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  چکیده 

  و   نهادها  افراد،  عوامل،  تعدد.  استي  فرگذاریک  اهداف  گاهیتجل  وي  فری ک  فرایند  مراحل  نیترمهم  ازی  فردهیک

یدینمایمي  ضرور  را  حوزه  نیای  بخشسامان  فردهندگانیک  عمليآزاد  گسترة   ن یا  بهی  ساماندهي  راهبردها  ازی  ک. 

ي ها هی رو جادیا  منظوربه که  اندییارهایمع مجموعهی فردهی کي رهنمودها . استی فردهیک ي رهنمودها ي ر یکارگبه فرایند

  مخاطب،   براساس  رهنمودها  نیا.  روندیم  کاربهیی  قضا  دیصالحد  کردن  ساختارمند  و  سازگار  وی  عقالنی  فردهیک

ي  اجبار  و ي  ار یاخت  مشروط،ي  آزادي  ها ئتیه ي  رهنمودها   به  فردهندهیک   مقام  عمل يآزاد  گسترة  وي  آورالزام  قدرت

ی  مبتني  رهنمودها  گونۀ  دو  به  فریک  نیی تع   دري  اتخاذ   وةی ش  براساسی  فردهیکي  رهنمودها  ،نین همچ .  شوندیم  کی تفک

 مختلف ي  ها نظام  دری  فردهیکي  رهنمودها  از  استفاده.  شوندیم  میتقسیی  روا  ای  جدول  بدوني  رهنمودها  و  جدول  بر

  ، یدستکی شیافزا  ازی حاک هاپژوهش. ایممواجهی فردهیک رهنمودمحور مستقلي الگو  با امروزه  که افتهی رواج چنانآن

  کند، یم  تی تبع  نیمع ي  الگو  از  راتیتعز  حوزة  دری  فردهیک   نظام.  اندوهیش  نیبدی  فردهی ک  دري  ر یپذینی پشیپ   و  انسجام

  با  رای  فردهیک  ن،یمع ی  فردهیک  چهارچوب  در  قضات  گستردة  اراتیاخت   و  نینامعی  فردهی کي  نهادها  کاربست  ،حال نیابا

  ، یسانناهمبه  ي  اریبس  موارد  در  بخشْسامانی  قانون  سازوکار  نبود  که  است  کرده  روروبهی  گوناگوني  هاچالش

  دنیکش   ریتصوبه  وی  فردهی کي  رهنمودها  انواع  مطالعۀ  با  حاضر  نوشتار.  شودمنجر می  آراء   تشتت  وي  ریپذناینی ب شیپ

 بای  فردهیکي  رهنمودها   حوزه،  نیا  دري  رساختا  وی  قانون  خأل  و  راتیتعز  ر دی  فردهیک   فرایندی  سامانده  ضرورت

  .   دهدیم شنهادیپ رایی روا ساختار
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   مقدمه 

  چهارچوب .  است   قضا  مرحلۀ  در  فریک   نییتع  بر   ناظر  وي  فریک   فرایند  مراحل  نیترمهم   ازی  فردهیک 

  نییتعي  الگو دهندة  شکل  ند،یگزیبرمی  فردهیک   وي  فرگذاریک   دری  حقوق  نظام  کی  که ی  شیآرا  و

  آني  اجرای  چگونگ  و   نییتع  ضوابط  قانون،  در  فریک  تیوضع  به  باتوجه  الگو  ن یا.  است   آن  فریک 

ی  متفاوتي  الگوها  توانندیم  شانینمبا  و  اهداف  به  باتوجهي  فریک   عدالتي  هانظام.  شودیم  فیتعر

ي هامدل   و  کیتفک  نیمع  و  نینامعی  اصلي  الگو   دو  به  توانیم  رای  فردهیک ي  الگوها.  کنند  اتخاذ  را

  .  کرد مطالعه هاآن لیذ راي اری بسی فرع

  آن   رییتغ  و  نییتع  دری  قاض  ار یاخت   زانیم   و  حکم  در  فریک   ت یوضع  براساس  مزبوري  بندمیتقس

ن  یا  در.  است   حکم  در  فریک   زانیم  نیتععدمي  معنابه  اساساً  نینامعي  الگو   راساسبی  فردهیک .  است 

داردي  ا گسترده  ت ی صالحی  قاض  راستا کیفردهی    از ي  ا بازه  فریک   کنندةنییتع  یِقاض  درواقع.  در 

 ن یا  ازی  زانیم  چه  ست ین  روشن  فریک   اعالم   زمان  و  کندیم  مشخص  را)  حداکثر  و  حداقل(  مجازات

 بارة در  زندان  در  مجرم  رفتاری  بررس  با   مشروطي  آزادي  هائت یه  بلکه  ،شودمی  اعمال  مجازات

ی  اصلي سازوکارها از  نینامعی فردهیکي الگو . )112: 1396 گران،ید  و مهرا ( کنندیم اظهارنظر اوي آزاد

 از   مجرمان  درمان  وي  بازپرور  ، درواقع.  است   مجرماني  بازپرور  هدف  با  و  درمان  و  اصالح   نظام

  از   شیب  باًیتقر.  شودی م  محقق  نینامعي  فرهایک  ابزار  با  و  هاواکنش  ای  هامجازات  کردني  دفر  ریمس

ي  اری بس  در  همچنان   و  بود ی  غربی  حقوقي  هانظام  اکثر   غالب ي  الگو   نینامعی  فردهیک   قرن،مین

  و   مقاماتی  نیآفرنقش  ویی  قضا  گستردة  ت یصالح.  دهدیم  ادامه  خود  اتیح  بهیی  قضاي  ها حوزه

  ن یا  اما.  است  نینامعي  الگو   بری  مبتني  هانظام  بارزي  هایژگ یو  از  ،کیفردهی  در  متعددي  نهادها

  تحقق عدم.  بود  همراهي  ادیز  انتقاداتبا    مشروطي  آزادي  هائت ی ه  و  قضات   گسترده  ت یصالح

  در ی  سانناهم  و  انسجامعدم   نه،یهز  اتالف  ،یفردهیک   در  متعددي  هاضیتبع  ،يبازپرور  اهداف

ی  مستمسک  و  محسوب  نینامعی  فردهیک ي  هانظام  جینتا   عنوانبه  آن  يریناپذینیبشیپ  وی  فردهیک 

  بایی  قضاي  هاحوزهی  برخ  رادات،یا  نیا  به  واکنش  در.  شدی  فردهیک   حوزة  دری  خواهتحولي  برا

  و ي  آزاد  زمان  در  اختالف  موارد  از  کاستن  درصدد  ،هائت یه  اعضاي  برایی  رهنمودها ی  نیبشیپ

ی  فردهیک   نظام   تداوم   بر   دادن  انیپا  دنبالبه ي  دیصالحدي  آزاد  و  هائت یه  حذف  با  گریدي  اریبس

  .  برآمدندی فردهی ک  نیمعي الگو   به توسل و نینامع

ی  قاض  ن،ینامعي  الگو   برخالف  آن  در   که  است ي  فریک   نییتعي  هاوهیش  نیمعي  الگو   از  منظور 

  فارغ   ،کندمی  نییتع  را)  حداکثر  و   داقلح  ازي  ابازه  نه  و( فریک   ازی  مشخص  زانیمی  فردهیک   زمان  در

  تیصالح  رد  در  نیمعی  فردهیک ي  هانظام.  نینامع  ا ی  باشد  نیمع  قانون  در  فریک   زانیم  نکهیا  از

 درآوردن  نظمبه  در  کردشانیرو  در  اما  ،کسانی  مشروطي  آزادي  هائت یه  و  قضات  حدوحصریب
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 ن،یمعی  فردهیک   نیقوان  ب یتصو   مانندی  اقدامات.  بودند  متفاوت  داً یشدی  فردهیکي  هايریگ م یتصم

ي  هامجازاتحداقل  وي  اجباري  هامجازات  نیقوان  ب یتصو   مشروط،ي  آزادي  هائت یه  حذف

.   (Tonry, 1996: 190-191)گرفتند  صورت  راستا   نیا  دری  فردهی ک ي  رهنمودها  صدور  وي  اجبار

 متداول  متحده   االتیایی  قضاي  ها حوزه  از ی  برخ  در  ابتدای  فردهی ک ي  رهنمودها  رشیپذ  و   ب یتصو 

  جمله  از  گریدي  هاحوزهي  اریبس  بهی  فردهیک ي  هاونی سیکم  لیتشک  و  نیقوان  رییتغ  با  سپس  و  شد

  ها،االتیا  از  سیاريب  در  حاضردرحال  که  افت ی  توسعه  چنانآن   و   کرد  دایپ  گسترش  فدرال  دولت 

ي  الگو   کی   صورتبه  ای استرال  و   وزلندی ن  انگلستان،  مانندی  غربي  کشورها  رخیب  و  فدرال  دولت 

 قضات   مقاومت   ،یاسیس  ارادة  نبود  مانند  عواملی  مواردی  برخ  در  البته .  رودیم  کاربه  جامعی  فردهیک 

 ,Weisberg)شودمی  الگو   نیا  رشیپذ  مانعی  انسان  وی  مال  منابع  کمبود  اراتشان،یاخت  تحدید  برابر  در

  و   ساختارمندي  براي  سازوکار  ادجیا  با   مختلف   اشکال  در  رهنمودها  نیا  ،حالنیباا   . (307 :2012

 کاربهی  فردهیک   در  انسجام  و  ت ی شفاف  ،يریپذینیبشیپ  شیافزا  ویی  قضا  دی صالحد  کردن  محدود

 .شوند قلمداد راتیتعزی فردهیک   بهی بخشساماني براي انهیگز  عنوانبه توانندیم و روندیم

  راهبرد   با  مواردی  برخ  در  و   نیمعي  الگو   با  مطابق  راتیتعز  حوزة  در  رانیای  فردهیک   نظام

  صورتبه  عمدتاً  قانون  در  فریک .  )186:  1397  گران،ید  و  مهرا( شودیم  فیتعري  اجباري  هامجازات

 اعمالي  برا ي  اگسترده  مجال  فریک   مختلف   انواعی  نی بشیپ  و  شده  نییتع  حداکثر  و  حداقل   از ي  ابازه

  و   نهادها  ضوابط،  اصول،  گذارنقانو   حالنیدرع.  کندیم  جادیایی  قضا  عملي  آزاد  و  دیصالحد

  و ي  ساختار  قوام  و  انسجام  فقدان.  است   کرده ی  نیبشیپي  فریک   فرایند  از  مرحله  نیاي  برای  ساتیتأس

ی  چگونگ  وی  دهوزن  ها،داده  سبک   ،ناش اعمالی  چگونگ  نبودن  مشخص  اصول،  ن یایی  محتوا

  زان یم  و   نوع  نییتع  دری  اضق  عمل  يآزاد  گری دي  سو   از  و  سو کی   از  یکمي  برآیند  به  شانپردازش

  تی وضع  نیا.  است   کرده  جادیای  ضابطگیب  وی  سامانیب  ازي  احوزه  ع،یوس  عمدتاًیی  هابازه  در  فریک 

ي ارهایمع  بهی  دهوزن   شدني  اقهیسل  و  مشابهي  هاپرونده  در  متفاوتي  فرهایک   صدور  ،یسانناهم

ي  آزاد نیچن  که کندیم ت یتقو  را  دهیا نیا و  است  داشتهی پ در را  فریک   انتخاب هیتوجعدمو  ی قانون

  از ی  فردهیک   بهی  بخش نسقهاي  شیوهی  بررس  گذر  ازی  سامانده  ازمندینی  فردهیک ي  وچراچونیب

  .  است ی فردهیک ي رهنمودها به توسل جمله

 ن ییتعی  چگونگ  و  رهنمودها  انواع  ،یفردهیک   رهنمودمحوري  الگو  مقاله،  نیا  نخست   قسمت   در

  گذر   از  راتیتعز  دری  فردهیک ي  هاچالش   مطالعۀ   از   پس  آنگاه  شود،ی م  عهمطال  آن  قیطر  از  فریک 

  ، یقانون  ضوابط  از  حاصلی  فی ک ي  ها داده  پردازشی  چگونگ  ویی  قضا  اراتیاخت   گسترة  مطالعۀ

  با   کنیممی   تالش  حالنیدرع  .شودبررسی می  رهنمودمحوري  الگو ي  سازادهیپ  و  کاربست   ضرورت
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 نیا   کاربست ی  نوعبهي  ریتعز  سرقت  جرائمي  برا  مرحلهبهرحلهمی  فردهیک  رهنمودي  سازهیشب

   .میبکش ریتصو به را رهنمودها

 فریک نییتعي رهنمودها  براساسی فردهیک. 1

 از  بااستفاده  مجازات  نییتع آن  در  که  است   نیمعی  فردهیک   ازي  اگونه  رهنمودمحوری  فردهیک ي  الگو 

 نیا.  شودیم  ریپذینیبش یپ  و  منسجم  مند،ابطهض  مستقلْ  نهادِ  کی  از  صادرهی  فردهیک ي  رهنمودها

