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 حکم جایگزین هاي مجازات به حبس بجاي است حبس سال 2
 باشد قانون این 64 ماده در مذکور شرایط به نیازي اینکه بدون دهد
 .دارد وصول قانون 3 ماده 2و1 بندهاي نسخ بر داللت که

 
 .شاکی گذشت محکوم، نقدي، جزاي جایگزین، مجازات، :يدیکل يهاواژه

 
 . مقدمه1

هستند با تنظیم قوانین مختلف در جهت حفظ مصالح و  درصددهمواره  هاولتد
بند به اما در این بین همواره افرادي نیز هستند که پايمنافع عمومی جامعه گام بردارند، 

با توجه  هادولت رونیامقررات نباشند و تالش کنند به حقوق دیگران صدمه بزنند، از 
و ضمانت  هايانگاربا جرم  »به ویژه حق حیات و آزادي«به اهمیت حقوق شهروندان 

رامش در جامعه را دنبال اجراهاي مختلف از جمله مجازات برقراري نظم و ایجاد آ
. مجازات در لغت به معناي پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدي است کندیم

نیست از  اشيلغو)، معنی اصطالحی مجازات خیلی دور از معنی 181: 1374(دهخدا، 
این جهت منظور از مجازات آزاري است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه 

مجرمانه و مرتکب آن براي شخصی که مقصر است طبق قانون نفرت جامعه از عمل 
 1حبس و جزاي نقدي است، حبس مجازات)، از جمله 366: 1380(باهري،کندیمتعیین 

اجرایی سازمان  نامهنیآئ 3در قانون تعریف نشده است ولی در تعریف زندان ماده 
محلی است که در «: مقرر داشته است 1384و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب  هازندان

ي هامقامآن محکومانی که حکم (به حبس) آنان قطعی شده است با معرفی 
قضایی و قانونی براي مدت معین یا به طور دائم به منظور تحمل کیفر با  دارتیصالح

؛ بدین ترتیب اگر »شوندیمي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري آموزحرفههدف 
گاه به مجازات نگهداري محکوم در آنجاست. حبس زندان محل حبس است، حکم داد

حبس است. مفهوم  هاآنیا در مراتبی از  بلندمدت، مدتکوتاهاز حیث مدت 
روشن نیست، در حقیقت آنچه معلوم نیست مدت زمانی است که  قاًیدق »مدتکوتاه«

کمترین مدت  قاًیتحق). 279: 1372است(اردبیلی،  »مدتکوتاه«حبس مشمول عنوان 
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هستند مثل حبس کمتر از  مدتکوتاهي هاحبسس مقرر در قانون با واحد روز یا ماه حب
مدت روز که در مقابل حبس با واحد سال قرار دارد. برخی معتقدند حبس کوتاه 91

لقب داد به این خاطر که نه  »بدتر از درد داروي«معایب زیادي دارد که باید آن را 
هیچ نتیجه مهمی را از آن  توانیمی معمول و نه هیچ رژیم تربیتی و اصالح توانیم

مدت مشکالتی )، بدون تردید مجازات حبس کوتاه115: 1354انتظار داشت(صالحی، 
که آثار سوء این نوع مجازات را نسبت به مقاصد آن به  کندیمرا براي جامعه ایجاد 

ش ، ازجمله آن تأثیر سوء حبس بر شخصیت زندانی، آموز2دهدیمشدت کاهش 
 ، پایین آمدن سطح بهداشت و اخالق است.جرائم

، کندیمبه جزاي نقدي تقبیح حبس را شدیدتر از محکوم بهمحکوم نوعاًجامعه 
). جزاي 169: 1389زیرا ننگ و سرافکندگی حبس بیش از جزاي نقدي است(اردبیلی، 

بر  مبلغی وجه نقد است که به عنوان مجازات شودیمنقدي که در حق دولت پرداخت 
مجازات  معموالً)، جزاي نقدي 112: 1368ي، آبادیعل(شودیممجرم گذارده  عهده

بدون کیفرخواست  جرائماهمیت است بر این اساس در حقوق انگلیس در جرائم کم
 ,Martinاهمیت هستند حداکثر مجازات، جزاي نقدي است(اختصاري) که کم جرائم(

بدون کیفرخواست مثل زنا  جرائمه مجازات )، اما در ایران اینچنین نیست ک203 :2002
اهمیت و جزاي نقدي باشد. البته در موارد خاصی جزاي نقدي جایگزین حبس کم حتماً

در  مجازاتاجتماعی حکایت از این دارد که این  مجازات، بررسی تاریخ تحول شودیم
زینی است، ها الگوي جایگ، یکی از ایناندشدهقالب الگوهاي گوناگونی به کار گرفته 

وارد نظام  »مدتي زندان کوتاههانیگزیجا«عنوان کیفرهاي جایگزین حبس تحت 
)، نخستین هدفی که از 20: 1383 -1382کیفري کشورها شدند(نجفی ابرندآبادي، 

بازدارندگی و درمان بزهکاران بود  شدیمجایگزین حبس دنبال  مجازاتاجراي 
)Mackenzie, 2001: 11  هرچند برخی از )136: 1387، منشرانیاو یکرنگی و ،

ي حبس به هانیگزیجاپژوهشگران به فقدان دلیل بر بازدارندگی و ضعف جنبه تنبیهی 
و  413الی  398: 1382اشاره دارند (آشوري،  مجازاتعنوان یکی از نقاط ضعف این 

ر ي کیفر حبس به جزاي نقدي یا دیگهانیگزیجا)، ولی اکنون اندیشه 47: 1387زینالی، 
و از  مجازاتآثار منفی و مخرب زندان و شخصی کردن  سوکرا باید از ی مجازات
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 ي بسیار زیاد کیفر حبس براي جامعه دانست.هانهیهزسوي دیگر نوعی پاسخ به 
ماده واحده قانون امکان «نخستین گام در خصوص تبدیل حبس به جزاي نقدي 

مصوب  »متر باشد به جزاي نقديتبدیل زندان در امور خالفی که مدت آن دو ماه یا ک
 13523قانون مجازات عمومی  11کمیسیون عدلیه بود. متعاقب آن ماده  26/2/1307

روز به جزاي نقدي ملزم کرد.  61مجازات قانونی حبس کمتر از  لیتبدرا به  هادادگاه
 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی، 17تبصره  1بند  1368در سال 

 28/12/1373در تاریخ  آن؛ بعد از 4رسید بیبه تصوفرهنگی جمهوري اسالمی ایران 
 2و  1ي دولت و مصرف آن در موارد معین در بندهاي درآمدهاقانون وصول برخی از 

 18/01/1389(مبالغ جزاي نقدي مذکور در این قانون در تاریخ  5وضع گردید 3ماده 
روز و تبدیل آن  91عدم اجراي حبس کمتر از  به گذارقانوناصالح شد) که از سیاست 

 1392. سپس با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب کردیمبه جزاي نقدي حکایت 
 هاآنعمدي که حداکثر مجازات قانونی  جرائممرتکبان «مقرر شده است:  65در ماده 

. »گردندیمسه ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم 
روز که در مواد مختلف قانون مجازات اسالمی  91گذار به حبس کمتر از د قانونرویکر

ی به این شرح است: آیا مقررات سؤاالتبه آن توجه شده موجب طرح  706از جمله ماده 
جایگزین حبس قانون مجازات اسالمی قانون وصول برخی از درآمدهاي  مجازات

بس به جزاي نقدي نسخ کرده دولت و اصالحی آن را در خصوص الزام تبدیل ح
ماه، نیاز به  3ق.م.ا مبنی بر الزام به جایگزینی حبس تا  65است؟ و آیا براي اعمال ماده 

ق.م.ا از جمله گذشت شاکی و وجود جهات مخففه است؟ و آیا قضات  64شرایط ماده 
س ق.م.ا مبنی بر تقلیل حب 37محاکم با اعمال تخفیف مجازات مذکور در بند الف ماده 

؟ به منظور دروز هستن 91به میزان یک تا سه درجه، مجاز به صدور حبس کمتر از 
و ابهامات مربوط به اعتبار قانون وصول با لحاظ موازین حقوقی  سؤاالتپاسخ به این 

 نیعناوجایگزین حبس تحت  مجازاتمباحث از حیث الزام یا جواز محاکم در رابطه با 
روز  91اختیار محاکم به حبس کمتر از «و  »گزین حبسالزام محاکم به استفاده از جای«

 به شرح زیر بررسی و تحلیل گردیده است.» بدون جواز استفاده از جایگزین حبس
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 . الزام محاکم به استفاده از جایگزین حبس2
جایگزین  مجازاتهر دو قانون وصول و قانون مجازات اسالم(در مواد زیر عنوان 

ه حبس و توجه به مجازات دیگري مثل جزاي نقدي حبس) نظر به عدم محکومیت ب
این دو قانون در تقابل با یکدیگر هستند، لذا  رسدیم به نظردارند که از این جهت 

تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در الزام به جزاي «مباحث تحت عناوین 
حبس با  تقابل مجازات جایگزین«پس از آن  »روز 91نقدي بدل از حبس کمتر از 

به شرح زیر قابل  »ماه 6قانون وصول در الزام به جزاي نقدي بدل از حبس کمتر از 
 بررسی است.

