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An Analytical Study on Alternative Punishment for
Juvenile Delinquency
Mehrnoosh Abouzari1
Abstract
Juvenile delinquency is a form of declaration of incompatibility
with the community and a sign of danger in the possibility of their
survival in a criminal abduction. The main purpose of applying the
guarantees of execution and punishment in dealing with juvenile
delinquency is to reform, educate and reconcile them and, above all,
seek criminal justice measures to rehabilitate and prepare the person
for returning to society. Therefore, it seems that the imprisonment and
punishment of liberation cannot be effective in achieving these goals
and that violent and violent attacks can lead to a proper and incorrect
bias in their behavioral system. As a result, alternative prison
sentences for juvenile offenses, influenced by the teachings of
restorative justice, will be more than anything else. Penalties that are
imposed by the court, with the participation of the public and civil
society in the community, with regard to the offense of commission,
the personality and criminal record of the offender, the frequency of
committing the crime, the situation of the victim and the effects of the
commission of the crime. Measures such as periods of care, residence,
maintenance at the end of the week, electronic surveillance, free
public services and advocacy institutions such as postponement of the
sentence, quash, suspension of prosecution, file archiving, exemption
from punishment, criminal mediation, suspension Penalties, the semiliberation system and probation freedoms allow the offender to
compensate for the mistake of committing and harming the
community and feeling responsible and efficient in society.
Although it should be noted that excessive punishment for
substitute imprisonment, regardless of the family context,
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environment of the life and economic conditions of an adolescent, is a
kind of abandonment of his insecure circumstances in his life that led
him to delinquency and now again It is in this environment that may
result in serious and persistent criminal offenses; in such cases, the
calm and discipline of keeping in the center of reform and education
and training institutions are preferable to such actions. This paper
examines the bases and types of alternatives to juvenile delinquency
penalties and then explains the critical attitude of some enforcement
instances and possible objections to the imposition of alternative
prison sentences.
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بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در جرائم نوجوانان
مهرنوش ابوذری

1

چکیذه
تضُواسی  ًَخَاًاى ًَيی ايالم ًاساصگاسی تا خاهًِ ٍ یه ًطاًِ خكش دس صهیٌِ احتوال

هاًذگاسیآًاىدسٍسقِهدشهاًِتِضواسهیسٍدّ.ذفاغلیايوالؾواًتاخشاٍویفشدس

تشخَسد تا خشائن ًَخَاًاى ،اغالح ،تشتیت ٍ تاصساصگاسی آًاى تَدُ ٍ تیص اص ّش چیض ،تالش
هیتاضذ،لزا
تِسوتتاصپشٍسیٍآهادًُوَدىفشددستاصگطتتِخاهًِ 

تذاتیشيذالتویفشی
ویتَاًذخْتدستیاتیتِایياّذافچٌذاى
هیسسذ حثسٍهداصاتسالةآصادیً 
تًِهش 
هیتَاًذتِسَگیشیدسستًٍادسستًهام
واسآهذتاضذٍچِتساتشخَسدّایلْشآهیضٍضذیذ 
هداصاتّایخایگضیيحثسدسهَسدخشائن ًَخَاًاى،تحت

سفتاسیآًاىتیاًداهذ.دسًتیدِ
تأثیشگزاسخَاّذتَد.هداصاتّاییوِتاتَخِ

تأثیشآهَصُّایيذالتتشهیوی،تیصاصّشچیض
تضُدیذٍُآثاس
تِخشماستىاتی،ضخػیتٍپیطیٌِویفشیهدشم،دفًاتاستىابخشمٍ،ؾًیت 
ًاضیاصاستىابخشمتَسفدادگاُ تًییيٍتاهطاسوتهشدمًٍْادّایهذًیدساختواوتِ
هی آیٌذ .الذاهاتی اص لثیل ايوال دٍسُ هشالثت ،الاهت دس هٌضلً ،گْذاسی دس سٍصّای
اخشا دس 
پایاى ّفتًِ ،هاست الىتشًٍیه ،خذهات يوَهی سایگاى ٍ ًْادّای اسفالی هاًٌذ تًَیك غذٍس
وشدىپشًٍذُ،هًافیتاصویفش،هیاًدیگشیویفشی،


حىن،تشنتًمیة،تًلیكتًمیة،تایگاًی
هیدّذتادسغذدخثشاى
تًلیكهداصاتً،هامًیوِآصادیٍآصادیهطشٍـتِهدشمفشغت 
یتپزیشیٍواسآهذیدسخاهًِ
خكایاستىاتیٍآسیةٍاسدُتِخاهًِتشآهذٍُاحساسهسؤٍل 
وٌذ،گشچِتایذدسًهشداضتافشاـدسهداصاتخایگضیيحثس،تذٍىدسًهشگشفتيتستشّای
خاًَادگی،هحیفصًذگیٍضشایفالتػادییهًَخَاىًَ،يیسّاوشدىٍیدسضشایفًااهي
تضُواسیسَقدادُتَدٍاوٌَىتاسدیگشتِّویي
هَخَددسصًذگیاشاستوِاٍساتِسوت 

تضُواسیدسٍی
یخذیٍهضهيضذى 

هیضَدوِچِتساهٌتحتٍِلَوخشائو
هحیفسپشدُ 
يلویداًطگاُتْشاى،گشٍُحمَقخضاٍخشمضٌاسی،تْشاى،ایشاى .
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گشدد؛ دس چٌیي هَاسدی ،آساهص ٍ اًؿثاـ ًگْذاسی دس واًَى اغالح ٍ تشتیت ٍ هؤسسات
تشتیتیتشایيلثیلالذاهاتتشخیحداسد.دسایيهمالِ،تِتشسسیهثاًیٍالسامهداصاتّای

خایگضیي حثس دس خشائن اقفال پشداختِ ٍ سپس ًگشش اًتمادی پیشاهَى تشخی هػادیك
هداصاتّای خایگضیي حثس هَسد تثییي لشاس

اخشایی ٍ ّوچٌیي ایشادات احتوالی ايوال 
هیگیشد .


واصگاى کلیذی 
هداصاتخایگشیيحثس،تضُواسی،خشائنًَخَاًاى،اغالح،تاصپشٍسی
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هقذهه
وَدواىًٍَخَاًاىاصایيحیثوِهَخَداتاًساًیّستٌذّ،وساىتاتضسگساالى
اص حمَق واهل تطشی تشخَسداسًذ ،اها اص آى خْت وِ تِ دلیل ٍیژگیّای سٍاًی ٍ
ياقفی ٍ سضذی ،هتفاٍت تا تضسگساالى ّستٌذ ،ضایستِ حوایتّای خاظ ٍ ٍیژُ ٍ
افتشالیهیتاضٌذ( .)1

وَدن ّشچٌذهشتىة تضُضَد ،اهااصآًدا وِاصحیثخسواًی ٍسٍاًیؾًیف
تضُدیذُ پٌْاىاستٍ  اصآًداوِدستضسگسالآیٌذُخاهًِخَاّذتَد،
هیتاضذ،یه 

تایذاصسفتاسّایخطٌیوِهیتَاًذتِوَدنتحویلگشددیاتِدًثالسَء هًاضشت،
تضُواسیگشفتاسساصد،اختٌابًوَد( .)2
اٍساتٍِسقِ 
تٌاتشایي تِ دلیل فمذاى یا هخذٍشتَدى اسادُ هدشهاًِ دس اقفال ٍ هتفاٍتتَدى
ضخػیت ًٍیاصّاٍاحساساتٍيَاقفاقفالاصتضسگساالى،سٍیىشداغالحٍدسهاىٍ
خشمآیٌذُتشايوالویفشًسثتتِخشمفًلی،اهشٍصُتأویذ تشایياستوًِسثتتِ
استىابخشماصسَیاقفال،سٍیِای هتفاٍتتاآًچِدسهَسدتضسگساالىهشسَماست،

