دانشــجویان میدهند اما در نهایت دانشجویان برمدار قانون
برایامرقضاوتتربیتمیشــوند.البتهآموزشهایجنبیو
فوقالعادههمدردانشگاهبرایتقویتقدرتتحلیل،درکو
استباطازقوانین همبرایدانشجویانبهصورتجداگانهارائه
میشود.دانشجویانالبتهدرطولتحصیلبامبانیونظریات
مختلفورویههایقضاییآشنامیشوندوعملقضاوترادر
طولکارآموزییادمیگیرند.
مباحــث مجازاتهــای جایگزیــن حبــس نیــز در بیــن
دروس بــه دانشــجویان از جانــب اســتادان ارائه میشــود و در
قالــببرنامههــایجانبــی تأکیــدبــرایآگاهیهرچهبیشــتر
دانشــجویان وجود دارد ».وی تصریح میکند« :مجازاتهای
جایگزیــنحبــسچــونازنظریــاتچنددههگذشــتهاســت
بنابراین همچنان در میدان بحث دانشجویان است و اینگونه
نیستکهپنداشــتهشودکهمســألهایبودهوحلو فصلشده
است؛منظورمایناستکهنظریاتگوناگونینیزدراینزمینه
وجودداردوبایدقاضیودانشجوآنهارافرابگیردوازمیاناین
نظریهها ،مناســبترینش را انتخــاب کند و در زمــان قضاوت
بهکارگیرد».
جرایماقتصادیواحکامجایگزین
محمدکاظمی نایب رئیس کمیســیون حقوقــی و قضایی
مجلسشورایاسالمینیزدرهمینزمینهبه«ایران»میگوید:
«دســتقضاتبــرایبهرهمنــدیازمجازاتهــایجایگزین
حبسبازاســتاماگاهیآنانصالحنمیبیننــدکهازاینرویه
بهرهمند شــوند .مجلس مجازاتهای جایگزیــن حبس را در
قانونمجازاتکامالًتعیینکردهوقضاتمیتواننددرتعیین
میزانمجازاتهاازاینقوانینبهرهمندشوند».
ویمیافزاید«:یکیازدالیلافزایشآمارزندانیان،مشکل
اساســیکشــوردرمباحثقضایــیو افزایــشآمــارپروندهها،
جرایــموزندانیــان،موضــوعهاومشــکالتاقتصادیاســت؛
بنابرایــنتــازمانــیکهنتــوانمشــکالتاقتصادی،اشــتغال،
تولید و سرمایهگذاری را حل کرد ،نمیتوان انتظار کاهش آمار
زندانیانراداشــت.مقصرومسببعدمکاهشآمارزندانیان
قوهقضائیهنیستواینموضوعباریبردوشاینقوهاستکه
باید به نوعی برای رفع این مشــکل چاره اندیشی کند ،از اینرو
چــارهوراهکارکاهشآمــارزندانیانرفعمشــکالتاقتصادی
اســت ،البتــه درقانــون بحــث اســتفاده از مجــازات جایگزین
حبــسوحبــسزداییوجــوددارد؛امابرایســارقســابقهدار
ســرکشبایدازمجازاتحبسوزنداناستفادهکرد.بسیاریاز
متهمانبراینخستینبارتحتشرایطخاصیمرتکبجرم
میشــوند ،بنابراین میتــوان برای ایــن افــراد از مجازاتهای
جایگزینحبساستفادهکرد؛ضمناینکهدرمسیرجرمزدایی
بایددربســیاریازعناوینمجرمانهتغییرایجادکرد.معتقدم
بسیاریازجرایمدرحدتخلفاستوبرایآنمیتوانازجزای
نقدیاستفادهکرد،ازاینرونبایدبرایهرتخلفوقانونکشی،
مجــازاتحبــسرامدنظرقراردادوبایدمــواردحبسراتاحد
امکانتقلیلداد».
نماینده مردم همدان و مالیر در مجلس شــورای اسالمی
یادآور میشــود« :البته قوه قضائیه نیز مدعی است که بودجه
ومنابــعکافیرابرایاینمســألهنداردوبایــدبرخیامکاناتو
تجهیــزاتتدارکدیدهشــود.البتهمعتقدماینمســألههنوز
آنچنان که شایسته اســت مابین قضات کشور جا نیفتاده و نیز
فرهنگسازیجدیدراینزمینهصورتنگرفتهاست».
همچنین محمدعرفــان قاضی دادگســتری نیز در همین
زمینهبه«ایران»میگوید«:موضوعپرداختنبهمجازاتهای
جایگزینحبسامرجدیدینیست.الیحهقانونمجازاتهای
اجتماعــیباتوجــهبهانتقادهایگســتردهایکهبــهآثارمنفی
زنــدان از لحــاظ اقتصادی ،جــرم شــناختی و اجتماعی وجود
داشــتدربهارســال 1384بــرایطرحوتصویــببهمجلس
شــورایاســامیســپردهشــدوکلیــاتایــنالیحــهبــاعنــوان
مجازاتهــای اجتماعــی جایگزین زنــدان به تصویب رســید
امــادرنهایتباتغییراتچشــمگیریباعنــوانمجازاتهای
جایگزینحبــسبهفصلنهمازبخشدومکتــاباولالیحه
مجازات اســامی انتقال داده شد که در حال حاضر این فصل
نهمدرقانونمجازاتاسالمی حاکمیتداردوتمامیمراجع
قضاییکهمســئولیتصدوررأیرابرعهــدهدارندمیتواننداز
این ظرفیت قانونی اســتفاده کنند.همانگونه که از نامش پیدا
اســت این قوانین جایگزیــن مجازات زنــدان میشــوند تا آثار
زندانراازبینببرند».

