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 دمهمق

 راه هاکشور حقوقی سیستم در هامجازات انواع از یکی عنوان به حبس مجازات که دیرباز از

-می پرداخته نیز آن نواقص و ضعف نقاط به آن، کارکردهای و قوت نقاط بیان کنار در یافت،

 انتقادات ها،زندان در کیفری جمعیت افزایش و ایران جامعه هایواقعیت به توجه با. شد

 تصمیم مجازات این اجتماعی و فقهی مبانی بازنگری با و یافت افزایش مجازات این بکارگیری

 . گرفت قرار مجازات نوع این از کمتر استفاده بر قانونگذار

 عنوان به فصلی تعریف با 991۱ مصوب اسالمی مجازات قانون راستا، همین در

 قانون تصویب با. نمود اقدام زمینه این در مقررات تدوین به "حبس جایگزین هایمجازات"

 حبس مجازات از کمتر استفاده به قانونگذار اراده پیش از بیش تعزیری، حبس مجازات کاهش

 رسیدگی در ماده ثرترینمؤ و ترینپرکاربرد 99 ماده شاید قانون، این مواد بین از. گرفت تعلق

 نمودن صفن و گذشت قابل جرایم توسعه با ماده این. است قضایی هایپرونده به عملی

 بار اسالمی مجازات قانون در گذشت قابل جرایم به که آثاری سایر به توجه با هاآن مجازات

 در. است دارعهده خصوصاً حبس مجازات و عموماً هامجازات کاستن در مهمی سهم شد،می

 آن ضعف نقاط و انتقادات بیان در سعی قسمت چهار قالب ، درماده این تحلیل با پژوهش، این

 .است شده

 

  زمان مرور شمول مدت شدن کوتاه -1

 یا شکایت اعالم قانونی، دیدگاه از آن از پس که مدتی گذشتن از است عبارت زمان مرور

 .نیست پذیرامکان مجازات اجرای سرانجام و عمومی دعوای به رسیدگی و تحقیق و تعقیب

 (۱9۲ :991۱ ،ناتری شمس)

 .است  داشته وجود مخالف و موافق هایدیدگاه ،زمان مرور شمول جهت همیشه

 دگرگونی زمان، گذشت اثر در جرم خاطره فراموشی چون دالیلی ،زمان مرور موافقان

 مجرم نگرانی و ترس آورد، راه به را انسان است ممکن که پشیمانی احساس و آدمی شخصیت

 مخالفان ،مقابل در. نمایندمی مطرح را زمان گذشت از پس جرم دالیل و آثار رفتن بین از و

 است معتقد بکاریا .شود نمی زوده آدمی ضمیر و ذهن از وقایع همه زمان، گذشت با معتقدند

 اثبات به است باقی مردم اذهان در زمان دیر تا هاآن خاطره که جانگدازی های جنایت وقتی

بکاریا، ) .شود زمان مرور مشمول ،کیفر از گریز و بزهکار فرار با که نیست سزاوار رسید،



 انگیزه بزهکاران مجازات و تعقیب از پوشی چشم با معتقدند مخالفان همچنین( 19: 99۲1

 معلول را خود آزادی که بزهکاران ویژه به. شود می تقویت هاآن وجود در جرم ارتکاب

 تشویق جرم ارتکاب به بیشتر دانند می جرم کشف در قضایی دستگاه و پلیس ناکارآمدی

 (۱۴1 :9919 ،اردبیلی) .گردند می ورغوطه بزهکاری ورطه در بیشتر نتیجه در ،شوند می

 مخالفت زمان مرور موضوع با نگهبان شورای، ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس

