
 

 

دایی در نظام تقنینی  ز سیاست حبس

 جمهوری اسالمی ایران
 

 مند حمید بهره

 چکیده

رفته در علم کیفرشناسی مشخص شده، مجازات حبس دارای آثار سوئی است که مرتکب گ با مطالعات صورت

، امروزه رو نیاهای آن است. از  سازد و منافع آن کمتر از هزینه جرم، خانواده او و در کل جامعه را متضرر می

عمومی بوده است.  گذاران استیسیکی از مصادیق کیفرزدایی مورد توجه  عنوان بهزدایی  سیاست حبس

ایران در سطوح مختلف )اعم از اسناد باالدستی و قوانین عادی( و  یگذار قانونبررسی این سیاست در نظام 

به تصویب یا مغایر با آن است سیهمسو با این و قوانینی که  گرفته در این خصوص سیر تحوالت صورت

اند، موضوع این  زدایی بوده که قوانین موجود تا چه اندازه در راستای حبس پرسشاند و پاسخ به این  رسیده

زدایی که مورد تأکید  مقاله است. نگارنده با بررسی اسناد مذکور به این نتیجه رسیده که سیاست حبس

در قانون مجازات        خصوصا کامل پیاده نشده است و با اینکه  طور به یرگذا قانوناسناد باالدستی بوده، در الیه 

بینی شده است، برخی از مقررات یا مانع اجرای  اسالمی، نهادهایی برای اجرایی شدن این سیاست پیش

ی، اند. در پایان مقاله، پس از شناسایی خألها و ایرادات قانون آن بودهمغایر                         آمیز این سیاست یا کامال  موفقیت

 پیشنهادهایی جهت رفع آنها پیشنهاد شده است.
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 جستارگشایی

ترین مجازات در زرادخانه کیفری درآمد و آزادی تنن   اصلی وانعن بهپس از اینکه مجازات حبس 

ترین حق و آزادی مشمول محدودیت قرار گرفت، آثنار سنوا اینن مجنازات منورد       اصلی عنوان به

تنرین آثنار سنوا اینن      شناسان و کیفرشناسان قنرار گرفنت. یکنی از مهنم     توجه حقوقدانان، جرم

واده و بنه تبنع آن اقتصناد جامعنه دارد. از سنویی،      مجازات، تأثیر مخربی است که بر اقتصاد خان

های فراوانی برای بهبود وضعیت زندان صورت گرفته است، اصالح و درمان  امروزه با اینکه تالش

یکی از اهداف اصلی این مجازات منورد توجنه بنود، بنا تردیندهای جندی        عنوان بهبزهکاران که 

آمار تکرار جرم نشان داد ارتکنا  مکنرر جنرم    ( و تجربه به مدد 38: 1394رو شد )آشوری،  هروب

: 1382افتد )غالمی،  اتفاق می ،اند ای بیشتر توسط کسانی که سابقه زندان داشته حرفه صورت به

بلکه در انتقال فرهنن  بزهکناری    ،شود نمیمجرمان  یبازپرورباعث  تنها نه( و این مجازات 296

شنین و ویلینامز،    ای نیز مؤثر بوده است )من   فهکار و تبدیل آنها به مجرمان حر به مجرمان تازه

بر این، باال بودن تعداد زندانیان و مشنکالتی کنه در کشنورهای مختلنف در      (. عالوه160: 1381

های کنالن بنه بودجنه عمنومی ایجناد شنده،        ها و تورم جمعیت آنها و تحمیل هزینه اداره زندان

کیفری را بر آن داشته اسنت تنا بنه فکنر      اندرکاران نظام عدالت دانشمندان علوم جنایی و دست

بنابراین، شاید بتوان گفت  .(Albrecht, 2012: 1)راهکارهایی برای کاهش جمعیت زندانیان باشند 

کنردن مجرمنان خطرنناز از     بزهکاران و جدا یساز ناتوانمجازات حبس تنها بتواند ابزاری برای 

 (1)شود. گرفته در نظرجامعه و به عبارتی مدیریت خطر مجرمان 

با وضع مجازات حنبس   گذار قانونه به آثار سوا مجازات حبس و توجه به این نکته که نتوج

: 1390آبنادی،   ده  های اصلی از نظام حقوقی اسالم فاصله گرفته )حاجی یکی از مجازات عنوان به

حوی که هر کدام به ن 2و قضازدایی 1زدایی های جرم ( باعث شده است امروزه در کنار سیاست68

 گنذار  قانونمورد توجه  3شود از مشتریان نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی باعث می

از بارزترین مصنادیق سیاسنت کیفرزداینی تبندیل مجنازات حنبس بنه        یکی ( 2)ایران قرار گیرد.

هنای   های جایگزینی است که آثار سوا کمتری داشته باشد. این راهبرد کنه در سیاسنت   مجازات

هنایی داشنته اسنت. در اینن      مورد توجه قرار گرفته است، در قوانین عادی نینز جلنوه  کلی نظام 

مرتبط با این موضوع، سابقه این سیاست در قوانین عادی  مقاله، پس از توجه به اسناد باالدستی

                                                                                                                                                       
1. Decriminalization  

2. Diversion 

3. Depenalization  
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منورد توجنه قنرار گرفتنه و      1392بازتا  آن در قانون مجازات اسالمی مصنو                   بررسی و نهایتا 

 سازی این راهبرد ارزیابی خواهد شد.   در پیاده گذار نونقامیزان توفیق 

 زدایی در اسناد باالدستی . حبس1

و  (3)هنای کلنی نظنام    انداز، سیاست اگر بتوان اسناد باالدستی را شامل قانون اساسی، سند چشم

زدایی اشناره شنده    ساله دانست، به نوعی در تمامی این اسناد به موضوع حبس قوانین برنامه پنج

 ست.ا

 زدایی در قانون اساسی . حبس1-1

زدایی نشده است، اما  ای مستقیم به حبس هرچند در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اشاره

کنه بنر اقندام مناسنب بنرای       156غیرمسنتقیم از اصنل    طنور  بنه توان  اتخاذ این سیاست را می

 پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین تأکید دارند استنباط کرد.

 های کلی نظام زدایی در سیاست . حبس1-۲

( قانون اساسنی توسنط رهبنری    110از اصل )« 1»های کلی نظام که به موجب بند  در سیاست

بار اینن موضنوع    زدایی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. نخستین وند، موضوع حبسش ابالغ می

یح شنده اسنت. مطنابق    خصوص امنیت قضایی تصر های کلی نظام در در سیاست 1381در سال 

و کناهش اسنتفاده از مجنازات     جنرائم بازنگری در قوانین در جهت کاهش عنناوین  »، «14»بند 

یکی از راهبردهای نظام برای دستیابی به امنیت قضایی بوده است. هفت سال بعند نینز   « زندان

ه این ساله ابالغ شده توسط مقام معظم رهبری ب ی پنجیسیاست کلی قضا 1388در سال        مجددا 

اتخاذ تدابیر الزم در استفاده از مجازات زندان بنا  »این سند « 12»موضوع توجه داشته و در بند 

های کلی این دوره تعیین شده اسنت. همنننین در سنال     یکی از سیاست« زدایی رویکرد حبس

بهبنود بخشنیدن بنه    »ساله ششنم توسنعه هنم در کننار      کلی برنامه پنج    های       سیاستدر  1394

زداینی توجنه    به اصالح قوانین جهنت حنبس         مجددا ( 65)بند « ها ها و بازداشتگاه انوضعیت زند

                          کاسنتن از محکومینت بنه             منظنور       بنه                           بازنگری در قوانین جزاینی   »، «64»شده است. مطابق بند 

یکنی از   عننوان  بنه «      جرائم      ها با             سازی مجازات                   های دیگر و متناسب                         حبس و تبدیل آن به مجازات

 ظام قضایی ترسیم شده است.راهبردهای اصلی در ن

 زدایی در قوانین برنامه توسعه . حبس1-3

های توسعه به مجازات حبس و آثار منفی آن توجه داشته اسنت. بنه    در تنظیم برنامه گذار قانون

لحاظ تاریخی ابتدا قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتمناعی و فرهنگنی جمهنوری اسنالمی     

همان حکمی را که  ینوع بهبته با رویکرد درآمدزایی توجه داشت و زدایی ال ایران به مقوله حبس
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در قنانون برنامنه سنوم توسنعه      (4)در قوانین عادی پیش از انقال  مقرر شنده بنود، احینا کنرد.    

تنهنا بنه اصنالح وضنعیت      1379اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصو  

اما قانون برنامه چهارم توسعه  (5)و اصالح توجه شد. زندان و ایجاد محیط مناسب برای بازپروری

زداینی   ، هم بحث مهم جرم1383اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصو  

بر تهیه  و کاستن از عناوین مجرمانه را مورد توجه قرار داد و هم قوه قضاییه را مکلف کرد، عالوه

را تهینه و ارائنه   « هنای مجنازات حنبس    جایگزین الیحه »، «زدایی از قوانین کیفری جرم الیحه »

شنود، هندف از اینن اقندام      ( اینن قنانون مالحظنه منی    130طور که در متن ماده ) همان (6)کند.

های نوین اصالح و تربینت مجرمنان در جامعنه و همنننین ایجناد تناسنب        گیری از روش بهره»

جنایگزینی   گنذار  قانون، گرید عبارت بهبوده است. « شخصیت مجرم بیشتر میان جرم و مجازات و 

انند و از  د های نوین برای اصنالح و درمنان منی    های دیگر را جزا روش مجازات حبس با مجازات

بنر تناسنب مینان جنرم و      انگنارد و عنالوه   نامتناسنب منی   جرائمهای موجود را با  سویی مجازات

یناری بنرای تعینین    هندف و مع  عننوان  بنه مجازات، تناسب مجازات با شخصیت مرتکب جنرم را  

 کند. های جایگزین اعالم می مجازات

اما در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتمناعی و فرهنگنی جمهنوری اسنالمی اینران      

هنای اجتمناعی جنایگزین حنبس در      با مالحظه اینکه الیحنه مجنازات   گذار قانون 1389مصو  

لس ارسال شده بنود، بنه جنای    رسیده و به مج رانیوز ئتیهبه تصویب  8/4/1384جلسه مورخ 

کیفنری و   یضنمانت اجراهنا  تأکید مجدد بر تهیه این الیحه بنه امنوری چنون استانداردسنازی     

بازدارنندگی و جنبنه اصنالحی     یجراهنای غیرکیفنری منؤثر و ارتقنا    ا جایگزینی آنها با ضنمانت 

 (7)ها توجه شده است. مجازات حبس و اصالح محیط زندان

 انین عادیزدایی در قو . سابقه حبس۲

های حبس مالحظه کرده است، در طول  خصوص مجازات با توجه به آثار سوئی که در گذار قانون

توان  که مانع اجرای مجازات حبس شود. این اقدامات را می گرفته است در نظرزمان مقرراتی را 

 مدت و بلندمدت مالحظه کرد. خصوص دو نوع حبس کوتاه در

 مدت وتاههای ک زدایی از حبس . حبس۲-1

به این جهت کنه ننه تنهنا موجنب اصنالح و       (8)مدت های کوتاه با توجه به آثار سوا بیشتر حبس

ین گنام از  نخسنت شند، در   شد بلکه باعث انتقال فرهن  مجرمانه به آنها می درمان بزهکاران نمی

قنرار گرفنت. نخسنتین     گنذار  قانونمدت در دستور کار  های کوتاه اصالحات قانونی، حذف حبس

قانون امکان تبدیل حبس در امنور خالفنی و حبسنی کنه     »قانونی که این سیاست را دنبال کرد 

بنود. )آشنوری،    1307اردیبهشنت   26مصنو   « مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقندی 
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 وچهار ستیبمجازات حبس از  1304(. از آنجا که در قانون مجازات عمومی مصو  221: 1394

و مجنازات حنبس از ین  هفتنه تنا ین  مناه را         (9)مجازات خنالف  نوانع بهساعت تا ی  هفته 

 (11)مجازات جنحنه مهنم   عنوان بهو حبس بیش از ی  ماه را  (10)مجازات جنحه کوچ  عنوان به

هنایی   و در حنبس        مطلقا های خالفی  الذکر دادگاه در حبس گرفته بود، مطابق قانون فوق در نظر

علیه آن را حسب مورد،  در صورت تقاضای محکوم بایدتر بود که مدت آنها کمتر از دو ماه یا کم

قران تا دو تومان تبدیل کند. بننابراین، النزام دادگناه بنه      پنجهر روز حبس را به جزای نقدی از 

 علیه بود. تبدیل حبس منوط به تقاضای محکوم

 1/5/1337دادرسی کیفنری مصنو     نامه نییآدر الیحه قانونی اصالح قسمتی از مواد قانون 

های دو ماه و کمتر از آن بنه جنزای نقندی بنه دادگناه       های خالفی و حبس اختیار تبدیل حبس

هایی بود که تبدیل آنها به جزای نقدی در قانون مننع   و استثنای این حکم حبس (12)واگذار شد

 (13) شده بود.