عباسکریمی:بایددرنظامحقوقیکشورقبل
ازمباحثمجازاتجایگزینزندان،راهکارهای
جایگزینمجازاتهاموردتوجهقرارگیرد.نبودن
بحثزمانقهرییعنیمسئولیتمدنیسبب
شدهتاقانونگذاردرکشوردائمبهمجازاتزندان
متوسلشودایندرحالیاستکهدربسیاریاز
جرایممالیاگرافرادآگاهشوندکهبایدجبران
خساراتکنندنیازیبهزنداننیست

قاضی متین راسخ :این یک واقعیت است
که برخی شهروندان هنگامی از پزشکی
تعریف و تمجید می کنند که آمپول و
قرص بیشتری بدهد این امر در قضاوت
نیز موجود است و این فرهنگ وجود ندارد
که اگر قاضی به طور نمونه به مجرم حکم
چند ساعت کار در مسجد یا مرکز آموزشی
دهد خنده دار جلوه می کند

محمد عرفان  :اگر حتی یک مورد از
شرایط استفاده از جایگزین مجازاتهای
حبس وجود نداشته باشد قاضی امکان
اعمال آن را ندارد و مجبور است که زندان
را فرا روی خودش قرار دهد و حکم به
اعمال مجازات حبس صادر کند

محمدکاظمی:درقانونبحثاستفادهاز
مجازاتجایگزینحبسوحبسزدایی
وجود دارد؛ اما برای سارق سابقه دار سرکش
باید از مجازات حبس و زندان استفاده
کرد.بسیاریازمتهمانبراینخستینبار
تحتشرایطخاصیمرتکبجرممی
شوند ،بنابراین می توان برای این افراد از
مجازاتهایجایگزینحبساستفادهکرد

محمد جواد شریعت باقری :در علم حقوق اصلی با عنوان قانونمند بودن جرم و مجازات داریم یعنی همچنان
که اصل جرم باید به موجب قانون باشد مجازات نیز بدین گونه باشد .همچنین در علم حقوق پذیرفته نشده که
مجازات بی ضابطه باشد و بر همین اساس نیز قانونگذار تالش کرده تا تمامی موارد را ضابطه مند کند و قضات در
حدودی که قانون اجازه میدهد می توانند از مجازات های جایگزین بهره مند شوند
ویمیافزایــد«:ایــننکتــهقابلذکراســتکهزنــداناگر
چهیکمجازاتیاســتکهبیشــترجنبهبازدارندگــیدارداما
آثارمخرببســیارزیــادیبرایمجرموخانــوادهزندانیونیز
جامعهدارد؛فــردیکهبهزندانبرایاعمالمجازاتانتقال
دادهمیشودطبیعتاًازمحیطنامطلوبندامتگاههانیزتأثیر
میپذیــرد.افرادیکهدارایســوابقمختلفکیفریهســتند
هنگامیکهفردیرادرکنارخودشانمیبییندکهفاقدسابقه
کیفریاســتتجربیاتشــومخودشــانرادراختیــارشقرار
میدهندوماعمالًزندانرابهیکمحیطهمراهباجرمتبدیل
میکنیــم ».ایــن قاضی دادگســتری خاطرنشــان میســازد:
«قانونگــذاردرپــیایــنبودکهایــنآثــارراازمیانبــرداردوبر
همیناســاسنیزمجازاتجایگزینحبسرادرنظرگرفت.
مــاده 64قانــونمجازاتاســامیمصوبهســال،1392انواع
مجازاتهایجایگزینحبــسراتحتعنواندورهمراقبت،
خدمات عمومی رایگان،جزای نقدی ومحرومیت از حقوق
اجتماعیرابرشمردهکههرکدامشانبایدبراساسشرایطی
همچون گذشــت شــاکی ،وجــود جرایــم مخففــه ،مالحظه
نــوعوکیفیتارتکابجرم،آثارناشــیازجرم،ســن،جنس،
شــخصیتوســابقهمرتکــبوغیــرهاســت،اقدامشــوندکه
ازمســئولیتهای دادگاههــای صادرکننــده رأی اســت ».وی
یــادآورمیشــود«:امااگــردرموردچراییعــدمبهرهمندیاز
اینظرفیتبسیارمهمآسیبشناسیکنیممعتقدمبایدبه
سیاستجناحیدراینخصوصرجوعکنیمکهچرادادگاهها
تمایلزیــادیبرایاســتفادهازآنندارند.البتهاگــربارویکرد
مصداقیبهاینموضوعنگریســتنمیتوانمدعیشــدکه
دادگاههــابههیچعنوانازاینمجازاتهایجایگزینحبس
بهرهنمیگیرند.
درنگــرشمصداقــینیــزبایدگفــتتــازمانیکــهدادگاه
صادرکنندهرای،شرایطالزمرادرخصوصمتهممحرزنداند
نمیتواند مجازات جایگزین حبس را در موردش اعمال کند
بلکهبااجتماعشــرایطذکرشــدهکــههمدرارتبــاطبابزهکار
وبــزهدیدهاســتامکاناعمــالآنوجــوددارد.بهطورفرض
بــرایفردیکهمرتکبجرمشــدهوازدادســراباقــرارجلبو
صدورکیفرخواســتبهدادگاهمعرفیشــدهاستبایدحتماً
جمیــعجهاتاعــمازرویکردنســبتبــهبزهکار،بــزهدیدهو