 تشخیص شرعی موازین با مغایر را زمان مرور ۱۷/99/9919  مورخ ۷۱1۷ نظریه برابر و نمود

 مرور به مربوط مواد از 9919 مصوب اسالمی مجازات به راجع قانون در نتیجه در و دادند

 مصوب اسالمی مجازات قانون در اما (۱۱9 :991۱ ،مصدق) .بود نیامده میان به ذکری زمان

 تفکیک نوع چهار به را آن توانمی که است شده پذیرفته تعزیری جرایم در زمان مرور 991۱

 تعقیب زمان مرور -۱( اسالمی مجازات قانون 9۰1 ماده موضوع) شکایت زمان مرور -9: نمود

 حکم صدور و دادرسی زمان مرور -9( اسالمی مجازات قانون 9۰1 و 9۰1 مواد موضوع)

 احکام اجرای و مجازات زمان مرور -۴ و( اسالمی مجازات قانون 9۰1 و 9۰1 مواد) قطعی

 .(اسالمی مجازات قانون 9۰1 و 9۰۷ مواد موضوع) قطعی

 تبصره اساس بر آن مجازات کاهش گذشت، قابل جرایم توسعه بر تبعی آثار جمله از

 و مجازات درجه تغییر مجازات، کاهش دیگر آثار از عالوه به. است کاهش قانون 99 ماده

 99 ماده تصویب با زیر جرایم، نمونه عنوان به. است زمان مرور شمول مدت تغییر طبیعتاً

 .اند گرفته قرار قانون تصویب از قبل به نسبت تریپایین درجه در ،فوق قانون

 . 1 درجه به 1 درجه از رشید غیر افراد نفس ضعف از استفاده سوء - 

 .1درجه به 1 درجه از امضا سفید و مهر سفید از استفاده سوء -

 .1 درجه 1 درجه از امانت در خیانت -

 .1 درجه ۴ درجه از کالهبرداری حکم در جرایم و مبلغ نصاب با کالهبرداری -

 .1 درجه به 1 درجه از شرایط لحاظ با اسالمی مجازات قانون 111 ماده موضوع سرقت  -

 مثالً .داشت خواهیم زمان مرور شمول جهت تریکوتاه مدت مجازات، درجه تغییر با

 ده ،۴ درجه جرایم برای تعقیب زمان مرور شمول مدت اسالمی مجازات قانون 9۰1 ماده وفق

 کیفر که آنجایی از. است بزه ارتکاب زمان از سال پنج ،1 درجه و سال هفت ،1 درجه سال،

 قضایی مراجع ناکارآمدی و کوتاهی دلیل به نباید حق این و است جامعه حقوق از بزهکاران

 زمان مرور شمول جهت متناسب و متعارف مهلت تعیین رو این از ،شود زمان مرور مشمول



 از استفاده و جعل آن، حکم در جرائم و کالهبرداری مانند شدید جرایم در لذا 9.است الزم

 بر عدالت اجرای برای بیشتری زمان اگر حتی ،گذاشت مجازات بدون نباید را مجعول سند

 .کند می پیدا بیشتری اهمیت فرارین مرتکبا مورد در مخصوصاً امر این .باشد الزم مجرمان

 کاستن باعث که حیث این از مجازات حبس تعزیری، کاهش قانون 99 ماده بنابراین

 مرور فلسفه کهچرا .است نقد قابل است، شده شدید و مهم جرایم برخی در کیفری زمان مرور

 طی جرم ارتکاب صورت در که امر این بینی پیش با بزه ناکرده افراد  که است این طوالنی زمان

 مجازات مدت، طوالنی عرفاً زمانی گذشت با حتی حکم، قطعیت و دادرسی مختلف مراحل

 عدالت چنگال از فرار به موفق ،عنوان هیچ به و آمد درخواهد اجرا به هاآن درباره معینه

 در پیشگیرانه کارکرد عنوان به کارکرد این. شوند می منصرف جرم ارتکاب از شد، نخواهند

 در مالی مهم جرایم امروزه عالوه به( ۱۷۲: 991۱زاده،  توسلی). است مطرح جنایی سیاست

 از استفاده سوء و تقلب با همراه بلکه تهدید و خشونت به توسل با نه و روزمره زندگی بستر

