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چکیده:
مجازات های جایگزین حبس با هدف رفع مشکالت عدیده زندان ها ،کمک بهه اصهالب برتهج مجهجمین و
کاهش جمعیت زندان ها ،به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی ،پادگان های آموزشی و درمانی ،تعلیق
مجازات ،تعویق صدور حکم ،مجازات های مالی ،خدمات عام المنفعهه ،محجومیهت از حقهو اجتمهاعی و
اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شده است .این شیوه های تجبیتی بها
کمک به باز پجوری سجیع تج مججمین موجب تسریل فجآیند بازاجتماعی شدن آن هها مهی شهوند ،بها ایجهاد
امکان بودن فجد مججم در کنار خانواده خود از فجوپاشی خانواده هها و سهو پیهدا کهجدن آن هها بهه سهمت
ارتکاب ججم جلوگیجی می نماید .مقاله حاضج با روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بج پایه اطالعات کتابخانهه
ای به بجرسی کیفج شناختی مجازات های جایگزین حبس پجداخته است .استفاده از سیاسهت جهایگزینی در
قلمجو مجازات سالب آزادی در بسیاری موارد می تواند بج کاهش جمعیت کیفجی و کاهش تکجار جهجم و
همچنین کاهش هزینه سازمان زندانرا و احیانا افزایش درآمد دولتها از طجیق اعمال جایگزین ههایی ملهل
جزای نقدی و  ...منجج شود .یافته های تحقیق نشان می دهد ،مجازات جایگزین حبس موفق تج از مجازات
حبس در تحقق اهدافشان بوده اند زیجا پیش بینی مجازات های جایگزین باعه متنهو تهج شهدن ضهمانت
اججاها و اججای برتج عدالت شده اند و اصهالب بازسهازگاری مجهدد اجتمهاعی مجهجم را بهه جامعهه فهجاهم
میکند.
واژگانکلیدی :کیفج شناسی ،مجازات ،حبس ،جایگزین حبس.
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مقدمه
از حدود دو سده پیش به این سو ،سلب آزادی (زندان) به عنوان مجازات اصلی به تدریج جای
کیفجهای بدنی را گجفت .امجوزه با توجه به لغو قانونی یا عملی مجازات اعدام در بسیاری از
کشورها و نیز در حقو بین الملل کیفجی و از سوی دیگج با عنایت به اینکه مجازات های مالی
و کیفجهای مجتبط با حقو اجتماعی در واقع ضمانت اججاهای معمول در حقو اداری نیز هستند
کیفج سلبکننده آزادی هم در ججائم شدید جایگزین مجازات اعدام شده است و هم تنرا
ضمانت اججای اصلی حقو کیفجی محسوب میشود .بدین تجتیب امجوزه با رواج یافتن سیاست
جنایی ریسک پذیج در بسیاری از نظام های کیفجی با هدف کنتجل و طجد مججمان خطجناك،
کیفج حبس بیش از پیش اهمیت یافته است.
هجچند مجازات زندان از عرد کرن و باستان وجود داشته است ،به دلیل استفاده محدود و جزئی از
آن نمی تواند در ردیف مجازات های شایع آن اعصار تلقی شود .اما زندان با گذشت زمان به
تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفجی شد .در ابتدا جانشینی مجازات زندان ،با
وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان ،به جای مجازاترای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود
ولی ،به مجور اصالب طلبان اجتماعی در جرت بربود شجایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام
های مرمی انجام دادند .توضیح بیشتج آنکه اججای مجازات زندان در سطح فجدی و آثار آن بج
مجتکب سبب پذیجش فجهنگ زندان خواهد شد.
فضا و شجایط زندان نه تنرا به بازپجوری شخصیت محکوم و بازگجداندن او به اجتماعی کمکی
نمیکند؛ بلکه سبب هتک حجمت شدید و طبعا آسیب های روحی و روانی بج زندانی و پذیجش
خجده فجهنگ های موجود در زندان خواهد شد .این عوامل باع خواهد شد مجازات زندان نه
تنرا تاثیجی بج اصالب مججم و ججم زدایی نداشته باشد ،بلکه حتی اسباب ججم زدایی و مججم
پجوری را نیز فجاهم آورد .همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون باال بجدن نجخ
تورم جمعیت کیفجی و باال بجدن هزینه های دولت بجای مبارزه با ججم خواهد شد .یکی از مظاهج و
نمودها و طج اعمال اصل فجدی کجدن استفاده از جایگزین های حبس و استفاده حداقلی از کیفج
حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموما کوتاه مدت می باشد،
به ع بارتی دیگج امجوزه بیش از هج زمان دیگجی اندیشه جایگزین نمودن مجازترای متناسب با
شخصیت مجتکب به جای حبس هایی که هیچ گونه بار اصالحی و درمانی در مجتکب ندارند،
سجلوحه افکار ججم شناسان و کیفج شناسان قجار گجفته است.
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-1مفهوم شناسی
-1-1مجازات
اهل لغت مجازات را به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنی نموده اند( .دهخدا،
 )63 :1338،43حقوقدانان مشقت و آزاری که مقنن به مججم تحمیل میکند را مجازات یا کیفج
نامیده اند( .جعفجی لنگجودی )61 :1363،عبدالحسین علی آبادی در تعجیف مجازات مینویسد:
« مجازات عبارت از تنبیه و کیفجی است که بج مجتکب ججم تحمیل میشود مفروم رنج از مفروم
مجازات غیجقابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که شخص حقیقی مجازات میباشد.
(علی آبادی )1 :1368 ،مجازات مشقتی است که هیئت جامعه به منظور تالفی و قصاص جامعه و
اصالب و تصفیه اخالقی مججم و مصونیت جامعه از اضجار وضع میکند (سمیعی)124 :1325 ،
فلسفه تشجیع مجازات در مکتب اسالم هم چون سایج ادیان الری موجب ترذیب نفوس و تجبیت
افجاد بیان شده است( .خسجوشاهی )5 :1391 ،مجازات دارای اهداف متعددی است که میتوان
اهم آنها را سزادهی ،ارعاب ،بازدارندگی ،اصالب مججم و دفا از جامعه مطجب نمود .با این
توضیح که منظور از اصالب به عنوان یکی از اهداف مجازات ،پیشگیجی از ارتکاب ججم و
ممانعت مججم از تکجار تبرکاری است .بنابجاین بجای نیل به این اهداف مرم باید میان ججم ارتکابی
و مجازات مججم رابطه منطقی وجود داشته باشد .به طوری که ضجر کیفج درباره محکوم بیش از
فایده ناشی از ارتکاب بزه بوده و مجتکب نفعی در ارتکاب مجدد آن نداشته باشد .بجاساس تئوری
استداللی بنتام ،چنان چه رنج ناشی از تحمل مجازات از لذات تحصیل احتمالی منافع ججم بیشتج
باشد ،مججمین بالقوه از ارتکاب ججم خودداری میکنند( .صانعی )168 :1354 ،در نتیجه این امج
در خصوص کسانی که زمینه های ارتکاب ججم در آنرا فجاهم است و ممکن است بج اثج وقو
حادثه ای به سوی بزهکاری کشیده شوند رعب وحشتی ایجاد میکند و مانع ارتکاب ججم شده و
ممکن است آن ها را از مرلکه تبرکاری نجات دهد .از دیگج اهداف دیجینه تاریخی مجازات
می توان مکافات و سزادهی را ذکج کجد به موجب این هدف تقصیج و سوء نیت شخص در
ارتکاب ججم همیشه مفجوض و مسلم بوده و عدم مکافات سوء نیت و پجورش ظالم تلقی میشود.
بنابجاین بجداشت ،مکافات صجف نظج از اینکه موجب اصالب حال مججم میشود ،اما با پیدایش
افکار جدید و نرضت ها ی اجتماعی در قجون هفده و هیجده میالدی مبنی بجحفظ حقو و آزادی
های فجدی و لزوم احتجام به شخصیت واالی انسانی مجازت ها کم کم نقش ارعابی خود را از
دست دادند وعده بسیاری از فالسفه و متفکجین مجوج این عقیده شدند که باید زندان و مجازت
های مختلف را وسیله ای قجار داد که ضمن آن بتوان مججمین را نسبت به بدی اعمال خود مطلع
نموده و آنان را مجددا اصالب و تجبیت نمود .زیجا اگج مقصود کیفج ،شکنجه بزهکار نباشد ،پس
هدفی عالی تج از اصالب حال او نمی تواند داشته باشد به گونه ای که مرم تجین کاربجد کیفج این
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است که مججم را دوباره به جامعه بازگجداند ،تا بتواند از طجیق کار و فعالیت مشجو زندگی خود
را تأمین نماید .مجازات شال که یکی از مجازات های تعیین شده در شج و قوانین مصوب ایجان
است به دنبال هدفی است تا بتواند عالوه بج شکنجه بزهکار به اصالب وتجبیت او کمک کجده و
تأثیج بازدارندگی خود را داشته باشد ،بدون شک دستورات اسالم خالی از مصلحت نبوده و
رعایت مصلحت نیز صجفا به خاطج سعادت و کمال انسان است( .ابوالحسنی)19 :1380 ،
-2-1سجن
واژۀ سجن در لغت به معناى حبس است( .ابن األثیج ،بی تا342 :2 ،؛ ابن منظور203 :13 ،1414،؛
طجیحی ).60 :4 ،1375،سجنه یعنى حبسه (او را زندانى کجد) .سجن یعنى زندان .سجان یعنى
صاحب زندان یا زندانبان .سجین یعنى زندانی (قجشی235 :4 ،1371،؛ ابن منظور203 :13 ،1414،؛
راغب ) .104 :1412،حبس و محبس نیز به معناى زندان است .پس محبس هم به معناى سجن است
[اسم ذات] و هم فعل است( .فجاهیدی338 :1 ،1410،؛ ابن منظور[ ).44 :6 ،1414،اسم معنى].
بنابجاین ،سجن مکانى است که انسان در آن زندانى مىشود( .ابن فارس ).13 :3 ،1404،وجود
زندان در نظام قضایى اسالم و همۀ نظام هاى قضایى جران ،پذیجفته شده است و نیازى به استدالل
ندارد.
-3-1زندان
در آئین نامه های مجبوط به سازمان زندانرا از زندان چنین تعجیفی ارائه شده است :زندان محلی
است که در آن محکومین قطعی با معجفی مقامات ذیصالب قضایی و قانونی بجای مدت معین یا به

