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قض�ات م�ا حبس گرا هس�تند،  
این گونه نیست؟!

حس�ین پور: درست اس��ت، تنها راه 
و وس��يله براي قضات حبس اس��ت و 
س��ایر موارد جایگزین حبس پيش بين��ي در قانون 
عماًل قابليت اجرایي ندارد. به ط��ور مثال، ما تعليق 
مراقبتي و پابند الكترونيك��ي را داریم اما در عمل در 
كشور ما اجرا نمي شود، مثاًل سازمان زندان ها حدود 
150 پابند به دادگستري اس��تان البرز داده است اما 
به دليل اینكه قضات حبس محور هس��تند، تنها سه 
قاضي در رأي خود از پابند الكترونيك استفاده كردند 
یا به عنوان یك نمونه دیگر، پرونده اي كه در اجراي 
احكام با تعليق مراقبتي مواجه شود، پيش بينی های 
زیرساختی و قانونی برای اجرای تعليق مراقبتی دیده 
نشده است. كم هزینه ترین و جامع پذیرترین مجازات 
حبس اس��ت و حتي ارباب رجوع ه��م در مراجعه به 
دادگاه درخواس��ت حبس دارند یعني خود ش��كات 

پيگير حبس هستند.
تفرشي: در بحث اجراي مجازات به لحاظ فرهنگي 
مش��كل داریم یعني فرهنگ جامعه م��ا این گونه جا 
افتاده كه اگر مجازات حبس اجرا نش��ود، بي عدالتي 
شده اس��ت. به طور مثال در بزه توهين در قانون هم 
شالق و هم جزاي نقدي است اما اگر به شاكي گفته 
ش��ود در نهایت فرد توهين كننده به ج��زاي نقدي 
محكوم خواهد شد، ش��اكي اصاًل پيگيري نمي كند. 
یعني از نظ��ر مردم زماني مي گویي��م مجرم یا متهم 
مجازات شد كه منتهي به حبس ش��ود. این مشكل 

فرهنگي است.
كرمي: روحيه قض��ات در طول زم��ان حبس محور 
شده اس��ت و این گونه نبوده كه از ابتدا كيفر بر مدار 
زندان باش��د. مهم ترین علت هم به نظر من كثرت و 
ش��لوغي پرونده ها در محاكم قضایي و دادسرا است. 
قاضي تحقيق در ماه ميانگي��ن 180 تا 200 پرونده 
را در دادسرا رس��يدگي و تعيين تكليف مي كند، لذا 
ملموس ترین اب��زار كيفري براي ی��ك قاضي زندان 
اس��ت. در برخي محاك��م قضایي در نق��اط مختلف 
همين شهر تهران عماًل چيزي به نام پابند و دستبند 

الكترونيك وجود ندارد.
آیا واقعًا عامل بازدارنده دیگري 

به غیر از حبس وجود ندارد؟!
تفرش�ي: قاضي نمي تواند بي تفاوت 
به نگاه عمومي  جامعه باش��د و این امر 
بسيار براي قاضي مهم اس��ت. در همين پرونده هاي 
اقتصادي ببينيد نوع برخورد و صدور نهایي رأي براي 
مردم مهم است. حاال این را تسري بدهيد به تمام آراي 

قضایي كه مردم چنين توقعي از نهاد قضایي دارند.
فارغ از بح�ث فرهنگی و عملی، 
قانون ما ظرفیت صدور جایگزین 
حبس دارد یا قان�ون هم در این 

زمینه داراي نقص است؟ 
حسین پور: اصالح قانون یكي از همين موارد است. 
چهار جرم اول كشور هيچ كدام مش��مول نهادهاي 
تخفيفي نمي شود و یكي از موارد ابالغ شده از سوي 
رئيس قوه براي كاهش جمعيت كيفري همين اصالح 

