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 و اهداف آن 1المنفعهخدمات عامبررسی 

 

 

 عارفیان غالمرضا دکتر، فرانک صالحی 

 

 

 

 بندرعباس،ایران اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه

 (مسئول نویسنده) بندرعباس،ایران اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد حقوق، گروه

 

 

در این راستا از  و اهداف آن می باشد.عام المنفعه  خدماتهدف این مقاله بررسی  چکیده:

ها استفاده شده است. از نتایجی که از این تحقیق ای برای تجزیه و تحلیل دادهروش کتابخانه

و به  شده دادگاه صادر یاست که از سو یحکم یخدمات عمومبه دست آمده این است که 

برخاسته از بزه  انیبه نفع جامعه ضرر و ز یشود تا با انجام کاریفرصت داده م نیبزهکار ا

 نهنمو یاش اجرا شود. برازندان درباره فریآنکه ک یاش را بر جامعه جبران کند، بیارتکاب

مدرسه،  مارستان،یمانند ب ینهاد عموم کی اریدر اخت یمحکومان به انجام خدمات عموم

 یدیمف یهاجام کارنبه ا نانیمزد کار کنند؛ ا افتیدر بدونشوند تا ی... قرار داده م و یستیبهز

 شخص یکاریامر به ب نیا رونیکنند؛ ازایرا استخدام نم یآن کس یاجرا یپردازند که برایم

مجرمان  یبرا یها مجازات خدمات عمومانجامد. در اکثر کشورینم گریا اشخاص دی

 یخدمات یهاتیدر فعالو بزهکاران آن مجرمان  اساسدر نظر گرفته شده است و بر  رخطرناکیغ

ه ارتکاب جرم به دلیل ب را که یانیز یخدمات تا حد نگونهیبا انجام ا .کنندیجامعه مشارکت م

 نیگزیجا یعنوان مجازات هکار کردن به نفع جامعه ب و کنندیم ناند جبراجامعه وارد کرده

 رود.یکشورها به کار م خیمستقل در بر یمجازات یهاگ یحبس و حت

 عام المنفعه، بزهکار، خدمات جایگزین کلید واژه:

 

 

 مقدمه :

 ایج به جامعه، نفع به کاری انجام با تا کندمی پیشنهاد مجرم به دادگاه آن، موجب به که است نهادی امروزه المنفعهعام خدمات

 ایهگزینه از یکی المنفعهعام کار یا عمومیخدمات دیگر، عبارت به. برآید شده مرتکب خطای جبران درصدد زندان به رفتن

 به جامعه شده مختل نظم ترمیم و دیده بزه از خسارت جبران هدف با و مجرم خطرناکی میزان لحاظ با که است محکومیت

 2گیرد.می قرار حکم مورد جامعه، برای رایگان کار یک انجام رهگذر از او وسیله

عمومی از سوی محکوم، مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده است بلکه در جهت باز پروری و اصالح محکوم علیه انجام خدمات

ز المنفعه و نیهای عامهای باز پروری،اشتغال به کارگیری از ظرفیتآثار منفی محکومیت به زندان، بهرهاز رهگذر جلوگیری از 

 اند. هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کردهجبران خسارت

                                                           
1 Community service 

 .823ص، تهران، نشر گرایش، های بینابینهای زندان یا مجازاتجایگزین.2832. شوری، محمد 2
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و مسؤوالن به این مجازات است.  شود که بیانگر توجه قضاتها مواردی دیده میهای انجام شده از سوی سازمان زنداندر طرح

های دولتی یا محکوم کردن دختر فراری از توان به محکوم کردن سارق کم سن و سالی به باغبانی در یکی از نهادبرای مثال می

 3منزل به خدمت در خانه سالمندان اشاره کرد.

 

 المنفعهتاریخچه کار عام

 خانواده خصوصى، دادگسترى دوره در. دارد طوالنى اىسابقه و نداشته اخیر سده به اختصاص مجرمان، کار نیروى از استفاده 

 رمىمج. شود مجازات مقتضى نحو به تا کردندمى تسلیم دیده زیان خانواده به را وى خود، تمامیّت و امنیّت حفظ خاطر به مجرم،

 شدىم باعث مواقع بعضى در اقتصادى، مالحظات بلکه شد؛نمى مرگ مجازات به محکوم لزوماً شد،مى داده تحویل نحو این به که

  4 .کنند استفاده او کار از و درآورند بردگى به را او دیده، زیان خانواده که

 رساله در بکاریا کرد، مطرح مرسوم طرق به وى مجازات از عوض را مجرم کارى توان از استفاده پیشنهاد که کسى اولین اما

 :است معتقد خشونت بدون هاىسرقت مورد در وى. بود هایشمجازات و جرایم

 اهدش باید است، دیگران مال با شدن ثروتمند صدد در که کسى زیرا شود؛ مجازات مالى هاىکیفر با باید هاسرقت گونه این»

 آن وانتمى که کیفرى مناسبترین. شودمى ناامیدى و فقر از ناشى جرایم این معموالً چون ولى. باشد خویش ثروت شدن ناچیز

 این به تا دهدمى قرار جامعه خدمت در را مجرم مُزد و کار که موقت بردگى یعنى است؛ بردگى نوعى فقط نامید، عادالنه را

 5.«شود جبران شده، محقق اجتماعى پیمان نقض با که او ناعادالنه خودکامگى صورت

 شرایطى در روز، آن جامعه اما کرد، مطرح را المنفعه عام هاىکار از استفاده پیشنهاد هجدهم قرن دوم نیمه در بکاریا چند هر

 که شودمى مالحظه رو این از داشت؛ را آن فورى شدن عملى و شدن برآورده انتظار پیشنهادى، چنین طرح محض به که نبود

