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 جمهوري اسالمي ايران بررسي جايگزين هاي زندان در قوانين نيروهاي مسلح

 

 

 3زاده کناری ، حمیدرضا2ابوالحسنی  ، ابوالحسن1رضایی غالمحسین دکتر

 

 
 

 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز،ایران.1

 .ناسالمی،شیراز،ایرا آزاد شناسی،دانشگاه جرم و جزا حقوق دکتری دانشجوی 2

  .دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسالمی،شیراز،ایران3

 

 

زندان که روزی به نام تلطیف کیفر جانشین کیفرهای بدنی شده بود خود نیازمند : چکیده

های اجتماعی و نیروی معجزه گر اجتماع در اصالح های جدید و به ویژه توسل به مجازاتجانشین

به عنوان مجموعه ای از سیستم قضایی کاران است، با این توصیف محاکم نظامی نیز و درمان بزه

کشور از این امر مستثنی نبوده و به لحاظ حساسیت ویژه ای که محاکم نظامی نسبت به سایر 

های جایگزین حبس که در راستای های تبدیلی و مجازاتمحاکم دارند تبیین مصادیق مجازات

و در حقیقت برای منطبق ها حبس زدایی در این محاکم و در راستای اصل فردی سازی مجازات

اند امری الزم و کار و بهتر اجرا شدن عدالت کیفری پیش بینی شدهکردن مجازات با شخصیت بزه

نسبت به  2831اجتناب ناپذیر است. که این امر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 

ی مسئوالن عالی نظام مند گردیده بدین لحاظ دیدگاه هاتا حدود زیادی ضابطه 2832قانون سال 

های مهم سازمان و سازمان قضایی نیروهای مسلح در بحث حبس زدایی با توجه به مأموریت

قضایی در حفظ اقتدار نیروهای مسلح و به تبع آن امنیت کشور با دیدگاه حاکم بر محاکم عمومی 

های زیر در  های جایگزین روندتفاوت دارد که در راستای سیاست حبس زدایی و اجرای مجازات

 نیروهای مسلح صورت گرفته.

 .های جایگزین حبس در نیروهای مسلحها، مجازاتمحاکم نظامی، تبدیل مجازات :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحوالت حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر 

چند در طی ادوار مختلف تحوالتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که  وجود داشته است. هر

شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم ترین حق بشر محسوب میپس از حق حیات اساسی

مسئله موجب فزونی تکالیف حکمرانان شد.مردم به دنبال بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این 

 های پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.دولت
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محدود مطرح کرد محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان به ویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کامالً 

و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سؤال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده 

پذیرفت که از شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می

 ود.تمام مجرمان باید سلب آزادی ش

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صالح و درمان با شکست عملی مواجه شده 

با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه  است. در کشورهای

لی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ دار رقم باالیی است.ضمن این شکست عم

اجتماعی صورت گرفت.هزینه های اقتصادی باالی زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های 

 (8،ص2833،ابرندآبادی نجفی) رفت.... تنها بخشی از اشکاالت زندان به شمار می زندانیان و

هایی برای مجازات حبس در جهت دانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزینهمه این اشکاالت باعث شد حقوق

تعدیل این کیفر باشند. منظور همان اشکاالت بیان شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت 

 اشد.بنظری مجازات زندان پدید آمده بود می

 

 جايگزين های حبس يا مجازات های بینابین در قانون ارتش  -1

صورت متنوع و متکثر مجازات هایی اداری به عنوان مجازات های جایگزین ه ب 2.2گذار در فصل چهارم از قانون ارتش ج. قانون

است که به شرح زیر آنها را حبس طی موادی برای کارکنان متبوعه ارتش که مرتکب بزه و تخلف می گردند پیش بینی نموده 

 .بیان نموده و به توضیح پیرامون آنها می پردازیم

 

 وضعیت پرسنل از لحاظ خدمت -1-1

که تعدادی از آنها را بر حسب ضرورت تبیین  2وضعیت پرسنل مشمول این قانون از لحاظ خدمت حسب مورد به شرح زیر است

 .و تشریح می نماییم

 فرار –

  بازداشت  -

                                                           
 قانون آجا 33ماده  -2
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 خدمت منتظر  –

