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ــعـــزیـــری«،بــهطــور »کـــاهـــشمـــجـــازاتحــبــستـ
غیرمستقیموبهتبعتقلیلمجازاتآدمرباییاز
درجهسهبهدرجاتچهاروپنجبرحسبمورد،
و کرد تغییر نیز جرم این به رسیدگی صالحیت
این به رسیدگی ،1399 تیر یازدهم از نتیجه در
نبوده 1 کیفری دادگــاه درصالحیت دیگر جــرم
آیا کیفری2خواهدبود. ودرصالحیتدادگــاه
افزایشحجمپروندههای اینموضوعمنجربه
راهکار شد؟ نخواهد کیفری ــاه دادگ به ورودی

اجراییبرایمدیریتاینموضوعچیست؟
ایــرادات جدی و اساسی  از اساسی ترین  یکی 
ح شد. در  که در ســؤال مطر مــوردی است  همین 
قهرآمیز  برخورد  که  است  الزم  مجازات ها  از  برخی 
گیرد؛ اما در قانون  و بدون مماشات با آنان صورت 
کاهش مجازات حبس تعزیری در دو مورد به این 
ک  که می تواند خطرنا موضوع توجهی نشده است 
ــازات جـــرم آدم ربـــایـــی و دیــگــری  ــج ــاشــد؛ یــکــی م ب
ح عمدی است. در این دو  مجازات جرم ضرب وجر
مورد حکومت باید با برخورد قهرآمیز، امنیت خاطر 
که نیازمند مجازات های قوی و  را به جامعه بدهد 

بازدارنده است.
کــاهــش  قـــانـــون  ــر  الزم اســـت هــرچــه ســریــع ت
مجازات در رابطه با این جرائم اصاح شود؛ زیرا این 
دو جرم خشونت بار هستند و موضوع به امنیت و 
آسایش مردم مربوط می شود و مجامع بین المللی 
و حقوق بشری نیز با این گونه مجازات ها توصیه به 
کاهش قابل توجه  مماشات نمی کنند. در واقع این 
در  ح  ضــرب وجــر و  آدم ربــایــی  مجازات  تعجب آور  و 

این قانون، قابل نقد جدی است.
آمارها  به  نگاهی  گر  ا که  است  آن  دیگر  نکته 
افـــرادی  تــعــداد  مــی شــود  مشخص  باشیم  داشــتــه 
می برند  سر  به  زندان ها  در  آدم ربایی  دلیل  به  که 
قابل توجه نیست و این اقدام مجلس از این جنبه 
قابل توجیه به نظر نمی رسد و تأثیری در جمعیت 
مــمــاشــات در  نــخــواهــد داشـــت.  ــدان هــا  زن کیفری 
وجود  به  را  بزهکار  تجری  زمینه  جرائم  این گونه 
خواهد آورد و جامعه در قبال این گونه جرائم خلع 
ساح خواهد شد و نیازمند سیاست سخت گیرانه تر 

در این خصوص از سوی قانون گذار هستیم.

پژوهشکدهتحقیقاتراهبردی:باتوجهبه
وموجب دارد کشوروجود در که قوانینی تورم
کشور نــظــامحــقــوقــی در عـــمـــدهای اشـــکـــاالت

حبس مجازات کاهش قانون چرا اســت، شده
تعزیریدرقالباصالحموادیازقانونمجازات
ــاایــنمــوضــوعدالیــل اســالمــیانــجــامنــشــد؟آی

حقوقیداشت؟
ــر را  ــ ــــن ام کـــه دلــیــل ای ــــن اســــت  ــت ای ــی ــع واق
هرچند  دانــســت.  مجلس  دوفــوریــتــی  ح  طــر بــایــد 
کرد؛ اما صحن علنی به آن  کلیت آن را رد  کمیسیون 
برخی  به جز  تعزیری  تمام جرائم  و  داد  رأی مثبت 
استثناهای خاص مانند جاسوسی و مبارزه با مواد 
که  بود  طبیعی  می یافت.  کاهش  نصف  به  مخدر 
که  کند  این موضوع تاش  به  با ورود  قوه قضائیه 
که  کاهش دهد و از آنجایی   ح مجلس را  ایرادات طر
کمیسیون جزئیات  کلیات را پذیرفته بود،  مجلس 
کرد و از لحاظ شکلی  نظرات قوه قضائیه را دریافت 
که قوه قضائیه نظرات خود را در قالب  طبیعی بود 

کند. ح اعام وصول  همان طر
قالب  در  را  خــود  پیشنهاد  باید  قضائیه  قــوه   
کــنــد؛ پــس به  ــبــال  ح اعـــام وصـــول دن هــمــان طـــر
به صورت  گــرچــه  ا افــتــاد،  اتــفــاق  آن  شکلی  لحاظ 
بوده است.  آن  دنبال  به  قوه قضائیه هم  منطقی 
بحث متناسب سازی مجازات ها و اینکه می بینیم 
ــودش تــنــاســب بــیــن جـــرم و مــجــازات  ــان خـ در زمـ
تدوین  حــال  در  و  نشده  دیــده  تعزیرات  الیحه  در 
لحاظ  از  بودیم.  اقــدام  این  انجام  درصــدد  اســت، 
به  توجه  با  مجلس  و  قضائیه  قوه  عملی  و  شکلی 
فوریت  دو  تصویب  و  نماینده ها  بعضی  خواسته 
که  نبود  این  جز  چــاره ای  عمًا  ح،  طــر این  کلیات 
به  را  خود  پیشنهاد های  و  کند  ورود  قضائیه  قوه 
قوه قضائیه بدهد و مجلس هم اقدام عاجلی را در 
کیفری زندان ها به انجام  کاستن از جمعیت  جهت 
کردیم  که عرض  دهد، دلیل اجرایی به این شرحی 

داشت.