برخي مواد قانوني است.
تفرش�ي: بنده هم موافق كاه��ش جمعيت كيفري 
هس��تم اما در آغاز علل باال رفتن جمعيت كيفري را 
باید پيدا كنيم و بعد به دنبال راهكار باشيم. ابتدا باید 
سطح آموزش و اعتقادات مردم را باال ببریم تا پرونده ها 
در این حجم از اصل شكل نگيرد. مشكالت اقتصادي 
یكي از دالیل سرریز شدن پرونده ها به محاكم قضایي 
است. در دو س��ال اخير آمار پرونده ها باال رفته است. 
به طور نمونه تنها در یكي از دادگستري هاي استان 
البرز، 1700 پرونده نسبت به سال قبل اضافه شده كه 
اكثر آنها اقتصادي است. حاال بعد از اصالح مشكالت 
كالن، به راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري كه یكي 
از آنها جایگزین حبس بوده، بپردازیم. مردم حتي از 
حقوق خود آگاهي ندارند. یكي از راهكارهاي سازنده، 
استفاده از مشاوره هاي حقوقي و وكالي دادگستري 
در زندان ها است تا مردم از حقوق شان مطلع شوند و 
از سایر موارد جایگزین حبس همچون آزادي مشروط 

و تعليق اجرای مجازات حبس استفاده كنند.
كرم�ي: در قانون ابزاره��اي كاهش آم��ار زندانيان 
مثل تعليق و آزادي هاي مشروط، دس��تبند و پابند 
الكترونيك و خدمات عام المنفعه و... دیده شده و این 
یك گام رو به جلو است، اما قاضي در مسند قضاوت 
مأمور اجراي قانون است و این دید كيفرمدار را قبل از 
قاضي، نمایندگان مجلس داشتند كه جایگزین های 
حبس وارد قانون نش��ده اس��ت. به طور مثال وقتي 
تعليق براي جرایم درجه 6 تا 8 در نظر گرفته مي شود، 
قاضي نمي تواند بيش از این پيش رود. افزون بر این در 
بسياري موارد ابزار الزم براي اجراي حكم جایگزین 
حبس وجود ندارد، مثل خدم��ات عام المنفعه كه در 
بسياري موارد ارگان ها از پذیرش مجرم برای چنين 

مجازاتی سر باز مي زنند.
ما همچنان در قانون رنگ و ب��وي عدالت كيفري را 
مي بينيم، نه عدالت ترميم��ي! برخي قضات باتجربه 
حتي در كارنامه كاري خود یك رأي تعليقي ندارند و 
صدور احكام جایگزین حبس را رأي فانتزي مي دانند 
و قضات صدور چنين آرایي را قضات فانتزي خطاب 

مي كنند.
به نظر می رس�د تفاهمی بر سر 
مفهوم »كاهش جمعیت كیفری« 
وجود ندارد؛ ای�ن مفهوم از نظر 

شما چه معنایی دارد؟
حس�ین پور: منظور از كاهش جرایم كيفري یعني 
چه كنيم كه آمار زندانيان كم شود. با چنين تعریف 
و نگاهي كه بيش��تر مكان محور است تا مجرم محور، 
افزایش محيط و تعداد زندان ها منجر به همين نتایج  

تعریف كاهش جمعيت كيفري مي شود.
براي بررس��ي نرم جهاني زندانيان، بر اساس هر 100 
هزار جمعي��ت چند زندان��ي داریم؟! در كش��ورهاي 
اروپایي 40 تا 50 نفر اس��ت اما در كشور ما به ازاي هر 
100 هزار نفر، 320 زنداني داریم، یعني سه برابر نرم 
جهاني! رئيس س��ابق قوه قضائيه بخش��نامه اي ابالغ 
كردند تحت عنوان كاهش جمعيت كيفري كه به نظر 
من این موضوع نمی تواند راهگشای جدی موضوعات 
كيفری كشورمان باش��د. برداش��تن ترس از جرم در 

جامعه خود عامل جرم خواهد شد، در حال حاضر هم 
تنها عامل ترس آور از بي��ن مجازات های مختلف كه 
غيرسالب حيات هستند، زندان بيشترین جنبه ترس و 

