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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
واقعیت این است. که حبس به نحو معمول امروزکه درنظام قضایی مااعمال می گردد اهداف اولیه این مجازات 
رانقض کرده . درمجموع اثارزیانبار این مجازات ازمنافع وفواید ان به مراتب بیشتراست وبرای همه مجرمان 
وهمه جرایم موثرنیست بلکه باایجاد سابقه سو به این افراد واشنایی بامحیط زندان قبح وترس انان راازبین می 

برد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
ابوالفضل ابوترابی - علی اکبر کریمی - کمال حسین پور - محمدحسن آصفری - علیرضا سلیمی - 
محمدتقی نقدعلی - جعفر قادری - محمدرضا احمدی - احمد دنیامالی - بهروز محبی نجم آبادی - 
حسینعلی حاجی دلیگانی - احمد محرم زاده یخفروزان - روح اله متفکرآزاد - ابراهیم عزیزی شیراز - 
رمضانعلی سنگدوینی - حسین رجایی ریزی - رضا آریان پور - روح اله ایزدخواه - علی اکبر بسطامی 

- نصراله پژمان فر - روح اله نجابت - مجتبی یوسفی - حسین حق وردی 
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عنوان طرح:
قضازدایی وکاهش عناوین مجرمانه

ماده۱. مجازات حمل ونگهداری موادمخدرموضوع بندهای ۱و۲ماده ۴ و۱تا۳ ماد ۸ قانون مبارزه 
باموادمخدرتوسط فردمعتاددرصورتی که به قصدتوزیع نبود وصرفابه منظورمصرف وی باشدیکی  ازمجازات 

های جایگزین حبس است . این مجازات ها قابل تبدیل به حبس نخواهد بود  

تبصره . موادمخدرمکشوفه دراین قانون اصل برمصرف شخصی می باشدمگراینکه خالف ان ثابت شود.

ماده۲. ستادمبارزه باموادمخدرموظف است . به منظورجلوگیری ازاسیب های اجتماعی ناشی ازتهیه 
موادمخدروجلوگیری ازگسترش زنجیره  قاچاق این موادنسبت به شناسایی وساماندهی معتادین به ماده 

مخدرتریاک وتامین نیازدرمانی ونظارت تحت درمان انهااقدام نماید.

تبصره۱. کلیه دستگاههای اجرای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ونهادهاومراکزغیردولتی مکلف 
انددرراستای تامین اردوگاههای بازپروری معتادین نسبت به دراختیارقراردادن ابنیه واماکن مربوطه 

بادستورشورای هماهنگی مبارزه باموادمخدراستان اقدام نمایند. 

تبصره۲. ایین نامه اجرای این ماده حداکثرظرف مدت ششماه به پیشنهادستادتهیه وبه تصویب هییت وزیران 
می رسد.

ماده۳. کلیه رفتارهایی که درقانون مستوجب مجازات تعزیری درجه هفت وهشت می باشدتخلف محسوب 
ومرتکب به حداکثردوموردازجایگزینهای حبس موضوع فصل نهم قانون مجازات اسالمی محکوم می شود.

تبصره. رسیدگی به تخلفات مزبوردرصالحیت شعب شوراهای حل اختالف قرارمی گیرد .

ماده۳. قوه قضاییه مکلف است. ظرف ششماه پس ازتصویب این قانون نسبت به فراهم نمودن زیرساخت های 
دسترسی میانجگری موضوع فصل نهم ایین دادرسی کیفری باتامین مالی میانجیگریهااقدام نماید. وکلیه 
پروندهای حقوقی وکیفری مرتبط باحوادث ناشی ازکاروبی احتیاطی درامررانندگی که منجر به فوت نشده رابه 

میانجیگریهامحول نماید. 

تبصره۱. میانجیگرمکلف است. پس ازرسیدگی نسبت به پیش نویس رای بارعایت جایگزینهای حبس موضوع 
فصل نهم قانون مجازات اسالمی اقدام .وبصورت برخط برای تایید به نظرقاضی وی| اعالمی توسط ریس 

دادگستری شهرستان برسانند.
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تبصره۲. قوه قضاییه می تواننداجرای احکام این ماده رازیرنظردادستان دادگستری شهرستان به میانجیگری 
واگذارنماید. 

تبصره۳. وزارت دادگستری مکلف است. ایین نامه این ماده راظرف ششماه پس ازالزم االجراشدن این قانون 
تهیه وبه تاییدریس قوه قضاییه می رسد.  
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

قضازدایی وکاهش عناوین مجرمانه تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ██ دارد

☐ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ☐

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ☐
الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح/الیحه تقدیمی از نظر اصل ۷۵ قانون اساسی: تامین اردوگاههای بازپروری معتادین نسبت به دراختیارقراردادن 
ابنیه واماکن مربوطه از سوی دستگاههای موضوع ماده ۲۴ قانون برنامه ششم توسعه مستازم بارمالی است. 

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: ۱ حکم ماده۳ طرح که با هدف کاهش جمعیت کیفری تنظیم شده نباید 
به گونهای تدوین شود که با اصول مندرج در قانون مجازات اسالمی مغایر باشد. به موجب ماده ۱۴ مجازاتهای مقرر در 

این قانون چهار قسم است: 
الف ـ حد 

ب ـ قصاص 
پ ـ دیه 

ت ـ تعزیر 
نظر به اینکه قانونگذار در تقسیمبندی مجازاتها نظر به شدت و ضعف نداشته است؛ بنابراین نمیتوان مجازاتهای درجه ۷ و 

۸ ماده ۱۹ را تخلف به شمارآورد و از این حیث با بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مغایر است. 
۲ حبسزدایی از مجازات درجه ۷ با حکم بند ب ماده ۳۷ قانون مجازات اسالمی الحاقی ۲۳/۱۲/۱۳۹۹، که مجازات حبس 

درجه هفت را حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه قابل تبدیل دانسته است، تعارض دارد. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - درباره موضوع این طرح قانون معتبر وجود دارد که با عنایت 
به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ 
مبنی بر جلوگیری از تورم قوانین، این طرح باید در قالب اصالح قانون مجازات اسالمی که دارای ارتباط موضوعی با آن 

است، تنظیم شود. 
- دالیل توجیهی طرح راجع به هدف و ضرورت قانونگذاری آن ناقص و نیازمند بازنگری است. 

- عبارت (به منظورجلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از تهیه موادمخدر و جلوگیری از گسترش زنجیره قاچاق این 
مواد) در ماده ۲ باید حذف و به مقدمه توجیهی منتقل گردد. 

- طرح دارای دو ماده ۳ است و باید شماره ماده۳ دوم به ۴ اصالح گردد. 
- عبارات ذیل مبهم است و مالک مشخصی در تشخیص آن وجود ندارد: 

کلمه (قانون) در ماده ۳ 
(فراهم نمودن زیرساخت های دسترسی میانجگری) در ماده ۳، 

- جمله بندی تبصره ۳ ماده ۳ دارای ایراد است. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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