چرا حبسزدایی تبدیل به رویه قضایی نشده است؟

طرح :هانی انصاری ایران

مجازاتهای جایگزین حبس از اقدام تا عمل
حمیدرضا بازگشا
روزنامهنگار

از نگهــداری از حیوانــات مصــدوم گرفتــه تــا نظافــت
مدرســه،حفظآیاتوســورههاییازقرآنکریم،مطالعه
نهجالبالغه،راهاندازیکانالتلگرامیبااهدافآموزشی
و...اینهــاکارهــاوفعالیتهاییداوطلبانــهخودجوش
نیستندبلکهاحکامیاســتکهبرخیازقضاتدرطول
ســال96وســالهایگذشــتهدرمحکومیــتمتهمــان
محکمهخودصادرکردهاند.احکامیکهب هصورتکلیاز
آنهابهعنواناحکامجایگزینحبستوصیفمیشود.
احکامجایگزینحبسسالهاســتکهموردتشــویقو
تأکیدمسئوالنقضاییاستورئیسقوهقضائیههمواره
بهقضاتســفارشکردهکــهازاحــکامجایگزینحبس
بهعنوانیکیازاختیــاراتخودوهمچنیــناقدامیکه
باعثمیشــودحبسبهعنواننخستینراهبرایتنبیه
مجرمانتلقینشوداستفادهکنند.بااینحالهرچندبه
صورتپراکندهبرخیقضاتازایناختیارخوداستفاده
میکنندوگاههمایناختیارباابتکارونوآوریقضاتهم
همراهمیشوداماهنوزاحکامجایگزینحبسبهرویهای
معمولدردستگاهقضاییتبدیلنشدهاست.
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عباسکریمی اســتاد دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران در
همیــنزمینهبه«ایران»میگوید«:سیاســتهایمشــخصی
در مورد مجازات جایگزین در نظام قضایی کشــور وجود ندارد
واینامربیشــترناشیازنداشــتنقوانینروشنوشفافاست.
بایددرنظامحقوقیکشــورقبــلازمباحثمجازاتجایگزین
زنــدان،راهکارهایجایگزینمجازاتهاموردتوجهقرارگیرد.
نبودن بحث زمان قهری یعنی مسئولیت مدنی سبب شده تا
قانونگذار در کشــور دائم بهمجازات زندانمتوسل شود این در
حالیاســتکهدربسیاریازجرایممالیاگرافرادآگاهشوندکه
بایدجبرانخســاراتکنندنیازیبهزنداننیست.زندانگاهی
بــرای افرادی که گرفتار این مســائل هســتند ،اهمیتــی کمتر از
مجازاتهــایمالیداردیعنیندامتگاههــاازجرایمپرداخت
خسارت بهتر و مناسبتر است .متأسفانه در کشور نظام زمان
قهــریبــهصــورتکامــلدیــدهنشــدهوازقواعــدوزمینههای
موجوددرفقهاسالمینیزاستفادهکاملینشدهاست».
وی میافزایــد« :تراکــم رو بــه فــزون زندانیــان در کشــور
ســبب ارائــه راهکارهای مختلفــی از ســوی قانونگذاران شــده
وبــرهمیــناســاسنیــزهماکنــوندســتقضــاتدرتعیین
مجازاتهابســیارگســتردهاســتوهمینامرنیزسببشدهتا
شــاهدصدورمجازاتهایگوناگــونومتفاوتیبراییکجرم
مشترکباشیم.متأسفانه گاهیشاهدمجازاتهایهمزمان
حداکثری یــا حداقلی افراد برای یک جرم مشــترک هســتیم.

