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مقدمه
ــنـــون،  کـ ــا تـ مـــتـــمـــادی  ســـالـــیـــان  طـــــول  در 
کــــشــــور مـــبـــتـــنـــی بــر  ــای قـــضـــایـــی  ــ ــت ه ــ ــاس ــ ــی ــ س
مجرمین  با  مسامحه  عدم  و  زیاد  جرم انگاری های 
بـــــوده اســـــت. بـــه مـــوجـــب هــمــیــن ســیــاســت هــا، 
که  کشور مملو از زندانیان شده تا آنجا  زندان های 
بیش از ظرفیت فعلی زندان ها، زندانی وجود دارد 
که همین امر باعث بروز مشکاتی برای زندانیان و 

گردیده است. دستگاه قضایی 
در سال 1398 طرحی در مجلس دهم شورای 
گسترده ای  که تغییرات نسبتًا  ح شد  اسامی مطر
ح  ــجــاد مــی نــمــود. ایـــن طــر کــیــفــری ای در قــوانــیــن 
ح تقلیل مــجــازات حبس  ــر بــا عــنــوان »ط ابــتــدا  در 
مجلس  نمایندگان  ســوی  از  مــاده   19 با  تعزیری« 
که پس از تصویب به شورای  تدوین و ارائه شده بود 
ایــراداتــی  بــا  آنــجــا  ــی در  گــردیــد؛ ول ارســـال  نگهبان 
پس  بــود.  قابل  توجه  خود  نوع  در  که  شد  مواجه 
ایــرادات شورای  رفع  و  وقفه ای چندماهه  با  آن  از 
نگهبان، در روزهای پایانی مجلس دهم در تاریخ 
تصویب  به  مــاده   15 با  ح  طــر ایــن   1399/0۲/۲3
نگهبان  رســیــد. شـــورای  اســامــی  مجلس شـــورای 
اساسی  قانون  با  مغایر  را  ح  طر مجدد،  بررسی  در 
قانون  بــه  و  نمود  تأیید  را  آن  و  ندانست  ع  شــر و 
فرایند  از طی شدن  گردید. در نهایت پس  تبدیل 
اباغ، این قانون در تاریخ یازدهم تیرماه 1399 به 
قانون  این  در  مشکاتی  این همه،  با  درآمــد؛  اجــرا 

که نیازمند بررسی است. همچنان وجود دارد 

نقد مقدمه توجیهی طرح
مجازات  »تقلیل  ح  طــر توجیهی  مقدمه  در 
ایراداتی  با  که  آبان 1398  حبس تعزیری« مصوب 
از شورای نگهبان مواجه شد، ضرورت بازنگری در 
مجازات ها، تقلیل جمعیت زندانیان و صرفه جویی 
و  زندانیان  اداره  به  مربوط  عمومی  هزینه های  در 
ک قضایی و منطق حقوقی در  همچنین فقدان ما
تعیین مجازات حبس تعزیری برای جرائم مختلف 
و  شرعی  احکام  با  حبس  مجازات  انطباق  عدم  و 
پیامبر  عصر  اسامی  حکومت  در  سابقه  نداشتن 

ح بیان شد. )ص( از علل لزوم تصویب این طر
درباره »فقدان ماك قضایی و منطق حقوقی 
تــعــزیــری«  حــبــس  مـــجـــازات  تعیین  خــصــوص  در 
به عنوان یکی از دالیل مطروحه در مقدمه توجیهی 
ح نیز وارد است؛ زیرا  گفت این ایراد به خود طر باید 

مشخص نیست بر اساس چه معیار و محاسبه ای 
تمامی  خصوص  در  موسعی  و  کلی  حکم  چنین 

جرائم پیش بینی  شده است.
ــرشـــده، صــرفــه جــویــی در  ــــل ذکـ از دیــگــر دالی
بوده  زندانیان  اداره  به  مربوط  عمومی  هزینه های 
ــاری دقیق،  آم کــار  انجام  امــر مستلزم  ایــن  اســت. 
طبقه بندی و دسته بندی مرتکبین جرائم مختلف 
را  زندانیان  کاهش  احتمالی  بتواند میزان  تا  است 
کند.  پیش بینی  ح  طــر ایــن  شــدن  اجرایی  از  پس 
هزینه های  بــایــد  طــرحــی،  چنین  ــه  ارائـ به منظور 
نتایج اجرایی و  از  برآورد می شد و تخمینی  کنونی 
که در آن ها صرفه جویی خواهد  میزان هزینه هایی 
ح چنین  ــه در ایـــن طـــر ک ــه عــمــل مــی آمــد  شـــد، ب
محاسبه ای مشاهده نگردید. تغییرات و اصاحات 
پژوهش های  چنین  وجــود  بــدون  کیفری  قوانین 
نگرش  در  را  جبران ناپذیری  اثرات  می تواند  آماری 
افکار عمومی به طور خاص نسبت به فرایند تقنین 
داشته  همراه  به  کلی  به صورت  حکمرانی  شکل  و 
مجازات  گسترده  و  منفی  تبعات  علی رغم  باشد. 
حــبــس و لــــزوم حــرکــت بـــه ســـوی ســیــاســت هــای 
کلی قضایی،  حبس زدایی مطابق با سیاست های 
کاستن  هرگونه بازنگری در قوانین موجود با هدف 
از جمعیت زندان ها مستلزم انجام مطالعات دقیق 

و مبتنی بر آمار و ضابطه است.

