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  :چكيده 

در تحقيق حاضر به بررسي نهاد آزادي مشروط زندانيان كه يكي از 
وجود مجازات براي كسي كه  اما .پردازيم تأسيسات حقوق كيفري است مي

نوعي اصالح وي مجرم و  مجازات دهنده شانجرمي را مرتكب شده است، ن
نهادآزادي مشروط هر دو . استنشود يبراي اينكه ديگر مرتكب تكرار جرم

كند تا به هدف اصلي خود اصالح و انطباق اجتماعي مجرم  اهداف را دنبال مي
  .برسد

آزادي مشروط همانند تعليق مجازات جزء آثار سقوط مجازات  به بيان ديگر
ممكن است پس از شروع اجراي آن، با شرايطي كه جازات است و تعليق م

اين نوع تعليق مجازات اصطالحاً آزادي . قانون معيين كرده است، صورت گيرد
  . شود مشروط خوانده مي

پس ما در اين بررسي به ماهيت آزادي مشروط و مواد مربوط به آن و 
  .پردازيم  عليه مي چگونگي اعطاي آن به محكوم

  

  : يواژگان كليد
  عليه، حبس آزادي مشروط، مجازات، جرم، محكوم
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  :مقدمه

هدفي جز كيفر و مجازات گي بشر قوانيني كه وضع شده است،در تمام طول زند
مجرمين را نداشته است و واكنشهاي جامعه نسبت به مجازات مجرمين گاه شديد و گاه 

واكنشهاي شديد طرد از خانواده، قبيله و : خفيف بوده، واكنشهاي خفيف همانند
شود  اجراي بعضي از اين مجازاتها موجب مي. مجازاتهاي مالي و بدني بوده است: همانند

كه تا فرد نتواند در جامعه باقي بماند اما به تدريج كه جرايم در اجتماع مشخص شد و 
  .مجازاتها نيز ثبات پيدا كرد و تقريباً مجازات متناسب با جرايم تعيين گرديد

هاي كيفري در خصوص جزا اين مفهوم گسترده شد در اين حال نه  يشهبا تحول اند
بلكه شامل اقدامات تأميني و تربيتي و بعضي . تنها مجازاتها در قانون وجود دارد

  . شوند اقدامات مراجع قضايي و دادگاههاي كيفري نيز مي
ست گذار هر كشوري با وضع قوانين كيفري سيا توان گفت كه قانون به طور كلي مي

كند و يكي از اين سياستها اصالح و انطباق اجتماعي بزهكار است و  خاصي را دنبال مي
اي به اصالح و انطباق اجتماعي بزهكار  يكي از تأسيسات كيفري كه بيش از هر مسئله

و از ديدگاه مكتب تحقيقي و مكتب اجتماعي كه . توجه دارد، آزادي مشروط است
ن به اصالح تدريجي محكومين بپردازند و آنها را به هاي گوناگو تالش دارند با شيوه

  .ندك ادي مشروط اين مهم را تسريع مينهاد آز. جامعه بازگردانند
عليه با رعايت شرايطي قبل از پايان دوره  آزادي مشروط كه به موجب آن محكوم

  .شود  محكوميت از تحمل بخشي از محكوميت معاف مي

  :تعريف آزادي مشروط

فرصت و مجالي است كه فرد در حال حبس قبل از پايان دوره آزادي مشروط 
محكوميت از طرف دادگاهي كه حكم به محكوميت او را صادر، و با رعايت شرايطي كه 

  . شود قانون مشخص كرده است به او اعطا مي
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ت قوانيني كه بر او مقرر شده است، همچنين از خود با رعايو اگر در طول آزادي 
در مدت محكوميت جزايي بر او  اومطلوب نشان دهد كه معلوم شود رفتار پسنديده و 

در اين صورت قانون آزادي مشروط توانسته است . خواهدشدمؤثر بوده آزادي او قطعي 
يكي از ويژگيهاي  هم د ومرتكب شده به كيفر اعمالش برسان كه مجرم را كه جرمي

