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عوامل مؤثّر بر صدور مجازاتهای جایگزین حبس
داوود خاکساری* حسین غالمی**
)قاریخ دریانت 69/6/88 :قاریخ پذیرش(69/6/37 :

چکيده؛
دی گاههاب نوین جرحش اسیق کیفرش اسی ا جامعهش اسی ج ایی که قا ح ادب مرن ی بر اصالح ا درمان مجرمان
ا بارپذیرب اجنماعی آنها هسن قأ یرات شگرنی را بر ح وق کیفرب که صرناً داراب ج رههاب سزادهی ا ارعابی
مـض است برجاب گذاشنه ا ار این رریق هم موجرات قلیی

ح وق ق ریهی ا هم ا رات ناکارآم ب برخی ار

انواع مجاراتها ار جمله رن ان را نراهم آارده است .در ادامة ران قع یل ان یشههاب سخنگیرانة کیفرگرا ا
اصالح ساخنار آسیبراب رن انق امراره اسنفاده ار جایگزینهاب حرس در دسنور کار قرار گرننه استق چ انکه
قانونگذار ایرانی به پیراب ار سیاستهاب سایر کشورها ق ریراً  1درص ار مواد کناب قانون مجارات اسالمی 8263
را به این گونه ار مجاراتها اخنصاص داده است .به دنرال این رایکرد به نظر میرس قـلیل ا بررسی عملکرد
قضات نسرت به کمیّت ا کیفیّت اسنفاده ار این مجاراتهاق کاربردب ا مفی باش  .بای مشخّص شود چه عواملی
موجرات اسنفاده ا یا ع ح اسنفاده ار این مجاراتها را نراهم میآارد؟ قضات براب اسنفاده ار این ابزارهاب
اصالحی  -درمانی با چه چالشهایی رابرا هسن ؟ پاسخگویی به این پرسشها در گرا قجزیه ا قـلیل آراء
صادره ار دادگاهها است که در این پژاهش با اسنفاده ار نرحانزار قـلیلی  SPSSانجاح ش ه است .در ننیجة این
بررسی میقوان گفت بعضی ار انواع مجاراتهاب جایگزین حرس ار جمله جزاب ن ب رارانه ا خ مات
عاحالم فعه ناق کارایی عملی هسن ا برخی منغیّرها نظیر نوع جرحق نوع مجاراتق پیشی ة کیفرب ا شغل منّهم بر
نوع ا میزان اِعمال مجاراتهاب جایگزین حرس ار سوب قضات قأ یرگذار هسن .

* دانشجوب دکنرب ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه آراد اسالمی ااح اماراتق دبیق امارات منـ ه عربی.
** دانشیار ح وق جزا ا جرحش اسی دانشگاه عالمه رراررائیق قهرانق ایران (نویس ه مسئول):
hossein.gholami@atu.ac.ir
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واژگان کليدی :مجازاتهای جايگزين حبس ،سياست جنايی قضايی ،پروندة شخصيّت ،ضريب همبستگی.

مقدّمه
کیفرگرایی یکی ار مهمقرین قـوّالت پاستتخ به جرح ار ح اد  19ستتال پیش قاک ون استتت .در
ننیجة این اضتعیّتق جمعیّت کیفرب در ستراستر جهان انزایش یاننه استق چ انکه جز در برخی
کشتورهاب داراب سیاستهاب کیفرگریزق جمعیّت رن انهاب آمریکاق آسیاق آنری ا ا بسیارب ار
کشتتتورهاب اراپایی انزایش یاننه استتتت (غالمیق  .)219 :8261حال پس ار حذف ا یا بعضتتتاً
کمرنگ شت ن برخی ار مجاراتهاب شت ی مان اع احق ستوران نق ست گستار کردنق دا ش ه
کردن ا ...ق رن ان نیز هم ون یکی ار گستنردهقرین کیفرها ار انن اد اصالحرلران ح وق کیفرب
دار نمان ه استت .قـلیل ا بررسی ننایج اِعمال مجارات حرس نشان میده که جامعه نمیقوان
هم تان درهتاب رن انها را بر راب عامة مردح به خصتتتوص ن راق بزهکاران خرد ا جوانان بار
بگتذارد .آمورش ا قولیت جرحق هت ر رننن م تابع مادب ا مع وب جامعهق نراپاشتتتی خانوادههاق
قشتت ی ن ر ا شتتکاف رر اقی ار جمله دالیلی هستتن که قوستتعه ا گستتنرش رن ان را نامع ول
مینمای  .میالعات جرحشت استی ا کیفرشت استی نشتان میده که قماح اصالحاقی که در رژیم
رن انها در دا ست گذشنه منأ ّر ار ج رش اصالح نظاح رن انها صورت گرننه ا به بهرود نسری
شتترایط نیزیکی رن ان م جر شتت ه استتتق ننایج مثرتق ستتودم ا مؤ ّرب بر بارپذیرب اجنماعی
مجرمان ا پیشتگیرب ار ارقکاب جرح ن اشنه است (آشوربق  .)7 :8279در این راسناق قانونگذار
ایرانی نیز با ان کی قأخیرق با اضتع قانون مجارات استالمی  8263ا اخنصاص نصلهاب پ جم قا
نهم آن بتته مجتتارات هتتاب جتتایگزین حرس (حستتتی ی نیتتوق  )989-989 :8264بتته پیراب ار
ستتتیتاستتتتهتاب کلّی نظتاح ا الهاح ار آموره هاب ج ی ق درصتتت د اصتتتالح ا درمان مجرمانق
باراجنماعی کردن آنها ا نیز پرهیز ار ان یشتته ا ق ابیر ستتزادهی ا ستترکوبگرب صتترف برآم ه
است.
حال اننظار آن استت که پیرا این رایکرد نوین قانونگذارق ابال ا آمورش قوانین مربوط در
آراء قضایی عی یّت یاب ق امّا بر اساس پژاهشهاب صورتگرننهق قاک ون در کمنر ار یو درص
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آراء صتادرشت هق ار مجاراتهاب جایگزین حرس استنفاده ش ه است .این در حالی است که در
 81درص احکاحق قابلیّت اسنفاده ار مجاراتهاب جایگزین حرس اجود داشنه است (رحمانیانق
 .)2 :8261این اقّفاق ار یو ستتو برخالف اصتتل مهمّ حقّ بر مجارات نش ت ن 8ا مرانی من وّع آنق
یع ی حقّ بر کرامتتت انستتتتانیق حقّ بر رن ت گیق حقّ بر آرادبق حقّ بر ام ی تّت ا حقّ بر رننتتار
کرامتم ار استتت (غالمیق  )814-871 :8261ا ار دیگر ستتو موجب ابنر شتت ن ستتیاستتتهاب
قانونگذار میشود.
به نظر میرس سیاست ج ایی قضایی که در ااقع بیانگر نـو برداشت قضات ار قوانین است
(ناظر راده کرمانیق )91 :8262ق به دالیل مخنل

م یرق با ستیاستت ج ایی ق ی ی نیست .در این

میان رجوع به منن ا مـنواب آراء صادره ار دادگاهها ا بررسی ننایج حاصل ار اِعمال این قوانین
میقوان ن اط ضتتع

ا قوّت نرای قانونگذارب ا اجراب آن را شتت استتایی ک  .به بیانی ستتاده

کمیّت ا کیفیّت مـنوایی آراء آی ة ان یشتههاب قضات ا نشانده

یو نماب کلّی ار سیاست

ج ایی قضتایی ک ونی استت؛ ار این م ظر بررسی ا قـلیل رایکرد ا عملکرد قضات در رابیه با
مجاراتهاب جایگزین حرس گریزناپذیر است .بای انواع جایگزینهاب مونّق ا یا نامونّق ار هم
قفکیو ا ن اط ضع

ا قوّت هر یو بررسی شون .

