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Abstract
Introduction: In case of negligence of the medical staff leading to the death of the patient, the 
offender may be sentenced to imprisonment in addition to paying wergild to the parents of the 
deceased. However, for the medical staff, being sentenced to imprisonment due to their high social 
status in the country, in addition to entering and damaging the community's therapeutic community, 
may have many negative consequences for a person that in the future career They have a great 
impact. Therefore, it is necessary to pay special attention to alternative punishments in the field.
Aims: The present article examines the possibility of an alternative to imprisonment with a case study 
of a specific case in which the patient dies due to the negligence of the medical staff, and generally 
evaluates the view of the Iranian legislature regarding alternative punishments to imprisonment in 
connection with medical malpractice.
Discussion: Providing a definition of alternatives to imprisonment and their examples, and matching 
nursing or medical malpractice with one of alternatives to imprisonment, requires a legal process 
that is within the jurisdiction of the judicial authority. In this way, the judge uses this mechanism 
according to the amount of injuries and the percentage of faults and some of the characteristics of 
the accused.
Conclusions: Examination of existing laws and regulations indicates that the issuance of an 
alternative punishment to imprisonment is within the authority of the judicial authority and is in no 
way a privilege for the medical staff.
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چکیده
مقدمــه: در زمانــی کــه قصــور کادر درمــان منتهــی بــه فــوت بیمــار گــردد، فــرد خاطــی عــاوه بــر پرداخــت دیــه بــه اولیــا دم متوفــی، 
ممکــن اســت بــه حبــس نیــز محکــوم شــود. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای کادر درمــان، محکومیــت بــه حبــس بــا توجــه بــه جایــگاه 
اجتماعــی بــاال و واالیــی کــه در کشــور دارنــد، ممکــن اســت عــاوه بــر ورود لطمــه بــه حیثیــت جامعــه درمانــی کشــور، بــرای شــخص 
نیــز تبعــات منفــی فرآوانــی بــه بــار آورد کــه در آینــده شــغلی آنهــا تاثیــر بــه ســزایی داشــته باشــد. لــذا الزم اســت بــه مجــازات هــای 

جایگزیــن در ایــن حــوزه توجــه ویــژه ای شــود.
ــوت                    ــار ف ــی )پزشــک و پرســتار(، بیم ــر قصــور کادر درمان ــده خــاص کــه در اث ــک پرون ــوردی ی ــا بررســِی م ــه حاضــر ب ــدف: مقال ه
مــی کنــد، بــه امــکان ســنجی جایگزینــی بــرای مجــازات حبــس مــی پــردازد و بــه طــور کلــی نــگاه قانــون گــذار ایــران را در ارتبــاط بــا 

مجــازات هــای جایگزیــن حبــس در ارتبــاط بــا قصــور پزشــکی و پرســتاری مــورد ارزیابــی قــرار مــی دهــد.
ــی از                       ــا یک ــکی ب ــا پزش ــتاری ی ــور پرس ــق قص ــا و تطبی ــق آنه ــه مصادی ــس و ارائ ــن حب ــازات جایگزی ــف از مج ــه تعری ــث: ارائ بح
ــه ایــن  مجــازات هــای جایگزیــن حبــس مســتلزم طــی شــدن فرآینــدی قانونــی اســت کــه از اختیــارات مقــام قضایــی مــی باشــد. ب
صــورت کــه  قاضــی بــا توجــه بــه میــزان صدمــات وارده و درصــد تقصیــر و برخــی از خصوصیــات متهــم از ایــن مکانیســم بهــره مــی بــرد.

نتیجــه گیــری: بررســی قوانیــن و مقــررات موجــود حکایــت از آن دارد کــه صــدور مجــازات جایگزیــن حبــس از اختیــارات مقــام قضایی 
بــوده و بــه هیــچ روی امتیــازی بــرای کادر درمــان محســوب نمــی شــود. 

کلیدواژه ها: حبس، مجازات جایگزین، قصور، فرآیند رسیدگی.

