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Abstract: 

The approach based on the constitutionalization of criminal institutions is 
one of the most effective strategies for organizing the discourses aimed at 
safeguarding fundamental rights and freedoms of citizens against the state 
power. Aiming at alleviating the damage caused by unnecessary 
imprisonment and systematizing the Iranian judicial procedures in selection 
of this punishment necessitates finding a solution in this regard in legislative 
and judicial criminal policy-making levels. Doing so, constitutionalization of 
adopting the "minimum legal punishment of imprisonment" and recognizing 
this approach as a "legal principle" is one of the strategies that can play a 
pivotal role in realization of the foregoing goals. In this article, through 
relying on the principle of criminal minimalism, the way of applying this 
principle in the selection of imprisonment in Iranian and French legal 
systems as well as Islamic jurisprudence is studied comparatively. 
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قل کیفر حبس ) تأملی تطبیقی رد فقه اسالمی و حقوق فرانسه(  اصل تعیین حدا
 1فرید محسنی

 2رحیمیانرضا 

 

 چکیده
 در راهبردها موثرترین از یکی کیفری، نهادهای سازیاساسی بر مبتنی رویکرد

 نبنیادی هایآزادی و هاحق پاسداشت  بر ناظر هایگفتمان به بخشیسامان راستای
-بهره از ناشی هایآسیب از کاستن هدف با. است عمومی قدرت برابر رد شهروندان

 گزینش در ایران قضایی یرویه سازیمندنظام و حبس کیفر از غیرضروری گیری
 این در قضایی، و تقنینی جنایی سیاست سطوح در که نمایدمی ایجاب کیفر، این

 کیفر حداقل» به توسل سازیاساسی راستا، همین در. شود اندیشیچاره خصوص
 جمله از ،«حقوقی اصل» یک عنوان به رویکرد این شناسایی و «حبس قانونی

 .باشد داشته محوری نقشی گفته،پیش اهداف تحقق در تواندمی که است راهبردهایی
 کاربست ینحوه تطبیقی یمطالعه به کیفری، گرائیکمینه اصل به تکیه با مقاله، این در
 و همچنین فرانسه و ایران حقوقی هاینظام در حبس کیفر شگزین مقام در اصل این
 .است شده پرداخته اسالمی، فقه
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 مقدمهمقدمه

ا به دو گروه متغیر درجه کارآیی و تاثیر سیاست جنایی در کنترل بزهکاری، عمدت

بستگی دارد: نخست؛ خصوصیات نظام اجتماعی و نظام ارزش های جاری در جامعه مورد 

نظر و دوم؛ کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند، از قانون 

جزای آن گرفته تا زندان ها. به عبارت دیگر، میزان ارزش و شایستگی سیاست جنایی 

(. در همین راستا، در مراحل اجرای عدالت در نظام 281: 1371ظر )گسن، جامعه مورد ن

کیفری به ویژه هنگام تعیین کیفر، قاضی دادگاه نقش تعیین کننده و ممتازی برای حصول 

اهداف نظام کیفری ایفا می کند. اعطای اختیار به دادگاه جهت تعیین کیفر از میان انتخاب 

تعیین سیاست کیفری تلقی می گردد) سبزواری نژاد، های گوناگون کیفر، آزادی برای 

 شدیدترین از یکی مرجع، کیفری عنوان به حبس، کیفر رهگذر، این (. از50: 1391

به  و کاربرد بیشترین دارای که بوده کیفری عدالت مختلف های نظام در ها واکنش

 که نیست است. از این رو، شکی قضایی رویه در کیفری واکنش ترین متداول عبارتی،

 موثر های شیوه اجرای و تدوین از تر آسان معموال ها، زندان در جمعیت ازدحام ایجاد

 بنیادینی های موضوع با کیفری جمعیت در ازدحام. است ها زندان جمعیت کاهش برای

 نظام در حبس مجازات و زندان نقش کیفری، ]میزان[ محکومیت و حکم نظیر؛ صدور

 ارائه و زندانیان( دادن جای) اسکان به مربوط ستانداردهایا ،  کیفری اجراهای ضمانت

 مجازات مستوجب جرایم ویژه به جرم گسترش بازپروری، و بهداشتی مناسب خدمات

 های هزینه نیز و زندان ساخت هزینه ها، زندان به شده داده تخصیص بودجه حبس،

 تعیین در کیفری کلی سیاست باالخره و( Vasseur, 2001: 449)اقتصادی مرتبط با آن

 یکی که نماند ناگفته البته. جامعه مرتبط است در بزهکاران مجازات و کیفری قوانین مسیر

 ها زندان در ازدحام کاهش برای موثر های سیاست تدوین در رو پیش مشکالت از

 مردمی برای تغییرات، این تبیین و توضیح و  دهی کیفر های شیوه در تغییر ایجاد چگونگی
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 های حبس با را امنیت اغلب، و هستند بیشتر امنیت خواستار دیروز از بیش روز هر که است 

 مترادف کننده محدود شرایط انواع قید با مشروط آزادی و کاری بزه توان سلب طوالنی،

 های واقعیت با مردم که هنگامی  اما، همه این با( . 10-11: 1395 آلبرشت،)دانند می

 نقش و مرتکب  اجتماعی و فردی های ویژگی جرم، وقوع عوامل و علل جمله از پرونده

 و منطقی قضایی های سیاست با بیشتری همراهی شوند، می آشنا جرم ارتکاب در دیده بزه

 (.keijser,et.al, 2007: 131-161 ).دهند می نشان خود از غیراحساسی

در  حبس امروزه در بیشتر نظام های کیفری، اختالف دیدگاه کمتری نسبت به اعمال

ه نگا خصوص جنایات و جرایم مهم نظیر اقدامات تروریستی و... مطرح است اما نوع

جرایم  ی درقانونگذاران و نیز جهت گیری اخیر سیاست کیفری فرانسه در مورد سلب آزاد

الحات ر اصجنحه ای و در حقوق کیفری ایران نسبت به جرایم تعزیری، تغییر یافته و د

توسل  مکانظام حقوقی، سازوکارهایی در راستای محدود نمودن اقوانین جزایی این دو ن

 فتهگ پیش گیری جهت در موثر های قاضی به کیفر زندان پیش بینی شده است. ضرورت

 به توان یم راستا، همین در که است متعدد فرانسه، و ایران کشور دو جنایی سیاست در

 1989 مصوب طفالا حقوق المللی بین نکنوانسیو (37) ماده جمله از المللی بین اسناد تاثیر

 محیط دایز اجتماع آثار اطفال، برای آزادی سالب کیفر به توسل ساختن محدود بر مبنی

. نمود اشاره یکیفر جمعیت افزایش به رو روند و زندان کیفر اجرای اقتصادی هزینه زندان،

 محدود رایب هایی راه یافتن پی در قانونگذاران که است شده موجب شرایط، این مجموعه

 حل راه و اه شیوه منظور، بدین. باشند آزادی سالب مجازات به قاضی توسل امکان نمودن

 ابتدا ها،کیفر فهرست سازی غنی و نمودن بر متنوع عالوه که گردیده مطرح متعددی های

 وسطت نیز حبس، کیفر های جایگزین نهایت در و مراقبتی تعلیق سپس ساده، تعلیق

 کیفر ،1994 سال اصالحیه در فرانسه قانونگذار جمله از. شد اجرا و ناساییش قانونگذار

 صورت به نیز، ای جنحه جرایم خصوص در و نمود حذف را خالفی جرایم در حبس

 آن سلطه بر تا داد قرار... و نقدی جزای نظیر کیفرها دیگر کنار در را حبس کیفر نمادین،

 (123: 1397 رحیمیان، و ابراهیمی) .دهد پایان مرجع و اصلی کیفر عنوان به
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 های اکنشو از که دارد اقتضا کیفری حقوق کاربرد کمینه اصل مختلف، مبانی به بنا 

 گرفته بهره راهکار آخرین عنوان و به ضرورت حد در فقط کیفری به ویژه کیفر حبس،

 زا رآمدهب و ندکه موضوع این مقاله می باشد، برآی ،«حبس کیفر حداقل تعیین اصل»   .شود

کر خواهد و به عبارتی، جلوه ای از اصل اخیرالذ است کیفری حقوق کمینه کاربرد اصل

مطلق  خصوص و عموم منطقی رابطه چارچوب در توان می را اصل دو این رابطه بود که

 .نمود تحلیل

در این مقاله، طرح موضوع اصل تعیین حداقل کیفر حبس، به صورت مفروض تلقی 

یلی آن، به لحاظ مبانی فلسفی، کیفرشناختی و جرم شناختی می تواند گردیده و بحث تحل

جهت اجتناب از  است شده تالش موضوع مقاله مستقل دیگری قرار گیرد. بر همین اساس،

زیاد شدن حجم مطالب، صرفًا با تمرکز بر مبانی فقهی و توام با تحلیلی تطبیقی در حقوق 

ضمن پذیرش  را در تعیین کیفر حبس،کیفری فرانسه درخصوص رویکردهای حداقل گ

اصل اولیه  یک عنوان به حبس، حداقل قضایی نسبت به تعیین مقام  تکلیف استثناهائی، بر

که شناسایی این  گردد گیری نتیجه چنین نهایت در و شود ایران پرداخته در حقوق کیفری

بود بلکه این  اصل، از یک سو، هرگز به منزله نادیده انگاشتن اختیارات قضایی نخواهد

اصل، در پی ضابطه مند سازی آن و عدم استفاده غیرضروری و غیرمتناسب از اختیارات 

قضایی در راستای گزینش کیفر حبس حداکثری می باشد و از سوی دیگر، شناسایی 

تکلیف قضایی نسبت به تعیین حداقل کیفر حبس، همواره به معنای عدم قابلیت تعیین 

نی نیز نخواهد بود؛ زیرا در صورت اقتضای ضرورت و بنا به حبس بیش از حداقل قانو

جهات موجود در پرونده قضایی از جمله شدت و شیوه ارتکاب بزه، گستردگی آثار زیان 

بار ناشی از بزه، شخصیت خطرناک متهم، تکرار ارتکاب بزه و ...، که تعیین حبس بیش از 

تعدیل خواهد بود. به عبارتی دیگر،  حداقل قانونی را ایجاب نماید، اصل مورد بحث قابل

جهات و ضرورت های پیش گفته، به عنوان استثناهایی بر اصل تعیین حداقل حبس تلقی 

 می گردند. ضمانت اجرای تخطی از این اصل و تعیین حبس بیش از حداقل قانونی بدون

لقی ت تجدیدنظر مرجع در حکم نقض جهات معقول نیز، می تواند از و موجه دالیل وجود

ضمن آنکه، در صورت تشخیص دادگاه تجدیدنظر به لزوم تعیین حبس بیش از  .گردد
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  حداقل قانونی، اختیار قضایی این دادگاه در تعیین کیفر حبس متناسب )حتی بیش از

حداقل قانونی( نیز محفوظ خواهد ماند و شناسایی این اصل، به منزله سلب این اختیار 

 ر متناسب نخواهد بود.دادگاه تجدیدنظر در تعیین کیف

 

 مفاهیم بنیادین .1

ته رار گرفلی قشناخت مفاهیم اساسی مورد نظر در این مقاله، که مبنای پردازش ایده اص

 سی سازیاسا است، از اهمیتی بنیادین برخوردار است. بنابراین، شناخت مفهوم مدنظر از

( موضوع 1-2کیفری)( و نیز شناخت مختصر از کمینه گرائی حقوق 1-1نهادهای کیفری )

 این بخش خواهد بود.