بيان مسئله
ناگفنه پی استتت که ه ف پای ار ستتیاستتت ج اییق قضتتمین انستتجاح ا ادامة حیات هیئت اجنماع
(دالت ا جامعة م نی) با پاستخ به نیار اشخاص ا اموال به ام یّت است .ابزار دستیابی به ه ف
مذکور معموالً در ق ابیر کیفرب ا ناکیفرب جستنجو میشتود .ب یهی است هران اره که سیاست
 . 8نخسنین قالش نظرب جهت قریین حقّ بر مجارات نش ن قوسط داگالس هوساک صورت گرننه است .در دی گاه هوساک
مجارات براب آنکه بنوان قوجیه کردنی باش ق بای به میزان ا من اسب اسنفاده شود .هم ینق مجارات ق ها نسرت به جرمی که
داراب ضرر ا ریان خفی

نیست بای قعیین شود ا ق ها نسرت به کسی بای بکارگرننه شود که مرقکب رننار خیاکارانه یا

سررنشپذیر ش ه است (غالمیق  .)871 :8261میابق این نظر هیچ کس نرای مشمول شرّ مجارات ا ضررهاب ناشی ار آن
شودق مگر آنکه چارهاب دیگر در دسنرس نراش .
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ج ایی بیشتتنر ار ظرنیّت هاب اجنماعی استتنفاده ک ق در دستتنیابی به این اه اف قونیق بیشتتنرب
حاصتل میک  .ار این م ظر به نظر میرس سیاست ج ایی ایران در رول داران ق ی ی ا قضایی
خود بیشتتتنر مرن ی بر کیفرگرایی بوده ا جامعة م نی جایگاه ح وقی ا م اخلة عملی چ انی در
ستیاستت گذاربق م یریّت امور اجنماعی ا قضتایی ن اشنه است .آمار مربوط به جرحانگاربهاق
میزان ا نوع مجاراتهاق بهایژه آمار مربوط به مجارات حرس بر این موضتتوع ص تـّه میگذارن .
امّا شتتتکلگیرب آمورههاب نوین علمی در ستتتالهاب اخیرق ا رات ناکارآم ب مجارات ستتتالب
آرادبق مشکالت ادار رن انها ا قش ی آسیبهاب حاصل ار آن موجب قغییراقی در خطمشی
قانونگذار ش ه است .در ننیجة این قغییراتق امرار دیگر به رن ان هم ون یو پاسخ اصالحی ا
درمانی براب مستئلة جرح نگریستنه نمیشودق بلکه رن ان یو مسئله ا مشکل قانونی ا ساخنارب
انگاشتنه می شود که سالمت جامعة ایرانی را به چالش کشی ه است؛ ار این راق قانونگذار بر آن
است قا با اِعمال پاسخهاب جامعوب این مشکل را کمرنگ سارد.
آربق هرچ ب  1اصل  819ار قانون اساسی پیشگیرب ار جرح ا اصالح مجرمان را بر عه
قوّ قضتتتائیه گذاشتتتنه استتتتق در رول ستتتالهاب گذشتتتنه این دستتتنگاه با ب مجارات کردن
(رن ان گرایی) انگار برخالف یکی ار اصتول مهمّ قانون استاسی ا انسانی جهتگیرب ا حرکت
نموده ا با ق اقضهاب رننارب ا اسنفاد بیش ار ح ار ابزار رن ان باعث انزایش قکرار جرح ش ه
استتت .حال با قغییر رایکرد قانونگذار ا اضتتتع قانون مجارات استتتالمی  8263رارنههایی براب
اصالحق درمان ا بارپذیرب اجنماعی مـکومان به اجود آم ه است .قانونگذار کیفرب با انزایش
مجاراتهاب جایگزین حرس ا در نظر گرننن پاستخهاب جامعوب امکان قغییر ا بهرود اضتعیّت
رنت انهتا را قا ح اد ریادب نراهم ستتتاخنه استتتت .قیعاً اِعمال جایگزینهاب حرس  -مرن ی بر
م اخلة جامعة م نی  -نوی بخش پ ی ارب ستیاست ج ایی مشارکنی (کیفربق ناکیفرب) خواه
بود که ار آمورههاب ج ی مکنب دناع اجنماعی نوینق کیفرشت استی ا جرحش اسی الهاح گرننه
استت .رایکرد ج ی قانونگذار نسترت به جایگزینهاب ناکیفرب ا جامعوب جهت پیشگیرب ار
جرح ا اصتتتالح ا درمان مجرمان منأ ّر ار این آمورههاب نوپا استتتت .حال ررح این مستتتئله نیز
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گریزناپذیر استت که با اجود قـوّالت ق ی ی صتورتگرننه در قانون مجارات اسالمی ا قانون
آیین دادرسی کیفرب ا ...ق رایکرد نظاح قضایی ا قضات به جایگزینهاب حرس چگونه بوده ا
این نهاد ج ی قا چه ان اره با اسن رال یا ررد ا انکار مواجه ش ه است؟
شت ت استتتایی مـ ادیّتهاب قانونی ا اجرایی پیش راب قضتتتات براب اِعمال این دستتتت ار
مجتاراتهتا ا میزان ا رگتذارب اِعمتال مجارات هاب جایگزین حرس بر کاهش آمار رن انیان ار
مستتائل پیشرا ا ررحکردنی هستتن که میقوان چ ین پژاهش را به خود اخنصتتاص ده .
هرچ آشتتتکار استتتت که قع اد کمی ار دادگاهها این گونه ار مجاراتهاب جایگزین را اِعمال
میک ق قجزیه ا قـلیل همین ان ک آراءق بستیارب ار مستائل پیشرا را راشن خواه ساخت.
آیا قضتتتات همان ه ف قانونگذار را در صتتت ار راب دنرال میک ؟ آیا قضتتتات در صتتت ار
مجارات هاب جایگزین به منغیّرهاب قانونی (انگیز مرقکبق شتتتیو ارقکاب جرحق گستتتنر ن ض
اظیفه ا ننایج ریانبار آنق سوابق ا اضعیّت نردبق خانوادگی ا  )...قوجّه دارن ؟ چه عواملی در
صت ار این نوع ار مجاراتها مؤ ّر هستن ؟ ا پرسشهاب دیگرب ار این دست که پاسخدهی به
آنها نیارم بررستتی عملکرد قضتتات استتت .بیشتتو پیرا نرآی قانونگذاربق ابال ا آمورش
قانون در آراء قضتتایی عی یّت پی ا میک  .با رجوع به منن ا مـنواب آراء صتتادره ار دادگاهها ا
بررستی ننایج حاصل ار اِعمال این آراء میقوان ن اط ضع

ا قوّت نرای قانونگذارب ا اجراب

آن را ش ت استتایی کرد .مـنواب آراء میقوان بیانگر ان یشتتههاب قضتتات ا نماب کلّی ستتیاستتت
ج ایی حاکم باش .

روششناسی پژوهش
براب قجزیه ا قـلیل کمّی آراء ار پرسش امه اسنفاده ش ه است .با قوجّه به ای که ااح قـلیل در
این پژهش نرد استتتق با قهیّة پرستتشتت امه ابن ا به استتنخراج ارّالعات مورد نیار منّهمان ار آراء
صتادره ار دادگاهها پرداخنیمق در ننیجه میقوان گفت راش استنفادهش ه در این پژاهش راش
پیمایشتی استت .هم ینق نظر به ای که ه ف این پژاهش آستیبش اسی ماهوب ا شکلی قوانین
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مربوط به مجارات هاب جایگزین حرس استتتتق ار نظر ه ف ار جمله پژاهشهاب کاربردب در
عرصة قانونگذاربق اصالح قانون ا سیاست ج ایی قضایی مـسوب میشود.
جتامعتة آمتاربق قلمرا مکتانی ا رمتانی پژاهش  -جامعة آمارب پژاهشق آراء صتتتادره ار
دادگاههاب اسنان قهران است .قع اد  399راب صادره ار دادگاههاب عمومی ا قج ی نظر که در
سالهاب  8262قا ااایل سال  8269صادر ش هان قجزیه ا قـلیل ش ن .
روش نمونهگيری  -در این پژاهش براب قکمیل پرستتشتت امه ا قهیّة ارّالعات الرح ار آراء
کیفربق ار راش نمونهگیرب در دستتنرس استتنفاده ش ت ه استتت .جمعآارب آراء ار خوشتتههاب
مخنل

ست ّیق ج ستیق شتغلی در شتهر قهران به صورت سامانم صورت گرننه است؛ مجموع

این آراء کیفرب آرائی بودهان که مجاراتهاب جایگزین حرس در آنها مورد حکم ااقع شتتت ه
است.
مقياس استتفادهشده و روش تجزيه و تحليل دادهها  -در این پژاهش براب پاسخگویی
به پرستتشها ار م یاس استتمی استتنفاده شت ه استتت .هم ینق راش قجزیه ا قـلیل دادهها به دا
صتورت قوصتتیفی ا استتن راری استت .آمار قوصتتیفی براب قوصتتی

ایژگیهاب نمونه بکار رننه

استت .در آمار قوصتیفی ار نرااانیق درصت نرااانی ا نمودار درص نرااانی ا ار آمار اسن راری
براب قریین راابط بین منغیّرها ا قعمیم ننایج استنفاده شت ه است .در این پژاهش بهم ظور بررسی
همرستنگی بین منغیّرهاب پژاهش ار آرمون همرسنگی اسپیرمن اسنفاده ش ه است .براب قجزیه ا
قـلیل دادهها نیز ار نرحانزار  SPSSنسخة  33اسنفاده ش ه است.