مقدمه 
ــی  ــی، ب ــی احتیاط ــی از ب ــه ناش ــتاری ک ــکی و پرس ــور پزش قص
ــی  ــات دولت ــت نظام ــدم رعای ــا ع ــارت و ی ــدم مه ــی، ع مباالت
مــی باشــد، ممکــن اســت موجــب آســیب بــه بیمــار و یــا فــوت 
ــا پرســتار  ــن کــه توســط پزشــک ی وی گــردد. قصــور اعــم از ای
صــورت گرفتــه باشــد، در صــورت فــوت بیمــار مــی توانــد عــاوه 
بــر پرداخــت دیــه بــه اولیــا دم بیمــار، بــه مجــازات حبــس طبــق 
ــردد  ــر گ ــال 1375 منج ــوب س ــرات مص ــون تعزی ــاده 616 قان م
ــگاه کادر درمــان در کشــور و  ــه اهمیــت جای ــا توجــه ب ــا ب )1(. ام

ــه،  ــوان چهــره هــای فرهیخت ــه عن شــناخته شــدن اعضــای آن ب
معمــواًل تعییــن کیفــر حبــس بــرای آنــان بــا ماحظاتــی همــراه 
مــی باشــد. ایــن ماحظــات از ابعــاد گوناگونــی برخــوردار اســت. 
ــه  ــدان ب ــده زن ــن ماحظــات ناشــی از آســیب فزاین بخشــی از ای
ــار تخریبــی  عنــوان یکــی از مجــازات هــای ســنتی بــوده کــه آث
آن بــه مراتــب بیــش از ســود آن در اصــاح مجرمــان بــوده اســت.  
ــن  ــکاب جــرم و شــخصیت مرتکبی ــزه ارت ــه انگی برخــی دیگــر ب
آن مربــوط مــی شــود. بــه ایــن صــورت کــه قصــور مربــوط بــه 
فقــدان عمــد و قصــد ارتــکاب جــرم مــی باشــد و از ســوی دیگــر 
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ــای  ــوان نیروه ــه عن ــتاران ب ــکان و پرس ــی پزش ــگاه اجتماع جای
برجســته کادر درمانــی، مانــع از تعییــن کیفــر حبــس در بســیاری از 

مــوارد مــی گــردد.
تعییــن مجــازات هــای جایگزیــن حبــس بــرای کادر درمانــی بایــد 
بــه گونــه ای باشــد کــه فایــده اجتماعــی آن بــه جامعــه بازگشــته 
و مانــع از ارتــکاب مجــدد جــرم گــردد. لــذا انتخــاب هوشــمندانه 
و اتخــاذ تدابیــر بازدارنــده توســط قاضــی بایــد ایــن مهــم را مــورد 
توجــه قــرار دهــد. بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن موضــوع درمــان 
و ایــن کــه قاضــی نمــی توانــد بــه تنهایــی میــزان قصــور هریــک 
ــذا ســازمان نظــام  از اعضــای دخیــل در فــوت را تعییــن نمایــد، ل
پزشــکی بــه کمــک وی در تعییــن مقصــر حادثــه برآمــده و مســیر 
را بــرای وی بــه نحــو دقیقــی تســهیل مــی کنــد. مقالــه حاضــر در 
تــاش اســت ضمــن تبییــن مجــازات جایگزیــن حبــس، شــرایط 
ــه ایــن پرســش پاســخ  اعمــال و مصادیــق آن را بیــان نمایــد و ب
دهــد کــه آیــا در همــه مــوارد قصــور کادر درمــان، قاضــی مکلــف 
اســت مجــازات جایگزیــن حبــس صــادر نمایــد؟ و دیگــر ایــن کــه 
ــس  ــن حب ــای جایگزی ــازات ه ــدور مج ــرای ص ــرایطی ب ــه ش چ

وجــود دارد؟.

