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Challenges facing the public service as an alternative to imprisonment (with 

emphasis on jurisprudence) 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the challenges facing public service as an 

alternative to imprisonment and the research question was designed as follows; 

What are the challenges facing Iran in using public services as an alternative to 

imprisonment, and what are the solutions to overcome these challenges? As the 

leading research is in the field of qualitative studies, the necessary information is 

gathered through library study and review of the theoretical foundations of the 

subject, analysis of the findings of previous researches and records, and taking 

notes of the sources and opinions under study. ¬Counted, described, classified and 

analyzed. The results showed that cultural, economic and political challenges are 

major obstacles to the implementation of public service punishment as an 

alternative to imprisonment. Therefore, cultural strategies such as training 

traditionalist judges and avoiding populist criminal policy and solving economic 

and political challenges can pave the way for reducing the prison population and 

issuing alternative votes to imprisonment. 

Keywords: Public Service, Punishment, Strategies, Alternative to Prison, Judicial 

Procedure, Challenges. 
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عنوان مجازات جایگزین حبس )با تأکید بر رویه المنفعه بههای فراروی خدمات عامچالش

  قضایی(

 1قاسمعلی توسلی

 2مجتبی فرح بخش 

   چکیده

حبس انجام   عنوان مجازات جایگزینا منفعه اههای ف اسوی خفمات عامپژوهش حاضر  اا هف  ا سیرچ لا ش

عنوان  اه ا منفعهعام زمینۀ ایررافادا از خفمات دس  ای ان  ؛ کشرروسگ دیفگونه ط ح و مسرره ه پژوهش این شررف

هرا لره ساهرراسهرایچ هرایچ مواجره ایرررر و ا ای ا ون سفرر از این لرا شحبس ارا لره لرا ش  مجرازات جرایگزین

ای و ا سیررچ  سو دس زم ة مطا عات کیفچ ایرررا از ط یم مطا عۀ کااانانهاز آنجا که پژوهش پیش وجود داسد؟

ا داسی از منااع و آساء موسد و یادداشررر  های پیشررین و فیشهای پژوهشمبانچ نظ ی موضررو ا لی یی یافاه

های  داد که لا ش نشران پژوهش  ناایج. لی یی شرف  انفی وآوسیا لوصری،ا طبهها سیرچا اطععات ززم جمع

  عنوان مجازات جایگزین ا منفعه اهف هنگچا اقاصررادی و یرریایررچ از عمفا موانع اج ای مجازات خفمات عام

گ ا  گ ا و دوسی از ییایر کیف ی عوامنگچ از جم ه آموزش قضات ینر حبس ایر. اناا این ساهراسهای ف ه

لوانف ساهگشررای کاهش جمعیر اف ادد دس حبس و صررفوس آسای های اقاصررادی و یرریایررچ مچو سفع لا ش

  حبس ااشف.  جایگزین

  ها.  حبسا سویه قضایچا لا ش ا منفعها مجازاتا ساهراسهاا جایگزینخفمات عام :هاواژهکلید 
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 مقدمه

های شرفیفی از هاا ااعث ا وز واکنشصرفوس احرام حبس اه صروست گسرا دا و ناکاسآمفی و اازلو یف آیری  

های زیادی جهر ج وگی ی از وسود اف اد اا ج ایم یرربب اه حبس یرروی حهوقفانان شررفا ایررر. آنان لعش

 ایا لعاسضمج م ح فه لو یف و ج م نمودنف که یرچ از اقفامات آنهاا مجازات جایگزین حبس ایررر. آموزش

اازی اقاصرادیا   هایزینهمعنویا افزایش ایماسیهاا ه و  مادی  منااع سفان مجازالهاا هفس  اودن شرنصرچ اصری  اا

 از جامعه پس  ا ای حبس اه میروم  اف اد شرفن طبهالچا خط ناک   شررا  و فه  هاا لشرفیفخانوادا  ف وپاشرچ

که   هسرانف دزی چ  از جم ه... اف اد میبو  و دس  مسرهو یر   احسرا  سفان این از  و حهاست حس آزادیا ایجاد

 هاینظ یه شررسرر  از نمایف. اعفمچ غی معهول سا  منیو   یراخااس این  سویۀگسرا ش اچ و حبس سشرف ادامۀ

  نامانایر  و اصرعح و دسمانا  نظ یه دس ساهب دی یرعح  عنواناه حبس مجازات شرفن  دسمانا اچ اعاباس و اصرعح

 کیف ی  یرامانه  دس  خاص و عام  شرری  حبس اه  جایگزین  مجازالهای سشرف مجازالهاا شراهف اهفا  اا آن اودن

 قضایچ  دیاگاا  دس لنفانچ  اعمال این دیاه از مجازالهاا یااهه  و چ هسایم اسوپایچ  کشوسهای  اازخصکشوسهاا  

ه  لنف ناکاسآمفی حبس و عواق  آن می ز شرررفا و قانون نیز دس مواسد خاصرررچ    نفاسد؛  انهعب از اعف ای ان

  ها ا داشرر  سیرف اه خاط اما اه نظ  مچ  گذاشراه ایررا ااز  حبس از  غی  هایچحرم  صرفوس  ا ای سا قضرات دیرر 

  شرر ای    ا یررف و  لصرروی   اه  زمینه این دس ل یشررفا   نیاز ایررر قوانین  موجود  قانون از منا ،  لفایرری  و

 شود.   اصعح خصوصچا  شاکچ  گذشر  ماننف  زوم قانونا دس  موجود میفودکننفا

 ی صررد  ا و یرر کواگ لفاای  یررزادهچ انفیشرره و از حبسا اا هف  پ هیز  جایگزین  مجازالهای  مجموعۀ

 حبس هنوز  عنوان کیف  و اازاسی یرزادهنفا لصروی  شرفا ایرر. این دیراه از کیف های جایگزینلفوین و اه

  گونه مجازالها معفودد این اعمال اما نیسرا لوجه میی  دس ای ان لنفان قضایچ سویه از انف و ایافادانشفا نهادینه

 ا   قضرایچ  جفیف  ح کر  این  مثبر  لأثی   ج ایما نشرانگ  اه  کننفا  سیریفگچ  دادگاههای و  دادیر ا قضرات  یروی از

 و  خراط  ویژگچا شررر ای اره ا منفعرهعرام  حبسا خرفمرات  هرایجرایگزین  انوا   از میران  .ایرررر   جرامعره  ازهرراسان

عنوان  ا منفعه اهخفمات عام  ایرر؛  ک دا  ج     خود سا اه  پ دازاننظ یه  و حهوقفانان  ایشرا   لوجه  خصروصریالش

  می ومیر و  نهفی  سایگانا جزای  عمومچ  م اقبرا خفمات دوسا  یب ایرر از  عباست  حبس  جایگزین مجازات

آنها  ج م  که مواسدی شررونفا دسمچ ج م م لر    مافاولچ ع ی  اه که  سویر دا اف ادی این  اا  اجاماعچ.  حهوق از

  اه ا   حبس  جایگزین مجازات حبسا از مجازات لیمی  جایاه لواننفااشرفا مچ نفاشراه  شرفیفی  اجاماعچ آثاس

 و  ایرر  ما چ  اج ایچ ضرمانر   داسای اول  لوان اشراسا ک د  دیراهحبس مچ  جایگزین  مجازات دیراه اه دو. اب نف

 دس  مج م سوحچ و سوانچ  وضرعیر  اه  لوجه  اا که آموزشرچا  و  ل ایاچا اجاماعچ  اج ایچ ضرمانر   داسای دیگ ی

  مجازالها   نو  این  اج ای مجازات نیز اازپ وسی مج م ایر. دسهف  از اعمال ه  دو دیراه  .  شرودمچ  گ فاه  نظ 

 سا  خود سوزانه  هایفعا یر  همچنان و  ااشرف نفاشراه حبس  اا  لمایرچ هیچ  ع یه میروم لا  ایرر   ا  جب ان یرعچ

. اپذی د احرام  اج ای  قاضررچ  نظاست لیر  سا  هایچمیفودیر   حبس از ای ون دس  ایررر  ناگزی  کنفا و چ حفظ

 ازهرراسا اره  لرا  ایرررر   سایگران  و  مزد  پ داخرر   ارفون  و  کیف ی  میرومیرر   نو   ا منفعرها یربامعر   کراس  اره  اشرررا رال

 نیز  وی  خرانوادا  این  ا   نرفهرفا ععوا  انجرام  سا  اموس  قبیری  این  و  نمودا  دسک   سا  خود  ازا  نارایج  ف دی  صررروست

 از شرود ومچ ف اهم  جامعه  دس  وی  لنصرص از ایرافادا  نگ دد. همچنینا زمینه مانبه  او  خع  انجام اه  نسربر 

 لنف ه  داسدا مب  چ  امران اوقات از  گاهچ ا باه. گ ددمچ  پیشگی ی ایح فه مج مچ اه  ازهراس یب  شفن لبفیی

  عمومچ  خفمات  یرراعر  میزان.  شررود  پ داخر  او اه مج م کاسآمفی حس لهویر   ا ای خفمات  ازای  دس  جزئچ
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 سوز دس  یراعر  هشرر   لا غی شراغیا یب  ازسگسرال  اف اد  ایراثنای  ایرر. یعنچ اه ما ی   حبس زمان  مفت  ا حسر  

 شود.  گماشاه مچ کاساه ا منفعهعام  و خی یه  مویسات دس  عمومچ خفمات مج م اه ف د

 لفر ات  گ دد و  ارازگو   و  لبیین  جرامعره  ا ای  حبس  جرایگزین  قوانین  اعمرال  مثبرر   ضررر وست داسد کره آثراس

 دادا لویعه و ف اهم  ا منفعهعام  خفمات اه میرومان  اراسگی ی شودا زمینه  اصعح  جامعه  یزاگ ایچ و یزادهچ

 این  دقیم  اسزیااچ و  ع مچ  شررنایررچگ دد. آیرری   اسائه و  اینچپیش قضررات ا ای  آموزشررچ  هایشررودا و ا نامه

 مهامات و ط حا قضات مج ی نهادهای  نهادهاا کاسکنان از وییعچ طی، پی امون ف اوان  مطا عه  مسا زم مجازلها

  آمیز موفهیر   معیاسهای اه نسربر   مافاولچ دیفگاا  احامازً  که کسرانچ ایرر  لمام و  کیف ا ازهراسان لعیین مسرهول

هاا  سیرانه و  عمومچ  افراس یروی از  جنایچ  یریایرر  مفی ان  و  یریایراگذاسان ااشرنف. ل ا که  داشراه  مجازالها این

 ق اس  کیف ی عفا ر   هاییریایرر  و  هاا نامه هنگفر   هایهزینه و ناکاسآمفی از  ناشرچ  فشراس  مع ض دس  همواسا

 دس  یرررزاگ ایرانره  هرایجنبره فهرفان  مج مران و  ارا  قراطع  ا خوسد دس  عمومچ  اناظراسات د یری  همچنینا اره.  انرفداشررراره

 کیف ی  عفا ر  دیگ   هایا نامه یرای   از ایشرا   مجازالها سایگانا این  عمومچ خفمات  ویژااه  جایگزین  کیف های

  مسررام    نظاست  منسررجم و  سیزیا نامه  و ط احچ  اا اایفسیررف  اه نظ مچ  ا وانفاودا ناکاسآمفی الهام مع ض دس

 اسلراب  لر اس ا  حبس جایگزین مجازات اعمال  مفیف  کاسک د  مفاوم  قوانینا سصف اج ای  نیوة ا   کیفچ و کمچ

  ویژا اه  حبس  جایگزین  مجازالهای دقیم  جهر اج ای  دس  گام  ا داشران و  موجود مشررعت  حی ج ما نسربر اه

