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 چکیده

  مستوجب تعزیر است که تنها در جرایم    حکمت به کارگیری نهادهای ارفاقی دارای اهداف اصالحی و پرورشی

در    ناظر بر تعیین مجازات  با چه خط مشی  1392اینکه قانون گذار در قانون مجازات اسالمینمود پیدا می کند.

گاه شامل جرایم تعزیری مختلف می    ی مذکورنهادها   هدف ما در این نوشتار است.  ؟بردن این نهادهاست   بکارپی  

از جهت تعیین مجازات  قانون گذار در زمینه به کار گیری این نهادها    شوند و گاه مختص حبس های تعزیری اند.

موارد متاثر  برخی  در  می توان پی برد که    ی مربوطهیکسان سازی ننموده، اما با توجه به سیاق عبارات مواد قانون

پیرو مجازات تعیین شده توسط قاضی و نسبت به بعضی هم اختالف نظر وجود دارد.    برخیاز مجازات قانونی و  

در مقاله پیش رو نویسندگان قائل بر این نظر هستند که موارد اختالفی تابع مجازات تعیین شده توسط قاضی  

 است. 
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 مقدمه 

از  » اولیه  به عنوان   تعیینهدف  بازپروری است و مجازات  تنبیه و عقوبت اصالح و  کیفر به جای 

آخرین حربه علیه بزهکار به کار گرفته می شود، لذا تا هنگامی که فرد بزهکار از طریق دیگر به  

نمی   دیده  کیفر  از  استفاده  به  ضرورتی  آید،  می  نائل  کیفر  اعمال  اولیه  هدف  به  مجازات  از  غیر 

یکردها در حوزه فلسفه مجازات ها و  امروزه در اثر تغییر رو»  (.94،  1392وجهی،)کوره پز و ت  «شود

، نظام های حقوقی دچار تغییر و تحوالت عمده ای گردیده اند.  هتحول مبانی نظری به وجود آمد

رویکرد اغلب نظام های حقوقی دنیا نسبت به مجرمین جنبه اصالحی دارد که با تاکید بر این امر  

نهادهای ارفاقی در  .  ( 39  ،1396،  )بهره مند و دیگران«  ارفاقی پذیرفته شده است  وجود نهادهای 

  رد توجه قانونگذار قرار گرفته اند. تعزیری مو  در مجازات هایراستای اصل تناسب و فردی سازی  

ها که نهاد  بازگرداندن    یی  و  پروری  باز  درصدد  نوین  اجتماعی  دفاع  های  آموزه  از  اقتباس  با 

باشند.  آغوش گرم جامعه می  به  نهادها مجازات های سبک    مرتکبین  این  اعمال  قلمرو  از جهت 

باشند می  هدف  قضاییبا  اما    ، مورد  های  مجازات  دادن  قرار  آن  معیار  از  مقررات   پس  اعمال  با 

جرایم   است  ممکن  شوندمخففه  ارفاقی  نهادهای  قلمرو  وارد  با.  سنگین  که  قانون   امری    تصویب 

تعزیری  مجازات  کاهش اخیر در    1399مصوب    حبس  قانون  زیرا وضع  این  محقق شده  از  برخی 

 است.  دادهگسترش  سنگین تر نسبت به جرایمرا نهادها دامنه شمول آن 

مال  سوال ارفاقی  نهادهای  اعمال  برای  که  است  این  طرح  یا  قابل  است  قانونی  های  مجازات  ک 

ارفاقی برای اعما  فرضیه این است که در حال حاضر  قضایی؟  از نهادهای  ل آن ها مجازات برخی 

ضی از نهادها به  بع  این در حالی است که در  قانونی مدنظر است و برخی دیگر مجازات های قضایی

امکان اعمال نهاد های ارفاقی  صراحت مشخص نیست کدام یک از انواع مجازات ها تعیین کننده  

است مرتکب  به  کهامر  نسبت  دارد.  ی  قانونگذار  سوی  از  نمایی  روشن  به  اینکه    نیاز  دیگر  سوال 

تعیین معیار مورد نظر قانون چه فایده ای به همراه دارد؟ قاعدتا اگر مجازات قانونی مالک باشد  

باشد دست قاضی برای اعمال نهاد    قاضی محدود به مقرره قانونی است و اگر مجازات قضایی معیار

 های ارفاقی در جرایم سنگین تر با اعمال مقررات تخفیف باز خواهد بود.

حاضر    پژوهش  پرداخته  در  موجود  موضوع  به  ای  کتابخانه  روش  به  و  که  تعاریف  بیان  از  بعد 

جازات های  تاریخچه نهادهای ارفاقی و مجازات های قانونی و قضایی به بررسی نهادهای متاثر از م

قضایی و مواردی که به صورت دقیق روشن نشده می پردازیم و در نهایت نتیجه را بیان  ی و  قانون

 خواهیم کرد.  

 

 تاریخچه و تعاریف 
 کیفری  سیاست  برتری  آید، می  بدست  کیفری  حقوق   تاریخ   مطالعه  از  روشنی   به  که   نکاتی   از  »یکی

  خاطر   همین  به  است  گرایی   پیامد  اندیشه  بر  گرایی  سزا  اندیشه  و   ارفاقی   کیفری  سیاست  بر  ارعابی

 گذشته  در  کیفری  حقوق   که  بریم می  پی  واقعیت  این  به  گردیممی  باز  گذشته  به  بیشتر  هرچه

(.  13۸  ،13۸2محسنی،)  خورد«می  چشم   به  کمتر  آن  در  ارفاقی  راهکارهای  و  استبوده  شدیدتر
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  تا   دارد،   را  حداکثری  ارفاقی  کیفری  سیاست  یک   تاب   که   شرعی   های ظرفیت  وجود  با  ما   کشور  »در

 با  و  مشروطه  از  پس  و  استشدهمی  پیروی  ارعابی  کیفری  سیاست  از  همواره  مشروطه  ازپیش

  است« گرفته   قرار  توجه  مورد  ارفاقی   راهکارهای  13۰4  سال  در  عمومی  مجازات  قانون  تصویب

 (. 163، 1399 منصورآبادی،)

ارفاقی  ای  وس:  نهادهای  بیله  و  با مالحظه وضعیت شخص مرتکب  قاضی که  اختیار  در  ا  هستند 

و همچنین در    هت اهداف فایده گرایانه مجازاترعایت شرایطی که در قانون مقرر شده است در ج

راستای اصل فردی کردن مجازات ها و تناسب سازی میان جرم و مجازات آنها را به کار می گیرد.  

بخش    در دو بخش قابل تقسیم است:  1392ق.م.ا  در    صل مذکوردو ا نهادهای ارفاقی با توجه به  »

ارفاقی سنتی که شامل نیمه آزادی و    تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات،  اول نهادهای  نظام 

تعویق صدور    آزادی مشروط می شود و بخش دوم نهادهای ارفاقی نوین که شامل معافیت از کیفر،

 ( 23۰، 1397 نگهدار،  )پور قهرمانی، «می شود نظارت تحت سامانه های الکترونیک  حکم،

مجازاتی است که به موجب یک مقرره قانونی برای یک جرم خاص در نظر گرفته  »مجازات قانونی:  

شده است و فرض بر این است که هرکس مرتکب چنین جرمی شود استحقاق چنین مجازاتی را 

  « نی بودن جرایم و مجازات هااصل قانو»  این تعریف به سمت  .(17۸،  پیشین)منصورابادی،  «دارد

 است. یعنی مجازاتی که بدون هیچگونه تشدید و تخفیف در متن مواد قانون تعیین شده است. 

قضایی:   می  »مجازات  تعیین  مجرم خاص  یک  برای  قاضی  تشخیص  اساس  بر  که  است  مجازاتی 

مجا میزان  به  مجرم  استحقاق  که  است  این  بر  فرض  و  قاضی  گردد  که  است  داده  زاتی  تشخیص 

. به سخن «اصل فردی کردن مجازات هاست»این تعریف در راستای    .(منصورآبادی،همان)  «است

بعد   قاضی  باشد  از  دیگر  مناسب  به حال شخص مرتکب  پرونده مجازاتی که  بررسی همه جوانب 

 . یا بدون تشدید و تخفیف باشدتعیین میکند که ممکن است همراه با تشدید یا تخفیف 

 

 های ارفاقی بررسی نهاد

 تخفیف مجازات   _ 1

پرونده» پروندهدر  برخالف  کیفری  بههای  صرفاً  قاضی  حقوقی،  نیست، های  حقیقت  کشف  دنبال 

بلکه افزون بر کشف حقیقت، موضوع پرونده او یک انسان است که باید اصالح شود. لذا بر اساس  

گیری  قاضی قرار گیرد تا بتواند با بهرهها، باید ساز و کارهای مختلف در اختیار  اصل تفرید مجازات

و احوال قضیه، مجازات  ها حسب مورد به اقتضای وضعیت مجرم و جرم ارتکابی و دیگر اوضاعاز آن 

ای را برای او تعیین کند یکی از بهترین این راهکارها، تخفیف مجازات است که  متناسب و عادالنه

می مخففه  کیفیات  احراز  با  مجادادگاه  در  تواند  یا  داده  تخفیف  را  قانون  در  مندرج  تعزیری  زات 

