
13
91

ان 
مست

و ز
يز 

 پاي
، 7

 و 
ه 6

مار
، ش

17

  

چكيده 
پس از ظهور زندان در اوايل قرن نوزدهم ميالدى، روشن فكران و متخصصان عدالت كيفرى 
با مجازات هاى قبل از آن بسيار  به اين مجازات نوپا بسيار خوش بين بودند، زيرا در تقابل 
انسانى جلوه مى نمود، اما ديرى نپاييد كه انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو 

تأسيس با مشكالت فراوانى روبه رو بودند و در ادامه وضعيت آن ها وخيم تر شد.  
براى برون رفت از اين معضل و دورى از آثار روانى و مادى مخرب زندان، جايگزين هاى اى 
حبس در سياست جنايى كشورهاى مختلف نمود پيدا كرده است كه اليحه جديد مجازات 
اسالمى ايران نيز از اين امر تأثير پذيرفته است. هدف نوشتار حاضر بررسى جنبه هاى نظرى و 
عملى جايگزين هاى حبس از نگاه حقوقى در اليحه مجازات اسالمى مى باشد كه بعد از ذكر 
قرار  بحث  مورد  جايگزين هاى حبس  انواع  و  محدوده  شرايط،  ويژگى ها،  ترتيب  به  مقدمه 
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مقدمه 
و  بدنى  مجازات هاى شديد  قالب  در  كيفرى  اجراهاى  دور، ضمانت  بسيار  هاى  در گذشته 
ترذيلى اعمال مى شد. در اين دوره، مجازات ها بر پايه انتقام و سركوبى بزهكار استوار بود و 
اعمال  اعدام و ساير مجازات هاى غيرانسانى  به ويژه  بدنى قهرآميز،  به شكل مجازات هاى 
استفاده ستفاده  دليل  به  ولى  است،  داشته  وجود  كهن  عهد  از  حبس  مجازات  هرچند  گرديد.  مى 
محدود و جزئى در رديف مجازات هاى شايع آن اعصار به حساب نمى آمد، با اين وجود با 

گذشت زمان به تدريج به عنوان مجازات، وارد زرادخانه هاى كيفرى شد.  
در ابتدا، جايگزين كيفر حبس به جاى مجازات هاى بدنى شديد، به رغم وضعيت نامناسب و  
رقت بارزندان ها به لحاظ تعديل شكل مجازات، بسيار اميدوار كننده بود؛ ولى به مرورزمان به 
دليل عدم توجه به وضعيت زندان ها، باال رفتن آمار زندانيان و پديده حرفه اى شدن محكومين 
به حبس، اين اميدوارى به يأس مبدل شده است (نجفى ابرندآبادى؛ حبيب زاده و خالقى؛1380، 
142). تراكم كار دادگاه ها، تورم جمعيت كيفرى و تضعيف شديد كاركرد بالينى زندان ها، 
استفاده از زندان و نظريه برچسب زنى (جرم شناسى واكنش اجتماعى) زمينه ساز تكرار جرم 
از طريق فرهنگ پذيرى از محيط زندان تلقى مى شود. رفتار پليس و قضات، نسبت به مظنونان 
و متهمان موجب تعامل «برچسب زننده» و «انگ زننده» مى شود و برخوردهاى سليقه اى پليسى ليسى 
«هويت» مجرم سوق مى دهد  بزهكارى و كسب  دنياى  به  را  سابقه  بى  بزهكاران  قضايى   -
(نجفى ابرندآبادى؛ 1382، 16؛ ويليام فرانك و ديگران؛ 1381، 160). زندان نه تنها موجب 
اصالح مجرمان نمى شود، بلكه باعث جرى شدن آنان مى شود و آثار سوء زندان بيشتر از آثار 
جايگزين  يا  و  زندان  مجازات  كاهش  خواستار  حقوق دانان،  اين رو  از  باشد،  مى  آن  مثبت 
نمودن مجازات هاى ديگرى هستند (رستگارى نيا؛ 1385، 21). انتقادهاى وارد شده بر زندان 
اهداف  بتواند  بهتر  تا  است  شده  آن  هاى  جايگزين  شدن  مطرح  باعث  آن  كارايى  عدم  و 
آورد. ورد.  فراهم  را  مجرم  بازپرورى  و  اصالح  موجبات  جمله  از  و  سازد  برآورده  را  مجازات 
لندن  از وقوع جرم در  پيشگيرى  بار در كنگره  براى نخستين  موضوع جايگزين هاى حبس 
(1876) مطرح شد، ولى پيگيرى تحقق برنامه هاى اجرايى آن عمدتاً به سال هاى پس از جنگ 
دوم جهانى و تأسيس سازمان ملل متحد باز مى گردد (نجفى ابرندآبادى؛ 79-1378، 539). 
انتخاب  حق  حكم،  صدور  زمان  در  قاضى  كه  شوند  مى  اقداماتى  شامل  حبس  بدل هاى 
اعمال  رويكرد  در  دارد.  را  آزادى  سالب  غير  محكوميت  يا  و  زندان  به  محكوم  اعزام  بين 
جايگزين هاى حبس، قاضى ملزم نيست طبق دستورات از پيش تعيين شده و يك سويه قانون، انون، 
هر پرونده اى كه به وى ارجاع مى شود را حكم به حبس بدهد، بلكه مى تواند با توجه به اوضاع 
و احوال پرونده از جمله خصوصيات مرتكب جرم، سوابق زندگى وى، شرايط بزه ديده و 
غيره، يكى از جايگزين هاى حبس را اعمال نمايد (1). مى توان جايگزين هاى حبس را از 
يك نگاه به سنتى و نوين تقسيم بندى نمود. از موارد جايگزين هاى سنتى مى توان مواردى از 
جمله جزاى  نقدى، تعليق اجراى مجازات، آزادى مشروط و از جايگزين هاى نوين نيز مى توان 
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حبس خانگى، خدمات عام المنفعه و غيره را نام برد (آشورى؛ 1382، 111 تا 450). هدف 
در اين نوشتار بررسى جايگزين هاى نوين حبس با توجه به اليحه مجازات اسالمى مورد 
به  ابالغ  براى  تاريخ 1391/1/21  است كه در  نگهبان مورخه 1390/10/28  تأييد شوراى 
رياست محترم جمهورى داده شده است ولى بعد از گذشت چند ماه هنوز ابالغ نشده است؛ 
دليل آن نيز تغييرات ظاهراً نگارشى! است كه در برخى مواد قانونى (172، 198 و 285) بعد 
از تاييد شوراى نگهبان، در مجلس شوراى اسالمى داده شده است. در پى اعتراض شوراى 
ايراد وارد  به آن  تغيير آن در مجلس، شوراى نگهبان دوباره  از  بعد  اين اليحه  به  نگهبان 
برطرف  برطرف 1391/8/30  تاريخ 1391/8/30  ايرادات را در  اين  نموده است و كميسيون قضايى و حقوقى 
نموده است و در آينده نه چندان دور بايد شاهد تصويب اين اليحه باشيم (2) و حداقل در 
مورد جايگزين هاى حبس كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار گرفته است، مقررات اليحه 