هؤلفِّا ٍ
هیضَد ،
تِاخشادسآیذ  .ایيسٍیىشدوِاصآىتِدادسسیویفشیافتشالییاد 
التؿائاتی داسد وِ هثتٌی تش اسفاق ،واّص سختگیشیّا ،تساهح ،سٍیىشد تش آیٌذُ تِ
خایگزضتِ،اغالحهذاسی،دسهاىهحَسیٍتیٌصتاصپشٍساًِاست( .)3

یىی اص هْنتشیي هَؾَيات دس ایي هَسد ،اخشای خایگضیيّای حثس دس هَسد
تضُواس تش پایِ هًیاسّای ًانش تِ يذالت
وَدواى ٍ ًَخَاًاى است ،لزا حثس اقفال  
ویفشیوَدواىًٍَخَاًاىتایذخٌثِوویٌِداضتِتاضذ،یًٌیفمفدسغَستؾشٍست
ویفشیتْشُخست.تَخِخشمضٌاساىتِویفشّایخایگضیي

تایذاصایيپاسخدسفشایٌذ
خػَغاً دس لثال اقفال تضُواس ،سثة ضذُ تا تشخی اص اسٌاد تیيالوللی هشتَـ تِ
هداصاتّایهزوَسدسلثال

وَدواىٍدسپیآًاىضواسیاصهمشساتهلی،تِواسگیشی
تضُواساىساتِسسویتتطٌاسٌذ( .)4
ایيدستِاص 

مهرنوش ابوذری

تاصداسًذگیاصساُايوالخایگضیيویفشتِخایتٌثیٍِسشوَبٍتشخیحپیطگیشیاص
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تضُواس دسهشحلِسضذٍپشٍسشلشاسداسًذٍ
تِایي خْتوِوَدواىًٍَخَاًاى 
هیتَاًذدسآیٌذُسفتاسیآًاى
اتخارّش گًَِتػویناصسَیوٌطگشاىيذالتویفشی 
ّاتایذتیطتشدسساستایتشقشفوشدىخألّای


ّذفاصٍاوٌص
تأثیشگزاستاضذ.تٌاتشایي
تشتیتیهشتَـتِآًاىتاضذ،لزا تاصپشٍسیاقفالتضُواس ٍتشقشفوشدىخألّایتشتیتی
هیتاضذ( .)5
سضذآًاىّ،وَاسُتٌیادیتشیيّذفحمَقویفشیاقفال 

ٍاوٌص ّای تٌثیْی اص خولِ تَسل تِ هداصات حثس ،تایستی غشفا دس غَست

واسساصًثَدى سایش تذاتیش اخشا گشدد ،چشاوِ ًگاُ حوایتی دستگاُ لؿایی اص سّگزس
يولیاتیًویگشدد،لزاًگاُحوایتیدستگاُلؿایی

خاًثٍِهكلكهداصاتّا


الّوِ
ايو
بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

يولیاتیًویگشدد( .)6

هداصاتّا

اصسّگزسايوالّوِخاًثٍِهكلك

تضُواس،تحت
هداصاتّایاختوايیدسهَسداقفال 

هداصاتّایخایگضیيحثسٍ

هداصاتّا ،تش

تأثیش يذالت تشهیوی ،تیص اص ّش چیض هَسد تأویذ ٍ تَخِ است .ایي 
اساس خشم استىاتی ،ضخػیت ٍ پیطیٌِ ویفشی هدشم ،دفًات استىاب خشمٍ ،ؾًیت
تضُدیذُ  ٍآثاسًاضیاصاستىابخشمتَسفدادگاُتًییيٍتاهطاسوتهشدمًٍْادّای

هیآیٌذ .
هذًیدساختواوتِاخشادس 
دس ٍالىّ ،ذف اص ایي ٍاوٌصّا ،يذم تَسل تِ  صًذاى یا واّص هذت صًذاى
هیتاضذ ،چٌاًىِيمیذُتشآىاستوِحثسٍهداصاتسالةآصادیًویتَاًذچٌذاى
واسآهذتاضذٍایيهداصاتتایذتِيٌَاىآخشیيساُچاسُتاضذٍاگشوَدنتاتزوشٍ
هداصاتّا یخایگضیيهاًٌذخذهاتاختوايیٍخضایًمذیهتٌثِهیضَدً،ثایذاص
هدا صاتسالةآصادیاستفادُضَد .
تَسل تِ تذاتیش خایگضیي ًهیش خایگضیيّای حثس ،تذیي هًٌاست وِ ًهام
دادسسی اقفالًِ ،تٌْا تِ دًثال هداصات وَدواى ٍ ًَخَاًاى ًیست ،تلىِ اص سایش
دّیتِتضُاستىاتیخشدساالىتْشُهیگیشدتا


یتشایپاسخ
نشفیتّایلاًًَیٍلؿای

ٍاوٌصّایاختوايی

ایيوِ 
تِاّذاف هَسدًهشخَددستیاتذ ،صیشاآًچِهْناست 
ًسثتتِتضُاستىاتیوَدواىًٍَخَاًاى،تایذداسایهاّیتیحوایتی ـتشتیتیتَدٍُ
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یتپزیشیٍاًًمادضخػیتهتًادلدسآًاىتًییيٍاخشاگشدًذ
تِهٌهَسحسهسؤٍل 
( .)7
دستَخیِهثاًیخایگضیيّایحثسدسهَسداقفال،اصهٌهشاخاللی،يمیذُتشآى

استوِوَدنغاحةوشاهتٍهٌضلتاًساًیتَدٍُداسایٍیژگیياقفیٍسٍاًی
تضُواسیآًاىاتخارضَدوِاصهٌهشهثاًی
خاغیاست ،لزاتایذًگاُهتفاٍتیپیشاهَى 
پزیشخاهًِهیتایستهَسدحوایتاختوايیلشاس


اختوايی،اقفالتِيٌَاىلطشآسیة
گشفتِ ٍ ًیاصّا ٍ احساساتطاى لحال گشدد وِ آهَصُّای خشمضٌاسی ٍ تأویذ اسٌاد
تیيالوللیًیضتشایياهشتأویذداسًذ .

تضُواس ٍ
تش اساس یافتِّای خشمضٌاسی تًاهلگشا هیاى حؿَس هذت داس اقفال  
تضُواسیپیًَذٍخَدداسد.اصایيسٍٍاگزاسیاختیاس
گشایصآًاىتِپایذاسیدسٍسقِ 
هیتَاًذ ؾوي ونهذتوشدى حؿَس آًاى دس يشغِ يذالت
پاسخدّی تِ ایي دستِ  ،

السامخایگضیي ّایسالةآصادیگاُاصحیثّذفٍهاّیتتایىذیگشهتفاٍتٌذٍ

آىّا سا دس لالة دستَسّای تاصپشٍساًِ ،تَاىگیشاًِ ٍ تشهیوی
هیتَاى  
تش ایي اساس  
دستِ تٌذی ًوَد .دستَسّای تاصپشٍساًِ دستشگیشًذُ آى دستِ اص تىالیف ّستٌذ وِ

هشتىةساتِسوتاغالحٍدسهاىسَقهیدٌّذٍصهیٌِتاصساصیًهامضخػیتیٍی

سافشاّنهیآٍسد.تِقَسهثالالضامتِتشنايتیادیاالذاهاتپضضىیٍسٍاًپضضىیٍیا

ّاٍخلساتآهَصضی،فشٌّگیٍحشفِایاصهَاسدیاستوِصهیٌِ


ضشوتدسوالس
پاوساصیٍاغالحسٍحٍخسنفشدسافشاّنهیساصد .

