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Abstract 

The movement of the legislature and the judiciary in Iran in the last decade in 

order to reduce the burden of the criminal justice system and prevent the 

congestion of lawsuits and the frequency of referrals to judicial authorities in the 

form of balancing and de-escalating penalties and harmonizing laws and 

regulations with current findings. This indicates the need to make minimal use of 

the criminal justice system and to review enforcement guarantees and to diversify 

accountability for crime. The principle of minimization as a suitable solution for 

managing the process of prevention, control and fight against crime and its 

perpetrator through the propositions of eliminating the factors of increasing the 

criminal population and expanding decriminalization and presenting crime 

prevention measures and reforming the criminal system through Expanding 

sentencing and sentencing is a positive step. This policy has been considered by 

the Iranian legislature in such a way that with the approval of the Islamic Penal 

Code and the Code of Criminal Procedure in 1392 and the Law on Reducing the 

Punishment of Imprisonment in 1399 and the Judicial Transformation Document 

of the Judiciary in 1399 by providing various measures and changes In 

substantive and formal law, its real will to join this movement in the form of 

standardizing punishments with the social, economic and cultural realities of 

society and enhancing the capacity of public institutions and involving 

delinquents and victims in the process of litigation and distribution of 

performance guarantees among It has implemented other legal institutions such 

as civil law, administrative law, disciplinary law, etc. 
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 چکیده

 یفری ونظام عدالت ک کاهش بار به منظور ایران کشاااوردر  قوه قضاااا یه و قانونگذار حرکت دهه اخیر    

موزون سااازی وتاادت زدای   به صااورتکثرت مراجعات به مراجع قضااای   تراکم دعاوی و جلوگیری از

ضاارورت بهره  بیانگر امراین  .اسااتتبلوریافته های روزیافته  با ومقرراتنمودن قوانین  هماهنک و هاکیفر

سخ ده  به  ضمانت اجراها و در تجدیدنظر کیفری ونظام  ازجستن حداقل   تدم  جرممتنوع نمودن پا  .با

صل سب  جهت مدیریت حل منبه عنوان راه سازیحداقل ا شگیری،ا فاعل  جرم و مبارزه با کنترل و فرایند پی

پیشااگیری  زدای  وارا ه تدابیرگسااترج جرم و کیفریافزایش جمعیت  عواملحذف  هایگزارهطریق  ازآن 

سازی م وجرم  سترج کیفرزدای   طریق از کیفریجدد نظام صورت  ضازدای   وگ سوبمثبت  گام ق  مح

تصااویق قوانین مجازات به نحوی که با گرفته  قرار نیز ایران قانونگذار توجه مورداین ساایاساات  .تااودم 

سالم  و س  کیفری در ا ستورالعملو 1399 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و1392سال  آیین دادر  د

ضای   تحول و سند ضا یهامنیت ق ست قوه ق سال  ریا  تغییرات گوناگون و بین  تدابیرطریق پیش از 1399در

قالق اساااتاندارد نمودن  جهت پیوساااتن به این جنبش در را ودتاااکل  اراده واقع  خ قوانین ماهوی و در

قاء و جامعهفرهنگ   اقتصاااادی و های اجتماع  وواقعیت باها تمجازا  ظرفیت نهادهای جامعوی و ارت

 اجراها میان نهادهای حقوق  دیگر توزیع ضاامانت دادرساا  و فرآیند در بزه دیده مشااارکت دادن بزهکارو

  عمل  نموده است. ..حقوق انضباط  و. اداری،حقوق  و ،همچون حقوق مدن 

 قضازدای کیفرزدای ،  زدای ،جرمنظام کیفری، سازی، حداقلها: کلید واژه
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 مقدمه

،پدیدة بزهکاری راکنترل های مناسااقحل که با یافتن راهرسااالت اصاال  حقوق کیفری این اساات 

ازی سضرورت بحث جنبش حداقل،ها درمقابله با پدیدة بزهکاریومدیریت نماید.اثبات عدم کارای  مجازات

یا درقوانین درزمینه اقتصاااادی واجتماع ،عدم اجرا و عناوین مجرمانهکثرت کند.حقوق کیفری را توجیه م 

ش  از آن  غیر ستفاده حداقل  ایمان به تورم جمعیت کیفری،وقابل اجرا بودن بخ  موثرترهای روجطریق ازا

این رویکرد با درک جدیدی واقع،در .(124: 1381)پرادل، استآورده به وجود  راهای حقوق کیفری تیوهاز

ایگاه سهامداران عدالت جوضمن ارا ة تبیین  دیگر ازنقش  جستجوی آن است کهازعدالت درامور کیفری،در

دارای ظرفیت پذیروسااااختاری مشاااارکتایجادوه دید بزهکارودسااات رفتة بزهبه احیای حقوق ازکیفری،

  .(2: 1385)غالم  اجرای آن اقدام نمایدعدالت و بهتر وگو برای تناختگفت

ازجرم کنترل وپیشااگیری درنقش جامعه مدن  وتااهروندان را،سااامانة عدالت کیفریاصاال در کاربساات این

های مدیریت کاهش هزینهنای  اجتماع جهت ایفای این نقش وهدف این اصااال تقویت توادهد.ارتقاء م 

تد س  و.اجرای  عدالت کیفری به حداقل ممکن م  با صادیق تهدف کل  برر تناخت م بیین مبان  نظری و

صل دراهچنین آثار اجرای وکاربرد ها وجلوه و تدین ا صل  که از اینرو،.حقوق کیفری ایران م  با سوأالت ا

تتار در س  و تبیین آن این نو تدصدد برر ست رویکرد قانونگذاری ایران درعبارتند ازم  با سیا گرایش به 

حداقل  را نه م کیفری  یاب  کرد؟چگو مالچالش عمل  فرامهمترین توان ارز اجرای مطلوب و روی اع

ست کیفری حداقل  درستدابیر ست؟یا تتار باگان، دره دنگارن ایران چی ،برآنند تحلیل روج توصیف ، این نو

قلتاعالوه بر حدا یدایش جنبش  یان دالیل توجیه  پ های ب کارکرد گاه آن،ساااازی حقوق کیفری و جای به 

پذیرج این رویکرد درجلوهو به ویژه در پرتو های  گذاریحقوق ایران،  های اخیرمورد بررسااا  قانون

این تحقیق دارای ماهیت کاربردی ومبتن  برروج توصاایف  وتحلیل  اساات که عالوه برتوصاای  گیرد.قرار

ضمن تبیین وتحلیل  سق درمورد چالش های پیش رو  ضوع باارا ه راهکارهای منا عین  منظم ودقیق یک مو

  باتد. مناسق موضوع درصدد کش ، حل وفصل موانع ومشکالت م  

 سازی حقوق کیفریدالیل توجیه  پیدایش جنبش حداقل-1

رود که در پرتو آن به تمار م نویافته  سازی راهبردیاصل حداقل ی ازدر حقوق کیفری ایران بهره مند     

ست تت دعوای کیفری گفتبزهکاردر رکاران عدالت کیفری بااندد سرنو صوص چگونگ  تعیین  وگو و خ

صمیم ست ویکرد دارای مزیتکنند.این رم گیری ت سخهای متعددی ا ص  کردن پا تخ بارزترین ده  ازکه 

ضااامانت ین راهبرد محدود کردن اساااتفاده ازهای اهدفیک  از(.182: 1377تاااود)خزا  ،ا تلق  م هآن

سخ فراینداهای کیفری دراجر ست.پا سخیعن ،ده  به بزهکاری ا ی های بزهکارازگونهده  به بعض  برای پا

های قضااای  را به تااکل اسااتفاده از ضاامانت اجراهای کیفری را کنار گذاتااته و نظام تااماری ازمتهمانیا 

به رفتارهای مجرمانه رهنمون غیرکیفری برای واکنش ه جسااتن از تدابیرگر به ساامت بهرآور یا توصاایهالزام

زندان ها در جمعیت کیفری  کاهشدساتور العمل ساامانده  زندانیان وساازند.در این راساتا م  توان به م 

سازمان های زیر1389سال  تاره نبه نهادها و ضا یه ا ضازدای  وپرهیز ازمجموعه قوه ق درگیر مود.به منظور ق

آنان یا ت ورود به این فرآیند جلوگیری ازادامه مسااایرصاااوردرتااادن مرتکبان در فرآیند عدالت کیفری یا 



 

98 
ان

ایر
ق 

قو
 ح

در
ی 

فر
کی

ام 
 نظ

ی
ساز

ل 
داق

 ح
صل

ی ا
 ها

وه
جل

 و 
نی

مبا
 

 

سق تر ازهد سمت  منا صرف نظر اخطار پلیسمانند: طریق تدابیریایت کردن آن به  کردن کامل یا اخذتعهد،

سازازتعقیق،میان صلح و سارت بزه جیگری، ضادیدگان،یاج،جبران خ مرحله اجرای محکومیت به زدای  درق

اهم دالیل  توجیه  این اصاال  .(101: 1393مواردی از آنها اتاااره م  گردد.)معاونت حقوق  قوه قضااا یه،

 عبارتند از.

 واثربخش  نظام عدالت کیفریافزایش کارای   -1-1

صل ترین ومهم« کیفر»در واقع     ست.گزینه ترین ا ست جنای  درنزد مقامات عدالت کیفری ا نوین به سیا

ب  نظام کیفری را فراهم کنار گذاتاااتن نساااهای زدای  زمینهجرملة مکانیزم قضاااازدای ،کیفرزدای  ووسااای

ظرفیت سایرگیری سیاست جنای  ازهای بهرهنهزمی ایجادحقوق کیفری  حداقل سازیهدف جنبش سازد.م 

اسناد هشتمین کنگرة سازمان .درم  باتدپیشگیری از بزهکاری درکنترل و و اجتماع  حقوق  نهادهای های

ی تعیین هامشاا تهیة خطی از جرایم و رفتار با مجرمین درزمینة کاربرد قوانین جزای  وملل برای پیشااگیر

باید آخرین وساایله جهت رویاروی  با مساا لة کیفری فرایند حقوق مراحل و مجازات تأکید تااده اساات که

تود سوب  صیه 14در بند .(444: 1381)امیر ارجمند ،تخل  در جامعه مح شتمین کتو سازمان های ه نگرة 

نظام جرایم،با توجه به نقش مهم پیشگیری از»:م آمده استو رفتار با مجرمان هجرایم ملل برای پیشگیری از

به صاورت انساان   کیفری قوانینها وگساترج یابد و رویهجزای  باید بر اساا  یک روج منطق  عدالت 

چارچوب کل  عدالت اجتماع  و های جانشاااین محکومیت درحلهای محکوم کردن وراهروجدرآیند و

