
 

 

  نقد و بررسی حکم به محرومیت از مرخصی از زندان

 

  *ابوالفضل یوسفی

  رأيمشخصات 

  92099702697003081شماره دادنامه: 

  دادگاه عمومی جزایی تهران 1174شعبه : کننده سیدگیرمرجع بدوي 

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 63شعبه : کننده رسیدگیمرجع تجدیدنظر 

  

  وقایع پرونده .1

ه عمـومی جزایـی   دادگـا  1174به موجب کیفرخواست تقدیم شده به شـعبه  

دار متهم به تعدد سرقت تعزیري ساده پس از محاکمه به دلیـل   تهران، فردي سابقه

شرکت در یک فقره سرقت اتومبیل و شرکت در پنج فقـره سـرقت از لـوازم داخـل     

قانون مجازات اسالمی به تحمل سـه   20و  19، 657، 656خودروها به استناد مواد 

، ضربه شالق تعزیري، محرومیت از مرخصـی در طـول ایـام حـبس     70سال حبس، 

سـال در   10محرومیت از اقامت در دو استان البرز و تهران، اقامت اجباري به مـدت  

تضامنی با شریک جرم محکوم شده اسـت. شـعبه    به صورتشهر خورموج و رد مال 

دادگاه تجدیدنظر تهران در مقام رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهم،  63

چنین حکم صادر کرده است: اوالً مستندات دادنامه بدوي هـیچ یـک مجـوز صـدور     

حکم به محرومیت از مرخصی در طول مدت کیفر حبس را به دادگاه محترم بـدوي  

  
دکتراي حقوق کیفري و جرم شناسی و عضو گروه کیفـري مطالعـات و اسـتخراج رویـه قضـایی کشـور        *

 .)قضاییه(وابسته به پژوهشگاه قوه 

Yusefi_9@yahoo.com 
، 1394 ، پژوهشگاه قوه قضاییه، بهارمجموعه آراء منتخب کیفري، )مطالعات آراء قضاییرأي (ه ــدفتر فصلنام. 1

  .، قابل دسترسی در: دفتر فصلنامه رأي (مطالعات آراي قضایی)136ص 

  رأي: مطالعات آراي قضاییفصلنامه /  50

بنابراین محرومیت از مرخصی در طول مدت کیفر حبس به دلیل فقد نـص   دان نداده

 بـه صـورت  مـال  . ثانیـاً صـدور حکـم بـه رد     شـود  یمقانونی از دادنامه بدوي حذف 

جـرم سـرقت چنـین     درخصوصتضامنی نیازمند نص است و همانطور که می دانیم 

منی بودن رد مـال  تضا شیوه هذا علیمقرر نگردیده است.  گذار قانونترتیبی از سوي 

البرز و تهران  هاي استان. ثالثاً محرومیت از اقامت در شود یماز دادنامه بدوي حذف 

قـانون   20اینکه فاقد مدت هسـتند بـه دلیـل مغـایرت بـا صـراحت مـاده         به لحاظ

 63. ماحصل حکم صـادره از شـعبه   شود یممجازات اسالمی از دادنامه بدوي حذف 

 توان یممحرومیت از مرخصی از زندان را  درخصوصان دادگاه تجدیدنظر استان تهر

  با این عبارت خالصه کرد:

دان به عنوان مجازات تکمیلی باید ــرخصی از زنــم به محرومیت از مــحک

  به موجب قانون باشد.

  و بررسی نقد .2

  تجدیدنظر و بدوي آراء مبانی اختالف الف) تحلیل

به قانون است. ایـن   يرأیکی از معیارهاي دادرسی عادالنه، اصل مستند بودن 

حقـوق   ینتـأم و در  گیـرد  یمـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات قـرار   ادامهاصل در 

قـانون   166ت این اصـل بـه حـدي اسـت کـه اصـل       میمتهم نقش بسزایی دارد. اه

باید مستدل و مسـتند بـه مـواد     ها دادگاهاساسی کشورمان بیان داشته است: احکام 

قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شـده اسـت. دادگـاه بـدوي اگرچـه      

