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آیدا پیغامی - شهروند حقوقی| در بسیاری از 
فیلم های سینمایی خارجی بارها دیده ایم که برخی 
از مجرمان مــدت زمانی که باید بــرای مجازات در 
زندان طی کنند را در خانه خود و کنار خانواده شــان 
می گذراننــد. اما محدودیت هایی بــرای آنها وجود 
دارد. به طور مثال اکثر مجرمانی که می توانند مدت 
زمان مجازات خود را در کنار خانواده شان باشند پابند 
مشکی الکترونیکی همراه دارند که برای این پابندها 
محدودیت های ترددی پیش بینی شده است. برخی 
از مجرمان اجازه ندارند از محدوده خانه شــان خارج 
شوند. زیرا بالفاصله بعد از خروج از محدوده مشخص 
شده زنگ خطر پابند به صدا در می آید و نزدیک ترین 
پلیس به سراغ مجرم می آید تا ببیند علت خروج از 
محدوده چیست. تصور ما از طرح پابند الکترونیکی 
تنها به فیلم های سینمایی خارجی محدود می شود 
اما جالب اســت بدانیم که طرح پابند الکترونیکی 
در کشــورهای دیگر مدت زمان زیادی اســت اجرا 
می شــود اما در کشــور ما هنوز این طرح به مرحله 
اجرا نرسیده است. کشور ما یکی از کشورهایی است 
که در دنیا بیشترین تعداد عناوین مجرمانه را به خود 
اختصاص داده اســت و این موضوع را حجم بسیار 
باالی پرونده های قضائی در دادگاه ها تأیید می کند. 
به طوری که رئیس قوه قضائیــه در گفت و گویی که  
ســال جاری به مناســبت هفته قوه قضائیه داشت، 
اعالم کرد: »در  سال ١٣٩٥، ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار 
پرونده در قوه قضائیه به ثبت رســیده و رسیدگی به 
این پرونده ها دشــوار اســت، به خصوص با توجه به 
کمبودهای قوه قضائیه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه 
در این حوزه کارهای ارزشــمندی شده ولی با وجود 
این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت فرسایی 
است.«. تعداد باالی عناوین مجرمانه باعث می شود که 
هر کسی با یک دعوای بسیار ساده بتواند در صورت 
شاکی بودن نفر مقابل را برای مدتی به زندان بیندازد. 
البته در چند  سال اخیر برخی از قضات با دادن حکم 
جایگزین از حبس افراد جلوگیری کرده اند. اما وجود 
تعداد عناوین مجرمانه زیاد در ایران باعث شــده که 
زندان های ما با مشــکل محدودیت ظرفیت روبه رو 
شــوند و از طرفی هم نگهداری مجرمان در زندان ها 
هزینه های بسیار زیادی را به دوش دولت بگذارد. از 
ســوی دیگر مجازات حبس برای افرادی که جرایم 
سنگینی ندارند می تواند تبعات مالی و روانی بسیار 
زیادی برای خود و خانواده هاشان ازجمله فروپاشی 
خانواده ها و ایجاد مشکل در تأمین هزینه های مالی 

خانواده به همراه داشته باشــد. مهمتر از تمام اینها، 
معضالتی اســت که مجرم با ورود به زندان دچار آن 

می شود، ازجمله آنها یادگیری جرایم دیگر است.
وجود چنین معضالتی باعث شد تا حقوقدانان و 
مســئوالن قضائی به فکر راهی برای بیرون رفتن از 
این مشکالت بیفتند. یکی از راه حل هایی که برای 
جایگزین مجازات حبس پیشــنهاد شد استفاده از 
پابند الکترونیکی بود. به همین منظور طرح استفاده 
از پابند الکترونیکی نخســتین بار در نیمه دوم  سال 
١٣88 با هدف کنترل زندانیان و کاهش آســیب 
به خانواده زندانیان مطرح و در  ســال ٩2 از سوی 
نمایندگان مجلس تصویب شــد. هیأت وزیران بنا 
به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند »و« 
تبصره »١۷« ماده واحده قانون بودجه  سال ١٣٩٣ 
کل کشــور، معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه 
نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط 
را بــرای اجرا ابالغ کرد. براســاس ایــن آیین نامه، 

