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 چکيده

 یانمجر یا «یاسنگذارانس»ش ه استق به مجموعه اق امات  «یاسنگذاربس» یراندر ا یفررداییک یراخ ۀدر ده ی کهبا ا

 یصشخا ق باست که ک شگران مذکور با رأ یدر حال ینم   کمنر قوجّه ش ه است. انظاح ی  نرا یوبه ع وان 

 یاستس انیمجر ی یآنرن ش ۀا نـو یزانم یابی. اررک   یم یفاءا یاستس ینا ۀمهم در اجراء ا قوسع یخودق ن ش

 یواند قی نظرقج  یفربقک بهادادرسان دادگاه یّهققوّۀ قضائ یسرئ بهانوشنار است. ک ش ینموضوع ا یادش ه

 ینقممـکو یفعفو ا قخف یسیونقضاتق کم یاننظام بدادسرا یفربقاحکاح ک بکشورق معاانت اجرا یعال

 ق«یفرک یینقع» ق«یمشخطّ»در چارچوب پ ج سیح  یرعم غ یانرن ان یمال یانا حام انیانمربوط به رن  بشوراها

با اجود  ده ینشان م ی  ش اسینرا ینان . اش ه یسامان ه ی  نرا یوبه صورت  «یتحما»ا « نظارت» ق«یش هادپ»

 یاراتنرها ا اخنبا اسنفاده ار بس یفررداییک یانقر مجرامکان ک ش نعّال ی هقرم ینک  ه در اا اق امات پرا یرانجاح ق اب

 براعرصه ب ینک شگران ا یانانزا ا همگرا( مم   )ارقراط همنظاح ییهم وا یجادا ینقنراهم است. همچ  یقانون

 است. بآن ضرار ۀبه آه گ قوسع یبخشقوارن
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 مقدّمه

هاب اقنصادبق سیاسی ا اجنماعی با قوجّه به ای که در نظاح ح وقی ایران براب م یریّت چالش

ایی رداییق قضاردایی ا کیفرردگرایی ریاد استق به خصوص در دهۀ اخیر سه راهررد جرحکیفرب

ه بقرسیم ش ه است که ار میان اضالع این مثلّثق راهررد کیفرردایی در کانون قوجّه قرار داردق 

هاب هاب کلّی برنامها نیز سیاست 8218هاب کلّی قضایی ابالغی اگرچه در سیاستاب که گونه

اجراءها صریـاً موضوعی میرح در خصوص ضمانت 8217ا  8213چهارح ا پ جم قوسعه ابالغی 

 94ردایی ا در ب   به حرس 8211ساله ابالغی هاب کلّی قضایی پ جسیاست 83نش ق الی در ب   

اشاره  «ها با جرایمسارب مجاراتمن اسب»ششم قوسعهق انزان بر آن به  ۀهاب کلّی برنامسیاست

 ش ه است.

ردایی قوجّه گرایی کیفرب با مـوریّت جرحکمی ه قوسعه به موضوع ۀسالپ جبرنامۀ در قوانین 

چهارح قوسعه  ۀقانون برنام 829 ۀاب که در ب  هاب )الف( ا )ب( مادبیشنرب ش ه استق به گونه

ردایی ار قوانین کیفرب ا دا الیـه در خصوص جرح ۀقضائیّه مکلّف به ارائ ۀق قو8212ّمصوّب 

ق 8216پ جم قوسعه مصوّب  ۀقانون برنام 388 ۀالف( مادهاب حرس ش . همچ ین در ب   )جایگزین

قضائیّه مکلّف ش  به م تظور کاهش ع تااین مجرمانه ا دعاابق اسنان اردسارب ضمانت  ۀقوّ

کردن ضمانت اجراءهاب غیرکیفرب مؤثّر ا رارآم  ار قریل کیفرب ا جایگزیناجراءهاب 

ق لوایح قضایی مورد نیار را قهیّه ک   )صادقیاننظامیق انضراریق م نیق ادارب ا قرمیمی ح اکثر 

قضائیّه  ۀق قو8261ّششم قوسعه مصوّب  ۀقانون برنام 882 ۀ(. همچ ینق ررق ب   )چ( ماد811: 8262

هاب سالب حیات با قوجّه به م ظور بارنگرب در مصادیق ع ااین مجاراتمکلّف ش ه است به 

ار ضمانت اجراءهاب اننظامیق انضراریق م نیق  قغییر شرایطق کاهش ع ااین مجرمانه ا اسنفاده

هاب ها با جرایمق نسرت به ق  یحق اصالح ا رنع خألسارب مجاراتادارب ا قرمیمی ا نیز من اسب

 ۀهاب قوسعقانون احکاح دایمی برنامه 21 ۀقوانین جزایی اق اح ک  . همین حکم در ب   )الف( ماد

اجراءها سارب ضمانتست. میابق این ب  ق غیرکیفرببی ی ش ه انیز پیش 8261کشور مصوّب 

ائیّه موظّف قض ۀاب ش ه است ا قوّقر یل به یو دغ غۀ دایمی براب سیاسنگذاران ج ایی ا قوسعه
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است لوایح مورد نیار مربوط را قهیّه ک  . ب ین قرقیبق راشن است کیفرردایی در ایران در داران 

 ش ه است.« سیاسنگذارب»ک ونی 

اب اجراب مونّق یو سیاست در یو نهاد یا سارمانق همراهی ا همسویی ع اصر نعّال بر

ک  ؛ ریرا آنان مجریان ااقعی ا اصلی اجزاب آن سیاست )ک شگران( آن ن شی کلی ب را ایفاء می

هسن  . اجراب کامل ا درست سیاست سارمانی به عوامل مخنلفی ار جمله قوجیه نعّاالن ا آش ایی 

ان ار مورد نظر بسنگی دارد. ار این راق اگر لی آنان به راهرردهاق اق امات ا چشمعلمی ا عم

هاب مذکور به اجراء درآاریمق به احنمال قرین سیاست را هم در یو سارمان ب ان ایژگیجامع

هاب ارریابی ننایجی مثرت را نشان نخواه   داد. بر این اساسق سیاست جامع را بای  ریاد شاخص

م   براب مونّ یّت در مسیر اه اف آن اجرایی کرد. در غیر این صورتق ارمانی مشناق ا نظاحدر س

نارغ ار شکست احنمالیق اجراب ناقص یا نادرست ق ابیر آن سیاست ممکن است ننایجی م فی 

 ها را بای  به مجریان شایسنه ا کارآم  سپرد.را نیز به بار آارد. ب ین لـاظق سیاست

ده   ا ک شگران ع الت کیفرب به قانون بال  گی ا حیات عملی می»نظر به ای که ب ابراینق 

( ا با 81: 8263)نجفی ابرن آبادبق« ده  در نهایت به نرای   رسی گی کیفرب شکل ا جهت می

ظاح مونّق یا نامونّق یو سیاست در نقوجّه به قأثیر عمیق کارایی سارمان در اجراب مونّق یا نیمه

است یا مجریان سی« سیاسنگذاران»کیفربق پرسش اصلی در این نوشنار آن است که ع الت 

هایی را به انجاح کیفرردایی در په ۀ سیاست یادش ه در چه سیوحی قرار دارن  ا چه ک ش

د قوان  براب پیشرررسان   ا هر یو ار آنها چه ق ابیر ا اق امات اجرایی دیگرب را نیز میمی

شایسنه ا پای ار میرح ک  . در ااقعق س جش انیراق گفنمان سیاست ج ایی  سیاست کیفرردایی

قانونی با سیاست ج ایی قضایی در رمی ۀ کاهش قوسّل به ضمانت اجراءهاب کیفرب ار رهگذر 

( مـور اصلی این پژاهش است. ب ین 849: 8269هاب کارگزاران مرقرط با این امر )الررژق ک ش

ا سیوح شود ققعیین چارچوب نظرب ا مفهومی نرای   مورد نظر پرداخنه میم ظورق در ابن ا به 

 هاب کیفرب قفکیو شون .این نرای   ار سایر مراحل رسی گی
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 فرايندشناسی؛ چارچوب نظری و مفهومی .3

هاب ک نرل اعنیاد )موادّ مخ ّر ا بیشنر در ادبیّات مربوط به برنامه 8اگرچه اصیالح کیفرردایی

سنرۀ شودق مفهوح ا گباربق س ط ج ینق راسپیگرب( اسنفاده میجرایم ج سی )همج سالکل( ا 

آن مورد اخنالف استق به صورقی که با قوجّه به ادبیّات مرقرط با پژاهشق سه رایکرد 

کردنی در رابیه با مفهوح ا گسنرۀ سیاست کیفرردایی اسنخراج« جزئی»ا « کامل»ق «مسیرمـور»

 است.

که در  شوداب م یریّت میهاب قضایی به گونهمسیرمـورق مسیر رسی گی در کیفرردایی

نهایت م جر به مـکومیّت کیفرب ا اعمال مجارات نشود. در این مع اق کیفرردایی به رور ق ریری 

خورد. در برخی ار ( پیون  می827: 8261با مفهوح قضاردایی )نجفی ابرن آبادب ا هاشم بیگیق 

 M.S.Groenhuisenردایی در نظر گرننه ش ه است )اعم ار قضاردایی ا قع یب آثارق کیفرردایی

& vothers, 2010: 17انسنه ردایی د(ق در حالی که در آثارب دیگرق شامل ق ابیر م جر به قع یب

(. با اجود اینق در بسیارب ار آثارق Gerardus & Hoefnagels, 1973: 168ش ه است )

قضاردایی استق به صورقی که در گزارش ششمین ک فرانس اریران کیفرردایی منرادف با 

دادگسنرب اراپاق نرای   کیفرردایی شامل انن ال جرایم کیفرب به حورۀ امور ادارب ا م نی است 

(Council of Europe, 1970: 31 .)نیز کیفرردایی را شامل ق ابیر قضاردایانه  دلماس مارقی

(. حنّی در برخی ار نوشنگان مربوط به سیاست ج ایی 211: 8262ق مارقی – دلماسدانسنه است )

هاب ا ک نرل اعنیادق یکی ار راهرردهاب من اال کیفرردایی در این رمی هق قضاردایی یا دادگاه

(؛ ب ابراین در این برداشت کیفرردایی Kolind & others, 2016: 144اعنیاد دانسنه ش ه است )

اب هاق به رور غیرمسن یم ار اعمال کیفر اجن اجود قفاات در برداشتاعم ار قضاردایی است که با 

 شود.می

رخی شود. بردایی پیون  داده میدر رایکرد کیفرردایی کاملق این اصیالح با مفهوح جرح

ون  شردایی به جاب یک یگر اسنفاده میان  دا اصیالح کیفرردایی ا جرحقصریح کرده

                                                      
1. Depenalization/ Unpenalization. 
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(Matthews, 2016: 231).  ار این راق این دا اصیالح داراب مفهومی مشابه هسن  . بعضی نیز

اب خاص ار سیاست ردایی نیز گونهمعن  ن  همانیور که سیب یو نوع میوه استق جرح

ردایی (. در این مفهوحق کیفرردایی اعم ار جرحPacul & others, 2005: 349کیفرردایی است )

نجفی )ان  ردایی ناقص مـسوب کردهاب نیز کیفرردایی را جرحشود. در این میانق ع ّهقل ّی می

هاب یادش ه در خصوص نسرت . با اجود قفاات در برداشت(69: 8261ابرن آبادب ا هاشم بیگیق 

ردایی )قرادف یا عموح ا خصوص میلق(ق اجه مشنرک آن خواه  بود میان کیفرردایی ا جرح

)حذف( مجارات خواه  ش . به بیان دیگرق به قرع ردادن  که این نرای   م جر به ردایش کامل

 اصف جرح ار رننارق کیفر آن نیز ار میان خواه  رنت.

اهش سیح کدر رایکرد سوّح که در اکثر آثار در نظر گرننه ش ه استق کیفرردایی به مع اب  

در مورد برخی ار جرایم خاص )عموماً جرایم خرد( در نظر گرننه ش ه است  مجارات

(Eisendrath & Van Bendegem, 2010: 16ق به صورقی که در گزارش جرح) ردایی شوراب

اراپاق کیفرردایی شامل قع یل کیفر یع ی الغاب م رّرات کیفرگذار ا کیفردهی در سیـی کمنر 

 8(. در ااقعق این نرای   ار رریق قع یل84-81: 8214است )گراهی ار نویس  گان شوراب اراپاق 

رگذارب م ظور ار قع یل کیفبر این اساسق شود. پذیر دانسنه میکیفرگذارب ا کیفردهی انجاح

)کیفرردایی قانونی( آن است که مجارات یو جرح به لـاظ کیفیّت یا کمیّت در قانون قع یل 

در نرای   قع یل کیفردهی )کیفرردایی قضایی یا ااقعی( نیز با اجود آن که ضمانت  3شود.