از ثبات نسبى برخوردار است و ايرادى به آن گرفته نشده است. 
قانون انون  نهم  فصل  گفت  بايد  حبس  جايگزين  هاى  مجازات  تصويب  روند  درخصوص 
با عنوان «مجازات هاى جايگزين حبس» درواقع مقررات «اليحه  مجازات اسالمى جديد 
به تصويب  تاريخ 1384/4/8  قوه قضائيه در  پيشنهاد  به  اجتماعى» است كه  مجازات هاى 
هيأت وزيران رسيد و در تاريخ 1384/4/27 تقديم مجلس شوراى اسالمى براى بررسى و 
تصويب داده شد. در مجلس شوراى اسالمى عنوان اين اليحه به «مجازات هاى اجتماعى 
ايراد گرفتند  اين عنوان  به  نهايت چون حقوق دانان  تغيير داده شد و در  جايگزين زندان» 
جايگزين  هاى  «مجازات  به  اسالمى  مجازات  قانون  در   (115  ،1386 ابرندآبادى؛  (نجفى 
حبس»، تغيير داده شد كه به همين عنوان نيز ايراداتى وارد است؛ چون طبق مواد اين فصل اين فصل 
ثانياً  و  پيش گرفته شده است  بر حبس زدايى در  نيز عالوه  سياست جنايى «شالق زدايى» 
«اجتماعى بودن» را از عنوان آن حذف نموده اند. اين اليحه براى مدت سه سال در مجلس 
اوايل كار مجلس  تاريخ1387/4/1 در  اين كه در  تا  بود،  مانده  شوراى اسالمى مسكوت 
هشتم، هيأت وزيران، از معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى تقاضاى پى گيرى 
نيز در مجلس در حال بررسى بود،  آن را نمود و چون هم زمان اليحه مجازات اسالمى 
اليحه مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان را در اين اليحه ادغام نمودند و بررسى و 
عنوان  عنوان با  با  اسالمى  مجازات  قانون  در  و  گرفت  صورت  زمان  هم  صورت  به  آن  تصويب 
«مجازات هاى جايگزين حبس» (عنوان فصل نهم) گنجانده شده است. شايد يكى از داليل 
به كار  را  «مجازات»  فقط واژه  اند و  برداشته  از عنوان  را  اجتماعى  اين كه مجازات هاى 
برده اند، اين امر باشد كه برخى از مصاديق جايگزين هاى حبس مثل جزاى نقدى، صبغه بغه 
جامعوى و اجتماعى ندارند و فقط جنبه اقتصادى و مالى دارند. تغيير مثبتى كه در عنوان 
اند كه  اليحه داده شده است، اين است كه واژه «حبس» را به جاى «زندان» به كار برده 
تغييرى بسيار به جا بوده است، چون زندان فقط يك مكان است، در حالى كه حبس، حكم 

است و بديل هاى حبس، جايگزين حكم مى شوند نه مكان (ملكوتى؛ 1389، 63). 
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گفتار نخست: ويژگى هاى جايگزين حبس 
1-  جامعوى و مشاركتى بودن 

«مجازات هاى اجتماعى كيفرهايى هستند كه محدودكننده حقوق و آزادى هاى فردى بوده و  
داراى خصايص اصالحى هستند كه در درون اجتماع براى گروهى از مجرمين با نظارت و 
موسع  مفهوم  در   .(35 (همان،  گردند»  مى  اجرا  و  اعمال  مدنى  نهادهاى  و  اجتماع  مراقبت 
سياست جنايى، تنها دولت به معنى نهادهاى رسمى مختلف همانند دادگسترى، وزارت خانه ها 
و... عهده دار پاسخ به پديده مجرمانه نيستند، بلكه پاسخ هاى ارائه شده از سوى جامعه مدنى 
و نهادهاى مختلف مردمى نيز به پاسخ هاى دولتى افزوده مى شوند. به ديگر سخن دولت و 
جامعه مدنى در قالب هيأت اجتماع عهده دار پاسخ به پديده مجرمانه مى شوند (جمشيدى؛ 
24-1390،25) زيرا مشاركت عامه مردم در سياست جنايى به كارايى آن مى افزايد. شركت ركت 
بردن  باال  در جهت  مشروع  نگرانى  دل  رفع  بر  افزون  جنايى،  سياست  در  مردم  عموم  دادن 
كارايى آن، به معناى اين است كه امروزه پيش گيرى و سركوبى بزه كارى از جمله امورى 

هستند كه به همه افراد مربوط مى شوند (الزرژ؛ 1375، 124). 
 بنابراين امروزه به نقش مردم در فرايند عدالت كيفرى بيش از پيش توجه مى شود و در كنار نار 
سازمان ها و نهادهاى رسمى، مردم نيز در تأمين منافع جامعه نقش به سزايى دارند. يكى از 
خصوصيات مجازات هاى جايگزين حبس جامعوى بودن آن است و محكوم مجازاتش را در 
به  يك  ماده  در  زندان  جايگزين  اجتماعى  مجازات هاى  اليحه  در  كند.  مى  تحمل  اجتماع 
صراحت به مشاركت مردم و نهادهاى مدنى در اجراى مجازات هاى اجتماعى اشاره شده بود، 
ولى در قانون مجازات اسالمى جديد اين عبارت حذف شده است. اما با توجه به ذاتى بودن 
مشاركت مردم در اين نوع مجازات ها اين حذف، تأثيرى در كاهش نقش مردم در اجراى اين 

مجازات ها نمى تواند داشته باشد. مجازات ها نمى تواند داشته باشد. 
دو سويه و توافقى بودن    -2

است؛  بودن آن  توافقى  و  مهم ترين خصيصه هاى مجازات هاى جايگزين حبس، دوسويه  از 
يعنى عالوه بر اراده مقام قضائى، اراده بزه كار نيز الزم است تا اين جايگزين ها قابليت اعمال 
داشته باشند. اين رويكرد، اراده بزه كار را در عرض اراده مقام قضائى قرار مى دهد و آن را 
از حالت عمودى و يك سويه خارج مى كند و براى بزه كار در فرايند دادرسى نقشى فعال 
قائل مى شود (نيازپور؛ 1390، «ب»، 61). بر اين اساس بزه كاران يكى از طرفين توافق كيفرى 
ابعاد پيشنهاد مقام هاى قضايى مبادرت  به بررسى  به شمار مى روند و اين حق را دارند كه 
ورزند. چندان كه مى توانند پس از ارزيابى اين پيشنهاد نسبت به قبول يا رد آن اظهار نظر كنند. 
به اين ترتيب، بزه كاران به عنوان قبول كننده پيشنهاد مقام قضايى مثل دادستان مى توانند در وانند در 
بستر توافقى شدن مداخله كنند (نيازپور؛ 1390، «الف»، 108). از آن جا كه حكم به جايگزين 
هاى  حبس محدوديت هاى جسمانى و روانى براى شخص محكوم دارد، مجرم بايد نسبت به 
اجراى آن راضى باشد؛ يعنى، مجرمان حق دارند از كارى كه از آنان خواسته مى شود، به طور 
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دقيق آگاه شوند (آشورى؛ 1382، 327). 
توافقى و رضايى بودن جايگزين هاى حبس به صراحت در قانون مجازات اسالمى جديد ديد 
پذيرفته شده است، ازجمله در ماده 83 آمده است «خدمات عمومى رايگان، خدماتى است 
كه با رضايت محكوم... مورد حكم واقع مى شود». هم چنين در مورد نظارت الكترونيكى 
نيز در ماده 61، رضايت محكوم، شرط اعمال اين مجازات دانسته شده است. در مورد ساير 
جايگزين ها (دوره مراقبت، جزاى نقدى روزانه، جزاى نقدى) هرچند به صراحت در قانون 
نيامده است، ولى تا موقعى كه بزه كار اراده اى بر انجام آن نداشته باشد، مسلماً اجراى آن 
ممكن نيست و همان حبس اجرا مى شود. مطابق تبصره 3 ماده 83 « در صورت عدم رضايت 