 بدون کار –

 منتسب  –

حقوق و  .روز تجاوز نماید 1روز و در زمان جنگ از  21وضع پرسنلی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از  «فراری»

مزایای این قبیل پرسنل از تاریخ غیبت قطع می گردد و پرسنل فراری پس از معرفی یا دستگیری بالفاصله شروع به خدمت 

پرسنل کادر ثابت که مرتکب فرار از  وضعیت خدمتی .نان برابر مقررات کیفری مربوط رسیدگی می شودنموده و به اتهام آ

  2:خدمت شده اند به شرح زیر خواهد بود

 .در صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع پیگرد، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد –الف 

 .ت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد ایام غیبت و فرار جزء خدمت محسوب نمی گردددر صورت محکومی –ب 

ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می گردند و پس از آن برابر مقررات  ششگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر  : هرتبصره

قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، حکم اخراج نیز کان لم کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رأی برائت یا 

در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد پرسنل می توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در  .یکن خواهد شد

 .می گردد یکن صورت صدور رأی برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا منع پیگرد در رسیدگی مجدد، حکم اخراج آنان نیز کان لم

وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذیصالح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف بسر برده  «بازداشت»

   1.و یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یامحل خدمتی تحت نظر باشند

خلفات انضباطی بطور موقت از کار برکنار شده وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط به علت ارتکاب ت «منتظر خدمت»

  8.باشند

کسور  .تبصره: مدت انتظار خدمت جزء ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی محسوب می گردد

 .بازنشستگی این مدت بر اساس آخرین حقوق قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگی واریز می گردد

 : 3ضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر موقتاً از کار برکنار گردندو «بدون کار»

 به موجب قرارهای صادره از مراجع ذیصالح قضایی بازداشت شوند  –الف 

                                                           
 قانون آجا 69ماده  -1

 قانون آجا 63ماده  -8

 قانون آجا 63ماده  -3

 

 قانون آجا 66ماده  -2 
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 .برابر احکام صادره از دادگاه های صالح زندانی شوند –ب 

 .یا بدهی منجر به صدور اجرائیه زندانی شوند به علت عدم پرداخت محکوم به –ج 

 .به علت ارتکاب تخلفات انضباطی بدون کار شوند –د 

 .در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین شوند –ه 

: چنانچه در محل اقامت پرسنل مشمول بند ه پادگان و یا سازمان نظامی وجود داشته باشد ارتش در صورت نیاز می 2تبصره 

 .کار در آن محل حاضر به خدمت نماید تواند آنان را به جای بدون

کسور  .گردد : مدت بدون کاری جزء ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی محسوب می1تبصره 

 .اساس آخرین حقوق قبل از بدون کاری به صندوق بازنشستگی واریز خواهد شد بازنشستگی این مدت بر

که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تاخیراجرای حکم یا حبس با خدمت  : محکومیت ها به میزانی8تبصره 

 .قرار گیرند باعث بدون کاری نخواهد شد

 

 تنبیهات و ضمانت اجرای تخلفات -2-1

ئین آ 223دقیقاً مشابه تنبیهات ذکر شده در ماده  و ؛2تنبیهاتی که به علت تخلفات پرسنل اعمال می شود به شرح زیر است

 می نماییم : نامه انضباطی است که بطور موجز و مختصر آنها را بیان

 توبیخ شفاهی  –الف 

 توبیخ کتبی –ب 

 توبیخ دردستور قسمتی –ج 

 توبیخ در دستور نیرو یا سازمان  –د 

 توبیخ در فرمان همگانی ارتش –ه 

 روز 83خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر تا  –و 

 روز 83تمدید در بازداشتگاه حداکثر تا  بازداشت غیر قابل –ز 

 ماه  3کسر حقوق حداکثر به میزان یک پنجم به مدت  –ح 

 ماه 9انتظار خدمت حداکثر تا  –ط 

                                                           
 قانون آجا 238ماده  -1 
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 ماه 8بدون کاری حداکثر تا  –ی 

 محرومیت از ترفیع به مدت محدود و حداکثر دو سال در زمان صلح و چهار سال در زمان جنگ –ک 