مـا محرومیـت از مرخصـی از    ا نکرده،مستند محرومیت از مرخصی از زندان را بیان 

و  هـا  زنـدان سـازمان   اجرایـی نامـه   آیـین سـوم   بخشه فصل سوم یاصالح زندان در

، پذیرفتـه  قضاییه قوه ریاست محترم  1389مصوب  شورک یتیو ترب ینیاقدامات تأم

 63و نگارش نوشتار حاضر در حال اجراست. شعبه  يرأشده است و در زمان صدور 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران بدون استدالل تفصیلی صرفاً بـه دلیـل ذکـر    

، محرومیت از مرخصی از زندان را نقض و از دادنامه بدوي حـذف  يرأنشدن مستند 

خـود را ذکـر    يرأ مسـتند  ،بـدوي کرده است. به روشنی معلوم نیست اگـر دادگـاه   

 یتـ یو ترب ینیو اقـدامات تـأم   ها زندانسازمان  اجرایینامه  آیین 221(ماده  کرد یم
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 زیرا اگر ،یا نه شد یم)، آیا بازهم حکم به محرومیت از مرخصی از زندان نقض شورک

بایـد   دانسـت  ینمنامه را براي تعیین مجازات کافی  دادگاه تجدیدنظر استناد به آیین

با علم به عدم وجود مجـازات محرومیـت از مرخصـی از زنـدان در قـانون مجـازات       

اسالمی و قوانین خاص، مستند بـه قـانونی نبـودن مجـازات، ایـن قسـمت از حکـم        

محرومیت ". از طرف دیگر، در دادنامه دیگري حکم به ردک یمدادگاه بدوي را نقض 

گـاه  بدون ذکر مستند قانونی کـه از همـین شـعبه بـدوي داد     "از مرخصی از زندان

 ییـد تأدادگاه تجدیدنظر تهـران   53توسط شعبه  ،صادر شده) 1174جزایی تهران (

 وجب شـده ـــ مستدل نبودن و اخـتالف آراي صـادره ابهامـاتی را م    1ه است.گردید

مجازات تکمیلی است یـا سـلب    ،زندانمثال، معلوم نیست مرخصی از  به طوراست. 

 نامـه  آیـین بـه   توانـد  یمـ امتیاز اداري و آیا دادگاه کیفري در مقام تعیـین مجـازات   

استناد کند یا خیر. بررسی و تحلیل ماهیت و آثار حکم به محرومیت از مرخصـی از  

 زندان هدف نوشتار حاضر است.

  شده مطرح حقوقی مبانی و احکام بررسی و ب) نقد

 "ماهیـت مرخصـی  "نـاظر بـر    شـود  یم متبادرکه به ذهن نخستین موضوعی 

است. به عبارت دیگر مرخصی حـق اسـت یـا امتیـاز اداري. فـارغ از هرگونـه بحـث        

حقوقی نباید فراموش کرد که محکوم به حبس، وقتی درحـال اجـراي حکـم تلقـی     

زیرا مجازات حبس معنایی غیـر   شده باشد،آزادي رفت و آمد وي سلب که  شود یم

آوردن  بـه دسـت  از سلب آزادي رفت و آمد محکوم نـدارد. از ایـن رو مرخصـی یـا     

آزادي رفت و آمد براي مدت معین حین اجراي حکـم، مغـایر بـا ماهیـت مجـازات      

 زمـان  هـم حبس است. با این وجود، هدف از اجراي هر مجـازاتی دفـاع از جامعـه و    

وي براي بازگشت به جامعه است. در همین راستا مـاده   سازي آمادهاصالح بزهکار و 

 نسـبت بـه همـه   بایـد  ن مقرر داشته است: یک اعالمیه اصول اساسی رفتار با زندانیا

انسانی رفتـار شـود. مـاده پـنج      يها ارزشو  کرامت ذاتی ناشی از زندانیان با احترام

