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چکیده
نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفرى ایران، شامل آن دسته از نهادهایى   
اســت که به صورت تدریجــى در نظام ضمانت اجراهاى ایران پدیدار گشــته و به 
صورت پویا در دوره هاى مختلِف سیاست کیفرزدایى پایدار مانده اند. در این نوشتار، 
گســتره ى سه کیفرزداى اصلى این نسل شــامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایى در 
ابتــدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایى از زیســت کیفرى به زیســت اجتماعى 
(آزادى مشروط) در دوره هاى مختلف بررسى شده و با روش ساختارشناسى، ارکان 
هر یک از آن ها تبیین گردیده اســت. هم چنین با مقایسه ى مقررات حاکم بر ارکان 
کیفرزداهاى یادشــده، قبض و بسط گســتره ى کیفرزدایِى قابل اعمال توسط آن ها 
شناسایى شده اســت. نتایج این ارزیابى نشــان مى دهد هرچند در قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 در برخــى ارکان کیفرزداهاى مذکور، ســخت گیرى هاى 
جدیدى پیش بینى شــده اســت؛ اما در مجموع مى توان گفت در سیاست کیفرى 

نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفته اند.

واژگان کلیــدى: کیفرزدایى، مجازات، تخفیف، تعلیق، آزادى مشــروط، 
قانون مجازات اسالمى مصوب 1392.

1. تاریخ دریافت مقاله 1396/5/10، تاریخ پذیرش مقاله 1396/8/17.
2. دکترى حقوق کیفرى و جرم شناسى، استادیار دانشگاه عالمه طباطبایى (ره).

3. دانشجوى دکترى حقوق کیفرى و جرم شناسى، دانشگاه عدالت؛ نویسنده ى مسؤول:
Sadeghi474@yahoo.com



20
ى 

ره 
شما

د/ 
جدی

ى 
ره 
دو

ق/ 
قو
 ح
لی

تعا
ى 

مه 
ل نا

ص
ف

کیفرزداهاى نسل اول در بوته ى ارزیابى ...
130

درآمد
نســل اول کیفرزداها در ایران، شــامل نهادهایى است که در برهه ى زمانى 
تصویب نخستین قانون مجازات عمومى (1304) تا پیروزى انقالب اسالمى (1357) 
به نظام ضمانت اجراهاى کیفرى ایران راه یافته و با دو ویژگى پایدارى و پویایى پس 
از انقالب نیز در فرایند زدایش کیفر از محکومان استفاده شده اند. پایداري به جهت 
مانــدن در طول تاریخ نظام عدالت کیفرى در ایران و پویایى به جهت تحول پذیرى 
در کلیات و جزییات مقررات مربوط به هر یک از آن ها اســت. در دوره ى نخســت 
سیاست کیفرزدایى در ایران1 که مختص دودمان پهلوى اول و دوم بوده است (بین 
دو قانــون 1304 و 1352)، قوانین کیفرزدایانه ى مهم دیگري مانند قانون راجع به 
موارد تعلیق مصوب 1307، قانون امکان تبدیل حبس در امور خالفى و حبسى که 
مدت آن دو ماه یا کمتر باشــد به جزاى نقدى مصوب 1307، قانون تعلیق مجازات 
زندانیان مصوب 1331، قانون راجع به آزادى مشروط زندانیان مصوب 1337، قانون 
لغو مجازات شالق مصوب 1344 و قانون تعلیق اجراى مجازات مصوب 1346 وضع 
گردید. عصري که در آن نســل نخست نهادهاي کیفرزدا از جمله تخفیف مجازات، 
تعلیق مجازات و  آزادي مشــروط وارد نظام کیفرى ایران شده و در دوره هاى بعدى 
نیــز برقرار ماند. کیفرزدایی در این دوره را با رویکرد عرفى ســازى قوانین و با الهام 
از مقررات کیفري کشــورهاي اروپایى دانسته اند (فلور و بنانى، 1390: 127) که با 
توجه به قوانین یادشــده، به طور عموم بر کاهش استفاده از مجازات حبس متمرکز 
بوده اســت؛ زیرا بــا توجه به تعیین زندان به عنوان مجــازات اصلى در اکثر جرایم 
مندرج در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 از اکثر شــهرها شــکایاتى راجع به 
وضعیــت زندان ها، کافى نبودن مکان فیزیکى زندانیان و نقایص و کمبودهاى دیگر 
مطرح شد. گفته مى شود که پس از اجراى قانون مذکور تعداد زندانیان چندین برابر 
شــد که تأمین اعتبارات جدید براى رفع کمبودهاى زندان ها را ضرورت مى ساخت 
(حســینى، 1370: 51) به همین دلیل، مقررات کیفــرزدا به طور عموم به صورت 

1. با توجه به تحوالت تقنینى، سیاسى، اجتماعى و مدیریتى در نظام عدالت کیفرى در ایران، سیاست کیفرزدایى 
را در چهار دوره مى توان مد نظر قرار داد؛ ســال هاى 1304 تا 1357 (دوره ى نخست)، سال هاى 1357 تا 1381 

(دوره ى دوم)، سال هاى 1381 تا 1392 (دوره ى سوم) و از سال 1392 به بعد (دوره ى چهارم یا دوره ى نوین).
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قانون خاص و پس از ســال 1304 به تصویب رســید و در نهایت در قانون مجازات 
عمومى مصوب 1352 تجمیع شــد. بنابراین نسل اول کیفرزداها به صورت تکاملی 

و نه یک باره و با اقتباس از قوانین سایر کشورها وارد نظام کیفري ایران شده اند.
در این نوشتار، با لحاظ به این  که نهادهاى ارفاقِى بسیارى (از جمله تخفیف، 
تعلیق مجازات و آزادى مشــروط) در همین دوره ظهور یافته و در دوره هاى بعدى 
نیــز بــا تحوالتى ادامه یافته اند، در ابتدا مســتند پذیرش هر یــک از این نهادها و 
ویژگى هاى آن ها در دوره ى نخســت مطالعه مى شــود و ذیل هــر عنوان، تحوالت 
نســل اول تدابیر کیفرزدایانه در دوره هاى بعد بررســى مى گردد. هم چنین با توجه 
بــه جنبه ى گستره شناســانه ى موضوع این پژوهش، با نگاهی سیاســتی، کل گرا و 
الگویــاب، تحوالت این تدابیر با محوریت قوانین اصلــى (قوانین مجازات عمومى و 
قوانین مجازات اســالمى) بررسی مى شود. هدف از ارزیابى نهادهاى یادشده، تبیین 
تحوالت کیفرزداهاى یادشــده در دوره هاى مختلــف قانون گذارى و وضعیت آن ها 
در سیاســت کیفرى نوین ایران (از ســال 1392 به بعد) اســت تا در پاسخ به این 
پرســش که آیا نهادهاى مذکور در دوره ى فعلى، دایره ى کیفرزدایى را گســترده تر 
نموده اند یا مضیق تر، با توجه به تحول دسته بندى مجازات ها از دوره ى دوم به بعد، 
نهادهایــى که باعث کاهش توســل به کیفر تعزیرى (تعزیرزداها) مى شــوند، مورد 

ارزیابى گستره شناسانه قرار گیرد.

1. کاهش کیفر
بارزترین و قدیمى ترین شیوه هاى کیفرزدایى در ایران و بسیارى از نظام هاى 
کیفرى جهان، تخفیف مجازات محکومان اســت. به لحاظ تاریخی ـ نظرى، با توجه 
به بروز اشــکاالت مجازات هاى ثابــت در برخى نظام هاى کیفرى و در جهت جبران 
بى عدالتى هاى ناشــى از آن، نظام مجازات هاى با کمینه و بیشــینه توســط مکتب 
کالســیِک نو پیشنهاد شــد تا قضات کیفرى بتوانند در تعیین مجازات با توجه به 
میزان مســؤولیت بزهکاران و در چهارچوب میــزان کیفر قانونى اقدام نمایند. البته 
بعدها با توجه به این  که بسیارى از مجازات ها مانند اعدام و حبس ابد بدون کمینه 
و بیشینه بودند، جریان کالسیِک نو موجب شناسایى ورود کیفیات مخففه به حقوق 
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کیفرى موضوعه شــد. به گونه اى که قانون جزاى 1810 فرانســه براى مجازات ها 
کمینه و بیشــینه معیــن کرده بود و در ماده ى 463 کیفیات مخففه را نســبت به 
برخى جنحه ها مقرر مى داشت. قانون 1824 اعمال کیفیات مذکور را به نحو مضیق 
نســبت به برخى جنایات تجویز نمود و قانون 1832 فرانسه اعمال کیفیات مخففه 
را قاعده مند نمود؛ به این شــکل که به تمــام جنایات و جنحه هاى مورد پیش بینى 
قانون جزا تعمیم یافت و عدم اعمال آن ها را استثناء کرد و حق اعمال آن را نیز به 
هیأت منصفه اعطا نمود (على آبادى، 1392: 224). در این راستا گفته شده است که 
قانون گذار ایران با الهام از مکاتب کالســیِک نو و دفاع اجتماعى، نظام مجازات هاى 
داراى کمینه و بیشــینه و قواعد راجع به «تفرید مجــازات» و به تعبیرى جامع تر، 
«تفرید تصمیم» را پذیرفت (آشــورى و فتحى، 1388:5)؛ هرچند فرایند پذیرش، 

تدریجى بوده است.1
تخفیف کیفر را در دو معناى خاص (کاهش میزان کیفر) و عام (کاهش میزان 
و تبدیل کیفر) به کار گرفته اند (شجاعى، 1393: 156). در تخفیِف تبدیل مدار، نظر 
بر آن اســت که اگر نوع مجازات به لحاظ شــدت و آثار خاص بر مجرم به گونه ى 
مناسب تریتبدیل شود، نوعى تخفیف مجازات محسوب مى شود (بنگرید به: موسوى 
بایگى، 1391: 105). بنابراین هدف اصلِى تخفیف کیفر، فردى ســازِى آن به دلیل 
وجود برخى ویژگى ها و امیدها در مرتکب است که او را مستحق این ارفاق قانونى ـ 
قضایى مى نماید. لذا گفته شده است که وجود یک یا چند ویژگِى خاص در مرتکب 
(مانند ســن، میزان تقصیر و جبران خسارت) راه را براى استفاده از اختیار یا اجبار 
قانونِى در کاهش کیفر مى گشاید تا از این میان، اهداف شخصى ـ اجتماعى فراتر از 
کاهِش شدت حکم قانون و در یک سخن، تعدیل کیفر (نوربها، 1380: 15) حاصل 
آید. به دیگر ســخن، این گونه ى کیفرزدا را مى توان به مثابــه ى زدودن زواید کیفر 

1. پس از پیروزى انقالب اسالمى در خصوص تعیین کمینه و بیشینه براى تعزیرات، مباحث و اختالفات گسترده اى 
میان مجلس، شوراى نگهبان و شوراى عالى قضایى مطرح شد؛ نظر شوراى نگهبان درباره ى الیحه ى تعزیرات آن 
بود که تعیین نوع و مقدار تعزیر براى جرایم، مغایر شــرع اســت و طبق قاعده ى «التعزیُر بِما یَراُه الحاکم» باید به 
طور کامل در اختیار قاضى باشــد؛ اما مجلس با توجه به شرایط و ویژگى هاى قضات مأذون و به منظور اجتناب از 
صدور آراى متهافت، تعیین دامنه ى کیفرهاى تعزیرى را ضرورى مى دانســت. در نهایت رویه ى فعلى پذیرفته شد 

(مهرپور، 1368: 9-68).
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نســبت به مرتکب دانست که قاضى به ساِن خیاطى چیره دست با اندازه گیرى هایش 
لباس کیفرِى متناسب را براى مرتکب فراهم مى آورد تا با پوشیدن این لباس، جامعه 
شــاهد محکومانی با کیفر پیرایش شده باشــد؛ افرادى که با وجود نقض هنجارهاى 

مهم جامعه، براى مدتى یا لحظه اى، کیفرى مناسب و متناسب را به تن می کنند.
در نظام کیفردهى ایــران، تخفیف کیفر در دو مرحله ى حین محکومیت و 
پس از محکومیت قابل اعمال اســت؛ به صورتى که در زمان تعیین مجازات (صدور 
حکــم) و پس از آن، امکان تخفیف وجــود دارد. بنابراین با توجه به این که رویکرد 
این پژوهش، تحوالت سیاســتى کیفرزداهاى نسل اول است، تخفیف مجازات را در 

قالب چهار رکن به شرح آتى تحلیل می کنیم.