 
. تقابل مجازات جایگزین با قانون وصول در الزام به جزاي نقدي بدل از حبس 1.2

 روز 91کمتر از 
 مجازاتحقوق کیفري در هر جامعه واحد نقش سرکوبگرانه است که از طریق 

ق.م.ا در تعریف  64، ماده شودیمبینی شده در قوانین جزایی اعمال یشمختلف پ
مجازات جایگزین حبس عبارت از دوره «آورده است:  7جایگزین حبس مجازات

، جزاي نقدي روزانه و محرومیت از 8مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزاي نقدي
با مالحظه  است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف 9حقوق اجتماعی

ارتکاب آن آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و  تیفیو کنوع جرم 
. مستفاد از »شودیمسابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا 

این ماده در جرائم قابل گذشت با توجه به اینکه با اعالم گذشت شاکی قرار موقوفی 
عدم تعیین مجازات جایگزین حبس بدیهی  شودیممختومه  تعقیب صادر و پرونده

 در جرائمجایگزین حبس  مجازاتاست، بنابراین الجرم باید قائل بر این بود که 
باید  لزوماً) که 186: 1393(شمس ناتري، گرددیمگذشت تعیین و اجرا  رقابلیغ

مجاز نیست حکومتی باشد، زیرا قاضی  منشأتعزیري اعم از غیر منصوص شرعی یا با 
حدود، قصاص، تعزیرات منصوص شرعی و دیات مذکور در قانون را به  مجازات

 مجازات دیگري تبدیل کند.
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، هرگاه 139310جایگزین حبس  مجازاتنامه اجرائی تا قبل از تنظیم و اجراي آیین
بینی شده بود مقرره مذکور روز پیش 91در قوانین براي جرمی مجازات حبس کمتر از 

ي دولت حاکم بود که بر اساس آن درآمدهاقانون وصول برخی از  3ماده  1در بند 
روز را به جزاي نقدي تبدیل  91از  ترکمحبس  ستیبایم الزاماً هادادگاهقضات 

به قانون مجازات اسالمی در خصوص مجازات جایگزین  توانینم، زیرا 11کردندیم
نامه اجرائی شده وط به وضع آئینمن انیاجرااین قانون  79حبس عمل کرد که طبق ماده 

مدت زندان، البته نه به کوتاه مجازاتاست، با این حال گرایش جدیدي در استفاده از 
عنوان تنبیه یا اصالح محکوم بلکه با هدف مداخله آنی جامعه در جهت ایجاد یک 

)، به همین خاطر جز در 1375:98ضربه روانی سودمند به وجود آمده است(آنسل، 
 مدت نباید استفاده کرد.د استثنائی از مجازات حبس به ویژه مجازات حبس کوتاهموار

ق.م.ا در صورت تعذر از اجراي مجازات جایگزین حبس  70مستند به ماده 
ق.م.ا  70روز ممکن است، البته الزم به ذکر است اطالق ماده  91اجراي حبس کمتر از 

یعنی باید یک مرتبه مجازات جایگزین  خوردیمق.م.ا تقیید  8213 و 8112با مفاد مواد 
گذار تمدید شده باشد و امکان رفع مانع هم نباشد؛ بر این اساس سیاست قانون

مدت کمتر از ي کوتاههاحبسدر مورد  3ماده  1برخالف مقررات قانون وصول در بند 
روز  90روز است. به عنوان مثال مرتکب جرمی که در قانون براي آن مجازات تا  91
 دینمایمروز حبس یا کمتر را براي او تعیین  90بس تعیین شده است ابتدا دادگاه ح

ق.م.ا به جاي حبس وي را به انجام  84سپس در حکم صادره مستند به بند الف ماده 
خدمات عمومی شهري به مدت دویست و هفتاد ساعت به عنوان مجازات جایگزین 

نجام خدمات عمومی جایگزین حبس از ا هیعلمحکوم، حال چنانچه کندیممحکوم 
: 1392(گلدوزیان،شودیمخودداري کند مجازات حبس علیه او به مورد اجرا گذارده 

)، لذا صدور حکم به مجازات جایگزین حبس مجازات حبس را به طور کلی 118
، به عبارت دیگر 14است نیچننیادر حقوق فرانسه  همچنان که سازدینممنتفی 

ی است و قطعیت آن مشروط به تحقق رقطعیغمجازات مجازات جایگزین حبس 
شرایطی وابسته به رفتار مجرم است، پس باید بدل جایگزین حبس معین و در حکم 

جایگزین مجازات اصلی به اجرا  مجازاتقید شود تا در صورت عدم امکان اجراي 
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جلسه  گذار براي جلوگیري از تشکیل). این تدبیر قانون154الف:  1392درآید(زراعت، 
مجدد دادگاه در صورت معذور بودن اجراي مجازات جایگزین حبس است(آقایی 

از تحمل  هیعلمحکوم)، ثمره چنین سازوکاري این است که اگر 263: 1391، مکانجنت
مجازات جایگزین حبس سر باز زند یا در هنگام اجراي آن از دستورات دادگاه 

به اجرا در  »حبس«ه و مجازات ی کند حکم مجازات جایگزین حبس لغو شدچیسرپ
 روز است. 91مدت کمتر از ، بنابراین مقنن با شرایطی معتقد به حبس کوتاهدیآیم

روز با  91ق.م.ا به حبس کمتر از  70گذار در ماده در خصوص تعارض نظر قانون
روز  91باید حبس کمتر از  الزاماًقانون وصول که بر اساس آن  315ماده  1صراحت بند 

اي نقدي تبدیل شود دو نظر است: نظر اول، نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه به جز
: آیا بند سؤالاست که در مقام پاسخ به این  12/6/92مورخ  1108/92/7قضاییه شماره 

نسخ شده است یا خیر؟  1392قانون وصول با تصویب قانون مجازات اسالمی  3ماده  1
 91رد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از مطابق بند یک در هر مو«بیان کرده است: 

و این امر یک  شودیمروز حبس باشد، به جاي حبس حکم به جزاي نقدي صادر 
ق.م.ا مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال  64اما طبق ماده ؛ تکلیف قانونی است

واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین  هیعلمحکوماست که 
دار را در صورت ارتکاب جرمی که دادگاه مجازات متهم سابقه مثالًاعمال نخواهد شد، 

به جزاي نقدي تبدیل کند اما  اجباراًماه حبس باشد باید  3حداکثر مجازات آن 
قانون  3به مجازات جایگزین حبس محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده  تواندینم

. توجه به این »و نسخ نشده است ترفیخفس جایگزین حب مجازاتوصول از مقررات 
قانون وصول مبنی بر تبدیل  3ماده  1نظریه اداره حقوقی داللت بر آن دارد که هم بند 

ق.م.ا مبنی بر الزام به  65روز به جزاي نقدي و هم ماده  91الزامی حبس کمتر از 
تیجه آن است که ماه اعتبار خود را دارند، در این صورت ظاهر و ن 3جایگزینی حبس تا 

از نظر میزان  کامالًق.م.ا بیهوده وضع شده است، زیرا که ماده مذکور  65گویا ماده 
پوشانی دارد؛ در حالی که باید گفت چون ماده قانون وصول هم 3ماده  1مجازات با بند 

گذار است و از طرفی با لحاظ اینکه اگر قلمرو دو قانون ق.م.ا اراده جدید قانون 65
شد و بتوان بین دو قانون مطروحه تشابه موضوعی یافت امکان نسخ قانون اول یکی با
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به بعد)، براي جلوگیري از تعارض قوانین و همچنین  340: 1384وجود دارد(کاتوزیان، 
ق.م.ا خاص و داراي حبس  65و ماده  1با توجه به اینکه هر دو قانون وصول در بند 

ماده  1التصویب، بند  مؤخرق.م.ا  65که ماده  دیآیمبه دست  باشندیمروز  91کمتر از 
 قانون وصول مقدم التصویب را نسخ کرده است. 3

جایگزین حبس  مجازاتچنانچه اعتقاد بر این باشد که براي برخورداري از 
ق.م.ا براي تمامی موارد جایگزین حبس در مواد مختلف فصل نهم از  64شرایط ماده 