ان ق به اسن اد همان قانون یا قوانین دیگرق نهادها اب کیفرب یو جرح در قانون مشخّص ش هاجراءه

شون  قا دادرس به رور اخنیارب یا اجرارب کیفر قانونی را مورد جرح ا ا سارکارهایی قعیین می

                                                      
1. De-escalation. 

موادّ مخ ّر سارمان ملل م نشر ش ه استق ها که قوسّط ادارۀ جرح ا . در کنابچۀ راهرردهاب کاهش اردحاح در رن ان3

( ضمانت اجراءهاب کیفرب به اسیلۀ قانون در برخی ار جرایم اعالح ش ه relaxationکیفرردایی به مع اب سُست کردن )

 (.UNODC, 2013: 45است. ب ابراینق کیفرردایی مـ اد به نوع قانونی آن دانسنه ش ه است )
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ردایی رقع یل قرار ده  قا ار ج رۀ کیفی یا کمّی ار ش ّت آن کاسنه شود. ار این راق این نوع کیف

 در اخنیار دادرسان است ا ج رۀ قضایی دارد.

در نرای  ش اسی موضوع این نوشنارق ق ابیرب که پس ار احرار مجرمیّت مرقکب در سامانۀ 

پذیرن  در کانون قوجّه خواه   بودق ق ابیرب که به رور مسن یم به ردایش کیفرب صورت می

کردن  مـ اد آنسلبر این اساسق با ای که  شون .کاهشق قع یل یا معانیّت ار کیفر م جر می

ژان پرادل در ای جا همسو با نظر  8قع یب در دادسرا را ار مـورهاب کیفرردایی دانسنه استق

 -ان  )دلماس که ار کیفرردایی غیررسمی سخن به میان آارده مارقی -دلماس ( ا 821)پرادل: 

ره شون  )ق ابیر شیا موقونی قع یب می(ق مواردب که م جر به م عق قعلیق 294: 8262مارقی: 

رات گفنه ناظر به پیش ار اثان ؛ ریرا قماح موارد پیشکیفرردا( ار م ار نرای  ش اسی خارج ش ه

مجرمیّت ا در ااقع مربوط به مرحلۀ اقّهاح هسن   ا این نهادها در نهایت م جر به اثرات نش ن اقّهاح 

 شون .یا قأخیر در ران  آن می

 سطحیند پنجفراي .2

ضایی هاب قبا قوجّه به مفهوح کیفرردایی در این پژاهش ا با ع ایت به قوانینق م رّرات ا رایّه

یح قوان در پ ج سمرقرط با قع یل کیفردهیق ن ش مجریان دخیل در اجراب این سیاست را می

اضعیّت  با ارریابیبارش اسی کرد ا « حمایت»ا « نظارت»ق «پیش هاد»ق «قعیین کیفر»ق «مشیخطّ»

 قر این سیاست ارائه کرد.نعلیق پیش هادهایی براب اجراب مونّق

 
 

 مديريّتی -مشی؛ رياستی . سطح خط2-3ّ

                                                      
دیگر که ار رنج  هابرریق قرک شیوۀ کیفرب صرف یا قع یل آن یا جایگزین کردن شیوه. به قعریر آنسلق کیفرردایی ار 8

 (.891-897: 8268شود )آنسلق کمنر ا قأثیر بیشنر برخوردارن  حاصل می
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پذیر هسن   قضائیّه انجاح ۀمشی آن ق ابیر ا اق اماقی است که ار سوب رئیس قوّم ظور ار سیح خطّ

جامعیّت بیشنرب به مرحلۀ اجراء درآی ق به قا سیاست کیفرردایی با دقّتق سرعتق اسعت ا 

هاب مع ادارب در چارچوب ره مودق قضائیّه ک ش ۀصورقی که در داران گذشنه ا نعلی قوّ

ردایی انجاح بخش امهق دسنورالعمل ا ق این لوایح قضایی مرقرط با کیفرردایی ا به خصوص رن ان

ائیّه قض ۀبه اظایف ا اخنیارات رئیس قوّ گرننهق با قوجّهان . انزان بر اق امات صورتش ه

( 8271قضائیّه مصوّب  ۀقانون اساسی ا قانون اظایف ا اخنیارات رئیس قوّ 819)موضوع اصل 

م یریّنی  -قضائیّه ا عمق قأثیرگذارب سیاسنی  ۀهاب اداربق اجرایی ا قضایی قوّدر انجاح مسئولیّت

 ها ا اق امات قأمی ی ا قربینیخصوص سارمان رن انهاب ریر مجموعۀ قوّه به اب بر قماح دسنگاه

قوان پیش هادهایی را براب قسهیل هاب اجراب احکاح کیفربق میها ا معاانتکشور ا دادگاه

ضائیّه در م یریّت ق ۀاب که با قوجّه به اخنیارات اسیع رئیس قوّکیفرردایی نوگرا ارائه دادق به گونه

جراب آن در دسنگاه قضاییق امکان اسنفاده ار اخنیارات قانونی ار ا سیاسنگذارب ا نظارت بر ا

با اصالحات  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  477 ۀجمله پذیرش اعادۀ دادرسی موضوع ماد

هایی براب اجراب سیاست کیفرردایی در همۀ ابعاد ا نه ن ط مشیا ررّاحی ا ابالغ خطّ 8بع ب

گذارب که با حفظ ا رعایت اسن الل دادرسان خواه  بود مشیطّردایی نراهم است. این خرن ان

هاب قضایی خاص نامه یا دسنورالعمل به صورت آرمایشی در حورهقوان  در چارچوب آیینمی

 د.هاب قضایی ابالغ شواجراء شود ا در صورت مثرت بودن ننایج ارریابی اجراءق به سایر حوره

اجراب قرار قعلیق اجراب مجاراتق آرادب  ۀقانون مذکورق نـو 117 ۀبراب مثالق ررق ماد

کی هاب الکنرانیآرادب ا آرادب قـت نظارت سامانهمشراطق قرار قعویق ص ار حکمق نظاح نیمه

هاب جایگزین اجراب مجارات ۀمیابق م رّرات راجع به دادرسی الکنرانیکی است ا نیز نـو

 رسی ه ضائیّهق قوه ج ی  یسرئ قصویب به نرااانق خیرقأ بااست که  ابنامهحرس به موجب آیین
                                                      

مورد  81( ن ط 477 ۀقضائیّه )اعمال ماد ۀدرخواست اعادۀ دادرسی ار رئیس قوّ 399ار قع اد  8261. با اجود اینق در سال 8

قضائیّه به سران سه قوّه ا  ۀقوّ 8261گزارش اریر دادگسنرب دربارۀ عملکرد سال مورد رد ش ه است ) 868پذیرننه ش ه ا 

 (.29: 8261م امات جمهورب اسالمی ایرانق 
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 نامه نـوۀ اجراب ق ابیر کیفرردا استق. ار این راق با قوجّه به ای که قماح موضوع این آییناست

رردایی مورد نظر اسنفاده کرد ا سایر ابعاد سیاست کیف ۀنامقوان ار ظرنیّت آیینانزان بر ای که می

را در آن گ جان ق ج رۀ اجرایی ا اعنرار آن نیز مـملی م اسب براب پیشررد اه اف سیاسنگذاران 

ا گذشت رمانی  117 ۀموضوع ماد ۀنامخواه  بود. ار این راق ضمن انن اد ار قأخیر در ابالغ آیین

ن که باعث اجراب ناموران ا ناهماه گ ق ابیر کیفررداب م رّر بسیار ار مهلت قانونی ق این آ

چه ا مشی یکپارشود ار این ظرنیّت اسنفاده شود ا به ع وان یو خطّخواه  بودق پیش هاد می

جامع براب سیاست کیفرردایی در نظر گرننه شودق به صورقی که در آن با قأکی  بر قوجّه به 

اکثرب ار ح  ۀکیفرردا ا ه ایت آراء قضایی به سوب اسنفاد اخنیارات قضایی در اعمال ق ابیر

قوان   در نظر هاب شغلی ا جایگاهی میبی ی قشویقآنهاق ق ابیر م یریّنی مخنلفی ار جمله پیش

یفرردایی به سارب سیاست کمشی قشویق قضایی ق بیرب براب نهادی هگرننه شون . در ااقعق خطّ

قضائیّه است ا حمایت ار دادرسانی است که در اسنفاده  ۀنره گ قوّع وان یو اررش قضایی در 

ار اخنیارات قضایی خودق ب ان هیچ الزامی ا با حفظ اسن الل خودق در راسناب سیاست 

یشنر ب« قوجیه»قوان دادرسان را به مشی میان . همچ ینق در این خطّکیفرردایی گاح برداشنه

ره ره مون ساخت ا آنها را براب رنع هرگونه ابهاح ا قردی  در ش ه در آراء صادمجارات قعیین

 خصوص ناموجّه بودن آراء راه مایی کرد.

ها دسنورالعمل سامان هی رن انیان ا کاهش جمعیّت کیفرب رن ان 39 ۀدر همین راسناق در ماد

ان  هها مکلّف ش (ق رؤساب کلّ دادگسنرب8261)به رور اخنصارق دسنورالعمل  8261مصوّب 

ها با رعایت قوانین ا م رّرات ار ص ار قرار م جر دادرسانی را که در قرارهاب قأمین ا مجارات

هاب ان  ا ار سایر مجاراتبه بارداشت ا ص ار حکم حرس قا ح ّ امکان کمنر اسنفاده کرده

وانین ا انق قها ا دادرسان اجراب احکاح کیفرب را که گیرن  ا دادسنانجایگزین حرس بهره می

ق ک   ق به نـوب م اسب قشویمفاد این دسنورالعمل در جهت کاهش جمعیّت کیفرب قالش می
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ها مکلّف   در مورد همچ ینق رؤساب کلّ دادگسنرب 8ک    ا پاداشی براب آنان در نظر گیرن .

ی انراد ار ندادرسانی که ع ح نظارت مرقّب ا مسنمر آنها نسرت به رن انیان م جر به حرس غیرقانو

شودق مراقب را به دادسنانی کلّ کشور اعالح ک    ا آنها قریل حرس پس ار اقماح م ّت قانونی می

 ۀهاب قانونی به دادسراب اننظامی قضات معرّنی ک   . ب ابراینق براب قوسعرا جهت اعمال مجارات

اثربخش خواه   دادرسانکیفرردایی در نظاح ع الت کیفرب قشویق ا قذکّر کیفرردایانه نسرت به 

 بود.

ایر قوان ار سمشیق براب پایش ا نظارت بر حسن اجراب سیاست کیفرردایی میدر این خطّ

اخنیارات قانونی نیز اسنفاده کرد ا ضمانت اجراب آن را قعیین کرد. براب مثالق ک ش نعّال دیوان 

ن اساسیق یکی ار اظایف دیوان قانو 898گشا است. ررق اصل عالی کشور در این رمی ه بسیار راه

« ک  یین میقضائیّه قع ۀبر اساس ضوابیی که رئیس قوّ»نظارت بر اجراب صـیح قوانین در مـاکم 

قوان  دیوان عالی کشور را به ق این ا اجراب ضوابط اجراب قضائیّه می ۀرئیس قوّ است؛ ب ابراین

 در مجموعق با قوجّه به اخنیارات رئیس هاب کیفرب ا در ای جا کیفرردایی ره مون سارد.سیاست

ششم قوسعه  ۀقضائیّه براب اسنان اردسارب کیفردهی ا همچ ین قکالیف این قوّه در قانون برنام ۀقوّ

رس  پیشررد در رمی ۀ ق این لوایح قضایی مخنلف در امور مرقرط با سیاست کیفررداییق به نظر می

 قضائیّه خواه  بود. ۀسایر راهرردها م وط به ک ش نعّال قوّ

 . سطح تعيين کيفر؛ کيفردهی کمينه2-2

هاب کیفرب هسن  . آنان با آراء ا در نظاح ع الت کیفربق دادرسان مجریان اصلی سیاست

 سارن  ا میزان قابلیّت اجراءهاب کالن قضایی را در عالم ااقع نمودار میقصمیمات خود سیاست

 ابراینق بخش  . بده   ا به آن عی یّت میسنگذاران نشان میها را به سیاا ضعف ا قوّت سیاست

                                                      

دادرس برقر  ا قجلیل ار پ جقوان به مراسم ق  یر ردایی میقضائیّه در راسناب گسنرش حرس ۀ. ار جمله اق امات قشوی ی قو8ّ

میلب:  ۀق شمار8267اردیرهشت  31(ق farsnews.comآراء جایگزین حرس اشاره کرد )خررگزارب نارس ) ۀصادرک   

82679331999149.) 
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ء قضایی حاصل ار آرا ۀبا قوجّه به جایگاه دادرسان در اجراب سیاست کیفرردایی ا ن ش رایّ

 شود.هاب آنان در این خصوص ااکااب میآنان در ران  اجراب ق ابیر کیفررداق ک ش

 زدا. دادگاه کيفری؛ رويّة قضايی کيفر2-2-3

هاب ها ا رایکردهاب قضاییق نظریّهگیربدر رمی ۀ اخنیار )آرادب عمل( م اح قضایی در قصمیم

ان  )الهاح ارائه ش ه« مهارناپذیرب آرادب عمل»ا « مهارپذیرب آرادب عمل»مخنلفی در دا ریف 

