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چکیده
بعد از شکست نظریههای اصالح و درمان و در پی آن بیاعتبار شدن مجازات حبس به عنوان سالح راهبرردی در نظریره
اصالح و درمان ،و نامتناسب بودن آن با اهداف مجازاتها ،شاهد رشد مجازاتهای جایگزین حبس به شکل عام و خرا

در

سامانه کیفری کشورها ،باالخص کشورهای اروپایی و حتی در ایران هستیم .در این تحقیق دو مسئله مورد بررسی قرار گرفتره
است اول اینکه رویکرد عمومیاندیشمندان حقوق این است که مجازاتهای جایگزین حبس اصوال ،راهکراری بررای کراه
جمعیت زندانها است و محقق در این تحقیق در پی آن است که جایگاه مجازاتهای جایگزین حبس در نظام جزایی ایران را
از دریچه (اصل تناسب) مورد بررسی قرار دهد .دوم اینکه نگرش قانونگذار در کیفردهی به چه نحو تحت تاثیر فاکتورهرای
سزاگرایی و فائدهگرایی بوده است .و برای متبلور کردن شدت جرم و یا شخصیت مجرم چگونه از معیارهرای عینری و نهنری
استفاده کرده است .اما در این راستا با توجه به سنتی بودن نظام جزایی ایران در تالقی پارامترهای عینی بر فاکتورهای نهنی در
سنج

شدت جرم در استفاده از جایگزینهای حبس ،ارجحیت یافته و تعیین جایگزینهای حبس براساس شردت جررم برر

اهداف مجازاتها رجحان یافته است .روش تحقیق در این مقاله ،کتابخانهای ،توصیفی و تحلیلی مورد توجه ،بحث و بررسی
قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :اصل تناسب ،جررم ،مجرازاتهرا ،جرایگزین حربس ،مجرازاتهرای جرایگزین حربس ،تفریرد قارایی
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مقدمه
تناسب جرم و مجازات یکی از اصول اساسی شناخته شرده در جهرت تعیرین کیفرر
است .با توجه به این اصل همواره مجازاتها در معرض آزمون و خطا بروده و هسرتند،
تا سیاستگذاران کیفری ،مجازاتی را در سامانه کیفری خود قرار دهنرد کره برا اهرداف و
اصول کیفر دهی و کیفرگزاری سازگار و متناسب باشد.
در بین مکاتب مختلف به طور خا

دو مکتب سزاگرا و فائدهگرا بر اسراس مبنرای

فکری خود به اصل تناسب توجه ویژه داشتهاند .سزاگرایان اصرل تناسرب را برر مبنرای
استحقاق مجرم بر مجازات میسنجند و اصل تناسب در نزد فائدهگرایان بر مبنای فائرده
به ثمر نشسته از مجازاتِ اعمال شده بر مجررم سرنجیده مریشرود ،کره آن را در االرب
تفرید مجازات مورد بررسی قرار میدهند .و قروانین کشرورهای مختلرف بره ایرن مهرم
توجه ویژه دارند ،ماده  ۱۳۲-۲۴قانون جزای فرانسه که به بحث فردی کردن مجازاتها
میپردازد مجازاتها را به تناسب مجرم و جرم توصیف کرده بیان مریدارد« :دادگراههرا
باید زمان صدور رای با در نظر گرفتن «اوضاع و احوال حراکم برر جررم» و «شخصریت
مرتکب آن» ،مجازاتها را تعیین کنند».
در نظام جزایی ایران ،مجازاتهرا در  ۴دسرته حردود ،دیرات ،قصرا
دسته بندی شده است ،هر چند در باب حدود ،قصا

و تعزیررات

و دیات ،اصرول اساسری احکرام

اسالمیحاکمیت دارد و تغییر در آنها ایر ممکن است با این وجود در قرانون مجرازات
اسالمی ۱۳۹۲برخی از رویکردهای نوین قانونگذار در جهت پذیرش نظر فقهرایی بروده
است که از بار مسئولیت کیفری کاسرته اسرت از آنهرا مریتروان بره موضروع اجررای
حد لواط برای فاعل اشراره کررد ،در حرالی کره در ق م ا  ۱۳۷۰فاعرل و مفعرول لرواط
کشته میشدند ،با این وجود در قرانون مجرازات  ۱۳۹۲در صرورتی لرواطکننرده کشرته
میشود که دارای شرایط احصان باشد ما همین دیدگاه را در نظر مراجعی چون آیت اهلل
خویی مشاهده میکنیم.
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در نظام کیفردهی ایران ،عمده سیاست کیفری مبتنری برر تعزیررات اسرت .کره هرم
بیشترین عناوین مجرمانه را دارد و هم اختیار تعیین آن به «حراکم» سرررده شرده اسرت.
(تعزیر بما یراه الحاکم) .در سامانه کیفری ایران ،حبس مهمترین ابزار کیفردهری قلمرداد
میشود ،هر چند کاربرد مجازات زندان به طور عام ،در اسالم مورد قبول نیسرت ،لریکن
به واسطه تحت تاثیر بودن نظام حقوقی ایران از کشورهای اروپایی به سررعت مجرازات
حبس در زراد خانه کیفری ایران قرار گرفت .اما دیری نرایید که آرزویهرای متکری برر
اصالح زندانیان در حبس و بروز مشکالت فراوان دیگر مجازات حبس را برا ایرادهرای
تئوری و عملی فراوان روبرو کرد.
بعد از شکست نظرام اصرالح و درمران و اسرتفاده محروری زنردان ،مجرازاتهرای
جایگزین حبس به صورت ویژه در دایره توجهات نظامهای کیفردهری قررار گرفرت .و
رویکرد اندیشمندان به این موضوع مبتنی شد که رشد و گسترش ضمانت اجراهای ایر
سالب آزادی محصول تالشهای انجام شده در جهرت کراه

جمعیرت کیفرری بروده

است .در ایران هر چند ابزارها و جایگزینهایی برای مجرازات حربس از زمران تردوین
قانون مجازات عمرومیوجرود داشرته اسرت ،لریکن در قرانون مجرازات اسرالمی۱۳۹۲
مجازات جایگزین حبس به صورت اختصاصی در نظام قارایی ایرران قررار گرفرت .و
متاسفانه امروزه قاات نه به جرأت ،بلکه با جسارت از مجازاتهای جرایگزین حربس
در آراء کیفری خود استفاده میکنند .حال سئوال این اسرت کره جرایگزینهرای حربس
کدامند و مجازاتهرای جرایگزین حربس براالخص در مقایسره برا اصرل تناسرب چره
جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد.

 .1مفهوم شناختی
با توجه به اینکه موضوع تحقیق ترکیبی از اصل تناسب و از طرفری جرایگزینهرای
حبس است ،قاعدتا مفهومشناسی تحقیق بره دو بحرث اساسری یعنری اصرل تناسرب و
شقوق آن و جایگزینهای حبس و انواع آن معطوف خواهد بود.
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 1-1اصل تناسب
امروزه اصل تناسب در مجازاتهای کیفری یک نمود اساسی در سیستمهرای مردرن
حقوقی است .متاسفانه علیرام مرکزیت اصل تناسب در سیستم عدالت کیفرری ،قاعرد
تناسب به طور بسیار ضعیفی تعریف شده ،و نق

آن در حکم کردنهای قاایی بر پایۀ

ضعیفی استوار است.
تعریف مبهم و ایرمعلوم از اصل تناسرب ،یرک مسرئله واضرر در سیسرتم عردالت
کیفری است .بعنوان مثال ،طبق مواد کیفری کانادا اظهار شده است که احکام نسربت بره
سختی جرائم (شدت جرائم) و قابلیت مجازات کیفر باید «متناسب» باشند ،مسرئله ایرن
است که هنوز روی چگونگی اعمال «تناسب» که باید با توجه به سختی جرائم و درجره
مسئولیت در نظر گرفته شود کار نشده است.

۱

در حقوق جزای اسالم تناسررب میان جرم و مجازات وجرود دارد امرا تعریرف و
مبنای مشخص از آن وجود ندارد ،در آیه  ۱6۰سوره انعام به صراحت بیران مریکنرد :وو
من وجاء بِالَّسِّیئِۀ وفوال یُْجزی إَِّال مِثُْلوها وهمْ الو یظُْلومونو؛ هر کسی بدی انجام دهرد ،تنهرا بره
مثل آن مجازات میشود و ستمیدر حق او روا داشته نمیشود .همرین اصرل اساسری و
قانونی را خداوند در آیات دیگری چون آیه ۴۰سوره ارافر و  ۲۷سررروره یرونس و ۴۰
سوره شوری بیان کرده است ۲.بنابر نظر جرمیبنتام ،مجازات ،باید دارای ویژگی تناسب
باشد .در واقع ،او سیزده اصل برای تعیین این تناسب در مقدمهای بر اصرول اخالقری و
قانونی ارائه کرده است .از این قوانین ،دو قانون از آنها (قوانین پنج و ش

) مشرخص

میکنند که مجازات نباید افراطی باشد ،و بطور ضمنی ،بایرد متناسرب برا زمران باشرد.

۳

1. Joel Go ، Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice
System Manchester student law review ، 2006 ،Vol 2:41
 .۲جوان بخت محمد ،محمدی سهیال ،تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازاتهرا (برا
۱۹.
نگاهی به فقه امامیه و حقوق کیفری)– وکیل مدافع ،شماره  ،۱5سال ،۱۳۹5
3. JAMES T. McHUGH ، Utilitarianism, Punishment, and Ideal
Proportionality in Penal Law: Punishment as an Intrinsic Evil ،Journal of
Bentham Studies, 2008 ، vol. 10
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«اچ.ال.ای هارت» در پی تطبیق دو نظریه تناسررب کیفری و سودمندگرا ،معتقد اسرررت
در حالی که ما میتوانیم برذیریم که دلیِل داشرتن یرک سیسرتم کیفرری بره هریچ وجره،
اصالح وضع عمومی جامعه نیست ،در عین حال میتوانیم سرازگاری را حفر کررده و
بگوییم فقط کسررانی باید مجازات شوند که سررزاوار آن هستند و باید فقرط بره انردازه
گناهشان کیفر شرروند ۱.با توجه به آنچه گذشررت ،چنین میتوان نتیجهگیرری کررد کره
تعریف تناسب با توجه به پیچیدگی ارزشهای موجود برر سرر تعیرین مجرازات امرری
دشوار است .در واقع عمل تعیین و اعمال مجرازات برر پایره کثررت ارزشهاسرت ،نره
براساس ارزش یک شررخص به اسثتنای دیگران.