1-1. سیر انقباضى جهات کاهش کیفر
ابزار کار قاضــى در تخفیف کیفر، «جهات تخفیف» یا همان جهات کاهش 
کیفر به معناي عام است. با وجود برخى مخالفت ها در این رابطه (بنگرید به: آشورى 
و فتحى، 1388: 4)، در صورت احراز این جهات براى قاضى، امکان تخفیف مجازاِت 
مرتکب فراهم مى گردد. در واقع، این کیفیات شــرایط و اوضاع و احوالى هستند که 
قانون گذار به  عنوان نماینده ى وجدان عمومى جامعه، آن ها را ابزارى در دست قاضى 
قرار داده تا واکنِش مالیم تر و متناسب ترى را در قبال رفتار مجرمانه تعیین کند. این 
جهات در قانون مجازات اســالمى (1304) به صراحت معین نشده بود. وفق ماده ى 
44 قانون اخیرالذکر «در صورتى که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضِى 
تخفیف مجازات باشــد»، هیأت حاکمه یا محکمه در جنایات و جنحه ها مى توانست 
مجــازات را تخفیــف داده یا تبدیل نماید. در این قانون، قاضى مبســوط الید بود و 
هر وضعیت و حالتى را مى توانســت به  عنوان مبناى تخفیف قرار دهد. این عبارت 
موســع، مى توانست مبناى اتخاذ موجبات مختلف و سلیقه اى در تخفیف کیفر شود 
و این نهاد ارفاقى را به ابزارى براى تبعیض هاى قضایى تبدیل کند. به همین سبب، 
قانون گــذار در ماده ى 45 قانون مجازات عمومى (1352) با ارائه ى شــش نمونه از 
کیفیات مخففه، این ابهام را برطرف نمود و خط  مشــى نســبتاً واحدى در تخفیف 
کیفر تعیین کرد. این رویه با اصالح یا الحاق برخى از موارد، تا دوره ى نوین سیاست 
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کیفرزدایــى ادامه داشــت؛ بدین گونه که قانون گذار در مــاده ى 38 قانون مجازات 
اســالمى مصوب 1392 1 با بهره مندى از رویکردهاى بزه دیده شناسانه و بازپرورانه 
(توجه به مصالح بزه دیده و بزهکار) این جهات را به روزرسانى نموده (نیازپور، 1393: 
113) و در راستاى اثربخشى این نهاد کیفرزدا گام برداشته است. بنابراین دو رویه ى 
«عدم تعیین» و «تعیین» مصادیق کیفیات مخففه را در نظام کیفرزدایِى تبدیل مدار 
مى توان الگوســازي کرد. در رویه ى تعییــن کیفیات مخففه نیز دو مدل «تمثیلى» 
و «حصــرى» وجود دارد و در قوانین مجازات عمومى (1352) و مجازات اســالمى 
مصوب 1361 این کیفیات به صورت تمثیلى و در قوانین مجازات اســالمى مصوب 
1370 و مجازات اسالمى (1392) به صورت حصرى مقرر شده اند. با این وجود، اگر 
مــالك تمثیلى یا حصرى بودن را عبارت مندرج در صدر ماده ى 38 قانون مجازات 
اســالمى (1392) قــرار ندهیم و به مصادیق مندرج در بندهــاى این ماده مراجعه 
کنیم، نوع برداشــت متفاوت خواهد شد؛ زیرا در بندهاى پ و ث این ماده، عبارت 
«از قبیل» اســتفاده شده اســت. بنابراین با توجه به این که براى عبارت «اوضاع و 
احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم» در بند پ؛ و هم چنین براى عبارت «وضع خاص 
متهم» در بند ث مصادیق متعددى قابل ارائه اســت، در گزینش میان رویکرد حصر 
یا تمثیل، رویکرد تمثیل را موجه تر دانســته اند (نجفى ابرندآبادى و آماده، 1390: 
18). با این وجود، با توجه به پیش بینى این دو مورد در قوانین پیشــین، هم چنان 
مى تــوان مالك حصرى یا تمثیلى بودن را عبارت صدر مواد مربوط به تخفیف قرار 

داد و تحلیل فوق را تقویت نمود.
در مجموع، گستره ى کیفیات مخففه از آغاز تاکنون سیر «انقباضى» داشته 
است که شــامل سه مرحله ى «عدم تعیین»، «تعیین تمثیلى» و «تعیین حصرى» 

1. طبــق ماده ى 38 قانون 1392: «جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشــت شــاکی یــا مدعی خصوصی؛ ب ـ 
همکاري مؤثر متهم در شناســایی شــرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاى حاصله از جرم یا به کار 
رفته براي ارتکاب آن؛ پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده 
یا وجود انگیزه شــرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ ت ـ اعالم متهــم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي درحین تحقیق و 
رسیدگی؛ ث ـ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري؛ ج ـ کوشش متهم به  منظور 
تخفیف آثار جرم یا اقدام وي براي جبران زیان ناشی از آن؛ چـ  خفیف  بودن زیان وارده به بزه  دیده یا نتایج زیان بار 

جرم؛ ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم».
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بوده اســت. بنابراین از منظر سیاست  کیفرزدایى، هر چند تعیین مصادیق به لحاظ رفع 
مشــکالت و ســلیقه هاى متهافت مناسب اســت، اما به دلیل کاهش این دامنه و اختیار 

قاضى، سیاست کیفرزدایى نیز محدودتر شده است.

1-2. قبض و بسط گستره ى کاهش کیفر
رکن دیگر راهبرد تخفیفِى کیفرزدایى، «گستره یا حدود تخفیف» اعم از تقلیل و 
تبدیل است. در این خصوص، در ماده ى 44 قانون مجازات اسالمى (1304)1و ماده ى 46 
قانون مجازات اســالمى (1352)2 میزان اختیار قاضى در تخفیف جنایت و جنحه معین 
شده بود؛ اما در ماده ى 35 قانون راجع به مجازات اسالمى (1361)3 و ماده ى 22 قانون 

1. «در موارد جنایات در صورتى که مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضى تخفیف مجازات باشــد هیأت حاکمه 
مى توانــد  مجازات هاى جنایى را به طریق ذیل تخفیف دهد: 1- اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شــاقه. 2- حبس 
دائم با اعمال شــاقه به حبس موقت با اعمال شــاقه یا به حبس مجرد. 3- حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا 
حبس تأدیبى که کمتر از دو ســال نباشــد. 4- حبس مجرد به حبس تأدیبى که کمتر از شــش ماه نباشد. 5- تبعید به 
اقامت اجبارى یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین. 6- محرومیت از تمام حقوق اجتماعى به بعض آن». هم چنین 
طبق ماده ى 45 قانون یاد شده، در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضى تخفیف باشد محکمه مى تواند مجازات 

حبس تأدیبى را تا هشت روز تخفیف داده یا  آن را تبدیل به غرامت نماید.
2. «دادگاه می تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات هاي جنحه و جنایت را به طریق زیر تخفیف دهد مگر اینکه 
در قانون خالف آن  مقرر شده باشد: 1- اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه یک. 2- حبس دائم به حبس جنائی 
درجه 1 یا درجه 2. 3- حبس جنائی درجه 1 به حبس جنائی درجه 2 که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه اي که 
کمتر از دو ســال نباشــد. 4- حبس جنائی درجه 2 - به حبس جنحه اي که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد. 

5- حبس جنحه اي تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزاي نقدي».
 تبصره 1- در مورد جزاهاي نقدي نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه 
می تواند در صورت  وجود کیفیات مخفف جزاي نقدي را اعم از اینکه توام با حبس باشــد یا نباشــد تا نصف حداقل مقرر 
براي آن جرم و در صورتی که بدون حداقل و حداکثر  باشد تا نصف تخفیف دهد. تبصره 2- در صورتی که مرتکب قبال با 
استفاده از کیفیات مخفف بجزاي نقدي محکوم شده باشد دادگاه نمی تواند مجدداً با رعایت تخفیف  مجازات حبس او را 

بجزاي نقدي تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدي باشد. 
3. «در مورد تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را تخفیف دهد کیفیات مخففه که ممکن 
اســت موجب تخفیف  مجازات بشــود علل و جهاتی است از قبیل: 1- گذشت شــاکی یا مدعی خصوصی. 2- اظهارات و 
راهنمائی هاي متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد. 3- اوضاع 
و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شــده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود 
انگیزه  شــرافتمندانه در ارتکاب جرم. 4- اعالم متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم 
باشــد. 5- وضع خاص شــخص و یا سابقه متهم. 6- اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان 
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مجازات اسالمى (1370)1 نحوه و میزان تخفیف مجازات حذف شد که چالش هایى 
را در رویــه ى قضایى به بار آورد. در ماده ى 37 قانون مجازات اســالمى (1392)، 
حدود تقلیل یا تبدیل کیفر مشــخص شده است؛ به صورتى که میزان تقلیل حبس 
و ســایر مجازات هاى تعزیرى و نحوه ى تبدیِل مصادره ى اموال و انفصال از خدمت 
مشخص شده اســت؛ هر چند انتقاداتى در این خصوص مطرح شده است (بنگرید 

به: شجاعى، 1393: 150).
بنابراین در رابطه با حدود و نحوه ى تخفیف در دوره هاى مختلف کیفرزدایى، 
دو رویکرد «تعیین» و «عدم تعیین» قابل اســتخراج است؛ به نحوى که در دوره ى 
اول (قوانین 1304 و 1352) رویکرد تعیین میزان تخفیف، در دوره هاي دوم و سوم 
رویکرد عدم تعیین میزان و در دوره ى چهارم (نوین) به طور مجدد، رویکرد تعیین 
میزان و تعیین نحوه ى تخفیف اتخاذ شــده اســت و دامنه ى سیاســت کیفرزدایى 
تخفیف مدار با قبض و بســط هایى مواجه گردیده و دچار آزمون و خطا شده است و 

در نهایت، روش تعیین میزان تخفیف انتخاب گردیده است.
در رابطــه با حدود تخفیــف در دوره هــاى کیفرزدایى، «نــوع کیفرهاى 
تخفیف پذیر» نیز قابل توجه است. در ماده ى 44 قانون مجازات اسالمى (1304) و 
ماده ى 46 قانون (1352) امکان تخفیف حبس ابد پیش بینی شده بود و به استناد 
بند 2 ماده ى 44 تخفیف حبس دائم با اعمال شــاقه به حبس موقت با اعمال شاقه 
یا به حبس مجرد امکان پذیــر بود. هم چنین طبق بند 2 ماده ى 46 امکان تخفیف 
حبس دایم به حبس جنایى درجه ى 1 (از ســه تا پانزده سال) یا درجه ى 2 (از دو 
تا ده ســال) وجود داشت. لذا به استناد این قانون، حبس ابد تا ده سال قابل تقلیل 

ناشی از آن».  
1. «دادگاه مى توانــد در صــورت اِحراز جهات مخففه، مجازات تعزیرى و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به 
مجازات از نوع دیگرى نماید که مناســب تر به حال متهم باشد، جهـــات ُمَخفَّفه عبارتند از: 1- گذشت شاکى یا 
مدعى خصوصى. 2- اظهارات و راهنمایى هاى متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائى که از 
جرم تحصیل شده است مؤثر باشد. 3- او ضاع و احوال خاصى که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از 
قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنى علیه یا و جود انگیزه شــرافتمندانه در ارتکاب جرم. 4- اعالم متهم قبل از 
تعقیب و یا اِقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشــف جرم باشــد. 5- و ضع خاص متهم و یا سابقه او. 6- اقدام 

یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشى از آن».
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بود. این امکان در قانون راجع به مجازات اســالمى (1361) ملغى شــد. در این که 
آیا این امکان در قانون مجازات اســالمى (1392) فراهم اســت یا خیر، محل ابهام 
اســت. با این وجود با توجه به بند الف ماده ى 37 قانون مجازات اســالمى (1392)

در خصوص حبس ابد مى توان گفت تخفیف حبس ابد ممکن است؛ زیرا با توجه به 
این که در بند اول ماده ى 19 این قانون، حبس بیش از 25 ســال مجازات تعزیرى 
درجه ى یک محســوب مى شــود و با عنایت به این  که در بند الف ماده ى 37 قانون 
مذکور، امکان تقلیل حبس به میزان یک تا ســه درجه وجود دارد، بنابراین، حبس 
ابد نیز یک تا سه درجه تخفیف پذیر است و حبس ابد تا درجه ى 4 (بیش از پنج تا 
ده سال) قابل تقلیل مى باشــد. حکم مقرر در آیین نامه ى کمیسیون عفو و تخفیف 
مجازات محکومین مصوب 1387 نیز مؤید امکان تخفیف حبس ابد می باشــد.1 در 
مجموع، با مقایســه ى قوانین مجازت عمومى (1352) و مجازات اسالمى (1392) 
مى توان گفت در قانون ســال 1352 حداقل مجازات حبس جنایى درجه ى 2 مدت 
دو سال بوده است؛ لذا این قانون، کیفرزداتر محسوب مى شود؛ هرچند که در هر دو 

قانون، حداکثر مجازاِت درجه ى نهایِى تبدیل (تا ده سال) یکسان است.
در زمینــه ى تخفیف اعدام، وفق بند 1 مــاده ى 44 قانون مجازات عمومى 
(1304) امکان تخفیف اعدام به حبس دایم یا موقت (ســه تا پانزده سال) با اعمال 
شــاقه وجود داشته اســت. هم چنین طبق بند 1 ماده ى 46 قانون مجازات عمومى 
(1352) امکان تخفیف اعدام به حبس دایم یا حبس جنایى درجه ى 1 (از ســه تا 
پانزده ســال) میسر بود. بنابراین در این دو قانون، اعدام به یک میزان قابل تخفیف 
بوده است. این موضوع نیز در قانون راجع به مجازات اسالمى (1361) مسکوت ماند؛ 
اما در قانون مجازات اسالمى (1392) با توجه به این  که مجازات اعدام جزو درجات 
هشت گانه ى تعزیر نیامده است، در ظاهر، تخفیف این کیفر بر اساس مقررات ماده ى 
37 این قانون ممکن نیســت. این مســأله ابهام برانگیز بوده و احتمال تغییر رویکرد 

1. طبق بندهاي 2 تا 4 ماده ى 24 آیین نامه ى مذکور، محکومان به اعدام که مجازات شــان با اســتفاده از عفو به 
حبس ابد تبدیل شــده، در صورت تحمل حداقل 10 ســال حبس از تاریخ عفو قبلى، محکومان به حبس ابد که 
حبس آنان به 15 ســال تقلیل یافته، پس از گذشــت 5 سال از تاریخ عفو قبلى، امکان درخواست عفو براي آن ها 

فراهم است.
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قانون گــذار به نظریه ى عدم امــکان حکم به اعدام در تعزیــرات (التعزیر بما دون 
الحّد) را تقویت مى نماید. اداره ى حقوقى قوه ى قضاییه در نظرات مشورتى شماره ى 
7/93/404 مورخ 1393/2/24 و 7/93/537 مورخ 1393/3/10 اعالم نموده اســت 
مجــازات اعدام تعزیرى مانند اعــدام در جرایم موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با 
مواد مخدر جزو درجات هشت گانه ى در ماده ى 19 قانون مجازات اسالمى (1392) 
ذکر نشده است. بنابراین مجازات اعدام تعزیرى از درجات هشت گانه ى موضوع این 
ماده خارج اســت؛ اما در مقام تطبیــق آن با درجات مذکور، چنان چه حکم خاصى 
راجع به آن در قوانین پیش بینى نشــده باشــد، در حکم شــدیدترین درجه یعنى 
درجه ى 1 مى باشد. لذا اگر چه این نظریه بر بقاى اعدام در تعزیرات صحه مى گذارد، 
بر مبناى آن (درجه ى 1 بودن اعدام) مى توان سایر جرایم تعزیرى مستوجب اعدام 
را به اســتناد بند ت ماده ى 37 قانون مجازات اسالمى (1392) به میزان یک تا دو 
درجــه تقلیل داد؛ هر چند شــیوه ى تقلیل آن به همان نــوع یا نوع دیگر مجازات، 
محل ابهام اســت. در این خصوص به نظر مى رسد با توجه به قانون الحاق یک ماده 
به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 که واجد نوعى تخفیف مجازات نســبت 
به محکومان به اعدام اســت، محکومان یادشــده پس از تخفیف مجازات، به حبس 
درجه ى یک تا سى سال محکوم مى شوند و این حبس نیز با توجه به سایر مقررات 
قابــل عفو و تخفیف خواهد بود؛ هم چنین با عنایت به بند 2 ماده ى 25 آیین نامه ى 
کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387 که عفو محکوم به اعدام 
موجب تبدیل مجازات مذکور به حبس ابد مى شــود، مى توان اســتنباط نمود که 
سیاست کیفرى ایران در قبال تخفیف مجازات اعدام، به صورت تبدیل آن به حبس 

طوالنى مدت اعم از ابد یا سى سال است.
در خصوص «نــوع» مجازات هاى قابل تخفیف، با توجه به تحول اساســى 
طبقه بندِى کیفرها میان دوره هاى اول تا چهارم، گســتره ى تخفیف نیز تحت تأثیر 
قرار گرفته اســت؛ بدین ترتیب که در ماده ى 7 قانــون مجازات عمومى (1304)، 
جرایم به لحاظ شــدت و ضعــف مجازات ها به چهار نوِع جنایــت، جنحه ى مهم، 
جنحه ى کوچک (تقصیر) و خالف تقسیم مى شدند و میزان تخفیف پذیرِى مصادیق 
آن ها در مواد 44 تا 46 معین شــده بود. مجازات هــاى مقرر در این قانون با توجه 
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به مواد 8، 9 و 10، شــامل اعدام، انواع حبس، تبعید، اقامت اجبارى، محرومیت از 
حقوق اجتماعى و غرامت (جزاى نقدى) بود و وفق مواد 43 تا 46، تمامى کیفرهاي 
یادشــده قابل تخفیف بوده اســت. در مواد 7 تا 14 قانون مجازات عمومى (1352) 
تقســیم بندى جرایم با تغییراتى مواجه شد و در ماده ى 7 این قانون، جرایم به سه 
نوع جنایت، جنحه و خالف تقسیم و میزان تخفیف پذیرِى مصادیق آن ها معین شد 
(ماده ى 46). هم چنین در قانون یادشده مجازات هاى اصلى به اعدام، حبس و جزاى 

نقدى محدود گردید که تخفیف در آن ها با شرایطى امکان پذیر بود.
ایــن طبقه بندى عرفــى، از دوره ى دوم (تصویب و حاکمیت قانون راجع به 
مجازات اســالمى مصوب 1361) کنار گذاشته شد و در ماده ى 7 این قانون، جرایم 
حســب معیار شرعِى چهارگانه شــامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دسته بندى 
گردید. در قانون مجازات اسالمى (1370) افزون بر چهار دسته ى یادشده در ماده ى 
12 قانــون اخیرالذکر1، مجازات هاى بازدارنده نیز اضافه شــد2 که این الگو با حذف 
مجازات هاى بازدارنده در ماده ى 14 قانون مجازات اســالمى (1392) ادامه یافت؛ 
با این تفاوت که براى نخســتین بار در ماده ى 19 این قانون، مجازات هاى تعزیرى 
به هشــت درجه تقسیم شد و احکام تعزیرات بر اساس آن مقررات گذارى گردید. بر 
این مبنا در قوانین دوره هاى دوم به بعد و در راستاى نظریات فقهى، اکثر نهادهاى 
ارفاقى از جمله تخفیف، به جرایم تعزیرى محدود شد و مجازات هاى حدود و قصاص 

در چهارچوِب ضوابط خاص و در موارد مشخص ارفاق پذیر مى باشند.
بــر مبناى این تحوالت، با توجه به این که حدود تخفیف در قوانین مصوب 
سال هاى 1361 و 1370 مشخص نبود، از این لحاظ مقایسه ى  میان قوانین پیشین 
با قانون جدید متصور نخواهد بود. با وجود این، در ماده ى 37 قانون مجازات اسالمى 
(1392)، تخفیــف تعزیر از دو طریِق «تقلیل میــزان کیفر» و «تبدیل کیفر» قابل 
اعمال اســت؛ به صورتى که طبق بندهاى الف و ت این ماده، قاضى مى تواند میزان 

1. «مجازات هاى مقرر در این قانون پنج قِسم است: 1- حدو د 2- قِصاص 3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات هاى 
بازدارنده».

2. مجازات هاى بازدارنده نخســتین بار به موجب بند 5 ماده ى 1 قانون تشکیل دادگاه هاي کیفري 1 و 2 و شعب 
دیوان عالی کشور مصوب 1368 به اقسام مجازات هاى کیفرى ایران افزوده شد.
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حبس را از یک تا سه درجه و سایر مجازات هاى تعزیرى را به میزان یک یا دو درجه 
از «همان نــوع یا انواع دیگر» تقلیل دهد.1 بنابراین طبق بند ت ماده ى یادشــده، 
میزان مجازات هاى شــالق و جزاى نقدى هم به یک یا دو درجه قابل کاهش است. 
به طور مثال، شــالق تعزیرى درجه ى شــش (از 31 تا 74 ضربه و در جرایم منافى 
عفت تا 99 ضربه) مى تواند یک یا دو درجه تقلیل یابد و به شالق تعزیرى درجه ى 
هفت (از 11 تا 30 ضربه) یا درجه ي هشت (تا 10 ضربه) کاهش یابد. با وجود این، 
در قانون مجازات اســالمى (1392) «تبدیل کیفر» صرفاً به روش تبدیل مصادره ى 
اموال به جزاى نقدى درجه هاى یک تا چهار و تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت 
به میزان پنج تا پانزده ســال قابل اعمال است و تبدیل سایر مجازات ها مورد حکم 
قرار نگرفته اســت. البته قانون گذار در انفصال از خدمت، از لفظ «تبدیل» استفاده 
کرده است؛ اما با توجه به این که در این نوع ارفاق، نوع مجازات تغییر نکرده و فقط 

مدت آن از دایم به موقت کاهش مى یابد، کاهش مجازات نیز قابل برداشت است.
هم چنین در یک سیاســت کیفرزدایى افتراقى نسبت به اطفال و نوجوانان، 
به موجب ماده ى 90 قانون مجازات اســالمى (1392) «دادگاه می تواند با توجه به 
گزارش هــاي رســیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتــار او در کانون اصالح و تربیت 
یــک بار در رأي خود تجدید نظر کند و مدت نگه داري را تا یک ســوم تقلیل دهد 
یا نگه داري را به تســلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. 
تصمیــم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می  شــود که طفل یا نوجوان 
حداقل یک پنجم از مدت نگه داري در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد. رأي 
دادگاه در این مورد قطعی اســت. این امر مانع اســتفاده از آزادي مشــروط و سایر 
تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آن ها نیست». هم چنین در جهت سیاست مذکور، 
به موجب ماده ى 93 قانون مجازات اســالمى (1392) «دادگاه مى تواند در صورت 
احــراز جهات تخفیف، مجازات ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینى و 
تربیتى اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگرى تبدیل نماید». بدین ترتیب، گســتره ى 
کاهش کیفر که در جرایم ارتکابى توســط بزرگساالن در حبس از یک تا سه درجه 

1. تقلیل یک یا دو درجه اِى یک مجازات به مجازات دیگر، به معناى «تبدیل» مجازات خواهد بود که این امر سهواً 
در این بند از ماده ى 37 نگارش یافته است (شمس ناترى و همکاران، 1393: 28).
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اســت و در ســایر مجازات هاى تعزیرى یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر 
اســت، در جرایم ارتکابى توسط اطفال و نوجوانان گسترده تر بوده و تا نصف قابلیت 
کاهش دارد. هرچند اقدامات تأمینى و تربیتى راجع به آنان را نمى توان تقلیل داد؛ 

بلکه این اقدامات صرفاً قابل تبدیل به اقدام دیگرى است.

