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حسن حاجي تبار فیروزجائي1 

چكيده
 ب��ا توجه ب��ه ناكارآمد بودن مجازات حبس ���� به ویژه حبس هاي كوتاه م��دت �� در اصالح 
و بازپ��روري زندانیان، همچنین ب��ه دلیل جرم زا بودن محیط زن��دان، هزینة اقتصادي زندان، 
مش��كالت بهداش��تي و رواني موجود در آن و غیر پیش بیني برنامه هاي جایگزین حبس الزم 
و مفید به نظر مي رس��د. بر همین اس��اس، امروزه، سیاس��ت گذاران جنائي ایران در راس��تاي 
حبس زدایي و منع اس��تفادة بي رویه از مجازات حب��س، اقدام به تدوین الیحه اي تحت عنوان 
»مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان« نموده اند. این مقاله ضمن معرفي و بررسي گونه هاي 
سنتي و نوین جایگزین هاي حبس در نظام عدالت كیفري ایران، نتیجه گیري مي كند كه نه تنها 
تصوی��ب قوانین و مقررات ش��فاف و جام��ع در این زمینه مفید و ضروري اس��ت، بلكه اجراي 

موفقیت آمیز این قوانین، نیازمند فرهنگ سازي مناسب در جامعه است.
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1. دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران
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مقدمه 

مج��ازات حبس ب��ه منزلة یك مجازات اصلی ، از نیم��ه دوم قرن هجدهم به عنوان 
یك واقعیت  گریزناپذیر در نظام های كیفری بس��یاری از كشور ها وجود دارد. هرچند 
در سیر تحول نظام مجازات شاهد تحوالتي در روي كرد به فلسفة مجازات حبس و 
چگونگي اجراي بهتر آن هستیم1، ولي پس از جنگ دوم جهاني ، تحت تأثیر اقدامات 
جنبش دفاع اجتماعي در زمینة رعایت و احترام به حقوق بش��ر)95  ،87 : 3(  ��  به 
 وی��ژه ب��ا ص��دور  ا.ح.ب. و م.ب.ح.م.  )71 : 1( ، حق آزادي كه پس از حق حیات 
یكي از اساس��ي ترین حقوق بش��ر محسوب مي ش��ود، جایگاه خود را پیدا كرد و 
بر همین مبنا چهارچوب روابط قواي حاكم بر ش��هروندان باز تعریف ش��د. رواج 
یافتن حقوق ش��هروندي موجب افزایش تكالیف حكمرانان ش��د. مردم به دنبال 
دولت هاي پاسخگو بودند و انتظار داشتند كه حاكمان حقوق اولیة همة شهروندان 
���� از جمله حق حی��ات و حق آزادي �� را به صورت كامل ، هم در برابر مردمان 
متجاوز و هم در برابر كارگزاران حكومت، حفظ و حراس��ت كنند. اهمیت حقوق 
اساس��ي شهروندان �� به ویژه حق آزادي �� سلب آزادي از افراد را به عنوان یك 
استثنا و آخرین حربه مطرح كرد و گستردگي استفاده از حبس و بازداشت موقت 
را زیر س��ؤال برد و س��لب آزادي تنها براي موارد مهم و خطرناك مجاز ش��مرده 
ش��د. بدین ترتیب مش��روعیت حبس دچار تردید ش��د و كمتر كسي سلب آزادی 
از تم��ام مجرمان را پذیرفت. نتایج  مطالعات و آمارها نیز نش��ان دادند كه حبس 
چ��ه از منظر فلس��فة ارعاب و بازدارندگي و چه از منظر فلس��فة اصالح و درمان 
با شكس��ت مواجه شده اس��ت )17 ، 16 :2 و 69 ، 67 : 11 و 92 : 13 (. در عین 
حال ، انتقادهاي گسترده اي به آثار منفي زندان از لحاظ اقتصادي، جرم شناختي و 
اجتماعی وارد شد.2 این اشكاالت گسترده در كنار شكست عملي مجازات حبس 
1. براي آگاهي بیش تر از تاریخ تحوالت نظام مجازات ها به ویژه مجازات حبس ر.ك.: صفاري، علي؛ كيفرشناسي 

)تحوالت، مباني و اجراي كيفر سالب آزادي(؛ چاپ اول، انتشارات جنگل، صص 33-185.
2. براي تفصیل راجع به عوامل عملي ناكارآمدي مجازات حبس: ر.ك.: نجفي ابرندآبادي، علي حسین؛ كيفرهاي 
جامعه مدار؛ دیباچه در: كيفرشناسـي؛ برنار، بولك؛ چ چهارم، انتش��ارات مجد، آبان 1384، ص 3 و حاجي تبار 
فیروزجائي، حس��ن؛ جایگزین هاي حبس در حقوق كيفري ایران؛ با دیباچة صفاري، علي؛ چاپ اول، انتش��ارات 

فردوسي، 1386، صص 39-54.
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و تردیدهایي كه در مش��روعیت نظ��ري13 آن پدید آمده بود، همة متفكران علوم 
جنائي را واداشت كه به دنبال جایگزین هایي براي مجازات حبس باشند. 

در ای��ران ، با وجود  كوش��ش ها و هزینه ها در جه��ت روش هاي اجرائي بهتر و 
صحیح ت��ر مجازات حبس، در دس��ت یابي به اهداف پیش بیني ش��ده در قوانین و 
مقررات )اصالح و بازپروري و بازس��ازگاري24( ناموفق بوده است35. به همین دلیل ، 
در س��ال هاي اخیر تحت تأثیر توصیه های س��ازمان ملل متح��د و تجربة موفق 
4 و 

كشورهاي دیگر و نیز به دلیل ناكارآمدی برنامه هاي اصالح و درمان در ایران6
به ویژه نگرش رئیس قوه قضائیه به مس��ألة زندان در فقه )22 : 17(، تالش هایي 
به منظور تحدید موارد اس��تفاده از مجازات حب��س و متنوع كردن مجازات ها در 
چهارچوب سیاست حبس زدایی صورت گرفته است. تدوین الیحة »مجازات هاي 
5 نش��ان مي دهد كه ایران هم در صدد برطرف كردن 

اجتماعي جایگزین زندان«7
مشكل حبس محوري در نظام عدالت كیفري ملي خود است.    

بدین ترتیب ، جهت حركت چه در ایران و چه در كش��ورهاي دیگر، به س��مت 

1. ب��رای اطالع بیش تر از مبانی نظ��ری جایگزین های حبس ر.ك.: صفاری، علی؛ تقریرات كيفرشناسـی؛ دورة 
دكتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات،نیمسال اول86-85،صص 51-32؛ و نیز: 

- حاجی تبار فیروزجائی، حسن؛ همان مأخذ، صص 72-55. و نیز:
-Cavadino M.&Dignan.j.(2002) the pensl system:An introduction third edition 

sage publication London pp.121-167.
2. مادة 3 آیین نامة سازمان زندانها و اقدامات تأمیني و تربیتي كشور 1384.

