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 فرانسه هاي كيفري داده شده به جرايم عليه امنيت ملی در حقوق كيفري ايران وپاسخ

 

 

 

  2یزیرای حسنمحمد، 1دکتر حمزه اسفندیاری بیات

 

 

 .دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شیرازگروه حقوق جزا و جرم شناسی استادیار 1

 .دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی2

 

 

 

پاسخ اصلي حقوق كيفري به كساني كه  مساله و هدف: :چکیده

كنند سركوب و مجازات است. جرايم هاي مورد حمايت آن را نقض ميارزش

فرسا همراه هاي سنگين و طاقتعليه امنيت و حكومت همواره با مجازات

حاكمان و سالطين خود را در سركوب مخالفان خويش و كساني كه  بوده و

كردند با هيچ محدوديتي مواجه ها اقدام ميدر جهت براندازي حكومت آن

اهداف كه در سدة اخير تحوالت متعددي بر مفهوم و  رغم آنديدند.علينمي

هاي كيفري ناظر ، ماهيت سركوب گرانه پاسخو مصاديق كيفرها گذشته است

كند. هاي كيفري ساير جرايم متمايز ميجرايم عليه امنيت آن را با پاسخ بر

 منابع از استفاده با اي كتابخانه روش به حاضر پژوهش مطالب :روش

 .است گرديده تدوين و تحليل اي ترجمه و تاليفي مقاالت و بكت تأليفي،

جرائم عليه امنيت، ايران، فرانسه، مجازات. واژگان کلیدی:
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 ازات های اصلی مج -1

مجازات هاي اصلي كه معموالً بر مبناي مسئوليت كيفري مجرم در قانون پيش بيني مي شود، كيفري است كه در برابر جرم 

( 131،،،31)وليدي،.باشدشود و اعمال آن تابع مجازات ديگري نميمعيني از نظر نوع، مقدار و مدت در حكم دادگاه تعيين مي

گذار براي يک جرم، بيش از يک نوع مجازات اصلي تعيين كرده است، گاهي تعيين مجازات هاي اصلي در بعضي از جرايم قانون

متعدد پيش بيني شده در قانون براي دادگاه الزامي است و گاهي دادگاه مخير شده است. همچنين برخي از مجازات هاي 

 ديگر در برابر اشخاص حقوقي.اصلي پيش بيني شده تنها درباره اشخاص حقيقي امكان پذير است و برخي 

 

 اعدام -1-1

ترين مجرمين است و در ي اجراي آن در طول تاريخ متفاوت بوده آخرين حربه قانونگذار در برابر خطرناکاين مجازات كه نحوه

ت و هاي سركوبگر است. به دنبال تحوالت حقوق كيفري، اين نوع ضمانت اجرا دچار تحول گرديده اسزمرة شديدترين مجازات

ها وجود داشته  از قديم االيام در تمام جوامع و تمدناين كيفر اند.كشورها در راستاي حذف يا كاهش بكارگيري آن قرار داشته

است و قربانيان بسياري گرفته است. مجادالت و مباحثات بسياري در خصوص الغا يا ابقا مجازات اعدام كه در حدود دويست 

گرفته است، هر كدام از موافقان و مخالفان در رد يا تاييد اعدام داليل و براهيني را ابراز  سال پيش آغاز گرديده است صورت

 باشد. اند. بايد اين واقعيت را پذيرفت كه داليل هيچ كدام از دو طرف قاطع نمينموده

اوضاع و احوالي است كه فقط  توان گفت كه اكثر داليل مخالفان اعدام آرماني و غير منطبق با واقعيات جامعه بوده و مطابقمي

هاي فاضله دست يافتني هستند. در خصوص اعدام حدي مباني حقوق كيفري اسالم با مباني حقوق كيفري غرب از در مدينه

لحاظ ماهيت متفاوت است. چرا كه در اين نوع اعدام ها قانونگذاري منحصر به خداوند متعادل است و اين متفاوت با مكاتب 

اند، چرا كه قانون خدا از روي علم و اطالع كامل و جامعي است كه از انسان و سان را قانونگذار مطلق قرار دادهغربي است كه ان

عنوان مجازات يا حد تعيين شده است هر چند اختالف مباني در اسالم ه در مورد قتل يا اعدامي كه ب محيط پيرامون وي دارد.

مجموع ديدگاه قانونگذار اسالم مبتني بر عدم اجرا بوده است زيرا چنانكه گفته شد و مكاتب غربي وجود دارد اما  بايد گفت در 
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يا سنت مجازات  «اجماع عملي»فقط در يک مورد قرآن مجيد متعرض مجازات قتل شده است و در ديگر موارد عمل مسلمين 

شود و اثبات آنها بسيار سخت محدود مياي از گناهان تعيين كرده است و اين موارد عمدتاً به چند گناه قتل را براي پاره

عالوه نحوة تشريع، بازگو كننده اين نكته است كه شارع مقدس متمايل به اجراي چنين مجازاتي نبوده است. ه خواهد بود. ب

عمده مواردي كه تقريباً بصورت اجماعي يا شهرت در حد اجماع مجازات گناهكار قتل تعيين شده عبارت است از: زناي شخص 

صن يا كسي كه با محارم خود زنا كند يا شخص ذمي كه با زن مسلمان زنا نمايد يا كسي كه زني به زنا اجبار نمايد، لواط، مح

، انجام سحر از سوي مسلمانان، ادعاي نبوت و ارتكاب عملي كه حد داشته و مرتكب «ص»محاربه، ارتداد، دشنام دادن به پيامبر

تگانه مذكور تنها مورد سوم يعني محاربه در قرآن مجيد آمده و بقيه موارد به استناد سنت سه بار حد خورده است. از موارد هش

 در خصوص محاربه، چهار مجازات در قرآن مجيد آمده است كه يكي از آنها قتل است.  .و اجماع مسلمانان مقرر شده است

شرايط اثبات چنين گناهاني بسيار سخت و عادتاً اي از گناهان پذيرفته شده است، اما براي پاره «اعدام»چه سلب حيات  گر

باشد. بنابراين قانونگذار اسالم بيشتر ناظر به عدم اثبات و در نتيجه عدم اجراي آن به عنوان مجازات بوده است، در محال مي

 اد نموده است.خواسته مردم را همواره از ارتكاب گناه بر حذر دارد و لذا ترس از مجازات را برايشان ايجعين اينكه مي

يا از جمله مخالفان كيفر اعدام بود. وي معتقد بود كه انسان نمي تواند با يک قرارداد از حيات خود حتي به طور مشروط بكار

لمبروزو، طرد جاني بالفطره يا  .صرفنظر كند.علماي طرفداران مكتب تحققي نيز در مورد كيفر اعدام اختالف عقيده داشته اند

.را به وسيله اعدام قابل توجيه مي دانسته است، ولي انر يكوفر ي،مخالف مجازات اعدام بوده استانسان خيانتكار 
 

مكتب دفاع اجتماعي نوين در تمامي مراحل تكامل خود با رويكردي جديد متمايل به حذف كامل اين ( ،3،،،31وليدي،)

 مجازات از زراد خانه كيفري بوده است.

 8،قبل از انقالب اسالمي، مجازات براندازي و يا اقدام عليه حكومت سلطنتي اعدام بود. ماده  در حقوق كيفري ايران و مقررات

ق.م.ع قيام بر ضد حكومت ملي يا صدور حكم قيام از طرف وزرا و اعضاي پارلمان و صاحب منصبان و مامورين دولتي را 

شكيل يا اداره جمعيتي كه رويه اشتراكي و يا ضديت ارتش، ت قانون دادرسي و كيفر  133مستوجب اعدام مي دانست. در ماده  

م داشت. مجازات اعدا با حكومت مشروطه سلطنتي داشت و اسلحه يا مواد منفجره براي اجراي منظور فوق تدارک نموده بود،
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، ، كود تا، تشكيل جمعيت و حزب و تدارک اسلحه جهت براندازي و حتي سوء قصد به پادشاهدر مقرارت قبل از انقالب

 مستوجب مجازات اعدام بود.