۲

 2-1جایگزینهای حبس
در میان مجازاتهرا ،مجرازات زنردان یکری از ابتردائیتررین و مهمتررین ابزارهرای
کیفردهی در سامانه کیفری کشورها به حساب میآید .که علیرام همره عیربهرایی کره
برای آن بر میشمارند ،نه امکان فراگیر کردن آن در همه جرمها و برای همره مجررمهرا
وجود دارد و نه اینکه میتوان آن را از لیست ابزارهای کیفردهی حرذف کررد ،بنرابراین
شاید بتوان گفت؛ مجازات حبس تنها بتواند ابزاری برای ناتوانسازی بزهکراران و جردا
کردن مجرمان خطرناک از جامعه و به عبارتی مردیریت خطرر مجرمران در نظرر گرفتره
شود ۳.به همین سبب در حقوق عرفی و در حقوق اسرالمی ،مجرازات زنردان بره طرور
راهبردی مورد استقبال واقع نگردیده است .و همواره سیاستگذاران کیفری در صدد این
هستند که برای حبس کردن حداقل استانداردهایی را تعریف کنند و یا موارد جرایگزین
حبس را در ابزارهای کیفر دهی خود قرار دهند .در این زمینه سرازمانهرای برینالمللری
جهررت اسررتاندارد سررازی برخررورد بررا زنرردانیان مصرروبههررایی تحررت عنرروان
1. M J Fish, “An Eye for an Eye: Proportionality as a Moral Principle of
Punishment” ،2008 ، 28 OJLS
2. Hugo, Adam Bedau ،. "Punishment, Crime and the State". Stanford
Encyclopedia of Philosophy. Retrieved 2010-08-04.
 .۳بهره مند ،حمید سیاست حبسزدایی در نظام تقنینی جمهوری اسرالمی ایرران ،راهبررد ،شرماره ،8۲
۳5۷.-۳8۲
بهار ،۱۳۹6
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( ) StandardMinimum Rules for the Treatment of Prisonersدر
سالهای  ۱۹55یا  ۱۹۷۷داشتهاند .قواعد بیجینگ که در سال  ۱۹85به تصویب سرازمان
ملل متحد رسیده است .در کنار قواعد توکیرو از جملره مهمتررین آنهاسرت و اتحادیره
اروپا در میان سازمانهای منطقهای بیشترین واکن

را در این خصرو

از خرود نشران

داده اسررت ۱.مجررازاتهررای جررایگزین برره معنررای عرردم برره کررارگیری زنرردان و سررایر
مجازاتهای مررسوم نریست برلکه شیوهای برای کامل کردن مجازاتها و تنوع بخشری
به آنها به منظور افرزای

اخرتیارات قاات اسرت ۲.علیررام عردم سرابقه مجازاتهرای

جایگزین حبس در ایران ،تولرد مجرازاتهرای جرایگزین حربس در اروپرا و خاصرا در
انگلستان به معنای عام آن به اواخر قرن نوزدهم میالدی برمیگردد .تغییر نگرش نسربت
به مجازات حبس و تولد نسل اول جایگزینها را بایرد بره نظریره اصرالح و برازپروری
منتسب نمود .جاییکه مجازات حبس به عنوان محوریترین شعار نظریهپردازان اصرالح
و درمان دچار شکست میشوند گونههای مختلف مجازاتهای جایگزین حبس جایگاه
ویژهای در میان ابزارهای کیفردهی پیدا میکند ۳.مجازاتهرای جرایگزین در کشرورهای
اروپایی در پی شکلگیری تعلیق مراقبتی در انگلستان و در اثر دادارههرای فزآینرده در
خصو

مستی و انحطاط اخالقی جامعه بوده است .از طرفی نامناسب برودن مجرازات

حبس برای کودکان و نوجوانان ،نکوهیده بودن مجازات حبس را دو چندان میکند.

۴

 .۱زراعت ،عباس ،حقوق جزای عمومی  ،۳مجازاتها ،و اقدامات تامینی و تربیتی ،پیشین5۲. ،
 .۲کاظمی ،پروین ،بررسی تطبیقی مجازاتهای جایگزین در کشورهای جهان ،اصالح و تربیت ،شماره
. 6 -۲
 ،۷۱فروردین ،۱۳8۷
 its developments in England and؛ 3. BOCHEL .D probation and after care
Wales Scottch Academic press ، 1976 ، Edinburg1-p32
5.
 .۴توجهی ،عبدالعلی ،آسیب شناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲پیشین،
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 .2نهادهای جایگزین حبس
از یک نگاه مریتروان جرایگزینهرای حربس را بره مجرازاتهرای سرنتی و نروین
تقسیمبندی کرد .از جایگزینهای سنتی میتوان مواردی از جمله جرزای نقردی ،تعلیرق
اجرای مجازات ،آزادی مشروط و از جایگزینهای نوین نیرز مریتروان حربس خرانگی،
خدمات عامالمنفعه و ایره را نام برد ۱،از نگاه محقق رویکررد حقروق جرزای ایرران در
قبال نهادهای جایگزین حبس ،را میتوان در دو رویکرد «ابزارهای» تغییردهنده حبس و
«مجازاتهای» جایگزین حبس مورد بررسی قرار داد.
« 1-2ابزارهای» تغییردهنده حبس
«ابزارهای» تغییردهنده حبس« ،وسایلی» هستند که قاضی میتواند با استفاده از آنهرا
مجازات اصلی را با مجازات دیگر تغییر یا حبس را کاه
طور خا

دهد .این ابزارهرا گراهی بره

مثل آزادی مشروط فقط بر مجازات حربس مروثر اسرت .و گراهی در همره

مجازاتها استفاده میشود مثل تخفیف ،که بر مجازات حبس و بقیه مجرازاتهرا مروثر
است.
« 1-1-2ابزارهای» تغییردهنده حبس به طور خاص
ابزارهایی که به طور مستقیم میتواننرد در تغییرر مجرازات «حربس» مرورد اسرتفاده
گردند ،نهادهایی چون آزادی مشروط ،نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی از جملره
این موارد هستند .که به اختصار در خصو

مواد قانونی این موضوعهرا در ارتبراط برا

اصل تناسب بحث و بررسی قرار خواهد شد.
-1-1-2الف -آزادی مشروط
از نظر تاریخچه آزادی مشروط در جهان میتوان گفت؛ یکی از نوآوریهرای قرانون
سال  ۱۹6۷در انگلستان تاسیس نهاد آزادی با هدف کاه

جمعیت کیفری بود که برر

 .۱آشوری ،محمد ،جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین ،انتشارات گرای  ،چاپ اول ،سال
۴5۰. -۱۱۱
،۱۳8۲
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اساس آن به بزهکاران این فرصت داده میشود تا پی

از پایان مردت حربس از زنردان

آزاد شوند ۱.سابقه آزادی مشروط در کشور ما به قانون راجع به وادار نمودن محبوسرین
ایرسیاسی به کار مصوب  ۱۳۱۴برمیگردد به موجب این قانون آزاد کردن محکومان بره
حبس مشروط به رضایت آنان به کار در موسسات فالحتی یا صنعتی برود یعنری نروعی
آزادی مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت .با تصویب ماده واحده قانون راجع بره
آزادی مشروط زنردانیان مصروب اسرفند  ۱۳۳۷آزادی مشرروط بره مفهروم امرروزی آن
نزدیکتر شد ۲.اهداف و مبانی که برای ایجاد نهاد آزادی مشروط میتوانرد قابرل توجره
باشد ،به شرح زیر میباشد؛
 .۱مقابله با تکرار جرم  .۲تشویق زندانیان به رفتار حسنه  .۳مناسبسرازی کیفرر برا
شخصیت بزهکار  .۴مناسب سازی کیفر با جرم ارتکرابی  .5صررفه جرویی در مخرار
عمومی  .6پرهیز از عیب زندان
در ماده  58قانون مجازات اسرالمی در خصرو

آزادی مشرروط آورده اسرت؛ «در

مورد محکومیت به حبس تعزیری ،دادگاه صادر کننده حکم میتواند در مورد محکومان
به حبس بی

از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یرک سروم

مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم بره
آزادی مشروط را صادرکند :الف -محکوم در مدت اجررای مجرازات همرواره از خرود
حسن اخالق و رفتار نشان دهد .ب -حاالت و رفتار محکروم نشران دهرد کره پرس از
آزادی ،دیگر مرتکب جرمی نمیشود .پ -بره تشرخیص دادگراه محکروم ترا آنجرا کره
استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بررردازد یرا
قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد .ت -محکوم پی

از آن از آزادی مشروط اسرتفاده

نکرده باشد ».در بررسی ماده  58قانون مجازات اسالمی میتوان به دو دسته از شررایط
1. Cavadino And Diganan ، penal system -Sage London (1997) ، p182
 .۲اردبیلی ،محمد علی ،حقوق جزای عمومی ،انتشارات میزان ،چاپ اول ،سال ،۱۳۹۳

.۱56
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توجه کرد ،شرایطی که به تناسب جرم و شدت آن توجه کرده است و شرایطی کره بره
تناسب جرم و حاالت روحی و روانی مجرم توجه کرده است .مواردی چون توجره بره
حرربس تعزیررری ،ترراثیر مرردت زمرران حرربس در چگررونگی اسررتفاده از آزادی مشررروط
(محکومان به حبس بی

از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل

یک سوم مدت مجازات) ،عدم اسرتفاده از آزادی مشرروط ،اضرافه کرردن دادسرتان بره
مقامهایی که امکان تقاضای صدور آزادی مشروط را دارند و تالش محکرومعلیره بررای
کاه

آثار خسارت مادی ناشی از جرم از پارامترهای مهم توجه به عردالت ترمیمری و

شدت جرم و مجازات است .در بند ت ماده  58قانون مجازات اسالمی یکری از شررایط
استفاده از آزادی ،عدم استفاده از آزادی مشروط توسط زندانی اسرت .در حرالی کره در
ماده  ۳8اصالحی  ۱۳۷۷قانون مجازات اسالمی ،شرط استفاده از آزادی مشروط این بود
که شخصی که تقاضای آزادی مشروط مینمایند برای بار اول به علت ارتکراب جرمری
به مجازات حبس محکوم شده باشد .این مطلرب باعرث مریشرد ،کسرانی کره قربالا بره
مجازات حبس محکوم شده بودند اجرازه اسرتفاده از آزادی مشرروط را نداشرته باشرند
ایرادی که باعث میشد بسیاری از محکومین از استفاده از آزادی مشروط محروم گردند
قانونگذار با برداشتن این شرط مقرر داشت کسانی میتوانند از آزادی مشرروط اسرتفاده
کنند که قبالا از آزادی مشروط استفاده نکردهاند .امرا افرزودن دادسرتان بره عنروان افرراد
دارای صالحیت در تقاضای آزادی مشروط میتواند در راستای توجه بره اصرل تناسرب
جرم و مجازات باشد ،با این استدالل که طبق بنرد پ مراده  ۴۳۳قرانون آیرین دادرسری
کیفری ،دادستان «از جهت برائت متهم ،عدم انطبراق رأی برا قرانون و یرا عردم تناسرب
مجازات» حق درخواست تجدیردنظر یرا فرجرام دارد .پرر واضرر اسرت فلسرفه اینکره
قانونگذار دادستان را به عنوان یکی از مقامهایی قرار میدهد که تقاضای آزادی مشروط
کند به این علت است که در صورت منطبق نبودن مجازات با جررم از دادگراه تقاضرای
تجدید نظر کند .اما مواردی چون؛ حسن اخالق و رفتار محکوم در زمان اجرای حکم و
اطمینان قاضی از عدم تکرار جرم بعد از آزادی از شرایط قانونگذار برای اعطرای آزادی
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مشروط و از طرفی نمود اصالح و بازپروی در مورد فرد مجررم و توجره قانونگرذار بره
پارامترهای نهنی است.
 -1-1-2ب -نظارت الکترونیکی
یکی دیگر از انواع آزادیهای مشروط ،آزادی تحت نظرارت الکترونیکری اسرت .در
این نوع از آزادی مشروط «محکوم به حبس با رضرایت خرودش ،در محردوده مکرانی
مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار میگیرد» هدف اصلی ایرن
برنامه ،کاه

جمعیت زندان است .ولی در کنار این هدف عمرده ،کراه

هزینرههرای

نگهداری مجرمان و حف ارتباط اجتمراعی آنهرا و حارور در کرانون خرانواده را نیرز
میتوان به عنوان اهداف دیگر این جایگزین مجازات زندان قلمداد کرد .هر چنرد فشرار
عمومی برای حمایت از اجتماع در مقابل بزهکاران رو به افزای

است ،ولری از طررف

دیگر ،کنترل بودجۀ عمومی در رابطه با اصالر مجرمان نیز حائز اهمیرت و قابرل توجره
است.

