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Abstract 
The Act of Reduction of the Ta’zir Imprisonment Punishments (2020) has 
adopted minimalistic attitude regarding imprisonment. Prison overcrowding, 
which is a result of increment in prison population and incarceration policies 
has increased the costs of custody of inmates and led to crisis in the 
management of prisons. Meanwhile, The Act of Reduction has sought to reach 
criminal minimalism and decarcerate prison population by reducing the 
imprisonment of some criminal offences such as kidnapping, making lots of 
others like defalcation, forgery in unofficial documents, fraud, and some cases 
of theft forgivable and shrinking the minimum and maximum of the 
imprisonment to half. However, precipitancy in codification of this Act and 
extreme attitude towards decarceration has marginalized the moral attraction of 
law and justice, leading to the creation of the presumption of commodification 
of punishments and has developed the atmosphere of bargaining to resolve 
disputes which would undermine deterrence of the punishments. 
 
Keywords: Ta’zir Imprisonment, Criminal Minimalism, Decarceration, 
Punishment, Commodification of the Criminal Law 
 
1. Introduction 
The Act of Reduction of the Ta’zir Imprisonment Punishments (2020) 
implementing fundamental amendments in the Islamic Penal Code (2013) has 
adopted minimalistic attitude towards punishments and specifically 
imprisonment. Prison overcrowding, which is a result of increment in prison 
population and incarceration policies has increased the costs of custody of 
inmates and led to crisis in the management of prisons. Meanwhile, The Act of 
Reduction has sought to reach criminal minimalism and decarcerate prisons’ 
population by reducing the imprisonment of some criminal offenses such as 
kidnapping and making many others including defalcation, fraud and specific 
sorts of theft with definite value forgivable and shrinking the minimum and 
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maximum of the imprisonment to half in 4th til 8th degree T’azir punishments 
and facilitating the application of mitigating factors. Accordingly, the rules on 
plurality of the crime and recidivism have been completely evolved and the 
discretion of the courts in aggravating the punishment in cases of plurality and 
recidivism has been restricted. The Motto of the Act is that the experiment of 
imprisonment and the maximized use of it have been unsuccessful in providing 
the goals of the legislature and controlling criminality and therefore revising the 
old policies is an unavoidable necessity. 
 
2. Methodology 
The methodology of the article is descriptive-analytical approach which has 
accomplished research on various literatures in criminal sciences (including 
books and articles) and the articles of the Act of Reduction of the Ta’zir 
Imprisonment Punishments and analyzed them. 
 
3. Results and discussion 
The perspective of the Act of Reduction of the Ta’zir Imprisonment 
Punishments shows the insight towards decarceration is not an outcome of 
criminological or penological studies on the harmful consequences of prison 
and is in fact free of liberal approaches towards imprisonment. The enactment 
of the Act shortly after the enactment of the Act on Aggravating the Punishment 
of Pouring Acid and the Protection of the Victims (2020) which has 
considerably increased imprisonment and has prohibits the application of 
mitigating factors from the court and repealing of some articles of the 
aforementioned Act such as accelerating in crime according to the Act of 
Reduction depict a kind of chaos in the management of criminal policy making 
in Iran which on the one hand, tends to increase imprisonment and on the other 
hand, contemplates diminishing and decarcerating. Also, the enactment of the 
Act on Protection of the Juveniles (2020), which has unconventionally 
Increased the imprisonment even in unintentional offences, is another instance 
of such chaos. Indeed, three acts which were enacted shortly after each other, 
rival each other in approaches and attitudes of the legislatures, the reason being 
lack of a fixed expertise board in legislating, the main calamity in the legislation 
in Iran. 

precipitancy in codification of this Act, the lack of criminological and 
penological basis, extreme attitude towards decarceration paired with tendency 
towards financial punishments such as fines has marginalized the moral attraction 
of law and justice, leading to the creation of the presumption of commodification of 
punishments and has developed the atmosphere of bargaining to resolve disputes 
which would undermine deterrence of the punishments. Certainly, 
decriminalization and depenalization would be preferable to resolutions such as 
making the Ta’zir punishments forgivable and nonstandard decreasing them. 
Granting a vast authority to courts in order to mitigate criminal sanctions even in 
cases of plurality or recidivism, in which aggravating the punishment is mandatory, 
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is ponderable and would practically confront the judges with the accusation of bias 
and nonconformity with neutrality. 
 
4. Conclusion 
The appropriate resolution to mitigate the problematic of the Act of Reduction 
would be revising it and omitting decreasing rules such as irregular halving the 
imprisonment and the mitigating institutions. The Act has been enacted without 
sufficient scientific studies just in order to decarcerate and lighten the burden of the 
justice system. It would be neither deterrent nor just in the current state and the 
criminal statistics show an increase in street crimes like theft and snatching after 
coming the Act into force which demonstrate the Act is unable to guarantee the 
general goals of the punishments including dispensing justice, protecting of the 
rights of victims, rehabilitating the offender and preventing the crime. 
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 (  1399حبس تعزیری ) گرایی در قانون کاهش مجازات کمینه

 های فراروی آن و چالش 

 

   1هادی رستمی 

   2مهری برزگر

 
 

 چکیده 
(،  1392( با انجام اصالحات بنیادین در قانون مجازات اسالالالم) )1399ری )قانون کاهش مجازات حبس تعزی

ها که ثمرة افزایش جمعیالالت  ای در قبال مجازات حبس اتخاذ نموده است. ازدحام زندانگرایانهرویکرد کمینه
روبرو    گرا است، هزینة نگهداری زندانیان را باال برده و مدیریت زندان را با بحرانهای حبسکیفری و سیاست

ربالالای)،  هالالا، ماننالالد  دمساخته است. در این شرایط، قانون کاهش با کاسالالتن از میالالزان حالالبس برخالال) از جرم
های خالالاب بالالا  پذیر نمودن شمار قابل توجه) از جرایم، نظیر خیانت در امانت، کالهبرداری و سالالرقتگذشت

ال نهادهای ارفاق) بالاله دنبالالال  ها به نصف و تسهیل در اِعممبالغ مشخص و تقلیل حداقل و حداکثر حبس  ن
حال، شتاب در تدوین این قانون، فقدان  زدای) از زندان است. با اینزدای) و تراکمگرای) از رهگذر زندانکمینه

هالالای مالالال)  زدای) به موازات گرایش بالاله مجازاتشناخت) و کیفرشناخت)، رویکرد افراط) به حبسمبان) جرم
پذیر، جاذبة اخالق)ِ قانون و عدالت را به حاشیه رانده و به انگارة  گذشتهای مانند جزای نقدی، افزایش جرم

زنالالد و کالالارکرد بازدارنالالدة قالالانون را  زن) بالالرای مصالالالحه دامالالن م)ها و ایجاد فضای چانهکاالی) شدن مجازات
 نمایدتضعیف م)

 

 ی) شدندای)، مجازات، کاالگرای)، زندانگرای)، تقلیلحبس تعزیری، کمینه  واژگان کلیدی: 
 
    همدان، ایران.  ،دانشگاه بوعل) سیناگروه حقوق   استادیار. 1
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 مقدمه 

انگالاری، کیفرگالذاری، کیفرگزینال) و  دة بزهکالاری، یعنال) جرم باله پدیال  سیاسالتِ جنالای) ایالران در پاسال  

های اخیر )دهة نالود  ها و تحوالت فراوان) داشته که در سال کیفرده)، در ادوار تاریخ) گوناگون، دگرگون) 

ویژه بحران ناشال) از تالورم جمعیالتِ  خورشیدی(  شکارا متأثر از مشکالتِ عمل) دستگاه عدالت کیفری به 

هالا در  باشالد. در واقال ، قالب  و بسالط مجازات های نگهداری زنالدانیان م) افزایش هزینه ها و  کیفری زندان 

های تعزیری که منشاء شرع) ندارنالد، بیشالتر تالابع) از  ویژه در قلمرو مجازات نظام عدالت کیفری ایران، به 

گرایانه و مصالال  حکمرانال) اسالت. قالانون کالاهش مجالازات حالبس  های حقوق) و مالحظات فایده واقعیت 

ترین  االجرا شالده اسالت،  خالرین و تالازه که در یازدهم تیرماه همان سال الزم   1399/ 2/ 23عزیری مصّوب  ت 

حالبس تعزیالری و گسالترش    هالا، کالاهش مجالازات گذاری ایران برای تعدیل مجازات های نهاد قانون تالش 

 نهادهای ارفاق) است. 

 جدید قالوة قضالاییه دربالارة  گذاراِن( که از نگرش سیاست 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) 

گرای)ِ کیفری را اتخاذ نموده است. کاربسالت ایالن نالو   گیرد، در ظاهر  نوع) کمینه زدای) نشأت م) زندان 

سازی حقوق کیفری از رهگذر نصف کالردن حالداقل و  گذار به دنبال کوچک سیاست، سبب شده که قانون 

هالا بالر  یالد. تالراکم  تبالدیل برخال) مجازات های قابل گذشت یا کاهش یا های تعزیرِی جرم حداکثر حبس 

گیری قالانون مالذکور را  ها در پیشگیری از جرم و اصالح بزهکالاران، زمینالة شالکل ها و ناکار مدی  ن زندان 

سازی ِاعمال نهادهای ارفاق) ماننالد تخفیالف، تعلیال ،  فراهم نموده است. کاهش مجازات حبس و نیز  سان 

های جایگزین حبس در قانون جدیالد بالیش  توسعة قلمرو مجازات    زادی و مراقبت الکترونیک) و نظام نیمه 

دارد که قانون کاهش باله دنبالال  از هر چیزی از وجود نوع) بحران در ادارة نظام عدالت کیفری پرده بر م) 

رفت از  ن است. در واق ، پیام این قانون،  ن است که تجربالة زنالدان و اسالتفاده حالداکثری از  ن در  برون 

گذار و مهار بزهکاری ناتوان بوده است و در نتیجه بالازنگری  ایران، در تأمین اهداف قانون   جمهوری اسالم) 

 ناپذیر است. های پیشین ضرورت) اجتناب در سیاست 

گیالرد، موضالوع) در قلمالرو  گرای) قالرار م) که در مقابلِ بیشالینه   1گرای)( کیفری گرای) )حداقل کمینه 

