
 

  
سياست  ؛ با تأكيد بر رويكردمدار هاي جامعه بستر مجازات

  ايران يجناي
  دكتر عباس منصورآبادي

  دانشگاه پرديس قم استاديار
  سلمان كوناني

 شناسي دانشگاه شيراز دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق كيفري وجرم

 چكيده
كـه در   هسـتند هـايي   ، مجـازات )كيفر حبس  جايگزين( مدار هاي جامعه زاتمجا

هـا و نهادهـاي دولتـي     راستاي سياست جنايي مشاركتي در بستر جامعه، نه در مؤسسه
 هـا  ايـن مجـازات  از جملـه  . شـود  هاي مشابه، اعمال و اجرا مـي  همانند زندان و مؤسسه

المنفعه، محروميت از حقوق اجتمـاعي،   متوان به دوره مراقبت، جريمه روزانه، كار عا مي
آزادي و  منـزل، سيسـتم نيمـه    تعليق ساده و آزمايشي، بازداشت آخر هفتـه، حـبس در  

برخي از كشورها مثل فرانسه با فراهم آوردن لـوازم  . راهكارهايي از اين قبيل اشاره كرد
ـ (سـاالر   جامعه مـردم  ـو مقدمات امر و نيز اتخاذ مدل سياست جنايي دولت   معنـاي   هب

هـا اسـتقبال    طور گسترده از ايـن مجـازات   در قوانين جزايي خود به )دقيق و خاص آن
اين در حالي اسـت كـه در ايـران     .اند اند و در عمل نيز به نتايج مثبتي دست يافته كرده

نخسـت   در ايـران . انـد  گذار مواجـه نشـده   هاي اجتماعي هنوز با استقبال قانون مجازات
 ،تدارك ديده شـد براي اين منظور  ،جايگزين كيفر حبس ،جتماعيهاي ا اليحه مجازات

گذار از تصويب اليحه  دهد كه قانون ولي تصويب اليحه قانون مجازات اسالمي نشان مي
گردان شـده و مـواد آن را بـا تغييراتـي در اليحـه مجـازات        هاي اجتماعي روي مجازات

از صويب نهايي اين اليحه، تصورت  در شود مي بيني اسالمي منعكس كرده است و پيش
  . رو شود جهت اجرايي با موانع و مشكالت زيادي روبه

هـاي اجتمـاعي در قبـال بـزه و      تجربه تقنيني و قضايي فرانسه در اتخاذ واكنش
هاي ترميمي اتخـاذي در سياسـت جنـايي كشـورهاي اسـتراليا و       نيز برنامهو بزهكاري 

اي  تجربـه  اهش جمعيـت كيفـري زنـدان   كـ  زدايي و زدايي، قضا نيوزلند در مسير حبس
عنـوان   توانـد بـه   تجربه كشورهاي يادشده مـي . موفق و قابل استناد در اين عرصه است

 و ، لـوازم اصلي راهبردي در بسترسازي مناسب براي طراحي و اجراي مجازات اجتماعي
هـاي اجتمـاعي در    هـاي فـراروي مجـازات    موانـع و چـالش   ها و نيز شـناخت  آن جايگاه
  .مورد استفاده قرار گيردجنايي ايران  سياست

هاي  جايگزين سياست جنايي، حبس، مدار، جامعه هاي مجازات :گان كليديواژ
  .سياست جنايي مشاركتي حبس،
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  مقدمه
هاي اخيـر، ضـرورت اتخـاذ     با ظهور و بسط دستاوردهاي عدالت ترميمي در دهه

طـور خـاص    بـه ( فـر حـبس  به كيموازات آن، كاهش توسل  به محور و هاي جامعه مجازات
). 240، 2005پـر،   اسـتون و پـي  ( پيش نمود يافتـه اسـت   از بيش )مدت هاي كوتاه حبس

بار آن بر سالمت و  ها و تأثيرات زيان هاي ناشي از تراكم جمعيت زندان معضالت و آسيب
شناسان پيرامون پيامدهاي ناگوار زندان در  كيفر شناسان و امنيت جامعه و نيز تذكر جرم

، )تكـرار جـرم و اعتيـاد   (شـناختي   ، جرم)هاي مسري انتقال بيماري(هاي بهداشتي  نهزمي
و اجتمـاعي   )لحاظ تورم جمعيت در بندهاي مختلف زندان تجاوزهاي جنسي به( اخالقي

كه مسئله ضرورت كاهش جمعيت كيفـري   باعث شده است )انقطاع شغلي و خانوادگي(
المللـي بـه موضـوع     اي و بـين  وح داخلي، منطقهويژه در دو دهه اخير در سط ها، به زندان

تبـديل  ها  اندركاران مسائل قضايي و مديريت زندان اصلي بحث محافل علمي و نيز دست
   ).3، 1384بولك، (شود 

با تعديل سياسـت جنـايي خـود كـه      ،از جمله فرانسه ،رو، خيلي از كشورها ازاين
محور  هاي جامعه سوي اتخاذ واكنش به ،بوده است» سزادهي«طوركلي متأثر از رويكرد  به

هاي عـدالت ترميمـي از    امروزه رهيافت ،اين افزون بر. اند در قبال بزهكاري متمايل شده
جمله قضازدايي و مشاركت جامعه مدني و نهادهاي غيررسمي در مقابله با بزهكـاري در  

ني مواجـه  هاي حقوقي با استقبال شـايا  سياست جناييِ روبه اصالح و تعديل بيشتر نظام
رفته زمينـه اجتنـاب از توسـل بـه كيفـر       ترديدي نيست كه اين فرآيند رفته. شده است

  .هاي اجتماعي را فراهم خواهد ساخت حبس و پذيرش هرچه بهتر و بيشتر مجازات
صورت ويژه مـورد   هاي اخير اين مهم را به در سال ،جامعه حقوقي و قضايي ما نيز

مجـامع  علمـي  گيـري از تجربيـات و دسـتاوردهاي     هتوجه قرار داده است و در پـي بهـر  
هـايي   ها و كتـاب  نويسندگان، مقاله همت به راستا دراين. ي برآمده استدانشگاهي و قضاي

در اين ها و سمينارهاي مختلفي  كنفرانسهمچنين  1.ليف شده استأحدي ت تا ترجمه و

                                                           
نشر  هاي زندان، ، جايگزين)1382(آشوري  محمد: رد اشاره كردتوان به اين موا براي نمونه مي .١

؛ عليرضا 40، الگوي كيفري و ارزيابي انتقادي، فصلنامه مفيد، ش)1382( گرايش؛ حسين غالمي
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اجرايـي سـاختن   در عمـل تمايـل زيـادي بـه      ترتيـب  ايـن  بـه  1 .است دهشبرگزار زمينه 
  . ده استشسوي آينده آغاز  حركت نويدبخشي به ووجود آمده  هاي يادشده به انديشه

سو، نشان از نياز جامعه ما به ابزارهاي نـوين در عرصـه سياسـت     از يك موارد  اين
ها نسبت  جنايي دارد و از سوي ديگر، توسعه و تحول سياست جنايي و دگرگوني انديشه

رو، ضرورت دارد جايگـاه، لـوازم، موانـع و     ازاين. كاري را در پي داردبه چگونگي مهار بزه
و  »مشـاركتي شـدن  « سـوي  هاي فراروي حركت و تحول سياست جنايي ايران به چالش

مدار از منظر جامعه ايراني و شرايط موجود مورد بررسي قرار  هاي جامعه پذيرش مجازات
مـدار در   هـاي جامعـه   زمينـه مجـازات  بسـتر و  «نخستين گام در اين راه، مطالعـه  . گيرد

  .است »سياست جنايي ايران
هـاي   ميـزان اسـتقبال از مجـازات    ، اين است كـه پرسش قابل طرح در اين زمينه

ي ايـران  كنوندر نظام حقوقي و قضايي ) هاي حبس رآيند پذيرش جايگزينف(مدار  جامعه
  تا چه حد است؟

   :اين قرار است در جهت پاسخ به پرسش باال، فرضيه اين پژوهش از
راهبـردي آن، ظرفيـت و شـرايط     هـاي  چهـارچوب سياست جنايي فعلي ايـران و  

  .صورت فراگير ندارد بهرا مدار  هاي جامعه پذيرش و اجرايي ساختن مجازات
پردازيم و پس از آن، جايگاه  راستا نخست به ترسيم و شناسايي موضوع مي دراين

  . كنيم يهاي يادشده را در ايران بررسي م مجازات
مـدار در   هاي جامعـه  مجازات: آوريم رو، مطالب مورد نظر را در دو مبحث مي ازاين

مدار در سياست جنـايي   هاي جامعه و جايگاه مجازات) يكم گفتار( عرصه سياست جنايي
  ).دوم گفتار(ايران 

                                                                                                                                        
؛ ولي رستمي 37هاي مجازات زندان و نهاد تعزير، فصلنامه مفيد، ش  ، جايگزين)1382(محوالتي 

مهوري اسالمي ايران، رساله دكتري حقوق كيفري و ، سياست جنايي مشاركتي در ج)1385(
ارزيابي ميزان اثربخشي ) 1385(مقدم  شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي؛ حسن قاسمي جرم

نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و  هاي اجتماعي در حقوق ايران، انگلستان و آمريكا، پايان مجازات
 ). ع(شناسي، دانشگاه امام صادق  جرم