 متعارف جرایم به نسبت هاآن پذیرییترؤ بنابراین ؛یابند می ارتکاب تدبیر و استعداد و هوش

 (۱۱۷: 9911، پورمهدوی). نیستند مطلع خودشان دیدگیبزه از قربانیان از بسیاری. است کمتر

 در. است شکایت طرح زمان مرور تعیین گذشت، قابل جرایم توسعه دیگر تبعی اثر

 مرور از منظور. است نشده بینیپیش زمان مرور نوع این گذشت قابل غیر جرایم خصوص

 شکایت حق نکند شکایت تقدیم به مبادرت دیده بزه اگر که است زمانی مدت ،شکایت زمان

 تاریخ یا مانع رفع تاریخ یا جرم وقوع از اطالع تاریخ ،آن مبدأ و دهد می دست از را خود

 مقرر اسالمی مجازات قانون 9۰1 ماده (۱۴1 :، همانناتری شمس). است جرم از متضرر وفات

 تاریخ از سال یک مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشت قابل تعزیری جرائم در" :کندمی

 تحت اینکه مگر شودمی ساقط او کیفری شکایت حق نکند، شکایت جرم، وقوع از اطالع

 مهلت صورت این در که نباشد شکایت به قادر اختیار، از خارج دلیلی به یا بوده متهم سلطه

 مذکور مدت انقضای از قبل ،جرم از متضرر هرگاه. شودمی محاسبه مانع رفع تاریخ از مزبور

 شش مهلت در وی ورثه از یک هر نباشد شکایت طرح از وی نظرصرف بر دلیلی و کند فوت

 ."دارد شکایت حق وفات تاریخ از ماه

                                                           
  دیگر کشورهای در که است حالی در این شودمی شروع زمان مرور نگردد کشف جرم که هنگامی تا کشورها برخی در -9

 (۱۴1 :9911پور، )مهدوی. است متهم دستگیری به موکول زمان، مرور شروع

 



 جعل و امانت در خیانت و کالهبرداری مانند مهم جرایم از بسیاری در که آنجایی از

-می عقب به را کیفری شکایت طرح عمالً وی به وعید و وعده و دیده بزه تطمیع با مرتکب

 اجحاف و حقوق تضییع باعث ساله یک زمان مرور تعیین خرد؛ می را زمان اصطالحاً و اندازد

 نقد قابل اهمیت با جرایم خصوص در مقرره این نگارنده نظر به. است دیدگانهزب حق در

 .است

 قابل گذشت شدن جرایم مهم مالی و جرایم علیه آسایش عمومی -2

 شود(،می تعریف اجتماعی نظم خالف رفتاری به )که جرم ماهیت به توجه با القاعدهعلی 

 از باید فقط و ندارد عمومی دعوای بر ثیریتأ هیچگونه شکایت استرداد و شاکی گذشت

 به جرایم برخی در قانونگذار این وجود، با. شود محسوب خصوصی دعوای سقوط موجبات

 عمومی جنبه به را جرایم از برخی خصوصی جنبه خانوادگی و اجتماعی مصالح رعایت لحاظ

: 99۲1، شوری)آ 9شود.می ساقط نیز عمومی دعوای شاکی گذشت اعالم با ،داده رجحان هاآن

۱۴9) 

 عدالت هایجلوه تحقق و کیفری عدالت نظام در دیدهبزه سهم افزایش برای قانونگذار

 را گذشت قابل جرایم تعزیری، حبس مجازات کاهش قانون 99 ماده تصویب با ترمیمی

 است: نقد قابل زیر جهات از رویهبی توسعه این و است داده افزایش

 را او خسارت جبران و دیدهبزه با توافق جهت انگیزه ،جرایم اینگونه مجازات کاهش (الف

 (91: 9911)گرامی، . دهدمی کاهش

 محسوب گذشت قابل قضایی دستگاه در متشکله های پرونده از زیادی تعداد عمالً (ب

 غیر، مال انتقال کالهبرداری، مانند اهمیتی با جرایم ،جرایم این بین در اینکه خصوصاً. شوند می