 اساسی سازی نهادهای کیفری .1-1

در نظریه های جدید، حقوق کیفری، دیگر ]به مثابه گذشته[ ابزار ارضای حس اقتدار 

طلبی حاکمان نبوده و رفته رفته، این اندیشه شکل گرفته که حقوق کیفری بی آنکه 

وز کند، می تواند صیانت از حق های بشری بخواهد یا بتواند به حریم حقوق شهروندی تجا

(.  باید گفت که اساسی سازی، یکی از 992: 1393را بر عهده بگیرد) نجفی ابرندآبادی، 

تاثیرگذارترین رهیافت ها در راستای ظهور و توسعه نهضت صیانت از حق ها و آزادی 

ین بار در عرصه های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. موضوعی که برای اول

حقوق عمومی به آن توجه شده است. اساسی سازی، بر اساس تعریفی که از  آن شده و بر 

مبنای کارویژه و سازوکاری که در پیش گرفته، عبارت است از: ارتقای ارزش و سطح 

قوانین و مقررات مادون قانون اساسی) هنجارهای عادی( به اعتبار و ارزش اصول قانون 

قع، اساسی سازی، برخوردار نمودن هنجارهای عادی از ارزش و اعتبار اساسی. در وا

(.  به عبارت دیگر، 998: 1393هنجارهای اساسی) قانون اساسی( است)نجفی ابرندآبادی، 

اساسی سازی حقوق، فرایندی است که در پرتو آن، برخی هنجارها اعتبار و جایگاه 

اصول قانون اساسی پیش بینی می شوند)  فراتقنینی پیدا کرده و در یک فصل یا شماری از

(. به این ترتیب، وارد شدن یک مقوله حقوقی یا گونه ای از حقوق و 93: 1393نیازپور، 

آزادی های شهروندان در پهنه قانون اساسی، آن پدیده حقوقی را اساسی می کند) تقی 
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  ،را می توان (. یکی از عرصه های ظهور و خودنمایی بحث اساسی سازی 130: 1386زاده

در توسل به راهبردهای مبتنی بر کاهش رویه های حبس مدار در دادگاه ها، به عنوان یک 

اصل حقوق کیفری، نام برد. راهبرد اساسی سازی حقوق با تاثیر پذیری از جریان های 

عقیدتی آزادی خواهانه، موجبات شناسایی شماری از جلوه های بارز حقوق و  -فکری

ن را در پهنه قانون اساسی فراهم آورده است تا از این رهگذر، همه آزادی های شهروندا

سیاست گذاری ها در چارچوب و ادامه این حق های اساسی شده صورت پذیرد) پیر، 

(. در حقوق فرانسه، توسعه فرایند اساسی سازی، از اعالمیه حقوق بشر و 229: 1384

و همچنین اصول بنیادین شناخته  1946و نیز پیشگفتار قانون اساسی سال  1789شهروند سال 

(. به همین جهت است که 272: 1385شده در قوانین جمهوری، صورت گرفت) فاورو، 

سخن گفته « اصل اساسی بودن»صحبت می شد ولی امروزه از « اصل قانونی بودن»قباًل از 

 می شود.

 اصل کمینه گرائی کیفری و ظهور حق بر مجازات نشدن .2-1

ی تبدیل انسان از موجودی صرفا تکلیف محور به موجودی حق و در فرایند زمان

تکلیف محور، توجیه مداخله کیفری دولت اهمیتی دو چندان می یابد زیرا بی تردید 

تصویب قوانین کیفری از نقطه نظر فردی، شدیدترین وجه مداخله دولت است که از طریق 

دیگر نقض آن مستلزم کیفر آن از یک سو، آزادی عمل فردی محدود می شود و از سوی 

(. اصل حداقل بودن حقوق جزا در قالب عناوین دیگر 52: 1394خواهد بود) روستائی، 

، اصل تکمیلی یا 2، اصل صرفه جویی کیفری1مانند حقوق جزا به عنوان آخرین وسیله

 4و نیز اصل حقوق جزا به عنوان آخرین و حداقل وسیله یا چاره 3فرعی بودن حقوق کیفری

اشاره قرار گرفته است. این اصل مبنای ظهور رویکردی است که در سیاست گذاری  مورد

کیفری/ جنایی از آن تحت عنوان رویکرد حداقلی/ کمینه یا تقلیل گرا یاد می شود) 

(. اصل پیش گفته بیانگر آن است که در رویارویی با نابهنجاری های 18: 1393غالمی، 

                                 
1 Criminal law as the last resort 

2 Principle  of penal parsimony 

3 Principle of subsidiary of criminal law 

4 Criminal law as the last and the least resort( criminal law as ultima ratio) 
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 بنابراین تا هنگامی که فرد  (43: 1393ست) نوبهار، اجتماعی، جرم انگاری آخرین چاره ا .

بزهکار از شیوه ها و واکنش های دیگر به هدف اولیه اعمال کیفر نائل می آید، ضرورتی 

 ) ,2005jareborg :524( .در بهره گیری از کیفر نیست

 ز دوظهور و حصول اصل کمینه گرائی در حقوق کیفری را می توان به طور کلی ا

عایت ر عدم رن بانمود: نخست، نگاه مادی مبتنی بر نتیجه گرایی که از نتایج زیا منظر رصد

ر حقوق کیفری حداقلی و سخاوت مندی در خرج عدالت کیفری، به خست و قناعت د

وم مفه عدالت کیفری و حقوق کیفری حداقلی رسیده است. دوم: نگاه مبتنی بر تحلیل

یفری ک، حقوق باریفا با ابتنای به مولفه های اعتآزادی که بی عنایت به نتایج حاصله  و صر

تون مینا در د، عحداقلی، را به عنوان یک قاعده و اصل توجیه نموده است. البته این رویکر

ت) ه اساسالمی نیز، تحت عنوان قاعده سلطه و اصل عدم والیت مورد بحث قرار گرفت

 (.328 -329: 1396زرنشان و شجاعی نصرآبادی، 

، را باید از جمله آثار شناسایی اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری 1ت نشدنحق بر مجازا

دانست. انسان عصر جدید به دلیل برخورداری از یک جهان بینی باز و تنفس در یک 

را حقی بنیادین پنداشته و اصوال به کیفر، به  "حق مجازات نشدن "فضای کامال حق محور، 

(. پیدایش این حق در عرض سایر 151: 1395 مثابه یک هزینه یا شر می نگرد) رستمی،

حقوق بنیادینی که مبنای توجیهی آنها کرامت ذاتی انسان و برابری ارزشی است، نتیجه 

(. بر این 244: 1392است ) راسخ، « حق داشتن» به « بر حق بودن» تحول مفهوم حق، از 

یرند زیرا هر اساس افراد حق دارند موضوع برخوردهای سخت و بدنام کننده قرار نگ

رفتاری که برای آن مجازات تعیین می شود یکی از حقوق افراد را محدود می کند) 

(. با این همه، می توان گفت حق بر مجازات نشدن 49: 1392محمودی جانکی و روستایی، 

به معنای منع و نفی مجازات و الغای کیفر عادالنه و متناسب با جرم نیست، بلکه ناظر به 

به مجازات متناسب و عادالنه به عنوان پاسخی قابل توجیه و مشروع است. ضرورت توسل 

به این منظور، بدیهی است که مجازات باید بر مبنای اصل حداقل بودن، دارای چنان قابلیت 

                                 
1 Right not to be punished. 
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  توجیهی باشد که آن را به مثابه پاسخی متناسب و عادالنه، گریز ناپذیر و غیرقابل جایگزین

هیچ کس نباید مشمول تحمیل کیفر شود، مگر آن که چاره  نماید.  اصل بر آن است که

» (. احترام به حق شهروندان مبتنی بر  179-180: 1395دیگری در دسترس نباشد) غالمی، 

بر ی یست کیفرزتحمیل ب از جتنا، در کنار نتایجی همچون ا«حق بر مجازات نشدن

بخش ف حذو ن مجرمانه یوپاالیش عنار ذـهگی از ررـکیفم اـنظن شدر سبکباان، ندوشهر

ان محکومان و زندانیان، تقلیل چشم گیر هزینه های میزاز بالطبع کاستن و نها ی از آکثیر

نظام عدالت کیفری در برخورد و کنترل مردم و صرفه جویی در بودجه های هنگفت برای 

در ساخت و توسعه زندان ها و ... را باید از نتایج تاثیر گذار ناشی از پذیرش اصل ضرر 

(. با این تبیین کوتاه از مفاهیم بنیادین مرتبط 78: 1393نظام های لیبرالی، دانست) رستمی، 

 با موضوع، به تحلیل مبانی فقهی اصل تعیین حداقل حبس پرداخته می شود.