بازدارندگی را دارد.
ای�ن یعني دغدغ�ه كاهش آمار 
زندانیان به صورت سیستماتیک 

وجود ندارد؟!
حس�ین پور: ما تورم تقنيني داریم، 
یعني تا حدي جرم پشت جرم تعریف شده است و در 
چنين وضعيتی خود قانونگذار هم قادر نيست براي 

كاهش جمعيت كيفري قدمي  بردارد.
چگونه مي ت�وان از تكث�ر قوانین 

كاست؟ 
حس�ین پور: نهادهاي مختلف مثل 
ش��وراي حل اختالف ایجاد ش��ود تا 
مجازات حبس صادر نش��ود و اف��راد را راهي زندان 
نكنند. هر چند ش��وراي حل اخت��الف به جاي حل 
موضوع، در مواردی شوراي ایجاد اختالف شده است 
چون مراجعين به ش��ورا بعضاً و به دالیلی ناراضی از 
شورا خارج می شوند؛ قاضي شورای حل اختالف هم 

در مواردی در كسوت ماشين امضا عمل می كند.
تفرشي: در بسياري از مواقع نياز به سختگيري قانون 
وجود ندارد. مثاًل در بحث چك در یكسري موارد ضمانت 
اجراي كيفري وجود دارد و این در حالي است كه مردم 
ضمانت حقوقي را قبول ندارن��د و به كرات مردم دروغ 
مي گویند تا چك جنبه كيفري پيدا كند و صادركننده 
چك بالمحل زندانی ش��ود یا در بحث ب��زه ترك انفاق 
امكان برداشتن حبس وجود دارد، چراكه آثار و تبعات 
خوبي را دربر ندارد. وقتي یك زن همس��ر خود را بابت 
ترك انفاق راهي زندان مي كند، ما عالوه بر این پرونده، 

خواسته یا ناخواسته به آمار طالق هم افزوده ایم.
با حذف مجازات حبس اصالح و 
تنبی�ه مج�رم چگون�ه صورت 
خواهد گرف�ت؟ یعن�ي چگونه 
مي توان م�ردم را ب�راي اجراي 
عدالت علیه یک مج�رم و متهم توجیه 
كرد تا ب�ه راهي جز اج�راي حبس قانع 

شوند؟!
تفرش�ي: دولت مي تواند به برخي موارد خاص مثل 
جایي كه متهمان نيازمند مالي هستند، ورود كند. به 
طور مثال در برخي موارد برخي آقایان از عمد ترك 
انفاق مي كنند اما در بسياري موارد مرد معسر است، 
لذا از طریق كمك دولت مي توان به كاهش بخشي از 

این جرایم كيفري كمك كرد.
در اص�ل اگر م�ا دو ه�دف براي 
مج�ازات تعری�ف كنی�م، یعني 
ستاندن حق جامعه و بازدارندگي 
سایر مجرمان، با گرفتن حبس از 
مجازات، قدرت بازدارندگي گرفته خواهد 
شد. اما پیرو صحبت آقاي حسین پور كه 
حذف مج�ازات حبس در تحلی�ل نهایی 
موجب ازدیاد جرایم مي شود، آیا تضمیني 
در این خصوص و ب�رای جلوگیری از این 

مفسده وجود دارد؟

تفرش�ي: موافق ترك انفاق توس��ط مرد نيس��تم، 
وظيفه مرد پرداخت نفقه است و قابل انكار نيست اما 
در این معادالت چيزي كه از دست مي رود، با آنچه 
به دس��ت مي آید متعادل نيس��ت. حرف این است! 
مي توان نياز مالي زوجه را از راه هاي دیگري تأمين 
كرد تا نياز به حبس زوج برای بزه ترك انفاق نباشد. 
در بس��ياري موارد محروميت از حق��وق اجتماعي 
متناسب با جرم ارتكابي براي افراد، بسيار سنگين تر 

از حبس است.
كرمي: ترس از جرم براي مردمي  اس��ت كه آموزش 
حقوقي دیدند و این در حالي است كه مردم ما بعضاً از 