 . ک د اقفام سایگان ا منفعهعام خفمات

طوس  اه لوانفمچ که  ایرر   هایچجایگزین حرم  جم ه از( ا منفعهعام) سایگان  عمومچ  خفماتسیرف  اه نظ  مچ

اجاماعچا    مجازالهای قضرایچ و زییه لویرعه دس ساهب دی  هایحبس شرود و ا ایرا  ا سیرچ  جایگزین مسراهیم

  ایرعمچ  مجازات قانون.  شرود  ل هچ  حبس  جایگزین  ساهراسهای مهما ین از  یرچ  ا منفعهعام  یا  عمومچ خفمات

 سا  ا منفعرهعرام  خرفمرات  جم ره  از  حبس  هرایجرایگزین  و  پ داخاره  حبس  جرایگزین  مجرازالهرای  اره1392  مصررروب

فهفان سویه قضرایچ ا ای ا زام قضرات یرازی آساء اه شر ای  و مشر و   .ایرر  پذی فاه شر ایطچ  سعایر   اه مشر و 

ها و لفایری  ماعفد قضرات از ا منفعها ا داشرر عام خفمات  ویژااه حبس  هایاه صرفوس آسای مناج اه جایگزین

 و  شود. موانعقانون موجودا ااعث نادیفا گ فان مفاد و مزایای این قانون لوی  قضات دس موقع صفوس آساء مچ

جایگزین   ا  مجرازالهرای ناظ  ایرررعمچد مجرازات  قانون دس  موجود  ااهرامات و  هاخعء و  لهنینچ عفیفا  لیرفیفات

اعمال   اه سغباچ  گونههیچ قضرات که شرفا  یرب   این مجازات  اج ایچ نامه ناکاسآمفی آئین و  ناسیرایچ  و حبس

گ ا و نفهنف. معحظات ف هنگچا اجاماعچ و یرریایررچ قضررات یررنر  نشرران  خود از حبس نوین  هایجایگزین

مشرراسکاچا اا انفیشررۀ اازپ وسی و   جنایچ  و یرریایررر  لهنینچا قضررایچا  جنایچ  اصرر اس آنان ا  لفاوم یرریایررر 

  لوجه  اا  شرود. قاضرچمیوس مچزدایچ یرننیر نفاسد و ااعث لفوام یریایرر حبسیرازی مج م و حبساجاماعچ

 جامعه  اه ازهراس  یراز اازگشرر زمینه که نمایف اسائه  قانون از لفسری ی لوانفمچ مهاضریات پ ونفا و  خود دانش اه

 ف. هف  از اعمالکننپوشرچ مچساحاچ از این ظ فیر قانونچ لشرماه و چ ا خچ از قضرات  ااشرف او  اازپ وسی و

لوانف ا ای  ایرر و قاضرچ مچ زنفانها  کیف ی  جمعیر  کاهش ازهراس و اازپ وسی  و اصرعح  مجازالهای جایگزین

 پ وانه افون ساننفگچ ساننفگچا  لصررادفات از  ناشررچ غی عمف  قای و  غی عمف  صررفمات ج ایمچ همچون  ای اد

جایگزین   حرم  و... میی  زیسرر   ع یه ج ایم  منفسا  مواد اا  م لب  از ج ایم  ا خچ عفوانچا سیرمچا لصر فات

 مهم  ما ی های ا خچ  انگاشرران  نادیفا  وفوس اه دس این مواسد نیز  صررادسا  آسای  حبس صررادس کنف. اما دس ا سیررچ

. این مطا عه اا  مشرهود ایرر  قضرات  یروی از م لر ا لأهی و شر  چ  ج ما یرنا جنسا وضرعیر   نو  همچون 
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هرای  عنوان مجرازات جرایگزینا منفعره ارهخرفمرات عرامگی ی از  اه ا  هرای ف اسویو دیگ  لرا ش  نظ  اره این موانع

کنف؛   ا سیررچ دس این زمینه یرراز سااقاعف اه عنوان منبع  قضررایچ نهش سویه  حبسا دس صررفد ایررر  مجازات

 مط ح مواسد ا   افزون(ا قضرایچ  سویه) کیف ی  میاکم از صرادسا آساء  موسدی لی یی و لجزیه ا  لریه  همچنینا اا

 مجرازات  قرانون اره  لوجره  ارا(ا  سایگران  عمومچ خرفمرات)  حبس  جرایگزین  مجرازات  ساهرراسهرای و  هراشرررفاا لرا ش

لی یی   و  هاا لجزیهکشروس دیگ   اقاضراا قوانین  صروست دس و ای ان  کیف ی حهوق دس 1392  یرال مصروب ایرعمچ

 .شودمچ

 پژوهش . مبانی نظری1

  لوجه  اا.  دهف  اسائه  واقعیر   از  ل ینسبااً ع مچ لا لی یی  کنفمچ کمب  لی ی گ  اه که  ایر   اازاسی مثااه اه نظ یه

 دس  ایرث   ایران  اره  آن  قرا ر    دس  و  نمود  لع ی،  نظ ی  لهراسلوب  یرب  ایرررر  ززم  حهوق  دس  هرانظ یره  کث ت  اره

مانایر  اا این سویر دا دس این انش اه ا سیرچ مبانچ نظ ی و پیشرینۀ .  پ داخر  پژوهش موسد  موضرو  موسد

 شود.  مطا عالچ موضو  پژوهش پ داخاه مچ

 مکتب تحققی. 1-1

 از زدایچ سیشرره دس یرچج مدهف که مطا عۀ و انفیشرره مبنایچ ج م و ا سیررچ مبانچ نظ ی پژوهش نشرران مچ

  اینچ پیش  اره  لوانمچ  مرار    این  لرأثی ات  مهما ین  حهوقچا یعنچ مرار  لیههچ داسد. از  مررالر    ازسگا ین

 یر دمفاسی  اه  لیههچ مرا  .  ک د  اشراسا  مجازالها ک دن ف دی نظ یۀ  و ج م از  پیشرگی ی ا ای  لأمینچ اقفامات

اه جای   زمان آن لا شررنایررچج م  هاییافاه ا  شررگ فچ  لاثی ات  لوانسررر  ان یرو ف ی و   ومب وزوا گاسوفا و 

 نظی  مواسدی  و خط ناکا اازپ وسی  ج ما حا ر   فیزیو وژی دزیی اه  اساداا اعاهاد نفچ ا   مبانچ  انفیشره اگذاسد؛

 داسای  لیههچ  ایرررر. مرا    لیههچ  مرا   نظ یات و مطا عات ا   مبانچ شرررنایرررچج م  هاییافاه  جم ه از  آن

  اجاماعچ   مسررهو یر  مرا    این  نظ  ایررر. از جامعه  و اشرر   نو  طبیعر  موسد دس  خاصررچ نظ یات و  دیفگاهها

 ج م  ع ر  مج م اه اف اد از لون ا خوسد اا اعضرچ  ط فچ از. شرف خواهف  اخعقچ  جایگزین مسرهو یر  ازهراس

(. 110   1397شرررود )امامچا   یاظ اف ادی  لنین ا ای  لفاای  لأمینچ اقفامات و  اایف  ایررررا پس ناپذی   اجاناب

 انسررانچ ازهراس  که ایررر  آن  داسدا گویای داسوین لفسیجچ لرامی نظ یه سیشرره دس  که   ومب وزو  نظ یه  ایررا 

  اعاهاد  ایرر. او اا فط ا  یا و مادسزادی مج م اه  معاهف  ایرر.  ومب وزو مانفا  لرامی ااافایچ  م احی دس  که  ایرر 

 (.  74  1384نیسانف )صفاسیا  معا جه  معاهف ایر که مج مان قاایداسدا لون  اعفام اه

مرا  لیههچ یب مرا  لج اچ و مبانچ ا  آزمایش و مهایسره ایرر که ا ایرا  آن مج م از نزدیب موسد 

گی د. دس این مرا  اصی ک چ آن ایر که نو  جب یر ما اا عوامی زیساچ و سوانچ هم اا ایر.  مطا عه ق اس مچ

دانسر. ف ی جب یر زیساچ  مب وزو سا لعفیی ک دا و ج م سا حاصی ش ای  اجاماعچ و ف دی مچان یرو ف ی 

ا ایررا  مطا عات گ ی و کا ه دو قانون سا مط ح ک د. قانون اشرربا  جنایچ و قانون فوق اشرربا  جنایچ. او دس 

نچ از ازهراسی وجود  ایث قانون اشربا  جنایچ اععم ک د که دس یب میی  اجاماعچ معین میزان مسرام  و معی

داسد. اه موج  قانون فوق اشرربا  جنایچا ه گاا دس یب میی  اجاماعچ یب واقعه غی عادی سد دهف منج  اه 

شررود. اه میا اینره این واقعه و شررود که این ل یی  سواا  ااعث افزایش ج ایم مچل یی  سواا  اجاماعچ مچ

  1384یااف )نجفچ اا نفآاادیا گ معمول سا خود ااز مچآثاسش لعفیی شرود ج یان ازهراسی دس این جامعه آهن

17.) 
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 تحققی مکتب در بازپروری  انديشه. 1-2

  نامسراعف  لأییف ا   ععوا سا قانونگذاسان اذهان و  نمود جزا  حهوق  ق م و واسد سا لج اه و  ایراه ا  سوش قانونگذاس

  مسره ۀ  نایجه دس نمودا و مج م سوانچ و  جسرمچ  هایلنایربچاچ  یروء  لاثی   ماوجه زنفگچ میی   شر ای   و  عوامی

 اره  لرأمینچ  اقرفامرات  قرانون  1339  یرررال  دس  مرار    آن  از  ا هرام  ارا  هم  ای ان  دس.  ک د  ایران  سا  مجرازالهرا  ک دن  ف دی

  مج م  ناحیه از ج م اسلراب  لأمینچا اه  مجازالهای لیهیهچا اج ای  مرا   نظ ات ا خع  و سیرریف لصرروی  

  مرا  افراس  لاثی  لیر   و مجازات جایگزین حبس مجازات  اج ای  لع یم قانون  لصروی  همچنینا . شرف  موکول

  اازگشرر ا ای  آنها ک دن آمادا و  ازهراسان اصرعح و  ل ایر  عمی سا  اازپ وسی  ا خچ.  گ فر   صروست  لیهیهچ

آینفا  دس ج م از  پیشگی ی اه ناظ   سویر دهای دو ه  دسمان و اصعح و  یازینالوان.  انفجامعه لع ی، ک دا اه

 ازهراس  که  ایگونهگی دا اهمچ صروست  اا هوا ازهراس  ساا دس میفودیر  ایجاد  اا  یرازینالوان. شرونفمچ میسروب

 شرنصریر  اصرعح اه  آینفاا امیفواس  دس ج م  اسلراب از دس پیشرگی ی  اازپ وسی. یرازد ج م  اسلراب از نالوان سا

 نه و  ازهراس  شررنصرریر  اه  لوجه و  ف دی  مجازالهای که ایررر   دسمان و  آسمان اصررعح همین.  ایررر  ازهراسان

 اازپ وسانه مفل ل لی   (. افین71  1386دادا ایررر )مه اا   ق اس  کیف ی حهوق  کاس  دیرراوس سا دس ج م شررفت

. کنفمچ  اعطاء  جهر   این  دس  ایگسرا دا  اخایاسات  اا ینچ مانصرصران اه  و  ایرر  انا شرفا مج مین  نیازهای  ا مبنای

 و  ج ایم اسلرااچ اه  لوجه  اا ف اینف این دس  سفاه کاس  اه  ویرایی و اازاسها  لا  شرف  ااعث   ازهراس  اازپ وسیسیرا ر 