پيشينة موضوع
هرچ در مورد ارریابی آراء ا جایگاه مجاراتهاب جایگزین حرس در آراء قضتتایی پژاهشتتی
مشتاه ه نشت ق در سالهاب پیشین بسیارب ار اسنادان ا دکنرین ح وقی کیفرب ا جرحش اسی در
داخل ا خارج ار ایران م االت ا کنب نرااانی دربار مجاراتهاب جایگزین حرس نگاشتتتنهان
که ار جمله شاخصقرین پژاهشهاب انجاحش ه در این رمی ه میقوان به موارد ریر اشاره کرد:
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ار نخستتتنین پژاهشهتتاب راجع بته جتایگزین حرس میقوان بته پژاهش «موریس کرادال»
( )8618ناظر به قکرار جرح ا قعلیق مراقرنی اشاره کرد .نمونة مورد میالعه در این پژاهش 8193
بزهکار در آالباما بود .در این پژاهش عوامل ستتتنق اضتتتعیّت اشتتتنغالق قع اد جرایم ارقکابیق
مـکومیّتهاب ستتپربش ت ه در کانون اصتتالح ا قربیّت ا رول م ّت نظارت براب قعلیق مراقرنی
مهمقرین عوامل مؤ ّر بر ننیجة قعلیق مراقرنی درنگریسنه ش ن  .پژاهشگر در پایان ننیجه میگیرد
که قعلیق مراقرنی یو راش مؤ ّر درمان اجنماعی استتق ریرا  77درص ار بزهکاران با مون یّت
م رّرات قعلیق مراقرنی را رعایت کرده ا داباره مرقکب جرح نشتتت هان (Cradwell, 1951: 3-

.)11
در پژاهشتتی دیگر «آاستتنین» ( )8616به بررستتی قأ یر برنامههاب آرادب پیش ار موع ایلی
نویز پرداخت .این میالعه با اننخاب اقّفاقیق به میالعة  8199رن انی که بر اساس برنامة مذکور ار
 8676قا  8613آرادشتت ه بودن پرداخت .ننایج این پژاهش بیانگر آن استتت که آرادب پیش ار
موع احنمال بارداشتتت مج ّد ا بارگشتتت به رن ان به دلیل قکرار جرح را در م ایستته با گراهی
کته مت ّت رن ان خود را به رور کامل ری کردهان ق انزایش نمیده  .نرخ نعلی جرایم ارقکابی
آرادشت گان پیش ار موع در م ایسته با نرخ جرایم ارقکابی کسانی که م ّت کامل مـکومیّت
خود را ررق ستتوابق موجود در رن ان ایلی نویز ری کرده بودن ق نستترناً خیلی کمنر بوده استتت.
ننیجتة دیگر این بوده استتتت کته آرادب پیش ار موعت بهرور کلّی بر کاهش هزی ة رن ان مؤ ّر
استت .آاسنین اسن الل می ک که خیر قه ی اجنماع ار رریق آرادب پیش ار موع بزهکاران
ممکن استتت با شتت استتایی ا آرادب مجرمانی که کمنر خیرناک هستتن کاهش یاب (غالمیق
.)837 :8219
دکنر مـمت آشتتتورب در کنتاب جتایگزینهاب رن ان یا مجاراتهاب بی ابین ( )8211چ ین
گفنهان « :اق احهاب ناظر به جایگزینهاب رن ان ممکن استتت ضتتمن برآارده کردن ه فهاب
ع الت کیفربق هزی ههاب مادب ا مع وب اجراب مجارات رن ان را کاهش ده  .در این ان یشهق
به رن ان به مثابة «آخرین حربه» نگریستتتنه میشتتتود ا قا ه گامیکه دیگر شتتتیوههاب کیفردهی

81
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دستنرس پذیر ا ستودم باشت ق قوستّل به رن ان ناموجّه قل ّی ش ه است .این جایگزینها ار نظر
قتاریخی ابنت ا بتا «جتایگزینهتاب رن انهاب کوقاهم ّت» اارد قلمرا نظاح کیفرب شتتت ن ق ریرا
مش تخّص ش ت که چ ین کیفرب نه ق ها قوانایی ان کی در بارستتارگارب ا اصتتالح مجرمان داردق
بلکته موجتب برار نستتتاد ا نراهم کردن عوامتل ا رمی تههاب ارقکاب جرح ار ستتتوب رن انیان
میشتتتود .الی جایگزینها بهق ریج قوستتتعه یانن ا در قوانین جزایی کشتتتورهاب مخنل

اارد

ش ن  .برخی ار آنها به شکل جایگزین حرس دست قاضی را بار گذاشن قا به جاب کیفر حرس
به آنها قوستّل جوی ا برخی دیگر به شتتکل مستن ل یو نوع مجارات قل ّی شت ه ا بر نهرستتت
کیفرها انزاده ش ت ن  .پارهاب ار اق احهاب کیفرب را که ار راشهاب قعویق یا انصتتراف ار کیفر
حرس مـسوب میشون نیز میقوان ار جمله جایگزینها دانست» (آشوربق .)1 :8279
دکنر حستتتن حتاجی قرتتار نیرار جتائیق در مورد مجتاراتهتاب جتایگزین حرس در ح وق
کیفرب ایرانق در پایان نامة کارشت اسی ارش ا هم ین در کناب م نشرش خود بع ار قصویب
قانون مجارات  8263قـت همین ع وان چ ین بیان نمودهان « :یکی ار دغ غههاب اصتتلی ح وق
کیفرب کشورها قوسّل به جایگزینهایی براب مجارات حرس است؛ جایگزینهایی که ناق آ ار
مخرب ا ریانبار مجارات رن ان بوده ا در نیل به اه اف ستتیاستتت ج ایی حکومتها که همان
اصتالح ا بارپرارب مجرحق حف نظم ا ام یّت در جامعه ا جرران خسارت بزهدی ه [است] مونق
ا مؤ ّر بوده ا کاسنیهاب مجارات حرس را جرران ک  .در نظاح قانونگذارب ایرانق در خصوص
مجتاراتهاب جایگزین حرسق قاک ون منن قانونی م اّن  -به این شتتتکل که در قانون مجارات
استتالمی  8263پیشبی یش ت ه  -اجود ن اشتتنه استتت .اق اح قانونگذار در پیشبی ی مجاراتهاب
جتایگزین حرس در قتانون مجارات استتتالمی  8263ا بیان قواع ا م رّرات آن در مواد  94الی
17ق ن یة عیفی در نظاح قانونگذارب ایران مـستتتوب می شتتتود .الرنه برخی ار این مجاراتهاب
جایگزین حرس در ح وق ایران داراب پیشی ة قانونی هسن  .براب نمونهق میقوان به مـرامیّت ار
ح وق اجنماعی موضتوع ماد  93مکرر قانون مجارات استالمی  8279الـاقی  8277اشاره کرد.
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امتّا در قتانون مجتارات استتتالمی  8263مجتاراتهتاب جایگزین با چهرهاب کامالً ج ی پ ی ار
ش هان » (حاجی قرار نیرارجائیق .)886 :8262
دکنر جاای صتتالحی در کناب کیفرشتت استتی خود ( )8263بیان میدارد« :یکی ار مهمقرین
دستتنااردهاب قوستّل به مجاراتهاب غیر ستتالب آرادب رات جمعیّت رن انها استتت .به عرارت
دیگرق در این اضتتتعیتّتق بته رعم انزایش ارقکتاب جرحق جمعیّت رن انیان انزایش نمییاب که
ننیجة آن جلوگیرب ار اشتراع رن انها ا قورّح جمعیّت رن انیان استت .دامیّن دستناارد قوسّل به
مجارات هاب غیر ستتالب آرادبق کاهش میزان ارقکاب جرحق قوستتّط این انراد استتت .هم ینق
ستتتودم بودن این جایگزین ها به نفع عموح ا خانواد بزهکارق پایین آاردن ا قع یل هزی ههاب
نگه ارب ا مراقرت ار رن انیان ار دیگر ننایج استنفاده ار این نوع ار مجاراتها است» (صالحیق
.)831 :8263
ایشتتتان در ادامه قوجّه نظاح قضتتتایی ایران به مجاراتهاب جایگزین میگوی « :در ستتتیوح
مخنل

قضتایی ا م یرینیق اجماع بر این امر حاصتل شت ه استت که بای براب اصالح ا درمان

مجرمان چارهاب جز رن ان ان یشی ه شود» (صالحیق .)831 :8263
آقتایتان مـمت یکرنگی ا مهت ب ایرانم ش در م الهاب با ع وان کیفرهاب اجنماعمـورق 8ار
نظریتّه قتا عمتلق در رابیته بتا کتار عاحالم فعة اجنماعمـور که یکی ار انواع کیفرهاب جایگزین
حرس استتتت بیان میدارن « :میالرة خ مات ار بزهکار نشتتتان ار آن دارد که جامعهْ اب را ررد
ن موده استت ا هم ان اا را ع صتر میلوبی میدان  .ار این راق آمیزهاب ار مجارات ا بارسارب
ب ان آنکه انگ ا برچسری بر بزهکار رده شودق اا را ار قکرار بزه م صرف خواه کرد .در این
عرارت به خاصتیّت راانی ا ذه ی این جایگزینها اشتاره ش ه است که ار رریق قأ یرگذارب بر
شتتخص تیّت انراد میقوان به نوعی ار اقوع جرح ا بزهکارب پیشتتگیرب نمود که ار رریق رن انی
کردن انراد در رن ان مـ ّق نخواه ش » (یکرنگی ا ایرانم شق .)94 :8217