همايش راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري . 1: توان به دو همايش اشاره كرد براي نمونه مي. 1
هاي حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه شيراز، شيراز، ارديبهشت  زندان با همكاري انجمن علمي دانشكده

  .1386المللي راهكارهاي كاهش استفاده از مجازات حبس، تهران،  اولين همايش بين. 2؛ 1385
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  مدار در عرصه سياست جنايي هاي جامعه مجازات - گفتار يكم
هـاي يادشـده و    كـارگيري مجـازات   در به مورد نظرقبل از بيان تجربه كشورهاي 

بايـد واژه سياسـت    ،هـا  ها و بستر الزم در جهت اعمـال و اجـراي آن   فراهم آوردن زمينه
بر اين اساس، مطالب ايـن مبحـث را   . ي مرتبط را تعريف كنيمها اي از واژه رهجنايي و پا

، ارزيـابي  )بنـد دوم (ه ، تجربـه فرانسـ  )يكـم بنـد  (هـا   تعريـف واژه : يـم آور بند مي در سه
  ).بند سوم(محور  هاي جامعه مجازات

  ها تعريف واژه -يكمبند 
. 2؛  سياست جنـايي  .1 :رابطه با موضوع پژوهش، تعريف دو واژه ضرورت دارددر 

هاي مزبور را تعريـف و در   در اين بند واژه رو، ازاين. جايگزين محور يا جامعه هاي مجازات
  .دهيم حد ضرورت توضيح مي

داراي يـك مفهـوم    1سياسـت جنـايي  اند  طور كه بعضي از نويسندگان گفته همان
همـان  منظـور از سياسـت جنـايي    مفهـوم مضـيق   در . اسـت موسع و يك مفهوم مضيق 

هـاي اسـت كـه بـا      در مفهوم موسـع، مجموعـه روش  آن مراد از و  سياست كيفري است
دهـي   مجرمانـه سـازمان  ه خـود را بـه پديـد    هـاي  ت اجتماع پاسـخ ئها هي كارگيري آن هب

  . كند مي
تحـول از   حركـت و معنـاي   عنوان يك فرآيند اسـتراتژيك، بـه   سياست جنايي، به

جبران خسارت از دولت به  مبتني بر ميانجيگري وي ها روشسوي  هاي سركوبگر به روش
پاسـخ  ، )پديـده مجرمانـه  وقوع از  پس( واكنشيدر كنار پاسخ  است و ت اجتماعأكل هي

ـ    .دريگ مينيز دربررا  )پديده مجرمانه يش از بروزپ(پيشگيرانه  سـوي  ه حركـت از جـرم ب

                                                           
1. Criminal Policy  ظاهراً نخست در زبان آلماني برابرkriminal politik  توسط

ده كرگونه تعريف  اينوي واژه مزبور را . كار برده شده است به »فوئر باخ « حقوقدان برجسته اين كشور
 »هدد ها عليه جرم واكنش نشان مي اي كه دولت با استفاده از آن هاي سركوبگرانه مجموعه شيوه«: است

   .اين تعريف بيشتر بيانگر مفهوم سياست كيفري است ).11، 1382 الزرژ،؛ 397، 1372 لواسور،(
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است، پديده مجرمانه در معناي عام دربرگيرنده هرگونه رفتار متضمن تخلف از هنجارها 
  1).24و  13، 1992، دلماس مارتي( عنوان انحراف هچه بو عنوان جرم  هچه ب

ها  بستر جامعه و نه در مؤسسههايي است كه در  مدار، مجازات هاي جامعه مجازات
نـوعي   هـا بـه   شود و جامعـه در اعمـال آن   اجرا گذاشته مي و نهادهاي دولتي كالسيك به

عنــوان كيفرهــا يــا  هــا بــه هــا كــه از آن ايــن مجــازات. كنــد و حضــور دارد مداخلــه مــي
شـود، مـانع ورود و نگهـداري بزهكـار در      اجراهاي كيفري مشاركتي نيز يـاد مـي   ضمانت
مقـدم،   قاسـمي (آيـد   اجـرا درمـي   شود و كيفر در جامعه بـه  ي كالسيك رسمي مينهادها
مدار با نظـارت،   هاي جامعه ديگر، مجازات عبارت به). 21-9، 1384؛ رستمي، 3-6، 1385

اجـرا   به...) ها و ها، بيمارستان ها، انجمن همانند بانك(مداخله يا مشاركت نهادهاي خاصي 
ار براي تحمل محكوميت كيفري در جامعـه بـاقي خواهـد    بر اين اساس، بزهك. آيد درمي
  . ماند

شـود،   ها موجب مقداري محدوديت در آزادي بزهكار مـي  حال اين مجازات درعين
، 1385نجفي ابرنـدآبادي،  (كند  يا انجام تكاليفي را به او تحميل مي زيرا رعايت شرايط و

طور  تواند امور خود را به و مي همچنين بزهكار تا حد زيادي از آزادي برخوردار است 2.)3
    .معمول انجام بدهد

                                                           
هاي گوناگوني از آن  ولي تعريف ،گذرد زمان چنداني نميي است جناييكار بردن واژه س از به. 1

 سياست جنايي مجموعه منظم اصولي است كه دولت :معتقد است )Von List( فون ليست. استشده 
 دنديو دووابر ).11، 1382 الزرژ،( بخشد ها مبارزه عليه بزه را سامان مي وسيله آن هو جامعه ب

)Dondiea De Varbre( سياست جنايي يك هنر و فن است كه موضوع آن كشف  :معتقد است
اصطالح سياست .  )296 ،1371 لواسور،( سازد هايي است كه مبازره مؤثر عليه جرم را ميسر مي روش
 ويژه صورت جامع و مانع مورد مداقه قرار نگرفته است؛ به بيش به و زبان كم ي در كشورهاي انگليسيجناي
با داخل  جويي در استعمال واژه سياست جنايي و شناسان آمريكايي با صرفه شناسان و جامعه جرم

از  ،كيفري شناختي عدالت ساختن كنكاش در اين زمينه و مطالعات پيرامون آن در قلمرو مطالعات جرم
 ).21، 1375آنسل، (اند  كنار مسئله گذشته

كه در سياست جنايي كشورهاي مختلف ) جايگزين زندان(هاي اجتماعي  از جمله مجازات. 2
المنفعه، جريمه نقدي روزانه، محروميت از برخي حقوق  توان به كارهاي عام پذيرفته شده است، مي

ديق يادشده در كنار نهادهايي چون نظارت الكترونيكي، مصا. اشاره كرد... اجتماعي، دوره مراقبت و
هاي  جايگزين«به ... آزادي، بازداشت آخر هفته و تعليق مجازات، تعليق توأم با آزمايش، سيستم نيمه
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توجـه بـه    و انساني است كه باو ابزار مناسب سازوكار  كي نيگزيجا يها مجازات
بـدون ترديـد اعمـال چنـين     . ي استريكارگ به ، شرايط و موقعيت بزهكار قابلتيشخص

تـأثير   بزهكـار ن شـد  يشدن و اجتمـاع  در بازسازگار تواند هايي تا حد زيادي مي مجازات
اي است كه زمينه جبران ضرر و زيـان   گونه ها به اعمال اين دسته از مجازات. داشته باشد

  .سازند پيش فراهم مي از را بيشمتضرر از جرم 
  تجربه كشور فرانسه -بند دوم

هاي زندان براي نخستين بار در كنگره پيشگيري از وقوع جرائم  موضوع جايگزين
هـاي اجرايـي آن عمـدتاً بـه      شد، ولـي پيگيـري تحقـق برنامـه     مطرح) 1876(در لندن 

  . گردد مي هاي پس از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد باز سال
نـام   هاي اين سازمان در رابطه با مجازات زندان، تهيه قواعدي به از نخستين اقدام

حت عنوان قطعنامـه  ت» قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصالحي با زندانيان«
است كه مقررات مربوط به نحوه رفتار با زندانيان، اداره زندان و برنامه روزانه آنان  1955
   1.شود قاعده شامل مي 99را در 

                                                                                                                                        
» كيفرهاي بديل زندان«شايان ذكر است كه كنار گذاشتن عنوان . موسوم شده است» كيفر سالب آزادي

، از »محور مدار يا جامعه هاي جامعه مجازات«آزادي و انتخاب عنوان جديد سالب  اجراهاي غير يا ضمانت
منظور اجتناب از القاي نفي و طرد كلي كيفرهاي سالب آزادي است كه عنوان اوليه آن را در  سو به يك

/ هاي حبس جايگزين/ يعني حذف جنبه سلبي عنوان كيفرهاي بديل حبس(كند  ذهن متبادر مي
ها و القاي  بخشي مستقل به اين نسل از مجازات و از سوي ديگر، با هدف هويت) زندان آلترناتيوهاي كيفر

خود و نه در ارتباط با زندان و معايب آن،  خودي مدار به هاي جامعه اين موضوع است كه مجازات
 ).تأكيد بر جنبه ايجابي عنوان جديد(اند  مشروعيت و جايگاه خود را در حقوق كيفري كسب كرده

نام قواعد حداقل  قطعنامه ديگري به 1990، سازمان ملل در سال 1955دنبال قطعنامه  به. 1
وضوح  قطعنامه توكيو به. تصويب رساند را به) معروف به قواعد توكيو(راجع به تدابير غيرسالب آزادي 