1-3. افزایش کاهش گرهاى پسامحکومیتِى کیفر
در الگوى کیفردهــى ایران، تخفیف کیفر صرفاً به مرحله ى تعیین کیفر در 
زمان صدور رأى توسط دادگاه محدود نمى شود؛ بلکه پس از صدور حکم نیز امکان 
کاهش مجازات با شیوه هاي مختلف وجود دارد. کاهش هاى پسامحکومیتى ناظر به 
مواردى اســت که حکم محکومیت صادر شــده و در مرحله ى تجدید نظر یا اجراى 
حکم،  میزان یا نوع کیفر با تخفیف مواجه می شود. این کاهشگرها به محکومیت هاى 
جرایم تعزیرى محدود شــده اند و در سایر جرایم کاربرد نخواهند داشت؛ اما به طور 
عموم و به صورت الزامى به تخفیف مجازات منجر می شوند و دادگاه در این خصوص 
اختیارى ندارد. در دوره ى نوین سیاست کیفرزدایی، به شمار این کاهشگرها افزوده 

شده است که در این قسمت به آن مى پردازیم.

1-3-1. تصویب قانون کاهنده ى کیفر
تصویب قانون جدیدى که با حفظ عنوان مجرمانه ى یک رفتار، مجازات آن 
را مى کاهد، نشــان دهنده ى کاهش حساســیت جامعه یا قانون گذار به نقض هنجار 
موضوع جرم انگارى اســت (نوربها، 1387: 145). بنابرایــن افرادى که طبق قانون 
ســابق به مجازات مندرج در آن قانون محکوم شده اند نیز مشمول این تساهل شده 
و شایســته ى تخفیف در کیفر خواهند بود. این قاعــده در قوانین مجازات عمومی 
و مجازات اســالمی پایدار بوده اســت؛ به نحوى که طبق بند ب ماده ى 10 قانون 
مجازات اســالمى (1392) «اگر مجــازات جرمی به موجب قانــون الحق تخفیف 
یابد، قاضی اجراي احکام موظف اســت قبل از شــروع به اجرا یــا در حین اجرا از 
دادگاه صادرکننــده حکم قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم 
نیز می توانــد از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجــازات را تقاضا نماید. دادگاه 
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صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجــازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات 
این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز 
جاري اســت. در این صورت ولی یا سرپرست وي نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی 

و تربیتی را تقاضا نماید».
این قاعده ى کاهنده کیفر فقط در مقررات و نظامات دولتی قابل اعمال است 
و نســبت به مقررات شــرعى اعم از حدود و قصاص و حتى تعزیرات منصوص قابل 
اجرا نیست. لذا قاعده ى عطف بما سبق شدن قوانین کیفرى مخفف، در این مورد و 
بدون توجیه متقن فقهى ـ حقوقى محدود شــده است و در نتیجه، فردى که طبق 
قانون مجازات اســالمى (1370) به جرم لواط محکوم شده است و در انتظار اجراى 
حکم باشــد، نمى تواند به اســتناد این که در قانون مجازات اسالمى (1392) شرط 
احصان براى اعدام در این جرم اضافه شده است، تخفیف مجازات را درخواست کند؛ 
اما مرتکبان ســایر جرایم که در قانون مجازات اسالمى (1392) مجازات سبک ترى 
دارنــد، از این امــکان برخوردارند. براى رفع این محدودیــت تبعیض آمیز، مى توان 
مقولــه ى جرم انگارى را از کیفرگذارى در مقررات شــرعى تفکیک نمود و به امکان 
درخواست اعاده ى دادرسى در صورت تخفیف مجازات در مقررات شرعى مندرج در 

قانون الحق نظر داد.
در ایــن خصوص، ماده ى 11 دســتورالعمل ســاماندهی زندانیان و کاهش 
جمعیت کیفــري زندان ها مصوب 1395 رییس قوه قضاییه، توجه دادســتان ها را 
بــه اعمال ماده ى 10 قانون مجازات اســالمى (1392) نســبت به محکومیت هاى 
اطفال بزهکار جلب نموده و مقرر داشــته است که دادســتان ها موظفند با فوریت 
محکومیت هــاي اطفال بزهکار را بررســی نموده و در اجراي بنــد مذکور ناظر به 
فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اســالمی که مشــتمل بر تخفیف 
مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد، حسب مورد اصالح و تخفیف 
احکام صــادره را از دادگاه صادرکننده ى حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه نیز باید 
بــا فوریت به موضوع رســیدگی نموده و برابر قانون نســبت به صدور احکام جدید 
اقدام نمایند. هم چنین، رؤساي زندان ها و کانون هاي اصالح و تربیت باید با بررسی 
سوابق، اطالعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند. بنابراین در این 
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دســتورالعمل، به سیاست کیفرزدایى افتراقى ـ حمایتى از اطفال بر مبناى تصویب 
قانون کاهنده ى کیفر توجه شده است.

1-3-2. اسقاط حق تجدید نظرخواهى
از مــواردى کــه پــس از محکومیت به جــرم تعزیرى مى توانــد منجر به 
کاهش مجازات شود، اســقاط حق تجدید نظرخواهى یا درخواست استرداد تجدید 
نظرخواهى توســط محکوم است. این شیوه که در عرف قضایى با عنوان «تسلیم به 
رأى» شــناخته مى شود، با رعایت سایر شــرایط قانونى، به کاهش اجباري مجازات 
تا یک چهارم کیفر تعیینى در حکم دادگاه منجر مى شــود؛ وفق ماده ى 442 قانون 
آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392 «در تمام محکومیت هاي تعزیري در صورتی 
که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند 
پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده ى حکم، حق 
تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضاي 
تخفیــف مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادســتان 
به موضوع رســیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم 
دادگاه قطعی اســت». بر این اســاس، با وجود این که دادگاه اختیار دارد «تا» ربع 
کیفر معین شده را کاهش دهد، اما موظف است تا سقف مذکور، مجازات را بکاهد و 

نمى تواند درخواست محکوم را رد کند یا تخفیفى اعمال ننماید.
پرســش این اســت که آیا جرایم واجد امکان فرجام خواهی، آیا اسقاط حق 
فرجام خواهی یا استرداد درخواست آن توسط محکوم مشمول حکم مقرر در ماده ى 
442 قانون آیین دادرســى کیفرى 1392 و تخفیف مجازات ناشــی از آن می شود 
یا آن که چنین نیســت؟ با حدوث اختالف میان دو شعبه ى دادگاه انقالب اسالمى 
اصفهان، هیأت عمومى دیوان عالى کشور به موجب رأي وحدت رویه شماره ى 756 
مورخ 1395/10/14 1 مقرر نموده که با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت هاي 
تعزیري در صدر ماده ى 442 قانون مذکور از یک سو،؛ ارفاقی بودن این ماده و این 
که در صورت تردید در شــمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه، 

1. روزنامه ى رسمی شماره ى 20949 مورخ 1395/11/18.
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شــمول حکم ماده ى 442 قانون مذکور نســبت به محکومیت هــاي تعزیري قابل 
فرجام، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ لذا دیوان عالى کشور 

این امکان را براي آراي قابل فرجام خواهی نیز میسر دانست.
با وجود این، طبق نظر مشورتى شــماره ى 1097/94/7 مورخ 1394/5/5 
اداره کل حقوقى قوه ى قضاییه، فرض ماده ى 442 قانون یادشده، با توجه به فلسفه ى 
وجودى آن که کاهش یک مرحله از دادرســى و تســریع در رســیدگى و قطعیت 
آرا مى باشــد، ناظر بر مواردى اســت که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهى 
محکوم علیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهى از ســوى دادستان و شاکى خصوصى 
یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوى نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید 
نظر را نداشــته باشــد. بنابراین اگر شــاکى خصوصى از حکــم محکومیت تجدید 
نظرخواهى نماید، مورد مطروحه از مصادیق مذکور خارج بوده و دادگاه تجدید نظر 
مطابق مقررات رســیدگى و رأى صادر مى نماید. بنابراین تجدید نظرخواهى شاکى 
مانع کیفرزدایى از طریق تســلیم به رأى مى شــود و این امر موجه و منطقى است؛ 
زیرا ممکن اســت رأى مورد اعتراض شاکى در مرحله ى تجدید نظر اصالح یا نقض 
شــود؛ بنابراین تا زمانى که رأى قطعى نشود، درخواست تخفیف مجازات مندرج در 

آن نیز معتبر نیست.
توضیح آن که در ردیف 23 جدول شماره ى 16 موضوع ماده ى 113 قانون 
برنامه ى ششــم توســعه ى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران 
مصوب 1395، مقرر شده است که نسبت آراى اعتراض نشده به کل آرا، مى بایست 
با رشد متوسط 2 درصد همراه باشد؛ به این معنا که در دوره ى پنج سال اجراى این 
قانــون، باید میزان عدم اعتراض به آرا در مجموع 10 درصد کاهش یابد؛ لذا به نظر 
مى رســد دادگاه ها به منظور تحقق این شاخص توسعه اى مى توانند محکومان را به 

عدم اعتراض به آرا و برخوردارى از تخفیف هاى قانونى تشویق نمایند.

1-3-3. تشخیص دادگاه تجدید نظر
در برخى پرونده ها ممکن اســت دادگاه کیفرى محکوم را مستحق تخفیف 
نداند و یا از اختیارات خود در تخفیف مجازات به اندازه ى مناسب استفاده نکند. به 



صل نامه ى تعالی حقوق/ دوره ى جدید/ شماره ى 20
ف

145

طور مثال ممکن اســت با وجود زمینه ى تخفیف کیفر قانونى تا دو درجه، تخفیفى 
را اعمال نکند یا مجازات را صرفاً تا یک درجه کاهش دهد. در این موارد، به موجب 
ماده ى 459 قانون آیین دادرسى کیفرى (1392) «هر گاه دادگاه تجدید نظر استان 
محکوم علیه را مســتحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید اســاس حکم می تواند 
به نحو مســتدل مجازات او را در حدود قانون تخفیــف دهد؛ هر چند محکوم علیه 
تقاضاي تجدید نظر نکرده باشــد». بدین ترتیب، اگرچه تشخیص موضوع و مصداق 
استحقاق ارفاق عهده ى قاضى صادرکننده ى رأى است؛ اما این مقرره ى نوین، امکان 
تخفیف را براى قضات دادگاه تجدید نظر استان نیز فراهم آورده و لذا گام مهمى در 

راستاى سیاست کیفرزدایى محسوب مى شود.