گزارش مورد
در پرونــده شــعبه 105 دادگاه کیفــری 2 شــهریار، طبــق گــزارش 
کمیســیون ســازمان نظــام پزشــکی در شــرح حــال بیمــار )خانمــی 
حــدوداً 57 ســاله( اینگونــه بیــان شــده اســت کــه وی بــه علــت 
ــورخ 1397/7/13 در  ــی در م ــی حال ــف و ب ــس و ضع ــی تنف تنگ
ــه،  بیمارســتان بســتری شــده کــه در بررســی هــای انجــام گرفت
ــرای  ــی ب ــاز قلب ــان س ــوده و ضرب ــن ب ــب پایی ــان قل ــداد ضرب تع
ــه  ــان ب ــه درم ــت ادام ــپس در جه ــردد. س ــی گ ــه م ــان تعبی ایش
بیمارســتان دیگــری منتقــل مــی شــود کــه در ایــن مرکــز مجــدد 
تحــت تعبیــه ضربــان ســاز قلبــی و ســپس جراحــی دریچــه هــای 
قلبــی قــرار مــی گیــرد  کــه علــی رغــم انجــام اقدامــات درمانــی، 
ــا دم از  ــکایت اولی ــا ش ــد. ب ــی کن ــوت م ــورخ 1397/9/22 ف در م
ــی  ــتار مربوطــه( در دادســرای عموم ــان )پزشــک و پرس کادر درم
و انقــاب شــهریار، پرونــده تشــکیل و بــا توجــه بــه فــوت بیمــار 
و ارتبــاط موضــوع بــه ســازمان نظــام پزشــکی، نظــر کارشناســی 
ســازمان مذکــور اخــذ مــی گــردد و در بخشــی از نظریه خــود اعام 
ــی  ــات تشــخیصی و درمان ــم اقدام ــی رغ ــار عل ــد: )) بیم ــی کن م
ــوت  ــت منتشــر شــده ف ــل عفون ــه دلی ــت ب انجــام شــده، در نهای
مــی نمایــد. اعضــای کمیســیون معتقدنــد در ســیر درمــان هــای 
ــای تشــخیصی  ــه، در بررســی ه ــتان اولی انجــام شــده در بیمارس

نیــاز بــه مشــاوره تخصصــی داخلــی در زمــان هــای اولیــه درمــان 
ــه  ــورت پذیرفت ــر ص ــا تاخی ــن کار ب ــه ای ــت ک ــته اس ــود داش وج
اســت و ایــن تاخیــر موجــب اختــال در تشــخیص صحیــح و بــه 
موقــع شــده اســت کــه از ایــن لحــاظ قصــور پزشــکی محســوب 
ــه میــزان ده درصــد در مــرگ بیمــار  مــی گــردد و ایــن قصــور ب
موثــر بــوده اســت و افــراد دخیــل در حادثــه خانــم .... متخصــص 
ــاژ  ــای .... پرســتار مســئول تری ــج درصــد، آق ــزان پن ــه می ــب ب قل
بیمارســتان بــه میــزان ســه درصــد و آقــای دکتــر ..... مســئول فنی 
بــه دلیــل عــدم نظــارت کافــی بــر رونــد درمــان بیمــار مرتکــب 
قصــور پزشــکی شــده بــه میــزان دو درصــد در مــرگ بیمــار نقــش 
داشــته انــد((. در نهایــت بــرای آنــان در دادســرا کیفرخواســت صادر 
ــل  ــی قت ــوان اتهام ــردد و عن ــی گ ــاع م ــه دادگاه ارج ــده ب و پرون
ــک از  ــه هری ــان ب ــد درم ــی از قصــور در فرآین ــدی ناش ــر عم غی
متهمــان تفهیــم گردیــده و در نهایــت دادگاه هریــک از متهمــان 
را بــه حبــس بــه میــزان شــش مــاه و پرداخــت دیــه بــه اولیــا دم 
محکــوم مــی نمایــد. ولــی از آنجایــی کــه مجــازات حبــس بــرای 
کادر درمــان مناســب نبــوده اســت، بــه تشــخیص دادگاه، هــر یــک 
ــه  ــگاه در یکــی از محل ــه حضــور در درمان از متهمــان، محکــوم ب
ــه صــورت دو روز در  ــرای مــدت 2 ســال، ب هــای پاییــن شــهر ب
ــه خدمــات  ــه مــدت چهــار ســاعت جهــت ارائ ــار ب ــاه و در هرب م

درمانــی بــه بیمــاران، مــی شــوند.

