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 چکيده

 از یکی لذا دارد جامعه در مخربی اثرات آن تکرار بخصوص و سرقت جرم وقوع اینکه به توجه با

 آن اعمال نحوه و قضایی مجازاتهای نقش جرم، تکرار و جرائم از پیشگیری در اساسی موضوعات

 و داشته را جرم تکرار از پیشگیری و بازدارندگی حالت مجازات روشهای و ابزارها بایستی و است

 انحرافات جمله از آن تکرار و سرقت ، اجتماعی های آسیب بحث در. نماید تضمین را جامعه امنیت

 مجازاتهای اعمال علیرغم. شوند می مجازات آن بخاطر بسیاری مجرمان که باشد می اجتماعی

 آنها بر مجازات که مرتکبینی توسط جرم این تکرار شاهد کماکان ،  سرقت جرم مرتکبین بر قضایی

 اجرای برای تالش است ممکن گاهی مجازاتها، بودن اثرگذار خصوص در. هستیم شده اعمال

 رغبتی بی جای به آنان ترذیل و ترهیب حتی و مجرمان بازپروری و تربیت و اصالح مجازاتهای

 ، آمده بعمل های بررسی برابر ضمناً. شود منجر مجرمانه عمل تکرار به  جرم، دوباره انجام به نسبت

 ولی شده جرم تکرار موجب شده اعمال قضایی های مجازات اکثر که است این پلیس مأموران نظریه

 شش. دارد سرقت از پیشگیری بر فوق کیفری های سیاست اعمال بودن بخش اثر بر قضات نظر

 مجازات تعلیق(3 مجازات تعویق(2 مجازات تخفیف(1:شامل مجازات اجرای و قضایی شیوه و رویکرد

 مبانی به توجه با رسد می نظر به که مجازات، تشدید(6 مشروط آزادی( 5 آزادی نیمه نظام(4

 اثر آن تکرار و سرقت جرم از پیشگیری در که گرفته قرار بحث مورد تحقیق موضوع با مرتبط نظری

 دار سابقه سارقین بر قضایی های مجازات تأثیر بررسی و کنترل و نظارت منظور به. هستند بخش

 هدف رو این از. گردد می اعمال قضات توسط فوق رویکردهای سرقت تکرار از پیشگیری جهت در

 . باشد می سرقت تکرار از پیشگیری در قضایی مجازاتهای تاثیر میزان بررسی مقاله، این اصلی

 .سرقت جرم، تکرار پیشگیری، قضایی، مجازات مجازات، :يديکل واژگان
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 علی جواهري

، دانشگاه آزاد واحد بین المللی بندر انزلی، شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ی آموخته دانش

 .گیالن، ایران
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی جواهري

 سرقت جرم تکرار از پيشگيري در قضایی هاي مجازات تأثير
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 مقدمه
قضایی ابزاری  مجازاتهای قضایی می باشد و می توان گفت مجازاتهایها و برنامه های مقابله با ناهنجاریها، اعمال  از جمله سیاست

برای دستیابی به مهار و کنترل جرم بوده و یکی از اهداف مجازات جلوگیری از ارنکاب جرم و تکرار آن است. ضمن اینکه یکی از شاخص 

 ار جرم است.های اساسی جهت ارزیابی و مقایسه میزان موفقیت مجازاتهای قضایی، پیشگیری از تکر
ایجاد هراس در مجرم، آزاردهی و آسیب رسانی، تحقیرکردن و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را از ویژگی های مجازات ها و اصالح 

و تربیت مجرم و اجرای عدالت را از اهداف مجازات ذکر کرده اند. با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا، این مفهوم گسترده تر شد. 

جدید مجازات اسالمی برای متهم و نهایتاً مجرم و محکوم راههای متعددی را به شرح ذیل به منظور خالصی از زندان در نظر گرفته و  قانون

 سازی جامعه کمک کند.تواند در کاهش آمار زندانیان و بطور کلی سالماین خود می

ند در نظر گرفته و سعی کرده به آنان کمک کند تا خود را از ااین روش بویژه مجرمینی را که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده 

. به طور کلی می توان گفت قانونگذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می سقوط به گودال پلیدیها نجات دهند

که به اصالح و انطباق اجتماعی بزهکار توجه  کند. یکی از این سیاست ها، اصالح و انطباق اجتماعی بزهکار است. از جمله تأسیسات کیفری

دارد، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، تخفیف و تشدید مجازات، تعلیق و تعویق مجازات که موضوع موردبحث این تحقیق می باشد از جمله 

رف حاکم و غالباًپس از تصویب تأسیساتی است که در قانون مجازات اسالمی بیان گردیده است هر دولتی بابت جرایم و مجازات براساس ع

 .پارلمان، مقررات جزایی حاکم بر کشور را در کتاب) قانون( منتشر می کند
رود و بیشتر شهروندان عادی کشور شمار میترین جرایم علیه اموال و مالکیت بهی اجتماعی بوده و یکی از قدیمیسرقت یک پدیده

 یقاز طر یمهار بهتر بزهکار ایشود که دولت بر یاطالق م یو ابزارها یلبه مجموعه وسا یزاز سرقت ن یشگیریشوند. پاز آن متضرر می