۱

در این نوع از آزادی ما شاهد توجه قانونگذار به اصرل تناسرب جررم و مجرازات از
نگاهی سزا گرا و فائدهگرا هستیم ،شرایطی چون تعزیری برودن حربس ،درجره پرنج ترا
درجه هشت بودن مجازات از جملره مروارد توجره قانونگرذار بره شردت و نروع جررم
ارتکابی است و در کنار این مطلب ،توجه رضایت فرد محبوس ،وجود شرایط مقررر در
تعویق مراقبتی ،استفاده از تدابیر نظارتی یا دستورهای نکرر شرده در تعویرق مراقبتری از
موارد بازتاب تفرید قاایی در این نوع از جایگزین حبس است.
 -1-1-2ج  -نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی همانگونه که از نام

پیداست به نظامی گفته مریشرود کره مجررم

مدتی از مجازات حبس را در زندان و مردتی را در خرار از زنردان برا انجرام فعالیرت

 .۱تدین ،عباس ،نظارت الکترونیکی :گامی به سوی جایگزینهای زنردان ،مجلره حقروقی دادگسرتری،
56.
شماره  ،6۴پاییز ،۱۳8۷

بررسی جایگزینهای حبس در نظام جزایی ایران با تاکید بر اصل تناسب 11................................

خاصی به سر میبرد ۱.نظام نیمه آزادی یکی از راههای فردی کردن مجازاتها است کره
در قانون مجازات اسالمی قبلی سابقه نداشت این نظام به پیروی از قانون جزای فرانسره
در قانون جدید پی بینی شده است ۲.در بررسی مواد  56و  5۷قانون مجرازات اسرالمی
شرا یط نظام نیمه آزادی بیان گردیده است این شررایط مشرتمل برر مرواردی اسرت کره
قانونگذار به شرایط مجرم و جرم ارتکابی توجه کرده است مواردی کره نشرانگر توجره
قانونگذار به اصل تناسب جرم و مجازات مریتواننرد بره حسراب آیرد از جملره زنردان
تعزیری و درجه  5تا  ۷باشد ،شاکی گذشت نماید یا تدابیری اتخان نمایرد ترا خسرارت
وارده بر بزهدیده را جبران کند .اما نکر مواردی در ماده  5۷ق م ا چون ،تعهد بره انجرام
یک فعالیرت شرغلی ،حرفرهای ،آموزشری ،حرفرهآمروزی ،مشرارکت در ترداوم زنردگی
خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری است .آنطور که از این ماده بر میآید قانونگرذار در
پی حل مشکل و معال اساسی مجرم است قاضی دادگاه باید برای کسی که بره حربس
محکوم شده است نظام نیمه آزادی را متناسب با وضعیت و یا مشرکل بره وجرود آمرده
است تعیین نمایند.
« -2-1-2ابزارههای» عام تغییردهنده مجازات
ابزارهای موجود کیفردهی یا به طور مستقیم بره مقولره حربس و کراه
داشتهاند و یا اینکه به طرور ایرمسرتقیم برر کراه

آن توجره

آمرار پرونردههرای کیفرری مربروط

میشوند« .ابزارهای» عام تغییردهنده مجازات ،مواردی هستند که بر کلیرت مجرازاتهرا
اثر میگذارد و چه مجازات ،سالب آزادی باشد یا نباشد بر حذف و یرا تغییرر مجرازات
موثر است .مواردی چون معافیت از کیفر ،تخفیف مجازات ،تعویق صدور حکم ،تعلیرق
اجرای مجازات ،عفو ،اعمال قاعدء دراء و ...از نهادها و ابزارهای هستند که به طور ایرر
 .۱زراعت ،عباس ،حقوق جزای عمومی ،۳مجازاتها ،و اقدامات تامینی و تربیتی ،ایران ،پیشین۳۰۲. ،
 .۲زراعت ،عباس ،شرح مختصر قانون مجازات اسالمی ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال ،۱۳۹۲
.۱۳8
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مستقیم بر اجرای مجازات موثر بوده و باعث تخفیف یا از بین رفتن مجازاتها اعرم از
سالب آزادی یا ایر آن میگردد .با نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسرالمی ۹۲روشرن
میشود که تمامی «نهادهای امتیاز دهنده کیفری» در مورد مجررمین کرم خطرر پذیرفتره
شده است ،چرا که هر چند این مسرائل بره طرور ایرر مسرتقیم موجرب کراه

ترورم

زندانها میگردند اما «اساساا فلسفه وجودی این نهادها ،تالش برای بازپروری مجررمین
کم خطر میباشد .البته این مسئله نیز کامال مشرهود اسرت کره قانونگرذار حتری در ایرن
موارد هم ،در کنار توجه بره شخصریت مجررمین از طریرق پری بینری نهادهرای تفریرد
قاایی ،به نوع جرم ارتکابی نیز توجه کرده است» ،به بیان دیگر اگرر قائرل بره جردایی
اصل تناسب جرم و مجازات از اصل تفرید قاایی باشیم میتوان گفرت «قانونگرذار در
اکثر موارد ترکیبی از «اصل تناسب بین جرم و مجازات» و «اصل تناسرب برین مجررم و
مجازات» را مورد پذیرش قرار داده است.
توضیر اینکه قانونگذار در جرایم مستوجب تعزیر ،در برخی از موارد ،اصل اولیه را
«اصل تناسب بین جرم و مجازات» دانسته و به همین دلیل اختیاراتی را به قاات بررای
استفاده از نهادهای تفرید قاایی ،با هدف توجه به شخصیت مجررمین تفروین نکررده
است ،برای مثال در مورد نهاد «معافیت از مجازات» در ماده  ۳۹ق.م.ا ،قانونگذار بر ایرن
باور است که در جرایم مسرتوجب تعزیرر درجره  ۱ترا « 6اصرل تناسرب برین جررم و
مجازات» بر «اصل تناسب بین مجرم و مجرازات» رجحران داشرته و بره همرین جهرت،
قاضی در اینگونه موارد ،حرق اسرتفاده از نهراد «معافیرت از مجرازات» را نردارد۱.مروارد
متعددی که به نوعی باعث تغییر یرا تخفیرف یرا حرذف مجرازات مریگرردد در قرانون
مجازات اسالمی  ۹۲دارای تنوع زیادتری نسبت به قانون مجازات اسالمی  ۱۳۷5اسرت.
که در صورت توجه به آنها مشخص میگردد که قانونگذار در وضع نهادهای کیفردهی
 .۱شمس ناتری محمد ابراهیم ،مصطفی پور مسعود تالقی اندیشه های جرم شناختی ِ» بازپروری« و
»ناتوان سازی« در قانون مجازات اسالمی  ،۹۲مجله پژوهشنامه حقوق کیفری ،شماره پیاپی  ،۱5بهار و
۱۳۴.-۱۱۱
تابستان ،۱۳۹6

بررسی جایگزینهای حبس در نظام جزایی ایران با تاکید بر اصل تناسب 13................................

اصل را بر تناسب جرم و مجازات قرار داده است که بره صرورت مشرترک در مرواردی
چون تخفیف مجازات ،تعویق صدور حکم ،تعلیق اجرای مجازات ،قابل بیان است.
 -2-1-2الف -تخفیف مجازات
یکی از راهکارهای مهم جایگزین حبس تشریع ابزار تخفیف مجرازات اسرت .طبرق
ماده  ۳۷قانون مجازات اسالمی «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف،
دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد تقلیل دهد یا
تبدیل کند» قانونگذار بعد از بیان این مطلب ضمن بیان یرک الگرو ،کمیرت تخفیرف در
مجازات حبس را علیرام قانون مجازات اسالمی ۱۳۷۰در بند الف ،به میزان یک تا سره
درجه بیان میکند .در بند الرف مراده  ۳۷قرانون مجرازات اسرالمی ،قاضری دادگراه در
صورتی که قصد تقلیل حبس را داشته باشد صرفاا میتوانند به میزان یک ترا سره درجره
در حبس تقلیل دهد .در این خصو

قانونگذار به تناسرب جررم و مجرازات در زمران

تخفیف توجه ویژه داشته است.
این امر در حالی به تصویب میرسد که بیشتر ماده  ۲۲قانون مجازات اسرالمی۱۳۷۰
در رویه قاایی حاکم در سالهای حاکمیت قانون یاد شده در عمل به گونهای برود کره
در بسیاری از موارد کیفری به سه ماه و یک روز تقلیل یافتره یرا بره سرایر مجرازاتهرا
تبدیل میگردید از سوی دیگر اعطای مرخصیهای بیرویه به زندانیان نیز بر تاعیف و
موقعیت اقتدار افزوده بود .در چنین شرایطی مقنن در سرال  ۱۳۹۲رویکررد جدیردی را
انتخاب کرد تا براساس آن کیفر هم بتواند کارایی و اقتدار خرود را بازیابرد .صررفنظر از
تردیدی که در موفق بودن این رویکرد در مقام عمل وجود دارد و نیز فارغ از برخری از
اظهارنظرهایی که در مقابل نص صرریر قرانون ،بردون ارائره دلیرل قابرل قبرولی امکران
تبدیل حبس به سایر مجازاتها را در مقام اعمال تخفیف ممکن دانستهاند الزم بره نکرر
است که این رویکرد با سیاستهای کلی نظرام همسرو نمریباشرد ۱.در مراده  ۳8ق م ا،
 .۱توجهی ،عبدالعلی ،آسیب شناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲انتشارات پژوهشرکده قروه
.۷۱
قاائیه ،چاپ اول ،سال ،۱۳۹۴
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قانونگذار جهات تخفیف را در ماده  ۳8به شرح نیل اعالم میکند؛ الف -گذشت شاکی
ب -همکاری مؤثر متهم پ -توجه به رفتار یا گفتار تحریک آمیز برزهدیرده یرا وجرود
انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت -اعالم متهم ث -ندامت ،حسن سابقه و یا وضع
خا

