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این صــورت اصاح  به  مــاده 677  و  نداریم  حبس 
شده است«.

بند بعدی  با  رابطه  این وکیل دادگستری در 
نیز  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  قانون   1 ماده 
قــانــون مجازات  بــررســی اصــاحــات مــاده 608  بــه 
ماده  »مطابق  داشــت:  بیان  و  پرداخت  اسامی 
از  افــراد  به  توهین  اسامی  مــجــازات  قانون   608
چنانچه  رکیک،  الفاظ  استعمال  و  فحاشی  قبیل 
تا  شــاق  مــجــازات  بــه  نباشد،  قــذف  حــد  موجب 
ریــال  یک میلیون  تــا  پنجاه هزار   یــا  و  ضربه   )74(
مصوبه  در  قانون گذار  بــود.  خواهد  نقدی  جــزای 
از بین برده و مجازات را به جزای  جدید شاق را 
8 میلیون  تا  از دو میلیون  که  نقدی درجه شش 
به  کسی  گر  ا همچنین  است.  داده  تقلیل  است، 
فقط  و  نــدارد  شاق  دیگر  اآلن  کند  توهین  کسی 
این  اینجا  در  که  اســت  الزم  دارد.  نقدی  جــزای 
که ما در جرم شناسی یک چالشی  کنم  نکته را ذکر 
من  به  مثًا  فــردی  گــر  ا چــرا  اینکه  بر  مبنی  ــم  داری
اختیار  در  میلیون  هشت  تا  دو  چرا  کند،  توهین 
گیرد. در واقع به من فحش داده، من  دولت قرار 
کردم دو میلیون تا هشت  رفتم شکایت و پیگیری 
توهین نمی کردیم،  برود.  به جیب دولت  میلیون 
ــزار تــومــان  کــنــیــم، پـــارک مــمــنــوع 100 هـ تــصــادفــی 
تومان  میلیون  کنیم هشت  توهین  گر  ا ولی  است 
اصًا  توهین  انگلستان  در  بدهی.  طرف  به  باید 
و  نقدی  جزای  نــدارد،  کیفری  اصًا  نیست،  جرم 
گر  ا ولی  هستم  موافق  هم  من  نــدارد،  هم  حبس 
یک  کند.  خسارت  جبران  باید  کند  توهین  کسی 
کاهش قوانین ما  که  که داریم این است  چالشی 
گر بودم توهین  مبنایی تر تصویب می شد، خودم ا
را تبدیل می کردم به جبران خسارت معنوی برای 
بزه دیده و این پول به جیب بزه دیده می رفت آثار 
 1 مــاده  آخر  مــورد  بــود.  بیشتر  هم  بازدارندگی اش 
به  مربوط  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  قانون 
مجازات  قانون   697 ماده  با  مطابق  است.  افترا 
داشت  حبس  سال  یک  تا  ماه  یک  افترا  اسامی 
اما در  آن می شد؛  نیز شامل  74 ضربه شاق  تا  و 
است  شده  تبدیل  نقدی  جزای  به  جدید  قانون 
بلکه  نــدارد؛  شاق  و  حبس  مجازات  افترا  دیگر  و 
تا  میلیون  دو  شده  تبدیل   6 درجه  نقدی  جزای 
 "1 از "ماده  هشت میلیون تومان. این خاصه ای 

بود«.

»مـــاده 2« قــانــون »کــاهــش مــجــازات حبس 
حقوقی  نظام  مثبت  اتفاقات  از  تعزیری« 

