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 چکيده

دایمی مجازات اسالمی است که پس از  اولین قانون ۵۷۳۱قانون مجازات اسالمی 

بل، قوانین کیفری ق به است. انسجام دادن پیروزی انقالب اسالمی به تصویب رسیده

جایگزینی مجازات شالق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر 

 ذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایلویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گ

کیفری از پیروزی انقالب اسالمی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را 

اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و پشت سر گذاشته

ن ودر صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قان قانونگذار

 با۵۷31تر است. با مقایسه قانون مجازات اسالمیجدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل

گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مالحظه می ۵۷۳۱قانون تعزیرات

قرراتی گردد ممی مالحظه مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا

نیز مورد  ۵۷31بینی شده بود که گاها در قانون پیش ۵۷۳۱تعزیرات که در قانون

لی کتحلیلی در صدد بررسی -اند. این پژوهش با روش توصیفیعنایت قانونگذار بوده

 .باشدمیقوانین جزایی 

، قانون ۵۷31تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسالمی :يديکل اژگانو

 .۵۷۳۱تعزیرات 
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  فرزانه رادمهر
 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آموخته دانش

 

 :نام نویسنده مسئول

 فرزانه رادمهر

 

 هاي تبعی در قوانين قدیم و جدید جزاییبررسی تطبيقی مجازات
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 مقدمه
قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و در هر جامعه 

های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی

ی گونه جزیمند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسالم، بهاعدهتا قبل از مشروطه چندان ق

ها بر قانون، حاکمیت های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازاتشد. از جمله مهمترین ویژگیو در مناطقی خاص، اجرا می

هـ.ش، قانون مجازات عمومی،  ۵۷31ها و رواج شکنجه بود. در مند نبودن اجرای مجازاتهای شدید، قاعدهواج مجازاتاراده و سلیقه حاکمان، ر

 ۵۷3۳با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 

های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس حدود شرعی، مجازات جایهـ.ش در برخی موارد آن، به

هـ.ش(، ۵۷۷۳هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان )۵۷۱۳تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا

 (.1۵، ۵۷33)رهدارپور و چنگایی: هـ. .ش(۵۷11اجرای مجازات)  هـ.ش( و قانون تعلیق۵۷۷3قانون اقدامات تأمینی)

پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تأکید رهبران انقالب، به ویژه حضرت امام خمینی)ره( و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی 

 های اصلی تقنینی نظام جمهوریوان یکی از دغدغهبر اسالمی شدن همه قوانین، اصالح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسالمی، به عن

(، قانون راجع به مجازات اسالمی )مصوب ۷/1/۵۷1۵اسالمی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص )مصوب 

، از سوی کمیسیون قانون اساسی 1۱( بر اساس اصل ۵1/۱/۵۷11( و قانون تعزیرات )مصوب 11/3/۵۷1۵(، قانون دیات )مصوب 1۵/۳/۵۷1۵

سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری  3امور قضایی مجلس شورای اسالمی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به 

می و در جمهوری اسالمی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر کارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسال

قانون مجازات اسالمی در چهار باب،  ۵۷۳3عین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 

قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و  1۱مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 

های بازدارنده نیز به ، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازات۵۷۳۱سال بعد در سال  ۱ید. حقوقی مجلس رس

، ۵۷3۷رپور:)نظ قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت

۵1.) 

های عمومی های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسالمی ایران مورد استناد دادگاهون مزبور طی سالبر این اساس، قان

و انقالب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سالیق مختلف 

وقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا قرار گرفت. هویدا شدن خألهای حق

به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسالمی، به تمدید یکساله این قانون روی آورد تا از  ۵۷1۱مجلس شورای اسالمی از سال 

با جدیتر شدن مطالبه مجلس  قانون اساسی ملزم به ارائه الیحه جامع مجازات اسالمی کند. ۵۱1این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 

، قوه قضائیه متن اولیه ۵۷11در آبان  های اسالمی،شورای اسالمی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر الیحه جامعی راجع به مجازات

آن را به تصویب رساند و به مجلس  13/1/۵۷11وزیران ارسال کرد و هیات وزیران در تاریخ  و ویرایش نشده قانون مجازات اسالمی را به هیات

آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی  ۵3/1/۵۷1۳شورای اسالمی فرستاد. مجلس شورای اسالمی نیز با تصویب کلیات الیحه در 

