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ویژگی های کیفر خدمات عمومی رایگان بر شخص بزهکار
سید مهدی حسینی ،سید محمود میرخلیلی



(تاریخ دریافت9315/40/72 :؛ تاریخ پذیرش)9315/45/91 :

چکیده
با عنایت به ناكارآمدی زندان به ویژه حبسهای كوتاه مدت در زمینهی بازدارندگی و اصال ح و درمان بههااران به حاظاك كنظار گذا ظ
مجرم از اج ماع و آ نا ساخ وی با فرهنگ زندان و بظا توجظه بظه متظاالت نا ظی در زنظدان هظا از ابیظو رواخ مظواد م ظدر ,ظیوع
بیماریهای عفونی و ختونت ؛ كتورها در صدد باارگیری مجازات های جایگهی حبس كه با عنوان كیفرهای اج ماع ماور نیه ظناخ ه
می وند اف ادند؛ اانونگذار ایران در سال  9317مجازات های جایگهی حبس را وارد اانون مجازات اسالمی كرد؛ یای از مصظادی ایظ
نهاد خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام احمنفعه می با د كه اضات مااكم با رعایت رایط مقرر می توانند مجظرم را بظدون
در زندان تات نظر ااضی اجرای احاام به نفع جامعه بدون پرداخت دس مهدی به كار متغول كنند .طب نظر برخظی اضظات
نگه دا
برای اجرایی دن ای كیفر باید عالوه بر بس ر سازی مناسب توسط دوحت و اوه اضاییه ،زمینه هظای اجرایظی آن در اج مظاع نیظه مظورد
بررسی ارار گیرد و آگاهی كامو به اج ماع داده ود .با ای حال ای نهاد در برخی اس ان های كتور در حال اجرا می با د.

کلیدواژگان
مجازات اج ماع ماور ،خدمات عمومی رایگان ،مجازات جایگهی حبس ،رویه اضایی.

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهsmehdyh@yahoo.com :

 عضو هیئت علمی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
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بیان مسئله
امروزه علوم جنایی شاهد ظهور کیفرشناسی نوینی است که تاکید آن بر محددود کدردن اسدففاده از
زندان برای مجرمان خطرناک و بکارگیری ظرفیتهای اجفماع در اصالح مجرمدان ییرخطرنداک و
اصالح پذیر است؛ این کیفرشناسی مبفنی بر دیدگاه «مدیریت خطر» است .طبق این دیدگاه ،حکدم
محکومیت نه بر مبنای جرم یا شخصیت بزهکار ،بلکه بر پایهی «وجود خطر» صادر مدی شدود کده
امکان گسفرش کنفرل دوگانه را فراهم میکند .نخست ،نظدارت مشددد در مدورد بزهکداران بسدیار
خطرناک ،و دوم ،کنفرلی با شدت و هزینه کمفر در مورد بزهکاران کمفدر خطرنداک .بددین ترتید
نظریه «کنفرل مسفمر» جایگزین نظریه «اصالح مسفمر» می شدود .بددین سدان گوندهی جدیددی از
کیفرها با عنوان«کیفرهای جامعهمدار» وارد گففمان سیاست جنایی می شود .این مجازاتها امدروزه
صورتهای مخفلفی یاففه و اهداف گوناگونی را دنبال می کنندد .بده نظدر مدیرسدد بدا توجده بده
ویژگیهای خاص و فواید این مجازاتها نسبت به مجازات های سنفی ،امدروزه اعمدال ایدن ندوع
ضمانت اجراها امری اجفنابناپذیر است .یکی از گونههای رایج مجازات های اجفماعمحدور «کدار
عامالمنفعه» است که قانون مجازات اسالمی مصوب 2931از آن به عنوان «خدمات عمومی رایگان»
یاد میکند .این کیفر که امروزه دامنهای وسیعتر یاففه و به منزلهی جایگزینی برای سایر مجازاتهدا
مبدل گشفه ،با آرمان کار به نفع جامعه در عرصهی اجفماع انسانی و سدامانههدای دادگدری جندایی
تجلی یاففه است .به موج

این گزینهی کیفری جامعهمحور ،محکومعلیه ملزم میگردد که در یک

نهاد عمومی نظیر بیمارسفان ،مراکز ارائه خدمات اجفماعی ،شهرداریها و امثال آن به کدار رایگدان
در طول زمان معین و طی ساعات معینی همت گمارد .کارکردن به نفع جامعه به عنوان جدایگزینی
برای سایر مجازاتها به دوران امپراتوری روم برمیگردد .تحقیقات اخیدر بیدانگر آن اسدت کده در
برخی کشورهای آفریقایی ،پیش از آنکه به تقلید از اروپاییان از زندان اسففاده کنندد ،کدار بده نفدع
جامعه به عنوان واکنشی در مقابل جرم های ارتکابی ،مرسوم بوده است .در حقیقت ،اسففاده از کار
عامالمنفعه چه در اروپا و چه در آمریکای شمالی و کانادا از سالهدای پدس از جنده جهدانی دوم
مورد توجه قرار گرفت .در سطح بیناللملی ،افزون بر گردهماییهای مفعددی که با هددف بررسدی

ویژگي های کیفر خدمات عمومي رایگان بر شخص بزهکار 61  ................................................................... .............

و توصیهی اسففاده از کار عامالمنفعه صورت گرفت ،مجمدع عمدومی سدازمان ملدل در شصدت و
هشفمین اجالس عمومی خود در 21دسامبر 2331و به دنبال پیشنهاد «کمیفهی پیشگیری از جدرم و
رففار با مجرمان»« ،قواعد حداقل اسفاندارد سازمان ملل مفحد برای اقدامهای ییر بازداشدفی» را کده
قواعد توکیو نامیده می شود ،تصوی

کرد .در بند 8/1این قواعد ،به دولتهای عضو توصدیه شدده

است که ترتیبی اتخاذ کنند تا قضات بفوانند از تدابیر ییر بازداشفی از جمله کار عام المنفعه اسففاده
کنند .در ایران تا پیش از تصوی

قانون مجازات اسالمی مصوب 2931راجع به خدمات عامالمنفعه

به عنوان یکی از مجازات های اجفماع محور ،قوانین و مقرراتی منسجم وضدع نشدده بدود؛ امدا در
عمل در آرأی دادگاهها و حفی در طرح -های انجام شده از سوی سازمان زندان ها ،مواردی دیدده
شده است که بیانگر توجه تعداد معدودی از دادرسان و مسؤوالن به این مجدازاتهدا بدوده اسدت؛
برای مثال می توان به محکوم کردن سارق کم سن و سالی به بایبانی در یکی از نهادهای دولفی یدا
محکومیت دخفر فراری از منزل به خدمت در خانه سالمندان اشاره کرد .تحت تأثیر جهدانی شددن
سیاست کیفری ،درقانون مجازات اسالمی مصوب2931برای اولدین بدار ،مصدادیق مجدازات هدای
اجفماع محور به صورت مدون و منسجم وارد سامانهی دادگری جنایی ایران گردید .مواد 41تدا 88
قانون مذکور ابفدا در قال

الیحهی مسفقلی با عنوان«الیحهی مجازات هدای جدایگزین حدبس» در

سال  2981تقدیم مجلس شورای اسالمی گردید و حفی کلیات آن تصوی
ق .م.ا .مفاد الیحه در قال

گردید؛ اما بدا تصدوی

فصل نهم از کفاب اول و مواد دیگر این قانون (البفه نده بدا آن انسدجام

مواد الیحه) مصوب گردید .مادهی  41ق م ا مصوب2931یکدی از گوندههدای مجدازات جدایگزین
حبس را «خدمات عمومی رایگان» عنوان کرده است .مداده 81قدانون یداد شدده«خددمات عمدومی
رایگان» را خدماتی می داند که«...با رضایت محکوم برای مدت معین (ذکر شده درذیل ماده)مدورد
حکم واقع می شود .»...تعیین انواع خدمات عمومی نیز به موج

ماده 83این قانون طبق آیین نامده

ای است که ظرف سه ماه از تاریخ الزم االجرا شدن قانون مجدازات اسدالمی بده تصدوی

هیدأت

وزیران میرسید ،که آیین نامه مذکور در مورخه 2939/4/5پس از مدت طویلی به تصوی

رسدیده

است .یکی از مؤلفه های اساسی برای اجرای خدمات عمومی رایگدان ،گدزینش نهادهدا و افدرادی
است که اجرای کار عامالمنفعهی محکومان به آنان واگذار می شود .این نهادها مدی توانندد مراجدع
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محلی داو طل

باشند؛ برای نمونه بنیادهای خیریه در فرانسه نقش بسیار مهمی دراین زمینه دارندد.