 در   سازگار  وی  عقالنی  فردهیک ي  هاهیرو  جادیا  منظوربه  که  اندیی ارها یمع  ازي  امجموعه  ارهنموده

یی  قضای  فردهیک   ت یصالح  کردن  ساختارمندي  برا  رهنمودها.  روند یم  کاربهیی  قضا  حوزة  کی

  برقراري  ریپذانعطاف  و   یپارچگکی  ارزش   نیبی  سبمنا  توازن  و  آن   حذفي  برا  نه  ،روندیم  کاربه

  .  (Frase, 2013: 4) کنندیم

  خاستگاه. 1-1

  کتاب   انتشار   ، ياداري  نهاد  از  صادرهي  رهنمودها  براساس ی  فردهی ک   دةیاي  گذارهیپا  در  عطف  نقطۀ

  ات اصالح  پدر«  عنوانبه  او  از  کهي  فرد  بود،  1973  در  2ماروین فرانکل ی  قاض  1» نظم   بدون  قانون«

 نظام  از  شدتبه  خود  کتاب  در  فرانکل.  (Kramer, 2009: 314)  شود می  ادی  کایآمر  دری»  فردهیک 

ي  ها ئت ی ه  و  قضات   اراتی اختی  ختگیگس لجام  از  حاصل   ضاتیتبع  و  هاينابرابر  و   حاکمی  فردهیک 

  ضاتق  الیام  چۀیباز  نینامعی  فردهیک   نظام  در  محکوماني  آزاد  او  نظر   از.  کرد  انتقاد  مشروطي  آزاد

ی دستورالعمل  چ یه  ز ین  درستکار  قضاتي  برای  حت  ستمیس  و   بود  مشروطي  آزاد  ئتیه  ي اعضا  و

 انتقادات   گرفتن  قدرت  با  ب یترتنیبد.  (Frankel, 1973 cited in: Weisberg, 2012: 299)  دادینم  ارائه

 دیبایی  قضا  اراتیاخت  و  ساختارمند  دیبای  فردهیک   که  گرفت   قوت   شهیاند  نیا  نینامع  نظام  به

  و   فراوان  اتیجزئ  بای  موضوع  فریک  نییتعي  برایی  رهنمودها  دوینت  اما.  شوند  ت یهدا  و  محدود

ي  نهاد  سیتأس  به  را  هاتوجه  زمان،  آن  در  ت یواقع  نیا  درك .  است   گذارقانوني  هاییتوانا  از  خارج

 . کرد معطوفي گذارقانون قوة از مستقل وي ادار

.  شدند  لیتشک  فدرال  سطح  در  و  مختلف  االتیا  دری  فردهیک ي  ها ونیسیکم  ،راستا  نیا  در

  و   ناکارآمدیی  هانظام   نینامع  و  نیمعی  فردهیک   نظام  که  بود  نیا  هاونیسی کم  لی تشک  دریی  مبنا  فرض

  ي رهنمودها  و  است ي  فرگذاری ک   اهداف  تحقق  از  ناتوان  و  ختهی گسازهم  موجودی  فردهیک   فرایند

  . Ibid) :(301 نظام کیفردهی معین رجحان داردیا یک  3يکیفردهی بر نظامی کامالً صالحدید

 
1. Law without order 
2. Marvin Frankel 
3. Completely discretionary system 
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ه رهنمودهاي کیفردهی بارها تغییر کردند.  یدر انگلستان نیز طی دهۀ گذشته نهادهاي متولی ته

سال   از  پیش  1999قبل  رهنمودها  تنظیم  براي  مستقلی  بود،نهاد  نشده  رهنمودهاي    بینی  هرچند 

درخصوص   ا  جرائممتعددي  برخی  که  داشت  وجود  دادگاهمختلف  انجمن  سوي  و  ز  هاي صلح 

بودند شده  صادر  تجدیدنظر  سال    .(Wasik, 2014: 48)  دادگاه  تعیین   1999در  مشورتی  هیئت 

 توسط پارلمان متولد شد. وظیفۀ   1998نظمی  قانون جرم و بی  81و    80با تصویب مواد    1مجازات

کی رهنمودهاي  براي صدور  تجدیدنظر  دادگاه  به  دادن  مشورت  نهاد،  آن  این  از  پس  بود.  فردهی 

اما   ،، شوراي کیفردهی تشکیل و مسئول صدور رهنمودها شد2003موجب قانون عدالت کیفري  به

قانونی و عدالت 2009در سال   قانون پزشکی  نام   136تا    118هاي  در بخش   2،  با  نهاد دیگري را 

انگلستان و ولز کیفر  تعیین  تعیین کیپیش  3شوراي  نهایتاً، شوراي  کرد.  انگلستان و ولز در بینی  فر 

  .  (Ashworth, 2015: 28,55-59) ایجاد و جایگزین دو نهاد قبلی شد 2010سال 

صدور رهنمودهاي کیفردهی، اهداف دیگري همچون مدیریت    عالوه برهرچند نهادهاي فوق  

کنترل جمعیت زندان کیفري،  گذاري منسجم در حوزة کیفردهی را  طور کلی سیاست ها و بهمنابع 

  ها صدور رهنمودهاي کیفردهی بود.  کردند، اما بارزترین دستاورد آنمی دنبال

 ی   فردهی کي رهنمودهای شناسگونه. 2-1

 ن یترمهم.  شوندیم  میتقسی  متفاوت ي  هاگونه  به  مختلفي  هامقسم  بای  فردهیک ي  رهنمودها

آزادي  وي  آورالزام   قدرت  مخاطب،  براساس  هايبنددسته کیفرد  گسترة  مقام  شیوة  عمل  و  هنده 

است.   گرفته  صورت  کیفر  ی  متفاوت  انواع  به  مختلف  عوامل  به  باتوجه  رهنمودها  نیهمچنتعیین 

ی گروه  ای   جرم  کی  مختصي  رهنمودها   به  موضوع  براساس  رهنمودها  مثالي  برا.  شوندیم  میتقس

ی  عنی  ممه  گونۀ  دو  به   نجایا  در.  شوندیم  میتقسی  فردهیک   اصولمرتبط با    يرهنمودها  ای  جرائم  از

 وةی ش  براساسي  گرید  و  رهنمود  مخاطب   با  تعامل  در  فردهندهیک   عمل  يآزاد  زانیم  براساس  کیتفک

  . پردازیممی فریک  محاسبۀ

 فردهنده یک مقام عمل ي آزاد زانیم براساس ی فردهیکي رهنمودها انواع. 1-2-1

  اساس  ن یا  بر .  رددگ یبرم  هاوري آنآالزام  قدرت  بهی  فردهیکي  رهنمودها  مهمي  هامشخصه  ازی  کی

  گفته   هرچند.  شوندیم  میتقس  آورالزام  ا ي یاجبار  و ی  مشورت  اي یار یاخت ی  کل  دستۀ   دو  به  رهنمودها

  ، یالزامي  تئور  در  است   ممکن  و   ست یني  اجبار  ای یمشورت  کامالًي  رهنمود  نظام  چیه  که  شودیم

ی  فیط  صورتبه  رهنمود  اعمال  ت یقابل  وي  آورالزام  ،درواقع.  برعکس  ای  باشدی  مشورت  درعمل  اما

 
1. Sentencing Advisory Panel (SAP) 
2. Coroners and justice act 
3. Sentencing council for England and Wales 
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 :Frase, 2005)  رندیگ   قرار  فیط  نیا ي  کجا هر  در   است   ممکن  رهنمودها   و  شود یم  گرفته  درنظر

1198) .  

 1ي اریاختی فردهیکي رهنمودها. 1-1-2-1

ي  هانظام  ۀیاول  يهانمونه .  دارندي  اندرز جنبۀ  فردهندهیک   مقامي  برا یمشورت  وي  اریاخت ي  رهنمودها

  در   استفادهي  برا  رهنمودها  نیا   ازي  اری بس .بودندي»  اریاخت«  1970  دهۀ  در  رهنمودها  بری  مبتن

  نییتع  را ي  آزاد  خی تار  مشروطي  آزادي  هائت ی ه  هاآن  در  که  بودند  شدهی  طراح  نینامعي  هانظام 

  مشروطي  آزاد  ئت یه  بدونیی  قضاي  هانظام ي  برا  ارهنمودهي  بعد  نسل  .(Tonry, 2016: 58)  کنندیم

  .  شدند میتنظ

  2مشروطي آزادي هائت یهي رهنمودها.  1-1-1-2-1

 رهنمودها   نیا.  کردند  مطرح  4گاتفردسن.ام  دُن  و  3نز یلکیوی  لزل  را  مشروطي  آزادي  رهنمودها

  ای  قضات.  دهندیم  شنهادیپ  کند،ي  سپري  آزاد  از  شیپ  دیبای  زندان  که  را  هاسال  و  هاماه  ازي  ابازه

 در   شدهن ییتع  زمانمدت  لیتحم  و  رهنمودها  نیا  از  ت یتبع  به  ملزم   قانوناً  مشروطي  آزاد  ئت یه

 روند  ترنییپا  ای  باالتر  مدت  آن  از   پرونده  هر  خاص  مختصات  به  باتوجه   توانندیم  و   ستندین  رهنمود

(Sparks, 1983: 198)  .را ش  بعد  کی  کهي  دوبعدی  کسی ماتر  از  استفاده  با  مشروطي  آزادي  رهنمودها  

ي  برا   رایی  هازمانمدت   دهد،یم   لیتشک  جرم  شدت  راش  رگید  بعد  و  جرم  تکرار  سکیری  ابیارز

 دهندیم  شنهادیپ  انیزنداني  آزاد  مناسب   زمان  دربارةي  ریگ م یتصم  در  مشروطي  آزاد  ئت یه  به  کمک

(Gutiérrez, 2019: 3)  .؛اندياری اخت  حاکم،  نینامع  نظام  تیماه  به  باتوجه  مشروطي  آزاد  يرهنمودها 

  در .  ندارند  آني  فاکتورها  به  شدن  محدود  و  هاآن   از  ت یتبع  بهی  امالز  ئْتیه  ياعضا  که  معنانیبد

ي  رهنمودها   هنوز   ،ییقضاي  هاحوزهدر    مشروطي  آزاد  ت یصالحبه حفظ    توجه  با   حاضر  حال

  .  شوندیم  استفاده رندگانیگ میتصم به کمکي برا مشروطي آزاد

  و   اهدافی  گوناگون  لیدلبه  ،نیمعي  الگو   از  ت یتبع  رغمبه  زین  راتیتعزی  فردهیک   نظام

ی  نیب شیپ  به  توانیم   جمله  از  برد؛یم  بهره  نینامعي  الگو  ينهادها  و  ساتیتأس  از  ریتعزي  کارکردها 

  ها، مجازاتي  سازيفرد  جهت ي  راهکار  مثابۀبه  که  کرد  اشاره  ا.م.ق   58  مادة  در  مشروطي  آزاد  نهاد

  فر یک   ازی  ن یمع  زانیم  حکم،  دورص   زمان  هرچند.  شودیم  استفاده ي  فریک   منابع  تیریمد  و ي  بازپرور

ي  تاحد  را  تحملقابل  حبس  فریک   مشروطْي  آزاد  از  مرتکب   استفادة  احتمال  اما  ،شودیم  نییتع

 
1. Voluntary Sentencing Guidelines 
2. Parole Guidelines 
3. Leslie Wilkins 
4. Don M. Gottfredson 
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ی سنت  فرمول  از  58  مادة  در  قانون  مشروط،ي  آزاد  استحقاق  زمان  نییتع  درخصوص.  کندیم  نینامع

  روا   را  مشروطي  آزاد  مذکور  اعدمو   از  زودتر  تواندینمی  قاض  و  کندمی  استفاده  سومکی  و  دومکی

 با   هم  نجایا  در  هرچند  ؛دهد  رییتغ  را  مدت  نیا  تواندیم  دادگاه  59  مادة  موجب به  البته  دارد؛

  قانون   در  نه  ،حالنیباا.  ایممواجه  مشروطي  آزاد  نییتعي  برا  سال  پنج   تا   کی یقانون  بازة  ت یمحدود

.  شودمین  ارائه  ندهیآ  در  جرم  احتمال  سک یر  بهمحاسي  برای  دستورالعمل  1ه مربوط  نامۀنییآ  در  نه  و

  وةی ش ارها،یمع  نیا احراز از ترمهم اما ،کندیمی نیبشیپ دادگاهي برای نیع و ی ذهني ارهایمع 58 مادة

ي  برایی  رهنمودهای  نیبشیپ.  است   مشروطي  آزادي  اعطا  دربارةي  ریگ م یتصم  در  هاآن   بهی  دهوزن

 . باشد راهگشا ندتوایم  مشروطي آزادي اعطای چگونگ

 2یمشورتی فردهیکي رهنمودها.  2-1-1-2-1

  را   قضات  ماتیتصم  هاآن  از  عدول  و   دارند  فردهندگانیک ي  برا  يارشاد   نقشی  مشورتي  رهنمودها

ی  قاض  خود  به  بسته  کامالًها  پیروي یا عدول از آن   و  کندینم  روروبهي  اعتباریب  وي  بازنگر  خطر  با