حنداقل مجنازات حنبس     عننوان  بنه روز حنبس   61با تعینین   1352قانون مجازات عمومی 

گاه حداکثر مجنازات حنبس    هر .های حبس کمتر از آن مقرر کرد و حذف مجازات (14)ای نحهج

گناه   ریال تبدیل خواهد شند و هنر   30000تا  5001کمتر از این مدت باشد، به جزای نقدی از 

تواند یا به بنیش از   حداکثر مجازات بیش از این مدت و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه می

ریال و در صورتی که حبس توأم  30000تا  5001حکم دهد یا به جزای نقدی از  دو ماه حبس

 (15)شوند. با جزای نقدی باشد هر دو جزای نقدی با هم جمع می

این حکم قانونی ذکر نشد تنا اینکنه    21/7/1361در قانون راجع به مجازات اسالمی مصو   

« 1»در بنند   1368دهنه در سنال   بیان شد، پس از حدود ین    تر شیپکه  طور هماناین حکم 

بنا تغییراتنی در                                                                 قانون برنامه اول توسعه، مورد توجه قرار گرفت. این حکم مجنددا  « 17»تبصره 

 1373مصنو   « قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معنین ( »3ماده )

روز، تغییر  91روز به  61این تغییرات جزئی عبارت بودند از تبدیل حبس از  (16) بینی شد. پیش

به شنمول حکنم بنه     (17)مبلغ مورد نظر و همننین افزودن تعزیرات مربوط به تخلفات رانندگی

نبایند   گنذار  قانونمدتی که از نظر  های کوتاه شود حبس بنابراین، مشاهده می؛ الزام تبدیل حبس

 های سه ماه و کمتر از آن است. دیگر مورد حکم قرار بگیرند، حبس

ه به اختالفاتی که در اجرای این قانون ایجاد شد، دیوان عنالی کشنور بنا صندور رأی     با توج

قنانون وصنول    3ماده  2بند  صراحت به»تصریح کرد:  9/9/1378مورخ  642وحدت رویه شماره 

در موضنوعات   73سنال   اسفندماهبرخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصو  

روز حبس و حداقل آن کمتنر از اینن باشند،     91ر مجازات بیش از صورتی که حداکث  کیفری در
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رینال تنا     ی و هزار از هفتاددادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی 

بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نودوی  روز برای منتهم، مخنالف     سه میلیون ریال بدهد،

نه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبنور باشند   چنان و  استنظر مقنن و روح قانون 

 ....«بایستی حکم به جزای نقدی بدهد  می

خصوص این مقررات وجود داشت این بود کنه چنانننه حنداقل مجنازات      که در پرسشیاما 

جرمی بیش از سه ماه باشد و محاکم با اعمال مقررات تخفیف، بخواهنند مجنازات حنبس را بنه     

اه تقلیل دهند، آیا امکان تعیین مجازات حبس وجود دارد ینا اینکنه بنا توجنه بنه      کمتر از سه م

کرده است، تعیین  روز دنبال می 91های حبس کمتر از  خصوص مجازات در گذار قانونهدفی که 

مجازات حبس برخالف این هدف بوده و ممننوع اسنت. در اینن خصنوص برخنی از حقوقندانان       

روز حبس در مواردی که  91ر ممنوعیت اعمال حبس کمتر از اعتقاد دارند نص صریحی مبنی ب

( قنانون وصنول و رأی   3مناده ) « 2»حداقل مجازات بیش از این مدت است، وجود ندارد و بنند  

 (.268: 1387وحدت رویه مذکور نیز ممنوعیتی از این جهت ایجاد نکرده است )مالمیر، 

 ها ی از سایر حبسیزدا . حبس۲-۲

هنای   از اقدامات دیگری نیز که موجب کاستن مجنازات  گذار قانونمدت،  کوتاههای  بر حبس عالوه

 نامینده  (18)های سنتی حنبس  جایگزین                                           شد، استفاده کرده است. این اقدامات که بعضا  حبس می

ها شامل عفو، تخفینف مجنازات    . این جایگزیناند همورد توجه بود یگذار قانونابتدای اند، از  شده

و تعلینق   (20)آزادی مشنروط  (19)،یهای دیگر مانند جزای نقند  به مجازات در قالب تبدیل حبس

شنود   های نوین یاد منی  های سنتی، امروز از جایگزین شوند. اما در کنار جایگزین می (21)مجازات

شود. اینن منوارد    نشانی از آنها مشاهده نمی 1392که در قوانین پیش از قانون مجازات اسالمی 

هنای روزاننه،    المنفعه، جریمنه  گری، تعلیق مراقبتی فشرده، کار عام میانجیتعقیب،             شامل تعویق 

شوند )آشنوری،   صالحی و درمان میا -های آموزشی بازداشت خانگی، نظارت الکترونیکی، پادگان

1394 :229.) 

زدایی در قانون مجاازات اساالمی    خصوص حبس در گذار قانون. رویکرد 3
 139۲مصوب 

از سویی اقدام بنه وضنع مقرراتنی کنرده اسنت کنه        گذار قانون 1392ی در قانون مجازات اسالم

زایی  شود و از سوی دیگر وضع برخی از مقررات به حبس ها می موجب کاسته شدن میزان حبس

 ، در ادامه این دو دسته از مقررات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.رو نیامنتهی شده است. از 
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 139۲زات اسالمی مصوب زا در قانون مجا . مقررات حبس3-1

ی کنه بنه شنورای    ا در مصوبه اولینه  گذار قانونقبل از بررسی مقررات قانونی، الزم به ذکر است، 

رو و  هبینی کرده بود کنه بنا اینراد شنورای نگهبنان روبن       ای را پیش نگهبان ارسال کرده بود، ماده

، 1392ات اسالمی مصو  بندی تعزیرات در قانون مجاز با توجه به درجه (22)حذف شد.درنهایت 

ین نخسنت قوانین موجود مورد بحث قنرار گرفنت.   مذکور در های  تعیین تکلیف راجع به مجازات

کمیسیون قضنایی مجلنس شنورای اسنالمی در      27/5/1388راهکاری که در مصوبه اولیه مورخ 

 مطنابق اینن مناده درجنه هنر      (23)این مصوبه گنجانده شد. 215این خصوص ارائه شد، در ماده 

شد. به این  ای باشد، تعیین می مجازات با توجه به اینکه حداکثر آن مجازات داخل در چه درجه

( قنانون تشندید مجنازات    1سناده کنه در مناده )    یکالهبردارترتیب برای مثال، مجازات حبس 

بینی شده بود، با توجنه بنه مناده     سال پیش هفتی  تا  یکالهبردارمرتکبین ارتشا، اختالس و 

شند ینا حنبس جنرم      سال تبدیل می 10تا  5محسو  شده و به حبس بیش از  4جه مذکور در

سال بود، نیز  10( کتا  پنجم قانون مجازات اسالمی که از سه ماه تا 652سرقت موضوع ماده )

 شد. سال تبدیل می 10تا  5محسو  و به حبس از  4درجه 

نین حداکثر شماری از ها و همن طبیعی است در چنین وضعیتی حداقل بسیاری از مجازات

حنبس سننگینی را بنرای     مجنازات شندند   ها افزایش یافته و قضات در عمل مجبور منی  مجازات

بگیرند. توجه به این موضوع باعث شند، شنورای نگهبنان در اقندامی سننجیده،       در نظرمجرمان 

اده، ز های کلی نظام در امنور قضنایی اعنالم کنند )مصنطفی      مقررات این ماده را مغایر با سیاست

ای ذینل مناده    با حذف اینن مناده و افنزودن تبصنره     گذار قانون(. این ایراد باعث شد، 81: 1392

درجات موضوع این ماده را با توجه به حداکثر مجازات هر جنرم تعینین کنند، لکنن اینن       ،(19)

 های فعلی نیست. تعیین درجه به معنای دخل و تصرف در حداقل و حداکثر مجازات

در                                                              با اصالحاتی که در مقررات پیشین بنه عمنل آورده اسنت، عمنال      گذار انونقبر این،  افزون

هنای   هایی که با اعمال نهادهای ارفاقی، قابل تبدیل به مجازات مواردی موجب شده است، حبس

های زندان شنود. مطنابق    دیگر بودند، دیگر قابل تبدیل نباشند و در عمل موجب افزایش ورودی

ها )اعنم از تقلینل و تبندیل(     قضات در تخفیف مجازات (24)1370و  قانون مجازات اسالمی مص

 1392این اختیار قضات را در قانون مجازات اسنالمی   گذار قانوناما  (25)اختیاری مطلق داشتند.

بنه کنار                  شند، مجنددا    سیاستی که در قوانین پیش از انقال  اجرا می ینوع بهمقید کرده است و 

وجود دارد آن است کنه در قنانون    1392و قانون  1352میان قانون گرفته شد. البته تفاوتی که 

ای( به جزای نقدی وجود داشته است،  مدت )جنحه های حبس کوتاه سابق امکان تبدیل مجازات

در مجنازات حنبس تنهنا امکنان      (26)1392قانون مجنازات اسنالمی    37اما مطابق بند الف ماده 
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توان بنه مجنازات دیگنری چنون      مدت را نمی کوتاههای  تقلیل مجازات وجود دارد و حتی حبس

 جزای نقدی تبدیل کرد.