ه در مدت حبس اصالح ك يدكيفر ارعاب و ترس و تحقير است، مورد اجرا درآورد و فر
تواند در محيط اجتماعي بيشتر از  ديگر نيازي به ادامه مجازات او نيست و او مي ̦ شده 

عليه آمادگي بيشتري براي بازگشت به  محيط زندان رشد و پيشرفت كند و محكوم
منافع ̦ پس آزادي مشروط عالوه بر نفع فرديجامعه و پذيرش در گروه را دارد 

  .1در نظر دارد و يكي از ابزارهاي فردي كردن مجازات است اجتماعي را نيز

  ي آزادي مشروط ي قاعده سابقه

نهاد آزادي مشروط زندانيان، تأسيس حقوقي است كه در قرن نوزدهم ميالدي نخست 
در قانون انگلستان، تحت تأثير روش تدريجي ايرلندي مورد استفاده قرار گرفت، در 

در  1885طرفداران مكتب تحقيقي حقوق جزا، در سال  فرانسه نيز، تحت تأثير نظرات
قانون جزاي اين كشور پذيرفته و از آن به بعد، در بسياري از كشورها مورد توجه 

  . 2قانونگذاران قرار گرفته است
توان در قانون راجع به وادار  ي تاريخي آزادي مشروط در قانون جزاي ايران را مي سابقه

: جستجوكرد به عبارت از آنكه 1314ه كار مصوب نمودن محبوسين غيرسياسي ب
محكوم به حبس شده ) غيرسياسي(ي ارتكاب به جرايم عادي  اشخاصي كه در نتيجه«

نسبت به بقيه مدت ... ي آن اجرا شده  باشند و الاقل يك ثلث از مدت حبس درباره
. »وندش حبس در موسسات فالحتي و صنعتي وادار به كار و تحت حفاظت قرار داده مي

                                            
 . 1384انتشارات ققنوس، تهران   ، چ سوم،103عباس زراعت، قانون مجازات اسالمي در نظم حقوق كنوني، ص   -1
  . 1384،  انتشارات مجد و ژوبين، تهران 12، چ2، ج495دكتر هوشنگ شامبياتي، حقوق و جزاي عمومي، ص -1
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در صورتي كه بعد از انتقال به مؤسسات صنعتي و «همان قانون، ) 20(ي  و بر طبق ماده
يا فالحتي مرتكب جنايتي شود و محبس عالوه بر مجازات جرمي كه جديداً مرتكب 

ي او  شده، بقيه مدت مجازات جرم سابق از تاريخي كه مرتكب جرم جديد شده، درباره
  ».شود اجرا مي

ران به علت مفيد و مؤثر بودن اين سيستم كيفري، نهاد آزادي مشروط از قانونگذار اي
را به » قانون آزادي مشروط زندانيان« 1337قوانين جزايي فرانسه اقتباس و در سال 

كه مطابق ماده واحده . مي باشدتبصره  9و   ماده واحده 1تصويب رسانيد كه مشتمل بر 
شده است، با رعايت شرايط خاص،  اين قانون، شخصي كه مرتكب جنحه، جنايتي

به اين عبارت كه در مورد جنحه پس از . 1ممكن است از آزادي مشروط استفاده كند
گذشت نصف مجازات و در مورد جنايت پس از گذشت دو ثلث از مجازات مشروط بر 
اينكه شخص براي بار اول محكوم به حبس شده باشد آزادي مشروط مورد پذيرش قرار 

  .گرفت مي
قانون سابق راجع به مجازات اسالمي با قبول كليات ماده واحده آزادي ) 40(ي  دهما

 1370در قانون مجازات اسالمي سال . مشروط را منحصر به مجازات حبس تعزيري كرد
با توجه به ضرورت و فوايد عملي آن برخي از مقررات » آزادي مشروط«ضمن پذيرش 

  . و اصالح نموده است را تغيير» آزادي مشروط زندانيان«قانون 

  :گفتار اول

  :شرايط ماهوي آزادي مشروط
هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به «ا .م.ق 1387اصالحي  38ي  مادهطبق 

س محكوم شده باشد در جرايم كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس مجازات حب
امه محكوميت قطعي است و نصف مجازات را گزرانده باشد دادگاه صادر كننده دادن