تضُواسیاص
گیش،اهىاىلشاسگشفتيهشتىةدسفشغتّایهسايذ 


دسدستَساتتَاى
هیضَد ،ه اًٌذخَدداسیاصسفتٍآهذتِهحلیاهىاىهًیي،هًشفیخَد
ٍیصدٍدُ 
دس صهاى ّای هًیي تِ ضخع یا هماهی تِ تًییي دادستاى ،يذم استثاـ ٍ هاللات تا
ضشوایخشمٍتضُدیذُتشایهذتهًیيیاخَدداسیاصاضتغالتِواسیاحشفِهًیيوِ
اىسااصلشاسگشفتيدسهَلًیتّای

تضُواس ّستٌذٍآً
داسایواسوشدسلةتَاىاقفال 
هدشهاًًَِپیذا دٍسهیساصًذ.دسالذاهاتتشهیویًیضتِهػالح ٍهٌافىتضُدیذُ ًیض

مهرنوش ابوذری
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صیاىتاسهادییا
تضُدیذُدسخْتسفىیاواّصآثاس 
هیضَد،هثالًاسائِخذهاتتِ 
تَخِ 
هیتاضذ .
هًٌَیًاضیاصخشمتاسؾایتتضُدیذُاصهػادیكالذاهاتتشهیوی 
گفتار اول :بزرسی گوًههای ًویي جایگشیيهای حبس
پاسخ ّای هشتَـ تِ الذاهات سالة آصادی اين اص تاصداضت هَلت ٍ هحىَهیت تِ

تضُواس چٌذاى هَسد تأئیذ ًثَدُ ٍ تالش دس الذاهات
حثس ،دس هَسد اقفال هتْن ٍ  
هیتاضذوِاصسّگزسلاًَىآییي دادسسیویفشی 1392ایياهش
وویٌِدسایيصهیٌِ 
دسهشحلِپیصدادسسیٍهحاووِلحالضذُاست.لاًَىهزوَستالحالضشـسكح
بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

تضُواسیٍاستًذاد
حالتخكشًانهشتىة،گشایصٍنشفیتٍیتِسوتاستىابدٍتاسُ 
ساصگاسی اختوايی هشتىة ،خایگضیيّای سالة آصادی سا پیطٌْاد دادُ وِ دس اداهِ
هیضَد .
تشسسی 
1ـ جایگشیيهای سلب آسادی در دوراى پیش دادرسی
گشایص سیستن دادسسی تِ تشخَسد غیش سسوی تا خشائن اقفال ٍ ًَخَاًاى تذٍى
تَسل تِ سًٍذ دادسسی سسوی ٍ اتخار تػوین اص قشیك اسخاو تِ تشًاهِّای ٍیژُ ٍ
ًْادّای خاسج اص سیستن لؿایی ،لؿاصدایی ًام داسد ٍ اگش اهىاى لؿاصدایی اص ّواى
اتتذاییتشیيهشاحلٍتَسفهشاخىغیش لؿایی هیسشتاضذ،دادسسیيادالًِاقفالتِ

اّذافخَدًضدیهتشخَاّذضذ .

 -1-1بایگاًیکزدى پزوًذه کیفزی:تشاساسهادُ80لاًَىآییيدادسسیویفشی
هیوٌذ تا تا تَخِ تِ هاّیت سفتاس هدشهاًِ
هػَب  1392همام لؿایی اختیاس پیذا  
استىاب یافتِ ٍ ٍیژگیّا ی هتْنً ،سثت تِ تَلف فشایٌذ تًمیة ديَای ویفشی
هیدّذ تا تذٍى
تػوینگیشی وٌذ .ایي ضیَُ فشغتی دس اختیاس اقفال تضُواس لشاس  

تضُواسیتِسوتاغالحٌٍّداسپزیشیپیصسًٍذ.ایيسٍشداسایدٍ
دسیافتتشچسة 
ًَو سادُ ٍ هطشٍـ است .دس گًَِ سادُ دادستاى پس اص سٌدص اٍؾاو ٍ احَال
هیتَاًذ ًسثت تِ وٌاسگزاسی پیگشد ديَای ویفشی ٍ هختَهِوشدى پشًٍذُ هثادست
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ٍسصد،تی آًىِتشایاخشاضذىایيضیَُتِاًدامالذاهاتیهحَلضَد ،اهادسگًَِدٍم،

تضُواس تِ اًدام
هًوَالً دادستاى وٌاسگزاسی تًمیة ديَای ویفشی سا تِ هتًْذضذى  
الذاهاتی هاًٌذ هشاخًِ تِ هشاوض اغالحی ـ دسهاًی ،هوٌَيیت اص الاهت دس هىاىّای
هٌَـهیًوایذ .

ٍیژٍُخثشاىآسیةّایتضُدیذُ

 -1-2تعویق تعقیب دعوای کیفزی :تش اساس هادُ  82لاًَى آییي دادسسی
ویفشی ،دس خشائن تًضیشی دسخِ ضص تا ّطت وِ لاتل تًلیك ّستٌذ ،همام لؿایی
تضُدیذُ یا هذيی خػَغی ٍ تا اخز تأهیي
هیتَاًذ تِ دسخَاست هتْن ٍ هَافمت  

هتٌاسةهْلتیوِتیصاصدٍهاًُثاضذتِهتْنتذّذتاتشایتحػیلگزضتضاوی
یا خثشاى خساست ًاضی اص خشم الذام وٌذ .تذیي تشتیة دس پشًٍذُّای وناّویت ٍ
هیتَاًذ اداهِ پیگشد ساتشای دٍسُای هًیي تِ تأخیش
تضُواس دادستاى  
خشائن تا اقفال  
تیاًذاصد .
ون خكش ،تًمیة ديَی ویفشی هشتىة دس یه دٍسُ صهاًی هطخع وٌاس
دس خشائن  
هیضَدتااهىاىتحػیلسؾایتضاوییاخثشاىخساستساهْیاساصد .
گزاضتِ 
هیتَاًذ
 -1-4تزک تعقیب :تشاساسهادُ79لاًَىآییيدادسسیویفشیضاوی 
دسخشائنلاتلگزضتیهتاسدسخَاستتشنتًمیةدّذ .
 -1-5هیاًجیگزی کیفزی :هكاتك هادُ  82لاًَى آییي دادسسی ویفشی همام
هیتَاًذتشایحػَلساصشتیيقشفیيهَؾَوساتاتَافك آًاىتِضَسایحل
لؿایی  
گشیاسخاودّذ.هیاًدیگشیویفشیوِ


ایتشایهیاًدی
اختالفیاضخعیاهؤسسِ
سٍش خاتوِ دادى تِ ديَی ویفشی تش اساس هػالحِ ٍ هزاوشُ قشفیي ٍ تاصساصگاسی
هیتاضذ،دسيشغِيذالتویفشیاقفالهَسدتأویذٍالىضذُاست.
آًاى 
2ـ جایگشیيهای سلب آسادی در دوراى دادرسی
هماملؿایی تایذتاتطىیلپشًٍذُضخػیتٍ،ؾًیتسفتاسیهدشمساهَسدسٌدص
تضُواس فشغت اتخار
لشاس دّذ ،صیشا ضٌاسایی دلیك خٌثِّای هختلف ضخػیت  

مهرنوش ابوذری

 -1-3تعلیق تعقیب دعوی کیفزی :قثكهادُ 81لاًَىآییي دادسسیویفشی
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هٌاسةتشیي تػوینلؿاییـ ویفشیسادساختیاسهماملؿایی گزاسدٍُدسًتیدِتش

تضُواساى هیافضایذ .تالش تش ایي است وِ
دلت ًهام يذالت ویفشی دس پاسخدّی تِ  
ٍیژگیّایهشتىة،سثةضَدتاحس

اتخارّشیهاصسٍشّایریلتشاساسضشایفٍ

تضُواساىدسفشایٌذسضذ
یتپزیشیدسآًاىتمَیتضَدٍاصآًداوِایيدستِاص 
هسؤٍل 
ت،سٍحیِلاًَىپزیشیٍ

ٍوسةَّیتاختوايیلشاسداسًذ،تًْذتِاخشایایيدستَسا
ایيوِ اصيَالة
هیوٌذ،يالٍُتش 
وسةَّیتیهاًساىلاًَىهذاسسادسآًاىایداد 

هیضَد .
خثشاىًاپزیشالػاقتشچسةهدشهاًِّنخلَگیشی 

 -2-1تخفیف هجاسات :تشاساسهادُ 93لاًَىهداصاتاسالهیهػَب،1392
بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