متهم از قبیل کهولت یا بیماری  -کوش

متهم به منظور تخفیف آثار جررم چ-

خفیف بودن زیان وارده ح -میزان تاثیر مجررم در وقروع جررم همرانطور کره مشراهده
میکنیم ،قانونگذار در بحث تخفیف هم از مالکهای نهنی و هم از مالکهررای عینرری
برای انطباق جرم ،مجرم و مجازات استفاده کرده است ،قانونگذار در کنار جهرات عینری
همچون »حسرن سرابقه ،«....از جهات نهنی هماننرد »وجرود انگیرزه شررافتمندانه در
ارتکاب جرم« نیز یاد کرده است .بنابراین در برخی از مرواد قرانون مجرازات اسرالمی،
»معیارهای عینی و نهنی که نشان دهندهی درجره خطرناکی بزهکاران و میزان احتمرال
بازپروری اجتماعی آنان است ،جنبه تقنینری یافتره اسرت«

۱

 -2-1-2ب -معافیت از کیفر
یکی از موارد ایرمستقیم موثر بر کاه

آمار زندانیان ،نهاد جدیدالتاسریس معافیرت

از کیفر میباشد که در ماده  ۳۹قانون مجازات اسالمی به آن اشاره شده است ایرن مراده
نیز با تلفیقی از اصل تناسب جرم و مجازات و مجرای قابل بحث و بررسی است.
اصوالا یکی از اهداف مهم قانونگذار از تصویب ایرن مراده قرانونی توجره بره اصرل
تناسب جرم و مجازات و تفرید قاایی است .و همانطور که بیان شد به نظرر مریرسرد
قانونگذار اصل تناسب را بر تفرید قاائی ترجیر داده است به همرین خراطر در ابتردای
ماده  ۳۹قانونگذار صرفاا معافیت کیفر را در جرائم تعزیری درجره هفرت و هشرت و برا
شرط گذشت شاکیان و جبران ضرر و زیان یا برقرراری ترتیبرات جبرران آن بره منظرور
کاستن از شدت جرم قابل اعمال میدانند و بعد از آن قانونگذار به شررایطی مریپرردازد
 .۱نیاز پور ،امیر حسین ،بررسی جرمشناسانۀ ماد ٔە  ۳8قانون مجرازات اسرالمی مصروب  ،۱۳۹۲مجلره
.۱۲6 -۱۰۷
آموزههای حقوق کیفری ،شماره  ،۷بهار و تابستان ،۱۳۹۳
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که جنبه شخصی برای مجرم دارد .بنابراین میتوان تعزیری بودن ،درجره  ۷و  8برودن و
گذشت شاکی را از مشخصههای توجه قانونگرذار بره اصرل تناسرب جررم و مجرازات
دانست .و مواردی چون فقدان سابقه کیفری موثر و اصالح مرتکب جرم از موارد تفرید
قاایی دانست.
-2-1-2ج -تعویق صدور حکم
یکی دیگر از ابزارهای کیفردهی در جهت مناسبسازی کیفر استفاده از ابزار تعویرق
صدور حکم است تا بدین وسیله قبل از صدور حکم فرصتی دوباره به مجرم داده شرود
تا از رفتار ارتکابی خود پشیمان شده و عمال نظر دادگراه را در عردم تکررار جررم و یرا
اصالح خود جلب نماید .امری که بر بازپروری مجرم بسیار دقت دارد .که از ماده  ۴۰ق
م ا تا ماده  ۴5به این موضوع پرداخته است در ماده  ۴۰ق م ا در تعریف تعویرق صردور
حکم آورده است؛ «در جرائم موجب تعزیر درجه ش

تا هشت دادگاه میتواند پرس از

احراز مجرمیت متهم با مالحظره وضرعیت فرردی ،خرانوادگی و اجتمراعی و سروابق و
اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجرود شررایط زیرر
صدور حکم را به مدت ش

ماه تا دو سال به تعویق اندازد»

توجه به «تعزیری بودن مجازات که درجه شر

ترا هشرت باشرد» و ب ارجراع بره

بندهای الف ، ،چ ،ح ماده  ۳8در موضوع تخفیف از مصادیق توجه قانونگذار به اصرل
تناسب جرم و مجازات در باب تعویق صدور حکم است.
در برخی از موارد ظاهراا قانونگذار برداشتی سوء را از »اصل تناسرب برین جرررم و
مجرازات« داشته است ،نمونره برارز آن را مریتروان مراده  ۴۷ق.م.ا دانسرت کره در آن
بسیاری از جررایم را ایرقابررل تعویرق و ایرقابرل تعلیرق دانسرته اسرت ،حرال آن کره
تخصیصِ اکثر صورت گرفتره برا ایرن گسرتردگی پذیرفتنی نیست .به بیران دیگرر ،هرر
چند استثناء شدن برخری از عنراوین مجرمانره همچرون جررایم علیره امنیرت داخلری و
خارجی ،جرایم سازمانیافته و جرایم اقتصرادیِ خرا

از شررمول نهادهررای تعویررق

صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ،به جهت حساسیت بی

از حد آنها ،تا حدودی
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قابرل پرذیرش میباشد که البته بسیاری از این جرایم ،به جهت آنکه مجازات شان جرزء
جرایم تعزیری درجه  6ترا  8نمیباشد ،به خودی خود و بدون در نظر گرفتن مراده ۴۷
ق.م.ا نیز قابل تعویرق نمریباشرند ،امرا استثناء شدن برخی از عنراوین مجرمانره مرذکور
در این ماده همچون »جرایم علیه عفت عمررومی« بررا ایرن گسرتردگی قابرل پرذیرش
نمیباشد ،چرا که مصرادیق آن مربهم و نامشرخص بروده و همرین امرر بسترساز وقروع
استبدادِ قاایی خواهد شد ۱.اما در تعویق صدور حکم ،توجره قانونگرذار بره وضرعیت
فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شرده
است .اعمرال بنردهای ب ،پ ،ت ،ث ،از مراده  ۳8ق م ا در براب تخفیرف مجرازات،
پی بینی اصالح مرتکب ،فقدان سابقه کیفری مؤثر ،در نظر گرفتن تعویق ساده و تعویق
مراقبتی و در پی آن در نظر گرفتن تدابیری در ماده  ۴۳ق م ا که در اصالح مجرم مروثر
است و توجه قانونگذار به اصالح و بازپروری مجرمین را میرساند .تا دادگراه در زمران
صدور رای به حاالت فرد توجه کند .نکتهای که قابل نکر اسرت اینکره در پایران مردت
زمان اجرای دستور ،دادگاه حکم به معافیت از کیفر یا تعیین کیفر براساس گزارشهرای
واصله در مورد رفتار فرد بزهکار صادر میکند (ماده  ۴5ق م ا) تردیدی نیست که یکی
از مهمترین مولفههای «بازپروری» مجرمین این است که بره آنهرا اطمینران خراطر داده
شود در صورت پایبندی به شروط قانونی و قاایی ،قطعاا به آاوش جامعه باز خواهنرد
گشت ،این در حالی است که مشخص نیست چررا قانونگرذار ایرن موضروع را نادیرده
گرفته است .در ماده  ۴5ق.م .ا قانونگذار بیان داشته است :پس از گذشت مدت تعویق
با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگراه ،گرزارشهرای مرددکار
اجتماعی و نیز مالحظه وضعیت مرتکب« ،دادگاه حساب مورد به تعیین کیفر با صردور
حکم معافیت از کیفر اقدام میکند» ،در حقیقت مشخص نیست چرا قانونگذار در ایرن
ماده «معافیت از مجازات» را جزء اختیارات قاایی قرار داده است! در حرالی کره اگرر
مجرمی به دستورهای معین شده توسط دادگاه (در مراده  ۴۳ق .م ).و تردابیر مشرخص
 .۱شمس ناتری محمد ابراهیم ،مصطفی پور مسعود ،پیشین،

۱۳۴.-۱۱۱
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شده در قانون (در ماده  ۴۲ق .م .ا) پایبند بوده و همچنین در مدت تعویق صدور حکم،
مرتکب جرم مستوجب حد ،قصاصی ،جنایت عمدی موجب دیه و تعزیر ترا درجره (۷
ماده  ۴۴ق .م) نشده است ،بایستی مطمئن باشد که قاضی نیز در طرف مقابلی ،ملزم بره
صدور حکم معافیت از مجازات نسبت به وی میباشد تا بدین طریق انگیزهسازی الزم
برای دوباره اجتماعی شدن وی ایجاد گردد ،نه اینکه مجرم نگونبخت در فاایی کرامال
برزخی و بدون هیچگونه تامینی مبنی بر بازگشت به جامعه رها شود ،امری که بدون
تردید در تعارضی با تحقق هدف «بازپروری» خواهد بود.

۱

-۲-۱-۲چ -تعلیق اجرای مجازات
یکی دیگر از جایگزینهای عام مجازاتها و به طرور ایرمسرتقیم مجرازات حربس،
استفاده قاضی دادگستری از تعلیق اجررای مجرازات اسرت .تعلیرق اجررای مجرازات از
آوردههای مکتب تحققی است که محکوم علیه به موجب آن از اجررای کیفرر بره ویرژه
کیفر حبس و شرایط نامناسب آن رهایی مییابد .تعلیق حقری بررای مجررم بره حسراب
نمیآید ،بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفراق و مسراعدت نسربت بره مجررم کره در
جهت رعایت اصل فردی کردن مجازاتها به دادگاه داده شده است ۲.در بریتانیا و اکثرر
کشورهای آمریکای شمالی خاستگاه تعلیرق مجرازات بره رویرههرای کرامنال در قررون
وسطی بازمیگردند که عبارت بودند از آزادی تحت تعهد یا متعهد کرردن مجررمین بره
شرط پیشه کردن رفتار نیک و حف آرام

عمرومی و نیرز سیسرتم وثیقره یعنری آزادی

تحت وثیقه ،تعلیق مجازات نتیجه پیوند رویههای متفاوت و مختلف است کره نخسرتین
بار جان آگوستوس یک کفاش اهل بوستون این نام را بر آن نهاد ۳.در حال حاضر تعلیق
مجازات در ماده  ۴6قانون مجازات اسالمی بیان شده است که در آن میتوان تلفیقری از
۱۳۴. -۱۱۱
 .۱شمس ناتری محمد ابراهیم ،مصطفی پورمسعود ،پیشین،
 .۲فیروزجائی حاجی تبار ،جایگاه جایگزینهای حبس در نظام عدالت کیفری ایرران (حرال و آینرده)،
. 88 -6۷
مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،6۴سال ،۱۳8۷
 .۳هامایی ،کواشی و همکاران ،تعلیق مجازات ،مترجم اسماعیل یعقروبی ،انتشرارات مجرد ،چراپ اول،
.5۳
سال ،۱۳۹۰
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توجه قانونگذار به اصل تفرید قاایی و اصل تناسب جرم و مجازات را مشراهده کررد.
در این ماده آمده است «در جرائم تعزیری درجه  ۳ترا  8دادگراه مریتوانرد در صرورت
وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسرمتی از مجرازات را از ۱
تا  5سال مهلت نمایند دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیرز پرس از اجررای یرک
سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماینرد همچنرین
محکوم میتوانند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شررایط قرانونی
از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نمایند» مواردی چرون .۱
تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه  ۳تا ( 8توجه به شدت مجازات)  .۲منرع
استفاده از تعلیق مجازات در مورد جرائم مندر در ماده ( ۴۷توجه به نوع جرم) بازتاب
اصل تناسب جرم ومجازات است.
اما مواردی چون  .۱توجه به شرایط مقرر برای تعویق صدور حکرم  .۲ایجراد حرق
برای دادستان و محکومعلیه که پس از اجرای یک سروم مجرازات مریتوانرد از دادگراه
صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نمایند از بازتابهرای التفریرد قارایی در تعلیرق
مجازات است ».همانطور که در مبحث تعویق صدور حکم بحث شد .شرایط مندر در
ماده  ۴۰و  ۴۱قانون مجازات اسالمی به صورت تلفیقی ،بره منظرور برازپروری و ایجراد
تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شده است ،برا ارجراع شررایط تعلیرق بره شررایط
تعویق صدور حکم معلوم میگردد قانونگذار در صدد این است تا تعلیرق را برا فلسرفه
تناسب جرم و مجازات در سامانه کیفری ایران قرار بدهرد .تفراوتی کره در قانونگرذاری
 ۱۳۹۲قانون مجرازات اسرالمی نسربت بره قرانون مجرازات اسرالمی مصروب  ۱۳۷5در
خصو

