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چکیده
در سیاست جنايي ريسک مدار ،يكي از مهمترين مسائل ،کیفیت پیشبیني رفتارهای آتي فرد و در
واقع چگونگي شناسايي مرتكبین پر ريسک است  .تعیین ضابطه برای تعیین جرائم خطرناك ،مستلزم
شناسايي دقیق ارزش های موردنظر جامعه و اَعمال خطرناکي است که به اين ارزشها و نهايتاً امنیت
جامعه آسیب ميزنند .عدم تعیین ضوابط دقیق برای مجرمان خطرناك ،گاه منجر به اعمال سلیقههای
شخصي قضات و درنتیجه نقض اصل برابری افراد در برابر حمايت قانون خواهد شد .هرچند قانونگذار ما
صراحتاً در بند (الف) ماده  488قانون آيین دادرسي کیفری مصوب  ،1392ايجاد بانک اطالعاتي برای
مجرمان خطرناك را پیش بیني نموده است ،لیكن هیچ گونه معیار و مالکي برای تعريف مجرمان
خطرناك ارائه نميدهد .لذا در اين مقاله سعي بر آن است جهت بررسي معیار و ضابطه تعیین مجرمین
مواد مخدر به عنوان گروهي از مجرمین خطرناك ،با بررسي قوانین موضوعه و بازبیني تفاوت و
برخي از شاخصهای سیاست کیفری سختگیرانه مبتني بر رويكرد ريسک جرم در تعیین درجه

کلید واژهها
سیاست کیفری سختگیرانه ،رويكرد مديريت خطر جرم ،معیار تعیین خطرناکي ،مجرمان مواد مخدر

 ۱دکتراي حقوق کيفري و جرم شناسي و مدرس دانشگاه( .نویسنده مسئول):
Email: zamanzad1363@yahoo.com

شماره  ، 33پایيز ۱3۹6

خطرناك بودن اينگونه مجرمین بپردازيم.

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

محدوديت هايي که قانونگذار برای جرايم مواد مخدر در مقايسه با ساير جرايم در نظر گرفته است؛ به
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مقدمه
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سياست کيفري ایران در قبال جرایم مواد مخدر سياستي سختگيرانه و مبتني بر شدت
عمل کيفري است؛ تا جایي که حتي اعتياد به مواد مخدر نيز جرم انگاري شده است.این سخت
گيري بصورت جرمانگاريهاي افراطي،تعيين مجازاتهاي شدید مانند حبسهاي طوالني مدت،
اعدام و شالق و محدود کردن حقوق دفاعي متهم ميباشد (رحمدل .)۱37۹ ،یکي از جلوههاي
تقنيني سختگيري کيفري در مورد جرایم مواد مخدر «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب
 ۱376و سپس «قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر سال  »۱376مصوب  ۱38۹است .این
قانون به همراه قوانين مرتبط دیگر از جمله آیين دادرسي کيفري نوعي سختگيري کيفري را
در پاسخ به اینگونه جرایم در نظر گرفته است .ليکن نکته بسيار مهم در این خصوص این است
که آیا ميتوان دليل این سياست سختگيرانه قانونگذار را رویکرد ریسک مدار به جرایم مواد
مخدر دانست؟ اگر اینگونه باشد ،تشخيص مجرمين خطرناک و روش شناسایي اینگونه مجرمان
چگونه است؟ مطمئن ترین روش شناسایي مجرمان خطرناک از سایر مجرمان نيز معرفي این
مجرمان از سوي قانونگذار است .گاهي ممکن است قانونگذار با تعيين ضابطه یا معيار ،زمينه
تمي يز این جرائم را از جرائم دیگر فراهم کرده و گاه ممکن است با استخراج جرائمي از قوانين
جزائي ،مصادیق جرائم خطرناک را احصاء کند .با ارائه معيار از سوي قانونگذار ،یافتن مصادیق
جرائم خطرناک در قوانين کيفري به راحتي امکانپذیر است .اما به لحاظ دشواري تعيين
ضابطه ،آسان ترین روش ،احصاء یکایک جرائم خطرناک از سوي قانونگذار است .بدین ترتيب،
قاضي تصميم گيرنده با تکيه بر پيشينه و تجربۀ قضایي خویش با امارههایي که قانونگذاربه
عنوان عوامل خطرناکي در اختيار او قرار داده است عمل ميکند (رضواني .)۱3۹۱ ،و مجریان
در تشخيص مصادی ق جرائم خطرناک و برخورد با مرتکبان این جرائم مواجه با سردرگمي
نمي شوند .ليکن عدم تعيين معيارهاي دقيق براي مجرمان خطرناک ،گاه منجر به اعمال
سليقههاي شخصي قضات و درنتيجه نقض اصل برابري افراد در برابر حمایت قانون خواهد شد.
تفرید قضایي و ابزارهاي مربوط به آن ،به همان ميزان که فرصت است ميتواند آسيب تلقي
شود ،زیرا اصل فردي کردن مجازاتها که از چالشهاي سر راه اصل تساوي مجازاتها است این
فرصت را براي قاضي دادگاه کيفري ایجاد ميکند تا با کنکاش در شخصيت بزهکار در ابعاد
بيولوژیک ،سایکولوژیک و سوشيال حکمي صادر نماید .اما قبل از آن شناسایي مالکهاي علمي
و تعریف و طبقه بندي مجرمان پر خطر و کم خطر از سوي قانونگذار و ارائه راهکارهاي قانوني
در جهت رعایت اصل فردي کردن مجازاتها ،ميتواند تا حد امکان از اعمال سالیق شخصي
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قضات بکاهد .هر چند تا این زمان هيچ گونه تعریف قانوني از مجرمين پر خطر در قوانين ایران
مشاهده نمي شود لذا در تشخيص مجرمان پر خطر ناگزیر به مراجعه در متون قانوني هستيم تا
از بطن مفاد قانون به رویکرد قانونگذار در خصوص ميزان خطرناک بودن مجرمين پي ببریم .با
توجه به این مقدمه ،در این مقاله بصورت توصيفي  -تحليلي و بر اساس استدالل منطقي به
معيار شناسایي مجرمين مواد مخدر به عنوان گروهي از مجرمين خطرناک در قانون اصالح
مبارزه با مواد مخدر و اصالحات بعدي و آیين نامههاي موجود خواهيم پرداخت و همچنين
سعي مي نمایيم به این موضوع بپردازیم که تا چه حد تعيين درجه خطرناکي مرتکبين مواد
مخدر با مالکهاي خاص علمي مطابقت دارد.
 -1مالک تعیین مجرمان مواد مخدر به عنوان مجرمان پرخطر