شــرایطارتکابجــرموغیــرهرامدنظــرقــراردادوهمینامر
ســببکاهشآمارصدوراینگونهازآرامیشــود.چهبساکمتر
دیده شــود که دادگاهی شــرایط الزم را داشــته و مجازاتهای
جایگزینحبسرااعمالنکردهباشد».عرفاناظهارمیدارد:
«هیچقاضیدوســتنداردکهاشــخاصبهزنــدانبروندچرا
کهباراقتصــادیداردکهدرنهایتبهکلجامعهبازمیگردد.
اگرهزینهیکزندانیرامحاســبهکنیمواقعیتایناســتکه
در نهایت تحمیل به تمامی آحاد جامعه میشود؛ در نتیجه
خودقاضینیزازاینامرمتضررمیشود.البتهتوصیهمیشود
کهقضاتازاینظرفیتبســیارمهمبــرایکاهشجمعیت
کیفریاستفادهکنندوآثارنامطلوبزندانوناهنجارهاییکه
ناشــیازبهزندانرفتنافرادمیشوددامنگیرجامعهنشود».
ویمیگویــد«:قضــاتمبســوطالیدچنــانکهفکرمیشــود
نیســتند که هر کاری دلشــان بخواهد میتواننــد انجام دهند،
چــراکهمقیــدبهرعایــتضوابطقانونیهســتند.لــذابایددر
چارچوبیحرکتکنندکهدرقانونذکرشدهاستوهنگامیکه
درقوانینشرایطیبرایبهرهمندیازمجازاتهایجایگزین
ذکرمیشــودبایدموردتوجــهقرارگیرد.اگرحتییــکمورداز
شرایطاستفادهازجایگزینمجازاتهایحبسوجودنداشته
باشــدقاضیامکاناعمالآنرانداردومجبوراستکهزندان
رافــرارویخودشقراردهدوحکمبهاعمالمجازاتحبس
صادرکند».ویتأکیدمیکند«:درامرمجازاتهایجایگزین
حبــسمباحــثزیــادیوجــودداردومیتــوانظرفیتهای
دیگــرینیــزبهاینموضــوعافزودکــهازجملهآن،ایناســت
کــه قانونگــذار ،مصادیــق بیشــتری را ارائــه دهــد و شــرایط را
مقــداریبازترکند،چراکهبرخیازمصادیقمشــخصشــده
امابهصورتدقیقنیست؛اینقانونهمبهصورتآزمایشی
اســتواحتمالاعمالتغییراتبخصوصدرآنوجوددارد.
طبیعیاستکهاگرقانونگذارنواقصیرادراینقانونمالحظه
کندسعیدررفعاشخواهدداشت؛مهمایناستکهجامعه
شناســان،جرمشناســانوتمامیافرادیکهبهنوعیدلســوز
جامعهخودشــانهســتندبــهعوامــلقانونگــذاروهمچنین
مجریانقوانینکمکوهمفکریکنندتاامکاناصالحوجود
داشتهباشدونهایتاًجامعهماعاریازهرگونهمشکلیناشیاز
زندانوزندانیباشد».
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