 به برای مدت محدود یا دائمتنزیل درجه یا رت –ل 

 معافیت از خدمت –م 

 اخراج از نیروهای مسلح –ن 

 معظم مقام)این ماده منوط به تفویض اختیار از سوی فرماندهی کل قوا  (ح)و  (ز): اعمال تنبیهات مذکور در بند های  2تبصره 

 .به فرماندهان می باشد (رهبری

برای مدت محدود اعمال شود، پس از انقضای مدت مزبور پرسنل مورد تنبیه با : در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه  1تبصره 

درجه یارتبه قبل از تنبیه با همان سابقه به خدمت ادامه داده و ترفیعات بعدی آنان بر اساس درجه یا رتبه ی مزبور خواهد بود 

طی حداقل مدت توقف در درجه یا  یه پس ازو در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه به طور دائم اعمال شود، پرسنل مورد تنب

رتبه باالتر نائل شده و ترفیعات بعدی آنان طبق  رتبه تنبیهی با احتساب قدمت در درجه یا رتبه قبل از تنزیل به درجه یا

 .مقررات این قانون خواهد بود

یع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت از رسیدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده نیروی مربوط برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترف

خدمت و یا اخراج از خدمت می دهد و همچنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده های باالتر در امورخدمتی، در هیأت هایی 

  2:مرکب از اعضاء مشروحه ی زیر به عمل می آید

 معاون پرسنلی نیروی مربوط یا جانشین وی –الف 

 ط یا جانشین ویرئیس بازرسی نیروی مربو –ب 

 مسئول سازمان عقیدتی سیاسی نیروی مربوط یا جانشین وی –ج 

 مسئول سازمان حفاظت اطالعات نیروی مربوط یا جانشین وی –د 

 نماینده ی سازمان قضایی نیروهای مسلح –ه 

سنل اخراج می پر 233همچنین در قانون آجا در دو مورد نیز با حکم دادگاه صالح یا رأی هیأت رسیدگی موضوع ماده 

هر چند که غالباً مجازات اخراج از مجازات حبس نیز اکثر مواقع شدیدتر می باشد و این خود به ضرر فرد بوده و به 1.گردند

                                                           
 قانون آجا 233ماده ی  -2

 قانون آجا 216ماده ی  -1
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گردد.  که اخراج به نوعی باعث اختالل در بنیان خانواده او می نوعی با اصل شخصی بودن مجازات ها در تعارض است، چه این

نون ن جایگزین های حبس در این قامقصود ما در حُسن یا قبح چنین مجازاتی نبوده و صرفاً در صدد بیابه هر روی در این جا 

 می باشیم و آن دو عبارتند از:

 از دست دادن صالحیت ادامه ی خدمت –الف 

 ارتکاب تخلفات ا نضباطی موجب اخراج از خدمت –ب 

 

  1سپاه پاسداران انقالب اسالميجايگزين های حبس يا مجازات های بینابین در قانون  -2

 63 – 66 -238مواد )قانون آجا  در قانون سپاه پاسداران کماکان همان جایگزین های مندرج در (تنبیهات)این نوع مجازات ها 

  .می پردازیم طور مختصر به بیان آنهاه ( می باشد که ب 33 – 69 – 63 –

 1.ورد به شرح زیر خواهد بودوضعیت پرسنل مشمول این قانون از لحاظ خدمت حسب م

 فراری   –

 بازداشت –

 منتظر خدمت –

 بدون کار –

 منتسب –

 8:شرح زیر استه تنبیهاتی که به علت تخلفات پرسنل اعمال می شود ب

 توبیخ شفاهی  –الف 

 توبیخ کتبی –ب 

 توبیخ در دردستور قسمتی –ج 

 توبیخ در دستور نیرو یا سازمان  –د 

 همگانی سپاهتوبیخ در فرمان  –ه 

 اضافه خدمت حداکثر به مدت یک ماه برای پرسنل وظیفه –و 

                                                           
 2833قانون سپاه پاسداران مصوب  -2

 قانون سپاه 63ماده  -1

 قانون سپاه 221ماده  -8
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 روز 83خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر به مدت  -ز 

