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در  نگهبان  شــورای  رویــه  از  انتقاد  ضمن  وی 
وارد  قانون  ایــن  به  که  ایــراداتــی  از  برخی  با  رابطه 
شده است، ادامه داد: »تا به حال ندیده بودیم به 
بهانه پیشگیری از وقوع جرم، بگویند چرا مجازات 
مجازات  مخالف  پیشگیری  چون  است.  شده  کم 
است و این دو موضوع ربطی به هم ندارند. یکی از 
ایرادات شورای نگهبان بحث اصاح مجازات ماده 
19 بند الف قانون مجازات اسامی بود. مجلس در 
 ۲5 »مجازات های  بود  کــرده  تصریح  اولیه  نسخه 
برخی  و  بنده  ایــراد  با  عبارات  این  و  بــاال«  به  سال 
که ذکر عبارت ۲5 سال  از حقوق دانان مواجه شد 
به باال مبهم است و مشخص نیست تا چند سال 
باید باشد. سرانجام مجلس این ماده را به عبارت 
بود،  کــار خوبی  که  کــرد  اصــاح  30 ســال«  تا   ۲5«
است.  ابــد  حبس  مثل  و  نیست  کم  هم  ســال   30
اقتضای  گر  ا که  گرفت  ایراد  نگهبان  منتها شورای 
از 30 سال بود چطور؟ مجلس شورای  جرم بیش 
 30 نگهبان  ــورای  ش نظر  از  تمکین  با  نیز  اسامی 
از  بیش  سابق  مثل  االن  هم  و  کرد  حذف  را  سال 

۲5 سال است.«
این وکیل دادگستری در ادامه با بررسی رویه 
سال های  در  مختلف  مـــوارد  در  نگهبان  شـــورای 
نگهبان در  اظهار داشت: »استناد شورای  گذشته 
گرفت مستند به بند  که به این قانون  کثر ایراداتی  ا
کاهش  که می گفت  5 اصل 156 قانون اساسی بود 
مجازات ها جنبه پیشگیری را از بین می برد. جالب 
است بدانید شورای نگهبان در سال 6۲ اعتقادش 
سال  تعزیرات  و  نیست  شرعی  حبس  که  بود  این 
کرد. همچنین اعضای شورای  کل رد  6۲ را به طور 
کردند  ع اعام  نگهبان مجازات تکوینی را خاف شر
تکوینی  مجازات  اســام  در  ما  که  بودند  معتقد  و 
اعام  قانون  ایــن  در  نگهبان  ــورای  ش امــا  نــداریــم. 
کم بودن،  کم است و به بهانه  که مجازات ها  کرده 
کرد و در خیلی از  مجلس را مجبور به عقب نشینی 
کاهش  که  کرد و مجازات ها را  جاها مجلس تمکین 
کرد تا نظر شورای  زیادی داده بود مقداری متعادل 

نگهبان تأمین شود.«

کــاهــش مــجــازات حبس  اصــالحــات قــانــون 
تعزیری نیازمند بررسی دقیق تر است.

ــن نشست  ــه ای دکــتــر شــیــخ االســامــی در ادامـ
ــررســی قــانــون  ــه نــقــد و ب ــه تــرتــیــب مـــواد شـــروع ب ب
1 می گوید  مــاده   « گفت:  و  کــرد  اســامــی  مــجــازات 

به  محکوم  باشد  تهدید  یا  عنف  به  جــرم  ارتــکــاب 
این صورت به حبس  حبس درجه چهار و در غیر 
 10 تا   5 سال   15 تا   5 یعنی  بود  خواهد  پنج  درجــه 
ــازات بــه شــدت  ــج ــا 5 ســـال شـــده و م ت ســـال و دو 
دارد  وجود  پرونده هایی  است.  کرده  پیدا  کاهش 
بعد  می کنند،  ماشین  ــوار  س فریب  بــا  را  طــرف  کــه 
را  طــرف  و  می کند  عــوض  را  مسیر  مجرم  یــک بــاره 
عنف  پــرونــده هــا  این گونه  در  مــی بــرد.  دیگر  جــای 
دو  پرونده ها  ایــن  و  نیست  جریان  در  تهدیدی  و 
را  زور طرف  به  گر  ا ولی  دارد؛  پنج سال مجازات  تا 
را مورد ضرب قرار دهد،  او  پشت ماشین بیندازد، 
از  خیلی  پــس  اســت،  ســال   10 تــا   5 کند  تهدید  یــا 
کاهش یافته است. باید  مجازات ها در این قانون 
که پرونده های آدم ربایی  به این نکته توجه داشت 
که حکمشان صادر شده هم می تواند مشمول بند 
که  کند  »ب« ماده 10 شود و وکیل از دادگاه تقاضا 
که همه  این موارد به نفع  کاهش دهد  مجازات را 