 . «تمایالت جامعه مدنظر قرار گیرند

 افع اجتماع مین منتأو  جرم زدای  -1-2

اتخاذ تدابیر جایگزین مداخلة زدای ،کیفرزدای ،قضا زدای ،نهادزدای ،جرمهای چهارگانة سیاستبسط ترح و

رای مراجع قضااااای  غیرکیفری توساااال بااه ضاااماااناات اجگیری ازیفری در اتاااکااال  چون بهرهک

ضباط اداری ضای  گرمیانج هادجستن ازناجتماع  به جای واکنش کیفری وسودومدن ،،ان تبه ق ی ومراجع 

تعویق ومعافیت ازکیفر وتعلیق تعقیق  کیفری نظیرغیر کارهایوایجاد سااااز.اساااتنمودیافته  غیرقضاااای و

،نظام آزادی های حبسجایگزیناساااتفاده از،داتاااتن تعقیق کیفریاعمال اصااال اقتضااااء ،وتعلیق مجازات

یند فرآحدی حرکت به سااامت تا همگ  این نهادهای حقوق  ونظارت الکترونیک  نیمه آزادی،مشااارو 

که از ثمرات این نظریه و ملهم از اظهارات بنیادین  بوده های ترمیم  در ساایاساات جنای  معاصاارپاسااخ

به یندی است که جرم زدای  فرآ.باتدها م مجازاتیامدهای منف  استفادة حداکثری ازگرایان در باب پتقلیل

اکنش نسبت به یک تکل خاص جهت اعمال ضمانت اجراها به منزله وموجق آن صالحیت نظام کیفری در

تم عدالت کیفری در قبال سپدیده تدریج  کاهش فعالیت های سی.از رفتار یعن  رفتار خاص سلق م  تود

تارهابر فات ،اقتصاااادینظیر رای جرم زدای  وجود داردکه گرایش بیشاااتری بخ  رف مای  جرایم تخل راهن

اصااول .(33:1376)مهراءکرداتاااره  م  توان ، دامپزتااک امور پزتااک ،درمان ،زیساات محیط ،رانندگ و

سالم  ایرانراهبردی قان س  جمهوری ا سا شگیری ازرعایت کرامت مجرم،ون ا صالح وآن تکرار جرم و،پی ا

یک ساو باید در کنار ، سایاسات جنای  ایران ازین اصاولپرتو ادر، بدین ترتیقم  باتاد.ودرمان بزهکاران 

و ازسوی دیگر ،پیشگیری از آن را نیز قانونمند و عملیات  کند ،ضمانت اجراهای کیفری نسبت به بزهکاری
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انون  وعمل  داتاااته عدالت کیفری قویاً التزام ق،به موازین حقوق بشااار درمراحل گوناگوند عدالت ازجمله

اجزای آن رکت جامعة مدن  وشا،مهای اخیربرجستة نظام کیفری تحول یافته دردهههای ویژگ یک  ازباتد.

های جلوهبه عنوان یک  از سطح عدالت ترمیم ، درای نمونهبرکیفری و نیز پیشگیری از جرم است. یندفرآدر

ای کیفری و هرسااایدگ دیده وبزهکار درمشاااارکت فعال بزه،یک ساااواز جدید عدالت کیفری تحول یافته

ستگانایندگان جامعة مدن  یاخانواده ونم،حضورسوی دیگراز تنایان بزه ب ها این رسیدگ دراردیده وبزهکوآ

سااوی به  کیفرگرا  دولتساایاساات جنای  ذاتاً.(22: 1382،تااود)غالم عدالت ترمیم  محسااوب م ازلوازم 

،اجرای حکم ،محاکمه،تعقیقای ازمشارکت مردم درمراحل مختل  کش که جلوه،سیاست جنای  مشارکت 

شگیری از بزهکاریونیز س  مرحله و پی سا دادر ستپ توانند نقش ها نم دولت،کند.به بیان دیگرم ،حرکت ا

 را در اتاااکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرند)نجف  ابرند آبادی، نهادهای متشاااکل مردم مؤثرمردم و

تم بیگ  ستورالعمل (.در ا43: 1377ها ضا یهتحول و سندین رابطه م  توان به د ضای  ر یس قوه ق  امنیت ق

تاره کرد 1399سال در سند ،ا ست های تالج دارداین  سیا سیم  ضای  کل  مرتبط با تا با تر تامین امنیت ق

 گام بردارد.ظام عدالت کیفری درنرویکرد تحول باتهروندان و

 ها و تورم کیفری هزینهکاهش  -1-3

نهبزهکاری و با آن هزی له  قاب بار م م به  عه  نه آوردهای  را برای جام ناتااا  هزی های اقتصاااادی 

 کنترلو گیرینظام عدالت کیفری برای پیشاامعه وبرگیرندة آن دسااته از بهای  اساات که جابزهکاری در از

تده به بزهرتوقوع آن ترمیم خسااز کاران رکیفری به بزهغیده  کیفری ودیدگان وچگونگ  پاسخهای وارد 

ده  به پاساااخچگونگ  دیدگان وهای وارده به بزههای مربو  به جبران زیاناین میان هزینهدرپردازند.م 

ب جرم با ارتکا.،گردد م های مختل  متبلوربه تاااکلمعموالً عهدة نظام عدالت کیفری بوده بزهکاران بر

ضای مجموعه نظام تمار زیادی از نهادهای زیر سخ ق نهادهای توند،م ده  به بزهکاری وارد عمل برای پا

 تااناسااای  بزهکاری،کشاا  دالیل مربو  بهزمینة پلیس در هایاقداماند.جمله ینپلیس،دادساارا ودادگاه ازا

قدام کاری وغیره ا مان،بزه یق مته ناظر های دادسااارادرخصاااوص تعق قات  کاب تحقی ته به جرم ارت یاف

به امکانات مال   واجرای حکم محاکمة بزهکارانهای دادگاه به منظوراقدامدادرساا  وهای پیشرساایدگ و

از تفاده از آن،به این معنا که فایدة اساا باید نافع باتاادحقوق جزا(.100: 1388از دارد)حاج  اکبری،زیادی نی

: 1384)محمودی، باتااادگردد، بیشاااترل م جامعه تحمیفرد واثر اساااتفاده ازحقوق جزا برهای  که درزیان

ست که پیش گیرنده یا صورت اعمال کیفر تنها در.(58 ستم ،قابل دفاع ا تد)ر  1393کاهش دهندة خطر با

برآورد هزینة تر باتاااد،انگاری ساااودمندری جز جرمهای دیگبا یک رفتار از راهجای  که رویاروی  .(.83:

گاریجرم یه م ترک جرم لزوما ان گاری را توصااا ند.ان نهها پراسااات دیگر راه برعکس گاه ممکنک تر هزی

 های رویاروی انگاری کمترازدیگرراهجرمکه فرایندتد افاتفاق م عمل کمترنگاری باتاااند.هرچند دراجرماز

ای یک  از آثار مهم اصااال حداقل  گونه کیفر زدای  به عنوان (.111: 1390باتاااد)نوبهار،بارفتارنابهنجار

از یک درجه به تخفی  کیفرازاعم کم زدای  ساایسااتم کیفری اساایاساات جنای  اساات که کلیه اتااکال تراز

پدیده مجرمانه را  قبالیک اقدام غیرکیفری در تبدیل بهتناساااق میان کیفر وتا حذف آن و درجات پایین تر

 مل م  تود. تا
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کیفرگااذاری گفتااه تااااده انگاااری و یاااجرمبودن تورم کیفری اعم ازهمچنین،درخصاااوص زیااان آور

ست: تیوه برای درک وجرم»ا ست.انگاری مؤثرترین  صی  رفتارهای مجرمانه نی تیوه بدینتو سان کیفیت و

ستفاده مهم است،مجرم نیست که عمل ارتکاب  فرد های موجود وپاسخ مجازاتقوانین ووبکارگیری ازبلکه ا

ناکارآمدی به عنوان اهمیت دارد.حقوق کیفری به دلیل اثربخش نبودن و اسااات کهآن بزهکارمورد ده  در

های ول  تیوهدرسیاست جنای  حضور پررنگ  دارد.پذیری بسیار باالهسته اصل  تدیدترین فشار با رؤیت

سخ ده  قلمروکیفری مقابله با بزهکاری در ستند، پا سخ به تنها نی ضمانت اجرای کیفری مرکز تنها پا مطم ناً 

تناسااق برای تأمین منافع آن وساایله موابسااته به های ابزاروحقوق جزا ونهادهای قضااای  و نم  باتاادبزه 

ضمانت اجرای کیفری ابزارمعین وکمک   ست،بلکه  شروع نی صالح م سق ازهنجارها وم اجتماع وحمایت منا

(وانگه ، تقریباً تمام مداخالت جزای  93،1386فرجیها ،)«.تااودضاامانت اجراها تلق  م سااایرنساابت به 

نه ناظر به جرمهای مال  واجتماع  اسااات ومساااتلزم ورود هزی قدام  ظارت، تعقیق،تحقیق هر ا انگاری،ن

تت،محاکمه و سارت واجوبازدا ستلزم تحمیل خ تد.اعمال محدودیت م رای مجازات م ستفاده از قانبا ون ا

تااارایط  که حت  درابزاری برای کنترل اجتماع  یک را ه حل برای تمام  مشاااکالت و جزا به عنوان تنها

هد  مدن خطرات  خوا عث بوجود آ با ندارد  لت کیفری در آن وجود  عدا ظام  له ن مداخ به  یازی  اصاااوالً ن

فری اقدام به تورم جمعیت کیافزایش میزان بزهکاری وناتاا  از مساا والن برای حل معضااالتود.مدیران وب

عه ب لت کیفری وتوسااا عدا ظام  های اجرای  ن با جرم م خشااا بارزه  هادهای م ند.این امرتقویت ن باعث کن

ای از بودجه عموم  کاهش فن  حرفهرفاه ،فرهنگ  وهای آموزت ،حوزهسهم نهادهای جامعوی درتودم 

ستگذاری درباره چگونگ  کنترل جرم این منظریابد،ازجرم افزایش م در نتیجه فقر و اعتیاد وتکراریابد و سیا

ست تتغال وبه حوزه،بلکه امری انتزاع  نی : 1386)فرجیها، تودرفاه نیز مربو  م های دیگر مانند آموزج،ا

ساااااختن قلمرو مااداخلااه  نشاااین  یااا محاادوداعتقاااد طرفااداران جنبش عقااقاین،بااه بنااابر.(93

گاری وتکیه برانگاری،جرمکیفری، هادهای رسااام  عکیفران لن فصااال اختالفات ت کیفری جهت حل ودا

نهو به طور کل  تقویت زرادخا یان مردم و  که همگ  داللت بردعاوی  م قوق پذیرج تورم حهای کیفری 

گوناگون مثالً عدم امکان عقل   آمیز نبوده که از جهاتکنترل جرم موفقیتامرمبارزه وکیفری دارند،نه تنها در

بار اجتماع  نیز خطرناک و زیانهای گزاف اقتصااادی وتحمیل هزینهکنترل یکسااویه جرم و نیز ومنطق  در

 خواهد بود. 