شماره ، 33پایيز ۱3۹6

 ۱هر چند قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب سال  ۱33۹به موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي سال
 ۱3۹2نسخ شده است .ليکن الزم به ذکر است که این قانون با الهام از آموزههاي مکتب تحققي به تعریف مجرمان
خطرناک پرداخته بود.مطابق ماده  ۱این قانون ...« :مجرمين خطرناک کساني هستند که سوابق و خصوصيات
روحي و اخالقي آنان و کيفيت ارتکاب و جرم ارتکابي ،آنان را مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه
قانوناً مسئول باشند یاغيرمسئول» .این ماده براي ارزیابي شخصيت جنائي و حالت خطرناک بزهکار ،به پنج عامل
اشاره کرده بود که سه عامل آن یعني :سوابق جرم ،خصوصيات روحي و خصوصيات اخالقي مستلزم انجام
آزمایشها و بررسيه اي پزشکي ،روانپزشکي و مددکاري اجتماعي بود .در این ماده ،شاخصهایي براي تشخيص
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ثبت مجرمان خطرناک یکي از دغدغههاي اساسي سياستگذاران در قلمرو کنترل بزهکاري،
چگونگي مدیریت مجرمان خطرناک در جامعه است « .ثبت اطالعات مجرمان خطرناک از سوي
دستگاه پليسي و سایر مراجع ،ابزاري مهم در جهت کنترل این مجرمان در سطح جامعه
محسوب ميشود .هدف از ثبت اطالعات مجرمان خطرناک ،اشراف اطالعاتي پليس نسبت به
محل اقامت و موقعيت فعلي این افراد و به روزآوري پروندهها ،شناسایي سریعتر مظنونان و
پيشگيري از تکرار جرم از سوي پليس است» (توماس )6۱،20۱0 ،در نظام عدالت کيفري
کنوني هرچند قانونگذار صراحتاً در بند (الف) ماده  488قانون آیين دادرسي کيفري مصوب
 ۱3۹2ایجاد بانک اطالعاتي براي مجرمان خطرناک را وظيفه واحد سجل کيفري و عفو و
بخشودگي معاونت اجراي احکام کيفري ميداند ،ليکن هيچ گونه معيار و مالکي براي تعریف
اینگونه مجرمين ارائه نميدهد و مصادیق جرائم خطرناک را نيزاحصاء نکرده است .قوانين
موضوعه سابق مانند قانون اقدامات تأميني و تربيتي ،۱هرچند شاخصهایي را براي تشخيص
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مجرم خطرناک بيان کرده است؛ ليکن نميتوان از آن به عنوان مالک قانوني براي معرفي
مجرمان خطرناک بهره گرفت (بابایي .)۱3۹0،قانونگذار در ماده  48مکرر ق.م.ا سابق نيز فارغ از
ایرادات از نظر شاخص قانوني ،تالش کرده بود بزهکاران مکرر را به عنوان مجرمين خطرناک
مشمول تدابير سختگيرانه قرار دهد حال آنکه در رویکرد مدیریت خطر جرم ،بزهکاران مکرر،
تنها یکي از انواع بزهکاران خطرناک هستند (قاسمي مقدم )۱388 ،از جمله مجرمين مواد
مخدري که با تکرار جرم خود مشمول مجازاتهاي شدیدتري از سوي قانونگذار قرار گرفته و
موضوع تدابير فشرده مدیریت خطرقرارميگيرند و در مباحث آتي بيشتر به آن ميپردازیم.
با توجه به فقدان قانون خاص در زمينه جرائم و مجرمان خطرناک ،ناگزیر باید با جستجو
در قوانين و مقررات موضوعه جهت دستيابي به معياري براي استفاده احتمالي در قانونگذاري
آینده بهره گرفت .لذا جهت بررسي معيار و ضابطه تعيين مجرمين مواد مخدر به عنوان
مجرمين خط رناک مي بایست قوانين و مقررات شامل مقررات ماهوي و شکلي ،قوانين حاکم و
منسوخ ،و لوایح و آیين نامهها و ...مورد بازبيني قرار تا از فحواي آنها ،تفاوت و محدودیتهایي
که قانونگذار بين جرایم مواد مخدر و سایر جرایم در نظر گرفته به برخي از این معيارها اشاره
کنيم.
 -1-1معیار مجرمین خطرناک در مرحله تحقیقات مقدماتی

-1-1-1پرونده شخصیت،ابزار سنجش ریسک مجرم
شماره  ،33پایيز ۱3۹6
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تشکيل پرونده شخصيت و قرار بازداشت موقت به عنوان یکي از معيارهاي عام و مهم در
تشخيص مجرمين خطرناک از جمله مجرمين مواد مخدر قابل طرح است .که در قسمت ذیل به
بررسي هر یک از آنها ميپردازیم.