همچنین روشهای روشنی برای راهکارهای پیشبینی شده
برایمســألههمچونزندانبــازیاآزادیهایمشــروطوغیره
مشــخصنشــدهوبهنوعیســلیقهایاســت».کریمــیادامه
میدهد« :تقســیمبندی جرایم و مجازاتها بر اســاس نظام
اســامیوقواعدعمومیمدنــییکی ازراهکارهایی اســتکه
میتوانــد برای این امــر مفید باشــد .جرایم در نظام اســامی
به ســه دســته تقســیم میشــوند؛ حدود بیشــتر برای ارعاب و
ترساندنافرادتاجرمیمرتکبنشوند،قصاصبرایحمایت
ازفردیاســتکهبهســببجرمیلطمهوآسیبدیدهاستو
درتعزیــراتنیــزهدفاصلــیتادیب،تنقیــحوتعزیرمجرم
است.هماکنوناغلبمجازاتهایجایگزیندرامرتعزیرات
اســتوایندرحالیاســتکهبایدبرایهرکدامازاینجرایم،
مجازاتهایجایگزینجداگانهایدیدهشود.بایدشیوهکاردر
بحث مجازاتهای جایگزین برای هر ســه دستهبندی مذکور
متفاوتدیدهشودواگردرامرقصاصنیزجرممتهمبهسبب
بخشودگیشاکیبهزندانتبدیلشدنیزبایدجرایمجایگزین
زندانبهنحویدیدهشودکهباطبیعتقصاصسازگارباشد».
وی میگوید« :متأســفانه رفتن به ســمت زنــدان در نظام
قانونگذاری ما امر بســیار دم دســتی و ســهل الوصول قلمداد
شــدهاســتدرحالیکهبســیاریازجرایمرامیتــوانازطریق
پیشبینیخســارتومســئولیتمدنیجلوگیریکــردومانع
انجامششد.اینکهگفتهمیشوددرکشورمشکلکمبودقانون
نداریموبالعکسباتراکمقوانینمواجههستیمرانمیپذیرم
وبــرایــنباورمبایــدتمامیزوایــایزندگیکنونیشــهروندان
قانونمندشــود.اینیکاصلاستکهاگردستافراددرامری
بســیاربازباشــدنمیتوانشــاهدبروزفســادنشــدواینامردر
قضاوتنیزصادقاست.واقعیتایناستکهبرخالفادعای
برخــیافرادمادرکشــورباکمبــودقانونبهصــورتاعمکلمه
همچونآییننامه،مصوبه،بخشنامهوغیرهمواجههستیم».
شاکیانمیانهایبااحکامجایگزینندارند
همچنینقاضیمتینراسخبه«ایران»میگوید«:متأسفانه
درامــرمجازاتهایجایگزیــنحبسدرکشورفرهنگســازی
زیــادیانجــامنمیشــود.ایــنیــکواقعیتاســتکــهبرخی
شهروندانهنگامیازپزشکیتعریفوتمجیدمیکنندکهآمپول
وقرصبیشتریبدهدواگرپزشکیفقطبهطولدرمانبیماربر
اساسدانشعلمیویافتههایشبیندیشدوداروییبهویندهد
آنرافــردیمتخصصنمیپندارند.اینمســألهبینقضاوت
نیزوجــوددارد کهاگرقاضیبــهطورنمونهبهمجرمحکمچند
ساعتکاردرمسجدیامرکزآموزشیدهدبرایبرخیخندهدار
جلوهمیکند».ویمیافزاید«:جامعههنوزبهاینرشدنرسیده
اســتوحتیدربینگروههایفرهیخته پذیرفتهنشــدهاســت.
البتهدســتقضــاتدرموردمجازاتهــایجایگزینحبسبه
سببوجودمبانیقانونیاشبازاستامامتأسفانهنگاهاغلب
شــکاتبهمجازاتب هصورتزندان،شــاقوغیرهاستتاآالم
ودردشــانالتیــامبخشــد.نیازمنــدفرهنگســازیدراینزمینه
هستیمتاشهروندانبهاینامربرسندکهایناحکامقضایینیز