                                            
   1384، انتشارات گنج دانش، تهران 13، چ431ي حقوق جزاي عمومي ص  دكتر رضا نوربها، زمينه -2
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بدين ترتيب » تواند در صورت وجود شريط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد مي
  . آزادي مشروط منوط به احراز شرايطي است

  :ي محوميت به حبس  عدم وجود سابقه )الف
هر كس براي بار اول به علت ارتكاب به «: گويد ا كه مي.م.ق 38ي  با توجه به صدر ماده

اين ماده كساني كه محكوميت به  پس» جازات حبس محكوم شده باشدجرمي به م
كيفري به جرايم ديگر اعم از  ي محكوميت مجازات حبس براي اولين بار، و بدون سابقه

) 5(ي  البته به موجب ماده. توانند از آزادي مشروط استفاده كنند باشند ميحبس شده 
سه سال از تبعيدگاه گذرانده باشد بنابر تبعيدي اگر «: قانون اقدامات تربيتي و تأميني

پيشنهاد مدير تبعيدگاه و درخواست دادستان شخص تبعيدشده از طرف دادگاه صادر 
قانون اقدامات تربيتي و ) 5(ي اما ماده. شود ي حكم به طور مشروط آزاد مي كننده

  . قانون مجازات اسالمي آمده متفاوت است) 38(تأميني با آنچه كه در ماده 
آزادي مشروط استفاده كنند كه براي تواننداز  تنها كساني مي) 38(ي اي اينكه در مادهبر

تربيتي و تأميني چنانچه اقدامات ) 5(ي اما در ماده. اند اولين بار محكوم به حبس شده
تواند از آزادي مشروط  ي مجازات حبس نيز داشته باشد مي عليه سابقه كه محكوم
  . استفاده كند
. استنباط كرد كه مقصود نه اين است كه اولين بار مرتكب جرم شودتوان  پس مي

بلكه اولين بار بايد به مجازات حبس مرتكب شده باشد، لذا چنانچه محكوم سابقاً جرم 
  .1تواند از آزادي مشروط استفاده كند محكوم نشده باشد ميانجام داده ولي به حبس 

رسد كه حبس تعزيري و  ا به نظر مي.م.ق) 38(در ماده ) حبس(ي  اما در مورد كلمه
ي مجازاتي غير از حبس  اگر حكم اوليه: به نظر دكتر نوربها. شود بازدارنده را شامل مي

تبديل گردد، به نظر او و با ) يا غيرآن(باشد مانند اعدام به لحاظ عفو به حبس ابد 
ل مجازات زيرا تبدي. توان با آزادي مشروط موافقت كرد تفسير به نفع محكومان مي

بدين شكل در واقع همان تبديل محكوميت است و به نظر من تبديل جرايم غيرحبس 
حبس ابد  چون براي محكومين. ا جايگاهي ندارد.م.ق) 38(به حبس ابد در ماده 

براي اينكه محاسبه نصف مجازات حبس آن . توان از آزادي مشروط استفاده نمود نمي
توان با  مي  ميشه در محيط زندان هستند،اما چون آنها براي ه. غيرممكن است

تا محيط زندان از سالمتي نسبي برخوردار . راهكارهايي براي اصالح آنها اقدام نمود

                                            
 . 1384دانش، تهران  ، انتشارات گنج13، چ432ي حقوق جزاي عمومي، ص دكتر رضا نوربها، زمينه -1
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. 1و حبسهاي ناشي از حدود را كه از نظر شرعي قابل بخشش و آزادي نيستند. باشد
نوان حبسي كه به ع«شود  اين ادعا رد مي 6430/7/22/7/1381ي مشورتي  طبق نظريه

شود به لحاظ معلوم نبودن مهلت آن  و بالنتيجه معلوم نبودن نصف آن از  حد تعيين مي
  ».شمول مقررات آزادي مشروط خارج است
بنابراين اگر كسي به فرض به حداكثر مجازات .استفاده از عفو مانع آزادي مشروط نيست

