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مقدمه
به  توجه  و  حبس  مجازات  سوء  آثار  به  توجه 
حبس  مــجــازات  وضــع  با  قانون گذار  که  نکته  ایــن 
به عنوان یکی از مجازات های اصلی از نظام حقوقی 
ــروزه  گــرفــتــه، بــاعــث شــده اســت امـ اســـام فاصله 
کــنــار ســیــاســت هــای جـــرم زدایـــی و قــضــازدایــی  در 
مشتریان  از  می شود  باعث  نحوی  به  هــرکــدام  که 
کیفرزدایی  سیاست  شــود،  کاسته  کیفری  نظام 
گــیــرد. یکی از  ــران قـــرار  مـــورد تــوجــه قــانــون گــذار ایـ
تبدیل  کیفرزدایی  سیاست  مصادیق  بــارزتــریــن 
است  جایگزینی  مجازات های  به  حبس  مجازات 
که در  کمتری داشته باشد. این راهبرد  که آثار سوء 
گرفته، در  کلی نظام مورد توجه قرار  سیاست های 
قوانین عادی نیز جلوه هایی داشته است. در این 
با  مرتبط  باالدستی  اسناد  به  توجه  از  نوشتار پس 
این موضوع، سابقه این سیاست در قوانین عادی 
مجازات  قانون  در  آن  بازتاب  نهایت  در  و  بررسی 
و  گرفته  قــرار  توجه  مــورد   139۲ مصوب  اســامــی 
میزان توفیق قانون گذار در پیاده سازی این راهبرد 

ارزیابی خواهد شد.

حبس زدایی در اسناد باالدستی. 1
قانون  شامل  را  باالدستی  اســنــاد  بــتــوان  گــر  ا
کلی نظام  اساسی، سند چشم انداز و سیاست های 
قوانین برنامه پنج ساله دانست، به نوعی در تمامی 
ایــن اســنــاد بــه مــوضــوع حــبــس زدایــی اشـــاره شده 

است.

حبس زدایی در قانون اساسی. 2
ایــران  اســامــی  جمهوری  اســاســی  قــانــون  در 
اما  اســت؛  نشده  حبس زدایی  به  مستقیم  اشــاره 
را می توان به طور غیرمستقیم  اتخاذ این سیاست 
که بر اقدام مناسب برای پیشگیری از  از اصل 156 
کید دارند استنباط  وقوع جرم و اصاح مجرمین تأ

کرد.

حبس زدایی در سیاست های کلی نظام. 3
بند  که به موجب  کلی نظام  در سیاست های 
اباغ  رهبری  توسط  اساسی  قانون   )110( اصل  از   1
کید  مــی شــونــد، بــر مــوضــوع حــبــس زدایــی بــارهــا تأ
شده و نخستین بار در سال 1381 در سیاست های 
قــضــایــی تصریح  امــنــیــت  نــظــام در خــصــوص  کــلــی 
قوانین  در  »بازنگری  بند14   مطابق  اســت.  شــده 

کاهش استفاده  کاهش عناوین جرائم و  در جهت 
برای  نظام  راهبردهای  از  یکی  زنــدان«  مجازات  از 
هفت  اســـت.  بـــوده  قضایی  امنیت  بــه  دستیابی 
کلی  نیز دوبــاره در سال 1388 سیاست  بعد  سال 
معظم  مقام  توسط  شــده  ابــاغ  پنج ساله  قضایی 
رهبری به این موضوع توجه داشته و در بند »1۲« 
با  زندان  مجازات  از  استفاده  در  الزم  تدابیر  اتخاذ 
کلی  سیاست های  از  یکی  حــبــس زدایــی  رویــکــرد 
سال  در  همچنین  اســت.  شــده  تعیین   دوره  ایــن 
توسعه  ششم  برنامه  کلی  سیاست های  در   1394
زندان ها  وضعیت  به  بخشیدن  بهبود  کنار  در  هم 
جهت  قوانین  اصــاح  بــه  دوبـــاره  بازداشتگاه ها  و 
 64 بند  مطابق  ــت.  اس شــده  توجه  حــبــس زدایــی 
از  کاستن  به منظور  جــزایــی  قوانین  در  بــازنــگــری 
مجازات های  به  آن  تبدیل  و  حبس  محکومیت 
دیگر و متناسب سازی مجازات ها با جرائم به عنوان 
ترسیم  قضایی  نظام  در  اصلی  راهبردهای  از  یکی 

 شده است.