مناه( امکنان    شنش های زیر  )حبس 8و  7خصوص تعزیرات درجه  البته باید توجه داشت در

( و همننین تعیین مجازات جایگزین حبس بنه  39استفاده از معافیت از مجازات )موضوع ماده 

در برخی از موارد که قاضی معافینت کلنی    اماد دارد، شرحی که در ادامه مقاله خواهد آمد، وجو

 جنرائم داند و مجازات جایگزین هم بنا به دالیلنی )مثنل اینکنه جنرم از      از مجازات را صالح نمی

علیه امنیت یا شخص دارای سابقه کیفری باشد( ممکن نیست، الجرم مجرم باید مجازات حبس 

هنای   خصنوص ممنوعینت حنبس    در تنر  شیپن مدت را تحمل کند. بنابراین، سیاسنتی کنه    کوتاه

 شد با وضع مقررات تخفیف مجازات نقض شده است. مدت اعمال می کوتاه

های بلندمدت هم با توجه به ممنوعیت تبندیل مجنازات حنبس بنه سنایر       خصوص حبس در

ابد. همننین با توجه به اینکه قاضی امکان ی افزایش می          ها منطقا  ها، میزان ورودی زندان مجازات

هنای   هنای بلندمندت بنه حنبس     لیل مجازات حبس تا سه درجه را دارد، امکان تبدیل حنبس تق

 5تنا   2، مجازات حبس قنانونی  5تعزیری درجه  جرائممدت نیز وجود دارد. برای مثال، در  کوتاه

)حداکثر تا سه ماه( تبدیل شنود و بنا    8تواند به حبس درجه  سال، با اعمال مقررات تخفیف می

هایی که برای این نوع مجنازات حنبس بینان شنده اسنت، ننه از شندت مجنازات          توجه به زیان

هنای   کننده صیانت شده و نه از آثار سوا حبس عاملی بازدارنده یا تنبیه عنوان بهمتناسب با جرم 

 مدت جلوگیری شده است. کوتاه

و  1370( برخالف مقررات قنانون  139( و ماده )134ماده )« 3»همننین با توجه به تبصره 

گرفته  در نظرهایی  متعدد و مرتکبین تکرار حداقل جرائمبرای تخفیف مجازات مرتکبین  1361

شده و اختیار مطلق قضات در اعمال تخفیف مجازات مقید شده است. افزون بر این، در مقررات 

موجب افزایش مجازات حبس در        منطقا بینی شده است که  تعدد و تکرار جرم تشدیدهایی پیش

شود. اما باید توجه داشت تشدید مجازات و مقیدکردن  کم و ازدیاد جمعیت کیفری میآرای محا

 گنذاران  قنانون ای است کنه   میزان تخفیف در این موارد اخیر، مطابق با سیاست جنایی سنجیده

با وضع این مقررات بنه دنبنال    گذار قانون درواقعکنند و  ها اتخاذ می برای نیل به اهداف مجازات

 (27)ای قانون سابق بوده است.اصالح خأله

 گنذار  قانوناجرایی است که  زایی داشته باشد، ضمانت واند اثر حبست مقررات دیگری که می

اسنت. مطنابق   بینی کرده  پیشهای تکمیلی  خصوص عدم رعایت مفاد حکم مربوط به مجازات در

نکنند در صنورت   ( قانون مجازات اسالمی، چناننه محکوم مفاد حکم مربوط را رعایت 24ماده )

رسد  تبدیل خواهد شد. به نظر می 8یا  7تکرار بقیه محکومیتش به حبس یا جزای نقدی درجه 
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اجنرای حنبس در   وضع ضمانت تنها نهکنند،  های تکمیلی دنبال می با توجه به هدفی که مجازات

ا هن  رسد، بلکنه موجنب ازدیناد ورودی زنندان     کنار جزای نقدی برای تخلف متناسب به نظر نمی

 خواهد شد.

 139۲زدا در قانون مجازات اسالمی مصوب  . مقررات حبس3-۲

هنای سننتی و    هم بیان شد، اقدامات جایگزین حبس در دو قالب جایگزین تر شیپطور که  همان

از هنر   1392در قانون مجازات اسالمی  گذار قانوناند.  های نوین مورد توجه قرار گرفته جایگزین

تنر اینن موضنوع، مقنررات اینن       فاده کرده است، لذا برای بررسی دقینق ها است دو قالب جایگزین

هنای ابنداعی قنانون     های سنتی موجود در قوانین سابق و جنایگزین  قانون، در دو قالب جایگزین

جدید مطالعه خواهند شد. توضیح آنکه برخی از مقررات قانون جدید ماننند معافینت و توبنه در    

گیرند، ولی چون از ابداعات قانون مجنازات اسنالمی    قرار نمی بندی اقدامات جایگزین نوین دسته

 است در ذیل این بحث مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 1392مصو  

 139۲های سنتی حبس در قانون مجازات اسالمی  . جایگزین3-۲-1

شود آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جزای  ها می وقتی سخن از این نوع جایگزین       معموال 

که در مباحث گذشنته بینان شند     طور همانگیرند.  عفو و تخفیف مورد توجه قرار می (28)دی،نق

          و بعضنا   1304از زمان تصویب قانون مجازات عمومی مصو                                   مقررات مربوط به این نهادها بعضا 

 بوده است. گذار قانونپس از آن مورد توجه 

طور  نون سابق ندارد. اما همانمقررات قانون جدید تغییر خاصی نسبت به قا ،خصوص عفو در

زداینی باشند،    آنکه اقندامی جهنت حنبس    یجا بهبیان شد، مقررات تخفیف مجازات  تر شیپکه 

 زایی شده است. موجب حبس

مقنررات مسناعدتری بنرای کناهش      1392در سنال   گنذار  قنانون خصوص آزادی مشروط  در

ضرورتی ندارد کنه محکنوم    ،1370جمعیت زندان اتخاذ کرده است. توضیح آنکه برخالف قانون 

برای بار نخست مرتکب جرم شده باشد و آننه شرط شده این است کنه پنیش از اینن از آزادی    

بار مرتکب جرم شده باشند،    مشروط استفاده نکرده باشد. بنابراین، ممکن است شخصی چندین

باشند. نکتنه    تواند مشمول این مقنررات  از آزادی مشروط استفاده نکرده است، می         چون قبال  اما

دوم مدت حبسی است که زندانی باید قبنل از اسنتفاده از آزادی مشنروط تحمنل کنرده باشند.       

بایند   ،در تمامی مواردشخص برای برخورداری از امتیاز آزادی مشروط که  1370برخالف قانون 

های بناالی ده سنال    ، در قانون جدید، این شرط تنها برای حبسکرد مینصف مجازات را تحمل 

از حبس خنود را متحمنل شنده     سوم  یها، کافی است محکوم  شود و در سایر حبس مال میاع

اجرای عندم رعاینت دسنتورهای دادگناه در بنار نخسنت، در        خصوص ضمانت باشد. همننین در
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به اجرای درآمدن مدت باقیمانده از محکومیت، افزودن مدت ی  تا دو سال  یجا بهقانون جدید 

 رر شده است.به زمان آزادی مشروط مق

گنذاری تعلینق سناده و تعلینق مراقبتنی       با ننام  گذار قانونخصوص تعلیق اجرای مجازات  در

مقررات قانون سابق را تا حدودی اصالح کرده است. برخی از این اصالحات مانع از اجرای تعلیق 

 جرائم ین موضوع راجع بهنخستها را ایجاد کرده است.  شده و برخی از آنها امکان تعلیق مجازات

های تعزیری و بازدارننده   تمامی محکومیت 1370موضوع تعلیق و مستثنیات آن است. در قانون 

هنای   امنا در قنانون جدیند تنهنا مجنازات      (29)( قابل تعلیق بنود. 30موارد مذکور در ماده ) جز به

توانند مشنمول تعلینق اجنرای     تعزیری غیرمنصوص در شرع که از درجه سه تا هشت باشند می

بیشنتر از منوارد    (30)اند، ( ذکر شده47مستثنایی که در ماده ) جرائم عالوه بهات قرار گیرند. مجاز

 درمجمنوع توان گفت مطابق قنانون جدیند    ، میرو نیا( قانون سابق است. از 30مذکور در ماده )

توانند مشمول تعلیق اجرای مجازات قرار گیرند. همننین شرایطی کنه بنرای    کمتری می جرائم

بینی شده است نسبت به قانون سنابق بیشنتر اسنت و وجنود      تعلیق در قانون جدید پیش اعمال

جهات تخفیف و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران هم جزا شرایط اعمنال مقنررات   

قانون سابق که عدم رعایت دسنتورهای دادگناه بنرای     برخالفتعلیق قرار گرفته است. همننین 

دانسنت، در قنانون    افزوده شدن زمان ی  تا دو سال به مندت تعلینق منی    بار اول را تنها موجب

یا دستور به لغو  دیفزایبجدید به قاضی اختیار داده شده است که زمان مذکور را به مدت تعلیق 

 تعلیق دهد.

تواند موانعی برای اجرای تعلیق در عمل ایجاد کند. اما از سنوی دیگنر،    تمامی این موارد می

تنر کنند.    تواند دامنه اجرای تعلیق را گسنترده  بینی کرده است که می واردی را پیشم گذار قانون

یکی از این موارد آن است که امکان صدور قرار تعلینق تعقینب پنس از صندور حکنم قطعنی و       

، در قانون جدید داشتن عالوه به (31)از اجرای مجازات به وجود آمده است. سوم  یگذشت مدت 

مانعی برای صدور قرار تعلیق محدود به مواردی شده است که محکومیت  عنوان بهسابقه کیفری 

هایی مانند جنزای نقندی    سابق دارای مجازات تبعی باشد. بنابراین، محکومیت قطعی به مجازات

مانعی برای صدور قرار تعلیق نیسنت،   8و  7، 6های درجه  و باالتر باشند و حبس 5ولو از درجه 

میلینون   دوهای بیش از ی  سال و جزای نقدی بنیش از   ابق حبسدر حالی که مطابق قانون س

های قطعی بیش از دو بار مانع اعمال مقررات تعلینق اجنرای مجنازات بودنند.      ریال و محکومیت

( قانون سابق، تعدد جرم مانع از صدور قنرار تعلینق اجنرای مجنازات     36همننین، مطابق ماده )

 نی نشده است.بی ید پیشبود، در حالی که چنین شرطی در قانون جد
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 139۲های ابداعی حبس در قانون مجازات اسالمی  . جایگزین3-۲-۲

مقرراتی را ابداع کنرده اسنت کنه در قنوانین قبلنی       1392در قانون مجازات اسالمی  گذار قانون

شوند. در ی  نگاه کلنی، اینن منوارد بنه      اند و موجب کاستن از مجازات حبس می سابقه نداشته

 اند، عبارتند از: معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمنه  ر قانون ذکر شدهترتیبی که د

های جایگزین حنبس کنه خنود مشنتمل بنر دوره مراقبنت،        آزادی، نظارت الکترونیکی، مجازات

ت از حقنوق اجتمناعی   ین خدمات عمومی رایگان، جنزای نقندی، جنزای نقندی روزاننه و محروم     

(32)است.
 

در کنار نهناد   1392در سال  گذار قانونکی از نهادهایی که ی. مجازات . معافیت از3-۲-۲-1 

بینی کرده است، معافیت از مجازات است. با اینکنه بنرای اعمنال مقنررات      تخفیف مجازات پیش

(، احراز جهات تخفیف الزم است، لکن وجه تمایز نهاد معافیت از تخفیف در آن اسنت  39ماده )

    دوم                       قابنل اعمنال اسنت،      هفت و هشت            تعزیری درجه        جرائم   در                        معافیت از مجازات تنها     یکمکه 

مرتکنب   سنوم شنود،   اصالح منی       مرتکبنیز              اجرای مجازات عدم                             دادگاه باید تشخیص دهد که با 

                  ضنرر و زینان را   مرتکنب  پنجم شاکی گذشت کرده باشد و        چهارم                       سابقه کیفری مؤثر باشد، فاقد 

   د.                                            جبران یا ترتیبات جبران آن را برقرار کرده باش

مندت   هنای کوتناه   تواند تا حدودی مانع از اجرای حنبس  بدیهی است، اعمال این مقررات می

زایی ایجاد شده با تغییر مقررات تخفیف را تعدیل کند، اما بدیهی است با توجه  شود و اثر حبس

 مرتفع سازد. یطورکل بهتواند این اثر را  گفته، نمی به شرایط پیش

این نهاد از قنانون مجنازات فرانسنه اقتبناس شنده اسنت و        .. تعویق صدور حکم3-۲-۲-۲ 

احراز مجرمیت  باوجودتفاوت آن با تعلیق اجرای مجازات در آن است که در تعویق صدور حکم، 

گنردد. در   شود و صدور این حکم برای مدتی معلق می متهم، حکم محکومیت برای او صادر نمی

یق سناده( و دسنتورهای دادگناه را رعاینت     این مدت چناننه متهم مرتکب جرمی نشود )در تعو

هنای   کند )در تعویق مراقبتی( دادگاه بسته به میزان پایبندی او بنه اجنرای دسنتورها، گنزارش    

