق مجازات براي نخستين بار در سال 

قانون  اما يكي از نوآوري اليحه. دارد يطوالن ةسابق يزن يرانگفت در حقوق ا توانيم
تحت عنوان ) 44الي  39مواد (بيني نهادي در ذيل فصل پنجم مجازات اسالمي جديد پيش

در لغت به معناي معلق كردن، آويختن و آويزان  »ويقتع«. است» تعويق صدور حكم«
به  يقتعو ي،در اصطالح حقوقو ) 404:1363عميد،. (كردن چيزي به چيز ديگر آمده است

قانون مذكور، قانونگذار اين اختيار را  39در ماده .  انداختن صدور حكم است عقب يمعنا
 ،متهم يتپس از احراز مجرم ،8تا  6 هدرج يرموجب تعز يمدر جرابه دادگاه داده است كه 

ه موجب ك يو سوابق و اوضاع و احوال يو اجتماع يخانوادگ ي،فرد يتبا مالحظه وضع
ماه تا  6صدور حكم را به مدت  ير،ز يطدرصورت وجود شرا ،است يدهارتكاب جرم گرد

 جبران) 3 ؛اصالح مرتكب بيني پيش )2 يف؛وجود جهات تخف) 1؛اندازد يقسال به تعو2
مذكور  دهما هتبصر. مؤثر كيفري سابقه فقدان )4؛ جبران يباتترت يبرقرار يا زيان و ضرر
ه حكم براساس ماد يبه تبع اجرا را  كه محكوم داندمي  را محكوميتيمؤثر  محكوميت  نيز،
موجب قانون مذكور، دادگاه در  بهلذا  .كند يمحروم م يحقوق اجتماع از ،قانون ينا 25
جرايم، اختيار و صالحيت الزم براي تعويق صدور حكم را ندارد و فقط در جرايم  همه

در صورت وجود ز مجرميت، صدور حكم را تواند پس از احرا مي 8تا  6 رجهتعزيري د
نهاد به صورت  ينا  .سال به تعويق اندازد 2ماه تا  6به مدت  39 شرايط مذكور در ماده

پس از احراز  39 هبا توجه به ماد نيز زمان صدور قرار حكم و نه شود ويقرار صادر م
 .تنخواهد داش موضوعيتقرار در دادسرا  صدور اين لذا استمرتكب  يتمجرم

تعويق ساده و تعويق مراقبتي، مورد توجه : اجراي قرار تعليق صدور حكم، به دو شكل
در مدت تعيين  كه گرددمي مرتكب كتباً متعهد ، در تعويق ساده. گذار قرار گرفته استقانون

بيني شود كه در آينده نيز نشود و از رفتار وي پيش يوسيله دادگاه، مرتكب جرم  شده به
مرتكب ، ساده يقتعو يطعالوه بر شرا ي،مراقبت يقاما در تعو .خواهد شدمرتكب جرم ن

دادگاه را در مدت  يلهبه وس 42مقرر شده در ماده  تدابير و دستورات گردديمتعهد م
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تعهدات زير را  يدبامرتكب  يمراقبت يقدر تعو  .به موقع اجرا گذارد ياكند  يترعا يق،تعو
توسط مقام  ي كهحضور به موقع در زمان و مكان) الف :بپذيرد و به انجام آن تن در دهد

 ي كهارائه اطالعات و اسناد و مدارك) ب. شودتعيين مي ناظر يمددكار اجتماع يا يقضائ
اعالم هرگونه ) ج. كنديل تسه يمددكار اجتماع يبرا را تعهدات محكوم ينظارت بر اجرا

 از آن به يپانزده روز و ارائه گزارشتر از در مدت كم ييجاهجاب ياشغل، اقامتگاه  ييرتغ
 .كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور) ي، دمددكار اجتماع

 )ا .م.ق 41ماده (
تا درجه  يرتعز يا يهدرصورت ارتكاب جرم موجب حد قصاص، د يق،مدت تعو طول در  

درصورت همچنين  .كند يمصادر  يتاقدام و حكم محكوم يقهفت، دادگاه به لغو قرار تعو
بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به  يك يبرا تواند يم يدستورات دادگاه، قاض ياجرا  عدم