  . است 

  3ياجباری ردهف یکي رهنمودها. 2-1-2-1

 از  عدول  امکان.  1:  شودیم  مطرحی  اصل  اریمع  دو  رهنمود  بودني  اجبار  یا ي  اری اخت  صیتشخي  برا

ي  رهنمودها  بایی  قضاي  هاحوزه.  آن  بر ی  مبتنی  فردهیک   ماتیتصم  يریدنظرپذیتجد.  2؛  رهنمود

  ص خا  طیشرا  تحت   مفروض  مجازات  از  عدولي  برایی  ارهایمع  رهنمودها   چهارچوب  در  ،اجباري

  مفروض  مجازات  از  عدولي  بازنگر  و  دنظریتجدي  براي  اسنجه  آن  موجب به  و  کنندیم  جادیا

  از   خارج  مفروضْ  مجازات  از  فردهندهیک   اگر   که  معنانیبد  ؛(Mitchell, 2017: 7)  دیآیم  دست به

  نیهمبه.  کند  اعتراض  شدهنییتع  فریک   به  بتواند  محکوم  کرد،  عدول  رهنمود  شدةیمعرفي  ارهایمع

  قضات   ،است ي  اجباري  رهنمودها  براساسی  فردهیک   که  سوتانهیمیی  قضا  حوزة  در  مثالي  برا  ،لیدل

  مفروض  ریمقاد  از  دادگاه  4»عدولِ«  رهنمودْ  اما  ،ندرهنمود  مفروضي  هامجازات  ازي  رویپ  به  ملزم

  متناسب  خانۀ  در  شدهتوصیه  مجازات  از  ریغبه تعیین مجازاتی    درواقع.  است   کردهی  نیبش یپ  زین  را

 فرم   روز،   15  ظرف  تا  کندیم  ملزم  را  دادگاه  رهنمود  حال،نیباا .  است   رهنمود  از  عدول  ،جدول  در

 
ي آزاد  وي  آزادمهین   نظام  حکم،  صدور  قیتعو  قرار  مشروط،ي  آزاد  مجازات،ي  اجرا   قیتعل  قراري  اجرا  نحوة«  نامۀنییآ.  1

 . 4/2/1398 مصوب » حبسي هانی گز یاج وی کی الکتروني هاسامانه  نظارت تحت

2. Advisory/Voluntary Sentencing Guidelines 
3. Mandatory Sentencing Guidelines 
4. Departure 
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  زا  خارج  عدول  اگر  1.کند  ثبت ی  فردهیکي  رهنمودها   ونی سیکم  در  و  کامل  را»  عدول  گزارش«

  .  کند نقض را حکم تواندیم دنظریتجد دادگاه باشد، شدهینی بشیپ چهارچوب

 که   رندیگ یم  درنظر  رای  مفروضي  هامجازات  مشابه  مواردي  براي  اجبار  يها رهنمود  درواقع

قانع  لیدال  آنکه  مگر  کنند،  نییتع  را  هاآن  ابتدائاً   دیبا  قضات و    از   عدولي  برااي»  کننده«محکم 

اما بازهم قضات    2، است   مفروض  مجازات  رهنمودها  نیا  در.  دهند  ارائه  شده درنظرگرفته  مجازاتِ

  .  رنددادن عوامل مشدده و مخففۀ قانونی یا شخصی برخوردا  عمل در تأثیر زاديتاحدودي از آ

 مجازات مفروض شیوة تعیین  براساس کیفردهی انواع رهنمودهاي  . 1-2-2

هاي گوناگونی براي محاسبۀ  توانند از روشهاي قضایی مختلف میرهنمودهاي کیفردهی در حوزه

کیفردهی روش متداولی براي تعیین کیفر است و بر این  مجازات استفاده کنند. استفاده از جدول  

روبه رهنمود  نوع  دو  با  جدولاساس  بر  مبتنی  رهنمودهاي  هستیم:  بدون    3رو  رهنمودهاي  و 

  .4جدول

  

  رهنمودهاي مبتنی بر جدول . 1-2-2-1

هاي جدول که در محل تقاطع دو  ک یا چند جدول تعیین کیفر دارند و خانهیبسیاري از رهنمودها  

می نشان  را  مفروض  مجازات  دارند،  قرار  افقی  و  عمودي  کیفردهی ر  مانند  ؛دهندمحور  هنمود 

  التیا  نیای  فردهیک   ونی سیکم  توسط   1980  سال  در  سوتانهیمی  فردهیک   رهنمود  نینخست سوتا.  مینه

  سه   بر  مشتمل   رهنمود   نیا.  شودیم  بازنشر  وي  بازنگر  هرساله  رهنمود   ،بعدبه  آن  از.  شد  منتشر

کیفردهی».  است   مربوطه  قواعد  و  اصول  فر،یک   نییتع  لجدو رهنمودهاي   اندعبارت  5«جدول 

 
«کندی می  معرف  را   عدول  مختلف  انواع  سوتانه یم  رهنمود.  1   که   دهدی م   رخی  زمان»  Dispositional Departure/یتیوضع   عدول: 

توصیه  از  ریغي  ونحبه  را  پرونده  دادگاه در  شیوة  «دهدیم  صلهیف  رهنمودها،شده   Aggravated/مشددی  تیوضع   عدول. 

Dispositional Departure  «کندیم  اعالم  را  حبس  مجازات   دادگاه  اما  ،زیتجو  را  شدهق یتعل  یمجازات  رهنمودها  که  استی  زمان .

  . کندی م قیتعل را مجازات  دادگاه اما ،زیتجو را حبس مجازات  رهنمودها که استی هنگام» مخفف ف یتکل نییتع  عدول«

Minn.Sentencing Guidelines and Commentary,Sentencing Guidelines Grid – Eff (August 1,2019), p.2.  
 فیتعر  در  و  شودیم  گرفته  رهنمودمحوری  فردهیکي  الگو  معادل  مفروضْی  فردهیکي  الگو  مواردی  برخ  در  لیدل  نیهمبه.  2

  شود: گرفته می  فروضمی فردهیک

ي الگو  نام  گذار،قانون  فرض  نیهم  جهتبه  و  است  مناسب  فری ک  ازی  خاص  زانیم  ،یمرتکب  هر  براي  ردیگیم  فرض  گذارقانون

 ). 180: 1397گران،ید و مهرا( است شده نهاده آن بر مفروضی فردهیک

3. Grid based guideline 
4. Non- Grid based guideline 
5. Sentencing Guidelines Grids 
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هاي که مجازات   3«جدول استاندارد»  و  2، «جدول مجرمان مواد مخدر» 1از«جدول مجرمان جنسی»

به جنایات  براي  را  می  جرائمجز  مفروض  نشان  مخدر  مواد  و   Minn.Sentencing)  دهدجنسی 

Guidelines, 2019: 5).  شدت آني عمود محور اند؛شده  لی تشک دومحور بای جدول ازاین رهنمودها  

  خود   شاخص  براساس  محور  هر.  دهدیم  نشان  را  مجرمي  فریک   سابقۀ  ازی امتی  افق  محور  و  جرم

  ازات یامت  کنشبرهم  براساس  که  دهند یم  شنهادیپ  راي  ریمقاد  جدولي  هاخانه  و  شودمیي  بنددرجه

  که  هاآن  جزبه  ات، یجنا  انواع   همۀ  بارةدر  سوتا نهیم  رهنمود ي  هاجدول.  دانشده  ک یتفک  محور  دو

  هاجنحهی  فردهیک ي  رهنمودها  ، نیهمچن  .شوندیم  اعمال  ، است ي  آزاد  بدون  ابد  حبس   مجازاتشان

  و  جرم  خاصي  هایژگ یو  به  آن  توجهعدم  و  رهنمودها  نیای  سادگ .  رندی گ یدربرنم  را  اتیجنا  و

  خاص   اوصاف  به  توجه  بدونی  فردهیک   رهنمود  عنوانبه  را  رهنمودنوع    نیا  تا  شده  موجب   مجرم

  .)134 :1397 پور،يصبور ( رندیبگ نظر در جرم  اوصاف به  باتوجهی فردهیک ي  رهنمودها درمقابل جرم

را از نظر شدت در یک جدول   جرائمسوتا براي تعیین شدت جرم تمامی رهنمود کیفردهی مینه

درجۀ شدت جرم در قانون صورت گرفته است. مؤلفۀ    براساسعمدتاً    این تفکیک  ،بندي کردهطبقه

مفروض مجازات  تعیین  درجه  دیگر  جدول  افقی  محور  در  که  است  کیفري»  سابقۀ  بندي  «امتیاز 

  ؛ . جنایات سابق1  :؛ شامل. امتیاز سابقۀ کیفري مجرم ترکیبی از عوامل سابقۀ کیفري است شودمی

. احکام دادگاه  4هاي شدید گذشته و  ها و جنحه. جنحه3  ؛م. وضعیت حبس در زمان ارتکاب جر2

امتیازاتی مطابق با رهنمود اختصاص داده می این عوامل  از  به هرکدام  این  اطفال.  شود و مجموع 

دهند. براي مثال اگر مرتکب زمان ارتکاب جرم فعلی  امتیازات، امتیاز سابقۀ کیفري را تشکیل می

امتیاز وضعیت حبس او    ،نظارت باشدآزادي مشروط یا آزادي تحت هاي تعلیق،  در یکی از وضعیت 

بهیابه  .(Minn.Sentencing Guidelines, 2019: 18-22)  است   1عدد   با  ترتیب  امتیاز  ن  آمدن  دست 

می   سابقۀ تعیین  مفروض  مجازات  جرم،  شدت  و  اعالم  کیفري  به  ملزم  دادگاه  و  است.   آنشود 

کند تا  بینی کرده است، اما دادگاه را ملزم میر مفروض را نیز پیش«عدول» دادگاه از مقادی  رهنمودْ

  ثبت کند.  اروز، فرم «گزارش عدول» را در کمیسیون رهنموده 15ظرف 

ساده ساختار  جدول  بدون  رهنمودهاي  به  نسبت  جدول  بر  مبتنی  و    تري رهنمودهاي  دارند 

أکید بر شدت جرم و سابقۀ کیفري که ت  ،حالتوانند الگوي مناسبی براي کیفردهی باشند. بااینمی

دلیل ابتنا این رهنمودها بر عدالت استحقاقی است، مجال چندانی براي تأثیرگذاري عوامل دیگر  به

نمی پیفراهم  و فرديآورند و  بازپروري  اهداف  رهنمودها  گیري  این مدل  گذر  از  را  کیفر  سازي 

 
1. Sex Offender Grid  
2. Drug Offender Grid  
3. Standard Grid 
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می ایندشوارتر  از  ج  ،روکنند.  بدون  رهنمودهاي  نظمشاید  براي  بهتري  الگوي  و دول  دهی 

  مندي کیفردهی باشند.ضابطه

  رهنمودهاي بدون جدول. 1-2-2-2

حوزه  در تکنیکبرخی  کمک  به  رهنمودها  قضایی  پرکردن هاي  طریق  از  امتیازدهی  مانند  هایی 

، مجازات مفروض را به  اندکه دربردارندة عوامل مرتبط با شدت جرم و سابقۀ کیفري  1هایی کاربرگ

روش ندهمیست د یا  رواییو    د  مجازات  2قاعدة  بیان  توصیهبراي  بههاي  میشده   دنگیرکار 
(Mitchell, op.cit.: 4) .  

بهترین مثالی از  انگلستان و  کی  بدون جدول، رهنمودهاي شوراي کیفردهی  هاي رهنمودهاي 

ها در تعیین کیفر ادگاهکشند که دتصویر میاي را بهمرحلهبهمرحله  فرایند  . این رهنمودها هستند  ولز

مثال می براي  کنند.  پیروي  آن  از  کیفردهی قطعی سرقت باید  به رهنمود  کرد،    3خانگی توان  اشاره 

مانند انواع سرقت تعزیري    یجرائمسازي رهنمودي براي  نمونۀ مناسبی که شاید بتوان براي شبیه

  . کردآن را مطالعه 

سرقت   به جرم  سکونت  محل  از  سرقت  یا  بخش  مخانگی  سرقت    9وجب   19684قانون 

طریق اختصاري  هاي صلح و بهیعنی هم در دادگاه ؛انگاري شده است. این جرم دووجهی است جرم

دادگاه در  هم  میو  کیفرخواست  طریق  از  و  کیفري  مجازات  هاي  حداکثر  شود.  رسیدگی  تواند 

و اگر    حبس هفته    26و/یا    5جریمۀ نقدي درجۀ    ، صورت اختصاري رسیدگی شوداگر به  آنقانونی  

دادگاه در  کیفرخواست و  کیفري رسیدگی شود  از طریق  بازة  14هاي  است.  مجازات   سال حبس 

د رهنمو  2011سال حبس است و شوراي کیفردهی در سال  6این جرم از قرار خدمات اجتماعی تا 

آن کرد  کیفردهی  صادر  رهنمود  (Burglary Offences Definitive Guideline)  را  این  بر  .   9مشتمل 

موارد  تمام  در  تقریباً  و  دارند  بیشتري  اهمیت  مراحل  دیگر  از  نخست  مرحلۀ  دو  است.  مرحله 

شروع کیفر یا    گیرد و نقطۀگروهی که جرم ارتکابی در آن قرار می  2و    1اند. طی مراحل  یکسان

می تعیین  موقت  مجازات  نهایی  همان  و  تغییر  موقت  مجازات  بعدي  مراحل  کمک  با  و  شوند 

مرحلۀ اول و دوم را ذیل عنوان جداگانه و مراحل سه تا نه را ذیل یک عنوان    ،رو. از اینشودمی

  .کنیممیبررسی 

  

 
1. Worksheets 
2. Narrative rule 
3. Domestic Burglary definitive guideline 
4. Theft Act 1968 
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  مرحلۀ نخست: تعیین گروه جرم .1-2-2-2-1

می ارائه  جدولی  رهنمود  مرحله،  این  که  در  جرم    براساسدهد  به  مربوط  گروه  باید  دادگاه  آن 

)(ب) قانون عدالت و پزشکی قانونی، دادگاه را مکلف 3(125بخش  ،درواقعارتکابی را تعیین کند.  