موجد فرصت  یاجتماع یطو مح یزیکیف یطمناسب نسبت به عوامل مح یریتاعمال مد یقاز طر یامحدود کردن عوامل جرم زا و  یاحذف 

 دهد. یجرم ، مورد استفاده قرار م یها

 

 مفاهيم -1
 مفاهیم مرتبط با این بند اشاره می کنیم: ذیالً به مهمترین

 مجازات -1-1
در جوامع مختلف، معموالً وسیله یا ابزاری برای دستیابی به هدف که همانا مهار و « مجازات ها»با این حال، می توان گفت که 

و  یهمجازات عبارت از تنب» یسدنو یمجازات م یفدر تعر یآباد یعل یندکتر عبدالحس یآقا کنترل جرم است در نظر گرفته می شوند

است و در واقع رنج و تعب است که شخص  یکقابل تفک یرشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غ یم یلاست که بر مرتکب جرم تحم یفریک

 . [2]یندگو یکرده است، را مجازات م یینمجرم تع یکه قانونگذار برا یفریک یه یاتنب مجازات بعبارتی دیگر باشد یمجازات م یقیحق

 مجازات قضایی -1-2
همان مقدار و  یقاًدق یستبا یم یکه مجازات هر جرم یبه نحو ی باشد،بودن جرم و مجازاتها م یبر اصل قانون یمبتن یقانون مجازات

 یترک عمل خاص یاعمل  یکه قانونگذار برا یفریک یه یاهمان تنبی مجازات قانونکه  وجود دارد یحآن نص صر یباشد که در قانون برا ینوع

داده است با  یاراخت یقانون به دادگاه و قاضتعریف شده است. لیکن در تعریف مجازات قضایی گفته شده نموده  یحدر متن قانون به آن تصر

 یلمشروط، تبد یمجازات، آزاد یفتخف یق،مانند تعل یگریرا به اشکال د یقانون اتهایخاص متهم مجاز یتو مقررات و وضع یطشرا یترعا

 .[1]شوند یم یدهنام ییقضا یموارد به عنوان مجازاتها ین. ایدنما

 يشگيريپ -1-3
اطالق  یو ابزارها یلبه مجموعه وسا یشگیریمفهوم پ ینکرده است. در ا یداپ یقیمفهوم مض یشگیریپ ،یشگیرانهپ یجرم شناس در

مناسب نسبت به  یریتاعمال مد یقاز طر یامحدود کردن عوامل جرم زا و  یاحذف  یقاز طر یمهار بهتر بزهکار یشود که دولت برا یم

 .دهد یجرم، مورد استفاده قرار م یموجد فرصت ها یط اجتماعیو مح یزیکیف یطعوامل مح

 سرقت -1-4
 معموالً حقوقدانان به دلیل اینکه سرقت برخالف جرایمی همچون کاله برداری یا خیانت در امانت صراحتاً 

 .ارایه شده استدر قانون تعریف شده است از همان تعریف قانونی استفاده می کنند ولی در این حال تعاریف زیر از سرقت 

 ربودن خدعه آمیز مال غیر،-

 برداشتن چیزی از دیگری بدون اطالع  و رضایت او،-
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 گرفتن و بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب،-

 ق به دیگری،ربودن متقلبانه شیء متعل-

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق »: قانون مجازات اسالمی سرقت را چنین تعریف کرده است 262و در نهایت قانون گذار در ماده 

 .[13]«به غیر است

 

 خصوصيات و ویژگی هاي مجازات -2
  يبیتره يصهخص -2-1

جهان  یکشورها یفریو مقررات ک یجزائ یدر تمام نظام ها یربازمجازات است از د یژگیو ینتر یمیقد یقتکه در حق یصهخص این

بوده  یصهخص ینشده بر اساس هم یتا به امروز درباره بزهکاران اجر م یشکه از روزگاران پ یسخت یو شکنجه ها یفرهاحاکم بوده است ک

 .است

 یلیترذ يصهخص -2-2

رسوا  ی،اجتماع یو آبرو یثیترساندن به ح یبجامعه و به منظور آس یو آلودگ یاجتناب از تبهکار یبرا یصه،خص ینا به موجب

 یدمجرم، در ارتکاب جرم ترد یسهناک مجرمانه و رسوائ یبا اطالع از اجرا یگراناست تا د یرو اجتناب ناپذ یضرور یکردن مجرم امر

در جامعه دارند  یا یژهو یگاهبرخوردار بوده و جا یتماعاز آبرو و شرافت اج ی کهمنصرف شوند لذا کسان هکاریبخود را داده اند از بز یشتریب

 یتینموده و در جامعه موقع یثیتح یلکند را که تحص یم یمطلع شوند سع یبنحو یگروه یدر رسانه ها یمجرم یدر صحنه رسوائ یوقت

اصالح و  یعنیآن  یمانع تحقق هدف واال یلیترذ یصهخص یبه باد دهند مع الوصف گاه انیبه ارز ینچن ینکسب کرده اند با ارتکاب جرم ا

 .[3]شود یبهبود وضع مجرم م

 مشخص بودن يصهخص -2-3

  یو مدت آن را ذکر کرده تا قاض یفرنوع ک یحاًصر یداست که قانون مجازات با یمعن ینا ینمب یصهخص این

