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سخت گیرانه  آمریکایی  مــجــازات هــای  بــه  انـــدازه 
دست  و  هستند  قطعی تر  عمل  در  ــی  ول نیست؛ 
این  باز است.  کمتر  اعمال تخفیف ها  برای  قاضی 
همچنان  و  بــود  »بکاریا«  زمــان  از  ــا  اروپ در  قوانین 
منتسکیو«  القوانین  »روح  کتاب  در  دارد.  ادامــه 
این چارچوب ها دیده شده و بکاریا توانسته تقریبًا 
در  را  منتسکیو  کیفری  قسمت های  از  ترجمه ای 
کند و  رساله ای به نام »جرائم و مجازات ها« جمع 
حقوق جزا و جرم شناسی سنتی اروپایی ها را شکل 
که سبب  دهد. این نظریه برخاف نظریه آمریکایی 
شدت و قطعیت مجازات ها می شد، به دنبال عدم 

شدت به همراه قطعیت مجازات ها بود.
که امروزه در قوانین شرقی به    سومین نظریه 
قوانین  دارد،  وجــود  چین  جــزای  قانون  خصوص 
بــرای  مــثــًا  هستند؛  غیرقطعی  و  سخت  کیفری 
مجازات  باعث  که  شده  گفته  عمد  قتل  مجازات 
اعدام، 30 سال حبس، 10 تا 30 سال و در شرایط 
یعنی  است؛  حبس  سال   10 تا   3 مشمول  تخفیف 
تعیین  ــازات  ــج م ــرای آن  بـ ــدام  ــ اع ــا  ت از ســه ســـال 
را نگاه می کنید  کیفری  کرده اند. وقتی هم قوانین 
یک  یعنی  ــد؛  دارنـ بدیل  تقریبًا  مــجــازات هــا  همه 
مجازات سنگین در برابر یکسری مجازات سبک تر. 
استفاده  بازدارندگی  برای  سنگین  مجازات های  از 
اجــرا  عمل  در  سبک  مــجــازات هــای  ولــی  می کند؛ 
می شوند و در واقع مجازات سنگین قانون، مردم 
را می ترساند و مجازات خفیف عملی می شود. این 

سه نظریه در دنیای امروز اجرا می شود.
عدم  و  »شـــدت  نظریه  از  مــعــمــواًل  اســـام  در 
قطعیت مجازات ها« استفاده می شود؛ ولی به  طور 
استثنایی و در قالب یک سیاست افتراقی جنایی 
نظریه  مــی شــود.  بــرده  بهره  هم  دیگر  نظریه  دو  از 
شدت و قطعیت مثل »جرم ساب النبی« و نظریه 
عدم شدت به همراه قطعیت را در برخی از جرائم 
تعزیری  جــرائــم  برخی  و  امــانــت  در  خیانت  مانند 

می بینیم.
که اثبات جرم  در جرائم منافی عفت می بینید 
اقرار  که یک بار  بسیار سخت شده است؛ در حالی  
کیفرها مشاهده می کنیم. مثًا در  را در بسیاری از 
کافی است و شاهد را در خیلی از  قتل یک بار اقرار 
جرائم، به رسمیت شناخته شدن در جرائم منافی 
که اثبات آن خیلی  عفت می بینیم. تعداد جرائمی 
که  سخت شده زیاد است، به  خصوص در جرائمی 
کی خصوصی وجود دارد و به خاطر حق الناس  شا

که مثًا علم  بودن اجازه اثبات راحت تر را داده ایم 
به  این مجازات  که  اجازه دهد  و  کند  ورود  قاضی 

 صورت راحت تری اثبات شود.
کــنــار مــجــازات قــصــاص ایــن هــا  بــنــابــرایــن در 
جرائم  از  زیــادی  تعداد  عمل  در  و  شده  دیــده  هم 
تبدیل به تعزیر می شوند و در خیلی از موارد ممکن 
این  شــود.  کتفا  ا دیــه  به  و  نشوند  هم  تعزیر  اســت 
حیات  سلب  سنگین  مجازات  شده  داده  اختیار 
ــه یــک مــجــازات ســبــک شــود؛  در عــمــل تــبــدیــل ب
ــی بــازدارنــدگــی مــوجــود در قــانــون آمــده اســت و  ول
خودش  این  و  است  باقی  خود  قوت  به  همچنان 
در  مثًا  می بینیم.  قصاص  در  که  است  مدل  یک 
کــه مــالــی از او ســرقــت شــده،  گــر فـــردی  ســرقــت، ا
گر مال به  شکایت نکند، مجازات اجرا نمی شود و ا
شــده  مال  سرقت  او  از  که  کسی  و  شــود  منتقل  او 
را به سارق بفروشد، مقررات توبه اعمال می شود. 
در  که  تعزیری  جرائم  و  حــدی  جرائم  از  خیلی  در 
زریــن  خــط  آنچه  می کنید  مشاهده   139۲ قــانــون 
است،   139۲ کیفری  قانون  در  اصلی  مــجــازات  و 
که مجازات های موجود در  این گونه طراحی شده 
جرائم  بــرای  قانون  تعزیری  مجازات های  و  اســام 
شده اند.  گرفته  نظر  در  اختیار  عنوان  به   تعزیری، 
عام  معنای  به  مخففه  کیفیات  به  وسیله  این ها 
این ها  مانند  و  تعلیق  مشروط  آزادی  یعنی  کلمه 
آن هــا  مــجــازات هــای  ــی  ول دارنـــد؛  تعدیل  قابلیت 
از این نظریه  سنگین است و به  صورت استثنایی 
عدول شده است. مثًا در جرائم اقتصادی و علیه 
اختیارات  بعضی  و  ممنوع  زمــان  به  مــرور  امنیت 
قضات در تعلیق مجازات برداشته شده است؛ به 
که نظریه عمومی شدت و عدم قطعیت  این معنا 
و به  صورت اختصاصی بعضی از جرائم با دو نظریه 