1-3-4. انصراف از شکایت در جرایم غیر قابل گذشت
انصراف شــاکى پس از قطعى شــدن محکومیت، در جرایم قابل گذشت و 
غیر قابل گذشــت آثار متفاوتى در پى دارد. در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکى 
یا مدعى خصوصى به موقوفى اجراى مجازات منجر خواهد شــد؛ اما در جرایم غیر 
قابل گذشت، گذشت یا انصراف شاکى یا مدعى خصوصى در جنبه ى خصوصى جرم 
مؤثر اســت و تأثیر آن بر جنبه ى عمومى این جرایم، در حد تخفیف کیفر است. به 
موجب ماده ى 483 قانون آیین دادرســى کیفرى (1392) «هر گاه شاکی یا مدعی 
خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف 
نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند در 
میزان مجازات او تجدید نظر شــود. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه 
در وقت فوق العاده و با حضور دادســتان یا نماینــده او با رعایت مقررات ماده 300 
این قانون رســیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف 
می دهد یا به مجازاتی که مناســب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می کند. این 
رأي قطعی اســت». بدین ترتیب با انصراف شاکى یا مدعى خصوصى در این جرایم، 
تقلیل یا تبدیل مجازات مندرج در حکم قطعى در حدود مقرر قانونى میسر خواهد 
شــد و طبق مــاده ى 37 قانون مجازات اســالمى (1392)، تخفیف اعم از تقلیل و 
تبدیل است و از این جهت، قسمت پایانى ماده ى 483 قانون آیین دادرسى کیفرى 
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(1392) واجد حکم ویژه اى نیست و جنبه ى تأکیدى دارد.

1-3-5. پرداخت به موقِع جزاى نقدى
قانون آیین دادرســى کیفرى (1392) در رابطــه با نحوه ى پرداخت جزاى 
نقدى، واجد نوآورى  اســت؛ از جمله ى این نوآورى ها، کاهش پسامحکومیتى کیفر 
موضوع تبصره ى 3 ماده ى 529 قانون اســت که مقرر مى دارد «هر گاه محکوم علیه 
ظــرف ده روز از تاریــخ ابالغ احضاریه قاضی اجراي احــکام کیفري براي پرداخت 
جزاي نقدي حاضر شــود، قاضــی اجراي احکام می تواند او را از پرداخت بیســت 
درصد جزاي نقدي معاف کند ...». این گونه کاهش مجازات که کیفرپذیرِى کیفرزدا 
تلقى مى شود، بیش تر ناظر به افزایش درآمدهاى دولتى است؛ البته با توجه به لفظ 
«مى تواند» در این تبصره، ممکن است استنباط شود که این معافیت اختیارى است 
و از این جهت با انتقاد مواجه شــود؛ زیرا تســلیم به پرداخت جزاى نقدى در موعد 
مقرر که منجر به درآمدافزایى دولت و صرفه جویى در عملیات اجرایى مرسوم براى 
دریافت جزاى نقدى اســت، نشــان گر پذیرش حکم قضایى از سوى محکوم است 
و باید جنبه ى اجبارى داشــته باشــد تا اهداف مذکور تقویت شود. با این وجود، با 
توجه به قسمت اخیر تبصره ى یادشده که اشعار مى دارد «دفتر قاضی اجراي احکام 
کیفري مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید 
کند»، مى توان به اجبارى بودن این معافیت نظر داد؛ برداشتى که در رویه ى قضایى 

نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

2. رهایى قبل یا در جریان کیفر (تعلیق مجازات)
تعلیق مراقبتــى در نظام کامن ال1، در ابتدا با تالش هاى جان آگوســتوس 
در سال 1841 میالدى در ایالت بوســتون آمریکا براى مرتکبان جرایم خرد مانند 
الکلى ها (در آن نظام حقوقى) به کار گرفته شد و این تالش ها منجر به تصویب اولین 
قانون تعلیق مراقبتى در آمریکا در سال 1878 شد و بعد از آن، کشورها قوانینى در 
این زمینه وضع کرده اند (Lawrence, 2008: 200). البته در نظام حقوق نوشــته، 

1. Probation
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تعلیــق مراقبتى، با تعلیق اجراى حکم تکامل یافت و در اصل، دربردارنده ى مراقبت 
نبود. بلکه تعلیق جریمه یا حکم، شــامل تعیین جریمه یا مجازات و رهایى مرتکب 
بود و در صورتى که مرتکب در زمان تعلیق آنها مرتکب جرم شدیدترى مى شد، آن 

.(ibid: 201) جریمه یا مجازات اجرا مى شد
در ایران نیز تعلیق مجازات یکی از کیفرزداهاى نسل اول است که طی آن، 
براى پیشــگیرى از تکرار جرم توسط مجرم غیر خطرناك و دستیابى به دیگر منافع 
فردى و اجتماعى1، تمام یا قســمتی از مجازات مورد حکم به حالت تعلیق درآمده 
و براي مدتی اجرا نمی شــود تا اگر محکوم،  در مدت تعلیق کیفر،  بر اســاس سبک 
زندگی مورد نظر دادگاه عمل کرد،  این کیفر براي همیشــه اجرا نشود. این راهبرد 

کیفرزدا در تمام دوره هاي کیفرزدایی در ایران پایدار و پویا بوده است. 
به استناد ماده ى 47 قانون مجازات عمومى (1304)، شخصی که به موجب 
این قانون و به واســطه ى ارتکاب جنحه محکوم به حبس مى شد، در صورتی که در 
گذشــته به واسطه ى ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده بود،  دادگاه می توانست 
نظــر به اخالق و احوال مجرم و دالیل موجه،  اجراي مجازات را نســبت به او معلق 
کنــد. همچنین به موجب مــاده ى 48 این قانون، هــر گاه محکوم علیه که اجراي 
مجازات نســبت به او معلق شده بود در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم، 
بــه ارتکاب جنایت یا جنحــه ي جدیدي که موجب حبس بود،  محکوم نمى شــد، 
 محکومیــت اولیه ى او ملغی و کأن لم یکن مى گردید؛ ولی اگر در مدت پنج ســال 
مذکــور مرتکب جنایت یا جنحه شــده و به این واســطه به حکــم قطعی محکوم 
مى گردید،  حکم اول نیز درباره ى او به اجرا گذاشــته شد. بنابراین در قانون مجازات 
عمومى (1304) ســابقه دار نبودن شرط تعلیق مجازات بوده است. هم چنین در این 

قانون تنها تعلیق ساده پیش بینى شده بود.
در ادامــه به موجب ماده ى 1 قانون راجع به موارد تعلیق مصوب 1307، در 

1. از جمله منافع فردى تعلیق اجراى مجازات مى توان به بازپذیرى اجتماعى بزه کار و اجتناب از اختالل در جریان 
عادى زندگى او و عوارض منفى ناشــى از اجراى مجازات اشــاره کرد. از منافع اجتماعى تعلیق نیز پیشــگیرى از 
افزایش جمعیت کیفرى زندان ها، بهره گیرى از اســتمرار زیســت اجتماعى فرد در اشتغال و سرپرستى خانواده و 

بازتاب رویکرد تربیتى نظام عدالت کیفرى به شهروندان و خیرخواهى براى آنان است (نوربها، 1381: 92-95).
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امــور جنحه، تعلیق اجراي مجازات که به موجب ماده ى 47 قانون مجازات عمومی 
(1304) مقرر بود،  فقط در مورد ارتکاب جنحه هاي منظور به شــرح مواد احصایی 
در این قانون ممکن گردید. لذا در قانون راجع به موارد تعلیق امکان تعلیق مجازات  
مضیق تر شــد و به بیســت و هفت مورد از جنحه هاي مندرج در آن قانون محدود 

گردید.
محدودیــت ِ امکان تعلیق  در ماده واحده ى قانــون تعلیق مجازات زندانیان 
مصوب 1331 حذف شــد و تمام جرایم جنحه  و جنایت به جز موارد اســتثنایی،  
تعلیق پذیر گردید؛ این حکم در خصوص اشــخاصی که در زمان الزم االجرا شــدن 
قانــون پیش گفته به علت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شــده زندانی بودند (به 
اســتثناى محکومان به قتل عمد، راهزنی و  سارقین مسلح) هر گاه در مورد جنحه 
نصف و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات درباره ى آنان اجرا شده و یا مى شد، 
از باقی مانده ى مدت مجازات مقرر  معاف می شدند.  البته محکومان به جرایم ارتشاء، 
اختالس، کالهبرداري و خیانــت در امانت در صورتی از مقررات این ماده بهره مند 
مى شــدند که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون اصل مال یا قیمت یا مثل  

آن را در تسلیم و یا به وجه اطمینان بخشی تعهد مى نمودند.
در ایــن قانون کــه فقط  در مورد زندانیان اجرا شــد، از معافیت «محکوم» 
ســخن به میان آمد، ولی با توجه به اینکه در ادامه ى این ماده واحده،  ارتکاب جرم 
در مدت معین  موجب لغو معافیت و اجراي مجازات کیفر معلق و کیفر جرم جدید 
می گردیــد، برخالف عبارات ظاهري قانون، ماهیت ایــن اقدام،   تعلیق مجازات بود. 
لذا در ســیر تحوالت سه قانون یادشده، گستره ى جرایم تعلیق پذیر در حال افزایش 

بوده است.
در ادامــه ى این دوره، قانون گذار با توجه به آثــار مثبت تعلیق مجازات در 
کاهش جمعیت کیفــري و اصالح بزهکاران و به  منظــور رفع چالش ها و خألهاي 
قانونی،  در سال 1346 قانون تعلیق اجراي مجازات را تصویب کرد که به موجب آن،  
مقررات و قوانین قبلى راجع به تعلیق مجازات لغو شــد. این قانون که مبناي اصلی 
مقررات مربوط به تعلیق مجازات در دوره هاى بعدى است،  شرایط و جزییات نحوه ى 
تعلیق اجراي مجازات را تعیین نمود و بســیاري از احــکام آن تاکنون بدون تغییر 



صل نامه ى تعالی حقوق/ دوره ى جدید/ شماره ى 20
ف

149

ادامه یافته است. در این قسمت از مقاله، ارکان تعلیق مورد تحلیل قرار مى گیرد.

2-1. رکن محکومیتى: محکومیت هاى تعلیق  پذیر
در قوانین یادشــده، محکومیت هاي تعلیق پذیر  گستره هاي مختلفی داشته 
اســت؛ به طوري که در قانون راجع به تعلیق مجازات مصوب 1346، حبس تأدیبی 
و جزاي نقدي در جنحه و جنایت قابل تعلیق بوده است؛ ولی این محدوده در قانون 
راجــع به مجازات اســالمی (1361) با توجه به تغییــر طبقه بندي مجازات ها  فقط  
در مورد محکومیت هاي تعزیري امکان پذیر می گردد و در قانون مجازات اســالمى 
(1370) نیــز افزون بر محکومیت هاي تعزیري،  محکومیت  به مجازات هاي بازدارنده 
نیز قابل تعلیق می شود. در دوره ى نوین سیاست کیفرزدایی،  این شاخصه در ماده ى 
46 قانون مجازات اسالمى (1392) با تغییراتی مواجه شده است؛ به گونه اي که «در 
جرایم تعزیري درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر براي 
تعویق صدور حکم، اجراي تمام یا قســمتی از مجازات را از یک تا پنج ســال معلق 
نماید. دادســتان یا قاضی اجراي احکام کیفري نیز پس از اجراي یک  سوم مجازات 
می توانــد از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضاي تعلیق نماید. هم چنین محکوم 
می تواند پس از تحمل یک ســوم مجــازات، در صورت دارا بودن شــرایط قانونی، 
از طریق دادســتان یا قاضی اجــراي احکام کیفري تقاضاي تعلیــق نماید». بدین 
ترتیب، با توجه به اینکه جرایم تعزیري درجه ها ى یک و دو قابل تعلیق نیســت،   در 
قانون مجازات اسالمى (1392)،  شــمار معدودترى از محکومان می توانند مشمول 
این ارفاق شــوند. نرخ ارتکاب این جرایم ســنگین پایین بوده و در نتیجه، سیاست 
ارفاق ناپذیرى نسبت به مجرمان کم ترى اعمال مى شود. البته طبق ماده ى 94 قانون 
یادشــده، دادگاه مى تواند در مورد «تمام» جرایم تعزیرى ارتکابى توسط نوجوانان، 
اجراى مجازات را معلق کند؛ حکمى که در راستاى کیفر زدایى افتراقى و موسع در 