به طورکلی یکی از شرایط اساسی برای اجرای موفقیت آمیز خددمات عمدومی رایگدان ،مشدارکت
فعال جمعیت های محلی به ویژه شورای محلی ضروری است .در مفون تقنینی ایران چه در قدانون
مجازات اسالمی در مواد مربوط به خدمات عمومی رایگان و چده در آیدین نامده اجرایدی مداده83
قانون مذکور ،مشارکت جامعه محلی نادیده گرففه شده است و در آیین نامه نیز سازمان های دخیل
در اجرای کیفر خدمات عمومی رایگان هیچ کدام جز جامعه محلی نیست و بدیهی است موفقیدت
در زمینهی اجرای این گونه مجازاتها که در دامان جامعه به اجرا گذاشفه میشدوند ،نیازمندد یدک
نوع «سیاست جنایی مشارکفی» است؛ سیاسفی که زمینه مشارکت جامعهی محلی و نهادهای دولفدی
را برای افزایش اثر بخشی این گونه مجازات را فراهم کند و بفواند اهداف در نظر گرففده شدده در
زمینهی اعمال اینگونه مجازات را برقرار سازد .یکی دیگر از مؤلفههای مدورد نیداز بدرای اجدرای
خدمات عمومی رایگان ،شخص ناظر اجرای آن است .این وظیفه بدرای مثدال در حقدوق انگلدیس
توسط مامور مراق

صورت میگیرد .تمام برنامه های مربوط به خدمات عمومی رایگان زیدر نظدر

مامور مذکور صورت میگیرد .در قانون مجازات اسالمی وظیفه نظارت بر محکوم خدمات عمومی
رایگان به عهده قاضی اجرای مجازات به همراه تعددادی مدددکار اجفمداعی واگدذار شدده اسدت.
شخصی که مجازات اجفماعمحور از جمله خدمات عمومی رایگان در مورد وی صدادر مدی شدود،
در طول دورهی تحمل آن همواره مورد نظارت قرار میگیرد .این نظدارت ایلد

توسدط مداموران

مراقبفی یا مددکار اجفماعی است .بدون تردید در صورتی که ماموران یاد شده آمدوزش و مهدارت
الزم برای اجرای مجازات های اجفماع محور را ندیده باشند ،می تواند یکی از مشکالت در مسدیر
اجرای این مجازاتها باشد؛ زیرا در صورت تأمین تمامی پیش نیازها و رفع همه موانع در صورت
عدم وجود بازوی اجرایی آموزش دیده برای اعمال این مجازات ها ،عمال ایدن کیفرهدا ییدر قابدل
اجرا خواهد ماند .با وجود این نه در قانون مجازات اسالمی و نه در آیین نامه ها اجرایدی مربوطده،
هیچ سازوکارایی برای آموزش مجریان این مجازاتها پیش بیندی نگردیدده اسدت .یکدی دیگدر از
عواملی که به اسفقرار خدمات عمومی رایگدان فراواندی کدرده اسدت ،وجدود دادرسدان مفخصدص
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(ویژهی کودکان و نوجوانان و قضات اجرای مجدازات هدا؛ بدرای نمونده در فرانسده) اسدت .ایدن
دادرسان نه تنها دراقدام به قبوالندن این طرح به مراجع محلی و بخش داوطلد  ،فعدال بدوده اندد،
بلکه دراجرای روزانه آن نیز نظارت داشفه و ارتباط مسفقیم سامانهی قضایی را با این پدیدده حفد
کردهاند .با پیشبینی قاضی اجرای احکام در قانون مجدازات اسدالمی ،ایدن وظیفده بده عهدده وی
گذاشفه شده است .به نظر میرسد با توجه به حجم عظیم وظایف واخفیارات قاضی اجرای احکدام
در قانون مجازات اسالمی ،پیشبینی شدخص مفخصدص دیگدر (شدبیه مدامور مراقبفدی در حقدوق
انگلیس)برای اجرا و نظارت بر این گونه مجازات ضروری میبود که قانونگذار در قانون مجدازات
اسالمی به این امر توجهی نکرده است .مضافاً ،امروزه طبق سیاستهای «مدیریت گرایی کیفدری»،
شاخص تخصصگرایی برای اعمال این گونه کیفرها ضروری است .لذا به عنوان مهمترین بسدفرها
در زمینهی اعمال مجازات جامعهمدار درایران می توان بده کمبدود مفخصصدان ییدر قضدائی نظیدر
کارمندان مددکاران اجفماعی و ماموران مراقبفی (که درقدانون مجدازات اسدالمی پدیشبیندی نشدده
است) به منظور نظارت برای اجرای آنها و فراهم نبودن بسفرهایی اطالعاتی نظیر بایگانی جنایی به
منظور اعمال این اشاره کرد .از طرف دیگدر تدأمین هزیندههدای الزم بدرای اجدرای مجدازاتهدای
اجفماعمحور بحث دیگری است که پیش از اجرا باید مرتفع گردد .این پژوهش درصددد اسدت تدا
ضمن تحلیل مبانی کیفرشناخفی خدمات عمومی رایگان ،به مشکالت و چالش های نظری و عملی
اعمال این کیفر در سامانهی حقوقی ایران بپردازد.
ویژگي های کیفرخدمات عمومي رایگان
خدمات عمومی رایگان یکی از مهم ترین مجازات های اجفماع محور می باشد ،ایدن مجدازات هدا
دارای ویژگی هایی هسفند که آنها رامفمایز از سایر مجازات های سنفی حقوق جزا می کند .بعضدی
از این ویژگی ها مانندد رعایدت اصدل فدردی کدردن مجدازات هدا و تشدکیل پروندده شخصدیت،
بعدنظارتی و مراقبفی ،رعایت جنبه ترمیمی و ...هرچند در این مجازات ها بسیار بدارز و مهدم مدی
باشد ،ولی آنچه این مجازات ها و به خصوص کیفر خدمات عمومی رایگان را از سایر مجازات ها
سنفی حقوق جزا تفکیک می دهد ،بارز بودن سیاست جنایی اشفراکی و شرکت دادن جامعه مددنی
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و رویکردهای اجفماع محور این کیفرها می باشد .در این بند به چند ویژگی مهم خدمات عمدومی
رایگان می پردازیم:
سیاست جنایي مشارکتي

در واقع مشارکت جامعه مدنی یا بخش مشارکفی در مقابله با پدیده سیاسدت جندایی مشدارکفی در
واقع مشارکت جامعه مدنی یا بخش مشارکفی در مقابل پدیده مجرمانده اسدت ،ایدن ندوع سیاسدت
جنایی را می توان به دوشیوه سازمان یاففه و سازمان نیاففده تقسدیم نمدود؛ مشدارکت ندوع اول بده
صورت خودجوش و برای پیشگیری از جرم و حل و فصل مسائل ناشی ازجرم در قالد

عدرف و

عادت و رسوم محلی و قومی است و مشارکت نوع دوم به صورت سازمان یاففه و قانون مند انجام
شود .شرکت دادن مردم در عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری ،یعنی سیاست جنایی مشارکفی،
در واقع این سیاست بر اساس همبسفگی جامعده رسدمی (دولدت) و جامعده ییررسدمی (مدردم و
انجمن های مردمی) است .اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکفی فواید بسدیاری دارد؛ تقلیدل بودجده
دولت در مبارزه با پدیده مجرمانه و صرف آن در سایر امدور اجفمداعی ،افدزایش کدارایی سیاسدت
جنایی ،مردمی نمودن حکومت ،جل