 مانند جامعه عمومی آسایش علیه جرایم حتی و امضا سفید از سوءاستفاده امانت، در خیانت

 قابل قانونگذار رویه این که اندگردیده تلقی گذشت قابل مجعول سند از استفاده و جعل جرم

 اصطالحاً و استعداد با و باهوش افراد جرایم گونه این در غالباً که بزهکار چراکه. است انتقاد

                                                           
 بر اصل اسالمی مجازات قانون 9۰9 ماده طبق و است شده لحاظ استثنا یک عنوان به ایران کیفری قوانین در مقرره این -9

 و تعزیری حبس مجازات کاهش قانون 99 ماده موجب به 9۰۴ ماده اصالح با متأسفانه. است جرایم بودن گذشت غیرقابل

 که است گذشت قابل غیر جرایم از بیشتر پرونده، تعداد حیث از گذشت قابل جرایم عمالً نظر به گذشت، قابل جرایم توسعه

 .دارد منافات اسالمی مجازات قانون 9۰9 ماده در قانونگذار جنایی سیاست با امر این

 



 حکم اخذ در وی موفقیت و شاکی پیگیری صورت در بزه ارتکاب از پس هستند، سفید یقه

-واهمه و گریزندمی مجازات اجرای از او، رضایت اخذ و وی خسارت پرداخت با محکومیت،

 خود شکایت اثبات عهده از یا کنند نمی شکایت طرح به اقدام علت هر به که دیدگانی بزه از ای

 .داشت نخواهند آیند، نمی بر

 افزایش جرایم در صالحیت مستقیم دادگاه -3

 طور به هشت، و هفت درجه تعزیری جرائم"کیفری:  دادرسی آیین قانون 9۴۰ ماده موجب به

در توجیه این مقرره گفته شده است که نظر به کم اهمیت  ".شودمی مطرح دادگاه در مستقیم

ای شدن بودن جرایم درجه هفت و هشت و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و دو مرحله

ی مقتضی صادر شود. اما ، این نوع جرایم به صورت مستقیم در محاکم مطرح و رأرسیدگی

 مرحله دادسرا و دادگاه حفظ شده است.همچنان اصل رسیدگی کلی در دو 

( اعتقاد دارند که رسیدگی مستقیم ۱9۱ :991۱برخی صاحب نظران )یوسفی،هرچند 

 تحقیقات مرحله در بازپرس حضور بازتاب منفی ها مزایایی دارد و آثارها در دادگاهپرونده

 آوریجمع ،اوالً: بینندمی موضوع دو را در عیار تمام وجدانی اقناع لزوم نتیجه در و مقدماتی

 از بازپرس قضایی شأن وجود دلیل به دادسرا مرحله در مقدماتی تحقیقات انجام و دالیل کامل

-ثیرتأ بر تأکید امر، این نتیجه. باشدمی برخوردار دادگاه به نسبت باالتری مراتب به اهمیت

 را دالیل کلیه ،بازپرس که جهت بدین ،است موضوع از دادگاه قضات شناختیروان پذیری

 تحقیقات مرحله از شده ارسال پرونده به ایشان اعتماد نتیجه و است نموده آوریجمع

 دادرسی اطاله برای عاملی بازپرس، حضور ،ثانیاً .بود خواهد کافی تمرکز و دقت عدم مقدماتی،

 مقدماتی تحقیقات مرحله در وجدانی اقناع به که این به توجه با بازپرس که چرا بود؛ خواهد

 بازپرس عمده تأکید و نمایدمی صرف دالیل آوریجمع جهت را زیادی وقت باشد،نمی نیازی

 تحقیقات مرحله پایان از پس و است مقدماتی تحقیقات مرحله بر بازپرس، بدون هایمدل در

 دالیل همان به مجدداً نیز، دادگاه قاضی بازپرس، توسط متناسب قرار صدور و مقدماتی

 اطاله جز مرحله، دو در دالیل آوریجمع بنابراین،. کندمی بازبینی را هاآن واقع در و پرداخته