 

 مبانی فقهی .2

عزیری ای تبا درک اهمیت مبانی فقهی به عنوان یکی از مبانی اصلی در کیفرگذاری ه

وجز و مرات قی ایران، در این شماره تالش شده است، با بهره گیری از عبادر نظام حقو

 .شود گویا، به رویکرد حداقل گرای فقهی به کیفر حبس در جرایم تعزیری پرداخته

 اولویت پاسخ های تعزیری حداقلی .1-2

.کسی که 1به طور کلی در فقه جزایی اسالم، موارد حبس به عنوان کیفر عبارتند از: 

: 8،ج 1352 ، بیهقی،287: 7،ج 1391 را نگه داشته و دیگری او را کشته است)کلینی،فردی 

.کسی که فرمان به قتل دیگری  داده و مامور او را کشته 2(  46تا:  بی نجفی، ،50

(. مباشر در قتل نیز قصاص می شود؛ 27تا:  بی عاملی، جبعی و 285: 1391است)کلینی، 

. کسی که دوبار حد سرقت بر او جاری 3کراه شده باشد. حتی بنا بر مشهور اگر بر قتل ا

. 4(.  118 :1374 و طبسی، 222-223 :1391 شده و برای بار سوم دزدی کرده است)کلینی،

( 611نجفی،بی تا:  و 150 :1404 زن مرتد در صورتی که از ارتداد خود توبه نکند)صدوق،

 شده تجویز کیفر، قالب در زندان از گیری بهره اسالمی فقه در که است موردی چهار این

اخذ باقل قدر، یکفی »است. با در نظر داشتن سیره عملی پیش گفته، می توان معیار فقهی  
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 را به عنوان یکی از مبانی اصلی تعیین تعزیر در فقه اسالمی تلقی نمود که داللت بر «للزجر ،

جنایی اسالم بر سهل  اکتفا به حداقل مجازات دارد. احادیث و فرامین مختلفی در سیاست

گیری در کیفر، داللت دارد. از جمله این حدیث از معصوم)ع( که می فرماید: هنگامی که 

سوره  34( و یا خداوند در آیه 1183: 1373مجازات می کنی، شدت به خرج مده) آمدی، 

 وَبَْینَهُ  بَیْنَکَ الََّذِی فَِإذَا َأحْسَنُ هِیَ یبِالََّتِ ادْفَعْ  السََّیََِّئةُ وَلَا الْحَسََنةُ تَسْتَوِی وَلَا» فصلت می فرماید:

مجازات های »  با این وصف، معیار مذکور قابل قیاس با مفهوم«.   حَِمیمٌ وَلِیٌَّ کَأَنََّهُ عَدَاوَةٌ

می باشد که یکی از اصول مهم آن، تناسب و اکتفا به حداقل مجازات است که « استحقاقی

 سازی سزادهی بر آن تاکید خاص دارد.به خصوص رویکرد مبتنی بر محدود 

رتی به عبا ح یادر بسیاری از آیات و روایات در فقه اسالمی، بر توبه و انجام عمل صال

 رین راها آخبعد از گناه تاکید شده است؛ به گونه ای که اعمال مجازات ر "اصالح عمل"

)ابن  "«الدَّوَاءِ اْلکَی   آخِرُ فآخر بداء اجد لم فاذا» حل دانسته اند. عبارت موجز اما پر مفهوم 

، تفکر اسالمی ( نیز، داللت بر همین رویکرد بنیادین دارد که در294: 1404ابی الحدید، 

 کی زیراعمال کیفر جز به عنوان ضرورت و آخرین چاره، جایز نیست. بنابراین،  تع

نه که وآن گ«. بقدرها تقدر الضرورت» شود اکتفا آن حداقل است که باید به ضرورت

ر ری دبرخی پژوهشگران معتقدند این حداقل گرایی در کیفرهای تعزیری به شکل دیگ

ه کحوی نظریات متعددی از فقهای شورای نگهبان نیز مبرهن و آشکار شده است؛ به ن

می  انونفقهای این شورا،  حتی معتقد به خالف شرع بودن تعیین حداقل مجازات در ق

ن یرا آناد. زناظر بر حداکثر مجازات قانونی دانسته ان باشند و محدودیت قاضی را صرفا

 ونی نیزقان معتقدند در خصوص بسیاری از متهمین، حتی نیازی به توسل به حداقل مجازات

ا نانچه بچفر، وجود ندارد و با در نظر داشتن مراتب تعزیر و در راستای متناسب سازی کی

ی، فقه شته باشد، از جهت موازیننصیحت و توبیخ و... امکان اصالح مرتکب وجود دا

لم ظ» نزله مبه  مجالی برای توسل به حداقل کیفر نیز، نخواهد بود بلکه حتی چنین امری را

ه بیی صرف زاگراسنیز دانسته اند. این رویکرد بنیادین، هدف غایی کیفرها را از « به مجرم

 (.25-42: 1391فایده گرایی مثبت وسازنده سوق خواهد داد) الهام، 
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 2-2. توسل به تعزیر به عنوان آخرین راهبرد 

ه کنش علین وااصل یا قاعده اولیه در تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین و فراگیرتری

ر اصل کس دجرایم در سیاست کیفری اسالم، عدم جواز آن است... زیرا اذیت و آزار هیچ

کند.  لتواز آن دالجایز نیست و جزء محرمات قطعی است، مگر آن مقدار که دلیل، بر ج

تفا کرده و اقل اک مقدار شود، باید به« اقل و اکثر»بنابراین، حتی اگر در اینجا، امر دائر میان 

(. بر این 34: 1383احتیاط نمود و نمی توان بیش از مقدار متیقن انجام داد) مکارم شیرازی، 

(.  238: 1392ر، وبهابود) ناساس، در تعزیر، پیوسته باید به اصل پرهیز از کیفر گرایی پایبند 

ه گردد ک ب میتوسل به تعزیر، در فقه اسالمی، به عنوان، آخرین راهبرد و چاره ای محسو

س قاضی کیفری می تواند به آن متوسل گردد. باید اضافه نمود که در خصوص حب

جرم، مرای تعزیری، برخی از فقها، جواز آن را مشروط نموده اند به اینکه تحمل آن ب

تامین  لمالاتر از تحمل شالق باشد، مصلحت تعزیر را محقق کند، هزینه آن از بیت آسان

 ، افی،نشود و حاکم، مجرم را بین تحمل آن و تحمل شالق کمتر از حد مخیر سازد)ص

نش با این نوع واک (. کارآمدی تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق146-7 :1404

 شخصیت مجرمان بستگی دارد.

 راهبرد کرامت مداری در واکنش های تعزیری .3-2

راغب  ه است.به فتح عین، به معنی یاری کردن گرفته شد« عزر»تعزیر در لغت از ریشه 

فسیر شت تاصفهانی در مفردات تعزیر را به معنی نصرت کردن توام با تعظیم و بزرگدا

ادیب لک تذول فان التعزیر ضرب دون الحد و ذلک یرجع الی اال»کرده، سپس می افزاید: 

«. ما یضرهعمعه و التادیب نصره ما، لکن االول نصره یقمع ما یضره عنه و الثانی نصره یق

ی م "عظیمتبا  نصرت توام"طبق این عبارت،  راغب ریشه اصلی تعزیر را منع نمی داند بلکه 

ست ااین طر ه خابشمرد و اگر تازیانه زدن به مقدار کمتر از حد شرعی را تعزیر می گویند، 

حی، تعزیر، (. بنابراین، در معنای اصطال49: 1363که نوعی تادیب است) مکارم شیرازی، 

 اقدام تادیبی است که در شرع مجازات معینی برای آن مشخص نشده است.

در نظام کیفری اسالم، ماهیت و اهداف کیفرهای تعزیری و مفهومی که از تعزیر و 

، آن است که این کیفرها، دارای ماهیتی ارفاقی و نه مراتب آن، مورد نظر فقها قرار دارد
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  سختگیرانه می باشند. از روایات و نظرات فقهی چنین استفاده می شود که شارع مقدس

اسالم در سیاست کیفری خود به دنبال اندیشه سزادهی، الاقل در بخش تعزیرات نبوده و 

توجه به گستردگی عوامل جرم  بازجامعه پذیری و تنبه افراد مهم ترین هدف بوده است. با

زا و وجود فشارهای اجتماعی موجب بزهکاری در جامعه، طبعا اجرای حتمی و قطعی 

مجازات تحت هر شرایطی، عدالت واقعی تلقی نمی شود، لذا در سیاست کیفری اسالم 

 - 679: 1393انعطاف بسیار زیادی به ویژه در بخش تعزیرات دیده می شود) میرخلیلی، 

ر شریعت اسالمی، انسان بما هو انسان چنان بزرگوار، شریف و با کرامت دانسته (. د678

شده است که به عنوان اشرف مخلوقات عالم شناخته می شود. می توان گفت که علت 

کرامت »اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب، مغایرت آنها با کرامت ذاتی انسان است. 

ه می شود که تمام انسان ها به جهت داشتن استقالل به آن نوع حیثیت و شرافتی گفت« ذاتی

ذاتی) آزادی اراده و اختیار( ، قدرت عقل و تفکر، وجهه و نفخه الهی، به طور فطری و 

( . در همین 128 - 129: 1378یکسان از آن برخوردار هستند) رحیمی نژاد و حبیب زاده، 

نهج البالغه می  388در حکمت  راستا، حضرت علی )ع( در فرمایشی انسان مدار و بنیادین

. دقیقا طبق این نگرش به 1فرماید: چه بسا گفتار مالیم، که موثرتر از حمله و خشونت است

انسان است که مصرف سوء و غیرضروری حقوق کیفری و جرم انگاری های خارج از 

،  باعث حد، گذشته از  هزینه هایی که برای مجرمین ] و دولت[ به دنبال دارد، بیشتر از این

ورود خسارت و زیان به سایر شهروندان و از میان برداشتن سرمایه وجودی آنها می شود. 

هزینه هایی که در اثر سیاست سوء جزایی بر کرامت نوع بشر وارد می شود، از جمله هزینه 

های نامحسوس و غیرمادی، ولی مستقیمی است که فقط با نگرش درست و دقیق به انسان و 

 (.178: 1397عیت و جایگاه او قابل فهم است) مسجد سرائی و دیگران، توجه به موق

 قاضی محوری و تدرج در واکنش های تعزیری .4-2

در فقه اسالمی، تشخیص اینکه با چه نوع و به « التعزیر بما یراه الحاکم» بر اساس قاعده 

ی محقق می چه میزان واکنش تعزیری کیفری، اصالح و تربیت متهم و بازدارندگی اجتماع

                                 
 «َصْولٍ مِنْ أَنَْفذُ ْولٍقَ رُبَّ ». متن عربی این عبارت چنین است:  1
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 نیز شود، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.  برخی از فقهای امامیه معتقدند، تعزیر 

 توبیخ و تذکر مانند تر پائین مراتب از الزاماً باید و است مراتب دارای منکر،  از نهی همانند

 در قاضی و برسد حبس مانند شدیدتر مراتب به تکرار صورت در سپس و شود شروع.... و

 مراتب به توسل ارتکابی، جرم نوع و مرتکب شخصیت به توجه با داند می که صورتی

 نخست، بار در نیست مجاز شود، می حاصل بازدارندگی توبیخ، و تذکر مثل تر خفیف

 ؛ 66-69 :1428 نماید )طوسی، اقدام حبس، مثل شدیدتر تعزیر گزینش به نسبت

(. عین عبارت شیخ طوسی در کتاب 191: 1408 القرشی، ؛ 415: 3،ج1405 االصفهانی،

التعزیر الی االمام بال »الخالف، که داللت بر موضع پیش گفته می نماید؛ چنین است: 

خالف اال انه اذا علم انه ال یردعه اال التعزیر لم یجز له ترکه، و ان علم ان غیره یقوم مقامه 

. این 1(497: 1407طوسی، « ) رهمن الکالم و التعنیف کان له ان یعدل الیه، و یجوز له تعزی