حقوق اوليه خود هم مطلع نيستند.
حسین پور: ترس از جرم اتفاقاً براي جایي است كه 

مردم آموزش ندیده اند.
 اراده و سلیقه قضات چه میزان 
در كاهش صدور مجازات حبس 
تأثیرگذار اس�ت؟ آیا تمكین از 
اص�ل برائ�ت در ص�دور احكام 

صورت مي گیرد؟
كرمي: اصل برائ��ت در پرونده ها رعایت مي ش��ود. 
قدرت مقام قضایي تضمين كننده آزادي افراد است. 
ابزار زی��ادي براي تغيي��ر نگاه حبس مح��ور قضات 

وجود دارد.
تفرش�ي: اگر مردم از قوه قضائيه نخواهند كه هر 
ش��كایتي منجر به بازداش��ت و زندان شود بخش 
عمده ای از مشكالت حل خواهد شد. قضات ما نيز 

نياز به آموزش دارند تا از م��وارد جایگزین حبس 
اس��تفاده كنند، به صورت پيشنهاد مي توان گفت 
باید ش��رایطي فراهم كرد تا قاضي شرایط زنداني 
را بيشتر درك كند. شاید اگر قضات بدانند حبس 
چه تبعات��ي دارد، از نهاد جایگزین حبس بيش��تر 

استفاده كنند.
حس�ین پور: من مخالف��م! اختيارات قض��ات باید 
طبقه بندي شود و اعطاي اختيار كامل به قضات جز 
فساد نتيجه اي ندارد. در پاسخ به موضوع مطرح شده 
از سوي آقاي تفرشي هم باید بگویيم، ما جدي ترین 
نسل قضات هستيم و چه چيز را باید آموزش ببينيم؟! 

صرف آموزش كافي نيست.
با همه این تفاصیل برای كاهش 
جمعی�ت كیف�ری چ�ه اق�دام 
 م���ش�خ��صی م��ی ت�وان 

انجام داد؟ 
كرمي: براي بررسي جرایم كيفري باید چند عامل را 
مورد اشاره قرار داد. ابتدا تورم قوانين كيفري موجود 
در ایران اس��ت كه ما با 1800 عنوان كيفري مواجه 
هس��تيم، این ميزان عن��وان كيفری 6 برابر كش��ور 
فرانسه است. در حالي كه نرم كيفري 50 تا 60 عنوان 
اس��ت. دوم، روحيه كيفرمدار قضات اس��ت كه لزوم 
اس��تفاده از نهادهاي عدالت ترميمي  را مي طلبد، در 
حالي كه در نهادهاي قضای��ي ما عدالت كيفري اجرا 
مي شود. كثرت و شلوغي محاكم قضایي مورد دیگري 
است كه باید به آن اشاره كرد. در صورتي كه پرونده 
زیاد باشد قاضي به س��مت رأي كيفري زندان سوق 
پيدا مي كند. نبودن بستر امكان اصالحات در زندان 
در یك سيكل معيوب از دیگر عوامل ازدیاد جمعيت 

زندان است.
مسئوليت اجتماعي افراد را باید پررنگ كرد تا آگاهي 
حقوقي مردم باال برود و این در حالي است كه آگاهي 
حقوقي مردم طبق آمار 2 درصد است. این در حالي 
اس��ت كه 45 تا 50 درصد م��ردم با ق��وه قضائيه در 

ارتباط هستند.
حس�ین پور: براي كاهش جمعي��ت كيفري، در 
یك س��ري پرونده ها بای��د زندان های��ي را تعبيه 
كنيم و به نه��اد خصوصي بس��پاریم. مثل جرایم 
كم اهميت كه در برخي كشورها صورت مي گيرد، 
یعني براي اینكه دزد با قاتل در یك زندان نباشند، 
 هزینه زن��دان خصوص��ي را بپردازن��د و در آنجا

 نگهداري شوند.
تفرشي: من اعتقاد دارم در نگارش قانون هم مشكل 
داریم،  ما مي توانيم برخی از قوانيني كه منجر به برهم 
خوردن نظم عمومي  مي شود را از كيفري بودن خارج 
كنيم. در حال حاضر در قانون ما تعليق اجراي مجازات 
پيش بيني شده است، اما همان قانون مي گوید با جرم 
عمدي جدیدی ك��ه صورت گيرد، مج��ازات قبلی و 
مجازات جدید ه��ر دو با هم باید اعمال ش��ود. طبق 
تجربه شخصی ام می گویم كه بسياري از مردم حبس 
تعليقي را اصاًلَ مج��ازات نمي دانند و با صدور چنين 
حكمی تالش مي كنند با فضاسازي جدید حكم دوم 
را عليه متهم بگيرند تا حكم حبس اولی هم در كنار 

مجازات دومی اجرا شود !