است.
ــاده ۲ قــانــون  ــاره مـ ــ دکــتــر شــیــخ االســامــی درب
ماده  »در  داشــت:  اظهار  تعزیری  حبس  مجازات 
اسامی  مجازات  قانون   18 مــاده  به  تبصره  یک   ۲
جالب  بسیار  مــوارد  از  یکی  که  اســت  شــده  اضافه 
این قانون و اتفاق خوب و مثبت آن است. مطابق 
این تبصره چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات 
قانون  در  مقرر  مجازات  حداقل  از  بیش  را  حبس 
یا  مــاده  ایــن  بندهای  مبتنی  بر  باید  کند،  تعیین 
بیش  به  حکم  صــدور  علت  قانونی،  جهات  سایر 
عدم  کند.  ذکر  را  قانونی  مقرر  مجازات  حداقل  از 
انتظامی  مجازات  موجب  تبصره  این  مفاد  رعایت 
این  در  ما  دادگــاه هــای  در  می باشد.  چهار  درجــه 
ــود داشــت  زمــیــنــه مــیــان قــضــات اخــتــاف نــظــر وجـ
و  است  حداقلی  این  می گفت  قاضی  یک  گاهی  و 
اآلن  ولــی  اســت؛  کثری  حدا می گفت  دیگر  قاضی 
اصل  اســت.  کــرده  تکلیف  را  مــورد  ایــن  قانون گذار 
وقتی  کیفری  دادگــاه هــای  قضات  که  است  این  بر 
می خواهند حکم بدهند، حداقل حکم و مجازات 
بروند،  کثر  حدا سمت  می خواهند  گر  ا و  بدهند  را 
باید  کنند؛ مثًا قاضی  را ذکر  باید دالیل آن  رفتند 
عنف  با  آدم ربایی  گر  ا که  گفته  ما  به  قانون  بگوید 
پنج  بــه  ســال،  پنج  تــا  دو  مــجــازات  باشد  تهدید  و 
تشدید  ناچاریم  پس  می شود؛  تبدیل  ســال   10 تا 
ماده  چهارگانه  بندهای  یا  قانونی  دلیل  یا  کنیم. 
بــرای  معیار  مــجــازات  قــانــون  مـــاده 18  اســـت.   18
داده،  کثر  حدا و  حداقل  بین  تعیین  و  مجازات ها 
ارتکاب  از  پــس  اقــدامــات  ارتــکــاب  انگیزه  و  شیوه 
بندهای  و  کنی  استناد  آن ها  به  باید  گفته  توابع، 
که به دلیل  چهارگانه را بیاوری و توضیح داده شود 
از حداقل حکم داده ام.  بیش  که من  توابع است 
گر قانون پیش بینی نکرده بندهای چهارگانه  ولی ا
بتواند  آن  اســاس  بر  و  کند  استناد  باید   18 مــاده 
روند قضات  این ماده در  به نظرم  کثر بدهد.  حدا
دوست  قضات  حــال  به  تا  بــود.  خواهد  تأثیرگذار 
معمواًل  بدهند  حکم  بخواهند  طــور  هــر  داشتند 
و  می دادند  حکم  حداقل  خیلی ها  می دیدی  هم 
کثر حکم می دادند؛ ولی االن مکلف  بعضی ها حدا

به حداقل هستند.«
کشور فرانسه  وی با نگاهی تطبیقی به قوانین 
کرده اند  هم  دیگری  کــار  »فرانسوی ها  کــرد:  بیان 

کار را هم می کرد. در قانون  کاش قانون گذار آن  که 
کیفری مکلف است همه حبس ها را  فرانسه دادگاه 
گر تعلیق نکند باید استدالل بیاورد؛  کند. ا تعلیق 
چــون اصــل بــر تعلیق اســت. زنــدان هــا پــر اســت و 
شکست  و  ــــداده  ن ــواب  جـ ــــدان  زن ــم،  ــ داری مشکل 
که مردم  خورده است؛ پس تعلیق برای این است 
با  باید  بکنیم  محکومشان هم  ولی  نروند،  زنــدان 
کار  استدالل باشد. قانون ما این تعلیق را نیاورده و 
کرده است. اما در حداقل مجازات  را خیلی سخت 
حداقل  که  اســت  داده  خ  ر خوبی  ابتکار  و  تحول 
کثر بسته است؛ مگر استدالل  است قاضی در حدا
تعلیق  در  گــر  ا بدهد.  را  حداقل  باید  حتمًا  و  کند 
که همین حداقل را هم باید  هم اضافه می کردیم 
کند.  استدالل  باید  نکند  تعلیق  گر  ا و  کند  تعلیق 
هستند،  تعلیق  قابل  که  هشت  تا  پنج  تعزیرات 
شــایــد رویـــه مــا بــه فــرانــســه نــزدیــک مــی شــد و آمــار 

کمتر می شد.« زندانیان 
دکتر شیخ االسامی در رابطه با ماده 3 قانون 
به  تبصره  »یــک  کــرد:  اضافه  نیز  اسامی  مجازات 
زیر به  عنوان تبصره )6( به ماده )19( قانون  ح  شر
که  الــحــاق شــد  مــجــازات اســامــی مــصــوب 139۲ 
قانون  در  مــقــرر  حــدی  غیر  ــد  اب حبس های  تــمــام 
مـــاده 19  مــی شــود.  تبدیل  یــک  بــه حبس درجـــه  
قــانــون مــجــازات اســامــی مــصــوب 139۲ مــاده  در 
به  را  مجازات ها  و  جرایم  آن  در  و  است  مشهوری 
اولیه ای  ح  طــر اســت.  کــرده  تقسیم  درجــه  هشت 
که  کرد این بود  که شورای نگهبان با آن مخالفت 
تا 30 سال  از ۲5  بیش  اواًل حبس های درجه  یک 

  در ماده ۲ یک تبصره به ماده ۱8 
قــانــون مــجــازات اســامــی اضــافــه شده 
است که یکی از موارد بسیار جالب این 
است.  آن  مثبت  و  خوب  اتفاق  و  قانون 
در  دادگــاه  چنانچه  تبصره  این  مطابق 
از  را بیش  حکم صــادره مجازات حبس 
تعیین  قانون  در  مقرر  مجازات  حداقل 
ماده  ایــن  بندهای  مبتنی  بر  باید  کند، 
یــا ســایــر جــهــات قــانــونــی، علت صــدور 
از حداقل مجازات مقرر  به بیش  حکم 
مفاد  رعایت  عــدم  کند.  ذکــر  را  قانونی 
انتظامی  مــجــازات  موجب  تبصره  ایــن 

درجه چهار می باشد.  