140

امروزه پرونده شخصيت فرد فقط یک گزارش ساده روانپزشکي براي احراز مسئوليت نيست.
هرچند یکي از چالشهاي مهم پيرامون پرونده شخصيت این است که باید در مرحله تحقيقات
خطرناک بودن مجرم بيان شده بود که احراز این شاخص ها به عهدة مقام قضایي بود و مالک قانوني براي
تشخيص مجرم خطرناک ارائه نشده بود .بدین ترتيب نميتوان به استناد این ماده ،تکرار جرم را به عنوان شاخص
قانوني مجرم خطرناک محسوب کرد.هرچند مفهوم مجرم خطرناک در قانون اقدامات تأميني و تربيتي با مفهوم
امروزین مجرم خطرناک متفاوت است ،مي توان از ماده ۱این قانون به نکاتي در جهت بازتعریف از مجرمان
خطرناک دست یافت.
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مقدماتي تشکيل شود و یا در مرحله محاکمه و اجراي حکم؟ ليکن تا قبل از تصویب قانون
آیين دادرسي کيفري که تشکيل پرونده شخصيت را در مرحله تحقيقات مقدماتي قانوني
دانسته ،به موجب ماده  64آیين نامه اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور
مصوب  ،۱384تشکيل پرونده شخصيت براي نظارت بر روند اصالح و درمان بزهکاران در زندان
و طبقه بندي آن ها پيش بيني شده است .۱همچنين آیيننامه اجرایي سازمان کانون اصالح و
تربيت ایران تشکيل پرونده شخصيت اطفال و نوجوانان بزهکار را ضروري دانسته است.
(رضواني.)۱3۹۱ ،
پيش از طرح اندیشه عدالت سنجشي ،محتواي پرونده شخصيت مبتني بر تجزیه و تحليل
کلي نيازهاي م رتبط با عمل مجرمانه بود و نه فقط عوامل جرمزا .اما رویه کنوني تشکيل پرونده
شخصيت نشان ميدهد که اعداد و ارقام عيني ،جایگزین برداشتهاي ذهني و شخصي درباره
ابعاد اجتماعي ،تحصيلي ،اقتصادي و فردي زندگي بزهکار شده و ارزیابي ریسک و نياز ،یکي از
کاربردهاي مهم این پرونده است .به بيان دیگر ،یک پرونده شخصيت کامل و دقيق ،در عمل
خطرناکي جرم و مجرم را پيش از هر اقدام دیگري براي سنجش ریسک ،ارزیابي ميکند ،بدین
ترتيب در رویکرد مدیریتي ،پرونده شخصيت دیگر فقط براي فردي کردن مجازات یا اجراي
کيفر منطبق با شخصيت بزهکار به منظور اصالح و بازپروري او تنظيم نميشود .اطالعات
مندرج در پرونده شخصيت بزهکار به منظور ارزیابي ریسک مرتکب به کار گرفته ميشوند.
ماده  203قانون آیين دادرسي کيفري  ۱3۹2بازپرس را مکلف به دستور تشکيل پرونده
شخصيت متهم به واحد مددکاري اجتماعي و در جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات،
حبس ابد و جرایم تعزیري درجه چهار و باالتر و ...نموده است و این پرونده حاوي گزارش
مددکاري در خصوص وضع مادي،خانوادگي و اجتماعي متهم و همچنين گزارش پزشکي و
شماره ، 33پایيز ۱3۹6
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 ۱ماده  -64محکومان حداکثر دوماه در قسمت پذیرش و تشخيص تحت آزمایشگاههاي پزشکي ،روانپزشکي،
آزمون هاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سالمت جسمي و رواني معلومات و
اطالعات م ذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين ميگردد .مددکاران اجتماعي
طبق فرمهاي تنظيمي که براساس موازین اسالمي از سوي سازمان تهيه ميشود درمورد پيشينه زندگي تحقيقات
الزم به عمل آورده گزارش کاملي از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيطهاي
مختلف خانوادگي ،تحصيلي ،محلي ،حرفهاي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي نمایند .در انقضاء مدت اقامت آنان
در قسمت پذیرش و تشخيص کليه گزارشهاي متخصصان در پرونده او متمرکز ميشوند تا در شوراي طبقهبندي
مطرح شود.
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روانپزشکي است.بنابر این با توجه جرایم مواد مخدر و مجازاتهاي شدید به شرح فوق در
خصوص برخي از رفتارهاي مجرمانه ،تشکيل پرونده شخصيت براي جرایم موجب مجازاتهاي
مذکورالزامي بوده و اطالعات گردآوري شده در پرونده شخصيت براي تکميل فرایند ارزیابي
ریسک مفيد و مناسب است و ميتواند یکي از ابزارهاي سنجش ریسک به شمار آید .زیرا
معيارها و فاکتورهاي متعددي را بررسي ميکند و از جهت دیگر این اطالعات مورد تایيد
مددکار ،پزشک و روان پزشک نيز قرار ميگيرد.
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در مرحله تحقيقات مقدماتي پس از تفهيم اتهام ،در مورد متهم قرار صادر ميگردد.
قرارهاي تامين بر حسب ،خفيف یا شدی د بودن درجاتي دارند که در حقوق ایران ،ماده 2۱7
قانون آیين دادرسي کيفري به بيان آن پرداخته و هدف از صدور قرار را دسترسي به متهم و
حضور به موقع وي  ،جلوگيري از فرار یا مخفي شدن و تضمين حقوق بزه دیده براي جبران
ضرر و زیان وي ميداند.
همانگونه که از ماده استنباط ميشود در صدور قرار تامين ،سنجش ریسک فرار یا مخفي
شدن متهم مدنظر است .از آنجا که سنجش ميزان اعتماد به متهم در اختيار مرجع قضایي
است ،که باید براي صدور قرار تامين عادالنه که از یک طرف نظم و امنيت جامعه در اثر آزادي
فرد مختل نشود و از سوي دیگر،آزادي بدون وجود دليل قانعکننده سلب نگردد ،ميزان
خطرناکي وي را پيش بيني کند (بابایي.)۱3۹0 ،
بنابراین در انتخاب نوع قرار و ميزان آن ،فاکتورهاي چندي مد نظر قرار ميگيرد که یکي از
آن ها ریسک عدم حضور نزد مقامات قضایي است .بر همين مبنا است که به موجب ماده 250
قانون مذکو ر ،تأمين باید با نوع و اهميت جرم ،شدت مجازات ،ادله و اسباب اتهام ،احتمال فرار
یا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم ،سابقه متهم ،وضعيت روحي و جسمي ،سن،
جنس ،شخصيت و حيثيت او متناسب باشد .به رغم تصریح قانون به رعایت تناسب قرار با جرم
و خصوصيات مجرم ،قضات بر اساس شاخصهاي خطرناکي که اغلب خود در ذهن دارند یا به
صورت آماري به آنها ارائه شده است تصميم ميگيرند .نداشتن ضابطه واحد و یا غير متناسب
با جرم و شخصيت بزهکار ،در بسياري از موارد منجر به تحدید حقوق و آزاديهاي متهم
ميشود( .رضواني)۱3۹۱ ،
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شاخص بعدي که در تشخيص مجرمين مواد مخدر به عنوان مجرمين خطرناک ميتوان از
آن یاد کرد توجه به سابقه کيفري ،تکرار جرم و یا همان باز بزهکاري است .آسانترین و شاید
ساده انگارانهترین شکل پيشبيني ،تکيه بر سوابق کيفري مرتکب است .به گونهاي که وجود
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همچنين الزم به ذکر است که هر چند قانونگذار در قانون آیين دادرسي کيفري قرار باز
داشت موقت اجباري را حذف نموده است .ليکن طبق بند (ب) ماده  238قانون فوق یکي از
موارد صدور قرار بازداشت موقت را زماني ميداند که بيم فرار یا مخفي شدن متهم برود هر
چند تشخيص این موضوع توسط مقام تعقيب کننده باید احراز گردد لذا نوعي ریسک شهودي
را قانونگذار در ماده فوق الذکر بدون توجه به مالکهاي خاص علمي در نظر گرفته است که از
این نظر چالش برانگيز و اعمال سالیق شخصي را به همراه خواهد داشت .در هر صورت ،در
صدور قرار تأميني ،سنجش ریسک از جمله فرار یا مخفي شدن متهم مد نظر است (پاک نهاد،
 .)۱388رعایت شرایط و سنجش ریسک متهم در ماده  ،238در خصوص جرایم مهمي از جمله
جرایمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات ،حبس ابد و تعزیري درجه  4و باالتر حتي در
خصوص جرایم مواد مخدر مشمول مجازاتهاي مذکور و اعمال بازداشت موقت به عنوان
شدیدترین قرار تامين کيفري در خصوص اینگونه متهمين ميباشد ،اهميت و خطرناکي اینگونه
مجرمين را نمایان ميسازد .با توجه به سنگين بودن این قرار چه بسا در رویکرد مدیریتي براي
خنثي سازي موقت بزهکاران از این قرار استفاده شود .افرادي که به موجب قرار بازداشت موقت
در حبس به سر مي برند ،به دليل نگرش مدیریتي سيستم از بسياري از حقوقي که باید براي
رعایت عدالت و دادرسي عادالنه از آن بهرهمند شوند محروم گردند .زیرا هدف داشتن برخورد
انساني و یا اصالح و درمان مجرم از این گذر نيست؛ هدف صرفاً کنترل و خنثيسازي آنان است
(رضواني.)۱3۹۱ ،
عالوه برآن طبق تبصره ماده  3۹۱در خصوص جرایم مواد مخدر موجب مجازات سلب
حيات ،حبس دائم و جرایم تعزیري درجه سه و باالتر ،دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي
محاکمه الزم بداند ،دستور جلب وي را براي روز محاکمه صادر ميکند .اینگونه جرایم ،اصوالً
جرائم مهم و خطرناک محسوب ميشود .بنابراین از نوع قرار تامين کيفري و باز داشت موقت به
عنوان شدیدترین تامين کيفري و همچنين جلب بدون احضار در جرائم خاص در قانون ميتوان
در ارائه مصداق و معيار از جرائم خطرناک بهره گرفت.
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برخي سوابق مثالً دوبار ارتکاب جرایم خشونت آميز ،مبين پر ریسک بودن فرد باشد .قوانين سه
ضربهاي در آمریکا ۱از چنين منطقي استفاده کرده اند .هر چند قانونگذار در قانون مجازات
اسالمي  ۱3۹2در مواد  ۱36و  ۱37تکرار جرم را به عنوان یکي از عوامل تشدید مجازات و
برخي از محدودیتهاي قانوني قرار داده است ،ليکن به صورت خاص در قانون اصالح مبارزه با
مواد مخدر ،تکرار کنندگان اینگونه جرایم در مواد  6 ،5 ،2و ۹مشمول مجازاتهاي شدیدتر و
حتي اعدام در مرتبه چهارم قرار ميگيرند.
بنابراین همانطور که مالحظه مينمایيم قانونگذار تکرار جرایم مواد مخدر را با توجه به
مستندات قانوني ارائه شده یکي از معيارهاي پرخطر بودن مجرمين مواد مخدر و تشدید
مجازات نسبت به اینگونه مجرمين ميداند .شاید تفکيک دو مقوله تکرار و تعدد جرم و تعریفي
که قانونگذار در ماده  ۱37از تکرار جرم ارائه مينماید ،دليل سختگيري کيفري و محدودیت-
هاي قانوني نسبت به تکرار جرم باشد .و آن اصراري است که مرتکب حتي بعد از قطعيت حکم،
تمایل به ارتکاب جرم جدید دارد و این نوع تکرار با سبق رفتار مجرمانه حاکي از نوعي نافرماني
و رفتار مخاطره آميز است در صورتيکه در تعدد جرم این موضوع مفقود است و این رفتار دليل
سخت گيري کيفري ،اعمال مجازات شدیدتر و محدودیتهاي قانوني در خصوص مجرميني
است که مکرر مرتکب جرم خواهند شد .قانونگذار حتي محدودیتهایي را نيز در قانون مجازات
اسالمي در بند (ت) ماده  40و بند (ت) ماده  58استفاده از آزادي مشروط و تبصره ماده ۱3۹
با عدم اعمال تخفيف مجازات را براي تکرارکنندگان جرایم در نظر گرفته است .عالوه بر آن
مطابق تبصره  ۱ماده  ۱۱5قانون مذکور ،مقررات راجع به توبه از موارد سقوط مجازات،مشمول
تکرار کنندگان جرایم از جمله مجرمين مواد مخدر نميباشد .بنابر این همانگونه که مالحظه
مي نمایيم شاخص تکرار جرم یکي از معيارها و ضابطه تشخيص مجرمين مواد مخدري است
که مشمول تعریف تکرار جرم قرار ميگيرند و قانونگذار با بکارگيري رویکرد سزاگرایانه و تشدید
مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنين منع استفاده از آزادي مشروط ،تخفيف
Three strikes and you are out