ال تعليق س 7سال حبس دارد محكوم شود و پس از عفو مجازاتش به  10جرمي كه 
سال  5سال يعني  10تواند از آزادي مشروط استفاده كند كه نصف  يابد، به شرطي مي

عليه  و حبس ابد پس از تخفيف يا عفو محكوم. حبس مقرر در حكم را تحمل كرده باشد
  . در صورت تبديل آن به مجازات حبس تابع همين قانون خواهد بود

د، كه اوالً كساني كه مشمول به تعدد جرم شو سؤاالتي مطرح مي) 38(ي  در مورد ماده
توانند از آزادي   باز هم مي. شوند و مجازات جديد آنها حبس است و تكرار جرم مي

عليه قبالً مرتكب جرمي شده كه مجازات آن  مشروط استفاده كنند؟ يعني اگر محكوم
حبس  غير از حبس بوده و اكنون براي بار اول مرتكب جرم جديد شده كه مجازات آن

اما اگر مجازات جرم قبلي او حبس بوده . توانند از آزادي مشروط استفاده كند است، مي
استفاده ) 38(ي  تواند از مقررات ماده   است و جرم جديد او مجازات حبس دارد، نمي

 به هر كس براي بار اول به علت ارتكاب  جرمي(نمايد به عبارتي ديگر مقنن از عبارت 
ي محكوميت به  اين است كه مرتكب سابقه... ) شده باشدحبس محكوم مجازات 

شود كه مجازات آن  مجازات حبس را نداشته باشد و بار اول كه مرتكب جرمي مي
  . تواند از آزادي مشروط استفاده كند حبس است، مي

  :شرايط مدت ) ب
 بايد هم نصفي از مدت مجازات را تحمل كرده باشد و حكم محكوميت بايد عليه محكوم

عليه نتواند قبل از  اين محدوديت موجب آن نيست كه محكوم. در حال اجرا باشد
اما حكم به آزادي تا پايان گرفتن . انقضاي نصف مدت درخواست آزادي مشروط نمايد

بايستي نصف يا دو  عليه مي محكوم 1370قانون ) 38(ي  در ماده. نيمي از مجازات است
در جرايمي كه كيفر ذراندن دو ثلث مجازات ثلث از مدت مجازات را تحمل كند و گ

  . سال حبس است3قانوني آنها تا 

                                            
 . 1384 ، انتشارات گنج دانش، تهران13، چ432ي حقوق جزاي عمومي، ص ، زمينهدكتر رضا نوربها -2
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  عليه شرايط خاص مربوط به محكوم) ج
هر گاه در مدت «: شرط ديگري از اعطاي آزادي مشروط به زندانيان اين است -1

اين  )اصالحيه 38ي ماده 1بند(» اجراي مجازات مستمراً حسن اخالق نشان داده باشد
عليه تلقي شده و او را مستحق استفاده از  ر قانونگذار به معناي اصالح محكومروش از نظ

  .شناسند آزادي مشروط مي
به . معيار سنجش حسن اخالق بيان نگرديده و فقط استمرار بيان شده است در قانون
رسد منظور قانونگذار اين است، كه يكي زنداني بايد مقررات زندان را رعايت  نظر مي

از حالت ظاهري و موقتي يك زنداني نبايد پي به وجود حسن اخالق در او  كند و تنها
همانند بعضي كشورهاي ديگر هيئتي از افراد متخصص به امور رواني  اگر ما همو . 1برد

و اجتماعي را مأمور رسيدگي به شكل تحوالت شخصيت زنداني كنيم و از آنها بخواهيم 
به فلسفه تعيين نمايند، ̦ ي مشروط استفاده كنندنند از آزادتوا كه زندانياني را كه مي

  .2اعطاي آزادي مشروط نزديكتر خواهيم بود
بيني شود كه پس از آزادي مرتكب جرم  هر گاه از اوضاع و احوال محكوم پيش -2
در اين مورد و نيز شرط قبل بايد به تأييد ). اصالحي 38ي  ماده 2بند(واهد شد خ