ت و مرتکب باید گذشت شاکی را در کنار سایر قانون مجازات اسالمی ضروري اس
که بزهکاران با شناخت از اینکه  شودیمآورد، تالی فاسد آن  به دستجهات مخففه 

با پرداخت جزاي  صرفاًقانون وصول هیچ پیش شرطی را مقرر نداشته است  3ماده 
واهند را پرداخت نکردند حبس نخ هماننقدي مقرر در قانون وصول رهایی یابند و اگر 

ق.م.ا که جلب گذشت شاکی خواهد بود محقق  64گذار از ماده شد، هدف قانون
ماه به  3ق.م.ا به مجازات حبس تا  19مقنن در ماده  نخواهد شد، در حالی که تصریح

عنوان مجازات اصلی دلیل بر جواز صدور حکم به این مدت حبس و در نتیجه 
ماه به جزاي نقدي  3شت حبس کمتر از ي قانون وصول به تبدیل بدون بازگاعتباریب

 مجازاتدر رعایت نکردن مجرم از اجراي  توانیم.م.ا را ق 19است، اجراي ماده 
گذار ضمانت اجراي چنین رفتاري که قانون دانست 16ق.م.ا 24تکمیلی مذکور در ماده 

 19در ماده  8را در صورت تکرار تبدیل بقیه مدت محکومیت مجرم به حبس درجه 
 .داندیمماه حبس  3یعنی تا  ق.م.ا

ماه حبس حکم  3ق.م.ا نیز هر چند در ابتدا مجرم به  65با وضع ماده  قاًیتحق
 صراحتبه همچنان کهصادر نخواهد شد و باید حکم به جایگزین حبس صادر شود، 

مورخ  746 به شمارهعمومی دیوان عالی کشور  ئتیهي وحدت رویه رأدر 
تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس در خصوص هم آمده است که  29/10/9417

ق.م.ا یعنی در  70ق.م.ا الزامی است، ولی این امکان است که با لحاظ ماده  65ماده 
ماه به اجرا  3صورت تعذر از اجراي مجازات جایگزین حبس محکومیت به حبس تا 

ه تبدیل در آید، در حالی که اگر قانون وصول را معتبر دانسته شود که قاضی ملزم ب
ماه به اجرا در  3ماه به جزاي نقدي است هرگز حکم به حبس کمتر از  3حبس کمتر از 
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ملزم به پرداخت جزاي نقدي است بر این اساس  صرفاًنخواهد آمد، در مقابل محکوم 
ق.م.ا در این خصوص مهمل خواهد بود. شاید با این مالحظات بوده است که  70ماده 
قبلی خود را اصالح و با ارائه نظر دوم به شرح زیر به نسخ  اداره حقوقی نظر متعاقباً

 قانون وصول تغییر جهت داده است.
طبق «داشت:  بیان 6/11/1392مورخ  2119/92/7اداره حقوقی در نظریه شماره 

رسیدگی به جرائمی که حداکثر  1387قانون شوراي حل اختالف مصوب  9ماده 
شد در صالحیت شوراي حل اختالف است و ماه حبس با 3تا  هاآنمجازات قانونی 

قانون وصول امکان صدور  3ماده  1این امر مربوط به زمانی بوده است که طبق بند 
حکم حبس وجود نداشته است و شوراي حل اختالف نیز مکلف به تبدیل این مجازات 

ي حبس هانیگزیجابه جزاي نقدي بوده است، اما در صورت احراز مقررات مربوط به 
از جمله  مجازاتق.م.ا عالوه بر جزاي نقدي امکان صدور دیگر  64جمله ماده از 

همین قانون دادگاه ضمن  70خدمات عمومی رایگان نیز وجود دارد. از طرفی طبق ماده 
تا در صورت تعذر  کندیمتعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را تعیین 

از پرداخت جزاي نقدي مجازات اجراي مجازات جایگزین تخلف دستورها و یا عجز 
قانون مذکور در صورت تکرار  81حبس اجرا شود و همچنین طبق قسمت اخیر ماده 

ماه  3جایگزین حبس تا  مجازات، در نتیجه در گرددیمتخلف مجازات حبس اجرا 
اجراي مجازات حبس محتمل است و چون شوراي حل اختالف مجاز به تعیین یا 

قانون شوراي حل اختالف  9از ماده  1قسمت اخیر بند ، لذا ستینصدور حکم حبس 
است که به  هادادگاهنسخ ضمنی شده است و رسیدگی به این موارد در صالحیت 

ي عمومی و انقالب مصوب هادادگاهقانون اصالح تشکیل  3ماده  3استناد تبصره 
ادگاه ماه حبس به طور مستقیم در د 3کمتر از  مجازاترسیدگی به جرائم با  138818

. اگر طبق این »و نیاز به صدور کیفرخواست و تعقیب در دادسرا نیست ردیگیمصورت 
با وضع قانون مجازات اسالمی در خصوص مجازات  19نظریه، شوراي حل اختالف

روز و  91با مجازات حبس کمتر از  جرائمجایگزین حبس صالحیت رسیدگی به 
دادگاه رسیدگی و حکم به مجازات تبدیل آن به جزاي نقدي را ندارد و باید توسط 

جایگزین حبس صادر شود تا در صورت تعذر از اجراي مجازات جایگزین حبس حکم 
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قانون وصول  3ماده  1که بند  شودیمبه حبس به اجرا در آید، این نتیجه نیز حاصل 
روز به جزاي  91نسخ است، چراکه در صورت صرف تبدیل الزامی حبس کمتر از 

شوراي حل اختالف صالحیت خود را در رسیدگی به این نوع  ستیبایمنقدي نه 
از دست بدهد و نه اینکه قانون وصول الجرم اعتبار خود را از دست بدهد،  جرائم
 91با مجازات حبس کمتر از  جرائمیعنی  هاپروندهدر صورت طرح این نوع  طورنیهم

ساس مقررات مربوط به ، قضات نه بر اساس قانون وصول بلکه بر اهادادگاهروز در 
که خود داللت بر نسخ ضمنی قانون وصول  رندیگیمجایگزین حبس تصمیم  مجازات

 دارد.
به تصویب  9/10/1394که در تاریخ  9قانون شوراي حل اختالف در بند ح ماده 

جزاي نقدي درجه هشت  هاآنمجازات  »صرفاً«تعزیري را که  جرائمرسیده است فقط 
 استي حل اختالف دانسته است که مفهوم مخالف این است در صالحیت شورا

حبس  مثالًی مجازاتی غیر از جزاي نقدي درجه هشت جرائمگذار براي چنانچه قانون
روز در نظر گرفته باشد شوراي حل اختالف صالحیت رسیدگی و  91ولو کمتر از 

 1394و  1387دیگر با مقایسه بین دو قانون  به عبارت، 20صدور حکم به آن را ندارد
در خصوص  »تعمداً«گذار و توجه به تغییراتی که قانون مربوط به شوراي حل اختالف

در قانون به وجود آورده است در خصوص  جرائمصالحیت این شورا به رسیدگی به 
بر اساس  تواندینمروز شوراي حل اختالف  91با میزان مجازات حبس کمتر از  جرائم

با دادگاه است که  جرائمعنی اتخاذ تصمیم در این ي کند، یریگمیتصمقانون وصول 
ي مقررات مجازات جایگزین حبس رأرویکرد و استناد دادگاه براي صدور  قاًیتحق

قانون مجازات اسالمی است نه قانون وصول که در تعارض با مقررات جایگزین حبس 
ب التصویب است، این در حالی است که طبق مقررات شوراي حل اختالف مصو مؤخر
روز در صالحیت این مرجع بوده و این شورا طبق  91با حبس کمتر از  جرائم 1387

 موظف به تبدیل حبس به جزاي نقدي بوده است. 1373قانون وصول مصوب 
ق.م.ا که دادگاه(و نه هیچ مقام دیگر) را صالح در  64عالوه بر تصریح تبصره ماده 

ق.م.ا که براي دادگاه تکلیف  70 جایگزینی دانسته مفاد ماده مجازاتصدور حکم به 
ایجاد کرده است قابل توجه است به اینکه در ضمن حکم خود عالوه بر درج نوع و 
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جایگزین حبس مدت مجازات حبس را هم قید کند تا در صورت تعذر  مجازاتمیزان 
از اجراي مجازات جایگزین حبس به اجرا درآید، در حالی که شوراي حل اختالف 

حکم حبس  تواندینم اساساًحکم محکومیت مدت حبس را قید کند و در  تواندینم
ماه  3صادر کند، بر این اساس پرونده کیفري متضمن اتهام به جرمی با مجازات زیر 

و دیگر شوراي حل اختالف صالحیت  شوندیمدر دادگاه مطرح  ماًیمستقحبس 
حکم به حبس صادر رسیدگی به آن را نخواهد داشت، هرچند در دادگاه هم در ابتدا 

 مجازاتنخواهد شد بلکه با ارجاع پرونده به دادگاه و احراز مجرمیت مرتکب حکم به 
جایگزین حبس براي مجرم یک فرصت است که بتواند از آن استفاده کند و راهی 
زندان نشود، اگر بیم تجري مجرم باشد و تمایل به اصالح نداشته باشد بنابر نص صریح 

روز فاقد اشکال خواهد  91شرایط مقرر اجراي حکم حبس کمتر از ق.م.ا با  70ماده 
بود، در حالی که طبق قانون وصول هرگز این مجرم که در ارتکاب و تکرار جرم جري 

 است حبس نخواهد شد.
  

. تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در الزام به جزاي نقدي بدل از 2.2
 ماه 6حبس کمتر از 

عمدي هم که مجازات قانونی  جرائمق.م.ا براي مرتکبان  66ر ماده گذار دقانون
شرط نداشتن سابقه محکومیت کیفري روز تا شش ماه حبس است به 91ها حداکثر آن

پنج سال گذشته باشد مجازات جایگزین  ني آاجرابه دلیل ارتکاب جرم عمدي که از 
اشت قابل تصور است، حبس را مقرر کرد که در خصوص قسمت اول این ماده دو برد

ق.م.ا  64ق.م.ا صرف نظر از اینکه مرتکب شرایط ماده  66گذار در ماده اول اینکه قانون
، ولی در کندیمرا داشته یا نداشته باشد قاضی را ملزم به استفاده از مجازات جایگزین 

در صورت وجود شرایط  صرفاًقاضی  نکهیبه امقابل برداشت دیگري هم وجود دارد 
این قانون مثل گذشت شاکی ملزم است به جاي حبس به مجازات  64ر در ماده مذکو

). برداشت اول یعنی بی توجهی به 332ب:  1392جایگزین حبس حکم دهد(زراعت، 
ق.م.ا یعنی لحاظ شرایط ماده  66ق.م.ا نسبت به برداشت اخیر از ماده  64شرایط ماده 

است، به عالوه ظاهر  ترکینزدم ق.م.ا با اصل تفسیر مضیق و شک به نفع مته 64
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این قانون هم داللت بر اراده و دستور  66مذکور در ماده  »گردندیممحکوم «عبارت 
ق.م.ا صرف نظر از  64جایگزین حبس مذکور در ماده  مجازاتگذار به اعمال قانون

ي وحدت رأبر این اساس بوده است که  قاًیتحق همچنان کهشرایط مقرر در آن دارد 
صادر شد که در آن  1394مصوب  746 به شمارهعمومی دیوانعالی کشور  ئتیه رویه
ق.م.ا را منوط به  66تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس مذکور در ماده  صراحتبه

ق.م.ا نکرده است. البته اطالق  64گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مذکور در ماده 
است، زیرا این  تأملانون محل نقد و این ق 66ي وحدت رویه در خصوص ماده رأاین 

ي رأقسمت اول ماده مزبور داخل در مفهوم  قاًیتحقماده داراي دو قسمت است، 
که مرتکب سابقه  آنجااست ولی قسمت دوم این ماده یعنی  الذکرفوقوحدت رویه 

محکومیت کیفري به دلیل ارتکاب جرم عمدي را داشته باشد و از اجراي آن پنج سال 
به مرتکب جرائم  اساساًي وحدت رویه است زیرا رأباشد خارج از شمول نگذشته 

پنج سال نگذشته باشد مجازات  انیاجراعمدي که سابقه محکومیت کیفري داشته و از 
ي وحدت رویه مزبور رأرا منصرف از اطالق  دانیبا، لذا ردیگینمجایگزین حبس تعلق 

که مجرم مستحق ارفاقاتی مثل ق.م.ا دانست و اگر الزم است  66در خصوص ماده 
 ق.م.ا باشد. 38و  37باید مستند و لحاظ شرایط مواد  ردیقرار گتخفیف مجازات 

 2با مفاد بند  نآ درق.م.ا بدون لحاظ استثناي مذکور  66مفاد قسمت اول ماده 
ماه حبس قابل قیاس است، به موجب قانون وصول  6قانون وصول تا میزان  3ماده 

روز یا جزاي نقدي  90ر را به محاکم داده است که به حبس بیش از مقنن این اختیا
ق.م.ا در مقایسه با  66مقرر در قانون مزبور حکم دهد در این صورت این قسمت ماده 

ي برخوردار است و از این جهت به نفع ترسبکقانون وصول از شرایط  3ماده  2بند 
ه جایگزین حبس محکوم متهم خواهد شد که در همان قدم نخست به جاي حبس ب

قانون وصول این امکان وجود دارد که چنانچه قاضی جزاي نقدي  2شود، زیرا در بند 
را متناسب تشخیص ندهد مجرم را به حبس محکوم کند، در حالی که بر حسب ماده 

از مجازات  بدواًماه حبس است  6ق.م.ا قاضی ملزم است آنجا که مجازات جرمی تا  66
فاده کند که مخفف به حال متهم است، لذا از این جهت در نسخ بند جایگزین حبس است

 .ماندینمماه تردیدي باقی  6قانون وصول تا میزان حبس  3ماده  2
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ماه بیشتر  6که میزان حبس قانونی جرم ارتکابی از  شودیماختالف آنجایی مطرح 
ات قانونی حبس تا ق.م.ا قاضی اختیار به تبدیل مجاز 67باشد در این صورت بنابر ماده 

 1سال به مجازات جایگزین حبس را خواهد داشت(توجه اینکه براي بیش از مقدار  1
عمدي در قانون مجازات اسالمی تصریحی نشده است که محل  جرائمسال حبس در 

قانون وصول هم قاضی مخیر است به  3ماده  2بحث خود را دارد)، همچنین طبق بند 
نقدي حکم دهد، بنابراین در مواردي که میزان حبس  روز یا جزاي 90حبس بیش از 

ماه بیشتر باشد شرایط قانون مجازات اسالمی در اعطاي مجازات  6جرم ارتکابی از 
یکسان خواهد بود، زیرا در هر دو مورد  3ماده  2جایگزینی و قانون وصول در بند 

جازات اسالمی امکان اجراي حبس وجود خواهد داشت، ولی با توجه به اینکه قانون م
جایگزین حبس برخالف قانون وصول منحصر در جزاي نقدي  مجازاتاز نظر تنوع 

از  ترفیخفجایگزین حبس که  مجازاتنیست اختیار محاکم را براي صدور حکم به 
 3ماده  2ق.م.ا و هم بند  67اینکه هم ماده  مضافاً، کندیمجزاي نقدي باشند، بیشتر 
خاص قرار دارند و چون قانون مجازات اسالمی نسبت به  قانون وصول در زمره قوانین

 67اراده جدید مقنن را که همانا ماده  ستیبایمقانون وصول قانون الحق است بنابراین 
قانون وصول دانست، بدین  3ماده  2ق.م.ا است مالك عمل قرار داد و آن را ناسخ بند 

به صراحت بند «بر اینکه  مبنی 1378/ 9/9 مورخ 642ي وحدت رویه شماره رأترتیب 
روز براي متهم مخالف نظر  91قانون وصول تعیین مجازات حبس کمتر از  3ماده  2

و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات حبس کمتر از مدت  استمقنن و روح قانون 
، زیرا دهدیماعتبار خود را از دست  »ی حکم به جزاي نقدي بدهدستیبایممزبور باشد 
این قانون بود که  3ماده  2ن حاکمیت قانون وصول و در مقام تفسیر بند که در زما

 اکنون به جهات فوق با تصویب قانون مجازات اسالمی نسخ شده است.
 

 روز بدون جواز استفاده از جایگزین حبس 91. اختیار محاکم به حبس کمتر از 3

محکوم کنند،  روز 91از محاکم در مواردي اختیار دارند مجرم را به حبس کمتر 
مجاز به استفاده از مجازات جایگزین حبس نیستند، موارد صدور این  صورت نیادر 



 1396پاییز ، سوم ارهشم، نهم دوره مطالعات حقوقی/ مجله                          142

جواز «پس از آن  »روز در مقام تخفیف 91جواز حبس کمتر از «حکم تحت عناوین 
و در  »سال 1ماه تا  6عمدي با حداکثر حبس بیش از  جرائمروز در  91حبس کمتر از 

به  »سال 2ي با حبس بیش از رعمدیغ جرائمروز در  91جواز حبس کمتر از «انتها 
 شرح زیر قابل بررسی است.