 ،النبی سابّ هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد،ی نوآوریو حقوقی ارجاع داد. الیحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارا

ها؛ ذکر اصول رزمینی بودن جرائم و مجازاتس اصل هایمحدودیت شمول از خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم کردن مستثنی ؛.…و سحر

های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین مجازاتاساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و 

میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم؛ تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ 

 ؛…ز کیفر، آزادی نیمه مشروط وتکمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت ا

 رد فرانسوی کدنویسی شیوه از استفاده و ؛…و جرم تکرار جرم، به شروع به راجع مقررات همچون جاری؛ قوانین هاینارسایی برخی اصالح

 (.1۷، ۵۷3۷تعیین شماره مواد بود)زمانی:

پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر الیحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی 

مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی 

به تصویب رساند.  ۵۷11از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این الیحه کرد و سرانجام آن را در بهار مجلس، با بهره گرفتن 

ها و تحوالت چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین الیحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری

های اجتماعی جایگزین حبس در قالب الیحه مجازات اسالمی؛ حذف اطفال و نوجوانان و الیحه مجازات کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم

؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن الیحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح «تعزیرات»و ادغام آن در عنوان واحد « مجازاتهای بازدارنده»عنوان 
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های تعزیری و ارائه ضابطه بندی مجازاتکور در الیحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقهو یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذ

به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه « توبه»جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد 

 ت.ابالغ و الزم االجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده اس ۵۷31ال همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در س
 

 1031قانون مجازات عمومی مصوب -1

رود که متأثر ، نخستین قانون مجازات مدون ایران به شمار میماده به عنوان قانونی ماهوی 113انون مجازات عمومی و متمم آن با ق

تا  11۵مواد  و ۵۷31بهمن  ۳آن در   113تا  ۵۳3، مواد ۵۷31 دی 1۷ در قانون این ۵13 تا  ۵گردید؛ مواد از قانون جزای فرانسه تدوین 

قانون  1339اردیبهشت  ۵1، در قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان ۵۷۷۳اسفند  1۷. دربه تصویب رسید ۵۷۵3آن در تیر ماه  113

قانون مجازات عمومی  ۵۷۱1خرداد  ۳ق اجرای مجازات تصویب گردید. ضمن این که در تاریخ قانون تعلی ۵۷11تیر  11اقدامات تأمینی و در 

  .۵به طور کلی اصالح شد

)دو تا مجازات جنایت به ترتیب عبارت بود از: اعدام، حبس مؤبّد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرددر هر حال 

یک نحو و با نظام واحدی ه عمالً انواع حبسهای مذکور ب. یکی از نواقص این قانون این بود که ماعی، تبعید و محرومیت از حقوق اجتده سال(

 .1اجرا می گردید

، حبس موبد با اعمال شاقه )و حبس موقت با اعمال شاقه( جزء مجازات های خاص جنایت ۵۷31قانون مجازات عمومی  1در مادۀ 

. «اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام المنفعه باشد»رر می داشت که همین قانون مق ۵۷پیش بینی شده بود. مادۀ 

نسخ شد. در مجازات حبس دائم  ۵۷۱1فرانسه اقتباس شده بود، به وسیلۀ قانون مجازات عمومی سال  ۵1۵3این مواد که از قانون جزای سال 

یت به حبس دائم قطعیت کامل دارد و کسی که به این حبس محکوم شد باید تا مسئلۀ دیگری پیش می آید و آن این که آیا حکم محکوم

پایان عمر خود در زندان بماند، یا این که در صورت حسن رفتار مجرم در محیط زندان و اصالح حال وی، این امکان وجود دارد که پس از 

 .۷مدتی از زندان آزاد گردد. لذا این ابهام در این خصوص وجود دارد

 

 1032قانون مجازات عمومی اصالحی مصوب -2

که  گرفت مورد اصالح و بازنگری قرار ۵۷۱1در سال ، ۵۷31 ایران؛ یعنی قانون مصوباولین قانون مجازات در با اینکه گفته شده، 

می  ۵۷31ر در قانون آن به ترتیب مقر های مجازات آن ۵۵1 ماده مطابق و شده تعیین مذکور قانون ۵1 و 3 ،1 مواد در مجازات جرم انواع

