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 دهیچک

در پی ناکارآمدی مجازات حبس و اهمیت روزافزون مولفه های حقوق شهروندی و حقوق شهروندی مانند حق      

ری سعی کردند، جایگزین هایی برای حبس در نظر گیرند، که اگر چه مجرر  را آزادی تن، متفکرین در حوزه کیف

در شرایطی تنبیهی قرار می دهند، با این حال وی را از آثار منفی زندان نیز دور کنند. موضوع اساسی که در ایرن 

ل الملرخصوص مطرح و بررسی شده این است که مجازات های جایگزین حربس در حقروق ایرران و حقروق بین

کیفری چه جایگاهی داشته؛ چالش ها و راهکارهای فرارو چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با اسرتفاده 

از روش کتابخانه یا به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در 

ه مجرمین و منع مجازات هرای ییرر ضرروری نامناسر  حقوق بین الملل بر رعایت کرامت انسانی همگان از جمل

، مصرادیق متعرددی از 2931تاکید شده است. در حقوق کیفری ایران نیز، قانون گذار به ویژه در قرانون مجرازات 

مجازات های جایگزین مانند آزادی مشروط، ارایه خدمات عمومی، تعلیق مجرازات و تبردیل مجرازات را ایجراد و 

ن اقدا  مهم قانون گذار اما با چالش های متعددی مهرم اسرت کره مهمتررین آنهرا فقردان گسترش داده است. ای

زیرساخت های لاز  برای اجرا و تحقق این نوع مجازات هاست. نتیجه مقاله نشان داد لاز  است بسترهای اجتماعی 

 و اقتصادی لاز  جهت اجرای مجازات هایی مانند آزادی مشروط فراهم شود.
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 مقدمه

با توجه به اینکه رویکرد کیفر حبس سزادهی، امنیت، اصلاح و بازپروری مجر  در زندان می باشد؛ اما با      

آسی  های مجازات حبس جدی و ییر قابل بخشش است. نرخ بالای جمعیت کیفری از یک سو و عد  

سعه کمی و کیفی زندان ها و بازداشتگاه ها مشکلات فراوانی را برای زندانیان و خانواده آنها و همچنین تو

جامعه به دنبال دارد و علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین اجرای مجازات حبس برای حکومت، مجر  نیز از 

د و همچنان این آسی  ها نظر جسمی، روحی، اخلاقی، بهداشتی، تحصیلی و شغلی با مشکل مواجه می شو

روز به روز افزایش پیدا می کند و خانواده زندانیان را با مشکلات خاصی روبرو می سازد. بنابراین مجازات 

حبس و زندان نه تنها در اصلاح و درمان مجرمان کارساز نیست، بلکه بعنوان کانون آموزش بزهکاری و جر  

ای فرا می گیرند؛ تاجایی که از اب جر  را بصورت حرفهتبدیل می شود و مجرمان روش های مختلف ارتک

یاد می شود. بر این اساس، از قرن نوزدهم به بعد و متعاق  کاهش « مدرسه جر »زندان تحت عنوان

استفاده از مجازاتهای بدنی همچون شلاق در بسیاری از کشورهای یربی زمینه توسعه مجازات سال  آزادی 

 .(Seymour, 2006: 73)ها فراهم گردید بیش از سایر انواع مجازات 

رویکرد جایگزین حبس مورد بررسی قرار  2931در حقوق کیفری ایران نیز در قانون تعزیرات مصوب      

در این قانون با کاهش گرایش قانونگذار به شلاق و جایگزینی  2931گرفت و برخلاف قانون تعزیرات مصوب 

شد به نحوی که در سیاست کیفری ایران توجه به این باور که مجازات شلاق با مجازات حبس سوق داده 

حبس می تواند زمینه اصلاح و درمان مجر  را فراهم سازد، مجازات سال  آزادی گستره وسیعی یافت. 

قانونگذار ایران به جانشین کردن مجازات حبس به جای شلاق تمایل داشت و در راستای حرکت در این 

پیش بینی شده بود به  2931ات های شلاق را که در قانون تعزیرات مصوب جهت فکری بسیاری از مجاز

نیز  2931حبس های میان مدت و کوتاه مدت تبدیل نمود؛ عنوان بازدارنده در قانون تعزیرات مصوب 

 (.213: 2932)ابراهیمی،  محرک قانونگذار در استفاده فراوان از مجازات زندان بوده است

مجازات حبس تنها مجازاتی است که در  23به موج  ماده  2931سلامی مصوب در قانون مجازات ا     

تما  درجات مجازات تعزیری از درجه یک تا درجه هشت وجود دارد در حالی که هیچ یک از سایر انواع 

مجازات های تعزیری با این فراوانی مواجه نیست. به موج  این ماده مجازات حبس در گستره زمانی 

و پنج سال که درجه نخست محسوب می شود و حبس تا سه ماه که درجه هشت است بیش از بیست 

پیش بینی شده است. لذا برخلاف اظهارات معاونت پارلمانی وزارت دادگستری در صحن علنی مجلس ، 

های جایگزین سیاست کیفری ایران در استفاده از مجازات حبس رو به افزایش بوده است و مجازات
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ها و در دامات اصلاحی و ترمیمی است که با هدف اصلی کاهش جمعیت کیفری زندانحبس، طیفی از اق

 2931های وارده در اثر جر ، در قانون مجازات اسلامی کنار آن، اصلاح و بازپروری مجر  و جبران آسی 

 (.213: 2931ناتری و همکاران، ی و در نظا  حقوقی ما آمده است )بینپیش

 

 کلیات -1

 نفی زندان منشأیی برای مجازات های جایگزین حبسفرهنگ م -1-1

در واقع یکی از مهمترین انتقادات وارد شده بر این کیفر، پذیرش فرهنگ زندان بود. این اصطلاح      

ساخته و پرداختهی جر  شناس آمریکایی دونالد کلمیر است. فرآیند پذیرش فرهنگ زندان، با انتقال 

هویت او، یعنی از آنچه که در بیرون بوده و به یک زندانی تبدیل شده وضعیت زندانی و از طریق تغییر 

شود. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان مجبور به قبول یک فرد پست و زیردست در است، آیاز می

شوند. زندانیان با پذیرش و قبول قواعد زندان، قسمت اعظم خودمختاری خود را سلسله مرات  زندان می

 (.213: 2912دهند )ویلیامز فرانک، از دست می

یکی از عناصر اصلی پذیرش فرهنگ زندان، درونی کردن قانون زندانیان است، که اطاعت و تمکین      

دهد. هدف یال  زندان که انباری از مجرمان به آنان به این قانون، درجهی همبستگی آنان را نشان می

های زایه نشین، فقط افراد اد است. زندان نیز مانند محلهآید، تنها کنترل و محدود کردن افرحساب می

های نژادی بوده، بطالت و بیهودگی کند. هر دوی اینها تقسیمهای جامعه جدا میزندانی را از سایر بخش

کنند و فرهنگ موجود در آنها شک، بی اعتمادی و خشونت است. مجر  از تاریخ ورود بره را ترویج می

کند، براعث تنها مجر  را اصلاح نرمیکند و زندان، نهآن، شخصیتی متفاوت پیدا می زنردان تا خروج از

گردد؛ زیرا رفرتار متقابل زندانیان و تأثیرگذاری آنران برر یکدیگر، موج  انتقال می وی تر شدنایحرفه

مناس  است. برای فهم این وضعیت کاملاً « پذیررش فررهنگ زندان»شود. مفهو  سوابق مرجرمانه مری

پذیرش فرهنگ زندان، أخذ راه و روش، »مطابق نظر دونالد کلمیر در اثر ممتازش با نا  جامعه ی زندان 

از آنجا که حبس، تجربه ی زندگی مشترک در زندان «. و فرهنگ عا  زندان است اخلاقیات، آداب و رسو 

