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تا دو  را  مطابق بند »الف« ماده ۲3 اصاحی، وی 
که این  کند  سال به اقامت در محل معین محکوم 

امر نشان دهنده افزایش مجازات فرد است.

کلیه . 9 کیفیات مخففه قضایی به  امکان اعمال 
جرائم مستوجب تعزیر

که  در قانون قبل، قاضی این اختیار را داشت 
در صورت وجود یک یا چند جهت تخفیف، تمامی 
مجازات ها را یک تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی در 
قانون جدید، این امر به جرائم درجه چهار و باالتر 
و  پنج  بــرای جرائم درجــه  و  اختصاص  یافته است 
گرفته  شده است و  شش، یک تا دو درجه در نظر 
از همان درجه یا  تنها تبدیل آن به مجازات دیگر 
کرده است. همچنین در  یک درجه پایین تر را ذکر 
کمتر از  صورتی  که پس از تخفیف، میزان حبس به 
به مجازات  باید حکم  یابد، دادگــاه  کاهش  روز   91

جایگزین حبس بدهد.
که در زمینه جرم تعدد و پس  پیرامون اشکالی 
کیفیات مخففه به وجود خواهد آمد،  از آن اعمال 
که سابقه  کسی  گر  به ذکر مثالی بسنده می شود: »ا
کیفری ندارد، در شب با ورود به منزل دیگری  مؤثر 
کند )ماده  تابلو فرش ۲0 میلیون تومانی او را سرقت 
از  ناامیدی  11 و تبصره آن: درجه شش(، به دلیل 
گوشی همراه 10 میلیون تومانی او، آن را  استفاده از 
از بین ببرد )بند »ت« ماده 1: جزای نقدی نسبی، 
درجه هفت( و در آخر نیز با فحاشی به مال باخته 

و  شش(  درجه  نقدی  جزای  یک:  ماده  »ج«  )بند 
ح و نقص عضو به یکی همسایگان  سپس ایراد جر
)بند »الف« ماده یک: درجه شش( بگریزد، دادگاه 
مقرر  کثر  حدا از  بیشتر  مجازاتی  تعیین  به  تکلیفی 
حبس  ســال  پنج  اشــد،  مــجــازات  و  نـــدارد  قانونی 
گــر دادگــاه  ا بــود. حــال  پنج خواهد  تعزیری درجــه 
چهار  مجازات  کند،  اعمال  هم  را  مخففه  کیفیات 
کثر جزای نقدی درجه شش یعنی  جرم فوق، حدا
تعزیری  حبس  کثِر  حدا یا  تومان  میلیون  هشت 

درجه هشت یعنی سه ماه حبس خواهد بود«.

عدم تعیین زمان جهت تصویب آیین نامه. 10
تدابیر  ــرای  اجــ ــرای  بـ  6۲ ــاده  مـ  3 تــبــصــره  در 
که به موجب  نظارتی موضوع ماده یا سایر مقرراتی 
قرار  الکترونیکی  نظارت  تحت  محکوم  یا  متهم  آن 
می گیرد، مجوز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
با نظارت سازمان زندان ها داده  شده است و برای 
به  خصوصی،  بخش  ظرفیت  از  اســتــفــاده  شــیــوه 
کــه توسط  آیــیــن نــامــه ای ارجـــاع داده  شــده اســت 
آمار  مرکز  همکاری  با  قضائیه  قوه  حقوقی  معاونت 
و  شد  خواهد  تهیه  زندان ها  سازمان  و  فناوری  و 
در  رسید.  خواهد  قضائیه  قــوه  رئیس  تصویب  به 
برای  زمانی  که  این اشکال وجود دارد  تبصره  این 
البته  اســت؛  نشده  تعیین  آیین نامه  این  تصویب 
قوه  تــبــصــره،  ایــن  از  اســتــفــاده  ــذار جهت  ــون گ ــان ق
قضائیه را ملزم نکرده و تنها اختیار تصویب چنین 
آیین نامه ای را داده است. این امر موجب خواهد 
ــدم اقــبــال دســتــگــاه قضایی  کــه در صـــورت ع شــد 
نــگــارش چنین  ــدم  و ع ایــن روش  از  اســتــفــاده  بــه 

آیین نامه ای، در عمل این تبصره متروک شود.
در ماده 63 در قانون مجازات اسامی مصوب 
مواد  اجرایی  »آیین نامه  که:  بود  شده  ذکر   ،139۲
مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف 
شــش مــاه از تــاریــخ الزم االجــــرا شــدن ایــن قانون 
و  تأمینی  اقــدامــات  و  زنــدان هــا  سازمان  به وسیله 
رئیس  تصویب  بــه  و  مــی شــود  تهیه  کشور  تربیتی 
ظرف  نه تنها  الــزام  این  اما  می رسد«؛  قضائیه  قوه 
تاریخ  در  ســرانــجــام  بلکه  نشد،  انــجــام  مــاه  شــش 
آیین نامه  این  بعد(  سال   5 )حدود   1397/04/11
به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. این در حالی 
آیین نامه  تصویب  جهت  معین  یک زمان  که  بود 
کاهش حبس تعزیری  ذکر شده بود؛ ولی در قانون 
آن  بیم  و  اســت  نشده  مشخص  نیز  زمــان  همین 

در  به خصوص  آیین نامه  ایــن  تصویب  که  مــی رود 
خواهد  دخیل  نیز  خصوصی  بخش  که  حــوزه  این 

بود، به درازا بینجامد.