3. در خصوص علل عدم موفقیت مجازات زندان در اصالح و بازپروري به عنوان نمونه ر.ك.:
� منصورآبادي، عباس؛ زندان: راه حل یا مشکل؛ مجموعه مقاالت راهكارهاي كاهش جمعیت كیفري زندان، نشر 

میزان، چاپ اول، 1386، ص 92.
� معظمي، ش��هال؛ جانشـين هاي مجازات زندان براي زنان؛ مجموعه مقاالت راهكارهاي كاهش جمعیت كیفري 

زندان، نشر میزان، 1386، ص 68.
� حاجي تبار فیروزجائي، حسن؛ همان مأخذ، ص41-45.

4. براي نمونه ر.ك.: صفاري، علي؛ كيفرشناسـي و توجيه كيفر؛ مقاالت علوم جنائي، ج 2، انتش��ارات سلس��بیل، 
1384، ص 144 )پاورقي(.

- گودرزي، محمدرضا؛ نارسـایي هاي زندان، مجلة تخصصي دانشگاه علوم اسالمي رضوي، ش 9 و 10 ، 1382 ، 
ص 109.

5. الیحه در س��ال هاي 1384 و 1383 در معاونت حقوقي و توس��عه قضائي توس��ط كمیسیون سیاست جنائي و 
اصالح قوانین كیفري- كمیته سیاس��ت كیفري- تدوین و تنظیم گردید و به دنبال بررس��ي آن در كمیسیون 

حقوقي مجلس شوراي اسالمي، در شور اول مجلس شوراي اسالمي مورد تصویب قرار گرفته است.

جايگاه جايگزين های حبس در نظام عدالت كيفری ايران)حال و آینده(
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محدود كردن حبس است نه حذف كامل آن از نظام عدالت كیفري، زیرا در برخي 
موارد، اعمال مجازات حبس امري گریزناپذیر به نظر مي رسد. به همین دلیل در 
الیحة »مجازات ه��اي اجتماعي جایگزین زندان« پیش بیني چنین مجازات هایي 
فقط براي دستة خاصي از جرم ها كه مجازات حبس شان تا میزان خاص و معیني 

باشد، براي دادگاه به طور الزامي  یا اختیاري مجاز شمرده شده است. 
در این مقاله، ضمن بررس��ي انواع جایگزین های حبس در نظام عدالت كیفري 
ای��ران ، به ابهامات و اش��كاالت موجود در قوانین و مق��ررات موضوعة ایران در 
خصوص جایگزین هاي حبس و راه حل آنها پرداخته مي ش��ود. در همین راس��تا، 
مطالب در دو قس��مت : »گونه هاي س��نتي جایگزین حبس« )الف( و »گونه هاي 

نوین جایگزین حبس« )ب( بررسي می شوند.
الف. گونه های سنتی جايگزين حبس 

منظور از گونه های سنتی جایگزین حبس در این مقاله ، آن دسته از تدابیری هستند 
كه از بدو قانون گذاری در نظام عدالت كیفری ایران به منظور كاهش جمعیت زندان و 
اجتناب از آثار زیان بار آن پیش بینی شده اند و هم اكنون نیز از اعتبار قانونی برخوردار 

اند. اینها عبارت اند از: جزای نقدی ، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط. 
ج��زاي نقدی به عن��وان یك گزینة واقعی از گونه های س��نتی جایگزین كیفر 
حبس در معنی اخص آن اس��ت. نكتة قابل بحث در این قسمت بر سر دو گزینة 
آزادی مش��روط و تعلیق اجرای مجازات )حبس( اس��ت مبنی بر اینكه آیا این دو 
را می ت��وان واقع��ًا از تدابیر جایگزی��ن مجازات زندان در معن��ی حقیقی كلمه به 
حس��اب آورد یا خیر؟ به نظر می رس��د ك��ه اگر چه این دو تدبی��ر را نمی توان از 
گونه ه��ای واقعی جایگزین مجازات زندان )به عنوان كیفر مس��تقل( به حس��اب 
آورد، ول��ي می توان جزء راه حل های جایگزین در معنی عام تلقی نمود. زیرا اكثر 
حقوق دانان )134، 132 :6( و نیز شورای اروپا در نشستی در سال 1985 در باب 
جایگزین های اقدام سالب آزادی )384، 380 :14(، سه گونه برداشت و طبقه بندی 
را از راه حل های جایگزین مجازات حبس به عمل آوردند كه دس��تة سوم از آنها 
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شامل تدابیری می شوند كه هدف آنها اجتناب از اجرای حكم مجازات حبس است 
كه تعلیق اجرای مجازات و آزادی مش��روط از زمرة این تدابیر هس��تند. به همین 
دلیل ، با كمی تس��امح می توان این ه��ا را از زمرة تدابیر جایگزین زندان در معنی 
موس��ع ) به دلیل نقش تعدیل كنندگی آزادی مش��روط در مرحلة اجرای مجازات 
حب��س و نیز عدم اجرا و اعمال آن به خاطر تعلی��ق اجرای مجازات ( تلقی نمود ، 
اگر چه جزء تدابیر جایگزین حبس به عنوان كیفر مس��تقل و در معنی واقعی آن 
به حساب نمی آیند. زیرا در هر دو مورد محكومیت به حبس تا پایان مدت آزادی 

مشروط و تعلیق اجرای مجازات به قوت خود باقی است.   
1. آزادي مشروط 

1 ارفاقي اس��ت كه قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط 
آزادي مش��روط8

دادگاه صادركنندة حكم به محكوم اعطا ش��ده و نمایانگر توجه خاص قانون گذار 
به اصالح و درمان و بازسازگاري اجتماعي او است. 

آزادي مش��روط عبارت اس��ت از »آزادي موقت محكوم به حبسي كه مدتي از 
دورة محكومیت خود را طي كرده و با شرایط پیش بیني شده توسط قانون قابلیت 
آزادي بقیة مدت مجازات را به دس��ت آورده اس��ت كه در صورت اجراي شرایط 

آزادي او قطعي و  اال محكومیت به طور كامل اجرا مي گردد.« )42 : 16(
در پاس��خ به این س��ؤال كه »آیا آزادي مش��روط را مي توان از تدابیر جایگزین 
حبس به حس��اب آورد ی��ا خیر؟« باید گفت كه نظر غالب92این اس��ت كه آزادي 

1. parole 
2. ب��راي دیدن نظر مخالف و مواف��ق، ر.ك.: قنبري، عطاءا...؛ جایگزین هاي زندان كوتـاه مدت در حقوق ایران و 

انگلستان؛ پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهید بهشتي، دانشكده حقوق، 1376، صص 23-24.
- السال، ژان- ایو؛ جایگزین هاي سلب آزادي و برآورد ترازنامه اجرائي آنها در حقوق فرانسه؛ ترجمه: نجفي ابرندآبادي، 

علي حسین؛ مجله تحقیقات حقوقي، شماره 32-31، انتشارات دانشگاه شهید بهشتي، 1379، ص 273.
- نجفي ابرندآبادي، علي حس��ین؛ تقریرات علوم جنائي؛ جلد اول، دانش��گاه شهید بهشتي، دانشكده حقوق، دي 

1381، ص 378. 
- آشوري، محمد؛ جایگزین زندان؛ همان مأخذ، صص 111 به بعد.

- ماری پیكار، ژان؛ مجموعه مقاالت و سخنراني هاي اولين همایش جایگزین مجازات زندان؛ همان مأخذ، ص 53.
- میرمحم��د صادقي، حس��ین؛ مجموعه مقاالت و سـخنراني هاي اولين همایش جایگزین مجـازات زندان؛ همان 

مأخذ، ص 97.