نوعدیگریازمجازاتاند».اینقاضیدادگســتریخاطرنشان
میســازد«:قــوهقضائیهدراینشــرایطبایدنقشصفشــکن
داشتهباشدوبایدقضاتهمازهوچیگریهایجامعهنترسند
واحکامشانراارائهدهندتااینفرهنگدرجامعهنهادینهشود.
قوهقضائیههمچنیــنبایدازاینقضاتصفشــکنحمایت
کندچراکهاینقضاتبهتنهایینمیتوانندبهنتیجهمناسبو
مطلوببرسند».
فناوریدرخدمتاحکامجایگزین
محمدجوادشریعتباقریرئیس دانشگاه علوم قضایی
نیزدرهمینزمینهبه«ایران»میگوید«:منظورازمجازاتهای
جایگزیــنحبسایناســتکــهتالشمیشــودتااززنــدانکه
مهمترینوشایعترینمجازاتیاستکهدرنظامهایمختلف
حقوقینسبتبهبزهکاراناعمالمیشودکمتراستفادهشود.
اعدامیعنیمحرومیتازحیات،زندانیعنیمحرومیت
ازآزادی،جــزاینقدییعنیمحرومیتازمــالودرمیاناین
مجازاتها،شــایعتریننوعیکهدردنیاپیشبینیشدهاست
همانمحرومیتازآزادیمجرماست.هماکنوندرنظامهای
حقوقی خارجی شاهد گام برداشتن آرام و آهسته برای کاسته
شــدنازمیــزانمجازاتهایزنــدانومحرومیــتازآزادیها
هستیم.همچنینپیدایشتکنولوژیهاوامکاناتجدیدسبب
شدهتاازراهکارهاییکهدرگذشتهوجودنداشتهاستفادهکردکه
نمونهبارزشدستبندالکترونیکیبزهکاراناست.
بنابراینوقتیتکنولوژیهایجدیداینامکانرامیدهند
تــادرمجــازاتمجرمــانازمحرومیتهایدیگــریبهرهمند
شــویم ،دیگــر الزم نیســت فقــط از زنــدان اســتفاده کــرد .وی
میافزایــد« :به نظــرم هماکنــون در جمهوری اســامی ایران
نیزشــاهدگســترشاحــکاممجازاتهایجایگزیــنحبساز
ســویقضاتهســتیموامریرایجشــدهاســتبهگونــهایکه
گاهیاظهارنگرانینیزدراینمســألهمیشــودکهشــاهدآرای
دلبخواهی قضات نباشــیم .اعمــال مجازات بایــد ب ه موجب
قانونباشدودرعلمحقوقنیزاصلیباعنوانقانونمندبودن
جــرمومجــازاتداریمیعنــیهمچنانکهاصلجــرمبایدبه
موجبقانونباشــدمجــازاتنیزبدینگونهباشــد.همچنین
درعلــمحقوقپذیرفتهنشــدهکهمجازاتبیضابطهباشــدو
بر همین اســاس نیز قانونگذار تــاش کرده تا تمامی مــوارد را
ضابطهمنــدکندوقضاتدرحدودیکــهقانوناجازهمیدهد
میتواننــد از مجازاتهــای جایگزین بهرهمند شــوند .اگر این
مجازاتهــایجایگزیــنضابطهمنــدنشــوند،بیــمآنوجود
داردکهدچاراشــکاالتدیگریبشویم».رئیسدانشگاهعلوم
قضایــیادامــهمیدهد«:دانشــجویاندانشــگاهچــونتعهد
خدمتبهقــوهقضائیهمیدهندآمادهمیشــوندکهدرآینده
بهعنوانقاضیدرجامعهخدمتگزاریکنند.
آموزشهایــیکهارائهمیشــودهمــانقوانیــنومقرراتی
اســتکــهدرکشــوروجــوددارد؛البتــهاســتادانیکــهمباحــث
علمــیراتدریــسمیکننــدنظریههــایمختلــفوگوناگــون
پیرامونموضوعهارابیانمیکنندوقدرتتجزیهوتحلیلبه

