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 ایران حقوق در مجازات تبذیل و تخفیف بررسی
 

 دائمی هادی

 خزهشْز ٍاحذ فبرس خلیج الوللی ثیي داًشگبُ ،شٌبسی جزم ٍ جشا حقَق ارشذ کبرشٌبسی

 

 چکیذه

تأهیٌی ٍ  ٍ اقذاهبتهجبسات  ثِ شکلخظلت هخظَص ضوبًت اجزای کیفزی است کِ  ّز چیشهشخظِ حقَق جشا قجل اس 

ًیش تزثیت  تأهیي گزدد ٍ ثشّکبر جزائنقبلت پیشگیزی اس ٍقَع  ثِ ایي اهیذ کِ حذاقل ًظن اجتوبعی در ،شَد هیتزثیتی اعوبل 

، "سیبست جٌبیی"یي هجبسات هَسَم ثِ تعی ِ در راُ هجبرسُ ثب ثشّکبری ٍجبهع ّبی اًتخبة ، هجوَع تذاثیز ٍرٍ اسایيشَد. 

هٌجز ثِ  درًْبیتست کِ ا هجبسات ٍ تجذیلایي تذاثیز، تخفیف  اسجولِجزیبى است  ّوَارُ ثِ سوت اًسبًی ًوَدى کیفز، در

طَق جشای کًٌَی. ایزاى تٌْب هیشاى ثب درجِ، هجبسات  کیفزّب، در در تخفیف. ثب ایي تفبٍت کِ گزدًذ هی کیفز تٌشیل تقلیل ٍ

، یک ًَع اس هجبسات هجبساتتجذیل  ، درآًکِ حبل یبثذ هیهجبسات حجس در رسبلِ ثِ یک سبل تقلیل  . )هثالًیبثذ هیکبّش 

یک  اعوبل ّز .گزدد هی. ثزای ًوًَِ هجبسات جشای ًقذی جبیگشیي هجبسات سًذاى شَد هیدیگزی هجذل  ثِ ًَعطَلی(  اسلحبظ

کِ  آى استشبیستِ دٍ طَرت  در ّز است. ُدادگب اسًظزاختیبری  سهبًی گبّی اججبری ٍ ،الذکز فَقحقَقی  تأسیساس آًذ ٍ 

 797۱قبًَى هجبسات اسالهی هظَة 22گزدد. در هبدُ  ثیٌی پیشقبًَى  در تجذیل هجبسات( آًذ ٍ یشاى تخفیف ٍحذٍد )ًَع ٍ ه

 تَجِ شَد ٍ ِ آىثاطالحبت ثعذی  شبیستِ است کِ در رٍ اسایيتعییي ًشذُ است ٍ  هجبساتتجذیل  ٍ کیفیت تخفیف ٍ تیکو

فزٌّگی جوَْری اسالهی  وبعی ٍاجتب یثزًبهِ اٍل تَسعِ اقتظبدی قبًَى  77ثٌذ یک تجظزُ  الگَی قبًًَی ٍ هٌبسجی کِ در اس

ِ شذُ ثب استفبدُ ئراا 7977 ًیزٍّبی هسلح جوَْری اسالهی ایزاى هظَة جزائنقبًَى هجبسات  2ٍ هبدُ  7968ایزاى هظَة 

راء آ ِ رٍیِ قضبیی ٍاست سیزا کِ هطبلع آیذ. ایي هسئلِ دارای اّویت ثسیبر ثِ عولشَد تب اس تعبرع در قَاًیي جلَگیزی 

، تب حذی کِ، اًذ داشتِتجذیل کیفز  کِ هحبکن کیفزی تَجِ سیبدی ثِ اهز تخفیف ٍ دّذ هیهب ًشبى ِ هحبکن درگذشتِ ٍ حبل ث

 در ثبة است. اس ًقش رٍیِ قضبیی ٍ آراء هحبکن ثَدُ ضاعوبل کیفیبت هخففِ هشخ قبًًَی در ّبی هحذٍدیتثزخی اس اطَل ٍ 

 کشَر رایج پَل ثب ّب آى قیوت ثِ طزفیي، تزاضی ثٌب ثزٍ  رذرا اس حیث تع گبًِ شش هقبدیز تَاى هیکِ  شذ ٍ هقزر شیًبت ید

اس قَاًیي کیفزی هَضَعِ  تز گستزدُ هزاتت ثِدر فقِ اسالهی  هجبساتذیل جت قلوزٍ کِ شَد هی هعلَم تزتیت ثذیي. کزد تجذیل

 است.
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