 آمدن دست به با بازپرس بدون مدل در کهحالی در داشت، نخواهد پی در را اینتیجه دادرسی

 متمرکز صورت به مرحله، این در و ارسال محاکمه مرحله به پرونده معقول، دلیل چند یا یک

 .شودمی پرداخته ترافعی کامالً فضایی در موجود دالیل به



 هایمدل از یکی عنوان به ایران، کیفری دادرسی در وجدانی اقناع دو وجود وضعیت

-می آوریجمع را دالیل بازپرس، ابتدا در دادسرا مرحله در. خوردمی چشم به بازپرس دارای

 شهود و متهم بین کند،می اخذ را کارشناسان نظریاتپردازد، می شهود شهادت استماع به کند،

 دادگاه، قاضی رسیدگی، مرحله به پرونده ارسال از پس و گذاردمی حضوری مواجهه جلسه

-دادرسی در را بازپرس وجدانی اقناع بودن اضافی که موضوعی. دهدمی انجام را کارها همان

ها من جمله کثرت پروندهاما در مقابل باید به واقعیات رسیدگی به  .کندمی اثبات کیفری های

 99۷9نظام قضایی ایران در سال  کار در محاکم نیز توجه نمود. تجربه ناموفق حذف دادسرا در

-ها میفق در دادگاهت در دادسرا، به رسیدگی بهتر و مؤید این نظر است که انجام تحقیقامؤ

 انجامد.

جرایم بیشتری مانند ازات حبس تعزیری، قانون کاهش مج 99ه با تصویب ماده سفانمتأ

و در صالحیت  9تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی درجه هفت محسوب شده

 های تحقیقات در این جرایم و بعضاًکه با توجه به پیچیدگی ۱اند،ها قرار گرفتهمستقیم دادگاه

                                                           
 حق از ممانعت و مزاحمت عدوانی، تصرف بزه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱9/۲/9911مورخ  99۱9/11/۷ نظریه -9

 اشخاص به متعلق اراضی و امالک که مواردی در 99۷1 مصوب( تعزیرات) اسالمی مجازات قانون 11۰ ماده موضوع

 مجازات تقلیل مشمول و گذشت قابل 9911 مصوب تعزیری حبس مجازات کاهش قانون 99 ماده طبق باشد، خصوصی

 های شاخص با آن انطباق در که است جرم قانونی مجازات یافته، تقلیل مجازات همین و است ماده این تبصره موضوع حبس

 دادرسی آیین قانون 9۴۰ ماده طبق و محسوب هفت درجه جرم 991۱ مصوب اسالمی مجازات قانون 91 ماده در مذکور

 جزای یا حبس ماه سه از بیش مجازات تعیین به دادگاه اختیار و شود می مطرح دادگاه در مستقیم طور به 991۱ مصوب کیفری

 اصالحات با 99۷9 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون 9 ماده ۱ بند اجرای در نقدی

 تأثیری کننده رسیدگی مرجع صالحیت در شود،( پنج درجه) نقدی جزای تعیین به منتهی است ممکن که بعدی الحاقات و

 .ندارد
 رفتارهای از بسیاری از زداییحبس آن وضع فلسفه تعزیری حبس مجازات کاهش قانون در»بدیهی است این استدالل که:  -۱

 ماده موجب به سویی از و نموده تعزیری حبس ماه 1 تا روز 91 به تبدیل و داده کاهش را مذکور بزه مجازات و بوده مجرمانه

 حبس جایگزین مجازات به تبدیل را ماه 1 تا حبس مجازات بایستمی الزاماً دادگاه 991۱ مصوب اسالمی مجازات قانون 11