ها و  حال جايگزين هاي عضو گوشزد كرده و درعين هاي قرارهاي بازداشت و كيفر حبس را به دولت زيان
قطعنامه هفتمين كنگره پيشگيري از جرم و اصالح مجرمان . ها نيز توصيه كرده است هايي براي آن بديل

ريزي در مورد  كند كه بايد تحقيق و برنامه هاي عضو پيشنهاد مي سازمان ملل متحد، به دولت
ايش دهند كنند، افز كننده آزادي را كه به كاهش جمعيت زندان كمك مي اجراهاي غيرسلب ضمانت

 ).124، 1999بيشاپ، (
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تأكيد اصلي اين قواعد بر انساني و معنوي كردن فضاي داخل زندان و تعديل آثار 
هاي زنـدان در فرانسـه بـه     زينطور مشخص، استراتژي جايگ است، اما به... زاي آن و جرم

مدت  هاي كوتاه بر حبس 1آزادي سالب هاي جايگزين گردد كه طي آن بازمي 1975سال 
   .اند ناظر بوده) هاي تا سه ماه حبس(

تواننـد   مدت حداكثر تا ده روز مـي  هاي كوتاه مطالعات نشان داده است كه حبس
الي ده روز تا سه مـاه قطعـاً   هاي با بخش براي بزهكار باشند، ولي حبس يك شوك نجات

ساز است، زيرا در چنين مواردي فرصت رسـيدگي بـه وضـعيت زنـداني و اعمـال       مشكل
، در 1975گـذار فرانسـوي از سـال     ترتيـب قـانون   بـدين . هاي اصالحي وجود ندارد برنامه

 2»هـا  سيستم جايگزين«مدت تا سه ماه را درچارچوب  بيشتر موارد كيفرهاي حبس كوتاه
  ).539، 1378نجفي ابرندآبادي، (جه قرار داده است مورد تو

هايي است كه يا در دادنامه كيفري يا پس  هاي كيفر سالب آزادي، بديل جايگزين
ها عمـدتاً شـامل    اين جايگزين. شوند مطرح مي) در زمان اجراي مجازات(از صدور حكم 

سـت  هـاي جنـايي معمـوالً مشـمول سيا     شـوند و حـبس   اي مـي  كيفرهاي حبس جنحه
   .شده در قانون شوند، مگر در موارد تصريح جايگزيني واقع نمي

رونـد   شـمار مـي   به) نزديك به جنحه(هايي كه از درجه پنجم  كه خالف مضافاً اين
هـاي حـبس    در حقوق فرانسـه، جـايگزين  . شود نيز، مشمول سياست جايگزيني واقع مي

  . ها آمده است مجازات 3»فردي كردن«ذيل مبحث 
                                                           

كننده آزادي نسبت به  اجراهاي غيرسلب برخي معتقدند كه اتخاذ و اجراي ضمانت. 1
اجراهاي  تر است و اگر از ضمانت صرفه لحاظ اقتصادي مقرون به هاي سالب آزادي، به مجازات
طور  اجراها را به ضمانت تواند اين نحو كامالً محسوسي مي كننده آزادي استفاده شود، دولت به غيرسلب

 ).123، 1999بيشاپ، (تر اعمال كند  ارزان
2  . Alternatives. 

ها كه در تحوالت اخير، حقوق كيفري آن دامن اشخاص حقوقي را  اصل فردي كردن مجازات. 3
قطعاً با اصل شخصي بودن  شود، ها تعبير مي نيز گرفته و گاهي از آن به اصل شخصي كردن مجازات

از مسئوليت هر شخص در برابر عملي كه خود  است اصل شخصي بودن عبارت. متفاوت است ها مجازات
معناي برقراري  كه اصل فردي كردن به هاي مربوط به آن عمل، درحالي انجام داده و تحمل مجازات

ها  بنابراين در اصل فردي كردن مجازات. تناسب ميان مجازات و نحوه اجراي آن با شخصيت مجرم است
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-24در مـاده  » كيفرهـا «ر فرانسوي در بخش سوم قانون جزا با عنـوان  گذا قانون
ها شامل  در فرانسه جايگزين. صراحتاً به اصل فردي كردن كيفرها اشاره كرده است 132

جايگزين حبس شـده  ) كيفر مستقل(اجراي اصلي  عنوان ضمانت شوند كه به اقداماتي مي
  . شوند ميبيني و قيد  و عمدتاً در حكم قاضي دادگاه پيش

هـاي   و اقـدام ) مـالي (هـاي نقـدي    جـايگزين : از ها عبارتند مصاديق اين جايگزين
   1.كننده يا سالب حق و باالخره پروباسيون يا تعليق آزمايشي محروم هاي مشابه، جايگزين

ويـژه جريمـه    توان به نهـاد جريمـه، بـه    مي) مالي(هاي نوع اول  راجع به جايگزين
كننده يا سالب حقوق شامل موارد زيـر   هاي محروم ترين جايگزين مهم 2.روزانه اشاره كرد

هـاي تربيتـي همـراه بـا      منع رانندگي خودرو، ضبط درآمد ناشي از جرم، اقـدام : شود مي
آموزش  4يا تعليق ساده، 3تحميل تكاليف خاص، آزادي همراه با مراقبت، تعليق آزمايشي

                                                                                                                                        
) حقيقي يا حقوقي(با شخصيت مجرم ) از نظر نوع، ميزان و نحوه اعمال(صل تناسب ميان مجازات از ا

ها، ستون فقرات  اصل شخصي كردن مجازات). 541، 1378نجفي ابرندآبادي، (آيد  ميان مي سخن به
شناسي و  شود كه خود از جمله دستاوردهاي مكتب تحققي ايتاليايي در جرم ها محسوب مي جايگزين

 .حقوق جزا است و مكتب دفاع اجتماعي نوين نيز، از آن حمايت كرده است
اول، اجتناب از : گونه ديگري نيز مورد توجه قرار داد توان به هاي كيفر حبس را مي جايگزين. 1

تبديل يك كيفر غيرسالب آزادي به يك كيفر سالب آزادي؛ دوم، اجتناب از اجراي كيفر حبس همانند 
هاي صادرشده پس از صدور حكم يا در زمان اعمال محكوميت همانند  زات؛ سوم، بديلتعليق اجراي مجا

هاي خانگي همراه  آزادي، اعزام زنداني به خارج از زندان بسته يا نگهداري در محيط باز، حبس نهاد نيمه
  ... .با نظارت الكترونيكي، آزادي مشروط و

از شمول اين ) معناي اعم كيفري به( هاي قرار بازداشت موقت شايان ذكر است كه جايگزين
جاي قرارهاي تأمين كيفري، قرار ميانجيگري و قرار كنترل قضايي وجود  بحث خارج است و در فرانسه به

  .شود دارد كه مانع از زنداني شدن متهم مي
آلمان از نخستين كشورهايي است كه به فردي كردن جريمه، يعني تناسب آن با وسع مالي و . 2
ديدگان  هاي مالي مشابه در خصوص ميزان خسارت بزه از اقدام. جرم، مبادرت ورزيده استدرآمد م

در نظام كيفري انگلستان اشاره كرد كه جايگزيني براي حبس  )Compensation(توان به غرامت  مي
  .رود شمار مي به

3. Probation. 
4  . Simple Suspension. 
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بـاالخره كـار بـه نفـع جامعـه       ت، وه يك نوع كـارآموزي روزانـه اسـ   ك 1تربيت روزانه و
   3.صورت گسترده جايگزين حبس شده است سال اخير به 25كه در  2)خدمات عمومي(

جايگزين نوع سوم يعني پروباسيون يا تعليق آزمايشي مستلزم دو مرحلـه احـراز   
مجرميت و سپس عدم صدور حكم محكوميت مرتكب است كه به احكام تعويقي مشهور 

و معافيت  4ها عبارتنداز تعويق صدور حكم محكوميت گونه از جايگزين مصاديق اين. است
  5.6از مجازات

) مجـازات (قانون جزاي فرانسه به تعويق يا تعليق صدور حكـم   132-60در ماده 
بـر اسـاس مـاده    . ساده و آزمايشـي : احكام تعويقي نيز بر دو قسم است. اشاره شده است

يري مجـرم در شـرف تحقـق باشـد و خسـارات      نظر دادگـاه بازپـذ    زماني كه به 60-132
برهم خوردن نظم (ديده در دست جبران و همچنين پيامد اجتماعي جرم  واردشده بر بزه

. تواند صدور حكم مجازات را به تعويق بينـدازد  در شرف توقف باشد، دادگاه مي) عمومي
ت در در اين صورت قاضي در حكم خود تاريخي را كه براي صدور واقعي حكم محكوميـ 

  . كند گيرد، مشخص مي نظر مي

                                                           
1  . Daily Training. 
2  . Community Service. 

هاي كيفر سالب آزادي و طرح اوليه آن در شوراي اروپا نشستي در سال  در باب جايگزين. 3
. هاي زندان اروپايي مطرح و تشريح شد هاي حبس، براي مديران سازمان برگزار و مسئله جايگزين 1985

هاي كه  جايگزين -الف: تصويب رسيد هاي مطرح شد و به در اين نشست سه برداشت و تعبير از جايگزين
عنوان كيفر  هايي كه به جايگزين -غايتشان جرح و تعديل در نحوه اجراي مجازات حبس است؛ ب

هايي كه زمينه اجتناب از اجراي مجازات حبس يا  جايگزين -شوند؛ ج مستقل در حكم دادگاه قيد مي
  .سازند اجتناب از كيفر حبس را فراهم مي

4  .  Deffering of Sentence.  
5.  Absolute Discharge. 