دارد. رویکالرد    2دولالت حالداقل گیالرد کاله ریشاله در اندیشالة  فلسفة حقوق کیفری و کیفرشناس) قالرار م) 

های دولالت را باله طالرز چشالمگیری کالاهش داده و در مقابالل، سالاحت  زادیِ عماللِ  گرا، مسؤولیت کمینه 

شالرّ  عنوان  دهد. دولت در چنین نگاه)، به های اجتماع) و فردی  نان را افزایش م) شهروندان و مسؤولیت 
هالای شالهروندان را  و فعالیالت   تالر شالود، بسالتر  زادی هالر قالدر بالزر    شود؛ شّری که قلمداد م)   3ضروری 

 
1. Criminal Minimalism  

 .1396غالم)، حسین،  های مرتبط با  ن، نک:  جمهها و ترگرای) و مقاله. برای اطال  بیشتر در مورد کمینه2
3. Necessary Evil  
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رو، ضرورت دارد کالارکرد کیفالری دولالت  سازد. از این  نان را محدودتر م)  تر و ساحت  زادی عمل کوچک 

های یکدیگر تعریالف شالود  اندازی تقلیل یافته و تنها به حفظ نظم و امنّیت و حمایت از افراد در برابر دست 

(، هرچند به لحاظ مبالان) نظالری بالا  1399(. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) 221:  1399)رستم)،  

گرا در استفاده از مجالازات حالبس  کم در نتیجه، به سیاست حداقل باشد، امّا دست نگرش مذکور بیگانه م) 

  تا حدودی وفادار است. قانون کاهش که با عنوان طرح دو فوریت) به مجلس شورای اسالم) تقالدیم شالده 

اجراها از رهگذر تقلیل یالا تبالدیل مجالازات حالبس و پیشالنهاد  بود، در ظاهر به محدودسازی نظام ضمانت 

 اندیشد.   های زندان م) استفاده از جایگزین 

های مجالازات  سازیِ حقوق کیفری، به شرح) که خواهد  مد، در پرتو مبان) و نظریه حال، کمینه با این 

های  ، قابل دفا  است و نفالسِ بحالران در ادارة زنالدان و هزیناله و در چارچوب یک سیاستِ جنای) منسجم 

گرا نخواهد بالود. در واقال ، بالدون داشالتن پشالتوانة نظالری،  های کمینه مربوط به  ن، مجوز ِاعمال سیاست 

ای برای نظام عدالت کیفری نداشالته و حتال)  ها، ثمره پذیر نمودن  ن کاهش میزان حبسِ جرایم و گذشت 

و مشکالت) دامن زند. هدف و فرضیة اصل) این مقالاله،  ن اسالت کاله قالانون کالاهش    ها تواند به چالش م) 

زدای) افتالاده و در  گرای) و زنالدان ( بدون تکیه بر مبان) نظری در دام تقلیل 1399مجازات حبس تعزیری ) 

در    زدگ) دیده و حت) متهم را نادیده گرفته است. در کنار فقدان مبان) نظالری، شالتاب این میان، مناف  بزه 

سالازی حقالوق کیفالری از  تدوین قانون که ایرادهای چشمگیری را سبب شده و نیز گالرایش باله خصوص) 

انگالاری و کیفرگالذاری، نظالم  ها، در شرایط) کاله اسالا ِ جرم ها و مجازات پذیر نمودن جرم رهگذر گذشت 

ه ایالن  هالای دیگالری نیالز وجالود دارد کالباشد، مناقشات و چالش عموم) و مالحظات مربوط به عدالت م) 

 ها عاجز و ناتوان است.  قانون از حلّ  ن 

، کاله زیالن  1399این مقاله بر  ن است که با تمرکز بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیالری مصالّوب  

گرای) در  شود، ضمن طرح و تحلیل دورنمالای) از مبالان) کمیناله پَس به اختصار »قانون کاهش« نامیده م) 

گالذار باله مجالازات حالبس،  مزگشالای) از رویکردهالای تالازة قانون (، از رهگالذر ارزیالاب) و ر 1قانون مذکور ) 

( را بررسال) انتقالادی نمایالد و سالرانجام، راهکارهالا و  3های فالراروی  ن ) ( و چالش 2پیامدهایِ این قانون ) 

 پیشنهادهای) را عرضه کند.  

 

 گرایی در قانون کاهش. مبانی کمینه1

عنوان میالرا  ارزشالمند سالنّت د امروزه بالهکرا به حقوق کیفری، هرچنگرای) و نگرش کمینهکمینه

ورزی فلسف) دارد. دفا  از حقالوق شود، امّا پیشنة دراز هنگ) در تاری  اندیشهلیبرالیسم شناخته م)

ویژه افکالار کیفریِ حداقل) ریشه در  راء نویسندگان عصر روشنگری )سدة هجالدهم مالبالدی( و باله

گالذاران خالوب نویسالد: »قالانونالقوانین« م)»روح  شارل دو منتسکیو دارد. منتسکیو  در اثر مشهور
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کنند از وقو  جرایم جلوگیری کنند و به کوشند جرایم را کمتر کیفر دهند، بلکه بیشتر سع) م)م)

کاله باله  نهالا شالکنجه بدهنالد و بالر سالخت) و شالدّت کیفالر مردم اخالق خوب تعلیم دهند، نه ایالن

هالای فیلسالوفان سنّت لیبرالیسم با الهالام از نگرش(. بعدها  197-198:  1362بیافزایند.« )منتسکیو،  

کنالد و  باله گرای) را در عرصالة سیاسال) و مالدیریت کیفالری تالروی  م)دورة روشنگری، ایدة حداقل

در   1و کاربستِ اصل  خرین راهکالار  اجراهاضمانت  سازی نظامکمینهبر  موازات دفا  از دولت کمینه،  

نالامطلوب مجازات به دلیل داشتن پیامدهای انداز، ن چشمنماید. در ایقلمرو حقوق کیفری تأکید م)

مورد استفاده قرار گیالرد. حکومالت در صالورت) راه چاره در برخورد با بزهکاری   خرین    بةباید به مثا

سالایر   کاله  گالرددمتوساّلل    مجالازاتاالجرا نمالودن یالک رفتالار اجتمالاع) باله  به منظور الزم  تواندم)

یا   ای مدن)، اداری یا اجتماع) در رسیدن به هدف موردنظر ناتواناجراهاجراها، نظیر ضمانتضمانت

 (. Wendt, 2013: 85)  باشند  ناکار مد

واکنش دولالت   ،عمال قانوناِ  ةگذاری و حوزقانون  ساحتبا ایجاد موانع) در    راهکاراصل  خرین   

انگالاری و رمباله مرحلالة جسازد. کاربرد این اصالل فقالط  های شهروندان منطق) م)را در قبال کُنش

 گیالرد؛و کیفردهال) نیالز مالورد توجّاله قالرار م)  کیفرگزین)  قلمروو در    شودمحدود نم)  کیفرگذاری

و  نظالر داشالتههالای کیفالر  تعیین مجازات بیشتر باید باله جایگزین  مقامسان، قاض) کیفری در  بدین

تجالویز و سیده باشالند،  ر  بستبه بن  هاحل خرین راهکار و در فرض) که همه راه  مثابةمجازات را به  

گذاری کیفری بایالد سالاحت  زادی گونه که قانون(.  همان951-952:  1398)رستم)،    نماید  تعیین

های اساس) جامعه مورد تهدید و تعالر  اشخاب را پا  داشته و تنها در موارد استثنای) که ارزش

د به راهکارهای جایگزین یا انگاری رفتار روی  ورد، قاض) کیفری نیز بایگیرد، به جرمجدی قرار م)

 های خفیف بیاندیشد.مجازات

 

 گرایانه. مالحظات فایده1. 1

هالا ثمالرة ویژه در مراحاللِ کیفرگزینال) و اجالرای مجازاتگرای) و توسل به  خرین راهکالار بالهکمینه

) گرایالان همگرایالگرایاناله اسالت و بالا رویکردهالای مکافاتویژه از نالو  فایدههای پیامدگرا و بهنظریه

هالا را کم در محالدودة عمالل، غالر  و غایالت مجازاتگرایالان دسالترو، مکافاتچندای) ندارد؛ از این

های حبس و اِعمال نهادهای ارفاق) چندان خوشبین نبوده اجرای عدالت دانسته و به نظام جایگزین

جالازات، حقیقالت و غایالت مفهالوم مپندارند. در ایالن دیالدگاه،  ها را مغایر با عدالت م)و توسل به  ن

عدالت است؛ هرچند ممکن است عطوفت با مجازات همراه شود، لکن فرد مجرم نبایالد هالید دلیلال) 

کالم تالا (. در ایالن تفکالر، کیفردهال)، دسالت66:  1392برای امید بستن به  ن داشته باشالد. )کانالت،  
 

 Husak, 2004: 207-235انگاری و مرور انتقادی  ن، نک:  در مورد کاربستِ »اصل  خرین راهکار« در جرم 1.
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در مقابالل،   1نفساله امالر مالذموم) نیسالت.کنالد، فال)های اجتمالاع) را نماینالدگ) م)که ارزشزمان)

دارنالد. از نظالر  نالان،   را در زمرة امور شر قالرار داده و نگالاه ابزارگرایاناله باله  ن  گرایان، مجازاتیدهفا

است، لیکن در صورت) که وجود  ن خیر بیشتری به بالار  ورد و در  شرهرچند مجازات در ذات خود 

جالرم یالا   مجمو ، خیر ناش) از  ن بر شرش فائ   ید و در عمل اهداف مثبتال) ماننالد پیشالگیری از

گرایان، کیفرهالا، هرچنالد باله به بالاور فایالده  2پذیر است.اصالح و درمان به دنبال داشته باشد، توجیه

نتای  خوب منجر شوند و در جهت افرایش خیر عموم) و تقلیل شرّ عموم) به کار  ینالد، همننالان 

ر زمرة امالور مالذموم در ذات و ماهیت خود شر تلق) شده و در ارزیاب) نهای)  ثار و نتای  گوناگون، د

شود کاله در راسالتای نفسه شری تلق) م)(.  بنابراین، کیفر ف)Lyons, 1972: 340گیرند )قرار م)

ای سامان داده شود که موجب کاسالتن از گونهکاهش رن  افراد قابل توجیه است و در نتیجه باید به

( Von Hirsch, 1992: 63)شرّ عموم) گردد، به نحوی که در غیاب  ن، شرّ موجود افزایش یابالد. 

