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Abstract 
The semi-liberal system is one of the institutions providing the opportunity 

of social activities for the prisoners to work outside the prison in order to 
reduce the harmful effects of imprisonment and facilitate the effective return 
to society after spending their conviction period. Despite the fact that the 
origin of the institution traces back to the system of gradual or Irish 
imprisonment in France, its adoption in line with the principle of applying the 
minimum imprisonment in the Islamic criminal law on the one hand, and its 
conformity with the doctrine of the religious teachings regarding the 
opportunity to work out of the prison on the other, provoked the legislator in 
2013 to establish this French institution in the penal code of the country. In 
the present paper, through a descriptive-analytic method, it is attempted to 
study the status of the semi-liberal system in two systems of Iranian and 
French criminal law concurrently in order to identify the advantages and 
disadvantages of each one by means of demonstrating the existing similarities 
and differences. 
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تحلیلی 
  آن   مبانی فقهی     هب    رویکردی     با   فرانسه    و   اریان   کیفری    رد حقوق  آزادی   نظام نیمه   رب    

 1روح اهلل اکرمی
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 چكيده 

در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات  آزادینظام نیمه
حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت 

. به رغم آنکه سازدهای اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم میفعالیت
گردد، ندان در فرانسه بر میخاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی ز

حبس در فقه جزایی اسالم از ی با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه
های شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان سو و تطابق آن با آموزهیک

بر  1392برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسالمی را در سال 
. در نوشتار داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نمایدآن 

توصیفی تالش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام  –حاضر با روشی تحلیلی 
آزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از نیمه

 اسن و معایب هر یک شناسایی شود.طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت مح
 

فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری فرانسه، حبس، نظام  :یدیواژگان کل
آزادینیمه
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 مقدمهمقدمه

ی ای که زمینهرود، به گونههای حبس به شمار میآزادی در شمار جایگزیننظام نیمه

سازد. به بازپروری محکومان را طی یک فرآیند قراردادی نمودن حقوق کیفری فراهم می

آزادی محکوم در طول روز و بدون نگهبان کار خود دانان فرانسوی در نظام نیمهتعبیر حقوق

ها و روزهای تعطیل را در زندان سپری دهد، و شباز محیط زندان انجام میرا در خارج 

آزادی را از نظام کیفرهای (. ایشان نظام نیمه31: 1388؛ آنسل، 134: 1374)پرادل، « کندمی

محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر از جمعه »دهند که در آن ای تمییز میپایان هفته

کند و در روزهای کاری هفته به دنبال زندگی معمولی خود میشب تا صبح دوشنبه تحمل 

 1(.31: 1388 )آنسل،« رودمی

 .کاوید حبس بارزیان آثار تقلیل برای تالش راستای باید در را آزادینیمه نظام یریشه

 را آن بنتام که نحوی به بود هاکالسیک توجه مورد تدابیر جمله از حبس که مجازات

 مجازات اعمال از نظر مورد اهداف حصول جهت کیفری اجرایضمانت ترینمناسب

 از نمودند وارد بدنی هایمجازات به که انتقاداتی دنبال به غربی کشورهای در دانست،می

 مورد اهداف به دستیابی جهت حبس کیفر پذیریتطبیق بر مبنی که پیشنهاداتی و سو،یک

 شد مطرح اجتماعی دفاع و تحققی نظیر جزایی حقوق مکاتب سوی از مجازات اعمال از نظر

 نه زمانی گذشت با. شد تبدیل کشورها از بسیاری کیفری زرادخانه در رایج مجازاتی به

 جامعه، به زیاد هایهزینه تحمیل قبیل از مختلفی ابعاد در حبس کیفر سوء آثار طوالنی چندان

 در آنها ترجدی اما و دوباره تکرار تسهیل و بزهکاران بازپروری و اصالح در ناکامی

 مارک که ایگونه به. گشت نمایان تدریج به حبس از رهایی از پس مجرمانه هایفعالیت

                                 
1 . Arrêts de fin de semaine 
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 بیستم سده هایانسان» نویسدمی آن خصوص در نوین اجتماعی دفاع مکتب بانیان از آنسل

 یهمه که است آن حقیقت اما دانند،می محکوم اجتماعی بازپروری یوسیله و مکان را زندان

 از باشد بزهکاری مقابل در واکنش اصلی ابزار بایدمی که زندان. است رفته باد بر ها امید

 دلیل همین به است؛ شده تبدیل آن به یا و بوده جرم تکرار یمدرسه صورت به آغاز همان

 شد، برخوردار مهم بس اهمیتی از پاریس،که 1950 شناسیجرم المللیبین کنگره که بود

: 1375 آنسل،) «دهد اختصاص "زندان زاییجرم" مسأله به را خود کار از قسمتی توانست

های طوالنی مدت مورد آزادی تنها برای حبسبا وجود این در کنگره مزبور نظام نیمه (.87

 (.Lopez-Rey and Germain, 1964: 97)توجه قرار گرفته بود 

 ایفرقه هایزندان پیرامون تأمالتی کتاب انتشار به را زندان به نسبت هادیدگاه تحول

 از الهام با که دهندمی نسبت میالدی 1690 سال در فرانسوی کشیش مبیون ژان اثر مذهبی

 به که نهاد جا بر تأثیری چنان حبس کیفر سازیانسانی و سازیفردی اصول مبنای بر و دین

 انضباط، یزمینه در قواعدی حاوی که هازندان نوین مقررات یکلیه» فرانسوی پرادل تعبیر

 در که هازندان جدید مقررات همچنین و هستند معنوی مددرسانی مالقات، کار، بهداشت،

 گرفت، قرار اروپا شورای وزرای کمیته تصویب مورد که میالدی1987 فوریه 12 تاریخ

 هوارد جان وی از بعد(. 34-37: 1374 پرادل،) «جمعند مبیون کوچک کتاب در همگی

را  زندان یدرباره خود مطالعات نتایج بود، شده فرانسه در زندان گرفتار خود که انگلیسی

 قوانین تدوین در نفر دو این آثار فرانسه انقالب از بعد. رسانید چاپ به میالدی1777 سال در

: 1385 مارتینژ،) بود مؤثر بسیار زندانیان جداسازی و بندیطبقه یزمینه در ویژه به مقررات و

 راستای در که آمد وجود به نهضتی گیریشکل یزمینه میالدی نوزدهم قرن از و ؛(175 و 95

 زداییحبس به فراتر شکلی در و حبس اجرای هایرژیم اصالح به مزبور پیامدهای تقلیل

ی همین نهادهایی است که در تقلیل آثار حبس به کار آزادی از جملهنظام نیمه .شد منجر

با توجه به فراگیر نبودن تمایل در غالب قضات جهت کنارگذاشتن ضمانت  گرفته شده است.

آزادی راهکارهای مناسبی هستند که به هایی مانند نیمهاجرای حبس برای بزهکاران، نظام

ها، در واقع تضمین آزادی بیشتری از ن به جای خالی کردن زنداننظراتعبیر برخی از صاحب

 (.Cassani, 1983: 173سازند )افراد را مهیا می



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم  
س ق ا

حقو تطبیقی 
 و

ب
غر

– 
 سال

ارم
چه

ش  –        ماره
وم    

س
-      

ییز        پا
139

6
 

 

 

6 

 
المللی آزادی در برخی از اسناد بینمقابله با آثار سوء حبس از طریق به کارگیری نظام نیمه

 شماره قطعنامهموضوع  عمومی ( مصوبه مجمع29نیز مورد توجه قرار گرفته است. در ماده )

 نوجوان عدالت اجرای برای متحد ملل سازمان معیار قواعد راجع به حداقل1985در  33/40

 نصف: مانند نهادی شبه ترتیبات ساختن فراهم در هاپکن بر تالش دولت معروف به قواعد

 در جوانان به که ترتیباتی سایر یا و روزانه آموزشی مراکز منزل، در آموزش در منزل، اقامت

در برنامه ایدز سازمان ملل یاری رساند تأکید شده است.  اجتماع به مناسب و مجدد بازگشت

بینی شده ها پیشترتیباتی برای پیشگیری از انتقال بیماری ایدز در زندان 1999متحد مصوب 

( 49آزادی در عداد این تدابیر مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق مواد )است که نظام نیمه

آزادی سازی زندانیان از نظام نیمه( این سند بر ضرورت احتراز از محرومk( از بند )50و )

اجتماعی به  خدمات و روانی حمایت پزشکی، هایتأکید شده و آن را ترتیبی برای مراقبت

 زندانیان مبتالی به ایدز دانسته است.

آزادی، ی نظام نیمهدر نوشتار حاضر تالش شده است پس از بیان مختصری از پیشینه

حلیل مقررات تموقعیت آن را از منظر منابع اسالمی مورد بررسی قرار دهیم، و در ادامه به 

ن مقررات آن در حقوق کیفری کشورمان بپردازیم. از آنجا که قانونگذار ایرانی در تدوی

رسی مقررات موضوعه به قوانین فرانسه ملهم و متأثر بوده است، در برآزادی از نظام نیمه

 شکل تطبیقی به موضوع پرداخته شده است. 