موجب  تعويق صدور حكم محكوميت در نظام كيفري ايران وجود ندارد، ولي تعليق تعقيب به. 6
اي از قوانين  قانون اصالح پاره 22و ماده ) 1352الحاقي (مكرر قانون آيين دادرسي كيفري  41ماده 

كيفيتي كه در معافيت از مجازات نيز به . به رسميت شناخته شده است) 1356مصوب (دادگستري 
 .بيني نشده است حقوق فرانسه وجود دارد، در حقوق ايران پيش
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قانون مزبـور، تصـميم نهـايي در مـورد صـدور       132-62همچنين بر اساس ماده 
در جلسـه  . پـذيرد  حكم مجازات، يك سال پس از نخستين تصـميم تعويـق صـورت مـي    

تواند متهم را از مجـازات   شود، قاضي مي گيري نهايي برگزار مي جديدي كه براي تصميم
ي را به كيفر مقرر در قانون محكوم كند و يا بار ديگر صدور حكم مجازات معاف دارد يا و

  . به تعويق اندازد 132-60وي را با لحاظ شرايط ماده 
، قانون جزاي فرانسه، حكم معافيت از مجـازات  132-59براين، مطابق ماده  عالوه

جبران و  عليه شود كه بازپذيري مجرم محقق، خسارت واردشده به مجني زماني صادر مي
دادگـاه در ايـن مـورد اختيـار دارد كـه      . اختالل ناشي از ارتكاب جرم متوقف شده باشد

مجـازات شـامل   از  البتـه معافيـت  . تصميم معافيت را در سجل قضايي مجرم ثبت نكند
   1.هاي دادگاه براي مجرم نخواهد شد معافيت از پرداخت هزينه

المنفعـه در زمـره    كارهـاي عـام  در پايان، شايان ذكر است كه خدمات عمومي يا 
المنفعه بديلي است كه  كار عام. شوند اجراهاي اصلي جايگزين حبس محسوب مي ضمانت

ها بـا دسـتگاه    مستلزم همكاري جامعه، كارفرمايان و مؤسسات دولتي از جمله شهرداري
  . شود قضايي است و نمادي بارز از سياست جنايي مشاركتي تلقي مي

شوند كه در تمام مدت مقـرر   ر با پذيرش اين حكم ملزم ميمحكومان به اين كيف
جاي رفتن به زندان، به انجام كارهاي الزامي در محيط كار خـود يـا در    توسط دادگاه، به

   2.شود، بپردازند مقامات قضايي مشخص مي محيط كار ديگري كه از سوي
جاي مجازات  تواند به قانون جزاي فرانسه، قاضي دادگاه مي 131-8موجب ماده  به

مدت اشتغال به كارهاي . حبس، محكوم را مشمول حكم انجام يك كار عمومي قرار دهد

                                                           
وضوح تفاوت تعويق صدور حكم و  قانون جزاي فرانسه، به 132-60و  132-59با مقايسه مواد . 1

قاضي بايد در خصوص اصالح مجرم، ترميم  132-59مطابق ماده . شود معافيت از مجازات روشن مي
ازگشت آرامش به جامعه اطمينان حاصل كرده و پس از احراز اين شرط با حصول ديده و ب خسارات بزه

قاضي بايد اين شرط را در  132-60كه حسب ماده  اطمينان، مجرم را از مجازات معاف دارد، درحالي
  .شرف تحقق ببيند و به همين جهت صدور حكم را به تعويق اندازد

گذاران فرانسه قرار گرفت،  ، مورد توجه سياست1920اين تدبير براي نخستين بار در سال . 2
 .عنوان كيفر جايگزين وارد حقوق جزاي اين كشور شد به 1985ولي در سال 
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صدور . انجام برسد ماه به 18ساعت است كه بايد حداكثر در  240تا  40المنفعه بين  عام
پذيريد و قاضي پـس از تفهـيمِ    صورت حضوري صورت مي حكم كيفر خدمات عمومي به

مي به متهم و با حضور وي در جلسه دادگاه و موافقـت صـريح   حق رد كيفر خدمات عمو
  . ورزد او با اين كيفر، به صدور حكم محكوميت كار عمومي مبادرت مي

قانون جزاي فرانسـه، كيفـر خـدمات عمـومي در حكـم       131-22موجب ماده  به
كارهاي عادي و در نتيجه مشمول  قوانين مربوط به كار در شهر، كار سـخت، بهداشـت،   

مني و مقررات خاص زنان و جوانان اسـت و محكـوم مشـمول امتيازهـاي قـانون كـار       اي
محكوم در كنار انجام اين كار قادر خواهد بود كه به فعاليت شغلي خود نيز، تـا  . شود مي

ــردازد     ــد، بپ ــر اصــلي لطمــه نزن ــه تحمــل كيف ــه ب ــاني ك ؛ 16-9، 1382آشــوري، (زم
؛ 153-150، 1998؛ بيشـاپ،  11-3، 1381؛ رايجيـان اصـلي،   13، 1377تيرگرفاخري، 

  ).44، 1995مسنر و روجريو، 
  محور هاي جامعه ارزيابي مجازات  - بند سوم

گر پذيرش يـك سياسـت    محور، به بهترين وجه ممكن، تداعي هاي جامعه مجازات
ها در بسـتر جامعـه و نـه در نهادهـاي      جنايي مشاركتي هستند، زيرا اين دسته مجازات

هـا محـل اجـراي     براي نمونه بانـك . شوند اعمال مي) هاي مشابه سهزندان و مؤس(دولتي 
حكم جريمه روزانه، يعني دريافت آن، خواهند بود يا ممكن اسـت خـدمات عمـومي در    

هـا بزهكـار در    بـا اجـراي ايـن مجـازات    . اجرا شود... هاي سالمندان و ها، خانه بيمارستان
ين تحمـل كيفـر صادرشـده، حفـظ     ماند و در واقع آزادي خـود را در عـ   جامعه باقي مي

  ).21، 1384؛ رستمي، 33-24، 1385مقدم،  قاسمي(كند  مي
هاي اجتماعي مستلزم اين است كه دادرس با مـتهم بـه گفتگـو     برخي از مجازات

طـور دادرسِ   همـين . بپردازد و در مورد صدور مجازات اجتماعي با وي بـه توافـق برسـد   
شـاركت مـردم و جامعـه مـدني انجـام وظيفـه       هاي اجتماعي با م مسئولِ اجراي مجازات

محـور مطـرح    هـاي جامعـه   واضح است كه چنين ملزوماتي كه پيرامون مجـازات . كند مي
كند كـه   هاي پارادايم عدالت ترميمي را در جامعه بيان مي سو انعكاس مؤلفه است، از يك

وي به معني بسترسازي الزم در راستاي ايجاد يك نظـام قضـايي متمـدن اسـت و از سـ     
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ديگر، با نهادينه ساختن تدريجي فاصـله گـرفتن از رويكـرد سـزاگراي محـض در ابعـاد       
رفتـه   مختلف ـ از جمله كاهش توسل به كيفرهاي محدود كننده و سالب آزادي ـ رفتـه   

صرفه پرهيز از آثار سوء سياست كيفري تسامح صـفر و در بعـد    به روش منطقي و مقرون
  .بخشد را در جامعه جلوه عيني ميها  ديگر كاهش جمعيت كيفري زندان

محـور، مثبـت    هاي جامعه از نظر پيشگامان عدالت ترميمي اصوالً كارآيي مجازات
هـا وجـود دارد و    با وجود اين، ترديدهايي در مورد بازدهي اين مجـازات . شود ارزيابي مي

هـا   طور جـدي مـدعي ناكارآمـدي ايـن مجـازات      طرفداران نظريه كيفرهاي استحقاقي به
-109، 1994؛ داف و گارلنـد،  36، 2005پـر،   ؛ اسـتون و پـي  4، 1996ترنـي،  (اند  هشد

تـوان   هـاي اجتمـاعي را بـه شـرح زيـر مـي       شده در مورد مجازات ايرادهاي مطرح). 111
  :خالصه كرد
دارنـد كـه ايـن     مخالفـان اظهـار مـي   : ناكارآمد شدن مجازات و حقوق جـزا  -الف

موجب تزلزل نظـام عـدالت كيفـري و تجـري     ) مدار هاي جامعه اجراي مجازات(سياست 
  .شود پيش مجرمان و شكست سياست اصالح و درمان مي از بيش

طـور قـاطع مـدعي     تـوان بـه   توان گفت كه اوالً، هرگز نمـي  در پاسخ اين ادعا مي
شـده در توجيـه    شكست سياست اصالح و درمان شد و به همين دليل اسـتداللِ مطـرح  

مقبول نيست و ثانياً، حتي اگر سياست اصالح و ) ك كلعنوان ي به(شكست اين سياست 
شك تعمـيم چنـين شكسـتي بـه      درمان در برخي ابعاد با شكستي مواجه شده باشد، بي

شـود كـه ايـن نيـز پـذيرفتني       محور، نوعي تعميم ناروا محسوب مـي  هاي جامعه مجازات
  .نيست

