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معاون سابق دادستان تهران:

تعیین مدت
مجازات حبس
با قاضی است

حادثه

مرجان همایونی
خبرنگار

فخرالدیــن جعفــرزاده  -معــاون
ســابق دادســتان تهــران و وکیــل پایــه
یــک دادگســتری  -در گفتوگــو بــا
خبرنــگار «ایــران» دربــاره آخریــن
وضعیــت پرونــده محمدعلــی نجفــی
پــس از رضایــت خانــواده «اســتاد»
و شــرایط آزادی او میگویــد :وقتــی
قتلــی رخ میدهــد براســاس قانــون و
آنچــه شــارع مقــدس (بــر اســاس آیــه
 ۳۳از ســوره مبارکــه اســرا مبنــی بــر
«ومــن قتــل مظلومــا فقــد جعلنــا لولیــه
ســلطانا»)مقرر کــرده حــق قصــاص
برعهــده اولیــای دم اســت .اولیــای دم
چــون صاحــب حــق هســتند در هــر یــک
از مراحــل رســیدگی میتواننــد نســبت
بــه حــق شــان اعمــال نظــر کننــد کــه
ایــن میتوانــد اجــرای حکــم باشــد یــا
گذشــت از اجــرای حکــم و مصالحــه
بــدون عــوض یــا بــا عــوض و ایــن حقــی
اســت کــه هــم در قــرآن و هــم در مــاده
 347قانــون مجــازات اســامی آمــده
اســت.
از آنجــا کــه قصــاص حــق النــاس اســت
وقتــی اولیــای دم گذشــت کردنــد
مجــازات ســاقط میشــود و مــوارد
متعــددی در قانــون داریــم کــه از مــوارد
ســقوط مجــازات هاســت .یکــی از ایــن
موارد گذشــت شــاکی یــا گذشــت اولیای
دم اســت کــه در ایــن پرونــده اولیــای دم
بزرگــواری کردنــد و مجــازات قصــاص از
گــردن دکتــر نجفــی برداشــته شــد.

ایــن قاضــی بازنشســته در پاســخ بــه
ایــن ســؤال کــه بــا گرفتــن رضایــت ،چــه
اتفاقــی در پرونــده رخ خواهــد داد و آیــا
نجفــی میتوانــد بــا وثیقــه آزاد شــود
میگویــد:
وقتــی حــق قصــاص توســط اولیــای دم
ســاقط شــد طبیعــی اســت کــه مجــازات
قصــاص ســاقط میشــود .البتــه ایشــان
بــه خاطــر نگهــداری اســلحه غیــر مجــاز
نیــز محکومیتــی دارنــد .صــرف نظــر
از آن در مــورد قتــل ،حــق قصــاص

اســت و میتوانــد (بــا رعایــت جهــات
تخفیــف منــدرج در مــاده  ۳۸ق م ا)
حتــی  6مــاه مجــازات حبــس نیــز بــرای
متهــم در نظــر بگیــرد.
جعفــرزاده دربــاره اینکــه آیــا میتــوان
حبــس را بــه جــزای نقــدی تبدیــل کــرد
نیــز اظهــار مـیدارد :ایــن نــوع مجــازات
حبــس قابــل تبدیــل بــه مجــازات نقدی
نیســت امــا در حبــس تقلیــل مجــازات
داریــم ،البتــه در قانــون ســابق ایــن
حبــس قابــل تبدیــل بــود امــا در حــال
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ســاقط میشــود امــا بــه موجــب مــاده
 612قانــون مجــازات اســامی بخــش
تعزیــرات بایــد جنبــه عمومــی جــرم
نیــز در نظــر گرفتــه شــود .کــه طبــق
ایــن قانــون مجازاتــش ســه تــا  10ســال
حبــس اســت البتــه تعییــن میــزان ایــن
مجــازات در اختیــار قاضــی محکمــه

حاضــر مجــازات حبــس قابــل تبدیــل
بــه جــزای نقــدی نیســت .تخفیــف نیــز
شــرایطی دارد از جمله گذشــت شــاکی،
شــرایط و اوضــاع و احوالــی کــه جــرم در
آن واقــع شــده و برخــی شــرایط دیگــر
کــه قاضــی میتوانــد بــا در نظــر گرفتــن
آنهــا مجــازات حبــس را تقلیــل دهــد.
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وقتــی قصاص ســاقط شــد ،متهــم دیگر
حکــم قطعــی نــدارد و قابــل تجدیــد
نظــر اســت کــه قاضــی دادگاه میتوانــد
متناســب بــا اتهــام فعلــی مجــرم قــرار
بازداشــت وی را بــه قــرار وثیقــه یــا
کفالــت یــا هــر نــوع قراردیگــری تبدیــل
کنــد .قــرار وثیقــه بایــد متناســب بــا نــوع
اتهــام و نــوع مجازاتــی کــه قانونگــذار
در نظــر گرفتــه ،باشــد امــا معمــوالً
قــرار وثیقــه  100میلیــون تومــان یــا 50
میلیــون تومــان ،بســتگی به نظــر قاضی
دادگاه دارد و کامــاً در اختیــار قاضــی
اســت ،قــرار تأمیــن بــرای دسترســی بــه
متهــم بــرای اجــرای مجــازات اســت.
وقتــی مجــرم در دســترس باشــد نیــازی
بــه قرارهــای ســنگین و چنــد صــد
میلیــاردی نیســت.
ایــن وکیــل دادگســتری دربــاره
مجــازات دو ســال حبــس بــه خاطــر
حمــل ســاح غیــر مجــاز نیــز میگویــد:
مجــازات جنبــه عمومــی قتــل عمــد بــا
ایــن مجــازات قابــل جمــع نیســتند .در
قانــون مجــازات جدیــد بــه تعــدد جــرم
نــگاه ویــژهای شــده و قانونگــذار گفتــه
کــه فقــط یکــی از ایــن مجازاتهــا
اجــرا میشــود .فــرض کنیــد بــرای
قتــل عمــد ســه ســال حبــس میدهنــد
و دو ســال هــم بــرای حمــل ســاح
حبــس دارد کــه همــان ســه ســال اجــرا
میشــود .امــا اگــر مجــازات جنبــه
عمومــی جــرم کمتــر از دو ســال باشــد،
مجــازات دو ســال حبــس بــه خاطــر
حمــل ســاح را برایــش در نظــر
میگیرند.
جعفــرزاده دربــاره شــباهت ایــن
پرونــده بــا ســایر پروندههــای قتــل
بیــان مــیدارد :بــه نظــر مــن هیــچ
پرونــدهای شــبیه هــم نیســت .از نظــر
پلیــس علمــی ممکــن اســت بگوییــم
شــبیه هــم هســتند ولــی از نظــر قضایــی
و حقوقــی هیــچ پرونــدهای شــبیه
پرونــده دیگــر نیســت .در ایــن پرونــده
یــک طــرف قضیــه دکتــر نجفــی اســت
و طــرف دیگــر هــم خانــم اســتاد کــه
هــر دو تحصیــات عالیــه داشــتند و
بــا پروندههــای دیگــه الاقــل از حیــث
اصحــاب پرونــده ،تفکــرات ،افــکار
اولیــای دم و متهــم متفــاوت اســت و
نمیشــود باهــم قیــاس کــرد.