ر رو(. این اخنالف رایکردها در خصوص اخنیار دادرس در کیفردهی به 816: 8261ا نصیربق 

راط داده ش ه گرایی( ارقاساسی به نظریّۀ موان ان ا م ن  ان دربارۀ ه ف کیفر )سزاگرایی یا نای ه

اب اجود دارد که برقرارب (. با اجود اینق قوانق گسنرده973: 8211مـمودب جانکیق است )

ارغ ار رر هق ن -هاب نظاح ع الت کیفرب ا رننار برابر ا م صفانه با همۀ انراد مسنـکم سیاست

. بر (Muncie and others, 2010: 96)اخنیارات قضایی است « ق ظیم»نیارم    -ج سیّت ا نژاد 

م  ق برخی کشورها به خصوص این مر ا ا براب رنع ایرادات ناشی ار اخنیارم  ب غیرضابیه

: 8261هاب موجود در قواع  ح وق ادارب )الهاح ا نصیربق کا با اسنفاده ار راشانگلسنان ا امری

ان  ا در مواردب خاص به مـ اد (ق در راسناب کاهش اخنیارات قانونی دادرسان گاح برداشنه816

قوان به ص ار ره مودهاب دادگاه اسنی اف در ان  که ار آن جمله میکردن این اخنیارات پرداخنه

 (.229-227: 8216نان اشاره کرد )مهراق انگلس

در مورد ارقراط آرادب عمل م اح قضایی ا کیفررداییق مسائلی همچون گسنرۀ اخنیارات م اح 

قضایی در اعمال نهادهاب کیفررداق موارد الزامی ا اخنیارب ا یا مشراط اعمال ق ابیر ارناقیق 

یانه ا نـوۀ همسو نمودن دادرس داراب دالیل ع ح اسنفادۀ برخی دادرسان ار اخنیارات کیفرردا

هاب نظاح ع الت کیفرب میرح هسن   که پاسخ به با سیاست 8راحیۀ کیفرگرا ا یا حنّی کیفرانزا

                                                      

هاب شخصیّنی دادرسان ا قأثیر ااضاع ا احوال راحی ا عارفی آنها بر قعیین مجاراتق ب گری  . در خصوص قأثیر ایژگی8

(.  حنّی برخی معن  ن  پیشی ۀ خانوادگی ا قربینی دادرسان در داران کودکی ا نیز ساب ۀ بزه ی گی 39: 8247عیق به: صان

 (.894-899: 8269قوان  ار عوامل کیفرگرایی آنان باش  )میرخلیلیق بعضی ار آنان یا نزدیکانشان می
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آنها م وط به قریین نظاح اخنیارم  ب دادرس در کیفرردایی )به خصوص در قعزیرات( است؛ 

ر در اعمال نهادهاب کیفرردا د قوضیح آنکه در جرایم قعزیرب اصل بر آن است که م اح قضایی

چارچوب سایر قوانین مربوط مخیّر استق به صورقی که قانونگذار در خصوص قخفیف مجاراتق 

قعلیق مجاراتق آرادب مشراطق قعویق ص ار حکمق امن اع ار قع یب )بایگانی(ق قعلیق قع یبق 

ا هشت( به ایم قعزیرب شش قآرادبق پایش الکنرانیکی ا قوبه )در جرمعانیّت ار کیفرق نظاح نیمه

ـاظ هاب حرس به لاسنفاده کرده است. الرنه در مورد جایگزین« قوان می»رور صریح ار لفظ 

اب که در جرایم عم ب با ح اکثر مجارات قانونی سه ماه اخنیارم  ب بای  قفکیو کردق به گونه

قانون مجارات اسالمی(. در جرایم  91 ۀشود )مادحرسق به رور الزامی جایگزین حرس قعیین می

عم ب با ح اکثر مجارات قانونی نود ا یو رار قا شش ماه نیز به رور الزامی جایگزین حرس 

ر جرایم مـکومیّت کیفرب به دلیل ارقکاب یکی ا ۀشودق مگر ای که مرقکب داراب ساب قعیین می

المی باش  که در این صورت ( قانون مجارات اس99) ۀمذکور در ب  هاب )الف( ا )ب( ماد

سارب ممکن نخواه  بود ا دادرس نیز اخنیارب ن ارد. در مورد مرقکران جرایم عم ب جایگزین

 قوان  مرقکب را به مجاراتبا ح اکثر مجارات قانونی بیش ار شش ماه قا یو سالق دادگاه می

( که در این 99) ۀجایگزین حرس مـکوح ک  ق مگر در صورت اجود شرایط مذکور در ماد

 سارب مم وع است.صورت جایگزین

با قوجّه به ش اسایی ح اد اخنیارات دادرس در ق ابیر کیفرردا ا با ع ایت به قاع ۀ النعزیر بما 

ظهور در اخنیار ا ع ح اجرار اا در « قوان قاضی می»یراهُ الـاکمق قل ّی آن است که م ظور ار 

امّا «. قکلیف»ق نه «حق دارد»عق در این خصوصق دادرس اعمال این گونه نهادها دارد. در ااق

اعیاب اخنیار قعیین کیفر به دادرس مأذان در اعمال ق ابیر کیفرردا با مرانی ا اه اف این ق ابیر 

نژادق در قعارض است ا به نوعی ممکن است مانع قعیین کیفر من اسب براب مرقکب شود )رحیمی

مال ق ابیر کیفرانزا )کیفیّات مش ّده( به دلیل قع ّد ا قکرار (. درخور قوجّه آنکه اع892: 8268

)به جز قخفیف در حالت قکرار جرح  8263قانون مجارات اسالمی  821قا  828جرح م رّر در مواد 

( الزامی استق الی اعمال ق ابیر کیفرردا اخنیارب است. ب ابراینق پرسش این 826 ۀموضوع ماد
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ا ا کیفرانزاق قاع ۀ النعزیر بما یراهُ الـاکم به شکلی ااح  در نظر است که چرا در ق ابیر کیفررد

م   نرودن گرننه نش ه است؟ چرا اعمال ق ابیر کیفرردا در اغلب موارد الزامی نیست؟ آیا ضابیه

این اخنیار م جر به قرعیض در کیفردهی نسرت به انراد داراب شرایط مشابه یا ص ار احکاح منهانت 

 شود؟نمی

ه سایر هاب قعیین کیفرق با قوجّه بمشیاجود گسنرۀ اخنیارات م اح قضایی ا ع ح ص ار خطّبا 

یخنه نیست گسرس  این اخنیار در نظاح ح وق کیفرب ایران لجاحقوانین ا اصول ح وقیق به نظر می

رنتق گ هایی را در نظرقوان براب آن چارچوبهاب کیفرب میا با قوجّه به سایر اصول رسی گی

رأب دادگاه »با اصالحات بع بق  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  274 ۀبه صورقی که ررق ماد

بای  مسن لق موجّه ا مسن   به مواد قانون ا اصولی باش  که بر اساس آن صادر ش ه است. قخلّف 

   ب ابراینق هرچ«. چهار است ۀار ص ار رأب در مهلت م رّر موجب مـکومیت اننظامی قا درج

رادق ممکن است گفنه شود مسن ل ا مسن   بودن رأب م نج به موجّه بودن آن خواه   ش  )صالـی

(ق الی با قوجّه به قفکیو سه ایژگی مسن لق مسن   ا موجّه بودن در قانون آیین 38: 8213

دادرسی کیفربق م ظور ار موجّه بودن امرب غیر ار مسن ل ا مسن   بودن رأب استق به صورقی 

اسن الل ا اسن اد در رأب ناظر به عادالنه ا قانونی بودن آن ا قوجیه رأب ناظر به م صفانه بودن  که

حکم رأب است. ار دی گاه برخی ار ح وق انان م ظور ار موجّه بودن آن است که رأب با مواردب 

(. 89 :8212نیاق ار جمله شخصیّت مجرح ا نوع جرح به رور م ی ی ا ع لی من اسب باش  )آقائی

راب قوان  بار این راق اگرچه دادرس با اسن الل ا اسن اد به موارین قانونی ا اصول ح وقی می

مثال ار اخنیار خود در قعلیق مجارات اسنفاده نک  ق الی ع ح اعمال این نهاد کیفرردا بای  براب 

خود را با  معمول رأبپذیر باش . در ننیجهق انزان بر ای که دادرس به رور مرجع باالقر نیز قوجیه

گی نیز باش . این ایژ« موجّه»ک  ق بای  رأب اب اسن الل مورد نظر مسن   به احکاح قانونی می

م   قوان  اخنیار دادرس در اسنفاده ار ق ابیر کیفرردایانه را ضابیهالزامی براب آراب کیفرب می

قانون آیین دادرسی  422 ۀ   )پ( مادک   ا ع ح رعایت آنق انزان بر امکان ن ض رأبق به اسن اد ب



   
  

 

   
11 

  

 1398 پاییز، وهشتمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم

خواهی ق حقّ درخواست قج ی نظرخواهی یا نرجاح«ع ح ق اسب مجارات»به دلیل  8263کیفرب 

 شود. پس در این رمی هق منّهم یا مـکوح این حق را ن ارد.قوسّط دادسنان نراهم می

رق ب   )ت( است که ر م   کردن اخنیار قعیین مجارات قعزیرب آناسن الل دیگر براب ضابیه

 ین الزامی است. ب« قأثیر قعزیر بر مرقکب»ق قوجّه دادرس به 8263قانون مجارات اسالمی  81 ۀماد

قوان گفت معیار ق اسب مجارات اثربخشی قعزیر بر بزهکار است. ار این راق اگر بنوان قرقیب می

م صادره صالح اب ن اردق حکاثرات کرد که براب مثال رن انی ش ن مرقکب قأثیرب بر رننار ا ا

ی( دادرس ۀخواهی ا یا حنّی اعادخالف قانون است ا قابلیّت اعنراض )قج ی نظرخواهیق نرجاح

موجود براب اخنیارات کیفردهی  ۀهاب پراک  در مجموعق انزان بر چارچوب 8اجود دارد.

ه دلیل دادسنان ب گفنه )مجارات انضراری براب موجّه نرودن رأبق امکان قج ی نظرخواهیپیش

ع ح ق اسب مجاراتق اخنیار دادگاه قج ی نظر در قخفیف کیفرق امکان قج ی نظرخواهیق 

  قعیین رسدادرسی به دلیل احرار ع ح قأثیر قعزیر بر مرقکب(ق به نظر می ۀخواهی ا اعادنرجاح

ود ابهامات موج دقیق اخنیارات دادرس در قانون )مـ ادسارب قانونی( رانع بسیارب ار ایرادات ا

 خواه  بود.

 ؛ اصالح يا نقض آراء کيفرگرادادگاه تجديدنظر. 2-2-2

المللی ح وق م نی ا سیاسیق هر مـکومی حق دارد قا میثاق بین 84 ۀماد 1به موجب ب   

مـکومیّنش در مرجع باالقر رسی گی شود؛ این حق در قوانین آیین دادرسی ش اسایی ش ه است. 

خواهیق با هاب قج ی نظر ا دیوان عالی کشور در مرحلۀ نرجاحدادرسان دادگاهدر این راسناق 

هاب هایی را که در آنها کیفرقوان   مـکومیّتدارا بودن اخنیار اصالح ا ن ض آراب کیفربق می

ش ه به صورت ناموجّه ش ی  هسن   ا امکان کیفرردایی آنها اجود دارد بارنگرب ک   . بر قعیین

هاب قج ی نظر در م رّر ش ه است دادگاه 8261دسنورالعمل  6 ۀ( مادپساس در ب   )همین ا

                                                      
جهت نامن اسب بودن مجارات به دلیل ع ح اعمال قخفیف  شود درخواست اعادۀ دادرسی بهقضایی دی ه می ۀ. الرنه در رای8ّ

 دیوان. 9 ۀشعر 38/4/8262مورّخ  6296679631898962 ۀشمار ۀقوسّط دیوان رد ش ه استق ار جمله دادنام
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می هق ردایی قوجّه ک   . در این رم اح رسی گی به احکاحق به سیاست قانونگذار در خصوص حرس

 دادرسان دادگاه قج ی نظر ار اخنیارات قانونی بسیارب به شرح موارد آقی برخوردارن .

 منع تشديد کيفراصل . 2-2-2-3

قوان  مجارات ق دادگاه قج ی نظر اسنان نمی8263قانون آیین دادرسی کیفرب  411 ۀبه اسن اد ماد

قعزیرب یا اق امات قأمی ی ا قربینی م رّر در حکم قج ی نظرخواسنه را قش ی  ک  ق مگر در 

اش  میزانی ب مواردب که مجارات م رّر در حکم نخسنین برخالف جهات قانونی کمنر ار ح اقل

که قانون م رّر داشنه است ا این امر مورد قج ی نظرخواهی شاکی ا یا دادسنان قرار گرننه باش . 