 

 آزادیآزادی. پيشينه نظام نيمه. پيشينه نظام نيمه11

 جمله از غربی حقوق کیفری کشورهای در باید آزادی راخاستگاه حقوقیِ نظام نیمه

 1828 سال در بار نخستین نظام این .کرد جستجو زندان ایرلندی یا 1تدریجی نظام و فرانسه

 شد بسته کار به زندان به محکومان درباره فرانسوی دریادار نوویل دو هاید ابتکار به میالدی

 1840 سال در. شد گذاشته اجرا یمرحله به ایرلند در کرافتون والتر توسط بعد و چندی

 مورد در را تدریجی روش استرالیا، نورفولک، نزدیک جزایر در ماکونوشی میالدی کاپیتان

                                 
1 . Du système progressif 
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 امتیازات از داشتند خوب رفتار و کار که زندانیانی .کرد اجرا انگلستان از شدگان تبعید

 انگلستان، روش به مراجعت از پس مذکور دریایی نیروی کاپیتان.شدندمی برخوردار بیشتری

 نامیده ایرالنده رژیم مذکور روش و گذاشت اجرا مورد به ایرالنده هایزندان در را مذکور

 (.223: 1368شد )دانش، 

 انفرادی روش که نخست، یمرحله در که است ترتیب این به تدریجی روش مراحل

 روزها زندانیان ،«مختلط روش» دوم، یمرحله در. گیردمی قرار ابورنین تحت زندانی است،

 سر به خوابگاه در انفرادی طور به هاشب و کنندمی تحصیل یا کار جمعیدسته طور به

 و بروجردی گودرزی) شودمی مندبهره آزادینیمه روش از زندانی سرانجام. برندمی

 مشروط آزادیآمیز بودن مراحل قبل نوبت به در صورت موفقیت (.136: 1386 مقدادی،

خواهد بود،  او پسندیده رفتار پاداش مجازات، یدوره اتمام از رسد که پیشزندانی می

 دهد،می خود اجتماعی انطباق تجدید برای وی که ناتی استتضمی با توأم رفتاری که

 از پس مشروط، آزادی لئوته یو بنا بر گفته داردمی محرز پاداش این برای را او شایستگی

 و 1954 هایسال است. روش مزبور که بین کامل آزادی از قبل بند دومین آزادی، نیمه

نظام  داشت، و آمیزیموفقیت نتایج و 1شد گذارده به آزمایش فرانسه هایزندان در 1958

آیین  پذیرفت، در قانونمی مشروط آزادی و زندان بینابین یمرحله عنوان به را آزادینیمه

 (58: 1351، ناصری). یافت رسمیت 1958 مصوب کیفری دادرسی

یا تدریجی پذیرفته  فرابر روش مراحل از یکی آن که به عنوان بر عالوه آزادینظام نیمه

تا حداکثر  هایهای طوالنی مدت بود، پس از اجرا در قلمرو حبسشد، که البته ناظر بر حبس

-Lopez-Rey and Germain, 1964: 97) 1963سه ماه در حقوق کیفری بلژیک در سال 

 پذیرفته شد که طبق آن 1970 ژوئیه 17 به موجب قانون مصوب (، بعدها در فرانسه نیز98

 ماه شش از بیش محکومیت مدت صورتی که محکومیت، در حکم یصادرکننده دادگاه

 (60: 1351 ناصری،).دارد مقرر محکوم درباره را آزادینیمه اجرای توانستمی نباشد،

                                 
این روش متکی  1959ی قانونی نبود و از سال آزادی دارای پشتوانهالزم به ذکر است در این دوره، اجرای نظام نیمه 1

 (.Lopez-Rey and Germain, 1964: 93-94بر نص قانونی شد )
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 در مداوم نظارت بدون و زندان مؤسسه از خارج در تا دادمی اجازه محکوم به این نظام 

 منظور به یا جامعه به آینده در ورود منظور به دارند، آزاد و زندانی غیر کارگران که شرایطی

 ایحرفه فعالیت درمانی، اقدام جهت به یا خود خانوادگی زندگی در اساسی مشارکت

: 1386 جعفرزاده،. )باشد داشته موقت کار یک یا کاراموزی ایحرفه فراگیری آموزشی،

 نظام از برخورداری امتیاز فرد 5891 به 1992 تا 1991 زمانی یبازه در فرانسه در(. 125-124

 %4 و تحصیل، برای %19 اشتغال، جهت به %77 میان، این در که است شده اعطا آزادینیمه

 اندشده ارفاقی نهاد این مشمول خویش خانواده از مالی حمایت نظیر جهات سایر لحاظ به

(Ruggiero et al, 1995: 84.) 

 کیفر جرم 311 به نزدیک برای که فرانسه کیفری حقوق در آزادی،نیمه نظام امروزه

آزادی شود. روش نیمهبه دو صورت اجرا می ،(35: 1387 طغرانگار،) است داشته مقرر حبس

ی پایانی اجرای حبس که میراث روش تدریجی یا فرابری است که در سال به عنوان مرحله

کیفری فرانسه از سوی ( قانون آیین دادرسی 723-1ملغی شده است، که وفق ماده ) 1975

آزادی به عنوان نوعی قاضی اجرای مجازات قابل اعمال است. حالت دوم روش نیمه

( توسط دادگاه در مورد 132-25محکومیت کیفری و به عنوان نهادی مستقل حسب ماده )

هدف از  1گیرد.شوند مورد حکم قرار میسال حبس محکوم میکسانی که حداکثر به دو 

های طوالنی برای بازگشت به جامعه، و سازی محکومین به حبساً آمادهروش نخست عمدت

 ,Lopez-Rey and Germainهای کوتاه مدت است )در روش دوم پیشگیری از آثار حبس

1964: 95.) 

 تشکیل به مربوط قانون اجرایی نامهآیین به ما کشور آزادی درپیشینه تأسیس نظام نیمه

 که اطفالی مورد در» داشتمی گردد که مقرربر می 1347مصوب  بزهکار اطفال دادگاه

 آخرین در باشد، ماه شش از بیش زندان یا و تربیت و اصالح در قسمت هاآن توقف مدت

 دهد، تشخیص مناسب را طفل اخالقی و روحی وضع و رفتار کانون، مدیر چنانچه توقف ماه

                                 
 و اجرایی آزادینیمه نظام عنوان به اول روش موضوع آزادینیمه از حاضر به جهت رعایت ایجاز در کالم، نوشتار در 1

 .ایمنموده یاد اصلی آزادینیمه نظام تعبیر با دوم روش از
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 است داشته اعزام کانون به را طفل که دادگاهی قاضی تأیید از پس و اطالع با تواندمی

 در یا کرده کار اعتماد مورد کارفرمای نزد خارج در روزها طفل که نماید موافقت

 .«کند مراجعت کانون به هاشب و نماید تحصیل باشد کانون موافقت مورد که آموزشگاهی

 منعقد قراردادی مربوط کارفرمای با باره این در کانون مدیر» مطابق تبصره این ماده

 مددکاران یوسیله به اطفال غیاب و حضور و تحصیل کار، ینحوه در و خواهد نمود

 نقض صورت در داشت؛ خواهد نظارت شوندمی تعیین نظر این از که نمایندگانی یا اجتماعی

 مربوط دادگاه به مجدد تصمیم اتخاذ جهت فوراً  مراتب طفل یوسیله به ماده این مقررات

 .«شد خواهد اعالم

( ضمن 51در ماده ) 1354 مصوب تأمینی اقدامات و هازندان سازمان نامهمتعاقبًا آیین

 عده آن»و با تعمیم آن نسبت به دیگر محبوسین اشعار داشت « آزادینیمه»تصریح بر عنوان 

 زندان از خارج کشاورزی و صنعتی مؤسسات در کار به اشتغال شرایط واجد که زندانیان از

 تخصص و استعداد با متناسب شغلی هاآن برای مذکور مؤسسات در که صورتی باشند، درمی

 کار به دولتی یا خصوصی مؤسسات در آزادینیمه روش از استفاده با توانندمی نباشد هاآن

( باید از مابقی مجازات 50شوند. در این صورت عالوه بر شرایط مذکور در ماده ) گمارده

 «.انده باشدها بیش از یک سال باقی نمآن

( قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 11پس از پیروزی انقالب اسالمی در ماده )

بینی شد. پیش« حبس با خدمت»آزادی تحت عنوان نوعی محدود از نظام نیمه 1382مصوب 

و  دادستان پیشنهاد و علیهمحکوم درخواست به توانندمی نظامی هایدادگاه»مطابق این ماده 

نباشد  سالیک از بیش که را وی حبس مدت باز نیمه و باز زندان به مربوط مقررات رعایت

مراکزی  یا مربوط یگان به مذکور محکومان صورت این در. نمایند تبدیل خدمت با حبس به

در  روزانه خدمت پایان از پس و شده معرفی کنندمی تعیین خدمت برای مسلح نیروهای که

 خدمت با حبس دستورالعمل«. شوندمی نگهداری شده تعیین که مرکزی یا یگان بازداشتگاه

 توسط رییس 1383 نیز در سال مسلح نیروهای جرایم مجازات قانون (11) ماده تبصره موضوع

 در حبس هایمحکومیت چنانچه»( این دستورالعمل 6قضاییه تصویب شد. مطابق ماده )قوه

 نباشد سال یک از بیش هاآن حبس مجازات مجموع که صورتی در باشد، متعدد یهاهدادنام
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 خدمت، با حبس مجازات اجرای حین در چنانچه«. است اعمال قابل خدمت با حبس

 از دیگری نحو هر به یا تخلفات به رسیدگی هایهیأت قطعی رأی به موجب لیهعممحکو

 به نگهداری مرکز یا یگان در لیهعممحکو نگهداری که صورتی در یا شود، اخراج خدمت

 نگهداری مرکز رییس یا یگان فرمانده تشخیص به دیگری علت هر یا تخلفات ارتکاب علت

 ( دستورالعمل اجرایی29جدید، طبق ماده ) جرم ارتکاب صورت در یا و نباشد به مصلحت

 دادگاه یا خدمت با حبس حکم صادرکننده دادگاه موافقت و حکم مجری دادستان پیشنهاد با

 ید.آیدر م اجرا به زندان در حبس مجازات بقیه جانشین،

ی یک روش اجرای کیفر سالب آزادی دیده آزادی صرفاً به مثابهمزبور نیمه در مقررات

شد که در حقیقت مجریان این امتیاز به محبوسین داده می شده بود که اصوالً به تشخیص

ود. برای نخستین بار نظام حقوق جزای فرانسه ب آزادی اجرایی درمعادل همان نظام نیمه

در قانون مجازات  گیردمی قرار دادگاه محک مورد مستقالً  کهآزادی در قالب نهادی عام نیمه

 بینی شد که در نوشتار حاضر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.پیش 1392اسالمی مصوب 

   

 1آزادیآزادی. مبانی فقهی نظام نيمه. مبانی فقهی نظام نيمه22

آزادی مستلزم ایضاح موقعیت مجازات حبس در بررسی رویکرد فقه نسبت به نظام نیمه

در صورت احراز بنای سیاست کیفری اسالم در رویکرد حقوق اسالمی است؛ چه این که 

آزادی نیز با اجتماع شرایط ی حبس نظیر نظام نیمهحداقلی به حبس، نهادهای محدودکننده

هایی که بتوان تطابق آن شود نشانهیابند. در ادامه تالش میرا می در این راستا قابلیت توجیه

 آزادی مورد بررسی قرار داد اشاره خواهد شد. را بر نظام نیمه

 . جایگاه حبس در حقوق کيفری اسالم1-2

 تعزیر و حد قلمرو دو در را اجرای حبس ضمانت مشروعیت بایستمی در این قسمت

 .دهیم قرار بررسی مورد

                                 
: 1393است و منابع استنادی منقول از آن است: اکرمی، بخش مربوط به رویکرد حقوق اسالمی برگرفته از منبع ذیل  1

 .به بعد 112
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 های حدی. حبس1-1-2