 کندمى تأکید هم باز (Michoud) میشو فرانسوى، سناتور ،2882 سال در یعنى زمان، آن از قرن یک از بیش گذشت از پس

 برن در اطفال قاضى یک 2551 سال در انتظار، سالها گذشت از پس سرانجام، و 6.شود کیفرى حقوق وارد المنفعه عام کار که

 انینقو در مذکور هاىمجازات و هاروش به توجّه بدون ،(بلژیک پایتخت) بروکسل قضات از یکى همچنین و ،(سوئیس پایتخت)

 7.کردند صادر را المنفعه عام خدمات اشتغال به حکم اطفال، خاص

 هاانزند و کیفرى المللىبین بنیاد و شناسىجرم المللىبین جامعه مانند هایىانجمن و نویسندگان توسط نیز امروزه اندیشه، این

 موضوع ،(Coimbra) کویمبرا در 2586 سال گردهمایى که همانطور. شودمى توصیه آنها سالیانه هاىگردهمایی چارچوب در

 گرنینگن در 2588 سال و (Poitiers) پواتیه در 2587 سال هاىگردهمایی و داد اختصاص المنفعهعام کار به را خود جلسات

(Groningen) 8.شد آزاد محیط در محکومان درمان و اصالح براى قواعد حداقل تدوین و تهیه به منجر 

                                                           
 .63.ص ، تهران، انتشارات فردوسیهای حبس در حقوق کیفری ایرانجایگزین .2833. حسن حاجی تبار، 8

 .56پیشین. ص صانعى، 4

 .203ص ، محمدعلى اردبیلى، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى، هارساله جرائم و مجازات .2854. كاریا، سزارب  6

  .24صین نجفى ابرندآبادى، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى،، على حساى کیفرىتاریخ اندیشه.2858. پرادل، ژان  3

 .236ص ، تهران، نشرمیزان،دادرسى اطفال در حقوق تطبیقى .2853. دانش، تاج زمان  5

 .288.ص 2858پرادل، ژان،  3
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 المنفعه مفهوم کار عام

 هب رفتن جای به جامعه نفع به کاری انجام با تا کندمی پیشنهاد مجرم به دادگاه آن موجب به که است نهادی المنفعهعام کار

 .برآید خویش ارتکابی خطای جبران صدد در زندان

تنها عمومی نه رود، بدین خاطر مفهوم خدماتعمومی از مفاهیم راهبردی و بنیادین حقوق عمومی به شمار میمفهوم خدمات

توان گفت که این دو مفهوم دوشادوش هم دو پایه غیر قابل انکار حقوق کمتر از جایگاه مفهوم اقتدار عمومی نیست؛ بلکه می

 5دهند.عمومی را تشکیل می

ای در برابر سایر خدمات ندارد جزء اینکه هدف آن تأمین منافع عمومی است و عمومی ماهیت ویژهخدمت»به گفته دولوبادر: 

 21«بخشد.ن عامل شخصی است که به خدمتی وصف عمومی میهمی

 گوید:عمومی چنین میپرفسور ژز در تعریف خدمات

گیرند تا ای از زمان معین تصمیم میالمنفعه است که دولت مردان یک کشور در برهههای عامعمومی منحصر به نیازخدمات»

  22«برآورده کنند و...های عمومی یا دولتی ها از طریق سازمانآن نیاز

کند. وی وجود حاکمیت عمومی بررسی میدوگی حقوقدان فرانسوی، حق حاکمیت دولت را انکار و حاکمیت را بر پایه خدمات

داند و معتقد است قدرت و حاکمیت وقتی مشروع را برای دولت به معنی انکار قواعد حقوق در روابط داخلی و بین المللی می

و بر این باور بود  22درت را برای انجام خدمات مورد نظر عموم به کار گیرد و در انجام وظایف قانونمند باشداست که دولت این ق

 23عمومی سازماندهی و نظارت شده توسط دولتمردان در نظر گرفته شود.ای از خدماتکه دولت باید به عنوان مجموعه

 و ستا ضروری اجتماعی متقابل وابستگی توسعه و تحقق برای که است یالمنفعهعام فعالیت عمومیخدمت دوگی لئون نظر از

شود و همچنین خدمات عمومی عبارت است از هرگونه امری که باید از طرف می ارائه گانکنندحکومت نظر زیر مستمر طور به

ای بوده،طبیعت آن به گونهدولت تنظیم، تأمین و کنترل شود؛ زیرا وجود آن برای تحقق و توسعه همبستگی اجتماعی ضروری 

  24است که تأمین آن به طور شایسته فقط به وسیله دولت ممکن و میسر است.

ای هستند که توسط دولت یا قانونگذار تصویب و تصمیم به انجام آن گرفته شود المنفعههای عامعمومی فعالیتدر کل خدمات

المنفعه را به پیروی از قواعد حقوقی خاص یک فعالیت عام و توسط یک شخص حقوق عمومی انجام گردد یا یک نهاد خصوصی

 25که حاوی امتیازات و یا تکالیفی است ارائه نماید.