رونالد و در این تفکر، مالحطات مربوط به عدالت و فضیلت کنار گذاشالته شالده و یالا باله حاشالیه م)

ها در برخالورد بالا گذاران جنای) بیشالتر منالاف  عمالوم) و مالدیریت هزینالهنگران) و دغدغة سیاست

 بزهکاران است. 

( باله لحالاظ خاسالتگاه و 1399ی )گرای) در قانون کاهش مجازات حبس تعزیالرگمان، کمینهب)

فایالده اسالت. البتاله، قالانون مالذکور، نسالخة   -گرای) و نظام هزینهمبان) بیشتر متأثر از سامانة فایده

زدگ) در تدوین و اجرا، مبان) نظری  ن را تضعیف نمالوده اسالت. گرای) است و شتابناقص) از فایده

ی و سنگین شدن بار دستگاه عدالت کیفالری های کیفرها و تراکم زیاد پروندهافزایش جمعیت زندان

گذاران جنای) را به این سو کشانده که با تر از همه، هزینة زیاد نگهداری از بزهکاران، سیاستو مهم

هالا ها و گشایش در شرایط برخورداری از نهادهای ارفاق) انالدک) از بحرانبازنگری در میزان مجازات

 را مدیریت نمایند.  

عنوان  ن، کاهش مجازات حبس تعزیری و نیز کاستن از شمار طرح، با توجّه بهکانون توجّه این  

گرای) در ایران بیش از  نکاله از یالک منظومالة رسد که کمینهترتیب، به نظر م)زندانیان است. بدین

اندیش) سری  در قبال مشکالت نظام عالدالت فکری ناش) شود، اقدام) از سَرِ اجبار و اضطرار و چاره

گذاران کیفری، پیامدگرایاناله یالا باله های  ن است. در واق ، رویکرد سیاستمدیریت هزینه  کیفری و

های عین) و عمل) دستگاه گرایانه بوده و بیشتر به دنبال پاس ِ فوری به واقعیتتر، عملعبارت دقی 

 
 1399. در خصوب کیفرگرای) در جامعه ایران و نتای  یک تحقی  میدان) در این خصوب، نک: صفاری و دیگران، 1

 و در مورد پیشینه و خاستگاه این نظریه، نک:1392بخش،  های گوناگون  ن، نک: فرحگرای) و خوانش. در مورد فایده2
Binder, 2000: 161-162 
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ذار را به گگرایانه بوده است، قانونهای پیشین که حبسسیاست  1باشند. در ظاهر، ارزیاب)قضای) م)

اند، مفید و کار مد نبوده و حتال) های قبل) به بار  وردهاین نتیجه سوق داده که نتایج) که مجازات

( 1395های توسالعة کشالور )قانون احکام دائم) برناماله  38اند. در همین راستا، مادة  ساز بودهبحران

های تبدیل  ن به مجازاتو محکومیت حبس و    کاهش عناوین مجرمانهنیز قوة قضاییه را مکلّف به »
« و تهیالة راجراهای غیرکیفری مؤث، جایگزین کردن ضمانتجرایمها و سازی مجازاتدیگر و متناسب

نموده است. البته، قانون کاهش، به جای دنبال کردن راهبالرد کالاهش  دولت  طری   از  لوای  موردنیاز

هالا را اتخالاذ نمالوده کاله گالاه جازاتزدای) از رفتار، سیاست تقلیل و تبدیل معناوین مجرمانه و جرم

 شود. غیرمستقیم به تحریف واقعیتِ جرم نیز منجر م)

 

 گرایی و تحریف واقعیِت جرم . تقلیل 2.  1

هالا نداشالته و  گرای) در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، نگاه الغاءگرایانه به جرایم و مجازات کمینه 

رو، تصالویر محالدودی از  ایانه و کاهنده است و از ایالن گر طور که از عنوان طرح هویدا است، تقلیل همان 

گرای) در مباحث نظری فلسالفة حقالوق کیفالری، بیشالتر   دهد. ُمراد از کمینه گرای) را انعکا  م) کمینه 

زدای) و کیفرزدای) است که قانون کاهش با ایالن  ها از رهگذر جرم سازی قلمرو جرایم و مجازات کوچک 

ربای) و جنایت  ون مذکور، کاستن از میزانِ حبس برخ) جرایم مانند  دم مفهوم بیگانه است. رویکرد قان 

های مالال) و تنصالیف  ویژه جرم پذیر کردن شمار قابل توجه) از جرایم دیگر به عمدی بر عضو و گذشت 

ها از حیث حداقل و حداکثر است که خود این سیاست، به دلیل  نکاله مبالان) نظالری قابالل  مجازات  ن 

دهالد. طیالف  گرای) را انعکالا  نم) تأمل بوده و برداشت جام  و فراگیالری از کمیناله  قبول) ندارد، قابل 

هالا محالل تردیالد اسالت، در قالوانین  های) که اساِ  جرم بودن  ن قابل توجه) از جرایم متروک یا جرم 

هالا را حالذف و قلمالرو  توانست  ن کیفری ایران وجود دارند که قانون کاهش با یک سیاست منطق) م) 

گذار ترجی  داده باله  تر نماید. برعکس، قانون یفری ایران را محدودتر و ساحت  زادی را فراخ زرادخانه ک 

تواند در عمل به  پذیر کند که این سیاست م) ها را گذشت زدای) از عناوین کیفری، بیشتر  ن جای جرم 

ا نالاظر باله جالرایم  های) ورودی به دادسالراه حال، از  نجای) که بیشتر پرونده الغای جرم بیانجامد. با این 

علیه اموال و مالکیت، مانند کالهبرداری، سرقت و خیانت در امانت است، قانون اخیر بدون تردید تالأثیر  

 ها خواهد گذاشت.  ها و تلطیف مجازات زدای) از زندان چشمگیری در تراکم 

  کنالد و  ن را باله یالک حال  گمان، واقعیت جالرم را تحریالف و ابطالال م) پذیری، ب) رویکرد گذشت 

کم  انگاری و کیفرگذاری به خاطر نظم عمالوم) و دسالت دهد. اساِ  جرم خصوص) و شخص) تقلیل م) 

 
رو، ادبیالات ر و تشکیالت مشخص) برای محک و ارزیاب) سیاست جنای) در ایالران وجالود نالدارد و از ایالن. البته، ساختا1

 و بعد.    808: 1398زاده، به شدت فقیر است. در این رابطه، نک: نوبهار و تق)مربوط به مقولة ارزیاب)  
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صورت، نباید تفاوت) میان حقوق کیفری  در انتزا ، مالحظات مربوط به اجرای عدالت است؛ در غیر این 

ی  دیده از یک جرم) که مجازات  ن حبس یالا جالزا و حقوق خصوص) وجود داشته باشد. با گذشت بزه 

شالود. وانگهال)، در شالرایط)  های عموم) است، ماهیت جرم و مجازات ابطال م) نقدی یا دیگر مجازات 

ها در  دیالده گیالرد و ارادة اشالخاب ماننالد بزه گالذار شالکل م) انگالاری باله خواسالت قانون که نظالام جرم 

اقعیالت  ها(، و دیالده شود با رضالایت اشالخاب )بزه صورت، چگونه م) گیری  ن تأثیری ندارد، در  ن شکل 

جرم را که یک پدیدة عموم) است، ابطال و تحریف کرد. این نو  ابطال، در عمالل نیالز چنالدان حقالوق  

پذیر کالردن بزهکالار در  های عدالت ترمیم) که به مسالؤولّیت کند و حت) با  موزه دیده را تأمین نم) بزه 

 اندیشد، بیگانه است. های ترمیم) م) پرتو واکنش 

انگاری و کیفرگذاری که با ابتناء بر مصال   قابل گذشت«، با اسا ِ جرم   بنابراین، نفسِ عنوان »جرم 

گیرد، در تعار  بوده و ایالن  عموم) و نظم اجتماع) و با تکیه بر مالحظات هنجاری مشخص شکل م) 

ها  مشکل) است که نظام حقوق) ایران همواره با  ن درگیر بوده است. این رویکرد که در برخال) نوشالته 

(،  162: 1400سازی حقوق کیفری« تعبیر شده اسالت )نالک: روسالتای) و رحمانیالان، ) به جریان »مدن 

موجب اختالط حقوق کیفری و حقوق مدن) شده و مرزهای مسؤولیت کیفالری و مسالؤولیت مالدن) را  

رنگ و تضعیف نمالوده اسالت. سیلسالت  ها کم عنوان هدف اصل) مجازات برهم زده و مناف  عموم) را به 

زدایال) از  های کیفالری و تراکم ، بیش از  نکه دغدغة مختومه کالردنِ سالری ِ پرونالده مدار دیده جنای)ِ بزه 

هالا از رهگالذر توجاله باله  دیالدگان و توانمندسالاری  ن دعاوی را داشته باشد، بیشتر به تأمین حقوق بزه 

هالای مشخصال) ماننالد  نیازهای روان) و مال) و پرداخت خسارت و غرامت فالوری در چالارچوب مکانیزم 

 دیدگان نظر دارد. از بزه  صندوق حمایت 

 

 گرایی  . پیامدهاِی کمینه 2

ای باله  گرایاناله و عمل   گرایاناله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، به شرح) که گفته شالد، نگالاه فایده 

سازی نظام عدالت کیفالری باله  ها داشته و نگرش نویسندگان این قانون، معطوف به سبک نظام مجازات 

هالای قابالل گذشالت، تقلیالل  های) مانند توسالعة جرم در همین راستا، مؤلفه ویژه نهاد زندان بوده است.  