طور دائم به منظور اصالب و تجبیت و تحمل کیفج نگرداری میشوند 1 .به عبارتی زندانی کسی
است که به حکم قانون در امور جزائی یا غیججزائی به زندان افتاده باشد (اهل سجون) و در این
رابطه است کلمه سجن (به کسج اول) که به معنی زندان کیفجی است( .جعفجی لنگجودی:،1384،-
 )2145در لغت نامه و در فجهنگ نامه ها در رابطه با زندان (به کسجزا) چنین تعجیفی آورده اند؛
جایی که محکومین و تبرکاران در آنجا نگه داشته می شوند .در فجهنگ معین ،حبس به معنای
زندانی کجدن و بازداشتن آمده است .در جای دیگج حبس چنین تعجیف شده است :سلب آزادی و
اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن ،حالت تجخیص وجود نداشته باشد و
اگج حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس( .برشتی )54 :1371،در زبان التین
کلمهای که بتوان معادل فارسی آن را معادل زندان قجارداد Prison ،میباشد که در مقابل آن
 -1آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور -قوه قضائیه ،1384-ماده 3
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نوشته شده است که ساختمانی است که بزهکاران را به عنوان مجازات در آن نگرداری میکنند.
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همچنین به زندان محبس و بندیخانه نیز گفته شده است و کسی که در این محل نگرداری میشود
زندانی و کسی که مأمور نگربانی و نگرداری زندانیان است زندانبان نام نراده اند( .برشتی:1371 ،
 )5در کتاب «خطط مقجیزى» به نقل از کتاب مبانى فقرى حکومت اسالمى از آقای نجفآبادى
چنین گفته است« :زندان از نظج شج  ،محبوس کجدن در یک مکان تنگ نمى باشد ،بلکه
عبارتست از اینکه شخص بازداشت شود و از تصجف هاى خودخواه و آزادانه ممنو گجدد ،این
بازداشت چه در خانه اى باشد و چه در مسجدى ،و چه از این طجیق که شخص مورد نظج را
زیجسجپجستى اجبارى خود درآورد ،و یا اینکه وکیل و مأمورى را بج او بگمارند که در همه جا با او
باشد و از او جدا نشود .به همین سبب است که رسول خدا (ص) زندانى را اسیج نامیده است.
(نجف آبادی)28 :4 ،1409،
-2ارزیابی موافقان اعمال جایگزین های حبس
مجازات جایگزین حبس ،فجصتی بجای بازگشت یک محکوم به زندگی است .مجازات های
جایگزین اگج چه شاید از نگاه بجخی هنوز نرادینه نشده باشد اما استفاده از آن در پاره ای موارد،
بویژه از سوی قضات دادسجا و دادگاههای رسیدگی کننده به ججائم اطفال و نوجوانان ،نشانگج
تأثیج ملبت این حجکت جدید قضایی بج بزهکاران نوجوان جامعه است .به کارگیجی چنین روش
هایی عالوه بج این که فجصت دوباره ای به مججمان بجای بازگشت به زندگی و تصحیح رفتارشان
می دهد ،الگو و روش صحیح بجخورد با مججمانی که قابلیت بازگشت سجیع به جامعه دارند را نیز
فجاهم می کند اما در میان تمام مججمان ،اطفال و نوجوانان به لحاظ شجایط سنی و آینده ای که در
پیش رو دارند ،از وضعیت حساس تجی بجخوردارند که به عقیده بسیاری از روانشناسان و
حقوقدانان نیازمند توجه ویژه دستگاه های قضایی و اججایی و نیز اعمال راهکارهای جدید از جمله
استفاده از مجازات جایگزین حبس هستند .بجخی حقوقدانان معتقدند اعمال مجازات جایگزین با
سیستم فعلی دستگاه قضایی کشور هماهنگی الزم را ندارند و در صورت انجام آن تناقض و
مشکالت بسیاری به وجود خواهد آمد به همین دلیل باید ابتدا ساختار و چیدمان دستگاه قضایی
جرت به کار بجدن مجازات های جایگزین تصحیح گجدد و پس از آن روشهای جدید به کار
گج فته شود .از طجفی بجخی دیگج از حقوقدانان و قضات دادگستجی عقیده دارند که مجازات های
جایگزین نیاز به اصالب زیج بنایی دستگاه قضایی ندارد و تنرا با کمی تأمل و تفکج و تغییجات
کوچک ،این نو مجازات را می توان اعمال کجد نتایج و پیامدهای اعمال جایگزین های حبس در
جامعه و تأثیج گذاری چنین شیوه بجخوردی با مججمان کم سن و سال حاکی از توجه به مؤثج بودن
1
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و توجه و آینده نگجی و مؤثج بودن میباشد مجازات جایگزین از جمله مباح