اعفماد همگانی درمورد مشروعیت نظدام عددالت کیفدری از

جمله آثار مثبت سیاست جنایی مشدارکفی اسدت .سیاسدت جندایی مشدارکفی در واقدع بدر اسداس
همبسفگی دولت و مردم است که سب

تراکم زدایی از سیسفم کیفری و همزمان افزایش کدارایی و

تسریع عملکرد این سیسفم از طریق محول نمودن بخشی از وظایف عدالت کیفدری بده مدردم مدی
شود  .یکی از اصول راهبردی سیاست جنایی سازمان ملل مفحد مشارت مردم در سیاسدت جندایی
است که این امر از طریق مشارکت در پیشگیری از جرم و مشارکت در عدالت کیفری محقدق مدی
گردد .اعالمیه (کارگاس) در کنگره ششم  2381سازمان ملل بر ضرورت تجدیدنظر در روش هدای
سنفی مبارزه با جرم که منحصراً بر معیارهای حقوق کیفری اسفوار است ،تاکید می کند (طرح اقدام
میلرن) موضوع کنگره هففم  ،2385دولت های عضو را به تالش برای شدرکت دادن در مبدارزه بدا
بزهکاری و پیشگیری از بزهکاری صغار در سطح وسیعی شرکت مردم در نهادهای مخفلف مردمی
را در سیاست جنایی اففراقی ناظر بر اطفال ناسازگار بزهکار قویاً توصیه می کند .مشارکت مردم در

ویژگي های کیفر خدمات عمومي رایگان بر شخص بزهکار 717  ................................................................... .............

عدالت کیفری نیز حداقل در سه قلمرو مهم مورد توجه سازمان ملل مفحد قرار گرففده اسدت ،کده
عبارتند از  :شرکت دادن مردم در نحوه اجرای اعمال کیفر سال

آزادی و جاگزین های آن به ویژه

مجموعه قواعد و مقررات حداقلی سازمان ملل مفحد درباره رففار با زندانیان ،شرکت شهروندان در
مراجع قضایی خاص رسیدگی به جرایم اطفال و موسسات ویژه اعمال تصمیمات قضدایی دربداره
صغار بزهکار و سرانجام اسففاده از انجمن هدا و ابفکدارات مردمدی در حمایدت از بدزه دیددگان و
اشخاص تحت تکفل آنها که موضوع اعالمیه اصول اساسدی عددالت دربداره قربانیدان بزهکداری و
قربانیان سوءاسففاده از قدرت می باشند .کیفر خدمات عمومی رایگان به عنوان بدیلی کده مسدفلزم
همکاری جامعه ،کارفرمایان ،موسسات و نهادهای عمومی و دسفگاه قضایی است ،نمداد بدارزی از
سیاست جنایی اشفراکی است ،بدین معنی کده تمدامی نهادهدای سدودمند وکارآمدد ،در ایدن طدرح
مشارکت می کنند و این موضوع باعث می شود که این مجازات از سایر مجدازات هدای اجفمداعی
بیشفر مفمایز باشد و به عنوان بارزترین و مهدم تدرین مجدازات اجفمداعی شدناخفه شدود .درمدورد
وبژگی سیاست جنایی مشارکفی مجازات های جایگزین حدبس ،هرچندد سدابقاً در مداده  2الیحده
مجازات های اجفماعی به آن اشاره کرده بود و اشدعار مدی داشدت کده مجدازات اجفمداعی مانندد
خدمات عمومی ،دوره مراقبت و ...با مشدارکت مدردم و نهادهدای مددنی اعمدال مدی گدردد ،ولدی
مفأسفانه این موضوع مورد توجه قانون گذار در ق.م.ا  2931قرار نگرففه اسدت (کشدفی رودسدری
پیشین ،ص.)11
اعمال این کیفر برای شخص محکوم علیه

منظور مجرمی است که پس از سیر تشریفات قانونی ،مجرمیت وی نزد دادگاه صدالح احدراز شدده
است .بنابراین این کیفر شامل مفهم و مظنون نیست؛ شرطی که عمدتاً برای شخص محکوم در نظر
گرففه می شود آن است که وی باید در مراحل رسیدگی و محاکمه دادگاه حاضر شده باشد .از این
رو بزهکاری که پرونده اتهامی او به طور ییابی در جریان رسیدگی قرار گیدرد ،نمدی تواندد ازایدن
کیفر برخوردار شود .علت اساسی شرط حضور مفهم صدرف نظدر از شدرط جلد

رضدایت او آن

است که  :اوالً ) این مجازات باتوجه به شخصیت بزهکدار و در نظدر گدرففن احفمدال اصدالح او،
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توسط قاضی اعمال می شود و شخصی که در مراحل رسیدگی و محاکمه دادگاه به علل ییرموجده
حاضر نشود ،اصوالً نمی تواند شخصی قابل اصالح از نظر قاضدی باشدد .ثانیداً ) مجدازات مزبدور
نوعی ارفاق دادگاه نسبت به مجرم است و فقط بزهکاری که در دادگاه حاضر اسدت ،اسدفحقاق آن
را خواهد داشت .البفه در ق.م.ا اشاره ای به لزوم تحقق این شرط نشده است.
کار برای نهادهای عمومي و به نفع جامعه

کیفر خدمات عمومی رایگان در موسسات و نهادهای عمومی قابل اجرا است و اشخاص حقیقی و
موسسات خصوصی که وظیفه خدمت رسانی عمومی ندارند را شامل نمی شود؛ منظور ،موسسدات
عمومی دسفگاه های دولفی و سازمان های هسفند که تصدی حددمت رسدانی همگدانی را برعهدده
دارند و احفیاجات جامعه را برآورده می سازند .محکوم علیه ملزم می گردد تا از طریق کدار کدردن
در این گونه سازمان ها به جامعه خدمت کند .موسسات عمومی وظیفده ارائده خددمت عمدومی را
برعهده دارند و ممکن است انففاعی و یدا ییدر انففداعی باشدند .اگرچده مرتفدع سداخفن نیازهدای
اجفماعی از وظایف اصلی دولت هاست ولی هرگز محدود به دسفگاه های دولفی نیست .از وصف
خدمات عمومی در ماده  81ق.م.ا می توان به این موضوع پی برد که از نظر قانون گذار ایدران نیدز
معیار اصلی خدمت رسانی به عموم جامعه می باشد و موسسه ونهاد خاصی مدنظر نیست.
رایگان بودن کار

بدون دسفمزد و رایگان بودن کار عام المنفعه یکی دیگر از ویژگی های خدمات عام المنفعه اسدت.
از حقوقی فرعی ناشی از کار دریافت مزد است که از جمله مؤلفده هدای اساسدی قدرارداد کدار بده
حساب می آید .حال با توجه به نقش و اهمیت مزد در روابط ناشی از کار ،سؤال آن است در ایدن
نوع محکومیت عدم پرداخت مزد چگونه قابل تحلیل است؟ پاسخ آن است که وقفی انجدام کدار از
قلمرو حقوق کار و تأمین اجفماعی خارج و به حوزه حقوق کیفدری وارد مدی گدردد ،بندابراین در
قلمرو جدید تابع احکام جدید خواهد بود و از آنجا که بخشی از خصیصه مجازات تحمیل سخفی
و مشقت هدف دار و معقول به محکوم علیه است و ایدن موضدوع یکدی از خصیصده هدای بدارز
مجازات ها می باشد ،بنابراین برای ایجاد آن الزم است تا انجام کار بددون دریافدت مدزد صدورت
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گیرد؛ در فرض دریافت مزد بزهکار به جای آن که مجازات شود پاداش می گیرد؛ هرچند عدده ای
دیگر از حقوق دانان با لزوم این شرط موافق نیسفند و اعفقاد دارند حفی می توان در مقابدل انجدام
کار توسط بزهکار ،ما به ازایی را اعم از وجه نقد و یا پیشنهاد یک حرفه یا پرداخدت بددهی بدرای
وی در نظر گرفت؛ بنابراین می توان به عنوان پاداش حسن کار ،مبلغی به محکوم پرداخت کرد تدا
احساس یرور کند و حس عطوفت و اعفماد در او تقویت شود تدا کارهدای ارجداعی را بدا دقدت
بیشفری انجام دهد؛ همچنین خصوصیت بازپرورانه کیفر خدمات عام المنفعده نیدز چندین امدری را
اقفضا دارد .اهمیت این نظر درمورد بزهکاران بیکار و با سطح پایین اقفصادی و به ویژه آن افدرادی
که فقر علت اصلی ارتکاب جرم آنها بوده است ،بیشدفر آشدکار مدی گدردد .در هدر حدال در ق.م.ا
هرچند شرط عدم دریافت دسفمزد بده صدراحت در مداده  81نیامدده ،ولدی از عندوان کیفدر یعندی
(خدمات عمومی رایگان) به راحفی قابل برداشت است (کشفی رودسری پیشین.ص.)15
میزان ساعات کار