 اه سیریفن منظوس اه.  و یرناگی ی عمی شرفت لا  شرودمچ  موفم  ن مشا اها   گاا شرودا زی ا  مافاوت ازهراسان

 ازهراسان از  کفام یب  لویر  ج م  اسلراب که احامال کنف  پیش اینچ ااشرف  قادس اایف  شرنایرچهف ا ج م دو این

 موسد اعفی ج ایم اسلراب  از پیشرگی ی  ا ای و شرفا  شرنایرایچ  لویر  کاسشرنایران  اایف اف ادی  لنین. داسد  وجود

 (. 153   1391گی نف )اا اهیمچا   دسمان ق اس و اصعح

 اجتماعی دفاع مکتب. 1-3

  کشروسهای   جنایچ  یریایرر   ایرایرچ خطو   نوزدهم  ق ن  اواخ  از که  شرودمچ اطعق مرابچ اه  اجاماعچ  دفا 

  نوعچ  اه نیز  اجاماعچ  دفا   مرا   مویرس  و انیانگذاس.  ک د  ل یریم  ازهراسی اا  ع مچ  مباسزا زمینه دس سا  اسوپایچ

  ایا   این ا . اود  موافم لأمینچ  اقفامات اعمال اا و داشاه جامعه از  دفا  اه اعاهاد که  ایر   لیههچ مرا   همان

 و  ایاا یایچ  ا ژیرچا گ امالیرای پ ینس آد ،-فر ی   ج یان و انفیشرره یرره  میوسیر   اا  اجاماعچ  دفا   مرال  

 .  گی دمچ  ق اس ا سیچ و  ایث  موسد  اینجا دس  -ف انسوی آنسی  ماسک 

 افراطی اجتماعی دفاع . مکتب1-4

 این  فر ی گذاسانپایه. شررف انیانگذاسی  ایاا یا  میعن دس  گ مالیرا  لویرر  1947 یررال دس  اجاماعچ  دفا   مرا  

 و  لأیریسرات  ک یه  اا مرا    این که آنجا از. هسرانف  ایاا یایچ  گ امالیرا  ف یپو   و  آ مانچ   یسرر  پ ینسا فون آموزا

 و  نمودا  منرا فرر   کرامعً...  و  مجرازات  و  کیف ی  ج ما مج ما مسرررت یرر   قبیری  از  مارفاول  کیف ی  حهوق  نهرادهرای

 (.  120  1380ایر )نوساهاا   شفا  مشهوس اف اطچ  مرا   شودا اه گذاشاه  کناس اایف  آنها لمامچ ایر  معاهف

 و  اازپ وسی ط یم  از  آن  یررازییررا م و  جامعه  دفا  از  ایررر   عباست  خود  جفیف  معنای  دس  اجاماعچ  دفا 

 دس سا آنها  مجفد پذی ش  ساا ایررر   مر ، جامعه و انسرراننف نیز ازهراسان  زی ا مج مان؛  مجفد ک دن  اجاماعچ

 اره نیز  اجامراعچ  دفرا   حرال دسعین  گ ددا و  پیشرررگی ی  ج م لر اس  از ویررری رهارفین  لرا  نمرایرف  سیزیا نرامره جرامعره

 (. 132  1370پذی د )حسینچ نژادا  صوست  متث ی  صوست
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 (اعتدالی) نوين اجتماع . دفاع1-5

 وظیفه  معاهفنف  مرا   حامیان این  حهوق ایررر.  ع م  دس  سفاه  کاساه اصررطعحات از  نوین  اجاماعچ  دفا   مرا  

ایر )کهزادی    معمول مجازالهای اعمال و مج مان ا خچ از ازهراسان اازپ وسی و  اصعح ا ای جامعه و دو ر 

 (.  134  1397ااص یا  

  اجامراعچ   دفرا  ط فرفاسان  گ دیرف. ایارا یرا مط ح از  گ امرالیررا  لویررر  دوم  جهرانچ  جنرگ  ف دای  اجامراعچ  دفرا 

 که  گونههمان.  شرود لأمینچ اقفامات  و مجازالها  کنونچ  دوگانگچ  جایگزین  اایف واحف  نظام  یب که  معاهفنف نوین

 ازهراس  شرنصریر  اه  لوجه اا  اداسیا ا ره  هاییرهو ر  یا  حهوقچ  معیاسهای   یاظ اه نه   گویفمچ آنسری  ماسک 

 سا  خود  هرف   همواسا  جرفیرف  مرار  ... «آوسیممچ  سوی لرأمینچ اقرفامرات اره و گرذسیممچ دس  مجرازات از کره  ایرررر 

 جرامعرها یعنچ  از  حمرایرر   اها ین  کره  ایرررر  معاهرف  دانرفا  یرنمچ  ازهرراسی  سانرفن  عهر    و  جرامعره  دفرا   لرأمین

 از  اجاما  اا  ازهراسان  مجفد  یراخان  یرازگاس ام  لیهم از ایرر   آنا عباست ل ینانسرانچ همزمان و  متث ل ین

  مسهو یر  احسرا   اازیافان اه  کمب و  شرأنا ک امر   سعایر   عین  دس  ااشرف  قادس که  امرانالچ و  ویرایی  ک یه ط یم

 (. 130  1397گذاسد )سجبچ و لاووشچا   لأثی  شانشنصیر  آنانا ا  نزد  اجاماعچ

 نوين  اجتماعی دفاع مکتب  . انديشه1-6

  اف اد  که  جمعچدیراه و  ف دی  احسرا   ایرر   معاهف نوین  اجاماعچ  دفا  مسرهو یرا مرا    موضرو  دس خصروص

ک دا  نظ صر    آن از  لواننمچ ه گز و  ایرر   اجاماعچ  شرنایرچسوان  واقعیر   داسنفا یب  مسرهو یر  ام  اه  نسربر 

ک د )میسرنچا  ایرافادا  کیف ی  یریایرر   هایپایه از یرچ منز ۀ اه  مسرهو یر   احسرا   این از اایف ا عرس  ا ره

1356  267  .) 

  که  شرود ل هچ  ایمجموعه  ک چ طوساه ج م  اا مباسزا  ویرایی که  خواهفمچ  اجاماعچ  ننسررا دفا   م ح ه دس

 جامعه  حمایر   آن هف  نیسرررا ا ره  حهوقچ  قاعفا عمفی  نها ا ای مجازات  اعمال و  خطاکاس لنبیه هففش

 (. 51  1385ایر )او ب؛ ل جمه نجفچ اا نفآاادیا   مج مانه اعمال از

 یررناچ  کیف ی حهوق  ق م و از  خاسج معموزً که لفاای  از  ایمجموعه  اا که  ایررر   آن  اجاماعچ  دفا  غ ض

 از پیش  اجاماعچ  دفا   که گفر   لوانمچ. کنف  حمایر  جامعه سودا ازمچ کاساه مج م  ک دن آزاساچ ا ای و  ایررر 

  ایرر  ایرایرچ فر  لنف این از  ایرامفاد  اا کیف ی  حهوق  ایرایرچ  مسرائی دس نظ   لجفیف  و لأمی ا ای همها ساهچ

 میاکم  و لأمینچ اقفامات  قانون ای ان دس سیررفمچ نظ  اه.  دهف  لشررریی سا  اجاماعچ دفا  نظام  ف سررفچ  انای که

  لصروی   یرویچ از.  ایرر   اجاماعچ  دفا  از مهابس  کیف ی  مسرت یر   لع ی، حفی لا  و  مشر و   آزادی  و  اطفال

  اقرفامرات  از  ایجرایگزین حبسا نمونرهعنوان  ا منفعره ارهعرام  خرفمرات  قرانون  خصررروصاره  و حبس  جرایگزین  قرانون

 (. 138  1370ااشف )حسینچ نژادا   اجاماعچ  دفا   مرا   از  پی وی دس ای ان حهوقچ نظام

 ترمیمی . عدالت1-7

 این لیهم  اگ . ایرر   کیف ی عفا ر   نظام  ایرایرچ وظای، کیف یا از عفا ر   اج ای و شره ونفان  حهوق  لضرمین

ایاایم )حبی     کیف ی عفا ر  اصرعح و ل میم ا ای ساهچ  اایف و هسرایم  مواجه ای ان  نباشرفا اا پذی امران  هف 

 قفمر  یال هزاس  لهاس از اش یا ایش  جوامع  دس  کیف ی حهوق  عباسلچ اه و کیف ی (. مه سات139  1383زاداا 
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 اصول داسای و  منفظامن ایسشاه  عنوانو ام وزیا اه مُفسن  کیف ی حهوق  (ا  یرن87  1379داسد )اکب ی سومنچا  

  نامه قانون نام اه  هایچمجموعه  لاسلوب دس  که  هم از  مسرراهی  ماهوی و  شررر چ  هایجنبه اه ناظ   ک چ  قواعف و

  حهوق   انشرچنظام  و حهوقفانانا انسرجام از  ایعفا. داسد ق ن دو حفود  انفا عم یشرفا هماهنگ  و  لفوین(  ُکف)

  حهوق  اه  اعا اض  دس  که داننفمچ  ایارا یایچ  ارراسیای یرررزاس  هایدیفگاا و هاانفیشررره م هون  ایشرررا  سا  کیف ی

  کاااچ  دس و  اود  شرفا  مط ح  کالو یب  سوحانیون  لویر   شر عچ  کیف ی عفا ر  ادعمال  کیفیر   و میاوا  و  ک یسرایچ

)پ ادل؛ ل جمه نجفچ اا نفآاادیا گ دیف   ما مناشرر 1764 یررال دس و منعرس  مجازالها و ج ایم سیررا ه  عنوان  اا

  آن اطن از  که  شررف کیف ی انهعب  موج    کشرروسها  یررای  دس یررپس و اسوپا کولبا دس اث  (. این37  1381

  1385آمرف )ا یرث ویرر؛ ل جمره سایجیران اصررر چا    وجود  اره  کیف  و  ازاا ازهرراس  اره  نسررربرر   نوینچ  سویر دهرای

  شرررنا  ج م و  ماسشرررالا نویسرررنفا  لونچ  ل میمچا لع ی،  عفا ر  ا ای شرررفا پذی فاه لعاسی، از  (. یرچ527

 ج م یب  خصروص دس که  کسرانچ  ک یۀ آن دس که  ایرر  ف آینفی  ل میمچ  عفا ر   »گویفمچ  ایررا که  انگ یسرچ

 مشررعت و ج م  ناایج  و آثاس اا  ا خوسد  لگونگچ  دسااسا جمعچ طوساه  آینفا لامچ داسنفا گ دهم  یرهمچ  خاص

 عفا ر   (.45  1384اوالچ پی وزا )سایرا ماسشررال و مایز؛ ل جمه یررم «ایاانف  ح چساا آینفا  ا ای  آن از  ناشررچ

 (.  226  1385ایاواس ایر )شی یا   جب ان و ل میم  ا  پایۀ که  ایر  عفا ر  از ل میمچا مف چ

 

 ل میمچ  عفا ر   هایو مبانچ ا نامه اهفا 

    کنفمچ ایان  مرا   این اص چ اهفا   عنواناه سا هف  یه  خود  کااب دس هواسد

 . انفشفا  ماأث  ج م از که  کسانچ اه لصمیمات  الناذ مهما ین امران  واگذاسی •

 .  ل کننفامایول و  ل یازل ا دگ گونانش ایشا ا ا ایام عفا اچ  اج ای •

 (.  75  1388اعفی )زه ؛ ل جمه غعمچا  ج ایم  وقو  احامال  ا کاهشنهایر  و دس •

 . رويه قضايی1-8

اودا    افا اق  و موجر    ایرث   موسد  حهوقچ  منبع  یرب  عنواناره  قضرررایچ  نهش سویره  حهوقچ هرایدس نظرام  دی اراز  از