جايگاه جايگزين های حبس در نظام عدالت كيفری ايران)حال و آینده(
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مشروط را مي توان به عنوان برنامه هاي جایگزین  مجازات حبس در مفهوم موسع 
آن تلق��ي ك��رد؛ البته در صورتي كه همراه با نظارت باش��د. در غیر این  صورت ، 

اطالق وصف جایگزین به آن تا حدودي با اشكال مواجه خواهد شد. 
آزادي مشروط چه در ق.م.ا. )مواد 40-38( و چه در سایر قوانین جزائی ایران )مانند 
م��اده واحدة قانون راجع به آزادی مش��روط زندانیان � مص��وب 1337 ( ، تنها ناظر به 
مجازات حبس بوده؛ یعنی حبسی كه در نتیجة حكم دادگاه صادر شده است. به نظر 
مي رسد كه آزادي مشروط كلیه حبس هاي تعزیري و بازدارنده و حتي حدي را شامل 
مي شود. چون آنچه در اعطاي آزادي مشروط مهم است، قابلیت استحقاق مجرم براي 

اعطاي آزادي مشروط است و فرقي نمي كند كه آن حبس از چه نوعي باشد. 
این مسأله كه اگر كسي براي اولین بار محكوم به حبس ابد شود، آیا مي تواند 
از آزادي مش��روط اس��تفاده كند یا خیر ، از جمله موضوعاتي اس��ت كه در ق.م.ا. 
 مس��كوت واقع ش��ده اس��ت. در این خصوص، ماده واحدة قان��ون راجع به آزادي 
مشروط زندانیان مصوب 1337 مقرر مي نمود: »محكومین به حبس دائم پس از 
گذراندن دوازده س��ال حبس ممكن اس��ت از آزادي مشروط استفاده نمایند.« ب 
وجود اعتقاد برخي به اعتبار این  ماده واحده )36: 9 و 251: 4( در حال حاضر به 
نظر مي رسد كه سكوت قانون گذار در مواد 38 الي 40 ق.م.ا و جانشین كردن این 
مواد به جاي قان��ون 1337 و لزوم رعایت اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها 
داللت بر این دارند كه در وضعیت كنوني محكومان به حبس ابد حق استفاده از 
آزادي مش��روط را ندارند. در این خصوص، نظریة مشورتي ادارة كل حقوقي قوة 
قضائیه به شمارة 7/11 – 1381/1/15 این نظر را تأیید مي نماید. زیرا، حبس ابد 
مادام العمر بوده و مقید به مدت معیني نیس��ت و لذا نمي توان نصف آن را تعیین 
كرد. بنا بر این در مورد محكومان  به حبس ابد آزادي مشروط متصور نمي باشد، 

مگر اینكه قانون گذار به طور صریح بیان كند.
این مس��أله كه آزادي مشروط تنها مجرمیني را در بر مي گیرد كه براي اولین بار 
محكوم به حبس ش��ده  اند، تا حدودي غیرمنطقي است. زیرا شخصي ممكن است 
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دوباره به طور غیرعمدي یا به دلیل قصور بزه دیده و علل دیگر مرتكب جرم ش��ده 
باشد، در صورتي كه چنین فردي به نظر دادگاه ممكن است خطرناك تلقي نشود. 
عدم پیش بیني تدابیر نظارتي و كنترلي و نهاد یا مؤسسة متصدي آن در طي آزادي 
مشروط در ق. م. ا. یكي دیگر از ایرادها ست. پیش بیني چنین تدابیري مي تواند نقش 
به سزایي در كاهش تكرار جرم داشته باشد زیرا كه یكي از فلسفه هاي آزادي مشروط، 
اصالح و درمان و بازسازگارسازي اجتماعي مجرم و در نتیجه، جلوگیري از تكرار جرم 
او است. آنچه در اصالح و بازسازگاري مجرم مهم به نظر مي رسد، تحت نظارت بودن 
آنها در هنگام آزادي و فراهم س��اختن امكانات و تسهیالت مورد نیاز براي اصالح و 
بازسازگاري است. در غیر این صورت، رسالت و هدف آزادي مشروط ناتمام باقي خواهد 
ماند. وانگهي، از آنجا كه متصدي كنترل و نظارت مسئول و نمایندة جامعه است، باید 
نقض این شرایط و دستورها از سوي مجرم در حین آزادي را جدي تلقي نماید چون 
در غیر این صورت، آزادي مشروط بي فایده خواهد بود. بنا بر این، در صورتي مي توان 
آزادي مشروط را در نظام كیفري ایران جزء برنامه ها و راه كارهاي جایگزین حبس در 
كنار تدابیري همچون تعلیق مراقبتي به حس��اب آورد كه همراه با انجام دستورهای 
تعیین شده از سوي دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجراي دقیق آن دستورها 
توسط یك نهاد نظارتي و مراقبتي باشد. اما چون چنین سازوكارهایي راجع به آزادي 
مش��روط در كشور ایران دیده نمي شود، به همین دلیل ، با توجه به قوانین و مقررات 
فعلي حاكم بر آزادي مشروط نمي توان از آن به عنوان جایگزین واقعي حبس در نظام 

عدالت كیفري  ایران یاد كرد. 
2. تعليق اجراي مجازات

1 از آورده هاي مكتب تحققي اس��ت ك��ه محكوم علیه به 
تعلی��ق اجراي مجازات10

موجب آن از اجراي كیفر �� به ویژه كیفر حبس و ش��رایط نامناسب آن �� رهایی 
مي یابد. تعلیق حقي براي مجرم به حس��اب نمي آید ،  بلكه وسیله و ابزاري است 
براي ارفاق و مس��اعدت نس��بت به مجرم كه در جهت رعایت اصل فردي كردن 

1. suspended sentence
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مجازات ها به دادگاه داده شده است. 
در ق.م.ا. تعریفي از تعلیق اجراي مجازات دیده نمي شود. اما با توجه به عنوان و 
موادي كه به این موضوع اختصاص داده شده است مي توان آن را چنین تعریف كرد: 
تعلیق اجراي مجازات عبارت است از به تأخیر انداختن اجراي مجازات هاي ناشي 
از محكومیت هاي تعزیري و بازدارنده توس��ط دادگاه صادركنندة حكم محكومیت 

قطعي هنگام صدور حكم محكومیت با توجه به شرایط مقرر در قانون. 
م��ادة 25 ق.م.ا. برخ��الف ق.ر.م.ا. ك��ه اج��راي تمام مج��ازات را قابل تعلیق 
مي دانس��ت مقرر مي دارد: »حاكم مي تواند اجراي تمام یا قس��متي از مجازات را 
معلق نماید«. در خصوص تعلیق قسمتي از مجازات ، به باور برخي از حقوق دانان 
)287: 5(، »با اجراي قسمتي از مجازات این احساس را در مجرم بوجود آورده ایم 
كه تاوان عمل خود را پرداخته است و دیگر مدیون جامعه نیست«. تعلیق قسمتي 
1 تعلیق مغایرت 