نکات ــبـــردی: راهـ تحقیقات پــژوهــشــکــده
از تعزیری حبس مجازات کاهش قانون مثبت

نظرشماشاملچهمواردیاست؟
بخش های  در  که  قانون  ایــن  کلی  بررسی  با 
گر زمانی به دالیل مختلف،  کردم، ا مختلف عرض 
حبس  مـــجـــازات  تعیین  ــرای  ــ ب الزم  کــارشــنــاســی 
با  را  نسنجیده  ــدام  ــ اق ایـــن  نــبــایــد  نــشــد،  ــام  ــج ان
ح  طر در  زیرا  کرد؛  اصاح  دیگری  نسنجیده  اقدام 
مواجه  آن  بــا  اآلن  مــا  کــه  مصوبه  ایــن  دوفــوریــتــی 
هستیم، می توانیم بگوییم در مواردی سنجیدگی 

بگوییم  کلی  به صورت  گر  ا یعنی  دارد؛  همچنان  را 
کـــردن مــجــازات  ــم  ک ــون در راســـتـــای  ــان ــه ایـــن ق ک
در  شاید  است،  بوده  زندانیان  از  کاستن  و  حبس 
که  آنجا  از  اما  باشیم؛  کاهش مواجه  با  کوتاه مدت 
در برخی از موارد به صورت نسنجیده و بدون آنکه 
و  تخصصی  کار  و  دقیق  آمــاری  اطاعات  بر  مبتنی 
باشیم، در  انجام داده  را  این اصاحیه  کارشناسی 

میان مدت بزهکاری رو به افزایش خواهد رفت.
وارد  قانون  این  به  اساسی  نقدهای  هرچند 
یکسره  بــه صــورت  را  قــانــون  ایــن  نباید  امــا  اســـت، 
به طور مشخص  قانون  این  از  مــواردی  سیاه دید. 
که قانون 139۲ درباره  در رفع محدودیت هایی بود 
کرده  ایجاد  تخفیف مجازات برای مجازات حبس 
بود و در آن قضات برای اینکه بتوانند برای مجازات 
تعیین  دیــگــری  مــجــازات  یــا  نقدی  ــزای  ج حبس، 
در  محدودیت  و  بسته  را  دستشان  به نوعی  کنند، 
اصاحیه  جدید  قانون  در  بود.  شده  ایجاد  قانون 
در جرائم تعزیری درجه 5 و 6 به قضات داده شده 
درجه  دو  یکی،  کردن  کم  ضمن  بتوانند  که  است 
هم  را  آن  بــا  متناسب  نقدی  جــزای  مــجــازات،  از 
جرائم  خصوص  در  که  موضوع  این  کنند.  تعیین 
درجه 5، 6 و 7 در عمل این امکان به قضات داده 
کنند، نکته  شده بتوانند مجازات حبس را تعدیل 

مثبتی است.
کاهش  قــانــون  مــثــبــت  ــکــات  ن از  ــگــر  یــکــی دی
توجه  نحوه  سامان دهی  تعزیری  حبس  مجازات 
کــثــر مــجــازات هــا اســـت. قضات  بــه حــداقــل و حــدا
نمی کنند.  رعایت  را  الزم  تناسب  مــوارد  برخی  در 
کثر  فلسفه قانون گذاری برای تعیین حداقل و حدا
ــه قــاضــی شــرایــط مختلف  ک مــجــازات ایـــن اســـت 
و  حــداقــل  مختلف  شــرایــط  بــه  بنا  و  کند  لحاظ  را 
به  ــواردی  م در  نماید.  تعیین  را  مجازات  کثر  حدا
نمی شود؛  توجه  دقیق  به صورت  ماحظات  ایــن 
گــر  ا کــه  ــده اســـت  ایـــن قــانــون آمـ ــرای همین در  بـ
الزم  شود،  داده  حداقل  از  بیش  مجازات  بناست 
کردن  است ادله اش نیز آورده شود. شاید محدود 
کار چندان مطلوب نباشد؛ اما بین اینکه ما  به این 
کنیم یا بدون محدودیت بتوانند  قضات را محدود 
مجازات را بنا به سلیقه و دالیل غیرقابل قبولی از 
در  گفت،  باید  دهند،  افزایش  کثر  حدا به  حداقل 
محدود  دارد  دنبال  به  جــرم  که  آثــاری  با  مقایسه 
از این جهت  و  کردن قضات می تواند موجه باشد 

کرد. می توان اقدام قانون گذار را مثبت ارزیابی 