خصوص این دسته از مرتکبین وضع شده است.
نکتــه ى دیگر این که، در قوانیــن دوره هاى قبل،  تعلیق پس از صدور حکم 
محکومیت و استفاده از آن در باقی مانده ى مدت محکومیت و هم چنین تعلیق یکى 
از مجازات هــاى مورد حکــم ممکن نبود، ولی در دوره ى نویــن (ماده ى 37 قانون 
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مجازات اسالمى مصوب 1392) امکان تعلیق اجراي مجازات پس از تحمل یک سوم 
کیفر امکان پذیر گردیده و این نوع تعلیِق میان حکمى را شبیه آزادى مشروط نموده 
اســت. لذا با وجود آن که دایره جرایم تعلیق پذیر ضیق شده است، ولی امکان تعلیق 
کیفر پس از تحمل یک ســوم به درخواست دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري 
و یا محکوم، می تواند جنبه ى ســخت گیرانه ى قانون جدید را کاهش دهد؛ هر چند 
که تحمل بخشى از مجازات با مبانى تعلیق کیفر (اصالح و تربیت جامعه مدار و غیر 
کیفرى) مغایر است. این محدوده با یک استثناى خاص مواجه گردیده است و طبق 
تبصــره ى 2 ماده ى 115 این قانون، اعمال برخــى نهادهاى ارفاقى از جمله تعلیق 
اجراى مجازات، نســبت به تعزیرات منصوص شرعى ممنوع است. هم چنین از دیگر 
جنبه هاى کیفرزدایانه ى قانون مجازات اسالمى (1392) حکم مندرج در ماده ى 53 
این قانون اســت که مطابق آن، اگر شــخصى به بیش از یک مجازات محکوم شود، 
امکان تعلیق یکى از مجازات هاى مورد حکم وجود دارد. به طور مثال، اگر شــخصى 
به حبس و شالق محکوم شود، امکان تعلیق یکى از آن ها در چارچوب مقررات عام 
تعلیق میسر است و در عین حال، مجازات دیگر نسبت به وى اعمال مى شود. مطلب 
پیش گفته به این معنا نیســت که صرفاً یکى از مجازات هاى مورد حکم قابل تعلیق 

است؛ بلکه معلق شدن هر دو مجازات نیز امکان  پذیر است.
در مجمــوع، در دوره ى نویــن، سیاســت کیفر زدایــى در زمینه ى جرایم 
تعلیق پذیــر با دو محدودیت درجه ى تعزیر (جرایم تعزیرى درجه هاى 1 و 2) و نوع 
تعزیر (منصوص نبودن) مواجه شده است. البته درباره ى جرایم نوجوانان، محدودیت 
درجه اى اعمال نشده و کیفرزدایى وسیع ترى امکان پذیر است. هم چنین در قوانین 
پیشین، تعلیق مجازات بیشتر بر حبس متمرکز بوده، ولى در قانون مجازات اسالمى 
(1392)، این امکان در سایر مجازات ها نیز فراهم شده و لذا مى توان گفت که قانون 

جدید سیاست کیفرزدایى تعلیق مدار را توسعه داده است.

2-2. رکن زمانى: مدت تعلیق
مدت تعلیق در دوره هاي گذشــته همواره از دو تا پنج سال بوده است، ولی 
در دوره ى جدید (قانون مجازات اســالمى مصوب 1392)  حداقل مدت تعلیق از دو 
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سال به یک ســال کاهش یافته است. لذا فرد آزادشده در اثر تعلیق کیفر، می تواند 
یک ســال کمتر تحت مقررات تعلیق قرار گیرد و در نتیجه زودتر از بیم محکومیت 
مجدد به کیفر رها شود. بنابراین در دوره ى نوین،  مدت تعلیق کاهش یافته و از این 

جهت  کیفرزداتر محسوب مى شود.
البته یکی از متغیرهاي همیشــگی در تعیین مدت تعلیق،  میزان پاي بندي 
محکوم به دســتورات دادگاه موضوع ماده ى 42 قانون مجازات اسالمى (1392) در 
تعلیق مراقبتى1 بوده اســت. تعیین این مدت از اختیارات دادگاه اســت که حسب 
وضعیت و اوضاع و احوال مندرج در پرونده،  بین حداقل و حداکثر قابل تعیین است. 
در قوانین دوره هاي چهارگانه، در صورت سرپیچی محکوم از دستورات دادگاه، براي 
بار نخســت،  یک تا دو ســال به این مدت افزوده می شد و در بار دوم نیز لغو قرار را 
در پى دارد. در این زمینه،  قانون مجازات اســالمى (1392) اختیار جدیدى را براي 
دادگاه در نظر گرفته است تا در صورت سرپیچی براي بار نخست نیز،  لغو قرار تعلیق 
ممکن باشــد. لذا از این جهت،  سیاست سخت گیرانه تري اتخاذ شده است. با وجود 
این، به موجب ماده ى 552 قانون آیین دادرســی کیفري (1392)، «هر گاه محکوٌم 
 علیه پس از سپري شــدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجراي مجازات، به طور 
مســتمر حسن اخالق و رفتار نشــان دهد، قاضی اجراي احکام کیفري مراتب را با 
پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهاي تعیین شده به دادگاه 

1. طبق برخى تحقیقات انجام یافته در رویه ى قضایى، قضات به طور عموم به تعلیق ســاده گرایش دارند که علت 
آن ناتمام بودن و ناکام بودِن نظام تعلیق مراقـــبتى در کشــور اســت. لذا به دلیل نبود نهاد ویژه ى اجراى تعلیق 
مراقبتى و تراکم باالى پرونده هاى دادگاه ها، قضـــات ترجیح مى دهند تا با صدور قرار تعلیق ســاده، مدتى از یک 
پرونده رها شوند؛ ولى اگر بخواهند تعلیق مراقبتى را صادر کنـــند، مجبـورند مرتـکب، اعمال و میزان پاى بندى 
او را تحت رصد و ارزیابى مداوم خود قرار دهنـــد و این با شرایط کاري دادگاه ها سازگار نیـــست. (محمد نسل، 
1383: 254) جـــالب آن که در زمان تصویب الیحه قانون تعلیق اجراي مجازات نیز،  برخی نماینـــدگان مجلس 
شوراي ملی،  به دلیل حجم کار قضات و تراکم پرونده ها و نبودن برخی امکانات و بسـترها،  موفقـیت تعلیق اجراي 
مجازات را مورد تردیـــد قرار داده بودند (بنگرید به: مشروح مذاکرات دوره ى بیـست و یکم مجـلس شوراي ملی،  
سال 1346، جلسه ى 377،  پایگاه اینـــترنتی کتابخانه،  موزه و مرکز اسناد مجلس شـــوراي اسـالمی، به نشـانی: 
http://www.ical.ir). لذا الزم اســت در آیین نامه اى که به اســتناد ماده ى 557 قانون آیین دادرسى کیفرى 
1392 در رابطه با نحوه ى اجراى قرار تعلیق مجازات تهیه مى شود، این امر مد نظر قرار گیرد و وظایف واحد اجراى 

احکام کیفرى در این زمینه روشن تر و سازمان یافته تر گردد.
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صادرکننده حکم اعالم می کند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پیشــنهاد قاضی 
اجراي احکام کیفــري تصمیم می گیرد». هم چنین طبــق تبصره ى این ماده، در 
صورت عدم پذیرش پیشــنهاد از سوي دادگاه، قاضی اجراي احکام کیفري می تواند 
هر دو ماه یک بار تعلیق اجراي مجازات را به دادگاه پیشــنهاد نماید». بنابراین یک 
نــوآوري دیگر با عنوان امکان «کاهش مدت تعلیق یا لغو دســتورات دادگاه در این 

مدت»  در دوره ى نوین سیاست کیفرزدایی قابل مشاهده است.

2-3. رکن الغایى: جرایم الغاگِر تعلیق
افزون بر اینکه عدم تبعیت از دستورات دادگاه در مدت تعلیق براي بار دوم 
موجب لغو قرار تعلیق مجازات می شود، ارتکاب جرم جدید نیز باعث الغاي این قرار 
خواهد بود. گستره ى جرایم الغاگر در قوانین مورد نظر با تغییراتی مواجه بوده است 
و با عنایت به گستره ى این جرایم نسبت به قوانین پیشین که به طور عموم مربوط 
به جرایم مستوجب محکومیت کیفري مؤثر می گردید، در ماده ى 54 قانون مجازات 
اســالمى (1392) به طور تقریبى به تمام جرایم به استثناى جرایم مستوجب تعزیر 
درجه ى 8  افزایش یافته اســت. بدین ترتیب،  در دوره نوین، سیاســت کیفرزدایِی 
تعلیق مدار با محدویت هاي بیشــتري مواجه بوده و ارتکاب اکثر جرایم منجر به لغو 
قرار تعلیق می شود. این تغییر با مبانی تعلیق کیفر و اهداف آن در تعارض است؛ زیرا 
ارتکاب هر جرمی به استثناى جرایم مستوجب تعزیر درجه ى 8 نمی تواند توجیهی 
براي خطرناکى فرد و محرومیت او از این ارفاق باشــد. بنابراین مناسب است به فرد 

فرصت  بیشتري جهت بازگشت به جامعه داده شود.  

2-4. رکن استثنایى: جرایم تعلیق ناپذیر
در دوره هاى گذشته، قانون گذار بنا بر برخى مصالح، جرایم مهم را از شمول 
تعلیق پذیرى خارج نموده است تا به مرتکبان بالقوه این جرایم پیام دهد که امیدى 
به ارفاق در این جرایم نیســت. در این دوره ها جرایمى مانند جرایم مرتبط با مواد 
مخدر، جعل یا استفاده از سند مجعول، اختالس و ارتشا (در قوانین مجازات عمومى 
مصوب 1346 و راجع به مجازات اســالمى مصوب 1361)، کالهبردارى، خیانت در 



صل نامه ى تعالی حقوق/ دوره ى جدید/ شماره ى 20
ف

153

امانت، سرقت غیر حدى، آدم ربایى (از قانون مجازات اسالمى مصوب 1370) تعلیق  
ناپذیر بوده اند.1 با وجود این، در قانون مجازات اســالمى (1392)، موارد محکومیت 
به جرایم تعلیق ناپذیر به یک بــاره افزایش یافته و اختیار دادگاه در تعلیق کیفر به 
شدت کاهش یافته است؛ ضمن اینکه جرایم موضوع بند ج ماده ى 47 قانون مذکور 
با توجه به بند ب ماده ى 109 و تبصره ى ماده ى 36 آن، شــامل کالهبردارى، رشاء 
و ارتشــاء، اختالس، اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل 
مال توســط مجرم یا دیگري، مداخله ى وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت 
در معامالت دولتی و کشوري، تبانی در معامالت دولتی، أخذ پورسانت در معامالت 
خارجی، تعدیات مأموران دولتی نســبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کاال و ارز، 
جرایم مالیاتی، پول شــویی، اخالل در نظام اقتصادي کشور و تصرف غیر قانونی در 
اموال عمومی یا دولتی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال مى شود. افزون بر 
این، طبق ماده ى 47 پیش گفته «شروع به این جرایم» نیز قابل تعلیق نیست و این 
امر بر شــمول دایره ى تعلیق ناپذیرى افزوده شده است. بدین ترتیب مى توان گفت 
قانون گذار با توجه به ضرورت فسادستیزى در امور اقتصادى، امکان تعلیق مجازات 

در این جرایم را محدود نموده است.