های مقرر در قانون به نصف، توسعة قلمرو شمول نهادهای ارفالاق) و تأکیالد بالر  حداقل و حداکثر حبس 

 گذار قرار گرفته است. هایِ حبس بیشتر مورد توّجه قانون جایگزین 

 

 پذیری جرایم . گذشت 1.  2

یِ ایران، اصل بر این است که جرم، قابل گذشالت نبالوده و قاباللِ گذشالت بالودن  در گسترة حقوق کیفر 

پذیر بودن جرم تصری  نشده باشالد،  ن جالرم در  مستلزم تصری  است. بنابراین، اگر در قانون به گذشت 
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شود. منظور از جرم قابل گذشت، جرمال) اسالت کاله  بندی م) های غیرقابل گذشت طبقه چارچوب جرم 

افتد و با گذشت وی نیز تعقیب، رسیدگ) و اجرای مجالازات متوقالف  به جریان م) که با شکایت شاک)  

پذیر نیست.  رغم ارتکاب  ن، امکان ترتیب، بدون شکایت شاک) خصوص)، تعقیب جرم، به شود. بدین م) 

هالای قابالل  قانون مجازات اسالم)، شمار جرم  104قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با اصالح مادة 

ایش داده و مواردی مانند خیانت در امانت، سوءاستفاده از سالفید مهالر یالا سالفید امضالاء،  گذشت را افز 

های غیررسم)، انتقال مال غیر، کالهبرداری تا یک میلیارد ریال، جالرایم در حکالم  جعل اسناد و نوشته 

های تعزیالری،  های سرقت دیده، برخ) مصداق کالهبرداری یا صور خاب این جرم در صورت داشتنِ بزه 

به شرط  نکه ارزش مال مسروق از دویست میلیون ریال تجاوز نکند و سارق فاقد سابقة کیفالری مالؤثر  

تر که به وسیلة اشخاب زیر هجده سال ارتکاب یابالد،  های تعزیری درجة پن  و پایین باشد، و تمام جرم 

 اند.  دیده، قابل گذشت اعالم شده به شرط داشتن بزه 

های خاص) صورت گرفتاله کاله گمان با اهداف و انگیزهایم، ب)پذیر کردن این جرسیاست گذشت

گر و شوراهای حل اختالف برای سازش و مصالحه ها به مؤسسات میانج)ها، ارجا  پروندهیک) از  ن

قالانون  یالین دادرسال)   192های کیفری است. در همین راستا، مالادة  و مختومه کردن سری  پرونده

نو  جرایم، مکلف به رسیدگ) ترافع) و سالع) در ایجالاد صالل  و  (، بازپر  را در این1392کیفری )

کردن عدالت   کند. سیاست مذکور، گام) به سمت ترمیم)گری م)سازش و یا ارجا  امر به میانج)

فر   ن، این تفکالر اسالت کاله کیفری و تلطیف  ن از رهگذر سازوکارهای مشخص برداشته و پیش

ی رسم) باشد، یک پدیدة خصوص) میان اشخاب اسالت و جرم ارتکاب) بیش از  نکه نق  هنجارها

زند و در نتیجه هدف و اولویّت نخست دسالتگاه عالدالت کیفالری بایالد ها لطمه م)به روابط میان  ن

هالای ناشال) از جالرم از طریال  برقراری عدالت از رهگذر ایجاد صل  و سازش و حل و فصل اخالتالف

ترتیب، با مصالحه و تواف  اشالخاب ده( باشد. بدیندینف  )بزهکار و بزههای ذیمشارکت دادن طرف

های عالدالت شود. بالر اسالا  یافتالهدرگیر در جرم، فر یند کیفری خاتمه یافته و از دستور خارج م)

گالرانِ اخالتالف )بزهکالار و ده) به رفتار مجرمانه باید بالر سالازش میالان کنشیند پاس اترمیم)، فر

ها سرنوشت دعوای کیفری مشخص گردد )نک: ها و خواست  ندیده( استوار باشد تا در پرتو نیازبزه

طرفانه و چهره باله گمان، اِعمال چنین سیاست) باید داوطلبانه، توافق)، ب)(. ب)838:  1395نیازپور،  

و اجبار طرفین به پذیرش روند ترمیم) و سازش)، خالف حقالوق و کرامالت اشالخاب و   1چهره باشد

   2کند.ارندة قانون را تضعیف م)محکوم به شکست بوده و اهداف بازد

 
و نیالز بالرای  شالنای) بالا عالدالت  3-38:  1382نجف) ابرند بادی،  . برای  شنای) با عناصر و اصول عدالت ترمیم)، نک:  1

 .1396های گوناگون، نک: فرجیها،  ترمیم) از جنبه
2. See: Morris, 1968: 483 and Murphy: 2002: 17.   
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 ها. تنصیف و کاهشِ حبس2.  2

های قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، که در واق  هدف اصل) تصالویب ترین نو ورییک) از مهم

قانون مذکور کاله   11های قابل گذشت است. به موجب مادة   ن است، تقلیل مجازات حبس در جرم

هالای حداقل و حالداکثر مجازاتافزاید: »به به این شرح  ن م)  ق.م.ا، یک تبصره  104با اصالح مادة  
.« یابدحبس تعزیری درجة چهار تا هشت مقرر در قانون برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل م)

دهالد و ها را نیز به نصالف تقلیالل م)های قابل گذشت، مجازات  نگذار با توسعة جرمدر واق ، قانون

ای از سالالازد. هرچنالالد در پالالارهزدایالال) از زنالالدان را فالالراهم م)) و تراکمزدایالالسالالان، زمینالالة حبسبدین

ربای)، حبس درجة سه حسب مورد به حالبس درجالة چهالار )در های غیرقابل گذشت مانند  دمجرم

فر  وجود عنف یا تهدید( و حبس درجة پن  )در حالت فریب( کالاهش یافتاله و مجالازات جنایالت 

س درجة شش و حبس ابد نیز به حبس درجة یک تبدیل عمدی بر عضو، از حبس درجة پن  به حب

هالا های غیرقابل گذشالت کاله شالمار  نشده است، امّا در مجمو  تغییر چشمگیری در مجازات جرم

هالای مالرتبط بالا امنیالت و مصالال  عمالوم)، شود. بالرای مثالال، در جرمهنوز فراوان است، دیده نم)

کنالد. ه ایالن خالود تبعالی  نالاروای) ایجالاد م)ها ایجاد نشالده کالگونه تحول) در میزان مجازاتهید

گالذر، جُالر در مالوارد مالدار صالورت گرفتاله و قانوندیدههالا از جالرایم بزهها و تخفیفسان، ارفاق بدین

استثنای)، هید گونه اغماض) نسبت به جرایم سیاس)، مطبوعات)، امنیتال) و اقتصالادی قائالل نشالده 

 است.  

هالا در مدار و نیالز کالاهش فالاحش حبسدیدهو بزه  های قابل گذشتتقلیل این سیاست به جرم 

نبوده و بیشتر تالش) برای خلوت کردن   1شناخت)شناخت) و جامعههای جرمظاهر مبتن) بر ارزیاب)

کم به لحالاظ های درجة چهار تا هشت به نصف، دستحبس  ها است. در واق ، کاهش مجازاتزندان

هالا در قالالب طالرح دو ین حجالم از میالزان مجازاتنظری و مبان) علم) محل تردید بوده و کاهش ا

تواند منط  و توجیه قدرتمندی داشالته باشالد؛ هرچنالد در عمالل ممکالن اسالت میالزان فوریت) نم)

مجازات حبس و پیامدهای ناش) از  ن کاهش یافته و اندک) از خشونت حقوق کیفری تعدیل گردد. 

دیدگان را نیز تأمین نمایالد، و حقوق بزه  شناخت) داشته باشداین اقدام، چناننه مبان) نظری و جرم

 زدای) و محدودسازی حقوق کیفری است. روش مناسب) برای زندان

ها، در عمل صالحیت مراج  کیفری را تغییر داده و رسیدگ) به برخ) کاهش چشمگیر مجازات

ی دو ربای) از صالحیت دادگاه کیفری یک خارج شده و در صالحیت دادگالاه کیفالرجرایم مانند  دم

 
دهد که بیشتر شهروندان مجازات کالهبرداری )حالبس از یالک های اخیر، نشان م)های میدان)ِ در سال. برخ) پژوهش1

ها اند، هرچند ممکن بود به اعتبار مبالغ ناش) از کالهبرداری پاسال ( را مناسب دانستهتا هفت سال و جزای نقدی نسب)

 . 336: 1395 بادی،  ادی حسینمتفاوت باشد.. نک: میرسعیدی و جو
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ها در دیوان عال) کشور نیز کاسته شالده اسالت. در قرار گرفته است. به همین اعتبار، از تراکم پرونده

های درجة هفت و هشت افالزابش یافتاله و باله تبال   ن، قلمالرو صالالحیت دادگالاه مقابل، شمار جرم

نالد ایالن رو 1کیفری دو در رسیدگ) مستقیم به جرم )بدون کیفرخواست( نیز گسترش یافتاله اسالت.

ها دامن زده و در عمل بالارِ سالنگینِ گمان به تراکم پرونده)رسیدگ) به جرم بدون کیفرخواست( ب)

قانون کاهش بر دوش قضات دادگاه کیفری دو قرار داده شده و تا حالدودی فشالار از قضالات دادسالرا 

محاکمات تواند دقت در  برداشته شده است. این روند، در کنار سیاستِ  مارگرای) دستگاه قضای) م)

را تحت تأثیر قرار داده و قضات زمان کاف) برای رسیدگ) دقی  و عادالنه را نداشته باشالد. وانگهال)، 

هالای گونالاگون تفکیک نهاد تعقیب از نهاد محاکمه امری بدیه) و شناخته شده است و تعریف نقش

و دادرسال) طرفال) قضالای)  مانند تعقیب، تحقی  و محاکمه برای قاضال) دادگالاه مغالایر بالا اصاللِ ب)

 منصفانه است. 