مددکار اجتماعی و نیز مالحظه وضعیت مرتکب، حسب مورد به تعینین کیفنر ینا صندور حکنم      

 .کند معافیت از کیفر اقدام می

در                                                      یق اجرای حکم بنرای مرتکنب جنرم آن اسنت کنه اوال      امتیاز این نهاد نسبت به نهاد تعل

شنود،   صورت عدم ارتکا  جرم و رعایت دستورهای دادگاه مشمول حکم معافیت از مجازات می

شود، در حالی که  های تبعی نمی نه حکم محکومیت و بنابراین، در زمان تعویق مشمول مجازات

ق، منوط به سپری نناشی از محکومیت معلهای  شدن محرومیت اثر ق اجرای مجازات، بیندر تعلی

(. همننین در تعویق صدور حکم، چون حکم محکومیت صادر 52شدن مدت تعلیق است )ماده 
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( در منورد منتهم   26مناده ) « پ»و «  »، «النف »هنای   های موضوع بنند  نشده است، محرومیت

گاننه مناده    ههای موضنوع بنندهای سن    اعمال نخواهد شد، در حالی که چناننه فردی به مجازات

 طنور  بنه های منذکور   ( محکوم شود، حتی اگر اجرای کل مجازات وی معلق شود، محرومیت25)

مناه تنا    6تر است ) تعویق نسبت به تعلیق کوتاه زمان مدتدائم بر او اعمال خواهد شد. همننین 

 ( قابل اعمال است.8تا  6تر )تعزیرات درجه  اهمیت کم جرائمسال( و البته در مورد  2

توانند منانع از    دیهی است اجرای این مقررات در کنار مقررات تعلینق اجنرای مجنازات منی    ب

اجرای ناموفق نهاد تعوینق صندور    گذار قانوناعمال مجازات حبس شود. البته باید توجه داشت، 

، هرچنند اینن نهناد    گنر ید عبنارت  بنه  (33)دانند.  حکم را مانعی برای اعمال تعلیق اجرای حکم می

گرفته شده اسنت، امنا چنانننه فنردی در دوران تعوینق       در نظرد مستقلی از تعلیق نها عنوان به

 بنه  محکنوم صدور حکم مرتکب جرم جدیدی شود یا از اجرای دستورهای دادگناه امتنناع ورزد،   

در طنول   ینوع بهشود و اجرای این مجازات قابل تعلیق نیست. بنابراین، این دو نهاد  مجازات می

 گیرند. هم قرار می

بنازپروری   ،از آنجنا کنه یکنی از اهنداف مجنازات حنبس      . آزادی . نظام نیماه 3-۲-۲-3 

شود و از سنوی دیگنر    مانع تحقق این هدف می سو  یمحکومان است و جدایی آنها از جامعه از 

                                                     ای متناسب با نیازهای متنوع زندانیان امنری تقریبنا    حرفه -فراهم کردن امکانات آموزشی و فنی

هنای اجراینی    انند ریینم   های نوین کیفنری سنعی داشنته    بر است، نظام هزینهغیرممکن و بسیار 

هنا کنه بنه دنبنال      کی از این شیوهی (34)مختلفی را با توجه به محکومان مختلف به اجرا درآورند.

است. در  یآزاد مهینکاستن معایب مجازات زندان برای محکوم، خانواده او و جامعه اوست، نظام 

شود. مقررات مربوط به اینن   وقت اعطا می او آزادی نیمه به  محکومظارت بر این روش، با اعمال ن

رو شود کنه   هاقتباس شده است، ممکن است با این ابهام روب (35)نهاد که از قانون مجازات فرانسه

آموزی و درمان جزئی است کنه   ای، آموزشی، حرفه های حرفه فعالیت به  محکومآیا زمان اشتغال 

اش باقی خواهد ماند، ینا اینکنه    ها فرد در کنار خانواده حروم است و در سایر زمانفرد از آزادی م

های مذکور جزا زمنان آزادی او محسنو     فرد در حبس است و زمان اشتغال او به فعالیت      اصوال 

توانند در زمنان اجنرای حکنم      محکنوم منی  »( که از عبنارت  56شود. با توجه به سیاق ماده ) می

رسد احتمنال دوم منورد نظنر     به نظر می« .. را در خارج از زندان انجام دهدهای . حبس، فعالیت

بوده است، هرچند در نظام حقوقی فرانسه که این مقررات از آن اقتباس شنده اسنت،    گذار قانون

گرفتنه   در نظنر امکان حکم به اجرای مجازات حبس در فضای خارج از زندان هم بنرای قاضنی   

 شده است.
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ها و اقندامات   نامه سازمان زندان توان گفت سابقه این نهاد به آیین ضوع میبا توجه به این مو

توانستند بنا اعتمنادی کنه     گردد که در اجرای مجازات حبس مجریان می تأمینی و تربیتی برمی

کردند، آنها را از برخی از امتیازات برخوردار کنند. همننین این  نسبت به اصالح محکوم پیدا می

بیننی شنده بنود و چنانننه مندیران       مه کانون اصالح و تربیت نوجوانان نیز پیشنا نظام در آیین

تواند بقیه محکومیت خنود را نینز    دادند نوجوانی که در کانون بوده است، می کانون تشخیص می

کردنند و بنرای مثنال بنه او اجنازه       خارج از کانون ادامه دهد، وی را از این مزیت برخنوردار منی  

 .(74: 1391ها به کانون برگردد )بابایی و غالمی،  مدرسه درس بخواند و شبدادند روزها در  می

آن بایند   یو اجنرا   حکم بنه مجنازات  »دارد  ( قانون اساسی که مقرر می36با توجه به اصل )

رسد شیوه اجرای مجازات حنبس   به نظر می .«قانون باشد موجب بهتنها از طریق دادگاه صالح و 

در ساماندهی نوع اجرای  گذار قانوننامه و از این جهت، اقدام  و نه آیین قانون باشد موجب بهباید 

بنه شنرایطی کنه در    عنایت باید توجه داشت با  اماقابل توجیه است.  یآزاد مهینحبس در قالب 

گرفتنه شنده اسنت و اعمنال اینن نظنام را تنهنا در         در نظنر ( قانون مجازات اسنالمی  57ماده )

ا هفت و آن هنم بنا اشنتراط گذشنت شناکی و سنپردن تنأمین        های تعزیری درجه پنج ت حبس

                           آموزی، مشنارکت در تنداوم                     ای، آموزشی، حرفه                      ی  فعالیت شغلی، حرفهانجام         تعهد به مناسب و 

                                          یند اصنالح ینا جبنران خسنارت وارد بنر       ا                                                   زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری مؤثر در فر

                              رسند مصنادیق اعمنال نظنام                         ت، بنه نظنر منی                                               دیده و با رضایت محکنوم ممکنن دانسنته اسن         بزه

 (36)       رو شود.   ه                                   هایی نسبت به قبل از تصویب قانون روب                           آزادی، در عمل، با محدودیت      نیمه

اجرای نگهنداری در پاینان    خصوص نوجوانان بزهکار ضمانت در گذار قانونالزم به ذکر است 

سنالمی(. در اینن شنیوه    قنانون مجنازات ا   89مناده   2بینی کرده است )تبصره  هفته را نیز پیش

خود را بنه مقامنات    ،علیه موظف است در روزهای پایانی هر هفته برای گذراندن مجازات محکوم

کانون اصالح و تربیت معرفی کند. ذکر دو روز آخر هفته با این فرض در قانون آمنده اسنت کنه    

اننان بیکنار و   نوجوان بزهکار در روزهای دیگر هفته به کار یا تحصیل مشغول اسنت و لنذا نوجو  

 .(167: 1394سرپناه باید در تمام روزهای هفته در کانون اقامت داشته باشند )اردبیلی،  بی

نظارت الکترونیکنی کنه بنه معننای کنتنرل و نظنارت بنر        . . نظارت الکترونیکی3-۲-۲-4 

 1984بنار در سنال    یننخسنت ابزار الکترونیکی در خارج از زندان است، بنرای   لهیوس بهمحکومان 

اینن                                                                 در نیومکزی  برای کنترل ی  مجرم مورد حکم قنرار گرفنت. اصنوال     الو ج وسط قاضی ت

شند )آشنوری،    تضمینی برای رعایت قواعد حبس در خاننه اسنتفاده منی    عنوان بهروش در ابتدا 

توان برای تحت کنترل قرار دادن محکومان آزادشده مشنمول   (. اما از این شیوه می403: 1394

اینران هنم از    گذار قانون(. 61: 1387کنترل متهمان نیز استفاده کرد )تدین، تعلیق و همننین 
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قنانون مجنازات اسنالمی( و هنم      62رای کیفری )ماده ناج ی  ضمانت عنوان بهاین نظارت، هم 

قنانون آینین دادرسنی     217یکی از اقسام قرارهای تأمین و نظارت قضایی )بند چ ماده  عنوان به

هنای   ت. فواید استفاده از اینن ننوع نظنارت کاسنتن از مینزان حنبس      کیفری( استفاده کرده اس

 مدت و جلوگیری از بازداشت شدن متهمان است. کوتاه

قنانون مجنازات    132-26-1( را از مناده  62مقنررات مناده )   گنذار  قنانون سند   ر به نظنر منی  

خصنوص   ا دراقتباس کرده باشد. البته برخالف این نظام حقوقی که از این اقندام تنهن   (37)فرانسه

تا  5تعزیری درجه  جرائمکند، در ایران کاربرد این مقررات در  مدت استفاده می های کوتاه حبس

شود. البته برای اعمال مقنررات نظنارت    سال را هم شامل می 5های تا  است و بنابراین، حبس 8

ق مراقبتنی  یکی از اقدامات جایگزین حبس، الزم است شرایط مقرر در تعوی عنوان بهالکترونیکی 

بینی اصالح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات آن  یعنی وجود جهات تخفیف، پیش

، بنا توجنه بنه اینکنه نظنارت      گنر ید عبنارت  بنه و فقدان سابقه کیفری مؤثر وجود داشنته باشند.   

 جنرائم کنند،   الکترونیکی که امکان نظارت بیشتری را نسبت به تعویق صدور حکم را ایجناد منی  

دهد، اما دامنه شمول آن نسبت به تعلیق اجرای حکنم   یشتری را نیز تحت شمول خود قرار میب

 کمتر است.

با وضع اینن   گذار قانونرسد  باید گفت به نظر می ضمانت اجراخصوص ماهیت این نوع  اما در

در محدوده مکانی و تحنت نظنارت   محکوم مقررات اجرای مجازات حبس را همان محدودسازی 

ود، امنا  شن  حبس می به  محکومدن او دانسته است. بنابراین، مرتکب در دادنامه صادرشده قرار دا

شده و در صورت لنزوم تبعینت از    نحوه اجرای حبس، محدودشدن وی در محدوده مکانی تعریف

تدابیر و دستورهای مذکور در تعویق مراقبتی است. بنابراین، با ماهیتی مستقل از تعویق، تعلیق 

تمامی احکام الزم بنرای   گذار قانونالبته باید توجه داشت  (38)رو هستیم. هآزادی روب  و نظام نیمه

اجرای خروج عمندی   حکم مغفول، ضمانت نیتر مهمکارگیری این نهاد را تبیین نکرده است.  به

شنده از او و ارتکنا  جنرم جدیند اسنت.       محکوم از نظارت و تخلف از دستورها و تدابیر خواسته

 در نظنر اجرای تخلف از این موارد، اجنرای مجنازات حنبس منورد حکنم       ضمانت هرچند، شاید

هنای   گرفته شود، اما با توجه به مقنررات مشنابه در تعلینق، تعوینق، آزادی مشنروط و مجنازات      

اجرایی چون افزودن مدت نظارت قابل توجه اسنت و از آنجنا کنه     جایگزین، امکان وضع ضمانت

ون صورت پذیرد، اصالح و تکمیل مقررات مربوط به این نهناد  اجرا باید در خود قان وضع ضمانت

های  شدن زمینه توان انتظار داشت این نهاد، پس از فراهم در هر صورت، می اما (39)ضروری است.