تحقیر ارادی واساااساا  وهمزمان تر  غیر لطمه زدن به آزادیهای موجق افزایش تورم جزای ازسااوی    

انگیزد. به بیان دیگر این امر باعث افزایش یا کاهش حدود بر م  در تاااهروندانرا اعتنای  اسااافباری ب و

دادسااارا گساااتری وتراکم پرونده ها ومراجعات به ضاااابطین دادرات و تکالی  نهادهای مختلف  مثل اختیا

نهادهای عدالت کیفری در زندگ  اجتماع  تاااود وموجق افزایش خطرمواجهه بااداره زندانها م وومحاکم 

انمندیهای مراجع تاابه توازگیری بهرههاوبرنامهها وروجاین  توساال بهاینرو،از.(11: 1393)غالم ، تااودم 

ل ضاامانت اجراهای اعمااجتماع  علیه جرم ومجرم، واکنشامرکنترل ویاغیرقضااای  وجامعوی در قضااای 

 غیرمهمجرا م ارفاق  در اساااتفاده ازتأسااایساااات حقوق گری ومیانج تقویت نهادانضاااباط ،مدن ،ی،ادار

سا  رموجق تمجرمین کم خطرو ستگاه ازضایتمندی حداکثری افکار عموم  قویت اح ضای  عملکرد د ق

عملکرد دستگاه عدالت کیفری تدن نهایتاً منطق  این امر ورم ومشارکت فعال ودلسوزانه آن دردرمبارزه با ج

 خواهد تد. 
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 پیشگیری از جرم -1-4

 فرایند کیفریبه دنبال مسااتقر ساااختن بزهکار در ساانت  معموالًپرتو راهبرد نظام عدالت کیفری در

ست.به  های تنبیه  اعمال مجازاتو تکل درا صورت وجود دالیل کاف  یند،البته دراین فرآ احلهمة مراین 

دی بدبینانه به متهمان رویکرچنانچه جامعه باانجامد.به زدن برچساااق مجرمانه م ،اثبات کنندة بزهکاری

کرامت این در نتیجه ،پندارندبزهکار این دسااته همواره آنان راگناه  حت  در صااورت اثبات ب نگریسااته و

تهروندان به دلیل پیش سته از  ستفاده حداقل  .(163: 1383ی،تود)ملک محمداوری منف  مخدوج م دد ا

آن تا اندازة زیادی از پیامدهای منف  اساااتقرار افراد پرتو از جمله این راهبردها اسااات که در حقوق کیفری

صة عدالت کیفری رد سته م عر ستقرار بزهکار درتود.کا سترة عدالت کیفریکاهش مدت ا ستفاده از  گ وا

گیران به همین جهت تصمیم ،است حداقل سازی دالیل روآوری به جنبشاز ضمانت اجراهای اجتماع محور

تعقیق دعوی وترک تعلیق مانند تعویق و کیفر زدای از های ساایاساات جنای  با به رساامیت تااناختن تاایوه

ستن زمانکیفری و ستند یا تعلیق اجرای مجازات به دنبال کا ستقرار بزهکاران در قلمرو عدالت کیفری ه  تا.ا

: 1382)آتوری،تر خارج توندیعاین پهنه وسیع سردر پ  آن مجرمان ازو ،های قضای از این رهگذر پرونده

که بلموضوعیت داتتن اعمال آن ناسق وموضوع نه فقط احراز ت،مجازاتهااعمال واجرای دربدون تردید.(43

بر همین اسااا ، توساال به نیز هساات، ی نوپدیدهادانشابزارها، نهادها وبه سااایراحراز عدم امکان توساال 

ها صاااورت هنتیجة احراز عدم امکان توسااال به ساااایر انواع مداخلکیفری باید در ضااامانت اجراهای

پیش بین  ،تااناسااای   1394با تصااویق قانون پیشااگیری ازوقوع جرم در سااال .(53: 1393گیرد)غالم ،

  از اهداف راهبردی یا کاهش جرموارزیاب  خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از میان بردن 

ست ر یس تلق  م  گردددر نظام کیفری ایران  شگیری از وقوع جرم به ریا تورای عال  پی .به همین منظور 

تعیین راهبردها سیاست اجرای  و برنامه که  اهم وظای  این  تورا عبارتند: از م  تود.قوه قضا یه تشکیل 

در چهار چوب قوانین وساایاساات های کل  نظام و گسااترج زمینه های های مل  پیشااگیری از وقوع جرم 

شارکت مردم و نهادهای دولت  و غیر دولت  د س  م شگیری  و حمایت از آنها همچنین برر و اتخاذ ر امر پی

جهت تااناسااای  زمینه ها و علل وقوع جرم ،کاهش آساایق های اجتماع  و ارزیاب  نتایی اجرای  تصاامیم

خانواده آنان و اصااالح و جامعه  دگان، محکومان وطرحها و برنامه های مل  پیشااگیری وحمایت از بزه دی

 محسوب م  گردد.اعالم  پذیری آنان از زندگ  ترافتمندانه

 اصالح بزهکارانیند کنترل و تسهیل فرا -1-5

 کشورها ازکیفری دراکثرترین اهداف امروزی نظام عدالت بنیادیبازسازگاری اجتماع  مجرم ازاصالح و    

تر صااحیحکارآمدی و روج های اجرای  بهتر وجهت های  درهزینهجمله ایران اساات اگرچه کوتااش ها و

ناموفق وای ،بازسازی(مقررات )اصالح، باز همناهداف پیش بین  تده در قوانین و ها در دست یاب  بهمجازات

گذاران جنای  همواره برای تقویت کارای  لیکن ساایاساات.(46: 1393تبار فیروزجا  ، )حاج بوده اساات 

صالح  وهای جدیدی از تدابیر عدالت کیفری به گونه ضازدای  رو مان  یعن  راهکارهای کیفرزدای  ودرا ق

 سیاست جنای یل به اهداف اصالح  نظام کیفری وتهای مطم ن جهت نرویک  از ت دیگربه عبارآورند.م 

 . سازی دامنه حقوق کیفری استالگوهای جنبش حداقلپیشگیری از جرم توسل به روتها و
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اسااات که ضااامن ارا ة تبیین  دیگر جساااتجوی آن درامور کیفری،ک جدیدی ازعدالت دراین رویکرد با در

ایجاد  بزهکار بهبه احیای حقوق از دسااات رفتة بزه دیده وکیفری،و جایگاه ساااهامداران عدالت نقش از

وگو برای تااناخت عدالت و اجرای آن اقدام نماید)غالم  پذیر و دارای ظرفیت گفتساااختاری مشااارکت

ست چون به عدالت زیرا قانون جزا،.(2: 1385 تاند،جامه عمل م همزمان زیبا ست چونپو تت ا تحمیل  ز

بادرت درد و ند.م رنی م به منظور ک که  ندن، بل جا به منظور رن نه  جازات،  گاه م به نظر افالطون هر  باری 

بع مختل  در منادرمان مجرمین،د رسالت اصالح وبر از بین م موجود را بزهکار اجرا تود، تضاد « اصالح»

ازپذیری سازگاری،ببازبازپروری،ودرمان، ون اصالحقالق اصطالحات مختلف  همچدرمورد توجه قرار گرفته و

هدف  2عبارت اصاااالح کردن، با تأکید بر 1مطرح تاااده اسااات.برناربولک،اجتماع  مجرم وعناوین دیگر

به سوی که فرد راای گونهبه «پاسخ ده  متناسقدوباره تربیت کردن از طریق »یا «بهسازی مجرم»ازاصالح را

قانون مجازات اسااالم   40و39 وادم.(33: 1375)بولک،کندعنوان م ،لیة زندگ  سااوق دهداوقواعدپیروی از

 .مین رویکرد اصالح  تدوین تده استبراسا  ه 1399مصوب 

 افزایش مشارکت جامعه مدن  -1-6

اعم  ش اجتماعنق ،سازی مداخله حقوق کیفری در فرایند عدالت جزا  اعمال و اجرای اصل حداقل

یک  بارت دیگر،عدهد.به بزهکاری افزایش م مبارزه با کنترل وهای غیردولت  را درسازماناز مردم و نهادها و

صلاهداف از سای  و،این ا شارکت اجتماع درهاتقویت توانای  تنا ر کاهش فرایند عدالت جزا   به منظووم

رد نیز افزایش مقبولیت اجتماع  نساابت به عملکو اساات مدیریت اجرای عدالت کیفری رساام های هزینه

به اصل  التزام»:درواقعم  باتد. و مجرمین خطرناک مهمدستگاه عدالت کیفری رسم  در رسیدگ  به جرا م 

ن آجایگاه مناساااق حقوق کیفری درمطلوب وبهینه از حداقل بودن حقوق کیفری نه تنها موجق اساااتفاده

نهادهای ری وگذاران جنای  به اسااتفاده از سااایرابزارهای غیرکیفیاسااتزمینه توجه ساا بلکه،نماید فراهم م را

های مشارکت ظرفیت مطلوببنابراین استفاده از .( 38: 1393)غالم ، نمایدنیز فراهم م حقوق  واجتماع  را

سخفرایندکنترل ونهاد درهای مرمسازمانمردم  و  کمتری هایهزینهیکسو،تود تا ازده  به جرم باعث م پا

 رایبرسم   کیفری عدالت ظرفیت نظام و ازتوان دیگر ازسوی و رسم  گردد کیفری عدالت دستگاه متوجه

 .تود مطلوب استفاده مجرمین خطرناکمبارزه با جرا م مهم و

 توسعه عدالت اجتماع  -1-7

برقراری ی بیانگر سازی حقوق کیفرهای جنبش حداقلسیاستها وهدفمند برنامهاعمال واجرای صحیح و  

سم  ودولت ماع  موازنه اجتیک نوع عدالت و شارکت نهادهای ر ستری واداره میان م )مثالً اداره پلیس،دادگ

به جرم وهم حل  ده  اعمال پاساااخامرمبارزه با بزهکاری هم در( ونهادهای جامعوی وغیردولت  درزندان

صل دعاویو ت  از آن و غیره،ف تدهایندرخواهد بود.  نا ست:  باره نیز گفته  ضمن حفظ »ا چنین ابزارهای  

مداخله کیفری تواند مورد اسااتفاده قرار گیرند.جامعه نیز م تماع ، برای بهبود تاارایط زیساات درتعادل اج

تااود،بلکه ارزج،اهمیت وکارکرد سااایرابزارهای ثبات  اجتماع  م ب یه، نه تنها منجر به عدم تعادل وروب 