در این مواردق دادگاه قج ی  نظر اسنان با قصـیح حکمق نسرت به قعیین ح اقل مجاراقی که قانون 

 .ک  م رّر داشنه است اق اح می

قش ی  مجارات در مرحلۀ  ۀم رّرات پیشین در رمی بر این اساسق قانون ج ی  نسرت به 

قج ی نظرخواهی مساع قر به حال مـکوح ا به قعریرب کیفررداقر است؛ ریرا در قوانین پیشین 

هاب عمومی قانون قشکیل دادگاه 33 ۀماد 2 ۀا قرصر 8271قانون آیین دادرسی کیفرب  311 ۀ)ماد

مجارات را در چارچوب کیفر قانونی ا سایر قوانست (ق مرجع قج ی نظر می8218ا ان الب 

م رّرات مخفّفه یا مش ّده )ار ح اقل قا ح اکثر( اصالح ک  ق الی در قانون ج ی ق این موضوع 

با دا مـ ادیّت مواجه است: نخستق قش ی  کیفر ق ها در صورقی مجار است که مجارات مورد 

ر مجارات م  رج در رأب نخسنین به حکم کمنر ار ح اقل مجارات قانونی باش . ب ابراینق اگ

میزان ح اقل یا بیشنر باش ق امکان قش ی  اجود ن ارد. داّحق اگر مجارات م  رج در دادنامه با 

ه قعیین ح اقل مجاراقی ک»ن ض قوانین ا م رّرات کمنر ار ح اقل صادر ش ه باش ق ن ط امکان 

رخواست شاکی خصوصی یا دادسنان الرنه لزاح د .اجود خواه  داشت« قانون م رّر داشنه است

به قوّت خود باقی است. ار این راق اگر آنان درخواست قج ی نظر را ارائه نکرده باش  ق بر مر اب 
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ار این جهت نیز امکاح قش ی  کیفر ار سوب دادگاه « قاع ۀ م ع اصالح به ضرر قج ی نظرخواه»

 8قج ی نظر اجود ن ارد.

 اختيار تخفيف کيفر. 2-2-2-2

 ۀضوع مادناپذیر )مونظر شاکی در جرایم گذشتن بر امکان قخفیف مجارات بر مر اب صرفانزا

 ۀقوان  در گسنرش رایّیکی دیگر ار مسن  اقی که می(ق 8263قانون آیین دادرسی کیفرب  412

قانون  416 ۀقضایی کیفرردا قوسّط دادگاه قج ی نظر مورد قوجّه قرار گیرد حکم موضوع ماد

ا علیه رهرگاه دادگاه قج ی نظر اسنانق مـکوحٌ»است. ررق این ماده  8263آیین دادرسی کیفرب 

ر قوان  به نـو مسن ل مجارات اا را دمسنـقّ قخفیف مجارات ب ان ق ضمن قأیی  اساس حکم می

بر این  هاین ماد«. علیه ق اضاب قج ی نظر نکرده باش ح اد قانون قخفیف ده ق هرچ   مـکوحٌ

ق قوان   قشخیص دادگاه ب اب در ع ح اسنـ امر ا اسنوار است که دادرسان دادگاه قج ی نظر می

مجرح در قخفیف مجارات را اصالح ک    ا قشخیص خود را حاکم سارن . ب ابراینق اگر دادگاه 

ا ر ب اب مرقکب را براب مثال به یو سال حرس مـکوح کرده باش ق الی دادگاه قج ی نظر اب

وان  مجارات قمسنـقّ قخفیف ب ان ق حنّی اگر شخص مـکوح چ ین درخواسنی نکرده باش ق می

اخنیار خود  قوان را قخفیف )اعم ار قر یل یا ق لیل( ده . به عرارت دیگرق دادگاه قج ی نظر می

 ردارد.برا بر اخنیار دادگاه ب اب در این رمی ه چیره سارد ا در راسناب سیاست کیفرردایی گاح 

دادگاه قج ی نظر اسنان قهران مـکومیّت منّهم در دادنامۀ ب اب )اقّهاح  79 ۀبراب نمونهق شعر

اخنالس( را با قوجّه به قوضیـات منّهم ا شرایط حاکم بر اب ا با قوجّه به سن ا معیل بودنش ا 

 د ریالرد مال ا جرران خسارتق به جاب پ ج سال حرس به دا سال حرس ا به جاب ده میلیار

قر به ها را م اسبجزاب ن  ب به مرلغ یو میلیارد ریال جزاب ن  ب قخفیف داد ا این مجارات
                                                      

هاب کیفرب اصالح ش ه . به این قاع ه در برخی ار آراء دادگاه قج ی نظر اسن اد ش ه است ا بر اساس آنق آراء دادگاه8

رس  دادگاه قج ی نظر اسنان قهران. به نظر می 91 ۀشعر 9/3/8262مورّخ  6296673828299996 ۀشمار ۀاستق ار جمله دادنام

با اصالحات بع بق که قش ی  مجارات در  8272هاب عمومی ا ان الب مصوّب قانون قشکیل دادگاه 33 ۀماد 2مفاد قرصرۀ 

 سارب قأثیر داشنه است.تق در این قاع هساخمرحلۀ قج ی نظر را اصوالً مم وع می
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صادره را با قخفیفات به عمل آم ه قأیی   ۀحال قج ی نظرخواه ردیف ااّل قشخیص داد ا دادنام

ودانه دادگاه یادش هق مـکومیّت قج ی نظرخواه به ن 28 ۀهمچ ینق در موردب دیگرق شعر 8کرد.

ضربه شلّاق قعزیرب )به اقّهاح رابیۀ نامشراع( را به جهت ن  ان ساب ۀ کیفرب ا جلب رضایت 

 3شاکیق به پرداخت مرلغ یکص اپ جاه هزار قومان جزاب ن  ب قر یل کرده ا قخفیف داده است.

ودق بدرخور قوجّه آنکه در دادنامۀ ب ابق قعلیق مـکومیّت به شلّاق به م ّت پ ج سال صادر ش ه 

کوح قر به حال مـقرق پرداخت جزاب ن  ب را م اسبالی دادگاه قج ی نظر با رایکردب ارناقی

به اب مشابهق دادگاه کیفرب منّهم را )دانست ا قخفیف )قر یل( را بر قعلیق رجـان داد. در رایّه

دق امّا کرده بواقّهاح قوهین( مـکوح به شش ماه حرس شامل قـمّل دا ماه ا قعلیق چهار ماه دیگر 

دادگاه قج ی نظر قهران با قوجّه به گذشت شاکی ا اضعیّت شغلی ا موقعیّنی منّهمق کلّ  23شعرۀ 

به  8263قانون مجارات اسالمی  27 ۀحرس ا شلّاق ا جزاب ن  ب م رّر در حکم را با رعایت ماد

ا قأیی  ادره رپرداخت پ ج میلیون ریال جزاب ن  ب قر یل کرد ا با لـاظ این قخفیف رأب ص

فررداب قرب را به جاب ق ابیر کیقوان  ق ابیر ارناقیب ابراینق دادگاه قج ی نظر نیز می 2کرد.

 ب اب قعیین ک  . ۀدادنام

 حکم به ساير کيفرزداها در آراء اصالحی. 2-2-2-1

قر قوان  ن ش دادگاه قج ی نظر را در پیشررد سیاست کیفرردایی پررنگیکی ار ابزارهایی که می

ک   اسنفاده ار سایر کیفررداها در آراء اصالحی استق به صورقی که خواه در صورت قأیی  یا 

 6 ۀ( مادپب   )قوان  با قوجّه به هاب کیفربق این مرجع مین ض ا اصالح آراء دادگاه

ا با ع ایت به قفسیر به نفع منّهم ا ع ح م ع قانونی در این خصوص )جمادبق  8261سنورالعمل د

(ق در صورت ع ح قوسّل دادگاه ب اب به کیفررداهاق اگر نظر به قأیی  دادنامه داردق 847: 8211

                                                      

 .3/3/8263مورّخ  6396679336699994 ۀشمار ۀ. دادنام8

 .1/2/8263مورّخ  6396679332899394 ۀشمار ۀ. دادنام3

 .83/9/8263مورّخ  6396679332399767 ۀشمار ۀ. دادنام2
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اگر م   سارد ا مـکومان را ار نهادهاب کیفرردا ار جمله قعلیق مجارات ا آرادب مشراط بهره

ک  ق با اخنیار گسنردۀ خود در این مرحلهق این سیاست را با اسنفاده ار ابزارهاب دادنامه را ن ض می

 یادش ه قوسعه ده .

قوان مواردب ار قوسّل به نهادهاب کیفرردا را با در این راسناق در رایّۀ دادگاه قج ی نظر می

دادگاه  48رد؛ براب نمونهق شعرۀ اجود ع ح درج در دادنامۀ دادگاه کیفرب ب اب مشاه ه ک

قج ی نظر اسنان قهران مـکومیّت ب اب هر یو ار منّهمان پران ه به قـمّل پ جاه ضربه شلّاق 

قانون مجارات  31 ۀقعزیرب )به جهت رابیۀ نامشراع ار رریق ای نرنت )نیسروک(( را به اسن اد ماد

دادگاه یادش ه  17موردب دیگرق شعرۀ  در 8به م ّت دا سال قعلیق کرده بوده است. 8279اسالمی 

با ع ایت به اظهار ن امت ا پشیمانی ا سرپرست بودن قج ی نظرخواهق م ّت شش ماه حرس 

م  رج در دادنامۀ ب اب را به م ّت دا سال قعلیق ایراد جرح عم ب با چاقو( قعزیرب )به اقّهاح 

 3کرده بوده است.

 دم تناسب کيفرتجديدنظرخواهی دادستان به جهت ع. 2-2-2-4

دادسنان حقّ قج ی نظرخواهی یا  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  422 ۀررق ب   )پ( ماد

را دارد. ب ابراینق دادسنان در صورقی که مجارات « ع ح ق اسب مجارات»خواهی به جهت نرجاح

سیاست  راسنابش ه را به لـاظ میزان یا کیفیّت یا نوع براب مـکوح من اسب ن ان ق در قعیین

اه قوان  نسرت به رأب صادره قج ی نظرخواهی ک   ا دادگکیفرردایی با اسنفاده ار این اخنیار می

قج ی نظر یا دیوان عالی کشور را در جهت قع یل کیفر یارب رسان . ب ین قرقیبق با قوجّه به 

یی ن شی مـورهاب چهارگانۀ یادش هق دادگاه قج ی نظر در عرصۀ اجراب سیاست کیفرردا

گیرب بیشی ه ار قکالیف ا اخنیارات قانونی خود ا بر مر اب درخور قوجّه را بر عه ه دارد ا با بهره

                                                      
 .8/3/8263مورّخ  6396679334899978 ۀشمار ۀ. دادنام8

 . 82/2/8263مورّخ  6396679379399391 ۀشمار ۀ. دادنام3
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هاب کیفرب را به سوب ص ار هاب حاکم بر نظاح ع الت کیفربق با آراء خود دادگاهمشیخطّ

 ک  .یجاد میک   ا در این رمی ه رایّۀ قضایی اثربخشی را ااحکاح کیفررداقر همراه می

 . ديوان عالی کشور؛ آراء وحدت رويّة کيفرزدا2-2-1

هاب قانونی خود )نظارت بر حسن اجراب قوانین ا دیوان عالی کشور در ک ار سایر صالحیّت

قوان  ار رریق ص ار آراء اح ت رایّهق ن شی خواهی( میدادرسی ا نرجاح ۀرسی گی به اعاد

صادره  ۀقوان آراء اح ت رایّقضایی کیفرردا ایفاء ک  . در این راسناق می ۀمهم در گسنرش رایّ

را ار نظر میزان انیراق با سیاست کیفرردایی در دا دسنۀ آراء همسو ا ناهمسو با این  8263ار سال 

 ب  ب کرد:سیاست دسنه

 31/2/8261 مورخ 771 شماره رأبسو با سیاست کیفرردایی عرارق   ار: هم ۀاح ت رایّ آراء

 مجارات قانون اصالحی 793 ماده در مذکور جرایم مجارات اجراب قعلیق قابلیت درخصوص

 94 ۀع ح لزاح احرار شرایط م رّر در ماد راجع به 36/89/8264مورّخ  749 ۀرأب شمار اسالمیق

أب ر ار جمله گذشت شاکی براب قعیین مجارات جایگزین حرس؛ 8263قانون مجارات اسالمی 

امکان برخوردارب ار قخفیف مجارات به دلیل انصراف  مر ی بر 84/89/8261مورّخ  719 ۀشمار

 ۀ؛ رأب شمار8263قانون آیین دادرسی کیفرب  443 ۀخواهی ا شمول آن در مادار حقّ نرجاح

در مورد شیوۀ اجراب ماده ااح ۀ قانون الـاق یو ماده به قانون مرارره  29/1/8269مورّخ  791

عرض دادگاه ع ه ا ارجاع پران ه به شعرۀ هممعنرض ۀ)ن ض دادنام 8269 ّر مصوّب با موادّ مخ

دادرسی  ۀدر خصوص قابلیّت اعاد 88/6/8262مورّخ  727 ۀصادرک   ۀ رأب م  وض(؛ رأب شمار

قانون مجارات اسالمی  68 ۀهاب به قصاص در مورد انراد ریر هج ه سال به اسن اد مادار مـکومیّت

در مورد قعیین جزاب ن  ب نسری به ع وان قعزیر  39/4/8269مورّخ  716 ۀرأب شمار 8؛8263

                                                      
قوان مکمّل سیاست کیفرردایی اننراقی قانونگذار در رابیه با بزهکاران ارفال ا نوجوانان در قانون مجارات . این رأب را می8

 قل ّی کرد. 8263اسالمی 
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در خصوص قخلّف بودن قغییر کاربرب رمین  39/4/8269مورّخ  799 ۀرأب شمار 8هفت؛ ۀدرج

در مورد قخلّف بودن حمل چوب  34/8/8261مورّخ  746 ۀرأب شمار 3رراعی خود به دامپرارب؛

مر ی بر قابلیّت  1/1/8264مورّخ  742 ۀرأب شمار 2درخنان ج گلی؛ا هیزح ا ذغال حاصل ار 

هاب به اع اح موضوع قانون مربوط به موادّ مخ ّر به اسن اد قانون خواهی ار مـکومیّتنرجاح

 ج ی .