محكوم به انجام خدمات عمومى، مجازات اصلى مورد حكم واقع مى شود». محكوم به انجام خدمات عمومى، مجازات اصلى مورد حكم واقع مى شود». 
قابل بازگشت بودن    -3

يكى ديگر از ويژگى هاى جايگزين هاى حبس اين است كه قابل برگشت مى باشد و آن 
ننمايد كه در اين صورت، همان  به تعهدات مقرر عمل  نيز در صورتى است كه محكوم 
مجازات اوليه كه حبس مى باشد، دوباره به اجرا در مى آيد. در واقع ضمانت اجراى عدم 
اجراى صحيح جايگزين هاى حبس، اعمال همان حبس مقرر در حكم مى باشد. طبق ماده 
69 ق. م. ا. ج. «دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين 
از  عجز  يا  دستورات  از  تخلف  جايگزين،  مجازات  اجراى  تعذر  درصورت  تا  كند  مى 
چه  «چنان   80 ماده  مطابق  چنين  هم  شود».  اجرا  حبس  مجازات  نقدى،  جزاى  پرداخت 
اجراى  قاضى  پيشنهاد  به  نمايد،  يا دستورات دادگاه تخلف  مفاد حكم  اجراى  از  محكوم 
احكام و رأى دادگاه براى بار نخست يك  چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده 

مى شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجرا مى شود». 
4-  قابل تعليق، تبديل، تخفيف  

از ديگر خصيصه هاى جايگزين ها اين است كه چنان چه به واسطه مانع خارجى خارج از ز 
اراده محكوم يا به واسطه معذوريتى مربوط به محكوم، امكان اجراى آن موقتاً ممكن نباشد، 
قابل تعليق است. مطابق ماده 81 ق. م. ا. ج. «چنانچه اجراى تمام يا بخشى از مجازات هاى 
جايگزين حبس با مانعى مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجرا نشده آن، بعد از 
رفع مانع اجرا مى گردد. چنان چه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدى محكوم و براى متوقف 

كردن مجازات ايجاد گردد، مجازت اصلى اجرا مى شود». 
وضع ضع  به  بنا  تواند  مى  احكام  اجراى  «قاضى  قانون  اين   83 ماده   4 تبصره  طبق  چنين  هم 
جسمانى و نياز به خدمات پزشكى يا معذوريت هاى خانوادگى و مانند آن ها، انجام خدمات 
عمومى را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، تعليق نمايد يا تبديل آن  را به 
مجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادر كننده حكم، پيشنهاد كند». همان طور كه معلوم 
انجام خدمات عمومى  يعنى  از جايگزين هاى حبس،  يكى  مورد  در  فقط  ماده  اين  است، 
موارد تعليق و تبديل آن  را بيان نموده است و معلوم نيست آيا ساير جايگزين هاى حبس نيز 
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قابل تبديل يا تعليق مى باشند يا خير؟ 
ماده 79 ق. م. ا. ج. تخفيف مجازات بعد از اجرايى شدن حكم را بيان نموده است. مطابق اين 
ماده «چنان چه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوى محكوم حاكى از اصالح رفتار وى باشد، 
دادگاه مى تواند به پيشنهاد قاضى اجراى احكام، براى يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف 

تقليل دهد». 
عدم طرد مجرم از اجتماع   -5

مجازات هاى جايگزين حبس طورى اعمال مى شوند كه مانع زندگى عادى محكوم نشوند شوند 
نيز تحمل  را  بقيه مردم زندگى مى كند،  مجازات خود  اجتماع مثل  اين كه در  و فرد ضمن 
مى كند. محكوم احساس نمى كند از جامعه طرد شده است و خود را قربانى آن نمى داند، بلكه لكه 
هنوز احساس مسؤوليت نسبت به هم نوعانش در وى خاموش نشده و با گذشت مدت زمانى به 
اجتماع برمى گردد. مطابق ماده 83 ق. م. ا. ج «ساعات ارائه خدمات عمومى براى افراد شاغل 
از چهار ساعت و براى افراد غير شاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات 
ارائه خدمت در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم گردد». همان  طور كه اين ماده 
صراحت دارد، مجازات هاى جايگزين حبس نبايد طورى اعمال شوند كه مانع زندگى عادى 
اقتصادى بر وى و خانواده و  يا  اندازد و باعث فشار روانى  محكوم شود و وى را به سختى 

اطرافيانش شود. اطرافيانش شود. 
گفتار دوم: شرايط اعمال مجازات هاى جايگزين حبس 

از دوره مراقبت، خدمات  ا. ج «مجازات هاى جايگزين حبس عبارت  ماده 63 ق. م.  مطابق 
عمومى رايگان، جزاى نقدى، جزاى نقدى روزانه و محروميت از حقوق اجتماعى است كه 
در صورت گذشت شاكى و وجود جهات تخفيف با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، 
آثار ناشى از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ساير 
به  حكم  صدور  براى  ماده  اين  در  مندرج  شرايط  شود».  مى  اجرا  و  تعيين  احوال  و  اوضاع 
مجازات هاى جايگزين  حبس را مى توان به شرايط مربوط به «بزه»، شرايط مربوط به «بزه كار»، 
شرايط مربوط به «بزه ديده» و وجود جهات تخفيف مجازات در پرونده، تقسيم نمود كه در 

زير هركدام به طور جداگانه بررسى مى شوند. زير هركدام به طور جداگانه بررسى مى شوند. 
شرايط مربوط به بزه   -1

مطابق ماده مذكور «مجازات هاى جايگزين حبس... با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب 
آن، آثار ناشى از جرم... تعيين و اجرا مى شود». 

نوع جرم يعنى بسته به اين كه مورد از جرايم عمدى يا غير عمدى باشد، اعمال جايگزين هاى اى 
حبس نيز به همان نسبت متفاوت است. مثالً در جرايم عمدى با مجازات حبس بيش از يك 
سال، اعمال جايگزين ها امكان پذير نيست، ولى در جرايم غير عمدى، در كليه موارد اعمال 
جايگزين ها اجبارى است، مگر اين كه مجازات قانونى بيش از دو سال حبس باشد، كه در اين 
مجازات  قانون  و 67  (مواد 66  است  اختيارى  از جايگزين هاى حبس،  استفاده  نيز  صورت 
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اسالمى جديد). 
كيفيت ارتكاب جرم را مى توان به چگونگى و نحوه ارتكاب جرم و همچنين اوضاع و و 
مى تواند  جرم  ارتكاب  كيفيت  بر  تأثيرگذار  معيار هاى  نمود.  تفسير  جرم،  وقوع  احوال 
مختلف باشد از جمله تعداد مرتكبين، اتفاقى بودن ارتكاب جرم يا با قصد قبلى بودن آن، 
زمان و مكان ارتكاب جرم، ساده يا پيچيده بودن جرم. با ارتكاب جرم آثار مادى يا روحى 
و روانى متعددى بر بزه ديده يا بستگان وى و هم چنين بر جامعه وارد مى شود كه هرچه اين 