سازی که در پذیری یا همگونند جامعهی نوعی فرآی گونهفرهنگ زندان به کند، پذیرشرا تولید و خلق می

 زندانیان( اجتماع قانون معنایها و قواعد ییررسمی )به درونی کردن هنجارها، ارزش به زندانیان طی آن

پردازند، توصیف و درک شده است. فرآیند پذیررش فررهنگ زندان، با انتقال زندان یا فرهنگ زندانیان می

زندانی تبدیل شده  یک از آنچه که در بیرون بوده و به او، یعنی هویت غییروضعیت زندانی و از طریق ت

افتد. پس از پذیرش زندانیان در زندان، آنان شود؛ این تغییر و انتقال، بلافاصله اتفاق میاست آیاز می
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ن اندازه هما شوند. بهفرد پست و زیر دسرت در سرلسله مررات  زندان می یک نرقش مجبور بره قربول

که اهمیت دارد، شماره ی زندانی جایگزین نا  او شود، لباس زندان جایگزین لباس بیرون وی شده و راه 

گردد. زندانیان با پذیرش و قربول قرواعد زنردان و مؤسسه، جایگزین روش فرد زندانی می عادی و روش

 دهند.اعظم خودمختاری خود را از دست می آن، قسمت مقررات

تر شده، حالت ایشود تا مجر  در هنگا  خروج از زندان، حرفهعوامل فوق موج  می مجموع     

 ی فرهنگ زندان شایان ذکر است، در حالی که همه یگرردد. درباره زاییِ وی بریشترخطرناک و جر 

ر واقع، پذیرد. دزندانیان در معرض پذیرش فرهنگ زندان هستند، هر زنردانی فررهنگ زنردان را نمی

فرهنگ زندان وجود دارد. عوامل  پذیرش از دونالد کلمیر خاطرنشان نمود که درجات متنوعی

کنند. به را تعیین می زنردانیان )فاکتورهای( متعددی قلمرو و محدوده ی پذیرش فرهنگ زندان تروسط

 زندان، اینکه زنردانی در عنوان مثال: پذیرش فرهنگ زندان به شخصیت، کیفیت ارتباط با مرد  بیرون از

کاری و اینکه  گروه یا نیمه اصلی زندان پذیرفته شده است یا نه، گماشته شدن در یک اصرلی هایگرروه

اند یا خیر، بستگی دارد. به علاوه، سن، نوع آیرا زندانیان، اندیشه، قانون یا فرهنگ زندان را پذیرفته

 نیز از جمله سایر شررایط مرهم هستند. سرکونت شرایط بزهکاری، ملیت، نژاد و

 ناکارآمدی زندان بر بازپروری مجرمان، عرصه ای برای توسیع جایگزین های حبس -2-1

تواند به صحنه نقض حقوق انسانی محبوسین و شیوع انواع اینکه حبس در بدترین شرایط می     

بدیل گردد، امری واضح و مبرهن بیماریها به دلیل عد  وجود بهداشت کافی و عد  نظارت درست، ت

تواند شرایط مناس  را برای بازگشت دوباره بزهکاران به جامعه است. لذا از سویی در بهترین حالت می

 رساند.فراهم کنند، امری که خطر بازگشت به رفتار جنایی را نزد آنان به حداقل می
علامیه جهانی حقوق بشر، مفاد برخی از حبس ها با هدف اجتناب از این موقعیت، باید علاوه بر ا»     

المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجموعه اصول حداقل رفتار با محبوسین، ها، مانند میثاق بینمعاهده

اند، نیز مجموعه اصول و مقررات قواعدی حمایتی از اشخاص که به هر نحو بازداشت یا زندانی شده

ری کودکان و اصول بنیادین مربوط به توسل به زور و حداقلی سازمان ملل در زمینه مدیریت عدالت کیف

ای نیز استفاده از اسلحه آتشین توسط مجریان قانون را مورد اجرا قرار دهند. همچنین در قلمرو منطقه

و اصول  1۰۰3اسناد قابل توجهی همچون قواعد اروپایی ناظر به اداره زندان، مصوب شورای اروپا در سال 

وجود دارد که جهت  1۰۰1ت از افراد محرو  از آزادی در آمریکای لاتین مصوب و رویه مربوط به حمای

اما این هدف، « باشد.گیری عمده آنها، ضرورت رعایت حداقل حقوق بنیادین فرد در فرایند اصلاح می

یر، پروری عادلانه بزهکاران، در بیشتر کشورها، خواه ثروتمند و خواه فقیعنی اصلاح، درمان و در نهایت باز
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به دلیل تور  جمعیت کیفری، فقدان زیر ساختهای لاز  و نیز محرو  بودن از نیروی انسانی متخصص با 

 مانع روبه رو شده است. 
در رابطه با نقش مراجع بازپروری، از جمله کانون اصلاح و تربیت و مراکز مراقبت بعد از خروج نیز      

گرفت. در این زمینه با وجودی که کانون اصلاح و تربیت های حبس در نظر ارتباطاتی با احیای جایگزین

با هدف جلوگیری از تکرار جر  و اصلاح اطفال و نوجوانان برای بازگشت مجدد به زندگی سالم تشکیل 

های سازنده، عد  ای، فقدان برنامهکاران حرفهشده است، به دلایلی هم چون مصاحبت نوجوان با بزه

شرایطی را فراهم کرده است که مجازات حبس جز آثار زیان بار جهت  تفکیک و طبقه بندی مناس ،

توان، زندان را عامل جر  زایی ثانویه و تکرار افزایش بزه کاری حاصلی را در بر ندارد. در این صورت می

جر  مددجویان تلقی نمود. نکته قابل توجه دیگر این است که ورود به کانون و دوری از خانواده، جامعه 

نماید. بنابراین بایستی ارتباط مددجویان با خانواده و خویشان از ی مجدد نوجوانان را بسیار دشوار میپذیر

دهد درصد قابل طریق مکاتبه و ملاقات حفظ شود. اما متاسفانه همان طور که نمودار ذیل نشان می

 کی با مددجویان داشتند.اندتوجهی از والدین، خصوصا در رابطه با مددجویان تکرار جرمی، تنها ارتباط

موضوع مهمی که در ناکارآمدی بازپروری در زندان ها می تواند صحه بگذارد، مدیریت ییر امنیتی      

زندان است. پس مسئولیت اداره زندان و بازداشتگاهها، با توجه به نوع نظا  سیاسی کشور، بر عهده 

ت، اما کم نیستند زندانهایی که توسط نهادهای مختلفی مانند وزارت دادگستری و وزارت کشور اس

نهادهای نظامی و امنیتی )در مورد جرایم نظامی و امنیتی(، وزارت بهداشت )در مورد کسانی که دارای 

هایی همچون رفاه و آموزش و پرورش )در اند یا به درمان پزشکی نیاز دارند( با وزارت خانهاختلال روانی

های امنیتی شوند. این در حالی است که هر چه جنبهو کنترل می مورد اطفال معارض با قانون( اداره

مدیریت زندان کمرنگ شود و به فراخور آن اجازه حضور جامعه مدنی داده شود، مفید تر می باشد. 

