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:چكيده
و قضائي، يكي از راه هاي موثر در جهت استقرار اصل فرديركاكيفيات مخففه اعم از قانوني

و تالش براي جلوگيري از كردن مجازات و تشويق مجرمين به انصراف از ادامه ارتكاب، ها

و گذار در مواد مختلف معاذير قانوني را احصاءقانون. باشداشاعه آثار زيان بار جرم مي  نموده

و22در مواد  قانون آئين دارسي كيفري اختيار اعمال كيفيات 277 قانون مجازات اسالمي

و هر چند قانون. مخففه قضائي را به قضات كيفري تفويض كرده است گذار از ميزان تخفيف

و از اين حيث مقررات فعلي داراي مالك هاي الزم براي تشخيص مجازات اشد سخن نگفته

ميباشند ولكن ايراد مهمنقص جدي مي 4گذار با وضع مواد كند كه قانونتر در آنجا جلوه

و  قانون مجازات اسالمي، برخالف اصول دادرسي 727قانون آئين دادرسي كيفري
را،كيفري و قاضي گذشت شاكي در جرائم قابل گذشت را موجب توقيف تعقيب ندانسته

ورمخي مي به صدور قرار موقوفي تعقيب داند به نحوي كه اين يا اعمال مجازات تخفيف يافته

و غيرقابل گذشت  امر منجر به درهم ريختن مرزهاي تاثير گذشت شاكي در جرائم قابل گذشت

.گرديده است

:واژگان كليدي
- توقيف تعقيب- جرائم غير قابل گذشت- جرائم قابل گذشت- معاذير قانوني-كيفيات مخففه
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.اين مقاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
به دليل برخي اقدامات خودسرانه قضات كيفري در تعيين كيفرهاي متفاوت در قرون

كه منشاء سوء به اختيارات مطلق دادرسان و در واكنش  هاي فراواني قراراستفادهگذشته

: بودند بر اين باور(Aufklaerung)گرفت، دانشمندان حقوق كيفري در عصر روشنگري مي

 قوانين بايد محترم شمرده شوند،اجراي قوانين كيفري از سوي قاضي بايد در حكم هدف باشد

و هستنددادرسان پاسداران قوانين.و از نقض آنها توسط قضات جلوگيري به عمل آيد

 آنها بايد درمقام.به بهانه ابهام يا نقص قانون از اجراي وظيفه خودداري كنند توانندنمي

كه هست بدون هيچ مالحظهها، قانون را همانضاوت نسبت به رفتارهاي انسانق اي گونه

و و نبايد اعمال درآاجرا كنند و برداشتن را پرلمان،(هاي شخصي خود تغيير دهند پرتو تفاسير

به اجراي كيفرهاي سنگين.)Stone، 2002: 173و44: 1373  انديشمندان قرن هيجدهم در اعتراض

وو اخ به تبعيت از قانون خاص نبودند كه به هنگام صدور راي مجبور تيارات وسيع قضات

ميمجازات و خودسرانه تعيين وها را به طور دلخواه كنترل فوق العاده كردند، در مقام مهار

و مجازات"قضات،   را پيشنهاد"هاي ثابتمجازات"و هم چنين"هااصل قانوني بودن جرايم

و مجازات« به نام4176ضمن انتشار رساله مختصر خود در سال بكاريا. كردند به»هاجرايم

و در واقع از نخستين ابعاد مختلف نظام هاي كيفري آن روزگار انتقادهاي مختلف وارد كرد

و به ضرورت سودمندي كيفر جلب كه اذهان را هاي ثابت را پيشنهاد كرد مجازات كساني بود

پر1/187: 1375محسني،( و بكاريا بر نفع اجتماعي مجازات تاكيد.)41: 1373ادل،، بنتام نيز مانند روسو

و مي في نفسه بدندمجازات: گفتداشت به ميزاني مجازاتدر،ها نتيجه بزهكار را تنها بايد

و خوشي جامعه را از بين برده يا كاهش داده است كه قانون را شكسته است  كرد

بهء از نظر بنتام اعطا.)1370:30كاپلستون،( نه و اين مقداري آزادي عمل به قضات مناسب است