                                                           
1. Ber nard Bouloc. 
2. Correction. 
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یا د ماع  رانیز نف  نموده  ید قرار م رکنترل اجت هار، )«دهدمعرض ترد زدای ،هدف کیفردر.(108: 1390نوب

موزون ساختن جرم وکیفر است بدین معنا که در اکثر موارد از تدت مجازات کاسته م  تود ویا خاصیت 

 (.313:1381کیفری مجازات ازآن سلق م  تود)کالنتری،

 اسالمهای تریعت کیفری در آموزه نظامحداقل سازی جنبش جایگاه  -2

ریعت اسالم تود که تبا کم  تأمل در آیات تریفه قرآن کریم و نیز دیدگاه فقهای امامیه، چنین استنتاج م 

به نوع  انگاری واعمال مجازات به ویژه د قلمروتعزیرات مخال  بوده وچه جرمبا توساااعه حقوق کیفری،

وج ربه عنوان مثال، .حت داردمصلرصورت ایجاب ضرورت وگرایش به استفاده حداقل  به حقوق کیفری د

تریعت تنها ازم وگناه درقرآن کریم متنوع بوده،وبرخورد با انواع جر ست.در  شده ا ستفاده ن سزاده  وکیفر ا

انگاری جرماین کتاب آساامان  ازقابل توجه اساات.زیرا درها آموزنده واسااالم برخورد با بساایاری از آساایق

نوان آخرین گزینه مطرح گردیده و با ارا ه راهکارهای اخالق  اعمال کیفر به عگرفته تده،وحداکثری فاصله 

به عنوان مثال،خداوند .(133:1395)دانش پژو، نمایدو تربیت  راه را برای توبه و اصاااالح بزهکار فراهم م 

با » "ادع ال  ربک بالحکمه والموعظه الحساانه وجادلهم بالت  ه  احساان ..."فرماید: قرآن کریم م حکیم در

مناظره به روتاا  که نیکوتر اساات اسااتدالل وبا آنها و به راه، پروردگارت دعوت نما، واندرز نیک حکمت و

سوره نحل، آیه «. کن ست که فقها در باب د25) تت ا عوت به خیر و امر معروف و نه  ( بر پایه همین بردا

نیز با ی اسااالم قهاف برخ  از همچنین،کنند.رعایت مراتق از خفی  به تاادید تصااریح و تأکید م منکر براز

ر در وجوب تعزی»اعتقاد دارند.صاااحق ریاض گفته اساات: کیفرزدای برضاارورت تکیه برقاعده مصاالحت و

ست که مرتکق با نه  و دلیل تکاب ناروا دست بر ندارد، درغیراین صورت،سرزنش و مانند آن از ارجای  ا

س .(2/483: 1404)طباطبای  وجود نداردمطلق  بر وجوب تعزیر  ست. تیخ طو تعزیرموکول به »نیز گفته ا

: 1351)طوس ، دهدانجام م را به مصلحت بداندامام است واجرای آن بروی واجق نیست.پس اگر تعزیرنظر

مک  )«تابع مصلحت استباتد گناهتعزیر بیش ازآنکه دا رمدار»ویا تهید اول هم تصریح کرده است:.(8/69

صل ذیرجهای پهای  از جلوهنمونه.(2/144: 1417عامل ،  ساختن قلمروحقوق  جنبش ا کیفری در حداقل 

 نقشمجازات در جرایم ترب خمرومحاربه وسرقت زنا و..تبدیل عفو،ووآثار توبه، توان بهم اسالم  تریعت

کیفر مبتن  بر این است که تا استای این مهم بنای تارع مقد  دراجرای مجازات ودر رقاعده درأ اتاره کرد.

 .یابد حد امکان مجازات تقلیل

 ایران  گذاری حقوق  سیاست درکیفری نظام  سازیحداقلجنبش  جایگاه -3

 محدود کردن قلمرو کیفری نشده استای مستقیم به قانون اساس  جمهوری اسالم  ایران اتارههر چند در

ست را م اما ات سیا صل توان به طورخاذ این  ستقیم از ا شگیری  156غیرم سق برای پی ازوقوع که براقدام منا

از اصاال « 1»های کل  نظام که به موجق بند ساایاسااتجرمین تأکید دارند اسااتنبا  نمود.دراصااالح مجرم و

بارها مورد تأکید قرار زدای  موضااوع حبستااود،ط مقام معظم رهبری ابالغ م ( قانون اساااساا  توساا110)

ست ستن از بازنگری در« 64».مطابق بند گرفته ا تبدیل آن به وومیت به حبس محکقوانین جزای  به منظور کا

سازی مجازاتهای دیگر ومجازات سق  صل  درعنوان یک  از ها با جرایم بهمتنا ضای  نظام قراهبردهای ا

انون در ق آثار منف  آن توجه داتتهای توسعه به مجازات حبس وهتنظیم برنامدرترسیم تده است.قانونگذار
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ایجاد محیط تنها به اصالح زندان و1379سال  ان مصوبفرهنگ  ایربرنامة سوم توسعة اقتصادی واجتماع  و

هم بحث مهم ،1383ال اصالح توجه تده اما برنامة چهارم توسعة ایران مصوب سبازپروری و مناسق برای

عالوه برتهیة ،نمودهم قوة قضااا یه را مکل  کاسااتن ازعناوین مجرمانه رامورد توجه قرار داد وزدای  وجرم

که همان طورارا ه کند.ورا تهیه « های مجازات حبسالیحة جایگزین« »قوانین کیفریزدای  ازالیحة جرم»

صالح وتربیت های گیری از وجاقدام بهرهتود.هدف ازاین ( این قانون مالحظه م 130) متن مادةدر نوین ا

ت به عبارتخصیت مجرم بوده است.ین ایجاد تناسق بیشتر میان جرم ومجازات وهمچنامعه ومجرمان درج

باقانون،دیگر جازات حبس  جایگزین  م جازاتگذار  برای اصاااالح ظهورنو هایهای دیگر را جزء روجم

تناساق میان جرم انگارد وعالوه بربا جرایم نامتناساق م اهای موجود ر  مجازاتیاز ساوداند وودرمان م 

های مجازات معیاری برای تعیینصاایت مرتکق جرم را به عنوان هدف ومجازات تناسااق مجازات با تااخو

 طریققضازدای  از به اموری چون1389نامة پنجم توسعة ایران مصوب قانون برکند.اما درجایگزین اعالم م 

ا ضاامانت اجراهای غیرکیفری مؤثر وارتقای ها باسااتانداردسااازی ضاامانت اجراهای کیفری و جایگزین  آن

اقدامات جایگزین  اسااته تااده ها توجبازدارندگ  وجنبة اصااالح  مجازات حبس واصااالح محیط زندان

ند.گرفتهتوجه قرارموردهای نوین جایگزینقالق جایگزین سااانت  وحبس در قانون مجازات ردرگذاقانونا

سالم   ضازدای زدای  وبه منظورکیفر هادو قالق جایگزینهراز 1392ا ستفاده  ق ست. نمودها معموالً وقت  ا

تخفی  وعفویق اجرای مجازات، جزای نقدی،تعلآزادی مشاارو ،تااود،ها صااحبت م این نوع جایگزیناز

را ابالغ  مقررات جایگزین حبس و زندان نسااال جدیدی از قواعد واین قانون درگیرند.توجه قرار م مورد

حت  قانونگذار در وتوند.مجازات حبس م موجق کاستن ازاند وقوانین قبل  سابقه نداتتهکرده است که در

ملزم نموده است،چنانچه ص جرایم مناف  عفت محاکم راخصوقانون آیین دادرس  کیفری 102در تبصرة ماده

تهم بدواً قصد اقرار داتته باتد،به منظور پوتاندن جرم توصیه به عدم اقرار به متاک  وجود نداتته باتد و

ن  بروقوع جرایم لة اثبات قانوصااورت نبودن اددردارد،همین قانون مقرر م 241در مادة ارتکاب جرم نماید.

نه تحقیق و کار متهم هر گو فت وان ناف  ع هان وم ظار ممنوع ازرمساااتوبازجوی  جهت کشااا  امور پن ان

 نموده بین خود پیشهای مقررهپوتاا  را درز فقه امامیه بحث بزهاساات.ساایاساات جنای  ایران با تأساا  ا

ست.از س  م گونهمنظرا ست جنای  تقنین  ایران در قبال جرایم مناف  عفت بر تنا سیا تت که  توان بیان دا

 (.  71: 1397گذاری تده است)سلیمان ،پوت  پایهمبنای بزه

  

 ماهوی  کیفری حقوققضازدای  درو   حداقل سازی اصلهای جلوه -4

سالم  به عنوان یک  قانو       سالم ، ماهوی ایران در ترین قوانینمهمازن مجازات ا ط  چهار دهه انقالب ا

سرحوالت فراوان  رات شت  تتهپ ست گذا سال .ا سالم   ستای کاهش هزیدر1392قانون مجازات ا های نهرا

نیز به منظورکاهش کند وفردی، اقتصاااادی، اجتماع  وسااایاسااا  که کیفر برجامعه و افراد آن تحمیل م 

نهادهای   ،ضااامانت اجراها متنوع نمودنو وزون ساااازیم همچنینزدای  تقنین  کیفرو پروندهای قضاااای  

را به  ،نظارت الکترونیکه آزادینظام نیموتعلیق مجازات،جایگزین حبس،تعویق صاادورحکم و  مانندحقوق

تناخته است. یژه کاهش جمعیت به وکاهش جمعیت کیفری وای درش عمدهتواند نقم  موارد فوقرسمیت 

 کیفرهاازدای  تاادت زموزون سااازی ویفری،های نظام کبا پذیرج چارچوب زندان داتااته باتااد.این قانون
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ست.نقطنهاد قانونگذاری وتوجه درسالهای اخیر مورد ضای  قرار گرفته ا اوج قانونگذاری ایران با ه دستگاه ق

کاهش جمعیت زندانیان وصاارفه پیشااگیری واثر بخشاا  آن درافزایش کارای  نظام عدالت کیفری و هدف

ازات حبس تعزیری ای کاهش مجقانون پانزده ماده »ت کیفری تصااویقباالی هزینه نظام عدالجوی  ساارانه 

تااکل  دسااتخوج تغییرات حقوق جزای ماهوی وساااختاری ومذکوردرحوزه  قانونم  باتااد.1399سااال

کیفیات مخففه ترایط ونیز تغییرخط مش  در و جمعیت زندانیان حبسکاهش مجازات راستای محسوس  در

پذیری بیشتر بزهکاران وبرقراری  کرده است.این قانون برای اصالحایجادتوسعه دامنه جرایم قابل گذتت و

سق میان جرم و صل فردی کردن مجازات،داتنا ضای  را مجازات ورعایت ا دراعمال یره اختیارات مقامات ق