قانونگذار  3133اولين مقررات موضوعه پس از انقالب اسالمي كماكان بر مجازات اعدام براي اين جرم تأكيد كرده بود. در سال 

راجع به حد محاربه و سرقت و با  ،83تا  393سازي قوانين كيفري را آغاز كرد. قانونگذار ضمن تصويب مواد ايران، اسالمي

به اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي و موضع گيري خصمانه بعضي از گروه هاي سياسي و اعالم جنگ مسلحانه عليه  توجه

ريزي براندازي و نامزدي در پست حساس حكومت كودتا قيام مسلحانه عليه حكومت، طرح 833و  399، ،39حكومت در مواد 

 همچنان اعدام است. 3133ق كيفري براي جرم براندازي از سال را مشمول حد محاربه و افساد في االرض دانست. پاسخ حقو

عنوان مجرمانه  همچنين به دليل خروج از مفهوم قانوني محاربه از چهار چوبي كه حقوقدانان اسالمي آن را ترسيم نموده اند،

م »وهاي مسلح ، تحريک موثر نير«،89م »محاربه به جرايمي همچون تشكيل جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت عمومي 

و تباني براي  ، اجتماع«434م »، سوء قصد به جان مقامات سياسي داخلي«،43م »، همكاري با دول خارجي متخاصم «438

، قيام «3،7و  374مواد »، تخريب و تحريق اموال به قصد مقابله با حكومت اسالمي «333م»ارتكاب جرايم عليه امنيت 

، «،،3م »و نامزدي پست حساس كودتا « 3،7م »طرح براندازي حكومت اسالمي  ،«3،3م »مسلحانه عليه حكومت اسالمي 

ق.م.ا، راهزنان، سارقان و قاچاقچياني كه دست به سالح ببرند و موجب سلب .ل 879اساس ماده  تسري پيدا كند. همچنين بر

 ها شوند محارب محسوب شده اند.  امنيت مردم و راه

ر مرگ در دو سده اخير بسيار متحول شده است. لغو اجراي كيفر اعدام كه قانون  كيفگيري در حقوق فرانسه شمول بكار

قوانين جزايي قبل از انقالب  عملي شد. 39،3اوت  89آن را محروميت ساده از زندگي و حيات مي دانست در  3793انقالبي 

به سي  3793جرايم در قانون جزايي  فرانسه براي بيش از يک صد جرم مجازات اعدام را پيش بيني كرده بود كه تعداد اين

 جرم كاهش يافت.

از حقوق كيفري  فرانسه حذف نمود ولي در عمل با دو  39،3علي رغم اينكه قانونگذار فرانسه، مجازات اعدام را در سال 

شد.دوم اول، مجازات بسياري از جرايم مانند قتل يا برخي از جرايم عليه امنيت داراي مجازات حبس  ؛مشكل روبه رو شد

مجازات حبس ابد تضميني جهت حذف حالت خطرناک مجرم از جامعه نبود.گروهي از حقوقدانان فرانسوي خواستار احياء 
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دوباره مجازات اعدام نسبت برخي از جرائم مهم مانند جرائم تروريستي، آدام ربايي و ارتكاب قتل نسبت به نيروهاي پليس 

.ضروري دانسته اند
  

مجازات مقرر درحقوق كيفري ايران و فرانسه كامالً هويدا است كه قانونگذار فرانسه در قانون تمايلي به  با مقايسه و تطبيق 

خالف فرانسه، حقوق كيفري ايران اعدام را  استفاده از ضمانت اجراي سالب حيات در برابر مجرمين جرايم عليه امنيت ندارد، بر

با تفكيک قائل شدن ق.م.ا .لعليه امنيت پذيرفته است. همچنين قانونگذار در  به عنوان يكي از ضمانت اجرا هاي ناظر بر جرايم

بين جرم محاربه، بغي و افساد في االرض و با جرم انگاري گسترده در جرم افساد في االرض حكم به اعدام نموده است. الزم به 

جامعه و شهروند كه نهايتاً جامعه نابودي را ذكر است كيفر اعدام حق جامعه نيست بلكه نتيجه مبارزه و تعارضي است بين يک 

ضروري و مفيد مي داند. زيرا، سعادت جامعه در اين است كه  حق حيات و حق آزادي محدود به حفظ و رعايت حيات و آزادي 

حبس ابد امكان دارد در پيشگيري فردي موثر باشد ولي در پيشگيري عمومي و عبرت ديگران تأثير نخواهد ديگران باشد. 

 داشت به عالوه رعب و وحشت كه مجازات اعدام در انسان ايجاد مي كند مجازات سالب آزادي چنين تأثيري به جا نمي گذارد.

 

 قطع عضو-2-1

هاي شخصي كه نسبت به جسم محكوم عليه اعمال مي شوند و منتهي به  قطع يا نقص عضو يا تحميل گروه ديگري از مجازات

ع يا نقص عضو مي باشد، كه يكي از مجازات هاي چهار گونه حد محاربه و افساد في االرض مي درد و رنج بر وي مي گردند قط

ق.م.ا قطع عضو به عنوان يكي از چهار مجازات جرم محاربه مي باشد. ارجاع چگونگي اجراي مجازات  8،3اساس ماده  باشد. بر

كيفرها به سارقين و قطاع الطريق را تقويت مي  ، اختصاص اين قبيل«حد سرقت»ق.م.ا به مقررات  393قطع عضو در ماده 

 كند.

گونه جرايم را  قانونگذار فرانسه در قانون جزايي جديد تمايلي به استفاده از مجازات قطع يا نقص عضو براي پاسخ به  اين

ه است، به طوري كه نداشته است. با  اين همه نبايد تصور نمود كه كيفر قطع  عضو به هيچ شكلي در قانون فرانسه وجود نداشت

 كيفرهاي بدني تعديل شد. 3793در قانون 
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 تبعید-3-1

تبعيد يعني دور ساختن، مهجور ساختن و در حقوق جزايي به معني بيرون كردن از محل سكونت در فقه آن را نفي بلد گويند. 

ظهور اسالم ابتدا  استناد نمود. با 1 ، حشرآيه4،، بقره آيه 33، احزاب آيه 11ن به سوره مائده آيه در مشروعيت تبعيد مي توا

سوره نساء اين كيفر در جرم زنا پذيرفته شده بود. همچنين از تتبع در احاديث و فتواي فقهي مي توان  34به موجب آيه 

حدود بيست جرم مقرر شده است. تبعيد در اسالم براي چهار گروه از جرايم پيش بيني  افت كه در اسالم كيفر تبعيد برايدري

، جرايم مربوط به دولت اسالمي «محاربه»ده است: قتل و خون ريزي، جرايم فحشا، جرايم مخل امنيت و سالمت جامعه ش

 «. جاسوسي، افشاي اسرار حكومتي و جعل اسناد دولتي»

دء اختالف ترين موجبات تبعيد در فقه و حقوق كيفري ايران مي باشد. البته در مورد حكم تبعيد براي طليع و ر محاربه از مهم

جرم جاسوسي نيز از جمله  (3839،311،زحيلي)نظر وجود دارد، برخي از فقهاي اماميه آن را مستوجب تبعيد دانسته اند.

مواردي است كه در مورد حكم تبعيد درباره آن اختالف نظر وجود دارد در برخي از منابع اهل سنت اين حكم آمده است. ولي 

وجود ندارد. همين حكم نسبت به افشاي اسرار حكومتي نيز وجود  در منابع فقهي اماميه چنين حكمي

 (38343،119،طبسي)دارد.