زندانیان جرایم تعزیری از درجه »٥« تا »8« با نظر 
دادگاه، زندانیان محکوم به جایگزین های حبس با 
نظر دادگاه، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند 
یا در زندان های باز، موسســات صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی اشــتغال دارند، زندانیان مشمول ماده 
»22۷« آیین نامه اجرایی ســازمان که به مرخصی 
اعزام می شــوند و براســاس تصمیم دادســتان یا 
شــورای طبقه بندی، تکلیفی مانند عدم خروج در 
برخی از اماکن در حیــن مرخصی دارند و زندانیان 
جرایم تعزیری درجه »٥« تا »۷« با تشخیص و تأیید 
شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضائی که تمام 
یا بخشــی از محکومیت خویش را با لحاظ کردن 
شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی، اشتغال 
در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده 
»22١« آیین نامه اجرایی سازمان را سپری می کنند 

زندانیان مشمول این آیین نامه هستند.
این طرح به گونه ای است که اگر مجرمی از سوی 

دادگاه اجازه مجازات جایگزین حبس را داشــت، 
می تواند با نصب پابند الکترونیکی دوران محکومیت 
خود را در خــارج از زندان بگذرانــد. به این صورت 
که برای مجرم محدوده مکانی مشــخصی تعیین 
می شــود و تمام رفت و آمدهای او در مسیریاب به 
وضوح برای مسئوالن قضائی که وظیفه رصد کردن 
این مــوارد را دارنــد قابل رویت و پیگیری اســت. 
همچنین با اعالم خبر استفاده آزمایشی این طرح 
روی ٣٠٠ مجرم و نتایج مثبت آن از سوی مقامات 
قضائی در خردادماه  ســال جاری قرار شــد که این 
طرح در 6 ماه آینده در سراســر کشور اجرا شود. به 
همین دلیل بسیاری از مجرمان در انتظار استفاده 
از پابند برای گذراندن دوران مجازات خود در خارج 
از زندان هستند زیرا اســتفاده از این طرح می تواند 
راه حل بســیار خوبی برای مشکالت به وجود آمده 
بــرای دولت و همچنین مجرمــان جرایم تعزیری 

درجه ٥ تا 8 باشد.  

نکات مثبت و منفی طرح پابند الکترونیکی و شرایط 
استفاده مجرمان از آن بررسی شد

زندان نیمه باز 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

تأثیر مجازات جایگزین بیشتر از حبس است
یکــی از وظایف قوه قضائیــه اقدامات 

عبدالصمد خرمشاهی
حقوقدان و وکیل پایه یک 
دادگستری

پیشگیرانه و همین طور اقدامات مراقبتی 
اســت. البته این موارد در کشــورهای 
توسعه یافته از سال ها قبل اجرا می شود و 
صرفا مجازات متهمان و مجرمان مدنظر 
نیست بلکه اصالح آنها هدف است. زیرا اگر قرار باشد با تمام مجرمان به نحوی برخورد شود که 
دیگر نتوانند در جامعه زندگی کنند و خودشان را تطبیق دهند اشتباه بزرگی است. بنابراین 
باید اوال اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد به این معنی که مجرمان حرفه ای یا کسانی که به 
عادت، رفتار خطرناک دارند تحت نظر باشند و رفتارشان بررسی شود که بعدها مرتکب جرم 
بزرگتری نشوند. بعد از آن اگر قرار است حکمی صادر شود به منظور تنبیه آن فرد و اصالح فرد 