 باشند.حدود کیفر حبس در سه مورد تشریع شده است که به صورت مؤبد می در عرصه

در خصوص سرقت، اگر کسی دو مرتبه آن را انجام داده و هر بار حد بر وی جاری شود، 

در مرتبه سوم مجازات او حبس است، و در این زمینه عالوه بر روایات متعدد ادعای اجماع 

(. لیکن در مدت حبس اختالف نظر وجود 437: 5، ج1407ت )شیخ طوسی، نیز شده اس

ای که محکوم اند، به گونهدارد، مشهور فقها مجازات مذکور را از نوع حبس ابد تلقی نموده

طرابلسی،  41: 1403؛ حلبی، 437: 5، ج1407تا پایان عمر باید در زندان بماند)شیخ طوسی، 

؛ 184: 1410؛ عالمه حلی، 163: 1408؛ محقق حلی، 561: 1405؛ ابن سعید حلی، 545: 1406

در  1(؛ مفاد برخی روایات وارد شده که بر تخلید سارق در زندان،262: 1410شهید اول، 

اند، داللت بر حکم مذکور تصریح فرموده 3یا مؤبد بودن آن 2حبس ماندن وی تا زمان مرگ

برخی  4واند در صورت توبه او را آزاد سازد.تدارند. با وجود این بسیاری نیز معتقدند امام می

 ؛599: 1422 لنکرانی، اند )فاضلاند که مستندی برای موضع اخیر نیافتهاز معاصرین بیان داشته

ی محکوم را در سقوط مجازات (، و توبه131: 1418 طباطبایی، ؛332: 1427 اردبیلی، موسوی

(. با وجود این برخی وجوه برای این نظر 175: 1412اند )گلپایگانی، حبس بی تأثیر دانسته

                                 
 سرق ثم الیسرى رجله فقطعت سرق ثم الیمنى یده فقطعت سرق رجل فی السالم،لیهع جعفر أبی عن هزرار عن»نظیر  1

 .64-65: 1413شیخ صدوق، ؛ در: «... السجن فی یخلده السالمعلیه أمیرالمؤمنین کان :قال ه،الثالث

السالم فی السارق .... و لکنی اسجنه حتی السالم، قال: قضی أمیرالمؤمنین علیهجعفر علیهن محمد بن قیس عن أبیع» 2

 .141-142: 14، ج1429در: کلینی،  «....یموت فی السجن 

 یألستحی یإن یقول و الرجل و الید قطع على یزید ال -صلوات اهلل علیه -یعل کان قال السالملیهع جعفرأبی عن زراره عن» 3

 أستودعه :فقال ؟الرجل و الید قطع بعد سرق هو إن سألته و قال ؛به یتطهر أو به ییستنج ما له لیس أدعه أن یرب من

 .141 :14، ج1429 کلینی،در: « شره الناس عن أغنی و أبدا السجن

( هر دو 623: 10، ج1416اصفهانی، ؛ فاضل 259: 1404؛ سالر دیلمی، 802: 1413در این زمینه برخی )شیخ مفید،  4

اند که مورد پذیرش مقنن در تبصره شرط توبه و صالحدید امام یا حاکم را برای آزادی سارق از زندان مطرح نموده

برخی هم صرفًا به اشتراط صالحدید حاکم برای آزادی  ( قانون مجازات اسالمی قرار گرفته است؛278( ماده )2)

(؛ 523: 1416؛ کیدری، 432: 1417؛ ابن زهره حلبی، 530: 1415اند )سید مرتضی، همحکوم از حبس اشاره نمود

سبحانی، ؛ 288: 1421مغنیه، ؛ 533: 41، ج 1404اند )نجفی، ای هم مجرد توبه را موجب آزادی از زندان دانستهعده

1432 :357.) 
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ذکر شده است از جمله آنکه ممکن است اطالقات ادله توبه مورد توجه قائلین بوده باشد 

ی ناظر بر توبه بر کلیه دله(، در این راستا استدالل شده است ا332: 1427 اردبیلی، )موسوی

احکام اولیه حکومت داشته مگر در جایی که به صورت خاص مستثنی شده باشد، لذا با توبه 

(. یکی دیگر از 57: 1413سارق محکوم به حبس ابد از زندان آزاد خواهد شد )خالصی، 

نی عن و أغ»وجوه مذکور برای این قول استظهار به برخی عبارات مندرج در روایات نظیر 

است، که داللت بر این امر داردکه از طریق محبوس کردن « و کف عن الناس»و « الناس شره

نمایند، که بعد از تحقق توبه دیگر شری برای سارق سارق، جامعه را از شر وی حفظ می

 (.518: 1409حبس وی را توجیه سازد )منتظری،  یباشد که ادامهمتصور نمی

باشد، که در موجب حد که مستوجب حبس ابد است، ارتداد میدومین مورد از جرایم 

باشد، صورت تحقق آن از سوی زنان، بر خالف مردان که مستوجب مجازات اعدام می

مستوجب حبس ابد است، که شرط ثبوت این مجازات آن است که فرد از پذیرش توبه امتناع 

 حلی، ؛ عالمه7: 1408 حلی، ؛ محقق532: 1410؛ إبن ادریس، 72: 1387نماید )شیخ طوسی، 

مجازات حبس مذکور تا زمانی ادامه خواهد یافت که توبه نماید، و در صورت  1(.190: 1410

 2شود.توبه از زندان آزاد می

سومین جرم حدی مستوجب حبس معاونت در قتل عمد از طریق دستور دادن به مباشر و 

 3باشد.ل از سوی قاتل را تسهیل نماید میای که ارتکاب قتعلیه، به گونهنیز نگه داشتن مجنی

 زهره ؛ ابن174: 5، ج1407 طوسی، در مورد حالت اخیر عالوه بر استناد بر اجماع )شیخ

(، روایات متعددی نیز وجود دارد به 40: 11ج ،1416 اصفهانی، ؛ فاضل407: 1417 حلبی،

                                 
داند را به حالت ارتداد ملی اختصاص میالبته قول شاذی هم وجود دارد که عدم ثبوت مجازات حبس در صورت توبه  1

 (.26: 1413شهید ثانی، )

ای که از او اند که مسبوق به رد آن متعاقب استتابهبرخی فقها پذیرش توبه را در صورتی مسقط مجازات حبس دانسته 2

حبس  ی بعدی وی حین تحمل حبس مؤثر در رهایی ازآید نباشد، لذا معتقدند در این صورت توبهبه عمل می

 (.700: 1422نخواهد شد )فاضل لنکرانی، 

ای (؛ عده195-196: 1427باشد )طباطبایی حکیم، حدی دانستن مجازات مذکور حسب مبنای مختار برخی از فقها می 3

(؛ بعضی هم حبس ابد ممسک در 540تا:اند )فاضل لنکرانی، بیآن را در زمره جرایم موجب قصاص تلقی نموده

 (.154: 1413اند )سبزواری، سته و امکان اختیار نوع دیگری از مجازات را برای حاکم پذیرفتهقتل را تعزیر دان
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سند صحیح نیز وجود  ها روایات داراینحوی که به حد استفاضه رسیده است، و در میان آن

(. لیکن در مورد حالت دستور به قتل باید میان دو حالت قائل 46: 42 ج ،1404 دارند )نجفی،

به تفصیل شد، چنانچه دستور توأم با اکراه و تهدید مباشر باشد، حبس ابد ثابت خواهد شد، 

قصاص مگر آنکه مباشر مجنون یا طفل غیر ممیز باشد که در این صورت آمر محکوم به 

شود؛ لیکن در جایی که آمر، مأمور را اکراه نکرده باشد، برخی تصریح به ثبوت مجازات می

اطالق روایات  1(،121: 1427؛ مرعشی شوشتری، 233: 1406اند )شوشتری، حبس ابد کرده

اند اگر ای از فقها در این خصوص بیان داشتهلیکن عده 2وارده نیز مؤید این استدالل است،

آمر بر مامور استیالیی نداشته باشد، به دلیل عدم اطالق عنوان آمر بر فرد، حکم به حبس ابد 

 3(.20: 1410فاقد توجیه است )مدنی کاشانی، 

 های تعزیری. حبس2-1-2

 اعمال جواز عدم بر اصل داعتقادن این های غیر مقدر بری کیفردر عرصه فقها از برخی

 منصوص موارد در جز واجبات ترک و محرمات ارتکاب مطلق برای مجازات عنوان به حبس

 از پیشگیری جهت تأمینی اقدامی اعتبار به را حبس بر روایات اغلب داللت ایشان. است

 صافی) ندارد تعزیر اجرای با ارتباطی که انددانسته مرتکب سوی از معصیت و بزه تکرار

نماید حبسی تدقیق در روایات وارده این نکته را متبادر به ذهن می (.55 و 46: تابی گلپایگانی،

که در ارتباط با جرایم تعزیری مطرح شده است، اصوالً به عنوان تدبیری پیشگیرانه یا 

نظر بوده است؛ از این رو برخی وجه جمع حبس را با بازداشت موقت و نه مجازات مطمح

اند که اصوالً به عنوان مجازات بدان نگریسته ی و تعزیری در همین نکته دانستهمجازات حد

 (.54: تابی گلپایگانی، نشده است )صافی

                                 
 .235، 1424چه بسا از ظاهر کالم عالمه خویی نیز بتوان همین نکته را استخراج نمود، ر.ک: موسوی خویی،  1

فقال: یقتل به الذی قتله و یحبس اآلمر بقتله فی السالم فی رجل أمر رجال بقتل رجل فقتله، علیه جعفرأبیعن  هزرار عن» 2

 (.219: 10، ج1407شیخ طوسی، « )الحبس حتّى یموت

: 1415اند )مرعشی نجفی، الزم به ذکر است برخی نیز به طور مطلق ثبوت حبس ابد برای آمر به قتل را فاقد دلیل دانسته 3

 (.184: 1408 حلی، اند )محققای از متأخرین نیز در آن توقف نموده( و عده118-117
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و علمای فاسق، پزشکان جاهل و دارندگان مرکب  1نصوص ناظر بر حبس مرتکبین فحشا

گواه بر تدبیری پیشگیرانه بودن اِعمال حبس است.  2ای )وسایل نقلیه( که مفلس هستند،کرایه

در مورد حکم حبس برای سه دسته از متصدیان مناصب اخیر، برخی با الغای خصوصیت از 

روایت مربوط حکم حبس را به سایر افرادی که اهلیت تصدی شغل مورد اشتغال را ندارند 

انی رس(، چرا که آسیب483: 1409 اند )منتظری،شوند تسری دادهو موجب زیان جامعه می

به جامعه در احکام حبس مزبور مشهود است؛ به عنوان مثال در تحلیل مفاد حکم ناظر بر 

دهندگان مفلِس وسیل نقلیه بیان شده است که ممکن است حکم مذکور یا از حبس کرایه

افرین آن جهت باشد که این افراد گاه به میزان اجرت معین شده اکتفا نکرده و به اموال مس

ها در بین مسیر و عدم زنند، و یا به لحاظ نیازمندی مرکب و وسیله نقلیه به هزینهدستبرد می

ها باشد که سبب ایجاد زحمت و مشکالت برای مسافرین توانایی صاحب آن بر تأمین هزینه

کند شود، لذا حبس مذکور یک نوع تدبیری است که از آسیب دیدن جامعه پیشگیری میمی

(. نکته جالب توجه آن است که حتی در خصوص جرایم موجب 75: 1425شیرازی، )مکارم 

ای که فرضاً در روایات ناظر بر حد نیز رویکرد پیشگیرانه در حبس ملحوظ است، به گونه

 3حبس سارق، صراحتاً بر هدف محافظت از جامعه از گزند بزهکاری وی تصریح شده است.