آثار بيشتر باشد، اميد استفاده از جايگزين هاى حبس كاهش مى يابد. 
شرايط مربوط به بزه كار   -2

مهارت، هارت،  سن،  مالحظه  با   ... حبس  جايگزين  هاى  «مجازات  الذكر  فوق   63 ماده  مطابق 
وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم... تعيين و اجرا مى شود». اين نوع شيوه تعيين مجازات، 
همان است كه در حقوق جزا به آن «اصل فردى كردن مجازات» يا «اصل تناسب مجازات 
با مجرم» گفته مى شود (يزديان جعفرى؛ 1385، 41) كه در سياست جنايى تقنينى ايران تا 
به حال مورد غفلت واقع شده است و به جز در موارد استثنايى مثل ماده 222 ق. آ. د. ك. 
نيز جنبه اختيارى دارد (ابراهيمى؛ 1389، 109). اصل  مورد قبول واقع نشده است كه آن 
فردى كردن مجازات كه ناشى از تكامل حقوق كيفرى است، بيانگر اين است كه مجازات 
بايستى با توجه به فاعل عمل مجرمانه و شخصيت او تعيين شود، نه اين كه صرفاً بر اساس ساس 
تناسب مجازات با جرم باشد كه داراى رويكرد جرم محور است. فردى سازى مجازات، 
تصحيح مجازات مبتنى بر نيازهاى مجرم به عنوان يك فرد است (يزديان جعفرى؛ 1385، 
42). در شخصى كردن مجازات (فردى كردن مجازات)، قاضى به سان يك پزشك، براى 
تعيين مجازات بايد به شخصيت متهم، اوضاع و احوال وى، سوابق وى و علل سوق وى به 
بزه كارى، توجه نمايد. در اين ديدگاه مجرم، بيمار اجتماعى است كه كيفر به عنوان درمان 
بايستى متناسب با درجه خطرناكى وى باشد تا او را اصالح كرده و براى بازگشت به جامعه 

آماده كند (فرج اللهى؛ 1389، 12).  ).  
شرايط مربوط به بزه ديده   -3

مطابق ماده 63 اليحه مذكور «مجازات هاى جايگزين حبس در صورت گذشت شاكى و 
وجود جهات تخفيف... وضعيت بزه ديده... تعيين و اجرا مى گردد». يكى از شرايط اساسى 
اعمال مجازات هاى جايگزين حبس طبق اين ماده و مواد بعدى، گذشت شاكى و جبران 
خسارت وى است. اين رويكرد قانون گذار، نشان از ترميمى شدن عدالت كيفرى است كه 
در آن به بزه ديده نقش كنش گرى فعال در فرايند دادرسى داده مى شود. عدالت ترميمى، 
در  آنان  نزديك  وابستگان  و  ديدگان  بزه  جسمانى  و  روحى  رنج هاى  و  درد  و  خسارت 
پاسخ ها و اقدام هاى ترميمى كه ممكن است گوناگون باشند را محوركارخود قرار مى دهد دهد 

(سماواتى پيروز؛ 1385، 48). 
حمايت از بزه ديدگان يا همان بزه ديده شناسى حمايتى ره يافتى نو در قلمرو علوم جنايى 
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الگويى از يك نظام عدالت جنايى  به كالبد سياست جنايى مى توان  با تزريق آن  است كه 
ترسيم كرد كه افزون بر مدار بزهكار، بر مدار بزه ديده نيز بچرخد. اگر دستگاه عدالت در 
كه  بود  خواهد  ديدگان  بزه  كمين  در  دومين  ديدگى  بزه  يك  بلغزد،  ديدگان  بزه  با  رفتار 
نيست  كرده اند  تجربه  كه  جرمى  يعنى  نخستين  ديدگى  بزه  از  كمتر  آن  بار  زيان  پيامدهاى 

(رايجيان اصلى؛ 1384، 4-143). 
4-  وجود جهات تخفيف مجازات 

اين ين  است.  تخفيف  جهات  وجود  جايگزين حبس،  هاى  مجازات  اعمال  براى  چهارم  شرط 
جهات در ماده 37 اين اليحه بيان شده كه عبارت است از گذشت شاكى يا مدعى خصوصى  
هم كارى مؤثر متهم در شناسايى شركا يا معاونان جرم، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء 
حاصل از جرم يا بكار رفته براى ارتكاب آن - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، 
از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت مندانه در ارتكاب جرم - 
اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وى در حين تحقيق و رسيدگى - ندامت، حسن سابقه 
يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيمارى - كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا 
اقدام وى براى جبران زيان ناشى از آن - خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيان بار بار 

جرم - مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم. 
گفتار سوم: محدوده اعمال جايگزين هاى حبس 
الف) موارد اجبارى اعمال جايگزين هاى حبس 

1-  جرايم عمدى تا مجازات سه ماه حبس 
طبق ماده 64 ق. م. ا. ج «مرتكبين جرايم عمدى كه حداكثر مجازات قانونى آن سه ماه حبس 

است، به جاى حبس، به مجازات هاى جايگزين حبس محكوم مى گردند». 
2-  جرايم عمدى از نود و يك روز تا شش ماه حبس 

ماده 65 ق. م. ا. ج «مرتكب جرايم عمدى كه حداكثر مجازات قانونى آن ها نود و يك روز 
تا شش ماه حبس است به جاى حبس به مجازات هاى جايگزين حبس محكوم مى گردند، مگر 
اين كه به دليل ارتكاب جرم عمدى داراى سابقه محكوميت كيفرى به شرح زير باشند و از 
اجراى آن پنج سال نگذشته باشد 1- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعى به حبس تا 
شش ماه يا جزاى نقدى بيش از ده ميليون ريال يا شالق تعزيرى؛ 2- يك فقره سابقه محكوميت 

قطعى به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه». 
3-  جرايم غير عمدى   جرايم غير عمدى 

ا «مرتكبين جرايم غيرعمدى به مجازات هاى جايگزين حبس محكوم  مطابق ماده 67 ل. م. 
مى گردند، مگر اين كه مجازات قانونى جرم ارتكابى بيش از دو سال حبس باشد كه در اين 

صورت، حكم به مجازات جايگزين حبس اختيارى است».  
با هر نوع و ميزان مجازات، اعمال جايگزين هاى  مطابق اين ماده در كليه جرايم غيرعمدى 
حبس اجبارى است، هرچند مجازات آن شالق يا جزاى نقدى باشد، مگر اين كه مجازات آن 
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از دو سال حبس بيشتر باشد كه در اين صورت، اعمال جايگزين هاى حبس از جنبه تقنينى 
ماده «سياست  اين  به خود مى گيرد. در  اختيارى  اجبارى خارج شده و جنبه قضايى و  و 
جنايى تقنينى شالق زدايى» نيز در پيش گرفته شده است. يكى از ايرادهايى كه به فصل نهم 
قانون جديد وارد مى باشد، اين است كه عنوان فصل «مجازات هاى جايگزين حبس» است 
بيان شده است و عنوان  نيز  ولى طبق ماده مذكور «جايگزين هاى شالق و جزاى نقدى» 
اليحه  هشت  ماده  انتهاى  طبق  كه  است  ذكر  به  الزم  ندارد.  هم خوانى  آن  مفاد  با  فصل 
مجازات هاى اجتماعى جايگزين زندان در مواردى كه مجازات قانونى جرمى تنها شالق 
تعزيرى مى بود، اعمال جايگزين هاى حبس اختيارى دانسته شده بود كه در قانون جديد انون جديد 

اين قسمت حذف شده است.  
4-  جرايمى كه نوع يا ميزان آن در قوانين موضوعه مشخص نشده است 

قوانين  در  آن ها  تعزير  ميزان  يا  و  نوع  كه  جرايمى  «مرتكبين  ج  ا.  م.  ل.   68 ماده  مطابق 
موضوعه تعيين نشده است به جاى حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مى گردند». 