 تواند یک مفهوم سازمانی و یک مفهوم ماهوی و کاربردی داشته باشد.عمومی میاصطالح خدمات 

                                                           
، فصلنامه «حقوق عمومیده فرمان حقوق عمومی: تأملی درباره اصول و مفاهیم بنیادین » .2890. گرجی ازندریانی، علی اکبر9

 .228صفحه  ،2شماره  ،42دوره  حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی،

 .60 ص نشر میزان، تهران،، کلیات و ایران 2و  2حقوق اداری . 2835. موسی زاده، رضا 20
 .68همان، ص  22

 .9 ص ، تهران،انتشارات سمت،حقوق اداری تطبیقی..2836ر، طباطبایی موتمنی، منوچه 22
 .244 صنشر دادگستر،  تهران، ،حقوق اداری .2839. عباسی، بیژن 28
 .265 ص، طباطبایی 2
 .248 ص ،عباسی 8
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 عملی و است المنفعهعام فعالیت یک یا عمومی نفع هدف و ویژگی دارای اعمال به کاربردی یا ماهوی مفهوم به عمومیخدمات

 و نبخشید مشروعیت مفهوم این عملی فایده است. بوده دوگی لئون تایید مورد مفهوم این و باشدنمی سود کسب منظور به

 26.باشدمی عمومی هایفعالیت کردن موجه

 .ابدیمی تکامل و تحول اجتماعی مطالبات و هاخواسته تحول به توجه با قانونگذار توسط عمومیخدمت شناسایی و تشخیص

ظر از ن... و عمومی سالمت دفاعی، و نظامی امور دادگستری، قبیل از دولت سنتی تکالیف و وظایف به مربوط هایفعالیت همه

 جدیدی هایفعالیت مانند است دشوار عمومیخدمات مفهوم تشخیص موارد دیگر در اما هستند. عمومیخدمات جزء ماهیتی

 ...و  ورزش، نمایش، گردشگری مانند

عمومی تغییر کرده است چون این امور ثابت و غیر متغیر نیستند و همواره با گذشت زمان مفهوم ماهوی و کاربردی خدمات

که در گذشته جنبه خصوصی داشته  عمومی اجتماعیدستخوش تعییرات و تحوالت هستند. زیرا همانگونه که بسیار از خدمات

امروزه جنبه عمومی پیدا کرده است مثالً آموزش و پرورش و بهداشت عمومی. ممکن است بعضی از خدمات جنبه عمومی است 

 27خود را از دست بدهند و جزء امور خصوصی قرار گیرند.

 ایگزینج مساله جهت، همین به .است گرفته قرار فراوانی ایرادات موضوع حبس، مجازات اخیر، هایسال با توجه به اینکه در

 از یکی .است گردیده مطرح جدی طور به باشند دور به آن مفاسد و مضرات از که دیگری مناسبتر هایمجازات با حبس ساختن

 موسسه یک در رایگان کار انجام به علیهمحکوم آن، مطابق کهاست،  المنفعهعام یا عمومی خدمات انجام جایگزین هایمجازات

 محکومیت منفی آثار از جلوگیری رهگذر از علیهمحکوم اصالح و بازپروری جهت در نیز مجازات نوع این شود.می مجبور عمومی

 مسائل سایر و معایب و مزایا اجرا، نحوه و شرایط المنفعه،عام و عمومیخدمات تحقیق، این در ترتیب، بدین باشد.می حبس به

 شده است. ، در حقوق ایران و تطبیق با حقوق انگلیس بررسیآنها پیرامون

 

 المنفعه اهداف کار عام

های خاص هستند. اهداف عمومی، های عمومی و هدفگیرند، شامل دو دسته هدفهایی که در این بند مورد بررسی قرار میهدف

هایی است شوند، اما منظور از اهداف خاص یا ویژه، هدفهای اجتماعی متبلور میاهدافی است که در استفاده از عموم مجازات

قابل حصول هستند. البته ممکن است برخی از اهداف ویژه، به مناسبت در ذیل  المنفعهخدمات عامکه در نتیجه اِعمال کیفر 

 های اجتماعی گنجانده شوند.های دیگر مجازاتبرخی از گونه

 

 های عمومیالف: هدف

-ها، پژوهشرود. در خصوص این هدفهای زندان انتظار میجایگزینگیرند که از اعمال همه در اینجا اهدافی مورد بحث قرار می

 شود.ها در دو بند، به اختصار، بررسی میهای گوناگونی صورت گرفته است. در ادامه این هدف

 

 

                                                           
 .245 ص ،همان 4

 .265 ص، پیشین، طباطبایی موتمنی 2
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 کاهش جمعیت کیفری زندان -1

های زندان آن، کاهش هزینه های اجتماعی، کاهش جمعیت کیفری و به تبعاصوالً هدف نخستین از ابداع و به کارگیری مجازات

 بوده است. از زمان پیدایش تفکرات عصر روشنگری )اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم(، ایده جدید زندان مطرح شد.

های عریض و طویل منجر به استفاده گسترده از کیفر زندان شد و روز به روز بر جمعیت اعمال این مجازات و ساخت زندان

افزوده شد. این روند تا زمان ظهور مکتب دفاع اجتماعی ادامه پیدا کرد. با بیان مکتب در راستای کاهش آثار محکومان به حبس 

آوری، به معنای کنار گذاشتن مطلق کیفر حبس های این مجازات روی آوردند. البته این رویزیان بار ناشی از زندان، به جایگزین

 استار کاهش موارد استفاده از کیفر حبس بودند.نبود بلکه برای بازپروری بهتر مجرمان، خو

ای که باید صرف تغذیه، مسکن، پوشاک های فراوان و هنگفتی را در بردارد. هزینهها هزینهبه هر حال، ساخت و نگهداری زندان

زندانیان، مجرمان خطرناک شود. مهمتر این که بیشتر های اساسی پزشکی هزاران شهروند شود، مصروف مجرمان زندانی میو نیاز

ای )که الزم است از جامعه دور باشند(، نیستند. از دیگر سو، دولت با زندانی کردن افراد مجرم غیرخطرناک و یا مجرمان حرفه

آنکه نسبت به جبران خسارت وارده بر بزه دیده و جامعه عملی انجام شود. شود، بیهای اضافی میای، متحمل هزینهغیرحرفه

. بی 28شودیابد. بنابراین، پافشاری بر مجازات زندان به افزایش هزینه آن منتهی میها افزایش میاینکه، جمعیت زنداندیگر 