رود يك فرد منظور تشديد مجازات، بلكه براي كاهش مجازات در مواردي است كه گمان مي

به فرد ديگري داراي خطر يا مسئوليت كمتر  از،بدين ترتيب. استنسبت كه  بنتام از بكاريا

م ميياصل كيفرهاي ثابت دفاع او با اين كار منشاء اصل فردي ساختن كيفر. گيردكرد، فاصله

ميرا بيان مي و آن را در قالب آزادي اراده توجيه مي. نمايدكند شود كه دادنبه عالوه ياد آور

مي،آزادي نامحدود به قضات براي كاهش مجازات آن وظيفه آنان را دشوارتر سازد، زيرا در

و قوس خواهند بود صورت ميان گذشت زياده  و شدت بي اندازه در كش : 1373پرادل،(از حد

63(.

كه نظريه، مبنا، اهدافن يكي از ثمرات عصر روش،در هر حال گري سده هيجدهم اين بود

و مجازات براي نخستين بار جنبه علمي به خود گرفت  )433: 1382كلي،(و تدابير حقوق كيفري

اصو مهم و مجازاتترين نتيجه آن استقرار و برقراري مجازاتل قانوني بودن جرايم هاي ها
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كه با هدفبه تدريج، برقراري مجازات. ثابت در قوانين اكثر كشورهاي متمدن بود هاي ثابت،

هاي عدالتيبي ممانعت از خودكامگي قضات قابليت توجيه يافته بود، خود موجب رقم خوردن

كه ناشي از بي قضفراواني گرديد و اختياري ات كيفري در سنجش ميزان تقصير بزهكاران

و وضعيت متهمان بود به تناسب شخصيت و. تعيين مجازات عادالنه طرفداران حقوق طبيعي

به مكتب مصلحت گرايي حقوقي معتقد بودند دادرس به هنگام اعمال قواعد حقوقي بايد

و اين كه آيا اجراي قوانين تامين كننده عدالت  باشد يا خير، توجهميمحتواي ارزشي آنها

و انديشه عدالت.كند كه در خدمت آرمان و ابزارهايي است و قوانين در زمره وسايل حقوق

دادرس. بر اين اساس نقش دادرس نبايد در بند قياس صوري محدود شود،قرار گرفته است

وتواند صرفاًنمي و اراده قانون به اعمال ده كند، وي گذار بسناجراي قوانين مطابق با خواست

و لكن اين قوانين بايد  و مستند ساختن تصميم خود استفاده كند بايد از قوانين براي مدلل

دهكرپيش از هر چيز عادالنه باشد، زيرا دادرس در خدمت قدرتي نيست كه او را منصوب 

)(Pierre Samuel پير ساموئل.)(Perelmant,1963: 66ت است؛ بلكه او در خدمت عدالت اس

كه اگر قاضي با اتكا«: گويدمي  بر قوانين آشكارا ناعادالنه هم نوعان خود را كيفرءروشن است

حكم. دهد، مقصر است كه بر اساس دستورات قوانين موضوعه بنابراين قضات پيش از آن

و تكاليف تمامي  كه حاكم بر حقوق صادر كنند بايستي آنها را با محك قوانين عدالت ذاتي

.)414: 1382كِلي،(جند هاست بسنانسان

كه در خصوص مجازات به اشكاالتي و در بدين ترتيب، با توجه هاي ثابت به وجود آمد

ازعدالتيجهت جبران بي و حداكثر توسط مكتب سيستم مجازاتآن، هاي ناشي هاي با حداقل

به ميز نئوكالسيك پيشنهاد گرديد ان تا قضات كيفري بتوانند در تعيين مجازات با توجه

و در و مسئوليت بزهكاران با. حداكثر مجازات قانوني اقدام نمايند چهارچوب حداقل بعدها