                                 
؛ و نیز «الموت أو یجعل اهلل لهن سبیال فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن»سوره مبارکه نساء:  15ر.ک. آیه شریفه  1

 – اهللرسول إلى رجل جاء قال -السالم علیه – اهللعبدأبی عن سنان بن اهللعبد عن»مفاد این روایت مشاهده شود: 

 ،علیها یدخل من فامنع قال ،فعلت قد قال ،فأحبسها قال ،المس دی تدفع ال أمی إن فقال -لی اهلل علیه و آله و سلم ص

: 1413 صدوق، شیخ، )«عزوجل اهلل محارم من تمنعها أن من أفضل ءبشی تبرها ال فإنک فقیدها قال فعلت قد قال

73-72 .) 

السّالم قال: یجب على اإلمام أن یحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال أحمد بن أبی عبدالّله البرقی، عن أبیه، عن علیّ علیه» 2

(؛ الزم به ذکر است برخی از فقها صراحتًا 319: 6ج ،1407 طوسی، شیخ...« ) األکریاء من األطّباء، و المفالیس من

اند، ابن سعید حلی در کتاب جامع للشرائع در این ارتباط بر پیشگیرانه بودن حبس مطرح در روایت اخیر اشاره نموده

منه  هاألکریاء و فسّاق العلماء؛ حراسالسالم یحبس جهّال األطبّاء و مفالیس کان أمیر المؤمنین علیه»فرمایند: می

 (.568: 1405 حلی، سعید )ابن« لألدیان و األبدان و األموال

 و أبدا السجن أستودعه فقال الرجل و الید قطع بعد سرق هو إن (السالمعلیه جعفرأبی عن) سألته... »مانند روایات زراره  3

نقل  السالمعلیهدر روایت دیگری از حضرت امام محمد باقر (؛ و 141: 14، ج1429 کلینی،، )«شره الناس عن أغنی
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رای افراد تعیین شده است، نه به عنوان مجازات در برخی روایات نیز ظاهر حبسی که ب

مانند حبسی که برای  1ی توقیف احتیاطی و بازداشت موقت لحاظ شده است،بلکه به مثابه

حبسی که  2ورزند،افراد مدیونی که به رغم استطاعت، از پرداخت دین خویش امتناع می

منظور الزام به  حبسی که به 3پذیرد،جهت الزام کفیل به آوردن مکفول صورت می

حبسی که  4نماید،ای که از طالق یا رجوع به همسرش خودداری میکنندهگیریِ ایالءتصمیم

ی قاتل عمد از دست اولیای دم تا زمانی که قاتل تحویل داده شود در نطر برای فراری دهنده

گرفته  همچنین در مورد اتهام قتل عمد نیز، حبس متهم مورد تصریح قرار 5گرفته شده است.

شود، در مورد اخیر هنوز جرم که در صورت عدم اثبات دعوا از سوی اولیای دم رها می

اثبات نشده و لذا این حبس، نه مجازات، که نوعی بازداشت موقت است و اتفاقاً در اخبار، 

 6مدت آن شش روز معین شده است.

                                 
 صدوق، شیخ، )»فإن عاد خلد السجن و أجری علیه من بیت مال المسلمین و کف عن الناس »...شده که فرمودند 

1413 :66.) 

قابل توجه (؛ 114-115: 1420در برخی از آثار فقهی بر وجود ابعاد مذکور در قالب حبس تصریح شده است )صدر،  1

 (.345: 1417دانند )منتظری، آن که برخی اطالق عنوان مجازات اعم از حد یا تعزیر را بر چنین مواردی صحیح نمی

 فیخلی هالحاج و إفالسه تبین فإن صاحبه یحبس أنّه الدین فی...  قضى أنه السالملیهع أمیرالمؤمنین عن هنبات بن األصبغ» 2

 غرمائه بین ماله فیقسم به مرؤی ثمّ یحبس أنّه غرمائه على یلتوی الرجل فی السالمعلیه قضى و ماال یستفید حتّى سبیله

 (.232: 6ج ،1407 طوسی، شیخ« )بینهم قسمهیف باعه أبى فإن بالحصص

 فقال بالمکفول فأخذ بعینه برجل کفل برجل أتی السالمعلیه علیا أن السالمعلیه أبیه عن جعفر عن عمار بن إسحاق عن» 3

 (.209: 6ج ،1407 طوسی، )شیخ» بصاحبه یأتی حتى احبسوه

 السالمعلیه أمیرالمؤمنین کان :قال ،یطلق أن أبى إذا المؤلی فی قال السالمعلیه اهللعبد أبی عن عثمان، بن حماد عن» 4

 (.667-668: 11ج ،1429 )کلینی،« یطلق حتى الشراب و الطعام من یمنعه و فیها یحبسه و قصب من هحظیر له یجعل

 المقتول أولیاء إلى الوالی فدفعه الوالی إلى فرفع عمدا رجال قتل رجل عن سألته قال السالمعلیه اهللعبد أبی عن حریز عن» 5

 أیدی من القاتل خلصوا الذین یحبس أن أرى :فقال ؟األولیاء أیدی من القاتل فخلصوا قوم علیهم فوثب لیقتلوه

(؛ برخی با استناد به روایت مزبور فتوا بر حبس بزهکار 317-318: 14، ج1429 )کلینی،...«  بالقاتل یأتوا حّتى األولیاء

 (.155: 1422اند )موسوی خویی، داده

 أولیاء جاء فإن ،أیّام هست الدم هتهم فی یحبس کان لی اهلل علیه و آله و سلمص النبیّ إن :قال السالمعلیه اهللعبد أبی عن» 6

اند (؛ برخی مطابق این روایت فتوا بر بازداشت بزهکار داده537: 14ج ،1429 کلینی،« )سبیله خلی إلّا و ه،ببین المقتول

 (.150: 1422 خویی، )موسوی
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اصرین را تأیید نمود ی تتبع برخی از معتوان این نتیجهاز مجموع آنچه بیان گردید، می

ام در حد برداشت خودم از متون اسالمی و مثالً روایات و احادیث به این نتیجه رسیده»که 

ی مجازاتی که زندان در اسالم به عنوان یک مجازات در نظر گرفته نشده است، بلکه جنبه

بنای آن بسیار کم رنگ است، یعنی زندان بیشتر از دید اسالم، از دید خوب اسالمی و م

اسالمی به عنوان یک پیشگیری و ضرورت مطرح است نه یک مجازات، و همین امر سبب 

های اسالمی و آنچه در فقه شده است که در متون ما و در احکام جزایی اسالم و مجازات

هایی که از منابع اسالمی به دست آمده است، زندان به عنوان اسالم تبیین شده است و آن

دد مگر در موارد نادر. اگر انسان آن موارد را هم دقت کند و به یک مجازات مطرح نگر

ی غیر مجازاتی زندان، حاال چه تأدیبی و تربیتی باشد و چه پیشگیری باشد، توجه کند جنبه

بیند که برای حفظ جامعه از آسیب و جلوگیری از انتشار یک نوع مسایلی در جامعه است می

)هاشمی شاهرودی، « ن هم البته به عنوان ضرورت استشود و آکه مجازات زندان تعیین می

(. از این رو باید موافق با این موضع بیان داشت که قانونگذار تا حد ممکن 23-22: 1380

های فراوانی بر باید از تعیین مجازات حبس، جز در موارد منصوص، امتناع نماید زیرا زیان

 (.33تا: آن مترتب است )حسینی شیرازی، بی

جه به اصل حداقلی بودن استفاده از مجازات حبس، به عنوان ضمانت اجرای کیفری با تو

برای بزهکاران، در حقوق اسالم، به تبع هر نهاد مؤثر در تقلیل قلمرو اجرای این مجازات یا 

دهی بیشتر با آثار سوء آن، نه تنها با موازین اسالمی مغایرتی ندارد بلکه در راستای تطابق

آزادی نیز در همین راستا از نظر فقهی قابل توجیه تلقی خواهد شد. نظام نیمهموازین مزبور 

است چرا که سبب حفظ ارتباط زندانی با محیط خارج بوده و بازگشت مجدد او به دامان 

 سازد.جامعه را تسهیل می

 آزادی در حقوق کيفری اسالم. جایگاه نظام نيمه2-2

یاتی که پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نظران با استناد به روابرخی از صاحب

نمودند، آن را جهت حفظ حقوق مردم، متهمین را چند روز و یا مقداری از روز حبس می

(، باید گفت موضوع مورد 145: 1368 اند )دانش،آزادی قلمداد نمودههمان روش نیمه

کاری فرد اثبات نشده تا به آزادی است چرا که در آنجا بزهاستشهاد منصرف از نهاد نیمه
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در آنجا فرد پس آزادی برسد، بلکه اتفاقاً حبس محکوم شود، که نوبت به بحث از روش نیمه

ی دلیل، دوباره حبس نخواهد شد، در حالی که در از آزادیِ متعاقب عجز شاکی از اقامه

ی محکومیت آزادی، محکوم پس از انجام فعالیت در خارج از زندان برای تحمل ادامهنیمه

آزادی با گردد. از این رو، راقم این نوشتار بدون ادعای شناسایی نظام نیمهبه زندان بر می

های مشروعیت آن را به بحث قالب کنونی در حقوق اسالم، بر آن است که نه تنها ریشه

گذارد، بلکه اتفاقاً اجرای آن را مستظهر بر برخی مقررات خاص در حقوق اسالمی توصیف 

 ید.نما

های در صدر اسالم، رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( افراد را در خانه