اثرات قانون کاهش حبس تعزیری
آزادی زندانیان. 1

از  قــانــون، زنــدانــیــان بسیاری  ــرای ایــن  بــا اجـ
حبس  زیان بار  آثــار  از  و  شد  خواهند  آزاد  زندان ها 
کانون  در بسیاری از حوزه ها مانند امکان فروپاشی 
از وی و  و فعالیت  کار  زندانی، سلب حق  خانواده  
از بازدهی  به تبع آن سلب حق بهره مندی جامعه 
اعضای  بی سرپرستی  او،  اقتصادی  و  اجتماعی 
کاسته خواهد شد. خانواده بزهکار در مدت حبس 

کاهش جمعیت کیفری زندان ها. 2
کـــیـــفـــری زنــــدان هــــا،  ــاهـــش جــمــعــیــت  کـ ــا  ــ ب
کاهش می یابد و مسئولین  هزینه های اداره زندان 
کــنــتــرل و  ــا را  ذی ربــــط بــهــتــر مــی تــوانــنــد زنـــدان هـ

مدیریت نمایند.

تجری مجرمین. 3
کاهش  بر طبق مطالب پیش گفته، در صورت 
مشخص،  ضابطه  بـــدون  تــعــزیــری  مــجــازات هــای 
اجراهای  ضمانت  تضعیف  و  تزلزل  با  دارد  امکان 
بــازدارنــدگــی  ــر  اث کــردن  خنثی  آن  به تبع  و  کیفری 
با  مجرمین  آن  به تبع  کــه  شــویــم  مــواجــه  قوانین 
اقــدام  ارتــکــاب جــرائــم  بــه  آســوده تــر نسبت  خیالی 
مثل  جــرائــم  از  بــرخــی  در  ــدام  اقـ ایــن  می نمایند. 
انتقال  آدم ربایی،  کیف قاپی،  جیب بری،  سرقت، 
کاهبرداری، خیانت  در امانت، تخریب،  مال غیر، 
ح عمدی، جعل و استفاده از سند  ایراد ضرب وجر
جرائم،  این  ارتکاب  آمــار  افزایش  موجب  مجعول 
عمومی  نظم  در  اخال  چه بسا  و  مرتکبین  تجری 

جامعه خواهد شد.
به نظر می رسد نمایندگان مجلس دوره دهم 
مجلس  پایانی  روزهـــای  در  آن  تصویب  زمــان  در 
آمار  کاهش  در  مذکور  ح  طر مطلوب  تأثیر  به  فقط 
کرده اند و به احتمال زیاد در آینده  زندانیان توجه 
نزدیک شاهد اصاح این قانون و غیرقابل گذشت 
اعام شدن تعدادی از جرائم مزبور و حتی تشدید 
این  در  همچنین  بـــود.  خــواهــیــم  آن هـــا  مــجــازات 
در  بــه ویــژه  معیشتی  و  اقــتــصــادی  سخت  شــرایــط 
شدن  بیکار  موجب  که  کرونا  ویــروس  شیوع  ایــام 

کــاهــش مــجــازات هــای    در صــــورت 
ــدون ضـــابـــطـــه مــشــخــص،  ــ ــ تـــعـــزیـــری ب
ضمانت  تضعیف  و  تزلزل  با  دارد  امکان 
اجراهای کیفری و به تبع آن خنثی کردن 
که  شویم  مواجه  قوانین  بازدارندگی  اثر 
آســوده تــر  خیالی  بــا  مجرمین  آن  به تبع 
نسبت به ارتکاب جرائم اقدام می نمایند. 
این اقدام در برخی از جرائم مثل سرقت، 
ــی،  ــ ــای ــ جـــیـــب بـــری، کــیــف قــاپــی، آدم رب
خیانت  کــاهــبــرداری،  غیر،  مــال  انتقال 
ضــرب وجــرح  ایـــراد  تخریب،  امــانــت،   در 
عمدی، جعل و استفاده از سند مجعول 
جرائم،  این  ارتکاب  آمار  افزایش  موجب 
تجری مرتکبین و چه بسا اخال در نظم 

عمومی جامعه خواهد شد.  