موضوعی که در اداره زندان های کشور، به نظر محلی از اعراب ندارد. شاید همین علت که ماحصل انواع 

امنیتی، اقتصادی ) سلان ها( و ....( است، گزینه جایگزین های حبس را توسعه داده  زندانی ها ) سیاسی،

توانند در بهبود است. به هر حال می تواند واقعیتی باشد که جامعه مدنی و سازمانهای مرد  نهاد می

یشتر در شرایط زندان و ارائه پیشنهادات اصلاحی نقش مهمی ایفا نمایند. محدوده فعالیت این سازمانها ب

های کاری زندانیان، کمک به بازپروری و آزادی آنان از زندان، حساس درون زندان است. تنظیم برنامه

سازی جامعه به حقوق زندانیان و راه اندازی فعالیتهای تبلیغی مرتبط با انجا  اصلاحات در زندان، 

یان ندامتگاه ها با زندانیان، مساعدت مادی و معنوی به خانواده محبوسین نظارت بر چگونگی رفتار متصد

به ویژه در زمینه حقوق بشریو حقوق شهروندی یعنی )حق بر سلامت، درمان، امنیت، آموزش( و اقدامات 
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تواند توسط این سازمانها انجا  شود. مناس  برای جلوگیری از ارتکاب مجدد، از محورهایی است که می

زیر نظر وزارت تعقی  و دادستانی است، عهده دار اصلاح  برای نمونه در کانادا سیستم اصلاحی کاناداه که

باشد، ولی مؤسسات ییر دولتی مانند الیزابت و جان هوارد و نیز نهادهای مرد  مجرمان در زندانها می

کنند. پروری زندانیان بازی میهای حمایت و نگهداری نیز نقش مؤثری در اصلاح و بازمحوری مانند گروه

کند که زندان توسط نهادهای ییرنظامی اداره شود و تما  حقوق ری عادلانه ایجاب میپروبنابراین باز

 زندانی به جز آزادی رفت و آمد، حفظ و تأمین شود.

از جمله چالش های پنهانی است که می توان در  اثرات اجتماعی و روانی مجازات های جایگزین حبس     

های جایگزین حبس ترویج و اشاعه هدف از اعمال مجازاتی زمینه این مجاازت های بیان کرد. به طور کل

المنفعه و تحت تاثیر قرارگرفتن متهم از ورود میدانی به دهی به مرد  و توسعه کارهای عا فرهنگ خدمات

ناپذیر که تواند از آثار منفی و جبرانجای حبس که میرسانی به شهروندان بهعرصه این نوع خدمات

ا کاهش دهد. همچنین احساس رضایت و تأثیرگذاری مطلوب در یک اجتماع انسانی مجازات حبس دارد ر

ای از های اخلاقی و رفتاری شایسته یک انسان متعهد و باایمان، فصل تازهبا هویت جدید و درپوشش انگاره

ایگزین های جتولد مجدد برای انجا  بهترین کارها در عالم واقعی را سب  می شود و در بسیاری از مجازات

 دهد.حبس قاضی حکم کار و خدمات اجتماعی در همان حوزه را به فرد مجر  می

های جایگزین حبس کار و خدمات اجتماعی در همان حوزه از طرف قاضی مربوطه بنابراین، مجازات     

 به فرد مجر  تحمیل که باعث می شود فرد دو نکته را از لحاظ روانی به خوبی درک نماید: یکی اینکه

جر  و فعل خطایی که فرد مرتک  آن شده است چه نوع اثرات سوئی در جامعه دارد و برای جبران کار 

خود باید تا چه حد کار و تلاش انجا  دهد تا جامعه به روال مثبت خود بازگردد. و دیگر اینکه فرد از این 

را احساس نماید که این  تواند مثبت بودن و اثرات مثبت خدمات اجتماعی که انجا  داده استطریق می

امر باعث می شود که در فرد شخصیتی اجتماعی تشکیل شود. در حقیقت ایل  افرادی که مرتک  

یابند و فرصت مفید و موثر بودن جرمی در اجتماع می شوند بعنوان افراد نابهنجار در جامعه حضور می

تواند شاهد آثار فرد از نظر روانی میبرای اجتماع را به خوبی نمی توانند درک نمایند. بر این اساس، 

مثبت کار خود به عنوان شهروند با مسئولیت در جامعه باشد. اما اگر فرد مجر  در زندان بیفتد مسلما 

چنین اثراتی مثبت و کارآمد را نمی تواند در خود ببیند و همچنین نخواهد توانست جر  و خطای که 

های جایگزین هم برای افراد و هم برای جامعه و کار اجرایی و تانجا  داده را جبران نماید.درواقع مجازا

 خدماتی مثبت است در صورتی که زندان رفتن این اثرات مثبت را ندارد.
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های جایگزین برای افراد و جامعه دارای اثرات اجتماعی مفیدی است بعنوان نمونه به پس مجازات     

رای فرد مجر  به ارمغان داشته که دامنه آن متوجه خشونت اشاره نمود که ممکن است محیط زندان ب

خانواده و اطرافیان توسعه یابد. اما اثرات کار و خدمات اجتماعی که نوعی مجازا جایگزین حبس به شمار می 

آیند ، نه تنها با خشونا همراه نیست بلکه اثرات مطلوب روانی و اجتماعی زیادی برای مجر  و جامعه را به 

های جایگزین، متناس  با مجر  و عمل خلاف قانون مورد اشت. بنابراین اعمال مجازاتدنبال خواهد د

گیرد و با آگاهی از عواق  عمل خود به ارائه خدمات عا  المنفعه های اصلاحی و تربیتی قرار میبرنامه

 .گرددیپردازد و از این طریق با حفظ روابط خانوادگی و اجتماعی به نحو مطلوبی به جامعه باز ممی

بعنوان نمونه میتوان به تاثیر یکی از مجازات های جایگزین، حبس خانگی اشاره نمود که متهمین کم      

خطرتر و آنهایی که مرتک  جرایم ییرعمد شده اند به جای اینکه در کنار مجرمین حرفه ای و خطر ناک 

رفیت های محیط خانواده برای قرار بگیرند در محیط خانواده مجازات خود را سپری می کنند که از ظ

بازسازی مجرمین استفاده می شود . بنابراین، با اجرای حبس خانگی، اعتماد به نفس و حیثیت شغلی و 

زندگی بعد از تحمل کیفر فرد مجر ، محفوظ می ماند و نتیجه آن، عد  بروز اختلال های روانی و روحی 

ست زیرا هزینه های اضافی زندان ها را کاهش در فرد مجر  می باشد همچنین برای دولت هم مفید ا

کی دهد ، شخص مجر  در محدوده منزل فعالیت می کند و به شیوه های مختلف عبور و مرور فرد 

 مجر  توسط مامور قانون تحت کنترل قرار کنترل قرار می گیرد.

جتماعی متعددی بر این اساس می توان گفت که مجازاتهای جایگزین حبس دارای اثرات روانی و ا     

 است که عبارتند از:

 نداشتن اثرات منفی زندان شامل برچس  زنی، سوء پشینه و آسی  های اجتماعی و روانی ناشی از زندان؛ 

تقویت حس مسئولیت پذیری فرد مجر  از طریق واگذاری مسئولیت اجتماعی در قبال کار مجرمانه از 

 طرف دادگاه؛

 ر  به جامعه از طریق اعمال مجازات های جایگزین حبس؛افزایش تعهد و اعتماد اجتماعی مج

 اصلاح مجر  با قبول مجازات از طرف قاضی؛ 

 حضور مجر  در جامعه و بیگانه نشدن با محیط جامعه؛

 درمان مجر  با وجه به فرصتی که از طریق مجازات جایگزین در اختیار وی قرار داده می شود؛

 مشارکت جامعه مدنی در اجرای مجازات؛

 رعایت اصول مجارات؛

 مساعدت و سرپرستی مجرمین؛
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 کاهش جمعیت کیفری؛

پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق مجازات های جایگزین حبس که باعث کاهش 

 (.219: 2931جر  و مجر  ودر نهایت پیشرفت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت )محدث، 

 

 ملاحظات اخلاقی -2

 نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. در تما  مراحل

 

 مواد و روشها -3

آوری باشد و روش جمعروش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میاین تحقیق از نوع نظری بوده 

 ای است و با مراجعه به اسناد، کت  و مقالات صورت گرفته است.اطلاعات بصورت کتابخانه

 

 بحث -4

 چالش های جایگزین های حبس -1 -4

 چالش ها و موانع در مورد آزادی مشروط -4-1-1

عد  پیش بینی تدابیر نظارتی و کنترلی توسط نهاد متصدی آن طی آزادی مشروط در قانون      

یکی از ایرادات وارده بر موضوع آزادی مشروط بود که خوشبختانه  293۰مجازات اسلامی مصوب 

این تدابیر را مقرر کرد چراکه چنین تدابیری می تواند  2931ر در قانون مجازات اسلامی مصوب قانونگذا

با توجه به فلسفه آزادی مشروط، که اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجر  و در نتیجه جلوگیری 

ارد است این است از تکرار جر  او است نقش بسزایی در کاهش تکرار جر  داشته باشد. اما ایراداتی که و

که قانونگذار به دادگاه در اجرای تدابیر نظارتی در این مورد نسبت به محکو  برخلاف تعویق صدور حکم 

و تعلیق اجرای مجازات اختیار داده است.ایراد دیگر در این زمینه مداخله نزدیکان، شهروندان، و نهادهای 

 خصوصی در نظارت و مراقبت از مرتکبین جر  می باشد.