،  )ب(  )مصدق  دیل کند که مناسب حال مرتکب باشد«جهت اعمال تخفیف به مجازات دیگری تب

بندی تخفیف مجازات به دو صورت عادی و اضافی منقسم شده  بر اساس یک تقسیم.  (43،  1399

صدور  مرحله  »در  که  است  تخفیفی  عادی  تخفیف  از  منظور  کلیه   است:  به  نسبت  بدوی«  حکم 

تعزیری داده میمجازات    3۸و    37شود و در واقع مقصود تخفیفی است که با توجه به مواد  های 



 

 

 

 

58                              (1140 تابستان ،42 شماره  ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی   یهنشر 

                                   

 

 

 

می  1392  ق.م.ا حکم«لحاظ  صدور  از  »بعد  که  است  تخفیفی  اضافی  تخفیف  از  منظور  و   شود 

مامی  اعمال مطابق  محکوم  شدن  رای  به  تسلیم  یکی  است،  مصداق  سه  دارای  که    442ده  شود 

صدور    1392ق.آ.د.ک   از  پس  گذشت  غیرقابل  جرایم  در  خصوصی  مدعی  یا  شاکی  گذشت  دوم 

پرداخت جزای نقدی که 1392ق.آ.د.ک    4۸3حکم قطعی مطابق ماده   برای  و سوم حاضر شدن 

پرداخت  محکوم  از  را  می  2۰علیه  معاف  آن  که  کند  درصد  تبصره  تخفیفی    ۵29ماده    3مطابق 

 . (16۵، پیشین ،)منصورآبادیعمال استقابل ا  1392ق.آ.د.ک 

با عنایت به تقسیم بندی  برای اعمال نهاد تخفیف مجازات معیار مجازات قانونی است یا قضایی؟  

عادی(   )تخفیف  حکم  صدور  مرحله  در  تخفیف  اعمال  که  صورتی  در  الذکر  بر  فوق  ناظر  باشد 

زیرا با توجه به تعریف تخفیف که عبارت است از تعیین کردن مجازات به  »مجازات قانونی« است،  

ات قانونی مناط اعتبار  مقررات تخفیف مجاز  کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تا قبل از اعمال

به مجازات قضایی می تبدیل  را  آن  تخفیف  بسا  است که  است چه  علت دیگراین  کندو همچنین 

تخفیف در خصوص   مقررات  نیست.  مجازاتاعمال  یکسان  از صدور حکم    تعزیری  بعد  و چنانچه 

 ظر بر »مجازات قضایی« خواهد بود. باشد )تخفیف اضافی( نا

 

 معافیت از کیفر   _ 2

کیفر در  جایگا از  معافیت  قابل  1392ق.م.ا  ه  عام و خاص  مفهوم  از    در دو  معافیت  است  بررسی 

را می عام  از صدور حکم  کیفر در مفهوم  یا بعد  توان شامل مواردی دانست که ممکن است قبل 

از عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور  مجازات نسبت به مجرم اجرا نگردد این موارد عبارت اند 

از کیفر در معنای خا می باشد    1392ق.م.ا    39همان موضوع ماده  یا  ص  زمان و توبه و معافیت 

مدنظر است معافیت از کیفر در معنای خاص   نوشتارآنچه که در این  (  117،  1396  ملکی،  )مرادی،

 (.1392ق.م.ا   )یعنی ماده  می باشد

موضوع » اسالمی  مجازات  قانون  در  تعقیب«  داشتن  »موقعیت  اصل  پذیرش  مصادیق  از  یکی 

یس معافیت از کیفر که قبالً تنها در موارد خاصی از قبیل معرفی شرکاء  معافیت از کیفر است. تاس

ماده   ازجمله  قانونی  مقررات  از  بعضی  در  جرم  معاونین  اسالمی  ۵۰7و  مجازات  تعزیرات   قانون 

پرواز هواپیما پیشقانون مجازات اخالل   ۵و ماده    137۵مصوب   امنیت  بود در  بینیگران در  شده 

ایران کیفری  حقوق  ماده    نظام  در  مندرج  نوع    39به شکل  این  زیرا  است،  تقنینی  پیشینه  فاقد 

  بینی معافیت مبتنی بر اصالح مرتکب و کیفرزدایی است. لذا ماهیتاً با آنچه در قوانین خاص پیش

برای اعمال نهاد   1392ق.م.ا  39مطابق ماده  . (13۰، 1392، )الف()مصدق  «تفاوت استشده بود م

کیفر   از  شدهبهمعافیت  لحاظ  شرایطی  ارفاقی  نهادهای  از  یکی  آن عنوان  به  توجه  با  که  است 

قابل   ۸و    7درجه  معافیتی که در جرایم موستوجب تعزیر    توان مرتکب را از مجازات معاف کردمی

دادگاه جهات تخفیف را احراز  ،  کند دادگاه مجرمیت مرتکب را احراز    به این شرط که    ،اعمال است

، ضرر و زیان بزه دیده جبران ، شاکی گذشت کرده باشد، مرتکب فاقد سابقه مؤثر کیفری باشدکند

باشد   شده  مقرر  جبران  برای  ترتیبی  یا  باشد  بدون    همچنینشده  مرتکب  که  کند  احراز  دادگاه 
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در خصوص   1392ق.م.ا    39د.نهاد معافیت از کیفر با توجه به نص ماده  شومجازات نیز اصالح می

است  اما موضوع هنوز به حکم قطعی نرسیده  مرتکبی است که مجرمیت او برای قاضی محرز است،

عنوان یکی از شرایط الزم برای معافیت از کیفر  که با توجه به نیاز گذشته شاکی بهو نکته دیگر این

 . پذیر است در جرایم غیرقابل گذشت امکاناعمال این نهاد صرفاً 

برای اعمال نهاد معافیت از کیفر مالک مجازات قانونی است یا قضایی؟ در پاسخ به این سوال می  

 توان از دو دیدگاه بهره برد: 

اینگونه برداشت کنیم با توجه به   1392ق.م.ا    4۰دیدگاه اول: اینکه بر اساس ظاهر قانون در ماده  

ماده صرفا از »حکم به معافیت از کیفر« سخن گفته است بدون اینکه مشخص کند    اینکه در این

برای  زیرا  کنیم،  لحاظ  را  قانونی  مجازات  شود  داده  معافیت  به  حکم  سپس  و  کیفر  تعیین  ابتدا 

 اعمال این نهاد صرف احراز مجرمیت و سایر شرایط قانونی بدون تعیین مجازات کافی است.

ی رغم سکوت قانون و رویه قضایی نامشخص باید گفت قاضی ابتدا به تعیین اینکه عل»دیدگاه دوم: 

کیفر دست می زند و سپس کیفری را که میزان و نوع آن در رای مشخص شده در قالب معافیت  

از کیفر به اجرا نمی گذارد. مطابق این دیدگاه باید مجازات قضایی لحاظ شود، زیرا ابتدا مجازات  

م به  توجه  با  و  این دیدگاه  تعیین  داده می شود.  معافیت  به  دادنامه حکم  تعیین شده در  جازات 

توحیدی   )عالی پور،  است«افیت از چه کیفری صورت گرفتهشود معتر است زیرا مشخص میمعقول

 . (329و312 ،1394 نافع، 
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  ، 39۸ )عمید، چیزی«تعویق در لغت یعنی »بازداشتن«،»عقب انداختن«و»تاخیر و درنگ کردن در 

درصدد  .  (13۵9 حقوقدانان  اما  نشده  ارائه  گذار  قانون  از سوی  تعریفی  اصطالحی هرچند  نظر  از 

»راهکاری است ارفاقی که در پرتو آن دادگاه از صدور حکم    از جمله  تعریف این نهاد برآمده اند،

بندی پای  عدم  به  موکول  را  آن  صدور  و  نموده  پوشی  چشم  بزهکار  درباره  به    محکومیت  وی 

برخی دیگر اینگونه .  (242،  پیشین  ،)منصورآبادی  تعهدات قضایی اش در یک دوره معین می کند«

ارتکاب    »صادر نکردن حکم محکومیت کیفری متهمی که قاضی رسیدگی کننده،  تعریف نموده اند

ویژگی  جرم توسط اورا مسلم دانسته است ،به منظور تطبیق هرچه بیشتر واکنش رسمی کیفری با  

های منحصر به فرد هر شخص مرتکب جرم،در صورت وجود شرایط مقرر در قانون برای اعمال این 

در تعریف دوم از حکم »محکومیت« سخن گفته شده است .  (19،1391)قیاسی و دیگران،  نهاد«

این درحالی است که در نهاد تعویق بر خالف تعلیق حکم محکومیتی صادر نمی شود بلکه قاضی  

به قرار    تنها  به صدور  اقدام  قانونی  شرایط  وجود  در صورت  و  کند  می  بسنده  مجرمیت«  »احراز 

 تعویق صدور حکم می کند. 