جدیدی است که

در مجموعه قوانین جزایی نظام کیفجی و دستگاه قضا و تأثیج تحوالت مدرنیته و پسا مدرن را
نما یان و انتشار این تحوالت و انقالب علمی و تکنولوژی را در دستگاه قضا نشان میدهد که همه
در صدد تعالی و توجه ویژه به افجاد مججم و بزهکار را میرساند که این نرادها به صورت های
مختلف و با کیفیت و کمیت خاص با توجه به شخصیت و سن ،جنس ،انگیزه ،و سایج ویژگی های
بزهکار مورد توجه  ،طجب و بجرسی قجار گجفته است اما پیش از آن باید این نکته را مورد بجرسی
قجار داد که چجا یک فجد به ججم روی میآورد و در این رابطه تشخیص علل ارتکاب ججم باید
بسیار مورد توجه قجار گیجد تا زمانی که علل ارتکاب ججم در جامعه در حال رشد باشد،
سختگیجی یا آسانگیجی بعد از آن در زمان مجازات تأثیج گذار نخواهد بود و بجخی گمان
میکنند مجازات سنگین از نو حبس ،عدالت کیفجی را به طور کامل اججا میکند در صورتی
که باید با هج مججمی متناسب با شخصیت او بجخورد و رفتار شود همچنان که یک قاضی ممکن
است بجای ده مترمی که ججمی مشابه مجتکب شده اند ،ده نو مجازات متفاوت تعیین کند .کسانی
که مدافع مجازات زندان هستند بجای این کار  3امتیاز مرم بج شمجده اند:
 . 1با حذف مجازات زندان در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد سبب گجایش بیشتج
قضات به اعدام خواهد شد پس زندان امجی ضجوری است.
 .2زندان سبب ناتوان سازی مججم میشود و توان انجام ججم را از او سلب میکند.
 . 3اگج زندان را حذف کنیم با مججمین خطجناك و تکجار کنندگان ججم چگونه باید رفتار کجد و
با چه وسیله ای جامعه را از خطج اینگونه افجاد حفظ کنیم( .آشوری )38 :1381 ،موافقان این
مجازات زندان را محل تأدیب؛ اصالب و باز اجتماعی شدن مججم؛ حتی مججم خطجناك میدانند و
به آمار و ارقام و نتایج مفید آن استناد میکنند( .نوربرا)373 :1386،
-1-2مجازات جایگزین حبس و باز اجتماعی کردن محکوم
مجازات های جایگزین اگج چه شاید از نگاه بجخی هنوز نرادینه نشده باشد اما استفاده از آن در
پاره ای موارد ،بویژه از سوی قضات دادسجا و دادگاه های رسیدگی کننده و در ججائم اطفال و
نوجوانان ،نشانگج تأثیج ملبت این حجکت جدید قضایی بج بزهکاران و بزهکار نوجوان جامعه است.
 -2-2اعمال مجازات های جایگزین و کاهش جمعیت کیفری
اقدامات پیشگیجانه از نظج ماهیت به دو گجوه اقدامات قبل از وقو ججم و اقدامات پیشگیجانه بعد از
وقو ججم تقسیم می شود .و در حال حاضج شاهد افزایش جمعیت کیفجی هستیم و زندان ها به
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دانشگاه مبادله تجارب بزهکاران تبدیل شده باید مجازات های جایگزین با توجه به شخصیت،
تحصیالت و موقعیت اجتماعی افجاد مورد استفاده قجار گیجد .بجای جوانان و یا افجادی که بجای
اولین بار از روی اشتباه مجتکب تخلفی میشوند مجازات جایگزین برتجین گزینه است .بجای
نوجوانان و جوانان و بجخی از افجادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند انجام خدمات اجتماعی و
شرجی و آموزش های فنی و حجفه ای باید تعیین گجدد تا ضمن اشتغال زایی بجای فجد از بازگشت
مجدد او به ججم جلوگیجی شود .بسیاری از بزهکاران به دلیل عدم جامعه پذیجی و بیکاری با توجه
به آموزه های مججمانه زندان مجتکب ججائم مجدد می شوند ،بدون شک اعمال مجازات های
جایگزین باع کاهش جمعیت کیفجی و پیشگیجی از تکجار ججم میشود.
 -3-2بازدارندگی مجازات های جایگزین
مجازات های جایگزین حبس در قوانین بجای ججائمی در نظج گجفته شده که عناوین مججمانه آن
آسیب های اجتماعی کمتجی را به دنبال داشته باشد .و بدون شک مجازات های جایگزین بجای
مجتکبین ججائم خشن ،سازمان یافته و خطجناك اعمال نخواهد شد بدون شک مجازات های
جایگزین بازدارندگی الزم را خواهد داشت ،ضمن اینکه اینگونه مجازات ها می تواند آثار ملبتی
را بجای شخص زندانی ،خانواده او و همچنین جامعه به همجاه داشته باشد.
 -4-2اعمال مجازات جایگزین با شرایط خاص
تشخیص واقعی بجای اعمال مجازات جایگزین با تشخیص قاضی است ،به این معنا که قاضی باید
واقعا شجایط روحی و اثجپذیجی مترم را در روند دادرسی به خوبی درك کند قاضی باید به این
نتیجه بجسد که بازجویی و تحقیق از یک مترم تا چه میزان بجای وی مؤثج بوده ،بجای ملال اگج
فجدی به مجازات شال محکوم شد با تشخیص قاضی می تواند مشمول مجازات جایگزین شود.
استفاده از مجازات حبس نه تنرا آثار منفی بجای مترم و خانواده او دارد بلکه نمی تواند با شجایط
فعلی محکوم علیه را بجای بازگشت به جامعه آماده کند.
 -5-2عدم بازدارندگی مجازات حبس
مجازات زندان هیچ تأثیجی در کاهش آمار ججائم و اصالب مججمین ندارد .یکی از اهداف زندان
تنبه زندانی و سازگاری او با قوانین و مقجرات جامعه بوده به نحوی که مججم بتواند بجای بازگشت
به جامعه آمادگی الزم را پیدا کند اما متأسفانه در عمل شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم هجگونه
مجازاتی که جایگزین حبس شود بدون شک اثجات مفیدتجی را نسبت به زندان خواهد داشت
متأسفانه در حال حاضج مترمان با تحصیالت متفاوت ،موقیعت اجتماعی و سنی گوناگون با سایج
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افجاد در یک جا نگرداری میشوند زندان در یک جمع بندی کلی اجازه بازپجوری را به زندانی
نداده و اهداف قانون گذار را بجآورده نکجده است.
 -6-2باز اجتماعی کردن مجرم
هدف ما درمان افجاد متخلف و منحجف در جامعه است و مجازات نباید به گونه ای باشد که این
افجاد بجای همیشه از حضور در جامعه محجوم شوند نباید به گونه ای مجازات کنیم که فجد متخلف
ساقط شود و نتواند به جامعه و خانواده بجگجدد ،مجازات باید به گونه ای باشد که فجد متخلف
بتواند به جامعه بجگجدد و در اعمال مجازات ها به ویژه مجازات زندان باید مجاقب آسیب های
وارده به خانواده زندانی نیز بود .تجاکم جمعیت در زندانرا مطلوب نیست و هیچ یک از مسئوالن
در این خصوص راضی نیستند و باید تالش کجد تا گام های مؤثجتجی در این خصوص بجداشته
شود استفاده از مجازات حبس غیج از آثار روحی ،روانی و اجتماعی که بجای خود زندانی به همجاه
دارد چه بسا میتواند موجب فجوپاشی خانواده زندانی و همچنین ضجرهای مادی و معنوی بجای
فجزندان و اطجافیان زندانی شود.
 -3آینده نگری قضات و اعمال جایگزین حبس با توجه با اهداف مجازات ها
بج اساس ماده  38قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،1392قضات دعاوی میتوانند با در نظج
گجفتن شخصیت مترم ،مجازات مناسب را بجای وی در نظج بگیجند و اگج بتوان از مجازات
جایگزین در خصوص اطفال و نوجوانان در این موارد استفاده کجد ،شاید بتوان آمار جمعیت
کیفجی نوجوانان را کاهش داد مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسالمی ،فصل نرم
پیش بینی شده است این نوآوری ها (مجازات های جایگزین حبس) یکی از مواردی که مجازات
جایگزین بسیار مفید خواهد بود را در مورد مججمانی میداند که بجای نخستین بار مجتکب ججمی
شده اند و ابجاز عقیده میکند :بجخی از ججائم که افجاد بزهکار بجای نخستین بار مجتکب شده اند