است و اجرای عدالت در جامعه است. 
مشخص شــده که زندان ها نتیجه مثبتی در اصالح مجرم نداشــته اند به لحاظ این که 
پرونده های ما در کشــور و مجرمان و محکومان زیاد هســتند به همین دلیل سال هاست 
مسئوالن قوه قضائیه تأیید می کنند قضات کمتر حکم حبس بدهند اما می بینیم که اکثر 
مجازات ما یا شالق است یا حبس و این زندان رفتن افراد با توجه به عدم امکاناتی که سازمان 
زندان ها دارد نه تنها نتیجه مطلوب را ندارد بلکه خودش مزید بر علت می شود. بعنی افراد در 
زندان ها از مجرمان حرفه ای دستورهای تازه ای می گیرند و این معضلی است بر معضالت 
دیگر جامعه. ضمن این که خانواده آنها هم گرفتار معضل می شوند. این که فلسفه زندان باز و یا 
زندان نیمه باز از قدیم بوده، این است که زندانی صرفا در زندان نباشد و بتواند تحت شرایطی 
با خانواده خودش مراوده داشته باشد و کار کند و خدمات ارایه دهد ولی رفت و آمد او تحت 
کنترل باشد. بنابراین پابندهای الکترونیکی به لحاظ نظارت و مراقبت در تردد این افراد بسیار 
خوب اســت. ضمن این که اقدامات دیگری هم الزم است که نگذاریم اصال جرمی به وقوع 
بپیوندد. زمینه بروز جرایم را از بین ببریم و در کنار آن این اقدامات صورت گیرد واال صرف 
زندانی کردن مجرمان و بالاثر کردن آنها قطعا تبعات خوبی در جامعه نخواهد داشت. زندانی 
شدن یک فرد یک خانواده را دچار معضل می کند ضمن این که صرفا در زندان بدون این که 

کار مفیدی انجام دهد خودش مشکلی بر مشکالت جامعه اضافه می کند.
در قانون مجازات اسالمی ما یک ســری حدود داریم که از احکام الهی است مانند شرب 
خمر یا قصاص که این حق الناس اســت. یک سری هم مجازات هایی هستند که قانونگذار 
به عنوان مجازات های تعزیــری در نظر می گیرد و برای جرایم مختلف اســت. بنابراین ما 
قصاص را داریم، حدود را داریم و مجازات تعزیری را داریم که از درجه ١ شــروع می شود تا 
درجه 8 تمام می شود. اما معموال جرایم سبک را تبدیل به جزای نقدی می کنند تا بررسی 
به درجه های باالتر که زندان های سنگین دارد. این تعزیرات از سوی قانونگذار تعیین می شود 
و با مجازات هایی که در حدود اسالمی است طبیعتا فرق دارد ولی تمام مجازات ها با هدف 
اصالح مجرم و اجرای عدالت و سیاست کلی قوه قضائیه این است که زندان ها به دلیل عدم 
امکانات خلوت تر شود و مجازات جرایم سبک به جزای نقدی کاهش یابد و یا در قانون مجازات 
اسالمی به دفعات در مورد تعلیق مجازات ها تأکید شده اســت. بسیاری از مجازات های تا 
دو ســال حبس را قاضی می توان تعلیق دهد و یا در صدور حکم آن تعلیق دهد که من فکر 
می کنم این سیاست جایگزین کردن مجازات و یا تعلیق مجازات و یا تعلیق در صدور احکام 

می تواند نتیجه مثبت تری نسبت به سایر مجازات ها داشته باشد.

جدول درجه مجازاتی که می توان به جای مجازات مجرم از پابند الکترونیکی استفاده کرد
درجه 8درجه 7درجه 6درجه 5نوع مجازات

تا سه ماهاز ٩١ روز تا 6 ماهبیش از 6 ماه تا 2 سالبیش از 2 تا ٥ سالحبس

جزای نقدی
بیش از 8٠ میلیون ریال تا 

١8٠ میلیون ریال
بیش از 2٠ میلیون ریال تا 

8٠ میلیون ریال
بیش از ١٠ میلیون ریال تا 

2٠ میلیون ریال
تا ١٠ میلیون

ریال

************مصادره

************انحالل

************انفصال

***تا 6 ماهبیش از 6 ماه   تا ٥ سالبیش از ٥ تا  ١٥ سالمحرومیت از حقوق اجتماعی

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا 
******حداکثر تا مدت ٥ سالممنوعیت دایماجتماعی برای اشخاص حقوقی