دیگر یا ساااق مناخصاااوص مجازات حبس به مجازات تبدیل مجازات به ویژه درو تقلیلکیفیات مخففه و

سقا 37سابقا درماده  کیفری کهضمانت اجرای غیر سالنون مجازات ا صوب   محدودیت  های1392الم  م

تته  تت بردا ستوجود دا سق وهم اکنون محاکم م  توانند مجازات تعزیری را به نحوی ک.ا ل تربه حاه منا

 بازسااازی اجتماع یا دراصااالح واو،وضااعیت خانوادگ  واجتماع  متهم و با اوضاااع احوال و تااخصاایت

یااو یل داده  که موثربوده تقل به مجازات از این بدیل  مات قدام  ید.نوع دیگر وجایگزین حبس ن همچنین در ا

 59 فقره به  11از  را قانون مجازات 104ماده دامنه جرا م قابل گذتاات دراین قانون  11ماده  در تااایسااته

سعهورد افزایش وم ص   حداکثر مجازاتو حداقل و داده تو تت رابه میزان ن مقرر  مجازاتجرا م قابل گذ

یل داده آن مات را م این ،اسااات جرم تقل قدا بای ،های ازن جلوهتواا با .این (60:1391کیفرزدای  تلق  کرد)

س  کیف صالحیه بزرگ قانون  موجق تغییر در حوزه آیین دادر ناظر قانون این  13و12ری به ویژه در )موادا

طرح مساااتلزم تعقیق متهمان جرا م ارتکاب  فوق الذکر (گردیده ومجازات اساااالم قانون 104و100رموادب

ص  در صو تاک  ومدع  خ سوی  ضای  تکایت از  ست مراجع ق تت و از طرف دتده ا یگر با اعالم گذ

ق صدور حکم موجاجرای ودرمرحله قرارموقوف  تعقیق » موجباتسیدگ  ازمراحل رتاک  خصوص  در

ری ایران با تأثیرپذیری ازمنابع فقه وحقوق سااایر خواهدتااد.ساایاساات کیف«مجازاتی اجراقرار موقوف  

شورها و سناد بینک ست حبستوجه الملل  و باا سیا ضا یه وبه  های قانون  مجازات تدوین الیحةزدای  قوة ق

کاهش حبس تعزیری  و قانون 1392تصویق قانون آیین دادرس  کیفری مصوب اجتماع  و درنهایت پس از

تااود مناسااب  محسااوب نم بساایاری از جرایم کیفر مطلوب ودرآورد نا ل گردید که زندان به این ره 1399

جلوه های  اصل حداقل  را م  توان به عنوان مصادیق  اززیر موارد.و مضرّات آن احتراز نمودمعایق اید ازوب

 برد که به اجمال به آن پرداخته م  تود.در حقوق موضوعه ایران نام کیفری 

 تخفی  مجازات -4-1

قق برای تح باتااددر مقابل پدیدة مجرمانه م  حداقل  واکنش کیفریبهره مندی ازتخفی  مجازات 

مرحلة تعیین ش میزان کیفر یا تغییرگونة آن درکاهار قاضااا  قرار دارد.اختیاین منظور ابزارهای مختلف  در

ساویا اجرای حکم کیفر  سق»کارهای زواز  سخ« سازیمتنا های بزهکاران و های عدالت کیفری با ویژگ پا

ازات قانون مج 38مادة گذار جنای  ایران درسااایاساااتاسااات.دیدگ  بزهبه بزهکاری وهای مربو  واقعیت

سال  سالم   سانه معیارهای  رابرای کاهش میزان کیفر با تغییرهای جرمزهآموبا توجه به  1392ا گونه آن تنا

های عدالت کیفری سااق بودن پاسااخمتنا،در پرتو این تاااخ .(1: 1397)فالح ،کرده اسااتتااناسااای  

جمله تخفی  تواند سازوکارهای ارفاق  ازکیفری م ونظام عدالت تخصیت بزهکاران کامالً ضروری است با

کارها و وتااناسااای  ساااز.(86:1392)نیازپور،گیردبه کارکه ظرفیت بازپروری دارند،دربارة بزهکاران  کیفر را
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بعاد کاهش میزان یا تبدیل کیفر یک ساااو اتواند ازمصاااادیق آن م ن زمینه ورویکرد قانونگذار ایران در ای

مجازات کردن تدابیر عدالت کیفری نمایان سازد. به این ترتیق تخفی  وازسوی دیگر،اهمیت آن دراثربخش 

های تخفی  گونه،ذر تبدیل کیفررهگازدیگری روق کاهش میزان کیفقالریک  دپذیرد.تکل صورت م به دو

کاهش احتمال الصاااق برچسااق مجرمانه ازدحام جمعیت کیفری وپیشااگیری از مجازات تا اندازة زیادی در

یند عدالت کیفری کاهش فرآها مدت ماندگاری بزهکاران درجرهگذر این رو از زیرام  باتااند. آفریننقش

ته و به تواهمین امر م یاف فان وپیشاااگیری ازند  یل منحر بد فانت به منحر کاران نخساااتین  کاران ،بزه بزه

منجر تااوند.با تغییر خط مشاا  قانونگذاردر قانون کاهش مجازات حبس سااال مجدد)تکرار کنندگان جرم(

قانون  37در ماده پایان دادن چالش های موجود درخصاااوص محدویت محاکم کیفری مقررتااااهد  1399

مجازات تعزیری مناسااق تر م  تااالق به پیرامون تبدیل مجازات حبس و 1392مجازات اسااالم  سااال 

بر اسااا  اصاال تفرید مجازاتها حسااق مورد به  مزبورقانون  6ماده دادگاه م  تواند مطابق در واقع .باتاایم

اقتضای وضعیت مجرم و اقتضا ات جرم ارتکاب  وسایر اوضاع و احوال قضیه مجازات مناسق و عادالنه ای 

 تعیین کند. را برای او

 معافیت از مجازات -4-2

برای  1392قانون مجازات اسااالم  سااال  39اساات که قانونگذاردر ماده  نهادی معافیت از مجازات

برای بازگشاات  تواندم   مقام قضااای با ایجاد این تأساایس، ،پرداخته به آن راناولین بار در نظام قضااای  ای

جرایم درجه هفت و هشااات درجرایم کم اهمیت یعن  درالبته فقط وتخفی  مجازات او،مجرم به جامعه 

نیز جبران ودارا بودن جهات تخفی  پذیر بودن فرد وایط مانند اصااالحصااورت احراز تااردر.بگیردتصاامیم 

ترین آثارمجازات،تأثیرمخرب  اساات که .یک  ازمهمم  تااود معافضاارروزیان تاااک  فرد مرتکق ازکیفر

بود های فراوان  برای بهاینکه تالججامعه دارد از سااوی ، امروزه باد به تبع آن اقتصااابراقتصاااد خانواده و

اهداف اصل  این مجازات مان بزهکاران که به عنوان یک  ازدرصالح واوضعیت زندان صورت گرفته است.

جرم نشان تجربه به مدد آمار تکرار.(38: 1382)آتوری،است هتدروه باتردیدهای جدی روبهبود مورد توجه

اتفاق اند،ای بیشاااتر توساااط کساااان  که ساااابقة زندان داتاااتهمکرر جرم به صاااورت حرفهداد ارتکاب 

بیانگر کار مجازات دررابطه بامعافیت از 1392(.مقررات قانون مجازات اساااالم 296: 1382)غالم ، افتدم 

افکن  ودر . بدیه  اساات به تعویق م  باتااددیده جبران خسااارت بزهسااازگاری بزهکار وبازاصااالح و کرد

های هزینهها وجمعیت زندان کم زدای اروتها،کاهش محکومیتآثار چشااامگیری درکیفر،نهایت معافیت از

 نات  از اجرای کیفر خواهد داتت.

 تعویق صدور حکم -4-3

دخالت دادن نهادهای اجتماع  وهای ساایاساات جنای  مشااارکت  جلوهتعویق صاادورحکم یک  از

حکم یعن  به تأخیر انداختن  تعویق صاادوراجتماع محور هسااتند.ضاامانت اجراهای جمله کنترل جرم،ازدر

س مرحله ازاین در،حکمصدور ض  م  دادر ترایط مقرردرقا صدورحکم را به تأخیر  ،قانونتواند باوجود 

سن رفتار در متهماندازد واز  سندیده  .مدت  معین مطالبه کند.ضمانت ح چنانچه در مدت مزبور رفتار وی پ

نقض جدیدی تاااودوکق جرم گاه مرتول  هرکند.قطع از صااادور حکم خودداری م به طور  محکمهبود، 

صدورکرد،عهد ض  اقدام به  ستای فردی کردن مجازات (.این نهاد در339: 1374کند)باهری،حکم م قا ها را
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تواند قانون مجازات اسالم ، در جرایم موجق تعزیر درجه تش تا هشت دادگاه م  40مطابق مادة م  باتد.

ضعیت فرد پس از ضاع وسوابق وتماع  واجی، خانوادگ  واحراز مجرمیت متهم با مالحظة و وال  که احاو

ست، تده ا ترایطدرموجق ارتکاب جرم  سال به   صورت وجود  تش ماه تا دو  صدور حکم را به مدت 

های ترمیم  جلوه مشااارکت  ضاامن حفظالت کیفری با رویکرد حقوق بشااری وتعویق اندازد.مدیریت عد

زمان  باتد.کیفری م های عدالت هزینهها وتراکم پروندهجرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، کنترلیندفرآدر

تتهکه تعقیق، ضرورت ندا تد، صدور حکم یا اجرای مجازات  صالح اعبا صت  به بزهکار جهت ا طای فر

تد، تد وعمل ارتکاب  نیز ازجرایم مهم )جنای ( نبا سق با ست مداخله وبازپروری منا مدارا حداقل  وسیا

ت که فاقد توان یک تدبیر ارفاق  نسااابت به بزهکاران اصاااالح پذیری دانساااگیرد.این نهاد را م پیش م 

 داده بزهکاراننهادی که ساایاسااتگذاران جنای  امید دارند با اعمال آن فرصاات  به محکومیت کیفری مؤثرند.