 روز 83بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر تا  –ح 

 ماه  3کسر حقوق به میزان یک پنجم و حداکثر به مدت  –ط 

 ماه 9انتظار خدمت حداکثر تا  –ی 

 ماه 8بدون کاری حداکثر تا  –ک 

 سال در زمان جنگ 3سال در زمان صلح و  1محرومیت از ترفیع به مدت محدود و حداکثر  –ل 

 تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود یا دائم –م 

 معافیت از خدمت –ن 

 بازخریدی  –س 

 اخراج از خدمت –ع 

دو مورد تنبیهات مندرج در این قانون متفاوت از تنبیهات آئین نامه و قانون  در مقایسه قانون آجا با قانون سپاه معین گردید در

 آجا است و آنها عبارتند از :

 ؛اضافه خدمت حداکثر به مدت یک ماه برای پرسنل وظیفه – 

   (.یکی از شقوق رهایی از خدمت می باشد)بازخریدی  – 

 

  1یروی انتظامي جايگزين های حبس يا مجازات های بینابین در قانون ن -3

با اختالف جزیی ذکر  پاسداران در فصل پنجم و ششم قانون ناجا تخلفات و ضمانت اجرای آن همانند قانون آجا و قانون سپاه

گردیده این است و این خود یکی از وجوه اشتراک در جامعه نیروهای مسلح بوده و بیانگر تخلفات و جرایم ارتکابی خاص 

 .نظامی در سازمان های سه گانه ارتش، سپاه و ناجا می باشد

 وضعیت خدمتي کارکنان  -الف

 :  1رد به شرح زیر خواهد بود وضعیت کارکنان مشمول این قانون در طول خدمت حسب مو

 بازداشت  -ی 

                                                           
 2896قانون نیروی انتظامی مصوب  -2

 قانون ناجا 238ماده  -1
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 منتظر خدمت  –ک 

 بدون کار  –ل 

 منفصل از خدمت  –م 

 منتسب  -ن 

ه در یک مورد ب در مقایسه قانون آجا و قانون سپاه با قانون ناجا معین گردید که در ذیل عنوان وضعیت خدمتی کارکنان صرفاً

می باشد که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر  منفصل از خدمت ثآن بح متفاوت است و 238ماده  (م)موجب بند 

 .اما در آئین نامه، قوانین آجا و سپاه اشاره ای به آن نگردیده بود

طور دائم یا موقت از خدمت ه وضع کارکنانی است که طبق احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ب –« 2منفصل از خدمت»

 :شودمذکور به شرح زیر رفتار می انبا کارکن .منفک می گردند

  .انفصال دائم در حکم اخراج می باشد –الف 

  .انفصال موقت تا یک سال در حکم بدون کار خواهد بود –ب 

( مطرح و از لحاظ ادامه خدمت یا معافیت از خدمت اتخاذ 212)انفصال موقت بیش از یک سال در هیأت موضوع ماده  –ج 

  .گردد تصمیم می

 یهات و ضمانت اجرای تخلفات تنب -ب

  1:به شرح زیر است شودعلت تخلفات کارکنان اعمال میتنبیهاتی که به 

 توبیخ شفاهی –الف 

 توبیخ کتبی  –ب 

 توبیخ در سطح سازمان  –ج 

 توبیخ در سطح نیروی انتظامی –ه 

 روز 83خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر به مدت  –و 

 روز  83د در بازداشتگاه حداکثر به مدت بازداشت غیر قابل تمدی –ز 

 کسر حقوق حداکثر به میزان یک پنجم، حداکثر به مدت چهار ماه  –ح 

                                                           
 قانون ناجا  229ماده ی  -2

 قانون ناجا 213ماده ی  -1
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 انتظار خدمت حداکثر به مدت شش ماه  –ط 

 بدون کاری حداکثر تا سه ماه  –ی 

 محرومیت از ترفیع حداکثر به مدت چهار سال  –ک 

 مدت دو سالتنزیل موقت یک درجه یا رتبه حداکثر به  –ل 

 تنزیل دائم یک درجه یا رتبه  –م 

 معافیت از خدمت  –ن 

 اخراج از خدمت  –س 

گذار در رویکردی قابل ستایش به فرمانده نیروی انتظامی  کاری قانون ذیل وضعیت بدون 221ماده  3همچنین در تبصره 

