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کاهش میزان برخی مجازات ها  عده زیادی شده، 
و  افزایش جرم  و  تجری مجرمین  می تواند موجب 

مجازات بشود.

گسترش دادگستری خصوصی. 4
هدف  عمومی  امنیت  بــرقــراری  و  نظم  حفظ 
گاه قوانین  کیفری است، اما  غایی تدوین قوانین 
اخال  زمینه های  جـــرم زا،  عاملی  به عنوان  خــود 
کاهش  امنیت و نظم عمومی را فراهم می آورند. با 
ــازدارنــده  ب دلــیــل  بــه  از جــرائــم،  مــجــازات بسیاری 
نبودن مجازات های موجود، افراد دیگر به دستگاه 
احقاق  بــه  اقـــدام  خــود  ــکــرده،  ن مــراجــعــه  قضایی 
حقوق خود خواهند نمود. این امر موجب افزایش 
مرحله ای  چند  و  پرونده ها  افــزایــش  ج،  ج ومــر هــر

شدن دادرسی ها خواهد شد.

سونامی اعمال ماده 10 قانون مجازات. 5
ــل »عــطــف بــمــاســبــق شــدن  ــوجــه بــه اصـ بــا ت
کیفری شاهد  کم  قانون اخف به حال مجرم« محا
به  محکومین  سایر  ســوی  از  تخفیف  درخــواســت 
بر اساس بند »ب« ماده 10 قانون مجازات  حبس 
چنانچه  بند،  این  اساس  بر  بود؛  خواهند  اسامی 
پس از محکومیت قطعی متهم و قبل از پایان اجرا، 
متهم  حال  به  مساعدتر  که  گردد  تصویب  قانونی 
که  باشد، باید در خصوص محکومیت قبلی متهم 
مشمول قانون جدید می شود، تجدیدنظر صورت 

پذیرد.
احکام  اجــرای  شعب  بر  عــاوه  به  ایــن  ترتیب 
نیازمند  پــرونــده هــای  ارســال  به  اقــدام  که  کیفری 
می نمایند،  کیفری  دادگـــاه هـــای  بــه  رأی  اصـــاح 

خویش  تقاضاهای  سیل  نیز  حبس  به  محکومین 
کم  محا به سوی  را  خود  قانونی  حق  اعمال  بــرای 

گسیل خواهند داد. دادگستری 

دادگاه . 6 به  ورودی  پرونده های  حجم  افزایش 
کیفری 2

تعزیری«،  حبس  مجازات  »کاهش  قانون  در 
مجازات  تقلیل  آن،  به تبع  و  غیرمستقیم  به طور 
ــات چــهــار و پنج  آدم ربــایــی از درجـــه ســه بــه درجـ
برحسب مورد، صاحیت رسیدگی به این جرم نیز 
کرد و در نتیجه از یازدهم تیر 1399، رسیدگی  تغییر 
 1 کیفری  دادگـــاه  صاحیت  در  دیگر  جــرم  ایــن  بــه 

کیفری ۲ خواهد بود. نبوده و در صاحیت دادگاه 
جــرم  مــجــازات  ــد،  جــدی ــون  ــان ق در  همچنین 
میلیون   10 تــا  خــســارت  ایــجــاد  صــورت  در  تخریب، 
که به معنای  تومان جزای نقدی نسبی خواهد بود 

جرم درجه هفت است و جرم درجه هفت به صورت 
کیفری ۲ طرح می شود. مستقیم در دادگاه 

نتیجه گیری
کــه سیاست  ــت  اهــدافــی اس از  حــبــس زدایــی 
کند؛ اما نباید  کیفری ایران به سمت آن باید حرکت 
زد  اقداماتی  به  این هدف دست  به  برای رسیدن 
کوتاه مدت امکان دارد نتایج سطحی حاصل  که در 
همان  کــه  اصــلــی  هــدف  از  بلندمدت  در  و  شــود 
مجلس  شــود.  گرفته  فاصله  اســت  حــبــس زدایــی 
ــام  ــرای حــل مشکل ازدح دهــم شـــورای اســامــی ب
زندانیان و مدیریت بهتر زندان ها اقدام به تصویب 
نمود.  تعزیری  حبس  کــاهــش  جهت  در  قانونی 
تناسب  عدم  توجیهی اش،  مقدمه  در  که  قانونی 
میان جــرم و مــجــازات ذکــر شــده اســت، امــا خود، 
کاهش  علت و تناسب میان جرائم و مجازات های 
مستلزم  امر  این  البته  اســت.  نکرده  بیان  را  یافته 
جرم شناختی  حـــوزه  در  دقــیــق  داده پـــژوهـــی  یــک 
مجازات  و  جــرم  میان  تناسب  بــه  رســیــدن  جهت 
زنــدان  هــزیــنــه هــای  کــاهــش  در  همچنین  اســـت. 
گیرد  صــورت  دقیق  ــاری  آم پژوهش های  باید  نیز 
از  چقدر  زنــدانــی،  تعداد  چه  آزادی  صــورت  در  که 
عنوان  یــافــت.  خــواهــد  کاهش  زنـــدان  هزینه های 
درحالی که  بوده  تعزیری  حبس  کاهش  نیز  قانون 
و  قوانین شــده  تــورم در  ایــن عنوان، خــود موجب 
در برخی مواد، شاهد افزایش مجازات هستیم. در 
نهایت آنچه از هدف این قانون برداشت می شود، 
نیل  بــرای  بنابراین  اســت؛  زندانیان  تعداد  کاهش 
بر  مبتنی  و  صحیح  رونــد  باید  متعالی،  اهــداف  به 

داده های علمی طی شود.

   حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی 
هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، 
عاملی  بــه عــنــوان  خــود  قوانین  گــاه  امــا 
نظم  و  امنیت  اخال  زمینه های  جرم زا، 
کاهش  بــا  ــد.  ــی آورن م فــراهــم  را  عمومی 
بــه دلیل  ــم،  ــرائ از ج بــســیــاری  ــازات  ــج م
موجود،  مجازات های  نبودن  بازدارنده 
مراجعه  قضایی  دستگاه  به  دیگر  افــراد 
ــدام بــه احــقــاق حقوق  ــرده، خـــود اقــ ــک ن
ــمــود. ایـــن امـــر موجب  خـــود خــواهــنــد ن
افزایش پرونده ها و  افزایش هرج ومرج، 
چند مرحله ای شدن دادرسی ها خواهد 

شد. 

دستگاه متولیراهکارمعضل

کاهشی  تورم عنوان قانون و عدم 
بودن تمام مجازات ها

تغییر عنوان قانون به »اصاح موادی از قانون 
مجازات اسامی«

- قوه قضائیه از طریق الیحه هیئت وزیران
- مجلس شورای اسامی

داده پژوهیعدم تناسب جرم و مجازات
قوه قضائیه )معاونت حقوقی، مرکز آمار و فناوری اطاعات، معاونت 

اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضایی، پژوهشگاه قوه قضائیه، استفاده از 
ظرفیت های دانشگاهی(

کاهش  عدم اطاع دقیق میزان تأثیر 
زندانیان بر هزینه های زندان

تهیه اطاعات جامع آماری
کشور سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 

 - معاونت حقوقی قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه

خ باالی زندانیان جرائم مواد مخدر مجلس شورای اسامیبررسی و اصاح قانون مبارزه با مواد مخدرنر