. كيفر تبعيد در د توجه قانونگذار قرار گرفته استيكي از كيفر هاي محاربه تبعيد يا نفي بلد است كه اين موضوع در ق.م.ا مور

به صورت انتقال به ماوراي در ياها اجرا مي شد و دائمي و تبعيد پيش بيني گرديده بود فرانسه  3998قوانين كيفري قبل از 

 (،88،،،31،پيوندي)بود. كيفر تبعيد بعد از تصويب قانون جزاي جديد به حبس جنايي سياسي دائم تبديل شد.

 

 حبس -4-1

ه نام زندان مراد از مجازات هاي سالب آزادي  همان حبس يا سلب آزادي رفت و آمد از مجرمان و نگهداري آن ها در محلي ب

بدون ترديد هدف اصلي از مجازت هاي سلب آزادي اصالح و تربيت محكوم در زندان و آماده كردن  (173،،،31،وليدي)است.

، همچنان يكي از اصلي ترين كه به مجازات زندان گرفته مي شودزنداني براي زندگي در محيط است.علي رغم تمام ايراد اتي 
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خانه كيفري كشور ما ايران به تعداد زيادي وجود دارد. تمايل استفاده از كيفر سالب زرادجازات ها محسوب مي شود و در م

گردد به آغاز دوره قانوني نويسي. براساس قانون كنت كيفر سالت سالب آزادي براي برخي مي آزادي در حقوق كيفري ايران بر

 ه شكل ساده و گاهي به شكل مشدده اجرا مي شده است.بيني شده بود، كه گاهي باز عناوين مجرمانه جرايم عليه امنيت پيش

 (31،1،43،مقدادي و بروجردي گودرزي)

، حبس مجرد و حبس تاديبي تقسيم كرده بود كه براي  را به سه نوع حبس با اعمال شاقه حبس 3138در ق.م.ع مصوب 

اعمال شاقه خود به دو دسته حبس دائم با بخش مهمي از جرايم عليه امنيت حبس با اعمال شاقه قرار داده شده بود. حبس با 

تحريک مردم به جنگ، انتقال »، حبس موقت با اعمال شاقه مانند «ايراد با لطمه به استقالل كشور» اعمال شاقه مانند:

 تقسيم مي شد.« اطالعات و سوء قصد به حيات رئيس مملكت

م »جرايم عليه امنيت مانند :اسباب چيني با دول خارجي  براي برخي از 3148قانونگذار ايران با اصالح قانون مجازات مصوب 

حبس جنايي درجه يک و براي برخي جرايم مانند: ورود به اماكي نظامي « 37م »و انتقال اسرار به افراد فاقد صالحيت « 33

ي درجه حبس جناي« 34م »و تسليم نقشه هاي نظامي  به دول بي طرف توسط مامورين دولتي« ،3م »جهت كسب اطالعات 

 دو تعيين نموده بود.

، «4م »مانند: اخفاء جاسوس 3138پس از پيروزي انقالب اسالمي قانونگذار براي بخش مهمي از جرايم عليه امنيت مصوب 

و جاسوسي به نفع « 9م »، ورود به اماكن ممنوعه جهت تحصيل اطالعات «7م »ها و اسرار به افراد فاقد صالحيت تسليم نقشه

 حبس تعزيزي پيش بيني نموده بود.« ،م »ضرر دولت ديگر  يک دولت و به

نيز قانونگذار مجازات سالب آزادي را به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرايم عليه امنيت  3174در قانون مجازات مصوب 

از: تشكيل نموده است.از جمله جرايم عليه  امنيتي كه براي آن كيفر سالب آزاي پيش بيني گرديده شده است عبارتند 

، «433م »، بي مباالتي مامورين حفاظت اطالعات «433م »، تبليغ عليه نظام «،89م »جمعيت به قصد به هم زدن امنيت 

 «.433م »، تسليم اطالعات و اسرار به افراد فاقد صالحيت «،43م »همكاري با دول خارجي  متخاصم 
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از جرايم عليه امنيت پيش بيني گرديده شده است. كيفر  نيز كيفر سالب آزادي براي بخش مهمي 3198در ق.م.ا مصوب 

سالب آزادي براي برخي از جرايم حدي عليه امنيت مانند بغي و افساد في االرض و بخش تعزيري جرايم عليه امنيت پيش 

 بيني شده است.

رد. به ويژه كه حبس يعني ذكر اين نكته الزم است كه حبس در اسالم، جنبه استثنايي دارد لذا گسترش آن توجيه شرعي ندا

اگر سلب آزادي كسي الزم مي شد او را به صاحب «  ص»سلب آزادي و الزم نيست فقط در زندان باشد. در زمان پيامبر اكرم 

حق مي سپردند يا در مسجد نگهداري مي كردند بنابراين سلب آزادي نبايد ضرورتاً در مكاني  به نام زندان اعمال 

 (3193،837،صفاري)شود.

در حقوق فرانسه نيز كيفر سالب آزادي به عنوان يكي از مجازات هاي ناظر به جرائم عليه امنيت پذيرفته شده است و اصل 

بعد از انقالب  پذيرش آن در قبال جرايم عليه امنيت متأثر از عوامل سياسي، آموزه هاي كيفري و نيز منابع فرا ملي بوده است.

عديل كيفرهاي بدني برآمد و زمينه گرايش گسترده و منطقي به كيفر سالب آزادي را فراهم قانونگذار فرانسه در جهت ت 37،9

سهم كيفر سالب آزادي در قانون كيفري فرانسه  3،33و  3793تا قبل از تصويب قانون جزاي جديد يعني در قانون  آورد.

آزادي در حقوق كيفري فرانسه به طريق مختلف  سالب كيفر بسيار ناچيز بود چرا كه هنوز كيفر اعدام در فرانسه وجود داشت.

مورد استفاده قرار گرفته شده است.در اغلب موارد كيفر سالب آزادي با جزاي نقدي همرا شده است و گاهي نيز كيفر سالب 

 مي باشد مانند: جرايم تروريستي.« دوره تأمين»آزادي به همراه دوره آزمايشي 

 83ايط حبس ها ايجاد شده است. در قانون جزاي سابق حداكثر مجازات حبس جنايي در قانون جزاي جديد تغييراتي در شر

 «.313 – 3م »سال افزايش پيدا كرده است 13سال تعيين شده بود كه اين مدت در قانون جزاي جديد به 

مين ملي و يا قانونگذار فرانسه حبس جنايي سياسي به صورت دائم را برخي جرايم مانند: تسليم تمام يا قسمتي از سرز

و رهبري و سازمان « 838 -م ا»، ارتكاب سوء قصد توسط مامورين دولت «8 33– 8م » نيروهاي مسلح به قدرت هاي خارجي

سال را به عنوان ضمانت اجراي  13پيش بيني نموده است. همچنين حبس سياسي تا « 838 -3م »دهي حركات شورشي 

 -3م »و سوء قصد « 833 -1م »هيزات متعلق به دفاع ملي به قدرت خارجي جرايمي مانند: تسليم اموال، تا سياست و تج

پيش بيني كرده است. قانونگذار فرانسه در برخي از موارد از جرايم عليه منافع اساسي ملت از حبس هاي جنحه اي « 838
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 – 8»، تباني«833 – 7م » ، جمع آوري اطالعات و اسرار«833 – 4م » استفاده نموده است، مانند: همدستي با قدرت خارجي

و ارائه «833 -33م »سال ، جاسوسي و خيانت به كشور  33حبس جنحه اي تا « 831 -3م »، تحريک نيروهاي مسلح «838

 سال. 4حبس جنحه اي تا « 833 – 33م»اطالعات نادرست به مقامات مسئول 

ش بيني نموده است. دسته اول حبس براي جرايم همچنين قانونگذار فرانسه در برابر جرايم تروريستي دو دسته حبس را پي