کوتااش ها یا دسااتورات دادگاه نظارتزی ابیم محکومیت به آن یا پیروکیفر وتااود تا به تااوق معافیت از

تر دیده را بیشبا اتااتغال به فعالیت  اقتصااادی جبران خسااارات بزهیش نمایند.جهت اصااالح خوشااتری دربی

  .(229: 1382)آتوری، تأمین کند

 تعلیق اجرای مجازات -4-4

حقوق کیفری ماهوی، اصاال حداقل سااازی های ت به عنوان یک  دیگر از جلوهتعلیق اجرای مجازا

سق برایجایگزین   ت  از محکومیتبه تأخیر انداختن اجرای مجازات زدای  وکیفر منا های تعزیری های نا

نتیجه منظور اصااالح وتربیت مجرم و در به و بازدارنده توسااط دادگاه صااادر کننده حکم محکومیت قطع 

تد)خاکساری،غالم ، عادی به زندگ بازگشت وی  ست .(20: 1398در جامعه م  با تعلیق مراقبت  عبارت ا

پذیر به ای انعطافاغلق همچون وساایلهعمال یک روج کارتااناساا  این نهاد،از نظارت بر مجرم از طریق اد

موم  را هنجارها عها احسااااساااات وآنهای ثابت  را که تحمیل ند مجازاتدهد تا بتواها اختیار م دادگاه

آموزه تعلیق اجرای مجازات که ازنهاد،نهادهای مختل  حقوق کیفریدر میان .نمایدکند تعدیل مخدوج م 

راستای پذیرج اصل موقعیت داتتن تعقیق کیفری واصل م  باتد به نوع  در« دالت ترمیم ع»های مکتق 

اجتماع کار کردن با مجرم درتردیدی وجود نداردکه .(254/1: 1395فردی کردن مجازات اسااات)مصااادق ،

صاً از طریق تعلیق  صو ستبس او در حقبت ( مؤثرتر ازمرا)خ ساً تعلیق اجرای .زندان جهت بازپروری ا سا ا

ست میان دادگ سیلة آن مجرم م اه به عنوان نهاد مجازات جامعه ومجازات ارتباط  ا پذیرد که مجرم که به و

ترایط م سا  حکم دادگاه عمل کند.قرر بربه تمام  شورما درا سقاقدام  قانونگذار ک شویقبه منظور منا  ت

فاق  تعلیق ار ایتوسااعه قلمرو نهادهاری وبزهکزندگ  سااالم وبه دور ازتماع وبزهکاران وهدایت آنها به اج

سال  قانون کاهش مجازات حبس 7اجرای مجازات مقرر درماده  ستثنا ات و1399تعزیری  صارمقرردر انحا

سال اق 47ماده  تته ومحاکم در1392نون مجازات  صل فردی کردن مجرارا بردا این پس م  ازات ازستای ا

توانند حت  مرتکبین درحوزه جرایم امنیت داخل  وخارج ،مناف  عفت ،ودر جرایم کالهبرداری ودر حکم 

 .قرار دهندصدور رای تعلیق   را نیز مشمولآن 

 جایگزین حبس  تدابیر -4-5

شه تعدیلدر ادامه روند      سختگیرانه اندی ساختارهمچنین و کیفرگراوهای  صالح  سیقا امروزه زای زندان،آ

ستفاده  ستورهای حاز جایگزینا ضا یهکاربس در د ستقرار قوه ق های نوین علم  گیری آموزهتکل،گرفته ا
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های حاصل ها وتشدید آسیقق آزادی مشکالت ادارة زنداناثبات ناکارآمدی مجازات سالهای اخیر،سالدر

آن اساات تا با اعمال ازاین رو قانونگذار برتااده اساات. ساایاساات کیفریمشاا  خطت  درآن موجق تغییرااز

قانون کاهش مجازات حبس ووضع د.حال با تغییر رویکرد کمرنگ سازاین مشکل را ه محورجامع هایپاسخ

نظر گرفتن های جایگزین حبس و درایش مجازاتبا افز 1392قانون مجازات اسااالم  سااال و1399سااال 

سخ ضعیت پا ساختهها را تاندانزهای جامعوی امکان تغییر و بهبود و ست. حدود زیادی فراهم  قطعاً ادعمال ا

جنای  مشاااارکت  پدیداری سااایاسااات  نوید بخشبرمداخله جامعة مدن  وهای حبس مبتن  جایگزین

ست جنای ،آموزه که،بودغیرکیفری(خواهد)کیفری، سیا س  وهای جدید  تنا س  الهام گرفته تنجرمکیفر ا

جرم  وقوعجهت پیشااگیری ازوجامعوی  های غیرکیفری نساابت به جایگزین قانونگذار نویناساات.رویکرد 

سیاست اصالح ودرمان .(119: 1393)حاج  تبار ،های نوپا استاین آموزهصالح ودرمان مجرمان متأثر ازوا

ست حذف و طرد مجرم از سیا ست تا ازمجرای حفظ ونگهداری مجرم درجامعه  صدد ا جامعه را بزهکاردر

سالق آزادی بدیلجایگزینبیان  دیگر،به .کنار بگذارد ستند که یا در دادنامة کیفری یا پس های کیفر  های  ه

تبدیل مجازات حبس و پای کاهش و توند.باید گفت ردمطرح م صدور حکم )در زمان اجرای مجازات(از 

ستفاده از جایگزین سل به مجازاتا موجق م  تواند های جامعه محور وجایگزین حبس های حبس برای تو

ستفاده از نیروی های اقتصادی،جلوگیری ازهزینهوها،جمعیت کیفری زندانهش کا فروپات  خانوادة زندان ،ا

عه،جبران خسااااارت بزهکار  جام یده ودر  کار ان  ورویکرد انسااااد به بزه بت  مدار نسااا مت  کرا

 تعزیری تعیین نمودهقانونگذارموارد زیر رابه عنوان جایگزین های حبس لذا .(166: 1394)غالم ،ملک ،تود

 .است

نوع  مجازات مال  تعزیری  جایگزین های حبس جزای نقدی اساات کهاولین مورد از جزای نقدی:

حق صااندوق دولت ل رایی دریا بازدارنده اساات که به موجق آن محکوم علیه مکل  به پرداخت مبلغ  پو

.میزان جزای م  نماید متهم انتخابکه دادگاه به جای تحمل حبس به عنوان جایگزین مجازات برای تود.م 

تایان ذکر است که کشورهای .قانون مجازات اسالم  تصریح تده است 86ماده نقدی جایگزین حبس در

ماه به خدمت گرفته  6ماه وحت   3اغلق آن را برای حبس باالی در استفاده از جایگزین های حبس،  پیشتاز

ساااال اعمال م  2ماه تا  6وص حبس هایخصاااحبس درجایگزین  اند به عنوان نمونه در کشاااور آلمان،

سال .(116: 1392گردد)توجه ، صوب  سعه  1399درقانون جدید کاهش مجازات حبس م مقنن اقدام به تو

قانون  72ماده همین قانون ناظر بر10ماده ودر ،دامنه جایگزین های حبس در جرایم عمدی نموده اسااات

 را از تش ماه به یک سال افزایش داده است. حداقل مجازات قانون 1392مجازات اسالم  سال 

ای اسااات که به نفع تمام  اعضاااای جامعه صاااورت وظیفه:به معنای کارو خدمات عموم  رایگان

کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به به موجق آن دادگاه به مجرم پیشااانهاد م  .(3: 1386)خالق ،گیردم 

ه کیفر خدمات عام المنفعه کار مجان  ب.کاب  خویش برآیدجای رفتن به زندان درصااادد جبران خطای ارت

 ض  اجرایتحت نظارت قاویک مؤسسة اتحادیه،یا نهاد عموم   موافقت عموم براییاساعت معین وومقدار 

 (.36: 1380تف تود)کااعمال م حکم 

لیل ها به این داین جریمهجایگزین حبس اسااات که  از مجازات هایدیگر یک :روزانه جزای نقدی

 (.383:  1382که میزان درآمد روزانه مجرم ارتبا  و پیوستگ  دارد)آتوری،توندجریمه روزانه نامیده م 
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ماع  حقوق س محرومیت از حقوق اجتماع  اسااات بآخرین مورد ازجایگزین ح :محرومیت اجت

ستبه معنای امتیازو اجتماع  ص  ا این تود.م جامعه برای هر فردی قا ل که نظام حقوق  هر ،توانای  خا

ست س  و جز اینتامل حق مالکیت، حقوق ممکن ا سیا تندحقوق مدن ، حقوق  )جعفری لنگرودی ها با

ست، حقوق  که قانونگذار برای اتباع خود در روابط .( 236: 1372 تته ا سات عموم  مقرر دا س مانند با مؤ

ستخدام،  س ، حق ا سیا تدن در مجلس و ... در حقوق  به  این مجازات دادگاهحق انتخاب کردن و انتخاب 

که به خاطر وضاااعیت تأثیر تعزیر و اصاااالح مرتکق از محرومیت دهدجای مجازات حبس تشاااخی  م 

 اجتماع  استفاده نماید.

طرف قانونگذار به ا امتیاز ازیکل  فلساافة آزادی مشاارو ، دادن یک ارفاق به طور :آزادی مشاارو  

تشااویق زندانیان به حفظ نظم و  موجق نهاداین  تااوندکه به مجازات حبس محکوم م بزهکاران  اساات 

آثار سوء محیط زندان تا حدودی از.و نیز تودآرامش، حسن سلوک و خوج رفتاری با دیگران محسوب م 

ندانیاان نیز در بیندر .کنادجلوگیری م  ید  اصاااالح و تربیات ز ندان بسااایاار مف مرحلاة آزادی و ز

یان و مشااارو نظر از اینکه آزادی صااارف(.4: 1376)دانش،اسااات نیزکاهش باعث کاهش جمعیت زندان

ضااامن تالج دراخالق گذارد،او زندان  م  برعملکرد فردتأثیر بسااایار مثبت  نیزتاااود،های دولت م هزینه

قیقت اعطای حرد.(43: 1384)محب ،کندآمادگ  پیدا م برای ورود به اجتماع نیزبازنگری و رفتار خویشو

مورد بزهکاری جامعه و به خصوص محیط اصالح  وتربیت  زندان درت توقعاآوردن مبین برآزادی مشرو ،

وقت  فردی محکوم به مجازات  محکوم به مجازات حبس تااده اساات.دالیل  مرتکق جرم و اساات که به

تدن اونیز مورد توجه تود تردم  صالح وباز اجتماع   ست که در کنار هدف تأدیق وتنبیه مجرم،ا یدی نی

نای  آتااازندان موجق تاااناخت بیشاااتر محکوم وران تحمل محکومیت درجامعه توقع دارد که دواسااات.