1. Community-based punishment.
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آقتاب حمیت االهی در م تالتهاب بتا ع وان جتایگتاه جایگزینهاب مجارات حرس با رایکرد
نردب کردن آنهتا در نظتاح عت الت کیفرب ضتتتمن معرنی ا بررستتتی گونههاب ستتت ّنی ا نوین
جتایگزین هتاب حرس در نظتاح ع الت کیفرب ایرانق بر استتتنفاده ار این اق امات براب ستتترعت
بخشتتتی ن به ران اصتتتالح ا درمان مجرمان قأکی میک ا در نهایت چ ین ننیجه میگیرد که
اجراب مون یّتآمیز این ق ابیر نیارم نره گ ستتارب م استتب در جامعه استتت (االهی ا احستتان
پورق .)247 :8264

 .2مجازاتهای جايگزين حبس
در ستتالهاب اخیر اکثر نظاحهاب پاستتخگو به جرح قالش دارن قا با اقّخاذ ق ابیر درمانم ار رمی ة
اصتتالح مجرمان ا بارگشتتت آنها به جامعه را نراهم ستتارن ا قا ح ّ امکان با ناصتتله گرننن ار
ح وق ق ریهی ار حذف ا یا ررد بزهکار جلوگیرى ک  .در این راسناق سیاست اصالح ا درمان
بزهکار درصتتت د استتتت قا ار مجراب حف ا نگه ارب مجرح در جامعه ا قـت نگه ارب قرار
دادن ااق ستیاستت حذف ا ررد مجرح ار جامعه را ک ار بگذارد .به نظر بستیارب ار جرحش اسانق
هر نظاح ح وقیاب که این راهررد را بیشتتتنر ا عمیق قر پیگیرب ا اِعمال ک ق دستتتنااردهاب آن
مع ولقرق انستانیقر ا کارآم قر خواه بود .امّا پژاهشها بیانگر این موضوع هسن که رن ان -
یکی ار گستنردهقرین مجاراتها  -قونیق چ انی در اصتالح ا بارپرارب رن انیان ن اشتنه است.
جرح را بودن مـیط رن انق هزی ة اقنصتادب رن انق مشتکالت به اشتنی ا راانی موجود در آن ا
 ...باعث برار انن ادات شت ی ب نسرت به این مجارات ش ه استق به رورب که حنّی موان ان آن
را دچار قردی کرده ا در نهایت به ااک ش ااداشتتتنه استتتت .یکی ار مهمقرین ااک شهایی که
نسترت به این اعنراضات صورت گرننه استق پیش هاد اسنفاده ار جایگزینهاب مجارات حرس ا
اجن اب ار آنق مگر هم ون آخرین حربه بوده است (االهی ا احسان پورق .)347 :8261
به نظر میرست قوستّل به مجارات هاب جایگزین حرس ممکن است موجب کاهش جمعیّت
کیفرب رن انهاق کاهش هزی ههاب اقنصتادبق جلوگیرب ار نراپاشی خانواد رن انیق اسنفاده ار
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نیراب کار مجرح در جامعهق جرران خستتارت بزهدی ه ا رایکرد انستتانی ا کرامتم ار نستترت به
بزهکار شتتتود (غالمی ا ملکیق  .)899 :8264در ننیجة این قغییر راهرردب در حور مجاراتهاق
مفهوح جتایگزین هتاب حرس به ادبیّات علمی ح وق کیفرب انزاده شتتت  .در قعری

این نوع ار

مجاراتها بای گفت :مجاراتهاب جایگزین حرس مجموعهاب ار راهکارها ا ضمانت اجراهاب
کیفرب با ماهیّت ا ستتتاخنار معموالً اجنماعمـور هستتتن که بهم ظور اجن اب ار قعیین ا اِعمال
مجارات حرس براب آن دستتتنه ار مجرمان که اِعمال مجارات حرس ا نگه ارب در رن ان براب
آنتان ا جتامعته خیرنتاکق نتامفیت ا نتاضتتترارب استتتت بکتار گرننه میشتتتود .به بیانی دیگر
«جایگزینهاب کیفر ستتالب آرادب ب یلهایی هستتن که یا در دادنامة کیفرب یا پس ار صتت ار
حکم (در رمان اجراب مجارات) میرح میشتون  .با این ااصاف ب یلهایی مورد بـث است که
قاضتتی در رمان صتت ار حکمق حقّ اننخاب بین اعزاح مـکوح به رن ان ا حقّ اننخاب نستترت به
بتاقی گتذاردن رنت انی در رن ان ا خارج کردن اا ار حرس را دارد» (نجفی ابرن آبادبق :8276
.)149
بتایت گفت ردّ پاب قـ ی ا قر یل مجارات حرس ا استتتنفاده ار جایگزینهاب حرس براب
کاهش ریانهاب رن انق پیش ا پس ار ستتتال  8217در میان قوانین کیفرب ایران مشتتتاه کردنی
استت .راشن است که ق وّع ا قراکم مواد قانونی مربوط به مجاراتهاب جایگزین سیر صعودب
داشتنه استتق بهگونهاب که در قانون مجارات اسالمی  8263گراه ج ی ب ار این مجاراتها به
میتان آمت هانت  .مجموع این جتایگزینها را میقوان به دا دستتتنة جایگزینهاب حرس ستتت ّنی ا
جایگزینهاب حرس نوین ق سیم کرد.

 .2-2مجازاتهای جايگزين سنّتی حبس
تعليق اجرای مجازات  -این جایگزین عرارت استتتت ار به قأخیر ان اخنن اجراب مجاراتهاب
ناشتی ار مـکومیّتهاب قعزیرب ا باردارن ه قوسّط دادگاه صادرک

حکم مـکومیّت قیعیق

بهم ظور اصتتالح ا قربیّت مجرح ا در ننیجه بارگشتتت اب به رن گی عادباش در جامعه! قعلیق
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مراقرنی عرارت استتت ار نظارت بر مجرح ار رریق اِعمال یو راش کارش ت استتی .این نهاد اغلب
هم ون استتتیلتهاب انعیتافپتذیر به دادگاهها اخنیار میده قا بنوان مجاراتهاب ابنی را که
قـمیل آنها احستتتاستتتات ا ه جارهاب عمومی را مخ اش میک قع یل ک  .هم ینق قعلیق
مراقرنی نظتارت مستتتنمر بر مجرمتان خیرنتاک را مجتار میدانت ا نظتاح ع الت کیفرب را قادر
میستتارد قا در عمل ا به ستترعت در م ابل قغییرات رننارب ااک ش نشتتان ده  .قعلیق مراقرنی در
حال حاضتترق ق ها یو مجارات نیستتتق بلکه چارچوبی براب اصتتالح ا قربیّت جامعهق منضتتمّن
قلفیق مـکومیّت ا درجهب ب برحستتب شتت ّت جرح با شتترایط مجرح استتت (آقایی نیاق :8279
 .)889این قعلیق ممکن استتت به شتتکل ستتاده یا مراقرنی ا ایژه باشتت  .قعلیق مراقرنی در م یاس
امرارب آنق بر پتایه ها ا مرانی نلستتتفة بارپراربق باردارن گی ا ع الت استتتنوار شتتت ه استتتت
(.)Champion, 1988: 40
آزادی مشروط  -آرادب مشراط نرصنی است که پیش ار پایان دار مـکومیّت به مـکوح
درب داده میشتتود قا در رول م ّقی که دادگاه قعیین میک ق چ ان ه ار خود رننارب پس ت ی ه
نشتتان ده ا دستتنورات دادگاه را بهموقع اجراء ک ق ار آرادب میلق برخوردار شتتود (اردبیلیق
 .)341 :8263بیگمان آرادب مشتراط یکی ار دسنااردهاب مهمّ مکنب قـ ّ ی است .در برخی
ار کشتتتورها این نوع نظارت در مورد مجرمان جرایم ج ستتتیق مرقکران جرح قنل عم ا جرایم
علیه اشخاص اِعمال میشود ).(Crow, 2001: 69
جزای نقدی  -جزاب ن ب عرارت استتتت ار اجرار مـکوحٌعلیه به پرداخت مرلغی اجه ن
(علیآبتادبق  .)883 :8297جزاب ن ت ب نوعی مجتارات متالی قعزیرب یتا بتاردارن ه استتتت که
بهموجب آن مـکوحٌ علیه مکلّ

به پرداخت مرلغی پول رایج در حقّ صت ت اق دالت میشت تود.