از گروهکند  می با یکی  را  مورد  درجه  براساسها  تا  این سه گروه  تطبیق دهد.  بندي درجۀ شدت 

ماهیت فراگیر فهرستِ    .(Roberts, 2013: 5)  )1(جدول    کنندپذیري را منعکس میآسیب و سرزنش

ب نخست  مرحلۀ  است دینعوامل  دادگاه  معنا  مناسب که  گروه  تشخیص  در  به  ها  محدود  عوامل  ، 

لیست   مذکور عوامل  ؛انددر  نیز    اگرچه  شوند. دیگري  گرفته  درنظر  بعد  مرحلۀ  در  است  ممکن 

این   .(Ashworth, 2013: 6) داردتعیین طیف گروه گامی است که بیشترین تأثیر را در شدت مجازات 

  را یکسان است. از شو  مرحله براي دیگر رهنمودهاي صادره

  11جدول شمارة 

 پذیري بیشتر آسیب بیشتر و سرزنش 1گروه 

 پذیري بیشتر پذیري کمتر یا آسیب کمتر و سرزنشآسیب بیشتر و سرزنش 2گروه 

 پذیري کمتر آسیب کمتر و سرزنش 3گروه 

  

ود  سرقت یا تخریب دارایی که موجب ور از:    اندعبارتآسیب بیشتر  دهندة  برخی عوامل نشان

شخصی) به قربانی شود، حضور متصرف میزان باالیی خسارت (اعم از اقتصادي، عاطفی یا ارزش

رهنمود سرقت نکردن یا سرقت    ،(یا بازگشت او به خانه) زمان حضور مرتکب. همچنین  در خانه

انی  داند. انتخاب عامدانۀ قربدهندة آسیب کمتر مینشان ،  که ارزش کمی براي قربانی دارند  را  اموالی

به  یا ساختمان مثال  آسیب (براي  یا  دلیل  تمایالت جنسی  یا  نژاد  بر  مبتنی  بیشتر، خصومت  پذیري 

سالح دیگر  یا  چاقو  حمل  نگرفته  هامعلولیت)،  قرار  موردِاتهام  جداگانه  جمله    اند)(که  عوامل  از 

دیگران   (بدون سبق تصمیم) و استثمار مجرم توسط  . ارتکاب ناگهانی جرمندپذیري بیشترسرزنش

  ند.پذیري کمتردهندة سرزنش نشان

به نیز  ق.م.ا  افزایندةدر  عوامل  پراکنده  سرزنش  مجازات  صورت  شده و  ذکر  مرتکب  پذیري 

آن از  برخی  بیش   اندعبارتها  است.  خطر  و  ضرر  ایجاد  و  جرم  ارتکاب  در  عمد  حد    از  از: 

بزه دادن  قرار  هدف  جرم،  ارتکاب  براي  آسیب ضرورت  سنپذیر  دیدة  دلیل  ناتوانی    ،جنس  ،به 

آن مانند  ،  651،  617،  614  )، استفاده از سالح در ارتکاب جرم (مواد621و    619  واد(م  شغلی و 

تعزیري موضوع    ي هاسرقت   بارةدر  گذارقانون  ن،یهمچن  .)682:  1388  (محمودي جانکی،  ) 654و    652

این  عوامل مشدده  661تا    651مواد   به احراز  بسته  بیان و  را  هاي مجازات  موردعوامل در هر  اي 

 
1. Burglary Offences Definitive Guideline.  
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ناظر بر سرزنشکندمی  متفاوتی تعیین به آسیب    گاهالبته    ،پذیري مرتکب است . این عوامل عمدتاً 

دارد.   توجه  نیز  مشددبرخی  وارده  تعدد   اندعبارتمذکور    ةعوامل  شب،  در  سرقت  وقوع  از: 

به و  کلید ساختگی، سرقت  سارقین، حمل سالح، شکستن حرز  بردن  مهیا  کار  یا  از محل سکنی 

تهدید حین سرقت،   یا  آزار  منزل مخدوم، براي سکنی،  در  مال دیگري  یا  مال مخدوم  از  سرقت 

   .)200: 1394 (الهام و کریمی، سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی

  مرحلۀ دوم: تعیین مجازات موقت. 1-2-2-2-2

پذیري با ارجاع به فهرست غیرفراگیر  زنشبندي آسیب و سرمرحلۀ دوم دادگاه را به «تعدیل» درجه

به شدت جرم، سرزنش مربوط  ملزم میعوامل  یا عوامل مخففه شخصی   ,Ashworth)  کندپذیري 

کند. دادگاه  براي بازه پیشنهاد می  1مجازات و نقطۀ شروع   . در این مرحله، رهنمود یک بازة2013 :(7

می استفاده  متناظر  نقطۀ شروع  از  نخست  قدم  بدینکنددر  می.  بررسی  ابتدا  که  در معنا  کند جرم 

گروهکدام از  سهیک  میهاي  قرار  نقطۀگانه  سپس  و  انتخاب  مجازات  شروع    گیرد  را  گروه  آن 

رود و  تر میشروع باالتر یا پایین  کند. سپس باتوجه به عوامل مخففه یا مشددة موجود از نقطۀمی

موقتیمی  ترتیب بدین مجازات  د  2تواند  پایینرا شکل  یا  باالتر  گروه  طیف  در  گاه  که  قرار  هد  تر 

    دارد.

  23جدول شمارة 

  گروه 

 جرم 

گروه پذیر براي همۀ مجرمان) (کاربست نقطۀ شروع همۀ (کاربست  بازة  براي  پذیر 

 مجرمان) 

 سال حبس  6-2 سال حبس  3 1

باال سال حبس  1 2 سطح  اجتماعی  خدمات   2-دستور 

 سال حبس 

پایین عی سطح باال دستور خدمات اجتما 3 سطح  اجتماعی  خدمات   - دستور 

 هفته حبس  26

  

هاي قبلی، ارتکاب جرم در شب و ارتکاب جرم از: محکومیت   اندعبارتبرخی عوامل مشدده  

مواد. همچنینتحت  یا  الکل  نمونه  ، تأثیر  به  منعکسرهنمود  از عوامل  تخفیف شخصی  هایی  کنندة 

می داوطلبا  از جمله  ؛کنداشاره  و/یا  جبران  مرتکب، شخصیت خوب  سوي  از  قربانی  نۀ خسارت 

تواند کیفیات  معنا که دادگاه میماهیت غیرفراگیر دارند؛ بدین  اند وشخصی  رفتار نمونه. این عوامل

 
1. Starting point 
2. Provisional sentence 
3. Burglary Offences Definitive Guideline  
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شده در مرحلۀ  که عوامل معرفیدرحالی  .شخصی دیگر غیرمذکور در فهرست را نیز درنظر بگیرد

غیرشخصی و  فراگیر  دادگاه  نخست  و  آناند  با  مطابق  میتنها  و ها  آسیب  درجات  تواند 

  د. شو یاد می 1«عناصر عینی اصلی جرم»عوامل با نام این پذیري را تعیین کند. از سرزنش

می بیان  صراحتاً  کیفردهی  شوراي  عوامل  رهنمودهاي  است  ممکن  خاص  موارد  در  که  کنند 

را    1شده در مرحلۀ  گروه تعیین بازة  شروع در  تنها دور شدن از نقطۀمشدده آنقدر زیاد باشند که نه

به طیف گروه باالتر را نیز پذیرفتنی بنماید. همین منطق    یتوجیه کنند، بلکه رفتن از طیف گروه

یک گروه و  شروع    نقطۀکه عوامل مخففۀ زیادي وجود دارند، براي توجیه فاصله گرفتن از  زمانی

به گروه دیگر    یجایی از طیف گروهجابه  ،رواقعدرود.  کار میتر بهحتی رفتن به طیف گروه پایین

شود. تنها خارج شدن از طیف کلی جرم عدول و مستلزم ارائۀ «عدول» از رهنمود محسوب نمی

  .   (Wasik, op.cit.: 52) اظهاري است مبنی بر اینکه تعیین کیفر درحدود رهنمود، خالف عدالت است 

ویژه در مواردي  مندي کیفردهی بهی براي ضابطهشروع شیوة مناسب  هاي نقطۀاستفاده از مجازات

اي در تعیین مدت مجازات دارد. براي عمل گسترده  بازه، آزادي  گی دلیل گسترداست که دادگاه به

کلی   تا    3از    1375تعزیري در ق.م.ا  سرقت   جرائم مثال بازة قانونی  سال است. چنین بازة    20ماه 

ب آزادي  براچونیوسیعی  قاضی  به  اعطا میوچرایی  کیفر  تعیین  قانوني  البته  به  کند.  باتوجه  گذار 

گوناگون مواد  طی  مشدده  بیست   ،عوامل  حدوداً  بازة  بازهاین  به  را  نهساله  محدودتر هاي  چندان 

باتوجه به    ،. بنابراینهاضوابطی براي تعیین کیفر در این بازه  ارائۀبدون  البته    ؛کندمی  دیگري تقسیم

در  چالش دادگاه  قانونیهاي  عوامل  آن  ،احراز  مدت پردازش  تعیین  و  چنین ها  در  مناسب  زمان 

گستردهبازه مانند  هاي  نقطۀ  20تا    5اي  مجازات  از  استفاده  می  سال،  مناسبی  شروع  راهکار  تواند 

  براي کیفردهی در این حوزه باشد. بازة قانونی هر گروه مشخص است و قاضی با استفاده از نقطۀ 

به   باتوجه  و  میشروع  مخففۀ شخصی  و  مشدده  بازهعوامل  از  پایینیباالتر    ايتواند  و    برودتر  ا 

  توجیهی براي انتخاب خود داشته باشد.   ،حالدرعین

مطرح  توسط دادگاه  مراتب کیفرها  سلسهبراي رعایت    را  همچنین در این مرحله، رهنمود سه آستانه

. آیا در این مورد 1ه باید درنظر بگیرد که:  ، دادگا 3یا    2گروه    جرائم. هنگام کیفردهی براي  کندمی

. اگر جرم ارتکابی از آستانۀ حبس گذشته است، آیا مجازات حبس 2آستانۀ حبس رد شده است؛  

و  اجتناب است  تعلیق شود3ناپذیر  باید  مجازات حبس  آیا   .  (Roberts, 2013: 9)مثال براي  اگر    ،. 