قانونگذار «. 883 -1م »و دسته دوم حبس براي جرايم تروريستي ناشي از جرايم عمومي « 883 -8م »تروريستي مستقل 

وضع نموده است. البته « تامين»فرانسه براي جرايم تروريستي و برخي جرايم عليه منافع اساسي ملت يک دوره آزمايشي 

 نمي تواند از اقدامات ارفاقي تعيين شده براي محكومين به كيفر سالب آزادي استفاده نمايد. محكوم

 

 جزای نقدی -2-1

جزاي نقدي در گذشته به آن غرامت گفته مي شد.  (31،8،184،گلدوزيان)ترين مجازات مالي اصلي، جزاي نقدي است. مهم

غ خيلي كالن گرفته تا مبالغ كم را در بر مي گيرد كه البته به نوع جزاي نقدي در اغلب جرايم پيش بيني شده است و از مبال

جرم ارتكابي بستگي دارد. جزاي نقدي خيلي مورد استقبال دولت ها قرار مي گيرد،چرا كه پولي به صندوق دولت واريز مي 

جزاي نقدي به اين مجازات  شود و تا حدودي هزينه هاي كالن مبارزه با جرايم را جبران مي كند. علي رغم امتيازات متعدد

هم ايراداتي گرفته شده است، از جمله اين كه عدالت اجتماعي را برقرار نمي كند زيرا ثروتمندان توان پرداخت آن را دارند و 

مورد جرايم  سط و كم اهميت مناسب است ولي دراين مجازات در مورد جرايم متوفقرا قادر به پرداخت آن نيستند. استفاده از 

 و سنگين نه تنها كار ساز نيست بلكه خطرناک نيز مي باشد.مهم 

به نحوي كه  حقوق كيفري ايران جزاي نقدي رابه عنوان يک كيفر تعزيري منطبق با موازين فقهي به رسميت شناخته است.

ي چون حبس گاهي جزاي نقدي قانوناً به تنهايي ضمانت اجراي جرايم تعزيري گرديده و گاهي به  ضميمه مجازاتهاي ديگر

مورد حكم قرار گرفته شده است. قانونگذار ايران در دوران قبل از انقالب و بعد از انقالب تمايلي به استفاده از اين كيفر به 

عنوان  ضمانت اجراي جرايم عليه امنيت از خود نشان نداده است، حتي با تغييراتي كه صورت گرفته 

 (31،8،183گلدوزيان،)است.
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بيني نموده است. از بررسي  قانون جزاي سه جزاي نقد را به عنوان كيفري براي جرايم عليه امنيت پيشحقوق كيفري فران

فرانسه مشخص مي گردد كه قانونگذار فرانسه تمايل به استفاده از جزاي نقدي غير ثابت را داشته است. اين كيفر براي جرايم 

و  38و  313 -1مواد »م جنحه اي و خالفي به عنوان كيفر اصلي و براي جراي« 313 -8م »جنايي به عنوان كيفري تكميلي 

مي باشد، البته قانون جزاي فرانسه دو نوع سياست را در برابر جرايم عليه امنيت در پيش مي گيرد. دسته اول، جزاي « 313

ورت گسترده مورد نقدي به عنوان ضمانت اجراي ناظربر جرايم عليه منافع اساسي ملت كه در اين نوع جزاي نقدي به ص

گيرد و دسته دوم در برابر جرايم تروريستي كه جزاي نقدي كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و بيشترين استفاده قرار مي

 تأكيد را بر كيفر سالب آزادي دارد.

فرانسه  از مقايسه و تطبيق مجازات مقرر چنين حاصل مي گردد كه اگر چه مجازات جزاي نقدي در حقوق كيفري ايران و

پذيرفته شده است ولي حقوق كيفري ايران تمايلي به استفاده از اين ضمانت اجرا در برابر جرايم عليه امنيت ندارد. بر خالف 

حقوق كيفري ايران، جزاي نقدي به عنوان يكي از ضمانت اجراها در برابر جرايم عليه امنيت در حقوق كيفري فرانسه پذيرفته 

 فري فرانسه  مجازات مقرررا به عنوان جزاي نقدي اصلي در كنار حبس پذيرفته است.شده است. البته حقوق كي

 

 مجازات اشخاص حقوقی -2

 مدار دارند و مسوليت كيفري اشخاص حقوقي را جز در موارد خيلي نادر به رسميت نشناختهران طبعي فردقوانين كيفري اي

بيني مجازات براي اشخاص حقوقي شده است. رويه انع از پيشاست. حاكميت اصل فردي بودن مسوليت كيفري در ايران، م

قضايي نيز به همين مدار هر جا سخن از شخص يا كس در مقررات كيفري به ميان آمده مخاطب قانونگذار را انسان شناخته 

 است. منابع فقهي نيز مسوليت كيفري چنين اشخاصي را به رسميت شناخته است.

نونگذار به طور ضمني اشاره به شخص حقوقي دارد اما قانونگذار در اين دو ماده تنها به كيفر ق.م.ا قا 899و  ،89در مواد 

ليكن در برخي از مواد به صورت استثناء به مسئوليت آن ها اشاره شده است. قانونگذار ايران اشخاص حقيقي اشاره كرده است. 

بنابراين در مسوليت كيفري اصل بر  يرش قرار داده است.مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را مورد پذق.م.ا از  83در ماده 
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مسوليت شخص حقيقي است وشخص حقوقي در صورتي داراي مسوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام 

 يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود.

 8334دسامبر 13كه زمان اجراي آن از  8338مارس  9در حقوق كيفري فرانسه قانونگذار به طور صريح با تصويب قانون 

تعيين گرديد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را مورد پذيرش قرار داد. در خصوص مسئوليت كيفري اشخاصي حقوقي در 

 اشاره نموده است. 888ـ 4و  838ـ7توان به مواد جرايم عليه منافع اساسي و نيز جرايم تروريستي مي

 

 مجازات های تکمیلی -3

تكميلي به كيفري اطالق مي شود كه به صورت خاص توسط قانونگذار براي هر جرمي پيش بيني شده و به جهت  مجازات

گاهي اوقات خود قانونگذار عالوه بر مجازات اصلي در مقام تعيين مجازات،  تكميل مجازات اصلي در داد نامه ذكر مي گردند.

را هم تعيين كند كه كند كه عالوه بر مجازات اصلي، مجازات تكميلي  مجازات تكميلي را هم ذكر مي كند و قاضي را مكلف مي

گويند. گاهي اوقات اعمال اين گونه مجازات ها به اختيار دادگاه گذاشته شده است كه  «مجازات تكميلي اجباري»به اين نوع 

 گويند.  «ختياريي امجازات تكميل»دادگاه مي تواند اين مجازات ها را اعمال كند يا نكند كه به اين نوع 

ـ 3»در اين خصوص مقرر مي دارد: 81.ماده  را به مجازات هاي تكميلي اختصاص داده استق.م.ا از  81قانونگذار ايران ماده 

ـ 8ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين 1هاي معين  ـ منع از اقامت در محل يا محل8اقامت اجباري در محل معين 

ـ منع از داشتن 3ـ منع از رانندگي با وسايل نقله موتوري و يا تصدي وسايل موتوري 4ي و عمومي انفصال از خدمات دولت

ـ اخراج بيگانگان از كشور 9ـ منع از خروج اتباع ايران از كشور ،ـ منع از حمل سالح 7دسته چک و يا اصدار اسناد تجارتي 

ـ توقيف وسايل ارتكاب 38جات سياسي اجتماعي ها و دستهـ منع از عضويت در احز اب، گروه33ـ الزام به خدمات عموم 33

ـ انتشار 34ـ الزام به تحصيل 38ـ الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين 31جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم 

 به اختياري بودن اين نوع از مجازات تكميلي اشاره دارد.«مي تواند»كلمه « حكم محكوميت قطعي
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ـ  1ماده  را به مجازات هاي تكميلي اجباري ناظر بر جرايم تروريستي اختصاص داده است. 888ـ  1نگذار فرانسه ماده قانو 

مجرم شناخته مي شوند،  883-8و  883-3اشخاص حقيقي كه براي يكي از جرايم موضوع مواد »چنين مقرر مي دارد:  888

 همچنين مجازات هاي تكميلي زير را تحمل مي كنند:

پيش بيني شده است. همچنين  313-83. محروميت از حقوق اجتماعي، مدني و خانوادگي، براساس راهكارهايي كه در ماده 3

 حداكثر دورة محروميّت، به پانزده سال، در صورت ارتكاب جنايت و ده سال، در صورت ارتكاب جنحه، افزايش مي يابد.