از مجازات �� به ویژه كیفر حبس �� در حقیقت با مباني و اهداف11
دارد و نه تنها از نقش تعلیق به عنوان جایگزین حبس مي كاهد ،  بلكه بر احساس 
بي عدالتي و نارضایتي عموم نسبت به دستگاه قضائي می افزاید. همچنین در این 
ب��اره نه تنها تعلیق قس��متي از كیفر مطلقًا با منطق تعلی��ق هماهنگي ندارد بلكه 
قانون گذار مشخص نكرده است كه اگر قسمتي از مجازات اجرا و بقیه معلق شود 
آیا قس��مت اجرا ش��ده باید در شناسنامة محكوم قید گردد یا خیر و آیا در صورت 
ارتكاب جرم در دوران تعلیق، آن قسمت اجرا شده را باید به عنوان اجراي كامل 

حكم در نظر گرفت و مقررات تكرار جرم را اعمال كرد یا نه؟ )464: 15(.
یكي دیگر از مس��ائل تعلیق اجراي مجازات در نظام كنوني این اس��ت كه در 
صورت پذیرش تقدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي بر تعلیق )مادة 31 ق.م.ا.( 
ایرادهایي مطرح مي شوند. اول، قانون گذار مهلتي را براي پرداخت خسارت مدعي 
خصوص مش��خص نكرده است. بدین ترتیب ، سرنوش��ت تعلیق اجراي مجازات 
مبهم مي ماند و معلوم نیس��ت كه آیا باید تا زمان صدور حكم اعسار منتظر ماند؟ 

1. راجع به اهداف تعلیق اجراي مجازات ر.ك.: حاجي تبار فیروزجائي، حسن؛ همان مأخذ، صص 111-112.
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دوم، در صورتي كه محكوم علیه طبق مادة 696 ق.م.ا تا استیفاي حقوق محكوم 
له در بازداشت به سر ببرد، تعلیق ناكارآمد خواهد شد؛ به ویژه هنگامي كه قاضي با 
توجه به شرایط مندرج در قانون و با هدف پرهیز از اجراي مجازات حبس، تعلیق 
آن را مناس��ب تش��خیص دهد. بنا بر این براي رفع یا كاهش این ایراد مي توان 
گفت كه در هر صورت، حكم به پرداخت خس��ارت در وجه مدعي خصوصي اجرا 
خواهد ش��د زیرا ، امر كیفري از حقوق عامه اس��ت و ارتباطي با حقوق اش��خاص 

ندارد … )246 : 4(.
یك��ي از نقاط ضعف مقررات فعلي این اس��ت كه هیچ گونه كنترل و نظارتي بر 
اجراي دس��تورهای دادگاه در مادة 29 ق.م.ا پیش بیني نش��ده است )به جز در مورد 
بند 1 مربوط به معرفي خود به دادستان یا شخص یا مقامي كه او معرفي مي كند(. 
در ای��ن خصوص در مصاحبه اي كه با برخ��ي از قضات دادگاه هاي عمومي اردبیل 
)1380-1377( در خصوص علت عدم صدور احكام تعلیق صورت گرفته بود، برخي 
از آنان به دلیل فقدان كنترل و نظارت بر محكومان تعلیق شده، چنین نهادي را فاقد 

جنبه اصالحي و از دالیل عدم صدور احكام تعلیقي بر شمردند. )75: 7(.
در خصوص عدم ش��مول تعلیق نسبت به برخي از جرائم حقوق دانان )242: 4( 
معتقد اند كه: »عدم شمول تعلیق به بعضي از مجازات هاي تعزیري دلیل موجهي 
ندارد. به فرض، ش��دت و وخامت بعضي از جرائم نباید موجب محرومیت از توجه 
و ارفاق گروهي از بزه كاران گردد كه همانند دیگران در معرض همان زیان هاي 

ناشي از اجراي مجازات ها خواهند بود«. 
نه��اد تعلیق اج��راي مجازات در نظام كیفري ای��ران در صورتي جزء برنامه هاي 
جایگزین حبس �� نه به عنوان جایگزین واقعی و كیفر مس��تقل بلكه جایگزین در 
معنی موسع آن  ��  به حساب مي آید كه همراه با تدابیر نظارتي باشد. چون، در غیر 
این صورت، فلسفة چنین نهادي )بازسازگارسازي مجرم و اصالح او( كه از اهداف 
برنامه هاي جایگزین حبس نیز اس��ت، زیر سؤال خواهد رفت. بدین ترتیب ،  فقدان 
تدابیر نظارتي باعث مي شود كه نتوان از این نهاد به عنوان جایگزین واقعي حبس 
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در نظ��ام كیفري ای��ران یاد كرد ، هر چند كه مقصود قانون گ��ذار از وضع آن ، عدم 
اجراي مجازات ها به ویژه حبس در جهت كاهش جمعیت زندان و بازسازگارس��ازي 

مجرمان باشد. 
3. جزاي نقدي

1 در زمرة مجازات هاي مالي اس��ت كه گاه به صورت مجازات اصلي 
جزاي نقدي12

)مادة 541 ق.م.ا( و گاه به صورت مجازات تكمیلي یا تتمیمي اجباري )مادة 707 
ق.م.ا( ی��ا اختیاری )مادة 708 ق.م.ا( مورد حكم دادگاه قرار مي گیرد. كیفر نقدي 
داراي كاركردهایي اس��ت كه یكي از آنها نقش جایگزیني آن اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، این كیفر یك��ي از برنامه هاي جایگزین مجازات حبس �� چه به ش��كل 
مس��تقل و چه به ش��كل كیفر تبدیلي �� در اكثر كش��ورها )از جمله ایران( مورد 
اس��تفاده قرار مي گیرد. جزاي نقدي عبارت اس��ت از »محكومیت به تأدیة مبلغي 

وجه نقد به عنوان مجازات به خزانة دولت« )210: 32و 167: 4و 164: 12(.
در خصوص س��ابقة تاریخي تبدیل زندان به جزاي نقدي، از همان آغاز تدوین 
قانون گذاري در ایران، مقرراتي در این زمینه وجود داشته  اند. برای مثال، مي توان 
به این موارد اش��اره كرد: قانون امكان تبدیل حبس در امور جنائي و حبس��ي كه 
م��دت آن دو ماه یا كمتر اس��ت به جزاي نقدي مص��وب 1307، ماده 22 ق.م.ا 
مص��وب 1370، مادة 3 قان��ون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در 

موارد معین مصوب 1373، مواد 3و4و5 ق.م.ن.م. اشاره كرد.
مش��كالتي ك��ه در اجراي كیفر نقدي پی��ش مي آید �� از جمله این مس��أله كه 
محكوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان مي شود �� باعث شده كه این 
مجازات كاركرد خود را به عنوان یك مجازات سنتي از یك سو، و به عنوان مجازات 
جایگزین حبس ، از سوي دیگر دست بدهد. به عبارت دیگر، پیش  بیني بازداشت موقت 
در ازاي عجز از پرداخت جزاي نقدي با منظور اصلي قانون گذار �� یعني، اجتناب از 
مج��ازات حبس كوتاه مدت و آثار و عواقب زیان بار آن �� و در نتیجه با قوانیني مثل 

1. Fine
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قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و موارد مصرف آن 1373، مغایرت و منافات 
دارد. بنابراین، براي جلوگیري از چنین مشكالتي بهتر است  راهكارهاي دیگري مثل 