 بطور کلی انتقادات وارده بر آزادی مشروط عبارتند از:  

آزادی مشروط را نمی توان به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان به حساب آورد زیرا از اعمال      

جایگزین های حبس این است که از ورود شخص به زندان جلوگیری شود. در حالی که در آزادی 

ید یک سو  حبس را تحمل نماید. به نظر می رسد در این مدت مشروط محکو  باید براساس قانون جد

 اثرات منفی زندان تا حدودی تاثیرات منفی خود را بر روی فرد بگذارد.
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در قانون جدید شامل افرادی می شود که قبل از این جر  هم محکو  به حبس  آزادی مشروط اینکه     

شد باعث می شود مجرمین خطرناک وکسانی که شده اند ییر منطقی می باشدزیرا همانگونه که بیان 

 دارای سوء سابقه کیفری می باشند نیز از زندان آزاد شونددر حالی که زندان برای این افراد می باشد.

عد  پیش بینی نهاد مراقبتی که از طریق آن شاید بتوان مجر  را در آینده از طریق نظارت      

در جرائم »قانون جدید مقرر نموده است:  31انونگذار در ماده الکترونیکی تحت کنترل قرار داد؛ چون ق

تعزیری تا درجه پنج ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکو  به حبس 

 را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه )سیستم( های الکتریکی قرار دهد.

آزادی مشروط را تدابیری همچون تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با بنابراین بهتر است      

انجا  دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط متهم و نظارت بر او و اجرای دقیق دستورها توسط 

یک نهاد نظارتی و مراقبتی باشد. نظارت و مراقبت چه ازطریق ابزار و وسایلی صورت گیرد و یا به بصورت 

یم اعمال شود می تواند از ناحیه شهروندان بر دیگران باشد یا از طریق حاکمیت بر شهروندان مستق

صورت پذیرد. در ارتباط با نظارت و مراقبت شهروندان باید گفت که با مشارکت و همکاری مرد  و 

کردن  نهادهای مدنی در جامعه می توان از ظرفیت ها و توانایی های موجود برای اجتماعی و نهادینه

ارزش های رایج در جامعه برای متهمین بهره جست و به این ترتی  همگا  با کاهش تراکم کاری به 

نوعی مسئولیت اجتماعی را به شهروندان آموزش داد. برای نمونه در نهاد خدمات عمومی، موسسه های 

محکو  علیه و ارائه  ییر دولتی مانند: شهرداری ها و نهادهای ارائه کننده این نوع خدمات ، با پذیرش

فرصت های کاری در اجرای این نظارت و مراقبت یاری می رسانند و حتی ممکن است نظارت بر رفتار 

محکو  علیه برای پیشگیری از تکرار جر  و گزارش موارد تخلف بر عهده یکی از نزدیکان و خویشاوندان 

هم و حضور در اجتماع باعث آموزش مورد اعتماد وی گذاشته شود که این امر ضمن آموزش و اصلاح مت

سایر شهروندان و نیز تلقی و برداشت مثبت از قانون آموزش مهارت های اجتماعی لاز ، رفع موانع جامعه 

پذیری، پر کردن خلاهای تربیتی، فرهنگ سازی و به طور کلی اصلاح و درمان شود. در همین راستا 

مجازات اسلامی در مبحث تعویق مراقبتی مقرر کرده که قانون  19و  11قانون گذار تدابیری را در مواد 

تاکید بر  11در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اعمال می شود، نکته قابل توجه در ماده 

حضور و دخالت مددکار اجتماعی در مرحله پس از صدور قرار تعویق صدور حکم است که این حضور، در 

آنان در جامعه برای یاری شان در مسیر اصلاح در کشورهای پیشرفته  کنار مرتکبین پس از حضور دوباره

سابقه ای طولانی دارد. نکته دیگر اینکه دستگاه قضایی باید تعدادی مددکار اجتماعی کارآزموده به 

خدمت بگیرد تا هر کدا  با سرپرستی تعداد معینی از مرتکبین که از نهاد تعویق صدور حکم یا سایر 
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تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط بهره مند می شوند را در مسیر باز اجتماعی شدن نهادهایی مثل 

قانون مجازات اسلامی  39الی  11همراهی کنند.در نهایت می توان گفت که سکوت ماندن متقن در مواد 

ن و رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می توا 2993و جانشین کردن این مواد به جای قانون 

پی برد که در وضعیت کنونی محکومین به حبس ابد نمی توانند از آزادی مشروط استفاده نمایند ، مگر 

  (.233: 2931شمس ناتری، انونگذار به طور صریح بیان کند )اینکه ق

 چالش ها و موانع بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران -2-1-4

اجرای تما  کیفر را قابل تعلیق  3۰خلاف قانون مجازات سال قانون مجازات اسلامی بر  13ماده      

در این «. حاکم می تواند اجرایی تما  یا قسمتی از مجازات را معلق نماید»دانسته و مقرر می دارد: 

خصوص برخی از حقوق دانان معتقدند که با اجرای قسمتی از مجازات این احساس را در متهم به وجود 

در صورتی که تعلیق بخشی « خود را پرداخته است و دیگر مدیون جامعه نیست.می آید که تاوان عمل 

از مجازات به ویژه کیفر حبس با مبانی و اهداف تعلیق مغایرت دارد زیرا یکی از مبانی تعلیق کیفر ایجاد 

انگیزه کار درست در محکو  علیه و تقویت روحیه ستیزندگی او شهوات نفس است که البته ترس از 

کیفر در شکل گیری این رفتار چندان بی تاثیر نیست، ولی وقتی قسمتی از مجازات به اعمال شود  اجرای

و محکو  علیه تلخی و سختی مجازات را می چشد، یعنی اصلاح وی صورت نمی گیرد که آثار تربیتی 

با مراقبت تعلیق بیهوده است ولی احتمال تحقق مقاصد تربیتی در تعلیق تما  مجازات به ویژه وقتی که 

توا  باشد به مرات  بیشتر از تعلیق قسمتی از کیفر است و نه تنها از نقش تعلیق به عنوان جایگزین 

 حبس می کاهد بلکه بر احساس بی عدالتی و نارضایتی عمو  نسبت به دستگاه قضایی می افزاید.