كه بسياري از مجازات به اين وتوجه و يا حداكثر ها مانند اعدام حبس ابد بدون حد اقل

و كيفيات مخففه نيز وارد،بودند  جريان نئوكالسيك موجبات نرمش ديگري را فراهم آورد

و فرانسه براي مجازات1811قانون جزاي سال. موضوعه گرديدحقوق كيفري ها حداقل

و در ماده  به برخي جنحه463حداكثري معين كرده بود  ها مقرر كيفيات مخففه را نسبت

به برخي جنايات تجويز1824قانون. داشتمي به نحو مضيق نسبت  اعمال كيفيات مذكور را

و عدم اعمال آن را استثنا كرد فرانسه 1832 قانون سالونمود اعمال كيفيات مخففه را قاعده

به هيات منصفه نيز اعطا  مقصود از كيفيات مخففه،)244-251: 1379فوكو،(شدءو حق اعمال آن

به قاضي يا هيات منصفه داده مي كه از سوي مقنن شود تا وي بتواند كيفري اختياري است

طرفداران مكتب نئوكالسيك.ن براي محكوم تعيين نمايدكمتر از حداقل مجازات مقرر در قانو

كه تعيين مجازات يكسان براي همه ي مرتكبان يك جرم معين بر خالف عدالت قايل بودند



 1388 تابستان،2شمارة،39 دوره، فصلنامه حقوق4

بي عدالتي» فرضيه تساوي مسئوليت«فلذا، واقعي خواهد بود و موجب را بدور از واقعيت

و 'L(فردي كردن كيفر« اصل ضرورت دانستند individualisation de la peine(«را بنيان

فردي كردن كيفر، به معناي تطبيق مجازات بر عمل ارتكابي با توجه به.)47: 1382الزرژ،(گذاشتند

و اجتماعي مجرم است؛ تا شايد مجرم بتواند پس از اجراي  وضعيت جسمي، رواني، خانوادگي

. مجازات براي زندگي سالم اجتماعي آماده گردد

به يا و انگليس، فردي كردن كيفر با الزم كه در چند دهه اخير در آمريكا دآوري است

به لحاظ تعارض اين نهاد حقوقي با اصل،هايي روبرو شده استمخالفت  به نحوي كه مخالفان

و بر استقرار مجازات و حذف نهادهايي تساوي افراد در برابر قانون بدان تاخته اند هاي ثابت

و كيفيات مخففه پافشاري چون تعليق مجازات، تعل يق مراقبتي، احكام نامعين، آزادي مشروط

از. كنندمي كه در واقع طرفداران انديشه اين دسته عدالت"يدانشمندان حقوق كيفري

ي مرتبط ها بايد به عنوان يك مجموعهباشند، معتقدند قواعد حاكم بر مجازاتمي"استحقاقي

ك و قطعيت در مجازاتو به هم پيوسته در نظر گرفته شود و باعثه ثبات ها از نتايج آن بوده

از سوي ديگر، نظام. احترام برابر لحاظ گرددومساوي شود كه حق مجرمان در برخورد مي

ميمجازات وهاي ثابت موجب افزايش اعتماد عمومي  بيشتر مورد اقبال جامعه قرار شود

 نئوكالسيسم باز انديشه"ها تحت عنوان ديدگاه مجموعه اين.)(Ashworth,1993: 384دگيرمي

و انتقادات وسيع را به خود اختصاص داده است بحث"شده .ها

كه مجرمان را در طبقات استحقاقي از پيش تعيين شده قرار اما به نظر مي رسد اين فرض

و مجازات وادهيم و استانداردي را براي هر طبقه در نظر بگيريم، بدور از قعيت هاي مشخص

نه مجازات و نه مجرمان كه دقيقا در قالبو غيرعلمي است؛ زيرا هاي ها اين قابليت را ندارند

و از پيش تعيين شده جاي گيرند   اين كه مجازات بايد مطابق با)Tonry،1994: 145(مشخص

و و اين كه مجازات نبايد مطابق ساليق شخصي شدت جرم تعيين گردد، درست منطقي است

كه نظام مجازات. يين شود، حقيقتي غيرقابل انكار استقاضي تع هاي نامعين در درست است

به تبعيض مي ميمواردي منجر و گردد، اما اين نظام انواع درست وغلط را با هم مجاز شمارد