 
 روز در مقام تخفیف 91. جواز حبس کمتر از 1.3

 مثالً روز باشد  90در مواردي که حداقل و حداکثر حبس مقرر در قانون بیشتر از 
ت آن بیش ق.م.ا مجازا 19قرار گیرد که مستند به ماده  5اگر مجازات جرمی در درجه 

ق.م.ا حبس به میزان یک تا سه  37سال حبس است و با اعمال بند الف ماده  5تا  2از 
 8درجه  مجازاتکه یکی از  ابدییمکاهش  8درجه تقلیل یابد این مجازات به درجه 

ماه است، در این صورت در مقام اعمال تخفیف صدور حکم  3ق.م.ا حبس تا  19ماده 
اقد ایراد قانونی است. تردیدي که ممکن است وجود داشته روز ف 91به حبس کمتر از 

ق.م.ا است که به موجب آن  65باشد اوالً صراحت قانون مجازات اسالمی در ماده 
، ولی در مقابل باید گفت استناد شودیمروزبه جایگزین حبس تبدیل  91حبس کمتر از 

ماه در  3کمتر از قانون مجازات اسالمی در خصوص تبدیل مجازات حبس  65به ماده 
حکم دادگاه به مجازات جایگزین حبس صحیح نیست، زیرا این ماده ناظر به مجازات 

نه مجازات قضایی، یعنی آن  21قانونی جرم یعنی حبس کمتر از سه ماه در قانون است
. دهدیمماه حکم  3مجازاتی که قاضی پس از اعمال تخفیف این مجازات به کمتر از 

ماه حکم دهد این  3ق.م.ا به حبس کمتر از  37ماده ال بند الف پس اگر قاضی با اعم
 73مجازات به مجازات جایگزین حبس تبدیل نخواهد شد، بعالوه به صراحت ماده 

 ق.م.ا تبدیل حبس تقلیل یافته به مجازات جایگزین حبس ممنوع است.
است که به موجب  9/9/137822مورخ  642تردید دوم رأي وحدت رویه شماره 

روز باید به جزاي نقدي تبدیل گردد، ولی باید خاطر نشان کرد  91حبس کمتر از آن 
روز در وضعیتی بود  91این رأي محل اختالف محاکم در تعیین مجازات حبس کمتر از 

روز  91روز و حداکثر آن بیشتر از  91که مجازات قانونی آن داراي حداقل حبس کمتر 
در آغاز رأي  همچنان که؛ 23نه غیر آن دیگردیمقانون وصول  3بود که مشمول ماده 
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با حداقل مجازات  جرائمقانون وصول و  3ماده  2از بند  صراحتاًوحدت رویه نیز 
روز  91روز بحث شده است، در این صورت اگر قاضی به حبس کمتر از  91کمتر از 

وصیف ، لذا با این تکردیمحبس را به جزاي نقدي تبدیل  ستیبایم الزاماًنظر داشت 
روز را در وضعیتی ندارد که  91ي داللتی بر ممنوعیت اعمال حبس کمتر از رأاین 

، استروز است که در واقع منصرف از آن  90حداقل و حداکثر حبس قانونی بیشتر از 
مانع از صدور حکم به مجازات در مقام تخفیف به حبس کمتر  تواندینمي رأیعنی این 

روز  91بیش از  هاآنی باشد که در قانون مجازات ئمجراماه و اجراي آن براي  3از 
به حبس کمتر  تواندیمدیگر در این موارد قاضی  به عبارتبینی شده است، حبس پیش

روز را به  91ي دهد بدون اینکه ملزم و مجاب باشد حبس کمتر از رأروز  91از 
 مجازات جایگزین حبس تبدیل کند.

 
ماه تا  6ر جرائم عمدي با حداکثر حبس بیش از روز د 91. جواز حبس کمتر از 2.3
 سال 1

ق.م.ا با مفهوم  66و  65مذکور در مواد  »گردندیممحکوم «در مقایسه مفهوم 
آید که این دو معنی واحدي ندارند، می به دستق.م.ا.  67مذکور در ماده  »تواندیم«

الزام و مفهوم  داللت بر »گردندیممحکوم «بلکه در مقابل یکدیگر هستند، مفهوم 
 67داللت بر اختیار قاضی در استفاده از جایگزین حبس دارد؛ به موجب ماده  »تواندیم«

ها بیش عمدي را که حداکثر مجازات قانونی آن جرائمق.م.ا دادگاه اختیار دارد مرتکبان 
از شش ماه تا یک سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. مفهوم 

آن است که دادگاه اختیار دارد  »تواندیم«قانونی با لحاظ کلمه  مخالف این حکم
مرتکب را به مجازات جایگزین حبس محکوم نکند، بلکه وي را به مجازات حبس 

روز باشد یکی با اعمال  91محکوم کند و این حبس ممکن است از دو جهت کمتر از 
 91حبس کمتر از روز به  91ق.م.ا حبس بیش از  38جهات تخفیف مذکور در ماده 

به حداکثر مجازات قانونی  صرفاًگذار در این ماده روز تبدیل گردد و دیگر اینکه قانون
سال اشاره کرده و حداقل مجازات را بیان  1ماه تا  6جرم یعنی مجازات با بیش از 

ماه حبس باشد، در این صورت  3نکرده است که ممکن است این حداقل کمتر از 
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روز حبس حکم دهد. البته اگر قاضی بخواهد با  91کمتر از قاضی ممکن است به 
ق.م.ا حبس را به مجازات جایگزین حبس  67مذکور در ماده  »تواندیم«لحاظ کلمه 
شاکی را لحاظ کند. به  گذشتق.م.ا مثل  64شرایط ماده  ستیبایم ضرورتاًتبدیل کند 

ه جایگزین حبس اگر ق.م.ا ب 67عبارتی براي تبدیل مجازات حبس مذکور در ماده 
به جاي حبس مجازات  تواندیماین قانون وجود داشت قاضی  64شرایط ماده 

مزبور  64جایگزین در نظر بگیرد در غیر این صورت یعنی نبود شرایط قانونی ماده 
 قاضی مجاز به استفاده از جایگزین حبس نخواهد بود.

 24ق.م.ا 73خالف ماده گونه برداشت شود که با توجه به مفهوم مممکن است این
عمدي مجازات جرمی بیش از  جرائماین امکان براي محاکم وجود دارد که چنانچه در 

سال حبس باشد قاضی بدون در نظر گرفتن تخفیف، مجاز به صدور حکم مجازات  1
مجازات جایگزین حبس را براي  توانیمطور کلی جایگزین حبس خواهد بود، یعنی به

از یک سال هم در نظر گرفت، در حالی که اینچنین نیست زیرا  با مجازات بیش جرائم
ق.م.ا میزان  86و  85، 84، 83مقنن در مواد  مجازاتبا عنایت به اصل قانونی بودن 

جایگزین حبس را فقط براي مواردي که طبق مواد فصل نهم از قانون  مجازاتدقیق 
ه است و براي بیش از مجازات اسالمی امکان استفاده از آن وجود دارد مشخص کرد

سال حبس مجازات جایگزین حبس  1عمدي با بیش از  جرائممقدار فوق یعنی 
ق.م.ا قصد داشته است از  73گذار با وضع ماده بینی نشده است، همچنین قانونپیش

اختیار بیش از حد قضات در اعطاي نظام جایگزین حبس بکاهد و محاکم نتوانند 
سال است با اعمال تخفیف به کمتر  1عمدي بیش از  مجرائمجرمی را که حبس آن در 

جایگزین  مجازاتسال تقلیل و سپس آن را به جایگزین حبس تبدیل کنند یعنی  1از 
ي از قانون مجازات اسالمی قرار داده شده است اجداگانهحبس به لحاظ آنکه در فصل 

؛ بنابراین فقط مربوط به همان موارد تصریح شده در فصل نهم (نه غیر آن) است
محدود و گروه اندکی از مجرمان را شامل  جرائمجایگزین حبس به تعدادي از  مجازات

ی که جرائمبسیاري از  شودیم، این محدودیت موجب Brownlee,1998:26)(شودیم
از شمول مجازات جایگزین  دهندیمي حبس را به خود اختصاص هاتیمحکوماغلب 

 حبس خارج شوند.
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روز حبس بیشتر  91ی که حداکثر آن از جرائمون وصول براي قان 3ماده  2بند 
 جرائماست سقفی از حداکثر مجازات حبس را مشخص نکرده است، لذا ممکن است 

سال را هم در بر بگیرد یعنی جرمی که حداقل مجازات  1عمدي با میزان حبس بیش از 
قاضی به جزاي  باشد که با اختیار سال کبیش از ی حداکثرانروز و  91کمتر از  آن

عمدي  جرائمنقدي تبدیل شوند، ولی از آنجایی که در قانون مجازات اسالمی براي 
سال حبس قاضی اختیاري به مجازات جایگزین حبس ندارد در تعارض با  1بیش از 

قابل توجه است که تا زمان  مضافاًاست،  ناسخانقانون وصول و در نتیجه  3ماده  2بند 
رم عمدي در قانون ایران وضع نشده بود که حداقل مجازات وضع قانون وصول هیچ ج

حبس باشد، بر این اساس اگر در این  سال کبیش از ی حداکثرانروز حبس و  91 آن
 کروز حبس اشاره گردید، هرگز نظر مقنن بر بیش از ی 91قانون به حداکثر بیش از 

زات وضع نشده بود حبس نبوده است، زیرا که تا آن زمان چنین جرمی با این مجا سال
تا بتواند اکنون در تعارض با قانون مجازات اسالمی باشد، یعنی محل تعارض سالب به 

 انتفاء موضوع است.
 