هـاي   ترِ مجازات ئيدر تحليل جز: هاي جايگزين اي از مجازات اثر بودن پاره بي -ب
هـاي يادشـده، ايرادهـايي مطـرح شـده       تفكيك راجع به مصاديق مجازات محور، به جامعه

  :دهيم ها را مورد اشاره قرار مي است كه آن
در مورد جريمه نقدي به ضعيف بودن جنبه ارعابي آن و ورود خدشه بر اصل برابري . 1

مه تدبيري مناسب و مؤثر براي است، به اين ترتيب كه اگر جري بزهكاران تأكيد شده
  .رود شمار مي مقابل، ارفاقي براي ثروتمندان به آيد، در نقطه حساب مي بزهكاران فقير به
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شود كه نهاد تعليق از صالبت و كارآيي  كيفر  راجع به تعليق ساده اين ايراد گرفته مي. 2
آيد و  شمار نمي بهانگيز  آميز و ارعاب چراكه در اذهان مردم كيفري قهر كاهد، حبس مي

  .شود محسوب مي در نتيجه در نظر مردم نوعي تبرئه
شود كه چون اجراي  اين ايراد مطرح مي) پروباسيون(در خصوص تعليق آزمايشي . 3

همكاري محكوم با دستگاه قضايي است، بنابراين چنانچه محكوم  هرچه بهتر آن نيازمند
سئوالن نكند، اثر تعليق آزمايشي محو ساير م مبادرت به همكاري الزم با قاضي اجرا و

  .شود مي
المنفعه ايراد گرفته شده است كه در رابطه با تعيين كاري كه  در مورد كارهاي عام. 4

هاي خوبي نيستند، چراكه قاضي  قضات در عمل كارياب محكوم بايد انجام دهد
ار عمومي اين از ديگر مشكالت ك. دارد اقتضاي شغلش از رابطه با جامعه مدني اكراه به

نجفي (روست  روبه اي موارد، استخدامِ حتي موقت يك مجرم با ترديد است كه در پاره
  ).588، 1378ابرندآبادي، 

مـدار   هـاي جامعـه   شـده نسـبت بـه مجـازات     با اندكي دقت در ايرادهـاي مطـرح  
تـوان در سياسـت جنـايي ابزارهـايي را      يابيم كه همه ايرادها قابل رفع است و مـي  درمي

  . هاي مورد نظر شود كار بست كه در اين مسير موجب اثربخشي شيوه هب
مقدمه اين امر قبل از هر چيز اتخاذ و حركت در مسير نيل بـه يكـي از دو مـدل    

  سـاالر و يـا مـدل جامعـه     جامعـه مـردم   -محور يعني مدل دولـت   سياست جنايي ترميم
هـايي طراحـي و تأسـيس     يتهتوان نهادها و كم در مرحله بعدي مي. مرتبط با دولت است

ربـط بتواننـد در گـزينش و نظـارت بـر       كرد كه با استخدام كارشناسان و متخصصان ذي
توان يك  عنوان مثال مي به. محور با دستگاه قضا همكاري كنند هاي جامعه اجراي مجازات

شناسـي   شناسي اجتماعي، اقتصـاد و مـردم   كميته تخصصي كه پرسنل آن در حوزه روان
هـا در گـزينش نـوع كـار      باشند، استخدام كرد تا قضات از نظـر مشـورتي آن   نظر صاحب

توان در مجـازات جـزاي نقـدي روزانـه، هـم       تحميلي بر محكومان استفاده كنند و يا مي
نحـو محسوسـي    ها را بـه  لحاظ كيفيت، اصل فردي كردن مجازات لحاظ كميت و هم به به

  . پذيرفت
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صـورت   ن ميزان جـزاي نقـدي بـه قاضـي، بـه     اين فرآيند با واگذاري اختيار تعيي
كننـدگي جـزاي    تواند در توازن قدرت بازدارنـدگي و بازخواسـت   نهادي كامالً قضايي، مي

شك روزانه شـدن پرداخـت    كه بي مضافاً اين. نقدي حسب توان مالي مجرمان مؤثر باشد
كار  كنش بهتواند در راستاي تعديل و حذف ايرادهاي وارد بر اين نوع وا جريمه نقدي مي

در خصوص تعليق مجازات شايان ذكر است كه چنانچه حكم به آن متعاقب سنجش . آيد
نحـوي كـه از    و ارزيابي اوضاع و احوال ارتكاب جرم و شرايط مجرم صورت گيرد، البته به

بدون . صرفه خواهد بود اي مفيد و مقرون به شك شيوه توسل افراطي بدان پرهيز شود، بي
ها تحت فرآيندي نظارتي با همياري جامعه مدني اجرا  يك از اين برنامهترديد چنانچه هر

  .آميز باشد ديده و بزهكار مفيد و موفقيت تواند براي جامعه و هريك از بزه شود، مي
عنوان سخن پاياني در اين قسمت، اشاره به اين مطلب الزم است كـه از منظـر    به

محور، از آغـاز نبايـد در چـارچوب     معههاي جا سياست جنايي در اتخاذ و اجراي مجازات
اي و با يك رويكرد پوزيتيويستيِ حداقلي يا حداكثري، به ماهيـت،   مرحله يك فرآيند تك

هـاي   شـك موفقيـت مجـازات    زيـرا بـي    هـا نگريسـت،   نوع، ميزان و تشريفات اجـراي آن 
ح محور مستلزم اتخاذ يك سياست تعيين مجازات شناور و متغيـر در كليـه سـطو    جامعه

است كه طي آن مجريان دستگاه عدالت و جامعه ...) گزينش، كيفيت اجرا، مدت اجرا و(
مواقع مقتضي دخل و تصرف الزمـه را، هـم در ماهيـت، نـوع و ميـزان       مدني بتوانند در

  . عمل آورند ها، به محور و هم در امور شكلي و تشريفات ناظر به آن هاي جامعه مجازات
هاي اجتمـاعي لزومـاً    ه غافل بود كه موفقيت مجازاتهمچنين نبايد از اين مسئل

ها در سطح گسترده و فراگير نيست، يعنـي در هـر    متكي و وابسته به اتخاذ و اجراي آن
ها متفاوت خواهد  هاي موجود، سطح استقبال از اين مجازات نظامي و متناسب با ظرفيت

  . بود
ت كيفـري نيسـت، بلكـه    دنبال حذف نظام عـدال  كه عدالت ترميمي به تر اين مهم

محور را با هدف فصل خصومت در پهنه عدالت  ها و اصول راهبردي ترميم اجراي سياست
؛ 33، 1996؛ پـرنس،  1، 1995؛ باراجـاس،  150، 1996كـري،  (كنـد   كيفري دنبال مـي 

هـاي   محور نيـز، كـه ملهـم از آمـوزه     هاي جامعه رو، مجازات ازاين). 120، 1994آمبرت، 
تند، لزوماً هيچ منافاتي با وجود كيفر در معناي خـاص و اصـطالحي   عدالت ترميمي هس
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بـا ايـن وصـف ترديـدي     . در سيستم حقوقي ندارند -البته در حد الزم و ضروري  -خود 
بـاره و بـدون بسترسـازي مناسـب در سـطح گسـترده از        نيست كه هر نظامي كه به يك

يرپـذيري از يـك بـدبيني    محور اسـتقبال كنـد و يـا بـرعكس، بـا تأث      هاي جامعه مجازات
ازپيش  ها نشود، بيش سطح ممكن حاضر به پذيرش اين مجازات نيتر كمايدئولوژيكي در 

، 1386منصـورآبادي،  (سياست جنايي خويش را در كليه ابعاد منفعل خواهنـد سـاخت    
89.(  

  مدار در سياست جنايي ايران هاي جامعه جايگاه مجازات -گفتار دوم 
پـيش گذشـت چنـد دهـه از طـرح و اجـراي انديشـه         طـور كـه در گفتـار    همان

ارتباط بـا ايـن انديشـه     بي شود و نظام حقوقي ما نيز  محور سپري مي هاي جامعه مجازات
براي پي بردن به حدود تأثيرپذيري نظام حقوقي ايران از انديشـه يادشـده و   . نبوده است

جنايي كشورمان گيري سياست  شناسايي موانع و مشكالت اجراي آن، نخست بايد جهت
رو، مطالب مورد نظر را در دو بند  ازاين. هاي آن را بررسي كنيم را ترسيم و سپس چالش

هـاي   هاي مجازات و چالش) بند يكم(گيري سياست جنايي ايران  جهت: كنيم مطالعه مي
  ).بند دوم(مدار در حقوق ايران  جامعه

  گيري سياست جنايي ايران جهت -بند يكم
خورشـيدي، تـا انـدازه زيـادي بـا مفهـوم        70ان تا اوايل دهه سيستم حقوقي اير

هاي اجتماعي بيگانه بود و در نصوص قانوني موجود در اين برهه زماني، همـواره   مجازات
تـدريج مفهـوم    خورشيدي، به 70با آغاز دهه . شد هاي اجتماعي احساس مي خأل مجازات

هم صرفاً متأثر از رويه قضايي و  هاي اجتماعي وارد ادبيات حقوقي ايران شد؛ آن مجازات
 17عملكرد تعداد معدودي از قضات بود كه در شعب دادگاه اطفال با تفسير مفـاد مـاده   

احصاشده در ايـن مـاده،     ي هاي بازدارنده قانون مجازات اسالمي مبني بر اين كه مجازات
   1.نه حصري جنبه تمثيلي دارند