  ایرایرچ   قانون 73 و 167  اصرول از منظوس افین و داننفمچ  حهوقچ  قاعفا و موجف  یرازنفا سا  آن  ا خچ.  ایرر 

 اصی اه لویی اا سا خود نظ  اینان.  هسانف سویه خعق  نهش منر  حهوقفانان از  دیگ   ایپاسا. جوینفمچ ایامفاد

 انشنف. مچ ایایرام مفنچ دادسیچ آیین  قانون 198 و 5  مواد و نیز  ایایچ  قانون 57

 معنای  اه    ر  دس  سویه دس   ر اه معنای نظ ا لفر  دس اموسا فر  و لأمی دس کاس و انفیشرره ایررر. قضرراء

  عمومچ  ههیر   آساء  اه  اصطعح  (. دس941و    669  1376ایر )عمیفا    ک دن سوا  و گزاسدن  ک دنا  ادا ک دنا  حرم

گوینفا اما منظوس از مچ سویه وحفت آساء  ایررر  ا زامچ  دادگاهها لمام  ا ای  آن از  پی وی که  کشرروس عا چ  دیوان

  1394ایرانبا  قضرات دادگاهها از قوانین ایرر )واحفیا  قضرایچ ط ز کاس و نیوا عمی و نهایااً دسک و سویه 

ای از آنها دسااب یرچ از سود که میاکم یا دیرراهکاس مچقضررایچ اه معنای خاص خود دس جایچ اه  (. سویه195

ای آساء ساجع اه آن مسره ه لر اس شرود که ااوان گفر  مسرائی حهوقچ سوش یرسرانچ دس پیش گی نف و اه انفازا

 سویه  (.200  1376کالوزیانا  )  اا لنین مشررعلچ سوا و شرونفا همان لصرمیم سا خواهنف گ فر  ه گاا میاکم

طوس معمول دادگاهها دس ا خوسد اا یب مسرره ه حهوقچ  شررود که اهح چ اطعق مچقضررایچ دس مفهوم فنچ اه ساا

 (.44   1377میمفزادا وادقانچا )  کننفاسائه مچ
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  زای آیری    یراخااس اصرعح  و  کیف گ ا  لفر ات لعفیی  د که سونفشرو اا ا سیرچ مبانچ پژوهش مشرنص مچ

 ای انچ  گذاسقانون و  گ فاه  ق اس  کاس دیرراوس دس  حبس  هایجایگزین از  ایررافادا حبسا ااعث شررفا دس ای ان نیز

 اخاصراص  مجازالها از دیرر  این اه سا 1392 مصروب ایرعمچ مجازات  قانون  کااب مواد از  دسصرف  پنج له یباً

و   نفاشراه  اج ایچ  یرااهه ای ان دس  جایگزین  مجازالهای  ایرر  این  ک د  لوجه  افان  اایسراچ  آنچه و چ.  ایرر  دادا

ای ان  ایرعمچ  مجازات آیف. از این سوا ا ایرا  قانون  وجود اه مشررعلچ آنها  اج ای  دس  عمی دس  ایرر  ممرن

 اه 1378 لا  1358  یررا های این  فاصرر ه قانونچ که دس این زمینه دس 245ا سیررچ   و  ایررر  ل کیبچ  قانون  که یب

شرود لا (ا دس این پژوهش لعش مچ59  1380اا نفآاادی و کعنا یا    سیریفا ایرر )حبی  زاداا نجفچ لصروی  

 ها و ساهراسهای اج ای مجازالهای جایگزین حبس پ داخاه شود.  اه لا ش

 حبس  عنوان مجازات جايگزينالمنفعه بهفراروی خدمات عام های. چالش2

 و  لوان دس لهاس دیرراۀ ف هنگچا اقاصررادیا یرریایررچحبس سا مچ  جایگزین  مجازالهای  هایل ین لا شعمفا

 مجرازالهرای  وکرامری  صررریی   اج ای  دس  مهمچ  نهش  لوانرفمچ  هرالرا ش  این  از  یرب  نمود. ه   لع ی،  اجامراعچ

 . ااشف داشاه ا منفعهعام نظی ا خفمات  حبس  جایگزین

 های فرهنگی. چالش2-1

 لصرروی   اه ایررعمچ مجازات  قانون دس ایررر  مفلچ که  حبس  جایگزین  مجازالهای  . فرهنگ عمومی:2-1-1

 عموم  ف هنگ  اا منطبم  اایف نشرود لبفیی  ما وک   قانونچ مواد  اه و  ااشرنف داشراه دوام اینره  ایررا ا ای سیریفا

  قوانین  ل یی  امران  شرفاا یا لبفیی  اث اچ و  ما وک   موادی اه  که داسد دس غی  این صروستا امران.  ااشرنف جامعه

 سایگان  عمومچ  خفمات  حبسا لنها  جایگزین  مجازالهای مصرادیم  میان از. داسد  وجود سیریفا لصروی    اه لازا

  قانون  مطاام  که  آنجا از  ممرن ایررر؛ م دم عموم  این دس  آن  اج ای  شرریوا مجازات  نو  اه  لوجه  اا که  ایررر 

 اه نظ  ایرررا و  مج م  سضررایر  اه  مجازات )خفمات عمومچ سایگان( منو  از  نو  این اه مج م ک دن میروم

 م دم دیفگان مهاای دس سا  خود  میرومیر  دوسان لمام  مج م  لا شررودمچ  ااعث   مج م ط   از  آن اناناب  اینره

 اه  مج میر   ا لسرر    زدن  اه  اقفام  ساحاچ اه م دم لا  شررودمچ  نمایفا اعمال این سوش مجازات یررب    یررپ ی

 نایجره  داد. دس  ننواهرف  نشررران  مجرازات  از  نو   این  انانراب  اره  لمرای چ  گونرههیچ  نمراینرفا از این سوا مج م  مج م

 آوسد.   شماس اه حبس  جایگزین  مجازالهای عنوان یرچ از موانع اج ایچاه سا زدن  ا لس   لوانمچ

  لعفاد و  ایرر  نشرفا  نهادینه قضرایچ  دیراگاا جم ه از  و جامعه دس  جایگزین  مجازالهای از  ایرافادا  ف هنگ

 و  حبسا عهایفا افراس  احرام  صررفوس دزیی از  یرچ. نیسررر   زیاد شررونفمچ مجازالها این  مشررمول که  ج ایمچ

  ا ای  سا حبس و داسنف خشرن  و یرنر   کیف های اه  لمایی  اغ    م دم  هایلودا زی ا  ایرر؛ م دم  احسرایرات

 ه  حبس  اه(  گ ایچعوام)  عامی  همین لأثی  لیر  نیز  دادگاههااین سوا  شرماسنف. ازمچ  ززم و  ضر وسی مج مان

 آموزش  صروست اه  عمومچ  یرازیف هنگ  صروست  (. دس48  1382نماینف )آشروسیا مچ  اقفام  میرومان  ایشرا  له

 حبس  جایگزین مجازالهای  دس خصروص  دادگاهها هاا قضراتسیرانه ط یم از  لب یغ و  هادانشرگاا و مفسا  دس

 آنها  اج ای ااشرنفا دس نفاشراه مشرر چ احرام  گونهاین صرفوس  اا  م دم  نماینف. وقاچ  لصرمیم الناذ لواننفمچ  اها 

 . اود  خواهیم  مواجه  کما ی ای ادات  و اا موانع نیز
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 دس ایرررر که  ف هنگچ  شرررنایرررچپویایچ مهم  هاینراره از یرچ  ف هنگچ ف هنگچا لأخ  لأخ  مطراام نظ یۀ

  ح کر آهنگ نظ  از  ف هنگ یب  اجزا لمایز  معنای اه آیفا ومچ  حسراب اه ف هنگچ  لعادل عفم  نوعچ  اصرطعح

  یعنچ اینرره   حبس  جایگزین  مجرازالهرای موسد دس  ف هنگچ لأخ  (. نظ یۀ173  1380ایرررر )یررراسوخانچا   آنان

 نیرامرفا  وجوداره پرفیرفا  این  ارا  مواجهره  ف هنرگ  هنوز  امرا  ایرررر  آمرفا  وجوداره  حبس  جرایگزین  مجرازالهرای  قوانین

 آنان اه  نسربر  و نفاشراه سا  سایگان  عمومچ خفمات اه  میرومین اا  مواجهه و پذی ش  م دما ف هنگ  عامه.  ایرر 

 .دهنفنمچ نشان  خود از  منایبچ  سفااس

کیف زدایچا   همچون  سویر دهرایچ  ا   مبانچ  ای ان  لنرفا قرانونگرذاس  ه   ساانتی:  کاارمحاافظاه  . قضاااات2-1-2

  قوانین   آنا دس  معرایر    و  حبس  پی امون  ا م  چ  این  سویر دهرای  و  لیوزت  از  مارأث   و  زدایچج م  و  قضرررازدایچ

  کاهش  ا ای  ایویژا و  سوشرن صروست  کیف یا اه دادسیرچ آیین و ایرعمچ  مجازات قوانین 1392  مصروب کیف ی

 لفاای  این کاسآمفی  که ایرر  پیفا  ناگفاه ایررا اما ا داشراه  حبسا گام  معای    کایران و  حبس کیف ی  جمعیر 

ایرر.    اجاماعچ  و قضرایچ  یرازیف هنگ  مهما  همه از و  حهوقچ  اسرا یرازی لیزا نیازمنف ه  از  ای انا قبی دس

  ل ین جرامع  و  کرام ا ین  اگ   کره  ایگونرهاره  داسنرف؛  حبس  جرایگزین  مجرازالهرای  اعمرال  دس  ایعمرفا نهش  قضرررات

 ماصروس  قانون از مط وب و صریی   ا داسیاه ا و  اج ا گی دا امران ق اس لفای  اچ  عام ین  اخایاس دس  مفون  قانون

  ایرر حفی اه  قانون  اج ای دس قضرات  (. نهش29  1381اود )انایاسیا شره یا مظف ی و حمیفیانا  ننواهف

 اصررعً  قانون  آن  وضررع زمان دس که  مواسدی اه  قانون یب لسرر ی  اا  یا نمودا  ما وک  سا  قانون یب  لواننفمچ که

  اج ای  اا  که  معاهفنف  حبس  موافم قضرررات.  کننف انگاسیج م  اه  اقفام  عمی دس  ایرررر  نفاشررراه  خاسجچ  وجود

 این دس و  سودمچ این از جامعه  ا ای او خط   و شررفا  ط د  جامعه از  مفلچ  ا ای آزادیا م لر    یررا    مجازات

 اه  اطمینان.  شرررودمچ  اعادا  اجاما  اودا ا ای سفاه این  از او ج م اسلراب  ویررری ه  اه که  عمومچ  نظم  صررروست

 جایگزین حبس مجازالهای  ناایج  اه که شفا  نهادینه و  گ فاه  شری قضات میان دس  لنان حبس  مجازات اازدهچ

 نرادیرفا  سا  حبس  من ب  اث ات  ؛ آنران(11   1386نرفاسنرف )حراجچ لبراس فی وزجرائچ و صرررفراسیا    لنرفانچ  اطمینران

 نظ ات و  ع مچ مرال    شناخر  اه  لمای چ و  نبودا  ا خوسداس ااز  اسیاس  لیصیعت از  اکث اً  قضرات این. گی نفمچ

 . نفاسنف  شنایچج م دانشمنفان

توجهی باه مواد قاانونی موجود و مرتبب باا مجاازات خادماات عمومی  . غفلات از وحادت روياه ياا بی2-1-3