بحث
بــا توجــه بــه ایــن کــه نگارنــده حاضــر، خــود  قاضــی رســیدگی 
کننــده بــه ایــن پرونــده  بــوده و بــا توجــه بــه اشــرافیت کامــل بــه 
ابعــاد مختلــف پرونــده و همیــن طــور بررســی دقیــق ابعــاد قانونــی 
موضــوع و نیــز مطالعــه نظــرات علمــای حقــوق مبــادرت بــه صدور 
رای نمــوده، لــذا بــه هــردو جنبــه قضایــی و قانونــی موضــوع توجه 
کامــل شــده اســت. در ایــن بخــش بــا ارائــه تعریفــی از مجــازات 
ــی  ــود عل ــررات موج ــن و مق ــه قوانی ــا ماحظ ــن ب ــای جایگزی ه
ــه  ــون مجــازات اســامی مصــوب ســال 1392، ب الخصــوص قان

طــور مفصــل بــه ابعــاد مختلــف پرونــده پرداختــه مــی شــود.
الف( فلسفه مجازات جایگزین حبس

ــا :  ــدان ه ــط زن ــودن محی ــرم زا ب ــودن و ج ــب ب ــا مناس 1( ن
اصــوال فلســفه مجــازات، اصــاح بزهــکار اســت. ولــی بــا 
نگاهــی بــه زنــدان هــا متوجــه مــی شــویم کــه گاهــی نــه تنهــا 
اصاحــی صــورت نمــی گیــرد، بلکــه انــواع راهــکار هــای جدیــد 
ــدان  ــاد شــدن در زن ــم جنســی و معت ــده و جرای ــم آین ــرای جرای ب
ــث                                             ــوارد باع ــن م ــود )2(. ای ــی ش ــم م ــان حاک ــط زندانی ــر رواب ب
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مــی گــردد، شــخصی کــه بــرای بــار اول وارد زنــدان مــی شــود به 
تدریــج بــا محیــط، اشــخاص و نــوع رابطــه خــو گرفتــه و هماننــد 
یــک مجــرم حرفــه ای کــه بــرای جرایــم آینــده برنامــه ریــزی و 
حرفــه ای گــری بیشــتری دارد، از زنــدان بیــرون مــی رود )3(. ایــن 
در حالــی اســت کــه بــا انجــام اقداماتــی مــی تــوان ایــن محیــط 
نــا مناســب را بــه محیطــی مناســب تبدیــل کــرد:1( نظــارت بســیار 
دقیــق و ریــز بینانــه بــر زندانیــان و روابــط آنهــا کــه ایــن مــورد 
نیازمنــد صــرف هزینــه و اســتفاده از وســایل پیشــرفته و تجهیــزات 

و نیــروی انســانی قــوی هســت.
2( دســته بنــدی دقیــق زندانیــان بــا توجــه بــه نــوع جــرم، ســابقه 
ــا غیــر  آنهــا، وضــع خانوادگــی، شــرایط ارتــکاب جــرم عمــدی ی
ــورد هــم بســیار مهــم  ــن م ــه ای ــرد ک ــودن و شــغل ف عمــدی ب
اســت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن مــوارد و رعایــت 
آنهــا مــی توانــد زنــدان را مناســب تــر جلــوه دهــد، ولــی بــه هیــچ 
ــترش آن  ــس و گس ــازات حب ــت از مج ــای حمای ــه معن ــوان ب عن
نیســت. بلکــه منظــور ایــن اســت کــه اگــر قــرار اســت مجــازات 
حبــس باشــد، مــوارد فــوق تــا حــدودی بــر طــرف کننــده نواقــص 

ــدان هاســت )4(. زن
ــی  ــی شــخصی مدت ــی و اقتصــادی: وقت 3( ایجــاد مشــکات مال
را در زنــدان مــی گذرانــد مطمئنــا نــه خــود او مــی توانــد مســائل 
اقتصــادی خــود را حــل کنــد و نــه خانــواده وی. ایــن مشــکات 
مالــی و اقتصــادی فقــط گریبانگیــر شــخص و خانــواده او                                              
نمــی شــود، بلکــه دولــت نیــز از ایــن راه بســیار ضــرر مــی کنــد. 
بــه دو دلیــل، یکــی ایــن کــه هزینــه هــای زنــدان بســیار گــزاف 
بــوده و دوم ایــن کــه فــرد زندانــی از گردونــه اقتصــاد جامعــه خارج 