اليت حرفه اي يا اجتماعي كه در اجراي آن، جرم رخ داده است، براساس . محروميت از انجام يک وظيفۀ عمومي يا انجام فع8

پيش بيني شده است. در عين حال، حداكثر دورة محروميت موقت، به ده سال حبس افزايش  313-87راهكارهايي كه در ماده 

 مي يابد.

در عين حال، حداكثر دورة محروميّت،  پيش بيني شده است. 313-13. محروميت از اقامت براساس راهكارهايي كه در ماده 1

 «به پانزده سال در مورد جنايت و ده سال در مورد جنحه، افزايش مي يابد.

به مجازات هاي تكميلي اجباري ناظربر جرايم عليه منافع اساسي ملت اختصاص داده شده است، كه اين  838ـ  4ماده 

ممنوعيت از مشاغل عمومي و اجتماعي، مصادره اشياء ناشي از  مجازات شامل محروميت از حقوق اجتماعي، مدني و سياسي،

 جرم و ممنوعيت از اقامت در برخي از امكان است. 

مجازات تكميلي اجباري ديگري را براي جرائم تروريستي ايجاد نموده است وآن مصادره  883ـ  4قانونگذار فرانسه در ماده 

در ارتباط با برخي از جرايم عليه منافع  838ـ  3تكميلي اختياري در ماده تمام يا قسمتي از اموال مي باشد.  مجازات هاي 

در ارتباط با جرايم تروريستي مي باشد و تحت عنوان محروميت از سرزمين فرانسه مطرح گرديده  888ـ  8اساسي ملت و ماده 

 باشد.است، كه اين نوع محروميت نسبت به افراد مي

 

 مجازات های تبعی  -4

جوامع امروز و سياست هاي امنيتي، دولت ها نسبت به مرتكبين جرايم امنيتي با سوء ظن و وسواس مي يچيدگي به دليل پ

نگرند و جهت جلوگيري از شريک شدن آن ها در قدرت و يا تصدي مناسب حكومتي و حتي تفوق يافتن بر نهاد مدني و 
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ها تحميل مي كنند. هاي تبعي را بر آنت عنوان مجازاتهايي اجتماعي تحهاي اصلي، محروميتغيردولتي عالوه بر مجازات

مقصود از مجازات هاي تبعي، محروميت هاي اجتماعي است كه بدون تصريح به آن ها در حكم محكوميت، به صورت تبعي به 

 اين قبيل محكومين تحميل مي شود. 

و يا محكومين به اعدام كه در نتيجه عفو ق.م.ع محكومين قطعي به حبس جنايي  39اساس ماده  در حقوق كيفري ايران بر

همان قانون محروم مي  34ماده  8مجازات آن ها بخشيده شده بود، به صورت تبعي از كليه حقوق اجتماعي مذكور در تبصره 

امكان تقليل يا رفع اثر از اين محروميت ها در صورتي كه محكوم در زندان حسن اخالق  39ماده  4شدند. هر چند در تبصره 

 نشان مي داد وجود داشت. 

مدت محروميت از حقوق  84ماده  3از ق.م.ا، را به مجازات هاي تبعي اختصاص داده است. در بند  84قانونگذار ايران ماده 

سال، از تاريخ توقف اجراي حكم قطعي دانسته است. در حبس تا  7اجتماعي، در مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد را 

سال از تاريخ اجراي حكم اصلي مي باشد. همچنين  8ز تاريخ اجراي حكم اصلي و در حبس درجه پنج، سال ا 1درجه چهار، 

سال از تاريخ اجراي حكم اصلي  1از ل.ق.م.ا مدت محروميت از حقوق اجتماعي در نفي بلد را،  84ماده 8قانونگذار در بند 

به برخي از  89و  ،8ون جزاي سابق فرانسه در مواد قاندانسته است برخالف ق.م.ا كه در اين خصوص سكوت كرده است. 

محروميت هاي اجتماعي اشاره نموده بود، اين در حالي است كه در قانون جزاي جديد ماده اي را جهت تبيين اين گونه 

 مجازات ها اختصاص نداده است. البته برخي از مواد قانوني متفرقه مصوب در سال هاي قبل همچنان الزم االجرا است.

از مقايسه و تطبيق مجازات هاي مذكور در حقوق كيفري ايران و فرانسه چنين حاصل مي گردد كه حقوق كيفري فرانسه در 

راستاي حذف اين گونه مجازات ها قرار داشته است. هر چند در برخي از قوانين متفرقه مجازات هاي تبعي به صورت محدود 

عليه امنيت امكان پذير است. در مقررات فعلي حقوق كيفري ايران عالوه بر اجرا مي شود و امكان اعمال آن ها بر جرايم 

 مجازات هاي سنگين حدي، مجازات هاي تبعي و محروميت هاي اجتماعي هم به مرتكبين اين قبيل جرايم تحميل مي شود.  
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 اقدامات ارفاقی در مرحله دادرسی -5

 عذرهای قانونی -1-5

يا شرايط خاصي هستند كه علي رغم تحقق جرم و قابليت انتساب آن به مرتكب،بنا به عذرهاي قانوني اوضاع و احوال 

مالحضات سياست جنايي و فايده اجتماعي و در صورت تحقق شرايطي از جمله همكاري متهم در كشف جرم يا تسهيل كشف 

مناسب مي دهد. در حقوق كيفري  آن قانونگذار از تعقيب يا مجازات عمل مجرمانه خود داري، و يا در مجازات مقرر تخفيف

 ايران و فرانسه نيز در ادوار تقنيني مختلف عذر هاي قانوني در قلمرو جرايم عليه امنيت پذيرفته شده است.  

در حقوق اسالم، براي بررسي جرايمي كه امنيت و آرامش جامعه اسالمي را هدف قرار مي دهد به عذرهاي قانوني يا شرعي 

ت توجه ويژه اي شده است. در بحث بغي كه مجازات قتال و جنگ با باغي و رفع دفع فتنه آن ها پيش معاف كننده از مجازا

بيني شده تسليم شدن باغي و ترک صحنه جنگ سبب معافيت از مجازات است و طبق نظريه مشهور فقهاي اهل سنت، اين 

ارند، بلكه چنان چه در حين قيام و شورش مرتكب افراد نه تنها نسبت به ارتكاب بغي و قيام عليه حكومت اسالمي كيفري ند

جرايم ديگري هم عليه اموال و نفوس مسلمانان شده باشند، نسبت به آن ها هم مورد سؤال قرار نخواهد 

همچنين در جرم محاربه و افساد في االرض كه از جرايم شديد عليه امنيت مي باشد، قانونگذار  (3998،333،عوده)گرفت.