 قانون 91 ماده در که معین موارد در آن مصرف و دولت مالی درآمدهای از برخی وصول قانون 9 ماده دوم بند موجب به. کند

 جرایم، این مورد در مجازات مالک و بوده معین نقدی جزای جرایم قبیل این مرتکبان مجازات آمده نیز حبس مجازات کاهش

 99 از مذکور مجازات وصول، قانون دوم بند موجب به و شده خارج حبس کیفر از جرم قانونی مجازات و بود نخواهد حبس

با توجه به « .گیرد می قرار دادسرا عام صالحیت در مذکور گرددمی محسوب 1 درجه که بوده ریال میلیون 1۰ تا ریال میلیون

 و دادگاه صالحیت تعیین مالک"اسالمی:  مجازات قانون ۷1 قانون مجازات اسالمی ناموجه است. ماده ۷1صراحت ماده 

 ".است ارتکابی جرم قانونی مجازات حبس، جایگزین مجازات به محکومیت حکم از تجدیدنظرخواهی

 



صویب های محوله، تبر بودن آن و نظر به واقعیات رسیدگی محاکم مانند کثرت پروندهزمان

 است.این مقرره قابل انتقاد 

 جرم با هامجازات و احکام تناسبعدم  -4

 و مطلق اهمیت وارده، صدمه میزان و نوع به توجه بدون که است مجازاتی ،نامتناسب مجازات

. شودمی اعمال یا وضع دیدهبزه تقصیر و شخصی خصوصیات ارتکابی، جرم نوع جرایم، نسبی

 تعیین انگاری،جرم در هادولت انحصاری و مطلق حاکمیت دوران اینکه به توجه با امروزه

 زیادی المللیبین اسناد است، گردیده سپری شهروندان مجازات و محاکمه و تعقیب و مجازات

 حقوق جهانی اعالمیه 1 ماده نمونه برای. اندکرده اشاره مجازات و جرم تناسب ضرورت به

 حقوق اروپایی کنوانسیون 9 ماده و سیاسی و مدنی حقوق المللیبین کنوانسیون ۷ ماده بشر،

 صریح صورت به را نامتناسب هایمجازات ممنوعیت و هامجازات و جرایم تناسب اصل ،بشر

 .اندداده قرار تأکید مورد ضمنی یا

 خصوص در روشنی و صریح مقررات ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در

 و مبانی به توجه با این وجود با. است نگردیده بینیپیش متناسبی ناهامجازات ممنوعیت

 قابل احکام بودن متناسب اصل انسانی، کرامت به آن ویژه توجه و اساسی قانون تدوین منابع

 .است استنباط

 قانون ۷9۷ و ،۷91 ،۷91 ،۷9۴ ،1۲۷ ،1۲۴ ،111 ،11۲ مواد به اجمالی نگاهی با

 با را آمیزخشونت جرایم ،موارد غالب در قانونگذار اوالً: که یابیمدرمی اسالمی مجازات

. است مغایر بشر خواهیعدالت احساس با روش این کهحالی در. است داده پاسخ خشونت

 مورد چندان را او جنایی شخصیت دهنده تشکیل هایلفهمؤ و مجرم شخصی خصوصیات ثانیاً،

 و علل تواندمی که مباالتیبی و احتیاطیبی موارد تمامی برای جمله از. است نداده قرار توجه

 به باشند، داشته مفرط خستگی و اخالقی حس فقدان خواهی، خود قبیل از مختلفی عوامل

 برای زندان مجازات تعیین کهحالی در. است کرده مقرر دیه و حبس مجازات یکسان طور

 تواندنمی اثری است شده مباالتیبی و احتیاطیبی حالت دچار مفرط خستگی اثر در که کسی

 به چند مواردی در ایران قانونگذار که داشت دور نظر از نباید را نکته این اما .باشد داشته

 وضع را مقرراتی علمی، شناسی دیدهبزه هاییافته تأثیر تحت آگاهانه، نا یا آگاهانه صورت