                                                           
مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت «: موجب ماده قانون يادشده به. 1

و نظامات حكومتي تعيين منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات  به
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قانون مجازات اسالمي در راسـتاي   1 728و  22استناد مواد  اين گروه از قضات به
 18هاي تعزيري و بازدارنده، براي بعضي از اطفال بزهكـار كمتـر از    فردي كردن مجازات

شركت در دوره كـارآموزي خـاص، آمـوزش رايانـه، ارائـه      «هايي را از قبيل  سال، واكنش
   2.كردند اتخاذ» ...ها و ها، مساجد و پارك خدمات عمومي در بيمارستان

تـرِ   رفته با تأثيرپذيري از اين رويه قضايي و نيز مطـرح شـدن هرچـه جـدي     تهرف
زدايي، توسط قوه قضائيه چند  نيازمندي به اعمال و اجراي فرآيندهاي قضازدايي و حبس

هـاي   تـرين ايـن لـوايح، اليحـه مجـازات      از جمله مهم. اليحه تنظيم و تقديم مجلس شد
به مجلس شـوراي اسـالمي فرسـتاده     1385اجتماعي جايگزين زندان است كه در سال 

هاي اجتمـاعي بـا تأثيرپـذيري از قـوانين كشـورهاي       اليحه مذكور راجع به مجازات. شد
بـا وجـود ايـن، اليحـه     . ها و مقررات ارزشمندي اسـت  پيشرو در اين زمينه، حاوي گزاره

قرار نگرفت و گذار  مزبور هرگز از چارچوبي قانوني برخوردار نشد و عمالً مورد توجه قانون
   4و3.فقط مواد آن با اندك تغييراتي در فصل نهم اليحه مجازات اسالمي منعكس شد

                                                                                                                                        
حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه، محروميت از حقوق اجتماعي، : شود؛ از قبيل مي

كه مالحظه  چنان. »اقامت در نقطه يا نقاط معين، منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن
هاي   ر تمثيلي بودن مصاديق مجازاتروشني ب به» مانند آن«و » از قبيل«شود در اين ماده قيدهاي  مي

 .بازدارنده تأكيد دارند
تواند با مالحظه خصوصيات جرم و مجرم و  قاضي دادگاه مي«: قانون مزبور 728موجب ماده  به. 1

و دفعات ارتكاب جرم حكم صدور كند و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف، تعليق و 
 .»قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده كندهاي تكميلي و تبديلي از قبيل  مجازات

هايي  ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، نمونه مركز آموزشي و پژوهشي سازمان زندان: ك.ر. 2
 .1379از احكام جديد دادگاه اطفال، تهران، 

تصويب كرد و براي  1388/ 9/ 25مجلس شوراي اسالمي اليحه مجازات اسالمي، را در تاريخ . 3
شوراي نگهبان اين مصوبه را قابل ايراد دانست و جهت رفع ايراد . بررسي به شوراي نگهبان ارسال كرد

 .كنون در مجلس مسكوت مانده است  به مجلس بازگرداند كه تا
هاي  هاي اجتماعي، دقيقاً مجازات در اليحه قانون مجازات اسالمي، همانند اليحه مجازات. 4

، )83ماده (المنفعه  ، خدمات عام)82ماده (دوره مراقبت : بندي شده است اجتماعي در چهار دسته طبقه
اين در ). 78ماده (و محروميت از حقوق اجتماعي ) 84ماده (هاي روزانه  هاي قسطي يا جريمه جريمه

هاي  هاي اجتماعي تفاوت حالي است كه اليحه مجازات اسالمي در برخي ابعاد با اليحه مجازات
شده،  بيني هاي اجتماعي پيش كه در اليحه مجازات اسالمي، مجازات ضيح آنتو. چشمگيري دارد
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هاي جرائم  مدت و متوسط در جرائم عمدي تا سه ماه و نيز حبس هاي كوتاه جايگزيني براي كيفر حبس

 قانوني مجازات حداكثر كه عمدي جرائم مرتكبان«: اليحه مذكور اشعار داشته 64ماده . غيرعمدي است
  ».شوند مي محكوم حبس جايگزين مجازات به حبس، جاي به است، حبس اهم سه ها آن

 مجازات حداكثر كه عمدي جرائم مرتكبان«: اليحه مذكور اشعار داشته 65همچنين ماده 
 محكوم حبس جايگزينِ مجازات به حبس، جاي به است، حبس ماه شش تا روز 91 ها آن قانوني

 از و باشند كيفري محكوميت سابقه داراي زير شرح به عمدي مجر ارتكاب دليل به كه اين مگر شوند، مي
  :باشد نگذشته سال پنج آن اجراي

 تا نقدي جزاي يا ماه شش تا حبس به قطعي محكوميت سابقه فقره يك از بيش داراي .1
  .باشد تعزيري شالق يا ريال، )000/000/10( ميليون ده

 و يا قصاص يا حد يا ماه شش از شبي حبس به قطعي محكوميت سابقه فقره يك داراي .2
  ».باشد ديه پنجم يك از بيش پرداخت

هاي  هاي اجتماعي، فرآيند جايگزيني ناظر به حبس است كه در اليحه مجازات  اين درحالي
هاي  در جرم«: هاي اجتماعي اليحه مجازات 4موجب ماده  به. مدت در جرائم عمدي تا دو سال بود كوتاه

ها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، طي شرايط خاصي  ت قانوني آنعمدي كه حداكثر مجازا
اليحه مذكور  6همچنين ماده . »تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس بدهد دادگاه مي

هاي اجتماعيِ جايگزين زندان الزامي است، مگر  هاي غيرعمدي تعيين مجازات در جرم«: مقرر داشته بود
داكثر مجازات قانونيِ جرم بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت تعيين در مواردي كه ح

  ».مجازات اجتماعي براي دادگاه اختياري است
شالق «اجتماعي عالوه بر حبس زدايي،  يها مجازاتكه در اليحه  نكته جالب توجه ديگر اين

تحول و پيشرفت در نظام  بيني شده بود و از اين لحاظ اليحه مذكور نشانگر نوعي نيز پيش» زدايي
در مواردي كه قانون نوع و ميزان تعزير «: راستا مقرر داشته بود اليحه مذكور دراين 8ماده . حقوق ما بود

تواند حكم  كه مجازات قانونيِ جرمي تنها شالق تعزيري است، دادگاه مي را معين نكرده و نيز درصورتي
  » .مجازات اجتماعي جايگزين زندان صادر كند

زدايي حذف شده  اليحه مجازات اسالمي گزاره ناظر به شالق 68ين در حالي است كه در ماده ا
جرائمي كه  مرتكبان«:  مذكور شده است، مقرر داشته  8اليحه فوق كه جانشين ماده  68ماده . است
  ».شوند مي محكوم حبس جايگزين مجازات است، به نشده تعيين موضوع قوانين در ها آن تعزير ميزان

هاي اجتماعي نسبت به اليحه قانون  همچنين شايان ذكر است كه برتري ديگر اليحه مجازات
اليحه  10كنندگان آن در ماده  هاي اجتماعي، تنظيم مجازات اسالمي، اين است كه در اليحه مجازات

اجراي دادگاه «ها، ايجاد  منظور فراهم كردن زمينه اجراي صحيح و كارآمد اين نوع مجازات مذكور به
عنوان مرجع يا نهاد خاص و  را به» هاي اجتماعي قاضي اجراي مجازات«و » هاي اجتماعي مجازات

اين در حالي است كه اليحه قانون مجازات اسالمي در اين حوزه از . بيني كرده بودند تخصصي پيش
  .چنين صراحتي برخوردار نيست
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  مدار در حقوق ايران هاي جامعه هاي مجازات چالش -بند دوم
ترديدي نيست كه چنانچه اليحه قانون مجازات اسالمي كه عمالً عمده محتـواي  

وشش داده است، لباس قانون بـر تـن   هاي اجتماعي را با اندك تغييراتي پ اليحه مجازات
زدايـي قضـايي و ترميمـي     كند، يكي از بهترين قوانين موجود در راستاي سياست حبس

هـاي   شدن نظام قضايي ايران خواهد بود؛ امـا ناگفتـه پيداسـت كـه كارآمـدي مجـازات      
تــر  اجتمــاعي در ايــران قبــل از هرچيــز نيازمنــد بسترســازي حقــوقي و از همــه مهــم 

  . قضايي و اجتماعي استسازي  فرهنگ
بر اين اساس با تحليل وضعيت فعلي حقوق ايران و مدل سياست جنايي حاكم بر 

و نيـز فقـدان فضـا و     1توان ادعا كرد منطبق بـا مـدل دولـت اقتـدارگرا اسـت      آن كه مي
هـاي   موقعيت مطلوب جهت مشاركت جامعه مدني و نهادهاي مدني در عرصـه سياسـت  

راستا مشكالت و موانع متعددي سد راه است كـه اجمـاالً در    حقوقي مشهود است، دراين
  .كنيم ها اشاره مي ترين آن اين بخش به مهم

شـود و   مدار در بستر جامعه اجرا مـي  هاي جامعه كه اشاره شد، مجازات  طور همان
در . العاده اهميت دارد ها فوق مشاركت مردم و جامعه مدني در مرحله اجراي اين مجازات

هاي اجتمـاعي صـريحاً و در اليحـه قـانون مجـازات اسـالمي تلويحـاً بـه          زاتاليحه مجا
عنوان يكي از لوازم كيفرهاي اجتماعي اشاره شـده   به» مشاركت مردم و نهادهاي مدني«