محارب را قبل از دستگيري و دستيابي « توبه»ن هر چه سريع تر و كم هزينه تر نظم و آسايش شهروندان، اسالم جهت تأمي

سقوط كيفر محاراب قبل از دستيابي به . حكومت به او را از اسباب سقوط مجازات و كيفر محاربين و قطاع الطريق دانسته است

تصاص به حد محاربه دارد و در ساير حدود چنين چيزي مطرح او جزء مسلمات فقهي و مورد قبول همه مذاهب است، كه اخ

در حقوق ايران در دوران  (3998،338عوده،)نشده است و اجراي حد به عنوان كفاره گناه و جرم ارتكابي محسوب شده است.

تكب در معافيت به تبيين نحوه تأثير گذاري نوع فعاليت مر 3138ق.م.ع مصوب  ،7و  77قبل از انقالب، قانونگذار در مواد 

 قانوني او از مجازات مي پرداخت.
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 833به تبع نظريات فقهي در ماده  33پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، قانونگذار در تصويب قانون حدود و قصاص در سال 

عد از هر گاه محارب و مفسد في االرض قبل از دستگيري توبه كند حد ساقط مي گردد و اگر ب»قانون مذكور آورده بود:

 «.گردددستگيري توبه نمايد حد ساقط نمي

اماعذرهاي قانوني كه در  ،است از ق.م.ا بين جرم بغي و محاربه و افساد في االرض تفكيک قائل گرديده 8،4قانونگذار در ماده 

خالف سيره شرع براي جرم بغي در نظر گرفته شده است نسبت به اين دسته از جرايم اعمال نگرديده است. كه اين امر بر 

مي باشد كه در برخورد با اهل جمل دستور داد كه با فراريان آن ها كاري نداشته باشيد و مجروحان آن ها را « ع»حضرت علي

 حر).نيز نكشيد و اگر كسي وارد شد و در را بست در امان است، اگر چه عكس اين عمل در صفين از ايشان نقل شده است

 (39،1،433،عاملي

فرانسه نيز معاذير قانوني جرايم عليه امنيت در قالب همكاري مؤثر با نيروهاي قضايي و اجرايي پيش بيني در حقوق كيفري 

شده است.اين عذرها در چهار ماده جداگانه آمده است، كه يكي از اين معاذير قانوني براي شروع به جرايم تسليم تمام يا 

، تسليم تا سياست در تجهيزات به قدرت «833 -8م »خارجي  قسمتي از سرزمين و يا نيروهاي مسلح به قدرت و عوامل

و «833 -9م »، خرابكاري «833-3م »، تسليم يا فراهم نمودن اطالعات و اسنادي براي قدرت خارجي «833 -1م »خارجي 

 .، كه اگر اطالع مجرم سبب عدم تحقق جرم يا شناخت ساير مجرمين شود از مجازات معاف مي شود«883 -3»سوء قصد 

پيش بينني شده است كه هر گاه  838 -8آمده است .كه براي جرم تباني موضوع ماده  838 -1معاذير قانوني ديگر در ماده 

قبل از هر گونه تعقيب، تباني كننده به مقامات ذي صالح اطالع دهد به صورتي كه باعث شناخت ساير تباني كنندگان گردد از 

 مجازات قانوني معاف مي شود.

مي باشد. اين معاذير « سالب آزادي»تعديل كننده مجازات  838 -8آمده است. ماده  838 -8قانوني ديگر در ماده معاذير 

، همدستي با قدرت خارجي و اسناد به قصد تسليم «833 -8م »شامل جرايم همدستي با قدرت خارجي به قصد ايجاد دشمن 

و سازمان « 833 -،م »قصد جمع آوري و تسليم اطالعات ، اشتغال به يک حرفه به «833 -7م » به يک قدرت خارجي 

، كه سبب مي شود مجازات حبس مباشر و معاونين به نصف كاهش يابد البته به «883 -3م »بخشيدن به حركات شورش 

 شرط اطالع مقامات اجرايي و قضايي قبل از ختم عمل مجرمانه يا جلوگيري از مرگ يا شناخت ساير مجرمين. 
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آمده است براي جرايم تروريستي پيش بيني شده است كه هر گاه مرتكب شروع به  883 -3ني ديگر كه در ماده معاذير قانو

اجراي يكي از اعمال تروريستي نمايد ولي مقامات قضايي يا اجرايي را مطلع سازد به طوري كه جرم واقع نشود و يا باعث 

 يابد.شناخت مجرمين گردد مجازات سالب آزادي به نصف كاهش مي 

 

 اقدامات ارفاقی در مرحله اجرای حکم -6

 عفو -1-6

يكي ديگر از اقدامات ارفاقي يا تعديل كننده كه براي اسقاط تعقيب دعوي و يا متوقف ساختن اجراي حكم قابل اعمال است، 

ق قوه مقننه اعمال يا عام است كه از طري« عفو عمومي»عفو و بخشودگي مي باشد. اعطاي عفو بر حسب مرجع اعالم كننده به 

يا خاص، كه به « عفو خصوصي» .مي گردد، دادرسي و يا اجراي حكم موقوف و آثار تبعي و تكميلي حكم قطعي زايل مي شود

پيشنهاد يک مقام اجرايي و رئيس مملكت صورت گيرد، كه سبب معاف شدن محكوم عليه از تحمل تمام يا قسمتي از مجازات 

و محكوميت كيفري در پرونده قضايي وي  ابل اجرا به مجازاتي خفيف تر استساختن مجازات ق مورد حكم قطعي و يا جايگزين

 (31،8،173گلدوزيان،)همچنان باقي خواهد ماند.

در خصوص مباني عفو عمومي و خصوصي بايد گفت كه حق بخشودگي امتيازي است كه قواي حاكم هر كشور در اختيار دارد 

د مصالح و منافع گوناگوني را تأمين كند. اين امتياز خصوصاً در جرايم سياسي به رئيس مملكت تا بتواند در اعمال حاكميت خو

اجازه مي دهد تا با عفو سران و رهبران سياسي بار ديگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر كند. عفو خصوصي تدبيري است 

هايي را ندارد. همچنين  ديگر تحمل چنين مجازاتها از جمله مجازات اعدام در وضعي كه جامعه  براي كاهش شدت مجازات

در خصوص مباني عفو عمومي بايد گفت كه عفو عمومي وسيله اي براي زدودن آثار بعضي جرايم از خاطر جامعه، به ويژه به 

 هاي اجتماعي كه جمع كثيري خواسته يا ناخواسته به ارتكاب جرايم گوناگون كشيدههاي سياسي و بحرانهنگام انقالب

شدند و پس از پايان بحران و رفع غائله در معرض اتهام يا تحت تعقيب كيفري قرار مي گيرند. عفو عمومي به مردم اجازه مي

 مي دهد پس از يک دوره آشوب و نابساماني خاطرات گذشته را به دست فراموشي بسپرند. 
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محدود به جرايم  48دامنه شمول ماده ي گرديده بود.ق.م.ع پيش بين 48در مقررات قبل از انقالب اسالمي عفو عمومي در ماده 

بر طرف شد.پس از  3148ق.م.ع اصالحي  44سياسي و عادي ارتكاب يافته با انگيزه سياسي بود. اين محدوديت با تصويب ماده 

ن و پيروزي انقالب، صرف نظر از عملكرد و واقعيت، سياست كيفري به گونه اي بوده است كه نه تنها نسبت به مجرمي

محكومين سياسي ارفاقي نمي شد، بلكه مقررات به نحوي تنظيم  مي شد كه امكان عفو مجرمين سياسي را در هاله اي از  

 ابهام فرو مي برد. 