نقد عنوان قانون
ــاهــش مــجــازات  ــون یـــادشـــده، »ک ــان عــنــوان ق
بر  ــه  ک عــنــوان مستقلی  اســـت؛  تــعــزیــری«  حــبــس 
سیاست های  ــا  ب شـــده،  افــــزوده  ــون  ــان ق عــنــاویــن 
قانون  در  مقرر  اســامــی،  شــورای  مجلس  تقنینی 
مصوب  کشور  مــقــررات  و  قوانین  تنقیح  و  تدوین 

1389، مغایرت دارد و تورم قوانین را در پی دارد.
با  آن  مغایرت  عنوان،  این  مشکات  دیگر  از 

کاهش مجازات  ج در خود قانون است.  مواد مندر
در  ولی  است  شده  ذکر  مطلق  به صورت  عنوان  در 
برخی موارد توسعه مجازات را شاهد هستیم. برای 
اختصاص  تکمیلی  مجازات  ایــن،  پیش  از  مثال، 
الی 6 داشت؛ ولی در این قانون،   1 به جرم درجه 
مــجــازات هــا  ــات  درجــ کلیه  بــه  تکمیلی  ــازات  ــج م

کرده است. توسعه پیدا 
با توجه به دو مورد مذکور، بهتر بود قانون گذار 
عنوان قانون را به »اصاح موادی از قانون مجازات 

اسامی« تغییر می داد.

علت حبس زدایی
در  اجتماعی  کنش  وا نوعی  واقع  در  مجازات 
مقابل پدیده مجرمانه است و جامعه برای تنظیم 
ــای  ارزش ه حفظ  و  مــردم  میان  اجتماعی  ــط  رواب
مقابل  در  است  ناچار  روابطشان  بر  کم  حا اساسی 
میان  در  دهــد.  نشان  کنش  وا هنجارشکن  ــراد  اف
اخیر  ســال هــای  در  حبس  مــجــازات  مــجــازات هــا، 
مرتکب  برای  زیان بار  آثار  داشتن  مانند  دالیلی  به 
ــی  ــدگ ــازدارن جـــرم، خـــانـــواده او و جــامــعــه، عـــدم ب
ــدان، حــرفــه ای تــر  ــ مــنــاســب، هــزیــنــه هــای بـــاالی زن
زندانیان  آمــوزش هــای  به واسطه  زندانیان  شــدن 
و  گرفته است  قرار  بسیاری  انتقاد  ... مورد  و  دیگر 
از  کاهش استفاده  ارائه پیشنهاد هایی سعی در  با 

این مجازات را دارد.
برای حبس زدایی دو روش وجود دارد؛ روش 
عمومی  نوع  دو  به  خود  که  است  عفو  روش  اول، 
و خصوصی تقسیم می شود.1 در روش دوم، ایجاد 
که این روش نیز  کیفری است  تغییرات در قوانین 
دنبال  به  نخست  رویکرد  است.  رویکرد  دو  دارای 
برخی  نظر  بر  بنا  اســت.  مجرمانه  عناوین  کاهش 
در  دهــم،  مجلس  قضایی  کمیسیون  اعــضــای  از 
که این تعداد  مجموع ۲600 عنوان مجرمانه داریم 
از  نمود.  آن تجدیدنظر  باید در  و  زیاد است  بسیار 

1-  در عفو عمومی که توسط مجلس شورای اسالمی به 
محکومان اعطا شده و جنبه نوعی دارد به این معنا که 

رفتار مجرمانه بزهکاران صرف نظر از شخصیت آنان 
موردنظر قانون گذار بوده است. در عفو خصوصی که 

مستند به بند یازدهم اصل یک صد و دهم قانون اساسی 
است، مقام رهبری پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه 

اقدام به عفو برخی از محکومین می نماید. در این دو 
مورد، فقط حبس زدایی با رعایت شرایطی مدنظر بوده 

است.

ــون یـــادشـــده، »کــاهــش  ــان ــوان ق ــن   ع
عنوان  اســت؛  تعزیری«  حبس  مجازات 
افــزوده  قــانــون  عناوین  بــر  کــه  مستقلی 
مجلس  تقنینی  سیاست های  با  شــده، 
تدوین  قانون  در  مقرر  اسامی،  شورای 
کشور مصوب  و تنقیح قوانین و مقررات 
۱۳8۹، مغایرت دارد و تورم قوانین را در 

پی دارد.  


