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ضمانت  مغفول،  حکم  مهم ترین  اســت.  نــکــرده 
اجرای خروج عمدی محکوم از نظارت و تخلف از 
دستورها و تدابیر خواسته شده از او و ارتکاب جرم 

جدید است.
تخلف  اجرای  ضمانت  است  ممکن  بنابراین 
مــورد حکم  اجــرای مجازات حبس  مــوارد،  ایــن  از 
با توجه به مقررات مشابه  اما  گرفته شود،  در نظر 
مجازات های  و  مشروط  آزادی  تعویق،  تعلیق،  در 
اجــرایــی چون  ــع ضمانت  امــکــان وض جــایــگــزیــن، 
آنجا  از  و  اســت  قابل توجه  نظارت  مــدت  افـــزودن 
صورت  قانون  خود  در  باید  اجرا  ضمانت  وضع  که 
پذیرد، اصاح و تکمیل مقررات مربوط به این نهاد 
انتظار  می توان  صــورت،  هر  در  اما  اســت؛  ضــروری 
زمینه های  شدن  فراهم  از  پس  نهاد،  این  داشت 
اجرایی، به عنوان نهادی مستقل از سایر نهادهای 
کــاســتــه شـــدن مــیــزان  جــایــگــزیــن حــبــس مــوجــب 

ورودی های زندان شود.
سابقه  حــبــس: جــایــگــزیــن ــازاتهـــای مـــجـ
تبدیل  به  مربوط  مقررات  به  مجازات ها  نوع  این 
کوتاه مدت به  جزای نقدی بازمی گردد؛  حبس های 
کلی نظام در خصوص  اما با توجه به سیاست های 
تهیه  به  قضائیه  قــوه  قانونی  ــزام  ال و  حبس زدایی 
الیــحــه جــایــگــزیــن هــای مـــجـــازات حــبــس، توسط 
 1384/4/8 خ  مــور جلسه  در  و  تهیه  قضائیه  قوه 
و  رسید  تصویب  بــه  هشتم  دولــت  هــیــئــت وزیــران 
دوره  یافتن  پایان  با  شد.  ارسال  هفتم  مجلس  به 
خصوص  در  تکلیف  تعیین  عــدم  و  هفتم  مجلس 
این الیحه، دولت نهم دوباره آن را در سال 1387 
با  ــرد.  کـ ــال  ارســ هشتم  مجلس  بــه  بــررســی  ــرای  بـ
دستور  در  اسامی  مجازات  الیحه  اینکه  به  توجه 
با اصاحاتی  بود، الیحه مذکور  کار مجلس هشتم 
تصویب  بــه  اول،  کــتــاب  فــصــول  از  یکی  بــه عــنــوان 
رسید  اسامی  شــورای  مجلس  قضایی  کمیسیون 
از  نهم  فصل  بــه عــنــوان  مــقــررات  ایــن  نهایت  در  و 
 139۲ سال  در  اسامی  مجازات  قانون  اول  کتاب 
مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  تصویب  به 
اهـــداف  از  رســـیـــد.  نــهــم  دوره  اســـامـــی  ــورای  ــ شـ

از آن ها به مجازات های  که  از مجازات ها  این گونه 
جمعیت  کاهش  می شود،  یــاد  هم  اجتماع محور 
بــازپــذیــری  کــیــفــری و صــرفــه جــویــی در هــزیــنــه هــا، 
بزهکار،  در  مسئولیت  حــس  تقویت  و  اجتماعی 
ــکــرار جـــرم، تسهیل جــبــران  ت افـــزایـــش  ــا  ب مـــبـــارزه 
خسارت بزه دیده و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به 

کیفری ذکر شده است. عملکرد نظام عدالت 
ــات مــقــررات  ــاح ــتــوان مــهــم تــریــن اص شــایــد ب
در  حبس  مجازات  تعیین  کــردن  ممنوع  را  الیحه 
سال  یک  از  بیش  مجازات  موجب  عمدی  جرائم 
کــنــار چــهــار مــجــازات  ــزودن جـــزای نــقــدی در  ــ و اف
جایگزین حبس مذکور در الیحه دانست. با توجه 
به اصاح نخست، تعداد زیادی از جرائم از شمول 
ج و این پرسش  مقررات جایگزین های حبس خار
که آیا با این اصاح و باقی ماندن  ح  شده است  مطر
جایگزین های  مقررات  شمول  در  معدود  جرائمی 
که تنظیم کنندگان الیحه موردنظر  حبس، اهدافی 
داشتند، تأمین می شود یا خیر! اصاح دوم قانون 
وصول  »قانون  نشدن  یا  شدن  منسوخ  بحث  هم 
موارد  در  آن  مصرف  و  دولــت  درآمــدهــای  از  برخی 