 قانون ۷۱۲ و 1۱ ،19 مواد ،۱1 ماده ب بند ،۱۱ ماده 9 بند به توانمی نمونه برای است کرده



 هرچند ایران تقنینی جنایی سیاست قلمرو در مقررات قبیل این. کرد اشاره اسالمی مجازات

 .است کیفری عدالت اجرای راستای در مثبتی گام نیست، نقص و عیب از عاری

 و جرم نوع» توانمی مجازات و جرم بین تناسب ارزیابی معیارهای از یکی عنوان به

 دادگاه دادرس ،معیار این به توجه با. داد قرار بررسی مورد را« مجرم شخصی خصوصیات

 مورد ارتکابی جرم شکل و وضعیت ماهیت، گرفتن نظر در با را ارتکابی جرم نوع باید نخست

 و( سالمتی وضعیت جنس، سن، مثل) شناختی زیست خصوصیات سپس و دهد قرار بررسی

 مرتکب( بیکاری و ثروت و فقر مثل) شناختی جامعه و( روانی اختالالت قبیل از) روانشناختی

ر.ک: سبزواری ) .نماید اعمال متناسب اجتماعی واکنش بتواند تا دهد قرار ارزیابی مورد را جرم

 و صادره حکم که است طرفین پرونده حق این گفت، بتوان شاید به بعد(999 :9911نژاد، 

. باشد داشته تناسب مرتکب وضعیت و ارتکابی جرم نوع با وی برای شده تعیین مجازات

و از کرد  مجازات نامتناسب و شدید مجازات با تواننمی را مجرمی هیچ بنابراین از سویی

 دیده در مجازات مناسب مرتکب را نادیده انگاشت.توان حق جامعه و بزهسوی دیگر نمی

گذشت و کاهش اقل و اکثر جرایم قابل برخی جرایم با حکم کلی تنصیف حد کاهش مجازات

و تبدیل مجازات حبس برخی جرایم که در این قانون اتفاق افتاده است جدای از اینکه با 

واقعیات جامعه و لزوم برخورد شایسته با جرایمی مثل سرقت و ... تطبیق ندارد، مجازات 

 (۱1 :9911، گرامی)دهد. جایگزین مناسبی را به قضات برای اعمال آن به جای حبس نمی

 در ما قوانین در ایکننده امیدوار و روشن نقاط چند هر گفت توانمی نتیجه انعنو به

 به احترام و کیفری حقوق به حیثیت اعاده جهت اما دارد وجود مجازات و جرم تناسب راستای

 جدید مقررات سلسله یک بینیپیش و موجود قوانین اصالح و بازنگری انسان، ذاتی کرامت

 در دیدهبزه تقصیر دادنِ دخالت و شخصیت پرونده تشکیل لزوم مورد در خصوصاً ،آورالزام

های مهمی چون کاستن از مجازات و صرفاً است ضروری امری مرتکب کیفری مسئولیت میزان

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کمکی به اصل الزم تناسب بین  99حبس، مانند ماده 

 کند.جرم و مجازات نمی

 

 

 



 گیرینتیجه

 را گذشت قابل جرایم تعزیری، حبس مجازات کاهش قانون 99 ماده تصویب با قانونگذار

 است: نقد قابل زیر جهات از رویهبی توسعه این و است داده افزایش

 را او خسارت جبران و دیدهبزه با توافق جهت انگیزه ،جرایم اینگونه مجازات کاهش -9

 .دهدمی کاهش

 قضایی مانند کالهبرداری، دستگاه در تشکیل شده مهمهای  پرونده از زیادی تعداد عمالً -۱

 عمومی آسایش علیه جرایم حتی و امضا سفید از سوءاستفاده امانت، در خیانت غیر، مال انتقال

 رویه این که شوند می محسوب گذشت مجعول قابل سند از استفاده و جعل جرم مانند جامعه

 پیگیری صورت در بزه ارتکاب از تواند پسمی بزهکار چراکه ؛نمایدمی انتقاد قابل قانونگذار