بر خالف قانون جزاي  3998علي رغم تمايل قانونگذار فرانسه به اعمال محدوديت در شمول اعمال عفو عمومي، قانون جزاي 

. قانونگذار در مواد قانوني مذكور 311 -33تا  311-9ت ناظر بر اعمال عفو عمومي پرداخته است ،مواد سابق به تبيين مقررا

، «311-9م »عالوه بر اين كه تأكيد نموده تمامي مجازات ها اعم از اصلي، تكليمي و تبعي به وسيله عفو عمومي زائل مي شود 

 .«311 -33م » نيز اشاره نموده است وصي  از جرمبه عدم تأثير اعمال عفو عمومي در حقوق خص

اگر چه بنا بر رويه سابق در حقوق كيفري فرانسه اعمال عفو عمومي به صورت گسترده شامل تمامي جرايم اصلي، تكميلي و 

نشان داد كه نگرش قانونگذار به عفو عمومي دچار  8338اوت  3تبعي بوده است اما تصويب آخرين قانون عفو عمومي به تاريخ 

ير شده است و قانونگذار محدوديت هاي را براي اعمال عفو عمومي قائل شده است. آثار نامطلوب عفو عمومي گسترده تغي

جرايم، به ويژه از جهت برگشت جرايم در چند ماه پس از اعمال عفو، قانونگذار را بر آن داشت كه در قانون اخير التصويب، 

پاره اي از  8338خارج نمايد. قانونگذار فرانسه در قانون عفو عمومي مصوب  نوع جرم را از شمول عفو عموميپنجاه بيش ار 

 جرايم عليه امنيت مانند جرائم تروريستي و شركت  در اجتماع  بزهكاران نيز از شمول عفو عمومي خارج كرده است.

نها معتقدند كه منبع اصلي اين اعمال عفو خصوصي در حقوق كيفري فرانسه از طرف حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است. آ

نوع عفو مربوط به حقوق قديم و نظام سلطنتي است و پذيرش آن در يک نظام جمهوري و مبتني بر تفكيک قوا تعجب آور 

دور باره احيا شد. در نهايت در قانون جزاي جديد  ،394فرانسه لغو و در سال  3،73است. از اين روست كه نهاد عفو در سال 

 پيش بيني شده است.  311-،و  311 -7بر عفو خصوصي در مواد  مقررات ناظر
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 آزادی مشروط -2-6

آزادي مشروط يا آزادي قبل از موعد زندانيان به عنوان ابزاري در راستاي مقابله با تكرار جرم، رعايت نظم و آرامش در محيط 

اند و نسبت به محكومين به ته و متنبه شدهزندان، ابراز رحم و شفقت نسبت به كساني كه در زندان رفتاري شايسته داش

به عبارت ديگر آزادي مشروط را مي توان به اقدام قضايي  مجازات حبس در نظام هاي كيفري امروزي پذيرفته شده است.

تاي تعبير نمود كه براساس آن در صورتي كه محكوم، عالئم و قرائني از باز اجتماعي شدن را در رفتار خود نشان داده و در راس

 پذيرش دستورهاي الزامي مقام قضايي تالش  نمايد، بخشي از مجازات سالب آزادي وي منقضي مي شود.

نهاد آزادي مشروط زندانيان، تأسيس حقوقي است كه در قرن نوزدهم ميالدي، نخست در قانون انگلستان  تحت تأثير روش 

ثأثير نظريات طرفداران مكتب تحققي حقوق جزا در سال تدريجي ايرلندي مورد استفاده قرار گرفت. در فرانسه نيز تحت 

 در قانون جزاي اين كشور پذيرفته و از آن به بعد در بسياري از كشورها مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت. 4،،3

گرفته  ق.م.ا بر 83، و 19، ،1مي باشد كه مواد  3117در حقوق كيفري ايران اولين قانون راجع به آزادي مشروط مصوب سال 

ق.م.ا مقررات آزادي مشروط را نسبت به همه محكومين به حبس قابل اعمال مي داند  ،1از همان قانون است. هر چند ماده 

ولي عمالً آزادي مشروط در خصوص محكومين به جرم محاربه به عنوان يكي از مصاديق جرايم عليه امنيت قابل اعمال نيست، 

در اين صورت  ق.م.ا را به معناي حبس بگيريم. 393مندرج در ماده « نفي بلد»اند گفتهها مگر اين كه همان گونه كه بعضي

، قابل در صورت وجود شرايط آزادي مشروط ق.م.ا و 1،3علي رغم حدي بودن مجازات حبس و با توجه به عموم و اطالق ماده 

 (38،3171،مالهام عليه امنيت را خواهد داشت.)اعمال نسبت به اين دسته از مجرمين جراي

از اين  شود.هاي تعزيري نميعبارت محكوميت به حبس تعزيري را به كاربرده است، بنابراين شامل كليه مجازتق.م.ا  47ماده 

قرار شده است. بنابراين فقدان سابقه محكوميت كيفري كه يكي از  جهت محدوديتي براي دفعات استفاده از آزادي مشروط بر

 بود حذف گرديده است. شروط اعطاي آزادي مشروط 

نهاد آزادي مشروط در حقوق فرانسه تحوالت تقيني زيادي به خود ديده است. ورود آزادي مشروط در حقوق كيفري فرانسه با 

مقررات ناظر بر آزادي مشروط در اين  3984تا  8،،3صورت گرفته است. هر چند از سال هاي  4،،3اوت  8تصويب قانون 

اصالح مقررات ناظر بر زندان ها در حقوق فرانسه تغييرات نسبي را نيز در  3984راه نداشته اما در سال كشور تغييراتي را به هم
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صورت  3978دسامبر  39و  3973ژوئن  37آزادي مشروط پديد آورد. با اين همه تحول اساسي در اين زمينه به وسيله قوانين 

ژوئن  34مال شد، تحول اساسي و مهم ديگري كه قانون اع 3998گرفت، صرف نظر از برخي اصالحات جزئي كه در سال 

فرانسه در اين زمينه به وجود آورد سبب تغييرات بسيار اساسي و مهم در نهاد آزادي مشروط در فرانسه شد. آخرين  8333

همان  413تا  483قانون آيين دادرسي كيفري و نيز مواد  711تا  789مقررات الزم االجرا در اين زمينه در حقوق فرانسه مواد 

برخي از شرايط ماهوي اعطاي آزادي مشروط را نيز تغيير داده است. از اين رو  8333ژوئن  34قانون مي باشد. قانون اصالحي 

براي بازپذيري اجتماعي از سوي محكوم به عنوان يكي از شرايط اعطاي آزادي « داليل قوي»در حالي كه پيش از اين ارائه 

از عبارت « داليل قوي»انون آيين دادرسي كيفري بيان مي شد. قانونگذار در اصالحيه اخير به جاي ق 789مشروط توسط ماده 

سخن گفته است. براساس قانون جديد اصالحي، صالحيت قاضي اجراي مجازات تا جرايمي كه داراي « تالش يا سعي جدي»

سال و كمتر از  1ت اعطاي آزادي مشروط تا همچنين صالحي« . اصالحي 713م »باشند افزايش يافته استسال حبس مي 33

قانون آيين دادرسي كيفري امكان اعمال آزادي مشروط براي  789آن نيز همچنان برخوردار است همچنين براساس ماده 

 باشد. سال از اجراي مجازات مي 34محكومين به حبس ابد وجود دارد كه شرط استفاده از آن گذشت 

 

  تعلیق اجرای مجازات -3-6

به معناي به تعويق و تاخير انداختن مجازات مجرماني است كه قانونگذار اميدوار است در فرصتي كه به »تعليق اجراي مجازات، 

تعليق اجراي مجازات به صرفه و صالح مجرم است، چون با صدور حكم تعليق از « جويند. بخشد براي بهبود خود بهرهآنان مي

شود تا با خودداري از ارتكاب جرم و رفتار خود، عمالً افتد و به محكوم فرصتي داده ميميطرف دادگاه، اجراي حكم به تاخير 