تعلیق وجود دارد ،این است که در قانون مجازات  ۱۳۷5قاضی میتوانست در

کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده مجازات محکوم را  ۲ترا  5سرال معلرق نمایرد
لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسالمی ۱۳۹۲جرائم درجره یرک و دو تعزیرری را از
شمول تعلیق اجرای مجازات مستثنا کرده است این مطلب نشانگر نهنیت قانونگرذار بره
نامناسب بودن تعلیق مجازات برای افرادی که جرائم سنگینتر را انجام میدهنرد اسرت.
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در خصو

عدم شمول تعلیق نسبت به برخی از جرائم حقوقدانان (معتقدند که« :عردم

شمول تعلیق به بعای از مجازاتهای تعزیری دلیل موجهی ندارد .به فررض ،شردت و
وخامت بعای از جرائم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکراران
گردد که همانند دیگران در معرض همان زیانهای ناشی از اجرای مجازاتهرا خواهنرد
بود» ۱.در برخی از موارد ظاهراا قانونگذار برداشتی سوء را از »اصل تناسرب برین جررم
و مجرازات« داشته است ،نمونه بارز آن را مریتروان مراده  ۴۷ق.م.ا دانسرت کره در آن
بسیاری از جررایم را ایرقابرل تعویق و ایرر قابرل تعلیرق دانسرته اسرت ،حرال آن کره
تخصیصِ اکثر صورت گرفتره برا ایرن گسرتردگی پذیرفتنی نیست .به بیران دیگرر ،هرر
چند استثناء شدن برخری از عنراوین مجرمانره همچرون جررایم علیره امنیرت داخلری و
خارجی ،جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصرادیِ خرا

از شرمول نهادهررای تعویررق

صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ،به جهت حساسیت بی

از حد آنها ،تا حدودی

قابرل پرذیرش میباشد که البته بسیاری از این جرایم ،به جهت آنکره مجازاتشران جرزء
جرایم تعزیری درجه  6ترا  8نمیباشد ،به خودی خود و بدون در نظر گررفتن مراده ۴۷
ق.م.ا نیز قابل تعویرق نمریباشرند ،امرا استثناء شدن برخی از عنراوین مجرمانره مرذکور
در این ماده همچون »جرایم علیه عفت عمررومی« بررا ایرن گسرتردگی قابرل پرذیرش
نمی باشد ،چرا که مصرادیق آن مربهم و نامشرخص بروده و همرین امرر بسترساز وقروع
استبدادِ قاایی خواهد شد مگر آنکه با تفسیری مایق ،جررایم اخیررر را محرردود برره
جرایم مذکور در مواد  6۳8تا  6۴۱تعزیرات دانسته و منصرف از سررایر جرررایم علیرره
عفرت عمرومی بدانیم.

۲

 .۱فیروزجائی حاجی تبار ،حسن جایگاه جایگزینهای حبس در نظرام عردالت کیفرری ایرران (حرال و
88. -6۷
آینده) ،پیشین،
.۱۳۴ -۱۱۱
 .۲شمس ناتری محمد ابراهیم ،مصطفی پورمسعود ،پیشین،
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 2-2مجازاتهای جایگزین حبس به معنای خاص
مجازاتهای جایگزین حربس بره معنرای خرا

آن ،یکری از رویکردهرای جدیرد

سزادهی در نظام های کیفری جهان است ،که در پی شکست نظریره اصرالح و درمران و
در پی سیاستهای کیفردهی جهان جایگاه ویژهای پیدا کرده است که با توجه به هردف
مجازات جهت بازپروری و جلروگیری از زیرانهرای مجرازات دربراره جرایگزینهرای
زندانهای کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد اما این جایگزینها به تدریج توسرعه
یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد برخی از آنها به شکل جرایگزین
حبس دست قاضی را باز گذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جویرد و برخری
1

دیگر به شکل مستقل یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افرزوده شردند.

این مجازاتها با توجه به استقبالی که از آنها صورت گرفت بره آمریکرا و کشرورهای
اروپایی منحصر نگردید و به سرعت در سایر کشرورها مرورد اسرتفاده و اسرتقبال قررار
گرفت .در ایران نیز این موضوع هر چند به صورت ایرمستقیم در سامانه کیفری کشرور
در قالب آزادی مشروط یا تعلیق مجازاتها و یا اسرتفاده از عفرو وجرود داشرته اسرت.
لیکن در قانونگذاری  ۹۲به صراحت در آن بیان گردید.
مواد  6۴تا  8۷قانون مجازات اسالمی ابتدا در قالب الیحهی مستقلی با عنوان الیحه
مجازاتهای اجتماعی جایگزینها در سال  ۱۳8۴تقدیم مجلس شورای اسالمیگردید و
حتی کلیات آن به تصویب رسید اما با تصویب قانون مجرازات اسرالمی مصروب ۱۳۹۲
مفاد الیحه نیز در قالب فصل نهم کتاب اول و مواد دیگر این قانون مصوب گردید ایرن
مجازاتها در الیحه با عنوان مجازاتهای اجتماعی توصریه شرده بودنرد زیررا موجرب
اجتماعی شدن موجود می شروند یرا از آن جهرت اسرت مجرازات در اجتمراع اجررا در
می آیند و یا اینکه جامعه نیز در اجررای مجرازات مسرئوالن اجررای مجرازات را یراری
میدهند.

۲

 .۱آشوری ،محمد ،جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین ،پیشین،
.۳۰۹
 .۲زراعت ،عباس ،مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی ،پیشین،

.۴5۰ -۱۱۱
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مجررازاتهررای جررایگزین حرربس ابترردا در قالررب الیحرره مسررتقل بررا عنرروان الیحرره
مجازاتهای اجتمراعی جرایگزین زنردان در مجلرس شرورای اسرالمی مطررح گردیرد
تصویب این الیحه بره درازا کشرید ترا اینکره اصرالح قرانون مجرازات اسرالمی شرد و
قانونگذار ترجیر داد به جای تصویب الیحه مستقل یکی از فصول بخ
اول را که اختصا

به مجازاتها دارد را به این مجازاتها اختصا

دوم از کتراب
۱

دهنرد .بره نظرر

میرسد تحت نفون اصول و اهداف تعیین کیفر ،خاصا اصل تناسب ،در قرانون مجرازات
اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲رویکردهای مهمی در قبال «حبس» و «مجرازاتهرای جرایگزین
حبس» صورت گرفته است؛ درمراده  6۴قرانون مجرازات اسرالمی و مرواد بعرد از آن،
قانونگذار بعد از بیان انواع مجازاتهای جایگزین حبس ،وجود گذشت شراکی ،وجرود
جهات تخفیف با مالحظه نوع جررم ،کیفیرت ارتکراب آن ،آثرار ناشری از جررم ،سرن،
مهارت ،وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم ،وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احروال را
مبنای تعیین مجازاتهای جایگزین حبس اعالم کرده است.
بر اساس موارد مذکور میتوان تلفیقی از توجه قانونگذار بره اصرل تناسرب جررم و
مجازات و از طرفی مجرم و مجازات را تشرریر کررد مروارد نیرل از جلروههرای مهرم،
دیدگاه قانونگذار در خصو

اصل تناسب جرم و مجازات است؛

 -1-2-2بازتاب اصل تناسب جرم و مجازات در مجازاتهای جایگزین حبس
 .۱تفکیک حبسهای ناشی از جرائم عمدی از جرائم ایرعمدی برر اسراس ضرابطه
معنوی؛ قانونگذار حبس ناشی از جرائم عمدی را از جرائم ایرعمدی جدا دانسته و
مجرمی که بر اساس سوءنیت مرتکب جرمی شده است را در حداقل امکان ،شایسته
آزادی از زندان و در نظر گرفتن مجازاتهای جایگزین حبس میداند.
 .۲تفکیک حبسهای عمدی بر اساس شدت و ضعف؛
قانونگذار در حبسهای عمدی بر اساس دو ضابطه ،شدت حبس را مرورد سرنج
قرار داده و نحوه استفاده از مجازاتهای جایگزین را در آنها تشریر کرده است.
 .۱زراعت ،عباس ،همان،

.۳۰۹
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الف -ضابطه عام؛ بر اساس این ضابطه ،قانونگذار استفاده از مجازاتهای جرایگزین
حبس را برای جرائم عمدی که حبس باالی یکسال دارنرد را ممنروع کررده اسرت .و از
طرفی در مواد  65و  66قانون مجازات اسالمی ،حبسهای زیر یکسال را به سره گرروه
تقسیمبندی کرده و به نسبت شدت آنها مجازاتهای جایگزین را در سه حالت الزامی،
مشروط الزامی و مشروط اختیاری تصویب کرده است.
الف –۱-حالت الزامی جایگزین حبس در حبسهای زیر  ۳ماه
طبق ماده  65ق م ا؛ مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه
حبس باشد به جای حبس «الزاما» به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
ب -حالت مشروط -الزامی جایگزین حبس در حبسهای  ۹۱تا  6ماه
طبق ماده  66قرانون مجرازات اسرالمی؛ مرتکبران جررائم عمردی در صرورتی کره
مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا ش

ماه حبس باشد به شررایط نیرل ،بره جرای

حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند.
ب -۱-به دلیل ارتکاب جرم عمدی بی
حبس تا ش

ماه یا جرزای نقردی بری

از یک فقره سرابقه محکومیرت قطعری بره
از ده میلیرون ( )۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریرال یرا شرالق

تعزیری نداشته باشد.
ب -۲ -به دلیل ارتکاب جرم عمدی یک فقره سابقه محکومیرت قطعری بره حربس
بی

از ش

ماه یا حد یا قصا

یا پرداخت بی

از یک پنجم دیه نداشته باشد.