 از او، رضایت اخذ و وی خسارت پرداخت با محکومیت، حکم اخذ در وی موفقیت و شاکی

 شکایت طرح به اقدام علت هر به که دیدگانی بزه از ایواهمه و گریزندمی مجازات اجرای

 .داشت نخواهند آیند نمی بر خود شکایت اثبات عهده از یا کنند نمی

 از داشت. خواهیم زمان مرور شمول جهت تریکوتاه مدت مجازات، کاهش میزان با -9

 ناکارآمدی و کوتاهی دلیل به نباید حق این و است جامعه حقوق از بزهکاران کیفر که آنجایی

 شمول جهت متناسب و متعارف مهلت تعیین رو این از شود زمان مرور مشمول قضایی مراجع

 .است الزم زمان مرور

 وی به وعید و وعده و دیده بزه تطمیع با مرتکب ،مهم جرایم از بسیاری در که آنجایی از -۴

ساله طرح شکایت در  یک زمان مرور تعیین اندازد،می عقب به را کیفری شکایت طرح عمالً

 دیدگانبزه حق در اجحاف و حقوق تضییع باعث قانون مجازات اسالمی، 9۰1راستای ماده 

 .است نقد قابل ،اهمیت با جرایم خصوص در مقرره این نگارنده نظر به ،است

ید این نظر است که مؤ 99۷9نظام قضایی ایران در سال  تجربه ناموفق حذف دادسرا در -1

ه با تصویب سفانانجامد. متأها میانجام تحقیقات در دادسرا، به رسیدگی بهتر و موفق در دادگاه

ازات حبس تعزیری، جرایم بیشتری مانند تصرف عدوانی، ممانعت از قانون کاهش مج 99ماده 

-ها قرار گرفتهدرجه هفت محسوب شده و در صالحیت مستقیم دادگاه ،حق و مزاحمت ملکی

بر بودن آن و نظر به زمان های تحقیقات در این جرایم و بعضاًکه با توجه به پیچیدگی اند،

 .ب این مقرره قابل انتقاد استهای محوله، تصویانند کثرت پروندهواقعیات رسیدگی محاکم م



 مجازات و جرم تناسب راستای در ما قوانین در ایکننده امیدوار و روشن نقاط چند هر -1

 و بازنگری انسان، ذاتی کرامت به احترام و کیفری حقوق به حیثیت اعاده جهت اما دارد وجود

 لزوم مورد در خصوصاً آورالزام جدید مقررات سلسله یک بینیپیش و موجود قوانین اصالح

 مرتکب کیفری مسئولیت میزان در دیدهبزه تقصیر دادنِ دخالت و شخصیت پرونده تشکیل

قانون  99های مهمی چون حبس، مانند ماده کاستن از مجازات و صرفاً است ضروری امری

 کند.جرم و مجازات نمیکاهش مجازات حبس تعزیری، کمکی به اصل الزم تناسب بین 
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Criticism Of Article 11 Of The Law On Reducing The Punishment Of 

Imprisonment 

 

Abstract 

Imprisonment is one of the main punishments in the legal systems of countries. With the 

passage of the law reducing the punishment of imprisonment, the application of this 

punishment has changed. For example, Article 11 of this law has an important role in creating 

a new criminal policy by developing forgivable crimes and halving the minimum and 

maximum amount of imprisonment.In the present study, the effects of the status of this 

article, both direct and consequential, have been discussed and the criticisms against it have 

been divided into four parts, including: shortening the duration of the passage of time; 

Forgiveness of important financial crimes and crimes against public welfare; Increase of 

crimes in the direct jurisdiction of the court and disproportion of sentences and punishments 

with the crime; Has been investigated. 

Keywords: proportionality of punishment, competence, reductionof imprisonment, 

forgivable, lapse of time. 

 


