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  هخذر هواد جرائن كاهش در اعذام بودى پنهاى يا و بودى عام تأثير بررسي
 

 سليواني  رضا

 ایشاى آباد، خشم ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگاُ ضٌاسی، جشم ٍ جضا حقَق اسضذ کاسضٌاسی

 

 چکيذه

ؼی دادگاُ هوکي است. ّا فقط بِ هَجب حکن قط گزاس بشای ّش جشم یک یا چٌذ هجاصات تؼییي کشدُ است کِ اجشای آى قاًَى

ًَع هجاصات بِ ػٌَاى هجاصات اصلی تأکیذ ضذُ است کِ  4اًذ ٍ دس قاًَى هباسصُ با هَاد هخذس بِ  ّا هجاصات اصلی ایي هجاصات

ّای بذًی ٍ ػلیِ تواهیت جسواًی هجاصات  ػباستٌذ اص: اػذام، حبس)دائن ٍ هَقت(، ضالق، هحکَهیت هالی کِ اص هیاى هجاصات

ی اجشای حکن  تشیي هباحثی کِ دسباسُ ّاست. دس ٍاقغ اػذام سلب حیات اص هجشم است ٍ یکی اص هْن  تشیي آىاػذام ضذیذ

باضذ کِ آیا دس هأل ػام اجشا ضَد یا دٍس اص اًظاس ػوَهی. دس تحقیقی با ػٌَاى  هجاصات اػذام هطشح است کیفیت اجشای آى هی

کِ تَسط هشکض هطالؼات ٍ سٌجص افکاس ػوَهی ًیشٍی  "هَاد هخذس ی اػذام قاچاقچیاى ًگشش ضْشًٍذاى تْشاى دسباسُ"

دسصذ اص  31ّای اقتصادی هباسصُ با هَاد هخذس اًجام ضذُ است،  ی کل هطالؼات ٍ پژٍّص اًتظاهی با ّوکاسی اداسُ

. دس ایي پژٍّص بِ اًذ پاسخگَیاى، اجشای ػلٌی حکن اػذام قاچاقچیاى سا دس باصداسًذگی اص قاچاق هَاد هخذس هؤثش رکش کشدُ

تَاى  ّای اًجام گشفتِ هی تحلیلی تأثیش اػذام ٍ کیفیت اجشای آى هَسد بشسسی قشاس گشفت ٍ با بشسسی ٍ پژٍّص -سٍش تَصیفی

تشیي دالیل ػذم باصداسًذگی هجاصات یاد ضذُ ایي است کِ ایي هجاصات دس هحیط صًذاى ٍ دٍس اص ابصاس  گفت کِ یکی اص هْن

 گیشد. ت هیػوَهی ٍ هشدم صَس
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