شدن میزان  هنزین حبس موجب کاستنادهای جایگنادی مستقل از سایر نهننه عنوان بهرایی، ناج

 های زندان شود. ورودی
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ها به مقنررات مربنوط بنه     سابقه این نوع مجازات. های جایگزین حبس . مجازات3-۲-۲-5 

هنای کلنی نظنام     با توجه به سیاستاما گردد.  مدت به جزای نقدی بازمی  های کوتاه تبدیل حبس

هنای مجنازات    یه بنه تهینه الیحنه جنایگزین    ئو الزام قانونی قوه قضنا  (40)زدایی خصوص حبس در

یه تهینه و در جلسنه   ئتوسط قوه قضا« های اجتماعی جایگزین حبس مجازات الیحه» (41)حبس،

دولت هشتم به تصویب رسید و به مجلس هفتم ارسنال شند. بنا     رانیوز ئتیه 8/4/1384مورخ 

آن                                خصوص این الیحه، دولت نهم مجددا  پایان یافتن دوره مجلس هفتم و عدم تعیین تکلیف در

لس هشتم ارسال کرد. با توجه بنه اینکنه الیحنه مجنازات     برای بررسی به مج 1387را در سال 

یکنی از فصنول    عننوان  بنه اسالمی در دستور کار مجلس هشتم بود، الیحه مذکور با اصنالحاتی  

اینن مقنررات    تین درنهاکتا  اول، به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی رسید و 

بنه تصنویب کمیسنیون     1392ر سنال  فصل نهم از کتا  اول قانون مجازات اسنالمی د  عنوان به

از  گوننه  نین اقضایی و حقوقی مجلس شنورای اسنالمی دوره نهنم رسنید. از اهندافی کنه بنرای        

شنود کناهش جمعینت کیفنری و      محور هم یاد منی  های اجتماع ها که از آنها به مجازات مجازات

بنارزه بنا   ولیت در بزهکنار، م ئها، بازپذیری اجتمناعی و تقوینت حنس مسن     جویی در هزینه صرفه

دیده و ایجاد اعتماد عمنومی نسنبت بنه عملکنرد      افزایش تکرار جرم، تسهیل جبران خسارت بزه

 (.92: 1387منش،  نظام عدالت کیفری ذکر شده است )یکرنگی و ایران

کنردن   ترین اصالحاتی را که در مقررات الیحه به عمل آمنده اسنت، ممننوع    شاید بتوان مهم

سال و افزودن جنزای نقندی    عمدی موجب مجازات بیش از ی  جرائمتعیین مجازات حبس در 

در کنار چهار مجازات جایگزین حبس مذکور در الیحه دانست. با توجه به اصالح نخست، تعداد 

مطنرح   پرسشاین  که ینحو بههای حبس خارج شد؛  از شمول مقررات جایگزین جرائمزیادی از 

هنای   معندود در شنمول مقنررات جنایگزین     یائمجرماندن  شده است که آیا با این اصالح و باقی

شود یا خیر. اصالح دوم  کنندگان الیحه موردنظر داشتند، تأمین می حبس، آیا اهدافی که تنظیم

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصنرف آن در منوارد   »شدن یا نشدن  هم بحث منسوخ

 (42)تر کرده است. را جدی 1373مصو  « معین

 و وجنود جهنات   (43)گذشنت شناکی  »( الیحنه منذکور،   1مقنررات مناده )  همننین برخالف 

از شرایط تعیین مجازات جایگزین حبس نبود و با اشتراط این دو شرط نیز تعدادی از « تخفیف

عمندی کنه    جنرائم شوند. اینن اینراد در    های حبس خارج می از شمول مقررات جایگزین جرائم

غیرعمدی ایراد بیشتری دارد. توضیح آنکه  جرائم مجازات آنها کمتر از سه ماه حبس است و در

مطابق مقررات قانون وصول برخی از درآمندهای دولنت و مصنرف آن در منوارد معنین، تبندیل       

حبس کمتر از سه ماه به جزای نقدی، مشروط به دو شرط گذشته نبود و اشتراط آنهنا موجنب   
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البته دیوان عالی کشنور بنا    (44)ود.رو ش همدت با مانع روب های کوتاه شود تبدیل اجباری حبس می

تعینین و اعمنال مجنازات جنایگزین      29/10/1394منورخ   746 هشمار هصدور رأی وحدت روی

الزامی دانسته و مقید به رعایت شرایط مقنرر   69و  68، 66، 65موضوع مواد  جرائمحبس را در 

ینف ندانسنته   قانون مجازات اسالمی از قبیل گذشنت شناکی ینا وجنود جهنات تخف      64 هدر ماد

 (45)است.

هنای جنایگزین حنبس     در مجموع با توجه به شنرایط و قینودی کنه بنرای اعمنال مجنازات      

کننندگان الیحنه بنوده     تواند برخالف آننه مقصنود تهینه   بینی شده است، این مقررات نمی پیش

 های زندان ایفا کند. است، نقش چشمگیری در کاهش ورودی

 فرجام

زات حبس بنر مرتکنب جنرم، خنانواده او و جامعنه دارد، سیاسنت       با توجه به آثار سوئی که مجا

زدایی در نظام تقنیننی اینران منورد توجنه قنرار گرفتنه اسنت. اقندامات اتخاذشنده هنم            حبس

با توجه بنه آثنار    اماها بوده است،  خصوص سایر حبس مدت و هم در های کوتاه درخصوص حبس

هنا   و اینکه اهدافی کنه از اعمنال مجنازات   مدت به دنبال دارد  های کوتاه سوا بیشتری که حبس

مندت   هنای کوتناه   شود، اقندامات جنایگزین حنبس    شود با این نوع مجازات تأمین نمی دنبال می

 بوده است. گذار قانونبیشتر مورد توجه 

زدایی هم در اسناد باالدستی و هم در قوانین عادی مورد توجه  اینکه سیاست حبس با وجود

از مقررات قانون مجازات اسالمی به نحوی بوده اسنت کنه اینن هندف     بوده است، نگارش برخی 

شنود. شنورای نگهبنان     شود و برعکس موجب ازدیاد جمعیت کیفری می طور کامل تأمین نمی به

که مرجع نظارت بر انطباق قوانین عادی بنا قنانون اساسنی و شنرع اسنت، در برخنی از منوارد،        

هنای کلنی نظنام     زدایی که در سیاست است حبسمصوبات مجلس شورای اسالمی را مغایر با سی

درج شده، دانسته و مانع تصویب نهایی آنها شده اسنت، امنا هننوز مقرراتنی از قنانون مجنازات       

باید در کنار توجه  گذار قانونزایی دارد و  اسالمی وجود دارد که نسبت به قوانین سابق اثر حبس

هنا بایند در راسنتای سیاسنت      کند که مجنازات  ها، به این نکته توجه به آثار بازدارندگی مجازات

 زدایی باشند. حبس

 جنرائم در                هنا، خصوصنا    رسند مقنررات مربنوط بنه تخفینف مجنازات       ، به نظنر منی  رو نیااز 

هنا ایجناد شنود.     تر، باید اصالح گردد و امکان تبدیل مجازات حبس به سنایر مجنازات   اهمیت کم

اجرای مناسنبی بنرای    ضمانت ،رسد حبس های تکمیلی به نظر می خصوص مجازات همننین در

 (46)کند. ( کفایت می24تخلف از مفاد حکم نیست و جزای نقدی مذکور در ماده )
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شنرایطی بنرای برخنی از     1370و  1392همننین در مقایسه میان قانون مجازات اسنالمی  

 هنایی  که اعمال مقررات ارفناقی را بنا محندودیت    بینی شده است نهادهای جایگزین حبس پیش

، پیشننهاد  رو نین اهنا شنود. از    تواند موجب افزایش ورودی زنندان  می                     رو کرده است و منطقا  هروب

شده، به نحو منطقنی در راسنتای ارتقنای دسنتیابی بنه       شود جز در مواردی که شرایط وضع می

این موارد  ازجملههاست، شرایط محدودکننده تبدیل مجازات حبس حذف شود.  اهداف مجازات

دادن اختیننار لغننو قننرار تعلیننق در مرتبننه نخسننت تخلننف از دسننتورها و تنندابیر  تننوان بننه  مننی

 شده در این قرار اشاره کرد. بینی پیش

در قانون جدید نهادهایی ابنداع کنرده اسنت     گذار قانونهای سنتی حبس،  در کنار جایگزین

در وضنع   ها را به خود اختصاص دهند. امنا  توانند سهمی از کاهش ورودی زندان که هر کدام می

توان وضع شنرط   می ازجملهشود که باید مرتفع شود.  هایی مشاهده می نارسایی                 این قوانین بعضا 

همنننین ابهامنات و خألهنایی     (47)های حبس را نام برد. گذشت و جهات تخفیف برای جایگزین

آزادی و نظنارت الکترونیکنی وجنود دارد     خصوص اجرای برخی از مقررات چون نظام نیمه که در

 های اجرایی این نهادها فراهم گردد. اید مرتفع شود تا زمینهب

سنازی سیاسنت    وان گفت هرچنند اقندامات بسنیار خنوبی در جهنت پیناده      ت در مجموع می

هنای   نامنه  و همننین در وضع مقرراتی چنون تصنویب آینین   زدایی در نظام تقنینی ایران  حبس

صورت گرفتنه  های جایگزین حبس  خصوص مجازات ( قانون مجازات اسالمی در79اجرای ماده )

قوانین فعلی دارای ایراداتی است که مانع از تحقنق کامنل اینن    طور که بیان شد  همان امااست، 

بدین منظور ضروری اسنت مجمنع تشنخیص مصنلحت      شود. سیاست در نظام تقنینی ایران می

نظنارت   ظنام های کلنی ن  نظام بر مصوبات مجلس شورای اسالمی از جهت انطباق آنها با سیاست

 الزم را داشته باشد.

درنظر  جرائمهایی که برای هر ی  از  در تعیین مجازاتخود  گذار قانونهمننین الزم است 

بر پرهینز   گیرد، به اصل مهم تناسب میان جرم و مجازات توجه بیشتری داشته باشد تا عالوه می

نحو منطقنی بازدارنندگی    غیرسنگین، به جرائمهای شدید برای  و تعیین مجازات یزدگ شتا از 

سنطح را   هنم  جنرائم ها مینان   همننین توازن میان واکنشها ایجاد کند و  برای مجازاتمناسبی 

 برقرار سازد.

با تشکیل شورای  گذار قانون (48)بر این مناسب است همانند کشورهایی چون انگلستان، افزون

مکنان  ا  (49)مندنی اسنت،   تعیین مجازات که متشنکل از اعضنایی از نهادهنای مختلنف و جامعنه     

مجازات حبس در مرحله قضنا  ویژه  ، بهها مشارکت نهادهای مختلف را در تعیین و اعمال مجازات

 فراهم کند.
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 ها: نوشت پی

ازی مجرمان و مدیریت خطر مجرمان و نقندهای واردشنده بنه آن،    س برای مطالعه بیشتر راجع به اندیشه ناتوان (1)

 .(120: 1393( و )ساعدی و قیاسی، 52: 1387آبادی، نژاد مهر ها و عابدی ر.ز.: )فرجی

 (141و  76: 1377ی، گبی ابرندآبادی و هاشم برای مطالعه بیشتر راجع به این اصطالحات، ر.ز.: )نجفی (2)

رفتنار   واره نظام حقنوقی اینران، ر.ز.: )دولنت    کلی نظام و جایگاه آن در درخت یها خصوص ماهیت سیاست در (3)

 (.90: 1389حقیقی، 

                             بر درآمندهای موضنوع ردینف          عالوه      1369                  شود از ابتدای سال                                     : به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می  17  ه     تبصر »  ( 4 )

                               ، درآمدهای جدید مشنروحه ذینل       1368                                               خدمات قضایی( منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال    )        410101

 .                                              را وصول و به حسا  درآمد عمومی کشور منظور نماید

                                                  روز حنبس ینا مجنازات تعزینری موضنوع تخلفنات           91                     کثر مجازات کمتنر از                               . در هر مورد که در قوانین حدا 1

             ی  ریال تنا     و                                                    ا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار ی    حبس    ی  جا    به                       رانندگی باشد از این پس 

                                   حنبس و حنداقل آن کمتنر از اینن           روز     91                                                 ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از     ون ی ل ی م     ی

                      ین  رینال تنا سنه        و                                                                                  د دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جنزای نقندی از هفتناد هنزار       باش

                                  های تعزیری موضوع تخلفات راننندگی                       حبس یا سایر محکومیت     باال                     در صورتی که در موارد                     میلیون ریال بدهد. 

