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کــاهــش  ــتــاب »مــاحــظــاتــی دربـــــاره قـــانـــون  ک
گــرفــتــن  ــظــر  ــا در ن مـــجـــازات حــبــس تـــعـــزیـــری« بـ
و  قضایی  رویه  در  قانون  این  کاربردی  جلوه های 
ــرای جامعه  ب در راســتــای رفــع خــأل علمی مــوجــود 
حقوقی و قضایی را »رسول احمدزاده« و »مجتبی 
تاش  اثــر  ایــن  در  نویسندگان  نگارشته اند.  تــام«، 
گرفتن ماحظات  کرده اند با رویکرد علمی و در نظر 
کاربردی ترین نکات این قانون را به سبک  عملی، 
توجه  با  کنند.  بیان  عاقه مندان  بــرای  آموزشی، 
به اینکه این اثر یکی از نخستین و جدیدترین آثار 
کاهش مجازات حبس تعزیری است؛  درباره قانون 
دادیم  انجام  احمدزاده  رسول  دکتر  با  گفت وگویی 

که در ادامه خواهد آمد:

از قبل راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
دربــاره 

ً
لطفا بپردازیم کتاب موضوع به اینکه

سابقهعلمیوپژوهشیخوددرعرصهحقوق
توضیحاتیارائهفرمایید.

کارشناسی خود را در دانشگاه علوم  من مقطع 
و  تهران  دانشگاه  در  را  ارشد  کارشناسی  و  قضایی 
گرایش حقوق جزا خوانده ام و مقطع دکتری را  در 
در  رسانده ام.  اتمام  به  تربیت مدرس  دانشگاه  در 
مجله  سردبیر  و  قاضی  البرز  استان  در  حاضر  حال 
گروه نشریات تخصصی  حقوقی دادگستری و مدیر 
واقــع  در  هستم.  قضائیه  قــوه  پژوهشگاه  علمی 
علمی  کارهای  یکسری  بنده  علمی  سوابق  کلیت 
کلیت  کنید  گر در فضای مجازی جستجو  که ا است 
آن ها را خواهد دید. بنده در دانشگاه علوم قضایی 

هم تدریس می کنم.

ابتدای در راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
کتابومباحثاساسی کلی ساختار

ً
بحثلطفا

کهبهآنپرداختهایدتوضیحدهید. را
یک  به  قانونی  تعزیری  حبس  کاهش  قانون 
امر  ابــتــدای  در  ــود.  ب گهانی  نا و  غیرمنتظره  معنا 
کرده بود  که ارائه شده و بیان  ماده  واحده ای بود 
مصوبه  این  شد.  خواهد  نصف  مجازات ها  کل  که 
ایراداتی مواجه و به مجلس  با  در شورای نگهبان 
مرحله  در  ارتباطاتی  طی  مجلس  شد.  برگردانده 
اصاح با قوه قضائیه، این ماده واحد را به 15 ماده 
بخش  در  عمده ای  تغییرات  باعث  که  کرد  تبدیل 
با  اســامــی  شــده.  مــجــازات  قــانــون  عمومی  کتاب 
کرد بنده  که این قانون تصویب  توجه به فرایندی 

خبری  اصــًا  شد  تصویب  قانون  ایــن  که  روزی  تا 
هم نداشتم؛ یعنی خودم رصد هم نمی کردم. ولی 
که تصویب شد و خبرش منتشر شد تا مدت  روزی 
اولــیــه ای  ماحظه  را  قــانــون  آن  شــدن  الزم االجــــرا 
قــواعــد حقوق  از  قــانــون خیلی  ایــن  ــدم  ــردم و دی ک
و  و دادگاه ها  ریخته است  به  هم   را  جزای عمومی 
کرد. برای  را دچار چالش خواهد  سیستم قضایی 
گرفتیم متنی مشروح راجع به  همین ابتدا تصمیم 
آن بنویسیم و در فضای مجازی مثًا در شبکه های 
که همکاران قضایی، وکا و  کنیم  اجتماعی منتشر 

کنند. سایر افراد این حوزه از آن استفاده 

به شما راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
بر نگارششرحی به صورتخودجوشتصمیم
گرفتیدیاازطرفنهادخاصیازشما اینقانون

مطالبهشدهبود؟
ــودم.  ب گرفته  ــدام  اقـ ایــن  بــه  تصمیم  خـــودم 
کار را انجام دهم و در فضای مجازی  خواستم این 
روز  و حــدود ده  قلم شــدم  به   کنم. دســت   منتشر 
را  کتاب  هم  با  که  دوستم  و  همکار  ــودم،  ب درگیر 
قانون  این  و پرسید:  گرفت  کرده ایم تماس  تألیف 
گفتم،  کاهش مجازات حبس تعزیری را دیده ای؟ 
می نویسم.  آن  به  راجــع  مطلبی  دارم  قضا  از  بله 
کار مشکلی است و من به  که این  گفتند  آقای تامه 
کند  کمک  که در تهیه جزوه  ایشان پیشنهاد دادم 
کانال ها و سایت ها قرار دهیم.  تا به صورت PDF در 
بــرای  می توانست  چــون  کــردنــد،  موافقت  ایــشــان 

