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به  راجـــع  تکلیف  تعیین   139۲ مــصــوب  اســامــی 
مجازات های مذکور در قوانین موجود مورد بحث 
خ  گرفت. نخستین راهکار در مصوبه اولیه مور قرار 
شورای  مجلس  قضایی  کمیسیون   1388/5/۲7
این  و در ماده ۲15  ارائه  این خصوص  در  اسامی 
هر  درجه  ماده  این  مطابق  شد.  گنجانده  مصوبه 
مجازات  آن  کثر  حدا اینکه  بــه  توجه  بــا  مــجــازات 
به  می شد.  تعیین  باشد،  درجــه ای  چه  در  داخــل 
کاهبرداری   این  ترتیب برای مثال، مجازات حبس 
که در ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین  ساده 
سال  هفت  تا  یک  کاهبرداری  و  اختاس  ارتشا، 
پیش بینی  شده بود، با توجه به ماده مذکور درجه 
4 محسوب و به حبس بیش از 5 تا 10 سال تبدیل 
 65۲ مــاده  موضوع  سرقت  جــرم  حبس  و  می شد 
که از سه ماه تا  کتاب پنجم قانون مجازات اسامی 
10 سال بود، نیز درجه 4 محسوب و به حبس از 5 

تا 10 سال تبدیل می شد.
حــداقــل  وضعیتی  چنین  در  اســـت  طبیعی 
کثر شماری  بسیاری از مجازات ها و همچنین حدا
قــضــات در عمل  و  ــش  یــافــتــه  ــزای اف مــجــازات هــا  از 
برای  را  مجبور می شدند مجازات حبس سنگینی 
موضوع  ایــن  بــه  توجه  بگیرند.  نظر  در  مجرمان 
سنجیده،  اقدامی  در  نگهبان  شــورای  شد،  باعث 
کلی  سیاست های  با  مغایر  را  مــاده  ایــن  مــقــررات 
باعث  ایــراد  این  کند.  اعــام  امــور قضایی  نظام در 
ــا حـــذف ایـــن مـــاده و افـــزودن  ــذار ب ــون گ ــان شـــد، ق
را  مــاده  ایــن  آن، درجــات موضوع  تبصره ای ذیــل 
کند،  تعیین  جرم  هر  مجازات  کثر  حدا به  توجه  با 
تصرف  و  دخــل  معنای  بــه  درجــه  تعیین  ایــن  امــا 
نیست.  فعلی  مجازات های  کثر  حدا و  حداقل  در 
در  اصاحاتی  انجام  با  قــانــون گــذار  ایــن،  بر  افــزون 
موجب  مــــواردی  در  عــمــل  در  پیشین،  ــررات  ــق م
نهادهای  اعمال  با  که  حبس هایی  اســت،  شــده 
ارفاقی، قابل  تبدیل به مجازات های دیگر بودند، 
عــمــل موجب  و در  نــبــاشــنــد  تــبــدیــل  قــابــل   دیــگــر 
قانون  مطابق  شوند.  زنــدان  ــای  ورودی ه افزایش 
تخفیف  در  قضات   1370 مصوب  اسامی  مجازات 
مجازات ها )اعم از تقلیل و تبدیل( اختیاری مطلق 
در  را  قضات  اختیار  ایــن  قــانــون گــذار  امــا  داشتند؛ 
است  ــرده  ک مقید   139۲ اسامی  مــجــازات  قانون 
انقاب  از  پیش  قوانین  در  که  سیاستی  به نوعی  و 
البته میان  گرفته شد.  کار  به  اجرا می شد، دوباره 
قانون 135۲ و قانون 139۲  این تفاوت وجود دارد 

مجازات های  تبدیل  امــکــان  سابق  قــانــون  در  کــه 
کوتاه مدت جنحه ای به  جزای نقدی وجود  حبس 
داشت، اما مطابق بند الف ماده 37 قانون مجازات 
اسامی 139۲ در مجازات حبس تنها امکان تقلیل 
کوتاه مدت  مجازات وجود دارد و حتی حبس های 
را نمی توان به مجازات دیگری چون جزای نقدی 

کرد. تبدیل 
تعزیرات  خصوص  در  داشت  توجه  باید  البته 
درجـــه 7 و 8 حــبــس هــای زیـــر شــش مـــاه امــکــان 
استفاده از معافیت از مجازات )موضوع ماده 39( 
که در  و تعیین مجازات جایگزین حبس به شرحی 
ادامه مقاله خواهد آمد، وجود دارد، اما در مواردی 
کلی از مجازات را صاح نمی داند  که قاضی معافیت 
از  )جـــرم  دالیــلــی  بــه  بنا  هــم  جایگزین  مــجــازات  و 
کیفری  جرائم علیه امنیت یا شخص دارای سابقه 
باید مجازات حبس  باشد( ممکن نیست و مجرم 
سیاستی  بــنــابــرایــن،  کــنــد؛  تحمل  را  کــوتــاه مــدت 
حــبــس هــای  ممنوعیت  خــصــوص  در  پیشتر  ــه  ک
کوتاه مدت اعمال می شد با وضع مقررات تخفیف 