                             قنرار گینرد هنر دو جنزای                                                                           یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم 

  . «                       نقدی با هم جمع خواهد شد

                                                                  ها و ایجاد محیط مناسب بنازپروری و اصنالح و تربینت زنندانیان در                             منظور اصالح وضعیت زندان      : به   190     ماده    »  ( 5 )

 :    گیرد                                                       بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می

      هنای                کردن انجمنن     تر      فعال                        و نهادهای مردمی نسبت به    ها                              ها موظف است با همکاری انجمن                   الف. سازمان زندان   

                   نحوی که تا پاینان                                                                                          حمایت از خانواده زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به

 .                                                  های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند            %( خانواده   100               برنامه صددرصد )

                        آمنوزی مناسنب اقندام                                           نامه کار زندانیان، با اولوینت حرفنه                       ت نسبت به تهیه آیین                         . وزیر دادگستری موظف اس

           پیشنینه و                                                                                   پس از اتمام دوره محکومیت آنها ضمن ارائه تأییدینه اشنتغال، امکنان حنذف سنوا         که   ی   نحو    به     کند، 

   «.                                  حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد

 :          صالح برساند                   به تصویب مراجع ذی                                        قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و     :    130     ماده  »  ( 6 )

         تخلفنات             در منورد        انگاری      جرم                             جلوگیری از آثار سوا ناشی از       منظور    به  «                      زدایی از قوانین کیفری     جرم   »          الف. الیحه   

                                رویه قلمرو حقوق جنزا و تضنییع                از گسترش بی   ی ر ی      و جلوگ                     های نظام عدالت کیفری                       کم اهمیت، کاهش هزینه

 .         های عمومی              حقوق و آزادی

  :   211  ه    ماد »    ( 7 )

                                                              کنناهش عنننناوین مجرمانننه و دعنناوی، ایجنناد پلننیس قضننائی،          منظننور      بننه                                   الننف. قننوه قضننائیه مکلننف اسننت 

                                غیرکیفنری منؤثر و روزآمند از       ی        اجراهنا            کردن ضمانت                                              استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین

                 ی مورد نیناز را   ی      یح قضا                                                                              قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوا

 . د  شو                                            د تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم   کن     تهیه 

...    

            ی، مؤسسنات     ین           هنای اجرا                                                               ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است بنا همکناری دسنتگاه                    ن. سازمان زندان

       گذارد:      اجرا       را به     زیر                                  شدن محکومان در طول برنامه اقدامات              باز اجتماعی       منظور    به  ،     نهاد      مردم        عمومی و 
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                        ها از طرینق اقنداماتی                                                        بازدارندگی و جنبه اصالحی مجازات حبس، اصالح محیط زندان   ی                 . با رویکرد ارتقا 1

                                                       سنابقه و ننوع جنرائم ارتکنابی، تفکین  متهمنان از                  بر اسناس       شدگان                          بندی زندانیان و بازداشت           نظیر طبقه

  . «        فر جمعیت      هزار ن                              های موقت در شهرهای باالی بیست                       محکومان در بازداشتگاه

                              المللنی بنه وجنود نیامنده                                 مدت هنوز اجماعی در سطح بین           های کوتاه              خصوص مدت حبس                   الزم به ذکر است در  ( 8 )

                          انند، لکنن در برخنی از                                                                                    است و با اینکه بسیاری از کشورها، این نوع حبس را از نظام حقوقی خود حنذف کنرده  

                 هنای زینر ننه                          ه و در برخی دیگر حبس             های زیر شش ما                                   های زیر سه ماه، در برخی دیگر، حبس             کشورها، حبس

  (   279  :     1371              ( و )اردبیلی،    259  :     1387                            مدت شناخته شده است )مالمیر،                 سال، حبس کوتاه              ماه و حتی ی 

                    . حننبس تکنندیری از  1  :     اسننت       زیننر                           : مجننازات خننالف از قننرار   11       منناده  »                            ( قننانون مجننازات عمننومی:   11        منناده )  ( 9 )

  . « ن                   . غرامت تا پنج توما 2  .               ساعت تا ی  هفته       وچهار    ست ی ب

          . غرامنت   2  .     مناه                                      . حبس تأدیبی بیش از ی  هفته تا ی  1  :   است     زیر                           : مجازات جنحه کوچ  از قرار   10     ماده   (  10 )

  . «                                      از پنج تومان و ی  قران الی پنجاه تومان

                         . اقامت اجباری در نقطنه   2  .                          . حبس تأدیبی بیش از ی  ماه 1  :   است     زیر                          : مجازات جنحه مهم از قرار  9     ماده    »  (  11 )

          . غرامنت   4  .                              . محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی 3  .                               ت از اقامت در نقطه یا نقاط معین                      یا نقاط معین یا ممنوعی

  . «                            در صورتی که مجازات اصلی باشد

         شود: ...                                              مواد ذیل به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه می   »  (  12 )

   ای                                                                                         : حبس در امور خالفی مطلقا  و همننین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جنز  4     ماده 

                       تواند به اختالف منوارد                                                           در قانون تبدیل حبس به جزای نقدی منع شده باشد. دادگاه می    که   ن ی ا             نقدی است مگر 

  . «                                                           از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال تبدیل به جزای نقدی نماید

               قنانون آینین        327                                                                                    برای مثال، مجازات توقیف ی  تا پنج روز بابت اخالل نظم دادگناه کنه در تبصنره مناده       (  13 )

             ینی شده بود. ب       ( پیش    1337                   ادرسی کیفری )اصالحی  د

         . جنزای   2  .                   روز تنا سنه سنال       61      ای از               . حبس جنحنه  1  :                             های اصلی جنحه به قرار زیر است          : مجازات 9     ماده  »  (  14 )

  . «           ریال به باال      5001        نقدی از 

                                    روز حبس باشد از این پس به جای حنبس      61                                                : در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از   11     ماده  »  (  15 )

    روز     61                                                             ریال داده خواهد شند و هنر گناه حنداکثر مجنازات بنیش از                30000   تا       5001                    حکم به جزای نقدی از 

                 جنزای نقندی از                                                                                        حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حنبس ینا   

                 درآمدهای خندمات         باشد و                       حبس توأم با جزای نقدی      باال                               ریال بدهد در صورتی که در موارد        30000   تا       5001

      حنبس     ی    جنا       بنه   :       نمایند                          درآمد عمومی کشور واریز       حسا     به                                       ی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و  ی   قضا

  . «                  با هم جمع خواهد شد                      گیرد هر دو جزای نقدی                          جزای نقدی مورد حکم قرار 

  :                          : قوه قضائیه موظف است کلیه 3     ماده  »  (  16 )

                                            روز حبس یا مجازات تعزینری موضنوع تخلفنات         ی    نودو          ت کمتر از                                       . در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازا 1

  (      70001      ین  )    و                                                           جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هنزار               از این پس به     است        رانندگی 

 .   شود                ( ریال صادر می       1000000 )    ون ی ل ی م     ی        ریال تا 

                                         از این باشند دادگناه مخینر اسنت کنه                              روز حبس و حداقل آن کمتر      ی    نودو                             . هرگاه حداکثر مجازات بیش از  2

  (        3000000                       ( ریال تا سه میلینون )      70001                         نقدی از هفتاد هزار و ی  )                                    حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای

 .         ریال بدهد

                                        حنبس و مجنازات تعزینری جنزای نقندی         ی    جنا     به                                                در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و    . 3

  . «                قدی جمع خواهد شد                                مورد حکم واقع شود هر دو مجازات ن
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         جنرائم        خصنوص                                                      کتا  پنجم قانون مجازات اسالمی، مقررات قانون وصول در     718           تبصره ماده       موجب    به      البته   (  17 )

     شود.                       ( این قانون اعمال نمی   718     ( و )   714            موضوع مواد )

  . (   111  :     1394                  ها، ر.ز.: )آشوری،                                            برای مطالعه بیشتر راجع به این نوع جایگزین  (  18 )

           اشاره کرد.      1313                         قانون مجازات عمومی اصالحی     45             توان به ماده     می                       برای مثال، در این خصوص   (  19 )

            وارد نظنام    «   ان ی                                         قنانون راجنع بنه آزادی مشنروط زنندان      »         با تصویب       1337           باز از سال     ین    نخست              این نهاد برای   (  20 )

                               ( البتنه الزم بنه ذکنر اسنت        815  :     1388                                                                 حقوق کیفری اینران شنده اسنت. در اینن خصنوص، ر.ز.: )صنانعی،       

                                سسنات کشناورزی ینا صننعتی و      ؤ                                         تبدیل بخشی از مجازات حبس به کار کردن در م      1315  ل      در سا      گذار       قانون

            بینی کنرده       پیش  «                                           قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی »                                  تحت حفاظت قرار گرفتن مجرمان را در 

                                                 نینز معافینت از مجنازات برخنی از جناینات و           1331                                                      بود. همننین در قانون تعلیق مجنازات زنندانیان مصنو     

                                          بینی شده بنود. اینن اشنخاص چنانننه در                                                        ها پس از گذشت دو ثلث یا نصف مجازات، حسب مورد، پیش      جنحه

                                                   بر مجازات جرم جدید، بقیه مجازات جرم قبلی در منورد             شدند عالوه                             سال مرتکب جنحه یا جنایتی می   5    ظرف 

   (. 7  :     1385                              شد. در این خصوص، ر.ز.: )همتی،               آنها اجرا می

                        بیننی شنده بنود و در           پنیش     47        در ماده       1304                      در قانون مجازات عمومی    ی    گذار       قانون    دای                    این نهاد نیز از ابت  (  21 )

                             در قانون مجازات اسالمی مصنو       که   ی   نحو    به                                                    طول زمان مقررات مربوط به آن دستخوش اصالحاتی شده است. 

