
رضا ملكي، قاضي دادگاه كيفري يك تهران در گفت وگو با »جوان« در پاسخ به سؤالي 
مبني بر چرايي كمتر استفاده كردن قضات از ظرفيت قانوني جايگزين حبس گفت: 
اين مهم به نگاه قضات برمي گردد و بايد نگاه قضات تغيير كند، در زيرس�اخت ها و 

قوانين مشكالتي هست ولي اگر نگاه متفاوت و به روز باشد، امكان استفاده دارد. 
وي با برآورد مراجعات قضايي خود گفت: در 80درصد م��وارد لزومي به حبس وجود ندارد و 

مي توان از جايگزين حبس استفاده كرد. 
اين قاضي با تأكيد بر اينكه جمعيت كيفري زياد شده است، ادامه داد: ديدگاه جايگزين حبس 
زنده نشده است و نگاه قضات، نگاه هاي گذشته است و معيار بايد اين باشد كساني كه شرارت 

آنها به جامعه آسيب مي رساند، مستحق حبس باشند. 
وي با تأكيد بر اينكه حبس داراي تبعات و مشكالت خاص خود خواهد بود، ادامه داد: كسي كه 

به جامعه آسيب نزند، مستحق حبس نيست. 
قاضي ملكي افزود: تنبيه متهم بايد متناسب جرم ارتكابي و البته با نگاه اصالح و بازسازي فرد 

براي جامعه باشد كه در نهايت موجب ندامت و پشيماني شود. 
وي در مورد همكاري نهادهاي پذيرنده براي معرف��ي محكومان و انجام خدمات در نهادهاي 

مربوط گفت: نهاد هاي متولي كه ظرفيت ارجاع به آنها وجود دارد، كم است. 
قاضي دادگاه كيفري يك تهران با تأييد مشكالت زيرساختي در اين زمينه تصريح كرد: مشكل 
زيرساختي وجود دارد اما باز هم ضرورت دارد از جايگزين حبس استفاده شود و از شرايط ارفاقي 

بيش از هر زماني بهره گرفت. 

استفاده از ظرفيت قانوني جايگزين حبس 
به نگاه قضات برمي گردد

عبداهلل صدقي، قاضي دادگستري با برشمردن مزيت هاي مجازات جايگزين حبس 
گفت: از آنجا كه اين مجازات براي خانواده و ش�خص محدوديت ه�اي كامل ايجاد 
نمي كند، مورد اس�تقبال قرار مي گيرد و در مقابل مجازات حبس داراي محدوديت 

بيشتر و هزينه ساز براي دولت است. 
وي بيان كرد: مجازات جايگزين به بازسازي ش��خصيت فرد محكوم عليه درون جامعه كمك 

مي كند و قاضي با توجه به شخصيت متهم چنين حكمي صادر مي كند. 
وي در پاسخ به سؤالي در مورد چالش هاي موجود كه مانع از صدور آراي جايگزين حبس براي 
قضات مي شود، گفت: زيرساخت ها براي اعمال مجازات  جايگزين وجود ندارد و قضات به دليل 

زيرساخت هاي غيرشفاف و دقيق دچار مشكل مي شوند. 
صدقي در توضيح بيشتر اظهار كرد: نهادهايي كه بايد براي جايگزين حبس تعيين شود، بعضاً 
با اجراي اين گونه احكام مخالفت مي كنند و برخي از اين نهادها معتقدند معرفي چنين افرادي 
نه تنها مفيد نيست بلكه باعث مي شود، حتي مانع حضور فرد ديگري در مجموعه شوند و در 

عوض فعاليت مؤثري هم صورت نگيرد. 
اين قاضي دادگستري با تأكيد بر اينكه اين نوع مجازات در قانون خوب تعريف شده است اما 
در عمل قابل اجرا نيست، خاطر نش��ان كرد: هماهنگي بين نهادها موجب مي شود قضات به 
صدور آرا ترغيب ش��وند اما نهاد متولي مجازات جايگزين حبس نه سازمان زندان هاست و نه 
دادگستري تعيين كننده نظارت دقيق اس��ت، لذا به دليل اين ناهماهنگي نتايج قابل توجهي 

مشاهده نمي شود. 