در این است که این قانون جنحه را که در قانون سابق به دو نوع مهم و کوچک  ۵۷31باشد. تنها تفاوت این قانون با قانون مجازات اسالمی

 دارد که به شرح زیر بیان می گردد. ۵۷31. اما این قانون تفاوت فاحشی با قانون 1تقسیم شده بود، به یک نوع تقلیل داد

انونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری اعمال مجرمانه را به جنایت، جنحه و خالف تقسیم نمود. در واقع، ق ۵۷۱1قانون  این

. دش جرم جنائی گفته می ،به جرائمی که دارای مجازات حداقل حبس بیش از سه سال بود ؛ به عبارتیدنبرای جامعه باشند جنایت می نام

حبس جنایی درجه یک از سه  -۷ . حبس دائم - 1. اعدام -۵ت: مجازاتهای اصلی جنایت به قرار زیر اس"آمده که: همین قانون نیز 1ماده  در

هم مجازات های جنحه ای ذکر شده  قانون مجازات عمومی 3ماده در  ." سال ۵3حبس جنایی درجه دو از دو سال تا  -1 . سال ۵۱سال تا 

. در "الریال به با ۱33۵جزای نقدی از -1 . روز تا سه سال 1۵حبس جُنحه ای از  - ۵ : است مجازاتهای اصلی جُنحه به قرار زیر "که:

البته خود جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم بندی شده که   .گردید جرائم دارای حداکثر مجازات سه سال حبس جنحه تلقی می واقع،

 ۱33تا  13۵ت جنحه کوچک نیز حبس تادیبی یازده روز تا یک ماه و غرامت مجازات مهم جنحه؛ حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و مجازا

 ۱ریال می باشد.

                                                           
 .۵۱۳، ص ۵۷1۷، ۵ر.ک: محمدی جورکوبه، علی، نقد ساختار قانون مجازات اسالمی، مجله فقه و حقوق، شماره  -۵
، ۵۷۱1، ۵۷، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۷۱1انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه بررسی آزمایش، علی،  -1 

 .۷ص 

 .1همان، ص  -۷ 

 .133نوربها، پیشین، ص  -1 

 .۷33نوربها، پیشین، ص  -۱ 
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اده د؛ به عبارت سگردی شد که مجازات آن جریمه نقدی و با مجازاتهای خیلی سبک تعیین می به تخلفاتی اطالق مینیز امور خالفی 

ریال و  133 تا نقدی جزای که مجازات سبکی دارند ، خالف نامیده کهجرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورندتر، 

 ۵است. حبس از دو روز تا ده روز

ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و بر این اساس، 

حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به 

ترتیب به جنایت، جنحه و خالف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی 

 .شخیص دادگردیده که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را ت

 

 ها بعد از انقالب اسالمیبندي مجازاتنظام تقسيم-0

 10312 اسالمی مجازات به راجع قانون-0-1

 کرده متمرکز هابر مجازات را کرده، این قانون بحث با جرم شروع را بحث که ۵۷۱1 و ۵۷31 عمومی مجازات قانون ۳ ماده برخالف

تعزیرات، قابل تقسیم . 1 دیات. ۷ قصاص. 1 حدود. ۵: است قسم چهار بر جرایم حسب نوع هامجازاتداشت، می مقرر قانون این ۳ ماده. بود

 یبندطبقه و شد حذف خالف و جنایت، جنحه قبلی بنابراین، تقسیم. پرداختندمی قسم چهار این تعریف به قانون این ۵۵ تا 1 اند. مواد

 . ۷آمد عمل به موازین شرعی مطابق جدیدی

 این قانون در مصرحه هایمجازات": داشتمی آن بود که مقرر ۵ ماده ۵۷31 عمومی مجازات قانون در بندیوجود این طبقه دلیل عدم

 رب شود کشف و تعقیب اسالمی موازین موافق که هاییجرم بود و خواهد مجری عدلیه محاکم در و مقرر مملکتی انتظامات حفظ نظر نقطه از

 ."شوندمی مجازات شرع در تعزیرات مقرره و حدود طبق

حدود، مجازاتهایی است که مقدار و کیفیت آنها در شرع تعیین شده  "در تعریف حد آمده که: ۵۷1۵قانون مجازات اسالمی  1ماده در 