الزام ناشی از اصل قانونی بودن کیفر و قاعده تناس

واکنش اجفماعی با خطای ارتکدابی ،مقدنن را

وادار می کند تا میزان و مدت زمان اعمال مجازات را به دقت معین نماید اما قانون گذار پیوسفه بدا
این پرسش اساسی روبرو است که کمفرین و بیشفرین مقدار هر کیفر را بر مبندای چده شداخص و
معیارهایی مشخص کند ،پاسخ به این پرسش به خصوص درمورد انجام کارهای خددمات عمدومی
رایگان چندان آسان نیست؛ در برخی از سیسفم های کیفری برای پاسخ به ایدن پرسدش ضدابطه و
مالک خاصی را مدنظر داشفه اند ،مانند اینکه معیار مذبور بر پایه مجازات حبس بنا شده اسدت امدا
این ضوابط تناس

چندانی با یکدیگر ندارند .به عنوان نمونه در کشور فنالند ،انجدام یدک سداعت

کار عمدی معادل یک روز زندان محسوب می شود ،در کشور آلبدانی یدک روز زنددان معدادل بدا
هشت ساعت کار به نفع جامعه است .علی ریم وجود اخفالف معیار در کشورهای مخفلدف ،ولدی
میزان ساعت کار به طور مفوسط در اکثر سیسفم های کیفری بین کمفرین  11و بیشفرین  111مقرر
شده است .مثال بند  1ماده  11قانون جزای فدراتیو روسیه این مهلت را بین  41تا  111ساعت قرار
داده است .در برخی دیگر از کشورها هم از حد نرمال فراتر قرار دارد؛ مثال ماده  33قدانون جدزای
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انگلیس این مهلت را بین  11تا  911ساعت قرار داده است .2بنابراین چهدارچوب معمدولی زمدان
کار عام المنفعه  11تا  111ساعت است .قانون مجازات اسالمی میزان ساعات برای کیفدر خددمات
عمومی رایگان را در چهاربند در ماده  81آورده است:
1

الف)جرائم موضوع بند (الف) ماده (  ) 89تا دویست و هففاد ساعت .
ب) جرائم موضوع بند (ب) ماده (  ) 89دویست و هففاد تا پانصد و چهل ساعت

.9

پ) جرائم موضوع بند (پ) ماده (  ) 89پانصدو چهل تا هزارو هشفاد ساعت.1
ت) جرائم موضوع بند (ت) ماده (  ) 98هزارو هشفاد تا دوهزارو صدو شصت ساعت.

5

همانطور که مالحظه می شود برخالف الیحه مجازات هدای اجفمداعی کده حدداکثر  28مداه را
برای اتمام این کیفر در نظر گرففه بود ،حداکثر زمانی تعیین نشده است و تناسبی معین بین ساعات
مقرر برای خدمات عمومی رایگان و مقدار حبس که کیفر اولیده محکدوم بدوده وجدود نددارد؛ بده
عبارتی ممکن است زمان اجرای کیفر کمفر یا بیشدفر از محکومیدت اولیده وی شدود .در مجمدوع،
میانگین زمان تعیین شده برای گذراندن کیفر خدمات عمومی رایگان بسیار بداالتر از حدد معمدول
پذیرففه شده در سیسفم حقوقی سایر کشورهاست .هرچند می توان این موضوع را درمدورد برخدی
از مجرمین و جرائم قبول کرد و یا آن را با ویژگی سخت گیرانه و سزا دهنده کیفرها توجیده کدرد؛
ولی از لحاظ فلسفه کاربرد این کیفر که بیشفر بازسازی و اصدالح مجدرم و پیوندد او بدا جامعده را
مدنظر دارد ،در این مورد قانون نیاز به اصالح دارد؛ به همین دلیل نیز ساعات کار روزانده بایدد بده
نحوی باشد که اهداف مورد نظر را تامیین کند .بنابراین در قوانین اکثر کشورها ساعات کدار بدرای
1. http://faculty. ncwc.edu/toconnor/294/294lect02.htm

 .1در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حداکثر سه ماه حبس است.
 .9در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نودویک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میدزان تعزیدر آن هدا در
قوانین موضوعه تعیین نشده است.
 .1در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است.
 .5در جرایم ییرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است.
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افراد شایل حداکثر  1ساعت و برای افراد ییرشایل  8ساعت در نظر گرففه می شود .نکفده ای کده
مورد توجه قانون گذار ایران نیز قرار گرففه است .تبصره  2ماده (  ) 81ق.م.ا ( :2931ساعات ارائه
خدمات عمومی برای افراد شایل بیش از چهار ساعت نیست و بدرای افدراد ییدر شدایل بدیش از
هشت ساعت در روز نیست).
نظارت و مراقبت

اجرای صحیح ومؤثر این ضمانت اجرا ،مسفلزم کنفرل ،مراقبت و نظارت اسدت .ایدن کده شدخص
محکوم به درسفی خدماتی که به عهده دارد را انجام دهد ،از اهمیت فراوانی برخوردار اسدت .کدار
فرد محکوم باید تحت نظر باشد و تحقیقات نشان داده است که نظارت برکارها به اجرای موفقیدت
آمیز آن منجر می شود .اصوال کنفرل ،مراقبت و نظارت بر عملکدرد محکدوم علیده بده وسدیله اداره
مراقبت و با هدایت قاضی اجرای مجازات صورت می گیرد .مأموران مراقبت گزارش نحوه انجدام
کار ،کمیت و کیفیت خدمات را تهیه کرده و در پرونده اجرای محکوم ،بایگانی می کنندد ،گدزارش
عملکرد شامل حضور به موقع در محل کار ،انجام وظدایف محولده ،عددم تعلدل و تداخیر در اداره
وظیفه ،رعایت ضوابط حاکم برکار و  ...می باشد .مسئوالن و مفصدیان محل انجام کار نیز در تهیده
گزارش با مأموران اداره مراقبت باید همکاری داشفه باشند ،تنظیم درست گزارش های مدورد نظدر
نه تنها برای اطمینان از اجرای صحیح مجازات ضرورت دارد ،بلکه از هرگونه سؤاسففاده احفمدالی
مدیران و نادیده گرففن حقوق محکوم علیه در مدت زمان مشخص شده خدمت مدورد نظدر را بده
درسفی انجام داده است ،مجازاتش خاتمه می یابد و اگر مدأمور مراقبدت نقد
ارتکاب تخلفی از جان

محکوم علیه را گزارش دهد ،دادگاه ممکن است میزان ساعت کدار را بدا

توجه به نوع تخلف اضافه نماید ویا در صورت اقفضأ مجازات مناس
در ایل

شدرایط کدار و یدا

دیگری به او تحمیدل کندد.

