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کاهش مجازات حبس تعزیری سرمنشأ  قانون 
دادرسی  آیین  مقررات  در  اساسی  و  مهم  تغییرات 
کیفری، حقوق جزای عمومی و اختصاصی به ویژه 
جرایم موضوع قانون مجازات اسامی  شده است. 
کانون  تحقیقات  و  آمـــوزش  کمیسیون  ایـــن رو  از 
دکتر  حضور  با  خراسان  استان  دادگستری  وکــای 
نشست  بــرگــزاری  به  اقــدام  شیخ االسامی  عباس 
کاهش  ــون  ــان ق جــرم شــنــاســی  و  حــقــوقــی  تحلیل 
پرونده های  در  آن  آثــار  و  تعزیزی  حبس  مجازات 
ابــتــدای ایــن نشست به  ــرد. وی در  ک ــاری وکــا  ج
مــجــازات  کــاهــش  قــانــون  تصویب  فــرایــنــد  تشریح 
ح و  بــه شــر تــعــزیــری پــرداخــت و در ادامـــه  حبس 
تحلیل ماده به ماده آن  همراه با نقد و بررسی این 
و  انگلیس  حقوق  با  آن ها  مــوردی  مقایسه  و  مواد 
کاربردی  کرد. در خال مباحث وی نکات  فرانسه 
ح  کلیدی در تخفیف و تبدیل مجازاتها مطر مهم و 
قانون  تا 6   1 مــاده  بررسی  و  نقد  ادامــه  در  که  شد 

کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد آمد.

مجازات  کاهش  به  نگهبان  ــورای  ش ــرادات  ایـ
حبس تعزیری با رویه قبلی شورا متفاوت بود.

بیان  هــدف  بــا  ابــتــدا  در  شیخ االسامی  دکتر 
گفت: »کمیسیون قضایی  مقدمات موضوع بحث 

آثار  که  هستند  محبوس  استاندارد  حد  از  زیادتر 
عمل  در  زندان  بنابراین  دارد؛  گسترده ای  زیان بار 
 70 الی   60 که  چرا نشده؛  اصــاح  مکان  به  تبدیل 
ــدان بــرمــی گــردنــد و  درصـــد مجرمین مــجــدد بــه زنـ
زندان جنبه اصاحی خود را از دست داده است. 
این  با  که  بودند  ح معتقد  این طر تدوین کنندگان 
کاهش می یابد و  کشور  ح 50 هزار نفر از زندانیان  طر
در آینده نیز از ازدیاد جمعیت در زندان ها جلوگیری 

کرد.« خواهد 
در  مشهد  آزاد  دانــشــگــاه  هیأت علمی  عضو 
داشــت:  اظهار  نگهبان  ــورای  ش ایـــرادات  با  رابطه 
کرد  ایــراداتــی وارد  ح  ایــن طــر به  ــورای نگهبان  »ش
قانون  ایــن  بــود.  منطقی  ایرادهایش  از  برخی  که 
بود.  کــرده  کم  را  آدم ربایی  مجازات  مثال  طور  به  
تبصره  بودند  کــرده  فــرامــوش  تدوین کنندگان  امــا 
کنند. در واقع  ماده 6۲3 قانون مجازات را اصاح 
بیشتر  آدم ربایی  خود  از  آدم ربایی  شروع  مجازات 
که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد.  شده بود 
بهانه  به  بار  اولین  برای  نگهبان  همچنین شورای 
جرم  وقــوع  از  پیشگیری  مخالف  مــواد  ایــن  اینکه 
هست، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسی 
اسامی  شورای  مجلس  مصوبه  به  ایراد   11 حدود 

کرد.« کاهش مجازات ها مخالفت  گرفت و با 

کاهش مجازات حبس  تحلیل حقوقی قانون 
تعزیری و آثار آن در پرونده های قضایی 

توسط عباس شیخ االسالمی: 

کاهش مجازات حبس تعزیری برای  قانون 
حال متهمان مناسب تر است/ برخی از 
کاهش مجازات حبس  بندهای قانون 

تعزیری نیازمند بررسی دقیق تر است

این  بــا  ــار  ب دو  قضایی  کمیسیون     
طرح مخالفت کرده و قوه قضائیه هم به 
شدت با آن مخالف بود و آن ها می گفتند 
باید قوه قضائیه  این طرح خام است و 
این مخالفت ها باعث  کند.  الیحه تهیه 
قضایی  کمیسیون  در  طرح  این  که  شد 
ــا در  ــود. امـ ــام شــ یــک بــار مــخــتــومــه اعــ
و تصویب  آمد  نهایت به صحن مجلس 

شد. 

کرده و قوه قضائیه هم  ح مخالفت  دو بار با این طر
این  می گفتند  آن ها  و  بود  مخالف  آن  با  شدت  به 
تهیه  الیحه  قضائیه  قــوه  باید  و  اســت  خــام  ح  طــر
در  ح  طــر ایــن  که  شد  باعث  مخالفت ها  ایــن  کند. 
اما  کمیسیون قضایی یک بار مختومه اعام شود. 

در نهایت به صحن مجلس آمد و تصویب شد.«
این  تدوین  مقدمات  از  جزئیاتی  بیان  با  وی 
ح معتقد  ــیــه ایـــن طـــر گــفــت: »طـــراحـــان اول ح  طـــر
که جمعیت زندان ها بیشتر از حد استاندارد  بودند 
است و زندانیان  هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ 
ارایه  آمارهای  بر  بنا  هستند.  مضیقه  در  امکانات 
زنــدانــی در زندان ها  ح 300 هــزار  ایــن طــر شــده در 


