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ساقط  تشکیک  ــا  ب حـــدود  اســـت،  شـــده  ج  مــنــدر
مـــی شـــود؛ یــعــنــی بــرخــاف جــرائــم حــق الــنــاســی و 
عفت  منافی  و  اخاقی  جرائم  امنیت،  علیه  جرائم 
عمومی، این گونه جرائم به  خصوص در حدود اجرا 

نمی شوند.
ــه اثــبــات در قــانــون مــجــازات  جـــمـــع آوری ادلـ
کار  ادله یک  نوآوری دارد. جمع آوری  اسامی هم 
بیشتر  کیفری  مجازات  قانون  در  که  است  شکلی 
گرفته  ایــراد  همیشه  اســت.  شــده  پرداخته  آن  به 
مجازات  قانون  آن  تبع  به   و  فقها  چــرا  که  می شد 
که در  حدود 50 دلیل اثبات آورده است؛ در حالی  
این نظریه، فصلی  قانون مجازات اسامی مطابق 
گرفته ایم؛ چون ادله اثبات  برای ادله اثبات در نظر 
از ارکان جرم است. در یک نظام  جزو خود جرم و 
کیفری ادله اثبات ابزار دادستان است؛ اما در نظام 
است  این  برای  اثبات  ادله  واقع  در  اسام  کیفری 
است  حقوقش  جــزو  ایــن  و  نشود  مجازات  فــرد  که 
جرم  نمی گوییم  ما  نباشد،  کافی  اثبات  ادله  گر  ا و 
محقق شده و فرد دخیل نیست و اصًا جرم محقق 
که فرد باید برود توبه  گناهی است  نمی شود؛ بلکه 

کند و در واقع ارکان جرم متزلزل می شود.
از دستاوردهای مهم دیگر در قانون مجازات 
ــردم اســـت،  ــ ــه از حـــقـــوق مـ کـ ــت  ــ ــن اس ــ جـــدیـــد ای
قوانینشان مفصل باشد و به اختیار و تفسیر قضات 
کلیات  کتاب  در  اسامی  مجازات  قانون  نپردازد. 
بــود؛ ولی االن ۲15 مــاده است و حقوق  مــاده   6۲
به  گفتم  شما  بــرای  که  شاخه هایی  این  در  مــردم 
رهایی  برای  و مردم می توانند  آمده است  تفصیل 
جرم  ایــن  اینکه  استناد  به  مــجــازات  از  خــودشــان 
کنند.  کیفری را به تفصیل استناد  نیست، قوانین 
که در قوانین  این از اصول حقوق شهروندی است 
مفصل  قوانین  باید  و  می شود  توجه  آن  به  مدرن 

باشند تا مردم وظایف خود را بدانند.

این از راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
مفصلترهممیتواندباشد؟

تصویب  از  ســال  هفت  کــه  هــم  االن  ــع  واق در 
گذشته اســت، ایـــرادات  قــانــون مــجــازات اســامــی 
نشان  همین  اســـت.  وارد  قــانــون  ایــن  بــه  انــدکــی 
که قانون مجازات خوب و تفصیلی نوشته  می دهد 
شده است؛ البته اختاف نظرهایی هم وجود دارد. 
که برای قانون مجازات اسامی  خیلی از اصاحاتی 
پیشنهاد می شود به علت اختاف نظر است؛ برخی 

می گویند در تعدد جرم مجازات ها باید جمع شود 
مجازات ها  جرم  تعدد  در  می کنند  اظهار  برخی  و 
جرائم  کــه  کنیم  نــگــاه  بــایــد  فقط  و  باشند  واحـــد 
در  مختلف  نظریه های  خیر.  یا  بوده اند  هم  شبیه 
آوردیم شبیه نظریات عرفی  اینجا  که ما  موضوعی 
دنیا است؛ یعنی به شباهت جرائم نگاه نمی کنیم 
شده  مرتکب  جرم  چند  که  داریــم  توجه  این  به  و 
کمتر از سه جرم بود تشدید و در بیشتر  گر  است. ا
از سه جرم تجمیع می کنیم. آیت اهلل آملی الریجانی 
که مجازات ها  رئیس سابق قوه قضائیه معتقد بود 
باید با هم جمع شوند؛ چون مجرم بعد از ارتکاب 
ســه جــرم، می گوید چــون مــجــازات مــی شــوم پس 
بگذار تعداد بیشتری جرم مرتکب شوم. به همین 
ج افزایش پیدا  دلیل مجازات ها باید پله پله و مدر