در قوانین موضوعه ایران و بسیاری از « االسهل فاالسهل» سلسه بندی و رعایت قاعده 

کشورها به صورت موردی، رعایت و به آن توجه شده است اما مراتب تعزیر مفهومی فراتر 

در قانون  از این امور است، زیرا در موارد ذکر شده اصل بر اعمال مجازات های تعیین شده

است و تخفیف یا تعلیق و امثال آن خالف اصل است، لیکن در بحث مراتب تعزیر در 

محدوده ای که پذیرفته شود، اصل بر سلسله بندی بوده و برخورد با مراحل خفیف تر 

الزامی است و در صورتی که موثر واقع نشد، مراحل بعدی اجرا می شود) میرخلیلی، 

تر مطلب و به بیانی دیگر، مراد از تدرَّج در واکنش های (. در توضیح بیش681: 1393

تعزیری، اکتفا به حداقل جزایی مناسب در حصول مقاصد شارع از تشریع تعزیر است که به 

موجب آن در صورتی که ردع و منع مجرم و تربیت وی به وسیله تدابیر و اقدامات 

ش های شدیدتر جایز غیرکیفری یا خفیف ترین عقوبات، ممکن باشد، تمسک به واکن

                                 
 که جایی آن مگر ندارد، وجود اختالفی مطلب این در و است حاکم اختیار در تعزیر: است چنین عبارت . ترجمه 1

 تعزیر اجرای تواند نمی صورت این در که شود نمی بازداشته[ جرم ارتکاب از] تعزیر اجرای با جز مجرم بداند حاکم

 تواند می گردد، می اصالح و شود می بازداشته عتاب و موعظه مثل تعزیر از غیر با که بداند اگر و کند ترک را

 .کند تعزیر که است جایز او برای و دهد تخفیف و کند تعدیل را مجازات
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  ،(. 565: 1373نیست و نمی توان از تدابیر اخف به اقدامات اشد عدول کرد) صادقی

( قانون مجازات 39در ماده )« معافیت از کیفر» شناسایی نهاد اصالح گرایانه و مترقی

، نیز شاید بتوان متاثر از دیدگاه های فقهی پیش گفته و از جمله 1392اسالمی مصوب 

، دانست که در برخی جرایم و با پیش بینی اصالح مرتکب، قاضی 1نهاد شفاعتمنطبق بر 

می تواند بدون توسل به هر گونه واکنش کیفری، فرصت اصالح و بازاجتماعی شدن را به 

خود مرتکب اعطا می نماید.در عین حال، در رویه قضایی ایران، نمونه های اندکی از 

 ن مشاهده می شود.توسل دادگاه ها به این راهبرد بنیادی

فید و م»ی لزوم رعایت ترتیب و تدرَّج در واکنش تعزیری، را می توان ناشی از ویژگ

ونه به گ واکنش ها دانست. به عبارت دیگر، قاضی باید واکنش کیفری را« ضروری بودن

 وق فردیه حقای برگزیند که هم کمتر از میزان ضروری نباشد و هم اجرای آن تامین کنند

نئوکالسیک  (. این رویکرد را می توان شبیه رویکرد556: 1373باشد)صادقی،  و اجتماعی

 چه مفیدز آنها دانست که معتقد بودند: کیفر را نه بیش از آنچه ضروری است ونه بیش ا

یری یم گاست، نباید اعمال گردد. بر همین اساس، دادرسان موظف اند در فرایند تصم

صورت  ط دررین واکنش ها را در نظر بگیرند و فقدرباره واکنش تعزیری، ابتدا خفیف ت

یین م تعضرورت به واکنش شدیدتر روی آورند. به بیان دیگر، قاضی موظف است در مقا

نش اخف واک تعزیر، قاعده االسهل فاالسهل را نصب العین خود قرار دهد و مادام که با

 (.111: 1397مراد حاصل گردد، به سراغ واکنش اشد نرود) صادقی و ریاحی، 

 

 تبیین گستره اصل تعیین حداقل کیفر حبس .3

 ه بررسینه ببرای تحلیل بهتر این بخش از مقاله، تالش خواهیم کرد در دو بند جداگا

رد نداز موشم اچبسترهای قانونی موجود ) هست ها( در حقوق کیفری ایران و فرانسه  و نیز 

 شاره قرار گیرد.نظر از اصل تعیین حداقل کیفر حبس ) بایدها( مورد ا

                                 
، 1393. ر. ک به؛ نوبهار، رحیم، شفاعت در حد و تعزیر، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره هفتم، تابستان  1

 .103-130صص
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 1-3. اصل تعیین حداقل حبس در بستر هست های قانونی 

با تحلیل ویژگی های کلی حاکم بر سیاست جنایی ایران و فرانسه، می توان چنین نتیجه 

گیری نمود که هر دو کشور مورد بحث، از خصیصه های مدل سیاست جنایی مردم ساالر 

مدل سیاست جنایی باید همواره با هدف  بهره مند هستند. از این رو، سزادهی در این

تضمین حداکثری آزادی ها و برابری های اشخاص در عرصه های مختلف صورت بگیرد؛ 

در غیر این صورت سزادهی از معیارها و موازین اصلی خود منحرف شده است. ضمن 

آنکه، این سیاست جنایی که در راستای تحقق آمال جامعه مبنی بر مشارکت حداکثری 

عه ایجاد شده است، باید به نقش حداقلی خود در عرصه پاسخ به بزه، قناعت ورزد) جام

از مجموع  14 و 10، 1بند های  موجب (. در همین راستا، به34: 1396غالمی و رحمانی، 

 در ایران اسالمی جمهوری اندازسند چشم در قضایی امنیت خصوص بندهای هفده گانه در

 در لزوم بازنگری ع تشخیص مصلحت نظام، برشمسی مصوب مجم هجری 1404 افق

 شده تاکید زندان مجازات از استفاده کاهش و جرایم عناوین کاهش جهت در قوانین

در که « ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» دستورالعمل 7 ماده   .است

توسط رییس ، 1با اصالح دستورالعمل های قبلی و به صورت جامع تر 31/5/1398مورخه 

 حبس های جایگزین از گیری بهره لزوم بر تاکید باقوه قضاییه مورد تصویب قرار گرفته، 

 احکام خصوص در تجدیدنظر های دادگاه نظارت لزوم و نخستین های دادگاه توسط

زدایی و استفاده از در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس»مقرر داشته است: حبس 

از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام تأسیسات حقوقی مفید 

الف ـ قضات محاکم از صدور  :های جایگزین حبس الزم استنیمه آزادی و مجازات

های جایگزین حبس اجتناب حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات

مراقبت نمایند تا با استفاده از ها نمایند؛   ب ـ رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان

های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد ظرفیت

امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان 

                                 
  .ه استروزنامه رسمی کشور منتشر شد 6/6/1398مورخه  9000 /100/70096این دستورالعمل در شماره  .1
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 ل بر جلوگیری شود؛  پ ـ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتم

 .زدایی را مورد توجه قرار دهندهای تقنینی دایر به حبسمجازات حبس، سیاست

های : رؤسای کل دادگستری استان ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیتتبصره

ه به های الزم در این زمینقانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش

متضمن  ای صادره از محاکم کیفریل پانزده درصد آرریزی نمایند تا حداقآنان، برنامه

 «.جایگزین حبس باشد مجازات

( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 38از سوی دیگر، به موجب بند الف ماده )

 رفع و اصالح تنقیح، به نسبت است مکلف قضائیه قوه: » 20/1/1396کشور مصوب 

 عناوین کاهش اختالف، و جرم وقوع زا پیشگیری رویکرد با قضائی قوانین خألهای

 مجازات سازی متناسب و 1دیگر های مجازات به آن تبدیل و حبس محکومیت و مجرمانه

 قبیل از روزآمد و مؤثر غیرکیفری اجراءهای  ضمانت کردن جایگزین جرائم، و ها

 دولت ریقط از و تهیه را نیاز مورد لوایح و اقدام ترمیمی و اداری مدنی، انضباطی، انتظامی،

 مجلس به 25/3/1389 مصوب کشور مقررات و قوانین تنقیح و تدوین قانون رعایت با

همان طور که در این قانون پیش بینی شده است، راهبردهای « .کند تقدیم اسالمی شورای

حبس زدای الزام آور در سطح کالن در سیاست جنایی تقنینی و قضایی عبارتند از: کاهش 

محکومیت های حبس به سایر مجازات ها، متناسب سازی  محکومیت حبس، تبدیل

واکنش های کیفری، اولویت پاسخ های غیرکیفری و نیز به روز شدن تدابیر کیفری. عالوه 

 اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله پنج برنامه ( قانون113بر آن، بنا به تصریح صدر ماده )

سازمان زندان ها و اقدامات » ، 14/12/1395مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و

تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص 

وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و 

با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صالحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ 

یت اعالم شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا ظرف

                                 
 . تاکید از ماست. 1
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 به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین  1احکام حبس جز در موارد ضروری

مربوط از تاسیس های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، 

جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای  آزادی های مشروط و مجازات های

انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می کند. تبصره: دستورالعمل اجرایی این بند 

توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری  

ونگذار ایرانی نیز با پذیرش اصل بنابراین قان.« 2تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد

حداقل بودن حقوق کیفری و یا اصل کاربرد کمینه حقوق جزا، توسل به واکنش کیفری 

، ممکن دانسته است. رویکرد «ضرورت و به عنوان آخرین راهکار» حبس را فقط در موارد 

مت جدی و عزم راسخ قانونگذار در تحقق بخشی به رویه ی پیش گفته را می توان در قس

اخیر ماده موصوف مبنی بر مسئول شناختن دادسرای انتظامی قضات در نظارت در اجرای 

صحیح این بخش از قانون در رویه قضایی، مشاهده نمود. بنابراین، از مستند قانونی پیش 

گفته؛ عناوین زیر در خصوص رویکرد کالن قانونگذار ایرانی در خصوص کیفر حبس، 

ابلیت تعیین کیفر حبس جز به عنوان ضرورت و به عنوان عدم ق -1قابل استنباط است:

 -3ضرورت در نظر داشتن ظرفیت زندان ها در صدور حکم حبس؛  -2آخرین راهکار؛ 

تکلیف قاضی به بهره گیری از تاسیس های قانونی کیفرزدا، در صورت عدم ضرورت 

ت تکلیف قاضی به توجیه و مستدل نمودن حکم در خصوص دالیل ضرور -4حبس؛ 

قابلیت نقض حکم فاقد شرایط مذکور در مرجع تجدیدنظر، به جهت عدم  -5تعیین حبس؛ 

مسوولیت انتظامی قاضی صادرکننده حکم حبس غیر ضروری و  -6انطباق با قانون؛   

 غیرمتناسب با جمعیت کیفری زندان.