جزاي نقدي روزانه یا تقسیط جزاي نقدي را پیش بیني و تقویت نمود.
ب. گونه های نوين جايگزين حبس

این دسته از تدابیر شامل جایگزین هایی می شوند كه در چند دهة اخیر در نظام های 
حقوقی دنیا مطرح ش��ده اند ، ولی هنوز در مق��ررات جزائي ایران از اعتبار قانوني 
برخوردار نیستند بلكه این گونه  از جایگزین هاي حبس حدود سال هاي 1383-84 
توسط كمیسیون سیاست جنائي و اصالح قوانین كیفري معاونت حقوقي و توسعة 
قضائي ق��وة قضائیه در الیحه اي تحت عنوان »مجازات هاي اجتماعي جایگزین 
زندان« پیش بیني ش��ده اند كه در ش��ور اول ، در مجلس ش��وراي اسالمي ،  مورد 
تصویب قرار گرفته اس��ت. به همین دلیل و نیز با توجه به جدید بودن این دسته 
از تدابیر در سراس��ر جهان ، مي توان از آنها تحت عنوان »جایگزین نوین حبس« 
یاد كرد. مهم ترین مصداق هاي گونه هاي نوین عبارت اند از: محرومیت از حقوق 

اجتماعي، دوره مراقبت، جریمة روزانه و خدمات اجتماع محور )عام المنفعه(.
1. محروميت از حقوق اجتماعي

1 از ابتكارات جدیدي اس��ت كه در 
مجازات ه��اي محرومیت از حق��وق اجتماعي13

برخي كشورها به كار گرفته شده و قاعدة 208 قواعد حداقل ملل متحد راجع به 
تدابیر غیرس��الب آزادي )قواعد توكیو مصوب 14 دسامبر 1990( آنها را به عنوان 
تدابی��ري كه مي توانند به عنوان جایگزین مجازات حبس به كار گرفته ش��ود به 

دولت هاي عضو پیشنهاد می كند.
محرومیت از حقوق اجتماعي در حقوق كیفري نوعي منع قانوني است كه شخص 
به موجب آن صالحیت و شایستگي اعمال حقوق خودش را از دست مي دهد. مجازات 
محرومیت از حقوق اجتماعي شامل مجازات هاي محدودكنندة آزادي یا سالب حقوق 

1. ب��راي اطالع بیش تر از مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات جایگزین حبس و تعریف، انواع و 
اقس��ام آن و غیره ر.ك.: خالقي، ابوالفتح؛ جایگاه قانوني و عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به 

عنوان جایگزین مجازات سالب آزادي؛ رسالة دكتري، دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني، 1380.
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1 مي ش��ود. این مجازات تابع اصول حاكم بر 
ش��غلي و محرومیت از خدمات عمومي14

مجازات ه��ا اس��ت و از اهدافي مانند پیش گیري از جرم، اص��الح و بازپروري مجرم، 
رعایت اصل فردي كردن مجازات ها و اجتناب از مجازات حبس پیروي مي كند.

منظ��ور از حقوق اجتماعي طبق م��ادة 62 مكرر ق.م.ا )الحاقي س��ال 1377( 
عبارت است از »حقوقي كه قانون گذار براي اتباع كشور جمهوري اسالمي ایران 
و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون 
یا حكم دادگاه صالح مي باش��د از قبیل: حق انتخاب ش��دن در مجلس ش��وراي 

اسالمي، مجلس خبرگان، عضویت در كلیة انجمن ها و شوراها و غیره«.
نظ��ام كیف��ري ایران از بدو قانون گذاري )س��ال 1304( ب��ه ضمانت اجراهاي 
محدودكنن��دة آزادي به عنوان مجازات هاي اصلي )م��واد 8، 9، 12، 14 ق.م. ع 
1304( و تكمیلي )مادة 19 ق.م.ع 1304( توجه داشته و سپس در قانون مجازات 
عموم��ي مص��وب 1352 این ضمانت اجراها به عنوان مج��ازات تبعي و تكمیلي 
)بنده��اي 2و3 م��ادة 15 ق.م.ع 1352( در نظر گرفته ش��دند. پس از انقالب نیز  
مي ت��وان به م��ادة 19 ق.م.ا )مجازات تتمیمي( و  م��ادة 3 قانون مجازات جرائم 

2
نیروهاي مسلح 1371 اشاره نمود.15

در مواد 28 و 29 الیحة  »مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان« به محرومیت 
از حقوق اجتماعي به عنوان یكي از اقس��ام مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان 
اش��اره ش��ده اس��ت. موضوع این مواد راجع به انواع و اقس��ام محرومیت از حقوق 
اجتماعي و مدت آن و ش��رایط الزم براي ص��دور مجازات ها و تكالیف و اختیارات 
دادگاه در موق��ع صدور نیز، ضمانت اجراي تخلف از اجراي این مجازات از س��وي 

1. منظور از بهره مندي از خدمات عمومي به عنوان یكي از مصادیق حقوق اجتماعي عبارت است از »خدماتي كه 
زیرنظر دولت و یا مس��تقیمًا به وس��یله او براي ارضاء حوائجي كه نفع عموم را دربردارند انجام مي شود« نظیر 
خدمات مربوط به توزیع آب، برق و غیره. ر.ك.: ابوالحمد، عبدالحمید؛ حقوق اداري، سازمان هاي اداري ایران؛ 

ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1351، ص 6 .
2. براي تفصیل راجع به جایگاه مجازات هاي محدودكننده آزادي و حتي مجازات هاي س��الب حقوق اجتماعي در 
قوانین موضوعه و انواع آنها ر.ك.: حاجي تبار فیروزجائي، حس��ن؛ جایگزین هاي حبس در حقوق كيفري ایران؛ 

پایان نامة كارشناسي ارشد، همان مأخذ، صص 121-134.
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محكوم علیه اس��ت. با تأمل بیش تر مي توان گف��ت كه موضع جدید تهیه كنندگان 
الیحة مذكور نسبت به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعي در مقایسه با موضع 
قانون گذار در قوانین فعلي )نظیر، مواد 19و20 ق.م.ا( از مزایا و امتیازات خاصي در 
جهت حبس زدایي و حتي از لحاظ نحوه اعمال و صدور آن برخوردار اس��ت. برای 
نمونه، مي توان به مادة 29 الیحه اش��اره ك��رد كه مقرر مي دارد: »… در صورت 
نق��ض ناموجه محرومی��ت از حقوق اجتماعي مورد حكم، قاض��ي اجراي مجازات 
اجتماعي براي بار نخس��ت تا یك دوم حداكث��ر مدت مقرر براي آن محرومیت بر 
مدت آن مي افزاید و بار دوم، چنانچه تعیین سایر مجازات هاي اجتماعي را مناسب 
نداند، بنا به پیش��نهاد وي و تصمیم دادگاه صادركنندة حكم اولیه با رعایت تناسب 
جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني و مدت دورة محرومیت طي شده، حسب مورد 
به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد ش��د. در م��ادة 20 ق.م.ا راجع به تخلف از 
اج��راي ای��ن مجازات ها، دادگاه مي تواند این مج��ازات را تبدیل به جزاي نقدي یا 
زندان بنماید كه به نظر مي رسد پیش بیني چنین تدبیري از سوي قانون گذار براي 
دادگاه با فلس��فه و مقصود آن، یعني اصالح و بازپروري مجدد مجرم و سیاس��ت 
جایگزیني مغایرت دارد، حال آنكه مادة 29 الیحه مذكور از این جهت فاقد ایراد و 
اش��كال است زیرا حتي در بار دوم در صورتي كه دادگاه سایر مجازات اجتماعي را 
مناسب نداند مي تواند محكوم علیه را حسب مورد به مجازات مقرر قانوني محكوم 