جزئی و قابل اغماض است .باید در جرت کمجنگ کجدن فجهنگ مجازات گجایی در جامعه تالش
کجد و هج زمانی که در این زمینه موفقیتی به دست آوریم ،قطعا در مجازات های جایگزین نیز
موفق خواهیم بود.
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 -4مجازات های جایگزین تحولی در برخورد با جرائم افراد و اطفال و
نوجوانان
مجازات های جایگزین شجایط خاصی دارند ،1این نو مجازات در رابطه با ججائم سنگین چون
قتل و سجقت های مسلحانه و  ....به اججا در نمی آید؛ اما در مورد ججائم سبک تج میتواند در
درجه اول به آموزش فجهنگ گذشت را در جامعه نرادینه نماید و انعطاف پذیجی قانون و قانون
گذار را در شجایط و اوضا و احوال متفاوت مشخص و بیان کند و در درجه دوم امکان بازسازی
و تجمیم بزهکار را به او آموخت ،بنابجاین کانون اصالب و تجبیت از جمله اماکنی است که تعداد
بسیاری از مددجویان به واسطه مجازات جایگزین حبس در آن به سج می بجند یعنی در طول روز
حجفهای را آموزش می بینند و بجخی از آنان با نظارت مسؤوالن  ،شب را با خانواده خود سپجی
میکنند و به محل سکونتشان باز میگجدند یا بجخی از نوجوانان تنرا مکلف هستند بجخی از
روزهای هفته را در کانون به سج ببجند ،در حالی که سایج روزها را به منزل خود باز میگجدند و این
موارد بجای جلوگیجی از وارد آمدن هج گونه لطمه به این افجاد است بجخی حقوقدانان معتقدند
اعمال مجازات جایگزین با سیستم فعلی دستگاه قضایی کشور هماهنگی الزم را ندارند و در
صورت انجام آن تناقض و مشکالت بسیاری به وجود خواهد آمد به همین دلیل باید ابتدا ساختار و
چیدمان دستگاه قضایی جرت به کار بجدن مجازات های جایگزین تصحیح گجدد و پس از آن
روش های جدید به کار گجفته شود از طجفی بجخی دیگج از حقوقدانان و قضات دادگستجی عقیده
دارند که مجازات های جایگزین نیاز به اصالب زیج بنایی دستگاه قضایی ندارد و تنرا با کمی تأمل
و تفکج و تغییجات کوچک این نو مجازات را میتوان اعمال کجد.
لذا باید همزمان با پیش بینی نرادها ی جایگزین حبس تفکجات و مبانی علمی و عملی هم به
صورت آئین نامه ها و بخش نامه در گجوهای مختلف به صورت آزمایشی مورد بجرسی قجار داد و
همچنین با استفاده از حقو تطبیقی و مجاجعه به قوانین کشورهای که در این زمینه موفق بوده اند و
آموزش متخصص در این زمینه جرت عملی کجدن این تفکج گام بجداشت لذا نگاه جامعه به فجد
مججم و خطاء کار باید نگاهی رأفتآمیز باشد ،مججم در اثج بجخی عوامل به طجف ججم کشیده می
شود و در واقع هیچ فجدی مججم مادرزاد نیست و به سبب محجکرای اجتماعی نرفته در دل جامعه
 - 1ماده  -64مجازات ها ی جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی ،جزای نقدی
روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و
کیفیت ارتکاب آن ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم ،وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و
احوال ،تعیین و اجراء میشود.
تبصره -دادگاه در ضمن حکم ،به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح
میکند .دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.
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به سمت تخلف روی میآورد به همین دلیل اگج جامعه نپذیجد که فجد تبرکار را تحت چتج حمایتی
خود قجار دهد مجبور به پجداخت خسارت بیتوجری های خود است ،شاید نو نگاه جامعه به این
افجاد متفاوت شود نگاه انتقام جویانه جامعه و قانون نسبت به مججمان بج عدم هماهنگی جامعه با
مجازات های جایگزین تأکید میکند و معتقد است که این دید با اصالب مججمان منافات دارد
بسیاری از ججائم  ،مجازات حبس را در بج دارد اما بجخی قضات مجازات نقدی را بجای آن اعمال
میکنند که این خود یک مصدا بارز مجازات جایگزین است .مکانیزم هایی نظیج سجزنش،
اخطار و توبیخ نوعی مجازات است که هنوز به عنوان مجازات های جایگزین محسوب نمیشوند
و مشکل اصلی در این رابطه مشکل نظجی است که وجود دارد.
 -5تغییر قانون سازمان زندان ها توسط اجرای احکام کیفری
نوعی مجازات الکتجونیک پیش بینی شده که بج اساس آن فجد مججم به وسیله دستگاه های
الکتجونیکی در محیط خارج از زندان کنتجل میشود .به عنوان ملال کسی که مجتکب ججمی سبک
یا جنحه می شود را می توان با دستگاه الکتجونیک در محیط کار و منزلش کنتجل کجد که در
صورت تصویب این نو مجازات ،کشورمان در سطح بسیاری از کشورهای پیشجفته در این زمینه
قجار میگیجد.
 -6ارزیابی کلی مجازات های جایگزین حبس
مجازات حبس به عنوان یکی از مؤثجتجین و ارعابیتجین نو مجازات در قوانین داخلی که عمده
آن در قانون مجازات اسالمی آورده شده مطجب گجدیده این نو مجازات صجف نظج از چگونگی
تأثیج آن بج محکوم علیه (خوب یا بد) از دید عجف و عامه مجدم و حتی وکالء و قضات بعنوان
مجازاتی که می تواند یکی از اهداف مجازاترا که همان ارعابی بودن آن می باشد را تأمین نماید
جلوه نموده است به گونهای که اکلج قجیب به اتفا کسانی که محکوم به حبس میگجدند
حاضجند که آن را به نوعی دیگج از مجازات تبدیل نمایند حتی اگج از نظج مالی در تنگنای شدید
قجار گیجند بنابجاین این موضو به خوبی و وضوب نشان دهنده تأثیج بسیار خوب و سازنده در
کاهش مجازات حبس صجف نظج از چگونگی اعمال آن دارد اما در خصوص هدف دیگج
مجازات ها که همان اصالب و بازگشت مجدد بزهکار به جامعه و خانواده وی می باشد با توجه به
نحوه اعمال چنین مجازاتی (حبس) و محیط های غیج استاندارد و غیج فنی و کارشناسی اججای آن
نه تنرا هدف مجازات ها (اصالب بزهکار) تأمین نمیگجدد ،بلکه زندان تبدیل به محیط تعلیمی
ناخودآگاه گجدیده که محکومین به حبس های غیج ضجوری در آنجا غیج ارادی و به صورتی
کامال تخصصی در ارتباط و تعامل با سایج مججمین خطجناك و کسانی که دارای سوابق متعدد
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کیفجی مؤثج و سنگین میباشند از تججبیات و راه و چاه ارتکاب ججم توسط آنان استفاده می
نمایند .لذا به نظج می رسد که چگونگی و محیط اعمال مجازات حبس نیز سبب گجدیده است که
مرمتجین هدف از اهداف مجازات ها که همان اصالب بزهکار و بجگشت مجدد وی به جامعه
می باشد تأمین نگجدد مجازات حبس که بیشتج در قانون مجازات اسالمی مطجب گجدیده جدای از
مشکالت و مسائلی که در خصوص اقل و اکلج آن وجود دارد (ملال در بعضی ججائم قانونگذار
حداقل حبس را دو ماه و حداکلج آن را پنج سال پیش بینی کجده و قانونگذار هیچ توجیری بجای
عدم تناسب بین اقل و اکلج مدت آن ندارد) در قوانین دیگجی که ماهیت جزایی ندارند به گونه ای
مجازات حبس به کار بجده شده است ملال در قانون صدور چک ،قانون ثبت اسناد و امالك و ...
که این موضو باع گجدیده که تعداد زندانیان بیشتج گجدد و متأسفانه نو ججم آنرا با نو
مجازات آنرا تناسب زیادی ندارد یکی از مشکالتی که موجب گجدیده مجازات حبس تأثیج خوب
خود را نداشته باشد و اهداف مجازات ها را آنگونه که باید تأمین میکجد تأمین نکجده نحوه اعمال