اگر خواسته باشيم مصاديق اين ماده را در ق. م. ا. 1370 جستجو كنيم مى شود چند ماده اى 
پيدا نمود. از جمله مواد 68، تبصره ماده 149، صدر ماده 43 و ماده 220. طبق ماده 68«هرگاه 
مجازات  قانون  در  شود».  مى  تعزير  نمايد  اقرار  قاضى  نزد  بار  چهار  از  كمتر  زنى  يا  مرد 
اسالمى جديد مقنن از كلى گويى پرهيز نموده است و چون مجازات ها درجه بندى شده 
است، در هر مورد، مجازات را بيان نموده است. به نظر مى رسد در اليحه مجازات نمى توان 
واژه  و  است  بوده  واقف  اين  به  نيز  قانون گذار  و خود  نمود  پيدا  ماده  اين  براى  مصداقى 
«قوانين موضوعه» را به كار برده است تا در كليه قوانين متفرقه اى كه بتوان مصداقى از اين 

ماده را پيدا نمود، بتوان مفاد آن  را اجرا نمود.   را اجرا نمود.  
ب) موارد اختيارى اعمال جايگزين  حبس 

1-  جرايم عمدى داراى مجازات از شش ماه تا يك سال حبس 
طبق ماده 66 ق. م. ا. ج «دادگاه مى تواند مرتكبين جرايم عمدى را كه حداكثر مجازات 
قانونى آن ها بيش از شش ماه تا يك سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم 

كند، در صورت وجود شرايط ماه 65 اعمال مجازات هاى جايگزين حبس ممنوع است». 
2-  جرايم غير عمدى بيش از دو سال حبس 

طبق انتهاى ماده 67 ق. م. ا. ج. اگر مجازات جرايم غير عمدى از دو سال حبس بيشتر باشد، 
اعمال مجازات هاى جايگزين حبس اختيارى مى شود. 

ج) موارد غير قابل اعمال جايگزين هاى حبس 
1-  جرايم عمدى داراى حبس بيش از يك سال 

ا. ج «در جرايم عمدى كه مجازات قانونى آن ها بيش از يك سال ال  مطابق ماده 72 ق. م. 
حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمى تواند به مجازات 
جايگزين حبس حكم نمايد». قانون گذار در اين مورد براساس جرم ارتكابى و مجازات آن 
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مجرم را داراى حالت خطرناك مى داند و آزادى وى را مخل نظم و امنيت عمومى. هم چنين 
اگر مجرم در چنين مواردى با عنوان جايگزين هاى زندان در جامعه رها شود، اثر بازدارندگى 
مجازات ها از بين مى رود و باعث تجرى و تشويق ديگران به ارتكاب جرم مى شود و مجرمان 
بالقوه اين احساس را پيدا مى كنند كه دستگاه قضايى با آن ها كنار مى آيد، به همين جهت به 

سمت ارتكاب جرم سوق داده مى شوند. 
جرايم عليه امنيت داخلى يا خارجى كشور   -2

مطابق ماده 70 ق. م. ا. ج «اعمال مجازات هاى جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت منيت 
داخلى يا خارجى كشور ممنوع است». تنها جرمى كه مقنن آن را بر اساس «ماهيت و موضوع» 
يا  داخلى  امنيت  عليه  جرايم  است،  نموده  استثنا  حبس  جايگزين  هاى  مجازات  شمول  از 
امنيت داخلى و خارجى كشور است و هميشه  اهميت  به خاطر  اين  و  خارجى كشور است 
اولويت حكومت، حفظ نظم داخلى و خارجى كشور است. به همين خاطر در مورد اين جرايم 
رويكرد سزادهى و گذشته گرايى در اولويت قرار دارد تا اصالح پذيرى و آينده نگرى. به نظر 
مجازات  قانون  پنجم  كتاب  در  مندرج  جرايم  همان  امنيت،  عليه  جرايم  از  منظور  رسد  مى 

اسالمى است.  اسالمى است.  
مجرمين سابقه دار   -3

مطابق ماده 65 ق. م. ا. ج « ... مرتكبينى كه به دليل ارتكاب جرم عمدى داراى سابقه كيفرى 
به شرح زير باشند و از اجراى آن پنج سال نگذشته باشد، در مورد آن ها نمى توان مجازات هاى 
جايگزين حبس را اعمال نمود 1- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعى به حبس تا شش 
ماه يا جزاى نقدى بيش از ده ميليون ريال يا شالق تعزيرى؛ 2 - يك فقره سابقه محكوميت 

قطعى به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه». 
4-  تعدد جرايم عمدى   تعدد جرايم عمدى 

مطابق ماده 71 ق. م. ا. ج «تعدد جرايم عمدى كه مجازات قانونى حداقل يكى از آن ها بيش 
از شش ماه حبس باشد، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.» همان  طور كه 
هاى  اعمال جايگزين  مانع  غيرعمدى  تعدد جرايم  اوالً  ماده  اين  مطابق  است،  قابل مالحظه 
حبس نيست، هر چند مجازات آن ها بيش از شش ماه حبس باشد. ثانياً، تعدد جرايم عمدى 
به طور مطلق مانع استفاده از مجازات هاى جايگزين  نيست، بلكه بايستى حداقل مجازات يكى 

از آن ها بيشتر از شش ماه حبس باشد. 
5-  احكام قطعى صادره پيش از الزم االجرا شدن اين قانون    احكام قطعى صادره پيش از الزم االجرا شدن اين قانون  

مطابق ماده 73 ق. م. ا. ج «مقررات اين فصل در مورد احكام قطعى كه پيش از الزم االجرا شدن 
اين قانون صادر شده است اجرا نمى گردد». ماده 78 اين قانون نيز مقرر مى دارد «تعيين انواع 
خدمات عمومى و دستگاه ها و مؤسسات دولتى و عمومى پذيرنده محكومان و نحوه هم كارى 
آنان با قاضى اجراى احكام و محكوم، به  موجب آيين نامه اى است كه ظرف سه ماه از تاريخ 
الزم االجرا شدن اين قانون به وسيله وزارت خانه هاى كشور و دادگسترى، تهيه مى شود و با 
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از  پس  فصل  اين  مقررات  رسد،  مى  وزيران  هيأت  تصويب  به  قضائيه  قوه  رئيس  تأييد 
تصويب آيين نامه موضوع اين ماده الزم االجرا مى گردد». 