ي قضائي   يت و قاضي ناظر زندان و رئيس حوزهرئيس زندان محل گذراندن محكوم
توان به  اما در مورد انديشه و افكار انسان به سهولت نمي) 38ي  ماده 1ي  تبصره(برسد

تنها دليلي كه در اين زمينه مالك . احراز اين شرايط امري بس مشكل است. آن پي برد
سازمان زندانها در  ي كيفري و گزارش گيرد، محتويات پرونده تشخيص دادگاه قرار مي

محكوم  مثل اينكه. عليه در طي دوران اقامت در زندان است مورد رفتار و اخالق محكوم
و يكي از داليل . ازخود مستمراً حسن اخالق نشان دهد و در زندان معترض كسي نشود

عليه مرتكب تكرار جرم نشود بستگي به اين دارد كه دادگاه از  ديگري كه محكوم
ي او در آينده اطالعات دقيقي در دست داشته و  وضعيت خانوادگي، اجتماعي و حرفه

تي نظير مؤسسات مراقبتي و معاضدتي آزادشدگان كسب اين اطالعات ايجاد تأسيسا
مراقبت بعد از «است كه در حال حاضر سازمانهاي زندانهاي كشور داراي مركزي به نام 

  .3است» خروج

                                            
 . 1382تهران   ، انتشارات مجد و ژوبين،12، چ2، ج503ص  دكتر هوشنگ شامبياسي، حقوق و جزاي عمومي، -1
 . 1382، انتشارات طرح نو، تهران 1، چ817دكتر پرويز صانعي، حقوق و جزاي عمومي، ص -1
  . 1384ژوبين، تهران ، انتشارات مجد و 12، چ2، ج504ص دكتر هوشنگ شامبياتي، حقوق و جزاي عمومي، -3
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هر گاه تا آنجا كه استطاعت «ديگر آزادي مشروط براي زندانيان اين است  شرط -3
مدعي خصوصي واقع شده دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت 

بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مذكور 
» .ي قضائي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه

بنابراين جلب رضاي مدعي خصوصي شرط استفاده از آزادي ) اصالحي 38ي  ماده3بند(
هايي كه شاكي دارد، در صورت  انوناً نيست، ولي معموالً دادگاهها در پروندهمشروط ق

عدم جلب رضاي شاكي يا عدم پرداخت ضرر و زيان حكم به رد درخواست آزادي 
اما ضرر و زيان مدعي خصوصي از مصاديق الزامات مالي است كه . 1دهند مشروط مي

به هر تقدير با متضرر از جرم بزهكار مكلف است ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا 
تواند با  عليه مي مصالحه كند، ليكن جزاي نقدي قابل مصالحه نيست ولي محكوم

  . 2موافقت دادستان قراري براي پرداخت آن بگذارد
ي وي از آزادي مشروط با احراز شرايط ديگر  عليه مانع استفاده افالس يا اعسار محكوم

 د ادعا مورد قبول دادگاه قرار گرفته و منتهي بهنيست ولي بايد اعصار يا افالس مور
  .صدور حكم در اين مورد شده باشد

  بايد به تأييد قاضي مجري حكم برسد اين ماده  1ي  طبق تبصره) 38ي  ماده 3بند(

  : گفتار  دوم

  تشريفات اعطاي آزادي مشروط

  : شرايط شكلي) الف
صدو «): 39(طبق ماده  باشد و شرايط شكلي همان آيين اعطاي آزادي مشروط مي

حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها و تأييد دادستان يا دايار ناظر 
بديهي است داديار ناظر زندان و دادستان با توجه به نظر مديران زندان، » .خواهد بود

  .3نمايند پيشنهاد آزادي مشروط را مي  و ساير اوضاع و احوال،انجمن حمايت از زندانيان 
بندي زندانيان كه رئيس زندان نيز عضوي از آن است، درباره شايستگي  شوراي طبقه