کشورهای یربی کارمندان سازمان های مجری از کسانی هسفند که قبال تجربده مدددکاری

اجفماعی را دارند .تجربه برخی کشورها در این زمینه نشان داده است که اجرای این کیفر نیداز بده
مددکاران و کارمندان با دانش و مهارت دارد برای مثال در کشور جمهوری چک اجرای یک قانون
که مشفمل کیفرهای جایگزین مانند خدمات عمومی رایگان بدود ،نفدایج ناامیدد کنندده ای داشدت.
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دکفر پاناوا الکووا از مدرسه جرم شناخفی پراک چند تحلیل برای این شکست ارائه دادکده یکدی از
مهم ترین آنها عدم اسففاده از کارمندان شایسفه و مناس

برای اجرای این کیفدر دانسدت؛ و یدا در

کشور کنیا کمیفه ای که برای اجرای خدمات عمومی رایگان ایجاد شده بود چند اشکال اجرایدی را
مطرح کرد؛ که وجود کارمندان بی تجربه و ناکافی برای اجرای این کیفر یکی از آنها بود (آشدوری
پیشین.ص  .)918در ماده  88ق.م.ا آمده است( :قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضدعیت
محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم تشدید ،تخفیف ،تبدیل یا توقف موقت مجازات مدورد حکدم
را به دادگاه صادر کننده رأی پیشنهاد کند .قاضی مذکور به تعداد الزم مدددکار اجفمداعی و مدأمور
مراقبت در اخفیار دارد) .این ماده نمونه اخفیارات قاضی اجرای احکام در حقوق فرانسده اسدت کده
پیشینه قدیمی دارد (گلدوزیان پیشین،ص  .)223امدا ایدن اخفیدارات در حقدوق فرانسده بدا همدت
گروهی مفخصص از جمله مددکاران اجفماعی و کادر پزشکی مجهز و جامعه شناس و مفخصصدان
کیفرشناسی و روانشناسی با مدیریت قاضی اجرای مجدازات هدا همکداری دارندد و شدیوه علمدی
اجرای احکام کیفری را توصیه می کنند .حفی عالقه مندان به سرنوشت بزهکاران وخانواده آنان نیز
همکاری دارند و در اصالح و انطباق اجفماعی بزهکاران سهم دارندد .همدانطور کده مشداهده شدد
قانون گذار ایران هرچند اداره یا سازمان خاصی را مسئول اجدرا ،نظدارت و کنفدرل کیفدر خددمات
عمومی رایگان ندانسفه و فقط قاضی اجرای مجازات را طبق ماده  81موظف بده نظدارت بدر ایدن
مجازات کرده است ،ولی لزوم اسففاده از مددکاران اجفماعی و مأمورین مراقبت را در اجدرای ایدن
کیفر الزم دانسفه است .لیکن قانونگذار باید این نکفه را مورد توجه قرار می داد کده مهدارت هدای
آموزشی این افراد یک مؤلفه اساسی ،در ورود بزهکاران به این برنامه های اصدالحی و موفقیدت و
بازدهی این کیفر است .همچنین ویژگی مففاوتی که این نوع کیفر دارد ایدن اسدت کده؛ مدی تدوان
عالوه بر ابزارهای کنفرل رسمی از ابزارهای کنفرل و مراقبت اجفماعی ییر رسدمی و نیمده رسدمی
نیز اسففاده کرد (کشفی رودسری پیشین ،ص.)89
محدودیت سني

ضمانت اجرای کیفری با فرض وجود مسئولیت جزایی اعمال می گردد ،یکی از شرایط الزم بدرای
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تحقق مسئولیت کیفری ،وجود سن قانونی است .از ایدن رو پدر واضدح اسدت کده منظدور از قیدد
محدودیت سنی ،بررسی سن مسئولیت کیفری نیست بلکه روشن ساخفن این موضوع است کده در
بین افرادی که دارای مسئولیت کیفری هسفند چه کسانی و با چه مالحظاتی ممکن اسدت از دامنده
شمول اعمال و الزام به انجام کار عمومی خارج شوند .شرایط و ضدوابط نداظر بدر روابدط کدار در
ق.ک مقرر شده است که از جمله شرایط مهم در قانون مذبور ،سن شروع به کار است .برابدر مداده
 83ق.ک؛ بکار بردن افراد زیر  25سال تمام ممنوع است .انجام کار نوجوانان یعنی از سدنین  25تدا
28سال نیز دارای شرایط ویژه ای است .در موارد  81تا  81ق.ک ،مقنن انجام کارهای سخت ،زیان
آور ،خطرناک ،کارشبانه ،حمل بار بادست را برای این گروه سنی ممنوع کرده است .بنابراین الدزام
افراد کمفر از  25سال به انجام خدمت عام المنفعه ممنوع است در ق.م.ا در فصل دهم که در مدورد
مجازات ها واقدامات تأمینی برای اطفال و نوجوانان است .برای افراد زیر  25سال اجرای این کیفر
پیش بینی نشده است؛ ولی در ماده  83برای نوجوانانی که مرتک

جرم تعزیری شدده اندد و سدن

آنها در زمان ارتکاب جرم بین  25تا  28سال تمام شمسی است ،مجازات هایی را پیش بینی کدرده
که در بین آنها خدمات عمومی رایگان نیز دیده می شود؛ البفه در تبصره  2همین ماده آمدده اسدت
که ساعات ارایه خدمات عمومی ،بیش از چهار ساعت در روز نیست و در تبصدره  1مداده  81نیدز
رعایت مقررات قانونی درمورد شرایط کار نوجوانان الزامی دانسفه شده است.
عدم دریافت مزد

بدون دسفمزد بودن خدمات عام المنفعه یکی از مؤلفه های اصلی کیفر خدمات عام المنفعده اسدت
همچنین از حقوق فرعی ناشی از کار ،دریافت مزد است و از جمله مؤلفه های اساسی قرارداد کدار
به حساب می آید از آنجایی که در این مورد انجام کار از قلمدرو حقدوق کدار خدارج و بده حدوزه
حقوق کیفری وارد می شود ،به عنوان ضمانت اجرای کیفری و آمره محسوب می گدردد ،بندابراین
در قلمرو جدید تابع احکام جدید خواهد بود .در ق.م.ا عنوان این کیفر (خدمات عمومی رایگدان)
است که نشان می دهد قانون گذار ایران نیز ،این مؤلفه یعنی عدم دریافت مزد را پذیرففه است.
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رضایت محکوم علیه

کار اجباری خالف کرامت انسانی 2و مقررات بین المللی است و از این روی باید قاضدی و مجدرم
وارد مذاکره شده و خدمات عام المنفعده را بدا توافدق مجدرم ،مدورد حکدم قدرار دهدد (زراعدت.
.2931ص  .)88کار کردن از حقوق اجفماعی افراد در جامعه است .در کلیده اسدناد حقدوق بشدری
اعم از داخلی و کنوانسیون های بین المللی به حق یاد شده ،اشاره شده و از آن حمایدت بده عمدل
آمده است .آزادی انفخاب شغل کار از لوازم این حق به شمار می آید بند چهدارم اصدل  19و بندد
ششم اصل  11ق.ا اجبار افراد به کار و بهره کشی از دیگری ممنوع اسدت و هدر ایراندی حدق دارد
شغلی را که بدان مایل است را بدان برگزیند ،شغلی که معادل احکام شرع و مصالح منافع عمدومی
نباشد .ضمانت اجرای مقررات یاد شده ،جرم شناخفن کار اجبداری در قدوانین عدادی اسدت .مداده
 281ق .ک وادار کردن دیگری را جرم تلقی کرده است و مرتک

را مسفوج

مجدازات تدا یدک

سال حبس وتا بیست برابر حداقل مزد روزانه جزای نقدی دانسفه است؛ بنابراین با توجده بده مندع
کار اجباری ،محکومیت به کیفر خدمات عمومی مسفلزم کسد

رضدایت بزهکدار اسدت .مداده 81

ق.م.ا نیز مانند اکثر قوانین کشورهای دیگر این شرط را برای اعمال این مجازات الزم دانسفه است.
همچنین دلیل دیگری که بر لزوم جل

رضایت محکوم علیه در کیفر خدمات عام المنفعه ذکر مدی

شود به ویژگی ها و اهداف این کیفر که همانا بازپذیری اجفمداعی آشدفی میدان بزهکدار و جامعده
است بازمی گردد؛ بنابراین اگر بزهکار در اجرای این کیفر رضایت نداشفه باشد تحقق اهداف مورد
نظر نیز ،دور از دسفرس خواهد بود .در مقابل ،نظر دیگری وجود دارد که ضرورتی بده قیدد شدرط
جل

رضایت بزهکار در قانون نیست ،زیرا محفرم شمردن ضوابط بین المللی نیز منافاتی بده الدزام

مشخص به انجام خدمات عمومی در پی صدور احکام قضایی ندارد .آنچه در اسدناد مدذبور مدورد
تاکید قرار گرففه است ،عدم تجویز کار اجباری است ولی به صراحت محکومیت قضایی به انجدام
کار پذیرففه شده است .به عنوان نمونه در ماده  8میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصدوب
1 . Dignity

ویژگي های کیفر خدمات عمومي رایگان بر شخص بزهکار 716  ................................................................... .............