و به كنار گذاشتن هر گونه قدرت ارزيابي تشخيص شويم، اگر براي پرهيز از تبعيض متوسل

ك از،ه موارد درست نيز كنار گذاشته شودنتيجه آن خواهد شد و در حقيقت يك شكل

اي كه حتي ممكن است متضمن بي عدالتي عدالتي منتهي به شكل ديگري از آن گردد؛ شيوهبي

هاي ثابت ناشي رسد رويكرد دوباره به مجازاتبه نظر مي.)Ashworth،385:1993(بيشتري شود

و ار مياز بدگماني به قضات كه نصب قضات زيابي عملكرد تبعيض آميز دادرسان باشد

و نظارت نهادهاي ذيربط بر نحوه قضاوت آنان مي تواند تا حدود زيادي اين نقصيه را شايسته

ها، تخفيف مجازات ترين راهكارهاي فردي كردن مجازات يكي از مهم،در واقع. برطرف سازد
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و يا بازدارنده را تخفيف تواند با احراز كيفيات است كه دادگاه مي مخففه، مجازات تعزيري

كيفيات مخففه دو هدف را دنبال مي كند از يك سو زرادخانه بالاستفاده ولي هنوز معتبر. دهد

و عدالت مطلوب كيفري را حفظ مي و از سوي ديگر حقوق را با وضعيت افكار عمومي نمايد

يلي وجدان عمومي، ارزيابي كلي قانون را كيفيات مخففه از طريق بر آورد تفص. سازدمنطبق مي

مي. كندتصحيح مي كه در قدم اول مجازات را فردي و با ايجاد اين اميد در دل هر كس نمايد

ميكمتر مجازات مي و در مرحله بعدي نيز كاربرد. دهدشود، طغيان عليه قانون را كاهش

و تطب و احوال سيستماتيك كيفيات مخففه به ويژه امكان نوشدن قانون يق آن را با اوضاع

 نقش اساسي كيفيات مخففه كاهش تضادهاي بسيار عمده،بنابراين. سازدجامعه فراهم مي

و حقوق به وجود آيد كه ممكن است ميان افكار عمومي  كيفيات مخففه،بدين ترتيب. است

ه ممكن است اگرچ.)246: 1379فوكو،(كنديمرا منتفي قانون هر گونه زير سوال بردن حاكميت

به ويژه و به خود كامگي قضات تعبير شود اما در واقع به منزله بازگشت مجدد كيفيات مخففه

و تعيين اعمال قابل مجازات، به نحوي بازگشت ناپذير به قانون گذار در روزگار ما ايجاد حق

و اه و قاضي با اعمال كيفيات مخففه اين چارچوب كلي را با افكار عمومي داف تعلق دارد

مي مجازات ميمنطبق و بدين ترتيب تنها در قلمرو قانون نوعي آزادي عمل پيدا كند تا سازد

و فردي مجرم تطبيق مي .)247: 1379فوكو،(دهد مقررات قانوني را با وقايع اجتماعي

و حتي در علي رغم همه انتقادها، در عصر كنوني نه تنها اصل فردي كردن تضعيف نشده

ها بسيار متنوع تر از گذشته شده بلكه ابزار فردي كردن مجازات، قرار نگرفتهسراشيبي سقوط

و  و تا مرحله اجراي مجازات قابليت اعمال و تحقيق، شروع است تا جائيكه از مرحله تعقيب

كه امروزه از  به همين دليل است و  كه مفهومي" تفريد تصميم"اجراء پيدا كرده است

گذار ما نيز با الهام از مكاتب قانون. باشد سخن در ميان استمي"د مجازات تفري"تر از وسيع

و دفاع اجتماعي، نظام مجازات و قواعد راجع به نئوكالسيك و حداكثر هاي داراي حداقل

و اصل فردي كردن مجازات كه در اين زمينه، ها را پذيرفته استكيفيات مخففه هاو هر چند

و آرام گام بر و بالندگي بسيار كند به كشورهاي پيشرفته در اين خصوص رشد و نسبت داشته