مجازات   جايگزين
به بازسازی شخصيت مجرم كمك می كند
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 طبق گفته قضات دادگستري مجازات  جايگزين حبس
 داراي محدوديت هايي در حوزه اجرا  و نيازمند اصالحات  هم در حوزه قانونگذاري و هم زيرساخت هاست

مجازا  ت  جایگزین حبس
مطالبه  جد  ی مردم از دستگاه قضا

بررسی راهكارهای اجرای مجازات جايگزين حبس در گفت وگوي »جوان« با قضات دادگستري

»50متهم به كاش�ت 2 هزار نهال و مراقبت از آن محكوم ش�دند، تهيه و تجهيز كنترل 
جاده اي براي پليس راه براي راننده متخلف، متهم به تخلف عليه بهداشت عمومي محكوم 
به وقف كتاب به كتابخانه زندان شد، دو سال ويزيت رايگان براي پزشكان متخلف، خواندن 
كتاب مردان مريخي و زنان ونوسي جايگزين حبس با هدف تداوم زندگي مشترك، راننده 

بي احتياط به جاي زندان بايد به مصدومان جاده اي كمك كند و...«. 
اينها تنها چند تيتر از  هزاران تيتر صدور آراي جايگزين حبس از س�وي قضات است. 
دوره ه�اي مراقبتي، محرومي�ت از حقوق اجتماع�ي، خدمات عام المنفع�ه رايگان و 
جزاي نقدي از جمله مجازات  جايگزين حبس محسوب مي شود. در سال1400 بيش از 
4 هزارو230 مجازات جايگزين حبس صادر شد، البته در سال هاي اخير با تغيير رويكرد 
قانونگذار و وضع قانون مجازات اسالمي اميدهاي تازه براي بازاجتماعي شدن و اصالح 
اجتماعي محكومان به وجود آمده كه افزايش مجازات  جايگزين حبس در اين راس�تا 
بوده است.  حجت االس�الم اژه اي، رياست قوه قضائيه همواره نسبت به اين مهم تأكيد 
داش�ته و معتقد اس�ت، فردي كه ضرورت زنداني كردن او وجود ندارد، به زندان نرود 
و ناامن كنندگان آرامش و امنيت م�ردم بايد به زندان بروند. چن�دي پيش رئيس كل 
دادگستري تهران و 13نفر از معاونان و مسئوالن قضايي دادگستري استان، پاسخگوي 
مطالبات و مسائل حقوقي و قضايي 141نفر از مراجعان بودند. علي القاصي مهر، رئيس 
كل دادگستري استان تهران در اين برنامه مالقات مردمي به  صورت چهره به چهره با 
مراجعان ديدار و ضمن استماع مشكالت و درخواست هاي ايشان، دستورات مقتضي 
را در جهت رفع مش�كالت آنان صادر كرد. درخواست استفاده از تأسيسات حقوقي و 
مجازات جايگزين حبس جزو اهم درخواست هاي مطرح شده از سوي مراجعان در مالقات 