است. جا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شدهخاستگاه این نهاد، نظام کامن ال بوده و از آن »

)فروغی    «ا وارد نظام کیفری کردگذار با الهام از قانون مجازات فرانسه این نهاد ردر ایران نیز قانون

می    1392ق.م.ا    ینه نهاد تعویق از تاسیسات جدید  از لحاظ پیش  .،( 6۵۸  و   6۵7  ، 1396  و دیگران،
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باشد که پیش از این به صورت عام دارای سابقه در نظام کیفری ایران نبوده بلکه به صورت خاص 

 سابقه است.در برخی قوانین از جمله الیحه حمایت از حقوق کودکان مسبوق به 

تعویق صدور حکم از مصادیق نادیده گرفتن آزمایشی مجازات و در مرز میان معافیت از کیفر و  »

دارد قرار  مجازات  توسط    .(23۸،  پیشین  )منصورآبادی،«  اجرای  که  دستوراتی  مرتکب،  چنانچه 

شود نگردد  دادگاه تعیین شده است را رعایت کند و مرتکب جرایمی که که منجر به لغو تعویق می

    2از مجازات معاف و در غیر این صورت مجازات در خصوص او به اجرا گذاشته می شود.

است و در حقیقت راهی برای مقابله    3این نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه جرم شناسی برچسب زنی »

مرتکب  با آثار زیانبار برچسب مجرمیت به افراد است، ساز و کار این نهاد با هدف اصالح و تربیت  

مرتکب در مدت مقرر از  »  .(134،  پیشین،)الف()مصدق «تنظیم شده و سبب کیفرزدایی می گردد

ترس مجازات در آینده و به امید رسیدن به معافیت از کیفر یا برخورداری از تخفیف مجازات خود  

بر   بازاجتماعی شدن و اصالح می گردد  این تالش سبب  با هنجارهای جامعه وفق می دهد و  را 

ماده  هم بند »ب«  در  اساس  از  »   1392ق.م.ا    4۰ین  یکی  عنوان  به  اصالح مرتکب«  بینی  پیش 

شرایط الزم    1392ق.م.ا    4۰مطابق ماده  (  همان  مصدق، )«شرایط صدور این قرار تعیین شده است

 ۸الی    6درجه    مستوجب تعزیربرای صدور قرار تعویق صدور حکم عبارتند از الف( جرم از جرایم  

مرتکب فاقد    حداقل یکی از جهات تخفیف موجود باشد ت(  باشد ب( ارتکاب جرم محرز باشد پ(

عیت  وض  ضرر و زیان جبران یا ترتیبی برای جبران داده شده باشد ج(  سابقه کیفری موثر باشد ث(

ارتکاب جرم گردیده در   فردی خانوادگی اجتماعی و سوابق مرتکب و اوضاع و احوالی که موجب 

 نظر گرفته شود.

به    1392ق.م.ا    41از لحاظ دسته بندی، تعویق به دو صورت می باشد، ساده و مراقبتی که ماده  

ه در مدتی که  تعریف آن پرداخته است. تعویق ساده یعنی مرتکب به صورت کتبی تعهد می دهد ک

تعویق  و  باشد  آن  موید  آینده  در  او  رفتار  و  نشود  مجرمانه  رفتار  مرتکب  کند  می  تعیین  دادگاه 

تدابیر و   تعویق ساده وجود دارد، مرتکب تعهد می دهد که  در  مراقبتی یعنی عالوه شرایطی که 

را رعایت و    مقرر و توسط دادگاه تعیین شده است  1392ق.م.ا    43و    42دستور هایی که در ماده  

 به موقع اجرا گذارد.

برای اعمال تعویق صدور حکم مالک مجازات قانونی است یا قضایی؟ روشن است که مالک اعمال  

نهادی است که »به صرف   تعویق صدور حکم  زیرا  نه قضایی،  باشد  قانونی می  نهاد، مجازات  این 

است اعمال  قابل  نوع مجازات  و  میزان  تعیین  بدون  و  وقتی که  احراز مجرمیت  عبارت دیگر  به   »

 
به این معنی است که در صورت پایبندی مرتکب معافیت از کیفر    1392ق.م.ا    4۵عبارت »حسب مورد« در ماده    - 2

، درآمدی  1393الهام، غالمحسین، برهانی، محسن،  ).  الزامی است و در غیر این صورت باید تعیین کیفر صورت گیرد

 ( 2۵6ص ، تهران، نشر میزان،  2، چ 2ج بر حقوق جزای عمومی )واکنش در برابر جرم(، 
حقق می شود خواه در  به اعتقاد برخی این دیدگاه دقیق نیست، زیرا برچسب زنی در فرایند رسیدگی کیفری م   - 3

، »تعویق صدور حکم تاخیر در اجرای عدالت یا  1394رسیدگی اولیه و خواه پس از محکومیت)عالی پور،توحیدی نافع،

 ( 31۸، ص4، شماره 2تغییر در اجرای عدالت«، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 
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مجازات تعیین نمی شود ما با مجازات قضایی روبرو نیستیم، بنابراین وفق آنچه که در قانون برای  

ماده در  مذکور  بندی  درجه  با  آن  مطابقت  وسپس  شده  بینی  پیش  مجازات  رفتار  ق.م.ا    19یک 

باشد مشمول تعویق خواهد شد. بدیهی    ۸الی    6تعزیری جز درجه    مجازاتدر صورتی که    1392

باشد و با استفاده از    ۸الی    6است در صورتی که مجازات پیش بینی شده در قانون غیر از درجه  

 تقلیل شود مشمول تعویق صدور حکم نخواهد شد.  ۸الی  6نهاد تخفیف به درجه 

 

 تعلیق اجرای مجازات   _ 4

به لغت  در  آویزانمعناتعلیق  آویختن،  بازداشتن،  آمده  ی  دیگر  چیز  به  چیزی  )عمید،  استکردن 

حقوق   .(39۸،  1361 اصطالح  داده  ،داناندر  ارائه  را  معتقدند  تعاریفی  برخی  جمله  از  تعلیق  »اند 

اجرای مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرهای تعزیری یا بازدارنده  

از آن مرتکب جرم دیگری نگردید و از دستورات چنانچه در مدت معینی پساست تا  محکوم شده

تبعیت کرد، م این مدت  تلقی گردد«دادگاه در  لم یکن  او کان    ، 3، ج  1394)اردبیلی،   حکومیت 

گذارد  دادگاه مجازات کسی را که مرتکب جرم شده معلق می»تعریف دیگر چنین است که  .  (21۵

درنمی اجرا  مرحله  به  اینعلیآورد  و  هم  رغم  وی  جرم  است  کیفری  مسئولیت  واجد  شخص  که 

و    است اما دادگاه با توجه به شرایط و اوضاعشده و شخص محکومیت نیز پیدا کردهاحراز و اثبات

  شود تا خودش داند و فرصت دیگری به او داده میاحوال جرم و مجرم اجرای مجازات را صالح نمی

 . (1۰9، 1393)ساکی،  را اصالح کند و به جامعه برگردد« 

نهاد تعلیق اجرای مجازات برخالف تعویق صدور حکم در نظام قضایی کشور ما مسبوق به سابقه  

بینی شده بود،  پیش  13۰4قانون مجازات عمومی    ۵۰الی    47بار در مواد  است که برای نخستین

از آن در سال   از آن در  قانون راجع به موارد تعلیق اجرای مجازات تصویب شد و پس  13۰7بعد 

قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب رسید و جایگزین مقررات قبل شد در ادامه در    1346سال  

قانون   36الی    2۵جای قانون مزبور تصویب شد سپس در مواد  به  1392ق.م.ا    4۰ماده  1361سال  

صویب قرار گرفت و در حال حاضر مواد مقررات مربوط به این نهاد مورد ت  137۰مجازات اسالمی  

   .(2۵4، پیشین)منصور آبادی، در این خصوص قابل اجراست 1392ق.م.ا  ۵۵تا  46

  ۸الی    3تعزیری درجه    مجازاتشرایط الزم برای اعمال این نهاد بدین قرار است: الف( قلمرو آن  

بینی  است )وجود جهات تخفیف، پیشب( شرایطی که برای تعویق صدور حکم مقرر شده  باشدمی

پ(  مؤثر(  کیفری  سابقه  فقدان  جبران،  ترتیبات  برقراری  یا  زیان  و  ضرر  جبران  مرتکب،  اصالح 

زمان با صدور حکم یا پس از صدور حکم قابل اعمال است ت( دادستان یا قاضی اجرای احکام  هم

سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق  بعد از گذشت یک  توانندکیفری می

تواند از طریق دادستان یا قاضی  سوم مجازات میکنند ث( شخص محکوم نیز بعد از گذشت یک

 اجرای احکام تقاضای تعلیق نماید. 

قلمرو هر دو   شباهت: از نظر نهاد تعلیق نسبت به نهاد تعویق دارای شباهت ها و تفاوت هایی است. 

قابل اعمال هستند، از نظر تقسیم بندی هر دو به ساده و مراقبتی    فقط در جرایم مستوجب تعزیر



 

 

 

 

62                              (1140 تابستان ،42 شماره  ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی   یهنشر 

                                   

 

 

 

هر دو الزم    4تقسیم می شوند، از جهت حضور متهم در دادگاه هر دو نیاز به حضور متهم است.

اما تفاوت: تعلیق در تعزیر د۵است که مجرمیت مرتکب احراز شود ، اما تعویق در   ۸الی    3رجه  . 