  .             گرفته شده است        در نظر                                                               تعلیق به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم شده و برای هر کدام شرایطی       1392

                                  حذف شد از این جهت است که رویکنرد        1392                                                       ذکر این ماده با اینکه در نسخه نهایی قانون مجازات اسالمی   (  22 )

                           زدایی مورد توجه قرار گیرد.                 خصوص راهبرد حبس    در      گذار       قانون        ناهمگون 

                 هنای تعزینری و               : مجنازات    215     ماده  »                                                که با ایراد شورای نگهبان حذف شد به این شرح است:      215         متن ماده   (  23 )

     شود:                                                                                ازدارنده مقرر در کتا  پنجم قانون مجازات اسالمی و سایر قوانین به شرح زیر اصالح می    یا ب

  ؛               تعزیری درجه هشت                                                     هایی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس است به حبس            . کلیه حبس 1

  ؛               تعزیری درجه هفت                حبس است به حبس        شش ماه                              هایی که حداکثر مجازات آنها تا             . کلیه حبس 2

  ؛              تعزیری درجه شش                حبس است به حبس        دو سال                              هایی که حداکثر مجازات آنها تا      حبس       . کلیه  3

  ؛               تعزیری درجه پنج                                                      هایی که حداکثر مجازات آنها تا پنج سال حبس است به حبس            . کلیه حبس 4

  ؛                تعزیری درجه چهار                حبس است به حبس        ده سال                              هایی که حداکثر مجازات آنها تا             . کلیه حبس 5

  ؛              تعزیری درجه سه                                                 حداکثر مجازات آنها تا پانزده سال حبس است به حبس        هایی که             . کلیه حبس 6

  ؛              تعزیری درجه دو                حبس است به حبس     سال      وپنج    ست ی ب                              هایی که حداکثر مجازات آنها تا             . کلیه حبس 7

                تعزینری موقنت                               سال حنبس اسنت بنه حنبس            وپنج                                          هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از بیست            . کلیه حبس 8

  ؛   ی        درجه

               شنالق تعزینری                  چهنار ضنربه     و              وی  تا هفتاد           است به سی           چهار ضربه   و                           هایی که حداکثر آنها هفتاد       ه شالق     . کلی 9

  ؛       درجه شش

                                   ( ریال است به جنزای نقندی درجنه              1000000000                                      های نقدی که حداکثر آنها تا ده میلیون )               . کلیه مجازات  10

  ؛   هشت

                                  ( رینال اسنت بنه جنزای نقندی               000000000 2                                          های نقدی که حداکثر آنها تا بیست میلینون )                . کلیه مجازات  11

  ؛        درجه هفت

                                  ( رینال اسنت بنه جنزای نقندی                8000000000                                           های نقدی که حداکثر آنها تا هشتاد میلینون )                . کلیه مجازات  12

  ؛       درجه شش
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                         ( ریال اسنت بنه جنزای               18000000000                                              های نقدی که حداکثر آنها تا یکصدوهشتاد میلیون )               . کلیه مجازات  13

  ؛             نقدی درجه پنج

                         ( ریال اسنت بنه جنزای               36000000000                                            های نقدی که حداکثر آنها تا سیصدوشصت میلیون )           یه مجازات    . کل 4 1

  ؛              نقدی درجه چهار

                           ( رینال اسنت بنه جنزای                55000000000                                               های نقدی که حداکثر آنها تا پانصدوپنجاه میلیون )               . کلیه مجازات  15

  ؛            نقدی درجه سه

                                   ( ریال و بیش از آن است بنه جنزای                1000000000000 )         میلیارد               حداکثرآنها ی              های نقدی که               . کلیه مجازات  16

  ؛            نقدی درجه دو

                        اسنت بنه محرومینت از                شنش مناه                                                  های محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا                . کلیه مجازات  17

  ؛                     حقوق اجتماعی درجه هفت

        ینت از                        سنال اسنت بنه محروم                                                          های محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا پننج                . کلیه مجازات  18

  ؛                    حقوق اجتماعی درجه شش

                       سال است بنه محرومینت                                                            های محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن بیش از پنج               . کلیه مجازات  19

  . «                        از حقوق اجتماعی درجه پنج

                       رو شنده بنود، بلکنه       ه                      ها بنا افنزایش روبن                 حداقل مجازات      تنها    نه     شود،                                 طور که از متن این ماده مشخص می      همان

        سناده،     ی       بنردار      کاله                                                     افزایش چشمگیری یافته بودند. برای مثال مجازات حبس جرم                ها نیز بعضا                حداکثر مجازات

      یافت.               سال افزایش می    10   تا    2       سال به    7   تا    1         مذکور از    5          مطابق بند 

                                                                                   تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفینف دهند و ینا                 : دادگاه می  22     ماده  »  (  24 )

  .     ....«                    تر به حال متهم باشد                       دیگری نماید که مناسب               ازات از نوع           تبدیل به مج

            : در منورد    35       مناده     »       شنود:                                   نیز همنین رویکنرد دینده منی          1361                                   در قانون راجع به مجازات اسالمی مصو    (  25 )

  .    ...«                          تواند مجازات را تخفیف دهد                                               تعزیرات دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می

میزان تخفیف در قانون معین و اختیار قاضی مقید به اینن منوازین    1352  اما در قانون مجازات عمومی مصو

های جنحه و جنایت را بنه طرینق    تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات : دادگاه می46ماده  »شده بود: 

 شده باشد: آن مقررزیر تخفیف دهد مگر اینکه در قانون خالف 

 ؛1 . اعدام به حبس دائم یا حبس جنایی درجه1

 ؛2یا درجه  1. حبس دائم به حبس جنایی درجه 2

ای که کمتنر از دو   که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه 2به حبس جایی درجه  1. حبس جنایی درجه 3

 سال نباشد؛

 ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛ به حبس جنحه 2. حبس جنایی درجه 4

 ور یا تا حداقل جزای نقدی.ای تا حداقل حبس مزب . حبس جنحه5

: در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جنزای نقندی   1تبصره  

تواند در صورت وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توأم با حبس باشد ینا نباشند    ثابت دادگاه می

 که بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد. تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتی

                                                                                              : در صورتی که مرتکب قبال  با استفاده از کیفیات مخفف به جزای نقدی محکنوم شنده باشند دادگناه     2تبصره  

                                                                                                      تواند مجددا  با رعایت تخفیف مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل نمایند مگنر اینکنه جنرم ارتکنابی       نمی

 .«باشد یرعمدیغقبلی 

 شود: نیز مشاهده می 1304در قانون سابق بر آن یعنی قانون مجازات عمومی مصو   1352رویکرد قانون 
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قضیه مقتضی تخفینف مجنازات باشند     واحوال اوضاعمطابق این قانون  که یدرصورت: در موارد جنایات 44ماده »

 تخفیف دهد: زیرهای جنایی را به طریق  تواند مجازات حاکمه می ئتیه

 دام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.. اع1

 . حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد.2

 . حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.3

 . حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.4

 اری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.. تبعید به اقامت اجب5

 .«. محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن6

                             توانند مجنازات تعزینری را                                                                         : در صورت وجود ی  ینا چنند جهنت از جهنات تخفینف، دادگناه منی         37     ماده  »  (  26 )

                            ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:        به شرح        تر باشد                    به حال متهم مناسب    که   ی   نحو    به

  . «                            ل حبس به میزان ی  تا سه درجه         الف: تقلی

          با توجنه       اما   د،  ش                                                   هرچند تعدد و تکرار از موجبات تشدید مجازات تلقی می      1370                        الزم به ذکر است در قانون   (  27 )

                          امکان تشدید مجازات وجنود             ها، عمال           و مجازات       جرائم     بودن                                                 به عدم ذکر میزان تشدید و با توجه به اصل قانونی

                           بگیرنند. در اینن خصنوص،              در نظنر                                          د حداکثر مجازات قانونی را بنرای مرتکنب          توانستن                      نداشت و قضات تنها می

                                   نبنودن اختینار قضنات در تخفینف                    خصنوص مقیند        . در    1375 / 6 /  27       منورخ       608                          ر.ز.: رأی وحدت رویه شماره 

                                 ( قانون مجازات اسالمی صراحت داشت.  22      ماده )   2                                 مجازات در صورت تعدد جرم هم تبصره 

                                                          های جایگزین حبس مطنرح شنده اسنت، مقنررات مربنوط بنه                     ر فصل مجازات                            از آنجا که این نوع جایگزین د  (  28 )

                                                                    تبدیل حبس به جزای نقدی در بخش بعدی مقاله مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  :                                         : اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست  30     ماده  »  (  29 )

                            وی از انحنا بنا منرتکبین                                                        کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نح                           . مجازات کسانی که به وارد 1

        نمایند.    می                     اعمال مذکور معاونت 

    در         اننت  ی خ                                    یا جعل یا استفاده از سند مجعول ینا     ی     بردار     کاله                                           . مجازات کسانی که به جرم اختالس یا ارتشا یا  2

      شوند.                ربایی محکوم می                                 یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم       امانت

  . «      نمایند                            اعمال مستوجب حد، معاونت می                                            . مجازات کسانی که به نحوی از انحا با انجام 3

                                                                                    : صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:  47     ماده  »  (  30 )

  ؛                                                                                         الف: جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آ ، برق، گاز، نفت و مخابرات

  ؛                ربایی و اسیدپاشی                       یا مقرون به آزار، آدم                    یافته، سرقت مسلحانه                   : جرائم سازمان

                                                                                                  نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علینه عفنت عمنومی، تشنکیل ینا اداره               پ: قدرت

  ؛                 مراکز فساد و فحشا

  ؛                                                گردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان                                 ت: قاچاق عمده مواد مخدر یا روان

  ؛    االرض                                                اص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی                  ث: تعزیر بدل از قص

  . «      ( ریال           10000000000        میلیون )    صد     ی                                      ج: جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از 

                                                                                                    هرچند برخی معتقدند با این اصالح قانونی مرز میان تعلینق اجنرای مجنازات و آزادی مشنروط خلنط شنده         (  31 )

                                        تواند در مواردی که امکان اعمال مقنررات                    رسد این اقدام می       ظر می    به ن     اما   ، (   245  :     1393                     است )الهام و برهانی، 

                                                                                                          آزادی مشروط وجود ندارد، قابل اجرا باشد. همننین بایند توجنه داشنت تعلینق اجنرای مجنازات محندود بنه         

                                                  ها مانند محرومیت از حقوق اجتماعی را نیز پوشش دهد.                   تواند سایر مجازات                      مجازات حبس نیست و می
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                     شود، در قانون آینین                                 یکی از اقدامات جایگزین حبس می       عنوان    به             گری که از آن            که میانجی               الزم به ذکر است   (  32 )

                          مورد توجه قرار گرفته است.      1392                  دادرسی کیفری مصو  

                                                                                          : ...تبصره: در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجنرای مجنازات     44     ماده  »  (  33 )

  . «         ممنوع است

   (.   855                                                  های مختلف حبس در انگلستان، ر.ز.: )ادواردز و هرلی،:     ییم      خصوص ر               برای مثال، در  (  34 )

                ای برابنر ینا                           حکم، کیفر حنبس جنحنه             صادرکننده       دادگاه     که   ی     هنگام »                     قانون مجازات فرانسه:      132-  25     ماده   (  35 )

                            کنند بنا هندف بنازپروری                                       تواند در مورد محکومی که اثبات می         دهد، می                             سال را مورد حکم قرار می ی        کمتر از 

                                                  منظم در ی  دوره آموزشی ینا کنارآموزی ینا کنار          طور    به                     یا حرفه خواهد بود یا       وکار     کسب         دارای ی          اجتماعی 

                                                اش ایفا خواهد کرد یا نیازمنند معالجنه پزشنکی                                   ا نقشی حیاتی در زندگی خانواده ی               شرکت خواهد کرد      وقت      پاره

 .              آزادی اجرا شود                                              است، تصمیم بگیرد که این مجازات تحت نظام نیمه

   ای                                         تواند تصمیم بگیرد که کیفر حنبس جنحنه                                     شده در بند پیشین دادگاه همننین می      بینی       ی پیش  ها         در حالت

                                                    تحت نظام اجرای کیفر در محیط باز به اجرا گذاشته شود.