اين درحالي است كه در يك سيستم حقوقي مبتني بر مدل سياست جنايي دولت . است
معنـي   جراي واكنش عليه بزهكـاري بـي  اقتدارگرا، صحبت از مشاركت مدني در اتخاذ و ا

                                                                                                                                        
بر اليحه قانون مجازات اسالمي  هاي اجتماعي و در انتها تفاوت فاحش ديگر اليحه مجازات

است، اين است كه اليحه مجازات اسالمي نسبت به مرتكبان جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، بر 
وضوح انديشه  گيري است كه به بدبيني و سخت هاي اجتماعي، متضمن نوعي خالف اليحه مجازات

لي ايران كامالً مشهود است، تداعي هاي آن در عرصه حقوق كيفري ماهوي و شك تسامح صفر را كه جلوه
 مورد در حبس جايگزين هاي مجازات اعمال«: اليحه مجازات اسالمي مقرر داشته 70ماده . كند مي

 ».است ممنوع كشور خارجي يا داخلي امنيت عليه جرائم
ها در  در چارچوب اين مدل، نظام سياست جنايي كامالً دولتي است، يعني نوع و ميزان پاسخ. 1

 ).68، 1382الزرژ، (شود  ل بزه و انحراف از طرف دولت و اركان مختلف آن تعيين و اعمال ميقبا
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نمايد، زيرا در اين مدل تمامي قدرت در اختيار دولت است و مادامي كه اين سياست  مي
. و قانون شدن لوايح مذكور در مقام عمل توفيقي حاصل نخواهد كرد تعديل نشود، گزاره
اي هـ  سـازي مناسـب در ايـن زمينـه، بـدون ترديـد اجـراي مجـازات         بنابراين عدم بستر

  .مدار را با چالش جدي مواجه خواهد ساخت جامعه
تـر   شـك مقدمـه الزم در عرصـه اجـراي هرچـه موفـق       عالوه بر حقيقت فوق، بي

هـاي بنيـادين عـدالت ترميمـي، از جملـه       هاي اجتماعي، نهادينه ساختن مؤلفه مجازات
از هاي سازش و ميانجيگري، در جامعه است، چراكه تجربه عملي ساير كشـورها   سياست

هاي ترميمي مثل سازش،  جمله فرانسه، نيوزلند و استراليا ثابت كرده است كه اگر برنامه
در مراحل اوليه دادرسي تا مراحل باالتر آن ادامه پيدا كند، قطعاً اجـراي  ... ميانجيگري و

هـاي   پـذيري حقـوقي بزهكـاران در راسـتاي پـذيرش مجـازات       تواند در جامعـه  ها مي آن
عنـوان مثـال    بـه . مستقيماً ثمربخش باشد) بعداً مورد حكم قرار بگيردچنانچه (اجتماعي 

ديـده بـه گفتگـو     شود و متعاقب آن بزهكـار بـا بـزه    اي به ميانجي ارجاع مي وقتي پرونده
توان بـه ايـن امـر     كند، مي نشيند و در پايان در حق وي اظهار ندامت و پشيماني مي مي

نحو مؤثرتر و  ويش اطالع حاصل كرده و در واقع بهاميدوارتر بود او واقعاً از زشتي عمل خ
 ديـده اقـدام   با طيب خاطر بتواند در راستاي اصالح آثار ناگوار جرم در حق جامعه و بـزه 

   1.كند
كه با ورود بزهكار به نهاد غيررسمي ميانجيگري، حسب تعـاملي كـه او    مضافاً اين

نحـو مـؤثرتري    رود كـه او بـه   ي مـي كند، اميد بيشـتر  با افراد درگير در اين نهاد پيدا مي
كه واكنش اجتماعي عليه او اتخـاذ شـود بـا تمايـل،      پذير شود و درصورتي مجدداً جامعه

                                                           
بسا يك عذرخواهي ساده بزهكار از   امروزه در جوامع مختلف به تجربه ثابت شده است كه چه. 1

ه ديد تري موجب تشفي خاطر بزه نحو خيلي محسوس ديده، در جرمي چون ايجاد مزاحمت، بتواند به بزه
تنها  كه از سوي دستگاه قضا واكنش كيفري سنگيني عليه بزهكار اتخاذ شود كه نه شود تا اين

كننده اين مهم نيست، بلكه عمالً به انحطاط، نابودي و انقطاع هرچه بيشتر بزهكار از جامعه نيز  تأمين
نوع  جا كه اصوالً ز آناي از نهاد سازش عبور داده شود، ا كامالً روشن است كه اگر پرونده. زند دامن مي
شود، بايد اميدوار بود كه وقتي مجازات  ها با استقبال بزهكاران نيز مواجه مي گيري در اين برنامه تصميم
ها،  گيرد، بزهكار در نيل به اهداف مستمر در بطن اين دسته مجازات حكم قرار مي مدار مورد جامعه

 .تري خواهد داشت كننده همكاري مطلوب و كمك



  1389تابستان، پانزدهم، شماره پنجمسال / فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم • 26

 

 
 

نحو توانسـته باشـد    حسن نظر و احساس تعهد بيشتري از آن استقبال كند تا شايد بدين
  . ه برداردديده و جامع بار جرم ارتكابي نسبت به بزه گامي مؤثر در مسير تقليل آثار زيان

و جلب نظر ايشان در زمان تعيـين   1ديدگان روشن است كه حمايت قانوني از بزه
هاي اجتماعي است، امـا در حقـوق    واكنش عليه بزهكار، از لوازم كارآيي مطلوب مجازات

گذار و جامعـه مواجـه نشـده اسـت و در      هاي ترميمي با استقبال قانون ايران هنوز برنامه
. شـود  ديده نمـي  توجهي به تمايالت و وضعيت بزه نيتر كمهكار نيز اتخاذ واكنش عليه بز

هاي اجتماعي دامن زده  هاي موجود فراروي مجازات اين مسئله نيز به مشكالت و چالش
  .است

تجربه سـاير كشـورها   . مشكل ديگر مربوط به فرآيند اجراي احكام در ايران است
كـه قاضـي اجـراي احكـام نـاظر بـه       مدار نشان داده است  هاي جامعه در اجراي مجازات

ديده و داراي تخصـص الزم باشـد و از سـوي     سو بايد آموزش هاي مذكور، از يك مجازات
شده در جهـت تخفيـف    هاي تعيين ديگر، قاضي اجراي احكام بايد بتواند رأساً در مجازات

ي طوركلي مجريان اجـرا  است كه در ايران به يا تشديد دخل و تصرف كند؛ اين در حالي 
احكام نسبت به ساير پرسنل قضايي از تخصص متمايزي برخوردار نبوده و نيز در فرآيند 

  . اجراي احكام قاضيِ مربوط، هيچ اختياري براي دخل و تصرف در حكم ندارند
اختياري قاضـي   هاي دور تا اكنون، بي در تمامي نصوص قانوني موجود، از گذشته

هاي اجتماعي و نيز اليحه  و در اليحه مجازات روشني قابل مشاهده است اجراي احكام به
تبع اين سنت ديرينه براي قاضي اجراي احكام، اختيار دخل و  قانون مجازات اسالمي، به

بيني نشده است، چراكـه در لـوايح مـذكور قاضـي      تصرف در احكام در مرحله اجرا پيش

                                                           
و پارادايم راهبردي ناظر به كيفيت حمايت از » شناسي ديده بزه«اي مطالعه بيشتر راجع به بر. 1

، دفاع اجتماعي، ترجمه )1370(مارك آنسل : ها در فرآيند دادرسي بنگريد به ديدگان و نقش آن بزه
پيكا   چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران؛ ژرژ  حسين نجفي ابرندآبادي، محمد آشوري و علي

تهران، انتشارات دانشگاه شهيد  حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ اول،  ترجمه علي  شناسي، ، جرم)1370(
شناسي، نشريه دانشكده علوم قضايي و  عليه شناسي يا مجني ديده ، بزه)1370(نيا  بهشتي؛ مهدي كي

ديدگان،  ت از بزه، سياست جنايي حماي)1378(  ؛ عبدالعلي توجهي15 - 12، 1خدمات اداري، شماره 
 .   47- 27مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول، شماره چهارم، 
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كننده حكـم را  اجراي احكام فقط حق پيشنهاد تشديد يا تخفيف مجازات به قاضي صادر
  . دارد

هـا   هاي اجتماعي، امكان دخل و تصرف در آن جا كه الزمه موفقيت مجازات از آن
هاي  در مرحله اجرا توسط نهاد مجري احكام است، ناديده گرفتن اين امر از جمله چالش

با توجه به تجربـه عملـي نظـام    . هاي يادشده در نظام حقوقي ايران است فراروي مجازات
ن راجع به اجراي احكام كيفري و حقوقي دائر بر آمرانه بودن و عاري بودن از حقوقي ايرا

رسد كه در فضـاي فعلـي    نظر مي ديده و جامعه مدني، به حق مداخله مجريان احكام، بزه
  .پذير نباشد هاي  اجتماعي امكان جامعه ايراني، اجراي مفيد و مؤثر مجازات

و مشـاوره قاضــي دادگـاه بــا   مشـكل ديگـر مربــوط بـه نحـوه و كيفيــت گفتگـو      
ــه متخصصــان و انديشــمندان حــوزه  ــاي جامع پزشــكي،  شناســي، روان شناســي، روان ه