هیتَاًذدسغَستاحشاصخْاتت خفیف،هداصاتساتاًػفحذاللتملیلدّذٍ
دادگاُ 
الذاهاتتأهیٌیٍتشتیتیاقفالساتِالذامدیگشیتثذیلًوایذوِّذفتثذیلآىتِ
تضُواسیٍيذالت
تضُواس اصچشخِ 
گًَِهتٌاسةدیگشیاستوِخْتسّاییقفل  
ویفشیلاتلايوالتاضذ .
 -2-2هعافیت اس کیفز :تش اساس هادُ  39لاًَى هداصات اسالهی ،دس خشائن
تًضیشیدسخِّفتٍّطتتاٍخَدخْاتتخفیف،دادگاُهیتَاًذدسغَستگزضت

ضاویٍفمذاىساتمِویفشیٍخثشاىؾشسٍصیاى،حىنتِهًافیتاصویفشدّذ .
 -2-3تعویق صذور حکن :هكاتك تا هادُ  94 ٍ 40لاًَى هداصات اسالهی دس
تضُواستاهالحهٍِؾًیتفشدی،خاًَادگیٍاختوايی
ولیِخشائنتًضیشیتشایاقفال 
ٍسَاتكٍاٍؾاوٍاحَالهَخةاستىابخشم،غذٍسحىنتًضیشیساتِتًَیكتیاًذاصد
ٍ دس ایي هذت تًْذات ٍ دستَساتی سا تشای ٍی ایداد وٌذ .دس ٍالى ،همام لؿایی تا
تضُواس ٍدسًهشگشفتيخػیػِّایفشدیٍهحیكیاٍ،تاٍخَداحشاص
تشسسیضشایف 
تضُواس ،فشغت ّوٌَاضذى تا ٌّداسّای لاًًَی ٍ
هدشهیت ،تِ خای هداصاتوشدى  
تادسغَستهٌاسةتَدىسفتاسّایتضُواس دسدٍسُ

هیدّذ 
تِساصیسفتاسیساتٍِی 

تًَیك،هماملؿایی اٍسااصتحولویفشهًافوشدٍُیادسهیضاىهداصاتاٍواّص
دّذ( .)9

 / 143فصلنامه حقوق کودک

سال اول ،شماره دوم ،تابستان 8931

ً -2-4ظام ًیوه آسادی:تشاساسهادُ56لاًَىهداصاتاسالهیً،هامًیوِآصادی
ذدسصهاىاخشایحىنحثس،فًالیتّای

هیتَاً
ضیَُایاستوِتشاساسآىهحىَم 

ای،آهَصضی،حشفِ آهَصی،دسهاًیًٍهایشآىسادسخاسجاصصًذاىاًدامدّذوِ


حشفِ
تضُدیذُهؤثشهیتاضذ .
دسفشایٌذاغالحیاخثشاىخساستٍاسدتش 
تضُواس داسای
 -2-5هجاساتهای جایگشیي حبس :تحویل ایي پاسخ تش اقفال  
هیتَاى تِ واّص احتوالصدى تشچسة
هضیتّای هتًذدی است وِ اص خولِ آىّا  

هدشهاًِ،ونوشدىّضیٌِّا یيذالتویفشی،واّصضواسصًذاًیاى،تمَیتخٌثِّای

تاصپشٍساًًِهاميذالتویفشی،واّصاحتوالایداداختاللدسسًٍذصًذگیوَدواىٍ
ًَخَاًاىٍهاًذگاسیدسوٌاسخاًَادُاضاسُوشد .
ّایيوَهی:دسایيگشٍُ،خایگضیيّایحثسوِتِقَسولیٍ


خایگضیي
-2-5-1
سالايوالهیگشدد،هَسدتشسسی

دسهَسدولیِهدشهاىايناصتضسگسالٍافشادصیش18
دٍسُهشالثت:دٍسُ ایاستوِقیآىهحىَم،تِحىندادگاٍُتحتًهاست

ـ
هیضَدوِضاهلتذاتیشيامغشف
لاؾیاخشایاحىامتِاًدامتشخیدستَساتهلضم 
ًهشاصخشماستىاتیٍتذاتیشخاظتشاساسخشمفشدخْتتاصپشٍسیٍیٍحفانت
هیتاضذ .ضیَُ هشالثت ٍ ًهاست
خاهًِ ،هاًٌذ تشن ايتیاد یا هشاخًِ تِ سٍاًپضضه  
تستگیتِهَلًیتاختوايیهحىَميلیٍِهمتؿیاتاخشایدستَسدادگاُداسد .
واسيام الوٌفًِیاخذهاتيوَهیسایگاى:ایيخذهاتوِدادگاُتاتَخِتًَِو

ـ
هیوٌذ،تِهدشمپیطٌْاد
خشم،سي،تَاًاییخسویٍسٍاًیٍهْاستضخػیتًییي 
هیدّذ تااًدامواسیوِتًِفىخاهًِاست،دسغذدخثشاىخكایاستىاتیخَدتاضذ

هیوٌذ ٍتايثافضایصاحتوالاغالحهشتىة،واّص
وِتِخاهًِپزیشیفشدووه 
خكشتىشاسخشم،تٌثیِهدشماصقشیكواسٍخثشاىخساستاصقشیكواسیوِتًِفى
یتپزیشی
هیضَد وِ دس ٍالى ،ویفشی لشاسدادی ٍ آگاّاًِ تشای هسؤٍل 
خاهًِ است  ،
هشتىةاست .

مهرنوش ابوذری

ٍاضاسُلشاسهیگیشد .
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الذاهاتی هاًٌذ واس دس تیواسستاى ٍ آسایطگاُ سالوٌذاى ،ضشوت دس والسّای
پاسنّاٍاهاويتفشیحیاص
ایٍتْذاضتی،پانساصیتضسگشاُّا ،


آهَصضیٍفٌیٍحشفِ
ایيخولِاستوِ دسهَسداقفالپاًضدُتاّدذُسالتوامضوسیٍتِهیضاىچْاس
سايتدسسٍصلاتلاتخاراست .
ـ ًهاست الىتشًٍیه :هكاتك تا هادُ  62لاًَى هداصات اسالهی دس خشائن تًضیشی
هیتَاًذ دس غَست ٍخَد ضشایف ،هحىَم تِ حثس سا تا
دسخِ پٌح تا ّطت ،دادگاُ  
سؾایتٍیدسهحذٍدُهىاًیهطخعتحتًهاستساهاًِّایالىتشًٍیىیلشاسدّذ .
ـ خضای ًمذی :تِ هَخة هادُ  89لاًَى هداصات اسالهی هػَب  ،1392همام
بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

هیتَاًذ تشای پاسخدّی تِ خشائن تًضیشی ًَخَاًاى  15تا  18سال اص خضای
لؿایی  
هییاتذ .
ًمذیاستفادُوٌذوِهیضاىخضایًمذیتاتَخِتِضذتخشماستىاتیًَساى 
خایگضیي ّای اختػاغی :دس ایي لسوت ،هػادیك خایگضیي حثس وِ

 -2-5-2
اختػاغاً دسهَسدافشاد 9تا 18ساللاتلايوالاستٍتِتاصساصیًهامضخػیتی
هیضَد .
تضُواستَخِداسد،تشسسیٍتثییي 
اقفال 
ساُواس لاًًَیدسلثالقفلتضُواس،لاؾی
ـًػیحتتَسفلاؾیدادگاُ:دسایي 
دادگاُ دسغذد سفاسش ًػیحت ٍ آضٌاساختي ٍی تا اسصشّا ٍ یادآٍسی ٌّداسّای
یافتيیهفشدونسالتِسوت