كه قانون و الزم را نداشته است اما از مجموع نظام كيفري ايران اين امر مستفاد است گذار

و اصول اصرار دارند و اجراي اين قواعد  خاصه آنكه اين نهادهاي،دستگاه قضايي بر اعمال

كه در  ترين قسمت فقه كيفري اسالم را تشكيل واقع وسيعحقوق كيفري با مبحث تعزيرات

و مطابقت داردمي به ارزيابي قلمرو. دهد هماهنگي عليهذا اين مقاله در دو گفتار مجزا

غير قابل"و"جرائم قابل گذشت"ها در اعمال كيفيات مخففه در اختيارات قضات دادگاه

.پردازدمي"گذشت
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ل گذشت جرائم قابدر تخفيف-گفتار نخست
و صرف ، بخشايش نظر كردن از چيزي آمده گذشت در لغت به معناي گذشتن، گذر كردن

به حالتي اطالق مي.)2033: 1373عميد،(است  شود كـه شـخص محـق بـراي در اصطالح، گذشت

مي  و رسيدگي كيفري از حق شخصي خود براي ادامه دعوي انصراف حاصل ،كنـد ادامه دعوي

كهبه عبارت ديگر گذشت، و يـا بـه عمل حقوقي يكطرفه شخص شاكي است از جانب خـود

مي  و خصوصي جرم«به اعتبار مفهوم. شودنمايندگي، از دعوي خارج و توجه» حيثيت عمومي

و جرائم غيرقابـل گذشـت به دو دسته جرائم قابل گذشت و فردي، جرائم به مصالح اجتماعي

مي  كه حفظ نظم از سوي ديگر با عنايت به وظيف. شوندتقسيم و كاركرد عمده حقوق كيفري، ه

و اسـتثنائات وارد بـر آن نيازمنـد عمومي است، اصل بر غير قابل گذشت بـودن جـرائم اسـت

 لذا هيچ جرمي قابل گذشت نيست مگر اينكـه بالـصراحه در قـانون باشد،مي"تصريح قانوني"

، جـرائم قابـل 1304ب قـانون مجـازات عمـومي مـصو277گذار در ماده قانون. قيد شده باشد

و با تعيين حدود هاي يـاد شـده در مورد جرم ......": جرم مقرر داشته بود20گذشت را احصاء

و اگـركه در ذيل معين است تعقيب جزايي شروع نمي  به تقاضاي مدعي خـصوصي، شود مگر

م مشاراليه شكايت خود را مسترد نمود تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شـد مگـر اينكـه مـته 

 البته اين ماده بارها مورد اصالح قرار گرفـت".....سابقاً محكوميت جنحه يا جنايت داشته باشد

 اوال1352ً قانون آئين دادرسي كيفري مـصوب8 الحاقي به ماده1بنحوي كه به موجب تبصره

و حمايت زنـان بـه(213و) جريحه دار كردن عفت عمومي(210جرائم موضوع مواد تشويق

و ثانياً تعداد جـرائم قابـل گذشـت افـزايش يافـت) فحشاء از عداد جرائم قابل گذشت خارج،

و امـالك مـصوب113تا111و45بنحويكه با لحاظ ساير قوانين مانند مواد   قانون ثبت اسناد

و31، ماده 1313 قانون اعسار مصوب31، ماده 1310  قانون حمايت حقوق مولفـان، مـصنفان

، قـانون صـدور چـك مـصوب1351 قانون حمايت خانواده مـصوب،1348هنرمندان مصوب

. مورد بالغ گرديد50تعداد جرائم قابل گذشت به بيش از ....و1344

و غيرقابل گذشت، جاي خود پس از پيروزي انقالب اسالمي اصطالح جرائم قابل گذشت

و حق الناس داد به مفاهيم فقهي حق اهللا تشخيص جرائم در حقوق كيفري اسالم ضابطه. را

و حق الناس متجلي  قابل گذشت از جرائم غير قابل گذشت، در چارچوب دو مفهوم حق اهللا

و اگر از حقوق اهللا باشد بدين.گرديد صورت كه اگر جرم از حقوق الناس باشد قابل گذشت،