 سال 2ي با حبس بیش از رعمدیغ جرائمروز در  91. جواز حبس کمتر از 1.3
ي صالح به رعمدیغ جرائمدر تمام  هادادگاهآن  موجببهق.م.ا که  68در ماده 

 1375قانون تعزیرات مصوب  718مجازات جایگزین حبس هستند تبصره ماده صدور 
قانون وصول مستثنی کرده بود نسخ  3ماده  1را از شمول بند  718و  714که فقط مواد 

مزبور نظر بر توجه قاضی به مجازات حبس دارد ولی  718و  714مواد کرده است، زیرا 
میت مرتکب به مجازات حبس نیست. به ق.م.ا قاضی ملزم به محکو 68به موجب ماده 
سال حبس  2غیرعمدي چنانچه مجازات قانونی جرمی کمتر از  جرائمبیان صریح در 

باشد، حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است، ولی اگر مجازات قانونی جرم 
سال حبس باشد حکم به مجازات جایگزین حبس در اختیار قاضی  2ارتکابی بیش از 
ي وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره رأف اطالق است که برخال

ي علی االطالق تعیین و رأق.م.ا است، در این  68در خصوص ماده  1394مصوب  746
منوط به شرایط  69و  68و  66و  65اعمال مجازات جایگزین حبس با استناد به مواد 
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تخفیف نیست، در  هاتجاین قانون یعنی گذشت شاکی و وجود  64مذکور در ماده 
قانون مارالذکر که قاضی را ملزم به استفاده از  68حالی که باید بین قسمت اول ماده 

با قسمت دوم این ماده که قاضی را مجاز و مختار به استفاده از  کندیمجایگزین حبس 
این  68قسمت دوم ماده  در خصوصتفاوت گذاشت، یعنی  کندیمجایگزین حبس 
این قانون را در نظر  64و اعمال جایگزین حبس قاضی باید شرایط ماده  قانون به تعیین

چون  شودیمي دیوان استنباط رأبگیرد که این الزام به وجود شرایط از مفهوم مخالف 
قانون مزبور  64ي تنها در موارد الزامی است که نیاز به شرایط ماده رأبه صراحت مفاد 

قانون مذکور الزامی است  64حراز شرایط ماده ، در حالی که در موارد اختیار استین
 تواندیماین قانون اینچنین نیست، در واقع قاضی  68ولی در خصوص قسمت اول ماده 

را انتخاب کند  نهیگزسال حبس یکی از سه  2غیرعمدي با مجازات بیش از  جرائمدر 
ق.م.ا  38ه ي دهد یا با لحاظ جهات مخففه مذکور در مادرأسال حبس  2یا به بیش از 

سال حکم دهد که این مجازات قضایی مخففه ممکن است  2به مجازات حبس کمتر از 
 91 کمتر ازق.م.ا این مجازات حبس  73روز حبس باشد که با نظر به ماده  91کمتر از 

روز به سبب تخفیف واقع شدن دیگر قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست یا 
سال در قانون را به  2ه کند و مجازات حبس بیش از قاضی از اختیار خود استفاد

 64مجازات جایگزین حبس تبدیل کند که در این صورت باید با لحاظ شرایط ماده 
ق.م.ا باشد که از جمله آن گذشت شاکی و وجود جهات مخففه است؛ واال اگر مرتکب 

تیار خود از اخ تواندینمنتواند گذشت شاکی و جهات تخفیف را به دست آورد قاضی 
سال به مجازات جایگزین حبس استفاده کند که  2به تبدیل مجازات حبس بیش از 

این قانون  68در مورد قسمت دوم ماده  الذکرفوقي وحدت رویه رأبرخالف اطالق 
قانون مذکور حتی  64است، از سوي دیگر چنانچه عقیده بر این باشد که شرایط ماده 

بس هم ضرورتی ندارد، در این صورت وضع این ماده براي موارد اختیار به جایگزین ح
بیهوده خواهد بود، این برداشت بیهودگی با هدف مختصر کردن مواد قانونی و حذف 

ي دیوان عالی کشور فوق رأمواد مکرر از قوانین سازگاري ندارد، لذا از آنجا که متن 
مواد  جرائمدر االشعار علی االطالق نگارش شده است پس قاضی اختیار خواهد داشت 

ق.م.ا به مجازات  64هم با لحاظ شرایط ماده  1375قانون تعزیرات  718و  714
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 718جایگزین حبس از جمله جزاي نقدي حکم دهد، در حالی که مطابق با تبصره ماده 
قانون  3ماده  1را از شمول بند  718و  714که مواد  1375قانون تعزیرات مصوب 

به جزاي  718و  714مواد  جرائممجاز به تبدیل حبس وصول مستثنی کرده بود قاضی 
 به نفعق.م.ا که مناسب و  68نقدي نبود، از این رو باید قائل بر این بود با وضع ماده 

 نسخ شده است. 1375قانون تعزیرات  718متهم نیز است تبصره ماده 
غیرعمدي مربوط به  جرائمق.م.ا در خصوص  68ممکن است گفته شود ماده 

سال است که محاکم  2ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی تا میزان حبس  جرائم
 جرائمجایگزین حبس هستند، اما بر اساس قانون وصول تمامی  مجازاتملزم به صدور 

سال  2مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی با هر میزان مجازات حبس ولو بیش از 
 ستیبایمدون داشتن حق صدور حبس ) قضات محاکم ب718و  714(به استثناء مواد 

حکم به جزاي نقدي دهند، لذا جاي این شبهه است که قانون مجازات اسالمی نسبت 
که به  1375از قانون تعزیرات  29به قانون وصول شدیدتر باشد، ولی با نگاه به فصل 

که مجازات تمامی  شودیمناشی از تخلفات رانندگی اختصاص دارد پی برده  جرائم
 2کمتر از  718و  714مواد  جرائممواد مذکور در این فصل به استثناء مجازات  مجرائ

سال،  2ق.م.ا هم محاکم را تا میزان حبس  68سال حبس است و از آنجایی که ماده 
قانون مجازات اسالمی نسبت به قانون وصول شدیدتر  کندیمملزم به جایگزین حبس 

 2تکابی ناشی از تخلفات رانندگی کمتر از نیست، لذا چنانچه مجازات قانونی جرم ار
 هادادگاهسال حبس باشد حکم به مجازات جایگزین حبس الزامی است، بدون اینکه 

ق.م.ا کنند. بدین ترتیب هم  64ملزم باشند حکم به آن را منوط به رعایت شرایط ماده 
دور و هم عدم ص شودیمغیرعمدي نسخ  جرائمقانون وصول در حیطه  3ماده  1بند 

 2ق.م.ا است که تا  68روز داخل در مفهوم قسمت اول ماده  91حکم به حبس کمتر از 
و قاضی ملزم به صدور حکم به مجازات جایگزین  شودیمسال حبس را نیز شامل 

 ق.م.ا خواهد بود. 64حبس بدون لحاظ شرایط ماده 
 ظاهراً ه ق.م.ا ک 64، مذکور در ماده »جرم«در انتها قابل توجه است که مفهوم 

ق.م.ا و قسمت دوم ماده  67مذکور در ماده  »تواندیم«اطالق به هر جرمی دارد و کلمه 
جایگزین حبس است،  مجازاتق.م.ا که داللت بر اختیار قاضی به استفاده از  68
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که محدود  شوندیمجایگزین حبس  مجازاتی به اختیار قاضی مشمول جرائممجازات 
عمدي که مجازات قانونی  جرائمد باشد، بنابراین در مذکور در این موا مجازاتبه 

غیرعمدي در  جرائمسال باشد و همچنین در  1ماه تا  6حبس آنان حداکثر بیش از 
تا  سال حبس باشد دادگاه مجاز است از اختیار خود استفاده کند 2صورتی که بیش از 

دهد، واال به  ق.م.ا مثل گذشت شاکی به جایگزین حبس حکم 64با لحاظ شرایط ماده 
قانونی اختیاري براي قاضی نیست بلکه قاضی مکلف به استفاده از  مجازاتکمتر از این 

 1یعنی بیش از  مجازاتجایگزین حبس است، اما در خصوص بیشتر از این  مجازات
اختیاري به استفاده از مجازات جایگزین  اساساًعمدي قاضی  جرائمسال حبس در 

ق.م.ا  38دیگري مثل توجه به جهات تخفیف مذکور در ماده حبس ندارد بلکه از طریق 
 مجاز به تخفیف مجازات در حکم صادره است.