1

در سال  ،۱۹۹4الیحه کنترل جرایم خشونتآميز و اجراي قانون که با عنوان جرایم فدرالي هم شناخته ميشود ،به
وسيله کنگره آمریکا تصویب شد .بر اساس این قانون مرتکبيني که دوبار سابقه ارتکاب جنایات خشونتآميز یا
جرایم مربوط به مواد مخدر داشته و بار سوم مرتکب یک جرم فدرال شوند ،تعيين حبس ابد الزامي است .این
قانون با توجه به قواعد بازي بيس بال «سه ضربه و آنگاه اخراج» که مطابق آن هر بازیکني سه بار توپ به او اصابت
کند ،از بازي اخراج ميشود ،قانون سه ضربهاي نام گرفت( .پاک نهاد)۱34 ،۱388 ،
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مجازات و عدم پذیرش توبه و ...به نظر ميرسد در جهت کنترل و مدیریت اینگونه مجرمين
حرکت مي نماید.
 -3-1مجرمان مواد مخدر و اعمال مجازاتهای شدید

راهبرد کيفري دوگانه و تقسيم بزهکاران به دو دسته بزهکاران«پرریسک ،استثنایي ،دانه
درشت ،خطرناک ،مزمن» و بزهکاران «کم ریسک ،معمولي ،دانهریز» در تمام مراحل دادرسي
مانند کشف جرم ،تحقيقات ،صدورحکم و حتي اجراي مجازات حاکم است .توانگيري و
خنثي سازي بزهکاران به مثابه خطرهایي شدید یا گاه معمولي براي جامعه کار کرد اصلي کيفر
را در نگاه مدیریتي تشکيل ميدهد .گروه نخست معموالً از طریق حبسهاي طوالني مدت و
حبس ابد یا مجازات شدیدتر اعدام از جامعه طرد ميشوند و بزهکاران معمولي با برخوردي نرم
و مالیم روبرو ميشوند (صفاري .)۱387 ،جرایم مواد مخدر در برخي از اشکال مشمول
مجازاتهاي شدید از جمله اعدام ،حبسهاي طوالني مدت ،حبس ابد و شالق ميباشد که
نشان از سختگيري کيفري و مدیریت ریسک ارتکاب اینگونه مجرمين دارد.
 -1-3-1اعدام
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مجازات مرگ شدیدترین و مهمترین نوع مجازات است که با اعمال آن به حيات مجرم
پایان داده مي شود .هدف از آن طرد ابدي مجرم از جامعه است و معموالً نسبت به مجرماني
اعمال ميشود که شدیدترین جرایم را مرتکب شدهاند و براي جامعه خطرناک ،غير قابل اصالح
و درمان هستند .تاریخ تحوالت حقوق کيفري نشان ميدهد که در بازههاي زماني مختلف
مرتکبان جرایم شدید و خطرناک با سختترین برخورد نظام عدالت کيفري روبرو بودهاند .به
عنوان مثال سزار بکاریا به رغم اینکه مخالف سرسخت کيفر مرگ بود ،ولي براي بزهکاران
غيرقابل اصالح که عوامل بازدارنده نسبت به آنان دیگر کارایي ندارد مجازات مرگ را تجویز
ميکند (پرادل.)۱388 ،
در نگاه مدیریتي به جرم ،مجرم خطرناک ،غيرقابل اصالح تلقي ميشود و براي حفظ امنيت
در مقابل او،باید اعدام و براي هميشه از جامعه طرد شود زیرا در چنين حالتي است که مجرم
براي هميشه از ادامه فعاليت مجرمانه خود محروم مي شود .دولت در مقام دفاع از خود و جامعه
مي تواند از مجازات اعدام استفاده نماید .به این ترتيب مجازات اعدام به عنوان یکي از ابزارهاي
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کنترل و مدی ریت ریسک تکرار جرم مرتکبان خطرناک در سياست جنایي ریسک مدار مورد
استفاده قرار مي گيرد (رضواني.)۱3۹۱ ،
بدین ترتيب حذف بزهکاران خطرناک براي امنيت جامعه و بخش بزرگتر جمعيت آن
توجيه مي شود .صرف نظر از مسائل و اختالف نظراتي که در مورد مشروعيت یا عدم مشروعيت
اعد ام در جرایم تعزیري مطرح شد و همچنين در چالش موازین حقوق بشر وجود دارد ،به
هرحال مجازات اعدام قابليت اصالح و درمان مجرم را به عنوان یک انسان نادیده ميگيرد و اورا
فرد فاقد آزادي اراده محسوب ميکند .که تسليم سرنوشت محکوم خویش خطرناکي و بزهکاري
ميداند .چه بس ا مجرمان تحت شرایط خاصي مرتکب جرم شده باشند که گاه تقصيري در آن
ندارند و عوامل اجباري بيروني و محيطي و یا علل دیگر دخيل در وقوع آن باشد لذا نبایستي با
سلب حيات از آنان ،فرصت اصالح و بازگشت به جامعه را از آنان گرفت.البته به نظر ميرسد با
توجه به غير قابل برگشت بودن مجازات اعدام ،این مجازات حتي در مورد بزهکاران خطرناک
باید در حد ضرورت و با دقت انجام شود.
قانونگذار در قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۱376و الحاقات بعدي آن مصوب
 ۱38۹در  ۱4مورد ،در خصوص جرایم مواد مخدر و با معيار قراردادن تکرار جرم (ماده  5 ،2و
 ،)۹ميزان مواد مکشوفه (بند  4ماده  4و تبصره آن و ماده  6و بند  6ماده ،)8تکرار جرم همراه
با ميزان مواد مکشوفه (ماده  6و  ،)۹باز بزهکاري و افساد فياالرض (ماده  ،)۹قاچاق مواد مخدر
به صورت مسلحانه ،توجه به وضعيت بزهکار و بزهدیده و تشدید مجازات (ماده  ۱8و )35
مجازات اعدام را براي مرتکبين جرایم مشمول در نظر گرفته است .استفاده گسترده از این نوع
مجازات در خصوص جرایم مواد مخدر ،نشانگر ابزاري در جهت کنترل و مدیریت ریسک تکرار
جرم مرتکبان خطرناک جرایم مواد مخدر به شرح مذکور در سياست جنایي ریسک مدار بوده و
از این منظر توجيه مي گردد .اما نکته قابل ذکر این است که دولت نباید تصور کند که با اعدام
مجرمين مواد مخدر ریشه اینگونه جرایم قطع خواهد شد کما اینکه عدم بازدارندگي اعدام در
خصوص اینگونه جرایم به اثبات رسيده و دولت نباید با پيش بيني مجازات اعدام ،وظایف خود
را در خصوص پيشگيري از عوامل جرم زا و تالش در جهت اصالح و درمان مجرمان خطرناک به
فراموشي بسپارد.
 -2-3-1حبس های طوالنی مدت و حبس ابد