برخورداري زندانی از تمام حقـوق منـدرج در منشـور حقـوق بشـر       ،اعالمیه مذکور

  
  .دادگاه تجدیدنظر استان تهران 53صادره از شعبه  9209970269600938دادنامه شماره  .1
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حقـوق اقتصـادي،    -(اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثـاق حقـوق مـدنی و سیاسـی    

اجتماعی و فرهنگی) را مورد تاکیـد قـرار داده اسـت. بـدیهی اسـت برخـورداري از       

حقوقی مانند اشتغال، داشتن خانواده، آموزش و غیره مستلزم برخـورداري از آزادي  

از این حقوق نیز محـروم کنـد   فرد را  تواند یماست. مجازات زندان در معناي خاص 

حقـوق بشـر،    يهـا  آمـوزه موضوع حکم دادگاه نبـوده اسـت. از ایـن رو،     که حالیدر 

مثـال در سیاسـت کیفـري،     به طـور . تحوالتی را در نظام کیفري موجب شده است

نهادهایی مانند مرخصی، زندان باز، زندان نیمه باز و غیره ایجاد شده اسـت. بـا ایـن    

اقی است که آیا استفاده از مرخصی حین اجراي حکـم حـبس،   وجود هنوز پرسش ب

حق است یا امتیاز اداري. پاسخ به این پرسش واجد فایده تئوري و عملـی اسـت. از   

ق یـا مجـازات   ــد حــدیــوع تحـموض تواند یمنظر تئوري اگر مرخصی حق باشد، 

اکتساب اسـت و  و اگر امتیاز باشد، مستلزم تالش زندانی براي استحقاق و  قرارگیرد

از نظـر عملـی،    .قرارگیـرد موضوع حکم دادگاه  تواند ینمدر این فرض تالش زندانی 

تنها با قانون از پیش  "قبح عقاب بال بیان"اگر مرخصی حق باشد، به اقتضاي قاعده 

این حق را محدود کرد. در ایـن فـرض بـه دلیـل عـدم       توان یماعالم و منتشر شده 

ن موجـود اسـت.   ـــ وانیــاه بدوي مخدوش و مغایر با قوجود نص قانونی، حکم دادگ

دادگاه تجدیدنظر استان تهران استفاده از مرخصی را حـق   63شعبه  رسد یمبه نظر 

محرومیـت از مرخصـی در طـول مـدت کیفـر      «زیرا مقرر داشته اسـت:   تلقی کرده،

همچنـین، صـرف نظـر از    ». شود یمحبس به دلیل فقد نص قانونی از دادنامه حذف 

گفت دادگاه بدوي نیـز   توان یمقد نص قانونی به عنوان دلیل نقض دادنامه بدوي، ف

چراکه سلب آن را به عنـوان تکمیـل مجـازات     تلقی کرده؛مرخصی از زندان را حق 

مورد حکم قرار داده است. بنابراین، دادگاه بـدوي و دادگـاه تجدیـدنظر اسـتفاده از     

اما در امکان تحدید این حـق بـه عنـوان تکمیـل مجـازات       دانند یممرخصی را حق 

و  هـا  زنـدان سـازمان   اجرایـی نامـه   آیـین اختالف نظر دارند. برخالف نگـاه محـاکم،   

، مرخصـی را امتیـاز اداري دانسـته    1389اصـالحی   شورک یتیو ترب ینیاقدامات تأم

 یمرخصـ  ياعطا«مذکور چنین مقرر داشته است:  نامه آیین 213است. تبصره ماده 

ت یـ ول به رعاکاز آن مو يگردد و برخوردار ینم یحق تلق یکان به عنوان یبه زندان
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همــان  221همچنــین مــاده ». باشــد یازات الزم مــیــســب امتکمقــررات زنــدان و 

 بـه طـور  ، براي برخورداري از امتیاز مرخصـی اسـتثنائاتی قائـل شـده کـه      نامه آیین