ای که بتواند در آنجا برای جامعه، کار سودمند ای( در موسسهتردید، در چنین شرایطی قرار دادن مجرم )غیرخطرناک و غیرحرفه

 خواهد داشت.انجام دهد، نتایج به مراتب بهتری 

های ، پایین بودن هزینهالمنفعهخدمات عامهای اجتماعی و از جمله کیفر ترین دالیل استفاده از مجازاتاز این رو، یکی از مهم

ها را به تواند اعمال ضمانت اجراهای اجتماعی استفاده بیشتری شود، دولت میآن ها نسبت به زندان است. چنانچه از مجازات

 .اداره کند ترطور ارزان

های اجتماعی( به جای کیفر مدار )مجازاتهای جامعهبنابراین، استانداردسازی جمعیت محکومان به حبس از طریق اتخاذ کیفر

 ها و هم در پایین آوردن بار اقتصادی زندان موثر است.حبس، هم در کاهش جمعیت کیفری زندان

 

 بار ناشی از کیفر زندان کاهش آثار زیان -2

، رفع آثار مخرب زندان است. این آثار زیان بار المنفعهخدمات عامهای اجتماعی و از جمله کیفر دیگر از اهداف مجازاتیکی 

های جسمانی و روانی بر زندانی، زوال حس مسؤولیت یا ایجاد پیشینه سوء، پایین بودن تواند در برگیرنده مواردی نظیر، تاثیرمی

 های کارآمد و ... باشد.دان بر خانواده محکوم، بی بهره ماندن جامعه از نیروسطح بهداشت و اخالق، تاثیر زن

های بلندمدت، آن چنان برد و به ویژه در زندانهای منفی جسمانی، هویت محکوم را از میان میبنابراین، زندان عالوه بر پیامد

تهاجمی است که به شکل شورش در زندان، آورد که نتیجه آن پیروی محض یا حالت اختاللی در شخصیت او به وجود می

.عالوه بر این، زدن برچسب مجرم بر محکوم و زندانی و جدا کردن او از 25شوددرگیری با سایر زندانیان و همانند آن آشکار می

پذیری خود را نسبت به کسانی از دست بدهد که او شود که محکوم، حس مسؤولیتجامعه و زندگی در شرایط خاص، سبب می

های مورد قبول جامعه در خود احساس دانند و پس از خروج از زندان، تکلیف کمتری نسبت به رعایت ارزشا از آن خود نمیر

                                                           
 .882. ص 2832. پیشینآشوری،  23

 .40همان، ص  29
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های اجتماعی را از مندی از حقوق و امتیازکند. در نتیجه، فرد زندانی تا اندازه زیادی شانس و فرصت زندگی آبرومندانه و بهره

زندانی، سرپرست خانواده باشد، مشکالت تربیتی و اقتصادی فراوانی برای افراد وابسته به  دهد. به تبع آن، چنانچهدست می

پذیر مانند زنان، تاثیرات جبران ناشدنی را در پی دارد. زندانی های آسیبشود. زندان به ویژه در ارتباط با قشرزندانی ایجاد می

های نیرومند خانوادگی، و عاطفی و گستن آن ها از شبکههای حمایتی، اقتصادی شکستن سازوکارشدن زنان موجب فرو

د که دهشود برخی تحقیقات انجام شده نشان میای و در نتیجه انزوای اجتماعی آنان میخویشاوندی، همسایگی، قومی و قبیله

 وشودها از سوی شوهرانشان میمعموالً زندانی شدن زنان، منجر به طالق آن

دهد که ها نشان میهای منفی زندان است. آمارره ماندن جامعه از نیروی کارآمد، یکی دیگر از پیامداز نظرگاه اجتماعی، بی به

ای(، افراد مستعد کار و فعالیت اجتماعی هستند. با زندانی شدنی چنین افرادی، جامعه بیشتر زندانیان )غیرخطرناک و غیرحرفه

 .21ماندش مهمی از سرمایه انسانی خود محروم میدهد و از بخهای کارآمد خود را از دست مینیز نیرو

یکی از اهداف کیفر زندان، دور کردن بزهکار از جامعه برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تامین امنیت جامعه و شهروندان 

نسی و انحرافات های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد مخدر، اعتیاد، روابط جهای مختلف رفتاراست؛ ولی امروزه ارتکاب گونه

 هاییک از پیامد، هیچالمنفعهخدمات عامهای اجتماعی و به ویژه کیفر شود. نتیجه این که، مجازاتاخالقی در زندان مشاهده می

ا دارد ه، تاثیر مثبتی بر کاهش جمعیت زندانالمنفعهخدمات عامپیش گفته را ندارد یا حداقل تاثیر آن بسیار اندک است. کیفر 

تواند از برچسب زندانی خوردن شخص محکوم، شود. همچنین این گونه کیفری، میهای زندان میکاهش هزینهو موجب 

ها و المنفعه از خطرهای عاماش را حفظ کند. همچنین، اشتغال به کارجلوگیری کند و مجرم را قادر سازد تا روابط خانوادگی

 المنفعهخدمات عامشود.. از این روست که کیفر ای و خطرناک میان حرفهکاهد و مانع تماس محکومان با مجرممفاسد زندان می

للی را در المهای منفی زندان، حتی تحوالت بینهای منفی پیش گفته را داراست. این گونه پیامدقابلیت دفع بسیاری از پیامد

عه، المنفهایی مانند کار عامارگیری جایگزینزمینه واکنش در قبال مجرمان، به استفاده حداقل از مجازات زندان در مقابل به ک

 22جهت داده است.