نماید.
2. دورة مراقبت )تعليق مراقبتی( 

1 به عنوان یكي از نهادهاي جانشین مجازات حبس ، عبارت است از 
دورة مراقبت16

دادن آزادي به مجرم تحت سرپرس��تي و نظارت مأموران دورة مراقبتي به جاي 
كیف��ر حبس در مدت معیني براي آماده س��اختن وي براي بازگش��ت به زندگي 
اجتماعي. بنابراین، دورة مراقبت ضمانت اجرائي مس��تقل به حس��اب مي آید كه 
متضم��ن ویژگي هاي ذیل اس��ت: ایجاد س��ازماني مس��تقل در چهارچوب نظام 

1.probation
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كیف��ري، قضائي بودن ماهی��ت و وظایف آن، دارا بودن اقت��دار قانوني و اعمال 
1

سرپرستي و نظارت بر وي منظور بازگشت وي به جامعه و تطبیق با آن.17
در حق��وق كیفري ای��ران از ابتداي قانون گ��ذاري )ق.م.ع 1304( تاكنون خأل 
قانوني در زمینة دورة مراقبت �� كه تقریبًا مشابه و معادل تعلیق مراقبتي است �� 
احساس مي شد. اگر چه دادگاه مي تواند اجراي دستورهایي را از محكوم در مدت 
تعلیق بخواهد، اما در واقع باید گفت كه این مس��أله بیانگر به رس��میت ش��ناخته 
ش��دن نهاد تعلیق مراقبتي و یا دورة مراقبت در حقوق كیفري ایران نیستند. زیرا، 
چهارچ��وب و قواع��د و مقررات حاكم ب��ر آن، چیزي غیر از آنچ��ه كه در قانون 

مجازات اسالمي آمده است، خواهد بود.
مادة 17 قان��ون تعلیق اجراي مجازات مصوب 1346 مق��رر مي دارد: »وزارت 
دادگس��تري مكلف است ظرف 5 سال از تاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال 
نظ��ارت بر مجرمیني كه مجازات آنها معلق ش��ده و ی��ا در مدت تعلیق از طرف 
دادگاه دس��تورهایي دربارة آنان صادر مي گ��ردد فراهم كند. ترتیب اعمال نظارت 
طب��ق آیین نامه اي خواهد بود كه به تصویب وزارت دادگس��تري مي رس��د«. این 
ماده بیانگر آن اس��ت كه قانون گذار وقت به س��ازوكارهاي تعلیق مراقبتي توجه 
داش��ته است. تصویب این آیین نامه سال ها به تعویق افتاد تا اینكه بعد از پیروزي 
انقالب اسالمي ایران و تصویب آیین نامة امور زندان ها در سال 1361 به تصویب 
شوراي عالي قضائي رسید. اما در جریان قانون راجع به مجازات اسالمي در سال 
1361 توسط كمیسیون قضائي مجلس شوراي اسالمي، تعلیق اجراي مجازات از 
صورت مادة خاص خارج و در قالب مادة 40 ق.ر.م.ا. پیش بیني شد، ولي مادة 17 

فوق الذكر نه تنها در ق.ر.م.ا. بلكه در ق.م.ا. نیز پیش بیني نشده است.
در طي سال هاي 84-1383، دورة مراقبتي و چهارچوب هاي آن به عنوان یك 
مجازات اجتماعي مستقل مورد توجه تهیه كنندگان الیحه قرار گرفت. در مواد 14 
تا 18 این الیحه به نهاد دورة مراقبت پرداخته ش��ده است. مادة 14 الیحه مقرر 
1. براي اطالع بیش تر از مفهوم قرار دورة مراقبتي اهداف و قلمرو، شرایط و مدت دورة مراقبتي ر.ك.: حاجي تبار 

فیروزجائي، حسن؛ همان مأخذ، صص 138-148.
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مي دارد: »دوره مراقبت دوره اي اس��ت كه طي آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط 
یاد شده در مادة 1 این قانون، حداقل سه ماه و حداكثر سه سال با الزام به اجراي 

یك یا چند دستور ذیل تحت مراقبت قرار مي دهد: 
1. حرفه آموزي یا گذراندن دوره هاي آموزشي و مهارتي2.…3.… و 9.…«

دورة مراقبت جزء یكی از بهترین تدابیر جایگزین حبس به حساب می آید. زیرا با 
مشاهدة مقررات مرتبط با آن در این الیحه و نیز دستورهایی كه فرد محكوم باید 
در طول اجرای ای��ن مجازات رعایت نماید ، به وضوح بیانگر دغدغة تهیه كنندگان 
الیحه در دست یابی به اهداف برنامه های جایگزین حبس )به عنوان نمونه ، تقویت 
حس مسؤولیت پذیری در مجرمان ، مشاركت جامعة مدنی ، جبران خسارت وارده بر 
بزه دیدگان ، اجتناب از ایراد انگ مجرمانه به برخی مجرمان ، اجرای عدالت و غیره 
است. زیرا ، »محكوم كردن همة محكومان به حبس توجیه عقالني ندارد. از یك سو، 
تحقیقات نشان مي دهد كه زندان كاركرد اصالحي تربیتي براي مرتكبان جرم هاي 
خرد ندارد. از س��وي دیگر، حضور این مرتكبان در جامعه براي س��ایر ش��هروندان 
خطرآفرین نیس��ت. بنا بر این اقدام عادالنه تر این اس��ت كه به جاي زنداني كردن 
این مجرمان و ابتالي آنان به آسیب هاي گریزناپذیر حبس، آنان را در جامعه و در 
میان سایر شهروندان مورد مراقبت و بازپروري قرار دهیم. بدین ترتیب، محكوم علیه 
حیثیت و جایگاه اجتماعي خود را از دست نمي دهد و ضمن حفظ بخشي از آزادي 
خود به منزلة یك ش��هروند مس��ؤول، رفتار وي تحت مراقبت و نظارت یك مأمور 

1
مراقبتي متخصص یا یك شهروند دیگر یا یك نهاد مدني قرار مي گیرد«.18

تهیه كنندگان الیحه ، چهارچوب ها و س��اختارهاي دورة مراقبت، شرایط اعطا و 
لغو آن، مالك هاي شایس��تگي اعطا، مدت آن و غیره را همانند سایر كشورهاي 
جهان پذیرفته اند. اما موفقیت برنامه هاي جایگزین حبس از  جمله دورة مراقبتي 
و مؤثر واقع ش��دن آنها، نیازمند فراهم كردن بس��تر مناس��ب براي اجراي چنین 
برنامه هایي اس��ت. در غیر این ص��ورت نه تنها پیش بیني چنی��ن برنامه هایي در 
1.ر.ك.: گـزارش توجيهـي الیحـۀ مجازات هاي اجتماعـي؛ معاونت حقوقي و توس��عه قضایي، همان مأخذ، صص 