با توجه به  تعويق مدت گذشت از پس. صادر كند يتحكم محكوم يااضافه  يقمدت تعو
 يزو ن يمددكاراجتماع يهادستورات دادگاه، گزارش يمرتكب به اجرا يبنديپا يزانم

 يفراز ك يتصدور حكم معاف يا يفرك يينمرتكب، دادگاه حسب مورد به تع يته وضعمالحظ
 .كند ياقدام م

مناقشه بوده محل دانان و حقوق پردازان يهاز طرف نظر همواره يقتعل نهاد هرچند بحث   
 يدبا ،و صدور حكم يدگيكار پس از ارتكاب بزه و رسدارند بزه يدهعق برخياست و 

شود و  يم يضداجتماع يمناسب در مقابل رفتارها اقدام باعث عدم يقلمجازات شود و تع
استمرار  يبرا يعنوان فرصت  آن به يفري، ازحقوق ك يستأس يناز ا يكاران با برخورداربزه
 ينكه ممكن استبا توجه به ا رسد يبه نظر م يكن،ل .كنند يمجرمانه خود استفاده م يتفعال

يا رفتار و   شرافتمندانه هاي يزهانگي مانند، وجود اصخ يطياز طرف افراد تحت شرا جرم
 يجادبه ارفاق و ا يازجوان بوده و ن يا مرتكبوندد و يبه وقوع بپديده گفتار تحريك آميز بزه

منظر مناسب است و  ينا زا يقبه جامعه برگردد،  نهاد تعل يگرتا بار د داشته باشدفرصت 
البته براي كارايي بيشتر نهاد مراقبت نبايد به  .گشت فرد به جامعه شودبازباعث  تواند يم

در نظر گرفته  يزكاران و حل مشكالت آنها ن اشتغال بزه يدبلكه با ،اكتفا نمودنظارت فشرده 
  .شود

براساس به اين معنا كه . ديگر، استفاده از اين نهاد براي جامعه نيز منفعت دارد از طرف   
موضوع هم به طور  ينكرده است و ا يداپ يشافزا فرييك يتكه جمع يافتدر توان يآمارها م

 توان يم يزجهت ن يناز ا. گردد يعمده به صدور مجازات حبس نسبت به مجرمان برم
اين مدت مرتكبان به موجب  كوتاه يها خرد و به خصوص حبس يمبود كه در جرا يدوارام

در نتيجه . گردد يقتل يسالب آزاد يفرك يبرا يخوب ينجانشو  ، وارد زندان نشوندنهاد
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جامعه نيز، مخارج نگهداري آنها را تحمل نخواهد كرد و  از نيروي فراوان اين گروه از 
 . نصيب نخواهد ماندبزهكاران نيز بي

يت ، عالوه بر اينكه صدور حكم محكوم يقتعو هاساس فلسفه قاعد رسد،به نظر مي   
 يهنظر با زاي زندان است، جرمسابقه و مبارزه با آثار نوعي اخطار به مجرمان  بي

 .شودميبه افراد متهم  بزهكاري برچسب مانعكه بطوري است نيز قابل توجيه  يزن برچسب
 ) 19،1391حمايت، اردبيلي، روزنامه(

به  استمهم  يحقوق يساتاز تأس توان از نهاد تعويق صدور حكم كه يكييمبنابراين،    
داشته  يينظام جزا يبرا يآثار مطلوب توانديكرد كه م ياد يفرزداييكي از ابزارها يكيعنوان 
از  يباعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاق ،شود يحاگر در عمل از آن استفاده صح وباشد 

 يعاد يو بازگشت به زندگ شدن ياجتماع ي بازبرا كاربزهو كمك به  يدارتكاب جرم جد
و  ينمجرم يتمعه از كار و فعالاستفاده جا وزندان  هاي ينهدر هز ييجو در جامعه و صرفه

از  يادينهاد تا حدود ز يناستفاده از ا ين،عالوه بر ا. شود يتكرار يمآمار جرا يلكاهش تقل
 يزرا ن ياجتماع يبازپرور آيندو فر كند يم گيرييشفرهنگ زندان پ يرشپذ هيدپد  تحقق