  2ماه تا    6سال است اما تعویق    ۵تا    1قابل اعمال است، از نظر مدت، تعلیق    ۸تا    6تعزیر درجه  

سال، در تعلیق دادستان ، قاضی اجرای احکام و محکوم می توانند پس از گذشته یک سوم میزان  

ن  امکان  تقاضای  تعویق چنین  در  اما  تعلیق کنند  تقاضای  از صدور حکم  مجازات  دارد.تعویق قبل 

 است اما تعلیق بعد از صدور حکم و در مرحله اجرا اعمال می شود. 

برای اعمال نهاد تعلیق اجرای مجازات، مالک مجازات قانونی است یا قضایی؟ برخی معتقدند برای   

مجا اجرای  است؛تعلیق  قانونی  مقرر  مجازات  درجه زات مالک  تعزیر  مجازات جرمی  چنانچه    مثال 

تقلیل دهیم امکان اعمال نهاد تعلیق وجود    3باشد و با اعمال مقررات تخفیف آن را به درجه    2یا1

  49به نظر می رسد این نظر چندان دقیق نیست زیرا مطابق ماده  . (167،1396ندارد)شمس ناتری،

امکان   1392ق.م.ا   از صدور حکم  بعد  یا  با صدور حکم محکومیت  یا همزمان  تعلیق  نهاد    اعمال 

دادگاه بعد از رسیدگی و احراز مجرمیت ابتدا حکم محکومیت صادر می کند و  »پذیر است.یعنی  

.  (2۵۸، منصورآبادی،پیشین)«همزمان با آن یا پس از آن تعلیق اجرای مجازات را صادر خواهد کرد

دیگر   عبارت  و  »به  صادر  را  مرتکب  محکومیت  حکم  ابتدائا  است  موظف  دادگاه  تعلیق  موارد  در 

تعیین   بر  فرع  مجازات  اجرای  تعلیق  واقع  در  نماید،  تعلیق  قرار  صورت  به  را  آن  اجرای  سپس 

باشد می  می  142،1396)عباسی،دادمهر،«مجازات  کیفر  تعیین  ابتدا  دادگاه  که  وقتی  بنابراین   )

مجازات  کند،  می  تعلیق  را  مجازات  اجرای  صادره  رای  براساس  سپس  و  قضایی(  کند)مجازات 

 ی باشد.  قضایی مدنظر م

 

 آزادی مشروط   _ 5

نهاد آزادی مشروط نسبت به محکومین به حبس تعزیری ای قابلیت اعمال دارد که در مدت زمان  

باید در قالب   نیز  این شایستگی  اند و  از خود شایستگی و حسن اخالق نشان داده  اجرای حبس 

دی مشروط ادامه داشته  رعایت دستورات دادگاه و عدم تکرار جرم در زمان معین هنگام اجرای آزا

را   آنها  تاثیر مثبت حبس  اند که  تعبیر دیگر نشان داده  به  نهایی منتهی شود،  آزادی  به  تا  باشد 

اصالح نموده و در مقابل با توجه به اهدافی که برای این نهاد در نظر گرفته شده، از جمله کاهش  

مانده  به آنها اعطا شده که باقی  جمعیت زندان، صرفه جویی در هزینه های عمومی و ... این امتیاز

 حبس خود را به صورت مشروط در بیرون از زندان به سر برند.

 
»حضور متهم در دادگاه« برای صدور قرار تعلیق نیاز است؟با  آیا شرط    1392ق.م.ا    41ماده    1با توجه به تبصره    - 4

وجود این شرط برای تعلیق مجازات الزم است و از این جهت موجبی نیست تا    1392ق.م.ا    46توجه به صراحت ماده  

گذ تفاوت  تعلیق  و  تعویق  عباس،  اریم.  میان  آبادی،  منصور  عمومی،  1399)  جزای  حقوق  نشر  1چ  ،  3ج  ،  تهران،   ،

 ( 2۵6ان، ص میز
یکی از شرایط صدور قرار تعویق »احراز مجرمیت بزهکار« است و به طریق اولی در تعلیق باید مجرمیت احراز و   - ۵

 ( 2۵7،ص همانحکم محکومیت کیفری صادر شود تا امکان صدور قرار تعلیق فراهم شود.)
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برخی  آزادی مشروط را اینگونه تعریف نموده اند »عبارت از آزادی پیش از موعد زندانی محکوم به  

 حبس تعزیری توسط دادگاه صادرکننده حکم است مشروط به رعایت دستورات دادگاه و خودداری 

 تعریف دیگر»منظور از آزادی مشروط،   .(127،  پیشین)ساکی، از ارتکاب مجدد جرم در مدت معین«

رها کردن محکوم است پس از سپری شدن مدتی از محکومیت حبس، مشروط به شرایط و قیود  

 .(272، پیشین)منصورآبادی،  «قانونی و قضایی

دانند  بیشتر نویسندگان آزادی مشروط را از دستاوردهای مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی می»

های این مکتب  انونگذار بیشتر کشورها از قرن نوزدهم با تأثیرپذیری از اندیشه و بر این باورند که ق

به نظام حقوقی کشور ما به سال     1337ها این راهکار را مورد پذیرش قرار دادند ورود این نهاد 

از آن بازمی گردد که قانونگذار در ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط را تصویب کرد، پس 

قانون   4۰تا    3۸بینی شد و در ادامه مواد  پیش  1361قانون مجازات اسالمی    39در ماده  این نهاد  

تا   ۵۸جایگزین آن شد هم اکنون مقررات مربوط به آزادی مشروط در مواد  137۰مجازات اسالمی 

 . (273همان، )«پیش بینی شده است 1392ق.م.ا  61

قیودی الزم است رعایت شود و در سه مولفه ما این برای استفاده از نهاد آزادی مشروط شروط و  

شروط را مورد توجه قرار میدهیم که عبارتند از شروط مربوط به »مجازات«، »حکم« و »محکوم 

 زم است که باید به آن اعتنا نمود:علیه« در کنار این موارد »تشریفاتی« نیز ال

 الف( مجازات 

آ  1392ق.م.ا    ۵۸با مداقه در ماده    _ 1 را شامل می   زادینهاد  تعزیری  تنها حبس های  مشروط 

عمومیت تعزیری  های  نهاد در حبس  این  اعمال  قلمرو  نظر  از درجه    شود.از  و  را    ۸6الی    1دارد 

توجه در خصوص حبس قابل  نکته  تصویب  شامل می شود.  از  پیش  تا  است که  تعزیری  ابد  های 

با توجه به این که دارای حداقل و حداکثر نبود )یعنی    1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  

زیرا این نهاد صرفا در حبس های موقت    ،دائم و همیشگی بود( امکان اعمال این نهاد وجود نداشت

ق.م.ا    19ان پذیر است، اما با توجه به تصویب قانون مذکور و اضافه شدن یک تبصره به ماده  امک

حبس   1392 این  و  نیستیم  روبرو  تعزیری  ابد  حبس  با  عمل  از  در  بیش  یعنی  یک  درجه  به  ها 

، بنابراین هرچند حبس درجه یک دارای حداکثر مشخصی نمی باشد، اما  7سال تبدیل شده اند 2۵

وقتی از    عمالً  شود، میزان آن در دادنامه صادر شده  سال می  2۵مرتکبی محکوم به حبس بیش 

مشروط  آزادی  نهاد  اعمال  برای  که  هستیم  مواجه  موقت  حبس  با  نهایت  در  است،  مشخص 

 گونه محدودیتی وجود ندارد. هیچ
می  از دامنه شمول این نهاد خارج    مواردی که عنوان حبس ندارند مثل تبعید و...در خصوص  _ 2

که مقرر   1392ق.م.ا      9۰باشند. اما اقدامات تامینی و تربیتی با در نظر گرفتن قسمت انتهایی ماد

 
 جایگزین حبس می شود.الزاما تبدیل به  ۸در عمل حبس درجه : 1392ق.م.ا  6۵به موجب ماده  - 6
:»تمام حبس های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل 1392ق.م.ا  19( ماده 1399/ 2/ 23)الحاقی  6تبصره - 7

 می شود«
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می دارد:»این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و ... نیست«داخل در مقررات آزادی مشروط می  

 باشد. 

قا  _ 3 در  و  باشد  اصلی  مجازات  باید  حبس  مجازات  اینکه  دیگر  اهمیت  حائز  از  نکته  بدل  لب 

 مجازات دیگر مثل حبس بدل از جزای نقدی نباشد. 
 

 ب( حکم  

حال  »_ 1 »در  باید  که حکم  داشت  التفات  نکته  این  به  باید  به حکم  مربوط  شرایط  در خصوص 

اجرا« باشد مثال اگر محکوم از حبس فرار کرده باشد یا حکم حبس وی به مرحله اجرا در نیامده  

 (.129، پیشین)ساکی،  «نهاد را اعمال کردتوان مقررات این باشد نمی

نمی  _ 2 آزادی مشروط  از  استفاده  نهاد  برای  این  مقررات  مشمول  ابتداً  را  به حبس  توان محکوم 

سال پس از    1۰سال پس از گذشت نصف و کمتر از    1۰کرد، بلکه در خصوص حبس های بیش از  

می آن  میزان  سوم  یک  شگذشت  سایر  به  توجه  با  را  محکوم  مشمول توان  قانون  در  مقرر  رایط 

 مقررات این نهاد کرد. 