نامه قانون و مقررات اجراي  آئين 73بند ج ماده.(كند عليه نظر خود را بيان مي  محكوم

                                            
  . 1384، انتشارات ميزان، تهران 11، چ369ص  ،هاي حقوق و جزاي عمومي دكتر ايرج گلدوزيان، بايسته -1
  . 1385تهران  ، انتشارات ميزان،11، چ2، ج252دكتر محمدعلي اردبيلي، حقوق و جزاي عمومي، ص -2
 ،1384، انتشارات گنج دانش، تهران 13، چ 435دكتر رضا نوربهاء، زمينه حقوق جزاي عمومي، ص -3
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البته دادگاه مكلف به پذيرش ). سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
تواند سازمان زندانه را مردود اعالم كند و به نظر  و مي درخواست آزادي مشروط نيست

دهد به رد پيشنهاد اقدام  دكتر نوربهاء دادگاه بايد با داليل قانع كننده در حكمي كه مي
  .كند، هر چند قانون از اين بابت تكليفي مشخص نكرده است

زندان پس از آنكه حسن رفتار و سلوك زنداني در مدت اجراي حبس به تأييد رئيس 
در شمار  عليه پس از آزادي اطمينان حاصل كرد نام او را رسيد و از افعال محكوم

واجد شرايط آزادي مشروط به قاضي زندان و يا رئيس حوزه قضايي پيشنهاد محكومان 
قاضي حكم نيز پس از آنكه موافقت خود را در خصوص پرداخت جزاي نقدي و . كند مي

را اعالم كرد، از طريق رئيس حوزه قضايي از دادگاه  ضرور و زيان ناشي از جرم اعالم
   .صادركننده حكم قطعي يا دادگاه جانشين تقاضاي آزادي مشروط را خواهد كرد

حكم و صدور حكم آزادي در صورت انحالل دادگاه صادر كننده  38ماده  2برابر تبصره
  . مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است

شود و در  ناميده مي» parole«زادي مشروط كه در اين كشور در ايالت متحده آمريكار آ
تفاوت عمده ميان نظام جزاي  2ولي . همه اياالت و در نظام فدرال پذيرفته شده است

  : آمريكا و نظام جزايي كشورهاي حقوق مدون به شرح زير وجود داد
نوني، به در آمريكا اخذ تصميم درباره آزادي مشروط زنداني در حدود مقررات قا) 1

هيأت «تركيب . گذارده شده است» parol Board« يا » هيأت آزادي مشروط«عهده 
به در بعضي اياالت اعضاء اين هيأت . كند در اياالت مختلف فرق مي» آزادي مشروط

وظيفه اشتغال دارند، و در بعضي اياالت كار آنها به  به انجام وظيفهوقت طور تمام 
از اعضاي هيأت آزادي مشروط معموالً از حقوقدانان، . دگير صورت نيمه وقت انجام مي

  . 1شود روانپزشكان و بعضي مقامات رسمي، مثالً دادستان و يا مقامات زندان تشكيل مي
تفاوت ديگري كه وجود دارد، همانند مورد تعليق مجازات، آن است كه زنداني آزاد ) 2

آزادي «مأمور  و مراقبت ظر شود، بلكه معموالً تحت ن شده به حال خود گذاشته نمي
  .2باقي مي ماند )parol superisor(» مشروط

                                            
   1382، انتشارات طرح نو، تهران 1چ  ،822دكتر پرويزصانعي، حقوق و جزاي عمومي ص  -1
 .، همان منبع  823دكتر پرويز صانعي ص -2
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  : مدت آزادي مشروط) ب
مدت آزادي مشروط شامل بقيه «: ا تأكيد شده است كه.م.ق) 39(ي  ماده) 3(در تبصره

تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال  ولي دادگاه مي. مدت مجازات خواهد بود
 1سال نخواهد بود جز در مواردي كه بقيه مدت كمتر از  5تر از سال و زياد 1كمتر از 

طبق » كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه حبس خواهد بود. سال باشد
لذا . دانستند قانون سابق مدت آزادي مشروط را اصوالً شامل بقيه مدت مجازات مي

خواست  مدت آزادي  اه ميتوانست به بقيه مدت حكم دهد، اما چنانچه دادگ دادگاه مي
البته مدت . سال تعيين كند 5تا  1مشروط را تغيير دهد مكلف بود مدت آزادي را بين 