 6/1/8269مورّخ  794 ۀآراء اح ت رایّۀ ناهمسو با سیاست کیفرردایی عرارق   ار: رأب شمار

 741 ۀرأب شمار کم به آرادب مشراط براب مـکومان به حرس دایم؛در مورد ع ح امکان ح

 هاب موضوع قانون مربوطمر ی بر ع ح قابلیّت قج ی نظرخواهی ار مـکومیّت 39/1/8264مورّخ 

مر ی بر ای که ار بین بردن  81/8/8264مورّخ  749 ۀبه موادّ مخ ّر به اسن اد قانون ج ی ؛ رأب شمار

مر ی بر ای که قع ّد جرایم  8262/ 29/89مورّخ  721 ۀرأب شمار 4رـال موجب ارش است؛

 1است. 8263قانون مجارات اسالمی  824 ۀمربوط به موادّ مخ ّر مشمول ماد

                                                      
پایین براب مجارات جزاب ن  ب نسری ا دیگرب امکان قج ی نظرخواهی  ۀ. این رأب ار دا ج ره کیفررداست: یکی قعیین درج8

 ار آراء مربوط به آن.

. این رأب که در ااقع در م اح اعالح جرح بودن یا نرودن یو رننار استق ضمن خارج دانسنن موضوع ار حورۀ کیفربق ع ح 3

 رعایت شراط مربوط را مشمول ضمانت اجراءهاب ادارب دانسنه است.

انگارب(ق موضوع را ار شمول ضمانت اجراءهاب کیفرب خارج این رأبق دیوان با رایکردب کیفرردایانه )ار نوع قخلّف . در2

 ساخنه است.

ش اسی  ی هشودق این رأب کیفرگرا است. الرنه به لـاظ بزه. با قوجّه به ای که قعیین ارش م جر به پرداخت خسارت بیشنرب می4

 آارد.ها را بهنر نراهم میریرا امکان جرران خسارات ا آسیب قر است؛حماینی موجّه

را نسرت به قوانین قرلی ا قانون مرارره با موادّ مخ ّر در خصوص قع ّد جرح  8263قانون مجارات اسالمی  824 ۀ. اگر ماد1

 ش ی قر ب انیمق این رأب کیفرگرا است.
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قوان گفت هرچ   این آراء اغلب در مجموعق با قوجّه به ااکااب این آراء اح ت رایّه می

الی ناهمسویی  8ان قکیفرردایانه بودهدر راسناب سیاست کیفرردایی بوده ا داراب خصیصۀ 

قع ادب ار آراء دیوان با سیاست کیفرردایی انن ادکردنی است. ار این راق ضرارب است آراء 

اح ت رایّۀ دیوان در راسناب گسنرش سیاست کیفررداییق رایّۀ ااح ب را در پیش بگیرن  ا 

 همسوقر با آن گاح بردارن . 

 . سطح پيشنهاد2-1

اجراب سیاست کیفررداییق م ظور ار سیح پیش هادسارب آن است که در این سامانهق در نرای   

که کارکرد پردارن ق بلک شگرانی اجود دارن  که به رور مسن یم به اعمال ق ابیر کیفرردا نمی

آنها بررسی اضعیّت مـکوح به کیفر )عموماً حرس( ا در صورت احرار شرایط الرحق ارائۀ 

ی دیگر است قا آن م اح پیش هاد را بررسی ک   ا در صورت لزاحق اعمال یو به م ام« پیش هاد»

نهاد ارناقی را قأیی  نمای . در این سیحق ن ش دادرس اجراب احکاح کیفربق کمیسیون عفو ا 

 شود.بخشودگی ا شوراهاب مربوط به رن انیان ااکااب می

 اجرای احکام کيفریدادرس . 2-1-3

به  8611نخسنین بار در ح وق نرانسه در قانون آیین دادرسی کیفرب  هادادرس اجراب مجارات

االجراء ش ن قانون آیین (. در ایران قا پیش ار الرح824: 8217رور رسمی ش اسایی ش  )بولوق 

ق اجراب احکاح کیفرب ار اخنیارات دادسنان بود که این امر قوسّط دادیار 8263دادرسی کیفرب 

 . شها ا اق امات قأمی ی ا قربینی )دادرس ناظر رن ان( انجاح میرن اناجراب حکم ا یا سارمان 

ه رسمیّت گفنه بها )احکاح کیفرب( نخسنین بار در قانون پیشبا اجود اینق دادرس اجراب مجارات

                                                      
قعزیر در جرایم با  ۀدر خصوص مالک قعیین درج 86/1/8264مورّخ  744 ۀشمار ۀ. الرنه در مورد ای که رأب اح ت رای8ّ

قوان اظهارنظر یک سنی داشت؛ ریرا ممکن است در برخی مجارات حرس ا جزاب ن  ب همزمان کیفررداست یا کیفرگراق نمی

نیز  القر ا در مواقعیقر باش  ا در برخی موارد باجرح بر حسب میزان حرس در م ایسه با جزاب ن  ب پایین ۀار جرایمق درج

 برابرب ایجاد شود ا حسب مورد دادگاه کیفرب یو یا دا صالح به رسی گی باش . ۀدرج
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دادسنان  ۀبر عه  کیفرب اجراب احکاحاین قانونق  414 ۀش اخنه ش ه استق به صورقی که ررق ماد

 ۀقـت ریاست ا نظارت اب در م ار ی که رئیس قوّ« کیفرب معاانت اجراب احکاح»است ا 

دار این اظیفه است. ب ابراینق براب نخسنین بار این ده ق در دادسرا عه هقضائیّه قشخیص می

 حمعاانت در قشکیالت دادسراها ایجاد ش ه ا دادرس اجراب احکاح به ع وان نهادب نو اارد نظا

اظایفی مخنلف براب  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  416 ۀبه موجب ماد کیفرب ایران ش ه ا

 اب معیّن ش ه است.

با قوجّه به اظایف ا اخنیارات اسیع دادرس اجراب احکاح کیفرب در قانون مجارات اسالمی 

قضایی  ۀرایّ قوان گفت اب ن شی مهم در ایجادمی 8263ا نیز قانون آیین دادرسی کیفرب  8263

عرارق    8263ها در قانون مجارات اسالمی همسو با سیاست کیفرردایی دارد. ار جملۀ این ن ش

(؛ پیش هاد 89 ۀار: ق اضاب اصالح حکم به جهت قخفیف مجارات در قانون الحق )ب   )ب( ماد

ف گزین قا نصمجارات جای ۀ(؛ پیش هاد ق لیل ب ی77 ۀقخفیفق قر یل یا قوقّف موقّت مجارات )ماد

(؛ اخنیار قعلیق انجاح خ مات عمومی ب ا به ااضاع ا احوال مـکوحق پیش هاد قعلیق یا 19 ۀآن )ماد

(؛ پیش هاد لغو یا کاهش 14 ۀماد 4 ۀقر یل خ مات عمومی به مجارات جایگزین دیگر )قرصر

رادب (؛ ق اضاب آ49 ۀ(؛ ق اضاب قعلیق مجارات )ماد34 ۀم ّت رمان مجارات قکمیلی )ماد

قوان به قشخیص اعیاب نیز می 8263(. همچ ینق در قانون آیین دادرسی کیفرب 11 ۀمشراط )ماد

(ق پیش هاد کاهش م ّت قعلیق 139 ۀماد 2 ۀمرخصی به رن انیان براب جلب رضایت شاکی )قرصر

قـت آرادب ا آرادب ا پیش هاد اجراب نظاح نیمه 8(113 ۀیا لغو قماح یا برخی ار دسنورها )ماد

 ( اشاره کرد.112 ۀالکنرانیکی )ماد ۀنظارت سامان

                                                      

نامه نـوه اجراب قرار قعلیق اجراب مجاراتق آرادب مشراطق قرار قعویق ص ار حکمق نظاح نیمه آیین 89. به موجب ماده  8

رییس قوه قضائیّه: در اجراب ماده  8261هاب حرس ابالغی جایگزینهاب الکنرانیکی ا آرادب ا آرادب قـت نظارت سامانه

قانون آیین دادرسی کیفربق قاضی اجراب احکاح کیفرب در صورت لزاح با اخذ نظر م دکار اجنماعی یا مأمور مراقرنی  113

بر کاهش  هاد خود مر یمر ی بر رعایت حسن اخالق ا رننار یا انجاح دسنورات م  رج در حکم دادگاه به نـو شایسنهق پیش 

 ک  .م ت قعلیق یا لغو قماح یا برخی ار دسنورات قعیین ش ه را به دادگاه اعالح می



 
 
 
 

28 

 
 

 یرانا یفریدر نظام عدالت ک یفرزداییک یندفرا

قانون  414 ۀماد 3 ۀبراب اجراب صـیح ا به موقع این اظایف ا اخنیاراتق به اسن اد قرصر

اسن رار ا اجراب اظایف معاانت اجراب  ۀاجرایی شیو ۀنامق آیین8263آیین دادرسی کیفرب 

الغ قضائیّه اب ۀمؤسّسات کیفرب قوسّط رئیس قوّها ا احکاح کیفرب یا ااح ب ار آن در رن ان

قوقّف مجارات به  ۀ(ق نـو89 ۀپیش هاد قر یل مجارات )مادنامهق سارکار ش ه است. در این آیین

پیش هاد  ۀ(ق ارائ81 ۀ(ق قعلیق اجراب بخشی ار مجارات )ماد88 ۀدلیل برار بیمارب یا ج ون )ماد

( ا نیز اراّلع به دادگاه 86 ۀالکنرانیکی )ماد ۀآرادب ا آرادب قـت نظارت ساماناجراب نظاح نیمه

( قوسّط دادرس مسن ر 83 ۀبراب اصالح حکم به دلیل قصویب قانون مخفّف مجارات )ماد

اح اظیفه جها ا یا مؤسّسات کیفرب ان)دادرس اجراب احکاح کیفرب که با دسنور دادسنان در رن ان

 ک  ( قعیین ش ه است.می

الرح است شوراب نیز قأکی  ش ه است که  8261دسنورالعمل  29 ۀدر همین راسناق در ماد

 م دکاران اجنماعی ۀب  ب رن انیان با ریاست دادرس اجراب احکاح کیفرب ا اخذ نظریّرر ه

خصوص اعیاب  معاانت اجراب احکاحق به صورت مرقّب ا مسنمر قشکیل جلسه ده  ا در

هاب آرادب قـت نظارت سامانههاب آرادب مشراطق نظاح آرادب ا نیمهها ا درخواستمرخصی

 8263الکنرانیکیق عفو رن انیان ااج  شرایط ا سایر مواردب که در قانون آیین دادرسی کیفرب 

ا قربینی کشور براب ها ا اق امات قأمی ی اجرایی سارمان رن ان ۀنامآن ا آیین 112 ۀبه ایژه ماد

 ان  قصمیم م نضی را اقّخاذ ک  .این شورا م رّر ش ه

دادرسان اجراب احکاح کیفرب میابق مفاد مواد این دسنورالعملق  87 ۀهمچ ینق به موجب ماد

اظایفی ار قریل نظارت بر امور رن انیانق  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  112ا  113ق 193ق 416

ا  آرادبرن انیان ااج  شرایط عفو ا آرادب مشراطق پیش هاد اجراب نظاح نیمه ۀاعالح نظر دربار

ان به مـکومان سالم  ق مرنالی ۀهاب الکنرانیکیق اقّخاذ قصمیم دربارآرادب قـت نظارت سامانه

هاب جسمی ا راانی ا سایر انراد مـکوح نیارم   به مراقرت ا قوجّه ایژه ا نیز پیش هاد بیمارب

ها در  ّت قعلیق اجراب مجارات مـکومان را بر عه ه دارن  ا مکلّف   با بررسی پران هکاهش م

 اسرع اقت اق اح م نضی را انجاح ده  .
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ها در ایران عموماً مرن ی بر ارائۀ پیش هاد ب ین قرقیبق حورۀ اخنیارات دادرس اجراب مجارات

نرانسه که دادرس اجراب به دادرس ص ار حکم است ا برخالف م رّرات آیین دادرسی 

قوان  در اغلب نهادهاب کیفرردا به رور مسن ل ها داراب اخنیارات اسیعی است ا خود میمجارات

(ق در ایران این امر با مـ ادیّت مواجه است. گویی دادرس 829-811: 8217عمل ک   )بولوق 

ه در معیّت دادرس دادگاه ها است کها در م رّرات نعلی ایران کارش اس مجاراتاجراب مجارات

 ک   در م اح اخذ قأیی یّه ار اا است اک   ا با پیش هادهایی که به اب ارائه میانجاح اظیفه می

 خود اسن الل رأب ن ارد.