مجرم را به مجازات مقرر  یپس از دادرس یو مدت آن را ذکر کرده تا قاض یفرنوع ک یحاًصر یدمجرم را به مجازات با یپس از دادرس

از  یو صدمه وارده ناش یجرم ارتکاب یتمجرم با توجه به ماه ین وسیلهمحکوم کند بد یدیگرو نه کمتر و نه به مجازات یشتردر قانون، نه ب

و  یفرثبات ک از حقوقدانان، یبنظر برخ یراشود ز یمجازات م ینسبتاً ثابت و مشخص یارهایدر معرض قضاوت قرار گرفته و با مع یبزهکار

 .[9]داشته باشد یدر عدالت جزائ یاو دخالت موثر یو تعصبات فرد یو نظر شخص قاض یلمشخص بودن آن مانع از آن خواهد بود که م

 يتقطع يصهخص -2-4
در  ییرنظر و تغ یدتجد یبرا یراه یدنبا یگردر خصوص مجرم صادر شد د یو حکم قضائ یافتخاتمه  یجزائ یدادرس هنگامی که

که نسبت  یتیو ترب ینیفلسفه و اهداف مجازات ذکر شد مجازات از اقدامات تأم یف،و آنچه در تعر یصهخص ینمجازات وجود داشته باشد با ا

با همه  یرااست ز ییزنباشد( قابل تم یاها جرم باشد  آن یاعمال ارتکاب ینکه)اعم از ا در جامعه حالت خطرناک دارند یکهبه اشخاص

و  ینیکامل مجازات بنفع اقدامات تأم ینف یادر کنار مجازات ها  یتیو ترب ینیکه در خصوص لزوم اجرا اقدامات تأم ینظرات یشنهادات یاپ

 .[5]شود یارائه م یتیترب

 

 )بازدارندگی کيفري( از جرم يشگيريپ -3
ما  مقالهکه در  یجرم شناس یها یهنظر یکرده و آنگاه به بررس یشناسان را بررس جرم یدگاهاز د یشگیریما ابتدا انواع پ بند ینا در

 یم.پرداز یکاربرد دارد م

  بر اساس جامعه هدف يشگيريانواع پ -3-1

 یم.پرداز یآن م یبه بررس یبو ثالث که ما به ترت یه، ثانونیهشود اول یم یمتقس یحاظ جامعه هدف به سه نوع اساسلاز  یشگیریپ 

  يهاول يشگيريپ -3-1-1

 یتتقو یدگیو بزه د یتالش دارد تا کل جامعه را در مقابل خطر بزهکار یشگیریپ یندر ا.کل جامعه است یهاول یشگیریپ هدف

 ینروند ،همچن یبه شمار م یهاول یشگیریپ یرتداب ینتر یاز اصل یاجتماع یطو مح یزیکیف یطمح یطکند. اقدامات مربوط به اصالح شرا

 یندر ا یقاتیباشد. البته تحق یم یشگیرینوع پ یاز حمل سالح از ا یریکند مانند جلوگ یم یجابها را ا حدویتاز م یکه بعض ینیوضع قوان

 یعاطف یازهایبه ن یتوجه یو ب یروان یتنقش دارند . حما یجامعه و خانواده متفقا در کنترل بزهکار یهوجود دارد که مداخله اول ینهزم

 ی، رشد بیسواد یمانند ب ینقش دارد. عوامل اجتماع یبزهکار یتمسکن نامناسب و فقر در کنترل و تقو ،در خانواده یانضباط یفرزندان، ب
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ینی، سالم و زاغه نش یحیفقدان امکانات تفر یکاری،، بیاجتماع یعدالت ی، بیلیتحم ین، قوانیشدن، اختالفات طبقات ی، صنعتیتجمع یهرو

 .[15]موثرنددر کنترل و رشد بزه  یاسیس یزور مدار

  یهثانو يشگيريپ -3-1-2
آن  خاص آنان، یتشود که وضع یاعمال م یکسان یعنیبالقوه  یدگاناست که در مورد بزهکاران و بزه د یو اقدامات یرتداب مجموعه

سطح  یشافزا یا یزمربوط به کودکان مدرسه گر یشگیرانهپ یردهد، مانند تداب یقرار م یدگیبزه د یا یدر معرض خطر بزهکار یشترها را ب

 یهثانو یشگیریپ یدارد. استراتژ یفراوان یتشناخت عوامل خطر ساز جرم اهم یشگیرینوع از پ ین. در ایرپذ یبو آس ماقشار محرو یبهرمند

آن به  یتدارد. اهم یدتاک یگراز طرف د یو ارتباطات فرد یاجتماع یططرف و مح یکاز  یاجتماع یزندگ یو مهارت ها یادگیری یقاز طر

 .[8]کمک به افراد در معرض خطر است یشگیریعنوان سطح پ

 ثالث يشگيريپ -3-1-3
 یدگانبزه د یادر مورد بزهکاران  یدگیبزه د یا یاز تکرار بزهکار یریجلوگ یشود که برا یاطالق م یو اقدامات یربه مجموعه تداب 

 یشگیرانهاقدامات پ ینآنان در جامعه و همچن یاشتغال و سامانده یابزهکاران  یمربوط به باز توان یشگیرانهپ یرشود. تداب یسابق اعمال م