 و لهنینچ عفیفا  لیفیفات  و موانع عنوان جايگزين حبس در آرای قضااات:المنفعه( بهرايگان )خدمات عام

 و  نراسیرررایچ  و  جرایگزین حبس  ا  مجرازالهرای  نراظ   ایرررعمچد  مجرازات  قرانون  دس  موجود  ااهرامرات  و  هراخعء

 نوین  هایاعمال جایگزین اه  سغباچ  گونههیچ  قضرات که  شرفا  یرب   این مجازات  اج ایچ نامه ناکاسآمفی آئین

 از لفسری ی لوانفمچ مهاضریات پ ونفا و  خود  دانش  اه لوجه  اا  که قاضرچنفهنف. دس صروسلچ نشران  خود از حبس

 و  جرامعره  اره  ازهرراس  ارازگشرررر   دس جهرر   نیسررررا  قرانون  سوح  ارا  معراسض  اینرره  عین  دس  کره  نمرایرف  اسائره  قرانون

ساحاچ از این شرود که اهاما اا ا سیرچ احرام و آسای اعضرچ از آسای قضرات مشرنص مچ.  ااشرف او  اازپ وسی

   شود.پوشچ مچظ فیر قانونچ لشم

 مجازات ایرعمچا  قانون 79  مادا  موضرو  نامه آیین و 1392 یرال  مصروب ایرعمچ مجازات  قانون  ا ایرا 

ایرررر و  زنرفانهرا  کیف ی  جمعیرر   کراهش ازهرراس و  ارازپ وسی و اصرررعح  مجرازالهرای جرایگزین  هرف  از اعمرال

  صرادس کنف. اما دس ا سیرچ ا منفعه یا جایگزین حبس مجازات خفمات عام لوانف ا ای ج ایمچ حرمقاضرچ مچ
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 و  شر  چ  ج ما یرنا جنسا وضرعیر   نو  همچون  مهم ما ی های  ا خچ  انگاشران نادیفا  وفوسا اه  صرادسا آسای

 اه این ج ایم سا آسای از لهاسم  یه حفود  لنهایچاه  نهفی جزای  مشهود ایرا یا قضات  یوی از م لر ا لأهی

 و  اهمیرا ضر وست اه  نسربر   قضرات  دسیرر  دسک  عفم  حاصری لوانمچ سا مواسد  این  ایرر؛ دادا  اخاصراص  خود

دانسرر )خاکسراس و غعمچا   افزاسییرنر   کمبودهای  و  اج ایچ مشررعت حبسا همچنین  هایجایگزین  اهفا 

1397  131  .) 

 

 

 های اقتصادی. چالش2-2

 از  حبسا یرچ  جرایگزین  مجرازالهرای  اج ای  ارا سااطره دس هاای حبس:هاای اقتصااادی جاايگزين. چاالش2-2-1

 ساا  یر  ا  که  ایرر   اقاصرادی موانع  و مشررعت  اگی دا شرنایرایچ ق اس  دقیم  مطا عه موسد  اایسراچ که  هایچزمینه

  گرام   مزاوس  مشررررعت  مسررری  سفع  دس  ااوان  آنهرا  ا ایرررا   داسدا لرا  وجود  حبس  جرایگزین  مجرازالهرای  اج ای

  منافع   دو ر  ا ای  مواسدی  دس  و هسرانف  صر فه  اه  مه ون  اقاصرادی نظ  حبس از  جایگزین  مجازالهای.  ا داشرر 

  جایگزین   مجازالهای دس  گذاسییر مایه  فهفان  قبیی از اقاصرادی مشررعت همواسا  داسنفا اما  هم اا اه اقاصرادی

  مجازالهای   لرنو وژی و لجهیزات  ک دن قضررایچا واسد  اسگانهای  کاسمنفانا نهصرران  لعفاد افزایش  حبسا هزینه

  م اقبر  دوسا دس حبسا  جایگزین  مجازالهای داسد. دس  وجود مسررن  مشرری و  ایراسی  حبسا معضری  جایگزین

 همچنین.  نگ فاه ایرر  صروست  مادی دس این زمینه  گذاسیشرود اما یر مایهمچ  ایرافادا  ا را ونیرچ لجهیزات از

  ی گذاسیر مایه  که  دس صروسلچ.  ایرر   مواجه  نهصران  اا انسرانچ  گذاسیحبسا یر مایه  جایگزین  مجازالهای دس

  اهبود   موجودا ااعث  انسرانچ نی وی  آموزش و جفیف انسرانچ نی وی جذب قضراا از ط یم  نهاد دس انسرانچ نی وی

 اه کاسآمفا مشررعت  کاسمنفان و قضرات  لویر   جایگزین  مجازالهای اج ای  و  شرودمچ  مزاوس نهاد دس  کیفیر 

 داسد.  کما ی  م ال  

 مجرازات  موانع اج ای  از  یرچ  (:المنفعاهعاام  )خادمااترايگاان    عمومی  خادماات  در  بیکااری  . بحران2-2-2

 وقاچ دس ایرررر؛  کاسی و شررر  چ  هایف صرررر  و اشرررا ال  کمبود(ا  سایگان  عمومچ خفمات)  حبس  جایگزین

 ط یم  اه و  شرودمچ  کما   م دم  عموم ا ای وسزیاشرا ال انفازا همان  اه ایرر   ما چ و اقاصرادی ای ان  ایجامعه

داشررا    ننواهف  وجود  شر  چ نیز(  سایگان  عمومچ خفمات)  حبس  جایگزین  مجازالهای اه میرومین  ا ای او چ

  یرررب   اشرررا ال و شررر ی  کمبود. اگذساننف سایگان  عمومچ  خفمات  کاس  دس سا  خود  میرومیر   ط یم این از لا

  جای اه  فعا یر   انجام  ا ای  ف صراچ  گ دنفمچ(  سایگان  عمومچ  خفمات) حبس اه میروم  که مج مینچ لا  شرودمچ

 (.  73  1399نفاشاه ااشنف )جعف یا   حبس مجازات لیمی

گ له   خاطر کمبود منابع مالی:حقوقی به و  قضااايی  هایسااازمان و نهادها  ضااع  و  ها. کاسااتی2-2-3

 سا  نوینچ کیف ی ا نهادهای1392مصوب  یاخااس آنا اا حبس و از  حاصی هایآیی   از  احا از  پچ دس قانونگذاس

  ع صرره  دس ل یی ات این ایرررا اما  دادا اخاصرراص  جایگزین حبس  مجازالهای اه سا فصرر چ  و نمودا  اینچپیش

 اایف نیز قضرایچ  جنایچ نایجها یریایرر  حصرول ا ای و  نبودا  کافچ  لنهایچ  اه  اج ایچ و لهنینچ  جنایچ  یریایرر 

 آیین  و  1392  مصررروب  ایرررعمچ  مجرازات  اج ای قرانون  دس.  نمرایرف  همراهنرگ  قرانونگرذاس  جرفیرف  نگراا  ارا  سا  خود
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 دیفا  هایچکایرراچ حبس  جایگزین  مجازالهای  اا م لب  قضررایچ  نهادهای ا دس1392 مصرروب کیف ی دادسیررچ

 ناظ ان  وجود  عفم  حرم و  اج ای و  صررفوس  زمینه دس  مانصررص کمبود نی وهای  مشررری  شررود. مهما ینمچ

  احررام   صرررفوس  حوزا  دس  .ایرررر   نظ   موسد  مجرازالهرای  اج ای  زمران  دس  مج مین  ا   نظراست  ام   دس  مج ب

 آموزش لنصرصرچ  کاسشرنایران و لنصرصرچ  هاییرازمان ا منفعهاعام خفمات کیف   ویژااه  اجاماعچ  مجازالهای

ا منفعه و عام  کاس مجازات  اج ای  حوزا دس ماو چ  هاییررازمان  زیاد  لعفاد دیگ ا مشررری. نفاسد  وجود ایدیفا

 .ایر   لأثی گذاس می چ  شوساهای و  نهادها  ظ فیر  اه لوجه عفم

 های سیاسی و اجتماعی. چالش2-3

 14 انف و نهم  ه  لنف اصرری  جايگزين حبس:  مجازات اجرای  در  اجتماعی و ساایاساای  های. چالش2-3-1

 ا م  چ ا  سعایر حهوق و آزادیهای ف دی این و معاهفات ای انا  ایرعمچ  جمهوسی  ایرایرچ  قانون  یروم  اصری

  حروماها  گ وا حاکما ضرع، ناپذی آشراچ  یریایرچ ف هنگ  و دهفا ایفئو وژیاما مطا عات نشران مچ.  داسنف لأکیف

غی ع مچا    گی انهیرررنر  کیف ی  دموک ایرررچا یررریایرررر   آنا فهفان  جب ان ا ای شرررفیف  مجازالهای  اعمال و

  های لا ش و  از موانع لوانمچ سا جامعه دس م دم و  کشروس  امنیر  افاادن  مناط ا اه از ل   و  کیف ی  گ ایچعوام

 . دانسر   حبس  جایگزین  مجازالهای  اج ای  ییایچ

 اسلهای اه دادن  او ویر   اا مج مانه  سفااس  ج ما یر کوب کنا ل  مفل  ا ایرا   کیف ی عفا ر   نظام  هف   اگ 

 الناذی شرودا لفاای   گ فاه  نظ  دس مج مان  ع یه  قاطع و  یر یع  مباسزا و  اموال و  اشرناص  امنیر  کیفچ و  کمچ

  غی ع مچ  اعف دس  گی انهیرنر  کیف ی  (. یریایرر 16  1392شرف )نجفچ اا نفآاادیا   خواهنف ل هچ  گی انهیرنر 

  ایرایرچ   نهش  شرفن  قائی و آن آماسی  مطا عه  جای اه هاسیرانه دس  ج ایم یریایرچا اازلاب  گی یهایجهر  ا   مبانچ

 از  .ایررر   گ دیفا  مط ح  زدایرریایررر  یا  گ اعوام  کیف ی  گی ییررنر   عنوان لیر   و  اودا  عمومچ افراس  ا ای

  نهش  عمومچ  افراس و یرریایررچ  گی یهایغی ع مچا جهر   اعف دس  گی انهیررنر  کیف ی  یرریایررر  دس که آنجایچ

 مجازات اود. زی ا  خواهف حبس  جایگزین  مجازالهای  اج ای ساا  یر  ا  مانعچ  کیف ی  یریایرر   نو  داسنفا این

  ایرر  حرومر   اهای  جهر  دس  م دم  یر کوب ا ای  گ اعوام  کیف ی  هاییریایرر   شرفن  نهادینه  ا ای حبسا ساهچ

 ماننف کیف ی  گ ایچنهادینه شرفا و عوام  کیف ی  هاییریایرر . داسد گ ایش مجازات  این اه  ایشرا   عمومچ  افراس و

 مج س دیفگااا مفاخ ۀ این از.  ایرر  نماینفگچا افاین  ا  مبانچ  دموک ایرچ  اصرول اه  نسربر   یریایرچ  گ ایچعوام

  اسراا نماینفگان  له.  نشرود گنجانفا  هایریایرر  دس م دم  هایدیفگاا  شرودمچ  یرب    یریایراگذاسی  دس  قانونگذاسی

 سویر د ااشف. این  نفاشاه  لفاهم و  یازگاسی  جامعه  عمومچ  خوایر  اا که کننف لصوی    سا  هایچییایر   مج س

 نظمچاچ و ج م  کنا ل  شریوا زمینۀ یرسرانچ دس و  هماهنگ  ااوسهای م دم که  ایرر  ایراواس  ف ض  پیش  این ا 

 عوام  کیف ی  هاییریایرر   هایویژگچ از اجاما ا یرچ ا   حاکم هیجانچ و  احسرایرچ فضرای از لأثی پذی ی.  داسنف