تیوههگربا شکالت اجتماع  اوگردد،تا با اتخاذ  ست،های روان  و م منطق ، بتوان بزهکار را علم  وهای در

لذا وقت  مفهوم اجرای (.93: 1380معه بازگرداند)نوربها،خالل دوران محکومیت درمان نمود و او را به جادر

میت خود دیگر نیازی نیست که محکوم کلیة دوران محکوا مفهوم درمان بزهکار توأم وتلفیق تود،ت بمجازا

سپری نماید.درمان مجرم، سهیل و این آزارا در زندان  شویق م دی بزهکار راآزادی او را ت دوران کند که درت

 خویش بازگردد.آغوج خانواده و جامعة ح و درمان خود بکوتد تا زودتر به در اصالتحمل محکومیت،

مه آزادی ظام نی هادی ارفاق  محساااوب م  :ن فه گران کار بسااات آن از منظر وظی که  نه تاااود  یا

س  و تبیین م  زدای توجیه کیفرگرایانه با تکیه برفایدهو صالح مجرمان به گونهبرر ای تود و برای تنبیه و ا

ابزارهای ویک  از.م  تااودبرای اجتماع ساابق اجتماع گرفته وبیشااترین فایده راکه کمترین فاصااله را از 

چند سااازد.کیفر زندان هرهکاران به اجتماع هموار م بزبازگشاات برای که راه را اساات،زدای ساایاساات کیفر

صت  را ایجاد نماید، اما نباید فراموج کرد که محیط زندان با تمام ام ست چنین فر کانات بازپروری ممکن ا

انس به آن به ویژه توانگیر و اساات که اصااوالًمحیط   عین حالدارد در   کهآموزیحرفهنظیر سااوادآموزی و

تهای درازمدت، محکومیتدر شور .کندواری مواجه م بزهکار را به هنگام خروج از زندان با د قانونگذار ک

براسا  آن است.به این نهاد جدید ارفاق  پرداخته 1392قانون مجازات اسالم  سال  57و56مواد ما نیز در 

ت  فعالیت های حرفه ای،جرای حکم حبسامحکوم م  تواند درزمان  خارج در،درمان  ونظایر اینها را،آموز

ست گذاران جنای  اززندان انجام دهد.وبا  سیا ضایت خود تحت نظارت نظام نیمه آزادی قرار بگیرد.تدبیر  ر
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خدمات ن جامعه از محرومیت اززیا و مضااراتکاسااتن از  نظام نیمه آزادی ،گام بلندی درایران در پیش بین

ندگ فرد  به ز مه بیشاااتر  ماع  محکوم بوده وجلوگیری از لط باتاااد ،فردی واجت درخورتحساااین م  

یک تبصااره به  الحاق با1399سااال  تعزیری قانون کاهش مجازات حبسآن افزون بر.(105: 1392)توجه ،

صدد 57ماده  سعه قانون مذکوردر  ست، 4تا 2نظام نیمه آزادی به جرایم درجه دامنه تو با این کیفیت  بوده ا

ساااپری  نیزرا محکوم علیه م  بایسااات یک چهارم مدت حبسدارا بودن تااارایط مقرره قبل  ه برکه عالو

سااازی قلمرو  جهت کوچکازآنجا که نظام نیمه آزادی در.تا از مزایای این نهاد ارفاق  بهره مند تااود،نماید

شین کیفری با رویکرد  عدالت تدن آییکارسازورهگذرکیفری از عقق ن س  کیفری ومعاملة توافق   ن دادر

توان ساااتد اتهام را م دالیل روی آوری به دادوبخشااا  از .قضاااای  ایجاد گردیده اساااتزن  چانه اتهام یا

وتااهروند عدالت کیفری افق  بخشاا  به بزهکاران دربسااترکه هویتل آناوازمحاساان این نظام برتاامرد،

های عدالت پرتو تأسااایس نوپدید پاساااخنماید.دوم آنکه در ق اهداف کیفر را فراهم م موجبات تحقمدار

اد تحول گیران ساایاساات جنای  با ایجسااان تصاامیمبدین دد.وگربزهکاران متناسااق م کیفری با وضااعیت 

درمان  کیفر و   جراها درصاادد تقویت کارکرد اصااالحنظام ضاامانت اماهیت و رسااالت فرآیندکیفری ودر

 .(33: 1385)بولک،آیندزن  برم قپیشگیری از برچس

 تکل  جزای در قلمرو حقوقوقضازدای   جلوه های اصل حداقل  -5

عالوه بر حقوق جزای ماهوی در حقوق جزای تکل  نیز م  توان تاهد جلوه های  از حداقل سازی        

 :اتاره م  گردد بودکه بطور اجمال به مواردی از آنهاحقوق کیفری 

 ترک تعقیق -5-1

ده  کیفری خصوصاً مجازات به دنبال پاسخابزارهای ها معموالًبااستفاده ازگذتتهنظام عدالت کیفری از       

ای اززمان تاادت گذاران جنای  دربرههش رفته که ساایاسااتجا پیاین رویکرد تا آن.بوده اساات به بزهکاران

جازات به م یدن  کاری هارا بخشااا ند)غالم ،راه نداتااات کاری پ با بزه بارزه  ناسااااق برای م : 1382م

ب63 یاسااات مذکور نتوانساااتوجوداین،ا(. به همین جهت باتاااد.بزهکاری چندان مؤثرش در کاه سااا

راهبرد پیش روی سایاسات جنای  اند.دیگری برآمدهاتخاذ تدابیرگیرندگان سایاسات جنای  درصاددصامیمت

ر کناجامعه درهای نظام حقوق  ونیزساااایر ظرفیت از اساااتفادهپرتو آن دربارزترین این تغییرها اسااات که 

ای گونه قضاااا زدای و (. کیفرزدای 43: 1387گرفته اسااات)دلما  مارت ،ابزارهای کیفری مورد توجه قرار

صدیق ابزارهای راهبرد پیشاز ضمانت اجراهای کیفری از ت ست که با کنار گذاردن  ست جنای  ا سیا روی 

کاهش ر سخن نظام عدالت کیفری از رهگذربه دیگدهد.مدن  به بزهکاری پاسخ م و غیرکیفری مانند اداری

ستن از سخنظام حقوق  درهای سایر ظرفیتیا زدودن کیفر وبهره ج ست.امر پا سا  ده  به بزهکاری ا بر ا

تده،کارسازو ست جنای  دربرخ  از قلمروها از کیفر مرکز ثقلو گرانیگاهیاد  ضمانت اجراها به سیا دیگر 

های هیأت اجتماع )دولت و نهادهای جامعوی از همه ظرفیت اسااتفادهتا نظام عدالت کیفری با یابد تغییر م 

ست برای نمونه،روج ترک تعقیق دعوای کیفری که درقلمرو.مبادرت ورزدبا پدیدة بزهکاری(ه به مقابل سیا

ست،کیفرقانون آ ین دادرس   79جنای  ایران نیز در مادة  تده ا سای  واقع  تنا ضای  این به مقام  ی مورد  ق

راسااتای ترک یط  مناسااق درمحهای فردی وخصاایصااهدهد تا درصااورت برخورداری مجرم ازامکان را م 

ها روجند اجرای عدالت ترمیم ،با وجود این فراینتیجه کیفرزدای  گام بردارد.دراجرای مجازات وتعقیق و
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صدور حکم تا مرحلة اجرا و پس از اجرای حکم در نظام عدالت محاکمه و مرحلة پیش ازهای آن از برنامهو

صول موفقیت ست.در چنین مواردی ح ستفاده ا سنت  قابل ا ست به ترک کیفری  آمیز به یک توافق ممکن ا

های روجلذا با توجه به اصااول واهداف عدالت ترمیم  ومنجر تااود.تعقیق در فرایند رساایدگ  رساام  

کیفری آن را بالقوه ترمیم  قانون آ ین دادرس   79ود در مادة های موجا توجه به ظرفیتتوان باجرای آن م 

 (.185: 1389محسوب کرد)تاکری،

 بایگان  کردن پرونده -5-2

سرع بایگان  کردن پرونده، سبق  ست که  ضای  ا ت بخشیدن به فرایند کیفری یک  دیگر از تدابیر ق

ز تعقیق متهم خود انهای  اسااات که ط  آن مقام تعقیق بنا به اختیار از این رو قراربایگان  قرار تاااودم 

این نهاد درتماری 1392دادرس  کیفری  یق قانون آیینتصوازتود.در نظام کیفری ایران تاپیش  منصرف م

ند جرایم حوزة اموربرخ  ازازمقررات تقنین  ودر مورد  مان خاص  مل وزتاااک  وداروی ،پجرایم  قل ح ن

ری تدوین کنندگان قانون آیین دادرساا  کیفبین  تااده بود،گرانفروتاا ، پیشر وحتکااومسااافر،پساات،کاال

جهت اقدام مناسااب  در اند.بایگان  کردن پروندهین  نمودهبپیش 80مادة دراین نهاد ارفاق  را  1392مصااوب 

این یک  ازمهمترین ایرادات کاهد،اطالة دادرسا  م واز رسایدگ  کیفری اساتسارعت بخشایدن به فرایند 

هشاات، چنانچه جرایم تعزیری درجه هفت ودر.بایگان  اسااتدود بودن دامنة جرایم مشاامول قرارمحماده،

مقام قضااای   کیفریفقدان سااابقة محکومیت مؤثر صااورتوجود نداتااته یا گذتاات کرده باتااد،در تاااک 

اوضااع واحوال  که موجق جرم تاده  ساوابق متهمالحظة وضاع اجتماع  وتفهیم اتهام با مازتواند پس م 

ست. ودر ضرورت با اخذ التزام کتب  ازا یک بار از تعقیق  فقطمتهم برای رعایت مقررات قانون ، صورت 

جا ایگان  کردن پرونده از آنب.(344: 1393)جوانمرد،صاااادر کندمتهم خودداری وقراربایگان  کردن پرونده را

وباتوجه به قل تشااریفات وضااوابط قانون  اساات دارای حداگرف بساایاری از نهادهای ارفاق  دیکه بر خال

به عنوان یک  و گردد،اعمال م  تااخصاایت  مرتکقاوضاااع واحوال حاکم بر پروندة قضااای  وتاارایط و

قضای ،اجرای سریع عدالت  پیشگیریها درکاهش تراکم پرونده ضمنازمصادیق قاعده مناسق بودن تعقیق،

مرحلة تحقیقات مقدمات  این استای سیاست قضازدای  در.قانونگذار دررمحسوب م  گرددل خصومت فصو

گرایانه و یا ارزیاب  تناسااق اختیار را به دادسااتان به عنوان مقام تعقیق داده اساات تا با رویکردی مصاالحت

: 1377فوری بدهد)خزا  ،به بزهکاری پاسااخ سااریع ودیدگان،ضاامن حفظ حقوق بزهقیق دعوای کیفری،تع

نتیجه معطل ماندن ی در مراحل دیگر فرایند دادرساا  ودرای از مطرح تاادن پروندة کیفرتاایوهچنین .(151

 نماید.طرفین دعوا برای صدور تصمیم قضای  جلوگیری م 

 تعلیق تعقیق -5-3

لت کیفرعدم  عدا ظام  یت ن به موفق باتوسااال  کاری  به ی درپیشاااگیری ازبزه جان یک  رویکرد 

یا « کیفریعدم مداخلة حقوق »های اتخاذ ساایاسااتکیفری را به فکراندیشاامندان حقوق ساارکوبگرانه، و

انداخته « محدودسااازی مداخلة آن در فرآیند کیفری»یا در تااکل تعدیل تاادة آن، و« زدای  کیفریتعقیق»

ق کیفری برای کنترل توانای  حقوری با عقیدة رایی دربارة ظرفیت وزدای  کیفتعقیقطرفدارن نظریه اسااات.