اي را  توان چنین مرحلهسازي کنیم، میه را شبیهنظام کیفري ایران این مرحل چهارچوببخواهیم در 

ابتدا شمول یا عدم  از احراز مجرمیت  شمول معافیت از صدور حکم را  تصور کرد که دادگاه پس 

را  ق.م.ا)، سپس  39  (مادة  کندبررسی می تعویق صدور حکم  آن  امکان  لحاظ  می  از   کند ارزیابی 

 
1. Principal factual  elements of the offence 
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مورد40ْ(مادة   اگر  کیفر    )،  از  معافیت  مجازاتمشمول  شمول  نبود،  حکم  صدور  تعویق  هاي یا 

می  نظر  در  را  حبس  نبود64(مادة    گیردجایگزین  نیز  جایگزین  مجازات  صدور  امکان  اگر  و   ( ،  

  ). 48 (مادة دادگاه باید امکان تعلیق اجراي مجازات را بررسی کند

  مراحل سوم تا نهم. 1-2-2-2-3

موقت  تعیین گروه جرم و یک مجازات  از  تعیین  رهنمود پس  و  بعدي  مراحل  به طی  را  دادگاه   ،

یافته  سازمان  جرائمقانون     74و    73موجب بخش  کند. در مرحلۀ سوم بهمجازات نهایی هدایت می

(مانند کمک (یا پیشنهاد کمک) به دادستان    کننده بر کاهش مجازاتهر عامل داللت   20051و پلیس  

می درنظرگرفته  بازرس)  کایا  به  چهارم  مرحلۀ  بهشود.  مجازات  مجرمیت  هش  قبول  موجب 

اي  قبول مجرمیت، مرحله  هْدادگا  2003قانون عدالت کیفري    144موجب بخش  اختصاص دارد. به

گیرد. مقدار این  شود و شرایط آن را در اعطاي تخفیف درنظر میکه در آن مجرمیت پذیرفته می

از سوي شوراي کیفردهی تخفیف در قانون مشخص نشده، اما در رهنمود قطعی کیفردهی صادره  

مرحله چه  در  مجرم  اینکه  برحسب  رهنمود  این  با  مطابق  تخفیف  است.  شده  ارائه  اي  پیشین 

باشد پذیرفته  را  می  ،مجرمیت  باشد،   .کندتفاوت  معقول  فرصت  اولین  در  مجرمیت  قبول  اگر 

  شود ی اعمال مدهم  سوم و اگر در روز رسیدگی صورت گیرد، کاهش مجازات تا یکتخفیف تا یک 

(Roberts, 2013: 10).    ابد حبس  اعمال  امکان  و  جامعه  براي  مجرم  خطر  میزان  پنجم  مرحلۀ 

می بررسی  را  بیانصالحدیدي  ششم  مرحلۀ  کلیت کند.  اصل  اصل  به  . است   2کنندة  این  موجب 

که دادگاه در مقام کیفردهی براي مجرمی با ارتکاب چند جرم یا مجرمی در حال سپري کردن زمانی

تش است، باید مطمئن شوند که مجازات نهایی براي رفتار مجرمانه عادالنه و مناسب است.  مجازا

. در  (ibid)  کیفردهی رهنمودي درخصوص کاربست این اصل تصویب کرد  يشورا  2012در سال  

با این مرحله  براساسق.م.ا قواعد تشدید مجازات   . مرحلۀ هفتم به  اندتعدد و تکرار جرم متناظر 

کند که باید قرار جبران خسارت یا هر قرار فرعی دیگر موردِنیاز را صادر یادآوري میکیفردهنگان  

، وظیفۀ ارائۀ دالیل و توضیح اثر 2003قانون عدالت کیفري    174  کنند. مرحلۀ هشتم مطابق بخش

می تحمیل  دیگران  و  مجرم  سود  به  دادگاه  بر  را  و  مجازات  با  کند  مرحله  مطابق  آخرین 

مدت  دبایکیفردهندگان   سپريهر  تحت زمان  مرتکب  که  زمانی  یا  درانتظارمحاکمه  آزاد شده  قرار 

با بخش را، مطابق  قانون    240و    240بوده  به2003الف  نهایی  تعیین مجازات  آورند. ، در   حساب 

  کند. نهم رهنمود را بر دادگاه مقرر میق.م.ا درواقع الزامی معادل مرحلۀ  27مادة 

 
1. Organized crime and police act 2005 
2. Totality principle 
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شوراي کیفردهی براي    2012دهند که رهنمود مصوب  ا تشکیل میاي رمرحله  9مراحل فوق،  

قانون عدالت    125موجب بخش  ها بهبینی کرده است و دادگاهخانگی پیشتعیین کیفر جرم سرقت 

  باید در تعیین کیفر براي این جرم از آن پیروي کنند.   2009و پزشکی قانونی 

 و  انسجامدر این نوع رهنمود    ،رجدولبی  مبتني  رهنمودها  برخالف  طور که مشاهده شدهمان

ي برایند  در  نه  ،شودیم  گرفتهیپ   هماهنگ  و  منسجم  کردیرو  و  فرایند  دری  فردهیک   دری  پارچگکی

 ن یا  .(Reitz, 2013: 192)  آیدمی  دست به  زین  برایند  در  تربزرگ  انسجام  قیطر  نیا  از  هرچند  منسجم؛

کنند؛ نهاد و قضات را به پیروي از آن تشویق میو درواقع ساختاري را پیش  انديرهنمودها اختیار

ها صالحیت  جایی میان گروهشده در رهنمودها و امکان جابهبینیهاي پیشگستردگی بازة مجازات

به کیفردهندگان  براي  میدرخورتوجهی  همچنینبار  قضات    ، آورد.  براي  رهنمود  از  عدول  امکان 

تواند  این نوع رهنمود می  ،روفراهم است. از این  ،دکه عمل به آن را مغایر عدالت بدانندرصورتی

انعطاف و  مناسب  الگوي الگوي  پذیرش  و  طرح  دلیل  چه  به  اما  باشد،  کیفردهی  براي  پذیري 

رهنمودمحور در نظام کیفردهی ایران ضرورت دارد؟ در ادامه با مطالعۀ مختصر چگونگی اختیارات  

  تصویر بکشیم. ین نظام به پیروي از رهنمودها را بهتا نیاز ا کنیممیعمل قضایی، تالش  و آزادي

  رات ی تعز  حوزة  دری فردهیک ۀی رو  و ساختار . 2

. سازدی م  رای  فردهیک   نظام  شاکلۀ  ،ییقضا  اراتیاخت  و  هاآن   پردازش  فرایند  وي  فرگذاریک   ضوابط

ي  ها مجازات  مواردی  برخ  در  و   است  نیمعي  الگو   راتیتعز  حوزة  دری  فردهیک   بر  حاکمي  الگو 

  مشخص   حداکثر  و  حداقل  ازي  ابازه  صورتبه  عمدتاً  قانون  در  فریک .  دهدیم  شنهادیپ  راي  اجبار

  به   محدود  ا.م.ق  دریی  قضا  دیصالحد   ظاهربه.  است ی  نیمع  زانی م  نییتع  به  موظفی  قاض   و  شده

  يآزاد  فریک ي  سازيفردي  راستا  در  یفردهیک   وي  فرگذاریک   تی ماه  اما   است،ی  قانون  ضوابط

  و  آراء  تشتت  و  ستندین  مندضابطه  عمدتاً  عمل   يآزاد  و  اراتیاخت  نیا.  دهدیمی  قاض  بهي  ا گسترده

  ابتدا  قسمت   نیا  در.  آورندیم  بار به  را  خود  اهداف  بهی  ابیدست  دري  فریک   عدالت   نظامی  ابیکام عدم 

 از  حاصلي  هاداده  ل یتحل  مهم  چالش  سپس  و ی  بررس   را   فریک   ن ییتع  دریی  قضا  ارات یاخت  گسترة

  کنیم.می مطالعه رای قانون ضوابط

  ییقضا اراتیاخت گسترة .2-1

  ست، ین  نینخست  مرحلۀ  در  فریک   نییتع  به  منحصر  ،میبدان  فریک   نییتع  فرایند  عنوانبه  اگر  رای  فردهیک 

 در  گذارقانون.  ابدییم  میتعم  اجرا  و ي  بازنگر  مرحلۀ   در   فریک ی  احتمال   رات ییتغ  به  آن  دامنۀ   بلکه

  جرائم   بودنیقانون  اصل.  است   کرده   انیب  رای  فردهیک   بر  ناظری  کل  اصولی  برخ  ا.م.ق   اتیکل  بخش

 و  عملي  آزاد  محدودکنندة  13  و  12  مواد  در  مذکوري  فری ک ي  هایدگ یرس  و  هامجازات  و
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  به   محدود  اجرا  در  و  قانون  به  محدودی  چگونگ  و  زانیم  در  فری ک   نییتع.  است یی  قضا  دیصالحد

  بودن یقانون  اصل   بر   خاص   دیتأک   از  پس  18  مادة  در  قانون  نیهم  اما  ؛شودمی  حکم  متن   و   قانون

 صدور   در  دیبای  قاض  کهی  ضوابط  انیب  با  ر،یتعز  بر  ناظر  مقررات  و  اجرا  اتیفیک   زان،یم  نوع،  نییتع

 در   اوي  برای  عملي  آزاد  د،یصالحد  کردن  محدود  نیدرع  باشد،  داشته  نظر  در  ریتعز  به  حکم

ي  براي متعدد موارد در که دید  م یخواههمچنین  1. ردیگ یم درنظر  هاآن پردازش و  ارهایمع صیتشخ

  .  شودمی گرفته نظر در آن طیشرا و ریتعز نییتع دری عیوس  عملي آزاد و  اراتیاخت دادگاه

  فریک انتخاب . 2-1-1

 جمله  ازي  ریتعزي  هامجازات  ازی  فیط  ،یکلي  هامحدوده   و  خطوط   میترس  از  پس  گذارقانون

  حقوق   از  ت یمحروم  ،یحقوق  شخص   انحالل   اموال،  کل  مصادرة  شالق،  ،يدنقي  جزا  حبس،

ي نهادها  و  اهداف  شکل،  ت،یماه  نظر  از  هامجازات  ن یا.  دهدیم  قرار ی  قاضي  روشیپ  رای  اجتماع

  کیهر ي  اجرا  و  رییتغ  ،نییتع  نحوة  بر   حکومت ي  براي  قواعد  گذارقانون.  اندمتفاوت  هاآن  بر  ناظر

 ظاهراً.  اندشدهي  بندمیتقس  درجه  8  به  19  مادة  در  هامجازات  ن یا.  کندیم  وضع  هامجازات  از

  هري  هامجازاتشدت    دانستن  کسان ی  در  او  منطق  اما  ،دارد  نظر  هامجازات  شدت  به   گذارقانون

  در   هامجازاتي  ریگیجاي  برایی  هاییراهنما  ماده  نیا  5  و  3  ،2  هاتبصره.  ست ین  مشخص  درجه

  . دندهیم ارائه گانههشت  درجات

ي  برا  او،ي  فریک   ت یمسئول  و  متهم  ت یمجرم   احراز  وی  دگ یرس  ختم  اعالم  از  پس  دادگاه  ، نیبنابرا

  مندرج  فریک   نییتع  بر  ناظری  کل  ضوابط   و  قواعد  با  سپس  و  همربوط  قانونماده  با  نخست   فریک   نییتع

  رفتار   رگذارفیک   و  انگارجرم  قانونماده  ص یتشخ  از  پس  ابتدا  دری  قاض.  است   مواجه  قانون  در

را  هدرج  ،یارتکاب   و   نهادها  ری سا  جرم،  درجۀ  به  باتوجه   سپس  سنجد؛یم  19  مادة  به  باتوجهاش 

  مادة ( انتخاب  کی  با  گاه فریک  نییتع در  دادگاه. کندیمی بررس اعمالعدم  ای  اعمال نظر از را مقررات

  به   ریمخ  گاه  نجا یا  در  که  است   مواجه   انتخاب   کی  از  شیب   با  گاه  و)  حبس   سال  پنج   تا  کی  ،512

 الیر  ونی لیمیس  تا  شش  پرداخت   به  ای  سال  پنج  تا  کی  از  حبس  ،532  مادة(  است   نوع  کی  انتخاب

 
  که   است  شده  الحاق  ا.م.ق  18مادة  بهي  ا تبصره،  23/2/1399  مصوب ي  ریتعز  حبس  مجازات   کاهش  قانون  موجببه  نیهمچن.  1

ي  بندها  با  مطابق  را  مجازات   ن ییتع   علت  دیبا  کند،  ن ییتع ی  قانون  حداقل  از   شیب  را  مجازات   خود  حکم  در   دادگاه  اگر  آن  اساسبر

  براساس .  است  شده  نیی تع   4  درجۀی  انتظام  مجازات   تبصره  نیاي  اجراضمانت .  دینما  ذکر  حکم  دری  قانون  جهات   ریسا  و  18  مادة

.  استی  قانون  مجازات   حداقل  نیی تع   بر   اصل  و  شودمی   محدود  حداکثر   و  حداقل  ان یم  فر ی ک  ن ییتع   بری  مبن  دادگاه  ار یاخت  تبصره،  نیا

 دادگاه   ایآ  د،ینما  ذکر   را  خود  لیدال  سپس  و  ن ییتع ی  قانون  حداقل   از  شیب ي  فری ک  یْقاض  اگر   که  کندنمی  مشخص  گذارقانون   البته

ی  تمام  مانند  نجایا  در  هم  باز  ،باشد  گونهنیا  که  برفرض.  دهد  فر یک  لحداق  به  حکم  و  اعالم  مردود  را   لیدال  نیا  تواندی م  دنظریتجد

 . میهست روروبه فر یک نیی تع ي براي اسنجهی نیبشیپعدم خأل با موارد
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 سال  سه  تا   کی  از  حبس  ،56  مادة(  است   هانهی گز  همۀ  انتخاب  به  ملزمي  موارد  در  وي)  نقدي  جزا

  . )668: نیشیپ  ،یجانکي محمود ( )قاچاق  موضوع اموال مت یق دوبرابر معادلي نقد مۀیجر و

 بازة  نییتع  با  گذارقانون  هامجازات  اکثر  در.  رسدیم  زانیم  انتخاب  به  نوبت   نوع،  انتخاب  از  پس

  البته ).  657  مادة  سال،  5  تا  کی  حبس(   گذاردمیی  قاض  برعهدةاش را  قیدق  زانیم  نییتع  مجازات،

  و   گسترده  آنقدر  گاه  بازه  نیا).  723  مادة  ماه،  دو  تا  حبس(  کندیم  انی ب  را  حداکثر  صرفاً  گاه

  در   مطلق  عمل  يآزادی  قاض  گفت   توانیم  که  است   عیوس   چنان  زانیم  نییتع  دری  قاض  اراتیاخت

  سه   از  حبسي  هامجازاتی  نیبشیپ  به  توانیم  مثالي  برا  دارد،ی  قانون  حداکثر   و  حداقل  محدودة