سال زندان محکوم می شوند، پیشنهاد  دو اجازه داده است بر حسب ضرورت و مصالح سازمان برای کارکنانی که حداکثر تا

حبس با خدمت به مرجع قضایی نماید، که در این صورت کارکنان مزبور بابت ایام خدمت از حقوق و مزایای مربوط برخوردار 

که این خود بیانگر توجه مقنن در راستای سیاست حبس زدایی است و شایسته است که مقنن در حبس های  .خواهند شد

با توجه به بررسی که در سایر  لذا را به سایر کارکنان نیروهای مسلح تسری دهد؛« حبس با خدمت»سال نهاد  دو حداکثر تا

در قوانین  (تنبیهات)عمل آمد معین گردید مجازات های بینابین ه قوانین نیروهای مسلح در خصوص مجازات های بینابین ب

امر خود بیانگر این است که مقنن با توجه به مصلحت و حساسیت  نحو متنوع و متعددی پیش بینی شده که اینه موصوف ب

 .نیروهای مسلح بیش از سایر قوانین به بحث جایگزین ها در نیروهای مسلح امعان نظر داشته است

 

 انواع جايگزين های خاص در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  -4

کسر  – 9 محرومیت از ترفیع – 1 تنزیل درجه – 3ت انفصال از خدم -8منع اشتغال به خدمت  -1اضافه خدمت  -2

 .جزای نقدی -3حبس با خدمت  – 3 حقوق و مزایا

 

 اضافه خدمت  -1-4

 .این مجازات خاص محکومانی است که در کسوت سربازی هستند و برای محکومان غیر سرباز موضوعیت ندارد
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احکام، حکم را به یگان خدمتی محکوم ابالغ می نماید و با گونه است که اجرای  رویه معمول در اجرای حکم اضافه خدمت این

درج محکومیت در پرونده خدمتی وی، پرونده از آمار اجرای احکام کسر و بایگانی می گردد، در این خصوص به سؤالی که از 

  .کمیسیون استعالمات قضایی سازمان قضایی شده اشاره می گردد

 

 

 محرومیت از ترفیع -2-4

فیع خاص پرسنل پایور است و رویه اجرای احکام این است که حکم را به یگان ابالغ و یگان خدمتی محکومیت محرومیت از تر

 .را در دستور درج و مراتب را به اجرای احکام اعالم می دارد و همچنین اجراء حکم قطعی و پرونده مختومه می گردد

عملی گذاشته می شود که محکوم شرایط نیل به درجه باالتر را پیدا که محرومیت از ترفیع زمانی به مرحله اجراء  اما از آنجائی

کند، در این زمان است که به لحاظ محکومیت کیفری از نیل به درجه محروم می گردد یا به عبارتی از این تاریخ شروع اجرای 

 .م در حال اجراء تلقی می گرددحکم محرومیت از ترفیع به نحو واقعی انجام می پذیرد و به میزان مدت محرومیت از ترفیع حک

شرایط ترفیع را  2/2/2863به محرومیت از ترفیع به مدت دو سال محکوم گردد و از تاریخ  2/1/2833بنابراین اگر نظامی 

 .خواهد بود 2/2/2861داشته باشد باید گفت از این تاریخ حکم شروع به اجراء و پایان آن 

 خصوص نحوه اجرای محرومیت از ترفیع نظریه کمیسیون مشورتی سازمان قضایی در 

: یکی از درجه داران ناجا به اتهام لغو دستور، به موجب رأی صادره از دادگاه نظامی به سه ماه محرومیت از ترفیع در 119 سوال

 آیا محرومیت مذکور باید در تمام درجه های بعدی او اعمال شود یا خیر؟ .درجه آینده محکوم شده است

می شود و پس از سپری شدن  سه ماه محرومیت از ترفیع به حداقل مدت توقیف محکوم در درجه فعلی اضافه: مجازات پاسخ

 .آن، می تواند به درجه آینده ترفیع یابد و مدت توقیف در درجه های بعدی از تاریخ نیل به درجه آینده محاسبه می شود

 

 انفصال از خدمت -3-4

های تبدیلی و  خدمت به عنوان یکی از مجازات نیروهای مسلح مجازات انفصال موقت از قانون مجازات جرایم 1و  3،8در مواد 