کرده است. معین« مصوب 1373 را جدی تر 
که برای  در مجموع با توجه به شرایط و قیودی 
پیش بینی   حبس  جایگزین  مــجــازات هــای  اعمال 
که  آن  برخاف  نمی تواند  این مقررات  شده است، 
نقش  اســـت،  بـــوده  الیــحــه  تهیه کنندگان  مقصود 

کند. کاهش ورودی های زندان ایفا  چشمگیری در 

نتیجه گیری
بر  حبس  مــجــازات  که  سوئی  آثــار  به  توجه  با 
سیاست  دارد،  جامعه  و  او  خانواده  جرم،  مرتکب 
توجه  مــورد  ایــران  تقنینی  نظام  در  حبس زدایی 
گرفته است. اقدامات اتخاذشده در خصوص  قرار 
کوتاه مدت و سایر حبس ها بوده است،  حبس های 
حبس های  که  بیشتری  ســوء  آثــار  به  توجه  با  امــا 
اعــمــال  اهـــــداف  و  دارد  دنـــبـــال  بـــه  کـــوتـــاه مـــدت 
نمی شود،  تأمین  مجازات  نوع  این  با  مجازات ها، 
بیشتر  کوتاه مدت  حبس های  جایگزین  اقدامات 

مورد توجه قانون گذار بوده است.
ــی در اســنــاد  ــس زدای ــب ــا ایــنــکــه ســیــاســت ح ب
توجه  مــورد  هــم زمــان  عــادی  قوانین  و  باالدستی 
بـــوده، نــگــارش بــرخــی از مــقــررات قــانــون مــجــازات 
ــه ایـــن هـــدف بــه طــور  ک ــه نــحــوی اســـت  اســامــی ب
ــاد  ازدی موجب  برعکس  و  نمی شود  تأمین  کامل 
که  نگهبان  شـــورای  ــردد.  ــی گ م کیفری  جمعیت 
قانون  با  عــادی  قوانین  انطباق  بر  نظارت  مرجع 
ع است، در برخی از موارد، مصوبات  اساسی و شر
مجلس شورای اسامی را با سیاست حبس زدایی 
مغایر  ج شـــده،  در نظام  کلی  سیاست های  در  که 
است؛  شده  آن هــا  نهایی  تصویب  مانع  و  دانسته 
وجود  اسامی  مجازات  قانون  از  مقرراتی  هنوز  اما 
که نسبت به قوانین سابق اثر حبس زایی دارد  دارد 
بازدارندگی  آثار  به  توجه  کنار  در  باید  قانون گذار  و 
که مجازات ها  کند  مجازات ها، به این نکته توجه 

باید در راستای سیاست حبس زدایی باشد.
از این رو، الزم است مقررات مربوط به تخفیف 
کم اهمیت تر،  جرائم  در  به خصوص  مــجــازات هــا، 
سایر  بــه  حبس  مــجــازات  تبدیل  امــکــان  ــاح و  اص
خصوص  در  همچنین  شـــود.  ایــجــاد  مــجــازات هــا 
حبس،  مــی رســد  نظر  بــه  تکمیلی  مــجــازات هــای 
ضمانت اجرای مناسبی برای تخلف از مفاد حکم 
کفایت  مــاده ۲4  در  نقدی مذکور  و جــزای  نیست 

می کند.

   الزم است مقررات مربوط به تخفیف 
ــم  جــرائ در  بـــه خـــصـــوص  مـــجـــازات هـــا، 
تبدیل  امـــکـــان  ــاح و  ــ اص کــم اهــمــیــت تــر، 
مـــجـــازات حــبــس بـــه ســایــر مــجــازات هــا 
ــود. هــمــچــنــیــن در خــصــوص  ــ ایـــجـــاد شـ
می رسد  نظر  بــه  تکمیلی  مــجــازات هــای 
بــرای  مناسبی  ــرای  اجـ ضمانت  حــبــس، 
تخلف از مفاد حکم نیست و جزای نقدی 

مذکور در ماده ۲4 کفایت می کند.  