: ...... دارد می ، مقرر1392 مصوب اسالمی مجازات قانون (18) ماده اخیر قسمت

 قرار توجه مورد را زیر موارد قانونی، مقررات رعایت با تعزیری، حکم صدور در دگاهدا

                                 
 . تاکید از ماست. 1

در هفت ماده و یک تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه  5/5/1398. دستورالعمل موضوع این ماده، در مورخه  2

 گاه های کشور ابالغ شده است.رسیده و جهت اجرا به دادسرا و داد
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 شیوه -ب  جرم ارتکاب حین وی روانی و ذهنی وضعیت و مرتکب انگیزه -الف:  دهد می 

 ارتکاب از پس مرتکب اقدامات -پ  آن زیانبار نتایج و وظیفه نقض گستره جرم، ارتکاب

 بنا. وی بر تعزیر تأثیر و مرتکب اجتماعی و خانوادگی ی،فرد وضعیت و سوابق -ت   جرم

 به و کیفر در تعیین توجیهی مبانی عنوان به فوق چهارگانه موارد مذکور، قانونی مقرره به

 حکم صدور مقام در قاضی سوی از قانونی، تکلیف یک عنوان به باید حبس، کیفر ویژه

 در که امری. شود اشاره نیز مدنظر توجیهی جهت به صادره حکم در و گرفته قرار مدنظر

 ماده در راستا همین در .است مانده مغفول کنون تا ایران کیفری های دادگاه قضایی رویه

 قضاییه قوه رییس 24/6/1398 مصوب «متهم شخصیت پرونده تشکیل دستورالعمل» (15)

 موظف یرأ کننده صادر قاضی دستورالعمل، این موضوع هایپرونده در: است آمده چنین

 پذیرش، عدم صورت در و استناد شخصیت پرونده مندرجات و دالیل به رأی متن در است

 قانون (18ماده ) ذیل مقررات به عنایت با را مجازات نوع و میزان و نماید ذکر را آن دالیل

از سوی  .کند توجیه مستند و مستدل طوربه متهم وضعیت با تطبیق در اسالمی مجازات

 حدود ، تا1392 مصوب اسالمی مجازات کلیات قانون بخش ار ایران دردیگر، قانونگذ

 قانون به حبس، از توسل کاهش جهت های کیفری پاسخ سازی متنوع زمینه در زیادی

 قانون و فرانسه مجازات قانون مواد در مطالعه و است. با تفحص گرفته الهام فرانسه مجازات

 جدید راهبرد و مشی خط این خوبی به انتو می ایران، در 1392 مصوب اسالمی مجازات

 نظیر سنتی کیفرهای در دیگر محصور قضات همانند گذشته، که نمود مالحظه را قانونگذار

 از جدیدی نسل شناسایی و کیفری های واکنش تنوع بلکه نیستند نقدی جزای و حبس

نهادهای  شناسایی نیز و حبس جایگزین کیفرهای یا و اجتماعی کیفرهای نام به کیفرها

 نیمه نظام کیفر، اجرای تعلیق و کیفر از معافیت و حکم صدور تعویق همچون متنوعی

 پی در صرفا قانونگذار، که است آن بیانگر همگی ،...و مشروط آزادی و آزادی

نیست و نهادهای پیش گفته، مجالی را برای  مجرمین نتیجه بی و هدف بی کیفررسانی

متناسب سازی کیفر و اجتناب از گزینش عادت وار قضات دادگاه های کیفری در جهت 

 .کیفر حبس فراهم آورده است
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  تدابیر متنوع جایگزین حبس در قانون مجازات اسالمی، را می توان در راستای تالش

و تاثیر پذیری آن از « متوازن سازی پاسخ ها در نظام عدالت کیفری» قانونگذار مبنی بر 

 گفته، پیش ارفاقی نهادهای . تعدد لمللی توجیه نمودتحوالت حقوق کیفری در سطح بین ا

 عدم یا قابلیت بررسی به بدواً حکم، صدور مقام در قاضی که هست نیز پیام این حاوی

 آخرین عنوان به و ضرورت صورت در گاه، آن و بپردازد نهادها این از استفاده قابلیت

گذار با تاثیر پذیری از فقه اسالمی شود. به عنوان نمونه؛ قانون متوسل حبس کیفر به راهکار،

و با رویکردی قابل دفاع در توسل به حداقل گرائی کیفری، برای نخستین بار نهاد بسیار 

را در گستره وسیعی از جرایم، حسب مورد به عنوان یکی از اسباب « توبه»مفید و اصالحی 

 1ورد پذیرش قرار دادسقوط و یا تخفیف درکیفرهای تعزیری، البته با استثناها و قیودی، م

که بهره گیری صحیح دادگاه های کیفری از این نهاد پویا، می تواند نوید بخش تحولی 

 اصالح نهاد مفید در اصالح مجرمین در رویه قضایی ایران باشد. عالوه بر آن، شناسایی

 انستد حداقل گرایی کیفری های دیدگاه از متاثر بتوان شاید نیز،« کیفر از معافیت »گرایانه

 هر به توسل بدون اختیار دارد قاضی مرتکب، اصالح بینی پیش با و جرایم برخی در که

 .نماید می اعطا مرتکب خود به را شدن اجتماعیباز و اصالح فرصت کیفری، واکنش گونه

که آزادی را  1789در سال  پس از اعالمیه حقوق بشر و شهرونددر حقوق فرانسه نیز، 

به یک کیفر تبدیل و  در این کشور انسان قرار داد، سلب آزادی در ردیف حقوق بنیادین

پیش بینی گردید. این کیفر در کنار جزای نقدی، به سرعت  1791در قانون مجازات سال 

 :poncela, 1995)به مجازاتی مرجع )اصلی( جهت برآورد شدت جرم ارتکابی ظاهر شد

همین کشور که ناظر بر حقوق بشر و  1795( از مواد مقدماتی قانون اساسی 12ماده ) . (212

                                 
که برآمده از منابع اصیل فقه اسالمی است، از جمله نهادهای مترقی و مفیدی است که بر مبنای آن،  "توبه ". نهاد  1

بدون توسل به کیفر در نظام عدالت رسمی، اختیار بازسازگاری و  اصالح شدن را به خود متهم اعطا می کند. به 

ه ضمن حفظ نظارت و اقتدار متولیان عدالت کیفری، حصول به اهداف بازپروانه کیفر را در عبارتی دیگر، نهاد توب

خارج از نظام مذکور جستجو نموده و اعمال یا عدم اعمال کیفر را به اراده و تصمیم واقعی متهم به اصالح خود 

مکتب جمهوری خواه قابل مقایسه در  "شرم باز پذیرکننده "منوط می سازد. این نهاد فقهی، امروزه شاید با مفهوم 

 باشد.
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  آزادی های اساسی شهروندان فرانسوی است، بر ضرورت در کیفرگذاری و کیفر گزینی

مجازات مقرر در قانون نباید از حد ضرورت تجاوز » تاکید می نماید. به موجب این ماده: 

 مرحله بر ظرنا مذکور، ماده چند هر«. کند. نوع مجازات باید با اهمیت جرم مطابق باشد

 در قاضی آن، مبنای بر و است شده آن از متاثر نیز کیفردهی مرحله اما، است کیفرگذاری

 دو در محصور و مقید بلکه باشد نمی کامل و ضابطه بی اختیار دارای حبس، کیفر تعیین

 شرایط رعایت به وی بودن مقید و محدود( ب و حبس کیفر تعیین ضرورت( الف: ضابطه

بر همین اساس، شورای قانون اساسی فرانسه  .باشد می حبس، حکم صدور ممقا در مختلف

، با استناد به همین مواد اظهار داشته که قانون، تنها 1981ژانویه  20در تصمیم مورخه 

مجازات هایی را مقرر خواهد کرد که جداً و قطعاً ضرورت دارند) استفانی و بولک، 

 و اهداف همان کشور، مجازات قانون (130-1) ماده زمینه، همین (. در147: 1377

: از عبارتند ماده این در کیفر مهم هدف سه. است کرده تعریف را کیفر کارکردهای

 با همراه اجتماعی تعادل احیاء و جدید جرم ارتکاب از پیشگیری جامعه، از حمایت تضمین

 عمل به دهی پاسخ و مجازات بر مشتمل نیز کیفر کارکردهای. دیده بزه غبطه رعایت

 اهداف این به دستیابی منظور به. است وی شدن بازاجتماعی و اصالح تسهیل نیز و مرتکب

 را حکم مورد کیفرهای همه سازی فردی مجازات، قانون (132-1) ماده کارکردها، و

 مدت و ماهیت دادگاه،»:دارد می مقرر مذکور ماده راستا، همین در. است ساخته الزامی

 نیز و جرم ارتکاب احوال و اوضاع شرایط، به توجه با را آن اجرای رژیم نیز و مجازات

 «.نمود خواهد تعیین او اجتماعی و خانوادگی مادی، نیزوضعیت و مرتکب شخصیت

 های زمینه نمودن محدود سمت به که است دهه تقنینی فرانسه، چندین جنایی سیاست

از این سیاست، بعضا با  است که نموده گیری جهت  قاضی، توسط زندان کیفر به توسل

یاد می « خود محدود سازی در زمینه اختیارات گسترده قاضی در انتخاب مجازات»عنوان 

 تعیین راهبردی اصل یک به تدریج به جنایی سیاست جریان این. (Spreutels, 1978)شود

 رعایت ضمن کیفر، سازی شخصی راستای در آن، اساس بر که اصلی .است شده بدل کیفر

 راستای در اقدامات این. است مختار نیز مناسب کیفر انتخاب در قاضی مندی، انونق اصل

 ,Hulsman)است پذیرفته صورت حبس کیفر به فراگیر توسل سیاست از نشینی عقب
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 1970: 497)  اصل ضرورت در تعیین کیفر، امروزه معنای غنی شده ای به خود گرفته  .