جزاب ن ب برخالف دیهق دین نیست که بر ذمّة مـکوحٌ علیه مسن ر شود ا بنوان پس ار نوت اا
ار قرکة اا اسنیفاء کرد (احم بق .)91 :8217
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 .1-2مجازاتهای جايگزين حبس نوين
دورة مراقبتت  -دار مراقرت را میقوان چ ین قعری

کرد« :آرادب مـکوح به حرس در

م ّت معیّن ریر نظارت قاضی اجراب احکاح براب انجاح دسنور یا دسنورهاب خاصی که مجرح را
اجنماعی میک » (رراعتق .)17 :8263
ختدمات عمومی رايگان  -خ مات عمومی به مع اب کار ا اظیفه اب استتتت که به نفع
قمامی اعضتتتاب جامعه صتتتورت میگیرد (خال یق  .)2 :8219کار عاحالم فعه نهادب استتتت که
بتهموجتب آن دادگتاه بته مجرح پیشتتت هاد میک قا با انجاح کارب به نفع جامعه به جاب رننن به
رنت ان درصتتت د جرران خیتتاب ارقکتتابی خویش برآیت (ااحت بق  .)28 :8217کیفر خت متتات
عاحالم فعهق کار مجانی  -به م ار ا ستتتاعت معیّن ا با موان ت مـکوح  -براب یو مؤست تّستتتهق
اقّـادیّه یا نهاد عمومیق قـت نظارت قاضی اجراب کیفرها اِعمال میشود (کاشفیق .)29 :8219
جزای نقدی روزانه  -این جریمهها به این دلیل «جریمة رارانه» نامی ه میشون که میزان
آنها با درآم رارانة مجرح ارقراط ا پیوسنگی دارد (آشوربق .)212 :8211
محروميّت از حقوق اجتماعی  -براب قعری
قعری

مـرامیّت ار ح وق اجنماعی ابن ا بای به

حقّ اجنماعی ا پس ار آن مـرامیّت ار این حق پرداخت .لف حق در اصیالح ح وقیق

به مع اب امنیار ا قوانایی خاصتتی استتت که نظاح ح وقی هر جامعه براب هر نردب قائل میشتتود؛
این ح وق ممکن است شامل حقّ مالکیّتق ح وق م نیق ح وق سیاسی ا جز ای ها باش  .ح وق
اجنماعی به یو ستلستله ح وق گفنه میشتود که بهم ظور رنع قرعیضهاب اجنماعی ا اقنصادب
براب نرد شت اخنه می شون ق ح وقی که قانونگذار براب اقراع خود در راابط با مؤسّسات عمومی
م رّر داشتنه استت؛ مان ح وق ستتیاستیق حقّ استنخ احق حقّ اننخاب کردن ا اننخاب شت ن در
متجلس ا ( ...جعفرب ل گرادبق  .)329 :8273در این مجتتارات مجرح ار این ح وق مـراح
میشود.

11
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تعويق صتتدور حکم  -قعویق به مع اب بارداشتتننق ع ب ان اخننق قأخیر ا درنگ کردن
استتت .قعویق صتت ار حکم یع ی به قأخیر ان اخنن صتت ار حکم .در ای جا قاضتتی میقوان (در
مورد منّهمان) با اجود شترایط م رّر در قانونق صت ار حکم را به قأخیر ان ارد ا ار آنها ضمانت
حستن رننار در م ّقی معیّن میالره ک  .چ ان ه در م ّت مزبور رننار اب پست ی ه بودق قاضی به
رور قیع ار صتت ار حکم خوددارب میک ق الی هرگاه قصتتورب ار اب مالحظه شتت ا ن ض
عه کردق قاضی اق اح به ص ار حکم میک (باهربق .)226 :8274
نظام نيمه آزادی  -شتیوهاب است که بر اساس آن مـکوح میقوان در رمان اجراب حکم
حرسق نعّالیّتهاب حرنهابق آمورشتتتیق حرنهآمورب درمانی ا نظایر ای ها را در خارج ار رن ان
انجتاح دهت  .اجراب این نعّالیّت ها ریر نظر مراکز نیمه آرادب استتتت که در ستتتارمان رن انها ا
اق امات قأمی ی ا قربیّنی قأستیس میشون  .این نوع ار مجارات در آییننامههاب رن انها پیش ار
سال  8217نیز اجود داشن ا بر اساس آن کسی که بهموجب حکم مـکومیّت دادگاه به حرس
مـکوح می شتتت ق پس ار قـمتّل مت ّقی ار حرس با قوجّه به اضتتتعیّت راحیق راانی ا قغییرات
رننارب ا جز ای ها با اجار دادگاه میقوانست براب کار ا یا آمورش به بیران ار رن ان براد.
نظتارت الکترونيکی  -اصتتتیالح نظتتارت الکنرانیتتو کتته قرکیری ار ااژ نظتتارت ا
الکنرانیو استتق به مفهوح ک نرل ا مراقرت ار رریق ابزارهاب الکنرانیکی استت (مـم نسلق
 .)34 :8214ک نرل ا نظارت بر اشتخاص ار رریق ابزار ا اسایل الکنرانیکی در مـیط خارج ار
رنت ان مت ّنظر استتتت (قت ینق .)34 :8217در برخی ار نظتاح هاب ح وقی ار نظارت الکنرانیکی
هم ون مجتتاراقی مستتتن تتل براب برخی ار جرایم نظیر جرایم مربوط بتته مواد مخ ت ر ا جرایم
راه مایی ا ران گی اسنفاده میشود (.)Nellie, 1991: 165

 .1تجزيه و تحليل آراء صادره از دادگاهها
یکی ار مهمقرین موضتتتوعاقی که در قجزیه ا قـلیل آراء بای م ّنظر باشتتت قوجّه به منغیّرهاب
ذکرشت ه در پران شتخصتیّت است که اننظار آن است قاضی صادرک

راب با قوجّه به آنها
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براب مجرح پاستتخ م استتب را قعیین ک  .با قوجّه به ماد  881قانون مجارات استتالمی  8263بای
گفت که مواردب ار قریل سوابق ا اضعیّت نردبق خانوادگی ا اجنماعی مرقکب ا نیز اضعیّت
ذه ی ا راانی اب حین ارقکتاب جرحق ار جملته موضتتتوعتاقی هستتتن که در قشتتتکیل پران
شتتخص تیّتق مورد قوجّه قرار میگیرن ا قاضتتی در ه گاح ص ت ار راب بای به آنها قوجّه داشتتنه
بتاشتتت  .حال در م اح بررستتتی این موضتتتوع ننایج کمّی ا کیفی حاصتتتل ار این پژاهش قریین
میشون .

 .2-1فراوانی مجازاتهای جايگزين حبس
قـلیل آراء نشتان میده قضات قمایل بیشنرب براب اسنفاده ار جایگزینهاب حرس س ّنی دارن
(بتا نرااانی  17درصتتت ) .نرااانی مربوط بته جتایگزینهاب نوین  14مورد استتتتق در حالی که
مجارات مـرامیّت اجنماعی نیز به صتورت قرکیری ا قکمیلی با سایر مجاراتها اِعمال میشود.
نرااانی هرک اح ار این مجاراتها بهصورت ج اگانه قریین میشود:
ال  -جایگزینهاب ستتت ّنی :جزاب ن بق قعلیق اجراب مجارات ا نظاح آرادب مشتتتراط ار
راهکتارهاب قانونگذار براب کاهش جمعیّت رن ان ها هستتتن  .نرااانی مربوط به هرک اح ار این
مجاراتها در نمودار شمار ( )8آم ه است.

 .8ماد  )...( « :81دادگاه در ص ار حکم قعزیربق با رعایت م رّرات قانونیق موارد ریر را مورد قوجّه قرار میده  :ال -
انگیز مرقکب ا اضعیّت ذه ی ا راانی اب حین ارقکاب جرح .ب -شیو ارقکاب جرحق گسنر ن ض اظیفه ا ننایج ریانبار
آن .پ -اق امات مرقکب پس ار ارقکاب جرح .ت -سوابق ا اضعیّت نردبق خانوادگی ا اجنماعی مرقکب ا قأ یر قعزیر بر
اب».
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نمودار شمار  -8نرااانی مجاراتهاب جایگزین حرس س ّنی
تعلیق مراقبتی…

37
9
25

104

نظام آزادی…
تعلیق اجرای…
جزای نقدی

در استتتنفاده ار این جایگزینها بیشتتتنرین نرااانی با قع اد  894مورد ( 13درصت ت ) مربوط به
مجتارات جزاب ن ب استتتت .دادههاب این نمودار نشتتتان می ده که اِعمال جزاب ن ب براب
قضتات بستیار آستانقر ار ستایر جایگزین هاب ست ّنی است .بای گفت که اِعمال مجارات جزاب
ن ت ب در کوقتاهم ّت هرچ باعث کاهش جمعیّت رن انها میشتتتودق در بل م ّت قواحده
قفکّر مادبگرایی کیفرب ا هم ین درآم رایی ار جرح استتتت .هم ینق جریمة مالی ن راق که
اغلب مرقکب جرایم خردهپا می شتتتون ق هرچ بهنر ار اِعمال مجارات حرس استتتتق پاستتتخی
مع ول نیستت .این مجارات با اصتل شخصی بودن مجاراتها مخال

استق ریرا خواهناخواه ا ر

آن به خانواد مـکوح هم سرایت میک  .مجارات ن ب مجاراقی است که قاضی نمیقوان آن
را با میزان دارایی ا قوانایی مالی مجرح در اجراب نردب کردن مجارات من اسب ک .
قعلیق مراقرنی نیز کته نتاظر بر مجتاراتهتاب درجه  2قا  1استتتت مجموعاً در  93راب مورد
قوجّه قرارگرننه استتت .در قع اد  27راب ار  93راب ار قعلیق مراقرنی استتنفاده شتت ه استتت .در
استتنفاده ار این راش پاستتخدهیق دا ن گ ناشتتی ار اِعمال مجارات حرس کاهش مییاب ق ریرا
بیشتتتنر مجرمان ه گامی که با نظاح ع الت کیفرب مواجه میشتتتون ا در این نرای ااج ع وان
«مجرح» ا «ج اینکار» میشتتون ق ار آن پس قـت این ع وان شتت اخنه میشتتون یا خود را با این
ع وان میشت است ( .)Carter and Wilkins, 1976: 90در ننیجه قعلیق مراقرنی براب بستتیارب ار
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مجرمین راه حلی م استتب جهت جلوگیرب ار رن انی شتت ن آنان ا پیشتتگیرب ار قرعات ریانبار
رنت ان ا نیز بتارپرارب اجنماعی مونّق آنان استتتت .قردی ب اجود ن ارد کار کردن با مجرح در
اجنماع ار رریق قعلیق مراقرنی مؤ ّرقر ار حرس اا در رن ان جهت بارپرارب اب است ( superk,