. )128  و  125:  نیشیپ   پور،يصبور(  رد ک   اشاره)  651مادة(  سال  ست یب  تا   نجپ  و  )652مادة(  سال  ده  تا  ماه

  ن یا.  است  مواجه  حیصحی  حقوق  پاسخ چند  با  رایز  دارد،ي قو  عمل يآزادي ریتعببهی قاض  نجایا در

 يهام یتصم  ازیی  هات یمحدود  و   ضوابطي  برقرار  با  توانیم  اما  است؛  ریناپذاجتناب  عمل  يآزاد

ی کاف.  )454- 455:  1397  غالملو،  وي  دی رمجیم (  دکري  ریجلوگ ی  قاض  اشتباه   باور  بری  مبتن  وی  دلبخواه

  زان یم  تا  میافکن ی بي  نظر  قانون  مواد   از ی  برخ  دری  نییتع  حداکثر  و  حداقل  انی م  فاصلۀ  به   است 

  قسمت  در  که   طورهمان.  میکن  تصور   رای  فردهیک   دری  هماهنگ  و ی  افتگیانسجام  ،يریپذینیبشیپ

  و   شروع  نقاط  نییتع  گستره،  نیا  دیتحد  با  ررهنمودمحو ي  هانظام   ازي  اری بس  شد،ی  بررس  نخست 

  . دهندیم بهبود رای فردهیکی افتگیسامان هاآن به یده وزنی چگونگ  یی برايارهایمع

  فریک بر حاکمي نهادها نییتع . 2-1-2

  و   ریتعز  بر   حاکمي  نهادها  نییتع  کند،یم  فراهمی  قاضي  برای  عیوس   اراتی اخت  کهي  گرید  حوزة

  : ، ماننداست  آني اجرای چگونگ

  دادگاه   ،.م.اق  37 ةماد  اصالح  به  ناظري  ریتعز  حبس   مجازات  کاهش  قانون  6 ةماد  استناد  به .   1

  ل یتقل  اریاخت  ،38 مادة  در   مندرج  فیتخف  جهات  احراز  صورت  در ي  ریتعز  جرائم  فریک   نییتع  در

  به   اموال  کل  مصادرة   لیتبد  باالتر،  و   چهار  ۀدرجي  هامجازات  در  درجه   سه  تا  کی   زانیمبه  حبس

  و  سال  پانزده  تا  پنج  زانیمبه  موقت   انفصال  به  دائم  انفصال  لیتبد  چهار،  تا  کی درجۀي  نقدي  جزا

  همان   از  گرید  مجازات  به  آن  لی تبد  ای  درجه   دو  ا ی  ک ی  زانیم  بهي  ریتعزي  هامجازات  ر یسا  لیتقل

  . دارد  را ترنییپا درجه کی ای درجه

 خود  صیتشخ  اعمال  دری  قاض  عمل  يآزاد  اما  ت،اس  مشخص  قانون  در  فیتخف  زانیم  اگرچه

ی شخص  مثالي  برا  ؛دارد  را  درجه  سه  تا  کی   زانیمبه  حبس  لیتقلامکان    ؛ اوپنداشت   ز یناچ  دینبا  را

 طیشرا  احراز  صورت  در  تواندی م  است،)  سال  25  از  شیب(  1  درجۀ  حبس  اوی  قانون  فریک   که

  .  شود محکوم) سال  10 تا 5( 4 درجۀ حبسی عنی ترنییپا درجه سه حبس به فیتخف
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  وجود   صورت  در  ،8  تا  3  درجۀ  جرائمي  برای  فردهیک   هنگام  در  که  دارد  را  اری اخت  نیای  قاض.  2

  معلق   سال  5  تا  ک ی  را  مجازات  ازی  قسمت  ا ی  تمامي  اجرا  حکم،  صدور  قی تعو ي  برا  مقرر  طیشرا

  ا ی  دادستان  46  مادة  جب مو به  نکند،  قیتعل  را  مجازات  حکم  صدور  روزی  قاض  کهیدرصورت.  دینما

  دادگاه   از  توانندیم)  حبس  سال1  ما  مثال  در(  فریک   سومکی  شدني  سپر  از  پس  احکامي  اجرای  قاض

 محکوم  خود  ،نیهمچن.  بکنند  را  مجازات  ماندةیباقي  اجرا  قیتعلي  تقاضای  قطع  حکم  صادرکنندة

 پس   ای  ت یمحکوم  حکم  منض  مجازات ي  اجرا  قیتعل  قرار  ،نیبنابرا.  بکندی  درخواست  نیچن  تواندیم

  اگر.  کند  رییتغ  است   ممکن  فریک   بازهم  ،یقطعي  رأ  صدور  از  پس).  49  مادة(  شودیم  صادر  آن  از

ي  گرید  جرم  مرتکب   ای  نکند  ت یتبع  دادگاهي  دستورها  از  عذرموجه  بدون  قیتعل  مدت  در  محکوم

  ). 54 و 50مواد( شود نقض ای دیتمد تواندیم قیتعل رفتار نوع و مرتبه به  بسته شود،

  ی کم  برایند  به ی ف یکي هاداده پردازش . 2-2

ی  ذهن  وی  نی ع  يارهایمع  گذارقانون  ،یفردهیک ي  برا   شدهینیبشیپ  اراتیاخت   مواردی  تمام  در  باًیتقر

  و   اصالح  احراز  منظوربه  شدهینیبشیپ  ضوابط   کاربست  موارد  اکثر   در.  کندمی  نییتعي  متعدد

  ده یدبزه  خسارت  جبران  و ی  عموم  تیامن  نیتضم  نده،یآ  در  مجر  ارتکاب   احتمال  مرتکب،ي  بازپرو

  از  حاصل  صدمات  و  ارتکاب  وةی ش  ،یارتکاب  بزهي  هایژگ یو  بر  افزون  گذارقانون.  ردیگ یم  صورت

 اگرچه.  دهد  قرار  شانمدنظري  ر یگ م یتصم  هنگام  دیبای  قاض  که  کندمی  اشارهي  گرید  مواردبه   آن

  اجرا   وةی ش  و   حاکمي  نهادها  انتخاب  و  فریک   زان یم  نوع،   نییعت  نظر  ازی  قاض  عمل  يآزاد  محدودة

  از ي  اریبس  در  که  ها،آن   بهی  دهوزن   و  محدوده  نیا  در  مطرح  عواملي  رگذاریتأث  اما  است،  مشخص

  تنها عمالً    که  است  نامشخص  و  مبهم  چنانآن  رد،یگ یدربرم  را  سال  30  تا  20ی  زمان  فاصلۀ  موارد

ی  فردهیک   در  انسجامعدم  و ي  نابرابربه    و   شودیمیی  قضا  مقام  طۀضاب یب  و ی  شخص  انتخاب  بهمنوط

 مادة   در  مندرج  فیتخف  جهات  احراز   پرارجاع   موارد  ازی  کی  مثالي  برا.  شودمنتج می  مشابه  موارد

 امکانی  بررسي  برا  هم  و  مجازات  در  فیتخف  شمولي  برا  هم  جهات  نیا  احراز.  است .  ا.م.ق  38

  ان یب  بهدر بند ب    ماده  مثالي  برا.  دارد  ضرورت  حکم  صدور  قی تعو   مانندي  گر یدي  نهادها  اعمال

ي  امرحله  وي  همکاری  چگونگ  ؛کندمی  اکتفا  ...»معاونان  ای  شرکا یی  شناسا   در  متهم  مؤثري  همکار«

ي  برا  معاونان  ا ی  شرکا یی  شناسا  در  آن  ر یتأثی  ابیارز  و  ردیگ یم  صورتي  همکار  ن یا  آن  در  که

.  کندیم  عمل   نهی زم  نیا  در  خود  صیتشخ  بنابر  فریک   کنندةنییتعی  قاض  هر  و  ست ین  روشنی  قاض

  37  مادة  و  کندیم  حکم  در  فیتخف  جهات  انی ب  به  مکلف  را  دادگاه  1  تبصرة   در  گذارقانون  هرچند

  بسط  و ربط  آن و  افتاده  قلم از ی مهم مرحلۀ نجای ا در کند،یم مشخص را فیتخفی چگونگ  و زانیم
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  اعداد  آن  به  جهات  نیا  پردازش  نحوة.  است   شدهینیبشیپ  فی تخف  زانیم  به  جهات  نیا  دادن

  . است ی قاض برعهدة تماماً و ست ین مشخص

 ازی  برخ.  است   مواجه  هاچالش  نیا  بای  فردهیک ی  قانون  ضوابطی  تمامخصوص  در  دادگاه

  ، يفرد  ت یوضع  مالحظۀ  ،)40  ،39  مواد(  مرتکب   اصالحی  نیبشیپ:  از  اندعبارت  ضوابط  نیترمهم

 ،)40مادة(  است   شده  جرم  ارتکاب  موجب   که  یاحوال  و  اوضاع  و   سوابق  وی  اجتماع  وی  خانوادگ 

  و ی  ارتکاب  جرم  با ی  لیتکم  مجازات  تناسب   ، )43  مادة(  اوی  زندگ   ط یشرا  و  مرتکب   ات یخصوص

  نیا  در .  )64  مادة(  مجرم  سابقۀ  و   ت یشخص  ت، یوضع  مهارت،  سن،  ،)23  مادة(  مجرم  اتیخصوص

ي  ارهایمع  از  حاصل ي  هاداده  افت یدری  چگونگ.  1:  است   روروبه  مهم  الشچ   دو  با  دادگاه  رابطه

  در   آن ي  رگذاریتأثو    هادادهاین    بهی  دهوزنی  چگونگ.  2  ؛یقانون  مواد  در  مذکوری  ذهن  وی  نیع

 ارائه  هاچالش   نیا  بر  نآمد  فائقي  برای  کاف  و  الزم ي  ارهایمع  و  ابزار ی  حقوق  ستمیس  امای.  فردهیک 

  .  دهدینم

  و  شامحاکمهیپي  هاگزارش  از   دادگاهي  بر بهره  همچوني  راهکارها   نخست   مورد  بارةدر

ی  قانونی  پزشک  ،یاجتماع  مددکاران  مانند  مختلفي  هامقام  و  نهادهاي  سو   ازی  میتنظی  فردهیشاک یپ

 نقش   1مجازات اشی پي  هاگزارش  انگلستانی  فردهیک   نظام  در.  شودمی  شنهادیپ  ت یشخص  پروندة  و

ی  اضافی  واقع  اطالعات  کردن  فراهم  هاگزارش  نیا  هدفی  کل  طوربه.  دارند  رفیک   نییتع  دری  مهم

  گزارش  از  استفاده  بدون  تواندیم   مجازات  هیگا.  است   مرتکب   ات ی خصوص  و  جرم  طیشرا  ربارةد

ی فردهیک   در  هاگزارش  لحاظ  و  هیته   به  ملزم  دادگاه  که   دارد  وجودي  اری بس  موارد   اما   ،شود  صادر

  گزارش   که  کندیم  ملزم  را  دادگاه  2003  يفریک   عدالت   قانون  156  بخش  مهم  مقررات.  است 

  و   هیتهی  اجتماع  مجازات  ای  حبس  مجازات  لیتحم  بریمبن  میتصم  اتخاذ  از  قبل  را  شامجازاتیپ

 هم  اکنون.  شدیم  میتنظی  کتب  صورتبه  دیبا  هاگزارش  نیا  سابقاً).  156)3(بخش(  کند  مالحظه

  ع یسری  لیخ  که  دهندیم  صلحي  هادادگاه  در   را  2یی سرپا  زارشگ   اجازه  قواعد  اما  است،  طورنیهم

  . (Wasik, op.cit.: 30-31) شودیم ارائه دادگاه در شفاهاً و میتنظ مرتکب  با بحث  از پس

  الزام   رغمبه  مای  حقوق  نظام  در  ت یشخص  پروندة  لیتشک  شنهادیپ  مذکور،ي  هاچالش  براي حل

  ابالغ   و  بیتصو   از  سال  نیچند  گذشت  از   پس  .ست ین  راهگشا  چندان  آن  ل یتشک  به ی  قانون

  ل یتشک  دستورالعمل  ب یتصو به  اقدام  1398/ 6/ 24  خیتار  در  هیقضائ  قوة  است یر  راًیاخ  ك .د.آ.ق

  موارد ی  تمام  در  را  دادگاه  تواندینم  زین  لیتشک  فرض  بر  سیتأس  ن یا  است،  کرده  ت یشخص  پروندة

  ت یشخص  پروندة   لیتشک.  رساندي  اری   ازیموردني  هاداده  افت یدر  و  اطالعاتي  آورجمع  در

ي  برا  4  تا  1  درجۀي  ریتعز  جرائم   متهمان  به  منحصر  ك .د.آ .ق  286  و  203  مواد  موجب به

 
1. Pre-sentence report 
2. Stand-down report 
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  در ی  فردهیک   اقتضا  ،آنکه  حال.  است   نوجوانان  و   اطفالي  برا  6  تا  1  درجۀ  ریتعز  و   بزرگساالن