دیگر مدیریت می شود.
مجازات  قانون  کلیات  نظریه  ایــن  اســاس  بر 
خط  پژوهش ها  مرکز  در  کــه  شــد  نوشته  اســامــی 
مطالبی  پــیــش نــویــس،  ایـــن  در  طــایــی  و  اصــلــی 
کلیات  ــبــال شــد و در  بـــود، دن آنــچــه  ــا  ب مــتــفــاوت 
مــواد  بیشتر  فــرســتــاد  قضائیه  قـــوه  کــه  ــه ای  ــح الی
ترجمه از قانون فرانسه بود؛ از این رو تصمیم بر آن 
که  کلیات، جایگزین قسمتی شود  که قسمت  شد 
کنار این قانون آیین  قوه قضائیه فرستاده بود. در 
هدف  که  شد  وصــول  اعــام  هم  کیفری  دادرســـی 
اصلی آن بازگرداندن سیستم دادسرا بود. با توجه 
به اینکه در دادگاه های عمومی و انقاب بعد از 10 

سال یعنی در سال 81 قانون احیای دادسرا عملی 
شده بود، تصمیم بر آن شد تکلیف دادگاه و دادسرا 
و  نداشتیم  ویــژه  دادرســـی  چــون  شــود؛  مشخص 
همین  اما  بودیم؛  کیفری  دادرســی  آیین  نیازمند 
نظریه  که  رفــت  پیش  طایی  و  زریــن  خط  قانون 
شهروندی  حقوق  مسئله  با  مرتبط  کامًا  و  اصلی 

در اسام بود.
حقوق شهروندی در اسام پایه های مختلفی 
دارد؛ اما آنچه امروز می خواهم در ارتباط با قانون 
محضر  کیفری  دادرســی  آیین  و  اسامی  مجازات 
شهروندی  حقوق  که  اســت  ایــن  کنم  عــرض  شما 
جرائم  تفکیک  از  عــبــارت  دارد،  ُبــعــدی  ــام  اس در 
یعنی  مدنی؛  و  شهری  و  امنیتی  جرائم  از  اخاقی 
آن ها  برای  که  داریم  اسام  در  ممنوعیت هایی  ما 
سیاست های  و  است  شده  تعیین  مجازات هایی 
که در عمل آن ها را  کلی اسام به دنبال این بوده 

مجازات نکند.
بـــرای  ــازات هــــای شـــدیـــدی  ــجــ مــ اســـــام  در 
امـــا در عمل  ــده،  ــ ایـــجـــاد ش قـــانـــون  ــدگـــی  ــازدارنـ بـ
موارد  که همه  بوده است  آن  به دنبال  قانون گذار 
جرائم  و  وجه  آن  برجسته  مــورد  نشوند.  مجازات 
بــر خاف  کــه  ــوده  ب منافی عفت و جــرائــم اخــاقــی 
که  می بینیم  قبلی  دادرســی  آیین  و  قبلی  قوانین 
زیاد  بسیار  قانون  در  این جرائم  اثبات  سختگیری 
شــده اســـت؛ مــثــًا بــر طبق قــانــون آیــیــن دادرســـی 
از  جرمی  ارتــکــاب  در  دادگـــاه  در  کسی  گــر  ا کیفری، 
کند، قاضی  جرائم منافی عفت علیه خودش اقرار 
کند. در حالی   جلوی او را می گیرد و نمی گذارد اقرار 
فرانسوی  نظام  از  برگرفته  که  قبلی  سیستم  در  که 
دادســرا  نهاد  بلکه  نداشتیم؛  بندی  چنین  ــود،  ب
یعنی دادگــاه  کند؛  تفتیش  که  بود  آمــده  به وجــود 
بود.  اتهام  بررسی  محل  و  داشت  تفتیش  وظیفه 
سیستم اتهامی تفتیشی در دادسرا در قانون آیین 
کامًا  عفت  منافی  جرائم  در   9۲ کیفری  دادرســی 
یک بار  فــرد  که  باشد  مـــواردی  گــر  ا و  شد  برداشته 
کرده است؛ قاضی نمی تواند به  واسطه یک بار  اقرار 
از موارد  امور مذکور  به  به علم و همچنین  او  اقــرار 
آن  جلوی  به  صراحت  چون  کند،  ورود  غیرعلنی 

گرفته شده است.
ــذار اســامــی مـــوارد جرائم  ــون گ ــان بــنــابــرایــن ق
اتفاق  خــلــوت  و  خــانــه  پستوی  در  کــه  را  اخــاقــی 
می افتد، به رابطه خود فرد و خدا مرتبط می داند 
ح شوند؛  که آن هــا در دادگـــاه مطر ــداده  ن اجــازه  و 