معمولی که سایر مردم در آن سکونت داشتند و از نور و وسعت برخوردار بودند حبس 

حتی همانگونه که سابقاً مذکور افتاد، در قرآن کریم حبس خانگی برای برخی  1کردند.می

در این راستا برخی از فقهای امامیه در ارتباط با  2صریح قرار گرفته است؛از بزهکاران مورد ت

ی خودش توان او را در خانهی محکوم میاند در صورت مطالبهمحل حبس تصریح نموده

: تابی شیرازی، حبس نمود، منوط به آنکه تکلیف اضافی برای حکومت ایجاد ننماید )حسینی

 فتوا مجرمین از برخی تعزیر عنوان به خانگی سحب جواز بر نیز عامه فقهای (؛19

بنابراین حکومت اسالمی  (.320: 1409 الکویت، اإلسالمیه الشئون و االوقاف وزاره)اندداده

تواند محکومین به حبس را نه در اماکنی خاص و جدای از محیط عادی اجتماعی، بلکه می

در شرایطی تا حد امکان سازگار با متعارف جامعه زندانی کند. برخی از محققین در همین 

از حبس اند و مقصود راستا حبس شرعی را به معنای زندانی کردن فرد در مکان تنگ ندانسته

تواند در خانه، مسجد یا قرار دادن او تحت اند که میرا تحدید آزادی عمل فرد قلمداد نموده

نمایند مراقبت طرف دعوا باشد. ایشان در تأیید استنباط خود به برخی روایات نیز استشهاد می

 (.424-425: 1409 به نقل از منتظری، 99: 3)مقریزی، خطط، ج

                                 
 .469: 1409به نقل از منتظری،  117احمد وائلی، أحکام السجون بین الشریعه و القانون، ص 1

 «.البیوت حتی یتوفاهن الموت أو یجعل اهلل لهن سبیالفأمسکوهن فی »سوره مبارکه نساء:  15ر.ک. آیه شریفه  2
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م جامعه اسالمی تصمیم به حبس افراد در زندان و به دور از سایر چنانچه به هر دلیلی حاک

ترین ی ارتباط زندانی با جامعه فراهم شود. از مهماعضای جامعه بگیرد، بایسته است زمینه

ساز و کارهای تأمین چنین هدفی اعطای آزادی محدود به زندانی جهت امور دینی، آموزشی 

 و خانوادگی است.

موقت زندانی از زندان جهت امور دینی روایات متعددی به دست  در بعد تجویز خروج

السالم( زندانیان بدهکار ما رسیده است. چنان که بیان شده است حضرت امیرالمؤمنین )علیه

هر چند روایت ناظر بر خروج  1فرمودند.یا متهم را با اخذ تأمین برای نماز جمعه آزاد می

ای خصوصیت از روایات آن را از محبوسین مدیون محبوسین خاصی است، لکن برخی با الغ

اند چه بسا ذکر این دو دسته به جهت آن اند و استدالل کردهو متهم به سایرین تعمیم داده

 اند )منتظری،شدهبوده که در آن روزگار اغلب افراد به همین جهات در حبس نگهداری می

ارد چنانچه در روایت دیگری همین (. به عالوه نماز جمعه نیز خصوصیتی ند474-473: 1409

از همین رو برخی آزادی زندانی را جهت  2تکلیف در مورد نماز عید نیز بیان شده است؛

السالم( را حق البیت )علیهمانجام مناسک حج، اعتکاف و شرکت در مراسم عزاداری آل

 (.18-19: تابی شیرازی، اند )حسینیایشان دانسته

تواند خروج خانوادگی از دیگر مواردی است که می تحکیم روابط خویشاوندی و

زندانی از زندان را توجیه کند. در برخی آثار فقهی بر حق زندانیان جهت شرکت در عیادت 

 اند )حسینیبیماران، تشییع جنازه و حضور در مراسم عروسی وابستگانشان تأکید نموده

ات مبنی بر تجویز آزادی زندانی جهت (. برخی از فقها با استفاده از روای19: تابی شیرازی،

                                 
 هکان یخرج أهل السجون من الحبس فی دین أو تهم« السالملیهع»أّن علیّا «: »السالملیهع»عن جعفر بن محمد، عن أبیه » 1

مد، عن عن جعفر بن مح»(؛ همچنین 27: 1408)نوری، » ، فیشهدونها، و یضمنهم األولیاء حتى یردّونهمهإلى الجمع

: 1408 )نوری،» و کان یأمر بالتضییق علیهم، هإلى الجمع الفساقکان یخرج « السالمعلیه»أّن علیّا «: »السالمعلیه»أبیه 

27.) 

 هلى اإلمام أن یخرج المحبسین فی الدّین یوم الجمعالسّالم أنّه قال: عَ، عن أبی عبداللّه علیههروى عبد الرحمن بن سیاب» 2

 ،1407 طوسی، )شیخ« و العید ردّهم إلى السّجن هیوم العید إلى العید فیرسل معهم، فإذا قضوا الصال، و هإلى الجمع

 (.319: 6ج
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ی رفتن زندانی را نزد خویشانش را بدهیم اند چه بسا بتوان اجازهبرگزاری نماز عید بیان داشته

(. 165تا: ی آزادی را به اقامه نماز محدود نماییم بعید است )محسنی، بیو اینکه محدوده

اند )طبسی، اشکال دانسته برخی نیز چنین اختیاری را در صورت صالحدید حاکم بدون

ی صالحشان تأکید نموده (. بعضی از فقهای عامه بر جواز حبس زنان نزد خانواده502: 1416

 (.383: 1407دهی به خانواده در اصالح ایشان گام بردارند )ابوغده، تا از طریق مشارکت

نی نسبت به موضوع اشتغال نیز از جمله مسایلی است که بر اعطای آزادی در فعالیت زندا

اند آن تصریح شده است. برخی از فقهای امامیه بر جواز ایجاد شغل برای زندانی تأکید نموده

(، در برخی روایات بر خارج کردن زندانیان بدهکار از زندان در راستای 518: 1416 )طبسی،

(. فقهای 300: 6ج ،1407 طوسی، فعالیت جهت پرداخت دیون تصریح شده است)شیخ

اند )وزاره االوقاف حنبلی و برخی از حنابله نیز بر جواز اشتغال زندانی تأکید نمودهشافعی و 

ها (؛ ایشان معتقدند به زندانی435: 1407 ؛ ابوغده،321: 1409و الشئون اإلسالمیه الکویت، 

ها شود در خارج از زندان به کسب و کار مشغول شوند تا نیروی انسانی آناجازه داده می

نصیب ها بیهای سودمند آنکاری عادت نکنند و اجتماع از بازده تالشه و به بیمعطل نماند

(. پر واضح است 256-257: 1364شان هم در محرومیت به سر نبرند )وائلی، نشود و عائله

آموزی زندانی در محیط خارج از زندان، به که اندیشیدن ساز و کاری برای اشتغال یا حرفه

ار موجب محکومیت او به نشأت گرفته از بیکاری و تنگدستی او ویژه در مواردی که رفت

 باشد، در راستای موازین اسالمی قابل دفاع است.

 

 آزادی در حقوق کيفری ایران و فرانسهآزادی در حقوق کيفری ایران و فرانسه. تحليل نظام نيمه. تحليل نظام نيمه33

آزادی را در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار در این قسمت نظام نیمه

 مصوب اسالمی مجازات شود که قانونمطلب از آنجا بیشتر آشکار میدهیم. اهمیت این می

 فرانسه مجازات قانون( 132-26) و( 132-25) مواد با اقتباس از را آزادینیمه نظام 1392

 .نمود کشور کیفری نظام قلمرو وارد
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 آزادی. شرایط حكم به نظام نيمه1-3

سازد مورد بررسی قرار را میسر می آزادیدر ابتدا شرایطی که امکان صدور حکم به نیمه

 خواهد گرفت.

 . شرایط ناظر بر موضوع حكم1-1-3

آزادی تنها در خصوص مجازات حبس قابلیت اجرا دارد؛ از این رو نظام نیمه

ن اجراهای دیگری مانند بازداشت بدل از جزای نقدی یا اقامت اجباری در مکان معیضمانت

 د.تخصصاً از شمول آن خارج خواهند بو

 کوتاه هایمجازات به نسبت هم آزادینیمه نظام سازیپیاده به معتقد فرانسوی دانانحقوق

 هستند درازمدت هایزندان تحمل یمرحله پیشرفت رژیم از مقطعی عنوان به هم و مدت

 یمرحله عنوان در جایی که به فرانسه کیفری حقوق در آزادینیمه نظام (.63: 1382 بولک،)

 وفق ماده آزادی اجرایی[،نیمه شود ]نظامدر نظر گرفته می مدتحبس طوالنی اجرای پایانی

 حبس به محکومیت مدت یا که کسانی خصوص در کیفری دادرسی آیین قانون (1-723)

 قابل باشد نمانده باقی ایشان حبس از سال دو از بیش آنکه یا نباشد سال دو از بیش ایشان

 تقلیل سالیک به مزبور مدت باشد، جرم یکننده تکرار محکوم اگر البته است؛ اعمال

اصلی که از همان ابتدای اصدار حکم محکومیت در نظر گرفته  آزادینیمه اما نظام. یابدمی

 که نسبت به کسانی صرفاً (132-25) به موجب ماده 2009تا قبل از اصالحات سال  شود،می

با وجود این در اصالحات اخیر  .را بودقابل اج شدندمی محکوم حبس سالیک به حداکثر

همان مالک مدت حبس مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مورد حکم قرار گرفت. 