 

 نهادهای ارفاقی  . توسعة3.  2

در راسالتای سیاسالت  گیر اسالت.گسترش نهادهای ارفاق) در قانون کاهش باله گونالة افراطال) چشالم

قالانون مجالازات  37مادة  درهای درجة پن  تا هفت به جزای نقدی امکان تبدیل حبس  زدای)،زندان

 هالامقالررات جایگزین  در شالمولِبس درجة هشت نیز  و ح  شودم)فراهم  ،  (1399اصالح)  اسالم) )

قانون مجازات اسالالم)،  62و  57های) به مواد گذار با الحاق تبصره. افزون بر این، قانونگیردقرار م)

های سنگین )درجة  زادی و مراقبت الکترونیک) در حبساز نظام نیمه  را  شرایط برخورداری محکوم

نمایالد. در کنالار ایالن مالوارد، رم از میزان مجالازات، تسالهیل م)دو تا چهار(، پس از گذشت یک جها

قانون کاهش(، امکان تعلی  بخش) از مجازات جرایم   7قانون مجازات اسالم) )مادة    47تبصرة مادة  

کند که در نالو  خالود قابالل توجّاله و منطقال) اسالت. ایالن علیه امنیت داخل) و خارج) را فراهم م)

زدای) در سیاست جنای) معاصر است، بدون الغالای مجالازات زندانتأثیر جُنبش    رویکردها، که تحت

 ها است. حبس، به دنبال کاستن از میزان  ن و محدود کردن  ن به شدیدترین جرم

گاه کاله در این نگرش، سلب  زادی محکومان باید به مثابة » خرین راهکار« و واپسین راه چاره و  ن

مورد توجّه قرار گیرد. در همالین راسالتا، مقالررات  2ل نباشد،هید شیوه و راهکار جایگزین) قابل اِعما

 
رسالیدگ) باله جالرم تصالرف عالدوان)،  14/11/1399مالورخ   807. در همین راستا، به موجب رأی وحدت رویه شالمارة  1

باله طالور مسالتقیم در واردی که امالک و اراضال) متعلال  باله اشالخاب خصوصال) باشالد،  ر ممزاحمت و ممانعت از ح  د

های مربالوط باله مبتن) بر قانون کاهش است، در عمل به ازدحالام پرونالدهصالحیت دادگاه قرار گرفته است.  این رأی که 

 مدد رسانده است.   ها که بیشتر با این نو  جرایم درگیر هستند،های کیفری دو شهرستاناین جرایم در دادگاه

 و بعد.    96: 1395. برای اطال  بیشتر، نک:  نسل،  2
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هالا تعدد و تکرار جرم در قانون کاهش به طور کامل بازسازی و دگرگون شده و نحوة تعیین مجازات

 اند.در این موارد، به طرز فاحش) تغییر نموده و در مقایسه با قوانین ساب  به نف  متهم تعدیل شده

هالا،  ن اسالت کاله طه با تعدد و تکرار و سایر کیفیات مشدد برای مجازاتقابل توجه در راب  ةنکت 

هالای شالود. بالرای مثالال، در ارتکالاب جرمبین) جهات تشدید مان  اِعمال نهادهای ارفالاق) نم)پیش

شود و  ن مجالازات نیالز در متعدد از یک نو  )تعدد مادی از نو  واحد(، فقط یک مجازات تعیین م)

رغم تواند تشدید گردد. در تعدد جرم  از نالو  مختلالف نیالز بالهدادگاه، م)  صورت تمایل و صالحدید

الزام دادگالاه باله تشالدید مجالازات، امکالان تخفیالف مجالازات بالر اسالا  مقالررات عمالوم) و بالدون 

های دوگاناله و متنالاق  در یالک های ساب  فراهم شده که اجتما  و اِعمال ایالن سیاسالتمحدودیت

هالا اسالت و از سالوی سو، دادگاه ملزم باله تشالدید مجازاتزیرا از یک برانگیز است،مقررة قانون) تأمل

 ها را تخفیف دهد.  تواند بدون تمکین به الزام قانون)، مجازاتدیگر، م)

 زادی و مراقبالت حال، سیاستِ توسعة قلمرو نهادهای ارفاق) و اجازة اِعمال مقالررات نیمالهبا این

ای اسالت، امّالا چنانناله نتیجاله مطالعالات رونالدهپیشالکترونیک)، هرچند در نفس خود گام مفیالد و 

هالای) شناخت) نباشد، از پیش محکوم به شکست خواهد بود. افالزون بالر ایالن، تجالویز جایگزینجرم

ای باشالد کاله جاذبالة اخالقال) گونالههای درجة پن  و شش نباید بههمنون جزای نقدی برای حبس

هالای ی جامعه به مجرم برای احترام به ارزشقانون را تضعیف نماید؛ جزای نقدی پیام عمیق) از سو

نمایالد. تالری ایالن پیالام را مالنعکس م)دهد، حال  نکه کیفر حبس به شالکل غن)انسان) انتقال نم)

های سالنگین موضالو  مالادة بنابراین، تعیین مجازات جزای نقدی یرای جرایم شدیدی مانند جنایت

ها به حالبس قانون کاهش، مجازات  ن  1ده  (، که به موجب بند )الف( ما1375قانون تعزیرات )  614

درجة شش تقلیل یافته است و همین، زمینه را برای تبدیل این مجالازات باله جالزای نقالدی فالراهم 

 کننده است. نماید، مناسب و عادالنه نبوده و حت) گمراهم)

 هالا و باورپالذیری اجتمالاع)ها در گرو مقبولیت اجتمالاع)  نکار مدی و اثربخش) نظام مجازات

های منعکس در قوانین کیفری و انتظارات و باورهالای رایال  جامعاله فاصالله است. هرگاه میان ارزش

صورت، اعتمالاد مالردم باله نظالام کیفالری اُفتد و کیفرها داوری اخالق) عموم را نادیده بگیرند، در  ن

ن ایال تضعیف و متزلزل شده و اِجرای کیفر با بحران شدید مقبولیت اجتمالاع) مواجاله خواهالد شالد.

های حبس نیز صادق است. شرایط روحال) و روانال) موضو  در مورد نهادهای ارفاق) مانند جایگزین

جامعه باید توسعة این نهادها را به رسمیت بشناسد و در مقابالل  ن مقاومالت منفال) نداشالته باشالد. 

های سالازی شالهروندان از پیامالدها، مسالتلزم  گاهبنابراین، تقلیل مجازات حبس و تأکید بر جایگزین

 گذاران است. های نهادهای ارفاق) به وسیلة سیاستنامطلوب زندان و مزیت
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 گرایی  های کمینه. چالش3

دهالالد، حاصالالل و ثمالالرة مطالعالالات سالالان کالاله دورنمالالایِ قالالانون نشالالان م)زدای)،  ننگالالرش بالاله زنالالدان

رویکردهالای   شناخت) و کیفرشناخت) پیرامون پیامدهای زیانبار زندان نبوده و در واق ، عاری ازجرم

گرایانه به مجازات زندان است. تصویب این قانون، اندک) پس از تصویب قانون تشدید مجازات اصالح

ای ( که مجالازات حالبس را باله طالرز فزاینالده1399دیدگان ناش) از  ن )اسیدپاش) و حمایت از بزه

ای از ، و نیز نس  پالارهتشدید نموده و امکان اِعمال نهادهای ارفاق) را نیز از دادگاه سلب نموده است

گذاری مقررات این قانون، مانند معاونت در جرم با قانون جدید، نوع)  شفتگ) در مدیریت سیاسالت

دهد که از یک سو، میل به تشدید مجازات حبس دارد و از سوی دیگر، باله جنای)ِ ایران را نشان م)

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان اندیشد. وانگه)، تصویب  زدای) م)کاستن از میزان حبس و زندان

های غیرعمدی به طور نامتعارف) افزایش داده است، این ( که مجازات حبس را حت) در جرم1399)

کنالد. در را تالداع) م)  1ها را بیشتر نمایان ساخته و به نوع) »سیاست جنالای)ِ سالرگردان« شفتگ)

اند، باله لحالاظ رویکردهالا و نگالرشِ هواق ، سه قانون) که به فاصلة زمالان) کوتالاه باله تصالویب رسالید

اند که دلیالل  ن باله نبالود هیالأت کارشناسال)ِ ثابالت بالرای ها، رویاروی هم قرار گرفتهنویسندگان  ن

 گذاریِ ایران است. گردد که  فت اصل) نهاد قانونتدوین و تنظیم مقررات برم)

امتیازهای غیرقابالل های فراروی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در کنار  سان، چالشبدین

بینال) مشالکالت عملال)  ن و انکار  ن، بیشتر ناش) از کمبودهای پژوهش) ایالن قالانون و عالدم پیش

گذاریِ ایران است. افزون بر ایالن، پیالام) کاله ایالن قالانون انعکالا  فقدان هیأت ثابت در نظام قانون

 کرد.توان با پول معامله  دهد، چندان خوشایند نیست؛ پیام) که عدالت را م)م)

 

 . کاالیی شدن حقوق کیفری 1. 3

های شناسال) انتقالادی و مُلهالم از اندیشالهکارکرد اقتصادی حقوق کیفری که همواره به وسالیلة جرم

شود. امکالان به چالش کشیده شده است، در قانون کاهش مجازات حبس نیز دیده م)  2مارکسیست)

 
 . 241: 1383نک: نوربها، . این اصطالح از شادروان دکتر رضا نوربها است. 1

های اقتصادی« با یک رویکالرد انتقالادی، جنبالة کالاالی) )تولیالدی مارکس، در یک) از  ثار خود با عنوان »تاری   موزه.  2

ها، یالک شالاعر اَشالعار، یک فیلسوف اندیشالهکند: »را تشری  م)  داری(در جوام  بورژوازی )سرمایه  شدن( حقوق کیفری

... نمایالدیک بزهکالار، جالرایم تولیالد م).  کنندتولید م).  های درس) ..ها و یک استاد کتابموعظه  یک روحان) پروتستان

 ورد تالا  ن را ق جنالای) و اسالتاد را باله وجالود مال)زند، بلکه حقالوبزهکار نه فقط با ارتکاب جرم دست به تولید جرم م)

...«.  یابالدبالرد، افالزایش م)از ارتکاب جرم م) نظر از استفاده و لذت) که مرتکبنماید. بنابراین، ثروت مل)، صرفتدریس  

 .773: 1398به نقل از: نجف) ابرند بادی،  
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ای نقدی، به عبالارت)، نشالان از های درجة پن  و شش به جزهای سنگین، مانند حبستبدیل حبس

اسالت. گالرایش افراطال) باله   اجراهای کیفری و خرید عدالت با پرداخت جریمهکاالی) کردنِ ضمانت

اجرا و فلسفة  ن را در نظام کیفالری ایالران تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، اسا ِ این ضمانت

تالابع) از شالدت  ن باشالد، در  به شدت زیر سؤال برده است. اگر قرار بود حبس متناسب بالا جالرم و