اما مجازات انفصال دائم از خدمت در قانون مجازات جرایم نیروهای . جایگزین حبس برای کارکنان پایور پیش بینی شده است

موجب بند الف ماده هفت قانون ه که ب اینمسلح برای هیچ کدام از جرایم مندرج در آن قانون پیش بینی نشده است، کما 

  .مذکور مجازات اخراج یا انفصال دائم از خدمت ویا خدمات دولتی قابل تبدیل به تنزیل دو درجه یا دو رتبه می باشد
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 شود  که آیا در مواردی که دادگاه نظامی به استناد قوانین دیگر مبادرت به صدور حکم می نمایدسئوالی در اینجا مطرح می

قانون مجازات اسالمی به مجازات دیگری  83مجاز می باشد که مجازات انفصال دائم از خدمت یا خدمات دولتی را مطابق ماده 

 تخفیف یا تبدیل نماید یا خیر.

گروهی معتقدند که مجازات انفصال از خدمت اعم از دائم و موقت با توجه به فلسفه تشریعی آن و مصالحی که در انشاء آن 

گذار بوده قابل تبدیل به مجازات حبس و یا جزای نقدی نمی باشد. گروهی دیگر معتقدند با توجه به اطالق  ظر قانونمورد ن

 شود  به سایر مجازاتها تبدیل نمود.قانون مجازات اسالمی مجازات انفصال از خدمت را می 83ماده 

 تنزيل درجه -4-4

ستور یگان اقدام به تنزیل درجه محکوم می نماید و از این تاریخ حکم اجراء حکم تنزیل درجه به یگان ابالغ و پس از درج در د

  .یگان به اجرای احکام اعالم می نماید و پرونده از آمار شعبه اجرای احکام کسر و مختومه می شود شده تلقی و مراتب را

که از  ر دستور محکوم رأسا حق اینکه با ابالغ حکم به شخص محکوم و قبل از درج د نکته مهمی که باید توجه داشت این

درجه تنزیل یافته استفاده کند را ندارد و بایستی تنزیل درجه از طریق یگان به وی ابالغ گردد چرا که اجرای احکام باید با 

که که  هماهنگی یگان و به گونه ای انجام شود که سلسله مراتب و انضباط نیروهای مسلح مخدوش نگردد و مطلب بعدی این

بدین نحو که کارگزینی با لحاظ حکم  .م تنزیل درجه نسبت به نظامیانی که از خدمت رهایی یافته اند نیز قابلیت اجرا داردحک

تنزیل درجه حکم کارگزینی جدید صادر می نماید و در این صورت هر گونه طلبکاری که برای یگان حاصل شده از طریق 

سال اخراج شده اند  21تنزیل درجه نسبت به نظامیانی که با کمتر از قدمت البته حکم .دادخواست حقوقی قابل مطالبه است

 .قابلیت اجرا ندارد

 

 اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معین  منع -5-4

بدین نحو که اجرای احکام حکم را به یگان خدمتی محکوم ابالغ  .این حکم نسبت به نظامیان پایور و وظیفه قابل اعمال است

پس از درج حکم در دستور وی را به نقاط دیگری غیر از آنچه که منع شده است انتقال می نماید و حکم اجرا شده می نماید و 

 گردد. تلقی و پرونده مختومه می

یگان می تواند محکوم را به هر جای دیگری در مدت محکومیت انتقال نماید لیکن به محل ممنوع شده در حکم تا پایان 

و منظور از نقطه، قلمرو شهر بر طبق تقسیمات کشوری نمی باشد بلکه مفهوم عرفی دارد بنابراین .یستمحکومیت قابل اعاده ن
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اگر سربازی جمعی قرارگاه پدافند هوایی منطقه جنوب از خدمت در شیراز منع گردد یگان می تواند وی را به گروه های مستقر 

 .می گردددربندر طاهری یا خارگ منتقل نماید و حکم اجرا شده تلقی 

که انتقال پرسنل وظیفه در چند ماه آخر مانده به خدمت عمال مقدور نیست پیشنهاد این است که محکومیت  با توجه به این

 .مورد حکم قرار نگیرد چرا که عمال یگان ها نمی توانند حکم را اجراء کنند و حکم بالاجراء می ماند