.)1992: 5
ب -جتایگزینهتاب نوین :دار خت مات عمومی رایگانق جزاب ن ب رارانهق مـرامیّت ار
ح وق اجنمتاعیق دار مراقرنیق نظتاح نیمته آرادب ا قعویق صتتت ار حکم مجتاراتهتاب نوی ی
هستتن که نرااانی هرک اح ار آنها در نمودار شتتمار ( )3ذکر ش ت ه استتت .مـرامیّت ار ح وق
اجنماعی ا دار مراقرت بیش ار ستایر مجاراتهاب جایگزین مورد قوجّه ا اسنفاد قضات قرار
گرننه ان  .ضتمانت اجراب سلب ح وق اجنماعی جایگزین مجارات سالب آرادب بسیار گسنرده
ا کا رآم استتتق چراکه ح وق اجنماعی قعریر عامی استتت که ممکن استتت قمامی عرصتتههاب
سیاسیق نره گیق م نی ا اقنصادب رن گی انسان را شامل شود .مـرامیّت ار اشنغال به کسب یا
شتغل یا حرنه ار ج رة ارعاب ا باردارن گیق ضمانت اجراب مفی ب مـسوب میشود که نه ق ها
ار پرداخنن به برخی مشتتاغل نراهمک

رمی ة رننارهاب مجرمانه ممانعت میک ق بلکه به لـاظ

ق گ ایی که در معیشتت مـکوحٌعلیه ا خانوادهاش ایجاد میک به ان ار کانی رنج ا مشت ّت را
به مـکوح قـمیل میک ا ممکن استتتت مانع قکرار جرح شتتتود (ناخربق  .)17 :8269در ای جا
قضات در  27درص ار مجاراتهاب جایگزین حرس نوین ار این مجارات اسنفاده کردهان .
دار مراقرتت نیز ق ریرتاً  33درصتتت نرااانی مجارات هاب جایگزین حرس نوین را در نمونة
مورد میالعه به خود اخنصتاص داده استت .این داره در عمل همان شرایط ا آ ار قعلیق مراقرنی
نشترده را دارد ا یو ضتمانت اجراب مسن ل جانشین حرس مـسوب میشود (آشوربق :8211
 .)368ایجاد رابیه اب که این احستاس را به بزهکار م ن ل ک که شخص قـت نظارتق مراقرت
ا کمو دیگران استتتق دستتنرستتی مراقب به م ابع ا ابزار مالی ا خ مات مـلّی براب کمو به
نرد مورد نظرق دستنرستی به مشتااران ح وقی ا جز آن براب کمو ا یا بهکارگیرب انراد قـت
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مراقرت نیز ار جمله موضوعاقی هسن که قضات در ه گاح اعمال دار مراقرت بای به آنها قوجّه
داشنه باش (.)Joanna, 2012: 43
با قوجّه به نرااانیهاب به دستتتآم ه میقوان گفت :جزاب ن ب رارانه بهرور میلقق دار
مراقرت ا خ مات عمومی رایگان به رور نستتری به دالیل مخنل

مورد قوجّه قرار نگرننهان  .در

ای جا بای گفت قضات براب ص ار راب بیشنر قمایل به اننخاب سادهقرین راه دارن .
نمودار شمار  -3نرااانی مجاراتهاب جایگزین حرس نوین
تبرئه در مرحله تجدید نظر

8

محرومیت از حقوق اجتماعی

20
0

جزای نقدی روزانه
خدمات عمومی رایگان

6

دوره مراقبت

12
3
5

نظام نیمه آزادی
تعویق صدور حکم

 .1-1ضريب همبستگی
در این قستمت ضتریب همرسنگی بین منغیّرهاب پژاهش با اسنفاده ار آرمون همرسنگی اسپیرمن
مـاستتره ش ت ه استتت .میزان همرستتنگی بین منغیّرهاب مستتن ل پژاهش با منغیّر اابستتنه (مجارات
جایگزین حرس) در ج ال شمار ( )8نشان داده ش ه است.
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ج ال شمار  -8ضریب همرسنگی منغیّرهاب مسن ل ا اابسنه

منغیّر

ردی

Sig3

ضریب

8

Sig

ضریب

همرسنگی

همرسنگی

(جایگزینهاب

(جایگزینهاب

س ّنی)

نوین)
*.207

**.301

.000

_

.007

**.293

*.178

.017

.008

8

شغل

3

پیشی ه

*.218

2

نوع مجارات

*.209

.006

4

نوع جرح

*

.227

.006

*

.193

.012

1

پران

*.241

.004

**.288

.000

_

.000

شخصیّت
9

رمان اجراب

_

*.215

.007

*.153

.024

حکم
7

سن

1

اکالت

**.280
*

_

.183

.000
.018

مع ادار نیست
مع ادار نیست

هرک اح ار منغیّرها ج اگانه بررسی میشون :
ال  -شغل :دادههاب ج ال شمار ( )8نشان میده که شغل یو منغیّر قأ یرگذار با سیح
ارمی ان  66درصت ا میانگین ضتریب همرسنگی  29ا  39درص است که ارقراط مع ادارب را با
منغیّر اابستتتنه (جایگزین هاب نوین ا ست ت ّنی) دارد؛ ب ین مع ی که قضتتتات قمایل دارن ار حکم
جزاب ن ب  -یکی ار جایگزینهاب مهمّ حرس  -براب انراد شاغل اسنفاده ک .
 )*( .8در سیح  61درص مع ادار است )**( .در سیح  66درص مع ادار است.
 .3سیح مع ادارب.
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در نمونة مورد میالعه با قوجّه به ارّالعات موجود در آراء ا پران ههاق شغل انراد در  2رر ه
ق ستیم ب ب شت ه استت .قوریع نرااانی مربوط به شغل نمونة مورد بررسی در نمودار شمار ()2
نشتان داده شت ه است .با قوجّه به دادههاب به دستآم ه بیشنرین نرااانی مربوط به مشاغل آراد
استت .موضوعی مهم که بای در ای جا به آن اشاره کرد این است که شرایط شکلی آراء صادره
نام ظم استت ا معموالً مشتخّصتات مـکومان به صتورت دقیق رت نمیشتود .شغل مان سنون
ن رات شتخصتیّتق یکی ار مهمقرین شاخصهایی است که قضات در ه گاح ص ار راب بای به
آن قوجّه ک

ا اضعیّت شاغل یا بیکار بودن نرد را در نوع ا میزان مجارات دخالت ده .
نمودار شمار  -2نرااانی مربوط به شغل
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ب -پیشتی ة کیفرب :دادههاب ج ال شمار ( )8نشان میده که میانگین ضریب همرسنگی
پیشی ة کیفرب با منغیّرهاب جایگزینهاب حرس نوین ا س ّنی به قرقیب م فی  36ا م فی  38است.
این دادهها نشتتان میده که هرچه پیشتتی ة کیفرب انراد پررنگقر شتتودق قمایل قضتتات ا قانون
براب ِاعمتال مجتارات جتایگزین هتاب حرس نستتترتت به آنها کمنر می شتتتود؛ این موضتتتوع در
جایگزینهاب حرس نوین عی یّت بیشتتتنرب دارد .با قوجّه به دادههاب نمودار شتتتمار ( )4ار 399
حکم صادره ق ریراً  63درص ناق پیشی ة کیفرب بودهان .
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نمودار شمار  -4نرااانی پیشی ة کیفرب
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پ-نوع مجارات :هم ین دادههاب ج ال شتتمار ( )8با ستتیح ارمی ان  61درصتت نشتتان
می ده که میانگین ضریب همرسنگی بین منغیّر نوع مجارات ا جایگزین حرس س ّنی ا نوین به
قرقیب  39ا  87درصت استت .عم این میزان همرستنگی مربوط به مجاراتهاب قعزیرب استتت
کته قتانونگذار رمی ة اِعمال مجاراتهاب جایگزین را براب آنها بیش ار ستتتایر مجاراتها نراهم
آارده استت .اخنصاص جایگزینها به مجاراتهاب درجة  7ا  1ا بخشی ار مجاراتهاب درجة
 9که نهایناً میزان ح اکثر مجارات آن در جرایم عم ب به یو ستال حرس میرس  -آن هم به
صورت اخنیارب  -بیانگر ناصلة انکار ق ی ی با نلسفة اجودب اِعمال جایگزینهاب حرس است.
اگر دایر شتتتمول این جایگزین ها قا مجارات درجة  4ناظر به ماد  86قانون مجارات استتتالمی
انزایش یتابت ا هم ین قخییرب بودن جتایگزینهتا ح اقل قا درجة  9به الزامی بودن دیگرگون
شتتتودق قعتارل عملکرد قتانونگتذار با اه اف مجاراتهاب جایگزین حرس بستتتیار کمرنگقر
میشتتود .به هر حالق مجارات قعزیرب با نرااانی  76درص ت بیشتتنرین نوع مجارات بهکاررننه در
نمونة مورد میالعه بوده استتت .میزان هر یو ار انواع مجاراتهاب جانری در نمودار شتتمار ()1
نشان داده ش ه است.
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نمودار شمار  -1نرااانی انواع مجاراتها
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ت -نوع جرح :همانیور که ج ال شتمار ( )8نشان میده ق میانگین ضریب همرسنگی نوع
جرح با جایگزینهاب ست ّنی ا نوین به قرقیب  86ا  87درصت استت که به سیح مع ادارب بسیار
نزدیو است .عم میزان این همرسنگی مربوط به جرایم علیه اشخاص ا مجارات جزاب ن ب
استتت .همانیور که نرااانی نمودار شتتمار ( )9نشتتان میده ق قضتتات در جرایم علیه اشتتخاص
بیشنر ار جایگزینهاب حرس اسنفاده میک