موثرترین شکل توانگيري ،مجازات اعدام است ،ليکن با توجه به ایرادات وارد بر این
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مجازات شدید شاید بهترین جایگزین از جهت توانگيري بزهکاران خطرناک حبسهاي اغلب
طوالني مدت و یا حبس ابد باشد.هرچند قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر در کنار
مجازات اعدام از این نوع مجازات نيز استفاده نموده است و در بند  3ماده  4و تبصره آن ،بند 5
و تبصره  ۱ماده  ،8مواد  23 ،22 ،2۱ ،۱7و  38از حبس ابد و حبسهاي طوالني مدت تا ۱5
سال حبس در خصوص جرایم موضوع این مواد ،استفاده نموده است .با وجود انتقادات و
مخالفتهاي شدید به مجازات حبس ،امروزه بازگشتي به کيفر حبسهاي طوالني مدت براي
کنترل و توانگيري مجرمان خطرناک در نظامهاي حقوقي دنيا صورت گرفته است .برخي
م عتقدند حبس هرچند ممکن است افراد را از ارتکاب رفتارهاي منحرفانه مجدد باز ندارد ،اما
سبب ميگردد تا وي در مدت زماني که در حبس بسر ميبرد ،از ارتکاب جرایم و وارد کردن
صدمه به جامعه بازداشته شود .به تعبير ساده تر حبس زمينه را براي توانگيري از رهگذر
اعمال کنتر ل مداوم و حداکثري بر افراد فراهم نموده و بر همين اساس رفتارهایي را که براي
جامعه زیانآور هستند مانع مي شود .در این فرایند زندان به محلي کارامد مبدل شده است که
بيآنکه به مجرم آسيب تازه اي برساند وي را تا زمان مقرر در زندان نگهداري کرده و از فرار و
افزایش آسيب وي به جامعه و دیگران جلوگيري ميکند( .غالمي)۱388 ،
عالوه بر شرایطي که ممکن است بر مجرمان خطرناک محبوس در زندان تحميل گردد،
مسئله دیگر طول مدت زندان و نيز تشدید مجازات حبس است.طول مجازات گاه بنا بر درجه
خطرناکي مجرم به صورت نامحدود یا حبس ابد تعيين ميشود .البته الزم به ذکر است که
زندانها نباید با توسل به توجيههایي چون کنترل مجرمين بر ریسک و اصالح ناپذیري آنان
تبدیل به فراموش خانههایي گردند که زندگي در آنها الیق شان انسانيت نباشد .چه بسا
مجرماني که به اشتباه و براساس شاخصهاي نادرست خطرناک تشخيص داده شدهاند و با
زندگي در زندان براي هميشه اميد بازگشت به جامعه را از دست بدهند .حتي در مورد مجرمان
خطرناک نيز ممکن است شرایطي ایجاد شود که آنان واقعاً قابل اصالح باشند (غالمي.)۱388 ،
در واقع دولتها به جاي ایفاي نقشهاي حمایتي -رفاهي ،به دليل مسائل و مشکالت
اقتصادي و اجتماعي ،بيشتر به مداخله در امور کيفري و سعي در برقراري نظم و امنيت با
توسل به تشدید کيفر و سرکوب هر نوع رفتاري که به این نظم خلل وارد ميکند ميپردازند.
توانگيري از مجرم با توسل به حبسهاي بلند مدت ،منجر به تزلزل در دولت قانون مدار و در
نتيجه کم رنگ شدن توجه به حقوق و آزاديهاي افراد شده است .سياست برخورد دوگانه با
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مجرمان خطرناک و معمولي ،خود را در طبقهبندي زندانيان نيز متجلي ساخته است (رضواني،
.)۱3۹۱
 -4-1تجاهر به اعتیاد و تکلیف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج
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یکي از رویکردهاي اصالحي ،اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر تغيير نگرش بيمارگونه به
معتاد در وهله اول و مطابق ماده  ۱5قانون مذکور ميباشد ۱و تکليفي جز ترک اعتياد و اخذ
گواهي از مراکز مجاز دولتي ،غير دولتي یا خصوصي مطابق آیين نامه اجرایي این ماده مصوب
 ۱3۹۱/۱2/۱7ستاد مبارزه با مواد مخدر ندارند .ليکن تجاهر به اعتياد و یا معتاداني که مبادرت
به درمان و ترک اعتياد اقدام ننمایند مجرم بوده و در این مرحله با دستور مقام قضایي و مستند
به ماده  ۱6در مراکز مربوط نگهداري ميشوند .نکته مهم و حائز اهميت تکليف اینگونه معتادان
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 ۱ماده ۱5ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي ،غيردولتي یا خصوصي و یا سازمانهاي مردمنهاد
درمان و کاهش آسيب ،اقدام به ترک اعتياد نمایند .معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود
اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دریافت نماید ،چنانچه تجاهر به اعتياد ننماید از تعقيب کيفري معاف
ميباشد .معتاداني که مبادرت به درمان یا ترک اعتياد ننمایند ،مجرمند.
 -۱ماده۱6ـ معتادان به مواد مخدر و روانگردان مذکور در دو ماده ( )4و ( )8فاقد گواهي موضوع ماده ( )۱5و
متجاهر به اعتياد ،با دستور مقام قضایي براي مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتي و مجاز درمان و کاهش آسيب
نگهداري ميشوند .تمدید مهلت براي یک دوره سهماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بالمانع است .با گزارش
مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایي ،چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ( )۱5این قانون باشد ،تداوم
درمان وفق ماده مزبور بالمانع ميباشد.
تبصره  ۱ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایي ،معتادان موضوع این ماده مکلف به اجراي تکاليف
مراقبت بعد از خروج ميباشند که بنابر پيشنهاد دبيرخانه ستاد با همکاري دستگاههاي ذیربط ،تهيه و به تصویب
رئيس قوه قضایيه ميرسد.
تبصره 2ـ مقام قضایي مي تواند براي یک بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده ( )۱5این
قانون ،نسبت به تعليق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي
نماید .مراکز مذکور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایي یا نماینده وي ارائه نمایند .در
صورت تأیيد درمان و ترک اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان ،پرونده بایگاني و در غيراینصورت
طبق مفاد این ماده اقدام مي شود .تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط براي یک دوره
سهماهه دیگر بالمانع است.
تبصره 3ـ متخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع تبصره( )2این ماده به حبس از نود و یک روز تا ششماه
محکوم ميشود.
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به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج مطابق تبصره ماده  ۱6و همچنين آیين نامه اجرایي
مراکز نگهداري ،درمان و کاهش آسيب معتادان موضوع این ماده مصوب  ۱3۹3/3/3۱ستاد
مبارزه با مواد مخدر و همچنين آیيننامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب  ۱3۹2/8/۱۱قوه
قضایيه مي باشند .عدم مبادرت و اقدام داوطلبانه به درمان یا ترک اعتياد و یا ترک درمان قبل
از بهبودي ،تخلف از تکاليف قانوني جهت درمان و یا هرگونه سوء رفتار،گفتار و اعمال ناشي از
اعتياد ،رفتارهاي پرخطر محسوب شده و مراقبتهایي را براي اینگونه مجرمين پرخطر با دستور
مقام قضایي و با نظارت مددکار اجتماعي (مراقبت) و تحت نظر گروه درمان گر و حتي استفاده
از تجهيزات مراقبتي و نظارت الکترونيکي بالمانع ميباشد.
بنابراین هر چند قانونگذار ابتداء با دیدي متفاوت و نگاهي بيمار گونه به اعتياد سعي در
اعمال رویکرد اصالحي نسبت به اینگونه مجرمين دارد ليکن تجاهر به اعتياد به عنوان یک رفتار
خطرناک تلقي و مشمول تدابير مراقبتي و ویژه جهت نگه داشتن و الزام متجاهر به اعتياد به
رعایت دستورات الزم و درمان آن ها و رفع حالت خطرناک دارد.
 -5-1بهرهگیری از مصادیق محکومیتهای مؤثر کیفری در قوانین
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 ۱این قانون نيزبه موجب ماده  728قانون مجازات اسالمي سال  ۱3۹2منسوخ اعالم شده است.
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یکي از مواردي که ميتواند در دستیابي به مصادیق جرائم و مجرمان خطرناک یاري کند،
بهرهگيري از قانون تعریف محکوميتهاي مؤثر کيفري مصوب سال ۱۱366و قانون مجازات
اسالمي مصوب سال ۱3۹2است .قانونگذار در قانون تعریف محکوميتهاي مؤثر در قوانين
جزایي (مصوب  )۱366/8/5اصالحي سال  ،۱382مجازاتها و جرائم مهمي را احصا کرده بود
که محکوميت به آنها از منظر قانونگذار ،مؤثر محسوب ميشد .الزم به ذکر است که قانونگذار در
تدوین ماده  48مکرر سابق از حداقل دو بار سابقه محکوميتهاي مؤثر به عنوان شاخص قانوني
در معرفي مجرمان سابقهدار استفاده کرده بود .همچنين در ق.م.ا  ،۱3۹2در تبصره ماده ،40
محکوميت مؤثر ،محکوميتي توصيف شده که محکوم را به تبع اجراي حکم ،بر اساس ماده 25
این قانون از حقوق اجتماعي محروم ميکند .مواردي که در ماده  25ق.م.ا موجب محروميت از
حقوق اجتماعي مي شود محکوميت قطعي کيفري در جرایم عمدي شدید و مهم است ،مانند