 کسر حقوق و مزايا-6-4

گردد و از  گان خدمتی ابالغ و از یگان خواسته می شود که یک چهارم حقوق و مزایای وی کسراجرای احکام حکم را به ی

که کسری مذکور در فیش حقوقی وی اقدام شد حکم شروع به اجراء شده است و پایان اجراء آخرین ماهی است که باید  زمانی

ا اگر در حین اجراء عفوی صادر شود حسب مورد یک چهارم از حقوق و مزایا وی کسر گردد و اگر قبل از شروع به اجراء ی

 .گردد محکومیت یا باقی مانده آن مشمول عفو می

دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری است بنابراین منظور از  که حقوق و مزایای نظامیان تابع فصل با توجه به این

 حقوق و مزایا عبارت از :

 .فوق العاده مدیریت –8 شغلحق  –1 حق شاغل –2الف: حقوق ثابت شامل 

 – 8فوق العاده خدمت در مناطق جنگ زده  –1فوق العاده ایثارگری  –2مبنای کسور بازنشستگی شامل : فوق العاده های ب

تطبیق  –3 ژهفوق العاده وی – 9فوق العاده شغل مشاغل تخصصی  –1فوق العاده سختی کار  –3 فوق العاده نشان های دولتی

  .«حقوق»حداقل 

 

 جزای نقدی -7-4

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جزای نقدی نیز به عنوان یکی از مجازات های تبدیلی و جایگزین حبس  1و  3،8در مواد 

جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم  .برای کلیه کارکنان اعم از پایور و وظیفه پیش بینی گردیده است

 ختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت.محکومیت به پردا

 

 نتیجه گیری
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 بر مبنی جزا حقوق اندیشمندان و دانشمندان توقعات دیگر امروزه سنتی هایمجازات ترینقدیمی از یکی عنوان به زندان

 و سزادهی جنبۀ جرم تکرار افزایش به توجه با. سازدنمی برآورده خوبی به را جامعه از دفاع و مجرمین تربیت و اصالح

 این از نظر صرفه امروزی زندان. است داده دست از را خود اهمیت و اعتبار آزادی سالب مجازات بازپروری و اصالح و بازدارندگی

 کنار در اتفاقی مجرمین که مکانی شده تبدیل ساز جرم مدرسه به کندمی تحمیل جامعه بر را کالنی اقتصادی های هزینه که

 مجرمین تنها نه زندان گردد،می مبادله سهولت به مجرمانه تفکرات و تجارب راستا این در و ندآیمی هم گرد ای حرفه مجرمین

 .اندازدمی تأخیر به یا سازدمی دشوار را اجتماعی بازپروری فرایند موارد اکثر در بلکه کندنمی اصالح را

 کاهش و کیفری جمعیت کاهش بر تواندمی موارد بسیاری در آزادی سالب مجازات قلمرو در جایگزینی سیاست از استفاده

 جزای مثل هاییجایگزین اعمال طریق از هادولت درآمد افزایش احیاناً و هازندان سازمان هزینه کاهش همچنین و جرم تکرار

 .شود منجر...  و نقدی

 زندان و خوردمی چشم به ازاتمج اجرای تعلیق و مشروط آزادی زندانیان، کار به اشتغال قالب در نسبی زدایی زندان ایران در

 روزانه، نقدی جزای: شود تصویب اجتماعی مجازات الیحه اگر البته خوردمی چشم به نقدی جزای قالب در فقط مطلق زدایی

 به حبس جای به تا است باز قاضی دست نسبی جایگزینی در. شد خواهد گذاشته اجرا به هم المنفعهعام کار تعقیب، تعلیق

 .هستند حبس اجرای چگونگی حبس مجازات نسبی هایجایگزین واقع در جوید توسل مجرم جازاتم برای هاآن

 

 منابع

 .کیفرهای جامعه مدار، انتشارات مجد،2833، علی حسین، نجفی ابرندآبادی -

 .2899 مصوب ایران اسالمی جمهوری ارتش قانون - 

 .  2833 مصوب اسالمی انقالب پاسداران سپاه قانون -

 .2831انون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، مصوب ق -

 .2832قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب  -

 . 2831قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب  -

 .2893آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، مصوب  -

 

 