 (.  139  1392گ ایر )مهفیچ و ف جیهاا  

 حبس  جايگزين عنوان مجازاتالمنفعه بهاجرای مجازات خدمات عام . راهکارهای3

  اشراسا   اجاماعچ  و ف هنگچا اقاصرادیا یریایرچ هایلا ش  حبسا اه  جایگزین  مجازالهای  هایلا ش ایث  دس

  صررریی  و کرامری   اج ای دس  مهمچ نهش لوانرفهرا مچلرا ش این از  یرب  شرررف. لوجره اره ساهرراسهرای مانراظ  ارا ه 

 ااشف.  داشاه ا منفعهعام خفمات نظی   حبس  جایگزین  مجازالهای
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 از  اسریاسی  حبس:  جايگزين عنوان مجازاتالمنفعه بهمجازات خدمات عام ساازی برای اجرای. فرهنگ3-1

  ایرر  کننف. پس ززممچ ق مفاد  دادگاهها عفا اچاچ و مج م گذاشران آزاد اا ما اد  سا  زدایچحبس جامعه  اف اد

اسررا یررازیا   همچون  ط قچ اه  حبس  جایگزین  اج ای مجازالهای سایرراای دس قضررات و ا ای عموم م دم

ا منفعها  عام  خفمات دس مثال گی د. ا ای صرروست  یررازی  ف هنگ... و هاسیررانه دس  گسررا دا  آموزشا لب ی ات

اینا اایف لوجه شرود که  ا   ااشرفا ععوا داشراه  لنایر    ف د ج م نو   اا لا شرونف اناناب  دقر  اا  اایف  دیراگاهها

انفسکاسان دیراگاهچ که دیرر  و نشرود. مج یان وی  ایشرا   سیروایچ و  زنچا لسر    یرب    اجاما   دس  ف د حضروس

ااشرنف )جاویف و   داشراه  میروم پذی ش و حضروس  ا ای سا  ززم آمادگچ  کنف اایفمچ  خفمر   دس آن ف د میروم

 (.28  1394شاهم ادیا  

  متناساب: مجازات  صادور  جهت کیفرشاناختی  مفاهیم  در زمینۀ دادگاهها قضاات آموزش و  . آشاناساازی3-2

.  شرود  انجام  مسراهی قضرایچ  شروسای یا  نهاد یب  لویر   اایسرر مچ  و  ایرر  قضراییه  قوا  وظای، قضراتا از آموزش

 از پس و  داسنفمچ  دسیافر  سا  او یه هایآموزش  ایررانفاما قضررات از پس یا ایررانفام  شرر ای   کسرر    جهر 

  دادگاههاا ززم سانفمان  افزایش  هف  اا.  ااشرنفمچ مسرام  آموزش لیر   خود  لصرفی دوسان پایان لا نیز اناصراب

  1394کننف )جاویف و شراهم ادیا    کسر    خود  لصرفی دوسان طول دس یا ااافا دس سا  مهاسلهایچ قضرات  ایرر 

13.) 

صررفوس سایا  دس جای یررناگی یاه  لواضررع و  لوجه اه مسررا مر   ارفاق:  به قضاات  تشاوي  و  . هدايت3-3

  انصرا  و عفل از پی وی  و ا دااسی  و صرب  داشران اه سا  قاضرچ ما  ف هنگ دس که  موکفی  دیراوسهای از ایرافادا

 خصروصاه  حبس  جایگزین  مجازالهای اه دادن سای اه قضرات  ل غی   و  لشرویم  هاینمونه از نمایفمچ یرفاسش

 (.299  1397ک انچا   پناا و شه انچ  ایر )مهفوی پوسا داسااچ  سایگان  عمومچ خفمات

 از زمینه  این  دس  یرازیف هنگ آن لبع اه و  قضرات آگاهچ  افزایش  :قضاات اختصااصای ساازی. فرهنگ3-4

 از  زدایچقضراتا یرنر   اخاصراصرچ  یرازیف هنگ دس.  شرود  انجام  گام اه گام  اایسراچ  که  ایرر  مهمچ  مباحث 

ایرر.    قضرات قضرایچ  حهوقچ  قضرایچا آموزشرهای  یرازیف هنگ دس اعفی گام ضر وسی ایرر؛  گ ایرنر  قضرات

 اه  شررایانچ  کمب  جایگزین حبس  مجازالهای اا  موضرروعات آشررنایچ  اا  آموزشررچ هایدوسا انفازیساا  و ایجاد

  مجازالهای  صررفوس زمینه دس قضررات  که نمایف. لا زمانچمچ  حبس  جایگزین  مجازالهای  ایشررا  له ه   ایررافادا

 قضرات  لوجیه. داشرر  ننواهف  عم چ اازدا  اگی د صروست  لوصریه  هم  مهفاس نگ دنفا ه   لوجیه  حبس  جایگزین

نوین   مجازالها  یررمر  اه قضررات  شررود کهیررب  مچ حبس  جایگزین  مجازالهای اعمال  نیوا  ا سیررچ ط یم از

  دس کناس   خود اسلبا  و حضرروس  اا و  نبودا دوس  جامعه از  مج م  اا این سوشررها که  شررود می ز آنها  ا ای و ا ونف

 شود.مچ ف اهم  وی  ک دناازاجاماعچ  جهر   منایبچ  خانواداا اسا  نهاد

 اسلبا  جمعچ  ع   اا قضرایچ  سویه ایجاد  شر ای   آراء:  انتشاار لزوم و  دادگاهها قضاايی رويه شاناساايی.  3-5

  ایرافادا  حهوقچ  حی خاصساا از معین  حهوقچ  مسره ۀ ا اا  دس لا شرونف  ل غی    دادگاهها  اایف. داسد  ایگسرا دا

 و دادسیرران  کهزمانچ ایررر؛ لا  سوشررها از  یرچ ا باه آنها آسای دادگاههاا اناشرراس سویه شررفن یرسرران ا ای.  کننف

 ماهن و  ثاار   هایسویه اناظاس نبایف نشررونف  آگاا  عا چدیوان  هایلصررمیم  و  هم  سوش کاس از  دادگسررا ی  وکعی

 اه  دادگاهها  سأی  که  ایر  این لویعه حال دس  کشوسهای دس قضایچ سویه  نالوانچ دزیی  مهما ین از یرچ.  داشرر 



 

3447 

ش
چال

عام
ت 

دما
 خ

ی
رو

فرا
ی 

ها
 به

عه
منف

ال
ن 

نوا
ع

ی(
ضای

ه ق
روی

بر 
د 

کی
 تأ

)با
س 

حب
ن 

گزی
جای

ت 
ازا

مج
 

 

 
 و  گی دنمچ ق اس  حهوقفانان  یرای  و آنها همراسان  قضراوت و  نهف مع ض  کامیا دس شرری اه  و خاص  صروست

 .  شودنمچ  حهوقچ -ع مچ    اسزیااچ مهامچ هیچ ط   از آساء

 یب  لوانمچ منظوس این  ا ای. شررود  گ فاه نظ  دس قضررایچ  آسای  اناشرراس ا ای  ساهراسهایچ ایررر   ضرر وسی

 همراسی  اه م زم  کشروس  دادگاههای  شرع   همه و  ایجاد -عا چ  دیوان-قضراییه    قوا نظاست لیر  اینا ناچ  یرایر 

  ماا  اداسیا ه  عفا ر  دیوان  و  دادگسرا یها  و لجفیف نظ  دس افوی شرعبه ه   که نیوی شرونفا اه  یرایر  این  اا

  نهف  ایررا ا ای  همچنینا ضر وسی.  دهف ق اس  کی دادیراان  اخایاس  دس  اناشراس  جهر  سا  خود آساء از معینچ  لعفاد

  1394کنف )جاویف و شراهم ادیا  ایفا سا  خود وظیفه و  مناشر   ایحهوقفانانا ماهنامه لویر   کشروس قضرایچ آسای

  صرررفوس حرم خفمات   اا سااطره دس  دادگاههرا قضرررات  ویژااه  حهوقچ  (؛ اایف لوجه داشرررر که کنشرررگ ان16

 ق اس  حهوق  یرازقاعفا منبع  مثااه  اه قضرایچ  هایسویه لأثی  زنفان لیر   جایگزین  مجازالهای  عنواناه  ا منفعهعام

 داسنف. 

 ایر  نمونه آسای صادسا که دس آنها قاضچ سأی اه مجازالهای جایگزین حبس ا ای مج م دادا

  - زنفان    جایگزین  عنواناه ا منفعهعام خفمات حرم صرفوس و عفوانچ  لصر   دس  هادادگاا  قضرایچ سویه •

 -عفوانچ    لصر    الهام  شره  دسا  شره یراان دو کیف ی  دادگاا 101 شرعبه  8499079068019021 کعیره پ ونفا

م چ ...   اساضرچ عفوانچ  لصر    ا  دای ... کیف ی    یرااهه فاقف ف زنف ...... آقای   الهام خصروص دس   دادگاا سأی

 الهام  شره ا .... دسا  انهعب و  عمومچ  دادیر ای از  صرادسا  خوایرر  کیف   و  پ ونفا  میاویات  اه  عنایر   اا  دادگاا

 سا  ماهم 1375 مصروب لعزی ات انش ایرعمچ مجازات  قانون 690  مادا اه  مسرانف  دادگاا و  اودا  مسر م و می ز

 نمایف.مچ میروم سیال 6416480  مب غ خساست  پ داخر  و لعزی ی حبس  ماا 6 لیمی اه  لص   سفع  ا  ععوا

  قانون  و 84 ا83 ا79 ا70ا 67ا 64  مواد اه مسررانف  کیف ی یررااهه فهفان و ماهم  خاص  وضررع اه  لوجه اا  یرن

 افسا  شرره یرراان طبیعچ  منااع  اداسا  نظاست  اا  دسخر  اصرر ه 50  لعفاد  کاشررر   اه حرم 1392 ایررعمچ مجازات

  مه ر ظ   و  حضروسی  صرادسا  نمایف. ... سأیمچ  اععم و  صرادس حبس  جایگزین مجازات  عنواناه ماهم  لویر 

  .ااشفمچ ایعم ایاان نظ  لجفیف دادگاا دس خواهچ لجفیف نظ   قاای ااعغ از پس سوز 20

  جایگزین  مجازات  عنواناه سایگان  عمومچ و حرم اه خفمر  ل فنچ  مزاحمر  قضایچ دس خصوص سویه •

  الهام  -  م رشرراهچ  شرره یرراان دو  کیف ی  دادگاا 101 شررعبه 2037980896109091کعیرره  پ ونفا  -حبس 

 دای ...  ف زنف  ... آقای    ... ع یه  ف زنف  نسر  ... ای آق  شراکچ  شررایر  خصروص دس   دادگاا سأی -ل فنچ   مزاحمر 

  مناا اتا   شر کر  از  ایراععم  شراکچا  شررایر  پ ونفاا  میاویات و  اوساق اه لوجه  ... اا ل فنچ  مزاحمر   ایجاد ا 

  م ح ه  دس ماهم غی مسرافل و  غی موجه  دفاعیات  سد  ضرمن  دادگاا دادسیرچا ج سره دس  دفا   جهر  ماهم حضروس

 ماهم  ازهراسی  سضرویا  خ ایران  ایراان  جوین  شره یراان  دو کیف ی  دادگاا 101 شرعبه میا م  سیایرر  نزد لیهیم

  مصروب  لعزی ات  پنجم  کااب)ایرعمچ   مجازات  قانون 641 مادا  ایراناد اه و  دانسراه می ز  اناسرااچ الهام اه سا

  متث    میرومیر  یرااهه عفم اه  لوجه اا  که. نمایفمچ میروم لعزی ی حبس  ماا شرش لیمی اه سا  نامب دا( 1375