گفتار چهارم: انواع مجازات هاى جايگزين  حبس  
حبس خانگى   -1

حبس در خانه، اصطالحى است كه به محدوديت در رفت و آمد و خروج از منزل اشاره شاره 
دارد. در اجراى اين مجازات، آزادى ورود و خروج محكوم عليه از منزل محدود مى شود 
و او ملزم مى گردد در منزل خود باقى بماند يا وى فقط در ايام معينى كه از قبل به او اعالم 
گرديده، حق خروج از منزل را داراست. در اين مجازات، خانه محكوم عليه به منزله زندان 
بوده و در حكم سلول است (نجفى ابرندآبادى؛ 1380، 148). مراقبت يا نظارت الكترونيكى 
قرار  توجه روانشناس آمريكايى - شويتس گيبل- در سال 1960  بار مورد  نخستين  براى 
گرفت (نجفى ابرندآبادى؛ 1378، 545). مطابق ماده 61 ق. م. ا. ج «در جرايم تعزيرى از 
تعويق عويق  در  مقرر  شرايط  وجود  صورت  در  تواند  مى  دادگاه  هشت،  درجه  تا  پنج  درجه 
نظارت  تحت  مشخص  مكانى  محدوده  در  وى،  رضايت  با  را  حبس  به  محكوم  مراقبتى، 

سامانه (سيستم) هاى الكترونيكى قرار دهد.» 
تبصره- «دادگاه در صورت لزوم مى تواند محكوم را تابع تدابير نظارتى يا دستورهاى ذكر 

شده در تعويق مراقبتى قرار دهد». 
يكى از ايراداتى كه مى توان به قانون گذار وارد دانست، اين است كه با وجود اين كه حبس 
خانگى با نظـارت الكترونيكـى در صـدر مجـازات هاى جايگـزين حبس قرار دارنـد، آن 
را در فصل مربـوط بـه جايگزين هاى حبس نياورده است و در فصل قبل از آن يعنى «نظام 

آزادى مشروط» قرار داده است. 
خدمات عام المنفعه   -2

كار عام المنفعه امروزه نهادى است كه به موجب آن،  دادگاه به مجرم پيشنهاد مى كند تا با ا 
انجام كارى به نفع جامعه، به جاى رفتن به زندان درصدد جبران خطاى مرتكب شده برآيد. 
به عبارت ديگر، خدمات عمومى يا كار عام المنفعه يكى از گزينه هاى محكوميت است كه 
با لحاظ ميزان خطرناكى مجرم و با هدف جبران خسارت از بزه ديده و ترميم نظم مختل 
قرار  براى جامعه، مورد حكم  انجام يك كار رايگان  از ره گذر  او  به وسيله  شده جامعه 

مى گيرد (آشورى؛ 1382، 326). 
مطابق ماده 83 ق. م. ا. ج «خدمات عمومى رايگان، خدماتى است كه با رضايت محكوم حكوم 
براى مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مى شود و تحت نظارت قاضى اجراى احكام 

اجرا مى گردد: 
جرايم موضوع بند 1 ماده 82 تا دويست و هفتاد ساعت؛   -1

جرايم موضوع بند 2 ماده 82 دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت؛   -2
3-   جرايم موضوع بند 3 ماده 82 پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت؛ 
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4- جرايم موضوع بند 4 ماده 82 هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت». 
المنفعه ذكر اين نكته ضرورى است كه صدور آن منحصر به مرحله رحله  در مورد خدمات عام 
دادرسى نيست و در مراحل پيش دادرسى و هم چنين اجراى احكام نيز قابل صدور است. در 
دادسرا كه دادستان مأمور تعقيب متهمين است، مى تواند با قراردادى كه با متهم مى بندد، وى 
را به انجام خدمات عام المنفعه الزام نمايد و در ازاى آن از تعقيب وى صرف نظر نمايد (بند ج 
ماده 81 اليحه آ. د. ك. كه ميانجى گرى كيفرى را پيش بينى نموده است). هم چنين مطابق 
ماده 529 اين اليحه، زمانى كه فرد با صدور حكم قطعى به جزاى نقدى محكوم شود ولى آن 
اقدام مى شود و در  به وصول آن  نسبت  احكام  اجراى  قانون  اول طبق  نپردازد در مرحله  را 
مرحله دوم اگر محكوم عليه تقاضاى اقساط نمايد، در صورت احراز شرايط تقسيط نسبت به سبت به 
آن اقدام مى شود. هرگاه اجراى حكم از اين طرق ممكن نباشد با رعايت مقررات مربوط به 
پانزده  تا  نقدى  به ترتيب زير عمل مى شود: الف- در جزاى  مجازات هاى جايگزين حبس، 
ميليون ريال، هر سى هزار ريال به يك ساعت انجام خدمات عمومى رايگان تبديل مى شود؛ 
ب- در جزاى نقدى باالتر از پانزده ميليون ريال، هر سى هزار ريال به يك روز حبس تبديل 

مى شود. 
3-  دوره مراقبت  

مطابق ماده 82 ق. م. ا. ج «دوره مراقبت دوره اى است كه طى آن محكوم، به حكم دادگاه و  
تحت نظارت قاضى اجراى احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورات مندرج در تعويق 

مراقبتى به شرح ذيل محكوم مى گردد: 
در جرايمى كه مجازات قانونى آن ها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش ماه؛   -1

در جرايمى كه مجازات قانونى آن ها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و جرايمى   -2
كه نوع و ميزان تعزير آن ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا يك سال؛ 

در جرايمى كه مجازات قانونى آن ها بيش از شش ماه تا يك سال حبس است، يك تا ا   -3
دو سال؛ 

در جرايم غيرعمدى كه مجازات قانونى آن ها بيش از يك سال است، دو تا چهار سال.   -4
مطابق ماده 42 ق. م. ا. ج. تعويق مراقبتى يكى از اشكال تعويق صدور حكم است كه مطابق آن 
دادگاه مى تواند به رغم مهيا بودن پرونده براى رسيدگى، صدور حكم را به مدت شش ماه تا 

دو سال به تعويق اندازد و در اين مدت متهم را به انجام يك سرى دستوراتى محكوم نمايد. 
4-  جزاى نقدى روزانه 

اين نوع جريمه ها به اين دليل «جريمه روزانه» ناميده مى شوند كه ميزان آن ها با درآمد روزانه وزانه 
مرحله  دو  در  روزانه  هاى  جريمه  ميزان   .(383  ،1382 (آشورى؛  دارد  مستقيم  ارتباط  مجرم 
مشخص مى شود در مرحله اول قاضى بر حسب نوع و اهميت جرم، تعداد روزهاى پرداخت 
اگر  نمونه  براى  كند.  مى  معين  قانونى)  و حداكثر  (حداقل  قانونى  در يك محدود  را  جريمه 
قاضى   باشد،  كرده  تعيين  جريمه  روز  سى  تا  يك  از  رانندگى  تخلفات  مورد  در  قانون گذار 
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مى تواند براى فردى كه در حال مستى رانندگى كرده است، 18 روز جريمه در نظر بگيرد. 
در مرحله دوم قاضى به تناسب درآمد مجرم، مبلغ جريمه روزانه را تعيين مى كند. يعنى از 
مجموع درآمد روزانه او مقدارى را براى فراهم كردن مخارج مجرم و عائله اش در نظر 
مى گيرد. سپس مقدار به دست آمده را در شمار روزهايى كه از پيش در نظر گرفته شده ده 
است، ضرب مى كند. براى مثال اگر درآمد روزانه راننده اى كه در حال مستى رانندگى 
از اين مبلغ 000/20 ريال را براى فراهم كردن  كرده است را 000/30 ريال فرض كنيم، 
مخارج مجرم و عائله اش كنار بگذاريم، باقى مانده يعنى 000/10 ريال در روز را براى چنين 
ريال   000/180 بايد  محكوم  كنيم  ضرب  شده  گرفته  نظر  در  جريمه  روز   18 كه  جرمى 