.33-34
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مجموع��ه قوانین كفایت نخواهد كرد ،  بلك��ه مي تواند باعث بروز عواقب زیان بار 
متع��ددي نظیر بي اعتمادي مردم نس��بت به قانون گ��ذار و نظام عدالت كیفري و 

غیره بشود.
3. كيفر نقدی روزانه

با توجه به مشكالت جزاي نقدي �� از جمله حبس محكوم علیه در صورت عجز 
از پرداخت آن �� اندیش��مندان و صاحب نظران شیوة جدیدي از مجازات را براي 
عادالنه كردن اجراي این مجازات پیش��نهاد نموده  اند كه از جملة آن كیفر نقدي 
2 كیفر نقدي روزانه )جریمة روزانه( عبارت است از پرداخت روزانة 

1 اس��ت.20
روزانه19

مبلغي پول به دولت به عنوان مجازات كه با ش��دت جرم ارتكابي و میزان درآمد 
روزانة مجرم ارتباط و پیوس��تگي دارد321. جریمة روزانة با این تعریف نماد بارزي از 

رعایت اصل فردي كردن مجازات است.
در خصوص جزاي نقدي روزانه همانند دورة مراقبتي متأس��فانه در حقوق كیفري 
ایران از بدو قانون گذاري تا به حال، هیچ گونه مقرراتي دیده نمي شود. تهیه كنندگان 
الیحه طي مواد 25 الي 27 براي اولین بار در ایران با اقتباس از حقوق سایر كشورها 
به مجازات  كیفر نقدي روزانه اش��اره داش��تند. مادة 25 الیحة مذكور مقرر مي دارد: 
»دادگاه با توجه به درآمد محكوم و در نظر گرفتن هزینه هاي زندگي وي و نیز شدت 

جرم ارتكابي، به ترتیب زیر حكم به پرداخت جزاي نقدي روزانه صادر مي كند:
الف. ش��مار روزهاي پرداخت جزاي نقدي در جرم هایي كه مجازات قانوني آن 
ش��الق تعزیري یا حداكثر تا ش��ش ماه حبس اس��ت، از ده تا صد و هشتاد روز و 
در جرم هایي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بیش از ش��ش ماه تا دو سال حبس 

1. Daily/day fine
2. براي اطالع بیش تر از مفهوم، س��ابقة تاریخي، اهداف، فواید، شرایط اعطا و نحوة اجراي جریمه روزانه؛ ر.ك.: 

حاجي تبار فیروزجائي، حسن؛ همان مأخذ، صص 148-153.
3. براي دیدن تعاریف مختلف از جزاي نقدي روزانه ر.ك.:
- آشوري، محمد؛ جایگزین زندان؛ همان مأخذ، ص 383.

- آنسل، مارك؛ دفاع اجتماعي؛ همان مأخذ، ص 103.
- السال، ژان- ایو؛ جایگزین مجازات سالب آزادي در حقوق فرانسه و برآورد ترازنامه آن؛ همان مأخذ، ص277.
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اس��ت، از صد و هشتاد تا سیصد و شصت روز است، كه متناسب با مجازات مقرر 
قانوني تعیین خواهد شد.

ب. حداكث��ر میزان جزاي نقدي روزانه یك چه��ارم درآمد روزانة محكوم علیه 
است«.

براس��اس مواد 26 و 27 الیحة مذكور، در صورت��ي كه محكوم علیه در مهلت 
مقرر بدون عذر موجه آن را پرداخت نكند، بنا به پیش��نهاد قاضي اجراي مجازات 
اجتماع��ي و تصمیم دادگاه صادركنندة حكم اولیه، ب��ه ازاي روزهاي باقي مانده 
حبس مي شود. در صورتي كه پرداخت نكردن جزاي نقدي روزانه در مهلت مقرر 
ناش��ي از عذر موجهي باش��د، قاضي اجراي مجازات اجتماع��ي جایگزین زندان 
یا مهل��ت دیگري براي پرداخ��ت مي دهد یا تبدیل آن را ب��ه مجازات اجتماعي 

جایگزین دیگر به دادگاه صادركنندة حكم پیشنهاد مي كند.
در كن��ار كیفر نقدی روزانه می توان به اندیش��ة نس��بتًا مش��ابهی تحت عنوان 
»قس��ط بندی ج��زای نقدی « با ش��رایط خاص��ی در مادة 3 قان��ون نحوة اجرای 
محكومیت های مالی مصوب 1377 اش��اره نمود.این ماده مقرر می دارد: »هرگاه 
محكوم علیه )ضمن اجرای حبس ( مدعی اعس��ار ش��ود، به ادعای وی در خارج از 
نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد می شود و متمكن از پرداخت 
به نحو اقس��اط شناخته شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حكم بر تقسیط 
محكوم به را صادر خواهد كرد«. با توجه به این ماده، باید محكوم علیه درخواس��ت 
تقسیط بنماید. ثانیاً ، این تقاضا بایستی ضمن اجرای حبس باشد. منظور از حبس در 
اینجا با توجه به مادة یك این قانون و نیز عنوان این قانون ، همان بازداشت بدل از 
جزای نقدی است و ثالثاً  محكوم توانایی پرداخت را به نحو اقساط داشته باشد.   

4. خدمات اجتماع محور )خدمات عام المنفعه(
ای��ن كیف��ر نه تنها فاقد خط��رات و معایب زندان اس��ت بلكه باعث ارتقاي رش��د 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تربیتي نیز مي شود. انجام خدمات عمومي از سوي 
محكوم، مترادف با بیگاري و كار اجباري نبوده بلكه در جهت بازپروري و اصالح 
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محكوم علیه از رهگ��ذر جلوگیري از آثار منفي محكومیت به زندان، بهره گیري از 
ظرفیت هاي بازپروري، اش��تغال به كارهاي عام المنفعه و نیز جبران خسارت هایي 

است كه مجرمان به واسطة ارتكاب جرم به اجتماع وارد كرده  اند122.    
2 به عنوان ی��ك مجازات عبارت اس��ت از انجام كاري 

خدم��ات اجتماع مح��ور23
بدون مزد از س��وي محكوم علیه به دس��تور دادگاه به نفع جامعه )مادة 19 الیحه 

مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان(.
متأسفانه تاكنون در نظام عدالت كیفري ایران راجع به مجازات خدمات عمومي 
قوانین و مقرراتي وضع نشده است. اما در عمل در آراء و رویه هاي دادگاه و حتي 
در طرح هاي انجام شده از سوي سازمان زندان ها مواردي دیده مي شود كه بیانگر 
توجه قضات و مس��ؤوالن به این مجازات اس��ت. براي مثال، مي توان به محكوم 
كردن س��ارق كم سن و س��الي به باغباني در یكي از نهادهاي دولتي یا محكوم 
كردن دختر فراري از منزل به خدمت در خانه سالمندان اشاره كرد )161: 8(.   