 
 يریگجهینت. 4

در جهت  هانهیهزو  هاکوششاز آنجا که سیاست جنایی تقنینی در ایران با وجود 
بینی شده در ي اجرایی کارآمدتر مجازات حبس در دستیابی به اهداف پیشهاروش
یی به هاتالشو مقررات از جمله اصالح و درمان بزهکاران ناموفق بوده است  قوانین

 مجازات(نه حذف کامل) موارد استفاده از مجازات حبس و متنوع کردن  منظور تحدید
طور کلی جایگزین حبس صورت گرفته است. به مجازاتي هابرنامهدر چارچوب 

زات حبس و امکان تبدیل آن به گذار در قانون مجازات اسالمی در خصوص مجاقانون
مجازات جایگزین حبس اعم از جزاي نقدي یا هر مجازات دیگر سه موضع براي 
قاضی تعیین کرده است، یکی اینکه قاضی ملزم است مجازات حبس را به مجازات 

ي اول مواد هاقسمتو  65به ماده  توانیم خصوص نیاجایگزین حبس تبدیل کند، در 
ا اشاره کرد، دوم اینکه قاضی ملزم نیست بلکه داراي اختیار .م.ق 69و ماده  68و  66

یی جااست که مجازات حبس را به مجازات جایگزین حبس تبدیل کند، این اختیار در 
جرم عمدي و مجازات آن تا یک سال حبس باشد یا جرم غیرعمدي و  اوالًاست که 

ق.م.ا یعنی گذشت شاکی  64شرایط ماده  اًیثانمجازات آن بیش از دو سال حبس باشد، 
و قسمت دوم  67به مواد  توانیمو جهات تخفیف محقق شده باشد در این خصوص 
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قاضی به استفاده از مجازات جایگزین حبس  اساساًق.م.ا اشاره کرد، سوم اینکه  68ماده 
ق.م.ا محقق باشد این مهم  64در حکم صادره هیچ اختیاري ندارد حتی اگر شرایط ماده 

 صرفاًکه جرم عمدي و مجازات آن بیش از یک سال باشد در این صورت آنجاست 
ق.م.ا مجازات قانونی حبس  38با لحاظ جهات مخففه مذکور در ماده  تواندیمقاضی 

 جرم ارتکابی را تخفیف دهد.
گذار به شرح فوق در قانون مجازات اسالمی تحت عنوان موضع اول قانون

محل بحث حاضر است، چراکه  استبه آن  مجازات جایگزین حبس که قاضی ملزم
و  1373در موارد معین مصوب  مصرفانبرخی درامدهاي دولت و  طبق قانون وصول

این قانون مجرم به سبب ارتکاب  3ماده  2و  1در بندهاي  1389در سال  انیاصالح
روز باشد یا آنجا که مجازات جرمی در قانون  91جرمی که مجازات آن حبس کمتر از 

مجازات جایگزین محکوم  عنوانبهروز باشد به جزاي نقدي  91یش از حبس ب
که در قانون  65. در قانون مجازات اسالمی هم قاضی ملزم است طبق ماده گرددیم

این قانون در  66مجازات جرمی تا سه ماه حبس است و نیز طبق قسمت اول ماده 
ي وحدت رأاشد مستند به ماه حبس ب 6عمدي که در قانون مجازات آن کمتر از  جرائم

ق.م.ا  64بدون نیاز به احراز شرایط مذکور در ماده  1394مصوب  746رویه شماره 
 »گردندیممحکوم «یعنی گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف و نیز با لحاظ عبارت 

ات حبس را به مجازات جایگزین حبس در این مواد که داللت بر امر و الزام است مجاز
از جمله جزاي نقدي تبدیل کند که از این جهت قانون مجازات اسالمی در مواد 

در تقابل با قانون وصول در بندهاي یک و دو قرار دارد، ولی چون قانون  الذکرفوق
التصویب و در مقام تفسیر به نفع مجرم  مؤخرمجازات اسالمی نسبت به قانون وصول 

باید قائل بر این بود که قانون مجازات  الذکرفوقي وحدت رویه رأو مستفاد از است 
اسالمی قانون وصول را نسخ کرده و در نتیجه شوراي حل اختالف نیز صالحیت خود 
را در رسیدگی به این نوع جرائم از دست داده است، زیرا این شورا مجاز به تعیین 

ق.م.ا قاضی ملزم است ضمن  70ماده ي خود نیست؛ در حالی که طبق رأحبس در 
تعیین مجازات جایگزین حبس مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تخلف 

در آید، لذا قانون مجازات اسالمی با  به اجرامحکوم از اجراي دستورات دادگاه حبس 
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قانون وصول از جهت تخلف محکوم از اجراي دستورهاي دادگاه نیز قابل تقابل است، 
که با اجراي قانون مجازات اسالمی و تخلف محکوم از دستورات دادگاه مجازات چرا 

حبس مذکور در حکم به اجرا درخواهد آمد ولی طبق قانون وصول قاضی مجاز به 
 تصمیمی جز حکم به جزاي نقدي نخواهد گرفت. اساساًصدور حکم حبس نیست و 

 
هانوشتپی

 
 »اذا خرجنی فــی الســجن«به ذکر است که معادل واژه حبس در قرآن در آیات فراوانی آمده است از جمله  الزم .1
 ).33یوسف: آیه »(رب السجن احب الی ممایدعوننی الیه«، )100 هیآیوسف: (
زنــدان راه «) 1386عبــاس (الع بیشتر از انتقادات مطروحه به مجازات حبس، رجوع کنید: منصورآبادي، ي اطبرا. 2

، مجموعه مقاالت همایش راهکارهاي کاهش جمعیت کیفري زندان، تهــران، چــاپ اول، انتشــارات »حل یا مشکل
 .95الی  6میزان، ص 

حبس باشد از این پس بــه جــاي حــبس حکــم بــه  روز 61. در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 3
روز حــبس و حــداقل  61ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از  30000تا  5001از جزاي نقدي 

ریــال  30000تــا  5001ماه حبس یا جزاي نقدي از  2آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 
 بدهد.

شــود از به رئیس قــوه قضــائیه اجــازه داده می -ی فرهنگنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی قانون بر 17. تبصره 4
ســوم قــانون  قســمت درقضایی) منظور  خدمات( 410101ي موضوع ردیف درآمدها برعالوه  1369ابتداي سال 

 - 1یــد.، درآمدهاي جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظــور نما1368 سالبودجه 
روز حبس و یا مجازات تعزیري موضوع تخلفات رانندگی  91در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 

یا آن مجازات تعزیري، حکم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و یــک ریــال تــا یــک  حبسباشد از این پس به جاي 
و حــداقل آن کمتــر از ایــن باشــد  حــبس روز 91میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 

دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیــون ریــال 
ي تعزیري موضوع تخلفات راننــدگی یــا جــزاي هاتیمحکومصورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر  دربدهد. 

گیرد هر دو جزاي نقدي بــا هــم  قرار حکمي نقدي مورد جزا يریتعزن مجازات نقدي باشد و به جاي حبس یا آ
 جمع خواهد شد.