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش 
******حداکثر تا مدت ٥ سالممنوعیت دایمسرمایه برای اشخاص حقوقی

ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری 
******حداکثر تا مدت ٥ سال***به وسیله اشخاص حقوقی

از ٣١ تا ۷4 ضربه شالق و تا ٩٩ ***شالق
ضربه شالق در جرایم منافی عفت

از یک تا ٣٠
تا ١٠ ضربهضربه

انتشار حکم قطعی***انتشار حکم
******در رسانه ها

مجازات های جایگزین از سوی قاضی اختیاری است
 

عباس تدین
 حقوقدان و وکیل پایه
 یک دادگستری

موضوع پابندهای الکترونیکی بعد از تصویب قوانین 
جدید مجازات اســالمی و آیین دادرســی کیفری 
مطرح شده اســت. تقریبا از  سال ١٣٩٣ شاهد طرح 
این موضوع بوده ایم و دلیل آن این اســت که هم در 
ماده 62 قانون مجازات اسالمی و هم در بحث اجرای 
احکام آیین دادرسی کیفری و در ماده ٥٥٣، قانونگذار 
بحث استفاده از سامانه ها و سیستم های الکترونیک 
را برای نخستین بار پیش بینی کرده است. قانونگذار 
صراحتا بیان کرده است که در چه جرایمی می توان از 
این دستبندها یا پابندهای الکترونیکی استفاده کرد. 

همچنین در آیین نامه ای هم که به تصویب هیأت 
وزیران رسیده تحت عنوان آیین نامه اجرایی مراقبت 
و نظارت الکترونیکــی از زندان ها، به صراحت گفته 
شده اســت که برای زندانیان جرایم تعزیری درجه 
٥ تا 8 با نظــر دادگاه، زندانیان محکوم به جایگزین 
حبس که در قانون مجازات اسالمی پیش بینی شده 
اســت با نظر دادگاه و زندانیانی که به مرخصی اعزام 
می شــوند یا زندانیانی که در موسسات خاصی برای 
گذراندن دوران مجازات مشــغول به کار می شوند با 
اجازه دادستان می توان از دستبند یا پابند الکترونیکی  
استفاده کرد. همچنین زندانیانی که جرایم تعزیری ٥ 
تا ۷ دارند که درواقع محکوم شده اند اما باید بخشی از 
محکومیتشان را خارج از زندان بگذرانند و همچنین 

مشــمول نهادهای احقاقی مانند آزادی مشروط یا 
تعلیق مجازات قرار گرفته اند هم می توانند از دستبند 
یا پابند الکترونیکی استفاده کنند و تحت نظر و کنترل 

قرار بگیرند.  
نکته ای که باید به آن توجه داشــت این است که 
طرح پابندهای الکترونیکی معایب و مزایایی را هم به 
دنبال دارد. مهمترین مزیت این سیستم الکترونیکی 
کاهش تورم کیفری از لحاظ جمعیت زندان اســت. 
بخش اعظمی از کســانی که در زنــدان نگهداری 
می شوند با اســتفاده از این طرح می توانند به آغوش 
جامعه برگردند. همین ارتباط افراد در جامعه به طور 
یقین می توانــد به افراد زندانی کمــک کند و بعد از 
گذراندن دوران محکومیت بهتر می توانند به جامعه 
بازگردنــد. بنابراین از این نظر کــه جمعیت زندان  
کاهش پیدا می کند و این زندانیان دور از اجتماع قرار 
نمی گیرند و همچنین بازپروری آنها راحت تر خواهد 
بود از مزیت های طرح پابند الکترونیکی است. از دیگر 
مزیت هایی که این طرح می تواند به همراه داشــته 
باشد، می توان به کاهش هزینه های نگهداری زندانیان 
در زندان اشاره کرد. این امر مسلم است که اگر زندانی 
را بتوان خارج از زندان و در محیط اجتماع نگهداری 
کرد هزینه هــای کمتری را برای ســازمان زندان ها 
و دیگر مراجع ذیربط به همراه داشته باشد که البته 