 ران کيفرزدايی از محکومانکميسيون عفو و تخفيف؛ پيش. 2-1-2

عفو خصوصیق قاک ون براب ایجاد رایّۀ ااح  در اعیاب عفو ا قخفیف کیفر به مع اب 

دب ان  ا در آنها موارهایی منع ّد با مـوریّت یو کمیسیون خاص قصویب ا اجراء ش هنامهآیین

 ۀان . با اجود اینق در مادها ا نرای  هاب آن قعیین ش هار جمله انراد من اضیق شرایطق م اسرت

عفوق قخفیف ا قر یل مجارات  «هابسیاست»بخشی با ع وان  8نامهآخرین نسخۀ این آیین 34

هاب یاستقرین سبی ی ش  که در نوع خود اق امی شایسنه بوده استق به صورقی که ار مهمپیش

عفو خصوصی قل ّی عفو به ع وان یو اق اح مع وب ا ع ایت نظاح جمهورب اسالمیق قوجّه به 

ی هاق مصالح اجنماعیق سیاسمیزان قأثیر مجاراتق اصالح بزهکارق احرار ن امتق قوجّه به ضرارت

ال اس ا نراهم بودن شرایط ا موجرات قأمین ضرر ا ریان شاکی ابق قوجّه به موارد حقا م ی ه

اب ا اصالح مجرح ا نیز قوجّه به  ۀخصوصیق قوجّه به اضعیّت ا شخصیّت مـکوح ا خانواد

ب های ار نهادوان یکسوابق کیفرب هسن  . ب ین قرقیبق در نرای   اعیاب عفو خصوصی )به ع 

اب سارب کیفرق به مصالح خانوادگیق اجنماعیق سیاسی ا م ی هکیفرردا( انزان بر ان یشۀ نردب

لّی یاش ه در یو الگوب ک ۀنامنیز قوجّه ش ه است. نرای   اعیاب عفو ا قخفیف موضوع آیین

 شامل نرای   عاح )عادب( ا نرای   خاص است. 

                                                      

 .38/6/8217مورّخ  81118 ۀق شمار94رسمیق سال  ۀ. رارنام8
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 عام )عادی( فرايند پيشنهاد. 2-1-2-3

نرای   پیش هاد اعیاب عفو یا بخشودگی عادب شامل پ ج مرحله است: ارائۀ ق اضا قوسّط هر یو 

(؛ در صورت قأیی ق ارسال به 4 ۀ(؛ بررسی در کمیسیون اسنانی )ماد9 ۀار اشخاص صالح )ماد

 ۀ)ماد ائیّهقض ۀنهرست به رئیس قوّ ۀ(؛ در صورت قأیی ق ارائ84ا  83ق 1ق3کمیسیون مرکزب )مواد 

(. ب ابراین در الگوب عاح 81 ۀ(؛ ا در نهایتق ق  یم نهرست پیش هادب به م اح رهررب )ماد81

 ق شود. در این نرای )عادب(ق اعیاب عفو ا قخفیف مجارات بر اساس نرای  ب مشخّص انجاح می

اظر ن صالح براب درخواست عفو )شامل رئیس دادگسنربق دادسنانق دادرسم امات قضایی ذب

باش   ا در  گاحقوان   در به جریان ان اخنن اعیاب عفو یا قخفیف پیشا رئیس رن ان مربوط( می

ب اسنانی هااب نعّال در اعیاب عفو ن شی مهم را ایفاء ک   . همچ ینق اعضاب کمیسیونایجاد رایّه

 ر در اسنانق قضائیّه مسن ۀقوّ ۀنظارت قضایی ایژ ۀحور ۀ)شامل رئیس کلّ دادگسنرب اسنانق نمای  

هاب اسنان( ا دادرسان کمیسیون مرکزب با قوجّه به دادسنان مرکز اسنان ا م یر کلّ رن ان

گیرب براب قأیی  پیش هادهاب عفو ا قخفیف مجارات دارن  اخنیاراقی که در جلسات قصمیم

ا هاب عفو ا بخشودگی رهرداییق پران ردایی ا اع احهاب حرسقوان   با نگاهی به سیاستمی

 م یریّت ک   .

 . فرايند پيشنهاد خاص2-1-2-2

مکان آنرین است. در این الگوق اقضائیّه ن ش ۀدر نرای   خاصّ اعیاب عفو یا قخفیفق رئیس قوّ

ت نراهم اس -با اجود نرود برخی شرایط م رّر در الگوب عاح  -پیش هادهاب ایژه ا خاص  ۀارائ

که موارد آن عرارق   ار: نخستق در نرای   عادب اگر کمیسیون اسنانی یا کمیسیون سارمان قضایی 

س امگر در مواردب که بر اس»شودق نیراهاب مسلّح شرایط الرح را احرار نک  ق پران ه بایگانی می

قضائیّه براب رسی گی ا قعیین قکلیف نهاییق موضوع به کمیسیون مرکزب  ۀدسنور رئیس قوّ

هاب اسنانی ا (. ب ابراین ممکن است در مواردب با اجود نظر کمیسیون1 ۀ)ماد« ارجاع شود

 قضائیّهق نرای   مربوط به پیش هاد عفو اسنمرار یاب . داّحق چ انچه عفو ۀقضاییق با نظر رئیس قوّ
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ور قوان  عفو آنان را به رقضائیّه می ۀمـکومان ناق  برخی ار شرایط ضرارت یاب ق رئیس قوّ

(. سوّحق در خصوص مـکومانی که ااج  39 ۀج اگانه ا با ذکر علل مرجّح پیش هاد ک   )ماد

نامه آیین 87 ۀنامه نیسن  ق امّا صالحیّت برخوردارب ار عفو را به اسن اد مادشرایط مذکور در آیین

دارن ق کمیسیون اسنانی پیش هاد عفو آنان را در نهرسنی ج اگانه با قصریح به علل مرجّح ا به 

 ۀنمای  قا پس ار بررسی به نظر رئیس قوّانضماح م ارک مربوط به کمیسیون مرکزب ارسال می

ه اخنیارات قضائیّ ۀهاب عفو ا قخفیف ا رئیس قوّ(. ب ین قرقیبق کمیسیون29 ۀقضائیّه برس  )ماد

نرای    راناب را براب قوسعۀ سیاست کیفرردایی ار مـکومان دارن  ا به نوعی پیشگسنرده

 شون .ردایی مـسوب میردایی یا اع اححرس

 . شوراهای مربوط به زندانيان2-1-1

ن انیان ر ار ک شگران مؤثّر در پیشررد سیاست کیفرردایی در ایران شوراهاب مرقرط با ادارۀ امور

ها ا سارمان رن ان ۀنامیا آیین 8263هسن  . این شوراها که به اسن اد قانون آیین دادرسی کیفرب 

اری ا ب  ب رن انیانق شوراب انضران  شامل شوراب رر هاق امات قأمی ی ا قربینی قشکیل ش ه

ارات مرقرط با شوراب حلّ اخنالف ایژۀ امور رن انیان هسن  . در این ب   اظایف ا اخنی

 شون .ردایی این شوراها ااکااب میحرس

 بندی. شورای طبقه2-1-1-3

منشکّل ار دادرس ناظر رن ان به ع وان رئیس شوراق رئیس « ب  بشوراب رر ه»در هر رن انق 

رن ان یا مرکز مربوط به ع وان دبیر شوراق مسئوالن ااح هاب قضاییق بارپرارب ا اننظامیق رئیس 

نامه(. یکی آیین 91 ۀک   )مادگاه مربوطق یو نفر راانش اس ا یو نفر م دکار نعّالیّت میان رر

احرار شرایط آرادب مشراط ا عفو مـکومان با رعایت  ۀار اخنیارات این شورا اظهارنظر در رمی 

 یا رئیسنامه(. الرنه در این رمی هق م یر کلّ اسنان آیین 99 ۀم رّرات مربوط است )ب   )ج( ماد

 ب  ب ا به م ظور قشویقآمورب ا اشنغال نیز با قصویب شوراب رر هرن ان یا مراکز حرنه
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قوان   پیش هاد عفو یا آرادب مشراط آنها را با قوجّه به عالقۀ مـکومان ا پیشرنت مـکومان می

چ ینق یکی دیگر (. هم91 ۀنامه ق  یم ک    )مادآنان در اشنغال ا رعایت مواد مربوط در این آیین

آرادب ا آرادب قـت نظارت ار اخنیارات شوراب مذکور مشارکت در پیش هاد اجراب نظاح نیمه

اب ش هق دادرس اجر هاب یادهاب الکنرانیکی استق به صورقی که در جرایم مشمول نظاحسامانه

 م دکاران ۀب  ب رن ان ا نظریّقوان  پس ار اصول گزارش شوراب رر هاحکاح کیفرب می

ابق اجنماعی معاانت اجراب احکاح کیفربق مر ی بر آنکه اجراب یو نعّالیّت شغلی یا حرنه

آموربق مشارکت در ق ااح رن گی خانوادگی ا یا درمان پزشکیق ار سوب آمورشیق حرنه

علیه در خارج ار مـیط رن انق در نرآی   اصالح اب ا یا جرران ضرر ا ریان بزه ی ه مـکوحٌ

آرادب ا آرادب قـت نظارت حکمق پیش هاد اجراب نظاح نیمه ۀؤثّر استق به دادگاه صادرک   م

هاب الکنرانیکی را ررق م رّرات راجع به دادرسی الکنرانیکی ب ه  ا میابق قصمیم این سامانه

  بب (. ب ین قرقیبق شوراب رر ه8263قانون آیین دادرسی کیفرب  112 ۀدادگاه اق اح ک   )ماد

 آرادب ا آرادب قـتبا مشارکت در ارائۀ پیش هادهاب مربوط به عفوق آرادب مشراطق نظاح نیمه

 شی ها نردایی ا حسن جریان آن در رن انهاب الکنرانیکیق در آغار نرای   حرسنظارت سامانه

 مهم دارد.

دسنورالعمل مصوّب  89 ۀب  بق در ماددر این راسنا ا به م ظور انزایش کارآم ب شوراب رر ه

 ۀشوراب مذکور مکلّف ش ه است به ریاست دادرس اجراب احکاح کیفرب ا با اخذ نظریّ 8261

م دکاران اجنماعی معاانت اجراب احکاحق به صورت مرقّب ا مسنمر قشکیل جلسه ده  ا در 

ت آرادب قـهاب آرادب مشراطق نظاح آرادب ا نیمهها ا درخواستخصوص اعیاب مرخصی

هاب الکنرانیکیق عفو رن انیان ااج  شرایط ا سایر مواردب که در قانون آیین نظارت سامانه

ها ا اق امات قأمی ی اجرایی سارمان رن ان ۀنامآن ا آیین 112 ۀبه ایژه ماد 8263دادرسی کیفرب 

 گیرب ک  .ان  قصمیما قربینی کشور براب این شورا م رّر ش ه
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 انضباطی. شورای 2-1-1-2

ها براب حفظ نظم ا پیراب رن انیان ار م رّرات دران رن ان یکی ار شوراهاب نعّال در ادارۀ رن ان

در صورت قخلّف  8263قانون آیین دادرسی کیفرب  134 ۀاست. به اسن اد ماد« شوراب انضراری»

انضراری رن انیق یکی ار ق ریهات )مـرامیّت ار مالقات ح اکثر قا سه نوبتق مـرامیّت ار 

مرخصی ح اکثر قا سه ماه ا مـرامیّت ار پیش هاد عفو ا آرادب مشراط ح اکثر قا شش ماه( با 

شود ا پس ار قأیی  دادرس اجراب احکاح اجراء رعایت ق اسب قوسّط شوراب انضراری قعیین می

ق امات ها ا اسارمان رن ان ۀنامالرنه در صورقی که احکاح مرقرط با این موضوع در آیین 8شود.می

سوّح ار هر یو نامهق اعمال یوآیین 871 ۀماد 8 ۀقأمی ی ا قربینی را معنرر ب انیمق با قوجّه به قرصر

آن  پذیر است ا بیش ارور مسن یم ار سوب شوراب انضراری امکانار ق ریهات ذکرش ه به ر

یادش هق شوراب  ۀنامآیین 879 ۀموکول به موان ت دادرس ناظر است. همچ ینق به موجب ماد

 قوان  ق ریهات م رّرش ه را به اکثریّت آراء به رور کلّی یا جزئیانضراری پس ار اقّخاذ قصمیم می

ا هرگاه در این م ّت مـکوح مرقکب قخلّف یا جرمی نشودق این  به م ّت شش ماه قعلیق ک  

شون ؛ در غیر این صورتق انزان بر مجارات قخلّف یا جرح ارقکابی اخیرق ق ریهات اجراء نمی