 

 پ( محکوم علیه 

 بدین شرح است:  1392 ق.م.ا  ۵۸گانه ماده شرایط مربوط به محکوم علیه در بندهای سه
 محکوم همواره در مدت اجرای مجازات از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد. _ 1

 آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس از _ 2

به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت  _ 3

 مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. 

 محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. _ 4

 

 تشریفات الزم ت(  

ان سپری شدن مدت حبس برای روشن شدن گذشت حد نصاب الزم جهت اعمال  گزارش میز  -1

این نهاد، احراز حسن اخالق مرتکب در مدت زمان اجرای حبس و احراز این که حاالت و رفتار  

مرتکب نشان دهنده اصالح او و عدم تکرار جرم پس از آزادی است باید توسط رئیس زندان محل  

 حکام رسیده باشد. تهیه و به تایید قاضی اجرای ا

انتهایی ماده    -2 با توجه به سیاق  باشد.  احکام  اجرای  پیشنهاد قاضی  به  باید  نهاد  این    ۵۸اعطاء 

نمی  1392ق.م.ا   احکام  اجرای  قاضی  پیشنهادِ  ارائه  اعمال بدون  را  مشروط  آزادی  مقررات  توان 

 نمود.

به وی دستور های مقرر در  با توجه به وضعیت محکوم نسبت    1392ق.م.ا    6۰اگر مطابق ماده    -3

تعویق صدور حکم لحاظ شده باشد، موظف به انجام این دستورات است، در غیر این صورت اگر 

شود و اگر بدون عذر موجه رعایت نکند بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه می
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تا تعزیر  یا  از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه  یا مرتکب یکی  درجه هفت شود   تکرار کند 

عالوه بر مجازات جرم جدید باقیمانده محکومیت به اجرا در می آید و    1392ق.م.ا    61وفق ماده  

 شود. اال آزادی وی قطعی می

زیرا قضایی،  قضایی؟مجازات  یا  است  قانونی  مجازات  مالک  مشروط،  آزادی  نهاد  اعمال  به  برای 

آزادی   نهاد  اعمال  برای  از میزان حبس می  موجب قانون شرط الزم  مشروط سپری شدن مدتی 

از   برای حبس های بیش  از    1۰باشد که  قانونگذار   1۰سال نصف و کمتر  سال یک سوم مدنظر 

قطعیت یافته و به مرحله اجرا در   که توسط قاضی در دادنامه تعیین گردیده  است.مسلماً حبسی

که گفته شد قلمرو این نهاد    امده و حد نصاب الزم سپری شده مقصود می باشد.همچنین همانطور

»محکومیت   مقرر داشته  1392ق.م.ا    ۵۸و ایضاً صدر ماده    شامل »کلیه حبس های تعزیری« است

تعزیری« باشد.  به حبس  بودن مجازات می  بر قضایی  ای  قرینه  تایید    که خود  این دیدگاه مورد 

حکم دادگاه است »مالک مدت محکومیت حبس در    حقوق دادنان نیز قرار گرفته است  از جمله

باشد« نیافته  یا  یافته  تقلیل  دیگر.  (22۸  ،پیشین)اردبیلی،    خواه  مالک    نمونه  موارد  این  »در 

 «میزان حکم مندرج در دادنامه است نه مجازات قانونی مندرج در قانون برای جرم خاص  احتساب،

 ( 1۵4 ،2ج  ،1393برهانی،  )الهام،

 

 نظام نمیه آزادی   _ 6

پرکاربردترین مجازات در نظام های کیفری است و همین کاربرد باعث شده است زندان به عنوان  

که مورد توجه نظریه پردازان از جهت نفع و آسیب قرار بگیرد.برای اینکه از خسارات این مجازات 

اقدامات نوین بر ویژگی مثبت   کاسته شود نهادهایی با رویکردی روزآمد در صدد آن هستند تا با 

و جامعه باشد. نظام نیمه آزادی که    وی   خانواده   ، د تا نتیجه آن سود برای فرد مرتکبزندان بیفزاین

ای از این نهادها  عنوان نمونه در اصطالح کیفرشناسان موسوم به نظام ایرلندی یا تدریجی است به

در   مرتکب  هدف حضور  با  و  مرتکب  بازپروری  و  اصالح  و  مجازات  کردن  فردی  اصل  راستای  در 

به م این شکل که محکوم در   ،نظور تسریع در اصالحجامعه  به  ایفا می کند.  را  ای  نقش سازنده 

  1392ق.م.ا    ۵6هایی را انجام می دهد. ماده  حین تحمل مجازات حبس در خارج از زندان فعالیت

ای است که بر اساس آن محکوم  دارد »نظام نیمه آزادی شیوه در تعریف این نهاد ارفاقی مقرر می

آموزی، درمانی و نظایر  ای، آموزشی، حرفههای حرفهر زمان اجرای حکم حبس فعالیتمی تواند د

دهد انجام  زندان  از  خارج  در  را  بیان «اینها  گونه  این  نهاد  این  تعریف  در  حقوقدانان  همچنین   .

نموده اند »نظام نیمه آزادی نوعی نظام اجرای مجازات های سالب آزادی است که به محکوم اجازه 

می دهد در طول روز خارج از محیط زندان و بدون نظارت مامورین در شرایط طبیعی به منظور  

ای یا درمانی مشغول شود و پس از اتمام  آموزشی، حرفهاش به جامعه به یک فعالیت  ورود آینده

 (. 19۰، )شمس ناتری، پیشین«در ایام بیکاری به زندان بازگرددکار و ساعت تحصیل و همچنین 
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به صورت یک قاعده    1392در خصوص پیشینه این نهاد تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی  

آیین    966و  ۸  7د. این نهاد به صورت خاص در مواد  عام وارد سیستم قانونگذاری کشور ما نشده بو

تربیتی   تامینی و  اقدامات  آیین نامه کانون اصالح و    1۰29و ماده    13۸4نامه سازمان زندان ها و 

 دارای سابقه است.  134۵تربیت 

 

 : شرایط الزم برای اعمال نظام نیمه آزادیالف(  

به شرط گذشت یک چهارم   4تا    2به صورت مطلق و درجه    7تا    ۵در حبس های تعزیری درجه  

ماده    به  الحاقی  تعزیری    ۵7میزان حبس، به موجب تبصره  قانون کاهش مجازات حبس  مطابق 

 .1399مصوب 

»گذشت شاکی« شرط الزم برای اعمال نهاد است بنابراین این نهاد صرفا در خصوص جرایم غیر 

 ذشت قابلیت اعمال دارد. قابل گ

های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی، مشارکت  »الزام به سپردن تعهد جهت انجام فعالیت

ماده   در  مذکور  و...«  خانوادگی  زندگی  تداوم  توجه .  1392ق.م.ا    ۵7و    ۵6در  باید  مورد  این  در 

 ده موثر باشند. داشت این فعالیت ها باید در فرایند اصالح یا جبران خسارت بزه دی

که  معاصر  جزای  حقوق  تحول  مورد  این  در  است.  علیه«  خود محکوم  »رضایت  دیگر  شرط الزم 

وجه بارز آن دغدغه شخصی کردن مجازات و انسانی نمودن آن است قانونگذار را بر آن داشته تا 

گیرد م میحدی نظر مجرم را در انتخاب مجازات و اعمال آن دخالت دهد. این اندیشه از آنجا الها

و   کیفری  قانونگذاری  گرایش  این  ولیکن  است،  تحمیلی  عدالت  یک  کیفری  عدالت  که 

 
:مراکز حرفه آموزی و اشتغال مکانی است که می تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب و    7ماده   ۸

به کار  یا   بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی  نامحصور و بدون حفاظت و مامور اتظامی و یا در حالتی 

داده می شوند بازگشت  آسایشگاههای خود  به  دوباره  از خاتمه کار  و پس  تواند  .  اعزام می گردند  تبصره: سازان می 

 .نیز اجرا نماید  برنامه های حرفه آموزی، آموزش و اصالح را در مورد متهمان
تعیین و تقسیم محل استقرار محکومان و    -الف :هبندی در موارد زیر اتخاذ تصمیم مینماید  :شورای طبق   66ماده    9

به کار محکومان در مراکز اشتغال داخل و یا خارج موسسه یا زندان؛ ج  -متهمان؛ ب اظهار    -اشتغال یا عدم اشتغال 

تبصره ـ نقل و انتقال محکوم یا   شروط و عفو زندانیان با رعایت مقررات مربوطهنظر در زمینه احراز شرایط آزادی م

 .متهم در داخل در اختیار رییس موسسه یا زندان میباشد
باشد در    -  29ماده    1۰ بیش از شش ماه  یا زندان  آنها در قسمت اصالح و تربیت و  در مورد اطفالی که مدت توقف 

تواند با اطالع و  کانون رفتار و وضع روحی و اخالقی طفل را مناسب تشخیص دهد میآخرین ماه توقف چنانچه مدیر  

نزد   خارج  در  روزها  طفل  که  نماید  موافقت  است  داشته  اعزام  کانون  به  را  طفل  که  دادگاهی  قاضی  تأیید  از  پس 

نماید  تحصیل  باشد  کانون  موافقت  مورد  که  آموزشگاهی  در  یا  کرده  کار  اعتماد  مورد  شب  کارفرمای  کانون  و  به  ها 

مدیر کانون در این باره با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد نمود و در نحوه کار، تحصیل   -مراجعت کند. تبصره

و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگی که از این نظر تعیین می شوند نظارت خواهد داشت  

به وسیله طفل مراتب فوراً جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوط اعالم خواهد    در صورت نقض مقررات این ماده

 .شد
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سسیاست نوعی،  به  جنایی  استگذاران  ای  مذاکره  و  ترمیمی  عدالت  دیگران،   «مت  و  )رضوانی 

139۵ ،۸9) . 