اهنگی ندارد بلکه قانونگذار همچنین در این نوع جایگزینی نه تنها قسمتی از کیفر با منطق تعلیق هم     

شناسنامه  تعیین نکرده که اگر قسمتی از مجازات اجرا و بقیه معلق شود آیا قسمت اجرا شده باید در

 ؟ محکو  قید گردد یا خیر

در خصوص عد  شمول تعلیق نسبت به برخی از جرایم که قانون گذار هم در قانون سابق مجازات      

:عد  احاطه تعلیق "به آن پرداخته و بیان می کند 13قانون جدید در ماده و هم در  9۰اسلامی در ماده 

به بعضی از مجازات های تعزیری دلیل موجهی نداردو به فرض شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید 

موج  محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران شود که همانند دیگران در معرض زیان های ناشی 

هدف تعلیق اصلاح مجرمین و پیشگیری از حوادث احتمالی در آینده « ات ها خواهند بوداز اجرای مجاز

است. نوع جر  بزهکار مهم نیست بلکه نوع مجازات و پیامدهای ناگواری آن است که باید از طریق تعلیق 

ات قانون مجازات اسلامی تنها تعلیق اجرای مجاز 13اجرای مجازات از بروز آن جلوگیری شود. ماده 
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جرایم تعزیری درجه سه تا هشت را به دادگاه اجازه داده است. ایراد دیگر اینکه در فهرست، قانونگذار 

تعلیق اجرای مجازات را منع کرده و شروع به جر  این جرایم هم به چشم می خورد که جرایم بر حس  

جه شش است. همچنین نوع بزه یا حبس تعزیری درجه چهار یا پنج یا شش و یا شلاق یا جزای نقدی در

مقرر  311ماده  2931در خصوص عد  شمول تعلیق در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 

 منسوخ شد. 2931قانون مجازات اسلامی مصوب  311شده بود که ماده مرقو  توسط ماده 

علیق اجرای مجازات در نظا  کنونی این است که این نوع جایگزینی مجازات یکی دیگر از مسائل ت     

تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی و تادیه ضرر و زیان ناشی از جر  نخواهد داشت. به فرض صدور حکم 

تعلیق مجازات امتناع محکو  علیه از رد عین، مثل مال ، ادای قیمت ، پرداخت دیه ضرر و زیان ناشی از 

د حکم در صورت تقاضای محکو  علیه از دادگاه با فروش اموال محکو  علیه به جز مستثنیات جر  مور

دین حکم را اجرا یا تا استیفا حقوق محکو  له محکو  علیه را بازداشت خواهد کرد و این بازداشت تا 

وه صدور حکم اعسار و یاپرداخت به صورت تقسیط ادامه خواهد داشت.چراکه شرط ورود خسارت و نح

مطالبه و پرداخت آن و بالاخره انصراف از حق خود تابع احکا  جداگانه است که عموماً تاثیری بر حقوق 

عمومی و کیفیت استیفا ومصلحت اسقتط آن ندارد. از این رو، در هر صورت حکم پرداخت خسارت در 

همگی مبتنی بر قانون مجازات اسلامی  12وجه مدعی خصوصی اجرا می شود و اینکه مقرره های ماده 

اصل ضرر هستند به این معنی که در نظر گرفتن ارفاق برای مجر  با هدف بازسازگاری و اصلاح او نباید 

دلیلی بر ضایع شدن حق مدعی خصوصی برای دریافت ضرر و زیان وارد شده به وی شود . بنابراین برای 

در حق مدعی خصوصی اجرا  رفع این ایراد می توان گفت که در هر صورت حکم به پرداخت خسارت

خواهد شد زیرا، امر کیفری از حقوق عامه است و ارتباطی با حقوق اشخاص ندارد. این انتقاد مطرح 

میشود که در صورت پذیرش تقد  پرداخت خسارت مدعی خصوصی بر تعلیق اولاً: قانونگذار مهلتی را 

سرنوشت تعلیق اجرای  برای پرداخت خسارت مدعی خصوصی مشخص نکرده است. به این ترتی 

مجازات مبهم می ماند و معلو  نیست که آیا باید تا زمان صدور حکم اعسار منتظر ماند؟ ثانیاً: در صورتی 

قانون مجازات اسلامی تا استیفای حقوق محکو  له در بازداشت به سر  333که محکو  علیه مطابق ماده 

قاضی با توجه به شرایط مندرج در قانون و با هدف  ببرد، تعلیق ناکارآمد خواهد شد؛ به ویژه هنگامی که

 پرهیز از اجرای مجازات حبس تعلیق آن را مناس  تشخیص دهد.

قانون مجازات  12تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده  تعلیق اجرای مجازات در حق مدعی خصوصی     

ق اجرای مجازات محکو  نسبت به تعلی"بر اساس این ماده،  .اسلامی، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد

بنابراین در  "شودحق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می
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صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه، تقاضا کند، تعلیق اجرای 

ررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.اما با مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مق

همان شرایط تعویق صدور حکم است و یکی از شرایط عمومی  13توجه به اینکه شرایط تعلیق وفق ماده 

، این اشکال "جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران است" 1۰تعویق صدور حکم وفق بند پ ماده 

ران ضرر و زیان یا برقراری جبران ضرر و زیان، دیگر موجبی برای تعلیق آید که در صورت عد  جبپیش می

 (.123: 2933)اردبیلی،  شود 12اجرای مجازات پیش نمی آید که مشمول ماده 

 شکست در این مورد واژه از استفاده ، شاید تعلیقی روز افزون متهمین آمار توجه به همچنین با     

جر  موفق نمی دانند  تکرار از گیری پیش در مجازات را تعلیق دانان حقوق از بسیاری اما مناس  نباشد

 صورت تحقیقات ولی با توجه ندارد وجود ج و نهاد تعلیق تکرار نرخ از دقیقی آمار کشور ما در متأسفانه

 سب  به است شده تعلیق شان مجازات که افرادی مجدد بازداشت بالای ، می توان گفت که نرخ گرفته

 می باشد. جدید جر  ارتکاب

 حکم مجازات تعلیق به زندان به مجر  فرستادن جای به دادگاه که وقتی بنابراین می توان گفت     

 رفتار تک تک نزدیک از کاملاً و کرده اعمال فرد بر شدیدتری و تر دقیق نظارت دهد می ترجیح میدهد،

 مراقبت و ها نظارت این چه هر که دهش اثبات قضیه این تحت نظر قرار می دهد. در صورتی که را او های

 نیز مجرمین توسط نو جر  ارتکاب همچنین و دادگاه دستورات نقض احتمال جدی و بیشتر باشد، ها

 ها از مجازات و شده گرفته آسان فرد به حد از بیش باشد نظارت کم و محدود اگر .افزایش پیدا می کند

 (.293: 2931کارآیی لاز  برخودار نخواهند بود )گلدوزیان، 

 چالش ها و موانع در مورد نطام نیمه آزادی -3-1-4

 چالش ها این شیوه شامل موارد زیر است:

 محکومیت از بخشی علیه محکو  و گردد نمی اجرا کامل بطور حبس سنتی با این روش جایگزین     

 .نماید می سپری زندان از خارج در را بخشی و زندان در را خود

 باشد می جر  تکرار از جلوگیری و مجرمین درمان و اصلاح بر مبنی ها جایزگین اجرای اصلی اهداف     

 .گردد نمی مرعی کاملاً  نوع مجازات در این

 محکو  سوی از جدید جر  ارتکاب عد  و تعهدات به پایبندی قبال در اجرایی هرگونه ضمانت فقدان     

 قانون بر حاکم اصول از که قانون یک مواد میان انسجا  و هماهنگی لزو  اصلکه  است. توجیه ییرقابل

 جدید جر  ارتکاب یا شرایط از تخلف برای مقنن که زمانی اساس این بر .مخدوش میسازد را است نگاری
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 در شده ذکر رفتارهای قبال در وی سکوت است کرده تدابیری اتخاذ ، مشروط آزادی و تعلیق تعویق، در

 .بود خواهد ییرحقوقی رفتاری آیین نامه به آن کردن احاله احیاناً  و است آشکار نقصی ، آزادی نیمه نظا 

 برابری اصل مانند کیفری عدالت فراگیر اصول از شماری به نسبت استفاده از این روش تردیدهایی     

 ایجاد از نظر صرف. است می باشد اختیاری قضایی مقا  برای نظا  این به توسل اینکه دلیل به شهروندان

 گردد، می ایجاد شدن توافقی نظریه به عطف که کیفری عدالت شدن ای سلیقه شهروندان، میان در عیضتب