برانگیز اسالت. ایالن رویکالرد، اهالداف صورت، فراهم کردن امکان تبدیل  ن به جزای نقالدی تأمالل ن

باشالد. از خواهانة حقوق کیفری را تهدید کرده و در حمایت از قربان) نیالز نالاتوان و قاصالر م)عدالت

) است که فرهنگ عمالوم) غالالب نگاه) دیگر، ایران به عنوان یک کشور بسیار کهن جزء کشورهای

روی هالای فالراتالرین چالشگرا است. با توجه به این موضالو ، یکال) از مهمبر  ن، در مجمو  مکافات

گرای) در بین عموم مردم ایران است که البته با توجه باله ها و نهادهای ارفاق)، حبسنظام جایگزین

  ن در همة نقاط کشور یکسان نیست. های فرهنگ)ِ برخاسته از نو  زندگ)، شدت و گستره تفاوت

کنند، امّا این عمل بیش از  نکه خاسالتگاه های کیفری بیشتر گذشت م)هرچند مردم در پرونده

ها برای تحصیل گذشت، حتال) دیدهفرهنگ) داشته باشد، دالیل دیگری دارد؛ فشارهای مداوام بر بزه

هالا، تهدیالدها یالا دادن هسالتند، مزاحمتها  از طرف قضات که به دنبال مختومه کردن سری  پرونده

دیالده باله مصالالحه، های چشمگیر و اغواکننالده بالرای ترغیالب بزههای مال) یا وعدهامتیازها و پاداش

های گوناگون بخش) از بخش) از این عوامل است. بنابراین، اقدامات مزبور و تحصیل گذشت با روش

 پذیر کردن جرایم است. گذشتناپذیر  پیامدهای اجتناب

قالانون مجالازات اسالالم)   37قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با الحاق یک تبصره باله مالادة  

چناننه در اجالرای مقالررات ایالن مالاده یالا سالایر  شکارا به کاالی) کردن حبس مدد رسانده است: »
یک روز صادر شود،   یابد، حکم به حبس کمتر از نود ومقررات) که به موجب  ن مجازات تخفیف م)

.« منظور از »جایگزین مربوطه« همان جزای نقدی است شودبه مجازات جایگزین مربوط تبدیل م)

به  ن تصری  شده است. با این تبصالره، چنانناله دادگالاه مجالازات حالبس   37که در بند )الف( مادة  

شت )تالا ساله درجة شش )بیش از شش ماه تا دو سال( را دو درجة تخفیف دهد و به حبس درجة ه

ماه حبس( تقلیل یابد، الجرم باید مجازات جایگزین حبس )جزای نقدی( را تعیین کند. این تفکالر، 

گرایانالة مجالازات را تضالعیف بُعالد نکوهش 1که نشان نفوذ منط  بازار در عرصة عدالت کیفری است،

 کند.  م)

 
نظریة »اقتصاد بزهکالاری« کاله باله دنبالال سالامانده) های مال) و . در رابطه با تأثیر منط  اقتصادی در توجیه مجازات1

پور، سازی جزای نقدی است، نک: صالبوریترین هزینه و بیشترین بازده) از طری  بهینهنظام عدالت کیفری با صرف کم

1395 :102-88. 
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ی ثروتمنالدان، بالاال بالرده و در واق ، تأکید بر جریمه، مشوق و انگیزة ارتکاب جرم را، به ویژه برا

زین پس، بزهکاران، جریمه را ننگ اخالق) تلق) نکرده و بهالایِ  1کند.جریمه حکم قیمت را پیدا م)

کاالهالا و   یالدخر  یالات،باله پرداخالت مال  یاباله انالدازهپندارند. زیرا امروزه افراد  رفتار ارتکاب) خود م)

 )باله سالادگ )مال یهاکه مجازاتاند کردهعادت  )مال یهاپرداخت انوا  مختلف خسارت  یاخدمات،  

 یالتماهوانگه) جزای نقدی،  را پرداخت. جرایم ینهتوان هز)مطلب باشند که م  ینا  بیانگرتوانند  )م

زشت) رفتار خود و سالتم) را کاله در  کند و بزهکارتحریف م)را    جنایات  مانند  های)خشونت  )اساس

و منتقالل کنالد  یصالور یالتمحکوم مه بیشتر یالکیجر کند.درک نم) دیده روا داشته است،ح  بزه

 ,Duffشالده اسالت )مشالخص  یمهجر یزانبه واسطه م جرم که شدتیابد بزهکار این پیام را درم)

زدایال) از برخال) رفتارهالا، بالا تبالدیل حالبس باله گالذار بالدونِ جرمترتیب، قانون(. بدین145 :2001

کند. این رویکرد، بدون تردید، در عمل گذاری م)ها را قیمتویژه جزای نقدی، مجازاتجایگزین، به

شود که باله علالت نالاتوان) از زند و به ضرر بزهکاران فقیری تمام م)های ناروای) دامن م)به تبعی 

به ویژه  نکه با مصوبة هیأت وزیالران در   2ها نیست؛پرداخت جریمه، فرجام) جُز زندان در انتظار  ن

های تالورم، باله طالرز نقدی بدون توجه باله شالاخص  ، میزان مجازات جزای18/1/1399جلسة مورخ  

نامتعارف و نامتناسب افزایش یافته و همین موضو ، امکان بازگشت محکوم باله زنالدان را باله شالکل 

 کند.  دیگری )زندان بدل از حبس( هموار م)

در همین رابطه، مجازات جرم خیانت در امانت که پیش از این قانون، غیرقابل گذشت محسالوب 

ش ماه تا سه سال حبس به دنبال داشت، اینک به جرم) قابل گذشت و مجالازات  ن باله شد و شم)

قالانون مجالازات  18سه ماه تا یک سال و شش ماه تقلیل یافته است. به موجب تبصرة الحاق) مالادة 

قانون کاهش(، دادگاه ملزم به تعیین حداقل حبس مقرر در قانون است و اگر بدون   2اسالم) )مادة  

تدالل بیش از حداقل تعیین گردد، قاضال) باله مجالازات انتظالام) درجالة چهالار محکالوم توجیه و اس

شود. با این اوصاف، در جرم خیانت در امانت، دادگاه، در حالت عادی مکلالف باله تعیالین حالداقل م)

حبس )سه ماه( است که این مجازات نیز با توجه به اینکه کمتر از نود و یک روز است، الجالرم بایالد 

دیدة جرم، حبس از جمله جزای نقدی تبدیل گردد. این رویکرد، بیش از هر چیز به بزهبه جایگزین  

زند و که زمان زیادی را صرف طرح شکایت و پیگیری  ن در فر یند رسیدگ) نموده است، لطمه م)

توانالد زدایال) از ایالن رفتارهالا، بهتالر م)گمالان، جرمپرورانالد. ب)شائبة خرید عدالت را در ذهن او م)

گرایانه و حتال) بازدارنالدة قالانون لت را تأمین کند تا اینکه با پرداخت مبلغ) پول، کارکرد وظیفهعدا

 
در کالل نگالاه  های اخالق) و هنجارهای اجتماع) و. برای  شنای) با بحث چالش) در رابطه با بازاری )پول)( شدن ارزش1

 و بعد.   37: 1398اقتصادی به زندگ)، نک: سندل،  

  .90-91:  1399ها و عیوب جزای نقدی، نک: اردبیل)،  . دربارة مزیت2
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دیده، دستگاه عدالت کیفالری در مظالان اتهالام و جانبالداری قالرار تحربف گردد و با تضیی  حقوق بزه

 گیرد.  

زن) و ایجالاد پذیری شمار قابل توجه) از جرایم مهم، امکان چانهانداز دیگری، با گذشتاز چشم

دیدگان ممکن است با سوءاسالتفاده از شود و برخ) از بزهفضای جدیدی برای کسب و کار فراهم م)

ترتیب، فشالار زیالادی های کالن) قرار دهند و بدینقانون، گذشت از ح  خود را در گرو تقاضای پول

زای نقالدی درجالة شالش را بر متهم وارد نمایند. وانگه)، تبدیل مجازات جرایم) مانند توهین، به ج

)بیش از شصت تا دویست و چهل میلیون ریال(، که مبلغ قابل توجّه) است، شرایط مناسب) بالرای 

دیده در قبال یالک تالوهین سالاده بالا مطالبالة مبلغال)، کاله ای که بزهکند؛ به گونهزن) فراهم م)چانه

کنالد و ری م)گالذاتواند شصالت میلیالون ریالال باشالد، بالر روی تالوهین باله خالود نرخحداقل  ن م)

شود به جهت تر  از محکومیت به مبلغ بیشتر )دویست و چهل میلیون سان، متهم مجبور م)بدین

 ریال(، به پرداخت مبلغ کمتر به شاک) رضایت دهد.  