با رئيس كل و مسئوالن قضايي دادگستري استان تهران بوده است.  
صفحه حقوقي اين هفته روزنامه جوان در گفت وگو با قضات دادگستري و البته رئيس 
كل دادگستري استان تهران موضوعيت مجازات جايگزين حبس را بررسي كرده است؛ 
قضاتي كه معتقد هستند چالش هاي موجود در اين قانون امكان صدور آراي حداكثري 
را نمي دهد.  قاضي رضازاده معتقد است، اين قانون بايد اصالح شود و البته براي اصالح 
بايد از قضاتي كه درگير هستند، كمك گرفته ش�ود. به اعتقاد قاضي صدقي اين نوع 
مجازات در قانون خوب تعريف ش�ده است اما در عمل قابل اجرا نيس�ت. در واقع وي 
مي گويد، زيرساخت هاي الزم براي اعمال مجازات  جايگزين حبس وجود ندارد؛ نظري 
كه قاضي قديمي نهاد قضايي كشور حسن تردست نيز آن را تأييد كرد. اين در حالي است 
كه رضا ملكي، قاضي دادگاه كيفري معتقد است، استفاده از مجازات جايگزين حبس به 
نگاه قضات برمي گردد كه بايد تغيير پيدا كند. گفت وگويي هم با قاضي پيشرو در صدور 
آراي جايگزين حبس داشتيم. قاضي مرادي معتقد است: نوآورانه و بديع بودن اين گونه 
آرا و به كارگيري ايده هاي نوين و متناسب سازي هر موضوع با نوع جرم و كيفيت جرم 
ارتكابي، عالوه بر مردم براي متهمان نيز جذاب و اثربخش اس�ت، البته وي مي گويد: 
حمايت از قضاتي كه از اين نهادها استفاده مي كنند، تدبيري براي نهادينه سازي نهادهاي 
ارفاقي- اصالحي به مثابه يك ارزش قضايي محسوب مي شود.  علي القاصي مهر، رئيس 
كل دادگس�تري اس�تان تهران در گفت وگو با »جوان« نواقص موجود سد راه مجازات  
جايگزين حبس را تأييد می كند و معتقد است: برخي از اين نواقص ناشي از خأل قانوني و 
برخي ديگر ناشي از عدم اهتمام دستگاه ها و نهادهاي اجراكننده است. در ادامه ديدگاه 

حقوقي هر يك از قضات را بخوانيد. 

در گفت وگوي »جوان« با رئيس كل دادگستري استان تهران مطرح شد

دستورالعمل مجازات  جایگزین حبس را
 دادستانی کل تدوین کند

انتقادات قضات و نقدهاي وارده اي كه مانع اجراي دقيق صدور احكام مجازات جايگزين حبس مي شود، باعث شد 
تا سراغ علي القاصي مهر، رئيس كل دادگستري استان تهران برويم. 

وي در پاسخ به »جوان« مي گويد: همه جرائم مشمول مجازات جايگزين نمي شود. قانونگذار برخي جرائم را از شمول مجازت 
جايگزين حبس و نهاد هاي ارفاقي مثل تعليق مستثني كرده است اما بخش عمده جرائم ما مشمول جايگزين مي شود. در واقع 
ما مي خواهيم مجازات متناسب باشد و مسئوليت براي فرد مرتكب متناسب با جنسيت، شرايط روحي و خانوادگي و اهميت 

جرم ارتكابي و ضرر و زيان و جبران آن باشد. 
همه اين مؤلفه ها بايد كنار هم ديده شود. فرض كنيد فردي كه خود راضي به مجازات اجتماعي نيست، قاضي موظف به اجراي 

آن نخواهد بود. در واقع حتماً موافقت مرتكب شرط است. 
القاصي مهر درباره عدم موافقت نهادهاي اجراكننده احكام اينگونه پاس��خ داد: بايد قبول كرد نواقص و مشكالتي وجود دارد. 
دستورالعملي توسط دادستاني كل بايد در خصوص مجازات جايگزين تدوين شود و دستگاه ها به عنوان دستگاه هاي پذيرنده 
با باالترين مقام قضايي همكاري كنند چراكه اعمال مجازات جايگزين و خروجي آن موجب عدم تكرار جرم، باز اجتماعي شدن 
فرد و مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي مي شود. همه دستگاه ها بايد همكاري كنند.  وي ضمن تأييد نواقص موجود در بحث 
مجازات  جايگزين حبس گفت: ممكن است برخي از اين نواقص ناشي از خأل قانوني و برخي ديگر ناشي از عدم اهتمام دستگاه ها 

و نهادهاي اجراكننده باشد.