که امکان تجزیه را از مرتکب بگیرد. کند 

نظر بــه راهــبــردی: تحقیقات پژوهشکده
کاردرستیاست؟ شماطبقهبندیهایمجازات
اسامی  مجازات  قانون  نــوآوری هــای  از  یکی 
این  اینکه  بــرای  اســت؛  تعزیرات  طبقه بندی های 
کشورهای  قوانین  به  بیاوریم  قانون  در  را  درجات 
ــه »خــــاف«،  ــم ب ــرائ کـــردیـــم. آنــجــا ج دیــگــر تــوجــه 
که  اســـت  ــده  شـ تقسیم  ــایــت«  »جــن و  »جــنــحــه« 
ایــن درجــه بــنــدی بــه قــانــون مــا بــا وجـــود حـــدود و 
را  تعزیرات  فقط  باید  و  نمی خورد  دیات  و  قصاص 
دنیا  کشورهای  همه  در  می کردیم.  تقسیم بندی 
وجود  جامعه  حوزه  در  مختلفی  طبقه بندی های 
یعنی  می رسد؛  درجــه   36 به  حتی  برخی  که  دارد 
کدام 1۲ درجه را در خودش جای داده است.  هر 
طبقه  هشت  بــه  جــرائــم  آمریکا  تــگــزاس  ایــالــت  در 
درجه  هشت  این  که  دیدیم  و  است  شده  تقسیم 

با آن ترتیبات به قانون ما بیشتر می خورد. بعدها 
بــه 30 سال  مــجــازات  ثبت  کــه شــد  بــا بحث هایی 
گرفته  کرد، باالی ۲5 سال هم در نظر  افزایش پیدا 

گشت. که به 30 سال بدل  شد 
را  مــجــازات  قــانــون  بخواهیم  و  بــرگــردیــم  گــر  ا
که منافی  بنویسیم قسمت هایی را اصاح می کنیم 
و  حدی  که  قسمت هایی  و  شوند  محسوب  عفت 
در حکم منافی عفت هستند و امنیتی و محاربه یا 

افساد فی االرض نیستند.
در چــرا راهـــبـــردی: تحقیقات پــژوهــشــکــده
اجتماعی بــهمسئله اســالمــی مــجــازات قــانــون

»رانتخواری«پرداختهنشدهاست؟
گــــر تــعــریــف  ــیــســت و ا رانـــــت خـــــواری جــــرم ن
در  حکومتی  اطــاعــات  از  اســتــفــاده  ــاشــد،  ب ایـــن 
اســامــی  جــمــهــوری  در  شخصی  مــنــافــع  راســتــای 
در  من  سال هاست  اســت.  نشده  جرم انگاری  هم 
نمایندگان  بــه  را  مــوضــوع  ایــن  مختلف  مجالس 
پیش نویس  نمی کند.  گــوش  کسی  ولــی  می گویم؛ 
اما  ــت؛  اس شــده  آمـــاده  پیش  ســال  چندین  از  آن 
نمایندگان به دنبال آن نمی روند و غفلت می کنند، 
دارنــد.  آن  نکردن  پیگیری  در  منافعی  هم  شاید 
آمده   49 اصــل  به  راجــع  مـــواردی  اخیر  قوانین  در 
که این را به نحوی پوشش می دهد؛ اما صد  است 
استفاده  بخواهند  گر  ا هم  باز  ولی  نیست؛  درصــد 
از »ماده  که معمواًل نمی خواهند!  کنند می توانند 
می توانند  کــاه بــرداری  مجازات  تشدید  قانون   »۲
گــســتــرده ای  معنای  بــه  ــن  ای ــا  ام کنند؛  اســتــفــاده 
دارد.  وجــود  دنیا  در  امـــروز  قوانین  در  کــه  نیست 
که مجلس انقابی است به  امیدواریم این مجلس 

این سمت برود.

قانون در راهبردی: تحقیقات پژوهشکده
مجازاتبهمسئله»ترکفعل«کهرئیسدستگاه
به اســت. نشده اشـــارهای میکند، مطرح قضا
کهیکمدیرتصمیمگیربا نظرشمابااینفرض
گراین هزارنوعمسائلومشکالتدرگیراست،ا
کنیم،چهتغییریدر ترکفعلراهمبهآناضافه

نظامتصمیمگیریایجادمیشود؟
ــاده ۲  مــطــابــق قــانــون مــجــازات اســامــی و مـ
قانون  در  باید  فعل  تــرک  و  فعل  مــجــازات،  قانون 
که یک مدیر بتواند تصمیم  جرم انگاری شده باشد 
قانون  در  ــی  ول نــدهــد؛  انــجــام  را  وظایفش  بگیرد 
مجازات جرم انگاری نشده است و مجلس باید آن 

کــیــفــری ادلـــه اثــبــات    در یــک نــظــام 
کیفری  ابزار دادستان است؛ اما در نظام 
ــرای ایــن  ــ ــات ب ــب ــــه اث ــع ادل اســــام در واقــ
جزو  این  و  نشود  مجازات  فرد  که  است 
کافی  اثــبــات  ادلــه  اگــر  و  اســت  حقوقش 
نباشد، ما نمی گوییم جرم محقق شده 
و فرد دخیل نیست و اصًا جرم محقق 
کــه فــرد  گــنــاهــی اســـت  نــمــی شــود؛ بلکه 
کند و در واقع ارکان جرم  باید برود توبه 

متزلزل می شود. 