ق ریهات م رّرش ه در شوراب انضراری نیز اجراء خواه   ش . الرنه ق ریهات مذکور داراب آثار 

رگاه مـکوح منخلّف ار قاریخ آخرین قخلّف خود به م ّت یو قرعی نیز هسن  ق به صورقی که ه

سال مرقکب قخلّف یا جرمی دیگر نشود ا ار خود به رور مسنمر حسن اخالق ا رننار نشان ده ق 

شون ؛ در غیر این صورتق در مواقع عفو ا بخشودگی در ج ال آثار قرعی ق ریه م رّر م نفی می

شود ا مورد نظر قرار خواه  گرنت. ب ین قرقیبق م ظور میرننار مـکوح به ع وان امنیار م فی 

ستق به آنرین اشوراب انضراری در سه ق بیر کیفرردایانۀ مرخصیق عفو ا آرادب مشراط ن ش

                                                      
قانون  134 ۀمفاد مادرس  با قوجّه به بی ی ش ه است که به نظر مینامه نیز پیشآیین 871 ۀ. این اخنیار شوراب انضراری در ماد8

نسخ ضم ی ش ه است. الرنه در این صورتق ابهاماقی میرح خواه   ش ق ار جمله ای که آیا سایر  8263آیین دادرسی کیفرب 

 نامه( معنرر هسن   یا خیر.آیین 879ا  871اخنیارات مرقرط با این موضوع )م  رج در مواد 
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هاب ع ح قخلّف این شورا ا قأیی  پایر  ب رن انی نسرت به ضوابط رن انق صورقی که گزارش

 ا نراهم خواه   آارد.مسیر خراج موقّت یا دایم اا ار رن ان ر

 . شوراهای حلّ اختالف در امور زندانيان2-1-1-1

ی قوان  در اجراب بهنر سیاست کیفررداییکی دیگر ار شوراهاب مرقرط با امور رن انیانق که می

مشارکت ک  ق شعب شوراهاب حلّ اخنالف در امور رن انیان هسن  . در این رمی هق به اسن اد 

قوان  براب قضائیّه می ۀق رئیس قو8264ّقانون شوراهاب حلّ اخنالف مصوّب  8 ۀماد 3 ۀقرصر

رسی گی به امور خاص به قرقیب م رّر در این قانون شوراهاب قخصّصی قشکیل ده . همچ ینق 

قوان  در هر کلّ )مرکز امور( شوراهاب حلّ اخنالف کشور می ۀنامهق ادارآیین 819 ۀبر اساس ماد

اجرایی  ۀنامآمورب ا اشنغال یا رن ان با نظر سارمان ا در چارچوب قانون ا آیینمرکز حرنه

اب را براب حلّ اخنالف مـکومان ا شاکیان خصوصی آنان ایجاد شوراهاب حلّ اخنالفق شعره

 هاب کسب رضایت شاکی را که یکی ار شراطقوان  رمی هک  . ب ین قرقیبق شوراب مذکور می

نراهم ک   ا با اسنفاده ار راهرردهاب ع الت قرمیمیق مسیر  8کیفررداست اعمال اغلب ق ابیر

 کیفرردایی ار رن انیان را نراهم سارد.

مرکز امور شوراهاب حلّ اخنالف با ق 8261دسنورالعمل  39 ۀدر این راسناق به موجب ماد

 ۀف ایژحلّ اخنالشوراب »ها ا اق امات قأمی ی ا قربینی موظّف به قشکیل رن ان همکارب سارمان

به قع اد مورد نیار ش ه است. ررق این مادهق اعضاب این شوراها بای  ار قمامی « رن انیان امور

رن انی ا شاکی یا م ّعی خصوصی اسنفاده  ظرنیّت موجود در جهت ایجاد صلح ا سارش بین

شود قالش میرن انی  ک    ا در مسیر حلّ مشکالت آنان ا ایجاد قفاهم که م جر به آرادب

 ب  له است )قرین ن ش این شورا قالش براب جلب رضایت شاکی یا مـکوحٌمهم .مضاعف ک   

                                                      
گذشت( شاکی در م رّرات مربوط به قخفیف مجاراتق قعلیق  -جرران ق شرط رضایت )8263. در قانون مجارات اسالمی 8

مجاراتق آرادب مشراطق قعویق ص ار حکمق قعلیق قع یبق معانیّت ار کیفر ا نظارت الکنرانیکی در چارچوب عرارات 

  ا هّجرران خسارت شاکیق گذشت شاکی یا م ّعی خصوصی )به رور مسن ل یا به ع وان یکی ار جهات قخفیف( ا یا قع

 بی ی ش ه است.قرقیب جرران پیش
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(. در این راسناق ررق گزارش رسمی اریر دادگسنرب در قیرماه 8261 دسنورالعمل 86 مادۀ( ث)

اده ار فهاب عفو ا اسنب  ب رن انیان در اعیاب مرخصی ا بررسی درخواستق شوراب رر ه8269

مرخصی صادر  8نفر 638861هاق براب قع اد هاب اسنانهاب عفو در دادگسنربظرنیّت کمیسیون

ده . به موجب این گزارش ا همچ ین گزارش مرکز درص  رش  را نشان می 3441کرده است که 

ق قع اد 8261امور شوراهاب حلّ اخنالف در خصوص عملکرد شوراهاب حلّ اخنالف در سال 

پران ه  39312شوراب حلّ اخنالف ایژۀ رن انیان قشکیل ش ه است که با اراد قع اد  ۀشعر 811

ان . ررق گزارش نفر ار رن انیان آراد ش ه 9391مورد ار آنهاق در مجموع  31991ا مخنومه ش ن 

رن ان( قع اد  ۀهاب م جر به صلح ا سارش )ایژمرکز امور شوراهاب حلّ اخنالفق در پران ه

هاب م جر به ع ح صلح ا سارش ان . الرنه ررق این گزارشق قع اد پران هنفر آراد ش ه 82429

(. ار این راق 1: 8261مورد بوده است )مرکز امور شوراهاب حلّ اخنالفق  83321رن ان(  ۀ)ایژ

اده زهاب م جر به سارش انزایش یاب  ق رریعناً به قع اد رن انیان آرادش ه نیز اناگر قع اد پران ه

خواه  ش . ب ین قرقیبق قوجّه بیشنر به کارکرد شوراهاب مذکور ا نظارت بر حسن انجاح اظایف 

 ردایی را قسهیل خواه   کرد.ا اخنیاراقشانق نرای   اجراب سیاست حرس

 . سطح نظارت2-4

رب با هاب کیفبا قوجّه به ای که ممکن است سیاسنگذارب ا قانونگذارب در رمی ۀ سیاست

هاب اجرایی مواجه باش  ق ضرارب است نهاد یا نهادهایی به م ظور نظارت بر حسن اجراب چالش

بی ی شون . به آنها قعیین شون  قا با ش اسایی عوامل نردب یا سارمانی مشکالتق ق ابیر الرح پیش

رور خالصه در رمی ۀ نظارت بر اجراب سیاست کیفرردایی سه نهاد دیوان عالی کشورق دادسنانی 

آنرین هسن  . نظارت بر اجراب صـیح قوانین ار کلّ کشور ا دادسراب اننظامی قضات ن ش

هاب مخنلفی در قانون اساسی(؛ این اظیفه با راش 898اظایف دیوان عالی کشور است )اصل 

                                                      
ش ه قع اد کلّ صـیح است یا رقم اعالح 861638. در این قسمت ار گزارش ظاهراً اشنراه نگارشی رخ داده است. یا رقم 8

 هاب صادره براب رن انیان است.مرخصی
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قضایی در حال انجاح استق ار جمله ای که در برخی ار دعااب مهمق مرجع رسی گی  ۀقوانین ا رایّ

قانون آیین  479 ۀ( یا اعادۀ دادرسی )ماد8263قانون آیین دادرسی کیفرب  431 ۀمادنرجامی )

رس  دیوان در عرصۀ نظارت بر ( دیوان عالی کشور است. الرنه به نظر می8263دادرسی کیفرب 

اجراب صـیح قوانین )در ای جا قوانین کیفرردا( ک شی درخور قوجّه ن اشنه است ا به رور عاح 

دادرسی منمرکز ش ه است.  ۀخواهی ا اعادجاد اح ت رایّهق رسی گی به نرجاحدر رمی ۀ ای

رس  ار ظرنیّت ب ابراینق با قـلیل ا ارریابی امور یادش ه ار م ظر سیاست کیفررداییق به نظر می

قانون اساسی در این خصوص بهرۀ کانی برده نش ه است ا به نوعی ج رۀ نظارقی دیوان قوسعه 

 نیاننه است.

ا اجود اینق ک شگرب دادسنان کلّ کشور بیشنر نمایان ش ه استق به رورب که در م یریّت ب

قضائیّهق ن ش دادسنان کل در سیح دادسراها ا مراجع قضایی گسنرش یاننه است ا  ۀک ونی قوّ

 311 ۀهاب ح وق عامّه را داراست )ماداخنیار باررسی ا قذکّر ا ررح دعوا ا پیگیرب در رمی ه

(. بر این اساسق با قوجّه به ای که دادسراها ا نیز معاانت اجراب 8263آیین دادرسی کیفرب قانون 

احکاح کیفرب قـت م یریّت دادسنانی کل قرار دارن ق دادسنانی کل در سیاست کیفرردایی 

ق به م ظور کاهش 8261ک  . در این راسناق در دسنورالعمل سال ن شی درخور قوجّه را ایفاء می

کیفربق اظایف نظارقی منع ّدب بر عه ۀ دادسراها نهاده ش ه است. ار آن نراقرق نظارتق  جمعیّت

هماه گی ا پیگیرب در خصوص اجراب دقیق مفاد دسنورالعمل یادش ه با دادسنان کلّ کشور 

آنری ان اصلی سیاست کیفرردایی )به ار ن ش (؛ ب ابراین8261دسنورالعمل  37 ۀاست )ماد

سنان کلّ کشور هسن  . در این مجموعۀ نظارقیق رؤساب د( دادسراها ا دارداییخصوص حرس

 ۀنـو ( آیین نامۀ3) به اسن اد مادۀ به صورقی که قها نیز ن ش آنرین خواه   بوددادگسنرب اسنان

اجراب قرار قعلیق اجراب مجاراتق آرادب مشراطق قرار قعویق ص ار حکمق نظاح نیمه آرادب ا 

قوه  رئیس 8261هاب حرس ابالغی هاب الکنرانیکی ا جایگزینآرادب قـت نظارت سامانه

هاب سناناسنانق دا مسلّحسارمان قضایی نیراهاب  رئیسکل دادگسنرب اسنانق  رئیسق قضائیّه

ان  بسنر الرح براب اسنفاده ار قأسیسات ف ش هان الب ا نظامی پذیرن ۀ نظامی موظّعمومیق 
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نامه را نراهم ک   . ب ابراین ن ش نظارقی آنها صرناً انفعالی نروده ا بای  به ح وقی مذکور در آیین

نظارتق  بر   ا خود نیز عالاه ا نمایها ا لوارح اجراب کیفررداها را مهیّالق رمی هصورت ک شی ا نعّ

 ی ار نرای   اجراب سیاست باش  .جزئ

ششم  ۀقانون برنام 882 ۀب   )ت( ماد 2نهاد یادش هق با قوجّه به ای که ررق جزء  سهانزان بر 

مجار به ص ار قرار بارداشت یا حکم به رن ان هسن   ا  ضراربقوسعهق دادرسان ن ط در موارد 

رس  به دادسراب اننظامی قضات نیز موظّف به نظارت بر حسن اجراب این م رّره استق به نظر می

اب هسن  . در ااقعق براب نخسنین بار با ایجاد ن ش نوعی دادرسان موظّف به اقّخاذ چ ین رایّه

امی قضات در خصوص نظارت بر آراء کیفرب ار جهت احرار نظارقی ج ی  براب دادسراب اننظ

ضرارب بودن آراء سالب آرادبق ضمانت اجراب مؤثّرب قعیین ش ه ا در این میان اخنیار دادرسان 

 اعمال یا ع ح اعمال ق ابیر کیفرردا مـ اد ش ه است. ۀدر رمی 

ه هق م رّرات مربوط بششم قوسع ۀرس  این حکم ج ی  قانون برنامبر این اساسق به نظر می

ردا را قخصیص رده ا ار ردا ا بارداشتاخنیارات م اح قضایی در اعمال اخنیارب نهادهاب رن ان

این جهت بر آنها حاکم ش ه استق به صورقی که اگر دادرس ار آمار رن انیان ا نضاب آراد 

ط( وجب قوانین مربورن ان ا ظرنیّت پذیرش رن انیان میّلع باش ق ن ط در موارد ضرارب )به م

ن جز در موارد ضرارب به موجب قوانی»قوان  حکم به بارداشت یا حرس صادر ک  . الرنه قی  می

ق عرارت مذکور ب ین نخستقوان دا برداشت ار آن داشت:  برانگیز است ا میابهاح« مربوط

ت حرس اسمع است که دادرس ن ط در مواردب که ررق قانون ملزح به حکم به بارداشت یا 

ق ضرارب بودن به مع اب موارد الزاح قانونی نیستق بلکه ناظر به داّحقوان  اق اح به آن ک  . می