ب -۳-از اجرای مجازات پنج سال نگذشته باشد.
در موارد فوق قانونگذار تلفیق شدت جرم و مجازات و از طرفری تفریرد قارایی را
تواما در نظر گرفته است ،توجه به سابقه فرد از مواردی است که به صرراحت دلیرل برر
شخصیت خطرناک مجرم دارد ،قانونگذار برخی مجرمین باسابقه را ولو اینکره مجرازات
آنها کماهمیت باشد ،از حقوق اجتماعی و برخی از امتیازات محروم مریکنرد .گذشرت
پنج سال از اجرای مجازات ،قیدی است که هم میتواند به شدت جررم (اصرل تناسرب
جرم و مجازات) اشاره داشته باشد و هم بره شخصریت مجررم (اصرل تناسرب جررم و
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مجرم) را مورد توجه قرار دهد ،آنجایی که کسی از اجرای مجازات

پنج سرال نگذشرته

است میتواند دلیل بر عدم اصالح وی ،و لزوم تشدید مجازات داشته باشد و از طرفری
میتواند دال بر این امر باشد که جرمی کره از مجرازات آن  5سرال مریگرذرد آن جررم
نبایستی آنقدر «شدید» باشد که بعد از  5سرال از اجررای مجرازات ،مجررم را از برخری
حقوق و امتیازات اجتماعی محروم کند ،به نظر میرسد با تفسیر دوم در نظر گرفتن قید
گذشت  5سال از زمان اجرای مجازات ،به زائل شدن شدت جررم و در نتیجره تخفیرف
مجازات اشاره داشته باشد.
ب -۳-حالت مشروط -اختیاری جایگزین حبس در حبسهرای  6مراه ترا ۱سرال
قانونگذار طی ماده  6۷قانون مجرازات اسرالمی در حربسهرای  6مراه ترا  ۱سرال بیران
میدارد؛ دادگاه «میتواند» مرتکبان جرائم عمدی را که حرداکثر مجرازات قرانونی آنهرا
بی

از ش

ماه تا یکسال حبس است به مجازات جرایگزین حربس محکروم کنرد ،در

صورت وجود شرایط ماده ( )66این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حربس ممنروع
است .در اینگونه حبسهای عمدی در صورت وجود شرطهای مندر در ماده  66ق م
ا ،قاضی را مختار به در نظر گرفتن مجازاتهای جایگزین حبس کرده است.
نکته دیگری که در مورد بندهای الف و ب مراده  66ق.م.ا قابرل بیران اسرت اینکره
قانونگرذار در ایرن دو بنرد ،دیگر به تقسیمبندی هشتگانه منردر در مراده  ۱۹ق.م.ا در
تقسیم بنردی جررایم تعزیرری توجره نداشته اسرت .بره همرین دلیرل اگرر شخصری بره
مصادره کل اموال که مجازات تعزیری درجه اول است و یا انفصال از خدمات عمرومی
و دولتی که مجازات تعزیری درجه چهارم است یا محرومیت بری

از  5ترا  ۱5سرال از

حقوق اجتماعی که مجازات تعزیری درجه پنج است ،محکوم گرردد ،ایرن محکومیررت
هیچ مانعیتی جهت صدور مجازات جایگزین مندر در ماده  66ق.م.ا به خاطر ارتکراب
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جررم جدیرد نخواهد داشت ،در حالی که محکومیت به حبس تعزیرری درجره شرر ،
مرانع از اسرتفاده از مجرازات جایگزین حبس در مورد ماده  66ق.م.ا خواهد شد !
ب -ضابطه خا

۱

؛ براساس این ضابطه حبسهای خفیف کمتر از یکسرال مشرمول

مجازاتهای جایگزین حبس نمیگردند .در ایرن خصرو

قانونگرذار دو مرورد را بره

عنوان ممنوعیت استفاده از جایگزین حبس بیان داشته است؛
«جرائم علیه امنیت ملی» طبق ماده  ۷۱قانون مجازات ،اعمال مجازاتهای جرایگزین
حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنروع اسرت .جررائم علیره
امنیت ملی از لحاظ ماهیت از جرائم مهمه و باعث بررهم زدن نظرم عمرومی اسرت بره
همین سبب قانونگذار مجازات جایگزین حبس را برای آنها قابل اعمال نمیداند.
«تعدد جرم» طبق ماده  ۷۲قانون مجازات ،تعدد جرم به شرط اینکه مجازات قرانونی
حداقل یکی از آنها بی

از ش

ماه حبس باشرد مرانع از صردور حکرم بره مجرازات

جایگزین حبس است .نکتهای که در این خصو

الزم بیان است این که مقنن در سایر

تدابیر ارفاقی کره در جررائم بسریار سرنگینترر قابرل اعمرال مریباشرند عردم تعردد را
شرط ندانسته است به عنوان نمونه در تعلیق اجرای کیفر در جرائم درجه  ۳تا  8اعمرال
میشود مانع بودن تعدد برخالف قانون مجازات قبل ،برداشته شده است کمرا اینکره در
تخفیف مجازات از درجه یک تا هشت تعدد مانع تخفیف نیست برا وجرود ایرن منروط
کردن اعمال جایگزینهای حبس به فقدان تعدد ایرقابل توجیه و برا سرایر تردابیر نکرر
شده هماهنگ و متناسب به نظر نمیرسد۲ .جایگاه راهبردی مجازاتهرای جرایگزین در
حبسهای ناشی از جرائم ایرعمد قانونگذار با انعطافی باال حبسهرای ناشری از جررائم
ایرعمد را به دو دسته تقسیم کرده و در صورتی که مدت قانونی حبس تا  ۲سال باشرد

 .۱الهام ،االمحسین و برهانی ،محسن درآمدی بر حقوق جزای عمومی ،جلرد دوم ،انتشرارت میرزان،
چراپ دوم ،سال ،۱۳۹5

۱۳۷.

 .۲توجهی ،عبدالعلی ،آسیب شناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲پیشین،

.۱۲۳
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جایگزین حبس برای متهم تعیین میگردد( .م  68ق .م .ا) و اگر مدت قانونی حربس از
 ۲سال بیشتر باشد تبدیل به مجازات جایگزین حبس اختیاری است( .م  68ق .م .ا)
 .3ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد حکم و دستورهای دادگاه
در صورتی که مجرم در زمان اجرای مجازاتهای جایگزین حبس مفاد دسرتورهای
دادگاه را رعایت نکند با شدت جرم ،مجازات شدیدتر را باید متحمرل گرردد .مراده 8۱
قانون مجازات بیان میدارد «چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دسرتورهای دادگراه
تخلف نماید ،به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم
تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده میشود و در صورت تکرار ،مجرازات حربس
اجراء میگردد».
ایرادی که بر ماده  8۱قانون مجازات اسرالمی برا توجره بره اصرل تناسرب جررم و
مجازات قابل تصور است ،این که در برخی از موارد به جهت تعذر اجرای جایگزینهرا
ماده  ۷۰و در بعای از موارد به خراطر تخلرف محکروم از رعایرت دسرتورهای دادگراه
مجازات حبس به اجرا در میآید اجرایی شدن کیفر حبس ممکن اسرت بعرد از تحمرل
قسمتی از جایگزینهای آن باشد عدالت و انصاف اقتاا میکند که مقرر نسبت به لرزوم
محاسبه جایگزین اعمال شده و شیوه آن ،چارهجویی کند و در قبرال آن تردابیری مقررر
سازد ۱.به نظر میرسد این ماده با توجه به اینکه مقدار مجازات جایگزین حربس کره در
سابق اجرا شده است توجه نموده است دارای ایراد است.
 -1-2-2بازتاب اصل تناسب مجازات و مجرم در مجازاتهای جایگزین حبس
در بررسی بعد دیگر اصل تناسب جرم و مجازات ،یعنی تفرید قارایی و فرردی کرردن
مجازاتها مواد مربوط به فصل جرایگزینهرای حربس مریتوانرد دارای نکرات حرائز
اهمیتی در این خصو

به شرح نیل باشد؛

 -1-2-2الففف -تعیففین انففوا پنجگانففه مجففازاتهففای جففایگزین حففبس
هر چند در حقوق کشورهای خارجی میتوان تنوع گوناگونی از جرایگزینهرای حربس
 .۱توجهی ،عبدالعلی ،همان،

۱۲۳.
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چون مصادره اموال ،پرداخرت ارامرت ،حربس در منرزل ،اخطرار کرردن ،اخطرارهرای
مشروط ،جریمه ،حکم تعلیقی ،حکرم تراخیری را مشراهده کررد امرا قانونگرذار قرانون
مجررازات اسررالمی ،۱۳۹۲مجررازاتهررای جررایگزین حرربس را عبررارت از دوره مراقبررت،
خدمات عمومی رایگان  ،جرزای نقردی ،جرزای نقردی روزانره و محرومیرت از حقروق
اجتماعی میداند.
تعیین این نوع از ،مجازاتهای جایگزین حبس به منظرور انطبراق بخشری وضرعیت
متهم با مجازات جایگزین حبس است .مصادیقی که در مجازاتهرای جرایگزین حربس
نکر شده است طبق ماده  6۴ق م ا ،باید با توجره بره گذشرت شراکی و وجرود جهرات
تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن ،آثرار ناشری از جررم ،سرن ،مهرارت،
وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم ،وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احروال ،تعیرین و
اجراء میشود .علیرام صراحت شرایط فوق در ماده  6۴ق م ا ،طی رأی وحردت رویره
شماره  ۷۴6ر  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان شده اسرت «از اطرالق
مواد  68 ،66 ،65و  6۹قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمرال مجرازات
جایگزین حبس به شرح مندر در مواد فوقاالشراره الزامری بروده و مقیرد بره رعایرت
شرایط مقرر در ماده  6۴قانون مجازات اسالمی از قبیل گذشت شاکی یا وجرود جهرات
تخفیف نمیباشد».
الف -دوره مراقبت دورهای
طبق ماده  8۳ق م ا دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم ،به حکم دادگاه و
تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مرورد از دسرتورهای منردر در
تعویق مراقبتی در چهار دسته و به تناسب شدت جرم و به شرح نیل قابل اجرا است.
الف -در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است ،تا شر
ب -در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز ترا شر

مراه حربس اسرت و

جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ،ش
یکسال.

مراه
مراه ترا
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پ -در جرائمی که مجازات قانونی آنها بی

از ش

ماه تا یکسال اسرت ،یرک ترا دو

سال.
ت -در جرائم ایرعمدی که مجازات قانونی آنها بی

از یکسال است ،دو تا چهرار

سال.
در خصو

مواعد فوق که بر اساس شدت مجازات ،دوره مراقبت نیز افزای

یافته

است ،نکات نیل در رابطه با بازپروری مجرم میتواند حائز اهمیت باشد.
 .۱هر چه جرم شدیدتر باشد دوره مراقبت در جهت اصالح فرد نیرز افرزای

یافتره

است.
 .۲مدتهای مذکور در این مراده مبنرایی بررای تعیرین میرزان سرایر مجرازاتهرای
جایگزین همچون خدمات عمومی ( )8۴جزای نقردی روزانره ( )85مقرادیر جرزای
نقدی ()86
 .۳علیرام اهمیت کاربرد این ماده متاسفانه در جرایم ایر عمردی فقرط مردت دوره
مراقبت برای جرائمی که مجرازات قرانونی آنهرا بری

از یکسرال اسرت مشرخص

گردیده است و قانون نسبت به زمان دوره مراقبت در خصو

آن دسرته از جررایم

ایرعمدی که مجازات قانونی آنها تا یکسال است ساکت است .ممکن اسرت گفتره
شود براساس لیاقت موجود در بندهای الف تا به این مراده ،مردت دوره مراقبرت در
جرائم مذکور تا یکسال خواهد بود و تعیرین کیفرر در حقروق جرزا واقعیرات و برر
اساس سیاق سایر بندهای یک ماده ایر قابل پذیرش است.