 . باشند یمقوله م ینقابل ذکر در ا ی، از نمونه هایخانوادگ یخشونت ها یادر جرم سرقت  یدگیاز تکرار بزه د یشگیریمربوط به پ

  با توجه به نوع اقدام يشگيريانواع پ -3-2

که ما به  یفریک یرغ یا یکنش یشگیریو پ یفریک یا یواکنش یشگیریشود پ یم یمبا توجه به نوع اقدام به دودسته تقس پیشگیری

 یم.پرداز یآن م یبه بررس یبترت

  يفريک یا یواکنش يشگيريپ -3-2-1

 یقاست که از طر یو اقدامات یراز جرم مجموع تداب یفریک یشگیریشود: پ یم یشنهادپ یفتعر یناز جرم ا یفریک یشگیریپ برای

 .شود یکاهش خطر وقوع جرم انجام م یاحذف  یبرا یفریعدالت ک یستمس یاجزا

 دستگاه یو اقدامها یرعبارت است از تداب ییقضا یشگیریرسد که پ یبه نظر م ینگونها یقانون اساس 156اصل5استفاده از بند با

عدالت  ینسبت به نهادها یو ضمانت اجراها و جلب اعتماد عموم ینیتأم یدر خصوص اصالح مجرمان و استفاده مناسب از قرارها ییقضا

موجب ارعاب عمومی شود  گردد تا یاست که بعد از ارتکاب جرم صورت م یفریک یا یواکنش یشگیریپ وعین یفریک یشگیریاست.پ یفریک

 از کیفری حقوق تابعان -کیفری با تهدید کیفریِ پیشگیری شود. یریجلوگ یندهاز تکرار جرم در آ کاب جرم نزنند وو افراد دیگر دست به ارت

 پیشگیری مقام در دیگر، سوی از اندکرده نقض را کیفری هایممنوعیت که-و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی سو، یک

 است. جرم از خاص پیشگیری و عام

آمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدالل که ترس از دستگیری و های ارعابپیشگیری عام، استفاده از جنبه -1

و تعیین مجازات  نماید، لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و...مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می

اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم  ونهبرای مرتکبین اینگ

 .کندپیشگیری می

اصل  5پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصالح مجرمین که طبق قسمت دوم بند  -2

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آئین نامه سازمان زندان 3شود، همچنانکه ماده ضائیه است محقق میقانون اساسی از وظائف قوه ق 156

 .[12]آموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاستمحکومان در زندان، حرفه اریاز نگهد 22/9/84مصوب 

  يفريک يرغ یا یکنش يشگيريپ -3-2-2

های غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت گردد یعنی توسل به اقدامنوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام می این

های جرم جهت پذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماجهستند به منظور جامعه... اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و

 .جلوگیری از وقوع جرم

که با توجه به عدم مرتبط بودن با موضوع  شود یتقسیم م یبه دو گونه اجتماعی و وضع یی غیرکیفری خود در جرم شناسپیشگیر

 به آنها پرداخته نمی شود.

 مکانيسم هاي پيشگيري کيفري مستقيم از جرم -3-3
(بازدارندگی 2ناتوان سازی، ( 1مکانیسم های پیشگیری مستقیم سیستم عدالت کیفری از جرم در پنج مورد خالصه می شوند:

 .( خنثی سازی. در ادامه هر یک از این مکانیسم ها  و نحوه تأثیر آنها می پردازیم5( عدالت ترمیمی 4( بازدارندگی عام، 3خاص، 
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  ناتوان سازي -3-3-1

افرادی که زندانی، ناتوان سازی آشکارترین روشی است که سیستم عدالت کیفری از طریق آن می تواند از جرم پیشگیری کند. 

ند تبعید، اعدام یا مجازات بدنی می شوند تا از ارتکاب جرم ناتوان شوند، در مواردی به مدت نامعین و  در مواردی برای مدت معین نمی توان

 مرتکب جرم شوند.

  بازدارندگی خاص -3-3-2

یستم عدالت کیفری از جرم است. بازدارندگی بازدارندگی خاص دومین مکانیسم فرضی شایع در مورد تأثیر پیشگیرانه تدابیر س

خاص اشاره به اثرات پیشگیرانه ای دارد که مجازات ممکن است بر محکومین داشته باشد. بزهکاران به دلیل ناخوشایند بودن مجازات از 

ه خطر نیندازند. آنها از ارتکاب جرم در آینده باز داشته می شوند و تصمیم می گیرند که با ارتکاب مجدد جرم، خود را در آینده ب

 «.جرم را تکرار نکن»و آن درس این است که: « یک درس می گیرند»مجازات

  بازدارندگی عام -3-3-3
بازدارندگی عام اشاره به اثرهای پیشگیرانه مجازات)یا چشم انداز آنها( برای افرادی است که هدف مستقیم تدابیر عدالت کیفری 

ینه این است که دیدن افراد دیگر در حال بازجویی، محاکمه یا مجازات توسط پلیس، دادگاه و مؤسسات نیستند. منطق موجود در این زم

اعمال مجازات، سایرین را تشویق می کند که رفتار بهتری نسبت به قبل داشته باشند. خطر از دست دادن آبرو، آزادی و یا سالمت جسمانی 