(ق ریراً  13درص ار آراء).

نمودار شمار  -9نرااانی انواع جرایم
19
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105
49

منافی عفت
مواد مخدر
علیه اشخاص
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ث -پران شخصیّت :نخسنین گاح براب اصالح ا درمان بزهکار ش اخت شخصیّت ا شرایط
رن گی اا استق امّا منأسّفانه در مراحل کش

جرحق قـ ی ات م ّماقیق قع یب جرح ا دادرسی

ا رب ار پران شخصیّت اجود ن ارد ا قانونگذار نسرت به آن بیقفاات بوده ا قـ یق راجع به
شتخصتیّت منّهم ق ها به استیلة قاضتی یا ضتابیان ضمن پران کیفرب انجاح میشود؛ با قوجّه به
قراکم پران ههاق نرود راانپزشتو ا راانشت اس در دستنگاه قضایی ا دیگر مشکالت اجراییق
معموالً این موضتتتوع نادی ه میمان  .هم ینق الزامی نرودن قشتتتکیل این پران ه ا ع ح ق وّع در
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ضمانت اجراهاب کیفرب آن ار دیگر مشکالت قانونی است (مـم یان ا مـم رضا پورق :8263
 )1که موجرات بی اهمیّنی ا ع ح قوجّه به آن را نراهم آارده استت .براب قشخیص قوجّه یا ع ح
قوجّه به این عامل مهم ا قأ یرگذار در اصالح ا درمان بزهکارانق در برخی موارد به پران هها ا
در برخی دیگر به ادبیّات راب قوجّه شت ه استت .با قوجّه به دادههاب ج ال شتمار ( )8میانگین
ضتریب همرستنگی پران شخصیّت ا نوع مجارات جایگزین س ّنی با سیح ارمی ان  61درص ق
 34درص است .هم ینق میانگین ضریب همرسنگی این منغیّر با نوع مجاراتهاب جایگزینهاب
نوین با ضتتریب ارمی ان  66درصت ق ق ریراً  31درصت استتت .هر ان اره قضتتات قوجّه بیشتتنرب به
شتخصتیّت منّهم داشتتنه باشت ق احنمال اِعمال مجاراتهاب جایگزین حرستتی که ج رة اصتتالحی
بیشتتنرب دارن انزایش پی ا میک (جزاب ن ب کمنر داراب ج رههاب اصتتالحی استتت) .قـلیل
مـنواب آراء صتتادرش ت ه ا پران هها در نمودار شتتمار ( )9نشتتان میده که ار میزان  399راب
مورد میالعه در  97درص آراء به شخصیّت ا یا ایژگیهاب منّهم اشاره نش ه است.
نمودار شمار  -7نرااانی مربوط به پران شخصیّت
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در نهایتق رعایت اصتل ق استب نیارم ضترارت قشتکیل پران شخصیّت در ک ار پران
قضتایی استت؛ با این قوضتیح که اسنفاده ار برنامههاب جایگزین حرس جهت قع یل حرس بای
ستت جی ه ا نیز مرن ی بر رعایت اصتتل ق استتب «نردب کردن مجاراتها» باشتت (غالمی ا ملکیق
 .)99 :8264کم قوجّهی قضتات به شتخصتیّت منّهم ممکن استت دالیل بیشتمارب داشتنه باش :
ع ح قجویز قانونگذارق قراکم پران ههاق بیاهمیّنی جرایم درجة 9ق  7ا  1ار نظر قضتتتاتق ع ح
آگاهی قضتات ار اهمیّت موضوعق ماشی ی ش ن دسنگاه قضایی ا جز ای ها .در ای جا بر این نکنه
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قأکی می شتود که م ظور ار پران شتخصیّت مفهوح مضیّق ا قانونی آن نیست که در ماد 392
قانون آیین دادرسی کیفرب به آن اشاره ش ه استق ریرا جرایمی که در این سیح بای براب آنها
پران شخصیّت قشکیل شود معموالً مجارات جایگزین حرس شاملشان نمیشود.
ج -م ّترمان الرح براب اجراب حکم :با قوجّه به ج ال شتتمار ( )8رمان الرح براب اجراب
حکم با ستیح ارمی ان  61درصت ا میانگین ضریب همرسنگی م فی  38درص ارقراط مع ادارب
با جایگزینهاب س ت ّنی دارد؛ یع ی هرچه استتنفاده ار جایگزینهاب س ت ّنی حرس بیشتتنر میشتتودق
رمان الرح براب اجراب حکم کاهش پی ا میک  .قضات در اِعمال مجاراتهاب جایگزین حرس
س ّنی قوجّه بیشنرب به مجارات جزاب ن ب دارن ا کمنر قمایل دارن که خود ا دسنگاه قضایی
را درگیر مجاراتها ا نظارت هاب بل م ّت ک  .این همرستتتنگی براب مجاراتهاب جایگزین
نوین  81درصت استت؛ یع ی مجاراتهاب نوین نسترت به ست ّنی رمانبرقر هستن  .نمودار شمار
( )7رمان مورد نیار براب اجراب احکاح صتادره را به قفکیو نشان میده که بیشنرین نرااانی با
 72درصت مربوط به رمان کمنر ار یو سال است .قأ یر میزان باالب ص ار حکم جریمة ن بق
که پرداخت آن معموالً بای ستتریع باش ت ق بر این نرااانی کامالً مشتتهود استتت .برخی قضتتات با
گریز ار حستتتاباکنتابهتاب م ّتدار مان یو دکنر قمایل دارن که با قزریق یو آمپول در
کوقتاهقرین رمتان پرانت ه بیمتار را بر ت نت  .این در حتتالی استتتت کته مراقرتتتهتاب مت ّتدار ا
آمورشهاب رمانبر قأ یر بهنرب بر اصالح مجرح دارن .
نمودار شمار  -1م ّت رمان الرح براب اجراب حکم
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چ -ستن :منغیّر سن با سیح ارمی ان  66درص ا ضریب م فی  31درص به صورت معکوس
با منغیّر جایگزین س ّنی همرسنگی دارد (با قوجّه به ج ال شمار )2؛ یع ی هرچه میزان سنّ منّهم
باالقر برادق اسنفاده ار جایگزینهاب س ّنی حرس کمنر میشود .این در حالی است که هر چ ر
ستنّ مجرمان باالقر باشت ق ممکن استت ستاب ة کیفرب نیز بیشنر شود .به بیان سادهقر قضات براب
مجارات کردن جوانان بیشنر ار این جایگزینها اسنفاده میک  .ارّالعات مربوط به ایژگیهاب
س ت ّی نمونة مورد بررستتی در نمودار شتتمار ( )1نشتتان داده ش ت ه استتت .بر استتاس دادههاب به
دستتآم ه بیشنر مجرمان به قرقیب در گراههاب س ّی  38-29سال ا  28-49سال قرار دارن که
نشتانگر جوان بودن جمعیّت مـکومان استت .مشتخّص است که نشارهاب درانی براب ارقکاب
جرح در این ردههاب ستت ّی بیش ار ستتایرین استتت ا در ستت ین  39قا  49ستتال نیارهاب ریستتنی
(اقنصادبق ج سی ا  )...در ااج خود قرار دارن .
نمودار شمار  -6نرااانی سن
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ح -اکالت :میانگین ضتریب همرستنگی اسنفاده ار اکیل در پران هها با جایگزینهاب س ّنی
 81درصت استت که ق ریراً این رابیه مع ادار است .به نظر حضور اکیل در اِعمال جایگزینهاب
ست ّنی به خصتوص مجارات جزاب ن ب قأ یر دارد .هم ینق همرسنگی بین منغیّر پیشی ة کیفرب
ا استتنفاده ار اکیل در ستتیح م فی  31درص ت کامالً مع ادار استتت؛ ب ین مع ا که هرچه نرااانی
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پیشتی ة کیفرب انزایش یاب ق میزان اسنفاده ار خ مات اکالنی در بین منّهمان کاهش مییاب  .این
موضتوع نشتان می ده انراد باستاب ه با آشت ایی نسری با دسنگاه قضایی قمایل دارن خود نرآی
دادرستی را پیگیرب ک  .ارّالعات مربوط به نرااانی حضتور اکیل در نمودار شمار ( )6آم ه
است.
نمودار شمار  -89نرااانی مربوط به اکیل
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خ -سایر همرسنگیها :قوجّه به دیگر دادهها ابعاد موضوع را راشنقر میک :
ضتریب همرستنگی قأهّل با پیشتی ة کیفرب در ح ّ  39درص است (انراد منأهّل داراب پیشی ة
کیفرب بیشنرب هسن ).
منغیّر شتتغل با ستتیح ارمی ان  66درصتت ا ضتتریب همرستتنگی  31درصتت با اصتتالحگرا یا
کیفرگرا بودن قاضتی همرستنگی نشتان میده ؛ یع ی انرادب که شتاغل هستن قوجّه قضتات را
براب اسنفاده ار مجاراتهاب جایگزین حرس ا برنامههاب اصالحی بیشنر به خود جلب میک .
هم ینق میانگین ضتریب همرسنگی این منغیّر با رمان الرح براب اجراب حکم با م فی  81درص
ق ریراً مع ادار است؛ ب ین مع ا که انراد شاغل سریعقر ار انراد ناق شغل ار مجارات ا آ ار جانری
آن خالصی پی ا میک .
کیفرگرایی داراب گونهها ا انواع مخنلفی است؛ 8کیفرگرایی قضایی یکی ار انواع آن است
که در ای جا مورد قوجّه قرارگرننه استت .ضتریب همرسنگی بین پیشی ة کیفرب با اصالحگرا ا یا