محس�ن مرادي اوجق�از، قاضي س�ابق رئي�س دادگاه كيفري2 
شعبه11۹ مجتمع شهيد بهش�تي اروميه است. وي قاضي نمونه 
كش�وري اس�ت كه هش�ت مرتبه رتبه هاي قاضي برتر استاني، 
دو مرتبه قاض�ي برتر و چه�ار بار قاضي نمونه كش�وري ش�ده 
اس�ت. متهمان قاض�ي مرادي ب�ه زن�دان نرفتند. اي�ن قاضي، 
ه�زارو200 حك�م جايگزي�ن حب�س تنه�ا در س�ال۹۹ صادر 
ك�رد. قاضي م�رادي معتقد اس�ت اين ن�وع احكام اثربخش�ي 
بيش�تري دارند و زن�دان جاي جرائ�م مهم و خطرناك اس�ت و 
بايد زندان به عن�وان آخرين چ�اره و مأمن براي جرائم باش�د.  
گفت وگوي »ج�وان« ب�ا قاض�ي م�رادي را در ادام�ه بخوانيد. 
كارايي و كارآمدي مجازات اجتماع محور نيازمند بسترسازي مناسب 
و فرهنگ سازي قضايي و اجتماعي است و خط مشي تش��ويق قضايي و حمايت از قضاتي كه از 
اين نهادها استفاده مي كنند، تدبيري براي نهادينه سازي نهادهاي ارفاقي- اصالحي به مثابه يك 

ارزش قضايي محسوب مي شود. 
در حال حاضر يكي از دغدغه هاي نظام عدالت كيفري، ازدح��ام زندان و افزايش جمعيت 
كيفري زندان هاس��ت. اين موضوع در اكثر مواقع زمينه ساز ارتكاب جرائم بعدي و افزايش 
نرخ تكرار جرم مي شود. در مجازات  اجتماع محور خانواده زنداني نيز در نظر گرفته مي شود. 
وقتي فردي به زندان مي رود، خانواده آن شخص نيز دچار مشكالتي مي شوند. هزينه هاي 
اقتصادي جرم نيز )هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم كه متوجه زنداني و خانواده وي است( 

كاهش مي يابد. 
در هر صورت هر چند دايره و گستره شمولي جرائمي كه امكان استفاده از نهاد هاي ارفاقي وجود 
دارند كم هس��تند، وانگهي مي توان از اين طريق از ورود فرد به آموزشگاه عالي جرم جلوگيري 
به عمل آورد )پذيرش فرهنگ زندان( چراكه زندان ها در اغلب جوامع امروزي نتوانسته است به 
خوبي در مسير كاهش جرم و ارتقاي شاخص هاي كيفي دادگري اجتماعي، قانوني و جنايي، نقش 
بسزايي داشته باش��ند، از اين رو زندان جاي جرائم مهم و خطرناك است و بايد زندان به عنوان 
آخرين چاره و مأمن براي جرائم باشد؛ جايي كه فرد محكوم نمي تواند بدون خطر در جامعه تحت 

نظارت و كنترل قرار گيرد. 
از ديگر سو، حبس هاي كوتاه مدت، اختالل عميقي در زندگي محكوم به وجود مي آورد؛ محكوم، 
معموالً كار خود را از دست مي دهد، خانواده اش از وجود او محروم مي شود )گسست روابط عاطفي( 
كه منجر به بي مسئوليتي و بيكاري محكوم، عدم بازاجتماعي شدن پس از آزادي از زندان و آثار 

نامطلوب رواني و عاطفي بر محكوم مي شود. 
به اعتقاد قاض��ي مرادي نوآوران��ه و بديع بودن اي��ن گون��ه آرا و به كارگيري ايده ه��اي نوين و 
متناسب س��ازي هر موضوع با نوع جرم و كيفيت جرم ارتكابي، عالوه بر مردم براي متهمان نيز 

جذاب و اثربخش است. 