سال  1ميتهاي كمتر از قانون در حدود محكو. آزادي ارتباطي با مدت محكوميت نداشت
  .كرد بقيه مدت رجوع مي به اصل كلي

اما ممكن است ايراد شود كه  هر چند اين ماده اشكاالت قانون سابق را برطرف كرده
كند و دست دادگاه را باز  قانون قبلي از نظر اينكه قلمرو مدت را كمتر محدود مي

اگر به منطق آزادي مشروط توجه : گذارد دچار اشكال است، اما به نظر دكتر نوربها مي
توان گفت چنانچه دادگاهها در  درمان رفتار مجرمانه بدانيم، ميكنيم آن را نوعي 

  . شخيص خود عالوه بر صالحيت، دقت كافي داشته باشند اين اشكال قابل رفع استت
 5سال و بيشتر از  1توان كمتر از  توان گفت مدت آزادي مشروط را نمي و در نهايت مي
سال باشد از شمول  1اگر مدت حبس موضوع آزادي مشروط كمتر از . سال تعيين كرد

تواند  بعد از تعيين مدت آزادي مشروط نميشده است و دادگاه آزادي مشروط خارج 
  . آنرا تغيير دهد

  :شرايط ضمن مدت آزادي مشروط) د
پس از اينكه تشريفات الزم جهت صدور حكم آزادي مشروط فراهم گرديد پرونده به 

چنانچه پيشنهاد . شود همراه پيشنهاد ارائه شده به دادگاه صدور كننده قطعي ارسال مي
شرايط مندرج در قانون بوده و در اين صورت دادگاه حكم آزادي  ارائه شده حاوي كليه

مدت آزادي پس از صدور حكم قطعي آزادي . مشروط زنداني را صادر خواهد كرد
ا .م.ق) 38(ي  و ماده) 3(شود و بايد زنداني شرايطي را كه در تبصره  مشروط آغاز مي

  . رعايت كند
ودداري از سكونت در محل معين يا اين شرايط از قبيل سكونت در محل معين يا خ
اي خود به مراكز تعيين شده و امثال  خودداري از اشتغال به شغل خاص و معرفي نوبه
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اما خودداري از شغل خاص در تبصره بيان شده كمي . شود آن كه در متن حكم قيد مي
م به اما با توجه به اوضاع محكوم و اينكه در زمان ارتكاب به جر. رسد مبهم به نظر مي

تواند آن  شغلي مشغول بوده و اينكه آيا شغلش در ارتكاب جرم او مؤثر بوده يا نه مي
برخي از اين شرايط عنوان ...) از قبيل(وقانون با بكار بردن عبارت . مالك قرار گيرد

  .1تواند شرايط ديگري را نيز تعيين كند كرده و مشخص است كه دادگاه مي

  :شرايط لغو آزادي مشروط) هـ
در صورت تخلف وي از شرايط ... «ا بيان شده است .م.ق )38(ي  ماده) 3(بق تبصرهط

مذكور يا ارتكاب به جرم مجدد بقيه محكوميت به حكم دادگاه صادركننده حكم به 
گردد و   با احراز تخلف از دستورات دادگاه آزادي مشروط لغو مي» .آيد مرحله اجرا در مي

  .گردد دي يا غيرعمدي آزادي مشروط ملغي ميبا ارتكاب به جرم جديد خواه عم
اينكه آيا بعد از لغو آزادي مشروط چه در صورت تخلف و چه در صورت ارتكاب به جرم 

تواند مجدداً درخواست آزادي مشروط نمايد بايد قائل به تفكيك  عليه مي جديد محكوم
اب جرم جديد در صورت لغو به دليل تخلف اشكالي وجود ندارد اما در صورت ارتك. شد

زيرا محكوم قبالً به مجازات حبس محكوم شده و . قبول مجدد با اشكال مواجه است
نحوه نگارش قانون نيز داللت بر اجراي محكوميت و عدم پذيرش آزادي در چنين 

توان گفت به هر نجو كه دادگاه از وقوع تخلف مطلع شود  لذا مي. 2شرايطي است
اما به اعتقاد دكتر نوربهاء ضروري است كه دادگاه به . دتواند آزادي مشروط را لغو كن مي