باید توجه داشت که مالک مجازات قضایی است و از این رو حتی اگر مجازات قانونی جرم 

 مدت باشد ولی دادگاه به کیفر تا یک سال حکم دهد،موضوع رسیدگی، حبس طوالنی

 آزادی وجود ندارد.منعی در اتخاذ نظام نیمه

تعزیری قابل اعمال است،  هایحبس مورد در تنها آزادینیمه در حقوق جزای ایران، نظام

با وجود این اطالق  1آزادی وجود ندارد.های حدی امکان صدور حکم به نیمهلذا در حبس

                                 
 .گیرندآزادی قرار می( مشمول نظام نیمه288( و )244های موضوع مواد )از این رو حبس 1
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منصوص شرعی از قلمرو نظام ( قانون مجازات اسالمی و عدم تخصیص تعزیرات 57ماده )

( حکایت از تعمیم این نظام نسبت به تعزیرات منصوص 115( ماده )2آزادی در تبصره )نیمه

و غیر منصوص دارد چرا که به رغم این که در برخی روایات حبس به عنوان تعزیر بزهکار 

یقی را چنین مصاد منصوص تعزیر از ظاهراً نگهبان مورد تصریح قرار گرفته است، شورای

 منصوص هایشالق» عبارت از خود نظرات برخی این که در نظر قرار نداده است، ومطمح

 (.178: 1395نموده است مؤید چنین استنباطی است)اکرمی،  استفاده «شرعی

 تا پنج های تعزیری درجهآزادی را به حبسنظام نیمه اسالمی مجازات قانون( 57) ماده

 آن از قانون حکایت ظاهر. است محدود کرده سال، پنج تا روز یک و نود از حبس هفت،

 هایحبس مورد در 1.است دادنامه در مقرر حبس میزان نه و قانونی مجازات معیار، دارد

 هایحبس از احتراز بر مبتنی هایسیاست جهت به روز، یک و نود کمتر از هشت، درجه

 سه قانونی مجازات حداکثر آنکه از اعم شود،نمی داده حبس اجرای حکم به مدت، کوتاه

 را ماه سه از بیش به حکم اصدار بر نظر دادگاه چنانچه موارد سایر در یا و باشد حبس ماه

 وصول قانون( 3) ماده( 2) بند و اسالمی مجازات قانون( 65) ماده وفق ترتیب به باشد، نداشته

 ایزمینه رو این از داد، حکم جایگزین کیفر به باید آن، مصرف و دولت درآمدهای از برخی

های بیش از پنج سال نیز مقنن نظام در حبس .ماندنمی باقی آزادینیمه نظام اجرای برای

 آزادی را نپذیرفته است.نیمه

آزادی باید کیفر اصلی جرم باشد، لذا در مورد حبس بدل از حبس موضوع نظام نیمه

ی قابل اعمال نیست، خصوصاً آنکه ( قانون مجازات اسالم24مجازات تکمیلی موضوع ماده )

آزادی احراز حبس مزبور ناشی از تعهدناپذیری محکومی است که منطق برقراری نظام نیمه

 2(.201: 1393 نماید )اکرمی،التزام وی را اقتضاء می

                                 
؛ و برای دیدن دیدگاه 167: 2139 ؛ مصدق،120: 1393 ؛ اکرمی،348: 1394ر.ک: حیدری، برای دیدن نظر موافق  1

 .216: 1396؛ شکری، 170: 1393دانند، ر.ک: شمس ناتری و دیگران، مخالف که مجازات قضایی را معیار می

 .216: 1396ر.ک: شکری، برای دیدن نظر مخالف  2
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 مصوب مسلح نیروهای جرایم مجازات قانون( 11) ماده موضوع «خدمت با حبس»در نهاد 

 سالیک از آزادی در مورد حبسی که مدت آن بیشمشابه با نظام نیمه، اعمال این نهاد 1382

 توسط 1383 سال در که خدمت با حبس دستورالعمل( 6) ماده مطابق. قابل اجرا است نباشد

 در باشد، متعدد هایدادنامه در حبس هایمحکومیت چنانچه» شد تصویب قضاییهقوه رییس

 اعمال قابل خدمت با حبس نباشد سال یک از بیش آنها حبس مجازات مجموع که صورتی

 .«است

با توجه  تربیت و اصالح کانون در نگهداری اطفال و نوجوانان اجرایدر مورد ضمانت

مانع استفاده »( قانون مجازات اسالمی که اعمال تخفیف نسبت به آن را 90به فراز پایانی ماده )

دانیم آزادی ست؛ در شرایطی که میندانسته ا« از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی

شود، بنابر مقتضای قاعده تفسیر به آزادی فقط نسبت به حبس جاری میمشروط همانند نیمه

تواند ( می90موضوع ماده ) آزادی که از مصادیق تخفیفاتنفع متهم اجرای نظام نیمه

رو باشد. هر نگهداری در کانون نباید با مانعی روب اجرایمحسوب شود، نسبت به ضمانت

( مبنی بر 89( ماده )2چند ممکن است گفته شود با وجود جواز مقرر در قسمت تبصره )

 پنج تا ماه سه برای مورد حسب هفته آخر روز دو در تربیت و اصالح کانون در نگهداری

آزادی آزادی است، دیگر ضرورتی به حکم به نظام نیمهسال که به نوعی مشابه نظام نیمه

آزادی باید پاسخ نظر از تفاوت ماهوی تدبیر مقرر در تبصره با نظام نیمهبا قطعنیست، لکن 

 تا پانزده بین ارتکاب جرم زمان در هاآن داد این حکم اختصاص به افرادی دارد که سن

است، و نسبت به افراد دوازده تا پانزده سال قابلیت اعمال ندارد، از  شمسی تمام سال هجده

آزادی برای این دسته از افراد که مقنن در اقدامی قابل نقد در م نیمهاین رو تمسک به نظا

تواند راهگشا باشد بینی نکرده است می( جایگزینی برای آن پیش88( ماده )1تبصره )

 (.121: 1393 )اکرمی،

در نظام حقوقی فرانسه برای بزهکاران نوجوان روش جدیدی از توانبخشی باز تحت 

بینی شده است که مطابق آن نوجوانانی که قابلیت نگهداری پیش 1زادیآهای نیمهعنوان خانه

                                 
1 . foyer de semi-liberté 
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هایی با هایشان را دارند، در صورت ناکارآمدی آن به تشخیص قاضی در خانهنزد خانواده

توانند برای شوند به نحوی که همانند سایرین میظرفیت حداکثر بیست نفر اسکان داده می

روند. تا حد ممکن باید فضای خانوادگی حکمفرما آموزش، کارآموزی و کار به بیرون ب

باشد و مربیان بسان والدین در یک خانواده متعارف برخورد نمایند و هدایت و ارشاد ایشان 

هایی در فرانسه بسیار کم بوده، از این رو در موارد دار هستند. تعداد چنین خانهرا عهده

بخشی دولتی یا خصوصی فرستاده روزی و توانضرورت چنین افرادی به مدارس شبانه

 (.Colin, 1954: 649شوند )می

 . شرایط ناظر بر محكوم2-1-3

آزادی در صورتی قابل اعمال است که اوالً محکوم به آن رضایت داشته باشد، نظام نیمه

 تعهد دیده زهب بر وارد خسارت جبران یا اصالح فرآیند در مؤثر فعالیت یک انجام ثانیاً به

 ثالثاً تأمین مناسب بسپارد.بدهد و 

 . رضایت1-2-1-3

( قانون مجازات اسالمی رضایت محکوم از شرایط 57در نظام حقوقی ایران، موافق ماده )

آزادی است. مبنای اصلی الزام به رعایت چنین شرطی که در الزم جهت تجویز نظام نیمه

شود، آن است دیده نمی سایر نهادهای ارفاقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات

شود، زیرا در نظام تر میآزادی فرآیند اجرای حکم حبس طوالنیکه در اثر اعمال نیمه

برد جزء مدت محکومیت او به آزادی مدتی را که محکوم در خارج از زندان به سر مینیمه

لذا بر فرض که کسی به دو سال حبس محکوم شود و دادگاه مقرر  1حساب نخواهد آمد،

ارد که هر ماه، پانزده روز در زندان و پانزده روز دیگر را خارج از زندان به سر برد، پایان د

                                 
(، 170: 1396شود )الهام و برهانی، میبرخی معتقدند مدت خارج از زندان جزء مدت محکومیت به حبس محاسبه  1

سو و عدم تصریح االجراء از یکدیدگاهی که با توجه به ضرورت اجرای تمام مدت حبس موضوع حکم الزم

( قانون آیین دادرسی 522( و ماده )503مقنن بر لزوم احتساب این مدت که در برخی موارد دیگر مانند تبصره ماده )

 .(122: 1393 دیگر قابل قبول نیست )جهت تفصیل ر.ک: اکرمی، کیفری بیان شده است از سوی
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محکومیت او چهار سال طول خواهد کشید. به همین مناسبت مقنن رضایت محکوم را که به 

 1باشد را ضروری دانسته است.نوعی پذیرش به تأخیر افتادن پایان اجرای محکومیتش می

ضرورت رضایت محکوم  ( نسبت به132-26( و )132-25رانسه در مواد )قانون مجازات ف

 این کشور، آزادی سکوت اختیار نموده است؛ لکن در حقوقجهت برخورداری از نظام نیمه

 خود زاتمجا اصالح و تبدیل در فعال طور به ربطذی مرجع به تقاضا ارائه با محکوم

 یانجر در زندانی شخص حضور، این از پس که است حالی در این دارد؛ حضور و مشارکت

 جریان در را زندانی صالحدید، شخص صورت در توانستمی و قاضی نبوده گیریتصمیم

 اجرای میسیونک به احضار قرار صدور با مقرر موارد در خود اقدامات به نسبت گیریتصمیم

 قانونگذار بینیپیش این که دهدمی نشان قضایی رویه وجود این با .مشارکت دهد مجازات

 بین ردمستقیم،  اتخاذ جریان در قاضی صالحدید بر حسب زندانی حضور نمودن اختیاری و

 زندانی حضور نمودن الزامی جهت در عاملی توانمی را امر این و است بوده متفاوت قضات

 (.162: 1378نمود )الرگیه،  محسوب مبتنی بر تراضی رسیدگی طریق از تصمیم اتخاذ و

 . دادن تعهد به دادگاه2-2-1-3

آزادی نظامی است که در راستای بازاجتماعی نمودن بزهکاران محکوم به حبس و نیمه

ی تحمل حبس و پس از آن وضع شده پیشگیری از آثار منفی چنین مجازاتی در طول دوره

هایی که است. تحقق چنین اهدافی در گروی آن است که بزهکار ضمن این دوره در فعالیت

های تقویت حس همبستگی اجتماعی نسبت به جامعه، زا، زمینها از بین بردن عوامل جرمب

ای داشته باشد. از این رو خانواده خویش و قربانی جرم در او را رقم بزند مشارکت مسئوالنه

ها تعهد دهد که این موارد به طور حصری در ماده محکوم باید نسبت به انجام برخی فعالیت

 ای،حرفه شغلی، هایفعالیت»مجازات اسالمی بیان شده است و عبارتند از ( قانون 57)

                                 
توان از دانان رضایت متهم برای تضمین کارآمدی این نظام است چه در غیر این صورت نمیبه زعم بعضی از حقوق 1

 های موضوع تعهد وی انتظار آثار اصالحی را داشت و نوعی کار اجباری محسوب خواهد شد )حیدری،فعالیت

رسد همین مالک در تعویق و تعلیق مراقبتی و نیز دوره مراقبت به عنوان یکی از (، لیکن به نظر می347 :1394

ها را به رضایت محکوم مقید نکرده است، لذا مبنا را باید های حبس وجود دارد، در حالی که مقنن آنجایگزین

 .(122: 1393 در همان طوالنی شدن مدت اجرای حکم دانست )اکرمی،
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 1«.بیماری یا اعتیاد درمان یا خانوادگی زندگی تداوم در مشارکت آموزی،حرفه آموزشی،

زمان و به طور مطلق موضوع تعهد محکوم تواند همها نمیپر واضح است مجموع این فعالیت

 در»ها مورد یا مواردی را برگزیند که به تعبیر مقنن قرار گیرد بلکه قاضی باید در میان آن

زمان التزام محکوم به اجرای «. است مؤثر دیدهبزه بر وارد خسارت جبران یا اصالح فرآیند

ت تا زمان اتمام مدت محکومیت به حبس خواهد بود و هر گونه الزام وی برای ایام تعهدا

 پس از سپری شدن مدت حبس وجاهتی ندارد.