 2344مجمع عمومی سازمان ملل مفحد اعمال شاقه یا کار اجباری مذکور شامل این امدور نیسدت:
اول) هرگونه کار یا خدمت ذکر شده در شق ب جنایات قابل مجازات بدا اعمدال .کده مفعارفداً بده
کسی که به موج

یک تصمیم قضایی ،قانونی زندانی است تکلیف می گردد .البفه شدرط رضدایت

بزهکار در برخی موارد پیش بینی شده است؛ برای مثال :قسمت دوم تبصره ماده  81ق.م.ا 2931که
مقرر می دارد ...« :در هرحال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمدومی ،مجدازات
اصلی مورد حکم واقع می شود ».پیش بینی این شرط به کیفر مذکور جنبه توافقی بخشیده و زمینده
مناسبی برای گفت و گو میان مقام قضایی و بزهکار در خصوص چگونگی گزینش و اجدرای ایدن
مجازات مجازات به شمار می رود .ناگففه نماند که بر اساس ماده  83قانون مذکور اعمال این گونه
مجازات ها تنها درمورد کودکان بزهکار دارای سن  25تا  28سال خورشیدی امکان پذیر است؛ در
نفیجه کودکان زیر سن  25تا  28سال مشمول مجازات های عام المنفعه نخواهد شد؛ دلیل این امدر
نیز هماهنگی با موازین حقوق بشر از یک سو و رعایت مفاد تعهدات بین المللی مورد قبول دولت
ایران از سوی دیگر دانسفه شده است (آقایی جنت مکان.2931 ،ص.)111
تهیه کارو شغل

در فرانسه قاضی اجرای مجازات مسئول کاریابی است ،بنابراین دادگاه صادر کنندده حکدم پدس از
صدور حکم کار عمومی ،مسئولیفی در قبال کاریابی محکوم به عهده نددارد؛ بددین ترتید

قاضدی

اجرای مجازات با همکاری دادسرا و با رایزندی بدا ادرات دولفدی و شدهرداری هدا و موسسدات و
نهادهای عومی و معفمد فهرسفی از مشایل موجود را تهیه و با توجه به آن ،کار را میان محکومدان
تقسیم می کند (نجفی ابرند آبادی پیشین .ص  .)584در ق.م.ا با توجه به ماده  84این وظیفه را بده
صورت مشخص تعیین نکرده است و آن را به عهده آیین نامه ای دانسفه که ظرف سه ماه از تاریخ
الزم االجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگسفری تهیه می شود و بده تاییدد
رئیس قوه قضاییه هیئت وزیران می رسد؛ و این آیین نامه انواع خددمات عمدومی و دسدفگاه هدا و
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موسسات دولفی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکداری آندان بدا قاضدی اجدرای احکدام و
محکوم را مشخص می کند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولدت ،2هیدات وزیدران در جلسده 5
شهریور  2939به پیشنهاد مشفرک وزارتخانه های کشور و دادگسفری و تایید رییس قوه قضداییه و
به اسفناد ماده  83قانون مجازات اسالمی مصدوب  ،2931آیدین نامده اجرایدی ایدن مداده از قدانون
مجازت اسالمی را تصوی

کردند .باالبودن تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان ها ،هزینه بداالی

نگهداری هر زندانی ،کمبود فضا و پایین بودن سرانه هر زندانی در کشور و یلبده رویکدرد «زنددان
زدایی» و «حبس زدایی» ،از جمله مواردی است که تدوین آیین نامده اجرایدی ایدن مداده از قدانون
مجازات اسالمی را در اولویت دسفگاه های مسئول قرار داده است .براساس برآوردها حددود 111
هزار زندانی داریم که حداقل حدود  81درصد از این زندانیان در زمره زندانیان خطرناک قرار نمدی
گیرند .از طرف دیگر در حالی که سرانه هر زندانی حدداقل بایدد 21مفدر باشدد :در کشدور مدا هدر
زندانی به طور مفوسط یک تا یک و نیم مفر فضا در اخفیار دارد .همچنین هزینده روزانده نگهدداری
هر زندانی از سوی مسئوالن رقمی بین  51تا  111هدزار تومدان عندوان مدی شدود کده بدا بودجده
اخفصاص یاففه به زندان ها همخوانی ندارد .در کنار ایدن مدوارد ،سدال هاسدت کده حقوقددانان و
کارشناسان از جرم زا بودن زندان ها و ضرورت جایگزینی مجازات های ترمیمی و حدبس زدایدی
برای زندانیان صحبت می کنند که در کنار کاهش هزینده هدای کشدور افدزایش اعفمداد عمدومی و
سرمایه اجفماعی نگاه های مثبت جهانی را به دنبدال دارد .بدا ایدن وجدود بسدیاری از مدواد قدانون
مجازات اسالمی در این راسفا از جمله ماده  291در مورد تعددد جدرم مجرمدان و در نظدر گدرففن
باالترین میزان جرم برای مجرمان و ماده  83در مورد مجازات های جایگزین حبس مدت ها معطل
باقی مانده بود .براساس این آیین نامه مصدوب خددمات عمدومی رایگدان جدایگزین حدبس بدرای
زندانیان شامل خدماتی چون امور آموزشی شامل سوادآموزی،ورزش ،فنی و حرفه یدی و آمدوزش
سبک زندگی و مهارت های اساسی ،امور بهداشفی و درمانی شدامل اقددامات تشخیصدی درمدانی،
1 . http://dolat.i/
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توانبخشی،بهیاری و پرسفاری ،نگهداری سدالمندان ،معلدوالن و کودکدان ،مشداوره روان درمدانی و
درمان اعفیاد ،امور فنی و حرفه یی شامل خدمت در کارگاه ها ،کارخانه هدا ،امدور خددماتی شدامل
نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده ،نظافت اماکن عمومی ،حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز
و بوسفان های شهری و بایبانی ،تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولفی و امداکن ورزشدی و
پارکبانی و همچنین امور کارگری در بخش های ساخفمانی ،راهسازی ،معادن ،شیالت ،مراتع ،سدد
سازی و دیگر طرح های عمرانی مفعلق به نهادهای پذیرنده و همچنین امور کشداورزی ،دامدداری،
جنگلداری و مرتع داری شامل درخفکاری ،بایبانی ،برداشت محصول ،مریداری و پرورش آبزیدان
و موسسات کشت و صنعت وابسفه به آن ها می شود .این آیین نامه محددودیت هدایی بدرای ندوع
کاری و خدماتی که مجرمان و زندانیان می توانند به جای مجازات حبس عهده دار شدوند در نظدر
گرففه است :از جمله خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه بندی ،داده هدای محرمانده و
اسناد طبقه بندی شده و مانند آنها مرتبط است .همچنین ارایه هر گونده خددمات شخصدی توسدط
محکومان به مسئوالن و کارکنان نهادهای پذیرنده از شمول این آیین نامه خارج است (ماده  9آیین
نامه اجرایی ماده  83ق.م.ا) از جمله نقاط قوت این آیین نامه برای زندانیان این است که محکومان
معرفی شده باید بدون هیچ گونه نشانه یدا لبداس مفمدایزی در نهادهدای پذیرندده حاضدر شدوند و
خدمت کنند .همچنین اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه هایی باشد که تمدامی قدوانین و
مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان ،محافظت فنی ،بهداشفی ،ایمندی
و ضوابط کارهای سخت و زیان آور رعایت شود .براساس ماده  21از آیین نامه اجرایی این ماده از
قانون مجازات اسالمی قاضی اجرای احکام با توجده بده گدزارش ماهانده نهداد پذیرندده مجدرم و
همچنین وضعیت شخصی ،خانوادگی و اجفماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سدایر گدزارش هدا
می تواند تخفیف ،تبدیل یا توقف موقت یا شدید مجازات های خدمات عمومی رایگدان را مطدابق
با مقررات قانونی به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد دهد .همچنین براساس ماده  22چنانچه به هدر
علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بندا بده عدذر موجده حدین
انجام خدمت عمومی مفقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد ،نهاد پذیرنده باید مرات