جريمه بپردازد (آشورى؛ 1382، 385-384). 
مطابق ماده 84  ق. م. ا. ج «جزاى نقدى روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم هارم 
اجراى  قاضى  نظارت  با  و  به شرح زير مورد حكم واقع مى شود  درآمد روزانه محكوم، 

احكام وصول مى گردد: 
جرايم موضوع بند 1 ماده 82 تا يكصد و هشتاد روز؛   -1

جرايم موضوع بند 2 ماده 82 يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز؛   -2
جرايم موضوع بند 3 ماده 82 سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز؛    -3

جرايم موضوع بند 4 ماده 82 هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز؛   -4
تبصره- محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاى نقدى روزانه آن ن 

ماه را پرداخت نمايد». 
محروميت از حقوق اجتماعى   -5

محروميت از حقوق اجتماعى در قانون مجازات اسالمى 1370 (ماده 62 مكرر) به عنوان نوان 
يك مجازات تبعى بيان شده است. در قانون جديد نيز مطابق ماده 25 به عنوان يك مجازات 
تبعى مطرح شده است. مطابق ماده 63 قانون جديد محروميت از حقوق اجتماعى به عنوان 
يكى از جايگزين هاى حبس معرفى شده است ولى در مواد بعد از آن هيچ نامى از آن برده 
نشده است. شايد بتوان گفت دليل نياوردن محروميت از حقوق اجتماعى در اين فصل اين 
است كه آن را در فصل دوم اين قانون تحت عنوان «مجازات هاى تكميلى و تبعى» آورده 
است و نيازى به تكرار در اين فصل نبوده است. به اين استدالل چند ايراد اساسى وارد است. 
اولين ايراد از نظر شكلى است كه چرا بايد مقنن مجازات هاى جايگزين حبس را در چند چند 
ايرادات  است.  داده  اختصاص  آن  به  جداگانه  فصل  يك  كه  حالى  در  نمايد،  بيان  فصل 
ماهوى اين است كه اوالً جايگزين هاى حبس مجازات هايى اصلى هستند، هر چند جانشين 
حبس مى شوند، در حالى كه محروميت اجتماعى مندرج در ماده 25 جنبه تبعى دارد؛ ثانيا، 
اعمال مجازات هاى جايگزين حبس در جرايم داراى حبس درجه شش، هفت و هشت (در 
حبس خانگى درجه پنج نيز تا هشت) امكان پذير است، در حالى كه طبق تبصره 1 ماده 25 
در حبس هاى درجه شش، هفت و هشت محكوميت در پيشينه كيفرى درج مى شود ولى در 
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گواهى هاى صادره درج نمى شود. به طوركلى منظور اين است كه در درجه هاى شش، هفت 
و هشت محروميت از حقوق اجتماعى نداريم. اين دو با هم قابل جمع نيست؛ از يك طرف 
مجازات هاى جايگزين حبس فقط در درجات شش، هفت و هشت اعمال شدنى است و از 
كه  بالفرض  ثالثاً:  نداريم؛  اجتماعى  از حقوق  محروميت  اصالً  درجات  اين  در  ديگر  طرف 
محروميت از حقوق اجتماعى را جايگزين حبس بدانيم، چگونه قابل اعمال است در جايى كه 
حبس ها درجه بندى شده است و در برابر آن جايگزين ها نيز به همان نسبت كاهش يا افزايش 
مى يابد؛ يعنى بين حبس سه ماه و يك سال فرق مى باشد كما اين كه در ساير جايگزين ها نيز 
چنين است؛ رابعاً: محروميت از حقوق اجتماعى فقط در مورد جرايم عمدى است، در حالى الى 

كه جايگزين هاى حبس در مورد جرايم غيرعمدى نيز قابل اعمال است. 
شايد راه حل قضيه اين باشد كه آوردن «محروميت از حقوق اجتماعى» در ماده 63 به عنوان 
يكى از مجازات هاى جايگزين  حبس را ناشى از اشتباه نگارشى بدانيم وگرنه بايستى تكليف 

آن توسط قانون گذار مثل ساير جايگزين ها مشخص مى شد.  
6-  جزاى نقدى 

مطابق ماده 85 ق. م. ا. ج. «ميزان جزاى نقدى جايگزين هاى حبس به شرح زير است: 
جرايم موضوع بند 1 ماده 82 تا نه ميليون ريال؛    -1

جرايم موضوع بند 2 ماده 82 از نه ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال؛   -2
جرايم موضوع بند 3 ماده 82 از هيجده ميليون ريال تا سى و شش ميليون ريال؛   -3

جرايم موضوع بند 4 ماده 82 از سى و شش ميليون ريال تا هفتاد و دو ميليون ريال».   -4
تفاوتى كه در جزاى نقدى جايگزين حبسى كه در اين اليحه پيش بينى شده است با جزاى زاى 
نقدى كه در قانون مجازات اسالمى 1370 (ماده 22) پيش بينى شده است، اين است كه در 
تواند  بلكه در يك چارچوب خاصى مى  باشد،  نمى  اختيار مطلق  قاضى داراى  اليحه ديگر 
جزاى نقدى جايگزين زندان را تعيين نمايد و از اختيارات قاضى در اين زمينه كاسته شده است. 

نتيجه 
پذيرش مجازات هاى جايگزين حبس در سياست جنايى تقنينى از يك طرف ناشى از شكست 
از  برگرفته  ديگر  طرف  از  و  زندان  درمانى   - اصالحى  هاى  برنامه  بودن  ناموفق  حداقل  يا 

يافته هاى جديد علوم جنايى در اين زمينه است. يافته هاى جديد علوم جنايى در اين زمينه است. 
در قانون مجازات اسالمى جديد، عالوه بر اين كه وضعيت جايگزين هاى سنتى از جمله تعليق 
خانگى،  (حبس  نوين  هاى  جايگزين  است،  يافته  بهبود  مشروط  آزادى  و  مجازات  اجراى 
خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزاى نقدى روزانه، جزاى نقدى، محروميت از حقوق 

اجتماعى) نيز پذيرفته شده است.   
با اجرايى شدن قانون مجازات اسالمى جديد و اعمال مجازات هاى جايگزين حبس توسط وسط 
محاكم و پيش بينى سازوكارهاى الزم در اين زمينه از جمله فرهنگ قضايى، نيروى انسانى 
آموزش ديده و هماهنگى  بين دستگاه قضايى و سازمان هاى غير دولتى و مردم نهاد، گامى 



درجه يك تا 

چهار 

درجه پنج 

درجه شش 

درجه هفت 

درجه هشت 

حبس بيش از 

شش ماه تا دو 

سال 

حبس از نود 

و يك روز تا 

شش ماه 

حبس تا سه 

ماه 

حبس بيش از 

دو تا پنج سال 
امكان پذير است 

امكان پذير است 

امكان پذير است 

امكان پذير است 

در جرايم عمدى امكان 

پذير نيست و در جرايم غير 

عمدى «اختيارى» است 

در جرايم عمدى كه مجازات 

قانونى آن ها شش ماه تا يك 

سال حبس مى باشد «اختيارى 

مشروط» است و در جرايم غير 

عمدى «اجبارى» است. 