ــه دولــت ضــرر مــی رســاند )5(. مــی شــود و ب
ــا  ــی ت ــه طــور کل ــی: ب 4( ایجــاد مشــکات اجتماعــی و خانوادگ
زمانــی کــه فــرد وارد زنــدان نشــده اســت هــم او و هــم خانــواده 
ــر  ــی اگ ــتند. ول ــوردار هس ــی برخ ــت اجتماع ــخص، از منزل آن ش
شــخصی حتــی بــه عنــوان متهــم و نــه مجــرم چنــد روزی را در 
ــدم  ــردم و ع ــه م ــرف عام ــه ع ــه ب ــا توج ــد، ب ــتگاه بگذران بازداش
فــرق قائــل شــدن میــان مجــرم و متهــم، دیــده مــی شــود کــه بــا 
شــخص رفتــار خوبــی نمــی شــود. حــال تصــور کنیــم فــرد چنــد 
ماهــی یــا چنــد ســالی را در زنــدان مــی گذرانــد. در ایــن زمــان می 
بینیــم کــه هــم خــود شــخص و هــم خانــواده او موقعیــت خوبــی را 
تجربــه نمــی کننــد و در بســیاری از مــوارد دیــده شــده کــه حتــی 
فرزنــدان یــا بســتگان شــخص مجــرم هــم از عنــوان مجــرم بودن 
شــخص خاصــی ضــرر دیــده انــد کــه ایــن مــورد را مــی توانیــم 
نوعــی مخالفــت و تعــارض بــا اصــل شــخصی بــودن مجــازات هــا 

تفســیر کنیــم. زیــرا در مجــازات هــای ســالب آزادی مثــل حبــس، 
آثــار زیانبــار اجــرای مجــازات هــا چــه از لحــاظ موقعیــت اجتماعی 
شــغلی و چــه از لحــاظ مســائل خانوادگــی، تنهــا مجــرم را در بــر 
نمــی گیــرد و خانــواده هایــی کــه نــان آور آنهــا در زنــدان بــه ســر 
ــردن آن  ــه کار ک ــر ب ــا منحص ــاش آنه ــرار مع ــر ام ــرد، اگ ــی ب م

شــخص باشــد، چگونــه از تبعــات مجــازات ایمــن خواهــد بــود؟
ب( مصادیق مجازات های جایگزین حبس

1. دوره ی مراقبت 
ــه  ــه می شــود کــه در طــی آن، محکــوم ب ــی گفت ــه مــدت زمان ب
حبــس، بــه حکــم دادگاه و تحــت نظــارت قاضــِی اجــرای احــکام، 
بــه انجــام یــک یــا چنــد مــورد از دســتورهای منــدرج در تعویــق 
ــی از  ــوان یک ــت، به عن ــود. دوره ی مراقب ــوم می ش ــی محک مراقبت
ــا تعویــق مراقبتــی  مجــازات هــای جایگزیــن حبــس، در عمــل ب
تفاوتــی نــدارد. تنهــا تفاوتــی کــه می تــوان بیــن آنهــا قائــل شــد، 
ــود و  ــادر نمی ش ــم ص ــی حک ــق مراقبت ــه در تعوی ــت ک ــن اس ای
ــرای  ــه اج ــزم ب ــی مل ــرای مدت ــم ب ــدور حک ــل از ص ــم قب مته
دســتورهای دادگاه می شــود؛ امــا در دوره ی مراقبــت، حکــم 
قطعــی بــه حبــس صــادر می شــود، امــا دادگاه بنــا بــه مصالحــی 
ــدان، او را  ــه زن ــرد به جــای روانه کــردن محکــوم ب ــم می گی تصمی
در جامعــه نگــه دارد و وی را بــرای مدتــی بــه انجــام یــک یــا چنــد 
مــورد از دســتوراتی ملــزم کنــد کــه در مــاده ی 43 قانــون مجــازات 
اســامی مصــوب ســال 1392 احصــا شــده اســت. ایــن دســتورها 
ــرای  ــه اج ــوم را ب ــد محک ــی نمی توان ــتند و قاض ــری هس حص
دســتورهایی  غیــر از مــوارد مذکــور در مــاده ی 43 قانــون مجــازات 
اســامی ملــزم کنــد. بــه عبــارت دیگــر غیــر از مــوارد ذکــر شــده 
ــه  ــه نمــود. الزم ب ــورد دیگــری را اضاف ــوان م ــون، نمــی ت در قان
ــده  ــر عه ــی ب ــای آموزشــی و درمان ــه ه ــه هزین ــر اســت کلی ذک
دولــت و بــا مشــارکت  ســازمان هــای دولتــی ماننــد بهزیســتی و 