ترین اشکال تنیبه کردن اشخاص گوناگون، مجبور کردن فرد به انجام کاری است که در حالت عادی تمایلی به یکی از ابتدایی

برای فرد به حساب  کند که همین رنجش و مشقت، عامل تنبیهی و اصالحگرآن ندارد و تا حدّی مشقتی برای او حاصل می

آید. زمانی که فردی مجبور است تا کاری که برایش نا خوشایند است، انجام دهد نوعی احساس تحقیر شدن نیز به وی دست می

هایی که به آن مجبور شده است، وجود ندارد پس این دهد و از آنجایی هم که پاداش، تقدیر و تشکّری متعاقب انجام کارمی

خش تواند تنبیه بسیار اثرب. این مجازات در صورتی که به درستی و در جای خود مورد استفاده قرار گیرد میشودحالت تشدید می

و مناسبی برای مجرمین کم خطری باشد که به راحتی اصالح پذیر هستند و توان بازگشت فوری به آغوش جامعه را دارند پس 

ها به هدر دهیم از آن به نفع جامعه سود بریم و فرد رانیز اصالح نماییم و بهتر است به جای آنکه توان و انرژی آنها را در زندان

 اورا از خطرات زندان به دور نگاه داریم.

                                                           
، تهران: راهكارهای کاهش جمعیت کیفری زندانزندان؛ راه حل یا مشكل؟، مجموعه مقاالت . 2833منصورآبادی، عباس . 20

 .93میزان. ص 

، دانشگاه جایگزین های مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. 2856جانی پور، علی کرم.  23

 .262تهران. ص 
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 های ویژه ب: هدف

 شوند. البته، ممکن است برخی، حاصل میالمنفعهخدمات عامهایی بیان می شود که در نتیجه استفاده از کیفر در این بند، هدف

های مجازات اجتماعی شوند، به مناسبت از سایر گونهذکر می المنفعهخدمات عامهایی که به عنوان هدف خاص کیفر از هدف

 گیرند.نیز منتج شود. به هر حال، این هدف در سه بند به شرح ذیل مورد بررسی قرار می

 مدت های کوتاهاجتناب از کیفر حبس -1

. چرا که این گونه 22مدت استهای کوتاهشود، اجتناب از کیفر حبسدنبال می نفعهالمخدمات عامهایی که در از جمله هدف

های کوتاه مدت در های ناگوار حبسشود. از این روست که پیامدها، در اغلب موارد، موجب غیراجتماعی شدن مجرم میحبس

ا( هاعتیاد(، اخالقی )به لحاظ تورم جمعیت در بندشناختی )تکرار جرم و های مسری(، جرمهای بهداشتی )انتقال بیماریزمینه

(. زیرا 2، 2385)بولک،  23اندشناسان، تذکر داده شدهشناسان و کیفرو اجتماعی )انقطاع شغلی و خانوادگی( بارها از سوی جرم

خلل  شغلی او، –گی پذیری بزهکار و روابط خانوادانگیزی است، در فرایند جامعهگونه حبس فاقد خصیصه ارعابضمن آنکه این

 ها، معموالً خطرناک نیستند.کند؛ حال آنکه بزهکاران مشمول این حبسایجاد می

کند. به دالیل مذکور، الزم است درمانی کفایت نمی –های اصالحی ها برای اجرای برنامهاز سویی دیگر، مدت این گونه حبس

یار ، کیفر جایگزینی است که به دلیل فواید بسالمنفعهدمات عامخبینی شود. ها پیشکه جایگزینی مناسب برای اینگونه حبس

ای، از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و حقوقدانان به سیاستگذاران کیفری در بازپروری مجرمان غیرخطرناک و غیرحرفه

ها و مضرات زندان خطر المنفعه، ازهای عامآن است که کار المنفعهخدمات عامهای کیفر پیشنهاد شده است. از جمله فایده

شود. همچنین، از پاشیدگی خانوادگی ای و خطرناک میهای کوتاه مدت با بزهکاران حرفهکاسته و مانع تماس محکوم به حبس

و در بازاجتماعی کردن این گونه بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم از سوی  24کندو اجتماعی محکومان به حبس جلوگیری می

 زایی دارد.آنان، تأثیر بس

 مشارکت دادن جامعه در بازپروری بزهکاران  -2

ایی با دستگاه قض –ها مانند شهرداری –های دولتی المنفعه بدلیلی است که مستلزم همکاری جامعه کارفرمایان موسسهکار عام

ه انجام شود نه لزوماً برای شود؛ زیرا این کار باید برای جامعاست. بنابراین نمادی بارز از سیاست جنایی مشارکتی تلقی می

های مهم سیاست جنایی مشارکتی )یعنی شرکت دادن مردم در پاسخ به پدیده مجرمانه( تضمین دستگاه قضایی یکی از هدف

. بنابراین، سیاست جنایی 25)مجازات( و بازپذیری اجتماعی بزهکاران استحق امنیت با ترکیب هوشمندانه پیشگیری سرکوبی

با همجواری زمانی و مکانی دست اندرکاران دولتی و جامعوی، به پیشگیری از سرکوب کیفری بزهکاری و نیز  تواندمشارکتی می

 بازپذیری اجتماعی بزهکاران، کمک شایانی کند.