  و   مرتکب   ت ی وضع  ازی  اضقی  آگاه   ،يفریک واکنشي  ساز يفرد  و  ترنییپا  درجات  ژهیوبه  راتیتعز

 آنکه  حال  1آورد،   دست به  ت یشخص  پروندة  است   بنا  که  است ی  اطالعات  همان  قاًیدق

 . ندارد اطالعات نیا آوردن دست بهی چگونگي  براي ا ینیبشیپقانون

در(  مناسب   فریک   نییتع  در  را  او  لیوک   و  متهم  مشارکت   امکانی  حت  گذارقانون  موارد  مگر 

  خدمات  قرار  مانند  است، ي  ضرور  فریک   ازی  نوع  و  وهی ش  به  حکمي  برا   کوممح  ت ی رضا  کهی  استثنائ

ی  قاض«  ك .د.آ.ق  372  مادة  موجب به.  است   برده  نیب  از)  ا.م.ق  84  مادة  موضوع  گانیرای  اجتماع

 دهیعق  اظهار  متهم  ت یمجرم  ای  برائت   درخصوص  ،يرأ  اعالم   وی  دگ یرس  اتمام  از  شیپ  دینبا  دادگاه

  تا  برائت  ای  است  ت ی مجرمي  مبنا  بر   دادگاه  نظر  که  دانندینم  اصالً  او  ل یوک   ای   متهم  ،درواقع».  کند

. برآیند  مناسب   فریک   نییتع  در  دادگاه  به  کمک  وی  فردهیک   دری  زن چانهي  برا  تالش  درصدد  نکهیا

 ، ی خالق(  شودمی  ذکری  قاضی  طرفیب  حفظ  آني  مبنا  و  ریپذهیتوج  خودي  جا  در  ت یممنوع  نیا  البته

  را یز است؛   سازمشکل ما ي فریک ي  هایدگ یرس  دری فردهیک   چهارچوب  در مقرره ن یا اما ،)362: 1394

  ازی  جزئی  فردهیک   ؛نشده  فیتعری  فردهیک   نامبهی  مستقل  مرحلۀ  ، رانیا  دري  فریک   ی دگ یرس  نظام  در

 اساساً  ،نیبنابرا.  شودی م  اعالم  ت یمحکومي  رأ  ضمن  و  است   ت ی محکوم  اساس  بارةدری  دگ یرس

.  ست ی ن  متصور  باشد،  داشته  مناسب   فریکي  برا  تالشي  برای  فرصت  و  باشد  شده  وممحک   فرد  نکهیا

  خود،   موکل  ت ی محکوم  احتمال  بری  مبنیی  هانشانه  افت یدر  صورت  دري  ا حرفهی  لیوک   است   ممکن

  مرحلۀ   از ی  فردهیک   مرحلۀ   که  الکامني  هانظام  در  آنکه  حال.  دهد  ارائه   رابطه  نیا  در ی  حاتیتوض

  از  متشکلی  کارگروه  لیتشکي  ار یبهی  فردهیک   مقام  در  دادگاه  میتصم  ت،اس   مستقل  ت یمحکوم

  در  و  شودیم  اتخاذ  مشروطي  آزاد   وی  مراقبت  قی تعل  مأمور  و  هاطرف  النیوک  دادستان،  دادرس،

  او   ت یشخص  پروندة  از  برگرفته   اطالعات  و   متهم  به   مربوطي  هاگزارش  نوشته  حقوقي  کشورها

ی فردهیک   ستمیس  در.  )668:  نیشی پ  ،یجانکي  محمود(  دهندیمي  اری  سب منا  فریک   نییتع  در  را  دادگاه

  مراحل   ازی  کی  .دارند  فریک   نیی تع  دری  مهم  نقش  مدافع  ل یوک   جمله  ازي  گرید  افراد  انگلستان

 حکم  صدور  در  تواندیم  لی وک   دفاع یی  توانا  مرحله  نیا  در  ؛است   فیتخفي  برا  دفاع ی  فردهیک 

 
  باتوجه دیبا میتصم اتخاذ که را اجرا وی دادرس ق،یتحق از یمراحل و موارد تیشخص پروندة لیتشک دستورالعمل 17 مادة کهچنان. 1

  درنظر   مستلزم  مْیتصمي  اقتضا  قانون،  موجببه   کهي  موارد  ۀ یکل  ماده  نیا  موجببه.  کندی م  ن یمع   رد،یگ  صورت   تیشخص  پروندة  به

:  کندیم  اشاره  موارد  نیا  به  جمله   از  17  مادة.  ردیگیم  صورت   تیشخص  ةپروند  به  باتوجهي  ریگمیتصم  است،  متهم  تیوضع   گرفتن

  دوم   بخش  از  دهم  فصل  موضوع  نوجوانان،  و  اطفالي  برا  متناسبی  تیترب   وی  نیتأم  اقدامات   خصوصبه  مجازات   نییتع   حکم،  صدور

  با   حبس  ن یگزیجاي  هامجازات ي  سازمتناسب  و  اعمال  مجازات،  دیتشد  و)  ل یتبد  ا ی  لیتقل (  فی تخف  مقررات   از  استفاده  ا،.م.ق

  نظام   مشروط،ي  آزاد  حکم  صدور  مجازات،ي  اجرا  ق یتعل  حکم،  صدور  قیتعو مانندی  ارفاقي  نهادها  از   استفاده  ه،یعلمحکوم  تیوضع 

 .عفو شنهادیپ وي آزادمهین



 
  

  251                                   سازي الگوي کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات                                      ضرورت پیاده

 

  تیشخص  دییتأي  براي  شهود  تواندیم  لی وک   و  باشد  رگذاریثتأ  محکوم   رايب  ترمناسب   و  ترسبک

  ل ی وک   مشارکت . دهد ارائه  است، محکوم استخدام به  حاضر همچنان کهیی کارفرما  ای محکوم خوب

  و  دارد  درنظری  مجازات  یقاض  اي دهپرون  ر د  کهیهنگام  مثالً  که  است  مهم  چنانآن  فریک   نییتع  در

  را   قیحقا  بارةدر  الزم ی  آگاه  فیتخفي  برا  دفاع  شروع  از  قبل  دیبای  قاض  ،توجه است آن بیبه  لیوک 

  مۀ یجر   دماننی  مال  قرار  صدور  اگر   گرید  موارد  در.  کند  آن  متوجه  را  خود  دفاع  ل یوک   تا  بدهد،  به او

 دری  اطالعات  بخواهد  لیوک   ازی  قاض  که  است   معمول  باشد،  محتمل  خسارتْ  جبران  قرار  اي ینقد

 . (Wasik, op.cit.: 37-38) کندي گردآور موکلش پرداخت  عت استطا ویی توانا  با ارتباط

  احراز   از  پس  چگونهی  قاض  است؛  هاداده  نیا  بهی  دهوزن  و  پردازشی  چگونگي  بعد  چالش

  ا ی  اجرا  قیتعل  به  حکم  صدوري  برای  طیشرا  هچ  ؟رسدمی  مناسب   فیتخف  زانیمبه    ف،یتخف  جهات

 ریتأث دیتشد  زانیم  نییتع  در  چگونه  آن  ت ی ماه  و  ،نوع  ،يفریک   سابقۀ  است؟  ازین  حکم  صدور  قیتعو 

  است؛   انتخاب  از  ریناگز  آنکه  حال  شده،  رها  کامالً  مای  فردهیک   نظام  در  دادگاه  رابطه  نیا  در  ؟دارد

  . باشدی متکی قاضی شخص قۀ یسل  به تنها تواندیم انتخاب نیا

  عمل ي  آزاد  اساساً  .افزود  دی با  ز ین  رایی  قضا  وی  فراقانون  عوامل  نفوذ  طرةیس  مشکل  نیا  بر

  و   الهام(  زندیم  انتخاب  به  دست   هاآن  موجب بهی  قاض  که  است ی  فراقانون  عناصر  وجود  گرانیب

ی  برخی  حت  ؛مؤثرند  اریبس  نیز  ی فراقانون  عوامل  ،یقانون  عوامل  برافزون  شکی ب.  )141:  1395  ،ي رینص

( فراقانون  عواملي  رگذاریتأث  شتر یب  اریبس  زانیم  بر  هاپژوهش   و   التیتحص  ت،یجنس  نهمچو ی 

  : 1394  ،یمیکر  و  الهام(  دارند  دیتأک   متشتت   و   متفاوت  آراء  صدرو  دری  قانون  عوامل  به  نسبت )  درآمد

  که  داشت   دور  نظر  از   دینبا  اما  ست،ی نی  فراقانون  عوامل   به  پرداختن  مجال  نجایا   در.  )208- 209

  . است ی قانون عوامل از شتری ب هاآن  نیتععدم لی دلبه عوامل نی ا با رابطه دری فردهیک ی دگ یچیپ

    راتی تعز  حوزة دری فردهیکي رهنمودها کاربست. 2-3

ي  برا  قانون  در  شدهینیبشیپ  ينهادهای  نابسندگ   و  رگذاریتأث  عوامل  تعدد  ،یفردهیک مرحلۀی  دگ یچیپ

  در  تحول  و   ر ییتغ  جادیا  ضرورت  ،ییقضا  آراء  تشتت  جهیدرنت  و   مهمي  ها داده  پردازش   و  کسب

 نظام   در  تحول  به  موکول  را  راتییتغ  مینخواه  اگر  ،حالنیباا.  کندی م  انینما  رای  فردهیک   نظام

ي  برا  کیتفکبه  ای یکل  طوربهی  فردهیکي  رهنمودها  همانندیی  هادستورالعمل  نیتدو  م،یکنی  فردهیک 

ی  نیبشیپ.  ندساز  رهنمون  متناسب   و  مناسب   فریک   نییتع  در  را  قضات  توانندیمي  ریتعز  جرائم  انواع

  کاهش   را  حد  از  شیب  عمل  يآزاد  و ی  ضابطگیبي  تاحد  تواندیمي  ریتعز  جرائمي  برایی  نمودهاره

  تر سازگاري  ریتعزی  فردهیک   ساختار  باي  امرحله  و یی  رواي  رهنمودها  مدل  ،راستا  نیا  در.  دهد

  ن یا.  است   گسترده  اریبس  هامجازات  حداکثر  و  حداقل  بازة  عمدتاًي  ریتعز  جرائم  در.  رسدی م  نظربه
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 يدیصالحد  اعمالي  برا  عمل  يآزاد ی  نیبشیپ  و  فردهندهیک   گامبهگام  تیهدا  با  ز ین  رهنمودها  قسم

ی فردهیک ي  رهنمودها  نیتدو  البته.  دارندی  پ  در  را  سازگاري  برایند  و  منسجمي  فرایند  مند،ضابطه

  ر گید  و  قضات  ،يفریک   حقوق  استادان  ازیی  هاکارگروه  لیتشک  و  جامعي  هاپژوهش  مستلزم

  مثالي  برا  اما  .است   هاآن   پردازش  و  اصالح  و  متعددي  هاسی نو ش یپ  هیته  مربوطه،  متخصصان

  را یی  رهنمودها  ،ا.م.ق   چهارچوب  دري  اچندمرحله  و ی  مشورتي  هارهنمودي  سازهیشب  با   توانیم

  . کردی  طراحي ریتعزي هاسرقت  مثالي براي ریتعز جرائم انواعي برا

 سه  از  جرمی  کل  بازة  1375  .ام.ق  667  تا  651  و  559  مواد  ضوعمو ي  ریتعز  سرقت   جرم  بارةدر

  104  اصالح مادة  موجببه  هاکیفر آن  که  665  و  661  ،657  ،656  مواد  مگر(  است   سال  20  تا   ماه

 درصورت  ،حبس  مجازات  کاهش  قانون  11  ةماد  ق.م.ا. و الحاق یک تبصره به آن از گذر تصویب 

 نیا  مجازات  نظر از تغییر مذکور،صرف  و  کند)می  دایپ  لیتقل  نصف  به  گذشت محسوب شدنقابل

  مجازات   ن یکمتر.  اندگرفته  قرار  بازه   ن یا  انی م  و  ک یتفک  قانون  دری  نیعیی  ارهایمع  براساس  جرائم

  ست یب  تا   5(  مجازات  ن یشتریب  و )  661  ، مادةشالق  ضربه  74  تا  و   سال  ود   تا  روز  کی   و  ماه   سه(

به  .  است  )651  مادة  ،شالق  ضربه   74  تا   و  حبس  سال   حداکثر   و  حداقل  انی م  ادیز  فاصلۀباتوجه 

  و   عوامل  نیا  بهی  دهوزن   دری  قاض   ت یهداي  براي  رهنمود  نیتدو  ،رگذاریتأث  عوامل  تعدد  وی  قانون

  . دارد ضرورت  متناسب  فریک  انتخاب

  نخست  ۀمرحل .2-3-1

ي  هاشاخص  و  کرد  میتقسی  کل   دسته  سه  بهي  ریتعز  سرقت   جرائم  توانیم  مرحله  نیا  در

 ،ت یمجرم  صیتشخ  از  پس  دادگاه  تا  کرد  کیتفک  هم  از  را  کمتر  و  شتریب  ب یآس  وي  ریپذسرزنش