3. رهایى از زیست کیفرى به زیست اجتماعى
آزادى مشــروط از زندان و یا رهایــى در جریان حبس، از دیگر راهبردهاى 
کیفرزدا براى کاهش اعمال مجازات اســت. این راهبرد به طور مســتقیم بر کاهش 
جمعیت کیفرى زندان و هزینه هاى آن تأثیر مثبت دارد و با رعایت برخى شــرایط، 
موجبات کاهش میزان تکرار جرم را در پى خواهد داشــت (غالمى، 1380: 128). 
در نظام آزادى مشــروط، با احراز شــرایط قانونى از جمله حسن رفتار و اخالق در 
زندان، زندانى به صورت مشــروط و براى مدتى مشــخص از زندان آزاد مى شود تا 
در مدت رهایى، با تبعیت از ســبک زندگى مورد نظر دادگاه و تبعیت از دستورها و 
برنامه هاى آن، شایســتگى یا عدم شایستگى خود براى آزادى غیر مشروط و دایمى 

1. البته در قانون مجازات عمومى (1346) احکام حبس بیش از یک سال و مجازات متخلفان از قوانین دارویی و 
غذایی و آرایشی و بهداشتی نیز تعلیق ناپذیر بود که در قوانین بعدى این موارد حذف شد.
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و جامعه پذیرى را به دادگاه نشــان دهد. در این نظام، وضعیت پسندیده ى محکوم 
در زندان، دادگاه اعم از بدوى یا تجدید نظر را متقاعد مى ســازد که اســتمرار این 
وضعیِت مناسب، در زندگى عادى فرد در جامعه نیز ممکن است و به احتمال زیاد، 
فرد از نابهنجارمنشى گذشته اجتناب خواهد کرد. لذا برخالف تعلیق کیفر که در آن 
ممکن است از همان ابتدا مجازات تعیین شده، معلق شود، در نظام آزادى مشروط، 
ضرورى است براى احراز هنجارپذیرى، محکوم براى مدتى در زندان بماند و سلوك 
او مورد ارزیابى قرار گیرد تا بتواند از زیســت کیفرى به زیســت اجتماعى مهاجرت 

کند.
ارزیابى هنجارپذیرى طى فرایند چند مرحله اى صورت مى پذیرد؛ به گونه اى 
که پس از ارزیابى مثبت از رفتار زندانى، مراتب توســط رییس زندان به دادستان یا 
قاضى اجراى احکام کیفرى گزارش مى شود و پس از تأیید سلوك پسندیده توسط 
آنان، پیشنهاد آزادى مشــروط به دادگاه ارائه مى گردد تا در صورت موافقت با آن، 
حکم به آزادى مشــروط صادر شود. بدین ترتیب، براى تبدیل «زیست کیفرى» به 

آزادى مشروط و امکان «زیست اجتماعى»، فرایند ارزیابى یادشده ضرورى است.
نهاد آزادى مشــروط در دوره هاى مختلف کیفرزدایــى در ایران همواره با 
اصالحاتى پایدار بوده اســت. اگر چه این نهــاد حبس زدا در قانون مجازات عمومى 
(1304) پیش بینى نشده بود، ولى به موجب قانون راجع به آزادى مشروط زندانیان 
مصوب 1337 به طور رســمى وارد نظام کیفرى ایران شــد و تاکنون با نشــیب و 
فرازهایى به  عنوان یکى از کیفرزداهاى نسل اولى برقرار مانده است.1 فارغ از تشریفات 
فرایندى، با وجود برخى تحوالت، ســاختار کلى این نظام را مى توان بر پایه ى هفت 
رکِن اخالقى (حســن رفتار و اخالق مدارى زندانى)، رکن اصالحى (پیش بینى عدم 
تکرار جرم)، رکن جبرانى (جبران خسارات بزه دیده)، رکن نظارت و مراقبت (نظارت 
بر محکوم آزاد شــده)، رکن سابقه اى (محکومیت نخستین به حبس)، رکِن تحملى 

1. در قانون راجع به وادار نمودن محبوســین غیر سیاســى به کار مصوب 1314، آزاد کردن محکومان به حبس 
مشروط به رضایت آنان به کار در مؤسسات فالحتى یا صنعتى نیز پیش بینى شده بود؛ ولى با توجه به اینکه آزادى 
مشروط ساز و کار و ارکان مشخصى دارد، نمى توان این قانون را مبدا دقیقى براى تحلیل سیاستى آزادى مشروط 
قرار داد؛ هرچند برخى آن را نوعى آزادى مشــروط همراه با کار اجبارى و محافظت و نظارت دانســته اند (شمس 

ناترى و احمدى ناطور، 1394:135).
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(تحمل بخشى از زندان) و رکن زمانى (مدت آزادى مشروط) استوار دانست. در این 
نوشتار، به تحلیل و بررسى سه رکن اصلى این نظام بسنده مى شود.

3-1. رکن سابقه اى
از میان هفت رکن آزادى مشــروط، رکن نخســت یعنــى لزوم محکومیت 
نخســتین به زندان، در دوره ها ى اول تا ســوم برقرار بوده اســت؛1 به این معنا که 
براى برخوردارى از این نهــاد، فرد باید براى بار اول به علت ارتکاب جرم به حبس 
محکوم مى شــد و در غیر این صورت، این ارفاق شــامل او نمى گردید. با وجود این، 
رکن ســابقه در ماده ى 58 قانون مجازات اسالمى (1392) حذف شده، ولى شرط 
دیگرى با عنوان «عدم اســتفاده ى قبلى از آزادى مشروط» جایگزین رکن سابقه اى 
گردیده است. طبق این شرط، اگر شخصى در سابق داراى شرایط استفاده از آزادى 
مشروط بوده و از آن استفاده کرده باشد، در صورتى که پس از این آزادى مجدداً به 
زندان بازگشته باشد، مؤید شکست وى در آزمون هنجارپذیرى بوده و آزادى مجدد 
او بى فایده اســت؛ زیرا آزادى مشروط به عنوان مقدمه اى براى آزادى مطلق و قطعى 
اســت (نوربها، 1387 :437) و این نهاد براى عدم بازگشــت محکوم به زندان اجرا 
مى شود، اگر محکوم مطابق سبک زندگى مورد نظر دادگاه در زمان آزادى مشروط 
قبلــى عمل مى کرد، آزادى او قطعى مى شــد و باقى مانده ى محکومیت منتفى بود؛ 
لذا این شرط جدید براى اجتناب از تکرار جرم توسط محکوم پیش بینى شده است. 
با وجوِد این شــرط، به نظر مى رســد در دوره ى نوین سیاست کیفرى ایران، آزادى 
مشــروط نسبت به افراد داراى ســابقه ى محکومیت به حبس نیز ممکن گردیده و 
دایره ى کیفرزدایى از طریق آزادى مشــروط گسترده تر شــده است؛ و نتیجه آنکه 

قانون مجازات اسالمى (1392) کیفرزداتر (حبس زداتر) است.

1. مقررات اصلى مربوط به آزادى مشــروط در دوره هاى مختلف عبارت است از: ماده واحده قانون راجع به آزادى 
مشروط زندانیان (1337)، ماده ى 39 قانون راجع به مجازات اسالمى (1361)، ماده ى 38 قانون مجازات اسالمى 

(1370) با اصالحات 1377 و ماده ى 58 قانون مجازات اسالمى (1392).
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3-2. رکن تحملى
رکن دوم آزادى مشــروط یعنى تحمل بخشى از مدت محکومیت به حبس 
(رکــن زمانى) نیــز در دوره هاى مختلف با تغییراتى همراه بوده اســت. با توجه به 
تحوالت قانونى، این رکن را مى توان در قالب دو شیوه ى کلى شامل نصف و دو سوم 
یا نصف و یک سوِم محکومیت؛ و معیار یگانه شامل نصف محکومیت الگوسازى نمود؛ 
به صورتى که طبق ماده واحده ى قانون راجع به آزادى مشــروط زندانیان (1337) 
به  عنوان مقرره ى نســل اول، محکوم مى بایســت در مورد جنحه، نصف ( الاقل سه 
مــاه  حبس) و در مورد جنایــت، دو ثلث از مدت مجازات را تحمل مى کرد تا بتواند 
مشــمول آزادى مشروط قرار گیرد. این مدت در ماده ى 38 قانون راجع به مجازات 
اســالمى (1361) در همه ى جرایم یکســان گردید و مقرر شــد نصف محکومیت 
گذرانده شود. در ماده ى 38 قانون مجازات اسالمى (1370) به طور مجدد شیوه ى 
تفکیک محکومیت ها (دو گانه) در پیش گرفته شد که طبق آن در جرایمى که کیفر 
قانونى بیش از ســه ســال حبس بود، دو ثلث مجازات و در جرایم با کیفر قانونى تا 
سه سال حبس، نصف مجازات باید گذرانده مى شد. این ماده در سال 1377 اصالح 
شــد1 و رکن زمانى به معیار متبع در قانون راجع به مجازات اسالمى (1361) یعنى 

گذراندن نصف محکومیت در تمام جرایم بازگردانده شد.
در قانون مجازات اســالمى 1392 با تبعیت از معیار دوگانه تفکیک نوینى 
اتخاذ شــده اســت؛ به گونه اى که در محکومیت به حبس بیش از ده سال، پس از 
تحمل نصف و در ســایر موارد، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات، بهره مندى از 
آزادى مشــروط ممکن است. بنابراین با مقایســه ى معیار زمانى براى برخوردارى 
از آزادى مشــروط در دوره هاى یادشــده، مى توان گفت در قانون مجازات اسالمى 
(1392) به عنوان آغازگر دوره ى نوین سیاســت کیفــرى در ایران، دایره ى آزادى 
مشــروط نسبت به دوره هاى گذشــته موسع تر شده اســت و محکومان بیش ترى 
مى توانند از این نظام اســتفاده کنند. البته در تبصره ى 1 ماده واحده ى قانون راجع 
به آزادى مشروط زندانیان (1337)، امکان آزادى محکوم به حبس ابد پس از تحمل 

1. ماده ى 38 قانون مجازات اسالمى 1370 به موجب قانون اصالح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون 
مجازات اسالمى مصوب 1377 اصالح شده است.
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دوازده سال فراهم بود، ولى در قوانین بعد این تبصره حذف شد که طرح دیدگاه هاى 
مختلف در مورد امکان یا عدم امکان آزادى مشروط زندانیان به حبس ابد را در پى 
داشــت (شــمس ناترى و احمدى ناطور، 1394: 142-141).این اختالف ها پس از 
چهار سال از اجراى قانون مجازات اسالمى (1392) نیز ادامه داشت تا این که طبق 
رأى وحدت رویه ى شــماره ى 764 مورخ 1396/8/9 اعالم شــد «نظر به این که از 
قانون مجازات اســالمى (1392) در فصل هشتم راجع به آزادى مشروط محکومان 
به حبس، جواز آزادى مشــروط محکومان به حبس دائم استفاده نمى شود، بنابراین 
با لحاظ حکم مقرر در ماده 728 همان قانون، نســبت به این قبیل محکومان قانون 
آزادى مشــروط زندانیان مصوب 1337 قابل اعمال و اجرا نیست». لذا محکومان به 
حبــس ابد تنها مى توانند به بهره مندى از عفو طبق آیین نامه ى کمیســیون عفو و 
تخفیف مجازات محکومان امیدوار باشــند.1 بدین ترتیب، در خصوص امکان آزادى 
مشــروِط محکومان به حبس ابد، در دوره ى اول، کیفرزدایى بیش ترى میســر بوده 

است و از این جهت، قوانین دوره هاى بعد حبس گراتر اند.

3-3. رکن زمانى
رکن دیگر نهاد آزادى مشــروط، مدت آزادى محکوم از زندان و نظارت بر او 
در این برهه اســت. این مدت متضمن نظارت بر فرد تحت شــرایط مادى و معنوى 
(اعم از سلبى و ایجابى) براى خو گرفتن به زندگى معمولى و عدم تکرار جرم است 
(الشــاذلى، 2009: 440). مطابق تبصره ى 4 ماده واحــده ى قانون راجع به آزادى 
مشــروط زندانیان (1337)، مدت آزادي مشروط در اصل، شامل باقی مانده ى مدت 
مجازات بود، ولی دادگاه می توانســت مدت آن را تغییر دهد و در هر حال کمتر از 
یک ســال و زیادتر از پنج سال نبود؛ جز در مواردي که باقی مانده ى مدت کمتر از 
یک ســال باشد؛ که در آن صورت مدت آزادي مشــروط معادل باقی مانده ى مدت 

حبس  بود و در مورد حبس دائم، مدت آزادي مشروط پنج سال تعیین شده بود.