                                                           
تهران: (، PRIالمللی ) . ترجمه سازمان اصالحات جزایی بین2838.خدمات عام المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس 22

 32، ص وفاق

 2، تهران: مجد. ص دآبادی، ترجمه علی حسین نجفی ابرنیفرشناسی. ک2836بولک، برنار. 28
 .689نجفی ابرندآبادی، پیشین.ص  24

 236همان،ص  26



 259-215، ص   2931 اسفند،  2 جلد، 12 حقوق و علوم قضایی ، شماره
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

310 
 

الیحه  2های اجتماعی جایگزین زندان، در ماده به دلیل اهمیت این مدل سیاست جنایی است که نویسندگان الیحه مجازات

زیرا اجرا و اعمال «. شودهای مدنی ... اعمال میهای اجتماعی جایگزین زندان ... با مشارکت مردم و نهادمجازات»رند: دابیان می

های اجتماعی( به همکاری جامعه مدنی، یعنی )به عنوان یکی از مجازات المنفعهخدمات عامها و به ویژه کیفر این مجازات

 26( و مردم نیازمند است.NGOغیردولتی ) هایهای مردم نهاد یا سازمانسازمان

ری پذیدهد که فرایند جامعهنشان می –مانند ژاپن و سوئیس  –ترین آمار جرم را در سطح جهان دارند هایی که کمتجربه کشور

کردن پذیرافراد در این جوامع، فرایندی درست و موفق بوده و خانواده، مدرسه، کلیسا، کارفرمایان و ... نقش موثری در جامعه

پذیری افراد را آسان تر ها و جلوگیری از سست شدن آن ها، فرایند جامعهافراد دارند. از این رو، گسترش و تقویت این نهاد

دهد تا در پیشگیری از تکرار جرم سهیم باشد؛ به این ترتیب به جامعه مدنی امکان می المنفعهخدمات عام. بدین سان  27کندمی

دهد و فرایند بازپذیری فرد مجرم را کوتاه می کند. در نتیجه ین خدمات را در مسیر انطباق با جامعه قرار میکه انجام دهنده ا

 کند.از سقوط مجدد او در بزهکاری نیز جلوگیری می

 پیشگیری از تکرار جرم از طریق تسهیل توان بخشی اجتماعی مجرم بزهکار -3

عمومی تحمل کند و از سویی دیگر، دهد تا مجازاتش را با ارائه خدماتاز یک سو، به مجرم امکان می المنفعهخدمات عامکیفر 

 دهد که با پذیرش مشارکت جرم در کار خیریه، به توان بخشی اجتماع مجرم یاری رساند.به اجتماع امکان می

نایت به ناکارآمدی زندان در زمنیه بازدارندگی، های اجتماعی جایگزین زندان آمده که با عدر مقدمه توجیهی الیحه مجازات

های اجتماعی جایگزین زندان در راستای اصالح و درمان بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع، مجازات

این  2ماده  بازپروری و اصالح مجرم از طریق پذیرفتن دوباره او در اجتماع، نیازمند تصویب قانونی توسط قوه قمننه است. در

با مشارکت مردم  المنفعهخدمات عامهای اجتماعی از جمله کیفر الیحه به توان بخشی اجتماعی مجرم از طریق اعمال مجازات

 های مدنی، اشاره کرده است.و نهاد

در برابر جرم  کند تا افزون بر ادای دین خود به جامعه، این فرصت را برای مجرمان فراهم میالمنفعهخدمات عاماجرای کیفر 

های جدیدی را نیز )که در بازگشت دوباره به جامعه موثر است( فرا گیرند. با تحقق بازاجتماعی شدن این ارتکابی خود، مهارت

هایی است که به ارزیابی میزان توان به عدم تکرار جرم از سوی آنان، امیدوار بود. موید این گفته، پژوهشگونه بزهکاران، می

ها، میزان تکرار جرم در مجرمان محکوم به کیفر پرداخته اند. براساس یکی از این پژوهش المنفعهخدمات عام اثربخشی کیفر

درصد افراد وظایف کار خود را با  41در مقایسه با مجرمان محکوم به حبس، کمتر است. همچنین بیش از  المنفعهخدمات عام

ه نحوی تر می کند؛ بتر و پاسخ گوشان مسؤولان را نسبت به جرایم ارتکابیرسانند. این گونه کیفر، مجرمموفقیت به انجام می

ا را هکنند تا حس بهتری نسبت به خودشان داشته باشند و آناین تجارب کمک می»شود. که حمایت عمومی نیز برانگیخته می

 برخی دیگر از مطالعاتی«  بی را جبران کنندسازد تا حق خود را نسبت به جامعه ادا کنند و صدمات ناشی از جرایم ارتکاقادر می

 خدماتهای جبران خسارت از طریق که در این زمینه انجام گرفته، حاکی از کاهش تکرار جرم افرادی است که در این نوع برنامه

چندین ساعت کار  ای به نام امرار معاش است که افراد )به ویژه جوانان(اند. یک نمونه از آن، برنامهشرکت داشته المنفعهعام

                                                           
 226همان.ص  23

مقاالت راهكارهای اندیشه های مجازات و عومل موثر بر حجم جمعیت کیفری، مجموعه . 2833داودی گرمارودی، هما.  25
 38، تهران: میزان.ص کاهش جمعیت کیفری زندان
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. همچنین پژوهش دیگری وجود دارد که موید اثربخشی 28دهند تا خسارت وارد بر بزه دیده را جبران کنندخدماتی انجام می

درصد محکومان  53در بازپروری مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم از سوی آنان است. به عنوان نمونه،  المنفعهخدمات عامکیفر 

، در مقایسه با محکومان به کیفر حبس، پس از اجرای حکم نسبت به المنفعهخدمات عاماعی از جمله کیفر های اجتمبه مجازات

یزی راند. یا درصد باالیی از محکومان به این کیفرها، برای دوره بعد از محکومیت خود برنامهکار خالف خود احساس پشیمانی کرده

ایان محکومیت خود، توسط دیگران و والدین پذیرفته خواهند شد یا عده کثیری . یا اغلب آن ها معتقدند که پس از پ25کرده اند

 . 31اند که پس از دوره محکومیت خود به صورت فعال به دنبال کار یا تحصیل خواهند رفتاز آنان اعالم کرده