مهوری و برای نشان دادن اینکه اصل فردی است و گاه در کنار اصول اساسی قوانین ج

کردن مجازات ها، خصیصه و اعتبار قانون اساسی دارد، به آن استناد می شود. اصل 

ضرورت کیفرها، موجب متناسب شدن کیفرها، یعنی تناسب بین شدت بزه و شدت 

 (.420-421: 1393مجازات قانونی نیز می گردد) دلماس مارتی، 

و  1891مارس 26ون تعلیق ساده اجرای مجازات در تاریخ پیش بینی نهادهایی همچ

 1983عه در سال و همچنین تعلیق همراه با کار عام المنف 1959سپس تعلیق مراقبتی در سال 

قانون  ت درو نهایتاً، پیش بینی کیفرهایی تحت عنوان جایگزین های حبس های کوتاه مد

در  بیر قانونگذار فرانسوی بود. امااز جمله تدا 1975ژوالی  11( مورخه 75-624شماره )

حات اصال رویکردی دیگر، قانونگذار، به طور کلی کیفر حبس برای جرایم خالفی را طی

( 131-3قانون مجازات کنار گذاشت. ضمن آنکه، به طور سمبلیک در ماده ) 1992سال 

قدی نزای جقانون مجازات، کیفرهای جنحه ای را برشمرد و فهرست کیفرها را به حبس و 

 تعداد زا ،2016 سال در شده منتشر آمار اساس بر ..(Ponseille, 2013: 63)منحصر ننمود

 کیفر ددرص 19) حبس کیفر درصد 52 های فرانسه دادگاه شده، مجازات جنحه هزار 550

 تعداد، ازاین که اند نموده صادر حبس، های جایگزین کیفرهای درصد 11 و( بسته حبس

 هدف ب،ترتی این به. است بوده المنفعه عام به صورت خدمات از محکومیت ها درصد 3

 که ستا کیفری عدالت از نظامی سمت به محور زندان نظام یک از نظام کیفری، عبور

ها  جازاتمدر عالم واقع،  که ای گونه به است، کیفری اجراهای ضمانت سایر بر مشتمل

 .شوند اجرا بالفاصله

 خصوص در صریح طور به را خود های اندیشه نکهای منظور به قانونگذار فرانسوی،

 ای گونه به را مجازات قانون متن نماید، اعالم زندان، مجازات تعیین امکان نمودن محدود

انتخاب  اولین نه و گردد تلقی قاضی انتخاب یا تصمیم آخرین حبس، کیفر که نمود تنظیم

دیگر، در هر حکم محکومیت، به عالوه بر آن و به عنوان تکلیفی  .(Poncela, 2008: 4) او

طور خالصه لیکن صریح، دادگاه باید علل انتخاب مجازات] به ویژه حبس[، را از بین 

این تکلیف   .(sale, 1987: 961)مجازات های قابل اعمال مصرح در قانون، ذکر نماید
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  قانونی، باعث می شود که قاضی در مقام صدور حکم، از تعیین کیفرهای غیرمتناسب

 خودداری نماید. حبس

 قانون (311-3) به عنوان مثال: ماده مجازات ها، میزان و مدت و در خصوص ماهیت

. 2 و سال سه تا حبس. 1: است تعیین کرده ساده سرقت برای را کیفر نوع مجازات که دو

 «قانونی مجازات» بر حاکم رژیم بیانگر امر، این. یورو هزار 45 مبلغ تا حداکثر نقدی جزای

 از ای همجموع حکم، مورد کیفر یا «قضایی مجازات» بر حاکم رژیم عکس، به اما. است

 قانون بعد به (132-1) مواد از است عبارت آن و است عام گستره و کاربرد با مقررات

 همین (132-19) ماده ،1994 سال در مجازات قانون تصویب زمان از واقع در. مجازات

 آن در ماده ینا متن اساس بر. کرد می تعیین را جنحه مجازات تعیین بر حاکم رژیم قانون،

 رتصو به اینکه مگر کند صادر تعلیق بدون حبس کیفر توانست نمی دادگاه زمان،

 معافیت ینوع عنوان به اینجا، در تعلیق. باشد کرده توجیه را انتخاب این اختصاصی،

 شرایط حال، این با. دشو می تلقی آن، اجرای انداختن تاخیر به طریق از کیفر از مشروط

 هاتج به بود ممکن عمل در و بود نشده مشخص قانون متن در دادگاه تصمیم توجیه

ن متهم به برای محکوم نمود مرتکب خطرناکی یا و قضایی پیشینه تکرار، مانند متعددی

 بلکه است یافته رتغیی قانونی ماده روح تنها میالدی، نه 1994 سال از اما شود؛ حبس استناد

 .است شده نیز تقویت رویکرد این متعدد، اصالحات رد

 حبس کیفر یک ای، جنحه امور در: دارد می مقرر (132-19) ماده (2) بند امروزه

 هم آن و چاره آخرین عنوان به و مرحله آخرین در مگر شود صادر تواند نمی تعلیق بدون

 ضمانت یرسا و نماید ایجاب مرتکب شخصیت و ارتکابی جرم شدت که صورتی در

 او وضعیت و مرتکب شخصیت اگر حالت، این در. برسد نظر به نامناسب آشکارا اجراها،

 عمال مادی لحاظ به اینکه مگر شود اجرا باز محیط در باید حبس مجازات نماید، اقتضا

 به غیرتعلیقی حبس کیفر صدور برای شرط چند دوم، بند در اصالحیه این .نباشد ممکن

 به توجه با باید غیرتعلیقی حبس مجازات. 1: است کرده بینی پیش چاره آخرین عنوان

 غیرتعلیقی حبس مجازات. 2. باشد «ضروری و الزم» ،«مرتکب شخصیت» و «جرم شدت»

 حبس. 3. باشد نامناسب آشکارا اجراها، ضمانت سایر اینکه مگر شود صادر تواند نمی
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 ،شود  اجرا باز محیط در باید مرتکب، وضعیت و شخصیت اقتضای صورت در غیرمعلق

 کننده منعکس (132-19) ماده (2) بند واقع در. نباشد پذیر امکان مادی لحاظ به اینکه مگر

 (mihman, 2016)باشد می ای جنحه حبس کیفر ضرورت اصل

 ضمن کیفرها، نظام عمیق اصالحات اعالم با ،2019 سال در فرانسه جمهور رییس

 ازیک باالتر حبس موثر اجرای تضمین ستایرا در مدت، کوتاه حبس کیفرهای حذف

 بین سوم حل راه یک پیشنهاد، این با ایشان که ساخت متنوع نیز زندان های جایگزین سال،

 آنها، خروجی و شده تبدیل «جرم مدرسه» به ها زندان زیرا. نمود ارائه را سرکوب و تساهل

 نیست کس هیچ مجازات و تنبیه دنبال به محور، تساهل رویکرد. زدایی نبود انسان از غیر به

 آنان وضعیت و شرایط به توجه بدون متهمین حبس پی در محور، تنبیه دیدگاه مقابل، در و

 از کمتر های حبس کیفر، مفهوم به بخشیدن معنی راستای در و اساس همین بر .باشد می

 جراا باز محیط در توانند می ماه، شش تا ماه یک از بیش های حبس و ممنوع ماه یک

 تصمیم است موظف بگیرد، بسته محیط در حبس به تصمیم قاضی اگر حال، این با. شوند

 فعال و المنفعه عام خدمات جایگزین توسعه کنار در جدید ابتکار  این. سازد توجیه را خود

 زندان از نفر هزاران دهد می اجازه مختلف، سطوح در دولتی نیزنهادهای و ها شرکت شدن

 .1شوند آزاد ها

 2022تا   2018برنامه سال های  قانون به مربوط زمینه، این قانونی در اصالحات آخرین

 حقوق اساسی، طور به که باشد می 2019 مارس 23 تاریخ در دادگستری برای اصالح و

 کیفر توجیه به قاضی الزام راستای در واقع در. است نموده متحول را کیفر اجرای و تعیین

 این. است شده الحاق سابق مقررات به کیفری، دادرسی آیین نونقا (485-1) ماده  حبس،

 مجازات قانون (132-20) ماده پرتو در کیفر انتخاب به ناظر مذکور، ماده اساس بر توجیه

 عوامل از یکی باشد، کوتاه آن مدت که زمانی ویژه به حبس، باشد؛ زیرا مجازات می

 از پیشگیری برای مکانی جای به نزندا و بوده اجتماع ضد فرد یک به مرتکب تبدیل

 که زمانی در حبس دلیل، همین به. می شود تبدیل جرم تکرار برای عاملی به تکرار،

                                 
1 https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/03/06/la-prison-en-dernier-recours-les-

pistes-de-macron-pour-sa-refondation-penale_5266373_1653578.html 
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 جایگزین گیرد و تعیین قرار استفاده مورد چاره آخرین عنوان به باید باشد، ناپذیر اجتناب 

 یک جدید، حیهاصال راستا، همین در. گیرد قرار اولویت در زمینه، این در باید حبس های

 بر. ندارد وجود حبس حکم صدور امکان آن، از تر پایین که است کرده تعیین حداقل

این . نماید صادر ماه یک از کمتر حبس تواند نمی دادگاه (،132-19) ماده اول بند اساس

 حبس صدور امکان پیش، ها مدت از که است گرفته الهام آلمان مجازات قانون مقرره از

 استثنا نیز، ماه ازشش کمتر حبس مذکور، قانون اساس بر. بود کرده منع را اهم ازیک کمتر

 وجود فرانسه حقوق در حداقل سقف چنین این، از پیش. شد می محسوب

 (.Frinchaboy, 2019: 198)نداشت

برخی حقوقدانان معتقدند، از آنجا که پیشگیری از از وقوع جرایم در سطوح مختلف، 

درمان بزهکاران و دفاع اجتماعی از طریق مقابله با حالت  اجرای عدالت، اصالح و

خطرناک از جمله مبانی نظری و اهداف اساسی نهادهای مذکور هستند، اقتضای تکلیف و 

اجبار قضات دادگاه کیفری در اعمال نهادهای ارفاقی مذکور دارد و نه اینکه اختیار اعمال 

که رسیدن به اهداف مذکور، موضوعی نیست با عدم اعمال این نهادها را داشته باشند چرا 

بنا بر  .(169-170: 1391) رحیمی نژاد، که به مصلحت سنجی قضات دادگاه واگذار شود

آنچه گفته شد، بر اساس قانون مجازات فرانسه، شرایط تعیین کیفر حبس جنحه ای 

دیگری غیر  احراز ناکافی بودن هر گونه مجازات -1غیرتعلیقی، به طور خالصه عبارتند از: 

شدت بزه و شخصیت جنائی مرتکب اقتضای تعیین کیفر حبس  -2از حبس بدون تعلیق؛  

عدم امکان توسل به نهادهای تخفیف دهنده قانونی نظیر تعلیق  -3بدون تعلیق را بنماید؛ 

به صورت  1لزوم توجیه نمودن حکم از سوی قاضی -4مجازات، جایگزین حبس و ....؛ 

قانون  132-19علل تعیین کیفر حبس غیرتعلیقی) بر اساس ماده  خاص و ویژه راجع به

متعددی که دیوان عالی فرانسه در همین خصوص صادر نموده  ءدر آرامجازات فرانسه(. 