 ز افراد به رفتار صادقانه کافی است.و موقعیت اجتماعی برای متعاقد کردن بسیاری ا

  عدالت ترميمی -3-3-4
عدالت ترمیمی نه فقط به عنوان ابزاری برای اجتناب از برخی پیامدهای ناخواسته جرم زایی سیستم سنتی عدالت کیفری، بلکه به 

در اینجا به طور عمده بر پیشگیری از جرم عنوان وسیله ای برای تأمین نتیجه بهتر برای بزه دیدگان مورد استفاده قرار گرفته است. ما 

تمرکز می کنیم. تفکر اصلی در پشت عدالت ترمیمی این است که ابزارهایی ارائه شود که از آن طریق مکانیسم های ناخواسته علت و 

 معلولی موجود جرم، با مکانیسم هایی جایگزین شوند که احتمال ارتکاب جرم در آینده را کاهش دهد.  

  نثی سازيخ -3-3-5
برای کاهش جرم و ارتقای امنیت، تالش به ردیابی مجرمین و طرح هایشان و برهم زدن آنها دارد. این امر « پلیس اطالعات محور»

 .[12]شامل تالش منظم و مستمر پلیس، برای ردیابی سازمان ها، انجمن ها، همکاری ها، طرح ها و الگوهای رفتاری بزهکاری می شود

 

 قضایی و اجراي مجازات هاشيوه هاي   -4
افراد در مقابل عمل مجرمانه خود در جامعه مسئول هستند و به میزان این عمل و متناسب با حاالت و شخصیت خود مجازات می 

، تشدید، تعلیق ، تعویق، آزادی مشروط تخفیفاعمال مجازت های از جمله اجتماعی ، باعث  فردی و شوند. گاهی مالحظاتی از جمله مصالح

نتایج بهتری ، نسبت به اجرای  اعمال مجازات فوق مجازات شخص مجرم می شود . به نظر می رسد در پاره ای مواقع، و نظام نیمه آزادی

از این نظر با توجه به اعمال مجازات های مطرح شده توسط قضات در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مجازات آن جرم ، داشته باشد .

اصالح و درمان مجرمین فقط به شش مورد از مجازات های ذیل که از میان سیاست های کیفری بکار گرفته می در جهت  1392مصوب 

 .[14]شود پرداخته می شود

 مجازات يفتخف-4-1
کارکرد مجازات در  یزانبزهکار و م یتشخص ی،با توجه به اوضاع و احوال جرم ارتکاب یکند اگر دادرس یم یجابا یعدالت جزائ

مجازات را  یفو علل تخف یفیاتک یناز ا ی.برخیدمخففه را اعمال نما یفیاتمجازات را الزم دانست بتواند ک یفاصالح و بهبود مجرم اگر تخف

مقنن آن از حد امکان  یقفرد فرد مواد مصاد یینو تع یصچون تشخ ینموده ول ینیب یشدر مواد قانون مجازات پ یلتمث یلمقنن بر سب

مخففه که  یفیاتنکته که ... ک ینسازگار نبوده با ذکر ا یزن یقانونگذار یاتمذکور و اصول نگارش و ادب یفیاتک یسخارج و با فلسفه تاس

 یمجرم به قاض یتآنها را با وضع یقموارد وتطب یرسا یصتشخ یاراخت یلاست از قب یو جهات لمجازات شود عل یفممکن است موجب تخف

 .سپرده است یجزائ

 :است یلبه شرح ذ یدجد یقانون مجازات اسالم 32ماده 

تر باشد به که به حال متهم مناسب یرا به نحو یریمجازات تعز تواندیدادگاه م یف،چند جهت از جهات تخف یا یکصورت وجود  در

 :کند یلتبد یادهد  یلتقل یلشرح ذ

 تا سه درجه یک یزانحبس به م یلـ تقل الف

http://www.joce.ir/


 19 -101، ص 1318 بهار،  11فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 یگر.انواع د یادو درجه از همان نوع  یا یک یزانبه م یریتعز یهامجازات یر: ساگویدیند در همان ماده مب ینـ ا ب

ذکر شده:  39منتقل کند. چون در ماده  39به ماده  المقدوریمجازات را حت تواندیالذکر، متهم م یربند ماده اخ 2 یناستفاده از ا با

دهد که با عدم  یصتشخ یت،چنانچه دادگاه پس از احراز مجرم یفهفت و هشت در صورت احراز جهات تخف یهادرجه یریتعز یمدر جرا»

جبران آن  یبا برقرار یانو جبران ضرر و ز یمؤثر و گذشت شاک یفریو در صورت فقدان سابقه ک شودیاصالح م رتکبم یزمجازات ن یاجرا

مجازات خود  تواندیدر واقع م یلبه شرح ذ یفبا استفاده از جهات تخف ینجامتهم در ا ینا، بنابر«صادر کرد یفراز ک یتحکم به معاف توانیم

 .[6]مؤثر با دادگاه، خود را از حبس برهاند هاییو همکار یل کرده و با استفاده از گذشت شاکیتبد 8و  2 یهارا به درجه

 :مجازات عبارتند از یفتخف جهات

 ی.خصوص یمدع یا یـ گذشت شاک الف

 یبه کار رفته برا یاحاصله از جرم  یاءکشف اموال و اش یاادله  یلمعاونان، تحص یاشرکاء  یمؤثر متهم در شناسائ یـ همکار ب