 

 ابهام در مصادیق جرایم قابل گذشت.  2. 3

ت. تعیالین زدگ) و عالدم توجّاله باله مطالعالات نظالری اسالگمان ثمرة شالتابنویس) ب)ابهام در قانون

گالران عالدالت کیفالری مصادی  جرایم قابل گذشت بخش) از ابهامات قانون کاهش اسالت کاله کنش

قانون کالاهش(، جالرایم انتقالال مالال غیالر و   11اصالح) )مادة    104روزانه با  ن روبرو هستند. مادة  

بالا  کالهبرداری را به شرط  نکه مبلغ  ن بیش از یک میلیارد ریالال باشالد و نیالز جالرایم در حکالم و

دیده، قابل گذشت اعالم نموده اسالت. ادارة حقالوق) قالوة مجازات کالهبرداری را به شرط داشتن بزه

نصاب مبلغ را فقط برای جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداری و شرو    1قضاییه به موجب یک نظریه

رداری، ُپرواضال  ها الزم دانسته است؛ حال  نکه با توجه به واژه » ن« بعالد از کالهبالو معاونت در  ن

است که ضمیر این واژه کالهبرداری است و نه هر دو جرم؛ چون در غیر این صورت بایالد از عبالارتِ 

شد. وانگه)، شرط مبلغ در مورد شرو  به کالهبالرداری و انتقالال مالال غیالر، در ها« استفاده م)» ن

ت و ایالن مشالکل در برانگیز اسالشرایط) که جرم به نتیجه نرسیده و مبلغ  ن مشخص نیست، تأمل
 

و انتقالال  یکالهبالردار میقابل گذشت بودن شرو  و معاونالت در جالرا :»...26/5/1399مورخ  649/99/7. نظریة شمارة 1

قالانون مجالازات  36است که مبلالغ  ن جالرم از نصالاب مقالرر درمالاده   نیشروط به ابا توجه به ماده صدرالذکر م  ریمال غ

 )مالیو جرا یدر حکم کالهبالردار میبودن شرو  و معاونت در جراقابل گذشت    زینباشد و ن   شتریب   1392مصوب    )اسالم

 ده«ید»داشتن بزهمنوط به    شود،)محسوب م  یطب  قانون کالهبردار  ایها مقرر شده  درباره  ن  یکه مجازات کالهبردار

 665و  661، 657، 656سالرقت موضالو  مالواد   میبه ماده صدرالذکر شرو  و معاونالت در جالرا  تیبا عنا  نیاست و همنن

و سارق فاقد سابقه مالؤثر  الیر 000/000/200کمتر از  روقه، چناننه ارزش مال مس1375مصوب   )قانون مجازات اسالم

   «باشد، قابل گذشت است.  یفریک
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دیده ها، در صورت داشتن بزهشود. منطق) است که شرو  به جرممورد شرو  به سرقت نیز دیده م)

طور مطل  قابل گذشت محسوب شوند و منطوق و ظاهر قالانون نیالز باله کالهبالرداری تالام و مالال به

 مسروقه اشاره داشته و منصرف از مقولة شرو  به جرم است.

ای موضالو  ، کالهبالرداری رایاناله25/4/1399مالورخ    450/99/7ریة شمارة  ادارة حقوق) در نظ 

( را بالا شالرط نصالاب مبلالغ قابالل گذشالت اعالالم کالرده و احکالام 1388قانون تعزیالرات )  741مادة  

اصالح) که به مالادة   104داند. این نظریه با صراحت ماده  االجرا م)کالهبرداری را در مورد  ن الزم

تصالری    15/9/1367تکبین ارتشالا، اخالتال  و کالهبالرداری مصالوب  قانون تشالدید مجالازات مالر  1

رغم اشتراک لفظ) بالا جالرم کالهبالرداری، ناله در ای بهکند، در تعار  بوده و کالهبرداری رایانهم)

نیز به کالهبردار محسوب   741رفتار و نه در مجازات ارتباط) با کالهبرداری نداشته و در متن ماده  

هالا، د. بنالابراین، جالرم مالذکور، غیرقابالل گذشالت اسالت. افالزون بالر اینکنشدن مرتکب تصری  نم)

گالذار در پذیری نمودن جرایم اطفال و نوجوانان )درجة پن  تا هشالت( نیالز بالا اهالداف قانونگذشت

های جزای) که مبتنال) بالر اقالدام تالأمین) و تربیتال) و ها و نیز ماهیت واکنشتأمین مصال  عالیه  ن

 افات دارد.  اصالح و بازپروری است، من

پذیر کالردن جالرایم، باله ویالژه افزون بر ابهامات مذکور، توسالعة جالرایم قابالل گذشالت و گذشالت

های) مانند جعل اسالناد، سالرقت و کالهبالرداری و صالور خالاب  ن کاله بالا نظالم عمالوم) گالره جرم

ی کنالد و بسالتری را بالرارنگ م)گرایانه و بازدارندگ)ِ حقوق کیفری را کماند، کارکرد مکافاتخورده

ای مالوارد، مرتکالب بالا  ورد. برای مثال، در پارهدیدگان برای اخذ رضایت فراهم م)فشار و تهدید بزه

دیده و دادن وعده و وعیالد فالراوان باله وی، در عمالل طالرح شالکایت کیفالری را باله تالأخیر فریب بزه

تالاری   دیده نتوانالد در زمالان مناسالب )یالک سالال ازشود که بزهاندازد و با خرید زمان، سبب م)م)

سان، جالرم مشالمول مالرور زمالان ق.م.ا(، شکایت کند و بدین  106اطال  از وقو  جرم به شرح ماده  

دیالده را دامالن (. گاه نیز برعکس، فشار بر بزهکار به وسیلة بزه18:  1400شود )احمد زاده و تام،  م)

ن) قالرار دهالد. های نامتعارف و مطالبة پول کالزند تا گذشت از جرم را در گرو پذیرش درخوستم)

های) کاله ای جرایم، یعن) جرمگذار، مصالحه و گذشت را در پارهتر  ن بود که قانونبنابراین، مناسب

دیدة مشخص دارند، مبنای اِعمال نهادهای ارفاق) مانند تخفیف، تعوی ، تعلیال ،  زادی مشالروط، بزه

ها، ودن، با سلب وصف کیفری  نپذیر نمهای حبس و .... قرار دهد یا اینکه به جای گذشتجایگزین

 کاست.ماهیت رفتار را به یک دَین مدن) فرو م)
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 های راهبردیزدگی و فقدانِ سیاستشتاب. 3. 3

فرسالای) دارد. اصالول بالدیه) در ایالن بر و طاقتنویس) و تدوین قواعد حقوق) فر یندی زمانقانون 

انتظالارات  ن، فالراهم نمالودن زیربنالایِ   های علم) گسالترده، شالناخت جامعاله ومورد، انجام فعالیت

پژوهش) غن) و توجیه ضرورت تصویب قانون یا تحول در قوانین گذشالته اسالت. عالدم رعایالت ایالن 

اصول و تعجیل در وض  قانون به بهانة ازدحام زندان و کمبود فضا برای نگهداری زندانیان، در عمالل 

یب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، که تواند به پیامدهای نامطلوب) بیانجامد. شتاب در تصوم)

رویِ هالای زیالادی را پالیشترین سالط  قالوة قضالاییه بالود، چالشثمرة تحالوالت مالدیریت) در عالال)

دهد. فقدان مبان) پژوهش) برای توجیاله ضالرورت تصالویت گران عرصة عدالت کیفری قرار م)کنش

 ن، نالواقص و  12دد جالرم در مالادة ویژه قواعد مرتبط باله تعالاین قانون و تنظیم ناشیانة مقررات، به

های توانالد باله صالدور  رای وحالدت رویالة قضالای) و نظریالههای فراوان) را  فریده که همین م)ابهام

مشورت) دامن بزند. نویسندگان این طرح، با اشراف بر مشکالت زندان، باله دنبالال کالاهش مجالازات 

اند و باله عبالارت)، از ام زندانیان بودهحبس و استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاق) برای کاستن از ازدح

انالد. امّالا تسالری  در تصالویب قالانون در عمالل سَرِ ناچاری و اضطرار به تدوین ایالن طالرح روی  ورده

در فاصاللة بسالیار  1های گوناگون بالا عنالوان بخشالنامههای فراوان) را رقم زده که صدور نظریهچالش

گالذار دهد. برای مثال، قانونیک بحران دیگر را م) االجرا شدن  ن، نویدکوتاه از زمان تصویب و الزم

کند و از سوی دیگالر، اختیالار تخفیالف سو، تشدید مجازات را در تعدد و تکرار جرم الزام) م)از یک

ترتیب، دوگانة متنالاق  الالزام و گیرد و بدینمجازات مطاب  قواعد عموم) را برای دادگاه در نظر م)

دهد که نظام عدالت کیفری ایران فاقالد نظریالة مجالازات امل نشان م)زند. این عواختیار را دامن م)

 است. 

انگالاری را مسالتلزم گالذار از ساله کیفری، فراینالد جرم  جاناتان شنشک، یک) از فیلسوفان حقوق 

 یالد: نخسالت، گیری قانون جزا ناقص به شالمار م)ها فرایند شکلفیلتر )صاف)( دانسته که بدون  ن

کنالد؛ دوم، فیلتالر ری رفتارها را بر اسا  مبان) نظالری توجیاله و تجالویز مال)انگاکه جرم فیلتراصول

اجراهالا،  خالرین راه چالاره بالرای کند کیفالر در مقایساله بالا سالایر ضالمانتها که ثابت م)فر پیش

 
معاون حقالوق) و امالور مجلالس قالوة   14/4/1399مورّخ    500/5770/9000ها، بخشنامة شمارة  این بخشنامه  . از جملة1

ها، بالا های قضای) استانهای سراسر کشور و رؤسای سازمانقرار دادن رؤسای کل دادگستریقضاییه است که با مخاطب  

های تکراری  مده است. با ایالن شگیری از طرح پرسشای، به دنیال ایجاد رویة واحد و پیماده  15ابهام از قانون    27طرح  

ابهالام و ایالراد بالوده  27دارای  1399تیرمالاه  15االجرا شده اسالت، فعالالد در الزم 1399تیرماه   11اوصاف، قانون) که در  

مالرة ای جدید باشیم کاله همالین امالر، ثهای مشورت) پیاپ) و  رای وحدت رویهاست! با این اوصاف، باید در انتظار نظریه

 نویس) است.  زدگ) در قانونشتاب
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انگالاری تأکیالد های عمل) جالرمجلوگیری از ضرر است؛ سوم، فیلتر کارکردها که بر پیامدها و هزینه

هالای پیشالگیرانه، باله حاللانگاری یک رفتار، در مقایسه با سالایر راه، اگر جرمکند. طب  این روشم)

(. هرچند رویکالرد Schonsheck, 1994:64-98های بیشتری بیانجامد، اول) ترک  ن است )هزینه

انگاری است و ارتباط چندان) با مقولة کیفرگالذاری و کیفردهال) و تقلیالل شنشک ناظر به اصل جرم

هایِ کیفالری صالادق اسالت. در واقال ، هالر گذاریاین نگرش در رابطه با همة قاعدهکیفرها ندارد، امّا  

نظر از  نکاله در راسالتایِ جالرم خالورد، صالرفهالا گالره م)طرح قانون) که به نحوی به نظالام مجازات

شناختن رفتار یا کاهش یا افزایش کیفرها باشد، باید از یک مبالان) تالوجیه) قدرتمنالد و همالراه بالا 

 ها و پیامدها باشد.حظة هزینهدوراندیش) و مال

شود که نویسندگان تنهالا باله با نگاه) اجمال) به قانون کاهش و ابهامات فراوان  ن، مشخص م)

