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شماره دوم

بررسی «مــاده  »5قانون کاهش مــجــازات حبس

در قانون مبارزه با مواد مخدر حبس
ابــد ز یــاد دار یــم؛ ولــی اینجا اختالفنظر
وجود دارد و رویه قضایی باید موضو ع
را حــل کـنــد .بــرخــی معتقدند اعــدا مهــا
س ابــدهــای قانون مـبــارزه با مواد
و حب 
مـخــدر از بــاب اف ـســاد ف ـ ـیاالرض اســت،
بنابراین مشمول این قانون نمیشوند.
امــا مــن خــودم بــه ایــن مــوضــو ع اعتقاد
ن ــدارم و معتقدم اع ــدام م ــواد مـخــدر از
بــاب حــد اس ــت ،ولــی حبس ابــد در حد
افساد فیاالرض؛ حد محاربه حبس ابد
نداریم .چهار مجازات داریم ،بکشند یا
به صلیب بکشند ،نفی بلد کنند یا دست
راست و پای چپ را قطع کنند.

م ــاده تــمــام جــرائــم و تخلفات از جمله مــجــازات

حــدی در بــار ســوم حبس ابــد اســت» ،شامل این

مخدر از بــاب حــد اســت ،ولــی حبس ابــد در حد

نقدی ،به تناسب نــرخ تــورم اعــامشــده از سوی

مــاده نمیشود .اما غیر حدی یکجا در قصاص

افساد ف ـیاالرض؛ حد محاربه حبس ابد نداریم.

بــانــک مــرکــزی ،هــر ســه ســال یـکبــار بــه پیشنهاد

هست که آن هم تبدیل شــده ،چــون غیر حدی

چهار مجازات داریم ،بکشند یا به صلیب بکشند،

وزیــر دادگستری و تصویب هیئت وزیــران تعدیل

است .با اینکه برخی دوستان ممکن است شبهه

نفی بلد کنند یا دست راست و پای چپ را قطع

و در مــورد احکامی که بعد از آن صــادر میشود،

شــرعــی بکنند کــه مــگــر م ـیشــود در قــصــاص هم

کنند که در آیــه  33ســوره مائده ذکــر شــده است.

الزماالجـ ـ ــرا مــیگ ــردد .ای ــن مــوضــوع یــک اشــکــال

دستکاری کرد ،باید گفت چون گفته حبسهای

بنابراین به نظر من تمام حبسهای ابــد قانون

قانون اساسی دارد؛ چرا که مطابق اصل  36قانون

ابد غیر حدی ،این کار را انجام داده است».

مــبــارزه بــا مــواد مخدر و الــحــاقــات و الــصــاقــات آن

اساسی میگوید حکم به مجازات تنها بهموجب

تعزیری است و تبدیل به مجازات بیش از  25سال

قــانــون و از طریق دادگ ــاه ممکن اســت .مجازات

میشود».

را فقط قانون میتواند تغییر دهــد .جــزای نقدی

در مواردی خاص و تبدیل به  ۲۵تا  ۳۰سال شود.
یعنی در نظام قضایی کشور شدیدترین حبسها
 ۳۰ســال مـیشــد .ش ــورای نگهبان ای ــراد گرفت،
مجلس تمکین کرد و االن  25سال به باال داریم.
در حال حاضر این ابهام وجــود دارد که قاضی تا
چند سال بیش از  25سال میتواند حکم دهد.
ً
مثال ا گــر یک قاضی  60ســال حکم داد طــرف هم
گفت حبس ابد بده برای من بهتر است .بنابراین
بهتر بود به نظر مجلس ایراد نمیگرفت و حدا کثری
برای حبسها داشتیم .درباره این ماده دو نکته
مطرح اســت یکی اینکه در ایــن مــاده گفته شده
است حبسهای ابد غیر حدی تغییری نمیکند.
بنابراین سرقت بار سوم که بر طبق بند «پ» ماده
 278قانون مجازات اسالمی که میگوید «سرقت

این وکیل پایه دادگستری ادامــه داد« :ماده
 375میگوید ا کــراه مجوز قتل نیست و ا گر کسی