۱

 .۴هر چند مجازاتهای جایگزین حبس بایستی در مورد جرائمی اعمال گرردد کره
مجازات اصلی آنها حبس میباشد اما در بند ب ماده  8۳قانون مجرازات اسرالمی،
مجازاتهای جایگزین حبس در جرایمی که نروع و میرزان تعزیرر آنهرا در قروانین

 .۱توجهی ،عبدالعلی ،همان،

۱۲۳.
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موضوعه تعیین نشده است مرورد اسرتفاده گرفتره اسرت کره ایرن امرر دارای ایرراد
قانونگذاری میتواند باشد.
ب -خدمات عمومی رایگان
ماده  8۴ق م ا ،یکی از موارد و ابزارهای جایگزین حبس را دوره خردمات عمرومی
رایگان دانسته و این طور تعریف کرده است که دوره خدمات عمرومی دورهای اسرت
که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح نیل مورد حکم واقع میشرود و تحرت
نظارت قاضی اجرای احکام اجراء میگردد:
الف -جرائم موضوع بند (الف) ماده ( )8۳تا دویست و هفتراد سراعت ب -جررائم
موضوع بند (ب) ماده ( )8۳دویست و هفتراد ترا پانصرد و چهرل سراعت پ -جررائم
موضوع بند (پ) ماده ( )8۳پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت ت -جرائم موضوع
بند (ت) ماده ( )8۳هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
دوره خدمات عمرومی رایگران ،یکری دیگرر از ابزارهرای مناسرب سرازی کیفرر برا
شخصیت مجرم و جرم ارتکابی است که موارد همچرون .۱ :توجره بره شردت جررم و
ساعات تکلیف به خدمات عمومی  .۲تعیین  .۳ساعت خدمات عمومی رایگان بره ازای
هر روز حبس توجه قانونگذار به شدت جرم است ،اما مواردی چون .۱ :توجه به شاال
یا بی کار بودن فرد  .۲توجه به سن و جنس مجرمین در بکارگیری نوع خدمترسرانی
طبق تبصره ۲ماده  8۴ق م ا  .۳اهمیت جلب رضرایت مجررم در بکرارگیری خردمات
عمومی طبق تبصره ۳ماده  8۴ق م ا  .۴ایجاد اختیار برای قاضی اجررای احکرام جهرت
مناسبسازی کیفر با شررایط جسرمانی و خرانوادگی و ...مجررم از مرواردی مریتوانرد
محسوب گردد که توجه به بازپروری مجرم را در صدر تعیین مجازات قرار میدهد.
ج -جزای نقدی روزانه
جزای نقدی روزانه عبارت است از؛ پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنروان
مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میرزان درآمرد روزانره مجررم ارتبراط و پیوسرتگی
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دارد ۱.ایرادی که بر این جایگزین حبس از لحاظ اصل تناسب قابل بیان است اینکره «برا
توجه به تمام امتیازات جزای نقدی ،اعمال این مجازات در صورتی میتواند مؤثر واقرع
شود و اثر بازدارنده داشته باشد که از سنگینی مناسبی برخوردار باشرد ترا فررد خراطی،
خطر دستگیری و رنج و زحمت پرداخت این مبلغ را دقیقاا بچشد ،در ایر این صرورت
اگر مبلغ آن کم باشد ،نسبت به انی اثر بازدارندهای را در بر نخواهد داشت ،چرا کره او
بدون هیچ مشکلی آن مبلغ را پرداخت میکند ۲.در این خصو

ماده  85ق م ا اسالمی

بیان میدارد؛ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه
محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع میشود و برا نظرارت اجررای احکرام وصرول
میگردد:
الرررف -جررررائم موضررروع بنرررد (الرررف) مررراده ( )8۳ترررا یکصرررد و هشرررتاد روز
ب -جرائم موضروع بنرد (ب) مراده ( )8۳یکصرد و هشرتاد ترا سیصرد و شصرت روز
پ -جرائم موضوع بنرد (پ) مراده ( )8۳سیصرد و شصرت ترا هفتصرد و بیسرت روز
ت -جرائم موضوع بند (ت) ماده ( )8۳هفتصد و بیست ترا هرزار و چهارصرد و چهرل
روز
تبصره -محکوم موظف است در پایان هر ماه ظررف ده روز مجمروع جرزای نقردی
روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
اگر چه پی بینی جزای نقدی روزانه و مالحظره وضرعیت اقتصرادی محکروم ،گرام
بلندی در راستای فردی کردن مجازاتها محسوب میشود لریکن ابهامرات متعرددی در
عملکرد مقنن مشاهده میشود به عنوان نمونه در ماده فروق مشرخص نشرده اسرت کره
منظور از درآمد روزانه ،درآمد خالص محکوم است ،یرا درآمرد ناخرالص؟ سراز و کرار

 .۱مصدق ،محمد .شرح قانون مجازات اسالمی با رویکرد کاربردی (کلیرات -مجرازاتهرا) ،انتشرارات
۳5۰.
جنگل ،چاپ اول ،سال ،۱۳۹5
 .۲محوالتی ،علیرضا ،جایگزینهای مجازات زندان و نهاد تعزیر ،مجله فصلنامه نامه مفیرد ،سرال نهرم،
.۲۲۰
شماره  ،۳۷مرداد و شهریور ،۱۳8۲
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محاسبه درآمد ایر کارمند و ایر مستخدمان ،کدام است؟ بعرالوه چررا مقرنن در تبصرره
ماده یادشده محکوم را در پایان هر ماه و ظرف ده روز موظف به پرداخت جزای نقردی
روزانه آن ماه کرده است در حالی که در متن ماده سخن از درآمد روزانره مطررح شرده
است؟ بعالوه به با عنایت به اینکه االباا درآمد افرراد و هزینرههرای آنهرا براسراس مراه
محاسبه میشود ،آیا بهتر نیست به جای جزای نقدی روزانه جزای نقردی ماهانره مرورد
توجه مقنن قرار گیرد؟

۱

د -جزای نقدی جایگزین حبس
آخرین مصداق از مصادیق مجازاتهای جایگزین حبس بره معنرای عرام پرداخرت
جزای نقدی به عنوان جایگزین زندان است در این مجازات جایگزین ،قاضی مریتوانرد
بر اساس شرایط موجود به جای حکم دادن بره زنردان از محکروم علیره جرزای نقردی
وصول نمایند در این خصو

ماده  86قانون مجرازات اسرالمی بیران مریدارد؛ میرزان

جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف -جررائم موضروع بنرد (الرف) مراده ( )8۳ترا نره میلیرون (  )۹.۰۰۰.۰۰۰ریرال
ب -جرائم موضوع بند (ب) ماده ( )8۳از نه میلیون ( )۹.۰۰۰.۰۰۰ریال تا هجده میلیون
( )۱8.۰۰۰.۰۰۰ریال
پ -جرائم موضوع بند (پ) ماده ( )8۳از هجده میلیون ()۰۰۰.۰۰۰.۱8ریال تا سری
وش

میلیون ( )۳6.۰۰۰.۰۰۰ریال

ت -جرائم موضوع بند (ت) ماده ( )8۳از سی و ش

میلیون ()۳6.۰۰۰.۰۰۰ریال تا

هفتاد و دو میلیون ( )۷۲.۰۰۰.۰۰۰ریال
این ماده در نظام کیفری ایران سابقه تقنینی ندارند ،مبالغ مندر در این ماده و سرایر
مواد این فصل به موجب ماده  ۲8این قانون به تناسب نرخ تورم اعالم شرده بره وسریله

 .۱توجهی ،عبدالعلی ،آسیبشناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲پیشین،

۱۳۴.
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بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیرر دادگسرتری و تصرویب هیئرت دولرت
تعدیل و درخصو

احکامی که پس از آن صادر میشود الزماالجرا خواهد بود.

۱

ذ -محرومیت از حقوق اجتماعی
علیرام اینکه در ماده  6۴ق م ا به محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شرده اسرت
این مورد برخالف موارد دیگر جایگزین حبس که بره صرراحت مشرخص شرده اسرت
مقنن به تبیین آن نررداخته است الزم بود قانونگذار در ایرن خصرو

بره طرور صرریر

مدت محرومیت از حقوق اجتماعی و یا چگونگی اجررای آن را بیران مریکررد اهمیرت
اشکال زمانی بیشتر میشود کره مطرابق مراده  8۷ق م ا ،همرین قرانون دادگراه بخواهرد
همزمان با اعمال جایگزینهای حبس کیفرهای تکمیلی اضافی را از کیفرهای تکمیلی و
تبعی مواد  ۲۳و  ۲5انتخاب و به مدت حداکثر  ۲سال مقررر دارد حرال اگرر قسرمتی از
محرومیتهای اجتماعی را به عنوان جایگزین حق انتخاب کردند تا چره میرزان خواهرد
بود آیا دادگاه میتواند در فرض اخیر مجدداا از محکومیتهای دیگر به عنروان تکمیلری
استفاده کنند.

۲

 -1-2-2ب -امکان در نظر گفرفتن مجفازاتهفای تبعفی و تکمیلفی در کنفار
مجازاتهای جایگزین حبس
قانونگذار برای ایجاد تناسب بین جرم و مجرم و مجازات به «لحاظ شدت مجازات»
خواسته است که یک ابزار کلی را در اختیار قاات محاکم قرار دهد تا اقدام به متناسب
کردن جرم و مجازات نمایرد در ایرن خصرو

مراده  8۷ق م ا بیران مریدارد «دادگراه

میتواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس ،با توجه به جرم ارتکرابی و وضرعیت
محکوم ،وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید.
در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بی

از دو سال شود ».هر چند طبق ماده 8۷

 .۱مصدق ،محمد ،شرح قانون مجازات اسالمی با رویکرد کاربردی (کلیات -مجازاتهرا) ،پیشرین،
۳5۱.
.۱۲۰
 .۲توجهی ،عبدالعلی ،آسیب شناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲پیشین،
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قانون مجازات اسالمی نظر قانونگذار ایجاد تناسرب برین مجرازات جرایگزین حربس و
شدت جرم و یا وضعیت محکوم علیه میباشد ،و دادگاه مریتواننرد برخری از مصرادیق
مجازات تبعی یا تکمیلی را مورد حکم قرار دهد ۱.اما تصویب ماده  8۷با تفسیری کلری
و به نسبت قوانین قانون مجازات اسالمی ،امری خالف اصل تناسرب جررم و مجرازات
است به این صورت که پی بینی امکان تعیین مجازات تکمیلی در جرایم ایرر مهرم برا
اصل تناسب جرم و مجازات مغایرت دارد نظر به اینکه ،مجازاتهای جرایگزین زنردان
مطابق مواد  65تا  68قانون در جرائم عمدی سبک و نیز جرایم ایرعمدی قابرل اعمرال
است و با توجه به اینکه جرائم تکمیلی در جرایم نسبتاا مهم پی بینی شده است به نظرر
میرسد عملکرد قانونگذار در ماده فوق به نوعی با نقن ارض مواجه است.