و چگونگی اججای آن است محیط های اعمال مجازات حبس اکنون در جامعه ما از لحاظ سجانه
فضای محیطی بجای هج زندانی تا رسیدن به معیارهای استاندارد فاصله زیادی دارد که این امج
مشکالت عدیده ای به دنبال خواهد داشت و با ورود بیش از حد محبوسین به داخل ندامتگاه ها
مشکالت در این زمینه مضاعف گجدیده البته تمام این مسائل ناشی از اعمال کننده (قاضی) آن
نیست چون که در بعضی از پجونده ها چاره ای جزء اعمال مجازات حبس با توجه به اترام شدید
شخص مججم نیست و باید دستگاه های ذیجبط که مججی اججای چنین مجازاتی هستند را نیز دخیل
در قضیه دانست که آیا نمی بایستی بین فجدی که به خاطج مرجیه و تصادف و چک به حبس
محکوم شده و در حال تحمل آن است با کسی که به خاطج خجید و فجوش مواد مخدر یا مشجوبات
الکلی یا ایجاد ضجب و ججب با چاقو یا جعل و کالهبجداری به حبس محکوم گجدیده اند تفاوت
قائل شد.
 -7ارزیابی اهداف و فواید جایگزین ها
 -1-7اهداف
در انتخاب و اججای جایگزین ها می توان گفت که اهداف متفاوتی دخیل مهی باشهند کهه از جملهه
این اهداف عبارتند از -1 :رفع یا کاهش ایجادات وارد بج کیفج حبس .ایهن یهک ههدف عهام اسهت
شامل تمام ایجادات وارده بج کیفج حهبس مهی شهود مهلال اسهتفاده گسهتجده حهبس موجهب افهزایش
جمعیت کیفجی زندان ،افزایش هزینه های اقتصادی و ...است که با استفاده از جایگزین های حبس
امید است جمعیت کیفجی زندان کاهش یابد یا از ورود مججم به محهیط جهجم زای زنهدان ممانعهت
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بعمل آورد و از پذیجش فجهنگ زندان جلوگیجی بعمل آید و مجازاترا هم فجدی شوند( .صهفاری،
)38 :1386
 -2بازپجوری مجدد محکهوم بهه جامعهه و بهه منظهور جلهوگیجی از پیامهدهای زیانبهار حهبس یعنهی
گسستن از جامعه می باشد استفاده از روش های اعضای خانواده و دوستان و جامعه بدسهت بیهاورد
یا به شغل و حجفه اش باز گجدد بنابجاین جایگزین ها روش جدیدی بهجای اصهالب مججمهانی اسهت
که مجتکب ججم های کم اهمیت شده و قابلیت و استحقا بازپذیجی اجتماعی دارند.
 -3اججای برتج عدالت .در نظج گجفتن جایگزین های حبس بهه معنهای کنارگهذاری زنهدان و سهایج
مجازات های سنتی نیست بلکه تالشی است بجای کامل تج کجدن آنرا و متنو سهاختن گزینهه ههای
کیفجی که قضات در اختیار دارند در این صورت عدالت برتج اججا می شود زیجا قضات بجای جهجم
های مختلف و مججمان آنرا گزینه های مناسب تج در اختیار دارند بنابجاین زندان تنرا باید نسبت بهه
مججمانی اعمال شود که آزادی آنان امنیهت و آسهایش عمهومی را بهه مخهاطجه مهی انهدازد و امیهد
چندانی به اصالب و بازپذیجی مجدد آنرا در جامعه نیست -4 .تجمیم زیان های ناشی از ججم .چهون
در نظم جامعه خللی وارد شده و در مورد بزه دیده تجمیم فقهط شهامل خسهارات مهالی نیسهت بلکهه
غیجمالی هم در بجمیگیجد.
 -2-7فواید استفاده از جایگزین های حبس
 -1استفاده از زندان به عنوان آخجین حجبه و توسل به مجازات های جایگزین در سطح گسهتجده نهه
تنرا امنیت جامعه را تضمین میکند بلکه زمینه ایجاد بسیاری ججم ها و فسادها بج اثج زندان را از بین
می بجد -2.از فجوپاشی خانواده ها و به بیجاهه رفتن فجزندان جلوگیجی میکند.
 -3به چجخه اقتصادی جامعه کمک میکند و از هجز رفتن نیجوی کار جلوگیجی میکند.
 -4به نوعی زمینه بجای تکجار ججم را از بین میبجد.
ریمون گسن ،حقوقدان بججسهته فجانسهوی در مهورد جهایگزینهها مهیگویهد« :نبایهد در اسهتفاده از
جانشین های کیفج سالب آزادی ،زمانی کهه جانشهین ههای مزبهور نتهایج برتهجی در بجدارنهد تجدیهد
کجد»( .ریموند ،1371 ،صفحه  284به بعد)
در پایان باید گفت که جایگزین های حبس اوال ،کارآمدتجند چهون عیهب ههای زنهدان را ندارنهد.
ارتباط سازنده و اصالب گج محکوم با اجتما را از بین نمی بجند چون زندانی کهجدن محکومهان نهه
تنرا فجایند اصالب و درمان را به تعویق انداخته بلکه با توجه به هزینه های گزاف آن ناموجه به نظهج
می رسد.
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ثانیا :عادالنه هستند چنان چه بتوان با پیش بینی دسته ای از مجازات ها ،آزادی مججمان را به تناسهب
ججم ارتکابی آنان خطجناکی شان محدود کجد ،پافشاری بج محکومیت به زندان ناعادالنه است.
ثاللا :متناسب اند ،از این جرت که به قضات این امکان را میدهند که با توجه به نو ججم ارتکهابی،
شخصیت مججم و احتمال ارتکاب ججم دوباره ،تدبیجی متناسب و کارآمد را نسهبت بهه وی اعمهال
کنند.
 -8جایگزین های نسبی مجازات سالب آزادی
 -1-8نظام نیمه آزادی
در این روش محکومین بدون نگربان در خارج از زندان اشتغال دارند و شبرا پس از اتمام کار و در
روزهای تعطیل و بیکاری در زندان بسج میبجند .ساعات دقیق خجوج و ورود آنان در دفتج
مخصوصی ثبت میگجدد .هزینه رفت و آمد به محل کار نیز به عرده خود محکوم میباشد.
(دانش-372 ،ص )35
 -2-8مرخصی از زندان برای کار کردن خارج از محیط زندان
در این روش محکوم ساعاتی از روز را بجای کار کجدن در خارج از زندان بسج می بجد و به محض
پایان ساعت کاری به زندان باز میگجدد .این افجاد در کارگاه یا کارخانه یا مزار کشاورزی تحت
مجاقبت مأمورین و نگربانان مشغول به کار شده و پس از خاتمه کار به زندان عودت داده میشوند.
شجایط کار و پاداش کار مشابه کارگجان عادی در همان رشته است (همان)
 -3-8کیفرهای پایان هفته
در این روش محکوم به حبس تنرا روزهای تعطیلی پایان هفته را در زندان بسج می بجد ,به عبارت
دیگج محکوم در طول ایام هفته به زندگی عادی خود ادامه می دهد ولی در تعطیالت آخج هفته
خود را به زندان معجفی میکند .مشمولین این روش معموال از سایج زندانیان مجزا شده و در
زندانرای انفجادی خاصی نگرداری میشوند.
 -4-8حبس در منزل
در این روش خجوج محکوم از منزل محدود و او ملزم میگجدد تا در خانه خود بماند و فقط در
ساعات مشخص شده که از قبل به وی اعالم گجدیده حق تجك منزل را دارد .عموما این ساعات
مجبوط به انجام کار یا فعالیترای قانونی و یا فوریترای پزشکی و درمانی است.
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 -5-8تعلیق
هج گاه مججم محکوم سابقه ججمی نداشته باشد به او اخطار میشود که اگج تا مدت مشخصی
مجتکب ججم دیگجی نشود حکم فعلی به مجحله اججا در نمی آید و گجنه حکم مجازات در حق او
انجام می شود(( .بجخورد با تعلیق به دو شکل ساده و آزمایشی است که در نو اول محکوم تحت
مجاقبت و کنتجل مقامات قضایی و اداره ی زندان نخواهد بود و در نو دوم بجعکس ,محکوم
دوران آزمایشی را با مجاقبت طی خواهد کجد»(همان)
 -6-8آزادی مشروط
در این روش زندانی با گذراندن بخشی از محکومیت از زندان آزاد میشود .وی تحت مجاقبت
شدید قجار میگیجد ,شخص محکوم موظف به انجام تعرداتی و شجایطی است که آزادی وی
منوط به آنرا شده است .هجگاه طجز کار و اعمال زندانی در مدت تحمل کیفج رضایت بخش باشد
و مدت معینی از دوره محکومیتش را گذرانده باشد با استفاده از آزادی مشجوط از زندان آزاد و
تحت مجاقبت قجار میگیجد .اگج در طی دوره آزمایش آزادی او قطعیت پیدا کند و وی مجتکب