به  آزادشده حداقل يك بار اخطار كتبي يا ابالغ واقعي بنمايد تا مطمئن شودكه محكوم
  . دهد و در اين صورت به لغو آزادي حكم دهد تخلف خود را ادامه مي

  :آثار و نتايج آزادي مشروط) و
عليه موقتاً از  در اين دوره محكوم. اني استي آزادي قطعي زند آزادي مشروط مقدمه

اگر مجازات اصلي داراي آثار . گردد ي مدت مجازات حبس معاف مي تحمل باقيمانده
هاي تتميمي مانند اقامت اجباري  تبعي باشد اين آثار جريان خواهد داشت و مجازات

  .نيز همچنان به قوت خود باقي خواهد بود
بديهي است كه مدت . شود عيت صدور حكم آغاز ميمدت آزادي مشروط، از تاريخ قط

اما در قانون مجازات . القاعده شامل بقيه مدت مجازات خواهد بود آزاد مشروط، علي
                                            

  . 1384، انتشارات گنج دانش، تهران 13، چ437دكتر رضا نوربهاء، زمينه حقوق جزاي عمومي، ص -1
  . 1384، انتشارات گنج دانش، تهران 13، چ439حقوق جزاي عمومي، ص  ي ء، زمينهدكتر رضا نوربها -2
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مدت آزادي مشروط را به تشخيص دادگاه واگذار ) 40(ي  اسالمي قانونگذار در ماده
  .1سال زيادتر باشد 5سال كمتر و از  1كرده و مدت آن نيز، نبايد از 

تواند اين باشد كه دادگاه نوعي نظارت بر رفتار فرد  از ديگر آثار آزادي مشروط مي
  . ي آزمايشي به عمل خواهد آورد زنداني در طول دوره

اي زنداني آزاد شده به  ي حكم محدوديتهايي را مانند معرفي نوبه اگر دادگاه صادركننده
خود نوعي نظارت بر رفتار زنداني  هخودب. مراكز تعيين شده و امثال آن را پذيرفته باشد

با تقويت اقدامات حمايتي و تمهيد سياست . در طول دوره آزمايشي به عمل خواهد آمد
نظارت در اين دوره احتمال اينكه زنداني آزاد شده سربلند از اين آزمايش بيرون آيد 

  . 2فزوني است
كان باقي  در سجل اما بعد از آزادي كامل و قطعي زنداني محكوميت كيفري او كما

اگر بعد از آزادي مرتكب جرم ديگري شود در حكم . كيفري او محفوظ خواهد ماند
  . تكرار جرم در مورد او اجرا خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  

  :نتيجه
و مجالي براي مجرمين به حبس است تا با نشان سياست كيفري آزادي مشروط فرصت 

شود  لق برسند و اين باعث ميدادن حسن اخالق و رفتار خود بتوانند به آزادي مط
تواند دست به جرم ديگري نزنند كه اين  مجرم براي بازگشت به اجتماع تا حدي كه مي

كه يكي از اهداف مجازات است . شود خود با عث اصالح و انطباق اجتماعي بزهكار مي
شود  ماند و حتي باعث مي هاي منفي زندان نيز دور مي مجرم از آسيب آنپي كه در 
دهد كه  براي دستيابي به آزادي مشروط از خود مستمراً حسن اخالق نشان مي مجرم
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تواند با  شود و مي اين خود تا حدوي باعث بهبود محيط و رفتار ديگر زندانيها نيز مي
ايجاد راهكارهاي جديد در قانون و ايجاد شرايطي براي زندانيان كه براي دومين يا 

جرم و شرايط روحي و اخالقي  جه به نوعسومين بار محكوم به حبس شده با تو
و شايد اميدي هر چند كوچك . آزادي مشروط استفاده كنند از بتوانند آنها نيز̦ مجرم

 ياين شرايط در مورد مجرميني كه از سن پايين اما، باشدبراي تربيت و بهبود رفتار آنها 
  . باشد موثر دتوان برخوردارند مي
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