باید   نکته ای که  نهاد است.  این  اعمال  برای  از دیگر موارد ضروری  نیز  تامین مناسب«  »سپردن 

توجه کرد، نه در قانون مجازات اسالمی و نه آیین نامه اجرایی نظام نیمه آزادی در خصوص تخلف  

ینه  از مقررات این نهاد برخالف سایر نهادهای ارفاقی ضمانت اجرای صریحی وجود ندارد.در این زم

دارد »محکوم علیه در طول دوره نیمه آزادی مقرر می  اجرایی نظام نیمه آزادی  آیین نامه  22ماده  

مکلف به رعایت دستورات مندرج در رای دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و در صورت تخلف یا 

اقدام مقتضی به دادگاه اعالم می ز نیمه  کند. مرکارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت 

از  تخلف،  احراز  در صورت  تا  اعالم  اجرا  قاضی  به  را  علیه  محکوم  تخلف  است  موظف  نیز  آزادی 

ق.م.ا  ۵7دادگاه کسب تکلیف شود«. به نظر می رسد عبارت »سپردن تامین مناسب« مقرر در ماده 

 قرینه ای بر ضمانت اجرایی بودن آن تامین است تا از تخلفات احتمالی محکوم جلوگیری   1392

  11به عمل آورد. 

 

 صالحیت مرجع صادر کننده نظام نمیه آزادی ب(  

ماده    در  گفته   1392ا  ق.م  ۵7قانونگذار  قطعی« سخن  صادرکننده حکم  »دادگاه  از  به صراحت 

در  حکم  خواه  باشد،  نخستین  دادگاه  نکردن،  تجدیدنظرخواهی  علت  به  دادگاه  این  خواه  است 

دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد. این اقدام قانونگذار در صالح دانستن دادگاه صادرکننده حکم  

»آیا در ض اختالف که  این  بروز  باعث  آزادی  قطعی  نیمه  نظام  به  توان حکم  من صدور حکم می 

دادگاه   بودن  صالح  بر  مبنی  قانون  بر  تکیه  با  برخی  است  شده  نظران  صاحب  میان  در  داد« 

ابتدا و ضمن حکم نمی از این نظام بهره  صادرکننده حکم قطعی معتقدند دادگاه  تواند محکوم را 

  ز نظام نیمه آزادی فراهم می شود)مصدق، مند سازد بلکه پس از قطعی شدن رای زمینه استفاده ا

برخی دیگر با تکیه بر اصول حقوقی و رویه قضایی چنین دیدگاهی را قابل  (  169و  16۸پیشین،  

پور،   اهلل  سیف  و  )اکرمی  دانند  نمی  دیدگاه    .(27،  1396پذیرش  دو  این  از  یک  هر  پذیرش  در 

  ۵7صادرکننده حکم قطعی« در ماده    گونه بیان داشت که با توجه به عبارت »دادگاه توان اینمی

دادگاه نخستین زمانی در خصوص نظام نیمه آزادی صادرکننده حکم قطعی محسوب   1392ق.م.ا  

و از جهت بازه زمانی تا وقتی    تجدید نظر خواهی صورت نگرفته باشد«شودکه نسبت به آن »می

مهلت   نمی  2۰که  باشد  نرسیده  پایان  به  نظرخواهی  تجدید  برای  را  روزه  بدوی  دادگاه  توان 

پذیرش  مورد  نخستین  مرحله  در  اول  نظر  استدالل،  این  بنابر  دانست،  قطعی  حکم  صادرکننده 

با دو حالت روبرو هستیم یا دادگاه تجدید نظر    تجدیدنظرخواهی صورت بگیرد«است. حال اگر »

ایرادی که قابل    رای نخستین را تایید یا نقض می کند. اگر دادگاه تجدید نظر رای بدوی را دارای

نقض باشد نداند در ضمن تایید آن می تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید و اگر دادگاه تجدید  

 
11-  ( نماید.  اقدام  آزادی  نمیه  نظام  لغو حکم  به  نسبت  باید  دادگاه  تخلف  بروز    طهماسبی،برخی معتقدند در صورت 

 (  174، ص .میزان نشر تهران،  ،1چ  ،4ج  کیفری،  دادرسی آیین ، 1396 جواد،
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نقض آن و در ضمن صدور رای می  با  بداند  باشد  ایرادی که قابل نقض  را دارای  نظر رای بدوی 

اینکه حتما باید بعد از صدور    تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید. زیرا هیچگونه قیدی مبنی بر

رأی قطعی نسبت به اعطاء نظام نیمه آزادی اقدام کرد وجود ندارد. بنا بر این استدالل، نظر دوم در  

 مرحله تجدیدنظر مورد پذیرش است.

محکوم می  اما در خصوص اعمال این نهاد بعد از صدور حکم و در زمان اجرا با توجه به عبارت »

تواند در )طول دوره تحمل مجازات( در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را  

ماده   پایانی  قسمت  نماید«  است  1392ق.م.ا    ۵7تقاضا  پذیر  امکان  تردیدی  هیچ    )الهام،   «بدون 

 .(1۵2،پیشین  برهانی،

است   قانونی  مجازات  مالک  آزادی،  نیمه  نظام  نهاد  اعمال  با  برای  خصوص  این  در  قضایی؟  یا 

از عبارت »محکومیت به حبس« در  اینکه  اختالف نظر مواجه هستیم، عده ای معتقدند به دلیل 

و عده  12( 16۸  پیشین،  ،)مصدق)الف(ماده استفاده نشده است، بنابراین معیار مجازات قانونی است

حبس)م به  محکومیت  معتقدند  دیگر  استای  مالک  قضایی(  ناتری،  جازات  ، پیشین  )شمس 

می13(191 نظر  میبه  مالک  را  قضایی«  »مجازات  که  دیدگاهی  زیرا  رسد  باشد،  تایید  مورد  داند 

روبرو   وضعیت  چند  با  زمینه  این  در  و  است  حبس  مجازات  تعیین  بر  فرع  نهاد  این  از  استفاده 

 هستیم:

حکم    اول: صادرکننده  دادگاه  آزادی  نیمه  نظام  اعمال  برای  صالح  مرجع  شد  گفته  این  از  پیش 

محسوب  قطعی  حکم  صادرکننده  زمانی  بدوی  دادگاه  است  تجدیدنظر  و  بدوی  از  اعم  قطعی 

روزه تجدیدنظرخواهی به پایان برسد و تجدیدنظرخواهی صورت نگیرد،    2۰شود که مدت زمان  می

روزه دادگاه نخستین و بعد از آن تبدیل به دادگاه صادرکننده حکم قطعی    2۰  بنابراین قبل از بازه

علت  می به  سپس  و  است  شده  تعیین  ابتدا  مجازات  اینکه  گرفتن  نظر  در  با  حالت  این  در  شود. 

تجدیدنظرخواهی نکردن قطعی گردیده قاعدتاً برای اعمال این نهاد باید به مجازات تعیین شده در  

تطبیق داد. اما اگر  1392ق.م.ا    ۵7تا بتوان با درجه بندی های مذکور در ماده    دادنامه توجه کرد

می نقض  یا  تایید  یا  بدوی  حکم  دارد  وجود  حالت  دو  بگیرد  صورت  در  تجدیدنظرخواهی  شود، 

ایراد قابل نقضی نباشد دادگاه تجدید نظر راهی جز تایید آن   صورتی که حکم بدوی دارای هیچ 

دگاه تجدید نظر باید رای بدوی را تایید کند برای اعمال نهاد نیمه آزادی بر  ندارد، پس وقتی که دا

طبق قاعده باید به مجازات حبس تعیین شده در دادنامه )مجازات قضایی( توجه کنند. و اگر حکم  

اتخاذ تصمیم می   و در ماهیت  را نقض  باشد دادگاه تجدیدنظر آن  ایراد قابل نقضی  دارای  بدوی 

 
  بر   تحلیلی»  ، 1396  فرزانه،   پور،   اهلل  سیف   اهلل،  روح   اکرمی، نظراتی که موافق معیار بودن »مجازات قانونی« است:)  -12

  حقوق  تطبیقی  پژوهش  فصلنامه  ،«آن  فقهی  مبانی  بر  رویکردی  با  فرانسه  و  ایران   کیفری  حقوق  در  آزادی  نیمه  نظام 

  فقهی  بررسی)   عمومی   جزای  حقوق  ، 1394  علیمراد،  حیدری، )  (21ص    ،دوم   شماره  چهارم،  سال  غرب،   و  اسالم

 ( 34۸سمت، ص  تهران،  ،1 چ  ،(مجرم علیه واکنش حقوقی
  حقوقی نظم  در اسالمی  مجازات قانون ، 1396 رضا،  شکری،)  نظری که موافق معیار بودن »مجازات قضایی« است: - 13

 ( 216 ص  ،مهاجر نشر  تهران، ، 2 چ ، 1 ج کنونی،
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ت دادگاه تجدید نظر نیز با توجه به مجازات قضایی باید نظام نیمه آزادی را اعمال کند در این حال

کنند زیرا باید خود ابتدا تعیین مجازات حبس کند و با در نظر گرفتن حبس تعیین شده حکم به 

 نظام نیمه آزادی بدهد. 

