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و  زنـــدان  اداره  بــه  مــربــوط  عمومی  هزینه های  در 
ک قضایی و منطق  زندانیان و همچنین فقدان ما
برای  تعزیری  حبس  مــجــازات  تعیین  در  حقوقی 
حبس  مــجــازات  انــطــبــاق  عــدم  و  مختلف  جــرائــم 
حکومت  در  ســابــقــه  ــدان  ــق ف و  شــرعــی  ــام  ــک اح ــا  ب
ــود. با  گفته  شـــده بـ ــام ســخــن  اســامــی صـــدر اسـ
تعداد  آزادی  شاهد  تعزیری  حبس  کاهش  قانون 
گر بخواهیم  ا بود؛ ولی  زندانیان خواهیم  از  زیادی 
کار این  به دنبال اهداف ذکر شده باشیم، بهترین 
که در قوانین مربوط به مواد مخدر تأماتی  است 
چهل  طــول  در  به خصوص  دهیم.  صــورت  جــدی 
ایــران  مخدر،  مــواد  با  مــبــارزه  در  که  گذشته  ســال 
در  ولــی  پیش گرفته،  در  را  صفر  تسامح  سیاست 
است؛  نکرده  کسب  چندانی  توفیقات  زمینه  این 
تعزیری  ــدام  اعـ مــجــازات   1396 ــال  س در  هرچند 
حبس  بــه  تبدیل  جــرائــم  ایــن  مرتکبین  پیرامون 
که  ح ایــن اســت  درجــه یک شــد. ســؤال مهم مطر
مربوط  قوانین  اصاح  لزوم  بر  بارها  صاحب  نظران 
کید  با وجود تأ کرده اند؛ ولی  کید  تأ به مواد مخدر 
امنیت قضایی مبنی  کلی  بر بند 14 سیاست های 
عناوین  کاهش  جهت  در  قوانین  در  »بازنگری  بر 
هنوز  زنــدان«  مجازات  از  استفاده  کاهش  و  جرائم 
ــون انــجــام  ــان اقـــدامـــی جـــدی بـــرای اصـــاح ایـــن ق
و  به درستی  قانون  ایــن  صورتی  که  در  نــداده انــد. 
سهم  می تواند  شــود  اصــاح  الزم  نکات  رعایت  با 

کیفری ایفا نماید. کاهش جمعیت  بسزایی در 

کــاهــش حبس  بــررســی اصـــالحـــات قــانــون 
تعزیری

اصل ممنوعیت صدور حکم به حبس بیش از . 1
حداقل قانونی

مــجــازات  قــانــون   18 مـــاده  تبصره  بــه مــوجــب 
دارای  جرائم  در  قضات  کاهش(،  قانون   ۲ )مــاده 
به  که  هستند  ملزم  ابتدا  در  کثر،  حدا و  حداقل 
در  و  دهــنــد  حکم  جــرم  قانونی  مــجــازات  حــداقــل 
نیاز  را  قانونی  حداقل  از  بیش  مجازات  صورتی  که 
کنند.  را در حکم صادره ذکر  آن  باید علت  بدانند 
ایــن امــر موجب مــی شــود، جــرم و مــجــازات بیش 
اعــمــال  ــرده،  ــ ک پــیــدا  تــنــاســب  یکدیگر  ــا  ب پــیــش   از 

کاهش یابد. سلیقه های شخصی قضات 

نــظــارت . 2 و  آزادی  نیمه  نــهــاد  شــمــول  تــوســعــه 
درجه  تعزیر  مستوجب  جرائم  به  الکترونیکی 

2 تا 4
کــه بــه واســطــه  ــازهــای امـــــروزه مــا  ــی یــکــی از ن
برطرف  زیـــادی  حــدود  تــا  دانــش  و  علم  پیشرفت 
شده است، نظام نیمه آزادی و نظارت الکترونیکی 
به  مربوط  هنگفت  هزینه های  به  توجه  با  اســت. 
اداره زندان و زندانیان از یک طرف و صدمه دیدن 
خانوار  سرپرست  زندانیان  به ویژه  خانواده ها  نهاد 
با  است  الزم  دیگر،  طرف  از  مالی  مشکات  بــروز  و 
کرد. مهم ترین  رعایت سازوکاری این معضل را حل 
مشکل در این زمینه، احتمال ارتکاب مجدد جرم 
ج از زندان و عدم دستیابی  توسط زندانیان در خار
دستگاه قضا به آنان است؛ ولی امروزه با ابزارهایی 
کنترل  مانند دستبند و پابند الکترونیکی می توان 
زندانی،  روی  بر  را  نظارتی  و  قضایی  دستگاه های 
قــانــون  در  کـــرد.  حــفــظ  وی  بـــودن  آزاد  عــلــی رغــم 
تعزیری  حبس های  به  موارد  این   ،139۲ مجازات 
درجه پنج و شش اختصاص داشت؛ ولی در قانون 
بر  مشروط  نیز  چهار  و  سه  دو،  درجــات  به  جدید 
گــذرانــده  را  خــود  حبس  مــدت  یــک چــهــارم  اینکه 
کرد. )تبصره ماده 57 و تبصره  باشند توسعه پیدا 

۲ ماده 6۲(.