 در سرگردانی این .شد خواهد کیفری عدالت نظا  در یکسان و منسجم قضایی سیاست گیری شکل مانع

 .است تمتهاف آرای صدور آنها بارزترین که نمایان می شود شکل های مختلف به مذکور راهبرد پرتو

هیبت  تا باعث می گردد گردد، می ایجاد شدن توافقی دنبال به که کیفری عدالت نظا  اقتدار شدن مخدوش

 است نتیجه ممکن در .گردد مخدوش آن انگیزی جنبه ارعاب و شود شکسته کیفری عدالت نظا  و بزرگی

 (.13: 293۰ شود )نیازپور، فراهم کیفری عدالت اندرکاران دست استفاده سوء برای بستری

 خانگی حبس در موجود چالشهای -4-1-4

سروکار دارد بر این اساس نمی  و انسانها افراد ها در نظا  کیفری با مجازات و جرایم با توجه به اینکه در     

خانگی بعنوان نوعی از  بازداشت. باشد نقص و عی  هرگونه فاقد کهبکار برد  کامل طور به را توان روشی

 روش شود که عبارتند از: این اجرای که می تواند مانع است موانعی یین حبس دارامجازات جایگز

 ندارد؛ وجود حبس دوران کردن سپری جهت افراد تمامی برای مناس  مسکن فراهم کردن امکان

متهم  خانواده و فرد برای و است اساسی مغایربا قانون طولانی شود که فرد ممکن است از مراقبت و نظارت

 نماید؛ مزاحمت ایجاد

 گرایانه نادرس برخوردهای افراطی های قضاوت شود، شناسایی شده، می متهم در آن نگهداری مکانی که

 دردسر همسایگان شود؛ باعث بعضی از افراد

 دارد مثبت اثر اول ماه چند همان در بیشتر خانگی اطلاعات بدست آمده نشان دهنده این است که حبس

 ؛اصلاحی آن روز بروز کاهش پیدا می کند و تربیتی جنبه از زمان گذشت با و

 و کافی از جنبه تنبیهی قدر ، امکان دارد به بکار گرفته شود تنهایی به مجازات در صورتی که این نوع

 گردد؛ اعمال مجازات های دیگری با بازدارنده برخوردار نباشد، بنابراین بهتر است

 امنیت بلکه بهتر نمی شود اوضاع تنها نه استفاده نشود این نوع مجازات آموزش دیده برای اگراز فرد

 مورد تهدید قرار خواهد گرفت؛ خانواده اعضای سایر و همسایگان

 مرد  میان در آزادانه نتواند باعث می شود که مجر  الکترونیکی مچ بندهای یا ها دستبند از استفاده     

 حالت این فرد مجر  از و شوند مجر  می توضعیّ متوجّه داشته باشد؛ بخاطر اینکه دیگران حضور
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را  مجرمیّت قبح رفتن بین از و انتقامجویی که این خود حس می کند سرخوردگی و شرمساری احساس

 (.31: 2933 به دنبال دارد و ممکن است فرد دوباره به سوی ارتکاب جر  سوق داده شود )ولیدی،

 انیدرم و آموزشی مراکز چالش های و منفی آثار -5-1-4

  چالش های موجود در زمینه مراکز آموزشی و درمانی عبارتند از:     

 در اردوگاه اگر ایران جمله از کشورها تحقیقات موجود در این زمینه بیانگر این مطل  است که برخی

 نرخ بر چندانی تأثیر مشروط، آزادی یا مجازات تعلیق کنند، استفاده سنتی های شیوه از اصلاحی های

 ندارند. متهمین از طریق جر  تکرار

 درمانی و آموزشی های پادگان و مراکز در هستند تر خطر کم که از نظر ارتکاب جر  افرادی معمولا     

 مواد جرایم با رابطه در یافته سازمان باندهای باید به این نکته شود که بیشتر اوقات اما شوند می نگهداری

 آنها خطرناکی جنبه حدودی تا که کنند می استفاده خود یها فعالیت گسترش برای افرادی از مخدر

 و دقیق های باید برنامه این افراد است و از انجا  دادن جر  کمتر ترس و واهمه دارند. بنابراین برای بیشتر

 سالانه که دسترسی به باندهای خطرناک را به حداقل ممکن برسد که این باندها شود فراهم متناسبی

با اختلال  را امنیت جامعه و جهان و نظم کنند و می وارد دنیا جوامع بر بسیاری معنوی و مادی خسارات

 مواجه می سازند.

 حکم صدور تعویق منفی چالشهای -6-1-4

 در سبکی نهاد یک بیشتر حقوق دانان این نوع مجازات را برای جایگزین حبس نمی پذیرند و آن را     

 را رعایت نمی کنند؛ اما در مخالفت با این دیدگاه گفته می شود آن شرایط راحتی افراد که گیرند می نظر

 گردد، در اینصورت محکمه میبر دادگاه به دوباره و کند می عمل دستورات خلاف فردی که زمانی

اعتماد دادگاه مرتک  شده  به که خیانتی سب  به و نمی گیرد سهل وی به نسبت قبل دفعه همچون

 دقیق اجرای با تا کرد خواهند سعی مجرمین بنابراین ی اعمال می شود.سنگین تری برای و مجازات

امر  همین و نمایند گیری پیش امری چنین دادن رخ از تعویق زمان مدت در حداقل مقرارت و دستورات

 از پس حتی و گردد ذهنشان ملکه کم کم قانون به احترا  و رعایت ،تعویق دوران در باعث می شود که

 اجرای و بینی پیش اگرچه .باشند پایبند قانون دقیق و درست اجرای به همچنان ین دورها یافتن خاتمه

 اجرای عد  اما گردد می مدت کوتاه های حبس ویژه به ، حبس سوء آثار از احتراز باعث نهادها این دقیق

ین موجود مورد متهمان از مجازات می شود. بنابراین بهتر است که تمامی جوان  در قوان آنها به فرار دقیق

 برای دستورات به تنهایی و شرایط یکسری تعیین و حکم صدور تعویق بر این اساس، بازنگری قرار گیرد.

 .بکارگرفته شود دیگری نیر مفید و کارساز یها برنامه از حتماً علاوه بر آن و نیست کافی اصلاح مجر 
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 مالی )جزای نقدی( های زیانبار مجازات آثار و چالشها -7-1-4

یکی از کنند. شود که بیشتر کشورها از آن استفاده میجزای نقدی جایگزین مناسبی محسوب می     

جزای نقدی است و بیشتر اند، دانان به عنوان جایگزین حبس از آن نا  بردهتدابیری که حقوق

ه عنوان دانند. تعیین جزای نقدی بهای دیگر کیفر خوبی میاندیشمندان، آن را نسبت به مجازات

جایگزین حبس مستلز  بررسی وضعیت مجر  و شرایط او و اوضاع و احوال حاکم بر عمل مجرمانه است. 

اهمیت و مجرمانی که انگیزه خفیف بودن مجازات حبس بیانگر آن است که باید در مورد جرایم کم

توازن و تناس  منطقی  شان است، اعمال گردد. رعایتپذیریاند یا سابقه آنها مؤید اصلاحانسانی داشته

معیار مهمی در تعیین جایگزین مناس  است. به همین جهت، در صورتی میان جر  و مجازات جایگزین، 

ها در تشخیص وضعیت نقش دادگاهبینی شده باشد، که برای جزای نقدی حداقل و حداکثری پیش

کننده است. جزای نقدی هرچند میزان درآمد تعیینروحیات، انگیزه، شغل وجنس، مجر  از نظر سن، 

شود؛ اما در مقا  جایگزین مجازات سال  آزادی واکنشی مناس  در مقابل جرایم علیه اموال محسوب می

های ناشی از آن و تحصیل درآمد برای دولت مورد بیشتر به منظور اجتناب از فساد زندان و هزینه

 استقبال قرار گرفته است. 