را به قاضی

اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس کند و قاضی اجرای حکم با بررسی مورد تصدمیمگیدری
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کند .براساس ماده  3این آیین نامه ،نهاد پذیرنده محکوم عالوه بر رعایت مسائل امنیفی و حفداظفی
در خصوص به کارگیری محکوم ،مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده ،به
صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان در مورد شروع به کدار و نحدوه انجدام خددمات شدامل
ساعات حضور روزانه ،میزان ییبت و تاخیر و هر گونده بدی نظمدی و کوتداهی در انجدام خددمت
محوله و میزان رضایفمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه شده را به نحو کامل به اجدرای
احکام مربوط گزارش کند .براساس ماده  1این آیین نامه نهادها و دسفگاه هدای پذیرندده زنددانیان
شامل وزارتخانه های بهداشت ،آموزش و پرورش ،ورزش و جوانان ،تعاون ،کار و رفاه اجفمداعی،
فرهنه و ارشاد اسالمی ،علوم ،جهاد کشاورزی ،راه و شهرسازی ،کشور ،صنعت و معددن ،نیدرو و
نفت و همچنین سازمان های حفاظت از محیط زیست ،میراث ،آموزش فنی و حرفه یدی ،اوقداف،
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیفی کشور ،پزشکی قدانونی و بهزیسدفی و همچندین ارگدان هدایی
چون شهرداری ها ،هالل احمر ،کمیفه امداد ،بنیاد شهید ،بنیاد مسدکن ،سدازمان تبلیغدات اسدالمی،
تامین اجفماعی ،کمیفه ملی المپیک ،بسیج سازندگی ،جهاد دانشگاهی ،مراکدز نگهدداری جانبدازان،
معلوالن ،سالمندان ،کودکان و نوجوانان ،درمان اعفیاد وابسفه به دسدفگاه هدا و موسسدات دولفدی و
عمومی ییردولفی مذکور می شود ( .روزنامه اعفماد ،شماره  ،9151به تاریخ  ،39/4/28ص .)2
رویه قضایي ایران
این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معای

زندان است بلکه باعث ارتقای رشدد اقفصدادی ،اجفمداعی،

فرهنگی و تربیفی نیز می شود .انجام خدمات عمومی از سوی محکوم ،مفرادف بدا بیگداری و کدار
اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصالح محکوم علیه از رهگدذر جلدوگیری از آثدار منفدی
محکومیت به زندان ،بهره گیری ازظرفیت های بازپروری ،اشفغال بده کارهدای عدام المنفعده و نیدز
جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطة ارتکاب جرم به اجفماع وارد کرده اندد .خددمات
اجفماع محور به عنوان یک مجازات عبارت است از انجام کاری بدون مزد از سوی محکدوم علیده
به دسفور دادگاه به نفع جامعه مفأسفانه تاکنون در نظام عددالت کیفدری ایدران راجدع بده مجدازات
خدمات عمومی قوانین و مقرراتی وضع نشده است (خشی زاده اهری.2939 ،ص .)45اما در عمل
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در آراء و رویه های دادگاه و حفی در طرح های انجام شده از سدوی سدازمان زنددان هدا مدواردی
دیده می شود که بیانگر توجه قضات و مسئوالن به این مجازات است .بدرای مثدال ،مدی تدوان بده
محکوم کردن سارق کم سن و سالی به بایبانی در یکی از نهادهای دولفی یا محکدوم کدردن دخفدر
فراری از منزل به خدمت در خانه سالمندان اشاره کرد .آرای صادره اگرچه با توجه بده مدواد  24و
 28ق .م .ا  2981تا حدودی صحیح به نظر می رسدند ،ولدی چدون مجدازات خددمات عمدومی و
اجرای آن نیازمند شرایط و سازوکارهایی است که خود مسدفلزم تصدوی

قدوانین ویدژه ای در آن

خصوص اند،اسفناد به مواد  24یا  28به تنهایی قابل قبول به نظر نمی رسدد .در ارتبداط بدا برنامده
های جایگزین زندان (خدمات اجفماع محور) طرحی با این عنوان نیز توسط مدیرکل زنددان هدای
اسفان مازندران مطرح گردیده که درخور تأمل و توجده اسدت؛ در ایدن طدرح اندواع کدار در امدور
مخفلف پیش بینی شده است از جمله:
الف) کار در پروژه های کشاورزی و دامپروری به جای زندان
ب) کار در پروژه های معدنی به جای زندان
پ) کار در پروژه های صنعفی به جای زندان.
در ایران هم اکنون اقداماتی از سوی معاونت حقوقی و توسعه قضدائی قدوه قضدائیه راجدع بده
مجازات خدمات عمومی صورت گرففه است.
طرح مجازات جایگزین حبس در اسفان کرمانشاه در محلی به طول  11کیلومفر در بدین اسدالم
آباد ،کرند و داالهو به صورت پایلوت اجرایی می شود و مفهمان برای درخفکاری بده ایدن منداطق
می روند زیرا دادگاه برای مجازات آن ها  8هزار ساعت حکم دادندد .مرحلده بعددی اجدرای طدرح
مجازات جایگزین حبس در اسفان کرمانشاه و در کنار رودخانه قره سو انجام مدی شدود و نظافدت
فضای سبز توسط مفهمان انجام میگیرد (خبرگزاری مهر ،شناسده خبدر - 1881258 :چهارشدنبه 8
مرداد .)2931
نتیجه
این تحقیق تالشی بود در جهت بررسی خدمات عمومی رایگان یا همان خدمات عام المنفعه که به
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عنوان نسل جدیدی از کیفرها برای نخسفین بار در سال  2931وارد حقوق کیفری ایران شدد؛ البفده
در قانون سابق با عنوان های اقدامات تأمینی و تربیفی می توانسفیم این اقدامات را جایگزین زنددان
بدانیم.
ابفدا درمورد حبس و معای

و مزایای آن و ماهیت و مبانی کیفدر خددمات عمدومی رایگدان و

پیشینه این کیفر با تطبیق بر کشورهای دیگر (سابق و حال) و در فصل دوم ،این کیفر در قدوانین و
رویه قضایی و مرحله اجرا در ایران بحث شد که با توجه به گفت و گوهدای انجدام شدده توسدط
نگارنده با مفخصصین این امر و قضات دادگاه و دادسرا به این نفیجه می رسدیم کده بدرای اجرایدی
شدن این نهاد جدید باید بسفر ها و امکانات فراهم باشد تا هر حوزه قضایی بفواند با توجه به آیین
نامه تصوی