صیشاسَق
هیآیذ ،
لیٍالضامٍیتِسيایتآىّاتش 

اخال
هیدّذ وِهمام
یتًَِيیوَتاّیٍالذیيدسسًٍذخاهًِپزیشیٍیساًطاى 

تضُواس

لؿاییدسغذدخثشاىایيًمیػِتالشخَاّذوشد .
ـ اخكاس ٍ تزوش تِ يذم تىشاس خشم :دس ایي سٍش همام لؿایی تِ قَس سسوی تِ
هیدّذ  وِسفتاساستىابیافتِآًاىًاپسٌذتَدٍُداسایخٌثِ
تضُواس اخكاسٍیاتزوش 

ویفشیاستٍدسغَستتىشاستشخَسدلؿاییتِغَستهداصاتٍویفشیخَاّذتَد .
ـاخزتًْذوتثیتِيذمتىشاسخشم:دسایيضیَُ،هشتىةخشمتًْذوتثیتِهمام
هیدّذ وِاصایيپسهشتىةسفتاسًالؽٌّداسّایخاهًٍِلَاًیيًطَدٍتِ
لؿایی 
حمَقسایشیياحتشامتگزاسدٍدٍتاسُاصسَیٍیخشهیٍالىًطَد .
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ـ تسلین تِ ٍالذیي یا اٍلیا یا سشپشست لاًًَی تا اخز تًْذ تِ تأدیة ٍ تشتیت ٍ
تضُواس :اصآًداوِخاًَادًُمطیاساسیدسسًٍذسضذٍ
هَانثتدسحسياخالققفل 
آسایصفشدیداسد ،لزاتالشتشایياستوِتا حذهوىيفشداصخاًَادُخَدخذا
پزیشی اشسادسواًَىخاًَادٍُحشینآىاداهِدّذٍتااخزتًْذ


ًطذٍُسًٍذخاهًِ
اصٍالذیي،تىلیفآًاىتشاغالحٍتشتیتوَدواىسایادآٍسیوٌذ.اتخارایيسٍشهٌَـ
تشآىاستوِخشماستىاتیتًضیشیتَدٍُهشتىةًِتاپاًضدُسالداضتِتاضذ .
الصم تِ روش است دس غَستی وِ دادگاُ هػلحت تذاًذ هیتَاًذ اص ٍالذیي یا
سشپشستاى قفل ،تًْذ تِ اًدام  اهَسی سا اخز ًوایذ ،الذاهاتی هاًٌذ هًشفی قفل تِ
هذدواساختوايییاسٍاًطٌاسٍدیگشهتخػػاىٍّوىاسیتاآًاى،فشستادىقفلیا
ِآهَصضیٍفشٌّگیتِهٌهَستحػیلیاحشفِآهَصی،الذامالصم

ًَخَاىتِیههؤسس
خْتدسهاىیاتشنايتیادتحتًهشپضضه،خلَگیشیاصهًاضشتتاافشادهًیيیا
تضُواس ،تًذاصتطشیحيلتاستىابخشم،ایطاىسا
ٍالذیيیاسشپشستلاًًَیٍیقفل 
اًگاسی ضاى دس ّذایت ٍ تشتیت قفل ًوَدُ ٍ لضٍم هشالثت دس آهَصش ٍ

هتَخِ سْل
پشٍسش،اٍل اتفشاغتٍسفىاختالفاتٍایدادتفاّندسهحیفخاًَادُساهتزوشٍپس
اصاخزتًْذًسثتتِتأدیة  ٍتشتیتٍهَانثتدسحسيسفتاس،قفلساتِاٍلیایا
سشپشستلاًًَیٍیهیسپاسد .

ایيتذاتیشدسهَاسدیايوالهیضَدوِخشمهٌتسةتِتضُواساصخشائنهْنًثاضذ

ایيوِ  اتَیي،خَدتِيلتيذماّویتیافساداخاللی،اصًگْذاسیقفل
ٍهطشٍـتِ 
هحشٍمًطذُتاضذ.تٌاتشایيسپشدىقفلتٍِالذیيدسغَستسيایتضشـغالحیت
آًاى،تِسِضىللاتلاخشاست :
1ـسپشدىقفلتٍِالذیيیاسشپشستلاًًَیتاالضامتِتأدیة؛ 
2ـسپشدىقفلتٍِالذیيیاسشپشستلاًًَیتاالضامتِسيایتضشایفخاظ؛ 
3ـ  سپشدىقفلتِاٍلیایاسشپشستاىلاًًَیّوشاُتاهشالثتٍحوایتٍّذایت.
ٍهفیذٍالىهیضًَذ ،اهاگاُتِيلتيذمهشالثت

ایيتذاتیشدستسیاسیهَاسد،هؤثش 

مهرنوش ابوذری

سفتٍآهذدسهحل ّایهًیي.دسٍالى،دادگاُاقفالیاهمامغالحیتذاسپساصاحؿاس
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الصماصقفلپساصسپشدىتٍِالذیي،ایطاىهدذداً هشتىةتضُضذُ ،تِدادگاُاقفال
ايضامهیگشدًذ .

ـ  تسلین تِ اضخاظ حمیمی یا حمَلی وِ دادگاُ تِ هػلحت قفل تذاًذ :گاُ
ضواسیاصخاًَادُّااصاًدامهٌاسةٍنایفطاىًاتَاىّستٌذٍسپشدىاقفالهًاسؼ

تَاًذصهیٌِساصآسیةّایتًذیتشایطاىتاضذ،لزا


لاًَىیادسهًشؼخكش،تِآًاىهی
سپشدىایياقفالتِاضخاظحمیمییاحمَلیداٍقلةٍغالح،هَسدتَخِلاًًَگزاس
لشاس گشفتِ است .تِ قَس هثال ،سپشدى قفل تضُواس تِ اداسُ تْضیستی وِ یىی اص
ًْادّای ساهاًذّی ٍؾًیت وَدواى ٍ ًَخَاًاى تذسشپشست است ،اص هَاسد تَخِ
بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

لاًًَگزاساست.الثتِهٌَـتِآًىِتاتَخِتِهادُ1173لاًَىهذًی،يذمهَانثتیا
اًحكاـ اخاللی ٍالذیي وِ تِ هَخة آى غحت خسواًی ٍ تشتیت اخاللی قفل تِ
تطخیعلاؾیاحشاصگشدد.هَاسدیهاًٌذايتیادصیاىآٍستِالىلٍهَادهخذسیالواس،

یّایسٍاًیتِتطخیعپضضىیلاًًَی،
اضتْاستِفساداخالقٍفحطا،اتتالتِتیواس 
سَءاستفادُ اص قفل یا اخثاس اٍ تِ ٍسٍد دس هطاغل ؾذ اخاللی ،هاًٌذ فساد ،فحطا،
گشیٍلاچاق،تىشاسؾشبٍخشحخاسجاصهتًاسفوِيالٍُتشتضُدیذگیاقفال،


تىذی
یآًاىساًیضفشاّنهیآٍسد،اصهَاسدتطخیعلاؾیتشایتسلینقفل

تضُواس
صهیٌِ 
هیتاضذ .
تضُواستِاضخاغیغیشاصٍالذیي 

ـ  الاهت دس هٌضل :ایي ٍاوٌص دس ٍالى ضاهل یه سلسلِ ؾواًت اخشاّای
هحذٍدوٌٌذُ ای است وِ اص تحویل هٌى سفت ٍ آهذ ضثاًِ تا حثس دس هٌضل دس

سايتّای غیش واسی یا غیش دسسی هشتىة سا دستش هیگیشد وِ تايث دٍسی اص آثاس

هخشبحثسٍحفمسٍاتفٍپیًَذّایاختوايیفشدتاخاًَادُهیضَد .
ـ ًگْذاسیدسسٍصّایپایاىّفتِ:دسایيالذام،هشتىةخشمتًضیشیدسخِیهتا
هیتاضذ،هَنفاستسٍصّایپایاىّفتِ،تِهذت
تضُواس پاًضدُتاّدذُسال 
پٌحوِ 
سِهاُتاپٌحسال،خَدساتِواًَىاغالحٍ تشتیتهًشفیوٌذٍدسسٍصّایيادی
ّفتِ،تِواسیاتحػیلخَدهطغَلتاضذ.
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اها غشف ًهش اص ولیِ هَاسد فَق وِ هَسد تشخیح لاًًَگزاس دس خػَظ خشائن
هیتاضذ،دسهَسدًَخَاًاىپاًضدُتاّدذُسالضوسی،دسخشائن
استىاتیاقفالتضُواس 
تًضیشیدسخِیهتاپٌح،پاسخسالةآصادی،یًٌیًگْذاسیدسواًَىاغالحٍتشتیت
اص ضص هاُ تا پٌح سال وِ تستِ تِ دسخِ ٍ ضذت خشم تِ تذسیح ٍ پلىاًی افضٍدُ
هیضَد ،دس ًهش گشفتِ ضذُ است وِ دس اداهِ هًایة ٍ هضایای خایگضیيّای سالة

آصادیدسيیيتشسسیهًایةٍهضایایًگْذاسیدسواًَىاغالحٍتشتیتهَسد تشسسی
لشاسهیگیشد .