-داشته باشند و قانوننهاد توجه  ينبه ا يشتراگر قضات برسد، كند و به نظر مي يم يلتكم

اكنون با . شود ينهاد م ينا يشترب ييموجب كارآ را گسترش دهدآن شمول  يرهگذار هم دا
يابي يكي و ارز همطالع به توان ، ميآن  يو كاركردهاتعويق صدور حكم  بررسيبه  يتعنا

 .پرداخت  يآزاد نظام نيمه هاي قانون مجازات اسالمي يعني،ديگر از نوآوري
 

 مه آزادينظام ني -2-3
 

با وجود اين، . جهان است يانكار در تمام يرقابلشده و غ يرفتهپذ يزندان مجازات   
يكي از مشكالت زندان اين   .اندمجازات برشمرده ينا يبرا يفراوان دانان معايبحقوق

زندان به  در محيط بستهاي و ارتباطي حرفه -است كه ايجاد انواع امكانات، آموزشي، فني
گوي نيازهاي متنوع مددجويان باشد، امري غير ممكن و بسيار تواند پاسخطوري كه ب

از  يننو ييكنند تا با اعمال نهادهايتالش م يفريك مدرن يهانظام لذا،. پرهزينه است
مجازات  ينجامعه كاسته و بر نكات مثبت ا وفرد، خانواده او  يمضرات مجازات زندان برا

هاست كه با روش يناز ا يكي يآزاديمه نظام ن .ه كنندو اصالح مجرم استفاد يهتنب يبرا
 يكروش از  ينا. دارد يدكأبر او ت يمدا يبر نظارت ووقت مجرم موافقت كرده يمه ن يآزاد

 ينتضمنيز ها را بودن مجازات يمجرم را حفظ كرده و اصل فرد يطرف ثبات خانوادگ
 .دهديمر ااصالح مجرم را در دستور كار قر يگركند و از طرف ديم
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) يكسان براي همه(مديريت واحد  دهنده اين نكته است كه اعمال شيوهها نيز نشان يافته  
و اين پيام را   تواند تغييرات اصالحي مورد نظر را در زندانيان فراهم آورددر زندان نمي

زندانيان، الزم  يكسان براي همهمديريت واحد و  سازد كه به جاي اعمال شيوهكار ميآش
اين ) 29:1382سخاوت،(ست از الگوهاي ديگر همچون، نظام نيمه آزادي استفاده شود ا

كم كار خود خارج از محيط زندان را نوع نظام، كه به موجب آن، محكوم شغل و يا دست
-توان به حبسكند ميدر طول روز حفظ و شبها و روزهاي تعطيل را در زندان سپري مي

 )99:1391آنسل،(  .اي نزديك دانستهاي پايان هفته
از  يمندو بهره يفريحقوقدانان ك ياتبا استفاده از نظر ي جديد نيزقانون مجازات اسالم   

از شخص  يترا در جهت حما يآزاد يمهنظام ن ي،المللينشناسان بجرم گفتمان حاكم بر
ماده دو  فصل هفتم در و در شناخته است يتجامعه به رسم يتبزهكار، خانواده او و در نها

 . پرداخته است آن يينبه تب
 عليه دانسته كه بر اساس آن محكوم يايوهرا ش يآزاد يمهنظام ن ، قانون ينا 55ماده      

 ي،حرفه آموز ي،آموزش ي،احرفهي هايتحكم حبس، فعال يتواند در زمان اجرايم
 ينمستمر را بر ا يماده نظارت ينا. در خارج از زندان انجام دهد راها ينا يرو نظا يدرمان

حكم به اعمال نظام  يعمل قضات برا ياراخت همحدود يزن 56ماده  .است نظام در نظر گرفته
درجه  يريتعز يهابه حبس يمجرمان را مشخص كرده و محكومان قطع يبرا يآزاد يمهن

 ي،شغل يتفعال يكمناسب، تعهد به انجام  ينسپردن تأم ي،را مشروط به گذشت شاك  7 تا 5
 ي،و يتمحكوم را با رضا يماريب يا يادو درمان اعت يخانوادگ يت در تداوم زندگمشارك