كرمی: ما همچن�ان در قانون رن�گ و بوي 
عدال�ت كیف�ري را مي بینی�م، ن�ه عدالت 
ترمیمي! برخ�ي قضات باتجرب�ه حتي در 
كارنامه كاري خود یک رأي تعلیقي ندارند 
و ص�دور اح�كام جایگزین حب�س را رأي 
فانت�زي مي دانن�د و قضات ص�دور چنین 
آرایي را قض�ات فانتزي خط�اب مي كنند

حس�ین پور: براي كاهش جمعیت كیفري، 
در یک س�ري پرونده ها باید زندان هایي را 
تعبیه كنی�م و به نهاد خصوصي بس�پاریم. 
مثل جرایم كم اهمیت كه در برخي كشورها 
صورت مي گیرد، یعني براي اینكه دزد با قاتل 
در یک زندان نباشند، هزینه زندان خصوصي 
را بپردازن�د و در آنج�ا نگه�داري ش�وند

تفرش�ي: در بحث اجراي مج�ازات به لحاظ 
فرهنگي مشكل داریم یعني فرهنگ جامعه ما 
این گونه جا افتاده كه اگر مجازات حبس اجرا 
نشود، بي عدالتي شده است. به طور مثال در 
بزه توهین در قانون هم شالق و هم جزاي نقدي 
اس�ت اما اگر به شاكي گفته ش�ود در نهایت 
فرد توهین كنن�ده به جزاي نق�دي محكوم 
خواهد ش�د، ش�اكي اصاًل پیگیري نمي كند

 غلبه عدالت کیفری
 بر عدالت ترمیمی

 مانع صدور  جایگزین حبس است
 میزگرد حقوقی »جوان« با 3 قاضی

 پیرامون كاهش جمعیت كیفری نتایج جالبی را به دنبال داشت

»ب�ا ت�ورم جمعی�ت 
كیفری روبه رو هستیم« 
این جمل�ه اخیر اصغر 
جهانگیر رئیس سازمان زندان هاس�ت. وي اعتقاد 
دارد برخی قوانین موجب افزایش زندانیان می شود 
كه باید مورد بازنگری قرار گیرد. وی در همین راستا 
به لوایح معطل مانده در مجلس اشاره كرده و مي گوید: 
بخش�ی از این لوایح به مقوله حبس زدایی و كاهش 
جمعیت كیفری كمک می كند. تأكید این مس�ئول 
قضایي در كسوت ریاست سازمان زندان ها به این امر 
در حالي است كه در حال حاضر طبق بخشنامه 33 
ماده اي ساماندهي زندانیان و كاهش جمعیت كیفري 
زندان ها در س�ال هاي قبل، مجازات هاي جایگزین 
حبس و راهكارهاي حبس زدایي م�ورد تأكید قرار 
گرفته است، اما به رغم تشویق قضات به این امر شاهد 
تحقق كمرنگ م�وارد حبس زدای�ي در صدور آراي 
قضایي هستیم. با سه نفر از قضات جوان دادگستري 
به مذاكره نشستیم تا ببینیم تمكین از اصل برائت به 
چه میزان در گام نخست بازداشت یک مجرم رعایت 
مي شود و آیا اساساً اراده، سلیقه و اختیار قضات در 
هدایت یک مجرم به زنداني تأثیرگذار است یا خیر؟!