دیات، "نیز: ۵3. برابر ماده "شود و باید با جنایت او برابر باشدقصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می "نیز آمده: 3ماده در  ."است

 شرع در آن مقدار و نوع که است عقوبتی یا و تأدیب منظور از  تعزیر هم، .است جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده

 باشد. ترکم حد مقدار از بایستی میزان شالق که شالق و نقدی جزای و حبس قبیل از است شده واگذار حاکم نظر به و تعیین نشده

 

 10331 اسالمی مجازات قانون -0-2

 این در مقرر هایمجازات":داندقسم می پنج بر را هابازدارنده، مجازات هایمجازات افزودن با ۵۷۳3 اسالمی مجازات قانون ۵1 ماده

 ۵۳ تا ۵۷ مواد در ترتیب به قسم پنج این که تعریف "بازدارنده هایمجازات. ۱ تعزیرات. 1 دیات. ۷ قصاص. 1 حدود.۵:است قسم پنج قانون

اسالمی  مجازات به راجع قانون در زیرا،. است نبوده سابقه به مسبوق ۵۷۳3 اسالمی مجازات قانون گانهپنج بندیطبقه .است آمده قانون این

 .۱بود نیامده میان به بازدارنده هایمجازات از نامی و شده مطرح ایچهارگانه تقسیم

                                                           
 .۷۷1، ص ۵۷11. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۵ 

 1۵۵با  ، قانون دیات۵۷1۵مهر  1۵ماده در  1۵( با ، قانون راجع به مجازات اسالمی )مواد عمومی۵۷1۵شهریور  ۷ماده در  1۵1قانون حدود و قصاص با  -1 

س از گذشت پنج سال هم برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی تصویب شد که پ ۵۷11مرداد  ۵1ماده در  ۵۱3و قانون تعزیرات با  ۵۷1۵آذر  1ماده در 

 .۵۱1. محمدی جورکوبه، پیشین، ص چنان اجرا گردید

، شماره ۳1مجازاتهای بازدارنده، مجله حقوقی دادگستری، سال  و تعزیرات جایگاه مجازات اسالمی، قانون در مجازاتها حاجی ده آبادی، احمد، طبقه بندی -۷ 

 .۵1، ص ۵۷13، 13شماره 

ماده برای مدت  13۳( و با و دیات ، حدود، قصاص، مشتمل بر چهار کتاب )کلیاتاصالحاتی، به نام قانون مجازات اسالمی این قوانین با ۵۷۳3در دی ماه  -1 

 .به مدت ده سال تمدید شد ۵۷۳۱اسفند  ۵1پنج سال به صورت آزمایشی تصویب گردید که اجرای آزمایشی آن در 

مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور  "مقرر می دارد: بازدارنده هایتمجازا تعریف در اسالمی مجازات قانون ۵۳ ماده -۱ 

از قبیل حبس، جزای نقدی تعطیل محل کسب، لغو  ؛گردد مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می حفظ نظم و

 حرام اعمال غالباً تعزیرات موضوع "نپروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آ

 ،۵۷1۵نور، جلد پانزدهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  ، صحیفهاست. ر.ک: موسوی خمینی، روح اهلل ثانوی حرام اعمال بازدارنده موضوع و اولی

 .188 ص
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 گذارنقانو چرا نیست؛ معلوم ندارد و  تعلق خاصی مجازات به و است مجازاتی نوع هر وصف بازدارندگیالبته به قول یکی از حقوقدانان 

 .۵مجازات ها را برای بازدانده ها در نظر گرفته است همه عام وصف این

در آن  شده کهذ اردبیلی اتخاشورای عالی قضایی آیت اله  رئیس استفتاء اصطالح مجازات بازدارنده از پاسخ حضرت امام خمینی)ره(به

ومت گونه موارد حککه در این رهنمود دادند واقع به کار بردند و در ،را برای تعزیراتی که در شرع معین نشده و منصوص نیستند اصطالح این

که در مقابل مجازات تعزیری قسم  واال هدف این نبود ،مختلف را تعیین کند هایمجازات قانونی تواند با وضعبوسیله قوه مقننه می طبعاً

های عام دارد و مجازات عنوان مجازات تعزیریبا این حال برخی تفاوتهای این دو مفهوم این است که  .اختراع نمایند مجازات از جدیدی