 .8این رخ اد اگر در قلمرا اجنماعی  -نره گی ظهور یاب ق ار آن قـت ع وان کیفر گرایی نره گی  -اجنماعی یاد میشود؛
هم ان که ممکن است در قلمرا ق ی ی موجب اضع قوانین ش ی قر ا سختگیرانهقرب شود که ار آن قـت ع وان
کیفرگرایی ق ی ی یاد میک یم (غالمیق .)291 :8261
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کیفرگرا بودن قاضتی م فی  21درصت است؛ یع ی هر ان اره پیشی ة کیفرب بیشنر میشودق قمایل
قضتتات به استتنفاده ار برنامههاب اصتتالحی کمنر میشتتود .قضتتات در  17درصتت ار کلّ آراءق
کیفردهی را دنرتال کردهانت  .قضتتتات ار مجراب جایگزین هاب حرس نیز برنامههایی را که ج رة
کیفرب بیشنرب دارن (جزاب ن ب) اننخاب میک

ا به برنامههاب مراقرنی که ج رة اصالحی ا

درمانی دارن کمنر قوجّه میک  .شت اخت مفهوح کیفرگرایی ا بارش اسی ابعاد ا گونه هاب آن
براب قشتتتخیص چگونگی ا چرایی ابنال بتته این آستتتیتب قلمرا اجراب عت التتت کیفربق امرب
ضترارب استت .در حالی که ع الت کیفرب قـت قأ یر مرانی س ّنی ا ح وق بشرب بر ضرارت
پاسخ م اسب به بزه ا بزهکار قأکی میک ق رسوخ گفنمان سیاسی  -اقنصادب ا نره گی همراه
بتا اراد موج نظتامیگرب در امور کیفرب بته ایژه براب مرتارره با برخی جرایم خشتتتونتآمیزق
رمی تهستتتار شتتت ّتعمتل کیفرب ا جتایگزی ی ام یتّتمت ارب بتهجاب ع التمـورب در برخی
قلمراهاب کیفرب ش ه است (غالمیق .)211 :8261
نمودار شمار  -88نرااانی مربوط به سیاست قضات
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ا ستخن پایانی ای که هرچ میان منغیّر ج ستیّت ا مجاراتهاب جایگزین حرسق همرستنگی
مع ادارب مشتتاه ه نشتت ق با قوجّه به نرااانی  81درصتت مربوط به ج ستتیّت رن میقوان گفت به
نسترت جرایم ا سایر مجاراتهاق رنان براب اِعمال مجاراتهاب جایگزین بیشنر مورد قوجّه قرار
میگیرن .
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نتيجه
هرچ ستیاستت ج ایی قضتایی منأ ّر ار شتیو قانونگذارب استق این قأ یرپذیرب هرگز به مع ی
قشابه ا قیابق کامل نیست .قضات در ه گاح رابرا ش ن با منّهمق قـت قأ یر آمورشهاب پیشینق
نره تگق خالقیتّت ا اخالقیتّات خود ا بتا استتتنفتاده ار کنتاب قتانون بته ق تابل با جرح ا مجرح
می پردارن  .قضتتات با قفستتیر مض تیّق به نفع منّهم در موارد ابهاح یا ستتکوت میقوان ع ح قـ ّق
شتتترایط جرح ا اجود کیفیّات مخفّ

ا معاذیر معافک ه را مورد حکم قرار ده  .هم ینق

قاضی میقوان ار ق ابیر جایگزین مجارات سالب آرادب ا اق امات قأمی ی ا قربیّنی اسنفاده ا ار
مجتارات قکمیلی صتتترف نظر ک ت  .در مرحلة اجراب مجارات نیز م امات اعمالک

مجارات

ستتتالتب آرادب میقوان ت ار رریق نراهم کردن رمی تة عفو ا آرادب مشتتتراط یتا اِعمتال راش
نیمهآرادب یا کیفر پایان هفنهاب در امر کیفرردایی گاح بردارن  .امّا آن ه امرار مشت تخّص شت ت ه
این است که قانون نویسی نام اسب با مشکالت ع ی نره گیق اجنماعی ا آمورشی در دسنگاه
قضتتایی قکمیل میشتتود ا برخالف اننظار ا در ق ابل با اصتتول ب یادین ح وق کیفرب (اصتتول
ح وق بشربق اصل ح اقلی بودن مجاراتق حقّ بر اصالح ا درمان ا  )...قضات به صورت بسیار
مـت اد به مجارات هاب جایگزین حرس ا دیگر پاستتتخ هاب اصتتتالحی ا درمانی قوجّه نشتتتان
میده  .در ننیجه ستیاستت ج ایی قضتایی نهق ها خ ثیک

ان ک پیشرنت حاصل در سیاست

عوامل مؤثّر بر صدور مجازاتهای جایگزین حبس
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نارستتتاییهاب آن نیز استتتت؛ شتتتای بنوان گفت عم

مشکالت ق ی ی در ایران نیز منأ ّر ار راش عملکرد دسنگاه قضایی

است8.

گذشتنه ار این میالبق ننایج این پژاهش نشان میده که قاک ون رمی ة اسنفاده ار برخی ار
مجاراتهاب جایگزین نراهم نش ه ا اسنفاده ار آنها به صورت کمی ه بوده است .هم ینق قوجّه
به پران شتتخصتتیّت چه در مرحلة قانونگذارب ا چه در مرحلة اجرایی بستتیار کمرنگ استتت.
قجزیه ا قـلیل آراء صتتتادره بیانگر این امر استتتت که قضتتتات ار بین انواع جایگزینهاب حرس
عالقة بیشتنرب به اِعمال کیفر جزاب ن ب دارن  .به نظر شتایستنه است که دی گاههاب قضایی به
ستتتمتت مجتاراتهتاب جایگزین نوین ار جمله دار مراقرتق خ مات عاحالم فعهق جزاب ن ب
رارانهق نظاح نیمهآرادب ا قعویق صتت ار حکم بیشتتتنر جلب شتتتود .این امر نیارم علمی کردن
قضتتااتها استتتق چ انکه بای قریین ا آمورش مجاراتهاب جایگزین حرس نوین براب قضتتات
ضرارب شود.
در ادامه به نظر میرست اصتالح قوانین مربوط به مجاراتهاب جایگزین حرسق به خصوص
مجارات هاب جایگزین حرس نوینق با این رایکرد که قا ح ّ ممکن استنفاده ار آنها براب قضات
قستتهیل شتتود ضتترارب استتت .هم ینق رارآم ش ت ن ارّالعات حور آستتیبهاب اجنماعی ا
آمورههاب نوین جرحش اسی (ع الت قرمیمیق حقّ بر مجارات نش نق پیشگیرب ا درمان مجرمان
ا  )...براب قضتات ا اکال ا قوجّه دادن آنها به ننایج سوء کیفر حرس الرح است .ار همه مهمقر
بسنرسارب نره گی ا اجنماعی  -اقنصادب براب اجراب این مجاراتها نرای نادی ه گرننه شود.

 .8اصل  819قهیّة لوایح قضایی را ار اظای
قصویب قانون میپردارد.

رئیس قوّ قضائیه می دان  .هم ین دسنگاه ق ی ی قـت قأ یر قوّ قضائیه به
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