هــال احمــر انجــام مــی گیــرد.
2. خدمات عمومی رایگان 

ــرای مــدت  ــا رضایــت محکــوم، حکمــی ب خدماتــی اســت کــه ب
ــا نظــارت قاضــی اجــرای احــکام، اجــرا  ــی صــادر شــده و ب معین
می شــود؛ به بیــان دیگــر خدمــات عمومــی رایــگان یــا کار 
عام المنفعــه فعالیتــی اســت کــه بــه  موجــب آن دادگاه بــه 
مجــرم پیشــنهاد می کنــد تــا بــا انجــام کاری بــه نفــع جامعــه بــه 
 جــای رفتــن بــه زنــدان، درصــدد جبــران خطــای مرتکــب  شــده 
برآیــد. از آنجــا کــه حکــم بــه خدمــات عمومــی بــرای محکــوم، 
ــام آن  ــرای انج ــد ب ــی دارد، بای ــمانی و روان ــای جس محدودیت ه
کارهــا راضــی باشــد. یعنــی مجــرم حــق دارد کاری را کــه میلــی 
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بــرای انجامــش نــدارد و از او خواســته شــده اســت، انجــام ندهــد 
ــه کار محول شــده  ــت شــخصی اســت ک ــط در صــورت رغب و فق
ــورد بحــث، قاضــی  ــده م ــه درســتی انجــام می دهــد. در پرون را ب
ــردم  ــون م ــاد، بهــره جســته اســت و هــم اکن ــن نه ــده از ای پرون
ــم  ــی ک ــتاران در نواح ــکان و پرس ــب پزش ــت، از مواه ــی بضاع ب

ــد. ــد مــی گردن برخــوردار بهــره من
3. جزای نقدی 

جریمــه ی نقــدی عبــارت اســت از مبلغــی وجــه نقــد کــه مجــرم 
بــه  عنــوان مجــازات، مکلــف بــه پرداخــت آن اســت.

4. جزای نقدی روزانه 
ــه ی  ــد روزان ــارم درآم ــا یک چه ــتم ت ــت از یک هش ــارت اس عب

ــود. ــول می ش ــکام وص ــرای اح ــارت اج ــا نظ ــه ب ــوم ک محک
5. محرومیت از حقوق اجتماعی

ایــن نــوع محرومیــت یکــی از مصادیــق واکنــش جامعــه در مقابــل 
جــرم و بزهــکاری اســت. بدیــن معنــا کــه شــخص در اثــر ارتــکاب 
برخــی از جرائــم و محکومیــت کیفــری، از تمــام یــا برخــی حقــوق 
ــن  ــود. ای ــش محــروم می ش ــی و سیاســی خوی ــای اجتماع و مزای
مجــازات بــا مزایــای اجتماعــی و سیاســی افــراد و حقــوق و آزادی 
ــی  ــروکار دارد و در مواقع ــهروندان س ــی ش ــروع و قانون ــای مش ه
ایــن حقــوق و آزادی هــا را محــدود می کنــد یــا شــخص محکــوم 