-كه دوره حبس آن ي راماده محكومان يناست كه ا يگفتن. نظام قرار داده است اينمشمول 

توانند در يم يزمحكومان ن ينا : داردميو مقرر  مدنظر قرار داده است يزن يدهرس يانهها به م
را  يآزاد يمهصدور حكم ني، قانون يطازات در صورت دارا بودن شراتحمل مج هطول دور

 يآزاد يمهنظام ن يقانونگذار اجراالبته . خواهد بود يدگيموظف به رس گاهتقاضا كنند و داد
 ينيها و اقدامات تأم نظر سازمان زندان يركه ز نموده يآزاد يمهمراكز ن يسرا منوط به تأس

 .پردازديم يتبه فعال يتيو ترب
ها سازمان زندان هنام يينبه آ ،كشور ما در يآزاد يمهنظام ن يفريكيس سأت يخيتار هسابق  

در صرفاً مقررات  يناما ا. برمي گردد يانقالب اسالميتي قبل از و ترب ينيمأو اقدامات ت
كه نسبت به اصالح  يتوانستند با اعتماديحبس م يانحبس بود كه مجرمجازات  جرايا

 نطام نيمه آزادي نيز . برخوردار كنند يازاتامت يكردند، آنها را از برخ دايپ يهعلمحكوم
 كه به اين معنا. بيني شده بودپيشنيز نوجوانان  يتكانون اصالح و ترب هنام ييندر آهمچنين 

در كانون اصالح  يمدت كه ينوجوانتشخيص مي دارند،  يتمديران كانون اصالح و ترب اگر
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ادامه  يتدر خارج از كانون اصالح و ترب يزخود را ن يتمحكوم يهد بقتوانيميت بوده، و ترب
كار نوجوان بزه يابه كودك  يگربه عبارت د. نمودندميبرخوردار  يتمز ينرا از ا وي ،دهد

 يتها به كانون اصالح و تربو شب بخوانددادند كه روزها در مدرسه درس ياجازه م
 . بازگردد

جامعه : توان از بسياري از مضرات زندان، از جملهزادي، ميبا اجرايي شدن نهاد نيمه آ
سريع گريز شدن فردي كه مجازات او تمام شده است، جلوگيري كرد و اصالح مجرم را ت

عمومي جلوگيري و جامعه نيز از  اجرايي آن را بر بودجه همچنين از تحميل هزينه. نمود
به عالوه، روابط عاطفي، خانوادگي،  .كاران بهرمند نمودنتايج و ثمرات كار و خدمت بزه

رسيدن به اهداف فوق منوط به اين است  ،البته. شودكار نيز مختل نميشغلي و اجتماعي بزه
تا ورود و خروج به محكومان  گرفته شودنامه در نظر  يينناظر در آ يمتول يكابتدا  كه در

 .به حبس در خارج از محيط زندان را كنترل كند
دركاهش جمعيت كيفري و به  تواند نقش عمدهنكه نهاد مذكور ميالوه بر ايبنابراين، ع   

هاي حبس و تعويق صدور ويژه كاهش جمعيت زندان داشته باشد، همانند، نهاد جايگزين
كه  ينگاه مثبت. هايي كيفرزدايي در قانون مجازات اسالمي جديد  تلقي شودحكم از جلوه

آن  ياز اجرا يانداز مثبتشده است، چشم يحقوق هايدنها يندانان به ااكثر حقوق ياز سو
 .   قرار داده است يحقوق هجامع يرو يشها پدر دادگارا 

تواند نتايج مطلوبي از جمله كه استفاده از اين نهادها مينظر از اينبا اين حال، صرف       
انوادگي مجرم، دار، حفظ ثبات خجلوگيري از تأثير سوء مصاحبت مجرم با زندانيان سابقه

كمك به مجرم براي باز اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه، استفاده 
به دنبال داشته باشد، اما شايد دليل اصلي تأسيس ... جامعه از كار و فعاليت مجرمين و 