ججمی شود و یا شجایط تعیین شده را نقض نماید باید عالوه بج کیفج ججائم ارتکابی ٬باقی مانده
مجازات قبلی را نیز متحمل شود.آزادی مشجوط باع میشود که در مخارج عمومی صجفه جویی
شده و به افجاد صالح جامعه هزینه نگرداری زندانی تحمیل نمیشود و در غیج این صورت که افجاد
جامعه ناچارند بطور غیج مستقیم هزینه آن را تقبل کنند واین وجوه بی جرت صجف عده ایی از

افجاد شود که حقو جامعه را نادیده گجفته اند( .شامبیاتی ،1382،ص )496
-9جایگزین های مطلق مجازات های سالب آزادی
جانشین هایی که در این قسمت عنوان میگجدند در واقع همان تبدیل مجازات ها میباشند که در
آن قاضی کیفجی به محض احجاز علل و موجباتی که در متن قانونی تصجیح شده مکلف است
مجازات مقجر در قانون را رها نمود .و مجازات دیگجی را بجای مجازات اولی تعیین و مترم را به
آن محکوم نماید.
 -1 -9جزای نقدی
 -1مفهوم جزای نقدی
«جزای نقدی عبارت است از مبلغی وجه که به مججم بعنوان مجازات مکلف به پجداخت آن
میباشد (علی آبادی ،1368 ،ص  )91آخوندی جزای نقدی را چنین تعجیف کجده است «جزای
نقدی اعم است از :غجامت مجازات نقدی ٬ججیمه و سایج اصالحات و عباراتی که بجای این منظور

 /291فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد ،دوره سیزدهم ،شماره  ،48تابستان 1399

بکار بجده می شود .از این رو جزای نقدی با کلماتی قبیل ججیمه نقدی ٬غجامت جزایی ٬مجازات

نقدی ٬محکومیت نقدی .کیفج نقدی متجادف است»(آخوندی ،1369،ص )124
 -2محاسن و معایب جزای نقدی
 -1-2محاسن جزای نقدی

حقوقدانان بجای مجازات نقدی مزایایی را ذکج نموده اند ٬مرمتجین مزایای جزای نقدی عبارتند از:
 .1اولین وعمده تجین مزیتی که کیفجشناسان بجای جزای نقدی قائل شده اند این است که بج عکس
زندان که محیط آن ججم زاست جزای نقدی تاثیجی در ایجاد تباهی و فساد در مججمین ندارد .و
اثجات منفی روحی و روانی زندان را در پی ندارد.
 .2برتجین واکنش بجای ججائم علیه مالکین است و بجای ججائمی که تنرا انگیزه مججم تحصیل سود
و منفعت و ثجوت میباشد قابل انعطاف بوده و عادالنه تج است( .خجایی ،1366،ص )32
 .3اججای کیفج نقدی هم آسان و هم از نظج اقتصاد مقجون به صجفه است.
 .4لطمات مادی و معنوی ناشی از اججای یک حکم ناصحیح قضایی در بعضی از مجازات ها غیج
قابل جبجان است و در بجخی بصورت محدود جبجان می شوند ولی در جزای نقدی وضعیت فج
میکند زیجا به راحتی در مورد اشتباهات قضایی قابل جبجان است.
 -2-2معایب جزای نقدی
 .1با اصل شخصی بودن مجازات ها مخالف است زیجا خواه نا خواه اثج آن متوجه محکوم نیز می
شود.
« .2این کیفج ثجوتمندان را مغجور و مستمندان را مأیوس میکند :بجای گجوه اول ٬به دلیل وجود
امکانات مالی انجام ججم ساده و سزای آن قابل ریشخند است و بجای گجوه دوم ٬حتی با انجام بزه
کوچکی ٬امکان عدم پجداخت و تبدیل به زندان وجود دارد».

 -2 -9کار عام المنفعه و خدمات اجتماعی
در این روش بزهکار موظف است تا در یک دوره زمانی معین و طی ساعات خاصی پارهای از
خدمات عمومی و یا کارهای عام المنفعه را بعنوان مجازات عمل خالف قانون خود انجام دهد .در
اعمال این مجازات دو هدف عمده در حقو کیفجی در نظج گجفته شده است .نخست الزام واجبار
مججم به جبجان خسارت ناشی از ججم ارتکابی و دوم تحمیل رنج و مجازات با این معنی که مججم
سختی و مشقت مجازات را تحمل کند .در خصوص تاریخچه کار عام المنفعه همین قدر اشاره

 /292بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس

میکنیم که الزام به انجام خدمات عمومی به دوره باستان بابلی ها ٬ایجانیان و یونانیان و سایج اقوام
بج میگجدد .که آر این شیوه بجای جبجان خسارت وارده به قجبانیان استفاده میکجدند.
 -1کار عام المنفعه به عنوان جایگزین حبس
کار عام المنفعه در ابتدا به عنوان جایگزینی بجای حبسهای کوتاه مدت اطفال و جوانان در نظج
گجفته شد .این روش آثار سوء ناشی از مجازات حبس را ندارد و در ججیان کار مفید و تحت