ات یمسـتثن «ماده مقرر داشته است: . این شود ینماتوماتیک شامل برخی محکومین 

الـف ـ    :باشند یم یمستثن یمرخص ير از شمول اعطاین زیومکمح: یمرخص ياعطا

ق یـ از طر يگـر یا مقرون به آزار، ربودن مـال د یسرقت مسلحانه و  جرایمن یومکمح

و سـازمان   يبانـد  جـرایم  ،ربـایی  آدمشـور،  کت یه امنی، اقدام علی، جاسوسیزن فکی

، اخـالل در نظـام   یدپاشـ یز فساد و فحشاء، اسکردن مراکبه عنف، دائرافته، تجاوز ی

ا عمـده  یـ ، قاچاق مسلحانه و یلکع و فروش مشروبات الید، توزی، ورود، تولياقتصاد

اب کـ ت بـه ارت یـ ومکسه سـابقه مح  ين دارایومکب ـ مح  .ها مواد مخدر و روانگردان

ن بـه قصـاص و   یومکـ د ـ مح  .ه به شرارت مشـهورند ک ینیومکج ـ مح  .همان جرم

متفـاوتی بـراي    کـامالً مبنـاي   هـا  زنـدان اجرایی سازمان  نامه آیینبنابراین، ». اعدام

و صدور حکم به محرومیت از مرخصـی از زنـدان را    کند یممرخصی از زندان مطرح 

مرخصـی امتیـازي اداري اسـت     یک سومواجه کرده است. زیرا از  تر يجدبا چالشی 

که به عنوان پاداش به جهت تالش براي اصـالح و حسـن رفتـار بـه بزهکـار تعلـق       

و ماهیت اصالحی و بازپرورانه دارد، از طرف دیگر همانگونه کـه مـاده دوم    گیرد یم

تبعـیض در رفتـار بـا زنـدانیان تاکیـد       برعدماصول اساسی رفتار با زندانیان اعالمیه 

صـفانه نیسـت بـه صـرف ارتکـاب رفتـار مجرمانـه پرخطـر، امکـان          کرده اسـت، من 

برخورداري از مزایاي حسن رفتار و ندامت را به موجب حکم دادگاه از محکوم سلب 

کرد. عالوه براین، اختیار وضع چنین محرومیتی از اختیـارات قاضـی نـاظر زنـدان و     

ازات تکمیلـی  ناشی از رفتار زندانی در مدت اجراي حکم است؛ به همین دلیـل مجـ  

محـل تردیـد اسـت. همچنـین نبایـد معایـب اداري تلقـی کـردن          ،کردن آنتلقی 

مرخصی را از نظر دور داشت. زیرا ماهیت امتیازي استفاده از مرخصی اگرچـه مـانع   

از صدور حکم به محرومیت از مرخصی است اما به معنی اداري کـردن آن و خـروج   

دالنه به عنوان یکـی از حقـوق بنیـادین،    از ضوابط دادرسی عادالنه است. دادرسی عا

دارد و از لحظه تحت نظر قرار گرفتن تا پایان اجراي حکـم   يا گستردهچتر حمایتی 

حـق   ،. اقتضاي عـدالت آن اسـت کـه زنـدانی محـروم از مرخصـی      شود یمرا شامل 
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را داشته باشد. بنابراین اداري تلقی کردن محرومیـت از   طرف بیاعتراض نزد مرجع 

بـه معنـاي خـروج از ضـوابط دادرسـی عادالنـه و غیـر         توانـد  یممرخصی از زندان، 

  منصفانه باشد.

انونی متعدد ــواد قــاست. در م "به قانون يرأمستند بودن "دومین مسئله، 

قانون  374مثال ماده  ربه طوبه قانون تاکید شده است:  يرأمستند بودن  بر لزوم

عمومی و انقالب  هاي دادگاهقانون تشکیل  9، ماده 1392آیین دادرسی مصوب 

عمومی و انقالب  هاي دادگاهقانون آیین دادرسی  214و ماده  1381اصالحی 

دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد  يرأ: اند داشتهمقرر  1378

د که براساس آن صادر شده است. قانون در معناي خاص ــو اصولی باش "ونــقان"