 .ارتکاب آن

شرافتمندانه در ارتکاب  یزهوجود انگ یا یدهبزه د آمیزیکگفتار تحر یارفتار  یلـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قب پ

 .جرم

 یدگی.و رس یقتحق یندر ح یاقرار مؤثر و یا یبـ اعالم متهم قبل از تعق ت

 یماری.ب یاکهولت  یلوضع خاص متهم از قب یاـ ندامت، حسن سابقه و  ث

 .از آن یناش یانجبران ز یبرا یاقدام و یاآثار جرم  یفـ کوشش متهم به منظور تخف ج

 .جر یانبارز یجنتا یا یدهوارده به بزه د یانبودن ز یفـ خف چ

 معاون در وقوع جرم . یا یکشر یفـ مداخله ضع ح

 مجازات یدتشد-4-2
وارد شود احساس  یقابل جبران یرغ یجامعه بوده و بر اثر ارتکاب آن خسارتها یبرا یشتریعمل مجرمانه واجد خطر ب ی کهصورت در

 یمخصوص یطرا تحت شرا یجرم ینچنینشده مقنن ارتکاب ا یختهبرانگ یدر افکار عموم یدر خصوص جرم ارتکاب یتنفر و انزجار عموم

از  یکیتواند  یباشد تکرار جرم هم م یفرتواند از علل مشدده ک یتعدد جرم م . همچنان کهدهد یتر قرار م ینمستوجب مجازتها سنگ

باز دارنده  یاو  یریزات تعزموجب حکم دادگاه به مجاه هر کس ب» یقانون مجازات اسالم 48مشدده محسوب شود مطابق ماده  یفیاتک

 یدبازدارنده را تشد یا یریتواند در صورت لزوم مجازات تعز یم دگاهگردد دا یرحکم مجدداً جرم قابل تعز یمحکوم شود چنانچه بعد از اجرا

 ید.نما

حداقل  یانمجازات م یینبه تع یررا تنها مخ یو قاض یرفتهرا پذ ینمع یمنطق نظام مجازاتها یناز ا یتکشور ما به تبع یجزائ قوانین

شناخته و به درک  یمجرم را بخوب یقاض ی کهکند در صورت یم یجابکردن مجازاتها ا یاصل فرد که یو حداکثر نموده است در حال

که از  یمرده اسپ یرا به قاض یارمخففه زمام اخت یفیاتکه در ک همچنان یدآورده است با یماناو نائل آمده و به لزوم اجرا مجازات ا یازهاین

 .[11]دهد یشمجازات را افزا یازکه در صورت ن یمرا بدو بده یاراخت ینبنفع متهم عدول کند ا یحداقل مقرر قانون

 مجازات يقتعل -4-3

 یمدر جرا معلق شود. یخاص یطبا شرا یهعلاز مجازات در مورد محکوم یقسمت یاتمام  یاست که اجرا ینمجازات عبارت از ا یقتعل

 یکاز مجازات را از  یقسمت یاتمام  یصدور حکم، اجرا یقتعو یمقرر برا یطتواند در صورت وجود شرا یدرجه سه تا هشت دادگاه م یریتعز

تواند از دادگاه صادرکننده حکم  یسوم مجازات م یک یپس از اجرا یزن یفریاحکام ک یاجرا یقاض یا.دادستان یدتا پنج سال معلق نما

 یقاز طر ی،قانون یطسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرا یکتواند پس از تحمل  یمحکوم م ین. همچنیدنما یقتعل یتقاضا ی،قطع

در صورت شروع،  یمجازات آنها حت یکه صدور حکم و اجرا ی.ازجمله جرائمیدنما علیقت یتقاضا یفریاحکام ک یاجرا یقاض یادادستان 

آب،برق،گاز،نفت و  یساتدر تاس یکشور، خرابکار یو خارج یداخل یتامن یه( جرائم علباشد عبارتند از: الف ینم یقو تعل یققابل تعو

هر  یامزاحمت با چاقو  یجادو ا یی.پ( قدرت نمایدپاشیو اس ییربا آدممقرون به آزار،  یاسرقت مسلحانه  یافته،مخابرات.ب( جرائم سازمان 

و  یروان گردان، مشروبات الکل یااداره مراکز فساد و فحشا.ت( قاچاق عمده مواد مخدر  یا یلتشک ی،عفت عموم یهعل یگر،جرائمنوع اسلحه د

با  ی،اقتصاد یماالرض.ج( جرا یو محاربه و افسادف عمدیبدل از قصاص نفس، معاونت در قتل  یرسالح و مهمات و قاچاق انسان.ث( تعز

 یال.( ر122.222.222)یلیونم یکصداز  یشموضوع جرم ب

نکند، دادگاه  یتدادگاه تبع یبدون عذر موجه از دستورها یقکه مجازات او معلق شده است در مدت تعل یوممحک چنانچه

قرار  یااضافه  یقتا دو سال به مدت تعل یکبار اول  یاحکام، برا یاجرا یقاض یاتواند به درخواست دادستان  یم یصادرکننده حکم قطع