روز حبس باشد، از این پس به جاي حبس حکــم  91در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از  -1".  5
هرگــاه  -2. شــودیمــ) ریــال صــادر 13000000) ریال تا سیزده میلیــون (900000به جزاي نقدي از نهصد هزار (

 3روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم بــه بــیش از  91حداکثر مجازات بیش از 
 .»بدهد ) ریال 40000000) ریال تا چهل میلیون (900000هزار (ماه حبس یا جزاي نقدي از نهصد 
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تــا در صــورت  کنــدیمات حبس را نیز تعیین دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجاز«ق.م.ا: 70 ماده .6

 .»شود اجراتعذر اجراي مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس 
ی هستند که به تبع محکومیت و مجازات، امکان گذراندن تمام یا بخشی مجازاتي مجازات حبس، هانیگزیجا. 7

 ,Vass(A)alternatives to prisonدهند یمي زندان به مجرم نهادهااز  از مجازات را در اجتماع و خارج

custody and the community London, sage 1990) ( و از ویژگی هاي واکنش هاي جزایی این است
که در الگوي جایگزینی، مجازات هاي نوینی مانند نظارت الکترونیکی و خدمات اجتماعی در کنار مجازات سنتی 

ي در قالب فهرستی از مجازات ها ارائه می شوند تا مجموعه کاملی از جایگزین ها به قضات پیشنهاد جزاي نقد
 Seymour, Mairead,) Alternative to Custody, The Community Foundation Forکنند

Ireland in association With Irish Penal Reform Trust, Ireland, 2005, p8( 
 
ن است ثابت یا نسبی باشد، مبلغ یا حداقل و حــداکثر جــزاي نقــدي ثابــت در قــانون تعیــین ي نقدي ممکجزا. 8
گــردد یمــو جزاي نقدي نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنــاي خــاص قــانونی احتســاب  شودیم
 ).228، ص 1374، چاپ ششم، تهران، انتشارات گنج دانش، 2جلد صانعی، پرویز، حقوق جزاي عمومی، (
ي اطالع بیشتر از محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجــازات جــایگزین حــبس رجــوع کنیــد: خــالقی، برا. 9

) جایگاه قانونی و علمی محرومیت از حقوق اجتماعی و خــدمات عمــومی بــه عنــوان جــایگزین 1380ابوالفتح (
 ی.مجازات سالب آزادي، رساله دکتري، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسان

رئــیس  دییــتأي کشور و دادگستري و هاوزارتخانهبه پیشنهاد مشترك  1393شهریور  5وزیران در جلسه  ئتیه. 10
اجرایی ماده یــاد شــده را تصــویب  نامهنییآ، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  79قوه قضاییه و به استناد ماده 

 کرد.
اعــالم شــده، مبلــغ  1389تیاري که حاصل از قانون بودجه به ذکر است که رئیس قوه قضاییه به استناد اخ الزم .11

روزنامه رسمی مــورخ است (ریال افزایش داده  13000000تا  900000مبلغ  جزاي نقدي مندرج در بند فوق را به
21/1/1389(. 
جراي چنانچه محکوم از اجراي مفاد حکم یا دستورهاي دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی ا«ق.م.ا: 81 ماده. 12

و در صــورت  شودیمي دادگاه براي بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده رأاحکام و 
 .»گرددیم اجراتکرار، مجازات حبس 

جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مــورد  مجازاتچنانچه اجراي تمام یا بخشی از «ق.م.ا: 82 ماده .13
. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدي محکــوم و گرددیمبعد از رفع مانع اجرا حکم یا بخش اجرا نشده آن 

 .»شودیمبراي متوقف کردن مجازات ایجاد گردد، مجازات اصلی اجرا 
ی شــده اســت، ایــن مــاده مقــرر نیبشیپ 1994قانون جزاي فرانسه مصوب  131-8چنین مطلبی در ماده  مشابه. 14
مقــرر دارد کــه  توانــدیمــاي مجازات زندان مقرر شده باشد، دادگــاه ي یک جرم جنحهدر مواردي که برا«:داردیم

ساعت به نفع یک شخص حقوقی عمومی یا  240تا  40و بی دستمزد را براي مدت  المنفعهعام، کاري هیعلمحکوم
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از نیست به متهمی کــه را داشته باشد، انجام دهد. دادگاه مج المنفعهعامانجمنی که شایستگی و توانایی اجراي کار 

یا در دادگاه حضور ندارد، حکمی مبنی بر انجام این کار صادر کند. قاضی  کندیمسرپیچی  المنفعهعاماز انجام کار 
آگاه کرده و پاسخ او  المنفعهعامي متهم را از حق خود مبنی بر عدم پذیرش از انجام کار ریگمیتصمدادگاه پیش از 

 .»دینمایم افتیدررا 
قانون وصول وجود دارد این است که مقنن بیشتر توجــه خــود را  3ماده  2و  1ي بندهاي که در اعمده اشکال .15

در حالی که با توجه  .روز معطوف کرد 91ي کمتر از هاحبسبه منافع مادي حاصله از تعیین جریمه مالی به جاي 
روز به جــزاي نقــدي،  91ت حبس کمتر از از تبدیل مجازا گذارقانونبه عنوان و روح قانون وصول، هدف اصلی 

به تعیین مالك و ضابطه براي جایگزینی مجازات حــبس  اصالًطریقی جهت کسب درآمد براي دولت بود و  نیتأم
 مزبور به جزاي نقدي التفاتی ننموده است.

در صورت  ......چنانچه محکوم طی مدت اجراي مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، «ق.م.ا: 24ماده . 16
 .»کندیمدرجه هشت تبدیل  ...تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس 

از مجمــوع مقــررات مربــوط بــه  :29/10/1394 _ 746عمومی دیوانعالی کشور شماره  ئتیهي وحدت رویه رأ 2
، 66، 65به ویــژه اطــالق مــواد  1392مجازات جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسالمی مصوّب 

گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مــواد قانون مذکور چنین مستفاد می 69و  68
قانون مجازات اسالمی از قبیل گذشت شاکی یــا  64االشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة فوق

یوان عالی کشور تــا حــدّي کــه بــا ایــن نظــر . بر این اساس رأي شعبه سی و هفتم دستیوجود جهات تخفیف ن
قانون آیین دادرسی کیفري در  471شود. این رأي طبق ماده مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می
 .االتباع استها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزمموارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه

کــه مجــازات  جرائمــی... « :داردیمــي عمومی و انقالب مقــرر هادادگاهقانون اصالح تشکیل  3ماده  3 تبصره .18
 .»شود یمدر دادگاه مربوط مطرح  ماًیمستق ...استماه حبس  3فقط تا  هاآنقانونی 

شوراي حل اختالف یک مرجع غیر قضایی است که صالح در رسیدگی قضــایی و حــل و فصــل اختالفــات و  .19
، قانون شوراي حل اختالف به منظور کاهش مراجعات مردم به محــاکم قضــایی 1387. در سال صدور حکم است

هاي مردمی، رفع اختالفات محلی و نیز حل و فصل اموري که ماهیت قضــایی ندارنــد در راستاي توسعه مشارکت
ذشــت و بــه و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتري برخوردار است، از کمیسیون قضایی و حقــوقی مجلــس گ

هــاي حقــوقی، چــاپ خالقی، علی، آیین دادرســی کیفــري، تهــران، موسســه مطالعــات و پژوهش( تصویب رسید
 ).352 ، ص1391شانزدهم، 

 .»ستینمجاز به صدور حکم شالق و حبس  اختالف حلشوراي «:9ماده  2 تبصره .20

جــرم عمــدي داراي مجــازات  32، فقط 1384اجتماعی جایگزین زندان  مجازاتگزارش توجیهی الیحه  طبق. 21
 مجــازاتمرکز مطالعات راهبــردي و توســعه قضــایی، گــزارش تــوجیهی الیحــه باشند (یمقانونی حداکثر سه ماه 

 ).67الی  57، ص 1382اجتماعی جایگزین زندان، تهران، قوه قضاییه، 
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 3مــاده  2بنــد : بــه صــراحت 9/9/1378مورخ  642 کشور شمارهعمومی دیوان عالی  ئتیهي وحدت رویه رأ .22

در موضــوعات  1373ي دولت و مصرف آن در موارد معــین مصــوب اســفند مــاه درآمدهاقانون وصول برخی از 
روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که  91حداکثر مجازات بیش از  که یصورتکیفري در 

ا سه میلیون ریال بدهد. فلــذا تعیــین مجــازات حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزاي نقدي از هفتاد هزار و یک ت
و چنانچه نظر دادگاه بــه تعیــین مجــازات  استروز براي متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون  91حبس کمتر از 

دادگــاه  12رأي شــعبه  ی حکم به جزاي نقــدي بدهــد. بــا ایــن کیفیــاتستیبایمحبس کمتر از مدت مزبور باشد 
ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را بــه جــزاي نقــدي محکــوم  3ن که حکم مرکز استان خراسا دنظریتجد

رأي بــر طبــق  نیــا گــردد.کرده است، منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق موازین قانونی تشخیص می
 االتباع است.در موارد مشابه الزم  هادادگاهقانون آیین دادرسی کیفري براي شعب دیوان عالی کشور و  270ماده 

که داراي مجــازات از یــک ( 1375قانون تعزیرات مصوب  690ي به اتهام تصرف عدوانی و مستند به ماده فرد .23
و شعبه چهاردهم دادگاه تجدیــدنظر  گرددیم) به تحمل یک ماه حبس تعزیري محکوم استماه تا یک سال حبس 

 حیح دانسته است.استان خراسان، تجدیدنظرخواهی را مردود اعالم و رأي را ص
بــیش از یــک ســال حــبس اســت در  هــاآنعمدي که مجازات قــانونی  جرائمدر «:داردیمق.م.ا مقرر  73 ماده .24

 .»به مجازات جایگزین حبس حکم نماید تواندینمصورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال حبس، دادگاه 
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