 لبص ا  سعایر   اا 84 مادا(  ب)انف  اه مسانف 82 و 81 ا80 ا78  ا77 ا76 ا70 مواد  سایاای دس ماهم ین  و کیف ی

  عنوان اه سا میروم  دادگاا(  1392  مصرروب  ک یات)ایررعمچ  مجازات  قانون اول  کااب از مادا همین 3و   2 و 1

  جوین   شه یاان احم   هعل  جمعیر   دس  سایگان عمومچ  خفمر   یاعر  270  انجام  اه حبسا  جایگزین مجازات

  صرادسا   سأی  ... .نمایفمچ م زم  جوین  شره یراان میا م دادیراان نظ  زی  و اداسا آن میا م  سیایرر   نظاست  اا

 ااشف.مچ واخواهچ دس این شعبه  قاای ااعغ از پس سوز 20مه ر   ظ    و  غیااچ
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  کعیرره  پ ونفا - ا منفعهعام خفمات اه حرم صررفوس  و اانوان  ا ای  مزاحمر  ج م دس  قضررایچ سویه •

  اطفال  و  اانوان ا ای  مزاحمر    الهام  م رشراهچ  شره یراان  دو کیف ی  دادگاا 101  شرعبه 5090980862410982

  شرماسا   خوایرر   کیف  و... ف زنف ... خانم   شراکیه  شررایر  خصروص  دس   دادگاا  سأی  معاا  یا  عمومچ  اماکن دس

ف زنف ... آقای   ع یه  م رشراهچ  شره یراان  انهعب و  عمومچ  دادیر ای  1397/ 2/ 11  موسد 1061430878650901

  ق این   یررای  و  شرراکیه  شرررایر   پ ونفاا  میاویات  و اوساق  ا سیررچ  اا اانوانا  ا ای  مزاحمر  ایجاد  اه دای  ...ا

 619  مادا  ایراناد اه و دانسراه می ز معنونه الهام اه سا  ماهم ازهراسی  دادگاا لنظیمچ  کیف خوایرر  مفاد خصروصراً

 لعزی ی حس  ماا شررش لیمی  اه سا نامب دا(  1392 مصرروب لعزی ات)ایررعمچ   مجازات قانون پنجم  کااب از

  احوا چ  و  اوضرا  و  یرواام و میروم  اجاماعچ و  خانوادگچ ف دیا  وضرعیر   معحظه  اا  دادگاا نمایف.مچ میروم

 ا80 ا78 ا77 ا76 ا70  مواد سایرراای دس  کیف ی متث   میرومیر  یررااهه  عفم و  گ دیفا ج م اسلراب  موج   که

  مجرازات   قرانون  اول  کاراب  از  مرادا  همین  3  و  2  و  1  لبصررر ا  سعرایرر   ارا  84  مرادا(  ب)انرف    اره  مسرررانرف  82  و  81

  یراعر 270  انجام  اه شرفاا لعیین حبس  جایگزین مجازات  عنواناه سا  میروم(  1392 مصروب  ک یات)ایرعمچ 

 م زم  م رشررراهچ میا م  دادیررراان  نظ  زی  ایعم  شررره یررراان  احم   هعل جمعیر  دس  سایگان  عمومچ خفمر 

  پیشرنهاد  اه حرم  کننفا صرادس  نمایفا دادگاا لن ، حرم مفاد  اج ای از میروم لنانچه  ایرر   افیهچ. نمایفمچ

 دس و دهفمچ افزایش یروم  یب لا سا حرم دس منفسج لرمی چ مجازات مفت اول ااس  ا ای احرام  اج ای  قاضرچ

 سأی نمایف.مچ لبفیی  هشرررر  یا  هفرر  دسجه  نهرفی  جزای  یا حبس  اه سا  میرومیرر  مفت اهیره لر اس  صررروست

  ایراان   نظ   لجفیف  میا م  میاکم دس خواهچ لجفیف نظ   قاای ااعغ از پس سوز  ایسرر   ظ    و حضروسی صرادسا

 ایر. ایعم

حاکمیر و قضرات اه شریوة نوین ل ایاچ مج ما یعنچ لوجه   حبس:  جايگزين مجازات  سایاسای . راهکار3-6

 مفاهیم لویرعه  میوسا همسرو اااجاما    مجازالهای  نمونه ااسزل ین  عنواناه سایگان  عمومچ  ایرافادا از خفمات

.  ااشرف حبس  جایگزین  مجازات ا ای  منایربچ  یریایرچ ساهراس لوانفمچ ل میمچ عفا ر  از  ایرافادا و  اشر ی  حهوق

 سا  کیف ی عفا ر  و ج م اه  نسربر   لفر   و انفیشره از دیگ ی  نو  که  ایرر   ف سرفچ  ل میمچا یراخااسی عفا ر 

 اه(  واکنش) پایر   لگونگچ  دسااسا هم و ج م  دسااسا  هم  انفیشریفن جفیف سوش  ل میمچ عفا ر . کنفمچ  ع ضره

 دس  کره  کسرررانچ  ک یره آن  دس  کره  ایرررر  ف آینرفی  ل میمچ  (. عرفا رر 19   1388ایرررر )زه ؛ ل جمره غعمچا   آن

 و آثاس  اا  ا خوسد  لگونگچ  دسااسا جمعچ طوساه آینفا لامچ  هم  داسنفا گ د  یررهمچ  خاص ج م یب  خصرروص

   (.545  1385ایاانف )ا یث ویر؛ ل جمه سایجیان اص چا    ح چساا آینفا ا ای آن از  ناشچ مشرعت و ج م  ناایج

  ارا  آزادی  یرررا ر    مجرازات.  شرررودمچ  ا آوسدا  ل میمچ عرفا رر  جرایگزین حبس اهرفا   اعمرال مجرازالهرای  ارا

 و  جسرم لمامیر   اه که  ایرر  افنچ لنبیه  نوعچ نمایف؛ حبسمچ واسد  آیری    آن  اه و  اودا لناقا دس اشر   حهوق

  نیز آیری  او  خانوادا حهوق اه  ماهم حبس  کنف. اامچ  دگ گون سا  او  هویر  و نمایفمچ واسد  آیری   میروم سوح

  ارا   ازهرراس  خرانوادا  حبس  مجرازات  اج ای  ارا  دهنرف؛  پس  لراوان  او نبرایرف  اط افیران  مج م  حبس  ارا  شرررود.مچ  واسد

شرررونرف )می ی د مرا ؛ ل جمره نجفچ  مچ  مواجره  اجامراعچ  و  سوانچا اقاصرررادی  و  سوحچ  عرفیرفا  مشررررعت

 (.  88  1393اا نفآاادیا 

آنها  اقاصررادی  اایف اه ااعاد  قوانین دس هنگام لفوین  حبس:  جايگزين  مجازاتهای اقتصااادی . راهکارهای3-7

 از  کیف ی عفا ر   نظام سویگ دانچ  یرب   لوانفاقاصرادی مچ هم لوجه شرود. دس نظ  داشراه ااشریم کها لیوزت
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  مجازالهای   اج ای  جهر .  شررود  پیشررگی ی و اصررعحا دسمان  هاییرریایررر  اه یررناگی انه  کیف ی  یرریایرراهای

  ایافادا  مانع  آن  اا  مانای    اقاصادی ساهراس از ایر اایف ساا اقاصادیا یف مانع  که مواسدی حبسا دس  جایگزین

  اا  م لب  گذاسیا ساهراسیر مایه  نظی   حبسا مواسدی  جایگزین  مجازالهای  اج ای اقاصرادی  ساهراسهای. گ دد

 اشررا ال  ایجاد و  حبس  جایگزین  مجازالهای ا را ونیرچ لجهیزات حهوقچا لو یف و  قضررایچ  اسگانهای  نهصرران

  کافچ   گذاسییر مایه اه  حبس  جایگزین  مجازالهای مصرادیم لمام  موفم و صریی   میرومین ایرر. اج ای  ا ای

 .نیسر  پذی امران  ما چ  منااع ا خچ داشان نظ  دس افون  هایچسوش  لنین ایجاد و داسد نیاز  منای   و

  مج م اازپ وسی و  اصعح اص چ پایۀ  مج مین ا ای ش ی  ایجاد :محکومین  و  مجرمین برای  اشتغال ايجاد  .3-8

 دس شر  چ  ف صراهای  وجود اا  که  صروست  افین.  کنفمچ پیفا سا خود  لواناییهای و  ایراعفادها ساا این دس  ایرر. او

سایگانا   عمومچ  خفمات مجازات اه  میرومان لا شررف پیفا خواهف  کشرروسا ف صرراچ  اقاصررادی سونم  و جامعه

 اپ دازنف. خفمات  نو  این دس  فعا یر  حبسا اه مجازات لیمی  جای اه  ااواننف
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 گیرینتیجه

حبس و   عنوان جایگزینا منفعه اههای ف اسوی خفمات عاماین پژوهش اا هف  ا سیررچ و شررنایررایچ لا ش

های  یافاههاا انجام شررف. ا  ایررا  مطا عات صرروست گ فاه و  سفر از این لا شاسائه ساهراسهایچ جهر ا ون

  پ وسی ااز و  اصرعح این مجازات دس اودن آمفناکاس اه  لوجه  حبسا اا از  سویهاچ لوان گفر  ایرافاداپژوهش مچ

حبسا   زیراد اقاصرررادی  حبسا هزینره  میی   اودن  زاج م  د یریاره    و اجامراعچ ک دن اف اد دس حبسا همچنین

زدایچ نشرفا ایررا و اهفا  یریسرام قضرایچ و ج مااعث لیهم  ... و آن  دس  موجود سوانچ و  اهفاشراچ مشررعت

 ا منفعه اه جای حبس ایر.های مهم سویر د نوین خفمات عاماز موانع و لا ش

 ل میمچا اازپ وسی مج م  عفا ر   ا منفه لیهماعمال مجازالهای جایگزین حبس و خفمات عام  اصر چ  هف 

 که  ایرررر  اسزشرررمنف  اجاماعچ جازاتم یب  سایگان  عمومچ خفمات.  ایرررر   مج م  اجاماعچ  و اازیرپاسلگچ

 آثاس از  اجاناب  ط یم از  ع یه میروم  مجفد  اجاماعچ  اازیرازگاسی  و دسمان و اازپ وسیا اصرعح  ااعث  لوانفمچ

 زنفگچ  حبسا قواعف  جایگزین مجازات  عنواناه  سایگان  عمومچ خفمات اعمال  اا  مج م.  شرود  میرومیر   یروء

  مسرهو یر اا  هم اا و منظما هففمنف  اج ای داسد؛ خود  گذشراه  سفااس اصرعح دس یرعچ و  گی دمچ ف ا سا  اجاماعچ

  جزء  مج ما آثاسی  ویری ه  اه  آن ل میم و  خسراست جب ان  جهر   ززم  لضرمین و  سایگان  عمومچ خفمات  کاس یب

و   دس حبس کیف ی  جایگزینا کاهش جمعیرر  مجرازات دیگ  هف د اعمرال .نفاسد  جامعره و  او  دسمان و اصرررعح

  م لرر   او ین اراس  ا ای  ا خچ از مج مینچ کره  اره  مج مرانره  ا لسررر    از  عواقر  وخیم آن ایرررر. اجانراب

 واسد  خسراست  جب ان و  مفنچ  مج ما مشراسکر   پذی یحس مسرهو یر  ک دن انفا ایفاسو ج م شرفا  هنجاسشررنچ

 شود.  میسوب مچ مجازات اهفا  این  از دیگ   دیفگاناازا ا 

ای انا ارا نوآوسی دس فصررری نهم قرانون مجرازات   کیف ی  دهرۀ اخی  دس نظرامجهرر لیهم این اهرفا ا دس  