از  یکه قسمت یشود .اما در صورت یمجازات م یو اجرا یققرار تعل یبار دوم، موجب الغا یبرادادگاه  ور.تخلف از دستیدرا لغو نما یقتعل
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که به  یحساب شده و در موارد یرمعلقمجازات غ یاز زمان خاتمه اجرا یقمورد حکم معلق شود، مدت تعل یاز مجازاتها یکی یامجازات 

گردد، مگر  یمعلق، موجب انفصال نم یتمحکوم یق،انفصال است در صورت تعل موجب یفریک یتمحکوم ی،و استخدام یادار ینموجب قوان

تا درجه  یرتعز یا یهموجب حد، قصاص، د یممجازات منوط به عدم ارتکاب جرا یاجرا یقلغو شود. تعل یققرار تعل یا یحآنکه در قانون تصر

قانون مجازات 54به موجب ماده  یقشود، قرار تعل یمجرا ینا از یکیاگر محکوم مرتکب  یجهمجازات است.در نت یاجرا یقهفت در زمان تعل

 .[11]شودیحکم معلق صادر م یلغو و دستور اجرا یاسالم

 مجازات تعویق -4-4
نهاد جدیدی که در قانون جدید مجازات مطرح شده تعویق صدور حکم است. تعویق صدور حکم در قانون قبلی در نظر گرفته نشده 

در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت )حبس از نود و یک روز تا »گوید: قانون جدید ذکر شده و می 42مادهبود و این موضوع در 

تواند پس از احراز مجرمیت متهم با مالحظه وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب دوسال( دادگاه می

 :سال به تعویق اندازد 2ایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا ارتکاب جرم گردیده است و در صورت وجود شر

 .وجود جهات تخفیف (الف

 .بینی اصالح مرتکبپیش (ب 

 .جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبرانپ( 

 .فقدان سابقه کیفری مؤثر (ت 

ساده و تعویق مراقبتی. در تعویق ساده مرتکب قانون مجازات اسالمی آمده است،تعویق 41در ماده ق به دو صورت است که یاین تعو

به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده 

تورها و تدابیر مقرر شده به نیز مرتکب جرمی نمی شود.اما در تعویق مراقبتی عالوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دس

وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.در تبصره یک این ماده آمده است دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور 

ور قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند و در تبصره دو نیز بیان دارد که چنانچه متهم در بازداشت باشد،دادگاه پس از صد

به حکم، بالفاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید.دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب نیز اخذ کند.در هر صورت اخذ تامین نباید 

 .بازداشت مرتکب منتهی گردد

 :[2]تدابیری که به همراه تعویق مراقبتی الزم می باشد به قرار ذیل می باشد

 موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر. الف( حضور به

 ب( ارائه اطالعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

 ز آن به مددکار اجتماعی.پ( اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی ا

 ت( کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

 مشروط يآزاد -4-5
تا  یشودبه محکومان در حبس داده م یتدوره محکوم یاناز پا یشاست که پ ییقضا یاز انواع مجازاتها یکی یزمشروط ن یآزاد

 یدادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزاد ینشان دهند و دستورها یدهپسند یاز خود رفتار یکندم یینکه دادگاه تع یچنانچه در طول مدت

 موقت و ابد. یاعم از حبس ها یسالب آزاد یمشروط محدود است به مجازاتها یآزاد قلمرو ..مطلق برخوردار شوند

حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می در مورد محکومیت به »مقرر می دارد.  1/2/92قانون مجازات اسالمی مصوب 58ماده 

تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد 

 دادستان یا قاضی اجرای حکم با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند.

 مواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد.الف:محکوم در مدت اجرای مجازات ه

 ب:حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی،دیگر مرتکب جرمی نمی شود 

ج:به تشخصی دادگاه،محکوم تا آنجا استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای 

 پرداخت آن ترتیب دهد. 

م پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای موارد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای الف و ب این د:محکو

ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای حکم می رسد.قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را 

 «.در صورت احراز آن،پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نمایددرباره تحقق شرایط مذکور برسی و 

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می »قانون مجات اسالمی تاکید شده است که  59ی در ماده

پنج سال باشد جز در مواردی که مدت تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از 
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طبق قانون مدت آزادی مشروط شامل « باقیمانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

تغییر دهد مکلف ی مدت حکم دهد و چناچه دادگاه بخواهد مدت آزادی مشروط را بقیه مدت مجازات می باشد.لذا دادگاه می تواند به بقیه

مدت محکومیت های کمتر ازیک سال به باطی با محکومیت ندارد. قانون درسال تعیین کند.البته ازادی ارت 5تا  1است مدت آزادی را بین 

 .[1]کلی بقیه ی مدت حبس رجوع می کند اصل

 نظام نيمه آزادي -4-6
 یمیوقت مجرم موافقت شده اما بر نظارت دا یمهن یاست که در آن با آزاد یفریحقوق ک یننو ینهادها یناز ا یکی یآزاد یمهنظام ن

 یگرد یو از سو کندیم ینها را تضمبودن مجازات یمجرم را حفظ کرده و اصل فرد یسو ثبات خانوادگ یکروش از  ین. اشودیم یدبر او تاک

از  یمدرن حقوق یهانظام یفریک یناست که قوان ییاز نهادها یکی یآزاد یمه. نظام ندهدیمجرم را در دستور کار قرار م ماصالح گام به گا