آراي صادره اگرچه با توجه به مواد 16 و 17 ق. م. ا 1370 تا حدودي صحیح 
به نظر مي رس��ند، ولي چون مجازات خدمات عمومي و اجراي آن نیازمند شرایط 
و سازوكارهایي است كه خود مستلزم تصویب قوانین ویژه اي در آن خصوص  اند، 

استناد به مواد 16 یا 17 به تنهایي قابل قبول به نظر نمي رسد.
در ارتباط ب��ا برنامه هاي جایگزین زندان )خدمات اجتماع محور( طرحي با این 
عنوان نیز توس��ط مدیركل زندان هاي اس��تان مازندران مطرح گردیده كه درخور 
تأمل و توجه است )14-13: 10(. در این طرح انواع كار در امور مختلف پیش بیني 

شده است از جمله:
1. كار در پروژه هاي كشاورزي و دامپروري به جاي زندان 2- كار در پروژه هاي 

معدني به جاي زندان 3- كار در پروژه هاي صنعتي به جاي زندان  و4- … .
در ای��ران هم اكنون اقداماتي از س��وي معاونت حقوقي و توس��عه قضائي قوه 
قضائیه راجع به مجازات خدمات عمومي صورت گرفته اس��ت و ش��رح و شرایط 
1. community service

2. ر.ك. بخش توجیهي مواد الیحه مجازات هاي اجتماعي جایگزین زندان، ص 35.
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مرب��وط به ای��ن مجازات در م��وارد 19 الي 24 الیح��ه »مجازات هاي اجتماعي 
جایگزین زندان« بیان شده است.

نتيجه گريی و پيشنهادها

به طور كلي، طبق مطالعات وتحقیقات انجام ش��ده در اكثر كش��ورها و حتي در 
ایران مجازات حبس در برآورده كردن رس��الت ها و اهدافش موفق نبوده اس��ت. 
یك��ی از انگیزه های تدوی��ن و تنظیم »الیحه مجازات ه��ای اجتماعی جایگزین 
زندان« ناش��ی از همین امر بوده اس��ت. زیرا آمارها نش��ان داده  اند كه بخشي از 
جمعیت كیفري زندان را تكراركنندگان جرم )ارتكاب مجدد جرم مستوجب حبس 
توسط زنداني پس از آزادي از زندان ( تشكیل مي دهند. از این رو ، به دلیل برخي 
مشكالت و معایب وارده بر مجازات حبس و نظام اجرائي آن ، استفادة گسترده از 
ای��ن مجازات در اكثر موارد به عن��وان یك اصل در مجموعه و قوانین و مقررات 
جزائي و حتي در رویة دادگاه ها در ایران غیر ضروري و نامناسب به نظر مي رسد 
و تنه��ا باید از مجازات حبس به عنوان یك ضمانت اجرائي اس��تثنائي اس��تفاده 
ش��ود. همچنین آماره��ا و مطالعات صورت گرفته در كش��ورهاي مختلف بیانگر 
این هس��تند كه مجازات هاي جایگزین حبس در مقایس��ه با خود مجازات حبس 
در تحقق اهداف ش��ان موفق تر اند. زی��را نه تنها پیش بیني مجازات هاي جایگزین 
مي توانند باعث متنوع تر ش��دن ضمانت اجراها و در نتیجه اجراي عدالت ش��وند ، 

بلكه اصالح و بازسازگاري اجتماعي مجرم را بیش تر فراهم مي نمایند.
در حق��وق كیفري ایران ، اگر چ��ه تدابیري تحت عن��وان »جایگزین مجازات 
حبس« و حتي اجتناب از آن از نخس��تین دوره هاي قانون گذاري پیش بیني شده 
است ، اما این تدابیر از انسجام كافي برخوردار نبوده و براي نهادینه ساختن آن در 
نظام كیفري ایران سیاس��ت جنائي مشخصي دیده نمي شود. این تدابیر در حقوق 
كیف��ري ایران محدود و تنها ش��امل برخي نظیر تعلیق اج��راي مجازات، آزادي 
مشروط، تبدیل مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعي و نیز جزاي نقدي مي شود. 
در قوانی��ن فعلي ایران ب��راي اجراي این تدابیر، نهادهاي مش��خص با مأمورین 

جايگاه جايگزين های حبس در نظام عدالت كيفری ايران)حال و آینده(
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ویژه و داراي اختیارات معین پیش بیني نش��ده است. در حالي كه روش هاي دیگر 
جایگزین نظیر خدمات عمومي، جریمة روزانه و غیره مي توانست تنوع بیش تري 
به این سیاست ببخشد و در رعایت اصل تناسب و فردي كردن مجازات مساعدت 
بیش تري نماید. اما طي چند سال اخیر، نظام عدالت كیفري ایران  با تأثیرپذیري 
از فقه اس��المي و حقوق تطبیقی و نیز با تأثیرپذیري از اسناد بین المللي به سوی 

حبس زدایي و توسل به راه حل هاي آن گرایش دارد. 
اما اج��راي موفقیت آمیز برنامه ه��اي »جایگزین حبس« در ای��ران نیازمند به 
كارگیری راه كارها وپیش��نهادهایی اس��ت كه مهم ترین موارد آن را به ش��رح زیر 

می  توان خالصه كرد: 
1. تدوین قانوني جامع و مانع در زمینة جایگزین هاي حبس به منظور پر كردن 

خأل قانوني موجود ضروري است؛ 
2. قوه قضائیه وس��ایر نهادهاي مسؤول باید زمینه و بستر مناسب و مفید را از 
طریق فرهنگ سازي به عنوان نمونه ، توجیه و تبیین برنامه های جایگزین حبس 
برای قضات از طریق برگزاری نشس��ت ها و دوره های آموزش��ی ، مطلع س��اختن 
م��ردم از عی��وب زندان و عملكرد مفید نهادهای جایگزی��ن زندان از طریق تهیة 
فیلم ، برنامه های تلویزیونی و غیره فراهم كنند. از آنجا كه اجراي بسیاری از این 
تدابیر مانند خدمات اجتماع محور نیازمند مش��اركت و همكاري مردم و نهادهاي 
جامعوي اس��ت، فرهنگ سازي را باید مهم ترین شرط الزم براي تضمین موفقیت 

برنامه هاي جایگزین تلقي كرد؛ 
3. راه كارهاي نظارتي و مراقبتي و نهادها و مؤسسات مسؤول اجراي آنها، حدود و 

وظایف و اختیارات  این نهادها باید  به طور دقیق و روشن در قانون پیش بیني شود؛ 
4. از تجربی��ات موفق و مطالعات انجام ش��ده  در س��ایر كش��ورهاي جهان در 
این خصوص باید اس��تفاده ش��ود. البته از آنجا كه این مجازات ها از ویژگي هاي 
اجتماعي و فرهنگي مهمی برخوردار اند، در استفاده از تجربیات كشورهاي دیگر 

باید به واقعیت هاي فرهنگي و اجتماعی ایران توجه كرد؛ 
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5. قوانی��ن موضوعه جزای��ي ایران ��  برای مثال، قان��ون مجازات تعزیرات و 
بازدارنده 1375 �� در راس��تاي تعدیل سیاست حبس محوري باید مورد اصالح و 

بازنگري قرار گیرند.
در همین راس��تا ، در ق.م.ا. 1370 در زمین��ة جایگزین هایي مانند تعلیق اجراي 
مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعي و آزادي مش��روط مش��كالت و ایرادهایي 

مشاهده مي شود كه باید مورد بازنگری قرار گیرند. 
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