جهت حكم دادن به مجازات اجتماعي مناسب است كـه در قـالبي كلـي    ... شناسي و جرم
كنندگان لوايح فوق بوده اسـت؛ زيـرا اوالً، حـدود اعتبـار      ضرورت آن ملحوظ نظر تنظيم

شده نيست، پـس تمامـاً    رتي انديشمندان براي دستگاه قضا ترسيمآراي تخصصي ـ مشو 
در اختيار مقامات قضايي است، يعني ايـن موضـوع امـري تخييـري جلـوه شـده اسـت،        
بنابراين امكان عدول از ضرورت آن براي مقامات مذكور وجود دارد؛ ثانياً، حتي اگر واقعا 

جـا كـه    مربوط باشند، از آن مقامات قضايي مترصد توسل به نظرات مشورتي متخصصان
كنندگان لوايح فوق در ايـن زمينـه    گونه چارچوب سازماني نظامندي از سوي تنظيم هيچ

بيني نشده است و كيفيت رجوع به افراد فـوق تمامـاً بـه قاضـي و سـاير       طراحي و پيش
گيري مقامـات   ميلي و كناره توان احتمال بي وفور مي مقامات قضايي سپرده شده است، به

ذكور را كه ممكن است در ابتداي امر خواهان جلب نظرات فوق بـوده باشـند، در ايـن    م
اي كه در اين زمينه تعيين تكليـف كنـد، از ديگـر     پس نبود گزاره. بيني كرد عرصه پيش

هـاي اجتمـاعي در ايـران     هاي نظري و عمليِ فراروي اجرا و بسترسـازي مجـازات   چالش
  .است

اي فـوق در ايـران ايـن اسـت كـه اجـراي موفـق        هـ  چالش ديگرِ فراروي مجازات
طوركه تجربه سـاير كشـورها از جملـه فرانسـه نشـان داده       هاي اجتماعي، همان مجازات

هـا حـدي از توانـايي و قابليـت بـه       است، مشروط به اين است كه در راستاي اجـراي آن 
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ي و نهادهاي مدني واگذار شود؛ به اين علـت كـه لـوايح مـذكور بـه هـيچ عنـوان توانـاي        
 ها را به نوعي نيروي اند، بلكه صرفاً آن برده اعطا نكرده صالحيت مذكور را به نهادهاي نام

طرفـه   الشعاع قدرت يك شك در سايه و تحت اي كه بي گونه اند، آن هم به ارشادي دانسته
هـا نيـز بـراي     نحوي كه امكـان كنـار گذاشـتن آن    سيستم قضايي قرار خواهد داشت، به

  . جود داردمقامات قضايي و
ها وارد است كه حتي اگر روزي چهره قانوني بـه   اين ايراد ماهوي به اين مجازات

هـاي   علت منفعل كردن مشاركت جامعه مدني در راستاي اجراي مجازات خود بگيرند، به
هاي فوق را تأمين كننـد و در   اجتماعي، نخواهند توانست اهداف متعالي ناظر به مجازات

نيـز سيسـتم قضـايي ايـران در اجـرا و بسترسـازي مناسـب بـراي         نتيجه از اين لحـاظ  
  . هاي اجتماعي با يك چالش عملي جدي مواجه خواهد بود مجازات

امكـان برقـراري تعامـل سـازنده ميـان       بيني عدم  شك اين مشكل، يعني پيش بي
دليـل فقـدان سـازوكارهاي     بـه  1،دستگاه قضايي و اجزاي آن و نهادهـاي جامعـه مـدني   

الزم در اين زمينه در وضعيت كنوني جامعه ايراني تا حدي تأمل برانگيز است ساختاري 
ها در اين زمينـه   كنندگان لوايح فوق قبل از تصويب و قانون شدن آن طلبد تنظيم كه مي

 .مبادرت به تجديدنظري جدي كنند
  

  گيري نتيجه
در هـايي اسـت كـه     ، مجازات)هاي كيفر حبس جايگزين(مدار  هاي جامعه مجازات

هـا و نهادهـاي    راستاي يك سياست جنايي مشاركتي در بستر جامعـه و نـه در مؤسسـه   
از جملـه مصـاديق بـارز ايـن     . شود اعمال و اجرا مي) هاي مشابه زندان و مؤسسه(دولتي 
  . هستند... المنفعه، محروميت از حقوق اجتماعي و ها جريمه نقدي روزانه، كار عام مجازات

                                                           
فعال در ايران است كه آن هم با ) غيردولتي(ستاد ديه كشور از معدود نهادهاي مردمي . 1

الشعاع قرار  كامالً تحت) 1387مصوب (تصويب قانون اصالح قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه 
ميان  ها و عملكرد اين ستاد به طور جدي صحبت از منتفي شدن قابليت اي كه به گونه ت، بهگرفته اس

 .آيد مي
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سازي حقوقي و اجتماعي است  ها نيازمند بستر مجازات تر اين اجراي هرچه موفق
هـا و   ترين لوازم و نيازها، نهادينه ساختن مؤلفه و بدون شك در اين زمينه يكي از اساسي

طلبد كـه ميـان دسـتگاه قضـا و      اين مهم مي. هاي عدالت ترميمي در جامعه است برنامه
  .ازنده برقرار شودآميز و س دولت و نهادهاي جامعه مدني يك تعامل مسالمت

گونه راهكار جـامع و   هاي سياست جناييِ اتخاذي، هيچ در ايران تاكنون در برنامه
 70فقـط در اواخـر دهـه    . هاي اجتماعي اتخاذ نشـده اسـت   اي راجع به مجازات شايسته

خورشيدي در رويه قضايي، آن هم فقط راجع به اطفال بزهكار، اين انديشه قوت گرفـت  
تر  نحو مطلوب مراتب به هاي مدني ـ اجتماعي به  ها مثل واكنش واكنش كه اتخاذ برخي از

تواند در اصالح و بازپروري اين بزهكاران و نيز پيشگيري از تكرار جـرم   تري مي و سازنده
توسط ايشان ايفاي نقش كند و در اين زمان برخي از  قضات در مقـام تعيـين مجـازات    

، حكم به انجام كارهاي ...)حبس، شالق و(نتي جاي توسل به كيفرهاي س براي اطفال، به
دادند كه البته تعـداد   هايي از اين قبيل مي اي خاص و مجازات المنفعه، آموزش حرفه عام

  . شد راحتي نقض مي زيادي از اين احكام در مراجع باالتر به
مـدار و   هـاي جامعـه   اي از مجازات وبيش در سطح گسترده هاي اخير كم طي سال

آيد و حتي قوه  ميان مي گيرانه آن صحبت به م عدالت كيفري و نهادهاي سختتعديل نظا
  . نامه ارائه كرده است قضائيه در اين زمينه رهنمودهايي بنيادين در قالب لوايح و بخش

هاي اجتماعي به مجلـس تقـديم شـده و در سـال      اليحه مجازات 1385در سال 
هـاي اجتمـاعي    ار زدن اليحـه مجـازات  نيز اليحه قانون مجازات اسالمي كه با كن 1388

شـك   بـي . تصـويب مجلـس رسـيده اسـت      عمده محتواي آن را پوشـش داده اسـت، بـه   
وجود تمامي ايـرادات   كه اليحه مجازات اسالمي چهره قانوني به خود بگيرد، با درصورتي

 هاي اجتماعي در ايران بـه  هايي كه در عرصه مجازات وارد به آن، نظر به تازگي و نوآوري
رود كه تـوان پوشـش دادن بيشـتر خألهـاي موجـود در زمينـه        همراه دارد، اميد آن مي

  .هاي اجتماعي را در ايران داشته باشد مجازات
هـاي اجتمـاعي    اجـرا در آوردن مجـازات   تـرين مـانع بـراي بـه     با وجود اين، مهـم 

و حاضر، مدل سياست جنايي ايران است كه از نوع مـدل دولـت اقتـدارگرا اسـت      درحال
  . همين امر باعث فقدان و يا حداقل در حاشيه قرار گرفتن مشاركت جامعه مدني است
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اي است كه برخي ابهامات راجع به مباني  گونه براين ساختار حقوقي ايران به عالوه
ها وجود دارد و الزم است  محورِ ناظر بر آن دار و اصول راهبردي ترميم هاي جامعه مجازات

خصـوص   ش بيشتري از سوي صـاحب نظـران، انديشـمندان و بـه    ها تال در جهت رفع آن
  . اندركاران امر قضا صورت پذيرد دست

راستا الزم است  با وجود اين، نهادينه ساختن سازوكارهاي اجرايي متعددي دراين
هـاي   گـر مجـازات   پـارادايم توجيـه  . انديشـي شـود   صورت ويژه براي آن چـاره  كه بايد به

وي نوظهور است و كاربست آن در سياست جنايي ايران نياز طوركلي يك الگ اجتماعي به
  . ها و شرايط جامعه ايراني دارد به بومي ساختن و بهره گرفتن از ظرفيت

ــه داوري در خصــوص ميــزان موفقيــت و    ــراي هرگون آينــده فرصــتي مناســب ب
هـاي   به تحول حاكم بر حقوق كيفري ايران در ارتباط با مجـازات  وسقم انديشه رو صحت

  .ها است مدار و بسترسازي الزم براي آن معهجا
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