ای نظام نیمه با عنایت به اینکه محکوم می تواند در »طول دوره تحمل مجازات حبس« تقاض  دوم:

آزادی بدهد، در اینجا چون مجازات در حال اجرا است باید با توجه به مجازات تعیین شده و در  

و وجود سایر شرایط این    1392ق.م.ا    ۵7حال اجرا و تطبیق با درجه بندی های مذکور در ماده  

مجازات قضایی(    تقاضا را انجام دهد بنابراین آنچه که مالک است مجازات تعیین شده در دادنامه)

 باشد. می

اعمال نظام نیمه آزادی به موجب قانون کاهش مجازات حبس   سوم: با توجه به گسترش قلمرو 

تعزیری درجه    1399تعزیری   نیمه   4الی    2در حبس های  نظام  از  برخورداری  برای  شرط الزم 

ابتدا باید به میزان    آزادی سپری شدن یک چهارم میزان حبس می باشد، در این حالت مجازات 

مقرر سپری شود تا بتوان این نهاد را اعمال کرد بنابراین به دلیل اینکه مجازات حبس تعیین شده  

به مجازات  باید  نهاد  این  از  استفاده  اجرا است، دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت  و در حال 

 ت دوم است. تعیین شده در دادنامه )مجازات قضایی( توجه کند. این حالت تا حدودی شبیه حال

 

 نظارت تحت سامانه های الکترونیک(  7

آزادی    الکترونیکی  های  سامانه  تحت  نظارت  نهاد مانند  که  آمیز  ارفاقی  نهادهای  از  دیگر  یکی 

مشروط و نظام نیمه آزادی مختص حبس های تعزیری است که عمده هدف آن کاهش جمعیت 

زندانیان و صرفه جویی در بودجه می باشد. در مورد این نهاد قانون تعریفی ارائه نداده است و در  

توانند از این نهاد بهره ببرند و شرایط اعمال میصرفاً به بیان حبس هایی که    1392ق.م.ا    62ماده  

داشته بیان  نهاد  این  تعریف  در  برخی  است.  پرداخته  نظارت  آن  یا  الکترونیکی  »حبس  که  اند 

می گفته  مجرمان  کنترل  از  نوعی  به  محدوده  الکترونیکی  یک  در  مجرم  شخص  آن  در  که  شود 

با استفاده از تجهیزات الکترونیکی نظیر   مشخص و محدود در ارتباط با خانواده نگهداری میشود و

در تعریف دیگر بیان    . (4۵4،  14۰۰)قارونی،  «دهنده رفتار های او کنترل می شوددستبند هشدار  

وسایل   و  ابزار  طریق  از  اشخاص  بر  نظارت  و  کنترل  معنای  به  الکترونیکی  »نظارت  است  شده 

است زندان  از  خارج  در محیط  نسل،  «الکترونیکی  اگرچه   .(12۰،  13۸4)محمد  توجه  قابل  نکته 

این نهاد در زیر مجموعه آزادی مشروط آمده اما ارتباط با مقررات آن ندارد، بلکه تاسیس حقوقی  »

به ذکر است    .(179،  پیشین،  )الف()مصدق «ی برای اجرای مجازات حبس می باشدجدید از  الزم 

  1392نظر پیشینه این نهاد سابقه تقنینی ندارد و برای اولین بار با تصویب قانون مجازات اسالمی  

به صورت یک قاعده عام با اقتباس از قانون مجازات کشور فرانسه وارد نظام حقوقی کیفری کشور 

 ما شده است. 
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 ونیک نکات و شرایط الزم برای اعمال نهاد نظارت تحت سامانه های الکترالف(  

است:   تقسیم شده  دو شکل  به  نهاد  این  بندی  تقسیم  فعال: که  »مطابق یک  الکترونیکی  نظارت 

تلفنی  ارتباط  این  که  است  مجرم  منزل  با  اتفاقی  غالباً  و  مستمر  تلفنی  تماس  برقراری  متضمن 

ممکن است به طور خودکار توسط دستگاه صورت گیرد و یا شخصا توسط مامور مربوط انجام شود.  

نظارت الکترونیکی منفعل: که در این نظارت فرستنده به بدن )یک مچ بند به دست یا پا( و یک  و  

شماره گیر به تلفن وصل می شود و اگر محکوم محدوده تعیین شده را ترک نماید عالمت قطع  

برقرار می تماس  مربوطه  اداره  با  خودکار  طور  به  تلفن  گیر  و شماره  این شخص می شود  و  کند 

م میمحکوم  نشان  را  محل  از  وی  خروج  پاسخگویی  عدم  است  پاسخگویی  به    «دهدکلف 

 (همان)محمدنسل، 

دکترین و رویه قضایی این نهاد را یکی از موارد جایگزین حبس می دانند. اما اگر به طور دقیق تر  

بخواهیم به این موضوع توجه کنیم این نهاد در یک حالت جایگزین مجازات حبس است که در  

به مناطق ممنوعه یا نظارت بدون محدودیت است و در حالت دیگر   قالب محدودیت رفت و آمد 

اقامت محل  یا  منزل  در  توقیف  قالب  در  )زندان(  حبس  مجازات  اجرای  محل  )حبس    جایگزین 

 14می باشد.  خانگی( 

  شود. اما بهمی  ۸الی    ۵از باب قلمرو: این نهاد به صورت مطلق شامل حبس های تعزیری درجه  

در    1392ق.م.ا    62و الحاق یک تبصره به ماده    1399موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  

توان این نهاد را به کار برد که یک چهارم میزان مجازات در صورتی می  4الی    2حبس های درجه  

 حبس سپری شده باشد. 

ق.م.ا    41ب« ماده  لزوم وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی: مقصود شرایطی است که در بند »

و    42لحاظ شده یعنی عالوه بر شرایط تعویق ساده باید تدابیر و دستورهای مذکور در ماده    1392

از جمله    1392ق.م.ا    4۰را رعایت نماید. البته تعویق مراقبتی شرایط الزم در ماده  1392ق.م.ا    43

برق یا  زیان  و  ضرر  جبران  مرتکب،  اصالح  بینی  پیش  تخفیف،  جهات  جبران، وجود  ترتیب  راری 

فقدان سابقه کیفری موثر را باید داشته باشد.بنابراین در اعمال این نهاد نیز همه این شرایط باید  

 رعایت گردد. 

ضرورت رضایت محکوم: این نهاد به مانند نظام نیمه آزادی برای اعمال نیاز به رضایت محکوم دارد 

 محکم در فرایند تصمیم گیری است.  و این نمودی از توافقی شدن دادرسی و دخالت دادن

تدابیر نظارتی یا دستورهای مربوط به تعویق مراقبتی را »به شرط   1392  ق.م.ا  62ماده    1تبصره  

آموزی، درمان بیماری،  الزم بودن« قابل اعمال می داند. این تدابیر و دستورات از جمله شامل حرفه

 
در نظام حقوق کیفری آمریکا تنوع نوع اعمال نظارت الکترونیکی بر سه منطق مبتنی است: توقیف از طریق حبس   -14

ردیابی   از طریق  نظارت  دیگران،  با  ارتباط  و  تعیین شده  مناطق  به  ورود  محدود سازی  از طریق  محدودیت  خانگی، 

( »مطالعه  139۵روغی فضل اهلل و ایرانی امیر)مستمر مجرم حاصل می شود بدون اعمال محدودیت بر رفت و آمد.)ف 

،  2،ش  7تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا«،نشریه مطالعات حقوق تطبیقی،دوره  

 (  614ص 
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ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از معاشرت با شرکاء و معاونین جرم و ...  

 می باشد. 