زندان جای مجرم خطرناك است
قضات ايده نو داشته باشند

رض�ازاده،  محمدج�واد 
رئي�س ش�عبه101 دادگاه 
چهاردانگ�ه  كيف�ري2  
در گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« 
اظه�ار داش�ت: ب�ه رغ�م 
تأكيدات و بخش�نامه هاي 
مختلف صادرش�ده نسبت 
ب�ه ص�دور آراي جايگزين 
حبس اما اي�ن قانون داراي 
نواق�ص متعددي ب�وده كه 
نيازمن�د اصالحات اس�ت. 
وي در رابطه با بررس��ي داليل درخواس��ت هاي مردمي 
نس��بت به صدور احكام مج��ازات جايگزي��ن حبس به 
تأكيدات رئيس كل دادگس��تري اس��تان تهران در اين 
باره اش��اره كرد و با تأكيد بر آثار س��وء حبس گفت: در 
مدت زمان حب��س خانواده ف��رد زنداني دچار آس��يب 
خواهند شد و اولين اثر سوء حبس، آسيب براي خانواده 

زنداني خواهد بود. 
طبق گفته اين قاضي برچس��ب زدن ب��ه مجرم كه يك 
اصطالحي اس��ت كه از ديگر آثار س��وء حبس محسوب 

مي شود و موجب بي اعتمادي افراد خواهد شد. 
وي در ادامه گف��ت: قبح زدايي واهمه ورود ب��ه زندان و 
مسائل پيرامون آن از ديگر آثار سوء حبس است و ممكن 
است فرد زنداني با افراد جديدي آشنا شود كه جرم هاي 

جديدي هم آموزش ببيند. 
وي با اش��اره به نواقص موجود مجازات جايگزين حبس 
در قوانين فعلي ما ادام��ه داد: در هر جرمي امكان تبديل 
مجازات به جايگزين حبس وجود ندارد و محدوديت هايي 

در نظر گرفته شده است. 
اين قاضي با ذكر مثالي از فصل قانوني مجازات جايگزين 
حبس بيان داشت: امكان صدور مجازات جايگزين حبس 
در جرائم غيرعمد وج��ود دارد و در جرائم عمد ش��امل 
مجازاتی با سقف يك س��ال حبس خواهد بود و اين خود 
يك محدوديت است چراكه عمده جرائم ما در طبقه بندي 

بازه مجازاتي بين سه ماه تا دو يا سه سال حبس دارد و اين 
دست قاضي را براي مجازات جايگزين حبس مي بندد. 

طبق گفته اين قاضي دادگستري نقص ديگر قانوني كه 
قضات را در مضيقه قرار مي دهد اين است كه تصور مردم 
از جايگزين حبس با آنچه قانونگذار تعيين كرده داراي 

اختالف بوده و است. 
وي بيان كرد: به طور مثال در قانون گفته شده است كه 
مج��ازات جايگزين حبس به جزاي نقدي تبديل ش��ود 
يا مثاًل خدمات عموم��ي انجام ده��د و در اين خدمات 
عمومي شرايطي در نظر گرفته مي ش��ود كه هم قاضي 
و هم متهم بايد راضي باش��ند اما كار براي قاضي بسيار 
دشوار است چراكه عمدتاً وقتي به متهم گفته مي شود به 
جاي مجازات قانوني خدمت عمومي انجام ش��ود، متهم 

مخالفت مي كند. 
رئيس ش��عبه101 دادگاه كيف��ري2 چهاردانگه افزود: 
مواردي هست كه در عرف و از استقبال آن گفته مي شود، 
در حالي كه حتي ش��ايد همه راضي باش��ند اما در عرف 
جامعه چنين مجازات جايگزيني مورد پسند قرار نگيرد. 
وي تأكيد كرد: ما رأي جايگزين حبس را دوست داريم اما 
قضات در جزاي نقدي مج��ازات جايگزين حبس مضيقه 

دارند. 
رضازاده با پاسخ مثبت به سؤال »جوان« مبني بر اينكه 
آيا قانون در اين زمينه نيازمند اصالحات است يا خير، 
گفت: قانون مج��ازات جايگزين حبس ب��ا نظر قضات 
نيازمند اصالحات است، به اين معني كه در جلسه اي 
با نظر قضات كه مبتال به صدور آرا هس��تند، اين قانون 
به نظرسنجي گذاشته می شود تا راهكاري براي صدور 

آرای مجازات حبس با رويكرد اصالحي پيدا شود. 
رئيس شعبه101 دادگاه كيفري2 چهاردانگه با بيان اين 
مطلب كه همه جا مجازات جايگزين حبس راهگشا نيست، 
خاطر نشان كرد: مجازات جايگزين حبس در برخي جرائم 
راهگشاست و با در نظر گرفتن وضع متهم و سابقه كيفري و 
حسن سابقه و البته اصالح قوانين امكان گسترش آن وجود 

دارد و مي توان چنين ابزاري را در اختيار قضات قرار داد. 