 یافر لا  اخاصراص  آن  و اج ای آساء صرفوس  شریوا و حبس  جایگزین  مجازات  موضرو  اه  مادا ایرعمچا لنفین

اما این سویر د دس سویه قضرایچ   .خصروص عفا ر ل میمچ اعمال شرودشرنایرچ اها ایرا  نظ ات ج م  مجازالها

سوا و اودا که نیی اه   یرریایررچ و اجاماعچ و  ف هنگچا اقاصررادی  ها و موانعدادگاههاا دس اج ا و عمی اا لا ش

 مجازات  اا م لب  های کعنسیررف یرریایررر یررازنف؛ اه نظ  مچهف  اازپ وسی مج م سا اا مشررری مواجه مچ

 مجازاتد  این  ذالچ  اهفا   ااا حبس و کاهش جمعیر دس حبس   ایا  جایگزینچ عنواناه سایگان عمومچ  خفمات

 یرننیر وعفم این.  ایرر   اودا  ماعفد  هایلا ش  گی یشرری  یراززمینه  دس نهایر  و نفاشراه  میوسا لنایر  جامعه

  شرنایرایچ  عفم نیز و مجازات  ماهیر   اا  مانایر    کنشرگ ان  شرنایرایچ  عفم مهو ۀ دو لیر   لوانسا مچ  لنایر  

 .نمود مجازات عنوان  ماهیر  اا  مانای    اسا های

 لوانف دسمچ و ذهنیر قضرات نگ ش  نو  و قضرایچ  دیراگاا ا   حاکم جنایچا لفر   شرنایرچجامعه  دیفگاا از

 و ایجاد سویه  داسنف مج مان  اجاماعچ  شرر ای   اهبود دس حیالچ نهشررچ واقع شررود؛ قضررات  متث  احرام  اج ای

  های گ ا و دیفگاایرنر  کاسمیافظه ااشرف. نگ ش قضرات  اث گذاس قانونچ نظام ا  لوانفدس دادگاهها مچ قضرایچ

هرای ف هنگچ متث  ا  لعیین نو   لوان جزو لرا شسا مچ  (گ اعوام  کیف ی  یررریرایرررر )  م دم  عرامره  گ ایرانرهحبس

  اید ط ففاسگ یرنر   کاسدمیافظ لوانف ماأث  از سویه قضرایچ ااشرف. سأی قضراتمجازات مج م ل هچ نمود که مچ

 دس گذشرراه  کیف ی  آموزشررچ  نظام همچون   عوام چ حبس از خصرروصاه  خشررن و  یررنر   مجازالهای اعمال
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  قاضررچ   نظاما حاکمیر  این دس لج اچ  جنایچ  ع وم  هاییافاه یررهم و  میزان اودن حهوقا پایین هایدانشرررفا

  1386پذی فاه ایرر )عاافی نژاد مه آاادیا  زمینه اث    این دس  قوی  قوانین پایرنگویچا نبود افون ا زام اه  دادگاا

حبس   مجازالهای جایگزین  از ایرررافادا اه  اعاهادی که  سا  لوان قضرررالچقضرررایچا مچ سویۀ ایجاد  (. پس اا116

گی نرفا و لوجیره شرررونرف کره   ارراس  خود  احررام حبس سا دس  جرایگزین  مجرازالهرای  لرا ایشرررا   ک د  نرفاسنرفا مجراب

 و نظ ی مبانچ  فاقف و  اوداا  احسرایرچ  و  پسرنفا نمایشرچیرناگی انها عامه  معموزً  گ اعوام کیف ی  هاییریایرر 

  ززم  از دانش و لنصرص  حبس اایسراچ  جایگزین مجازالهای  احرام  قضرات دادگاا اج ای.  ایرر   ع مچ میرم

کنشررگ ان  . نماینف لصرر   و  دخی شررفا لعیین  معینا دس مجازالهای  لهاسلواچ دس  لا ااواننف  ااشررنف  ا خوسداس

  های حهوق لوانمنف شررونفا دس دوسا  یررازقاعفا  منبع  مثااهاه قضررایچ  هایهوقچ و قضررات اایف از ط یم سویهح

   .گی نفاه ا  شنایچسوان و  شنایچجامعه  هایاز آموزش شونف و آشنا  حهوق عمومچ  ایاموزنفا اا  خفمر  ضمن

  کاس گ ای میافظهیرنر  قضرات از  زدایچقضرات و یرنر  اخاصراصرچ  یرازیف هنگ اول دس زمینۀ ف هنگچا گام

  که اایسراچ  ایرر   مهمچ  مباحث   زمینها از این عمومچ دس  یرازیف هنگ آن لبع اه و قضرات  آگاهچ ایرر. افزایش

  دس دیراگاا   قوانین  مط وب اج ای  هایاایسراه دیگ  نیز از جامعه  اومچ  اه ف هنگ لوجه  .شرود  انجام گام  اه گام

  کما   پذی ش یا پذی ش  عفم  آنا یرب    میوسحبس م دم و لفر ات  گ ایانۀمجازات هایایرر. نگ ش  قضرایچ

 . شودحبس مچ  جایگزین  مجازالهای

عنوان مجازات جایگزین حبس اایف گفرا  ا منفعه اههای یریایرچ اج ای خفمات عامدس جهر لبیین لا ش

  جایگزین   مجازالهای  اج ای دس.  ایرر   دخیی  کشروس  یب اموس همه دس  ناخوایراه  یا  یریایرر همواسا خوایراه

  ایفئو وژی  و  یرریایررچ ف هنگ.  دانسررر   ایررایررچ  موانع جزو سا  یرریایررچ  عوامی  و هالا ش لوانحبس نیز مچ

 و  اج ا دس لا  شررونفمچ  ماعهف  ااافا از  قضررایچ مهامات  کهزمانچ  خصرروصاه-قفسلمنف    حاکم طبهه ناپذی آشرراچ

ااعث    -ایرر  سیریفگچ  دس حال  دعوای ط   کننفا و دو ر   خفمر  دو ر  نماد یا  دو ر  خودا اه وظای، انجام

  شررود. اج ای مچ  جب ان  جهر   گسررا دا  و  شررفیف  مجازالهای  اعمال قاضررچ یا ایرراهعل شررفن شرر   ماز زل

 مجرازاتا مرأموسان  اج ای  قراضرررچد  اخایراسات  حرفود  و نهش  لعیین  هرای حبسا مسرررا زمجرایگزین  آمیزموفهیرر 

  کاسکنان  از ه  یب ایررر و  ع صرره این  کنشررگ ان دیگ  و پذی نفا  نهادهای  اجاماعچا مفی ان خفمات  اج ای

 این  قانونچ  جایگاا و  مبنا ف سرفها اا  دقیم  و  کامی صروست اه  اایسراچمچ  مسرهو یر   داسای نهادهای  و  یرازمانها

 (. 27  1387شونف )ف جیهاا    آشنا  مجازات جایگزین

قاای اغماض و انراس  انسرانچ جامعه  و انسران  پیشر فر   و لویرعها لرامی  اقاصرادی دس سشرف نهش اقاصراد و

لوان گفرا حاچ مچ. داسنف  اقاصرادی  مسرائی دس سااطۀ ج م و اقاصراد شرفا  ایرر. عمفة ج ایم سیشره نیسرر و

 اه  گی انهیررنر   کیف ی  یرریایرراهای از کیف ی عفا ر  نظام اقاصررادی یررب  سویگ دانچ لیوزت و ل یی ات

  که  مواسدی حبسا دس  جایگزین مجازالهای  اج ای  پس جهر .  ایر   شرفا  ی یپیشرگ و اصرعحا دسمان  یریایراهای

اایف لوجه داشراه ااشریم که .  شرودمچ  ایرافادا مانع آن اا  مانایر    اقاصرادی ساهراس ایررا از  ساا اقاصرادی یرف مانع

  اقاصادی  منافع  دو ر  ا ای  مواسدی  دس  و ایر  ص فه  اه  مه ون اقاصادی  نظ   اج ای خفمات جایگزین حبس از

 و  کافچ  گذاسییرر مایه  حبس اه  جایگزین  مجازالهای مصررادیم لمام  موفم  و صرریی   اج ای داسدا اما  هم اا اه

جذب و   .نیسررر  پذی امران ما چ  منااع ا خچ  داشرران  نظ  دس افون  هایچسوش  لنین ایجاد و داسد نیاز  منایرر  

حهوقچا   و قضرایچ  هاییرازمان و  نهادها ما چضرع،  و  هاانسرانچ موسد نیازا سفع کایراچ لوانمنفیرازی نی وی
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حبس و ... ارفون لرأمین اعابراس    جرایگزین  مجرازالهرای  پیشررر فاره  لرنو وژی  و  لجهیزات  واسدات  و  هرالرأمین نیراز

 ممرن نیسر.  

  پایه  اشا ال.  اف اد حبس شرفا ایر   جمعیر   کاهش  دس  یریایراهای متث  از از دیگ   مج مین ا ای  شر ی ایجاد

  وجود   اا. کنفمچ پیفا سا  خود  و لواناییهای ایرراعفادها ساا این دس  ایررر. او  مج م  اازپ وسی و اصررعح  اصرر چ

 خفمات مجازات  اه میرومان لا شرف مهیا خواهف  کشروسا ف صراچ سونم اقاصرادی  و دس جامعه شر  چ  ف صراهای

 سیررفمچ  نظ  اه اپ دازنف؛ خفمات  نو  این دس فعا یر  حبسا اه مجازات لیمی  جایاه  سایگانا ااواننف  عمومچ

.  دانف نمچ  اشرا ال ا ای  اودجه  صر   مسرایم اف اد دس حبس سا نیز  قضراییه  قوا  ا ره منا ،  هاییرازمان  لنها نه

ل ین اقفام حاکمیر و دو ر ا ای اج ای این مجازات دس کناس لوجه اه اهفا  عفا ر ل میمچا لی یی صرریی 

های موجود دس لوان ا ای سفع میفودیر های اصرو چ مچیراگذاسیو فایفة آن ایرر. از ط یم یریا ع مچ هزینه

 این ع صه گام ا داشر.  

 شود پیشنهاد مچ

های اقاصرادیا یریایرچ و ف هنگچ جایگزین حبس اا ایجاد لیول دس نظام قضرایچ کشروس  موانع و لا ش •

 ا داشاه شود.  

قانون   23  مادا ا  ناظ   مجازالها پایین  دسجات اه  حبس  جایگزین  اجاماعچ  نوین  مجازالهای اخاصرراص •

 آنها  اجاماعچ یاازپذی  و  مج مین دسمان و اصررعح مبانچ ا  که  جایگزینها سوح و  ف سررفه اا  مجازات ایررعمچ

  اخاصرراص   مجازالها از اازل ی دسجات  اه سا  اجاماعچ  مجازالهای  شررمول ااشررف. اایف دای امچ  لعاسض دس  اودا

 . دهیم افزایش سا آن اودن ا زامچ  جنبه و میفود سا  جایگزینها اعمال  لنیی ی جنبه  دادا و

های آموزشچ ل لی  داد و  دوساگ ای ط ففاس حبس اایف خصوص قضات ینر ا ای قضات دادگاهها اه •

 شنایچ دنیا نمود. آنان سا ل غی  اه شناخر مرال  ج م

یرازی شرود و اا  عنوان مجازات جایگزین حبس اا ف هنگ کشروس اومچخفمات عمومچ سایگان اایف اه •

 لوجه اه لنای  ج م اایف از وسود اف اد اه حبس ج وگی ی نمود. 

 تعارض منافع

 نفاسم.لعاسض منافع  
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