  217هاد در سه مرحله قابل اعمال است اول در مرحله تعقیب و تحقیق ) مطابق بند چ ماده  این ن

و به عنوان   62دوم در مرحله صدور حکم به عنوان جایگزین حبس مطابق ماده  (  1392ق.آ.د.ک  

و سوم در مرحله اجرای حکم )مطابق    1392ق.م.ا    ۸9ماده    2اقدام تامینی و تربیتی مطابق تبصره  

 ( 1392ق.آ.د.ک  ۵۵3م 

اینکه حبس درجه    ۸نکته قابل توجه حبس درجه   به    6۵وفق ماده    ۸می باشد: برخی با عنایت 

به جایگزین حبس تبدیل می شود معتقدند که عمالً حبس درجه    1392ق.م.ا   نخواهیم   ۸الزاماً 

به حبس درجه   نسبت  الکترونیکی  نظارت  نتیجه  در  و  نمی  ۸داشت  ایراشوداعمال  و  نی،  )فروغی 

رسد با توجه به رویه قضایی و دکترین اگر این نهاد را به عنوان مجازات  به نظر می  .(6۰9،  139۵

بدانیم می درجه  جایگزین حبس  به حبس  نسبت  را  آن  تفاوت   ۸توان  همچنین  کرد.  اعمال  نیز 

درجه   حبس  به  نسبت  نهاد  دو  این  اعمال  در  الکترونیکی  نظارت  و  آزادی  نیمه  صبغه   ۸نظام 

از  جای استفاده  برای  محدودیتی  هیچ  با  بنابراین  دهد.  می  نشان  را  نهاد  این  بودن  حبس  گزین 

 روبرو نیستیم. ۸نظارت الکترونیکی در حبس درجه 

رسد با توجه به در این خصوص سکوت کرده اما به نظر می  زمان نظارت الکترونیکی: قانونمدت  

از این نهاد بهره برد مد ت آن را مشخص نمود. یعنی اول در مرحله  مراحلی که در آن می توان 

تعقیب و تحقیق »تا زمانی که پرونده به صدور قرار نهایی منتهی شود« دوم در مرحله صدور حکم  

با توجه به »میزان حبسی که تعیین می شود« و سوم در مرحله اجرا با توجه به »میزان حبس 

 باقی مانده«. 

ای در  الکترونیکی:  از مقررات نظارت  قانون مجازات تخلف  نه در  آزادی  نیمه  به مانند نظام  باره  ن 

اسالمی و نه آیین نامه اجرایی نظارت الکترونیکی در خصوص تخلف از مقررات این نهاد برخالف  

ماده   زمینه  این  در  اما  ندارد.  وجود  اجرای صریحی  ارفاقی ضمانت  نهادهای  .ک  ق.آ.د  ۵۵4سایر 

ماده    1392 نهاد مطابق  این  اعمال  برای  احکام  اجرای  ک  ق.آ.د  ۵۵3مقرر نموده است که قاضی 

اقدام به »اخذ تامین متناسب« از محکوم علیه می نماید. به نظر می رسد »سپردن تامین   1392

به  احتمالی محکوم جلوگیری  تخلفات  از  تا  باشد  آن می  بودن  اجرای  بر ضمانت  قرینه  مناسب« 

لبته در صورت تخلف و یا ارتکاب جرم جدید لغو این نهاد و بازگشت محکوم به زندان عمل آورد. ا

دور از انتظار نیست و جرم جدید در صورت وجود سایر شرایط قانونی مشمول مقررات تکرار جرم  

 خواهد شد. 

ماده   موجب  به  آخر  مصوب    2نکته  الکترونیکی  های  مراقبت  اجرایی  نامه  نظارت   1397آیین 

یکی شبیه قالبی است که سایر نهادها مثل نظام نیمه آزادی. تعلیق آزادی. مشروط و ... را الکترون

 می توان در آن قرار داد. 

در این نهاد نیز مانند نظام    برای اعمال نظارت الکترونیکی مالک مجازات قانونی است یا قضایی؟

ل مجازات تحت نظارت سامانه  نیمه آزادی اختالف نظر وجود دارد برخی بر این عقیده اند که اعما 
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بنابراین اجرای ماده   از ذکر مدت حبس انشاء گردد.  ق.م.ا    62الکترونیکی باید در دادنامه و پس 

حبس محکوم گردیده است  بر مبنای مفاد دادنامه ای است که مرتکب در آن به مجازات    1392

پیشین ناتری،  قانعده  1۵(. 2۰4،  )شمس  مجازات  معتقدند مالک  دیگر  است  ای  ارتکابی  جرم  ونی 

بیان کنند )مصدق را  اینکه دلیل آن  آنچه که مناط  به نظر می  16(. ۸7،  پیشین»ب«    بدون  رسد 

در خصوص   1392ق.م.ا    62اعتبار برای اعمال این نهاد است مجازات قضایی است. زیرا در ماده  

عبارت »محکوم به حبس« گویای فرع بر تعیین مجازات بودن این نهاد   ۸تا    ۵حبس های درجه  

است. بنابراین ابتدا میزان حبس تعیین و سپس نظارت الکترونیکی بر اساس آن اعمال می شود.  

تبصره   تعزیری   1392ق.م.ا    62ماده    2در خصوص  حبس  مجازات  کاهش  قانون  موجب  به  که 

از این نهاد را گ  1399 بعد از گذشت    4تا    2سترش داده است حبس های درجه  قلمرو استفاده 

توانند مشمول نظارت الکترونیکی شوند، بدیهی است منظور از گذشت یک چهارم میزان حبس می

 این میزان، حبسی است که در دادنامه تعیین شده است. 

 

 نتیجه گیری
ا ارفاقی  تعزیرنهادهای  قلمرو صرفا در جرایم مستوجب  باب  کا  ز  به  دارند. جرایم  قابلیت  ر گیری 

این دو از جهت بهره بردن از    . می شوند   شرعی تقسیم  تعزیری به منصوص شرعی و غیر منصوص

دارند.تبصره تفاوت  هم  با  نهادها  از   1392ق.م.ا    1711۵ماده    2این  استفاده  های  محدودیت 

 نهادهای ارفاقی در خصوص تعزیرات منصوص شرعی را بیان نموده است. 

که    یقانونی یا قضایی دارای نتیجه متفاوتی است، به نحو  های  مجازاتهر کدام از  معیار قرار دادن  

به مقرره قانونی تعیین   نهاد ارفاقی محدود  مالک باشد مقام قضایی در اعمال   «مجازات قانونی»اگر  

، یعنی اگر از مقررات مخففه استفاده نماید و مجازاتی که از شمول یک نهاد ارفاقی  می شود  شده

نمی تواند آن نهاد را    ،خارج است را تقلیل دهد به میزانی که وارد دامنه نهاد ارفاقی مورد نظر شود

در بحث جایگزین حبس می باشد    1392ق.م.ا  73ماده  وحدت مالک از  کند. موید این ادعا    اعمال

در   است  حبس  سال  یک  از  بیش  آنها  قانونی  مجازات  که  عمدی  جرایم  است»در  شده  مقرر  که 

به مجازات جایگزین حبس حکم  تواند  نمی  دادگاه  از یک سال  به کمتر  تخفیف مجازات  صورت 

باشد مقام قضایی می تواند با استفاده از مقررات   « مجازات قضایی»در صورتی که معیار  و  نماید«.  

وارد قلمرو آن نهاد کند. قانون گذار مجازاتی که مشمول نهاد ارفاقی مربوطه نمی شود را    مخففه

 
چ   ، 3ج  عمومی،  جزای حقوق  ،1399 عباس، آبادی، منصور  نظرمشابه ای که مالک را »مجازات قضایی« می داند:)- 1۵

 ( 2۸3 ص  ،میزان نشر تهران،  ،1
 تطبیقی   مطالعه »  ،139۵  امیر،  ایرانی،  اهلل،  فضل  فروغی،  نظر مشابه ای که مالک را »مجازات قانونی« می داند:)- 16

  ص  ، 2 شماره  ،7 دوره تطبیقی، حقوق  مطالعات نشریه   ،«آمریکا و  ایران حقوق  در الکترونیکی نظارت اجرای  و شناسایی

619 ) 
( و بندهای )الف( و )ب(  7:»اطالق مقررات این ماده و همچنین بند )ب( ماده )1392ق.م.ا    11۵ماده  2تبصره    - 17

   ( این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود«.1۰۵(و)94(،)93(،)46(،)4۵(،)4۰(،)39(،)27( و مواد)۸ماده )
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کشور ما در ضابطه قرار دادن هر یک از این مجازات ها نسبت به نهادهای ارفاقی موجود در قانون  

اسالمی  م است،    1392جازات  نکرده  برخورد  بروز    ویکسان  باعث  صریح  نمایی  روشن  عدم  با 

بررسی های به عمل آمده در این نوشتار نیز شده است.  رویه قضایی اختالفات میان حقوق دانان و  

نتیجه چنین   است.  و قضایی  قانونی  دادن مجازات های  قرار  معیار  واحد در  رویه  عدم  از  حکایت 

خی نهاد ها »مجازات قانونی« هدایت کننده است: تخفیف عادی مجازات)طبق تقسیم است در بر

بندی توضیح داده شده( و تعویق صدور حکم. در برخی دیگر »مجازات قضایی« تعیین کنده است:  

مجازات اضافی  با    تخفیف  نیز  برخی  در  مشروط،و  شده(،آزادی  داده  توضیح  بندی  تقسیم  )طبق 

نظران وجود دارد در این تفحص »مجازات قضایی« مناط اعتبار    صاحب  وجود اختالفاتی که میان 

سامانه  تحت  نظارت  آزادی،  نیمه  مجازات،نظام  اجرای  کیفر،تعلیق  از  معافیت  است:  شده  دانسته 

 الکترونیکی.

به اختالفات   استفاده از این نهادها  جهت قرار دادن »مجازات قانونی«قانون گذار با معیار  استبهتر 

، تفسیر های متفاوت و وارد نمودن همه مجازات ها  دهد، زیرا استفاده بی رویه از این نهادها   خاتمه

 رود در تضاد است. در قلمرو نهاد های ارفاقی با اصول حقوقی و اهدافی که از مجازات ها انتظار می
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