 .داناجتماع داشته باشند، استفاده کرده یرا برا یدهفا یشترینفاصله را از اجتماع گرفته و ب ینکه آنان کمتر یامجرمان به گونه یهتنب یآن برا

از مجازاتش را متحمل  یمیمدت در واقع ن یندر ا شود،یکه محکوم به تحمل حبس در مدت مشخص م یکس یآزاد یمهنظام ن در

به زندان  یلتعط یدر روزها یاو  گذراندیاز زندان م یرونرا در ب یزمان مشخص یکها در زندان است و . به طور مثال محکوم شبشودیم

 رود.یم

در ضمن  توانندیسبک هستند، م یهاحبس که محکوم به یافراد 1392مصوب  یمقرر در قانون مجازات اسالم یآزاد یمهنظام ن در

 یآزاد یمهن یکه به عنوان نظام مرکز شودیم یسدر زندان تاس ینهاد یعنیاز زندان اجراکنند.  یروندر ب یزرا ن یگرید هاییتفعال حبس،

 6، 5 یریتعز یهابه حبس یآزاد یمه. اعمال نظام نکنندیم یتمرکز فعال یننظر ا یرز شوندینظام م ینمقررات ا ولکه مشم یاست و افراد

استفاده کرد  توانیم 2تا  5درجه  یریتعز یهافقط در حبس یآزاد یمهاز نظام ن ینکهبر ا یدبا تاک یدقانون جد 56. ماده شودیمربوط م 2و 

 یماری،ب یا یادانند ترک درمان اعتم هایییتفعال یبرا یاتعهد و  ین،با تضم تواندیم یریدهنده به مجازات تعز حکمکه دادگاه  کندیعنوان م

 .[4]درآورد یآزاد یمهنظام ن یتخودش تحت حما یت... محکوم را با رضاو یخانوادگ یمشارکت در ادامه زندگ

 

 گيري نتيجه
منظور از اصالح  یحتوض ینتوان اهم آنها را ارعاب اصالح و دفاع از جامعه مطرح نمود. با ا یاست که م یاهداف متعد یمجازات دارا

 یمجازات تالف یخیتار یرینهاهداف د یگراز د است. یاز ارتکاب جرم و ممانعت مجرم از تکرار تبهکار یشگیریاز اهداف مجازات پ یکیبعنوان 

و  یعدالت یمفروض و مسلم بوده عدم مکافات ب یشهشخص در ارتکاب جرم و هم یتو سوء ن یرهدف تقص ینو قصاص را ذکر نمود. بموجب ا

اجرا  یدداشته و با ضرورتشود. اخالقاً  یموجب اصالح حال مجرم م ینکهبرداشت مکافات صرفنظر از ا ینشود بنابرا یم یپرورش ظالم تلق

و لزوم  یفرد های یبر حفظ حقوق و آزاد یمبن یالدیدر قرون هفده و هجده م یاجتماع یها و نهضت یدافکار جد یدایششود اما با پ

 قیدهع ینمروج ا یناز فالسفه و متفکر یاریخود را از دست داده  وعده بس یمجازاتها کم کم نقش ارعاب یانسان یواال یتاحترام به شخص

 لع نموده آنانطاعمال خود م یرا نسبت به بد ینقرارداد که ضمن آن بتوان مجرم یا یلهمختلف را وس یزندان و مجازات ها یدشدند که با

 .دنمو یترا مجدداً اصالح و ترب

های آن سبب های مختلف، در کشور ما نیز آمار ارتکاب سرقت رو به افزایش است که پیامدبه موازات افزایش آمار سرقت در کشور

داشتن گذاری در کشور، مصروف نگههای کار، تالش و سرمایهههای تولید، از بین بردن انگیزمتزلزل شدن امنیت داخلی، باال رفتن هزینه

عامل اجتماعی، عامل شخصی،  یاسی،توان چنین برشمرد: عامل اقتصادی، عامل سرا می های امنیتی که عوامل این پدیدهنیروبخشی از 

های اسالم در راستای را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.و سیاست تواند این پدیدههای قانونی، عامل قضایی که این عوامل مینارسایی

 شناختی، این هر دو دیدگاه، تأکید به عوامل فوق دارند. ی جامعه اسرقت و دیدگاه

و کار را برای شهروندان یک کشور فراهم نموده و مردم آن کشور مشغول به کار  فعالیت زمینهحکومت اسالمی مسوولیت دارد تا 

را دنبال  یخاص یاستس یفریک ینقوان با وضع یتوان گفت قانونگذار هر کشور یم یگردد تا میزان ارتکاب به سرقت، کاهش یابد. به طور کل

به اصالح و  یاز هر مسئله ا یشکه ب یفریک یساتبزهکار است. از جمله تأس اعیها، اصالح و انطباق اجتم یاستس یناز ا یکیکند.  یم

تشدید،  جازات،م یفتخف نیمه آزادی،نظام  ،آزادی مشروطسیاست کیفری اصالح و درمان است که  بزهکار توجه دارد، یانطباق اجتماع

باشد، از جمله  یاز سرقت م یشگیریپ ینهدر زم ییقضا یپژوهش در قالب نقش مجازاتها ینمجازات که موضوع موردبحث ا یقو تعو یقتعل

 .است یدهگرد یانب یاست که در قانون مجازات اسالم یساتیتأس
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