۲

 -1-2-2ج -امکان تجدیدنظر در مجازاتهای جفایگزین در صفورت اصف
مجرم
از آن جایی که هدف از مجازات بازپروری شخص مجرم اسرت ،در ایرن خصرو
قانون گذار اجرای مجازات جرایگزین را همچرون عردالت مطلرق و مثابره مثرال جزیرره
متروکه کانت الزم االجرا نمیداند ،و در صورتیکه مجازات را مثمرر بدانرد کره موجرب
اصالح مجرم شده است ،ادامره مجرازات را الزم نمریدانرد .مراده  8۰قرانون مجرازات
اسالمی در این خصو

بیان مریدارد «چنانچره رعایرت مفراد حکرم دادگراه از سروی

محکوم حاکی از اصالح رفتار وی باشد دادگاه میتواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکرام
برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد».

 .۱مصدق ،محمد ،شرح قانون مجازات اسالمی با رویکرد کاربردی ( کلیات -مجازاتها ) ،پیشین،
.۳5۱
.۱۳۷
 .۲توجهی ،عبدالعلی ،آسیبشناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  ،۱۳۹۲پیشین،
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نتیجهگیری
در نظام سیاست جنایی ایران علیرام استفاده گسترده از مجازات حبس ،به دو علرت
مجازات حبس ،جایگاه راهبردی در نظام قاایی ما نمیتوانرد داشرته باشرد؛ اول اینکره
مجازات حبس در متون فقهی جایگاه فرعی و استثنائی دارد و از طرفی استفاده بری

از

اندازه از حبس منجر به برروز و ظهرور آسریبهرای متعرددی در کشرور بررای مجررم،
خانوادههای ایشان و اجتماع گردیده است .در قانون مجازات اسرالمی ،۱۳۹۲قانونگرذار
به صورت ویژه از ابزارهای متعدد کیفردهی استفاده نموده است ،تا ضرمن کراه

برار

مسئولیت کیفری ،بتواند از تورم آمار زندانها کاسته و از طرفی مجرازاتهرایی را مرورد
استفاده قرار دهد که با شدت جرم و شخصیت مجرم متناسب باشد.
در همین راستا دو شیوه را در کاه

بکار گیری حبس بکار برده است:

 .1استفاده از «ابزارهای» تغییر مجازات حبس
«ابزارهای» تغییر دهنده حبس به دو صرورت برر عردم اجررای حربس مروثر اسرت،
ابزارهایی که به طور عام برای همه مجازاتها و از جمله بر مجازات حبس مروثر بروده
است .استفاده از ابزار تخفیف ،تعویق صدور حکم ،معافیت از کیفر از ابزارهرای عرام و
ایرمستقیم موثر بر کاه

حبس به طور فرعی است .اما در کنرار ایرن ابزارهرای عرام و
آمرار زنردان و

ایرمستقیم ،قانونگذار با استفاده از ابزارهایی به طور مستقیم برای کاه

ایجاد تناسب جرم با مجازات و مجرم بهره جسته است .استفاده از ابزار آزادی مشرروط،
نظام نیمه آزادی از جمله ابزارهای مستقیم و موثر بر کاه

حبس است.

 .2استفاده از «مجازاتهای» جایگزین حبس
مجازاتهای جایگزین حبس ،شیوه مستقیم قانونگذار برای کاه

آمرار زنردان و از

طرفی مجازات متناسب با وضعیت جرم و مجرم است .دوره مراقبت ،خدمات عمرومی،
جزای نقدی روزانه و ماهانه و یا محرومیت از حقروق اجتمراعی از مروارد مرذکوره در
ماده  6۴قانون مجازات اسالمی است .این مجازاتها و ابزارهای دیگر جایگزین حربس،
وقتی در سنجه اصل تناسب جرم و مجازات گذاشته شود کارایی خود را نشران خواهرد
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داد .و بعد از عملی شدن در زرادخانه کیفری کشور خواهد ماند ،بر همرین اسراس هرر
چند تحلیل تئوری جایگزینهای حبس در نظام حقوقی ایران ممکن است بحث گرردد.
لیکن تحلیل و ارزیابی نهایی آن بعد از گذشت سالها از اجرای حبس و بروز مشکالت
آن در عمل مصداق خواهد یافت.
چگونگی بازتاب اصل تناسب در جایگزینهای حبس
آنچه از مقاله حاضر در باب تناسب در خصو

جرایگزینهرای حربس بره دسرت

میآید توجه قانونگذار به اصل تناسب از نظرگراه سرزاگرایان و فائردهگرایران و عردالت
ترمیمی است.
و قانونگذار در صدد این بوده است که این دو الگو را در کنار الگویهای دیگرر در
سیاستهای کیفری به صورت ترکیبی در قانونگذاری و استفاده از جایگزینهای حربس
مورد استفاده قرار دهد .و بررای متبلرور کرردن شردت جررم و یرا شخصریت مجررم از
معیارهای عینی و نهنی استفاده کرده است .اما در این راستا با توجه به سنتی بودن نظام
جزایی ایران پارامترهای عینی در سنج

شدت جرم ،به صورت ویژهای مرورد اسرتفاده

قرار گرفته است .توجه قانونگذار به نوع جرم و عدم ورود قانونگذار در جررائم شررعی
و جرائم خشن از جمله جرائم امنیتی و یا جرائم درجه  ۲ ،۱و  ۳از جمله مروارد توجره
قانونگذار به شدت جرم و استحقاق محکوم بر زندانی شدن است .در کنار ایرن مطلرب
رویکرد ویژه قانونگذار به بازپروری مجرم و استفاده قانونگذار و شیوههایی است که در
بازپروری مجرم موثر است تاسیس نهرادی همچرون تعویرق مراقبتری و تردابیر مراقبتری
نشاندهنرده توجره ویرژه قانونگرذار بره اصرل تناسرب فائردهگرایران اسرت .هرر چنرد
جایگزینهای حبس با هدف وصول به اهداف کیفر تعیین گردیدهاند ،و به نظر میرسرد
برای قانونگذار مالک اصل تناسب است .اما مقوله مجازات به سه زمان تصویب قانون،
محاکمه و مجازات مرتبط است زعم قانونگذار بر این بوده است تا با کیفرگرذاری قبرل
از کیفردهی توسط قاات پارامترهایی را از قبل تعیین کند و در جرایی کره «اسرتحقاق»
مبنای تعیین کیفر است ،ضمن تعیین چهارچوبی از قبل تعیین شده ،دست قارات را در
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شرایطی برای رسیدن به اهداف تعیین کیفر یعنی فائدهگرایری براز بگرذارد .برا دقرت در
قوانین مربوط به سزادهی ،قانونگذار اصل اولیه را رعایت »اصرل تناسرب برین جررم و
مجازات« دانسته و تنها در برخری از درجات ،بره قاضری اختیراراتی را جهرت رعایرت
»اصل تناسب برین مجررم و مجرازات« اعطراء کررده است.
برای افزای

ضریب موفقیتِ سیاست »اجرای اصل تناسب« نکر چنرد نکتره حرائز

اهمیت است:
ایجاد تناسب و انسجام در مواد قانونی در ارتباط با هم
هر چند رویکرد قانونگذار در تبعیت از اصل تناسرب جررم و مجرازات ،منسرجم و
هدفمند به نظر میرسد و قانونگرذار مریبایسرت در زمران کیفرگرذاری ،قرانون را یرک
مجموعه واحد در نظر بگیرد که بین اجزاء آن نوعی تناسب وجرود داشرته باشرد ،فلرذا
عالوه بر تناسب در مواد قانونی میبایست ،تناسب در زمان محاکمه ،زمان صدور حکرم
و اجرای مجازات همچون پازلی هماهنگ در نظر گرفته شود ،در بررسری مرواد قرانونی
حقوق جزای ایران به نظر میرسد قانونگذار سعی و تالش داشته که به اصل تناسرب و
گونههای آن به عنوان اجزای متعدد توجه داشته باشد اما وقتی این اجزا را کنار هم قرار
میدهیم یک مجموعه واحد به نظر نمیرسد ..فرضرا «تصرویب مراده  8۷ق م ا ،امرری
خالف اصل تناسب جرم و مجازات است به این صورت کره پری بینری امکران تعیرین
مجازات تکمیلی در جرایم ایر مهم با اصل تناسب جرم و مجازات مغایرت دارد».
توجه به معیارهای اجتماعی برای اجرای اصل تناسب
اصل تناسررب ،یکی از مسائل تغیر پذیر مرتبط با اجتماع است کره مرنعکس کننرده
ارزشها و خواستهای اجتماعی است به همین سربب ،نره بره عنروان یرک حقیقرت و
نتیجهگیری عینی که از مقایسه جرایم و مجازاتها به دست آید .بلکره بره عنروان یرک
آرمان و ایدهآل است ،و قاات در زمان صدور احکام کیفری شردت و ضرعف جررم و
مجازات و شخصیت افراد را باید در انعکاس افکار عمرومی مرورد ارزیرابی ،سرنج

و

نهایتا مورد کیفر قرار دهند .متاسفانه تاخیر در قانونگذاری و عدم انعطاف قانونگرذار برا
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توجه به نیازهای اجتماع از یک طرف و اختیارات مبهم قاات در کیفردهی میطلبد که
نهادهای مرتبط با قانونگذاری با چابکسازی بروکراسیهای تقنینی ،اداری و قاایی بره
این مهم توجه داشته باشند.
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Abstract
After defeating the theory of reform and treatment , and as a result, the
invalidation of the sentence of imprisonment as a strategic weapon in the theory of
reform and treatment, and its disproportionate nature with the aims of punishment ,
saw the growth of alternative prison sentences in general and special in the criminal
system of countries, Especially European countries. In this research , two issues
have been examined.
First , the general approach of legal scholars is that alternative prison sentences
are, in principle , a way to reduce the prison population , researcher in this study
seeks to establish alternative sentences for imprisonment in Iran's criminal system
From the principle of proportionality.
Secondly , the legislator seeks to use seditiousness and utilitarianism in a
Combined legislation. And for the purpose of accusing the severity of the crime or
the personality of the perpetrator, the objective and subjective criteria are used. But
in this regard, given the traditional nature of Iran's judicial system, faced with
objective parameters on mental factors in assessing the severity of crime in the use
of prison substitutes, and preferred substitution of prisoners based on the severity of
the crime on the objectives of punishment. The research methodology in this paper ,
library , descriptive and analytical, has been discussed.
Key Words; Principle of proportionality , crime , penalties, substitute prisoners,
alternative prison sentences , judicial deprivation
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