انالد. دنبال کاستن از شمار زندانیان بوده و به عبالارت)، عالدالت را قربالان)ِ مصالال  کوتالاه مالدت کرده

یاپ) و هو ِ تغییرهای ناگهان) در قانون باله هایِ پ گذاری ُپرشمار، زودگذر و دگرگون)وانگه)، قانون

گذار باله قواعالدی کاله خالود بهانة افزایش جمعیت کیفری، بیش از هر چیز بیانگر  ن است که قانون

ها همت گمارد که این امر با ثبالات تدوین نموده است، بدگمان بوده و هر از گاه) باید به اصالح  ن

 1گوگالذاری پاسال تر از همه، قانون) و شفافیت( و مهمو اصل کیف) بودن  ن )قابلیت دسترس  قانون

های متنالو  در اصالالح، نسال  و تمدیالد قالوانین باله های پراکنده، رویهگذاریدر تعار  است. قانون

   2زند. گاه) شهروندان به نظام حقوق) و فهم قواعد و اصل حاکمیت قانون لطمه م)

هالای گونالاگون و عفالو ز زندانیان به روشانداز دیگری، خارج ساختن شمار چشمگیری ااز چشم

نظر از که بعضاد ممکن است دارای شاک) خصوص) باشند، صرف  1398در اسفند ماه    3هزاران زندان)

توانالد باله پیامالدهای دیدگان سازگاری نالدارد، م)اینکه با هدف اجرای عدالت و نیز تأمین حقوق بزه

هالالای بعالالد از پایالالان حالالبس نجالالای) کالاله مراقبتنالالامطلوب) از جملالالة تکالالرار بزهکالالاری بیانجامالالد. از  

ده) برای کاستن از بازگشت به جرم، در زای)، ایجاد تسهیالت و خدماتمانند اشتغال  4)پساکیفری(

هالا های اقتصادی و اجتمالاع) الزم از ایالن گروهنظام حقوق) ایران ضعیف و ناکار مد است و حمایت

 
 و بعد.    577: 1395پور،  گو، نک: عال)گذاریِ پاس . در مورد قانون1

. و در مورد ضوابط شکل) قانون مانند واض  و قابالل 157-184:  1394زاده،  رد، نک: مرکز مالمیری و مهدی. در این مو2

 های روزمره، عدم تناق  و... نک:ون)فهم بودن )قابلیت دسترس)(، ثبات نسب) و عاری از دگرگ
Fuller, 1969: 34- 94. 

 با  ن موافقت شده است.   1398اسفند  28در  . این عفو به موجب درخواست رئیس قوة قضاییه صورت گرفته و3

 . 1390و نیز، واقف)،    405-470:  1392. برای اطال  بیشتر، نک: رستم) تبریزی،4
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افالزون بالر ایالن،   1ه به عرصة بزهکاری فراهم گردد.شود، ممکن است زمینة بازگشت دوبارانجام نم)

، فضای) 19ها در کنار بحران ناش) از بیماریِ کوئید شرایط نامساعد اقتصادیِ کشور و تشدید تحریم

نماید. ظاهراد در این اوضا  را فراهم ساخته که استقبال و پذیرش از زندان) در اجتما  را دشوارتر م)

های نگهالداری زنالدانیان و در مالدزای) از رهگالذر به دنبال کاهش هزیناله گذار بیشترنامطلوب، قانون

 امکان تبدیل حبس به جزای نقدی است. 

 

 گیرینتیجه

گیری  ن، کاسالتن از شالمار زنالدانیان ( که اسا ِ شکل1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری )

کشد که خود این بحالران، ای از وضعیت زندان و ازدحام  ن را به تصویر م)زدهاست، سیمای بحران

های دیگری نظیر بحران در سالاختارهای اجتمالاع) و اقتصالادی کشالور اسالت. در واقال ، ثمرة بحران

های دیگالری دارد کاله بالدون ارزیالاب)، گذاریمُعضلِ سیاستِ جنالای) در ایالران، ریشاله در سیاسالت

های دوفالوریت)، ب طرحهای) نظیر قانون کاهش در قالها، ارائة نسخهشناس) و بازنگری در  ن سیب

 فرین است. با نگاه) به دورنمای کلال)ِ ساز و مشکلکند، بلکه خود بحراننه تنها دردی را چاره نم)

های ارفاق) بالیش از  نکاله گذاریشود که سیاستقانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مشخص م)

ی کیفری پیشین باشند، ریشه هاشناسانه و ارزیاب) سیاستشناسانه، جامعههای جرممبتن) بر یافته

اند. در واق ، مالحظات علمال) در تالدوین قالانون در اضطرار داشته و از سَرِ ناچاری به تصویب رسیده

کاهش تأثیرگذار نبوده و قانون مالذکور، تالشال) بالرای رهالای) از بحالرانِ ناشال) از ازدحالام زنالدان و 

ری زندان، نبود فضای کاف) بالرای زدای) است. تورم جمعیت کیفسازی دعاوی کیفری و تراکمسبک

اندیشال) و گالذار را باله چارههای دسالتگاه عالدالت کیفالری، قانوننگهداری زندانیان و افزایش هزیناله

ربالای) از ها سوق داده است. کاهشِ مجازات حالبس  دمها و تعدیل مجازاتبازنگری در میزان حبس

از درجة پن  به درجة شالش، افالزودن درجة سه به درجة چهار یا پن ، تقلیل حبس جنایات بر عضو 

سالازیِ حالبس های این جرایم، الزام دادگاه باله موجههای قابل گذشت و تنصیف حبسبه شمار جرم

اجرای انتظام) بالرای تخلالف از  ن، تالدوین مقالررات تعالدد و بیش از حداقل قانون) و تعیین ضمانت

های حبس درجة پن  تالا هفالت جازاتهای مالیم، فراهم نمودن امکان تبدیل متکرار جرم با مجازات

هالای حالبس و توسالعة نهادهالای ارفالاق) ماننالد نظالام سازیِ تعیالین جایگزینبه جزای نقدی،  سان

 
ویژه اظهارنظر دادستان کل کشور در نشست شالورای های شهرستان و بهیس) و دادستان. به اذعانِ مقامات قضای) و پل1

اهش یک) از عوامل افالزایش جالرم سالرقت در کشالور اسالت. نالک: خبرگالزاری ، قانون ک1400عال) قضای) در اسفند ماه  

 https://www.farsnews.ir/news/14001111000530فار  به نشان) اینترنت):  
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گالذار کیفالری بالرای خالروج از بحالران هالای قانون زادی و مراقبت الکترونیک) بخشال) از تالشنیمه

 سیاست جنای) است. 

نداشتن ارزیاب) مناسب از نتالای  قالانون مجالازات زدگ)، فقدان مبان) تئوریک،  حال، شتاببا این

هالای ُپرشالمار قالانون االجرا شالدن  ن سالیری نشالده و ابهام( که زمان زیادی از الزم1392اسالم) )

، بخشنامة زودهنگالام و مفصالل) از طالرف 11/4/1399کاهش که پیش از اجرای) شدن  ن در مورّخ 

دهد که این نالو  تمال) به همراه دارد، نشان م)معاونت حقوق) قوة قضاییه در پاس  به ایرادهای اح

ها در رسیدن به اهداف خود ناتوان بوده و بیش از  نکه بحران موجالود را خنثال) نماینالد، خالود طرح

 شوند.  های دیگر م)ساز بحرانسبب

های سنگین باله جالزای نقالدی های مال) و امکان تبدیل حبسوانگه)، تأکید افراط) بر مجازات

توان با پول خالال) کالرد و ها را م)دهد که عدالت خریدن) است و زندانیندی انتقال م)پیام ناخوشا

 را با  ن جبران نمود.    کمبود خزانه

شناسال) و مطالعالات های جرمگرای) در مجازات، چناننه متک) به یافتالهگفتمانِ تعدیل و تقلیل

زی حقالوق کیفالری کمالک نمایالد و سالاتواند به تلطیف و رقی صورت، م)کیفرشناخت) باشد، در  ن

زدایال) و کیفرزدایال) از گمالان، سیاسالتِ جرمهای بنیادین را بیشتر تالأمین کنالد. ب)حقوق و  زادی

تر اسالت. ها، مطلالوبضابطة مجازاتپذیر نمودنِ جرایم تعزیری و تقلیل ب)راهکارهای) چون گذشت

اجراهای کیفالری فیف و تبدیل ضالمانتها برای تخدستانه به دادگاهاعطای اختیارات فراوان و گشاده

ها الزام) بوده و خود این اقدام )جمال  الالزام و حت) در تعدد و تکرار جرم که تشدید مجازات در  ن

برانگیز بوده و در عمل قضات را در مظالان اتهالام جانبالداری و خالروج از اختیار( متناق  است، تأمل

قالانون کالاهش و  حالذف ان دسالته از قواعالد دهالد. راهکالار مناسالب، بالازنگری در  طرف) قرار م)ب)

ها و نهادهای ارفاق) اسالت کاله بالدون پشالتوانة نظالری و ضابطة حبسگرایانه مانند تنصیف ب)تقلیل

ها و سبک کردن بار دستگاه عالدالت کیفالری باله زدای) از زندانهای کاف) و تنها برای تراکمپژوهش

هالا ماننالد نیست و در تالأمین اهالداف مجازات  اند. قانون کاهش در وض  فعل) عادالنهتصویب رسیده

پذیر نیالز پیشالنهاد  ن اسالت کاله ایالن عنالوان، از های گذشالتپیشگیری ناتوان است. در مورد جرم

ها انگاری مبتن) بر نظم عموم) و دغدغالهزرادخانه حقوق کیفری ایران زدوده شود، زیرا اسا ِ جرم

توانالد ناپذیر است. در مقابل، گذشت شاک) م)هایِ جامعه است و جرم در ذات خود گذشتو نگران)

های قالانون)، محسالوب های حبس یا دیگر ارفاق به عنوان جهات تخفیف مجازات یا تعیین جایگزین

تری اجراهای مدن) بدیل مناسالببین) ضمانتزدای) از برخ) از رفتارها و پیشگمان، جرمگردد. ب)

 پذیری است.  در مقایسه با گذشت
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