در جرايم عمدى «اجبارى 

مشروط» است ولى در جرايم 

غير عمدى اجبارى است 

در كليه جرايم عمدى و غير 

عمدى «اجبارى» است 

توهين- نزاع دسته جمعى 

منتهى به ضرب و جرح- افشاء 

اسرار توسط اشخاص محرم 

اسرار- تهديد و اكراه ديگرى 

نپرداختن نفقه افراد واجب 

النفقه 

تظاهر به عمل حرام در اماكن 

عمومى- حمل و خريدارى 

آالت قمار 

اهانت به مقدسات مذهبى- 

تدليس در معامالت دولتى- 

قتل در جرايم رانندگى 

حبس از پنج 

سال تا سى سال 
امكان پذير نيست امكان پذير نيست 

آدم ربايى- 

كالهبردارى-سرقت هاى 

تعزيرى مشدد 
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بزرگ در حوزه قضايى كشور برداشته مى شود و بايستى شاهد كاهش تراكم پرونده ها در 
دادسراها و دادگاه ها و كاهش جمعيت كيفرى زندان ها باشيم. 

محدوده اعمال جايگزين هاى نوين حبس در اليحه جديد مجازات اسالمى 

ميزان مجازات ها 

در اليحه مجازات 

اسالمى جديد 

درجه بندى 

حبس هاى 

تعزيرى (ماده 

19 ل. م. ا. ج.) 

قابليت جايگزينى مجازت 

حبس با نظارت 

الكترونيكى (حبس خانگى 

ماده 61 ق. م. ا. ج) 

ساير جايگزين هاى حبس (دوره 

مراقبت، خدمات عمومى رايگان، 

جزاى نقدى، جزاى نقدى روزانه. 

مواد 63 تا 83 ق. م. ا. ج) 

برخى مصاديق قانونى در اليحه 

مجازات اسالمى جديد 
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پى نوشت ها 
هاى اى  جايگزين  جمله  از  مشابه  موارد  با  حبس  هاى  جايگزين  تفاوت  از  اطالع  براى   -1
به ميرى، رضا؛ آيين دادرسى كيفرى  تعقيب رجوع شود  بازداشت موقت و جايگزين هاى 
تعقيب كيفرى، بررسى تطبيقى در نظام عدالت كيفرى ايران و انگلستان، انتشارات مجد، چاپ 
اول 1390 و هم چنين كوشكى، غالم حسن؛ «جايگزين هاى تعقيب دعواى عمومى در نظام 
دادرسى كيفرى ايران و فرانسه»، فصل نامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29، تابستان 

 .1389.
2-http://www.yjc.ir/fa/news/4165933/yj  

منابع منابع 
1-   آشورى، محمد؛ آيين دادرسى كيفرى، جلد يك، تهران، انتشارات سمت، 1380. 

2-   آشورى، محمد؛ جايگزين هاى زندان يا مجازات هاى بينابين، تهران، نشر گرايش، چاپ 
اول، 1382. 

3-   ابراهيمى، ابراهيم؛ پرونده شخصيت در فرايند كيفرى ايران (مطالعه كاربردى)، انتشارات 
فكرسازان، چاپ اول، 1389. 

4-   جمشيدى، على رضا؛ سياست جنايى مشاركتى، نشر ميزان، چاپ اول، بهار 1390. 
5-   رايجيان اصلى، مهرداد؛ بزه ديده شناسى حمايتى، نشر دادگستر، چاپ اول، 1384. . 

6-   رستگارى نيا، ژيال؛ «راهكارهاى كاهش جمعيت كيفرى»، سال پنجم، شماره 57 و 58، 
آذر و دى ماه 1385. 

تغييرآن،  يا  كيفرى  عدالت  تدريجى  تعديل  ترميمى،  عدالت  امير؛  پيروز،  7-   سماواتى 
انتشارات نگاه بينه، چاپ اول، 1385. 

جمعيت  كاهش  در  مقدماتى  تحقيقات  مرحله  در  دادسرا  «كاركرد  فريد؛  ضرغامى،    -8
كيفرى زندان»، مجله حقوقى دادگسترى، شماره 60، زمستان 86. 

9-  فرج اللهى، رضا؛ «شخصى كردن قضايى مجازات»، ماهنامه دادرسى، شماره 80، خرداد رداد 
و تير 89. 

10-  الزرژ، كريستين؛ درآمدى بر سياست جنايى، ترجمه دكترعلى حسين نجفى ابرندآبادى، 
نشر ميزان، چاپ دوم، تابستان 1390. 

11-  ملكوتى، نصير؛ «مجازات هاى اجتماعى در حقوق كيفرى ايران و انگلستان»، پايان نامه 
كارشناسى ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، سال تحصيلى 1388-89. 

زندان، ندان،  جمعيت  كاهش  راهكارهاى  مقاالت  مجموعه  مائده؛  شهشهانى،  ميرشمس    -12
انتشارات ميزان، چاپ اول، 1386. 

13-  نجفى ابرندآبادى، على حسين؛ «از عدالت كيفرى كالسيك تا عدالت ترميمى»، آموزه 
هاى فقهى (الهيات و حقوق)، شماره 9 و 10، پاييز و زمستان 82. 

نجفى ابرندآبادى، على حسين؛ «مجازات هاى جامعه مدار در اليحه قانون مجازات هاى    -14



13
91

ان 
مست

و ز
يز 

 پاي
، 7

 و 
ه 6

مار
، ش

33

اجتماعى»، مجموعه مقاالت همايش راه كارهاى كاهش جمعيت كيفرى زندان، نشر ميزان، 
چاپ اول، 1386. 

نجفى ابرندآبادى، على حسين؛ تقريرات درس حقوق كيفرى عمومى 2 (اقدامات و   -15
تحصيلى  سال  بهشتى،  شهيد  دانشگاه  ارشد  كارشناسى  دوره  زندان)،  جايگزين  كيفرهاى 

 .1378-79
16- نجفى ابرندآبادى، على حسين و حبيب زاده، محمد جعفر و خالقى، ابوالفتح؛ «حبس 

خانگى»، فصل نامه مدرس، دوره 5، شماره 4، زمستان 1380. 
ميزان، يزان،  انتشارات  كيفرى،  دادرسى  آيين  شدن  توافقى  (الف)،  حسن؛  امير  نيازپور،    -17

چاپ اول، 1390. 
نيازپور، امير حسن؛ (ب) «از حقوق كيفرى تا حقوق كيفرى قراردادى شده»، آموزه هاى   -18

حقوق كيفرى، دانشگاه علوم اسالمى رضوى، شماره 1، بهار و تابستان 1390. 
مجله  غالمى،  حسين  ترجمه  زندان»،  فرهنگ  «پذيرش  ديگران؛  و  فرانك  ويليام،   -19

پژوهش حقوق و سياست، شماره 7، پاييز و زمستان 1381. 
يا عدالتى دالتى  فاحش  تبعيضى  ها؛  فردى كردن مجازات  «اصل  يزديان جعفرى، جعفر؛    -20

عادالنه تر»، مجله فقه و حقوق، سال سوم، شماره 11، زمستان 85. 


	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