آزادی مستلزم تعهد محکوم به انجام برخی در حقوق کیفری فرانسه نیز اعطای نظام نیمه

حصر شامل  ، موضوع تعهد محکوم به قید2009ها است. تا پیش از اصالحات سال فعالیت

ی آموزشی، آموزی یا تعهد به دیدن دورهای هر چند موقت متعاقب حرفهفعالیت حرفه

پیگیری مداوای  و نیز 3مشارکت در زندگی خانوادگی، 2یادگیری حرفه یا یافتن شغل،

بخشی اجتماعیِ بود که در اصالحات اخیر انجام اقدامات جدی در راستای توان 4پزشکی

ی ناظر بر سازگاری یا بازسازگاری که از تکرار پایدار او در هر عرصهبرخاسته از فعالیت 

 نظر قرار گرفته است.جرم وی پیشگیری کند نیز مطمح

 . سپردن تأمين مناسب3-2-1-3

( قانون آیین 251شود، طبق ماده )در جایی که متهم به مجازات حبس محکوم می

شود؛ لذا قانونگذار در حبس ملغی می دادرسی کیفری قرار تأمین کیفری با شروع به اجرای

آزادی قرار گرفته و ( قانون مجازات اسالمی در مورد محکومی که تحت نظام نیمه57ماده )

در خارج از  هافعالیت برخی بایست پیش از اتمام محکومیت مدتی را به منظور انجاممی

                                 
ها ( قانون مجازات اسالمی، این فعالیت56در ماده )« و نظایر اینها»دانان با توجه به عبارت به اعتقاد برخی از حقوق 1

: 1396 برهانی، و های مثبت دیگری را تعریف کند )الهامتواند فعالیتتمثیلی بوده و دادگاه با موافقت محکوم می

ها، بلکه باید در همان چارچوب به عنوان تمثیلی بودن فعالیت (، اما باید توجه داشت عبارت مزبور را نه170

 درمان یا خانوادگی زندگی تداوم در ( تفسیر نمود که مواردی مانند مشارکت57های منصوص در ماده )فعالیت

 .(123: 1393 بیماری را در بر بگیرد )در این زمینه، ر.ک: اکرمی، یا اعتیاد

2 . Activité professionnelle, même temporaire du suivi d'un stage ou de son assiduité à un 

enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi. 
3 . Participation essentielle à la vie de sa famille. 
4 . Nécessité de suivre un traitement médical. 
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ناسب از وی را زندان به سر برد، جهت تضمین اجرای دقیق حکم محکومیت اخذ تأمین م

ضروری دانسته است، بدون آنکه به طور واضحی چارچوب اختیار مرجع قضایی را در تعیین 

تأمین مشخص نماید که الزم است این قرار متناسب با شرایط اتهام، مرتکب و خسارات ناشی 

بینی ضمانت اجرا در مورد تعهدات محکوم از بزه باشد. با وجود این با توجه به عدم پیش

سو و سکوت مقنن در مورد هدف از اخذ تأمین در نظام آزادی از یکمول نظام نیمهمش

( قانون آیین دادرسی کیفری، 217رسد با در نظر گرفتن مفاد ماده )آزادی به نظر مینیمه

الکفاله یا وجه التزام را باید محدود به صورتی بدانیم که محکوم ضبط وثیقه و اخذ وجه

اجرایی به عدم نماید، ولی تعمیم چنین ضمانتدی به زندان مراجعت نمیآزامشمول نظام نیمه

رعایت تعهدات خارج از زندان با وجود فقدان نص چندان قابل توجیه نیست. مالک تبصره 

 مصوب کشور تربیتی و تأمینی اقدامات ها وسازمان زندان نامه اجرایی( آیین124( ماده )2)

 قابل استناد است. نیز در تأیید این استظهار 1384

در خصوص مرجع صالح جهت تعیین تأمین باید قائل به تفصیل شد. در مورد اعطای نظام 

( قانون مجازات اسالمی این امر بر عهده 57آزادی حین صدور حکم، حسب ظاهر ماده )نیمه

دادگاه صادرکننده حکم است؛ اما در جایی که محکوم در اثنای تحمل محکومیت به حبس 

( قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام 554شود، بنابر ماده )این نهاد میمشمول 

 دار تعیین قرار تأمین است.کیفری عهده

در قانون مجازات فرانسه، بر خالف قانون مجازات کشور ما صدور حکم به نظام 

ادرسی ( قانون آیین د 723-2آزادی مشروط به اخذ تأمین نشده است، لکن حسب ماده )نیمه

کند. در این راستا آزادی را معین میی اجرای نظام نیمهکیفری قاضی اجرای مجازات شیوه

 های الزم جهت نیل به اهداف از برقراری این نهاد را اخذ خواهد نمود.وی تأمین

 له. شرایط ناظر بر محكوم3-1-3

ی نظام ( گذشت شاکی را در عداد شرایط اعطا57قانون مجازات اسالمی در ماده )

آزادی بیان نموده است. اشتراط چنین امری به معنای آن است که قلمرو این نظام تنها به نیمه

باشد زیرا در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی موجب جرایم غیر قابل گذشت محدود می

ماند. موقوفی تعقیب یا اجرای حکم خواهد شد و دیگر محلی برای چنین نهادی باقی نمی



نیمه ظام 
ن رب 

تحلیلی 
نسه  ا فر ن و 

 اریا
ری

کیف وق 
حق ی رد 

اد آز
ربا   

آن فقهی  نی  مبا ی هب 
یکرد و

 

 

 

27 

 
های حبس زدایی و کاهش آثار سوء حبس در تغایر است. از این با سیاسترویکردی که 

کم در عرض آن رو بهتر بود مقنن به جای ضرورت تحصیل گذشت شاکی یا دست

 در آن پرداخت ترتیب یا دادنِ دیدهبه بزه وارده های جایگزینی مانند جبران خسارتگزینه

 .نموددیده را شرط میبزه موافقت با مشخص مدتی

کرد که  به رغم اطالق قانون در مورد لزوم گذشت شاکی باید آن را به مواردی محدود

ی خصوصی، به دلیل انتفای وجود جرم دارای شاکی است، بنابراین در مورد جرایم فاقد جنبه

مورخ -746شاکی، سخن از چنین شرطی نیز وجاهتی ندارد. مالک رأی وحدت رویه شماره 

ی جرایم مستوجب جایگزین حبس ضروری کی را در کلیهکه گذشت شا 29/10/1394

تواند به عنوان مؤیدی برای تقویت چنین استنباطی دانست. با وجود این ندانسته است نیز می

نند آنچه جهت احتراز از تفاسیر ناصواب در این خصوص شایسته است مقنن از تعابیری هما

 ستفاده نماید.ای کیفری به کار برده است ( قانون آیین دادرس81که در مقرراتی مانند ماده )

آزادی قلمداد نشده در حقوق کیفری فرانسه گذشت شاکی در عداد شرایط اعطای نیمه

 است.

 آزادی. فرآیند حكم به نظام نيمه2-3

آزادی چه ضمن صدور رأی محکومیت و چه در اثنای صدور حکم مبنی بر نظام نیمه

صادرکننده حکم قطعی، اعم از دادگاه بدوی یا اجرای حکم، در صالحیت دادگاه 

 تجدیدنظر است؛ مالکی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره

 1 به آزادی مشروط هم تعمیم داده است. 731-28/8/1392

 قاضی یا دادستان پیشنهاد بر خالف نظام آزادی مشروط که صدور حکم متوقف بر

( قانون مجازات اسالمی دادگاه 57آزادی، وفق ماده )احکام است؛ در مورد نظام نیمه اجرای

کند. قانون آیین دادرسی گیری میرأساً یا بنابر تقاضای محکوم در خصوص آن تصمیم

                                 
مند سازد، مگر آنکه پرونده به تواند ضمن حکم محکوم را از این نظام بهرهاند دادگاه بدوی نمیداشتهبعضی بیان  1

دادگاه تجدیدنظر نرود مانند آنکه رأی قابل تجدیدنظر نباشد و یا محکوم حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط 

ول حقوقی و رویه قضایی کشور قابل (؛ دیدگاه مزبور به لحاظ مغایرت با اص168: 1392 )مصدق، نموده باشد

 پذیرش نیست.
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 گزارش وصول از پس کیفری احکام اجرای ( حق پیشنهاد را به قاضی553کیفری در ماده )

کیفری را نیز  احکام اجرای معاونت اجتماعیِ مددکاران یریهنظ و زندان بندیطبقه شورای

داده است. با وجود این دقت در مقررات قانونی حکایت از آن دارد که اعطای نظام 

آزادی حین صدور حکم تنها به صالحدید قاضی صادرکننده رأی بستگی دارد و حتی نیمه

کند. لکن در اثنای اجرای حکم، تقاضای متهم الزامی برای دادگاه در رسیدگی ایجاد نمی

کند هر چند درخواست محکوم یا قاضی اجرای احکام دادگاه را مکلف به رسیدگی می

کند چرا که بر خالف تقاضا یا پیشنهاد، الزامی در اعطای چنین ارفاقی به محکوم ایجاد نمی

برخورداری از این نهاد حق  (170: 1393 دیگران، و ناتری دانان )شمسباور برخی از حقوق

 شود.محکوم محسوب نمی

آزادی که در حقیقت متضمن محکومیت شخص به حبس حکم دادگاه به نظام نیمه

( قانون 427باشد، مشمول اطالقات مقررات قانونی مانند ماده )تعزیری درجه پنج تا هفت می