حرام  ری ترک واجب و ارتکابهای تعزیمبنای مجازات ؛ حال آنکهاست مقنن تخلف و ناشی از جعلآن مبنای دارد که  بازدارنده عنوان خاص

های مشمول مقررات مجازات ،جرائم مشمول مجازات تعزیری که فاقد مبنای شرعی باشنداز سوی دیگر،  .شرع است از به مفهوم جرم و ناشی

 .1باشندازدارنده میبهای رسد کلیه جرایم عرفی در ماهیت مشمول مجازاتبه نظر میلذا  .هستند بازدارنده

عمده ضعف مقنن در قانون حالیست که در قانون مذکور، مجازات های بازدارنده و مصادیق آن بیان نشده بود. به نظر می رسد، این در 

 .های بازدارنده هستنداست که مشمول مجازات و تدوین آن عدم توانایی در تعریف جرم یا جرائمی اسالمی مجازات

 

 1032قانون مجازات اسالمی مصوب  -0-0
گذار نقانو ۵۷31در قانون مجازات اسالمی در قانون سابق در کنار مفهوم تعزیرات، به مجازات های بازدارنده نیز اشاره شده بود، لکن 

است. اصوالً مجازات بازدارنده که در اصطالح فقها رداع یا مانع بودن وصف کلیه مجازات های  ههای بازدارنده به میان نیاوردنامی از مجازات

 . ۷و عرفی است، نوع جدیدی از مجازات که در عرض سایر مجازات ها باشد، نیست؛ بلکه شامل انواع مختلفی از تعزیرات است شرعی

به نظر می رسد که منظور از وضع این مجازات ایجاد نوع جدیدی از مجازات نباشد، بلکه صرفاً دامنه تعزیرات گسترش داده شده 

در قانون سابق نیز مجازات های تعزیری و بازدارنده آثار و احکام یکسانی داشته و تفاوت آنها صرفاً اعتباری  . حتی برخی بر این باورند که1است

 .۱بوده است

های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به های بازدارنده از شمار مجازاتمجازات با این حال به نظر نگارنده، دلیل حذف

ای هها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهمه موارد را در برمی گیرد و نیازی نیست که مجازات ای گسترده است کهگونه

های های بازدارنده از مجازاتدر برمی گیرد. تفکیک مفهوم مجازاتنیز های بازدارنده را بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات

اشاره  ۵۷۳1قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۵۳۷توان به ماده شد. از جمله این موارد میبروز مشکالتی می تعزیری برخی اوقات موجب

درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع "این قانون: ۵۳۷کرد. طبق ماده 

ه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی جرم تا انقضای مواعد مشروح

 ."نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد

برخی نیز بیان داشته اند، حذف مجازات های بازدارنده به دلیل نبود تفاوت ماهیتی بین مجازات های بازدارنده و مجازات های تعزیری 

م اابل توجیه است. چرا که اگر مجازات های تعزیری را به معنی مطلق اصالح، تأدیب و تربیت معنی کنیم، کلیه اقداماتی که در این راستا انجق

می گیرد، تعزیر به حساب خواهند آمد. پس کلیه مجازات های تعزیری، در عین حال بازدارنده نیز به حساب می آیند، ولی مجازات های 

 .1شامل تعزیرات شرعی نمی شوند. بنابراین رابطه عموم و خصوص مطلق بین این دو برقرار است بازدارنده

های بازدارنده است و شامل شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازاتگونه که در این ماده مشاهده میهمان

آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ د میشود. در این جا این اختالف نظر به وجوهای تعزیری نمیمجازات

کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم میاین موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می

در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دادند، های بازدارنده را مورد حکم قرار میشد که مجازاتصادر می

 . های بازدارنده چیستتوانست تشخیص دهد که مجازاتدقیق نمی

                                                           
 .1۷، ص ۵۷31اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، انتشارات میزان، چاپ هشتم،  -۵ 

 .11و  11، صص 11۵۷، ۷1و  ۷۷، مجله وکالت، شماره نقد و بررسی اجمالی مجازات بازدارنده و ماهیت آنمحمدی، حمید،  -1 

 .۵۱، ص ۵۷11، 1رهامی، محسن، تحول و تعدیل مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسالمی ایران، مجله حقوق، شماره  -۷ 

 .1۱، ص ۵۷13، ۵۵رهامی، محسن، ماهیت، آثار و مبانی شرعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره  -1 