معتبری برای مجازات  کنند که هیچ توجیهادعا م ها اساساً منکرسودمندی مجازات هستند ومخالفند.آنجرم 

صاً وقت  گزینهوجود ندارد، صو تدون درهای دیگر برای اجرای قانمخ ستر  با تعلیق .(348: 1378)ویلم،.د
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تأخیر م مین راتعقیق متهوینکه دادساااتان،پیگرداتعقیق یعن   ندازد.به  باوجود اینکه متهم رحله ماین درا

اخذ تعقیق وی را بامقام قضااای ، لیکندالیل اتهام نیز علیه وی وجود دارد،وداردقرارکیفری عدالت فرآینددر

عمل  داگاه اگر متهم در مدت تعیین تاااده، مطابق دساااتوراتاندازد.ی مدت معین  به تأخیر م تعهد برا

ضمانت ،نکندعمل تود ول  اگربه ترایط قرارداد مذکورنماید،عدم تعقیق وی قطع  تده وپرونده بسته م 

ار صراحتًا .خوتبختانه قانونگذم  باتد حکمنده،به دادگاه جهت صدورارسال پرواجرای آن،پیگیری مجددو

ستعلیق تعقیق رادر قانون آیین دادرس   این  81مطابق مادة است.پیش بین  نموده  1392ال کیفری مصوب 

چنانچه تاااک  وجود ها قابل تعلیق اساات،هشاات،که مجازات آنجرایم تعزیری درجه تااش،هفت،در»قانون

تته، تت کرده یا ندا تد گذ سارت وارده جبران گردیده با داخت آن در مدت دیده ترتیق پربا موافقت بزهخ

اخذ تواند پس از مقام قضااای  مکیفری باتااد.مؤثر سااابقة محکومیت فاقدمشااخصاا  داده تااود ومتهم نیز

این تا دوسال معلق کند.در تش ماهازبا اخذ تأمین متناسق،تعقیق وی را موافقت متهم ودرصورت ضرورت 

سق مورد،،صورت ضای  متهم را ح ستورها مقام ق این نوع از توافق ...«.کند م مکل  به اجرای برخ  از د

 تودنوع  مصالحه و سازج کیفری محسوب م  به میان مقام قضای  و متهم

 میانجیگری -5-4

یانجیگری، نهروج م ندای ازنمو هاد زدای  کیفری وکیفری رسااام  تغییرمسااایرازفرای حلن اختالف  برای 

ستو ت  از جرم ا شکالت نا س  قابل اعمال م که در هرمرحله،م تد.ای ازدادر سه میانج با گری فرایند 

ست که فارغ از ای  جانبه شریفات معمول درا سا  توافق قبل  د کیفری برفراینت  (دیده و متهمبزه تاک )ا

ت  ازبزهکار با حضور تخ  ثا سا ل نا صل اختالفات وم ارتکاب جرم لث  به نام میانج  به منظور حل وف

ابتکار حل اختالف به جامعة ،برون سیستم کیفری جامعوی یاگری میانج در.(2 :1382)عباس ،تودآغاز م 

فقط پرونده را به و بوده دخالت وی ضااعی ومقام قضااای  یادولت  دخالت ندارد یا،تااودمدن  سااپرده م 

جاع م  یدگ  ار هدطرفین برای رسااا حل اختودر،د گان  م صاااورت  بای ید.این نوع الف نیز آن را  ما ن

ادة اول ماسا  قسمت برگری درقانون آیین دادرس  کیفری جدید،لبا  قانون  به خود گرفته است.میانج 

تواند به ضااای  م مقام قدرجرایم تعزیری درجه تااش،هفت،هشاات که قابل تعلیق هسااتند،»این قانون 82

متهم دیده یا مدع  خصااوصاا  و با اخذ تأمین متناسااق حداکثر دو ماه به موافقت بزهدرخواساات متهم و

قنین  تاادن ت«...اقدام کندتابرای تحصاایل گذتاات تاااک  یاجبران خسااارت ناتاا  ازجرم فرصاات بدهد.

ش گری جامعوی،میانج  شارکت  واکن ست جنای  م سیا شانگر  ست که بعد ازوقوع جرم،مردم در ن یند فراا

شارکت داده م  ضوع مورتوند وکیفری م سپرده م د اختالف به آنحل مو گر این امر با موفقیت اتودها 

در نظام کیفری ساانت  وگرنه طبق روال قبل  ،تااودپروندة کیفری متوق  م رساایدگ  به  صااورت پذیرد

و از  گری جامعوی استنیز دارای همان خصوصیات میانج  گری جامعوی دولت تود.میانج رسیدگ  م 

دولت  نظارت آن مقام قضاااای  وول  درتاااود،  برای حل اختالف اساااتمداد م های نهادهای مردمظرفیت

اما تاید بتوان بین  نشده است،صراحتاً پیش«نظارت قضای گری کیفری با میانج »رحقوق کنون  ایران،دارد.د

دارای ماهیت نیمه جامعوی هسااتند،در در نظام قضااای  ایران «تااوراهای حل اختالف»که با مسااامحه گفت 

و به این لحاظ که تحت نظارت مقام .مذاکره و سازج نمایندجرایم قابل گذتت سع  درکه باید درمواردی 
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این نوع معوی با نظارت قضااای  محسااوب نمود.گری جانوع میانج ازتوان آن را م کنند،عمل م ضااای  ق

 .قانون آیین دادرس  کیفری به صراحت پذیرفته تده است 82گری در قسمت دوم مادة میانج از
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 نتیجه گیری

واصالح پذیری  منعط  نمودن نظام کیفریقالق در مادرکشور حداقل سازی حقوق کیفری صلاجلوه ها   

کیفری  ضاامانت اجراهایمتنوع نمودن میان جرم ومجازات، تناسااق اسااتانداردسااازی وبیشااتر بزهکاران و

 قضااای  دسااتگاه کالنهای  ساایاسااتوفرهنگ  دولت واجتماع  توسااعه اقتصااادی وبرنامه در کیفریغیرو

صویق با سالم وتغییرات  درت سال و قوانین مجازات ا س  کیفری  نون کاهش متعاقق آن قاو1392آیین دادر

حمایت الیحه مجازات های اجتماع  وو1394وقوع جرم قانون پیشااگیری ازو1399مجازات حبس تعزیری 

شارکت و،نوجواناندیدگان وحمایت خانواده وکودکان و از بزه ستورالعمل م کاهش تعامل نهادهای مردم  ود

برضرورت تناسای  قابلیت ناظر همگ  کهمشاهده نمود. امنیت قضای سند تحول و ،جمعیت کیفری زندان

 ماکشاوردر اصال.اجرای مطلوب این برخورد با آسایق های اجتماع  م  باتادهاوتوانای  جامعه مدن   در

ستلزم شارکت ، م ست م سیا ستفاده از شتر تعاملو  هماهنگا  کیفری مانندزیرمجموعه عدالت میان نهادهای بی

ضای  و ستگاه ق صلح اختالف،تورای حل داوری،میانجیگری،مانند نهادهای غیرکیفریاانتظام  بد واحدهای 

متنوع ساختن  .مبارزه پدیده مجرمانه م  باتددر لمس وسازمان های مددکاری اجتماع  ووسازج ومشاوره و

سخ ده  به بزهکاری  با ستن  پا ضاًو اجتماع محورتدابیر غیر کیفری ازبهره ج سبق بع سخ ده  تلفیق    پا

درگیر تدن مرتکبان در فرایند عدالت کیفری موزون ساختن جرم وکیفروکاستن ازتدت مجازات وپرهیز از

بزهکاران به ساامت   وهدایت یا منحرف کردن فرایند جلوگیری از ادامه مساایر یا در صااورت ورود به این

این  اهدافیک  از   .ای از ارکان رساام  دسااتگاه عدالت کیفری به دور م  داردکه بخش عمدهمناسااق تر

 هزینه هایده  به بزهکاری وکاستن فرایند پاسختفاده از ضمانت اجراهای کیفری درکردن اسراهبرد محدود

در برخورد با پدیده  اسااتفاده حداقل  حقوق کیفریمکانیزم قضااازدای  واز گیریبهرهعدالت کیفری بانظام 

سخهای حقوق  پراکنده کردن آن میان نظامتوزیع وو مجرمانه یفری مانند کهای غیردیگر همچون توسل به پا

 کاسته م  در جامعه تراکم جمعیت کیفرییق ازاین طر ازو باتدبه ویژه اجتماع  م ربیت  وتاداری ومدن  و

عنوان ود جلوه جدیدی از ساایاساات جنای  بااین زاویه نگریسااته م  تااوقت  از تااود.گسااتره حقوق جزا

گفتمان حاکم برسیاست جنای  ایران دریافتن راه حل های مناسق  گردد.قضا زدای  آتکار م  کیفرزدای  و

به منظورکنترل ومدیریت آسااایق های اجتماع  وتالج درجهت پیشاااگیری ازوقوع جرم یا تقلیل جرایم 

تدت زدای   سازی و سیله موزون  ضای  وانتظام  به و وتراکم زدای  دعاوی وکثرت مراجعات به مراجع ق

 های کیفری نمود پیدا کرده است.ایگزینکیفرها،که درقالق تدابیروج

فاده یت  مطلوب اسااات مدن  از ظرف عه  ند اجزای آنوجام موجق  جرم،نیز پیشاااگیری ازکیفری و در فرآی

ست جنای  ذاتا دولدرتغییر سیا ش   شارکت خط م ست جنای  م سیا سوی  تود. ت  به  هزینه  همچنین وم  

سم های کمت ستگاه عدالت ر ستفاده از گردد. م  ری متوجه د سیدگ  رای کیفریضمانت اجا  در فرآیند ر

توسل به عدالت کیفری باید وضمانت اجراها تلق  تود کمک  نسبت به سایربه عنوان ابزار معین و بایست 

 گیرد.بسایر انواع مداخله ها صورت از استفادهنتیجه احراز عدم امکان در

ستهمچنین با زدارندگ  دارد توانبخش  وزندان،از نظر مجازات حبس وبه لحاظ محدودیت های  که    سیا

سیاست حذف و،حفظ ونگهداری مجرم درجامعه باتد راستایبایست  در ان م درمان بزهکاراصالح و های

 بیشتر برنامه های توانبخش  کارتناسان اصالح ازنظربرهمین اسا  گذاتته تود.کنارطرد مجرم از جامعه و
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م   تااود تا اینکه بدون برنامه اصااالح  صاارفا در زندان  تری اجرابطور موثروقت  مجرم در جامعه باتااد 

   نگهداری تود.
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