باشد،چون استفاده از تعليق نه تنها وفاداري خود را به اجراي قوانين به اثبات برساند تعليق اجراي مجازات به نفع جامعه نيز مي

ها و مخارج زندگي نيز جويي در هزينههشود، بلكه باعث صرفموجب جلوگيري از آثار سوء زندان مي

 (813،،،31وليدي،)گردد.مي
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هاي مكتب تحققي است كه محكوم عليه به موجب آن از اجراي كيفري ـ به ويژه كيفر حبس و تعليق اجراي مجازات از آورده

ر است براي ارفاق و مساعدت آيد، بلكه وسيله و ابزايابد. تعليق حقي براي مجرم به حساب نميشرايط نامناسب آن رهايي مي

 ها به دادگاه داده شده است.نسبت به مجرم كه در جهت رعايت اصل فردي كردن مجازات

مذكور قانون  43الي  87بيني گرديد و مواد پيش 3138در حقوق كيفري ايران نهاد تعليق براي نخستين بار در ق.م.ع مصوب 

در مورد محكوميت به جرايم از درجه جنحه قابل اجرا بود و شامل تعداد و نهاد تعليق فقط  به اين امر اختصاص داده شد

نيز مقررات تعليق اصالح شد، ولي در اين قانون قلمرو اعمال تعليق در  3137شد. متعاقباً در سال ها ميناچيزي از محكوميت

ماده به  ،3ازات مشتمل بر قانون تعليق اجراي مج 3183اي محدودتر شد. سرانجام در سال هاي جنحهمورد محكوميت

هاي به حبس تاديبي و جزاي نقدي و يا هر دو مجازات كه ناشي از تصويب رسيد. به موجب ماده يک اين قانون، محكوميت

تواند با احراز شرايط معيني، اجراي ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد و مجازات آن، قانوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد، دادگاه مي

 را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكوميت معلق كند. مجازات 

با افزايش تعداد جرايم غير قابل تعليق ق.م.ا از  83. در ماده بيني كرده استنهاد تعليق را پيشنيز ق.م.ا  84نونگذار در ماده قا

ـ جرايم عليه امنيت 3و تعليق نيست: صدور و اجراي مجازات در مورد جرايم زير و شروع به آنها قابل تعويق »دارد: مقرر مي

ـ جرايم سازمان يافته، سرقت مسلحانه يا 8داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تاسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، 

ـ قدرت نمايي و ايجاد مزاجمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرايم عليه عفت 1مقرون به آزار، آدم ربايي و اسيد پاشي، 

گردان، مشروبات الكلي و سالح و مهمات و ـ قاچاق عمده مواد مخدر يا روان8ومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشاء، عم

ـ جرايم اقتصادي با موضوع 3ـ تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في االرض، 4قاچاق انسان، 

 «جرم بيش از يک صد ميليون ريال.

تعليق همراه با تعهد »و  «تعليق آزمايشي»، «تعليق ساده»بيني كرده است قوق فرانسه قانونگذار سه نوع تعليق را پيشدر ح

دهد محكوميت مرتكب به يک مجازات به شرط آن تعليق ساده عبارت است از تاسيسي كه اجازه مي«. انجام كار عام المنفعه

گري نشود كان لم يكن و بي اثر اعالن شود. اين تاسيس همچون ساير كه وي در يک دوره زماني مشخص مرتكب جرم دي

توان به تراكم زدايي يعني كاستن از هايي برخوردار بوده است، از جمله امتيازهاي اين تاسيس ميتاسيسات از امتيازها و كاستي
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اً نماياندن اعتماد نسبت به شخص بزهكار ها و نهايت هاي زندانجويي براي دولت در هزينهبار زندان و تعداد زندانيان و صرفه

اشاره كرد. اما در كنار اين محاسن نبايد از معايب اين نهاد نيز غافل بود از جمله آن كه از صالبت و كارايي كيفر حبس كاسته 

ر نظر مردم آيد و در نتيجه دشود، چرا كه در اذهان عامه مردم، كيفري قهرآميز و داراي وصف ارعاب انگيز به شمار نميمي

 شود، همچنين در دوران تعليق هيچ گونه كمک و كنترل و نظارتي بر بزهكاري وجود ندارد. نوعي تبرئه محسوب مي

 

 تعويق اعالن مجازات -4-6

تواند پس از احراز مجرميت در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي»دارد: چنين مقرر ميق.م.ا از  19در ماده 

الحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است متهم با م

بيني ـ پيش8ـ وجود جهات مخففه، 3در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: 

 « .ـ فقدان سابقه كيفري موثر8بات جبران، ـ جبران ضرر و زيان و يا برقراري ترتي1اصالح مرتكب، 

تواند با احراز شرايط مذكور اي ميتعويق صدور حكم محكوميت در حقوق كيفري فرانسه بر اين اساس است كه دادگاه جنحه

به مدت يک سال صدور حكم مجرميت را به تعويق بياندازد. قانونگذار فرانسه دو قسم تعويق صدور حكم  318ـ33در م 

سه شرط جهت استفاده از تعويق صدور حكم  318ـ33بيني نموده است ساده و آزمايشي. براساس ماده يت را پيشمحكوم

بيني شده است، قريب الوقوع بودن باز پذيري ، اصالح مجرم و در شرف جبران بودن منافع از دست رفته محكوميت پيش

زات تنها نسبت به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه در ديده و در شرف جبران منافع جامعه. تعويق صدور حكم مجابزه

 جلسه اعالل راي حاضر باشند امكان دارد. 
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 نتیجه گیری

تكيه بر پاسخ هاي كيفري سركوبگر  اولويت نخست حقوق كيفري ايران و فرانسه در زمينه پاسخ دهي به اعمال مجرمانه عليه  

اصلي ناظر بر اين جرايم در حقوق كيفري اين دو كشور تفاوت هايي نيز امنيت بوده است. البته در انتخاب مجازات هاي 

مشاهده مي شود. در حقوق كيفري ايران امكان استفاده از مجازات سالب حيات )اعدام( در خصوص جرايم عليه امنيت وجود 

مايلي به اجراي آن به دارد، هر چند شارع مقدس چندان نظر خوشي به مجازات سالب حيات )اعدام( نداشته و در نتيجه ت

 .عنوان مجازات ندارد، قانونگذار ايران اعدام را به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي ناظر بر جرايم عليه امنيت پذيرفته است

از ديگر ضمانت اجراي كيفري سركوبگر قطع عضو مي باشد كه قانونگذار ايران آن را به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي جرم 

اقدام به تعديل كيفرهاي بدني همچون قطع  3793گرفته است، قانونگذار فرانسه در رويكردي نوين از سال  محاربه در نظر

 عضو نمود به طوري كه در قانون جزاي جديد شاهد كيفري به عنوان قطع عضو نمي باشيم.

رفته شده است، در حقوق كيفري تبعيد از ضمانت اجراهاي ناظر بر جرايم عليه امنيت مي باشد كه براي جرم محاربه در نظر گ

 فرانسه اين كيفر به حبس جنايي سياسي دائم تبديل شده است.

حبس يكي از اصلي ترين مجازات ها در حقوق كيفري ايران و فرانسه مي باشد و هر دو نظام كيفري به طور گسترده از اين 

 ضمانت اجرا در برابر مجرمين جرايم عليه امنيت استفاده مي كنند.

نقدي در حقوق كيفري ايران و فرانسه به عنوان ضمانت اجراي كيفري پذيرفته شده، هر چند جزاي نقدي با موازين  جزاي

فقهي به رسميت شناخته شده است ولي حقوق كيفري ايران تمايلي به استفاده از اين ضمانت اجرا در برابر مجرمين جرايم 

 سه آن را به عنوان مجازات اصلي در كنار حبس پذيرفته است.عليه امنيت ندارد، برخالف ايران حقوق كيفري فران
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