قاضی نبايد در تعيين مجازات جايگزين
دچار مضيقه باشد

در تعيي�ن مج�ازات، جايگزين حبس چ�ه جايگاهي 
دارد؟

موضوع جايگزين حبس بنا بر سياست هاي قضايي و حكومتي است. 
شرايط براي مجازات خالفكاران بعضاً موجب تجري مي شود و با در 
نظر گرفتن شرايط ندامتگاه ها، فرد مرتكب خالف با محكوميت حبس 
در معرض آسيب هاي ش��خصيتي فردي و اجتماعي قرار مي گيرد. 
مجرمي و خالفكاري مرتكب جرم شده و طبق قانون مستحق حبس 
است اما با توجه به وضعيت مجرم، جامعه و زندان بايد حكم تعيين 
شود. تعيين مجازات منوط به يك مثلت با سه رأس است. يك رأس 
اين مثلث فرد مجرم، رأس ديگر فرهن��گ حاكم بر جامعه و ديگري 

شرايط فرهنگي، روحي و رواني زندان هاست. 
 ضرورت استفاده از مجازات  جايگزين حبس چيست؟

فلسفه مجازات از منزله ديني و اسالمي اين است كه مجرم را متنبه و 
آگاه و از تكرار جرم جلوگيري كند و بخش ديگر آن پيامي براي آحاد 
جامعه دارد كه عمل مجرمانه مستحق مجازات است. وقتي قاضي در 
مقام اعمال قانون و فلسفه وجود مجازات قصد تعيين مجازات دارد، 

بايد متوجه عواقب حكم حبس باشد كه آيا اين حكم به تنبه مجرم 
به پاكس��ازي افكار جمعي كمك مي كند و در آمار فراواني زندان ها 

تأثير دارد يا خير!
يكي از مشكالت امروز جامعه ما جرم خيزي است. امروز زندان ها نه 
تنها دانشگاه نيست و باعث تنبه و تنبيه نمي شود بلكه فضاي زندان 

براي مبتديان يك آموزشگاه با استادان باسابقه محسوب مي شود. 
 آيا به صورت مطلق مجازات جايگزين الزم است؟

خير. در برخي مواقع مجرم از نظر شخصيتي مدتي نبايد در جامعه حضور 
داشته باشد تا جامعه نسبت به او امنيت رواني و روحي پيدا كند. 

 آيا موانعي براي صدور حكم مجازات جايگزين حبس 
وجود دارد؟

يكي از مسائل مهم در تعيين مجازات حبس دانش روان شناختي و 
جامعه شناختي قضات است. اين موضوع گسترده و داراي پارامترهاي 
مختلف است اما بايد پذيرفت زيرساخت نهادهاي اجراكننده احكام 
بايد بيش از اين مورد بررس��ي قرار گيرد تا همكاري مناس��ب تري 

داشته باشند. 

امروز زندان ها مدرسه عبرت نيست
آموزشگاه جرم است!

قاضي حسن تردست از قضات بازنشسته و چهره هاي شناخته شده است. وي تعيين مجازات را منوط به يك مثلت با سه رأس 
توصيف كرده و معتقد است: يك رأس اين مثلث فرد مجرم، رأس ديگر فرهنگ حاكم بر جامعه و ديگري شرايط فرهنگي، روحي 

و رواني زندان هاست.  گفت وگوي  »جوان« با وی در ادامه می آيد. 

نيره ساري 

پرونده
مجازات 

 جايگزين حبس

محسنمرادياوجقاز

قاضي پيشرو در صدور آراي 
جايگزين حبس

محمدجوادرضازاده

 رئيس شعبه101
 دادگاه كيفري2