                                 
سه،ر.ک به: ابراهیمی، شهرام و رحیمیان، . برای مطالعه بیشتر در خصوص این راهبرد جدید در حقوق کیفری فران 1

، پاییز و 16رضا، توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه حقوق ایران و فرانسه، مجله آموزه های حقوق کیفری، شماره 

 .121-156، صص1397تابستان 
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  است، متذکر گردید که در امور جنحه ای، هر کیفر حبسی، باید با توجه به شدت عمل

. (Maud Lena,2017:153 ) .ددارتکابی، شخصیت مرتکب و نیز وضعیت وی، توجیه گر

نکته قابل ذکر این است که هر چند در این راهبردها و شیوه های متنوع قانونی، به صورت 

تصریحی از اصلی به نام اصل تعیین حداقل حبس نام برده نشده است اما نوع تدابیر اتخاذی 

در مواردی  قانونگذار فرانسوی، مبین این امر است که قانونگذار در جرایم جنحه ای، جز

استثنائی و خاص، هدف و رویکرد مبتنی بر توسل حداقلی به کیفر حبس را پی ریزی و 

 دنبال نموده است.

 اصل تعیین حداقل کیفر حبس در بستر بایدهای قضایی .2-3

وق مقصود از اصل تعیین حداقل کیفر حبس، به صورت خالصه این است که در حق

ر ، قاضی صادرکننده حکم مکلف است د«قیاصل حقو» کیفری ایران به عنوان یک 

قل صورت گزینش کیفر حبس از میان سایر واکنش های کیفری، نسبت به تعیین حدا

بس حتعیین  ز بهقانونی حبس در حکم اقدام نماید. عالوه بر آن و نه تنها اصوال قاضی مجا

اید دیده، بگر ربیش از حداقل قانونی نخواهد بود بلکه، همانند آنچه در حقوق فرانسه مقر

ر دنماید  قدامنسبت به توجیه حکم و علت انتخاب کیفر حبس از میان سایر کیفرها، نیز، ا

 ن اصل ون ایغیر این صورت، موازین دادرسی باید به گونه ای باشد که نادیده گرفته شد

ر کم دحنیز عدم توجیه حکم از سوی قاضی صادر کننده حکم، می تواند از جهات نقض 

 دیدنظر خواهی باشد.مرحله تج

 کیفر نامطلوب آثار از اجتناب برای سرقت، مانند جرایمی در فرانسه در رویه قضایی

 مانند تدابیری و اقدامات آن، جای به و شده گذاشته کنار سنتی کیفری نظام زندان،

) است گردیده جایگزین دارند، کمتری زنی برچسب و رسوایی جنبه عمومی که خدمات

 سیاست است، معتقد آنسل مارک که گونه آن(. 104: 1376 جاویدنیا، و علیوند کرد

 گیری بهره در حتی ،«کیفری های واکنش سازی موزون» راستای در فرانسه امروزی جنایی

 است رفته جلوتر فراتر و نیز،... و مشروط آزادی مجازات، اجرای تعلیق نظیر نهادهایی از

 به متهم کردن محکوم قلمرو در همچنان نیز، ادهانه این از استفاده صورت در حتی که زیرا

 تفکر همین راستای در. نیاید در اجرا نیز به زندان در نهایت، مجازات چند هر هستیم، زندان
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 دگرگونی باعث فرانسه 1975 ژوئیه 11 قانون حبس، کیفر از حداقلی گیری بهره بر مبتنی 

 برخی از ممنوعیت نظیر کیفرهایی که ای گونه به گردید، کشور آن جزای قانون (43) ماده

 به این، از  پیش تا که... و معین محل در اقامت منع مجوز، ابطال ای، حرفه های فعالیت

 مورد «اصلی کیفر عنوان به» بتوانند نیز شدند، می محسوب تبعی یا تکمیلی کیفرهای عنوان

 واکنش این که است کرده تالش جنایی جدید سیاست اساس، این بر. گیرند قرار حکم

 جدیدی ابعاد یا و داده افزایش را آنها تعداد کرده، جدا زندان پشتوانه از را کیفری های

 .(31-37: 1388بگیرد) آنسل،  نظر در آنها برای

 با توان می را حکم صدور مرحله در حبس کیفر در این پژوهش، اصل تعیین حداقل

 مگر دادسرا مقدماتی تحقیقات مرحله در موقت بازداشت قرار صدور جواز عدم اولیه اصل

 حداقل تعیین اصل شناسایی واقع در آن، بر عالوه. دانست قیاس قابل استثنائی، موارد در

 زیرا که. است حبس کیفر توجیه بحث از متمایزی و متفاوت مفهومی قلمرو دارای حبس،

 تلقی آن بر ناظر بلکه و حبس توجیه و تعیین از قبل مرحله یک حبس حداقل تعیین اصل

 با قانونی، های الزام سایر بر عالوه حبس، کیفر تعیین در قاضی دیگر، عبارتی به .گردد می

. 2 و استثنائی موارد در مگر حبس حداقل تعیین اصل. 1: بود خواهد مواجه متوالی الزام دو

 از بیش حبس تعیین در جمله از الزام، این که حبس تعیین جهات توضیح و توجیه لزوم

از این رو، در صورت تصمیم به گزینش  .بود خواهد الرعایه الزم نیز قانونی اقلحد

مجازات و فرآیند کیفری، در تمام مراحل و سطوح تصمیم گیری و تصمیم سازی، با ابتنای 

بر اصل تناسب، باید حداقل پاسخ کیفری مورد توسل قرار گیرد. توسل به مجازات 

ت و یا از جهت میزان آن، با حق بر مجازات نشدن در شدیدتر، خواه از لحاظ ماهیت مجازا

تعارض است. بنابراین آن گاه که جزای نقدی متناسب ترین مجازات است، توسل به 

حبس، مجازاتی نامتناسب و ناقض حق بر مجازات نشدن خواهد بود. همچنان که در 

ن حقی صورت کفایت توسل به شش ماه حبس، محکومیت به دو سال حبس نیز ناقض چنی

(. بنابراین، عالوه بر لزوم کاهش تعداد ضمانت اجراهای قانونی 197: 1393است) غالمی، 

و در واقع کاهش کمَّی تعداد تهدیدات و جبرهای قانونی ] ناظر بر مرحله جرم انگاری[، 

قانونگذار می بایست، کاهش کیفی و تضعیف تهدیدات قانونی را نیز مدنظر قرار داده و 
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  ضمانت اجراهای خفیف تر دهد] در مرحله کیفر گزینی و تعیین کیفر[، با این اولویت را به

وصف، مقنن به مثابه پزشک جراحی است که نه تنها در حداقل ممکن دست به تیغ 

جراحی می برد، بلکه در صورت ضرورت ورود و انجام جراحی نیز سعی بر حداقل آسیب 

 (.341: 1396عی نصرآبادی، و مداخله در بافت های بدن دارد) زرنشان و شجا
 

 نتیجه گیری

بی تردید از جمله راهبردهای اساسی ارتقاء کارآمدی و بهبود عملکرد سیاست جنایی 

یک کشور،  اصالح نهادهای کیفری و روزآمد سازی کارکرد این نهادها می باشد. تجربه 

آثار متعدد ناموفق بهره گیری از کیفر حبس به عنوان اصلی ترین واکنش کیفری و بروز 

نامطلوب این کیفر از جمله ازدحام در جمعیت کیفری زندان ها، به مثابه یک بحران، 

اساسی سازی نهادهای  راستا، همین در فراروی اکثر نظام های کیفری قرار گرفته است.

حقوق کیفری می تواند آثار کاربردی موثری جهت برون رفت از این بحران داشته باشد. 

نمایی بحث اساسی سازی را می توان در ابعاد و زمینه های مختلف عرصه ظهور و خود

حقوق کیفری که تاثیر غیرقابل انکار و ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی های فردی 

به  حبس کیفر حداقل راهبرد تعیین شهروندان دارد، جستجو نمود. با این مبنا، شناسایی

 تراکم بحران از رفت برون جهت اصولی راهبردهای از تواند عنوان یک اصل اساسی، می

اصل که در منابع فقه اسالمی و نیز اسناد  این از مقصود. باشد زندان ها کیفری در جمعیت

 که است این خالصه طور به فراتقنینی ایران نیز دارای مبانی متعدد و قابل استنادی می باشد،

 و حل راه آخرین عنوان هب مگر نیست حبس کیفر تعیین به مجاز اصوالً و اساساً قاضی

 شدت چنانچه رو، این از. گیرد می قرار حکم مورد استثنایی صورت به که اقدام آخرین

 امکان چنانچه یا و باشد نداشته حبس کیفر تعیین اقتضای متهم شخصیت یا و ارتکابی جرم

 نباید باشد، محور اجتماع های مجازات سایر و حبس جایگزین های مجازات به توسل

  یکسو، از قضات، سوی از اصل این اجرای تضمین نحوه. گردد صادر حبس کیفر به حکم

 سایر میان از حبس کیفر انتخاب علل توجیه لزوم بر مبتنی سازوکاری وجود مستلزم

 مرجع نظارت دیگر، سوی از و است( قانونی تکلیفی عنوان به) کیفری های واکنش
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 بدون و کننده توجیه دالیل بدون چنانچه که تاس ها دادگاه از صادره احکام بر تجدیدنظر 

 اقدام آن نقض به نسبت حکم بر کیفر حبس حداکثری صادر گردیده باشد، ضرورت،

نمایند. در تحلیلی تطبیقی، راهبرد سیاست جنایی قضایی فرانسه نیز به سمت بهره گیری 

رانسه، بر حداقلی از کیفر حبس در جرایم جنحه ای رهنمون شده است و دیوان عالی ف

مبنای همین اندیشه بنیادی، در آراء متعددی بر لزوم توجیه حبس و متناسب سازی تعیین 

کیفر با شخصیت متهم و شیوه و شدت بزه ارتکابی تاکید نموده است و احکام قضایی 

 در حبس کیفر حداقل تعیین متضمن کیفر حبس غیرمتناسب را نقض نموده است. اصل

 در موقت بازداشت قرار صدور جواز عدم اولیه اصل با وانت می را حکم صدور مرحله

 این نباید ناگفته گذاشت که شناسایی. دانست قیاس قابل دادسرا، مقدماتی تحقیقات مرحله

 این بلکه بود نخواهد قضایی اختیارات انگاشتن نادیده منزله به هرگز سو، یک از اصل،

 اختیارات از غیرمتناسب و یرضروریغ استفاده عدم و آن سازی مند ضابطه پی در اصل،

 قضایی تکلیف شناسایی دیگر، سوی از و باشد می حبس کیفر گزینش راستای در قضایی

 بیش حبس تعیین قابلیت عدم معنای به همیشه و همواره حبس، کیفر حداقل تعیین به نسبت

 موجود جهات به بنا و ضرورت اقتضای صورت در بود؛ زیرا نخواهد نیز قانونی حداقل از

 بزه، از ناشی بار زیان آثار گستردگی بزه، ارتکاب شیوه و شدت جمله از قضایی پرونده در