مجازات نقض شده است.
در خــصــوص حــبــس هــای بــلــنــدمــدت هــم با 
به  حبس  مــجــازات  تبدیل  ممنوعیت  بــه  تــوجــه 
منطقًا  زندان ها  ورودی  میزان  مجازات ها،  سایر 
افزایش می یابد. همچنین با توجه به اینکه قاضی 
امکان تقلیل مجازات حبس تا سه درجه را دارد، 
امکان تبدیل حبس های بلندمدت به حبس های 
ــاه مــدت نــیــز هــســت؛ بـــرای مــثــال، در جــرائــم  ــوت ک
 5 تا   ۲ قانونی  حبس  مــجــازات   ،5 درجــه  تعزیری 
سال، با اعمال مقررات تخفیف می تواند به حبس 
کثر تا سه ماه( تبدیل شود و با توجه  درجه 8)حدا
ــرای ایــن نــوع مــجــازات حبس  کــه ب بــه زیــان هــایــی 
متناسب  مــجــازات  شــدت  از  نه  اســت،  بیان شده 

تنبیه کننده  یا  بــازدارنــده  عاملی  به عنوان  جــرم  با 
ــوء حــبــس هــای  ــ ــار س ــ آثـ از  ــه  نـ گــشــتــه و  صــیــانــت 

کوتاه مدت جلوگیری شده است.
و   134 مــاده   3 تبصره  به  توجه  با  همچنین 
 1361 و   1370 قانون  مــقــررات  برخاف   139 مــاده 
و  متعدد  جرائم  مرتکبین  مجازات  تخفیف  بــرای 
و  شده  گرفته   نظر  در  حداقل هایی  تکرار  مرتکبین 
مجازات  تخفیف  اعمال  در  قضات  مطلق  اختیار 
مــقــررات  در  ــن،  ایـ ــر  ب ــزون  ــ اف ــت.  اسـ گشته  مقید 
پیش بینی شده  تشدیدهایی  جــرم  تکرار  و  تعدد 
آرای  در  حبس  مجازات  افزایش  موجب  که  است 
کیفری می شود؛ اما باید  کم و ازدیاد جمعیت  محا
کردن میزان  توجه داشت تشدید مجازات و مقید 
تخفیف در موارد اخیر، مطابق با سیاست جنایی 
به  نیل  بــرای  قانون گذاران  که  است  سنجیده ای 
اهداف مجازات ها اتخاذ می کنند و در واقع با وضع 
این مقررات به دنبال اصاح خألهای قانون سابق 

بوده اند.
حبس زایی  اثــر  می تواند  که  دیگری  مــقــررات 
که قانون گذار  داشته باشد، ضمانت اجرایی است 
ــدم رعــایــت مــفــاد حکم مــربــوط به  در خــصــوص ع
اســت.  ــرده  کـ پیش بینی  تکمیلی  مــجــازات هــای 
مطابق ماده ۲4 قانون مجازات اسامی، چنانچه 
محکوم مفاد حکم مربوط را رعایت نکند در صورت 
تکرار، بقیه محکومیتش به حبس یا جزای نقدی 
می رسد  نظر  به  شد.  خواهد  تبدیل   8 یا   7 درجه 
که مجازات های تکمیلی دنبال  با توجه به هدفی 
در  حبس  اجــرای  ضمانت  وضــع  نه تنها  می کنند، 
نظر  بــه  متناسب  تخلف  ــرای  ب نقدی  ــزای  ج کنار 
زنــدان هــا  ورودی  ازدیـــاد  موجب  بلکه  نمی رسد، 

خواهد شد.
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اقدامات  بیان شد،  پیشتر هم  که  همان طور 
جایگزین حبس در دو قالب جایگزین های سنتی 
گرفته اند.  قــرار  توجه  مــورد  نوین  جایگزین های  و 
هر  از   139۲ اسامی  مجازات  قانون  در  قانون گذار 
بنابراین  است؛  کرده  استفاده  جایگزین   قالب  دو 
این  مــقــررات  مــوضــوع،  ایــن  دقیق تر  بررسی  ــرای  ب
قانون، در دو قالب جایگزین های سنتی موجود در 
قوانین سابق و جایگزین های ابداعی قانون جدید 
مطالعه خواهد شد. توضیح آنکه برخی از مقررات 

ــد اثــر  ــوان    مـــقـــررات دیــگــری کــه مــی ت
حبس زایی داشته باشد، ضمانت اجرایی 
کــه قــانــون گــذار در خــصــوص عدم  اســت 
رعایت مفاد حکم مربوط به مجازات های 
مطابق  اســـت.  کـــرده  پیش بینی  تکمیلی 
ماده ۲4 قانون مجازات اسامی، چنانچه 
محکوم مفاد حکم مربوط را رعایت نکند 
به  محکومیتش  بقیه  تــکــرار،  صـــورت  در 
حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل 

خواهد شد.  