1. بــه اســتناد بندهاى 3 و 4 مــاده ى 25 این آیین نامه، محکومان به حبس ابد پس از تحمل ده ســال حبس و 
محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده ســال تقلیل یافته، پس از گذشــت پنج ســال از تاریخ عفو قبلى 

مى توانند مشمول عفو یا تخفیف قرار گیرند.
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به موجب تبصره ى 3 ماده ى  39 قانون راجع به مجازات اســالمى (1361) 
همیــن مدت معین گردید؛ با این تفاوت که عبــارت «و در مورد حبس دائم مدت 
آزادي مشــروط پنج سال خواهد بود» در تبصره ى یادشده حذف گردید. حذف این 
عبــارت مى تواند مؤید لغــو امکان صدور حکم آزادى مشــروط در مورد محکومان 
به حبس ابد به موجب قوانین بعدى باشــد. در ماده ى 40 قانون مجازات اســالمى 
(1370) دایره ى مدت آزادى مشــروط مضیق تر شــد و مقــرر گردید مدت آزادى 
مشــروط کمتر از یک ســال و زیادتر از پنج سال نباشــد. بنابراین حتى اگر مدت 
باقى مانــده از محکومیــت کمتر از یک ســال بود، برخالف مقررات ســابق، قاضى 
نمى توانســت مدت آزادى مشــروط را به آن میزان تعیین کند؛ زیرا حداقل مدت 
آزادى مشــروط یک ســال تعیین شــده بود. این نقیصه ى قانون مجازات اسالمى 
(1370) در مــاده ى 59 قانون مجازات اســالمى (1392) رفــع گردیده و به طور 
مجدد امکان تعیین مدت آزادى مشروط به میزان کمتر از یک سال (در صورتى که 
باقى مانده ى مدت محکومیت کمتر از یک ســال باشد) فراهم شده است. لذا، از این 
لحاظ مى توان گفت مقررات قانون مجازات اســالمى (1392) پیرامون مدت آزادى 
مشروط در مورد محکومیت هاى کمتر از یک سال به احکام پیش از قانون مجازات 

اسالمى (1370) بازگشت نموده و حبس زداتر است.
از عوامل تغییر مدت آزادى مشروط، میزان تبعیت فرد آزادشده از دستورات 
دادگاه و قانون گرایى وى اســت. در قوانین چهارگانه ى مورد بحث، دو رویه ى «عدم 
افزایش» و «افزایش» مدت آزادى مشــروط پیش بینى شــده است؛ به گونه اى که 
طبق تبصــره ى 6 ماده واحده ى قانون راجع به آزادى مشــروط زندانیان (1337) 
در صــورت ارتکاب جنحــه یا جنایت؛ و در تبصره ى 4 مــاده ى 39 قانون راجع به 
مجازات اســالمى (1361) و تبصره ى 3 ماده ى 38 قانون مجازات اسالمى (1370) 
در صورت ارتکاب هر جرمى و در هر سه این تبصره ها، عدم تبعیت از محدودیت ها 
و دســتورات معین شــده با وجود اخطارهاى دادگاه، موجب بازگرداندن محکوم به 
زندان و تحمل باقی مانده ى مدت محکومیت و کیفر جرم جدید مى شــد. لذا در این 
رویه، ارتکاب جرم یا عدم تبعیت از دســتورات دادگاه، افزایش مدت آزادى مشروط 

را در پى نداشت.
رویه ى قانون مجازات اســالمى (1392) درباره ى عدم تبعیت از دستورهاى 
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دادگاه و ارتکاب جرم جدید در مدت آزادى مشروط تغییر کرده است؛ طبق ماده ى 
61 این قانون، هر گاه محکوم در مدت آزادى مشروط بدون عذر موجه از دستورهاى 
دادگاه تبعیت نکند، براى بار اول یک تا دو سال به مدت آزادى مشروط وى افزوده 
مى شــود. بنابراین یک بار تخطى از دســتورات دادگاه، موجب بازگرداندن محکوم 
بــه زندان نخواهد بود و این تخطى موجب افزایش یک تا دو ســاله ى مدت آزادى 
مشــروط مى شود. پس در این قانون، به خاطى یک فرصت دیگر داده شده است تا 
تالش خود براى تبعیت از دســتورهاى دادگاه را افزایش دهد و به زندان نرود؛ لذا 

این قانون از این جهت نیز حبس زداتر است.
هم چنین قانون مجازات اسالمى (1392)، رویه ى نوینى را در قبال ارتکاب 
جرم در مدت آزادى مشــروط تعیین کرده است؛ نخست این که، فقط ارتکاب جرم 
عمدى موجب اجراى باقى مانده ى محکومیت خواهد بود و ارتکاب جرایم غیر عمدى 
از جمله تصادفات رانندگى از شمول آن خارج شده است؛ دوم، ارتکاب جرم تعزیرى 
درجه ى هشــت باعث اجراى باقى مانده ى محکومیت نیست؛ زیرا در این ماده فقط 
ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیِر تا درجه ى هفت اجراى باقی مانده ى 

محکومیت قبلى را در پى دارد.
در مجموع، با توجه به تحلیل سیاســتى فوق مى توان گفت در دوره ى نوین 
(قانون مجازات اسالمى مصوب 1392) دایره ى کیفرزدایى مبتنى بر آزادى مشروط 
زندانیان از جهت ارکان ســابقه اى، تحملى و زمانى افزایش یافته و در مقام ارزیابى 
کلى، کیفرزداترین مقررات در این زمینه در دوره ى کنونى پیش بینى شــده است. 
در همین راســتا، در ماده ى 13 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت 
کیفــري زندان ها ابالغى 1395 رییس قوه قضاییه، مقرر شــده اســت با توجه به 
تغییر شرایط آزادي مشروط در ماده ى 58 قانون مجازات اسالمى (1392)، رؤساي 
زندان ها موظفند با بررســی اخالق، حاالت و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، 
درخواست آزادي مشــروط زندانیان واجد شرایط را به اجراي احکام دادسرا ارسال 
نمایند. بررســی درخواســت مذکور در اجراي احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با 
قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. طبق این دستورالعمل، دادستان ها 

موظفند فرایند آزادي مشروط را نظارت و پی گیري نمایند.
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 برآمد
1- نهاد تخفیف مجازات به عنوان بارزترین نمود نســل اول کیفرزدایى، در 
دوره هاى مختلف قانون گذارى با محوریت قوانین مجازات عمومى و اســالمى پایدار 
بــوده و به لحــاظ پویایی با تحول کمتري مواجه بوده اســت. به لحاظ تنظیم گرِى 
مقررات و انضباط در تعیین قواعد تخفیف، قانون مجازات اسالمى (1392) از جایگاه 
مناسب ترى برخوردار است. هرچند آشفتگى در قواعد تخفیِف جرایم حدى، ابهام در 
امکان اعمال تخفیف در اعدام و حبس ابد، مستثنى شدن تعزیرات منصوص شرعى 
از نهادهاى ارفاقى از جمله تخفیف و عدم امکان تبدیل حبس به ســایر مجازات ها 
(به جــز در مورد حبس هاى موضوع فصل جایگزین هــا) از جمله ایرادهاى وارد بر 

قانون مذکور است.
2- با توجه به اکثریت عددى جرایم تعزیرى، اصول «اختیارى بودن»، «لزوم 
توجه به تناسب کیفر» و «احراز جهات تخفیف» که در قوانین مجازات عمومى نیز 
وجود داشت، در قوانین مجازات اسالمى محدود به مجازات هاى تعزیرى شده است، 
ولــى در جرایم حدى، مقرراتى راجع به تخفیف به معنــاى فوق وجود ندارد؛ بلکه 
این مجازات ها به موجب توبه یا عفو در مرحله ى اجرا ساقط مى شوند. هم چنین در 
قوانین مجازات اســالمى به  ویژه در قانون ســال 1392 مصادیقى از تبدیل قصاص 
پیش بینى شــده اســت که این موارد نیز دایره ى تخفیف در جرایم را گســترده تر 

مى نماید.
3- در قانــون مجازات عمومى، کیفر اعدام قابل تخفیف بوده، ولى در قانون 
مجازات اســالمى صراحتــى در این زمینه وجود ندارد. با وجــود عدم ذکر اعدام و 
حبس ابد در درجات تعزیر در ماده ى 19 قانون مجازات اســالمى (1392)، با توجه 
به نظرهاى مشورتى اداره ى حقوقى قوه ى قضاییه که اعدام و حبس ابد را در حکم 
تعزیر درجه ى یک اعالم نموده است، ممکن است به استناد بند ت ماده ى 37 قانون 

مذکور قابل تقلیل باشند.
4- در قانــون مجــازات اســالمى (1392) بــا در پیش گرفتن سیاســت 
تخفیفــِى افتراقى راجع به اطفال و نوجوانان، کیفرزدایى مضاعف را نســبت به آنها 

سیاست گذارى کرده است.
5- در دوره ى نویــن کیفرزدایــی،  کاهش گرهاي پســامحکومیتی نوین و 
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متعددي به سامانه ى کیفرزدایی ایران اضافه شده است که در دوره هاي قبل وجود 
نداشته است.

6- با توجه به افزایش شــرایط الزم براى صــدور قرار تعلیق از جمله وجود 
کیفیات مخفف، پیش بینى اصالح مرتکب و نداشتن سابقه ى محکومیت کیفرى مؤثر 
و محدودتر شدن جرایم تعلیق پذیر به استثناى جرایم نوجوانان؛ و هم چنین افزایش 
جرایم تعلیق ناپذیر، سیاســت کیفرزدایى مضیق تر گردیده و سخت گیرى بیشترى 
نســبت به محکومان اعمال شده است. این سیاست با ایراد مواجه است؛ زیرا اساس 
و غایت تعلیق کیفر، اصالح بزهکار و پیش گیرى از وقوع جرایم احتمالى آتى است؛ 
لذا نوع جرم ارتکابى مهم نیست، بلکه نوع مجازات و پیامدهاى ناگوار آن مهم است؛ 
پیامدهایى که با تعلیق مجازات از بروز آن جلوگیرى خواهد شد. این رویه با سیاست 
کلى حاکم در قانون مجازات اسالمى (1392) مبنى بر حبس زدایى در تعارض است. 
با وجود این سخت گیرى، قانون گذار افزون بر امکان پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا 
لغو دستورات دادگاه توسط قاضى اجراى احکام کیفرى (موضوع ماده ى 552 قانون 
آیین دادرســى کیفرى مصوب 1392) براى رفع شدت کیفرى ناشى از الغاناپذیرى 
محکومیت، تبصره ى 4 ماده ى 520 قانون امکان اعطاى مرخصى براى این دســته 
از مجرمان را فراهم کرده است. این شــیوه را مى توان تعلیق ناپذیرِى مرخصى پذیر 
نامید. بنابراین در جرایم تعلیق ناپذیر، اعطاى مرخصى بیش تر، شدت حبس گرایى را 

تعدیل کرده و بازگشت فرد به جامعه را براى مدتى محدود میسر مى سازد.
7- در زمینه ى تعلیق مجازات، هر چند در مقررات قانون مجازات اســالمى 
(1392) ســخت گیرى هاى جدیدى پیش بینى شــده اســت، ولى در قانون آیین 
دادرسى کیفرى (1392) که ناظر بر اجراى مجازات است، براى قاضى اجراى احکام 
کیفرى یا دادســتان اختیاراتى در نظر گرفته شــده است که مى تواند سخت گیرى 

یادشده را تلطیف نماید.
8- نتیجه ى تحلیل سیاســتى آزادى مشــروط، افزایش دایره ى کیفرزدایى 
مبتنى بر آزادى مشــروط زندانیان در دوره ى نوین از جهت ارکان سابقه اى، تحملى 
و زمانى است. لذا کیفرزداترین مقررات در این زمینه، در دوره ى کنونى تقنین شده 

است.
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