محکوميت به مجازات هاي سالب حيات و حبس ابد ،قطع عضو ،قصاص عضو ،نفي بلد و حبس
تا درجه چهار ،محکوميت به شالق حدي و ...بنابر این محکومين به مجازات اعدام ،حبس ابد،
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حبس بيش از  ۱0سال در جرایم مواد مخدر از جمله محکوميتهایي ميباشند که محکوم را از
حقوق اجتماعي محروم مي نمایند.
الزم به ذکر است که عالوه بر محروميت از حقوق اجتماعي در محکوميتهاي شدید و مهم
مطابق بند (ت) ماده 40قانون مجازات اسالمي مصوب سال ، ۱3۹2یکي از شرایط استفاده از
تعویق صدور حکم ،نيز فقدان سابقه مؤثر کيفري است .بنابراین محکوميتهاي موثر کيفري
مي تواند یکي از معيارهاي مهم در تعيين مجرمين پرخطر و کم خطر باشد .لذا همانگونه که
قبالً نيز بيان شد مجازات اعدام و حبس ابد و حبس بيش از  ۱0سال در جرایم مواد مخدر از
جمله محکوميت هاي موثر در قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر بوده و محکومين به اینگونه
مجازات ها نيز از جمله مجرمين خطرناک به حساب ميآیند.
 -6-1مستثنی شدن مجرمان مواد مخدر از مزایای قانونی خاص با توجه به نوع جرم
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ارتکابی
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تعویق صدور حکم و تعليق اجراي مجازات به عنوان تأسيس حقوقي سودمند و ارفاق آميز،
هنگامي استفاده ميشود که جرائم شدید نيست و شخص بزهکار نيز داخل در عناوین مجرم
حرفه اي یا مجرم به عادت و خطرناک قرار نميگيرد .لکن به عقيده برخي از حقوقدانان ،شدت
و وخامت بعضي از جرائم نباید موجب محروميت از توجه و ارفاق به گروهي از بزهکاران شود
که همانند دیگران در معرض همان زیانهاي ناشي از اجراي مجازاتها خواهند بود( .نوربها،
 )۱378اساس و غایت تعليق ،اصالح بزهکاران و پيشگيري از حوادث احتمالي آتي است و یکي
از مهمترین معيارهاي افراد،جهت انتخاب شدن براي برخورداري از تعليق ،پایين بودن درجه
خطرناکي آنها براي جامعه و به بيان دیگر سبک بودن جرایم ارتکابي آنهاست .زیرا هدف
اصلي در تعليق اجراي مجازات همانگونه که بيان شد ،اصالح و درمان مجرمان است ،تا اینکه با
ورود به زندان متحمل آسيبهاي رواني و اجتماعي کمتري گردند و احساس عدم تعلق به
جامعه در آنها به وجود نياید .خطر ارتکاب جرم را در خصوص مجرمان خطرناک بسيار باالتر از
حد عادي مي دانند .همچنين با آزادي این افراد احساس عدم امنيت و ترس از جرم در جامعه
افزایش ميیابد .قانونگذار در قانون فعلي ،جرائم و مواردي را از شمول تعویق صدور حکم و
تعليق مجازات مستثني کرده است که از آنها ميتوان به طور نسبي به اهميت و خطرناکي
برخي از جرائم پي برد .در صدر ماده  46قانون مجازات اسالمي جرایم تعزیري درجه  ۱و  2را از
شمول تعليق اجراي مجازات خارج مي داند یعني مجازاتهاي تعزیري بيش از پانزده سال
مشمول تعليق اجراي مجازات نميباشند ،هرچند این قاعده عام و حاکم بر تمام جرایم تعزیري
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است ليکن در قانون مبارزه با مواد مخدر نيز مجازات بيش از  ۱5سال بارها تکرار شده است و
نتيجه اینکه اینگونه مجازاتها نميتوانند مشمول تعليق قرار گيرد و فارغ از این موضوع،
قانونگذار در ماده  47قانون مجازات اسالمي،بصورت خاص و بدون توجه به ميزان مجازات،
شش دسته از جرائم و شروع به آنها را از شمول تعليق و تعویق مستثني کرده که یکي از موارد
آن قاچاق عمده مواد مخدر ميباشد .۱هر چند در خصوص تعریف قاچاق عمده مواد مخدر در
قانون مجازات اسالمي تعریفي ارائه نگردیده است ،ليکن در تبصره یک ماده  22۱اصالحيه
فصل سوم از بخش سوم آیين نامه اجرایي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور
(مصوب  )۱38۹/2/2۱منظور از قاچاق عمده مواد مخدر را مواردي ميداند که مجازات قانوني
جرم حبس ابد یا اعدام باشد .با توجه به تبصره مذکور معنا و مفهوم قاچاق عمده در ماده 47
قانون مجازات مشخص و از تشتت آراء در مراجع قضایي و تفکيک این مقوله از سایر عناوین
قاچاق ساز مان یافته و یا قاچاقچيان حرفهاي و ...متمایز ميباشد .که توجه به جرایم نام برده
شده در ماده مذکور نشان از شدت و خطرناک بودن اینگونه جرایم دارد.
ماده  ۱0۹که یکي از مواد جدید در قانون مجازات اسالمي  ۱3۹2ميباشد و در قانون سابق
فاقد پيشينه است سه دسته از جرایم مهم و از جمله جرایم موضوع مبارزه با مواد مخدر را
مشمول مرور زمان تعقيب ،صدور حکم و اجراي مجازات نميداند .2با توجه به اینکه مرور زمان
مدتي است قانوني که با گذشت آن ،حق اقامه شکایت ،تعقيب متهم و یا اجراي حکم قطعي
کيفري موقوف مي گردد و یا به عبارت دیگر هر گاه رسيدگي به جرم و یا اجراي حکم قطعي
مدت معيني به تعویق افتد ،به آن جرم رسيدگي نميشود و حکم قطعي به مرحله اجرا در
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 -۱ماده  47ق.م.ا« :صدور حکم واجراي مجازات درمورد جرائم زیرو شروع به آنها قابل تعليـق و تعویـق نيسـت:
الـف  -جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور ،خرابکاري در تأسيسات آب ،برق ،گاز ،نفت و مخـابرات .ب-
جـرائم سـازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدم ربایي و اسيدپاشي .پ -قدرت نمایي و ایجاد مزاحمت
با چاقو یا هر نـوع اسـلحه دیگر ،جرائم عليه عفت عمومي ،تشکيل یا اداره مراکز فساد و فحشا .ت -قاچاق عمده
مواد مخدر یاروانگردان ،مشروبات الکلي و سالح و مهمات و قاچاق انسان .ث -تعزیربدل ازقصـاص نفـس،
معاونـت در قتـل عمـدي ومحاربـه و افسـاد فـياالرض .ج -جرائم اقتصادي با موضوع جرم بيش از یکصد ميليون
ریال.
 -2ماده  -۱0۹جرائم ذیل مشمول مرورزمان تعقيب،صدورحکم واجراي مجازات نميشوند:
الف -جرائم عليه امنيت داخلي وخارجي کشور ب -جرائم اقتصادي شامل کالهبرداري و جرائم موضوع تبصره
ماده ( )36این قانون بارعایت مبلغ مقرردرآن ماده پ -جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
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نميآید .لذا استثنا شدن جرایم مواد مخدر از مرور زمان به عنوان یکي از عوامل سقوط مجازات
نشان از شدت ،اهميت اینگونه جرایم در کنار جرایم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور ،
کالهبرداري و جرایم اقتصادي موضوع ماده  36قانون مذکور و خطرناک بودن این گونه
مجرمين و بکارگيري تدابير سزاگرایانه و پيشگيري کيفري و جلوگيري از ارتکاب مجدد آنها،
حتي با گذشت زمان طوالني از زمان وقوع و به محض کشف جرایم مربوط دارد.
آیيننامه کميسيون عفو و تخفيف مجازات محکومين مصوب  ۱387/۹/۱2رئيس قوه
قضایيه در ماده  26بعضي از جرایم شدید و از جمله قاچاقچيان حرفهاي ۱را مشمول عفو،
تخفيف و تبدیل مجازات نميداند بنابر این محروم نمودن اینگونه جرایم از مزایاي قانوني و
نهادهاي تعدیل کيفر ميتواند نمایانگر شدت جرایم و خطرناک بودن اینگونه مجرمين باشد.
همانگونه که مالحظه مينمایيم نوع جرم ارتکابي ميتواند یکي دیگر از مالکها در تعيين
مجرمين پر خطر از مجرمين کم خطر باشد ،که قانونگذار ما با برشمردن برخي از جرایم
خطرناک در جامعه ،مرتکبين آن را از استفاده از تعویق صدور حکم یا تعليق اجراي ،عوامل
سقوط مجازات از جمله مرور زمان و عدم پذیرش توبه به شرحي که گذشت منع ميکند.
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دادگاه انقالب براي رسيدگي به جرایم موضوع ماده  303قانون آیيندادرسي کيفري ،۱3۹2
از جمله رسيدگي به تمام جرائم مربوط به مواد مخدر تشکيل شده است و طبق ماده 302
جرایم مواد مخدر و مهمي که موجب مجازات سلب حيات،حبس ابد و حبس بيش از ده سال
باشد با تعدد قضات (رئيس و دو مستشار)رسيدگي ميشود و براي سایر جرایم مواد مخدر با
وحدت قاضي قابل رسيدگي خواهد بود،در قانون آیين دادرسي کيفري ،احکام صادره از دادگاه
انقالب نيز قابل تجدید نظرخواهي است .با نگاه اجمالي به مصادیق احکام غيرقابل تجدیدنظر در
ماده  427ميتوان پي برد که قانونگذار ،احکام صادره نسبت به مهمترین جرائم را قابل
تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالي کشور دانسته است .و نکته قابل ذکر این
است که جرایم مهم از جمله جرایم مواد مخدر و مشمول ماده 302مستند به ماده  428که از
نظر قانون ،مرجع تجدیدنظر نسبت به احکام صادره در مورد آنها ،دیوان عالي کشور تعيين شده
 ۱در تبصره ماده  26آیين نامه کميسيون عفو و تخفيف مجازات محکومين حرفهاي بودن و تعيين مصادیق مهم
مقرر در این ماده به تشخيص رئيس قوه قضایيه است.