  شدت   نظر  از  را   جرائم  نیا.  دینما  انتخاب  ردیگیم  قرار  آن  در ی  ارتکاب  جرم  که  رای  گروه

 .)1(مانند جدول شمارة  کرد میتقس گروه سه به توانیم ب یآس وي ریپذسرزنش

 مختلف  مواد  در  را  مجازات  شتر،یب  ب یآس  وي  ریپذسرزنش  عوامل   احراز  به  باتوجه  رگذاقانون

  مناطق   در  ای   شب   در  سرقت   ارتکاب   مانند  مواردي.  کندمی  دیتشد   ساده  سرقت   فریک   نسبت  به

  نیا  جمله  از   سرقت   نیح  آزار  و  بیآس  رادیا   و  سالح  از  استفاده  سارقان،  تعدد  ده،یدحادثه

  را   فریک   نیدتریشد  سرقت   بودن  آزار  به  مقرون  و   سارق  بودن  مسلح  رسدیم  نظربه  البته.  اندعوامل

  راتیتعز  قانون  موادبه  نظر  و  شتریبي  ریپذسرزنش  و   ب ی آس  موجب   عواملبه  باتوجه  .دارند  دنبالبه

  جرائم   نیهمچن.  داد  قرار  1  گروه  در  را  654  و  653  ،651  ،559  مواد  موضوع  جرائم  توانیم

  در   656  و  661  مواد  موضوعي  ها سرقت   و   دوم  گروه   در  658  و   657  ،659  ،652  مواد  موضوع

  . گیرندمی  يجا سوم  گروه
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 قصد  زانی م  ژهیو به(  ت یمجرم  درجۀ  براساسی  کل  طوربه  جرم  کي یبرا  مجرم يریپذسرزنش 

ی قربان  با   ارتباط   در  او   تیوضع  و   جرم  در  او   نقش  ،)بد  و  خوب  زةیانگ  ، ي)معنو   عنصر(  مرتکب 

. دارندي  شتریبي  ریپذسرزنشي  رعمد یغ  جرائم  به  نسبت ي  عمد  جرائم  مثالي  برا.  شودیم  نییتع

  او   اموال)  قربانی  اموال  مسئول  و  نگهبان  مانند(  داردی  قربان  با ی  خاص  رابطۀ  کهي  فرد  اگر   ،نیهمچن

  .داردي شتریبي ریپذسرزنش ،کند  سرقت  را

  دوم  مرحلۀ. 2-3-2

  چنان   با  اما  نداشت؛ی  ضرورت  چندان   شروع   نقاطي  ریکارگبه  دی شا  بود،   محدود  فرها یک   بازة  اگر

 ،فریک   نییتع  هنگام  قضات  زین  حاضردرحال  که  میکن  تصور  که  است   آن  معقولي  ا گستردهي  هابازه

  کنند؛ یم  نییتع  رایی  نها  فریک ی  شخص   اتیفیک   به  باتوجه   آنگاه  و  رندیگ یم  درنظر  رای  شروع  نقاط

ی  منتهی  فردهیک   دري  شتریب  انسجام  وی  هماهنگ  به  تواندیم  کسانی  عشرو  نقاطی  نیبشیپ  ،حالنیباا

  البته .  داد  اختصاص  بازه  هري  برا  شروع  نقاط  وی  کل  بازه  نییتع  به  را  جدولی  توانیم  ،نیبنابرا.  شود

  متعدد   متخصصان  ازی  نظرخواه  و  هاکارگروه  لیتشک  ازمندین  جداول  نیا  ریمقاد  میتنظ  و  نیتدو

  .شوندیم انتخاب هیاولي انمونه ارائۀ منظوربه  صرفاً داداع نجایا در است،

  3جدول شمارة 

 گروه

 جرم 

  همۀي  برا  ریپذکاربست( گروه  بازة ) مجرمان همۀ ي برا ریپذکاربست( شروع نقطۀ 

 ) مجرمان

 حبس  سال 20 تا 3 حبس  سال 6 1

 حبس  سال 10- ماه 3 حبس  سال 2 2

 حبس  سال 3 تا روز 1 و ماه 3   حبس سال 1 3

  

  يبعد  مراحل. 2-3-3

 مدت زانیم محاسبۀ مخففه، اتیفیک   ریسا شمولعدم ای شمول ب ی ترتبهي بعد مراحل دردادگاه باید 

  خسارت   جبران  و  مال  رد  جرم،  تعدد  ای  تکرار  براساس  فریک   محاسبه  و  بازداشت   در  شدهيسپر

 طور به  رایی  قضا  دیصالحد  وانتینم  البته.  کند  نییتع  رایی  نها  فریک  و  ردیبگ  نظر  در  را  دهیدبزه

بلکهبرد  نیب  از  مطلق  شرطبه  شدهفیتعري  هابازه  ازی  قاض  عدول  امکانی  نیبشیپ  با  توانمی  ، 

 و  حفظ  را  عمل  يآزاد  نیا  ،عدولي  برا  کنندهقانع  ادلۀ  ذکر  و ی  قانوني  هابازه  از  عدولعدم 

 . دکر مندسامان حالنیدرع
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 گیرينتیجه 

  ،یضابطگیب.  است ي  فرگذاریک  اهداف  گاهیتجل  وي  فریک   فرایند  مراحل  نیترمهم  ازی  فردهیک 

  ،یسانناهم   ،یفردهیک   فرایندي  برایی  هاسنجه   نیتععدم   ویی  قضا  گستردة  اراتیاخت   ،یساماننابه

  . دارد یپ در را هاضیتبع انواع و انسجامعدم 

  ، ییقضا  اراتیاخت ی  دهنساماي  برای  مناسب  راهکار  تواندیمی  فردهیک ي  رهنمودهاي  ریکارگبه

 انواع  انیم  از.  باشد  آن   بهی  بخشانسجام   وی  فردهیک   کردن  ریپذینیبش یپ  و  شفاف  مند،نظام 

ي  شوراي  رهنمودها  مانندیی  روا  ساختار  باي  اریاختي  رهنمودها  نظربه  ،یفردهیک ي  رهنمودها

ی  هماهنگ  و  نسجاما  تحقق  وي  فرگذار یک   مختلف  اهدافي  ریگیپ   امکان  لیدلبه  انگلستانی  فردهیک 

ی ساماندهي  برا ی  مناسب  مدل  تواندیمي  امرحلهي  الگو   ازي  روریپ  به  قضات  قیتشو  قیطر  از

 ریپذانعطاف  ساختار  لیدل  بهی  فردهیک ي  رهنمودها  از  گونه  نیا.  باشد   راتیتعز  حوزة  دری  فردهیک 

  جمله  ازي  اری بس  موانع  البته  .کندیم  مندسامان  و  میتنظ  بلکه  ،حذف  نه  رایی  قضا  دیصالحد  خود،

  جامعی  بررس  ،نیهمچن.  باشد  مطرح  تواندیمی  اسی س  وي  ابودجه  مشکالت  ، ییقضا  مقاومت 

  ل یتشک  ،رونیا  از  .دارد  ضرورت  زینی  شرعی  مبان  با  آن  قیتطب  الگو،  نیا  کاربست   اتیمقتض

 نییعتي  رهنمودها  صدوري  برا  ادی خودبن  و  مستقلي  نهادی  نیبشی پی  سنجامکاني  برایی  هاکارگروه

  البته .  شودیم  شنهادیپ  رانیاي  فریک  عدالت   نظامي  هایژگ یو  به  باتوجه   رهنمودهای  طراح  و  فریک 

  اصالح   موازاتْ به  ،یفردهیکي  رهنمودها  اي ی راهنما  اصول  نیتدو  گذر  ازی  فردهیک ي  مندسازنظام 

  مرحلۀ   ان یم  ز یتما  جاد یا  نخست   گام  در .  طلبدیم  را  دیجد  نیقوانی  نی بشیپ  و   موجودي  فریک   نیقوان

 فرایند   بر  ناظری  مقرراتی  نیبشی پ  و  نیتدو  گذر  از  آني  سازنهینهاد  وی  فردهیک   و  تیمحکوم

  ضرورت  آراءبه  اعتراض  به  مربوط  مواد  اصالحي  بعدي  هاگام  در.  رسدیم  نظربه  مناسب ی  فردهیک 

  وی نییتع فریک نبودن متناسب  همچون يموارد افزودن و ك .د.آ ق  434 مادة اصالح ،مثالي برا. دارد

  حال   در .  دارد  ضرورتی  دنظرخواهیتجد  جهات  به ی  فردهیک ي  رهنمودها   ازی  قاض  ناموجه  عدول

.  رندیگ یدربرنم  رای  نییتع  فریک   نوع  و  زانیم  434  مادة  در  مذکور  چهارگانه  جهات  از   کیچی ه  حاضر

  شنهادیپ زین 1) 474 مادة( یدادرس اعادة و)  464 مادة(  یخواهفرجام  خصوص در متناظر مواد اصالح

ي  برایی  قضا  ستمیس  از  خارجي  افراد  و  نهادها  از  گرفتني  اری  از   ریناگزی  فردهیک   نظام.  شودیم

 
 موردِحکم   مجازات «  نکهیا  از  است  عبارت   یدادرس  اعادة  درخواست  رشیپذ  موارد  از  یکی  ك .د.آ  ق  474  مادة بند چ    براساس  .1

  نامتناسب   لیدلبه  حکم   دري  بازنگر  لزوم  خصوص  در  گذارقانون   حیتصر  ما  مورد  نیا  در  تنها».  باشدی  قانون   مقرر  مجازات   از  شیب

 ،شد  اشاره  مقاله  در  کهچنان .  باشدی  قانون  حداکثر  از   شیبی  نییتع   مجازات   کهی زمان  صرفاً  البته.  میکنیم  مشاهده  را  مجازات   بودن

ی  حتی نییتع ي فرهایک بودن نامتناسب ساله،  15 بازة مثالي برا رات یعزت دری قانون حداکثر و حداقل انیم ادیز اریبس فاصلۀ به باتوجه

 .   استي بازنگر ازمندین و رسدی م نظربه مسلم مواردی برخ در کمدست ی قانون بازة در
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.  است   مناسب  مجرم  وی  ارتکاب  جرم  خصوص  در  نگرانهجامعی  بررس   و   ازیموردِني  هاداده  افت یدر

ی  نیب شیپ  و  ست ین  بسنده  رابطه  ن یا  دری  قانونی  پزشکي  هاگزارش  و  ت یشخص  پروندة  سازوکار

  دادن   دخالت ي  برای  مقتضي  ساختار  وی  قانون  چهارچوبی  طراح  و  شامجازاتیپ ي  هاگزارش  هیته

ي  ضرور  فریک   نییتع  دری  مراقبت  قیتعل  مأموران  مددکاران،  مدافع،  لی وک   همچوني  گرید  افراد

  .دینمایم

  منابع

 الف) فارسی

  در یی  قضا  مجازات   نیی تع   در   آرا  تفاوت   بر   خاصی  قانون  و ی  قانونفرا  عوامل   ر یتأث«  ،)1394(  يمهد  ،یمیکر  ؛نیغالمحس  الهام،.  1

  .212- 193صص  ،5 و 4 ش ،2 دورة ،یشناسجرم  وي فریک حقوق مطالعات  ،»مشابهجرائم 

  ، 23  سال  راهبرد،  و  مجلس  ،»يفری ک  نیتأمي  قرارها  صدور  دریی  قضا  عملي  آزاد«  ،)1395(، مصطفی  يرینص  ؛نیغالمحس  الهام،.  2

  . 162- 137صص  ،87 ش

 دورة  ،یشناسجرم وي  فریک  حقوق  مطالعات   ،»رانیا  حقوق  دري  ریتعزی  نی فرگزیکي  سازمندنظام«  ،) 1397(  يمهد  پور،يصبور.  3

  . 143- 122 صص ،1 ش ،48

  . شهردانش ی حقوقي هاپژوهش و مطالعات  ۀمؤسس: تهران ،5 چ ،يفریکی دادرس نیی آ قانون  در هانکته ،)1394ی(عل ،یخالق. 4

ی  نجف  حسینعلی   نظر  ر یز  ،ییجنا  علومي  هاتازه   ،»هاضرورت   و  هاهدف  ؛ یفردهیک  نظام«  ،)1388(  روزیف  ،یجانکي  ودمحم.  5

 . زانیم نشر: تهران، يابرندآباد

  قات یتحق  ۀفصلنام  ،»)فریکي  کارکردها  بر  د یتأک  با(ن  انگلستاي  فریک  فرایند  در  آن  نییتع ی  چگونگ  و  فریک«  ،)1386(  نینسر  مهرا،.  6

  . 96- 49صص  ،137 ش ،10 دورة ،یحقوق

  .  353- 335صص  ،3 ش ،40 دورة حقوق،  فصلنامۀ ،»ولز و انگلستان در مجازات   نییتع ي رهنمودها« ،)1389(. مهرا، نسرین 7

  ، »انگلستان و ران یا يفری ک نظام در فردهییک يالگوها قی یتطب  لیتحل«  ،)1396(  عباس  مؤذن،  ؛دیمج  ،یگیبیقورچ؛  نینسر  مهرا،.  8
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