به شرح ذیل می توان در آن واکاوی نمود که چالش های جدی در اجرای آن  با این حال آثار منفی     

 مالی یا همان جزای نقدی عبارتند از: های مجازات منفی آثار و ایجاد می کند. پس چالشها

با اصل شخصی بودن مجازات ها در تضاد است زیرا خواه ناخواه اثر آن به خانواده محکو  هم سرایت      

 .می کند

صل تساوی مجازات را زیر سوال می برد زیرا رنج و عذابی که این روش بر یک مستمند تحمیل می ا     

 .کند به مرات  بیشتر از رنج و عذابی است که بر یک ثروتمند اعمال می کند

مجازات نقدی بر خلاف سایر مجازاتها قطعیت و حتمیت ندارد. اجرای این روش مستلز  دسترسی به      

 .و همکاری وی با مجنی علیه در معرفی اموال استاموال مجر  

جزای نقدی منافع زیادی برای دولتها دارد و علت اینکه آراء محاکم بطور چشمگیری مزین به جزای      

نقدی می باشد، صرفاً جنبه سودمندی آن برای دولت مدنظر بوده و شک و تردیدی وجود ندارد که در 

 .ات  اصلاحی و درمانی برخوردار می باشدبین سایر جایگزینها ازکمترین مر

 معاش، هزینه و از نظر ها مخالف است مجازات بودن شخصی اصل با اموال با توجه به اینکه مصادره     

باشد  زیاد بسیار گردد می ضبط که مالی میزان تحت تاثیر قرار می دهد و اگر را تکلف خانواده تحت افراد
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جرایم از طرف مجرمین شود  ارتکاب که ممکن است باعث مواجه می کنداقتصادی  مشکلات خانواده را با

 .نمایند تأمین را خود نیاز مورد هزینه تابتوانند

 استفاده صورت ولی در .شود پرداخت متهم خود از ییر شخصی توسط است مبلغ تعیین شده ممکن     

  .نمود ، جلوگیری رایج نقدی جزای مجازات از ناشی مشکلات از حدودی تا توان می روزانه نقدی جزای از

که جزای نقدی اخص از جزای مالی است چرا که مثلاً حکم به تأدیه شتر یا گاو البته باید عنوان کرد      

به عنوان دیه، جزای مالی است، اما جزای نقدی نیست زیرا جزای نقدی منحصر است به وجه نقد و نیز 

از یرامت شده است منظور همان جزای نقدی یا جریمه است در تما  مواردی که در امر کیفری صحبت 

 .(1۰3: 2911)ایمانی، 

گذار پنهان مانده است، ضمانت اجرای عد  پرداخت جزای نقدی روزانه به نکته ای که از نظر قانون     

 وسیله محکو  است در حقوق فرانسه در جزای نقدی روزانه که به آن جزای نقدی اعتباری نیز می گویند

روز فراتر  93۰قاضی باید ابتدا مبلغ جزای نقدی برای هر روز را تعیین و سپس روزها را که نمی تواند از 

مجموعه قوانین جزایی  292-1رود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جر  مشخص سازد )ماده 

بلغ با توجه به منابع درآمدی یورو باشد این م 2۰۰۰فرانسه( میزان جزای نقدی روزانه نمی تواند بیش از 

 محکو  مشخص می گردد. اگر محکو  جزای نقدی را نپردازد به زندان خواهد رفت.

گذار ایرانی مدت جزای نقدی روزانه را در تما  با مقایسه حقوق ایران و فرانسه ملاحظه می شود قانون     

ین کشور دادگاه به بیش از یک سال و یک موارد بالاتر از قانون فرانسه تعیین کرده است، چه آن که در ا

گذار ایران در موارد مندرج در هزار یورو نمی تواند جزای نقدی روزانه را تعیین کند در حالی که قانون

بندهای پ و ت، تا دو و چهار سال پرداخت جزای نقدی طول خواهد کشید البته تعداد روزهای محاسبه 

ه ممکن است یک چهار  تا یک هشتم درآمد محکو  باشد شده بستگی به مبلغ جزای نقدی دارد ک

هزار تومان برابر روزی بیست هزار تومان باشد و دادگاه یک  3۰۰برای مثال شخصی که درآمد ماهانه اش 

 3۰۰چهار  درآمد او یعنی پنج هزار تومان را در نظر بگیرد حال اگر او مرتک  بزه هجو موضوع ماده 

روز یعنی شش ماه را تعیین کند، میزان کل جزای  21۰و دادگاه میزان قانون مجازات اسلامی شود 

تومان بالغ خواهد گردید با این وصف چنین به نظر می رسد دست قاضی فرانسه بازتر  3۰۰۰۰۰نقدی به 

 از قاضی ایرانی در فردی کردن مجازات باشد. 

س کمتر از سه ماه و یک روز ها که مدت حبطبق قانون سابق اعمال مجازات حبس توسط دادگاه     

بود به جزای نقدی تبدیل می شد البته در آراء محاکم اختلاف نظر وجود داشت در قانون جدید مجازات 
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ماه حبس باشد به جای مجازات حبس مرتک  جر  به  9جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی 

 مجازات جایگزین حبس محکو  می شود. 

توان به عد  پرداخت آن ر قال  معای  آن، اعمال مجازات جزای نقدی میپس چالش جزای نقدی د     

رو با توجه به از سوی افرادی که تمکن مالی ندارند و درنتیجه، معرفی آنان به زندان اشاره کرد. ازاین

اختیاراتی که قضات در تعیین میزان جزای نقدی دارند، بهتر است هنگا  صدور حکم به جزای نقدی، 

، محکومان کمتری به علیه را در نظر گیرند. در این صورتمالی و وضعیت اقتصادی محکو  استطاعت

شوند. اما از جمله محاسن این مجازات جایگزین حبس علت عجز از پرداخت جزای نقدی روانه زندان می

توان به تدوین قانونی درخصوص جزای نقدی به منظور جلوگیری از زندانی شدن سریع محکومان می

 اشاره کرد. این تدبیر همچنین از نظر اقتصادی به نفع دولت است. 

در یک مقرره نقض یرض « تکلیف» و « تخییر» در نهایت باید عنوان کرد نکته قابل تأمل این که      

برای قاضی اجرای احکا  ایجاد تکلیف « تأسیس حقوقی تشویق»است. شایسته این بود که قانونگذار در 

ویه قضائی این نقض یرض را مرتفع سازد. نکته دیگر اینکه می تواند به جزای نقدی این می کرد. شاید ر

نقد را وارد ساخت و آن مربوط به وصول جزای نقدی است که یالباً با اشکال مواجه می شود، بدین 

 ترتی  که اگر محکو  علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، نهایتاً حکم مجازات حبس او صادر می

 شود، امری که با صدور مجازات نقدی قصد جلوگیری از سل  آزادی او را داشته اند.