اکبر زمان زاده

است،اصوالً جرائم مهم و خطرناک محسوب ميشود .بنابراین از صالحيت محاکم خاص در
رسيدگي بدوي و تجدیدنظر جرائم خاص و تجدیدنظرپذیري احکام صادره نسبت به جرائم
خاص در قانون مي توان در ارائه مصداق و معيار از جرائم خطرناک بهره گرفت.
 -8-1طبقه بندی مجرمین مواد مخدر و محرومیت های قانونی

شماره ، 33پایيز ۱3۹6

 ۱ماده  8آیين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي .۱384

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

در ایران ،طبقهبندي محکومين و متهمين ،توسط شوراي طبقهبندي و به حسب گزارش
کارشناسان صورت ميپذیرد .مددکاران اجتماعي ،به مدت دو ماه زندانيان تازه وارد را در
قسمت پذیرش و تشخيص تحت آزمایشهاي پزشکي ،روان پزشکي ،آزمون هاي روان شناسي و
شناخت شخصيت و استعداد قرار ميدهند .همچنين ضمن انجام تحقيقات الزم در مورد
پيشينه زندگي فرد ،گزارش کاملي از گذشته محکوم یا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم
گزارش ،در محيطهاي اجتماعي مختلف تهيه مينمایند .در انقضاي مدت اقامت افراد در قسمت
پذیرش و تشخيص ،کليه گزارشهاي متخصصان در پرونده آنها متمرکز مي شود تا در شوراي
طبقهبندي مطرح شود.
شوراي طبقه بندي متشکل از نمایندگان بخشهاي مختلف زندان ،گزارشات را مورد بررسي
قرار داده و با توجه به نوع و ميزان محکوميت ،پيشينه کيفري ،شخصيت ،اخالق و رفتار در
مورد محل اقامت زنداني -زندان بسته و یا مراکز حرفهاي و اشتغال -تصميم ميگيرد ۱.الزم به
ذکر است که تبصره  ۱ماده  5۱3قانون آیين دادرسي کيفري  ۱3۹2زندانها را به زندان بسته،
نيمه باز و مراکز حرفه آموزي و اشتغال و مراکز اقدامات تاميني و تربيتي از جمله کانون اصالح
و تربيت براي اطفال و نوجوانان تقسيم نموده است .و در تبصره  2این ماده مانند آیيننامه
زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي  ۱384شوراي طبقهبندي را با توجه به فاکتورهاي ذکر
شده مرجع تشخيص محکومان حبس را در هر یک از اقسام زندانها دانسته است .با توجه به
فرایند مذکور ،به نظر ميرسد در ایران با توجه قانون و آیين نامه مذکور ،طبقه بندي زندانيان
بر مبناي مطالعات باليني به عمل ميآید.
عالوه بر آن با توجه به ماده  42قانون اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به قوه قضایيه
اجازه داده شده است تا بخشي از محکومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص
(با شرایط سخت و عادي) نگهداري نماید .در همين راستا آیين نامه اجرایي اردوگاه هاي خاص
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نگهداري محکومان مواد مخدر موضوع ماده فوقالذکر مصوب  ۱3۹۱/2/۱7ستاد مبارزه با مواد
مخدر،ضمن بر شمردن شرایط و طبقهبندي محکومان،اردوگاههاي با شرایط سخت را ،الزامات و
یا محروميتها و یا محدودیت هاي محکومان موضوع این آیيننامه از برخي از امتيازات که در
زندان یا اردوگاه هاي با شرایط عادي براي زندانيان در نظر گرفته ميشود ،ميداند.
ماده  3آیيننامه ،سه دسته از محکومان مواد مخدر را در اردوگاهها با شرایط سخت از
جمله ،محکومان به حبس  ۱5سال و بيشتر ،تکرار کنندگان جرایم مواد مخدر و محکوماني که
رفتارشان در زندانها و اردوگاههاي باشرایط عادي ایجاب مينماید که به اردوگاه ها با شرایط
سخت منتقل شوند ،نگهداري ميشوند .و نکته حائز اهميت محدودیتهاي مقرر در ماده 6
آیين نامه و از جمله عدم اعطاي مرخصي مگر در موارد خاص و پيشبيني شده در این ماده و
سایر محدودیتها و ممنوعيتهاي قانوني براي اینگونه مرتکبين ميباشد ،بنابراین
تکرارکنندگان جرایم مواد مخدر ،محکومين به حبس بيش از  ۱5سال و محکوميني که
رفتارهاي غير عادي و متفاوت از سایر محکومان زنداني و به تشخيص شوراي طبقهبندي از
جمله مجرمين خطرناک محسوب شده و ضمن بکارگيري تدابير سختگيرانه ،الزامات،
محروميتها و یا محدودیتهایي را نيز براي آنها در نظر ميگيرد.
عالوه بر آن در ماده  22۱اصالحيه فصل سوم از بخش سوم آیيننامه اجرایي سازمان
زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور (مصوب  )۱38۹/2/2۱درباره چگونگي اعطاي
مرخصي به زندانيان آمده است که محکومان به جرایم شدید و مهم ،از شمول اعطاي مرخصي
مستثني شدهاند .که از جمله این مجرمين قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر ميباشند که با
بررسي اجمالي استثنائات یادشده در ماده  22۱مشخص ميشود که از نظر تدوین کنندگان این
ماده ،چون مرتکبان جرائم مذکور در زمره خطرناکترین مجرمان هستند و آزادي آنها تهدید
جدي براي نظم و امنيت جامعه محسوب ميشود ،بنابراین اعطاي مرخصي به آنها به جز در
شرایط استثنایي و تدابير خاص مقرر در مواد  222و  223امکانپذیر نيست و بکارگيري اینگونه
محروميتها نمایانگر شدت جرایم و خطرناک بودن اینگونه مجرمين ميباشد.
 -2نتیجهگیری
در نظام عدالت کيفري ایران پيش فرضهاي علمي و مالکهاي دقيق در جهت تعيين
مجرمين مواد مخدر به عنوان مجرمان پر ریسک به شيوه سایر کشورها وجود ندارد ،و از این
نظر قابل مقایسه با سياست جنایي ریسک مدار به معناي واقعي خود که در آمریکا و کشورهاي