گفتار دوم :هعایب و هشایای جایگشیيهای سالب آسادی
ذتِگًَِایلاقى،

هیتَاً
تضُواس،اّویتصیادیداسدٍ 
ًَوتشخَسدخاهًِتاغغاس 
ایًِچٌذاىدٍسسلنتضًذٍ،اوٌصًاهٌاسةٍغیشهٌكمی،اص
ّاسادسآیٌذُ 


سشًَضتآى
آًاى سا هدذداً  تِ آغَش خاهًِ تاصخَاّذ گشداًذ ٍ خاهًِ اص آًاى تِ يٌَاى افشادی
ضشافتهٌذاًِ استمثال خَاّذ وشد ،لزا ٍاوٌص هتخزُ دس تشاتش قفل تایذ اص غَست

تضُواسساهَسدًهشلشاسدّذ .
تحویلٍتٌثیِخاسجضذٍُاغالحٍتشتیت 
هیتاضذ وِ دس هداصات
تضُواس  
ایيوِ یىی اص اّذاف هْن دس ویفشّا ،اغالح  
ووا  
تٌْااغالحیغَستًویگیشد ،تلىِاًَاو


ًطذًٍُِ
سالةآصادی،گاُایيّذفهحمك 
ساُواسّای خذیذ تشای خشائن آیٌذُ دس صًذاى تِ صًذاًیاى آهَصش دادُ هی ضَد .ایي

هی ضَدضخػیوِتشایتاساٍلٍاسدصًذاىهیضَد،تِتذسیحتاهحیفٍ
هَؾَوتايث 
هدشهیي ساتمِداس آضٌا ضذُ ٍ ّواًٌذ یه هدشم حشفِای وِ تشای خشائن آیٌذُ
تشًاهِسیضیتیطتشیداسد،تِخاهًٍِاسدضَد( .)10

يالٍُتشآىٍ،لتیفشدیتاهداصاتحثساصخاًَادُهحشٍمهیضَد،دسحمیمت

هیضَدٍایيیهخساستاست.اص
یهًیشٍیواسٍاداسُوٌٌذُخاًَادُاصخاهًِگشفتِ 


مهرنوش ابوذری

اًیحشفِایدسآیٌذُخَاّذساخت،دسحالیوٍِاوٌطیهٌاسةٍضایستِ

تضُواس
آًاى 
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قشفدیگش،تاصًذاًیوشدىفشدهحىَم،خساستًگْذاسی،تغزیٍِحمَقصًذاًثاًیًیض
تِخاهًٍِتیتالوالتحویلهیضَد .

تضُواسی تشای اٍ تثثیت
يالٍُ تش ایيٍ ،لتی فشدی ٍاسد صًذاى هیضَد تشچسة  
ّاییضىلهیگیشدوِصًذاًیاىاصایيقشیكتداسباستىابخشمساتا

هیضَدٍدٍستی

یىذیگشهثادلِهیوٌٌذ .تذیيتشتیةهطشٍيیتحثسدچاستشدیذضذٍونتش وسی
سلةآصادیاصتوامهدشهاىساپزیشفت .
ًتایح هكالًات ٍ آهاسّا ًیض ًطاى دادًذ وِ حثس ،چِ اص هٌهش فلسفِ اسياب ٍ
تاصداسًذگیٍچِاصهٌهشفلسفِاغالحٍدسهاىتاضىستهَاخِضذُاست( ،)11تِ
بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

خػَظ ،پیشاهَى خشائن خشد وِ داسای هداصات حثس وَتاُهذت است ٍ فشغت ٍ
صهیٌِای تشای ايوال تشًاهِّای اغالحی ٍ تشتیتی فشاّن ًویضَد ،لزا تسیاسی اص

هتخػػاى حمَق ویفشی تا دس ًهشگشفتي ایي هَاسد ٍ آهَصُّای ًَیي يلَم خٌایی،
هداصاتّایسالةآصادیهاًٌذحثس،الذاهاتاغالحیاًدام

تالشًوَدًذدسلالة
دٌّذ وِ صًذاًیوشدى یه ویفش سضادٌّذُ یا اسياتی ًثاضذ ،تلىِ فشغتی تشای
فشاّنًوَدىدسهاىهشتىةٍآهَصشهؤثشٍاغالحٍیتاضذ( .)12

تیيالوللی ًیض تش ایي اهش تأویذ داسًذ .تأویذات اسٌاد تیيالوللی دس ایي
اسٌاد  
خػَظ هَخة ایداد اغل «آخشیي الذام هوىي» ضذُ است؛ تِ ایي هًٌا وِ حىن
ایيوِ ّذفتاصپشٍسیًَخَاى،
هحشٍهیتاصآصادیًثایذهَسداستفادُلشاسگیشد ،هگش  
تِ ًهش لاؾی تِ ضیَُ دیگشی غیش اص حثس تحمك ًیاتذ ،لزا ایي گشٍُ تا تشسسی
ٍیژگیّایضخػیتی،اهىاىاغالحٍتاصپشٍسیٍریشیهشتىة،تالشًوَدًذصًذاىسا

هحلیتشایتاصپشٍسیٍاغالحلشاسدٌّذ .
خایگضیيّای

ساُواس لحالًوَدٍُتیصاصّشچیض 
الثتِحثسساتِيٌَاىآخشیي 
هداصاتّای خایگضیي حثس تایذ

حثس سا هَسد تَخِ لشاس دادًذ ،گشچِ دس اًتخاب 
یافتِای وِ
ٍؾًیت اختوايی ٍ فشٌّگی ًیض لحال ضَد ،لزا دس وطَسّای تَسًِ 
هداصاتّایخایگضیيآثاستْتشیًسثتتِحثسداسًذ،اهىاًاتیچَىاصدٍاج،اضتغال،

حمَق اختوايی ،هسىي ٍ آهَصش هٌاسة تِ يٌَاى حذاللّای صًذگی تًشیف ضذُ
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است .اوٌَى ایي سؤال تالی هیهاًذ وِ آیا تا ضشایف هَخَد دس خاهًِ وِ توام
هداصاتّای خایگضیي ،ساُ حل هٌاسثی

صهیٌِّای استىاب تضُ اص تیي ًشفتِ است ،آیا 
ساصیهحیفصًذاىپاسخگَیهٌاسةتشیخَاّذتَد .


استیاتالشدسسالن
سٍدتِگًَِایتا


اصلاؾیاًتهاسهی
دسٍالى،اگشوَدنیاًَخَاًیهشتىةتضُضَد،
ٍیتشخَسدوٌذوِاصاستىابهدذدتضُخلَگیشیضَد.تذیيهًٌاوِدستاًذسواساى

تضُواساىسالحالوشدٍُتشاساس
يذالتویفشیتایذخػیػِّایفشدیٍاختوايی 
آىهتٌاسةتشیيپاسخساتًییيٍاخشاوٌٌذ .