ــد. ــروم می کن را از آن مح
حقــوق اجتماعــی عبــارت اســت از حقوقــی کــه قانون گــذار 
ــه رســمیت شــناخته اســت و فــرد آن را در  ــاع کشــور ب ــرای اتب ب
ــت  ــه و حاکمیــت سیاســی دول ــح عمومــی جامع ــا مصال ــاط ب ارتب
اعمــال می کنــد. محرومیــت از حقــوق اجتماعــی عــاوه بــر آنکــه 
یکــی از مجــازات هــای جایگزیــن حبــس اســت، در مــاده ی 25 
ــز  ــی نی ــای تبع ــوان مجازات ه ــه  عن ــامی ب ــازات اس ــون مج قان
ــی  ــای تبع ــه در مجازات ه ــاوت ک ــن تف ــا ای ــر شــده اســت، ب ذک
ــاده ی  ــدرج در م ــوق من ــام حق ــودکار از تم ــور خ ــه  ط ــوم ب محک
26 )حقــوق اجتماعــی( محــروم می شــود، بــدون اینکــه در حکــم 
دادگاه، تصریحــی در ایــن خصــوص وجــود داشــته باشــد؛ امــا در 

اِعمــال آن به جــای حبــس، دادگاه بــا توجــه بــه موقعیــت محکــوم 
و اوضــاع و احــوال وقــوع جــرم، می توانــد وی را فقــط از حقوقــی 
ــاز  ــب دارد و زمینه س ــرم تناس ــکاب ج ــا ارت ــه ب ــد ک ــروم کن مح

ارتــکاب مجــدد جــرم اســت.

نتیجه گیری
ــای  ــوآوری ه ــس، یکــی از ن ــن حب ــای جایگزی ــتفاده از نهاده اس
ــوده  ــال 1392 ب ــوب س ــامی مص ــازات اس ــون مج ــمند قان ارزش
اســت. تــا قبــل از آن تاریــخ، امــکان اســتفاده از نهادهــای جایگزین 
ــا  ــل و ی ــرای تبدی ــود و ب ــی نشــده ب ــون پیــش بین حبــس در قان
تغییــر در میــزان مجــازات حبــس بایــد راهــکار های دیگــری یافت 
مــی شــد. یکــی از جلــوه هــای مهــم اســتفاده از جایگزیــن حبــس، 
اســتفاده حداکثــری از آن در ارتبــاط بــا مســائل قصــور کادر درمــان 
مــی باشــد کــه منتهــی بــه فــوت بیمــار گردیــده اســت. اســتفاده 
ــده  ــیدگی کنن ــارات قاضــی رس ــس از اختی ــن حب ــاد جایگزی از نه
ــک حــق محســوب  ــان ی ــرای کادر درم ــچ روی ب ــه هی ــوده و ب ب
ــا اهمیــت کادر درمــان  ــه جایــگاه ب ــا توجــه ب نمــی گــردد. امــا ب
ــام ســامت  ــان در نظ ــری آن ــی حداکث ــش افرین ــاع و نق در اجتم
کشــور، نــگاه دســتگاه قضایــی بــر مبنــای اســتفاده حداکثــری از 
مجــازات هــای جایگزیــن حبــس مــی باشــد. اســتفاده بیشــتر از 
ــای  ــداری، گوی ــه آرای اِص ــگان در مجموع ــی رای ــات عموم خدم
ایــن امــر مــی باشــد کــه دســتگاه قضایــی بــرای اجتنــاب از آثــار 
مخــرب زنــدان بــر مجموعــه کادر درمــان بــه نوعــی از ظرفیــت 
ــان در مناطــق حاشــیه نشــین و کــم  هــای علمــی و خدماتــی آن
برخــوردار از پزشــک و پرســتار اســتفاده نمایــد کــه از ایــن طریــق 
بــا یــک تیــر، دو نشــان را زده باشــد. بایــد توجــه نمــود در مجــازات 
جایگزیــن حبــس، بســته بــه میــزان تقصیــر، شــخصیت مرتکــب 
ــد و  ــر باش ــد متغی ــی توان ــده م ــر پرون ــم ب ــرایط حاک ــایر ش و س
مــواردی کــه در قانــون پیــش بینــی شــده اســت، قطعــی و امــکان 

تغییــر آنــان وجــود نــدارد.
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