متهم است.«
در  اسامی  آزاد  دانشگاه  هیئت  علمی  عضو 
مجازات  قانون   6۲1 مــاده  ب  بند  اصــاح  با  رابطه 
تا 5 حبس  آدم ربایی 3  گفت: »شروع  نیز  اسامی 
آدم ربــایــی  که  گرفت  ایــراد  نگهبان  شــورای  دارد. 
باشد  مشدد  گر  ا دارد  حبس  سال   5 تا   ۲ خــودش 
مجلس  ســال؟   5 تا   3 شروعش  بعد  ســال   10 تا   5
کرد؛ بنابراین ماده 6۲1 قانون  کرد و اصاح  تمکین 
گر  ا مجازات اسامی در حال حاضر تبصره ندارد و 
مصداق به عنف باشد درجه پنج است و می تواند 
گر  ا و  تا پنج سال دهد  درجــه پنج دهــد، یعنی دو 
بدون عنف باشد به صورت درجه شش دهد، یعنی 
شش ماه تا دو سال. پس مجازات شروع آدم ربایی 

کرده است«. کاهش پیدا  هم 
بـــا اصـــاح  دکــتــر شــیــخ االســامــی در رابـــطـــه 
کــاهــش مــجــازات  کــه در مـــاده 1 قــانــون  چــهــارمــی 
»مــاده  گفت:  نیز  اســت  داده  خ  ر تعزیری  حبس 
گر حبس خسارتش 10 میلیون تومان یا  گفته ا  677
کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت 
 677 مــاده  در  کــه  حبسی  مــجــازات  اســت.  وارده 
بر  بنا  نسبی  نقدی  جــزای  یک  به  شد  تبدیل  بود 
مورد خسارت به شرط اینکه تخریب زیر 10 میلیون 
تومان باشد. یکی از چالش های این قانون چالش 
که در انتهای بحث و در نقد ماده 6  قیمت است 
کرد. می گوید در مورد حبس تخریب  بیان خواهم 
کمتر از آن باشد دیگر  که رقم 10 میلیون و  ساده ای 

قانون مجازات  پنجم  کتاب  در  مقرر  مجازات های 
بازدارنده مصوب  تعزیرات و مجازات های  اسامی 
تبدیل  یا  یافته  کاهش  زیر  ح  شر به   1375/3/۲
گــرفــت به  ــورای نگهبان  کــه شـ ایـــرادی  مــی شــود. 
عبارت »کاهش می یابد« بود؛ زیرا معتقد بود شاق 
که  کرده اید  را در این ماده تبدیل به جزای نقدی 
اصاح  نیز  مجلس  و  نیست  کاهش  مصداق  ایــن 
کرد. مجلس در این ماده هفت مورد از مجازات ها 
که شش مورد آن حبس و یک  کاهش داده است  را 
ماده  این  در  اینکه  به  توجه  با  است.  شاق  مورد 
کاهش داده است، اسم این  را نیز  مجازات شاق 
قانون هم با چالش مواجه می شود. عنوان قانون 
کاهش مجازات حبس تعزیری است و این در حالی 
شاق  مجازات  ثانیًا  نیست  کاهش  اواًل  که  است 
است و حبس نیست و خیلی اسم بامسمایی هم 
الف؛  بند  باشد. موضوع  کامل  و  که جامع  نیست 
ح عمدی است و مطابق  ماده 1 ایراد از ضرب وجر
گر قصاص انجام نشود، قبًا درجه پنج  این قانون ا
که مجازات آن دو تا پنج سال حبس بود. اما  بود 
در حال حاضر به حبس درجه شش تبدیل شده 
است. یعنی االن شش ماه تا دو سال حبس دارد. 
خ  کــشــور ر ــی در  ــراوان ح عــمــدی ف ــر ــرب وج ــرم ض ج
که  می دهد و جزو پنج جرم اول محسوب می شود 
بنابراین  یافته است.  کاهش  مجازاتش هم خیلی 
استناد  به  می توانند  االن  مــاده  ایــن  پرونده های 
کاهش آن را بدهند.  به ماده 10 از دادگاه تقاضای 
این  تصویب  از  قبل  معمولی  حالت  در  آدم ربــایــی 
قانون 5 تا 15 سال حبس داشت. االن قانون گذار 
کاهش  را به شدت  کرده و مجازات  را عوض  ماده 
که  صورتی  در  قانون  ایــن  با  مطابق  اســت.  داده 

  جــرم ضــرب وجــرح عمدی فــراوانــی 
جرم  پنج  جــزو  و  می دهد  رخ  کشور  در 
مجازاتش  کــه  مــی شــود  محسوب  اول 
بنابراین  است.  یافته  کاهش  خیلی  هم 
به  می توانند  االن  ماده  این  پرونده های 
تقاضای  دادگـــاه  از   ۱0 مــاده  بــه  استناد 
کاهش آن را بدهند. آدم ربایی در حالت 
تا   ۵ قانون  این  تصویب  از  قبل  معمولی 
قانون گذار  االن  ــت.  داش حبس  ســال   ۱۵
ماده را عوض کرده و مجازات را به شدت 

کاهش داده است.  