كارايي . ها باشدويژه كاهش زندانچنين نهادهايي، بيشتر براي تعديل جمعيت كيفري و به
مند دستگاه جا و درعين حال ضابطهتر اين نهادها، قطعاً بستگي به استفاده بهيشهرچه ب

عليه نيز بايد به نحو مطلوبي مورد از محكومبي عالوه، چون استفادهبه. يفري داردعدالت ك
در خصوص موجبات و شرايط استفاه از تأسيسات كيفري مذكور توجيه شود و قاضي 

استفاده از اين امتيازات، دادن فرصت  ي تفهيم نمايد كه فلسفهاطعيت به ومحكمه بايد با ق
باشد، لذا محكوم عليه بايد در قبال استفاده از آنها احساس دين كند و جهت اصالح وي مي

صورت، چنانچه محكوم عليه احساس كند آزادي آن را لطفي در حق خود بداند در غير اين
هاي دولت و يا تقليل جمعيت زندانها صورت وي به داليل اقتصادي مانند، كاهش هزينه

فرايند  دين در قبال جامعه، خود را برنده گرفته است در آن صورت به جاي احساس
 .تعقيب و مجازات خواهد دانست
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 نتيجه گيري
 

. هاي اساسي در نظام عدالت كيفري استامروزه تورم جمعيت كيفري، يكي از چالش
نشيني نظام كيفري را در قالب غالباً راهبرد عقب حل،گذاران به عنوان يك راهقانون

در اين ميان، كيفرزدايي به . اندزدايي، كيفرزدايي و قضازدايي پذيرفتههاي نظير، جرمسياست
گذار تر مورد توجه قانونها دارد بيشتري نسبت به ساير سياستدليل اينكه محدوديت كم

 .قرار گرفته است
در راستاي كاهش تورم جمعيت كيفري، در  قانون مجازات گذار در ايران نيز، قانون

هاي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم و نظام مجازات: اسالمي جديد  نهادهايي مانند
توانند در حقوق ايران با نهادهاي مذكور مي. نيمه آزادي را به رسميت شناخته است

داشته باشند، مشروط بر موفقيت همراه بوده و نقشي عمده در كاهش جمعيت تورم كيفري 
ي گران سياست جنايي قرار گيرد تا زمينهكه راهبردهاي پيشنهادي مورد توجه كنشاين

 اجراي بهتر اين نهادها در جامعه فراهم شود؛
از يك سو برنامه و اقدامات الزم در جهت بسترهاي فرهنگي الزم با همكاري دستگاه 

نحوي كه زندگي در زندان و آثار سوء آن بههاي گروهي صورت پذيرد ذيربط، نظير رسانه
شود به معرض نمايش گذاشته شود و از سوي ديگر، با ي زنداني ميكه دامن گير خانواده

اندركاران مسائل قضايي ها، ضمن توجيه كردن نهادهاي مذكور براي دستهمايش برگزاري
ود تا نگاه و نگرش به و مجريان قانون، ابعاد روان شناختي و جامع شناختي آن تشريح ش

ابزاري كامالً  و در حقوق كيفري، مجازات به منزلهحقوق كيفري و مجازات تغيير نموده 
 . استثنائي در نظر گرفته شود

هاي مذكور، ساير نهادهاي حقوق كيفري نيز مانند، كارگيري از نهادعالوه، به موازات بهبه
 .توجه قرار گيردمورد ...  عفو، آزادي مشروط، تخفيف، تعليق و 

 نهادهاياستفاه از  يطدر خصوص موجبات و شرا يبه خوب يدبا يهمحكوم علدر نهايت، 
 هكه فلسف يدنما يمتفه يبه و يتبا قاطع يدمحكمه با يو قاض هشد يهمذكور توج يفريك

در  يهمحكوم عل يدبا يعني. باشديم يدادن فرصت جهت اصالح و يازات،امت يناستفاده از ا
د واال نتايج استفاده نامطلوب از سياستهاي فوق عمالً كن ينتفاده از آنها احساس دقبال اس

به بي اثركردن سياست سزادهي مجازات حبس خواهد شد و ارتكاب جرم را براي فرد 
 .  بزهكار به عنوان يك عمل اقتصادي توجيه خواهد كرد
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