تضُواس تایذ تِ تستشّای فشٌّگی،
اغَالً لثل اص تَتیخ ٍ تٌثیِ ٍ هداصات اقفال  
اختوايیٍالتػادیٍخاًَادگیٍیتَخِضَد،چٌاًىِدستسیاسیهَاسد،فمشٍواس
ایيوِ دس تسیاسی
تضُواسی هیضَد ،ووا  
وَدواى هَخة سَقیافتي آًاى تِ سوت  
ویضَد،تلىٍِالذیيٍیهَاخزُضذٍُسًی
وطَسّادساتتذاوَدنخاقیدستگیشً 
هداصاتّای سالة

هداصاتّای خایگضیي حثس ٍ حزف 

گشچِ افشاـ دس اًتخاب 
آصادی ٍ ًگْذاسی دس واًَى اغالح ٍ تشتیت ًیض چٌذاى هَسد تأییذ واهل ٍ تػذیك
تضُواسی ٍ نشفیت
ًویتاضذ ،صیشا اص یىسَ ،گاُ ضذت ٍ ٍخاهت تًؿی اص گًَِّای  

تضُواس آى چٌاى است وِ پاسخّای سالة آصادی هیتَاًذ
خٌایی ضواسی اص اقفال  
پاسخگَتاضذ .
ّوچٌیيًثایذفشاهَشوشدوِایيافشادتِدلیلًا تِ ساهاًیخاًَادٍُتستشّای
ًاهكلَب صًذگی تِ سوت استىاب تضُ سَق یافتِ ٍ سپشدى هدذد ٍی تِ خاًَادُ ٍ
تاصگطتتِخاهًِایوِاصآىفاغلِداسدلضٍهاً تِهًٌیحوایتٍاغالحایياقفال

ًویتاضذ .

تضُواسّویطِهحیفهكلَتیتشایتاصپشٍسیٍتستشیهٌاسةخْت
خاًَادُاقفال 
تضُواستَدىپذس،هادسیاسایشايؿایخاًَادُ،گشایص
تاصگطتآًاىتِخاهًًِیست  .
یًاهكلَب

هؤلفِّا
ٍپشخاضگشیّایخاًَادگیاصخولِ 

آًاىتِايتیادهَادهخذسٍ ...
تِضواسهیسًٍذ .

تَدىهحیفخاًَادُتشایاغالحٍدسهاىاقفالتضُواس

مهرنوش ابوذری

هیضَدحذاللضشایفٍاهىاًاتصًذگیتشایآىخاًَادُفشاّنضَد .
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هیوٌٌذٍ ،الذیي آىّا
وَدواًی وِ دس خاًِّایی تا ًثَد هحثت ٍ حوایت سضذ  
هْاست سفتاس هذیشاًِ ًذاسًذ ٍ صًذگیضاى تا اختالف ٍ تذسفتاسی است وِ احتوال
هیتَاًذ دس هحیف
یضاى تیطتش است ،دس حالی وِ یه خاًَادُ حاهی حتی  
تضُواس 

تیشًٍیتسیاسخػواًٍِآسیة صًٌذُاصفشصًذاىًگْذاسیوٌذ.حفمًٍهاستاصسَی

تضُواسیٍاتستِاست( .)13
ٍالذیيخٌثِهذیشیتخاًَادُاستوِّوَاسُتِ 
يوِ تالشّایتسیاسدسصهیٌِاغالحهحیفواًَىاغالحٍتشتیتٍایداد
وواای 
فؿای یهكلَبتشایًیاصّایافشادصیشّدذُسالًیضًثایذًادیذُاًگاضتِضَدٍچِ
تساًگْذاسیایيافشاددسواًَىاغالحٍتشتیت،الذاهیهكلَبٍغحیحتشهیتاضذتا

بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

اًتخابخایگضیيحثسٍسّاساصیٍیدسخاهًِ .
فشایٌذ الاهت دس واًَى اغالح ٍ تشتیت ،تذیي غَست است وِ دس اتتذا آىّا دس
لسوت ّایهختلفاصخولًِگْذاسیهَلت،اخشایاحىام،هذدواسی،سٍاًطٌاسیٍ،احذ

فشٌّگیهَسدپزیششلشاسگشفتٍِالذاهاتالصمدسهَسدفشدخْتاغالحٍتشتیتٍی
هًوَلهیگشدد .

تِ يٌَاى ًوًَِ دس ٍاحذ سٍاًطٌاسی اتتذا آصهَىّای َّضی ٍ ضخػیت خْت
یضخػیتیٍهیضاىتْشَُّضیفشدتِيولهیآیذٍسپسهػاحثِ

تًییيٍیژگیّا
هیضَدٍدسغَستتطخیعدسفشدًَودسهاى
سٍاًیاٍلیِتَسفسٍاًطٌاساىاًدام 
هشتَقِ ،هاًٌذ سٍاىدسهاًی ،داسٍدسهاًی ،گشٍُ دسهاًی ،هطاٍسُ تا خاًَادُ ٍ ...تَسف
هتخػػاى آغاص هیگشدد .دس سایش لسوتّا ًیض تا تَخِ تِ اّذاف ٍ فًالیتّای آى
هیضَد .
ٍاحذالذاهاتالصمخْتاغالحٍتشتیتهذدخَآغاص 
واًَى اغالح تایذ ًسثت تِ اخشای تشًاهِّای ٍسصضی ،تشتیتی ،اخاللی ،آهَصضی،
يلویٍتًلینحشفِتِا قفالٍٍؾىغزا،تْذاضتٍخَابآًاىهشالثتتِيولآٍسد.
ّوچٌیي اًتهاس هیسٍد دس صهیٌِ دسهاى تیواسیّای خسوی ٍ اختالالت سفتاسی
ّایالصمتِيولآیذتااصایيسّگزسصهیٌِّایتْثَد

تضُواس 
الذام
وَدواىًٍَخَاًاى 
ضشایفخسویٍسٍحیٍسٍاًیآًاىفشاّنضَد،دسغَستیوِایيوَدواىًٍَخَاًاى
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هستمشدسواًَىاصتحػیلهحشٍمهاًذُاهىاىدستشسیتِهذسسِساًذاضتِ،

تضُواس 

هیآیذ .
تشًاهِّایآهَصضیٍپشٍسضیدسچاسچَبًهامآهَصشٍپشٍسشتِاخشادس 

تضُواس،هسیش
تٌاتشایيآهَصشٌّداسّایاختوايیٍاخاللیتِوَدواىًٍَخَاًاى 
ایيوِ،استىابخشماصسَیوَدواىٍ
پزیشیساتشایطاىّوَاسهیساصد ،چِ 

خاهًِ 
ًَخَاًاى ًطاًِ تاسص ًادسست تشتیتضذى ایي دستِ تَدُ ٍ اص ایي سٍ واًَى اغالح ٍ
ذتااستفادُاصلاتلیتایيدستِاصواسگضاساىخَداسثاباختوايیضذىٍ

هیتَاً
تشتیت 
تستشّایّنًَاییآًاىتاتایذًٍثایذّایاختوايیسافشاّنآٍسد .