ری ان و شیوه مثبت و موثای برای تقویت و گسترش احساس مسؤولیت در مجرمالمنفعه را می توان وسیلهبدین ترتیب، کار عام

، عهالمنفخدمات عامبخشند. های ارتکابی آنان به شمار آورد که رشد شخصی و عزت نفس مجرم را نیز ارتقا میبرای خسارت جرم

تواند به او، به عنوان یک عنصر سودمند و سازنده دهد که هر چند جامعه از مجرمیت او متاثر شده است، اما میبه مجرم نشان می

ای از مجازات و بازسازی است که در کنار هم، موجبات بازسازگاری مجرم را المنفعه آمیزهز بنگرد. به عبارت دیگر، کار عامنی

المنفعه، فراهم کردن یک مجازات اجتماعی ارزشمند و سودمند های عامتوان گفت که هدف کار. بنابراین می32کندفراهم می

 شدن، اصالح و کاهش تکرار جرم شود.تواند باعث بازاجتماعی است که می

 

 المنفعههای کار عامگونه 

 مختلف هایکشور در و بوده تلقی حبس جایگزین کارآمدترین و بهترین رسدمی نظر به که اجتماعی، مجازات این موجب به

 نآ موجب به و اند،داشته موفقی بسیار تجربیات زمینه این ودر بوده اجرا حال در... و آلمان آمریکا، فرانسه، کانادا، نظیر دنیا

 اجتماعی، خدمات ارائه مراکز بهزیستی، بیمارستان، نظیر المنفعهعام یا عمومی نهاد یک در که گرددمی ملزم علیه محکوم

 .نماید اقدام معینی ساعات طی و معین زمان طول در رایگان کار به آن امثال و دولتی هایو نهاد ادارات و هاشهرداری

 اجتماع هپیکر در کیفر این انجام بر مجرم رضایت اعالم محور،جامعه هایکیفر سایر به نسبت کیفر این خاص هایویژگی از یکی

 تلمخ نظم ترمیم و دیده بزه از خسارت جبران هدف با و بزهکار خطرناکی میزان لحاظ با کننده رسیدگی دادگاه واقع، در. است

 عنف به کاری چنین انجام بر رضایت صورت در که داردمی اعالم وی به رایگان، کار یک انجام رهگذر از او وسیله به جامعه شده

 .بخشدمی رهایی حبس از را وی جامعه،

 آن اجرایی نامه آیین و 75 مواد موجب به حبس، مجازات تعیین جای به تواندمی دادگاه نیز، رایگان عمومیخدمات خصوص در

 انجام به را وی فوق، در مذکور هایمالک و وی مهارت به توجه با و علیه محکوم رضایت با موصوف، قانون 84ماده همچنین و

 المنفعهعام یا و عمومی و دولتی هاینهاد کلی بطور و خیریه مراکز و هابیمارستان و هاشهرداری و دولتی ادارات در رایگان کار

                                                           
 54.(، ترجمه حمید مرعشی، چاپ نخست، تهران: قوه قضائیه،ص 2838دادرسی ویژه نوجوانان )مجموعه سخنرانی ها( ) 21

چاپ  اطفال(،مفهومی جدید از حكم محرومیت از آزادی )گزارش کارگاه های آموزشی ویژه .  2830مقاره عابد، منصور. 21

 .86نخست، تهران: یونیسف. ص 

، فصلنامه سیاست جنایی قضایی ایران در قبال کودکان بزهكار، جلوه ها، چالش ها و آثار(، 2833خواجه نوری، یاسمن ) 10

 280 .4مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 
 865آشوری، پیشین، ص  13
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 فرد متعارف معاش امرار از مانع هرحال در و تعیین قانونی هایمالک طبق نیز عمومی خدمت ارایه ساعات لیکن نماید محکوم

 اشتیبهد و فنی هایمحافظت و نوجوانان، زنان کار شرایط جمله از قانونی مقررات و ضوابط همه رعایت با البته و شودنمی محکوم

  32.است آورزیان و سخت هایکار خاص ضوابط و

. کندمی رشد نیز خدمات یابد،می افزایش هانیاز که نسبت هر به و دارد اجتماعی هاینیاز تنوع به تام بستگی عمومیخدمات تنوع

 رحش به عمومیخدمات انواع صورت این در. گیرد قرار عمومیخدمات بندیطبقه اساس و پایه تواندمی اجتماعی هاینیاز بنابراین

 .شودمی بندی دسته ذیل

 .یعال موسسات تا...و متوسطه، دبستانی پیش آموزشی مراکز نظیر عمومی موسسات طریق از وآموزشی تحصیلی خدمات -2

 .درمانی تشخیص مراکز، بیمارستان، بهداشت خانه ها،داروخانه نظیر عمومی موسسات و درمانی بهداشتی خدمات -2

 .وتلگراف پست مراکز، کشتیرانی، آهن راه خطوط، هابزرگراه و اصلی هایراه ایجاد نظیر ارتباطی خدمات -3

 .وتلگراف پست مراکز کشتیرانی،، آهنراه خطوط، هابزرگراه و اصلی هایراه ایجاد نظیر ارتباطی خدمات -4

 .و نفت گاز، از برق اعم انرژی به مربوط خدمات -5

 .آشامیدنی نظیر آب رفاهی خدمات -6

 33.گردشگری مراکز، پارک نظیر تفریحی خدمات -7

 قرار المنفعهعام امور انجام مسیر در زندان، در نگهداری جای به را اندنشده مرتکب مهم جرائم که هاییآن و خطرکم مجرمین

 هر و خدماتی، مهندسی درمانی، فنی امور در نمونه عنوان به او، مهارتی زمینۀ در متخصص مجرم یک تخصص از مثال. گیرند

 .کنیم استفاده حبس مجازات جای به دیگری مفید تخصص

 یدمف هایکار انجام بر عالوه گرفت، خواهیم کار به جامعه برای انتفاعی عملیات یک در نیز را مهارت فاقد مجرمین اینکه ضمن

 هستیم. حبس جایگزین های مجازات با آنان دیده آسیب شخصیت و کرامت ترمیم درصدد مجرمین قبیل این توسط

اجتماع محور( طرحی با این عنوان نیز توسط مدیر کل استان مازندران مطرح های جایگزین زندان )خدمات در ارتباط با برنامه

 در این طرح انواع کار در امور مختلف پیش بینی شده است از جمله:34گردیده که در خور تامل و توجه است.