تواند آزادی نیز میمهآیین دادرسی کیفری بوده و به تبع محکومیت به حبس، خود نظام نی

ی توزیع مدت داخل و خارج از زندان مورد اعتراض قرار گیرد، از این جهت که مثالً نحوه

دیده ندانند، یا نسبت به یا نوع تعهدات را مناسب اهداف اصالحی یا جبران خسارات بزه

نظام  تناسب تأمین اعتراض داشته باشند. با وجود این در مورد ماهیت تصمیم دادگاه به

آزادی در طول تحمل محکومیت حبس، قانون چندان روشن نیست؛ قانون آیین دادرسی نیمه

( به رغم اینکه از مواردی چون آزادی مشروط تحت عنوان 555کیفری در موادی مانند ماده )

یاد « قرار»و مواردی مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات با اصطالح « حکم»

یاد نموده « تصمیم»( تحت عنوان 554( و )553آزادی در مواد )خصوص نیمهنموده است، در 

 صادر را دادگاه تصمیم اجرای دادسرا دستور دادگاه، موافقت از است که وفق ماده اخیر پس

( قانون مجازات اسالمی آن را حکم بدانیم، هر چند 57کند؛ با وجود این باید وفق ماده )می

شود، قابل اعتراض نیست، همانند حکم اولیه صادر می چنین حکمی که پس از قطعیت

های جایگزین حبس پس از اجرا صادر شده و احکامی که در تخفیف یا تشدید مجازات
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( قانون آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه و آثار عدم 555مطابق ماده ) 1باشند.قطعی می

نظر ابالغ آن بیش از آنکه  التزام محکوم باید به شاکی یا مدعی خصوصی ابالغ شود که به

 بایست نسبت به شخص محکوم صورت پذیرد.به شاکی ضرورت داشته باشد، می

آزادی را در صالحیت م به نظام نیمه( صدور حک132-25قانون مجازات فرانسه در ماده )

تعیین  دادگاه رسیدگی کننده به دعوا دانسته است که باید ضمن صدور حکم نسبت به آن

آزادی اصلی است که قاضی از همان نخستین که البته این امر ناظر بر نظام نیمهتکلیف شود 

 Lopez-Rey andتواند محکوم را تحت نظام مزبور قرار دهد )روز محکومیت به حبس می

Germain, 1964: 95( اما قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ماده .)اختیار  ( همین723

بینی نموده است که ضمن اجرای حکم حبس، آن را به پیشرا برای قاضی اجرای مجازات 

 آزادی تبدیل نماید.نظام نیمه

 آزادی. آثار حكم به نظام نيمه3-3

آزادی به حبس تعزیری درجه شش یا هفت محکوم شده چنانچه فرد مشمول نظام نیمه

رتی که گونه اثر تبعی بر محکومیت وی مترتب نخواهد شد. با وجود این در صوباشد، هیچ

( قانون مجازات اسالمی از زمان 25به حبس درجه پنج محکوم شده باشد، مطابق ماده )

قطعیت حکم تا دو سال پس از اجرای حکم به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی 

آزادی نیز آثار تبعی محکومیت شامل وی شود، بنابراین در طول اجرای نظام نیمهمحروم می

( مؤید این مطلب است. افزودنی است در این حالت 25( ماده )3ره )خواهد شد. مالک تبص

گفته و ی محکومیت تا قبل از سپری شدن موعد پیشچنانچه در طول مدت تحمل دوره

حصول اعاده حیثیت، محکوم مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود، با رعایت قاعده 

 تکرار جرم مجازات جرم مکرر وی تشدید خواهد شد.

ونگذار مجازات اسالمی در مورد اثر ارتکاب جرم یا عدم پایبندی به تعهدات در طول قان

آزادی قرار گرفته است، ی محکومیت از سوی فردی که مشمول نظام نیمهتحمل دوره

                                 
 .37: 1395ر.ک: صالحی، برای دیدن نظر موافق  1
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( قانون مجازات 52( و )44سکوت دارد. برخی ضمانت اجرای ارتکاب جرایم موضوع مواد )

؛ و نیز 87: 1389اند )آماده، آزادی دانستهای نظام نیمهاسالمی و تخطی از تعهدات را الغ

( قانون مجازات 61ماده ) مالک وحدت (. بعضی از قائلین به این مبنا از351: 1394 حیدری،

 مواد با مبارزه ( قانون16) ماده ( و بعضی از مناط تبصره215-216: 1396 اسالمی )شکری،

اعتیاد مقرر داشته است  به متجاهر گردانروان و مخدر مواد به مخدر که در مورد معتادان

شوند، و می نگهداری آسیب کاهش و درمان مجاز و دولتی مراکز ضمن تعلیق تعقیب، در

استفاده  محکوم ماهشش تا روز یک و نود از حبس در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی به

آزادی رات خاص به نظام نیمهنظر از این که تسری مقر(. با قطع87: 1389اند )آماده، نموده

ی اعمال قیاس و تفسیر موسع مقررات کیفری به ضرر متهم است، با توجه به سکوت به منزله

ی تصریح به چنین ضمانت اجراهایی آزادی به قرینهمقنن در مورد ضمانت اجرای نظام نیمه

، آزادی در خصوص دیگر نهادهای مساعد مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات

های حبس باید تا زمان اصالح قانون مرجع قضایی را صرفاً مجاز به الزام مشروط و جایگزین

اجرایی جهت الغای نظام محکوم به اجرای تعهدات خویش به طرق ممکن دانست و ضمانت

 (.124: 1393 آزادی وجود ندارد )اکرمی،نیمه

نقض مقررات و تدابیر در طی های حقوق کیفری نسبت به ضمانت اجرای در سایر نظام

-2آزادی صریحاً تعیین تکلیف شده است. در کشور فرانسه، ماده )مدت اجرای نهاد نیمه

آزادی را لغو نماید و آن را به مجازات زندان باز تواند نیمه( قاضی اجرای مجازات می723

دی با عنوان آزایا نظارت الکترونیکی تبدیل نماید. در حقوق ایتالیا که از نظام نیمه

«all'aperto  »یاد می( شودPlawski, 1973: 379 ،) با از دست دادن شغل محکوم یا تخطی

وی از تعهداتی که بر عهده گرفته است و نیز بازنگشتن به زندان بدون عذر موجه نظام 

. در حالت اخیر چنانچه غیبت از دوازده ساعت کمتر باشد الغای نظام شودمیآزادی لغو نیمه

 .(Di Amato, 2011: 133)آزادی اختیاری خواهد بودنیمه
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در پایان ذکر این نکته الزم است که اگر در نظام حقوقی کشورمان قائل به الغای نهاد 

آزادی در صورت ارتکاب جرم یا نقض تعهدات از سوی محکوم شویم، بر خالف نظر نیمه

(؛ 314: 1393اید )زراعت، برخی که معتقدند محکوم باید کل مجازات حبس را تحمل نم

ی بینی شده است صرفاً بقیه( قانون کوزوو پیش53( ماده )2همانند موضعی که در بند )

البته با این قید که مدت خارج از زندان چون  آید.ی اجرا در میمجازات حبس به مرحله

 آید از این محاسبه خارج است.جزء مدت محکومیت به شمار نمی

 

 گيریگيرینتيجهنتيجه

تواند از بسیاری ی نهادهایی است که به کارگیری مؤثر آن میآزادی در زمرهنیمهنظام 

آثار سوء کیفر حبس پیشگیری نماید و خط مشی سیاست کیفری را از نظامی سزا گرا به 

اجراهای کیفری نگر تغییر دهد که مبتنی بر منافع اصالحی اعمال ضمانتسمت نظامی آینده

با الهام از حقوق  1392نهادی در قانون مجازات اسالمی مصوب  است. از آنجا که وضع چنین

ی این دو نظام حقوقی، مبانی کیفری فرانسه بوده است، در این تحقیق تالش شد ضمن مقایسه

 توان به شرح ذیل ارایه نمود:فقهی موضوع کاویده شود. بر این اساس نتایج تحقیق را می

به ندرت در  کیفری اجرای ضمانت عنوان به حبس مجازات از در فقه اسالمی استفاده. 1

همانند دیگر نهادها و  آزادینیمه نظام نصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رو،

 بیانجامد، آن سوء آثار یا مجازات این اجرای قلمرو تقلیل به بتواند های حبس کهجایگزین

ثر در انطباق بیشتر نظام کیفری با حقوق نه تنها با موازین اسالمی مغایرتی ندارد بلکه گامی مؤ

 .اسالمی خواهد بود

با مشخصات کنونی، دقیقاً در فقه اسالمی مورد توجه قرار  آزادیهر چند نظام نیمه. 2

السالم( مبنی بر نگهداری های شرعی و سیره معصومین )علیهمنگرفته است، اما آموزه

سو و تجویز اعطای موارد از یکبرخی  محبوس در محل زندگی سایر اعضای جامعه در

خانوادگی و شغلی در سایر موارد از  دینی، هایفعالیت جهت انجام زندانی به محدود آزادی

 های چنین نهادی در حقوق اسالم دارد.سوی دیگر حکایت از ریشه
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آزادی به تشخیص دادگاه واگذار شده است در حقوق جزای ایران، حکم به نظام نیمه. 3

د ضمن صدور حکم محکومیت یا در اثنای اجرای حکم بر پذیرش آن تصمیم توانکه می

آزادی بگیرد. در حقوق جزای فرانسه ضمن آنکه دادگاه حین صدور حکم اختیار اعطای نیمه

 را دارد، در اثنای تحمل حبس، قاضی اجرای مجازات نیز از چنین اختیاری برخوردار است.

ایران بر خالف حقوق جزای فرانسه مشروط به  آزادی در حقوق جزایحکم به نیمه. 4

تواند در بسیاری از موارد رضایت محکوم و گذشت شاکی است، که پذیرش شرط اخیر می

 مندی از چنین نهادهای اصالحی را منتفی سازد لذا قابل نقد است.فرصت بهره

زای آزادی در حقوق جی نیمهضمانت اجرای تخطی محکوم از تعهدات در طول دوره. 5

فرانسه تبدیل آن به زندان باز یا نظارت الکترونیکی بنا بر تشخیص قاضی اجرای مجازات 

است. با وجود این قانون مجازات اسالمی در این خصوص سکوت اختیار نموده است و 

دانان به قیاس موضوع با سایر نهادها مانند تعویق و تعلیق یا همین امر سبب تمسک حقوق

آزادی شده است، که به نظر با وجود سکوت جیه الغای نظام نیمهآزادی مشروط جهت تو

قانونی و منع تفسیر موسع قوانین کیفری به ضرر متهم چنین راهکاری تا زمان تعیین تکلیف 

 نامه اجرایی قابل دفاع نیست.از سوی قانونگذار و نه تصویب آیین
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