حبس زدایی در قوانین برنامه توسعه. 4
به  توسعه  برنامه های  تنظیم  در  قانون گذار 
است.  کرده  توجه  آن  منفی  آثار  و  حبس  مجازات 
توسعه  اول  برنامه  قانون  ابتدا  تاریخی  لحاظ  به 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی 
ــا رویــکــرد  ــی الــبــتــه ب ــس زدای ــب ــه مــقــولــه ح ایــــران ب
حکمی  همان  به نوعی  و  داشت  توجه  درآمدزایی 
انقاب  از  پیش  عــادی  قوانین  در  که  کــرد  احیا  را 
بــرنــامــه ســـوم توسعه  ــود. در قــانــون  بـ مــقــرر شـــده 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی 
وضعیت  ــاح  ــ اص بــه  تــنــهــا   1379 مــصــوب  ایــــران 
و  بــازپــروری  بــرای  مناسب  محیط  ایجاد  و  ــدان  زن
توسعه  چهارم  برنامه  قانون  اما  شد؛  توجه  اصاح 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی 
و  جرم زدایی  مهم  بحث  به   ،1383 مصوب  ایــران 
را  قضائیه  قوه  و  توجه  مجرمانه  عناوین  از  کاستن 

کرد، عاوه بر تهیه و ارائه الیحه جرم زدایی  مکلف 
مجازات  جایگزین های  الیحه  کیفری،  قوانین  از 
که در متن  کند. همان طور  ارائــه  و  تهیه  را  حبس 
از  قانون ماحظه می شود، هدف  این   )130( ماده 
و  اصــاح  نوین  از روش هــای  بهره گیری  اقــدام  این 
بیشتر  تناسب  ایجاد  و  جامعه  در  مجرمان  تربیت 

میان جرم و مجازات مجرم بوده است.
به  عبارت  دیگر، قانون گذار جایگزینی مجازات 
ــای  را جــزو روش هـ بــا مــجــازات هــای دیــگــر  حبس 
از سویی  و  مــی دانــد  و درمـــان  اصــاح  بــرای  نوین 
نامتناسب  جــرائــم  بــا  را  مــوجــود  مـــجـــازات هـــای 
می انگارد و عاوه بر تناسب میان جرم و مجازات، 
را  ــرم  مــرتــکــب جـ ــا شخصیت  ب مـــجـــازات  تــنــاســب 
به عنوان هدف و معیاری برای تعیین مجازات های 

جایگزین اعام می کند.
اقتصادی،  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در  اما 
ایـــران  اســامــی  جــمــهــوری  فرهنگی  و  اجــتــمــاعــی 
الیحه  اینکه  ماحظه  با  قانون گذار   1389 مصوب 
مجازات های اجتماعی جایگزین حبس در جلسه 
خ 1384/4/8 به تصویب هیئت وزیران رسیده  مور
کید مجدد  و به مجلس ارسال  شده بود، به  جای تأ
بر تهیه این الیحه به اموری چون استانداردسازی 
کــیــفــری و جــایــگــزیــنــی آن هــا  ــای  ــراهـ ضــمــانــت اجـ
ارتــقــای  و  مــؤثــر  غیرکیفری  اجــراهــای  ضمانت  بــا 
و  حبس  مــجــازات  اصــاحــی  جنبه  و  ــدگــی  ــازدارن ب

اصاح محیط زندان ها توجه شده است.

حبس زایی  خصوص  در  قانون گذار  رویکرد 
در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392

قانون گذار   139۲ اسامی  مجازات  قانون  در 
که  اســت  کــرده  مقرراتی  وضــع  به  اقــدام  سویی  از 
از  و  می شود  حبس ها  مدت  شدن  کاسته  موجب 
حبس زایی  به  مقررات  از  برخی  وضع  دیگر  سوی 
ایــن دو  ادامـــه  ایـــن رو، در  از  اســت.  منتهی شــده 

دسته از مقررات بررسی خواهد شد.

اسالمی . 1 مــجــازات  قانون  در  حبس زا  مــقــررات 
مصوب 1392

گفت  بــایــد  قــانــونــی،  مــقــررات  بــررســی  از  قبل 
بــه شــورای  ــی  ارســال اولــیــه   قــانــون گــذار در مصوبه 
که با ایراد  کرده بود  نگهبان، ماده ای را پیش بینی 
با  شــورای نگهبان روبــه رو و در نهایت حذف شد. 
مجازات  قانون  در  تعزیرات  درجه بندی  به  توجه 

   در قانون اساسی جمهوری اسامی 
حــبــس زدایــی  بــه  مستقیم  ــاره  اشـ ــران  ایـ
را  ایــن سیاست  اتــخــاذ  امــا  ــت؛  اس نشده 
اصــل  از  غیرمستقیم  بــه طــور  مــی تــوان 
۱۵6 که بر اقدام مناسب برای پیشگیری 
تأکید  اصــاح مجرمین  و  ع جــرم  وقــو از 

دارند استنباط کرد.  