ممکن است این مسائل در نگاه اول به چشم نخورد. 
اما می تــوان معایبی را نیز بــرای طرح پابندهای 
الکترونیکی برشمرد. به عنوان مهمترین نکته برای 
معایب این پابندها باید گفت که استفاده از این طرح 

الکترونیکی به علت آن که تجهیزات الکترونیکی به 
همراه دارد، هزینه باالیی دارد که در بیشتر موارد این 
هزینه را بر کسانی که می خواهند از این طرح استفاده 
کنند تحمیل می کنیم. هزینه تجهیزات و نگهداری 
این پابندهای الکترونیکی مبلغی حدود یک میلیون 
تومان است که معموال بر دوش متقاضی استفاده از 

طرح است. 
در آیین نامه مرتبط با همین موضوع نیز اشاره شده 
است که اگر کسی می خواهد برای رفتن به مرخصی 
از این دســتگاه اســتفاده کند باید به میزان دو برابر 
هزینه دستگاه را در سازمان زندان ها ودیعه بگذارد. 
همچنین جایی گفته شده است که اگر این وسیله 
هزینه ای برای نگهداری داشته باشد، این هزینه ها را 
باید زندانی پرداخت کند. البته که شاید در ظاهر این 
هزینه زیادی نباشد، به یاد دارم که این هزینه حدود 
روزی ٣ هزار تومان بود که البته در مدت طوالنی نیز 
بسیار زیاد است. باید این نکته را حتما به یاد داشته 
باشیم که تحمیل این هزینه ها به اشخاص می تواند 
برای زندانی مشکل به وجود آورد و حتی شاید برخی 
از افراد نتوانند هزینه استفاده از این تجهیزات را تأمین 
کنند و این اتفاق می تواند بســیار مشکل ساز باشد. 
از نظر دیگر اگر زیرســاخت های ما در بحث فضای 
الکترونیک آماده نباشد شــاید در امکان استفاده از 
تجهیزات با مشکل مواجه شــویم زیرا این افراد باید 

در محدوده مشخصی قرار گیرند و این که چقدر این 
دستگاه می تواند افراد را پوشش دهد. باید به یاد داشته 
باشیم که در عمل زیرساخت ها مجهز و آماده نیست 
اما به نظر من محاســن آن نسبت به معایب بیشتر 
است. به هرحال این نکته که به جای آن که مجرم را 
در زندان نگهداری کنیم به خارج از زندان ببریم بسیار 

خوب است و به نظر ارزش سرمایه گذاری دارد.
برای استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی 
قانونگــذار حیطه اختیارات قضــات را در محدوده 
استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات های جایگزین 
بسیار باز گذاشته اســت. اما این که آیا تجهیزات به 
اندازه ای اســت که قاضی بتواند از آن استفاده کند 
و چنین حکمی دهد پاسخ منفی است. قانونگذار به 
قاضی اجازه داده است که در جرایم درجه ٥ تا 8 که 
سبک هســتند، می تواند از آزادی مشروط و تعلیق 
و ... استفاده کند. اما نکته دیگری که حایز اهمیت 
است این اســت که حتی اگر قاضی حکم بدهد تا 
محکوم از تجهیزات الکترونیکی استفاده کند، اما این 
تجهیزات در آن محل امکان استفاده نداشته باشد 
یا حتی تعداد آن به حدی نباشد که همه محکومان 
بتوانند از آن اســتفاده کنند، بحث دیگری اســت. 
درواقع این موضوع که ســازمان زندان ها این بستر 
را دارند که از تجهیــزات الکترونیک برای مجرمان 

استفاده کنند، بحث دیگری است. 