ّوچٌیيپساصپایاىهذتالاهتفشددسواًَىٍآصادیٍی،فًالیتّایهمذهاتیٍ
اتتذایی تا يٌَاى هشالثت پس اص خشٍج هكشح هیگشدد وِ ضاهل پیگیشی ٍ ًهاست
هستمین اهَس هذدخَیاى ٍ اسىاى هذدخَیاًی است وِ سشپٌاُ ًذاسًذ .دس ایي هشحلِ
پس اص آصادی فشد دس غَستی وِ فشد تِ خاًَادُ خَد تاصگشدد تا ّواٌّگیّای تِ
اًدامخذهاتهطاٍسُ ایٍّوچٌیيواسیاتیٍتِواسگیشیهذدخَسااًدامخَاّذدادٍ

دسغَستٍخَدهطىالتحاددسخاًَادُالذاهاتالصمساخْتواّصيَاسؼًاضیاص
هطىالتخاًَادگیتشفشدتِيولخَاّذآٍسد .
دسغَستیوِفشدپساصآصادیسشپٌاًُذاضتٍِفالذخاًَاُتاضذ،يالٍُتشاسىاى
هذدخَ،دسهحیفتیشٍىاصواًَى،الذاهاتالصماصخولِواسیاتیٍتِواسگیشیتاوسة
استمال ل ًسثی تِ يول خَاّذ آهذ .پس اص اضتغال تِ واس ٍ وسة دسآهذ ،تا ووه
واًَى الذاهات الصم اص ًهش هالی ٍ اختوايی خْت تْیِ هىاى هٌاسثی تشای الاهت
هذدخَهًوَلخَاّذضذ .
دسایيهشحلِّوىاسیٍّواٌّگیاسگاىّایدسگیشًهیشضْشداسیٍتْضیستیًیض

تِيولهیآیذًٍْایتاً یهًَوالتضامدسفشدتشایصًذگیسالنٍهستملدسخاهًِ

تشلشاس هیگشدد  ،دس غَستی وِ فشد پس اص آصادی تِ خاًَادُ خَد تشگشدد ٍ خاًَادُ
تَاًاییاداسٍُوٌتشلهذدخَپساصآصادیساداضتِتاضذ،هذدواساىواًَىتاهذت
هحذٍدیتِغَستغیش هستمینهاًٌذتواستلفٌیخَیایاحَالهذدخَتَدٍُدس

مهرنوش ابوذری

يول آهذُهذدواستِغَستهستمینتاهذدخٍَخاًَادٍُیدساستثاـخَاّذتَدٍ
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غَستًیاص،تٍِیووهخَاٌّذًوَد.دسغَستلضٍمًیضفشدتِهشخىریغالحوِ

لادستِاداسًٍُگْذاسیٍیتاضذ،هًشفیهیگشدد .

گشددتادسخاًِّایاهيٍ


تِيٌَاىًوًَِتِاداسُسشپشستیٍتْضیستیهًشفیهی
ایتلشاسگیشد.دستوامایيفًالیتّايٌػشاغلی

دیگشهشاوضتاتًِتحتًگْذاسیٍحو
وِ ٍخَد داسد ،هشحلِ واسیاتی ٍ تِ واسگیشی فشد هیتاضذ وِ تأثیش تِ سضایی دس
افشادآسیةپزیشوِداسایخاًَادُگسستِیا

تضُواسیهدذدفشدداسد،لزا 
پیطگیشیاص 
فالذخاًَادُّستٌذٍیاافشادیوِحاؾشتِتاصگطتتِضشایفگزضتِخَدًیستٌذ،
تحتپَضصلشاسهیگیشًذ .

بررسی تحلیلی مجازاتهای جایگسین حبس در...

ًتیجهگیزی
ّذفاغلیدستشخَسدتاخشائن  اقفال،يالٍُتشاخشایيذالت،تاصساصی،تشتیتٍ
اغالح آًاى است .اص ایي سٍ وٌَاًسیَى حمَق وَدن همشس وشدُ وِ «دس دادسسی
وَدواى ،اتخار ّش ًَو تػوین اص لثیل هَانثت ،ساٌّواییً ،هاست ،هطاٍسُ ،آصادی تا
یآهَصشيوَهیٍحشفِایٍالذاهات

هشالثت،سپشدىتِخاًَادُدیگش،اخشایتشًاهِّا

دیگش ،تایذ دس خْت اغالح ٍ تشتیت ،حفم هٌافى ٍ هٌكثك تا هَلًیت قفل ٍ خشم
تاضذ»(تٌذ4هادُ40وٌَاًسیَىحمَقوَدن).
هداصاتّای خاهًِهذاس دس لثال

هْنتشیي سٌذ تیيالوللی دس صهیٌِ تِ واسگیشی 

تضُواس ،وٌَاًسیَىحمَقوَدناستوِخٌثِالضاهیداضتٍِتِهَخةآى
اقفال 
وطَسّایيؿَهَنفٌذدسهمشسات،سیاستّاٍسٍیِّایهلیخَداصهفادایيسٌذ

تضُواسی اقفال) پیشٍی
(اص خولِ ضٌاسایی ویفشّای خاهًِهذاس تشای پاسخدّی تِ  
هداصاتّای اختوايی دس همشسات هلی سا تِ هٌهَس

وٌٌذ ٍ صهیٌِّای پیصتیٌی 
تضُواس ٍپیطگیشیاصتىشاسخشمفشاّن
تستشساصیهٌاسةتشایاغالحٍدسهاىاقفال 
وٌٌذ .
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تا تػَیةلاًَىهداصاتاسالهیٍآییي دادسسیویفشیدسسال ،1392هًشفی
تضُواستِهذدواساختوايییاسٍاًطٌاس،فشستادىآًاىتِیههؤسسِآهَصضیٍ
اقفال 
فشٌّگی،خلَگیشیاصسفتٍآهذتِهحلّایهًیيًْ،ادّایپیصدادسسیًْ،ادّای

یخایگضیيحثساصخولِتذاتیشخاهًِهذاسیّستٌذوِتِهَخة

هداصاتّا

اسفالیٍ
تضُواس
آىهی تَاىاقفالسادستستشخاهًِهداصاتوشدتااصایيسّگزس ّنتِاقفال 

صیاىتاسویفشّایسٌتی،هاًٌذحثساختٌابگشدد .
پاسخدادُضَدٍّناصپیاهذّای 
تذیي تشتیة ،پیصتیٌی ایيگًَِ الذاهات دس للوشٍ سیاست خٌایی ایشاى ،سثة
تضُواس پاسخدادُضَد.دسًتیدِ
هیضَدوِتاسٍیىشدیاغالحی ـدسهاًیتِاقفال 

ایهٌاسةتشتِسوتتاصپشٍسیٍيذمگشایصتِتىشاسخشم،سَقیاتٌذ

آًاىتِگَ 
ًِ
تضُواستِدلیلوَتاّیّایهحیفخاًَادُ،هذسسٍِ
صیشاسًٍذخاهًِپزیشیاقفال 

(،)9
دیگشهحیف ّاتِدسستیقیًطذُاستٍتایذتِخایسشوَبً،سثتتِحوایتاص

تِایيتشتیةاستوِدسسالّایاخیشفشایٌذتشخَسدتاخشائناقفالخٌثِ

الذامضَد.
ٍٍالذیيآىّاتاًهاستٍ

تضُدیذُ 
تضُواس ،
تشهیویتِخَدگشفتِاست،تِگًَِایوِ 

ّوشاّیلاؾییاضخعثالثیاصخاهًِهذًیتوامتالشخَدساتِهٌهَستشلشاسی
ساصش هیاى قشفیي ٍ ًیض حل ٍ فػل اختالفّا ٍ تًاسؼّای ًاضی اص خشم تِ واس
سًگضذٍُساّثشدضثِلؿایی


هتًاسفدسهَسدتضسگساالىون
هیتشًذ،لزاالذاملؿایی

تشهیویدساٍلَیتلشاسگشفتِاست .
اًتخابضیَُهٌاسةتشخَسدتاخشائن اقفالتشاساسساّثشدّاییوِروشضذ،تش
هیتاضذوِاغَالً
تضُواسٍتطخیعهماملؿایی 
اساسپشًٍذُضخػیتٍضشایفقفل 
لكى استثاـ ٍی تا هحیف خاًَادُ ٍ خاهًِ ،تأییذ ًویضَد ٍ تا حذ هوىي تالش تش
ساُواسّایی غیش اص سالة آصادی هیتاضذ ،اها گاُ آساهص ٍ اًؿثاـ هؤسسات
اًتخاب  
هیوٌذ وِ ًگْذاسی دس واًَى اغالح ٍ تشتیت تا سيایت ضشایف
تشتیتی تشخیح پیذا  
تأدیثیٍتشتیتیلاتلايوالخَاّذتَد .

مهرنوش ابوذری

تشقشفساختي خألّای فشایٌذ خاهًِپزیشی

آًاى ٍ ایداد تستشّای هٌاسة تِ هٌهَس 

8931  تابستان، شماره دوم،سال اول
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