انــســجــام و تــمــرکــزگــرایــی قــانــونــی در مــقــررات . 3
ع به جرم و معاونت در جرم شرو

مهم  نکات  از  یکی  قــانــون،  نگارش  شیوه  در 
کند  سعی  باید  قــانــون گــذار  کــه  اســت  ایــن  ح  مطر
جا  یک  در  را  موضوع  یک  به  مربوط  قوانین  تمام 

یا  قانون  خــود  در  کندگی  پرا از  کــرده،  جــمــع آوری 
قوانین دیگر پرهیز نماید. در قانون مجازات 139۲، 
عاوه بر اینکه در ماده 1۲۲ مجازات  شروع به جرم 
مشخص  معاونت  جــرم  مــجــازات   1۲7 ــاده  م در  و 
مصادیق  در  اختصاصی  به صورت  ولی  بود؛  گشته 
دیگری، مجازات شروع به جرم  و مجازات معاونت 
در جرم تعیین شده بود؛ اما در اصاح ماده 7۲8 
کــاهــش حبس  ــاده 15 قــانــون  قــانــون مــجــازات )مـ
تعزیری(، مجازات های اختصاصی حذف و تمامی 
مجازات های شروع به جرم و معاونت به ترتیب بر 

اساس مواد 1۲۲ و 1۲7 تعیین خواهند شد.

در . 4 مجازات  اجــرای  تعلیق  نهاد  قلمرو  توسعه 
برخی جرائم

مجازات  قانون   47 ماده  تبصره  در  مورد  این 
و  است  گردیده  جانمایی  کاهش(  قانون   7 )ماده 
بر این اساس جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی 
کشف جرم  در صورتی  که متهم همکاری مؤثری در 
می توان  باشد،  داشته  متهمان  سایر  شناسایی  و 
بخشی از مجازاتش را تعلیق نمود. مجازات جرائم 
علیه منافی عفت عمومی )به جز مواد 639 و 640( 
کاهبرداری نیز جزو  کاهبرداری و در حکم  و جرائم 

کامل برشمرده شده اند. موارد تعلیق 

اصالح مقررات تعدد و تکرار جرم. 5
در قانون مجازات اسامی 139۲، درصورتی که 	 

نبود،  جرم  سه  از  بیشتر  ارتکابی  جرائم  تعداد 
داده  حکم  قانونی  مجازات  کثر  حدا به  قاضی 
جرم  سه  از  بیش  مرتکب  فــرد  که  حالتی  در  و 
از  بــیــش  بــه  را  او  اســـت  قــاضــی مکلف  بــشــود، 
ــک دوم محکوم  ــ ــا ی کــثــر مــجــازات مــقــرر ت حــدا
کاهش، در  نماید؛ اما بر اساس ماده 1۲ قانون 
تفکیک  یکسان  و  مختلف  جرائم  میان  ابتدا 
قائل شده و در صورتی  که فردی جرائم متعدد، 
یک  تنها  باشد  شــده  مرتکب  را  یکسانی  ولــی 
مجازات برای او تعیین و همان تشدید خواهد 
فرد  مختلف  جرائم  تعداد  صورتی  که  در  و  شد 
ــل مــجــازات  ــداق ــرم نــبــاشــد ح ــه جـ بــیــش از س
و  حداقل  میانگین  از  بیشتر  آن هــا  از  هــرکــدام 
در  ــود.  ب خــواهــد  آن  قانونی  مــجــازات  کثر  حدا
به  قاضی  نیز  جرم  سه  از  بیش  ارتکاب  صورت 
داده  حکم  جرائم  از  هرکدام  مجازات  کثر  حدا
که مجازات هرکدام را  از آن اختیار دارد  و پس 

 ،۱۳۹۲ اسامی  مجازات  قانون  در    
درصورتی که تعداد جرائم ارتکابی بیشتر 
بــه حداکثر  قــاضــی  ــبــود،  ن از ســه جـــرم 
حالتی  در  و  داده  حکم  قانونی  مجازات 
بشود،  جرم  سه  از  بیش  مرتکب  فرد  که 
از  بــیــش  بـــه  را  او  اســــت  مــکــلــف  قــاضــی 
حداکثر مجازات مقرر تا یک دوم محکوم 
ــاده ۱۲ قــانــون  ــا بــر اســــاس مــ نــمــایــد؛ امـ
و  مختلف  جرائم  میان  ابتدا  در  کاهش، 
صورتی  در  و  شــده  قائل  تفکیک  یکسان 
را   که فردی جرائم متعدد، ولی یکسانی 
مرتکب شده باشد تنها یک مجازات برای 

او تعیین و همان تشدید خواهد شد.  