 را قانونی حداقل از بیش حبس تعیین که ،... و بزه ارتکاب تکرار متهم، خطرناک شخصیت

 و جهات دیگر، عبارتی به. بود خواهد تعدیل قابل بحث مورد اصل نماید، می ایجاب

. گردند می تلقی حبس حداقل تعیین اصل بر استثناهایی عنوان به گفته، پیش های ضرورت

 دالیل وجود بدون قانونی حداقل از بیش حبس تعیین و اصل این از تخطی اجرای ضمانت

 ضمن. گردد تلقی تجدیدنظر مرجع در حکم نقض جهات از تواند می نیز ، معقول و موجه

 قانونی، حداقل از بیش حبس تعیین زومل به تجدیدنظر دادگاه تشخیص صورت در آنکه،

 نیز( قانونی حداقل از بیش حتی) متناسب حبس کیفر تعیین در دادگاه این قضایی اختیار

 از اصلی چنین شناسایی صورت در شود، می پیشنهاد راستا بود. در همین خواهد محفوظ

و همان گونه قضایی  رویه و ها زندان کیفری جمعیت ساماندهی هدف با و قانونگذار سوی

، مکلف به ذکر 1392( قانون مجازات اسالمی مصوب 38که قاضی بر اساس تبصره ماده )
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 ،(18) ماده عنوان با زیر شرح به قانونی ای ماده جهات تخفیف مجازات در حکم است 

 پیشنهادی متن. گردد الحاق ،1392 مصوب اسالمی مجازات ( فعلی قانون18) ماده به مکرر

 حبس جایگزین کیفرهای از بهره گیری قانونی قابلیت عدم صورت در » :است شرح این به

 بر اصل تعزیری، حبس کیفر تعیین به دادگاه تصمیم و کیفر کننده تعدیل نهادهای سایر و

 ویا مرتکب شخصیت ارتکابی، جرم شدت اینکه مگر است قانونی کیفر حداقل تعیین

 باشد داشته را قانونی حداقل از بیش حبس ینتعی اقتضای جرم، از ناشی بار زیان آثار گستره

 تبصره. گردد قید حکم در را استناد مورد دادگاه مکلف است جهات صورت، این در که

 سایر و حبس جایگزین تدابیر از گیری بهره قابلیت عدم علل است مکلف قاضی: 1

: 2تبصره. نماید توجیه و تشریح صادر شده حکم در را... و کیفر تعلیق نظیر قانونی نهادهای

 جهات از ماده، در مذکور های ضرورت وجود بدون قانونی، حداقل از بیش حبس تعیین

 «. بود خواهد تجدیدنظر دادگاه در حکم نقض

 

 منابع

 قرآن کریم

 نهج البالغه

ماهنامه  ش، از زندان تا کیفر زدایی، ترجمه: آشوری، محمد، 1388. آنسل، مارک، 1

 .2دادنامه، ش 

 .3ج ،تهران الکلم، دانشگاه درر و غررالحکم ش، شرح 1373 عبدالواحد، . آمدی،2

 حقوق لعهمطا تعلیق، بدون حبس ش، توجیه1397 رضا، رحیمیان، و شهرام . ابراهیمی،3

 .16 ش کیفری، حقوق های آموزه مجله فرانسه، و ایران

اهلل  ق، شرح نهج البالغه، قم، مکتبه آیت 1404. ابن ابی الحدید المعتزلی، 4

 .9المرعشی،ج

جازات اسالمی قانون م 728ش، اعتماد به قاضی) تحلیل ماده  1391. الهام، غالمحسین، 5

 .57بر مبنای نظرات فقهی شورای نگهبان(، دیدگاه های حقوق قضایی، ش 
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 6. ،ان،دادب : حسن ترجمه عمومی، جزای ش، حقوق1377 بولک، و لواسور استفانی 

 .1طبایی،جطبا عالمه انتشارات تهران،

، (اسپانیا قحقو بر اساسی قانون تاثیر)اسپانیا حقوق سازی اساسی ش، 1384پیر، . بن،7

 .5 ش اساسی، حقوق مجله زاده، تقی جواد ترجمه

 قوقی،ح های پژوهش حقوقی، نظم سازی اساسی ش، مساله 1386 جواد، زاده، تقی . 8

 .11 ش

 )الدمشقیه لمعهال شرح فی البهیه لروضها تا، بی ،(ثانی شهید)الدین زین عاملی، . جبعی9

 .10 االسالمی ، ج دارالعالم بیروت، ،(لمعه شرح

 علی ترجمه: جنایی ، سیاست بزرگ های نظام ش، 1393 ری، می مارتی، دلماس.  10

 .2چ میزان، نشر ابرندآبادی،تهران، نجفی حسین

 های زاتش، مجا 1378 جعفر، محمد زاده، حبیب و اسماعیل نژاد، . رحیمی11

 انشکدهد مجله حقوق، فصلنامه انسانی، کرامت با مغایر های مجازات نامتناسب،

 .2ش ،38دوره سیاسی، علوم و حقوق

 -علمی نشریه ، تکلیف؟ یا حق: دادگاه ش، تصمیم 1391 اسماعیل، نژاد، . رحیمی12

 .4ش دوم، سال اسالمی، حقوق و فقه پژوهشی

 کننده محدود اصول پرتو در گذاری کیفر و ریانگا جرم ش، 1393 هادی، . رستمی،13

 .لاو شماره پنجم، سال کیفری، حقوق نامه پژوهش لیبرال، نظریه در آزادی

 توجیه در محور فایده گرایی غایت و گرایی وظیفه تقابل ش، 1393 ، --------. 14

 .14 پیاپی ،2ش هفتم، سال کیفری، حقوق نامه پژوهش کیفر،

 توجیه رد الضرر قاعده و ضرر اصل تطبیقی ش، مقایسه 1394 ،مهرانگیز . روستایی،15

 .2ش نوزدهم، دوره تطبیقی، حقوق های پژوهش مجله کیفری، مداخله

 داقلیح انگاری جرم ش، تبیین 1396 محمد، نصرآبادی، شجاعی و شهرام . زرنشان،16

 .9 یپیاپ ،2ش ،4 دوره شناسی، جرم و کیفری حقوق مطالعات اخالقی، منظر از

 ،(تطبیقی عهمطال) عمل تا نظر از: کیفر تعویق ش، نظام 1391 حجت، نژاد، . سبزواری17

 .2حقوقی، ش  های اندیشه نامه پژوهش
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 18،کترا،د رساله اسالم، جنایی سیاست کیفری گرایش ش، 1373 هادی، محمد . صادقی 

 .مدرس تربیت دانشگاه شناسی، جرم و جزا حقوق رشته در

 های مجازات اعمال توجیه ش، 1397 جواد، ریاحی، و ادیه محمد صادقی،  .19

 دوره ی،شناس جرم و کیفری حقوق مطالعات مجله تعزیر، تدرَّج مبنای بر اجتماعی

 .1 ش ،48

 کتبم قم، الفتاوی، و النصوص فی السجن موارد ق، 1374 الدین، نجم . طبسی،20

 .االسالمی االعالم

 المیاس اتنشارات دفتر قم، الخالف، ق، 1407 حسن، بن محمد ابوجعفر . طوسی،21

 .5،ج1قم،چ علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

 .1میزان،چ جزا،تهران، نشر حقوق بودن حداقل ش، اصل1393 حسین، . غالمی،22

 نشر ،تهران،(جرم شناسی پاسخ بانیم و کلیات) شناسی ش، کیفر1395 ، -------. 23

 .1میزان، چ

 حکومت جنایی سیاست تئوریک ش، مختصات 1396 محمد، رحمانی، و -------. 24

 پژوهش ،(تئوری مقام در بندی مدل و اصول مبانی، تحلیل) ایران اسالمی جمهوری

 .18ش پنجم، سال کیفری، حقوق

 نشریه ه،زاد تقی جواد ترجمه فرانسه، حقوق سازی ش، اساسی 1385 لوئی، . فاورو،25

 .7و6ش چهارم، سال اساسی، حقوق

 در رایمج میزان ش، چرا1376 حمیدرضا، زاده، جاوید و الدین روح علیوند، د. کر26

 .21ش دادگستری، حقوقی مجله ،(ترجمه) است؟ یافته کاهش فرانسه در 1980 دهه

 لیع ترجمه: غربی، کشورهای جنایی های سیاست ش، بحران 1371 رمون، . گسن،27

 .10 ش حقوقی، تحقیقات مجله ابرندآبادی، نجفی حسین

 یفری،ک مداخله ش، توجیه 1393 مهرانگیز، روستایی، و فیروز جانکی، . محمودی28

 . 3ش دوم، سال کیفری، حقوق پژوهش مجله ها، ضرورت و اصول
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 29و حکاما تفسیر مبنای کیفری، جویی صرفه ش، اصل 1397 دیگران، و سرایی . مسجد 

 ردهم،چها سال ی،اسالم حقوق و فقه های پژوهش فصلنامه اسالم، جزایی قوانین

 .51ش

 .4ش ،10 دوره فقهی، های پژوهش تعزیر، ش، مراتب 1393 سیدمحمود، . میرخلیلی،30

 سالم،اال شرایع شرح فی الکالم جواهر تا، بی ،(نجفی محقق)حسن محمد . نجفی،31

 .42العربی، ج  التراث االحیاء دار بیروت،

 فری،کی حقوق سازی اساسی بر ش، درآمدی 1393 حسین، علی ابرندآبادی، . نجفی32

نگل، ج عمومی،تهران، انتشارات حقوق تکاپوی در اکبر، علی گرجی، در؛ مذکور

 .1چ

 لاص در؛ مذکور کیفری، حقوق کمینه کاربرد ش، اصل 1393 رحیم، نوبهار، .33

 .1میزان، چ تهران،نشر حسین، غالمی، جزا، حقوق بودن حداقل

 کیفری فقه در تعزیر و حد ندیب تقسیم یمبان در ش، جستاری 1392 ، ------. 34

 .63ش حقوقی، تحقیقات اسالم،

 ران،ای در جرم از پیشگیری حقوق سازی ش، اساسی 1393 امیرحسن، پور، . نیاز35

 .6ش دوم، سال کیفری، حقوق پژوهش

 المی،غ حسین دکتر ترجمه ها، زندان در ش، ازدحام 1395 هانس، آلبرشت، . یورگ36

 .1چ ،میزان تهران،نشر
37. Anne Ponseille,( 2013), La double motivation de l article 132-24 du 

code penal, outil de limitation du recours judiciaire a la peine d 

emprisonnement ferme: de l illusion a la disillusion, Archives de 

politique criminelle, 2013/1 n 35. 
38. Alexis Mihman, (2016),La motivation spéciale des peines 
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