مواردب است که دادرس با قوجّه به اخنیارب که در این رمی ه دارد حکم به بارداشت یا حرس را 

قوجّه به  اضرارب قشخیص ده . اگرچه قفسیر نخست بیشنر به نفع مرقکب ا کیفررداقر استق ب

ای که دادسراب اننظامی قضات ملزح به نظارت بر حسن اجراب این ب   ش ه استق در هر صورت 

حییۀ اخنیار دادرسان در این رمی ه با مـ ادیّت مواجه است ا براب هر قصمیمی که در این 

 تک    موظّف   قوجیهی م اسب را ارائه ده   قا در دادسراب اننظامی قضاخصوص اقّخاذ می
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مورد بارخواست قرار نگیرن . امی  است در دسنورالعمل موضوع این ب  ق شیوۀ اجراب شایسنه ا 

 بی ی شود.موسّع این قکلیف قانونی پیش

 . سطح حمايتی؛ حاميان مالی زندانيان غيرعمد2-5

هایی منع ّد به م ظور کاهش با قوجّه به جمعیّت باالب رن انیان در کشورق نهادها ا خیریّه

هاب ناشی ار رن ان بر خانوادۀ رن انی ا نیز کمو مالی به رن انیان نیارم   در آسیب

 آنرین هسن  . قمرکز این نهادها برهاب مالی )با قمرکز بر دیهق مهریه ا نف ه( ن شمـکومیّت

میرح است. در این « رن انیان غیرعم »کاهش جمعیّت کیفرب مـکومان مالی با ع وان عمومی 

ام اد اماح خمی ی )ره(ق سناد مردمی رسی گی به امور دیه ا کمو به رن انیان  ۀکمین رمی هق

هاب ا ب یاد قعاان رن انیان در راسناب پرداخت کمو 3هاب حمایت ار رن انیانانجمن 8نیارم  ق

کز بر رک   . الرنه ب یاد قعاان رن انیان با قممالی معوّض )ااح( یا غیرمعوّض به رن انیان اق اح می

 ردایانۀ خود رارایی رن انیان ا نراهم کردن امکان درآم رایی قوسّط آنانق اه اف حرساشنغال

هاب حمایت ار رن انیان نیز عموماً با اه اف ب یاد(. همچ ین انجمن ۀاساس ام 8 ۀک   )ماددنرال می

 ۀاساس ام 3 ۀ  )مادانمعیشنی ا مراقرنی در حین اجراب مجارات حرس ا پس ار آن ایجاد ش ه

ها ار جمله در خصوص هاب حمایت ار رن انیان(. با اجود اینق برخی ار اخنیارات انجمنانجمن

رن انیانق بارسارب شخصیّت ا اصالح ا ارشاد رن انیانق کمو به رن انیان در  ۀکمو به خانواد

ا هاب شغلی ینرصتکمو به اشنغال رن انیان پس ار آرادب با ایجاد ا اب جهت آمورش حرنه

ردایی اثربخش هسن   ا در عمل نیز اساس امه( به رور غیرمسن یم در رن ان 2 ۀکمو مالی )ماد

                                                      
ط هاب مالی )اعیاب ااح به رن انیان قوسّردایی ار مـکومیّتسارکارهاب این سناد به صورت مرسوط در قسمت ج رش حرس. 8

 ان .سناد دیه( قریین ش ه

انجمن حمایت  43( قع اد http://khairieh.irهاب کشور )ها ا سمنرسانی خیریّه. ررق نهرست م نشرش ه در پایگاه اراّلع3

   . ان  ا در حال نعّالیّت در این رمی ه هسنار رن انیان به صورت رسمی به ثرت رسی ه
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ان . ب ابراینق نهادهاب مذکور انزان بر سایر ها آراد ش ههاب انجمنقع ادب ار رن انیان با کمو

 .ردایانۀ مؤثّرب دارن شانق ن ش حرسحماینیهاب هاب ذاقی خودق با ک شها ا رسالتصالحیّت

 نتيجه

جانره ا منوارن سیاست کیفرردایی در راسناب دسنیابی به اه اف م رّر در اس اد ا اجراب همه

ق رئیس مشیدر سیح خطّهاب باالدسنی م وط به ق ویّت رکن اجرایی این سیاست است. برنامه

رردایانهق قشویق ک شگران نعّال در این عرصهق پذیرش هاب کیفقضائیّه با اسنمرار ک ش ۀقوّ

ها ا نامهسو با کیفرردایی ا قسریع در ابالغ آییندادرسی هم ۀهاب اعاددرخواست

هاب مرن ی بر قوانین ن شی پر رنگ در بسنرسارب م رّراقی خواه  داشت. همچ ینق دسنورالعمل

 در نظارت بر حسن اجراب قوانین کیفررداق امکانبا اسنفاده ار ظرنیّت مغفول دیوان عالی کشور 

 پیش هادکردنی است.« برنامۀ پایش کیفرردایانه»ررّاحی 

 قضایی استق اگرچه ررق قوانین ا م رّرات موجود ۀیدر سیح قعیین کیفرق که مربوط به را

دادرسان به مع اب عاح بای  ن شی کلی ب داشنه باش  ق امکان انزایش ک شگرب دادرسان 

هاب کیفرب ا قج ی نظر ا دیوان عالی کشور در این خصوص با اسنفاده ار اخنیارات دادگاه

 اصالحات قانونی ضرارب است. قانونی نعلی نراهم است. الرنه در برخی مواردق نیار به

در سیح نظارتق با قوجّه به ن ش ج ی  دادسراب اننظامی قضات در نظارت بر ضرارب بودن 

قوان انزان بر دیوان عالی کشورق دادسراب مذکور را رکن هاب مربوط به حرسق میمـکومیّت

ان هاب قضایی ا دادسنهاب حورهردایی قلم اد کرد. در این سیحق دادسناننظارقی سیاست حرس

 کلّ کشور نیز اظایف نظارقی خود را دارن .

در سیح پیش هادسارب براب کیفررداییق دادرس اجراب احکاح کیفرب ا کمیسیون عفو ا 

دارن . همچ ینق در این سیحق شوراهاب « مـکومان»قخفیف ن شی مهم در کیفرردایی ار 

ردایی ن ش قوان   در حرسمی« ر رن انیانحلّ اخنالف در امو»ا « انضراری»ق «ب  برر ه»

قرب ار رریق اعیاب مرخصی ا آرادب مشراط داشنه باش  . در این سیحق معاانت ک   هقسهیل
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اجراب احکاح کیفرب در به حرکت درآاردن چرخۀ کیفرردایی ار مـکومانق ن ش ب یادین ا 

 قرب دارد.گسنرده

هاب حمایت ار ل ب یاد قعاان رن انیانق انجمندر سیح حمایت نیز نهادهایی مخنلف شام

هاب ام اد اماح خمی ی )ره( با اسنفاده ار اخنیارات ا بودجه ۀرن انیانق سناد دیه ا کمین

آنرین هسن  . با هاب مالی ن شردایی در مـکومیّتش ه ار مردح ا دالتق در حرسآاربجمع

ک   ه ار کمو این نهادها براب آرادب قعی خیرهاجود اینق اگرچه آمارهایی مخنلف ا در موا

یشنر قوان  به گسنرش برن انیان معسر اعالح ش ه استق ارریابی اثربخشی ااقعی این نهادها می

ردایانۀ این نهادها در یو مجموعه ردایی م جر شود. در این راسناق ادغاح کارکرد حرسحرس

 را نراهم خواه  آارد.امکان سیاسنگذارب یکپارچه ا ارریابی آن 

در  ده  ک ش مجریان سیاست کیفرردایینرای  ش اسی اجراب سیاست کیفرردایی نشان می

گانۀ نوق مرن ی بر یو الگو ا برنامۀ هماه گ ا منوارن نیست. ار این راق ضرارب سیوح پ ج

پیشررد  راست با نگاهی جامع به ک شگران یادش ه ا بارش اسی ن ش ا قأثیر هر یو ار آنان د

سیاست کیفررداییق دالیل ک شگرب ناکانی برخی ار مجریان )به خصوص در سیح دادرسان( 

 ش اسی شون  ا راهکارهایی ار جمله برخی ار پیش هادهاب این نوشنار در نظر گرننه شون .آسیب
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 منابع

 الف. فارسی

ق در علوح ج ایی: «م ی قخفیف مجارات: سلی ت میلق یا اخنیار (. »8212نیاق حسین. )آقائی -

ار اسناد دکنر مـمّ  آشورب(ق چاپ ااّلق قهرانق سارمان میالعه   )مجموعه م االت در قجلیل

  ها )سمت(.ا ق این کنب علوح انسانی دانشگاه
 ( .8268آنسلق مارک .)حسین نجفی ابرن آبادبق ق قرجمۀ مـمّ  آشورب ا علیدناع اجنماعی

 اننشارات گ ج دانش.چاپ چهارحق قهرانق 

 ( .8261الهاحق غالمـسین ا مصیفی نصیرب« .) آرادب عمل قضایی در ص ار قرارهاب قأمین

 .17 ۀق سال بیست ا سوحق شمارنصل امه مجلس ا راهرردق «کیفرب

 ( .8217بولُوق برنار .)حسین نجفی ابرن آبادبق چاپ هشنمق قهرانق ق قرجمۀ علیکیفرش اسی

 اننشارات مج .

 حسین نجفی ابرن آبادبق چاپ علی ۀق قرجمهاب کیفربقاریخ ان یشه(. 8269ق ژان. )پرادل

 .پ جمق قهرانق اننشارات سمت

 ( .8219جمادبق علی« .)هاق با قأکی  بر کاهشن ش دادگاه قج ی نظر اسنان در قع یل مجارات 

 .11 ۀق شمارمجله ح وقی دادگسنربق «مجارات حرس

  حسین نجفی علی ۀق قرجمهاب بزرگ سیاست ج ایینظاح(. 8262رب. )مارقیق می -دلماس

 ابرن آبادبق چاپ داّحق قهرانق نشر میزان.

 قنشریه ن ه ا ح وق اسالمیق «قصمیم دادگاه: حق یا قکلیف(. »8268نژادق اسمعیل. )رحیمی 

 .4 ۀحق شمارسال داّ

 م ارق چاپ ااّلق قهرانق اننشارات سیاست ج ایی قوسعه (. درآم ب بر8262اله. )صادقیق الی

 مج .
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 مجله ح وقی ق «هاقأمالقی در باب مسن ل بودن احکاح دادگاه(. »8213رادق مـمّ . )صالـی
 .43 ۀدادگسنربق شمار

 ( .8247صانعیق پرایز« .)هاب ق شمارهمجله کانون اکالق «ب قضاتأثیر عوامل شخصی در رأق

 .888قا  896

 گزارش (. 8214رح(. )اراپایی مسائل مربوط به ج ۀگراهی ار نویس  گان شوراب اراپاق )کمین
مرکز میالعات قوسعۀ قضاییق معاانت ح وقی ا قوسعۀ  ۀق قرجمۀ ااح  قرجمردایی اراپاجرح

 قضائیّهق چاپ ااّلق قهرانق اننشارات سلسریل. ۀقضایی قوّ

  قضائیّه به سران سه قوّه ا م امات  ۀقوّ 8261گزارش اریر دادگسنرب دربارۀ عملکرد سال

پذیر در: ق دسنرس8269قضائیّهق قیرماه  ۀقوّ ۀجمهورب اسالمی ایرانق اجالس بزرگ اشت هفن

(www.justice.ir .) 

 ( .8269الررژق کریسنین .)حسین نجفی ابرن آبادبق ق قرجمۀ علیدرآم ب بر سیاست ج ایی

 .چاپ ششمق ایراست چهارحق قهرانق نشر میزان

 ( .8211مـمودب جانکیق نیرار« .)ق ها(هاب علوح ج ایی )مجموعه م الهقارهق «نظاح کیفردهی

 حسین نجفی ابرن آبادبق چاپ ااّلق قهرانق نشر میزان.ریر نظر: علی

  ق 8261مرکز امور شوراهاب حلّ اخنالفق گزارش عملکرد شوراهاب حلّ اخنالف در سال

 (.www.shoradad.irپذیر در: )دسنرس

 (.8216مهراق نسرین« .)ق مجلهنصل امه ح وقق «ره مودهاب قعیین مجارات در انگلسنان ا الز 

 .2 ۀق شمار49 ۀدانشک ه ح وق ا علوح سیاسیق دار

 ( .8269میرخلیلیق سی  مـمودق ا ق ی یع وبی« .) بررسی عوامل قضایی انزایش جمعیّت کیفرب

 .13 ۀشمارق نصل امه راهرردق «هارن ان

 هاب پژاهش در نظاح ع الت درآم ب بر بایسنه(. »8263حسین. )نجفی ابرن آبادبق علی

ق هاشها ا چالم االت برگزی ه همایش ملی پژاهش در نظاح ع الت کیفرب: نرصتق «کیفرب

 چاپ ااّلق قهرانق نشر میزان.
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