اکبر زمان زاده

غربي وجود دارد ،نيست .ليکن رویکرد مبتني بر سختگيري کيفري در جرایم مواد مخدر که
با مباني امنيتگرایي ،سازوکارهاي عدالت استحقاقي و سياست مدیریت کنترل جرم حمایت
ميشود ،بر شدتگرایي و سختگيري هر چه بيشتر بر مجرمان تاکيد ميکند .این تاکيد بر
سختگيري در بسياري از موارد که تحت تاثير دیدگاههاي مدیریت ریسک جرم و عوامگراي
کيفري قرار ميگيرد و به جرم انگاري وسيع ،وضع مجازاتهاي شدید و در مواردي به وضع
قوانيني ميانجامد که مالحظات سختگيري علمي را به کنار گذاشته وصرفاً دغدغه کنترل
خطر جرم و حذف یا کاهش قابل تحمل بزهکاري را دارند .مواردي که در خصوص برخي از
جرایم مواد مخدر نيز صدق مينماید .شاخصهایي از جمله ،تکرار جرایم مواد مخدر،تجاهر به
اعتياد ،نوع جرم و استثنا شدن از برخي از مزایاي خاص و یا محروميتهاي قانوني ،مجازاتهاي
شدید از جمله اعدام و حبسهاي طوالني مدت را ازقوانين موضوعه عام و خاص ميتوان
استخراج نمود ،که مبتني بر سختگيري کيفري در خصوص مرتکبين جرایم مواد مخدر به
عنوان مجرمان پرخطر در جامعه مي باشد.
عدم تعيين ضوابط دقيق براي مجرمان خطرناک ،گاه منجر به اعمال سليقههاي شخصي
قضات و درنتيجه نقض اصل برابري افراد در برابر حمایت قانون خواهد شد .لذا با توجه به
رویکرد جدید قانونگذار در بند (الف) ماده  488قانون آیين دادرسي کيفري مصوب  ۱3۹2به
ایجاد بانک اطالعاتي براي مجرمان خطرناک ،در قانونگذاريهاي بعدي در جهت تعيين ضوابط
و معيارهاي مشخص و علمي و حتي االمکان با بهرهگيري از تجربيات سایر کشورها در این
زمينه اقدام تا ضمن بهره گيري از فواید طبقه بندي این گونه مجرمان در تمام مراحل دادرسي،
به هر گونه اختالف نظر و سليقه نيز در خصوص جرایم پرریسک و کم ریسک و مبنا و معيار
تفکيک آنها پایان دهد.
شماره ، 33پایيز ۱3۹6
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 -۱4طاهري ،سمانه ،۱3۹2،سياست کيفري سخت گيرانه ،چاپ اول ،تهران ،نشر ميزان.
 -۱5غالمي ،حسين ،۱388،بررسي حقوقي  -جرم شناختي تکرارجرم ،تهران ،نشر ميزان.
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 -۱6قناد ،فاطمه« ،۱37۹ ،بررسي تناسب ميان جرم و مجازات در جرائم مـواد مخـدر در نظـام
حقـوقي ایران» ،مجموعه مقاالت (سخنرانيهـاي داخلـي) همـایش بـين المللـي علمـي -
کـاربردي جنبههاي مختلف سياست جنایي در قبال مواد مخدر ،جلد  ،۱روزنامه رسمي.
 -۱7کاتينگهام ،جان ،۱386 ،فلسفه مجازات ،ترجمه ابراهيم باطني و محسن برهاني ،مجله فقه
و حقوق ،شماره .4
 -۱8لواسور ،استفاني و بولک ،۱377 ،حقوق جزاي عمومي ،ترجمه حسن دادبان ،جلد دوم،
تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایي.
 -۱۹مدني قهفرخي ،سعيد ،۱3۹0،اعتياد در ایران ،تهران ،نشر ثالث.
 -20نجفي ابرندآبادي ،علي حسين و هاشم بيگي ،حميد ،۱3۹0 ،دانشنامه جرمشناسي ،تهران،
انتشارات گنج دانش.
 -2۱نوربها ،رضا ،۱378 ،زمينه حقوق جزاي عمومي .چاپ سوم ،تهران ،نشر گنج دانش.
 -22یالوم ،اروین  ،۱387،هنر درمان ،ترجمۀ سپيده حبيب ،چاپ سوم ،تهران،نشر کاروان.
قوانين و آیين نامهها
 -23آیين نامه اجرایي قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب
77/۱0/22
 -24آیين نامه اجرایي سازان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب  ۱384/۹/20و
اصالحات .۱38۹
 -25آیين نامه اجرایي اردوگاههاي خاص نگهداري محکومان مواد مخدر و روانگردان موضوع
ماده  42قانون اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب .۱3۹۱/2/۱7
 -26آیيننامه اجرایي مراکز مجاز درمان و کاهش آسيب اعتياد به مواد مخدر و روان گردانها
موضوع تبصره یک ماده  ۱5اصالحيه قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب.۱3۹۱/۱2/۱7
 -27آیين نامه مراقبت بعد از خروج معتادان مصوب سال  ۱3۹2رئيس قوه قضایيه.
 -28آیين نامه اجرایي مراکز نگهداري ،درمان و کاهش آسيب معتادان موضوع ماده  ۱6قانون
مبارزه با مواد مخدر با اصالحات و الحاقات بعدي مصوب .۱3۹3/3/3۱
 -2۹قانون آیين دادرسي کيفري مصوب  ۱3۹2/۱2/4و اصالحات و الحاقات .۱3۹4/3/24
 -30قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ۱376و اصالحات و الحاقات بعدي مصوب
.۱38۹/5/۹
 -3۱قانون مجازات اسالمي مصوب .۱3۹2
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