شوراي نگهبان رسیده  ییدتأبه معناي مصوبات مجلس شوراي اسالمی است که به 

و در روزنامه رسمی منتشر شده است. در  کند یم ییدتأیا مجمع تشخیص مصلحت 

، ها نامه آیینمعناي عام، قانون عالوه بر مصوبات مجلس شوراي اسالمی شامل 

است که از طرف نهادهاي صالح اجرایی یا قضایی  ییها دستورالعملو  ها نامه بخش

منظور از مستند قانونی، صرفاً مصوبات قوه مقننه  رسد یم. به نظر شوند یموضع 

مستقیماً با حقوق  ها مجازات؛ زیرا نظام شود ینم نامه بخشو  نامه آییناست و شامل 

یا  نامه آییناز طریق  ها مجازاتو آزادي مردم سروکار دارد و منطقی نیست 

این استدالل را با تردید  تواند یمکه  اي ینهقراین وجود تعیین شود. با  نامه بخش

 ها دادگاهقضات " داشته است:مقرر  باره در این قانون اساسی 170اصل مواجه کند. 

دولتی که مخالف با قوانین و  يها نامه آیینو  ها نامهمکلفند از اجراي تصویب 

قوه مجریه است خودداري کند و  مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات

. ظاهر "مقررات را از دیوان عدالت اداري تقاضا کند گونه اینابطال  تواند یم کس هر

را  ها نامهو تصویب  ها نامه آیین تواند یمعبارت حاکی از آن است که قاضی دادگاه 

قوانین و مقررات اسالمی یا خود قرار دهد، مگر در مواردي که مخالف  يرأمستند 

مقام واضع باشد. نویسنده معتقد است این اصل مجوز  خارج از حدود اختیارات

 نیست، "اتتعیین مجاز"یا تصویب نامه براي  نامه آیینبه  "دادگاه کیفري"استناد 

باید  آنو اجراي  مجازات به حکمقانون اساسی آمده است:  36زیرا اوالً در اصل 
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باشد. ثانیاً قانون در قانون اساسی  "قانون" موجب بهو  صالح دادگاه یقطرتنها از 

و تصویب  نامه آیینبه مصوبات مجلس شوراي اسالمی اطالق شده است و شامل 

وضع کرده باشد  ،مجازاتکه  يا نامهیا تصویب  نامه آیین. بنابراین شود ینمنامه 

خالف قانون است و قاضی دادگاه کیفري مکلف به امتناع از اجراي آن است. بدیهی 

یا تصویب نامه با رعایت قید  نامه آییناست در محاکم حقوقی یا اداري استناد به 

که است. بنابراین، اصل قانونی بودن مجازات مقتضی آن است  بالمانعمذکور 

مجازات تکمیلی نیز در قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی وضع شده باشد. 

محرومیت از مرخصی از زندان در هیچ ماده قانونی تصریح نشده است و به تعبیر 

  دادگاه تجدیدنظر استان تهران، نص قانونی وجود ندارد. 63شعبه 

ت. سومین مسئله، آثار منفی ناشی از محرومیت از مرخصی از زندان اس

را در سطح فردي و اجتماعی ایجاد  اي یدهعدزندانی کردن بزهکار مشکالت 

و  ها یماريب، انتقال ها خانوادهشدن  سرپرست بی. انتقال تجربیات مجرمانه، کند یم

از مشکالت ناشی از محکومیت  ییها نمونهشغلی  يها فرصتیا از دست دادن شغل 

عمومی نگهداري از زندانیان و زندان، گسترش  هاي ینههزبه حبس است. افزایش 

و  ها زندانامنیت در  ینتأمجدید،  يها زندانجمعیت زندانیان و نیاز به ساخت 

از  ها حاکمیتاصالح و بازپروري نیز به عنوان بخشی از عوامل استقبال  هاي ینههز

 رسد یم به نظر، سیاست حبس زدایی در دوران معاصر است. با وجود این واقعیات

اصرار بر محرومیت از مرخصی و نادیده گرفتن آثار اصالحی آن فاقد توجیه منطقی 

  است.