نظارت  ٬منافعی بجای محکوم در بج دارد .بطور کلی کار عام المنغعه بجای مجازات های حبس
کوتاه مدت مناسب است اما علی رغم آن بجخی کشورها حبس باالی شش ماه را قابل جایگزینی٬
کار عام المنفعه می دانند.
 -2کار عام المنفعه به عنوان یک کیفج اصلی
بحجان زندان ها و تورم جمعیت کیفجی سبب شد تا کیفج شناسان و علمای حقو در جستجوی
ارائه راه حلی در جرت حل این مشکل بجآیند بدین تجتیب که مقوله جانشین ها از جمله از عام
المنفعه به عنوان جایگزین های کیفج حبسی پیشنراد و تأسیس شده و با وجود این رفته رفته بح
از این موضو فجاتج رفت و در قوانینی که بعدا در این خصوص تصویب شد محدودیت اعمال کار
عام المنفعه بجای صجفا حبس از بین رفت و به تعبیج دیگج این تأسیس حقوقی بعنوان یک کیفج
اصلی نیز مورد پذیجش واقع شده است
 -3کار عام المنفعه در ایجان
کار عام المنفعه به عنوان کیفج جایگزین زندان در حال حاضج در حقو ایجان موجود نبوده ٬ولی
اقدامات در این خصوص در حال انجام است .مجازات های مقجر در قانون ایجان به پنج قسم است:
حدود ٬قصاص ٬دیات ٬تعزیجات و مجازاترای باز دارنده که عینا بج گجفته از اصول و مبانی اسالم
است و «کارهای عام المنفعه به عنوان یک مجازات میتواند جایگزین تعزیجات یا مجازات های
بازدارنده شود ولی جایگزین حدود و قصاص و دیات نمیشود .عوامل زیادی هستند که مؤثج
بودن مجازات حبس را با تجدید روبجو میکنند:
 -1نامناسب بودن و ججم زا بودن محیط زندانرا:
اصوال فلسفه مجازات اصالب بزهکار است ولی با نگاهی به زندانرا متوجه می شویم که نه تنرا
اصالحی صورت نمیگیجد بلکه انوا راهکارهای جدید بجای ججائم آینده و ججائم جنسی و اعتیاد

در زندان و … بج روابط زندانیان حاکم میباشد که این موارد باع

میشود شخصی که بجای بار
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اول وارد زندان می شود به تدریج با محیط و اشخاص و نو رابطه خو گجفته و همانند یک مججم
حجفه ای که بجای ججائم آینده بجنامهریزی و حجفه ایگجی بیشتجی دارد از زندان بیجون میرود.
 -2ایجاد مشکالت مالی و اقتصادی:
وقتی شخصی مدتی را در زندان میگذراند مطمئنا نه خود او می تواند مسائل اقتصادی خود را حل
کند و نه خانواده او در این صورت در بسیاری از موارد مشاهده می شود که شخص پس از رهایی
از زندان به خاطج مشکالت مالی و اقتصادی که قبال دچار آن بوده و بجطجف نشده یا با آمدن به
زندان به وجود آمده و تشدید شده دست به ارتکاب ججم دیگجی می زند و در بسیاری از موارد
خانواده ای که سجپجست آن در زندان به سج می بجد به راه های خالف بجای گذران زندگی
کشانده می شوند که البته این مشکالت مالی و اقتصادی فقط گجیبانگیج شخص و خانواده او نمی
شود بلکه دولت نیز از این راه بسیار ضجر میکند.
 - 3ایجاد مشکالت اجتماعی و خانوادگی:
به طورکلی تا زمانی که فجد وارد زندان نشده است هم او و هم خانواده آن شخص از منزلت
اجتماعی بجخوردار هستند ولی اگج شخصی حتی به عنوان مترم و نه مججم چند روزی را در
بازداشتگاه بگذراند باتوجه به عجف عامه مجدم و عدم فج قائل شدن میان مججم و مترم دیده می
شود که با شخص رفتار خوبی نمی شود حال تصور کنیم فجد چند ماهی یا چند سالی را در زندان
میگذراند در این زمان می بینیم که هم خود شخص و هم خانواده او موقعیت خوبی را تججبه
نمیکنند و در بسیاری از موارد دیده شدهاست که حتی فجزندان یا بستگان شخص مججم هم از
عنوان مججم بودن شخص خاصی ضجر دیدهاند.
 -10راه های جایگزین مجازات زندان
 - 1اخطار کجدن :که بجای بزههای کوچک یا بزه هایی که توسط نوجوانان یا جوانان و کسانی
که آسیب پذیجند مانند افجاد مسن انجام می پذیجد استفاده میشود و در اصل قضات میتوانند از
این شیوه به عنوان یکی از انوا مجازات جایگزین در مجتبه نخست ارتکاب ججم در حق
مجنیعلیه اعمال نمایند.
 - 2ججیمه :این نو مجازات جایگزین که در سایج نظامرای قضایی نیز به عنوان نوعی مجازات
جایگزین حبس به چشم میخورد و اگجچه گزینهای مناسب بجای حبس است ولی این نو راهکار
به دو جرت بجای جایگزینی مجازات حبس چندان بی نقص به نظج نمی رسد:
الف-افجاد پجدرآمد به راحتی ججیمه را پجداخت میکنند و نوعی اطمینان خاطج در قشج مجفه
جامعه به وجود میآید.
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ب-افجاد کم درآمد هم به ع لت عدم پجداخت ججیمه باید در زندان بمانند البته این موارد در
کشورهایی ملل فجانسه که از ججیمه به عنوان مجازات مستقل استفاده میکنند حل شده است بدین
صورت که در پیوند با شدید و جدی بودن بزه جزای نقدی معین و قطعی میشود بزه ها را دسته
بندی و طبقه بندی میکنند و بجابج درآمد وضع مالی شخص تعداد افجاد تحت تکفل محکوم جزای
نقدی را معین میکنند.
ج-حکم تأخیجی :در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی زند ولی
منتظج می ماند تا زندانی محکوم کار انجام دهد مانند رهاکجدن یا انجام دادن کاری بجای قجبانی یا
ز یان دیده از ججم یا جامعه پس از شش ماه اگج کاری قاضی مشاهده نمود که محکوم علیه به
درمان خود پجداخته یا کاری بجای مجنی علیه انجام داده و نتیجه خجسند کننده است آن شخص
محکوم به زندان نمی شود.
د -جبجان حقو بزه دیده :نیز یکی از انوا مجازاترای جانشین حبس در ارتباط با ججائم فجدی
ایشان است با این توضیح که وقتی حقو بزه دیده مورد بازنگجی قجار گیجد و به تقاضای آنان
رسیدگی شود دیگج شکایتی ندارند و به لحاظ اینکه ججائم ارتکابی بزه دیدگان از اهمیت زیادی
بجخوردار نمی باشد میتوان ایشان را مجازات نکجد .در قوانین ایجان مواردی که به جایگزینی
مجازات حبس منجج میشود وجود دارد که عبارتند از:
 1ه آزادی مشجوط:
فصل چرارم از قانون مجازات اسالمی به آزادی مشجوط زندانیان اشاره دارد در ماده  38مشاهده
می شود که هج کس بجای بار اول به مجازات حبس محکوم شود و نصف مجازات حبس را
گذرانده باشد دادگاه میتواند با شجایطی او را به طور مشجوط آزاد کند.
 محکومیت به مجازات حبس بجای اولین بار تحمل نصف مدت محکومیت به حبس نشان دادن حسن اخال مستمج در طول مدت اججای حبس پیش بینی عدم ارتکاب ججم از سوی محکوم علیه پس از آزادی با توجه به اوضا و احوالزندانی
 -پجداخت ضجر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قجار پجداخت آنرا
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 مدت آزادی مشجوط بیشتج از یک سال و کمتج از پنج سال نیست همچنین دادگاه تجتیبات وشجایطی را که فجد محکوم باید در مدت آزادی مشجوط انجام دهد از قبیل سکونت در محل معین

یا عدم سکونت در محل معین و … را در حکم قید میکند.
 2ه تعلیق مجازات:

قانونگذار در مواد  25تا  36تعلیق را با شجایطی پذیجفته است نکتهای که وجود دارد این است که
فقط مجازاترای تعزیجی و بازدارنده قابل تعلیق هستند درضمن مواردی ملل اختالس ارتشا
کالهبجداری و خجید و فجوش وارد کجدن یا ساخت مواد مخدر و همچنین مجازات کسانی که به
نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد معاونت مینمایند .قابل تعلیق نیست .نکتهای که باقی
می ماند این است که قانونگذار گفته است (تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نماید) که تعلیق
قسمتی از مجازات با فلسفه تعلیق مجازات منافات دارد و به نظج میرسد تعلیق تمام مجازات حبس
برتجین باشد
 3ه تبدیل مجازات حبس
تبدیل مجازات حبس در ماده  22قانون مجازات اسالمی بیان شده که دادگاه می تواند مجازات
(تعزیجی یا بازدارنده را) به مجازاتی که مناسب به حال مترم باشد تبدیل کند که البته این مجازات
مناسب و تشخیص آن با نظج مججم است و از او پجسیده میشود .همچنین در متن ماده آمده است
که (دادگاه میتواند) که نشان می دهد که دادگاه ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند .همچنین
بندهای  1و  2از ماده  3قانون وصول بجخی از درآمدهای دولت مصوب  73/12/28بیان میدارد:
 - 1درهجمورد که در قوانین حداکلج مجازات کمتج از  91روز حبس و یا مجازات تعزیجی
موضو تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس و یا مجازات تعزیجی حکم به جزای
نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا یک میلیون ریال صادر میشود.
 - 2هجگاه حداکلج مجازات بیشتج از  91روز حبس و حداقل آن کمتج از این باشد دادگاه مخیج
است که حکم به بیش از سه ماه با جزای نقدی از هفتاد و یک هزار ریال تا سه میلیون ریال دهد

… ولی ججایمی که حداقل کیفج آن بیشتج از  91روز است یا حبس مجبوط به قتل و صدمات بدنی
ناشی از تخلفات رانندگی قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.
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نتیجه گیری
با توجه به آنچه گذشت نتایج زیج حاصل شد:
-1ججم شناسان کالسیک ضمن تاکید بج جنبه های اصالب و درمان مججمان در زندان ها یا حبس
های کوتاه مدت در مورد مججمان بی سابقه و اتفاقی به لحاظ ایجادات و اشکاالت وارده بج
مجازات زندان نظیج تجاکم جمعیت کیفجی ،مشکالت برداشتی موجود در زندان و غیجه به مخالفت
می پجدازند.
-2ججم شناسان واکنش اجتماعی نیز با کیفج حبس های کوتاه مدت به لحاظ شکست ججمشناسی
مبتنی بج اصالب و درمان و نیز نقش عوامل و نرادهای اجتماعی کنتجل ججم نظیج بجخورد کارکنان
و مأموران زندان با زندانیان در تولید انحجاف و بزه به مخالفت پجداختند وخواستار عدم مداخله
دولت و نرادهای رسمی در امج مبارزه با ججم و نیز خواستار حل و فصل ججائم در خارج از
نرادهای رسمی و از طجیق صلح و سازش به جای رفتن مججم به زندان هستند.
-3روش های دستیابی بجای اعمال سیاست جایگزینی به دو دسته تقسیم می شود ،زندان زدایی
نسبی و مطلق .در زندان زدایی نسبی مجازات جایگزین حبس نمی شود ،بلکه هدف آن اجتناب از
اججای حکم مجازات حبس و چگونگی اججای آن میباشد یعنی مجازات حبس اعمال می شود
لکن آزادی به طور نسبی از محکوم علیه سلب می شود و ممکن است در نحوه اعمال حبس تغییج
حاصل شود .لکن زندان زدایی مطلق در واقع همان تبدیل مجازات میباشد و هدف آن این است
که زندانیان در زمان گذراندن محکومیت خویش با محیط زندان آشنا نشوند.
 -4در ایجان زندان زدایی نسبی در قالب اشتغال به کار زندانیان ،آزادی مشجوط و تعلیق اججای
مجازات به چشم می خورد و زندان زدایی مطلق فقط در قالب جزای نقدی به چشم می خورد در
جایگزینی نسبی دست قاضی باز است تا به جای حبس به آنرا بجای مجازات مججم توسل جوید در
واقع جایگزین های نسبی مجازات حبس چگونگی اججای حبس هستند.
-5مجازات جایگزین حبس موفق تج از مجازات حبس در تحقق اهدافشان بوده اند زیجا پیش بینی
مجازاترای جایگزین باع متنو تج شدن ضمانت اججاها و اججای برتج عدالت شده اند و اصالب
بازسازگاری مجدد اجتماعی مججم را به جامعه فجاهم میکند.
 -6اعمال جزای نقدی ،نقش فزاینده ای را در مقابله با ججائم از خود نشان داده و قابلیت های خود
را به نمایش گذارده است .جزای نقدی مانع ایجاد تباهی در مججمین شده و از اثجات مخجب حبس
جلوگیجی میکند و اثج آن به صورت مستمجی بوده و دائما اثج ارعابی خود را حفظ میکند.
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پیشنرادهایی که در این راستا می توان ارائه نمود به قجار زیج می باشد:
اگج چه زندان منشا مشکالت متعددی بجای زندانی و جامعه است ،ولی اجتناب از آن نبایددستاویزی بجای توسل به هج روش ممکن بجای استفاده از تدابیج جایگزین مجازات سالب آزادی
باشد .بنابجاین فقط تدابیجی باید اتخاذ گجدند که از نظج دادگاه و حتی محکوم علیه نسبت به
زندان ارجح باشد و متضمن رنج و مشقت کمتج و حمایت بیشتج از محکوم علیه باشند و
امکانات بازسازی و حتی ارتباط محکوم با جامعه و حفظ حقو وی را فجاهم نماید.
همه مجازات های جایگزین با آداب و رسوم فجهنگ ایجان هم خوانی ندارد ،لحاظ مجازات هایبا سنخیت بیشتج با ویژگی های این مجز و بوم و مقتضیات جامعه شناسی و روان شناختی آن موجب
حصول نتایج امیدوار کننده تجی میشود تا تعیین کیفجهایی که هیج هماهنگی با کشور و فجهنگ
ما ندارد.
اججا و تجویج کیفجهای جدید جایگزین هزینه های خاصی را در بج دارد ملال در مورد نظارتالکتجونیکی بجای خجید ابزار و آالت و تجبیت متخصص و  ،...بنظج می رسد قوۀ قضائیه در حال
حاضج ناگزیج از بکارگیجی جایگزین های با هزینه کمتج است .اما برتج است نظارت الکتجونیکی
بجای اججای برتج مجازات های جایگزین حبس در کنار نظارت به صورت عادی نیز در قوانین
کیفجی پیش بینی شود.
تشکر و قدردانی
پژوهشگجان ،از عزیزانی کهه در فجآینهد ویجاسهتاری ادبهی و صهفحه آرایهی ایهن مقالهه همکهاری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکج و امتنان را دارند.
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دهخدا ،علی اکبج ( .)1338لغت نامه ،ترجان :چاپ سیجوس.ریموند ،گسن( .)1371بحجان سیاست جنایی کشورهای غجبی ،تججمه نجفی ابجند آبادی ،علی حسین،مجله تحقیقات حقوقی ،ش  ،10تابستان ،انتشارات شرید برشتی.
شامبیاتی ،هوشنگ ( .)1384بزهکاری اطفال و نوجوانان ،،ترجان ،مجمع علمی و فجهنگی مجد و ژوبین.چاپ سیزدهم.
صانعی ،پجویز .)1354( .حقو جزای عمومی ،ترجان ،انتشارات طجب نو ،چاپ اول.صفاری ،علی ( .)1386کیفجشناسی ،تحوالت ،مبانی و اججای کیفج سالب آزادی؛ ترجان ،انتشاراتجنگل ،اول.
علی آبادی ،عبدالحسین .)1368( .حقو جنائی ،ترجان :انتشارات فجدوسی ،چاپ اول.فجاهیدى .خلیل بن احمد ( .) 1410کتاب العین ..قم :انتشارات هججت ،چاپ دوم.-نوربرا ،رضا .)1386( .زمینه حقو جزای عمومی ،ترجان :انتشارات کتابخانه گنج دانش ،چاپ هجدهم.