قضات ما وقتی حکم می دهند با منع قانونی مواجه 
نیستند اما ممکن است یک قاضی وقتی ببیند امکان 
دادن چنین حکمی وجود ندارد، از دادن آن ابا کند. 
باید توجه داشــت که چنین حکم هایی برای مجرم 
حق نیســت و مجــرم در این زمینه حــق اعتراض 
ندارد، در واقع این حکم ها تحت اختیار قاضی است 
و شاید قاضی تشخیص دهد  که به یک مجرم اجازه 
اســتفاده از این طرح را  بدهد و بــه یک مجرم اجازه 
اســتفاده از پابندهای الکترونیک را ندهد. نهادهای 
ارفاقی یعنی این که اگر قاضی تشخیص داد و صالح 
دانســت از آن نهاد ارفاقی می تواند مجرم را بهره مند 
کند و تکلیفی ندارد و بنابراین حقی برای محکوم علیه 
ایجاد نمی شود. بنابراین چه بسا که مجرم درخواست 
استفاده از مجازات های جایگزین و .. را داشته باشد، 
اما قاضی بنا بر مصلحتی که خودش می داند این حق 
را به مجرم ندهد. طرح های ارفاقی یک تکلیف نیست 
و بلکه اختیار است. در هیچ جای قانون برای این گونه 
طرح ها الزامی داده نشده است بنابراین، این که متهم و 
یا محکوم علیه بگوید از اینها استفاده کنید قاضی از آن 

سرباز می زند زیرا حقی برای مجرمان نیست.
مهمترین معضل ما که باعث شد به سمت چنین 
طرح هایی برویم معضل تراکم جمعیت زندان ها بود. 
تعداد باالی جمعیت زندان ها هزینه بسیار زیادی را 
به بودجه عمومی و همچنین محیط های شهری وارد 
می کند، همچنین مبلغ بسیار زیادی از این هزینه به 
سازمان زندان ها و نهادهای متولی تحمیل می کند. اما 
دالیل دیگری نیز وجود دارد که پنهان است و معموال 

توجهی به آنها نمی شود. یکی از این موارد بحث دور 
بودن محکوم از اجتماع است، دلیل دیگر  این که زندان 
آموزشگاه جرم اســت  و به همین دلیل اگر مجرمان 
با جرایم سبک در بطن جامعه حضور داشته باشند، 
می توانند از محیط زندان و آموش های جرایم دیگر 
دور باشند و درواقع همین حضورشان در جامعه نیز 
می تواند در آینده به زندگی اجتماعی شــان کمک 
شایانی کند و همچنین جامعه نیز راحت تر این افراد 
را می پذیرد. بنابراین مجرمی که خطرناک نیست و 
جرم سبکی انجام داده است و شرایط و وضع و پرونده 
شــخصیتش اجازه می دهد بتواند در جامعه حضور 

داشته باشد و تنها تحت کنترل قرار گیرد. 
برای افرادی که جرایم ســبک دارند هیچ اشکالی 
ندارد که از اینگونه مجازات ها برایشان استفاده شود 
زیرا به این صورت برای باز اجتماعی شدن آنها با خطر 
مواجه نخواهیم شــد و در عین حال مجرم می داند 
مقید است و آزاد نیســت و این تقید را در عمل هم 
احساس می کند. همچنین مجرم می داند که اگر از 
منطقه دور شود بالفاصله نهادهای متولی به دنبال او 
می آیند و گاهی او را محروم می کنند و به این معنی 
است که این دستگاه ضمانت اجرا دارد و باید در مقابل 
عمل خالفی که انجام داده است پاسخگو باشد. این 
موارد  درواقع بحث بازدارندگی جرم و پیشگیری آن 
را بیشتر کند. درحال حاضر شاید یک مجرم به زندان 
برود و شــاید یک ماه اول برای او سخت باشد و از ماه 
دوم برای او عادی شود. اما دستبند و پابند الکترونیکی 

این اخطار را به افراد می دهد که مقید است.  