 .۷1آبادی، پیشین، ص  حاجی ده -۱ 
 .1۱، ص ۵۷13، ۵۵، مجله مجتمع آموزش عال قم، سال سوم، ش «رهامی، محسن، ماهیت، آثار و مبانی شرعی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی - 1
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 -1حد،  -۵مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است: "قانون مذکور بیان شده که : ۵1ماده لذا برابر این توضیحات در 

حد مجازاتی است که "آمده: ۵۱ماده . بعد از این ماده نیز به ترتیب تعاریف هر کدام از مجازاتها بیان شده که در "رتعزی -1دیه،  -۷قصاص، 

 ."موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس، تعیین شده است

 کتاب در مندرج شرحبه که است منافع و اعضاء نفس، بر عمدی جنایات اصلی مجازات قصاص "مقرر داشته:۵1ماده در تعریف قصاص 

 ."شد خواهد اعمال قانون این سوم

 و اعضاء نفس، براست که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی دانسته مالی را دیه )اعم از مقدر و غیر مقدر(  نیز ۵۳ماده 

 ده است.و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر ش منافع

موجب قانون در تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به": هم در تعریف تعریز بیان شده که ۵1در ماده 

گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

 ."موجب قانون خواهد بود سایر احکام تعزیر به سقوط و
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 نتيجه گيري 
ـ 1ـ حفاظت جامعه در مقابل خطر جرم و جنایت ۵توان گفت که مقصود از مجازات مجرمان تأمین دو منظور است:به طور کلی می

 .اجرای عدالت

ها باشد. تمرکز الزم است که یک تبهکار مجازات بزهکاری خود را بگیرد و عدالت آن است که پاداش بزهکاری معادل کار زشت آن

های عمومی که نتیجه فکر بشر است روی مجازات است، که در بعضی موارد مجازات با اعمال شاقه بوده است. اگرچه نظر قانونگذار مجازات

اعمال »گوید: با اصالحات بعدی می ۵۷3۷قانون مجازات عمومی مصوب  ۵۷ل شاقه در جهت منافع جامعه باشد. ماده این بوده است که اعما

ص مجازات ها و علی الخصومطالعات انجام شده پیرامون ارزیابی عملکرد «. المنفعه باشدشاقه محکومان به حبس با مشقت باید راجع به امور عام

دهد که از نظر مجازات و سرکوبی، کارایی آن در خصوص پیشگیری عمومی جازات سالب آزادی نشان میبه عنوان محل اجرای مزندان 

ها یک رسالت پیشگیرانه محدود دارند، زیرا فرد زندانی را برای لیکن زندان بزهکاری، حذف )طرد(، ارعاب و اصالح محکومان ثابت نشده است.

ان ارتکاب جرم برای وی وجود ندارد. در عوض زندان ممکن است به دنبال پیامدهای روانی، کند و در این مدت امکمدتی از جامعه دور می

وسیله سرایت فساد  و مجاراتها زا مورد توجه قرار بگیرد. به عبارتی زندانجسمانی و اجتماعی آن بر روی زندانیان، به عنوان یک عامل جرم

و در خصوص سایر مجازاتها هم  آموزانندآموزند و میفس غالباً تکنیک جنایت میاخالق و شیوع بزهکاری شده و مجرمان به جای تزکیه ن

. بسیاری از مجرمان ولگرد به تدریج زندان را خانه خود دانسته و به زندگی در زندان تاثیر منفی روی افراد جامعه در برخورد با بزهکار می شود

های آن بر دوش جامعه و مردم است. اینجاست شود و هزینهگونه افراد خطاکار افزوده میترتیب روز به روز بر تعداد این اند و بدینعادت کرده

تواند باعث خوف مجرمان حتی بالفطره شود که آسیب بدنی به های آن مثل حدود، قصاص، تعزیرات میکه شمشیر عدل اسالمی و مجازات

. از طرف دیکر اقدامات پیشگیرانه ای که در قانون جدید پیش بینی کندمی ها جلوگیریکند و از ارتکاب اعمال غیرانسانی آنها وارد میآن

شده است باعث می شور که چه بسا افراد کمتر مورد مجازاتهای مختلف قرار گیرند و این  امر نیزچه بسا باعث انسان سازی بیشتر خواهد 

 شد.وامیر است که راهکارهای جدید جوابگو مشکالت جامعه باشد.
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