 های کشاورزی و دامپروری به جای زندان. کار در پروژه2

 معدنی به جای زندان.کار در پروژ های2

 های صنعتی به جای زندانکار در پروژه. 3

 یهایجایگزین چنین. است جایگزین هایمجازات دیگر از نیز انسانی خدمات و المنفعهعام مراکز در ساعت چند روزانه گذراندن

 ارک انجام از توانمی نوجوانان و اطفال خصوص در مثال. بود خواهد بهتر او تربیت برای تنبیهی هر از بزهکار اطفال مجازات برای

                                                           
 معلو دانشگاه شناسی جرم و کیفری حقوق دکترای دانشجوی و المرد انقالب و عمومی دادستان جانشین رحیمیان، رضا82

  تهران قضایی

مدرس علوم  "حبس خانگی" .2830.خالقی ابوالفتح، مشترک با نجفی ابرندآبادی علی حسین، حبیب زاده محمدجعفر 88

 ، 4انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، شماره 

 28، ص مجله کانون اصالح و تربیت ،حبس و جایگزین آن. 2838داود.  محمدی،84
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 اغبانیب المنفعه،عام کار انجام برای بهزیستی سازمان به هفته پایانی روزهای در بزهکار نوجوان مراجعه والدین، نظارت با خانه در

 .کرد استفاده مدت کوتاه حبس مجازات جای به کردن ورزش ساعت چند روزی خدماتی، موسسه یک در

 نتیجه گیری:

مدّت به دور خواهیم بود و باری بر دوش دولت و های کوتاهالمنفعه نه تنها از آثار سوء حبسمجازات خدمات عامگیری از با بهره

اید هایی که بتوانیم از مجرمین برای انجام دادن یکسری از فعّالیّتکنیم و میدهیم بلکه به نفع آنها اقدام میجامعه قرار نمی

رسانی به مردم ها اجبار فرد به خدمتها در دسترس هستند استفاده کنیم. بجز اینم دادن آناجرا شود امّا افراد کمی برای انجا

کند اقدامی نکند که ضرری به گردد و در آینده نیز سعی میپذیری مجرم نسبت به جامعه میسبب تحریک حس مسئولیت

گیرد بازگشت فرد به جامعه ر ارتباط با مردم صورت میاش وارد آورد. به عالوه به دلیل اینکه مجازات درون خود جامعه و دجامعه

گیری محکوم یا طرد او توسط سایرین وجود ندارد و توان تطابق با جامعه را هم افزایش گردد و موجبی برای گوشهتسهیل می

ی برایشان کنند وی خطر زیادشود مردم نیز احساس میدهد. زمانی که مجازات سبکتری برای شخصی در نظر گرفته میمی

بب آیند و این خود سندارد و بهتر با او کنار خواهند آمد. این قبیل اقدامات عاملی برای تقویت حس مفید بودن نیز به حساب می

 تواند سبب ساز ارتکاب جرم باشد.گردد عاملی که فقد آن خود میافزایش اعتماد به نفس می

گردد به ینی که متأسفانه اکثراً هم از افراد جوان جامعه هستند میهمچنین موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی کار مجرم

 تواند در جهت عمرانهای زندان به فراموشی سپرده شود میجای اینکه این نیروی سرشار بی جهت از بین برود و در پشت میله

 و آبادی مملکت استفاده شود و خدمتی به توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد.

جویی عظیمی خواهد بود زیرا نه تنها نیازی به صرف ای برای دولت به دست خواهند آمد و صرفهبدون هیچ هزینه تمام این مزایا

هایی که مورد حکم واقع خواهند شد نخواهد هزینه برای مجازات مجرم نیست بلکه نیازی هم به هزینه کردن برای انجام کار

 بود.

های درست و دقیق و ریزیتر است و اگر با برنامهبرای جامعه از مجازات مفید در کل محکوم کردن به خدمات اجتماعی رایگان

ش اکند و به خانوادهتواند سبب پیشگیری از تکرار جرم گردد. چهره مجرم را مخدوش نمیهای کافی صورت گیرد میبا نظارت

وی  پردازد. اینگونه اکثر وقتنیز به خدمت می های شغلی خود ساعاتی رارساند و فرد در کنار پیگیری فعّالیّتنیز آسیبی نمی

 . برنامگی را که یکی از دالیل مؤثر در ارتکاب جرم است را نیز رفع خواهد کردنیز پر خواهد شد و مشکل بیکاری و بی

را با  واقبیتواند عباید در نظر داشت که انتخاب فرد مناسب برای این مجازات کاری بس دشوار است زیرا انتخاب فرد ناالیق می

 خود به دنبال داشته باشد و فرد مجرم بتواند با حفظ ظاهر، خود را خوب جلوه دهد و اینگونه از مجازات شدیدتر فرار کند.

ای هستند که با کمی دقّت و ها نیز به گونهآید و بیشتر آنآثار منفی این مجازات در مقابل نتایج خوب آن کمتر به چشم می

 ها جلوگیری به عمل آمورد. توان از آنتالش می
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