تعزیری پرداخت و ادامه داد« :مطابق این ماده،
ماده  28قانون مجازات اسالمی اصالح شد که البته
ً
اشکال خیلی مهمی هم نبود .قبال هم در قوانین
پیشبینیشده بــود کــه جــرائــم نقدی بهتناسب
نــرخ تــورم هر سه ســال یکبار تعدیل میشدند؛
اما نکتهای که در رابطه با این قانون مطرح است
این است که نگفت فقط جزای نقدهای مربوط به
این قانون ،بلکه گفته است برای سایر قوانین هم
این اتفاق رخ میدهد؛ یعنی اآلن دیگر تخلفات
راهــنــمــایــی رانــنــدگــی ،تخلفات قــانــون تــعــزیــرات،
تخلفات قانون قاچاق و  ...همه را شامل میشود.
چون آنها جرم نیستند .ما اعتقاد داریم تعزیرات
حکومت جرم نیست و تخلف است .مطابق این

دیگری را به قتل ا کراه کند ،آنکسی که ا کراه شده،

دکتر شیخاالسالمی در ادامه به بررسی ماده

مجازات است و نمیتوانیم آن را به هیئتوزیران

مکره قصاص و ا کراه کننده حبس ابد میشود .به

 4قانون کاهش مجازات حبس تعزیری پرداختند

بسپاریم و باید توسط مجلس تصویب شــود .در

نظرم االن با این ماده قانون مجازات و تبصره 6

و بیان کرد« :این ماده نکات درخور توجهی دارد.

واقع جزای نقدی هیچ فرقی با حبس نمیکند و هر

الحاقی به ماده  19ا گر قاتل اصلی قصاص نشود و

در این ماده عنوان قانون نباید ما را فریب دهد؛

دو مجازات هستند و جای تعجب دارد که چطور

مکره قصاص شود تخفیف پیدا میکند و معاون

هــرچــنــد عــنــوان قــانــون کــاهــش م ــج ــازات حبس

به هیئتوزیران و وزیر دادگستری اجازه دادهایم

میشود؛ ولی ا گر قصاص شد از آن مــواردی است

تعزیری است ،اما مجازات را افزایش داده است.

جزاهای نقدی را اضافه کند ،بنابراین این ماده

که تبدیل میگردد .در قوانین دیگر هم حبس ابد
ً
داریم .مثال ماده  4قانون تشدید مجازات مرتکبین

مطابق تغییرات صورت گرفته در مجازات اسالمی

اشکال قانون اساسی دارد».

در حــال حاضر قاضی دادگ ــاه مـیتــوانــد فــردی را

ارتشا ،اختالس و کالهبرداری برای کالهبرداریها

كــه بــه حــد ،قصاص یــا مــجــازات تعزیری محكوم

و اختالسهای باندی و گروهی گفته  15سال تا

كرده است ،با رعایت شرایط مقرر در این قانون،

اصالحات صورت گرفته در ماده  37قانون
مجازات برای حال متهمان مناسبتر است

حبس ابد .اما مطابق این قانون مجازات حبس

متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به یك

مجازات اسالمی منجر میشود« :مطابق ماده

ابد تبدیل شده است».

یا چند مــجــازات از مــجــازاتهــای تكمیلی بندها

 37قــانــون مــجــازات در صــورت وجــود یــك یــا چند

در قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد زیاد

و تبصرههای ایــن م ــاده محكوم نماید .بــه نظر

جهت از جهات تخفیف ،دادگــاه میتواند مجازات

داریــم؛ ولــی اینجا اختالفنظر وجــود دارد و رویه

میرسد این گستره خیلی منطقی نیست و با روح

تعزیری را به نحوی كه به حــال متهم مناسبتر

قضایی باید موضوع را حل کند .برخی معتقدند

یک قانون جور درنمیآید».

باشد به شــرح زیــر تقلیل دهــد یا تبدیل كند .به
نظر میرسد مــاده  6یکی از مهمترین اصالحات

اعــدامهــا و حبس ابــدهــای قــانــون مــبــارزه بــا مــواد
مــخــدر از بــاب افــســاد فـ ـیاالرض اس ــت ،بنابراین

مـغــایــرت م ــاده  5قــانــون کــاهــش مـجــازات
حبس تعزیری با قانون اساسی

اصالحی قانون مــجــازات اسالمی دوب ــاره بازنگری

این موضوع اعتقاد نــدارم و معتقدم اعــدام مواد

ایــن وکیل پایه ک دادگــســتــری در ادام ــه به

میشود .قبل از اصالحات قانون مجازات اسالمی،

مشمول این قانون نمیشوند .اما من خــودم به

است و همه پروندههای وکال با ماده  6یا ماده 37
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