همکاران قضایی و جامعه حقوقی مفید باشد.
کارشان  کن قم و محل  آقای مجتبی تامه سا
 ۲0 حدود  ما  است.  اصفهان  استان  بیدگل  و  آران 
گذاشتیم تلفنی هماهنگ می شدیم و به  روز وقت 
همین منوال جزوه ای را به  صورت خیلی عجله ای 
که جزوه را در فضای  کردیم. هدف این بود  آماده 

که استفاده شود؛ اما دوستان  اینترنتی قرار دهیم 
در  را  کتاب  این  گفتند  قضائیه  قوه  پژوهشگاه  در 
کتاب هایشان  فضای اینترنتی می گذارید و همه در 
ذکــر  ــدون  بـ را  شــمــا  مــطــالــب  و  می کنند  اســتــفــاده 
از قضات قدیمی  منبع می آورند. همچنین خیلی 
را بفرستید هم نخواهند خواند،  که فایل  هستند 
از  مــواردی  و  می خوانند  بهتر  باشد  کتاب  گــر  ا امــا 
که  دادنــد  پیشنهاد  و  کردند  ح  مطر را  دست  این 
ضمن  کنیم؛  چــاپ  کتاب  قالب  در  را  جــزوه  ایــن 
به   و  نیاز جامعه مخاطب  این گونه محتواها  اینکه 
انتشارات  است.  وکا  و  دادگاه ها  قضات  خصوص 
کتاب  به  عنوان  فایل  چاپ  پیشنهاد  قضائیه  قوه 
که برای داوری ارسال  را داد و ما هم فایل را دادیم 
کتاب مثبت شد و حدود یک تا یک  شود. داوری 

کشید تا چاپ شود. ماه و نیم طول 

نقش راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
کتابچقدر نویسندههمکارشمادرتألیفاین

بود؟
که ما باهم قرار می گذاشتیم  به این شکل بود 
با هم  بعد  کنیم  آماده  نفر  را هر دو   1 که مثًا ماده 
نکات  بــه  راجـــع  مــن  مــی کــردیــم؛  را تجمیع  نــکــات 
که  ایشان نظر می دادم و ایشان هم راجع به نکاتی 
می شد؛  نهایی  فایل  و  می داد  نظر  می نوشتم  من 
آناین  که  کار می کردیم  یعنی ما روی فایل وردی 
بود. به صورت هم زمان ایشان هم می دیدند و من 
این  اینجا  می گفت  مثًا  هــم زمــان  مــی دیــدم.  هم 
انجام  را  اصــاح  این  هم  من  و  شود  انجام  اصــاح 
کنار  اینکه  بــدون  مشارکتی  کامًا  یعنی  ــی دادم،  م
تألیف  در  بنده  کــه  مــیــزان  همان  بــه  باشیم.  هــم 

کتاب نقش داشته ام، ایشان نیز نقش داشتند.

کمبودهاییدرنظامحقوقی چهدغدغهو
کــهبــاعــثشــدبــهاین کــردیــد کــشــورمــشــاهــده
کتابیادرمرحلهاول کهاین جمعبندیبرسید

کنید؟ جزوهراتألیف
ــارهــا  ــه مــســتــحــضــر هــســتــیــد ب کـ هـــمـــان طـــور 
بدون  شده  تصویب  قوانینی  است  شده  مشاهده  
باشد.  کـــرده  تــوجــه  دغــدغــه هــا  و  نیازها  بــه  اینکه 
کاهش مجازات حبس  مثًا همین 15 ماده قانون 
کرده  تغییر  دچار  را  اصلی  قواعد  از  خیلی  تعزیری 
که بسیار  است. مثًا قاعده های تعدد و تکرار جرم 
پرکاربرد است و قانون تخفیف مجازات عوض شده 

گرفته  اقــدام    خــودم تصمیم به این 
و  دهم  انجام  را  کار  این  خواستم  بودم. 
در فضای مجازی منتشر کنم. دست  به  
بــودم،  درگیر  روز  ده  حــدود  و  شــدم  قلم 
همکار و دوستم که با هم کتاب را تألیف 
گــرفــت و پــرســیــد: ایــن  کـــرده ایـــم تــمــاس 
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را 
دیده ای؟ گفتم، بله از قضا دارم مطلبی 

راجع به آن می نویسم.   