این قض�ات جوان معتقد هس�تند فرهنگ عمومي  
مردم براي اجراي عدالت از طری�ق اعمال مجازات 
زندان، دست قضات را بسته است. عامه مردم اصالح 
و تنبیه یک مجرم را تنها از طریق زندان مي دانند و 

قضات نیز براي تمكی�ن از آنچه در فرهنگ عمومي  
وجود دارد، اجراي عدالت را تنها در هدایت مجرم به 
زندان مي پندارند. تورم قوانین، مفاسد زندان محور 
بودن، بررسي ساماندهي زندانیان با تكیه بر دو محور 
آراي جایگزین حبس و اجراي طرح هایي چون پابند 
و دستبند الكترونیک، فقدان شرایط تحقق اجراي 
آراي غیرزندان از دیگر مواردي اس�ت كه در گپ و 
گفت گروه حقوق�ي روزنامه »جوان« ب�ا این قضات 
مورد بررس�ي قرار گرفته اس�ت. محس�ن تفرشي 
تكیه بر فقدان فرهنگ عمومي  را در راستای كاهش 
جمعیت زندان ها مورد اش�اره قرار داده و مي گوید: 
قاضي نمي توان�د بي تفاوت به ن�گاه عمومي  جامعه 
باش�د، مردم اجراي عدالت را تنها زندان مي دانند و 
در بس�یاري موارد حتي با دروغ سعي دارند پرونده 
متهم را كیفري جلوه دهند. میثم حسین پور از قضات 
جواني است كه اعتقاد دارد قبل از ارائه هر راهكاري 
براي كاهش جمعیت كیفري باید آسیب هاي فعلي 
جرایم و زندان ها را مورد بررس�ي ق�رار داد و پس از 
این اصول كاهش جمعیت كیفري را پیاده س�اخت. 
عباس كرمي  موارد متعددي را در راس�تاي كاهش 
جرایم كیفري مؤثر مي داند و معتقد است تورم قوانین 
كیفري، روحیه كیفرمدار قضات، كثرت و ش�لوغي 
محاكم قضایي از جمله مواردي است كه با اصالح آن 
مي توان به كاهش جمعیت كیفري كمک كرد. جزئیات 

این نشست چند ساعته را در ادامه مي خوانید. 

نیره ساری
  میزگرد

بررسي عملكرد یک قاضي در دادسراي انتظامي  قضات 
    بخشي از میزگرد گروه حقوقي روزنامه »جوان« به حاشیه در مورد عملكرد قضات كشیده شد. ما اعتقاد داشتیم كه 
یک نوع تعارض منافع در نهاد قضایي به جهت عملكرد قضات حكمفرماست و ناظر و مجري در اصل یكي هستند، همین 
باعث مي شود كه نظارت چنداني بر كار قضات صورت نگیرد. این در حالي است كه هر سه مهمان ما اعتقاد داشتند دادسراي 
انتظامي  قضات یكي از فیلترهاي ریزبین و قابل توجه در رصد عملكرد قضات است كه چه بسا بسیاري از قضات از كشیده 
شدن پاي خود به این نهاد واهمه هم داشته باشند.  كرمي  اعتقاد داشت پاك دست ترین افراد در دستگاه قضایي حضور 
دارند و حتي در قیاس با سایر قشرها مثل وكالت، نهاد قضایي جایگاه مناسب تري دارد.   تفرشي در همین زمینه ضمن 
موافقت با اصل موضوع اهمیت تخلفات قضات، تصریح كرد: عملكرد نادرست، بد است و از شخصي كه در جایگاه مهم 
باشد، بدتر است. گاهي یک بازداشت نادرست، با آبروي افراد در ارتباط است و برخي اشتباهات جبران ناپذیر است. هرچند 
باید گفت اتفاقاً شدیدترین برخوردها با قضات صورت مي گیرد و بیشترین ترس قضات از دستگاه نظارتي خودشان است.  
حسین پور تأكید كرد قضات فاسد عده اي بسیار انگشت شمار هستند اما نهاد قضایی به دلیل تمركز نگاه مردم قابلیت 

پررنگ تر شدن تخلفاتش را دارد و این در حالي است كه در سایر نهادها تخلفات بیشتري صورت مي گیرد.