 المنفعه عام خدمات مجازات منفی نتایج چالشها و -8-1-4

 که هستند ای گونه به از آنجائیکه این نوع مجازات دارای نتایج مثبت می باشد و بیشتر آثار منفی آن     

 مثال: برای آمورد. عمل به جلوگیری ها نآ از توان می تلاش و دقت کمی با

 در خدمت انجا  و المنفعه عا  خدمات به وی محکومیت باشد، جامعه معروف افراد از محکو  فرد اگر     

 بود. خواهد تر آمیز تحقیر برایش سایرین به نسبت خاص مکان

بلکه با  نباشدمفید  او خدمات است ممکن تنها نه نباشد، فرد های توانایی به با توجه خدمت نوع اگر     

 .می تواند وارد نماید نیز هایی کار خسارت انجا  در انجا  اشتباهاتی

می کند، بر  آمد و رفت آنها با آزادانه و سایرین افراد قرار دارد با ارتباط در متهم با توجه به اینکه فرد     

 حالت این .دهد انحراف سوق سمت به را آنها و تاثیر منفی داشته اطرافیان روی بر تواند این اساس می

 .خطر بیشتری را تهدید می کند باشد جوانان و نوجوانان با درارتباط خدمت ارائه که زمانی

رفتارهای ناپسندیده  با و داشت نخواهند مناسبی برخورد المنفعه عا  خدمات به محکو  فرد با مرد 

 شوند.آزار و اذیت آنان می  سب  و کرده تحقیر را مجرمین
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 (.31: 2911احمدی، ) پذیرند نمی خدمات انجا  جهت را متهمین آسانی به مؤسسات و هانهاد

 اجتماعی حقوق از محرومیت مجازات چالشهای -9-1-4

مساوات و برابری است بعنوان  مجازات مغایر با ویژگی این نوع که که اعتقاد دارند حقوقدانان برخی از     

 و ارتشیان مثل محسوب می شود سنگینی بسیاری مجازات برای یخدمت دولت از مثال بیرون آمدن

چنان مهم نباشد.  مقابل شاید برای افراد دیگر نشان های خود استفاده نمایند، در که نتوانند از نظامیانی

 جایگزین محرومیت، بعنوان مجازات مجازات حال حاضر به در گفته میشود انتقاد وارد شده این جواب در

 فرد هر برای را مجازاتی قطعاً پس است اختیار کیفر دارای نوع انتخاب در نیز دادگاه و شودنگریسته می 

 .باشد انصاف دور از یا و اثر بی اینکه نه باشد داشته را اثر بهترین و بیشترین که در نظر می گیرد

 منجر اندتو می حقوق و مزایای اجتماعی سری یک از افراد از بعضی محرومیت که بیان شده همچنین     

 حقوق از محرومیّت جهت کاری به در متخصص فردی شودو یعنی اینکه اگر دیگر افراد به ضرر به

رساندن به سایر  نماید، باعث ضرر وظیفه انجا  شغل مورد نظر به ایفای وظایف بپردازد در نتواند اجتماعی

 منطقی و اصولی حدودی تا واندمیت انتقاد این .می باشند او تخصص و حرفه به نیازمند که افراد می شود

کارآیی باشد را انتحاب  و دارای اثرات مفید و مناس  مجازات کند می تلاش بیشتر مواقع دادگاه ولی باشد

 نظر به شغلی مورد حوزه در مدتی مرتک  جرمی شود، برای فردی بنابراین بهتر است که ، می کند

 .ادامه ندهد فعالیت

 خاص در منزل با محل اقامت به اجبار یا اقامت از محرومیت تمجازا اجرای چالشهای -11-1-4

 زمانی دارای مزایای می باشند اما دارای اثرات منفی نیز می باشند. بعنوان مثال ها این نوع مجازات      

 روی بر فرداثرات منفی آن است ممکن کند می خاص مکان در اقامت به مجبور را که دادگاه فرد مجرمی

 شود. همچنین یافتن جر  ارتکاب به گناه بی افراد کردن وادار داشته باشد وباعث آن منطقه ساکنین

 مرد  اگر حتی و آسانی در دسترس نمی باشد به باشد متهم فرد پذیرش طال  آن مرد  که مکانی

 بفرستند مکان آن در را برای اقامت محکو  فرد آنها، موافقت عد  گرفتن نظر در بدون یا و بپذیرند

در نظر می  مجرمین آمدن گرد برای مکانی بعنوان منطقه آن به مناطق مجاور و ها محلّه سایر ساکنین

 نوع آن مناطق را به دنبال خواهد داشت. این ساکنین به وتوهین تحقیر و محل شدن گیرند که جرمزا

اصلاحی هم نمی توانند ار جنبه  خیلی و نداشته ارعابی جنبه ها مجازات در مقایسه با سایر کیفرها

 (.93: 2931برخوردار باشند )والهی و احسان پور
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بنابراین می توان گفت که انواع مجازات های جایگزین حبس با چالش و موانع اساسی روبرو می      

باشند و آن هم نهادینه نشدن و عد  فرهنگ سازی لاز  برای افراد و قضات در سطح گسترده ای می 

بر اساس نظر و اختیارات قضات می باشد نه بر اساس جر  که باشد . همچنین نحوه صدور حکم بیشتر 

فرد مرتک  آن شده است که این عوامل باعث می شوند که مجازات جایگزین حبس در جامعه به ندرت 

 اعمال و از تاثیرگذاری زیادی هم برخودار نباشد.

 

 نتیجه گیری 

های زندان و عد  کارایی بازپروری  ماحصل آنچه در فلسفه جایگزین های حبس که در پرتو چالش     

مجرمین بیان شد، به صورت خاص چالش هایی را نیز می توان در حوزه جایگزین های حبس برشمرد. 

عد  نهادینگی و فرهنگ پذیرش آثار مفید آن می تواند در پذیرش این رویکرد های نوین هجمه داشته 

و موانع اساسی روبرو می باشند و آن هم باشد. پس انواع مجازات های جایگزین حبس به یک چالش 

نهادینه نشدن و عد  فرهنگ سازی لاز  برای افراد و قضات در سطح گسترده ای است . همچنین نحوه 

صدور حکم بیشتر بر اساس نظر و اختیارات قضات می باشد نه بر اساس جر  که فرد مرتک  آن شده 

ین حبس آن همچنان در جامعه به ندرت اعمال و است که این عوامل باعث می شوند که مجازات جایگز

از تاثیرگذاری زیادی هم برخودار نمی باشد. و اگر این نوع خلاء ها و موانع همچنان تداو  پیدا کند. نظا  

حقوقی در اعمال اینگونه مجازات دچار سردرگمی و نمی تواند با اجرای آن به نتایج مطلوب در زمینه 

این برای تاثیر پذیر مجازات های جایگزین حبس در نظا  کیفری نخست باید جر  زدایی دست یاید بنابر

به فرهنگ سازی و نهادینه کردن در جامعه بپردازیم و در صورت امکان از تجربیات کشورهای که در این 

زمینه موفق و پیشرو می باشند، استفاده نماییم تا شاهد کاهش جر  و اثرات سوء زندان در بخش های 

 شور باشیم. مختلف ک

به هر حال نظا  عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران تجربۀ جدید و گسترده ای از اجرای      

های ییرحبس را آیاز خواهد کرده است. این تجربه مبتنی بر پشتوانه های علمی وسیعی مجازات

ت که مجریان باشد و نمونه های عملی متعددی در سراسر جهان داشته است. بسیار حائز اهمیت اسمی

ها، امور مربوط به قانون مجازات اسلامی خصوصاً مدیران محتر  قضایی، قضات محتر ، مسئولان زندان

های ضابطین دادگستری، مددکاران و مأمورین مراقبت، نهادهای خدمات بگیر ناشی از اجرای مجازات

باشند و برای موفقیت این جایگزین و عمو  مرد  درک درستی از ابعاد وسیع تحول انجا  شده داشته 

تجربه، هر یک به نوبۀ خود نقشی خوب و مؤثر بر جای گذارند.در این زمینه همه باید به نحوی عمل 
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کنیم که جرایم در کشور، کاهش یابند، اصلاح مجرمین ارتقا یابد، بازگشت مجرمین به اجتماع و عد  

ات عمومی برای ساختن کشور یک ارزش تلقی تکرار راه نادرست قبلی روز به روز تقویت شود، انجا  خدم

های محکومان از بسیاری از عواق  منفی که شود نه اینکه خدمات دهنده احساس کوچکی کنند، خانواده

شد رهایی یابند. به امید اینکه در فرایند اجرای ها میدر صورت اعزا  محکو  به زندان گریبان گیر آن

برنامه راهبردی برآییم و روحیه عفو و گذشت و انسانیت و نه  عدالت بتوانیم سربلند از اجرای این

 سختگیری و انتقا  و کینه جویی در همه ما تقویت شود.
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