                        مجموعنه قنانون آینین         397  - 4  ی         مناده    ی         در اجنرا         محکنوم           داشنتن      نگه                نمودن یا در حبس                هنگامی که حبس

                توانند دسنتور             گذارد می                                           شده است دادگاهی که این ماده را به اجرا می                                    دادرسی کیفری مورد دستور قرار گرفته

  . «                                       آزادی یا اجرای کیفر در محیط باز را بدهد                   اجرای موقت نیمه

          آمنوزی و                               آزادی و حبس در مراکز حرفنه                       ا و مقایسه نظام نیمه ه                  خصوص این محدودیت                    برای اطالع بیشتر در  (  36 )

  .    1384 / 9 /  20                                        ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصو       دان                     نامه اجرایی سازمان زن                    اشتغال، ر.ز.: آیین

              ای برابر ینا                      حکم، کیفر حبس جنحه           صادرکننده       دادگاه     که   ی     هنگام »                     قانون مجازات فرانسه:      132-  26- 1     ماده   (  37 )

                           نند بنا هندف بنازپروری      ک                                    تواند در مورد محکومی که اثبات می         دهد، می                         سال را مورد حکم قرار می     ی        کمتر از 

                                                  منظم در ی  دوره آموزشی ینا کنارآموزی ینا کنار          طور    به                     یا حرفه خواهد بود یا       وکار     کسب       رای ی            اجتماعی دا

                                                اش ایفا خواهد کرد یا نیازمنند معالجنه پزشنکی                                   ا نقشی حیاتی در زندگی خانواده ی                   وقت شرکت خواهد کرد       پاره

                                              مجازات زندان، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد.   ی  جا    به                    است، تصمیم بگیرد که 

                                                                                                       تصمیم به نظارت الکترونیکی تنها با رضایت متهمی انجام خواهد شد که ابتدا به او اطالع داده شنده اسنت کنه    

       طنور       بنه                                                               کم  بگیرد و در صورت اقتضنا قبنل از دادن رضنایت اینن کمن           لش ی  وک                     تواند درخواست کند از     می

                                   غیر باشد اینن تصنمیم تنهنا بنا                               گرفته خواهد شد. اگر متهم ص        در نظر                  کانون وکال برای او    س ی  رئ            خودکار توسط 

- 4                                            دارند. در مواردی که محکوم در اجنرای مناده            بر عهده                                            رضایت کسانی اعمال خواهد شد که سرپرستی او را 

                           کنه بنند پیشنین را بنه        ی   حکم                         برد، دادگاه صادرکننده                    در بازداشت به سرمی   ی                      قانون آیین دادرسی کیفر     397

  . «                           ظارت الکترونیکی را صادر کند                        تواند دستور اجرای موقت ن    می       گذارد   ی م     اجرا 

                                                                                        رسد در تمامی مواردی که بحث نظارت بنر محکنوم در خنارج از زنندان منورد توجنه اسنت،                         البته به نظر می  (  38 )

                                                                     پذیر است. در اینن روش اسنتفاده از ابنزار نظنارت الکترونین  ننه                                                  استفاده از ابزارهای نظارت الکترونی  امکان

                                    ری برای تضمین اجرای آنها خواهد بود.                                     ماهیتی مستقل از سایر نهادها بلکه ابزا

                                                   نامنه اجراینی واگنذار نکنرده اسنت و در مناده                                       حتی تبیین این موارد را به آیین      گذار       قانون                الزم به ذکر است،   (  39 )

  و       هنا          زنندان                               آزادی و آزادی مشروط به سازمان            نظام نیمه         بر عهده                       نامه اجرایی مواد مربوط                   ( تنها تهیه آیین  63 )

                           های الکترونی  بنا اینکنه                                                           یتی گذاشته شده است و مقررات مربوط به نظارت توسط سامانه                    اقدامات تأمینی و ترب

                  کنه گفتنه شند،           طنور         همنان                            تحت این عنوان قرار ندارد و      اما                      آزادی مشروط آمده است،       نظام    به             در فصل مربوط 

               تصنویب مناده       با      1392                           در قانون آیین دادرسی کیفری       گذار       قانون           شود. البته                             نهادی مستقل از آن محسو  می

                            ای دانسنته اسنت کنه بنه             نامنه       آیین      موجب    به                  های الکترونیکی را                                        ( نحوه اجرای آزادی تحت نظارت سامانه   557 )
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                                                           اجراهای مربوط به تخلف محکوم از دستورها و تدابیر و ارتکنا          ضمانت     اما  .   رسد                          تصویب رئیس قوه قضائیه می

                                         جرم جدید در این قانون هم تصریح نشده است.

            همین مقاله.   3- 1             مذکور در بند      های       سیاست  (  40 )

             ، منذکور در      1383                                                                             قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصنو     (  41 )

            همین مقاله.   4- 1    بند 

  :     1394              ( و )تنوجهی،     137  :     1393                                                                    درخصوص اختالف نظرات موجود در این زمیننه، ر.ز.: )الهنام و برهنانی،      (  42 )

       ین      طنی    «                                                هنای جنایگزین حنبس و راهکارهنای اجراینی آن               مجنازات  »         المللنی     ن                      (. نگارنده در همایش بی   116

                                                                                   تعامل قانون مجازات اسالمی و قانون وصنول برخنی از درآمندهای دولنت و مصنرف آن در       »                 سخنرانی با عنوان 

        رسنانی                                                                                     به تشریح این موضوع پرداخته است. برای اطالع از گزارش این همایش بنه پایگناه اطنالع     «           موارد معین

 http://www.jpri.ir/Default.aspx?tabid=6104                             یه به نشانی زیر مراجعه شود: ئ          اه قوه قضا      پژوهشگ

                 قنانون مجنازات        100              شنود )مناده                               گذشت موجب سقوط مجازات می        قابل       جرائم                         با توجه به اینکه گذشت در   (  43 )

          گذشت است.         غیرقابل       جرائم               ( تنها ناظر به   64                                اسالمی(، شرط گذشت مذکور در ماده )

     ( در   65                موضنوع مناده )           جنرائم        خصنوص                                                        این تضییق ناموجه، ادغام اینن دو شنرط و حنذف آن در               با توجه به  (  44 )

                                                                                                   اصالحیه قانون مجازات اسالمی پیشنهاد شده است. برای اطالع از مفاد این اصالحیه مراجعنه شنود بنه سنایت     

                                            رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه به نشانی زیر:      اطالع

http://mhgh.ir/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=53

4&articleid=1255&documentid=1032 

                                                                             رسد این رأی وحدت رویه برخی از مشکالت موجود در قانون را مرتفع ساخته است، لکنن                   هرچند به نظر می  (  45 )

      نیست.                                                                           خصوص این رأی و انطباق آن با قانون نقدهایی وجود دارد که در گنجایش این مقاله     در

                                            توان در مرحله بعدی از مقنررات مربنوط بنه                                                            البته چناننه مرتکب از پرداخت جزای نقدی استنکاف کند، می  (  46 )

                                  حبس بدل از جزای نقدی استفاده کرد.

                       ای جنایگزین برداشنته    ه                                 رأی وحدت رویه در برخی از مجازات      موجب    به                           طور که بیان شد، این دو شرط       همان  (  47 )

                   باید بنا اصنالحات         گذار       قانون             رسد، الزم است                                 ی که در صدور این رأی به نظر می                  با توجه به ایرادات     اما         شده است. 

                              های جایگزین حبس را تسهیل کند.                        الزم شرایط اعمال مجازات

  (Ashworth, 2010: 54 )                                     برای مطالعه بیشتر در این خصوص، ر.ز.:   (  48 )

      دارد:         بر عهده           های زیر را       ولیت ئ           این شورا مس  (  49 )

                           زات و نظارت بر اعمال آنها،                              الف: تدوین رهنمودهای تعیین مجا

    ها.                                                      : ارزیابی تأثیرگذاری رهنمودها بر رویه تعیین مجازات

                                                      های مربنوط بنه تعینین مجنازات و انتشنار اطالعنات                    خصوص واقعیت                                      پ: ارتقای آگاهی در میان عموم مردم در

                    انی شنورای تعینین       رسن                            های سلطنتی )پایگاه اطنالع                   های صلح و دادگاه                                      مربوط به رویه تعیین مجازات در دادگاه

 /https://www.sentencingcouncil.org.uk/about-us                              مجازات انگلستان به نشانی زیر: 
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مجموعه مقاالت  ]مقاله در[ «جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر»(، 1386آشوری، محمد )

 .تهران: میزان، ری زنداناارهای کاهش جمعیت کیفاهمایش راهک

  .تهران: گرایش، چاپ سوم، های بینابین های زندان یا مجازات جایگزین(، 1394مد )آشوری، مح
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درآمدی بر حقوق جزای عماومی  واکانش در برابار    (، 1393) برهانیمحسن الهام، غالمحسین و 
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 .تهران: میزان، چاپ هشتمجلد سوم،  ،حقوق جزای عمومی(، 1394اردبیلی، محمدعلی )

هنای کیفرزداینی در قنانون جدیند مجنازات       رین جلنوه ت مهم»( 1391غالمی )میثم بابایی، محمدعلی و 
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 .55-66 :64شماره ، دادگستری

تهنران:   ،چاپ دوم، 139۲شناسی قانون مجازات اسالمی مصوب  آسیب(، 1394توجهی، عبدالعلی )

 .مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه

های حبس در نظام عدالت کیفری ایران )حال و  زینجایگاه جایگ»( 1387تبار فیروزجایی، حسن ) حاجی

 .67-88 :64دوره جدید، شماره ، مجله حقوقی دادگستریآینده(، 

مجله مطالعات ، «تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسالم»(، 1390آبادی، احمد ) ه د حاجی

 .47-68 :4سال سوم، شماره ، فقه و حقوق اسالمی

، حقوقی واکنش علیاه جارم    -حقوق جزای عمومی )بررسی فقهی(، 1394منراد )  حیدری، علی

 .تهران: سمت

تهنران: دفتنر   ، هاای کلای نظاام    مفهوم و جایگاه سیاست(، 1388رفتار حقیقی، محمدرضنا )  دولت

 .گسترش تولید علم

 مجله، «سازی گزینشی بزهکاران های اندیشه ناتوان چالش»(، 1393قیاسی ) الدین جالل ساعدی، زهرا و

 .119-139 :86هشتم، شماره  و سال هفتاد، حقوقی دادگستری

چاپ  ،جلد اول، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی کنونی(، 1393)، محمدابراهیم ناتری  شمس

 .تهران: میزان، دوم

 .تهران: طرح نو، چاپ دوم ،حقوق جزای عمومی(، 1388صانعی، پرویز )

مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسای  حرفه مجرمانه،  انعنو به(، تکرار جرم 1382غالمی، حسین )

 .285-315 :62شماره ، دانشگاه تهران

بخنش   یمدیریت خطر مجرمان؛ مطالعنه منورد  »(، 1387نژاد مهرآبادی ) عابدیزهرا ها، محمد و  فرجی

 .52-67 :5شماره  ،دوره دوم، نشریه کارآگاه، «ینویس الیحه قانون مجازات اسالم شیات پیکل
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فصلنامه حقاوق دانشاکده   ، «در نظام کیفری ایران مدت کوتاههای  حبس»(، 1387یر، محمود )مالم

 .257-269 :3، شماره 38دوره ، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

سنه بنا   ی( در مقا1375رات )مصنو   ین در کتا  تعز ییزا و حبس ییزدا (، حبس1384محمدنژاد، پرویز )

 .31-35 :46سال چهارم، شماره ، نشریه اصالح و تربیت، 18/5/1362رات مصو  یقانون تعز

، در پرتو نظرات شورای نگهبان 139۲قانون مجازات اسالمی مصوب ( 1392زاده، فهیم ) مصطفی

 .تهران: پژوهشکده شورای نگهبان

مجلاه  ، ترجمنه حسنین غالمنی،    «رش فرهن  زندانیپذ»(، 1381) ویلیامزشین، مارلین و فران   م 

 .159-175 :7، شماره 4دوره ، سیاست دانشگاه تهران پژوهش حقوق و

شناسی انگلیسی، فرانسه،  دانشنامه جرم(، 1377ی )گبی هاشمحمید حسین و  برندآبادی، علی ا نجفی

 .تهران: گنج دانش، فارسی

شماره  ،سال دهم، ماهنامه دادرسی(، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، 1385همتی، محمدباقر )

60: 12-7. 
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