شده ماده  83ق.م.ا این کیفر را اجرایی کند ولی هم اکنون بال اسفثنا بیشدفر قضدات و

مفخصصان این امر اعفقاد به عدم اجرای این نهاد را دارند و مشکلی کده پدیش رو مدی بینندد نبدود
نیروی آموزش دیده الزم جهت مراقبت و نظارت مجرمین این امر می باشد که بدرای جدذب ایدن
نیروها قوه قضاییه مفحمل هزینه خواهد شد ،برخی از قضات نیز کامال با این کیفر مخالفند و جنبده
سزادهی را بهفر مورد قبول دارند تا مجرم طعم مجازات واقعی را بچشد و از تکرار جرم خودداری
کند ولی برخی دیگر با این نظر مخالفت کرده و اعفقاد دارند که برای جرم های سدبک ،نیدازی بده
مجازات سنگین نیست در ییر این صورت این مجرم به مجرمی بزرگفر تبدیل شده و رو به تکدرار
جرم و رشد بزهکاری در جامعه می شود بنابراین بررسی زمینه های اجرایدی الزم بدرای اعمدال و
اجرای کیفر خدمات عام المنفعه و وضعیت کنونی آن در سیسفم کیفری ایران اهمیت فدراوان دارد.
در هنگام تدوین واکنش های اجفماعی در نظر گرففن زمینه های فرهنگی ،قومی و توافق اجفمداعی
نیز بسیار حائز اهمیت است؛ چراکده در صدورت فدراهم نبدودن ایدن بسدفرها در جامعده ،احفمدال
شکست و عدم کارایی آن واکنش اجفماعی وجود دارد .همچندین کیفدر خددمات عمدومی رایگدان
باتوجه به زمینه های موجود قوانین در هر کشور ،آثار جرم شناخفی مففاوتی دارد .سوال این اسدت
که ماهیت و مبانی کیفرخدمات عمومی رایگان چیست و زمینده هدای اجرایدی و اجفمداعی بدرای
اعمال و اجرای این کیفر تا چه میزان در سیسفم کیفری و جامعه ایران فراهم است و بدا توجده بده
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قوانین مربوطه و زمینه های اجرایی و اجفماعی موجود ،اجرای این کیفر چه آثار جرم شناخفی مدی
تواند داشفه باشد؟ بررسی ها نشان دهنده آن است که از مبانی اصلی کیفر اجفماع محدور خددمات
عمومی رایگان اصالح و بازپذیری اجفماعی بزهکار با اجرای این کیفر در مفن جامعه است .لدیکن
رویکرد قانون گذار ایران به این کیفر رویکردی ابزاری و به عنوان یک کیفر مسدفقل و بدا اهدداف
خاص خودش است .همچنین برخی از مهم ترین زمینه های اجرایی و اجفماعی الزم برای اجدرا و
اعمال و وصول به اهداف این کیفر در سیسفم کیفری و جامعه کنونی ایران فراهم نیسدت .بندابراین
با نوع رویکرد قانون گذار درمورد این کیفر و زمینه -های موجود ،ممکن است با اجرای این کیفدر
برخی از آثار جرم شناسی مثبت که از اهداف و مبانی اصلی ایدن واکدنش اجفمداعی اسدت محقدق
نشود و حفی اجرای این کیفر با آثار منفی همراه باشد که در فصل سوم به این آثار اشاره شد.
در این زمینه همه باید به نحوی عمل کنیم که جرایم در کشور ،کاهش یابند ،اصدالح مجدرمین
ارتقا یابد ،بازگشت مجرمین به اجفماع و عدم تکرار راه نادرست قبلی روز بده روز تقویدت شدود،
انجام خدمات عمومی برای ساخفن کشور یک ارزش تلقی شود نه اینکه خدمات دهندده احسداس
کوچکی کنند ،خانواده های محکومان از بسیاری از عواق

منفی که در صورت اعدزام محکدوم بده

زندان گریبان گیر آن ها می شد رهایی یابند .به امید اینکه در فرآیند اجرای عدالت بفوانیم سربلند از
اجرای این برنامه راهبردی برآییم و روحیه عفو و گذشت و انسدانیت و نده سدخفگیری و انفقدام و
کینه جویی در همه ما تقویت شود.
پیشنهادات
حال با توجه به ق.م.ا  2931و آثار منفی کیفر خدمات عمومی رایگان می تدوان بدرای بده حدداقل
رساندن این آثار پیشنهاداتی را مطرح کرد:
 .2آموزش کادر قضایی و اداری مفخصص به اندازه مورد نیاز؛ در حالی که قوه قضاییه همواره
از کمبود نیروی انسانی رنج می برد در این شرایط اخفصاص دادن صدها و یا شاید هدزاران
کادر قضایی و اداری که باید در زمینه مجازات هدای اجفمداعی و بده ویدژه خددمات عدام
المنفعه ،مفخصص و آموزش دیده باشند به نظر کار مشکلی می آید؛ لکن به علدت اهمیدت
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این نیروها در اعمال و اجرای این کیفر هرچه سریعفر تحقق ایدن موضدوع بایدد در برنامده
های سیسفم قضایی مورد توجه قرار گیرد.
 .1رفع چالش ها و مشکالت نهادهای پذیرنده برای اجرای خددمات عدام المنفعده و پدذیرش
بزهکاران مشمول این کیفر؛ نهادهای پذیرنده برای پذیرش بزهکاران مشمول کیفر خدمات
عام المنفعه با چالش های فراوانی مواجه اند که این چالش ها می تواند مانع بزرگدی بدرای
اجرای این کیفر باشد در این راسفا برای رفع قسدمفی از ایدن مشدکالت فرهنده سدازی و
آموزش به این نهادها می تواند مؤثر باشد .اما در بخش مشکالت ساخفاری و بازار کدار در
ایران پیشنهاد اخفصاص یک موسسه و نهاد یا ویژگی خدمات دهی عمومی به جامعه ،برای
گذراندن محکومیت مشموالن این کیفر در هر شهرسفان می تواند بهفدرین راه کدار در رفدع
چالش های ساخفاری این نهادها و وضعیت اقفصادی کشور باشد.
 .9قوه قضائیه وسایر نهادهای مسؤول باید زمینه و بسفر مناس

و مفیدد را از طریدق فرهنده

سازی به عنوان نمونه ،توجیه و تبیین برنامه های جایگزین حدبس بدرای قضدات از طریدق
برگزاری نشست ها و دوره های آموزشی ،مطلع ساخفن مردم از عیدوب زنددان و عملکدرد
مفید نهادهای جایگزین زندان از طریق تهیة فیلم ،برنامه های تلویزیونی و ییره فراهم کنند.
از آنجا که اجرای بسیاری از این تدابیر مانند خدمات اجفمداع محدور نیازمندد مشدارکت و
همکاری مردم و نهادهای جامعوی است ،فرهنه سازی را باید مهمفرین شدرط الزم بدرای
تضمین موفقیت برنامه های جایگزین تلقی کرد.
 .1راهکارهای نظارتی و مراقبفی و نهادها و مؤسسات مسؤول اجرای آنها ،حدود و وظدایف و
اخفیارات این نهادها باید به طور دقیق و روشن در قانون پیش بینی شود.
 .5از تجربیات موفق و مطالعات انجام شده در سایر کشورهای جهان در ایدن خصدوص بایدد
اسففاده شود .البفه از آنجا که این مجازات ها از ویژگی هدای اجفمداعی و فرهنگدی مهمدی
برخورداراند ،در اسففاده از تجربیات کشورهای دیگدر بایدد بده واقعیدت هدای فرهنگدی و
اجفماعی ایران توجه کرد.
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 .4هریک از موارد جایگزین ها باید با توجه به فرهنه و اقفصاد و آداب و سنن کشور بررسی
شود و برای آن هایی که پذیرففه می شوند ،پس از گذراندن مرحله آزمایشی و در صدورت
مثبت بودن نفایج ،امکان الزم را برای اجرای آن در سطح گسفرده فراهم شود.
 .8باید به این نکفه توجه شود که قانون گذاران ،قوه مجریه ،قضائیه و به ویدژه مدردم ،نیازمندد
دانسفن معنای واقعی «جایگزین زندان اند» ،چراکه مشدارکت گدروه هدای جامعده مددنی و
سازمان ها و نهادهای ییردولفی در مرحله اجرا و بده ویدژه نظدارت برحسدن اجدرای ایدن
قوانین بسیار مؤثر خواهد بود.
 .8در مواردی که امکان اجرایی شدن خدمات عمدومی رایگدان در آن حدوزه قضدایی نیسدت،
قاضی محفرم مجازات را تبدیل کند.
 .3اخفصاص دادن قسمفی از زمین های بیرون از شهر هر شهرسدفان جهدت اعمدال ایدن نهداد
مانند درخفکاری برای ایجاد بوسفان یا راه سازی و شهرسازی .
 .21در نهایت اگر قرار است مجرمی به هر دلیلی زندانی گردد ،باید به نحدوی عمدل شدود کده
زندان محیطی پاک و مناس

برای زندانی باشد و منجر به اصالح و تربیت وی گردد.
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