 قانون راجع به مجازات اسالمي مصوب 159گذار در ماده قانون. غيرقابل گذشت خواهد بود

و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب": مقرر داشته بود1361  در حقوق الناس، تعقيب

و شعب2و1هاي كيفري قانون تشكيل دادگاه30و در ماده"حق يا قائم مقام قانوني اوست

كه جنبه حق اللهي دارند": آمده بود1368ديوان عالي كشور مصوب و اموري  در جرائم
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ح مي همان، بنابراين".ضور متهم صورت گيردمحاكمه مرتكب بايد با كه مالحظه شود گونه

به دو اثر از آثار مختلف قانون و تنها و حق الناس ارائه ننموده گذار هيچ تعريفي از حق اهللا

و مراجع قضايي را در تشخيص جرائم قابل  مترتب بر تفكيك اين دو مفهوم فقهي اكتفاء كرده

ب وكرحال خود رها گذشت از جرائم غيرقابل گذشت به اختالف آراء ده بود، كه با توجه

به دنبال چاره و هر از چند گاهي، آراء نظريات در اين خصوص، دادرسان سردرگم اي بودند

،1363از جمله در مورد كالهبرداري در سال(وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور 

مي.....) 1373خيانت در امانت در سال و نمايراه را و نظريات و ليكن هيچكدام از تعاريف اند

و  حتي آراء وحدت رويه، مشكل مراجع قضايي را در تشخيص دقيق حق اهللا از حق الناس

ن د تا اينكه قانونكرخصوصاً جرائم غيرقابل گذشت از جرائم قابل گذشت در عمل حل

د1375مصوب) تعزيرات( مجازات اسالمي و به727ر ماده به روش احصاي قانوني بازگشت

و حدود به عنوان جرائم قابل30احصاء جرائم قابل گذشت پرداخت  عنوان مجرمانه را

به شكايت شاكي خصوصي و تعقيب اين جرائم را منوط و مقرر داشتكرگذشت تعيين :د

و در صورتي كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي..... جرائم مندرج در مواد" شود

ميشاكي خص و يا با رعايت وصي گذشت نمايد دادگاه تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد

پس از آن نيز قانون آئين دادرسي كيفري."نظر نمايدموازين شرعي از تعقيب مجرم صرف

، جرائم را از جهت)2در ماده(!! جرائم تمامي، ضمن قائل شدن جنبه الهي براي 1378مصوب 

س به و تعقيب دعوا مي4ماده.دكره دسته تقسيم اقامه از":دارد قانون مذكور مقرر  جرائم

سه دسته به شرح زير تقسيم مي به و تعقيب دعوا  جرائمي كه تعقيب آنها-1: شوندجهت اقامه

 .... شكايت كرده يا نكرده باشد،به عهده رئيس حوزه قضايي است، چه شاكي خصوصي

شا-2 كه با شكايت مي جرائمي و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد،كي تعقيب شوند

مي-3 و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب شوند

به727نظر از اينكه ماده صرف"....شد  قانون مجازات اسالمي از حيث جرائم احصاء شده

م و برخي از جرائم مشخصيعنوان جرائم قابل گذشت داراي ايرادات غيرقابل توجيه باشد

 بايست در عداد جرائم قابل گذشت محسوبشده، بلحاظ جنبه غالب عمومي آنها نمي

به سقط جنين: مانندگرديد،مي و جرح عمدي نسبت به زن حامله كه منجر جرم ايراد ضرب

مذ622وي شود، موضوع ماده  و و آثار فرهنگي، تاريخي هبي موضوعو جرائم عليه اموال

و لكن ايراد642و نيز جرم ترك انفاق موضوع ماده566 تا 558مواد   قانون مجازات اسالمي،

و ماده  قانون آئين دادرسي كيفري در تفويض اختيار به قاضي كيفري است4اصلي ماده مذكور

كه در جرائم قابل گذشت، پس از گذشت شاكي قاضي الزامي به توقيف تعقيب به نحوي

مينداشت و يا تخفيف مجازات و مخير به صدور قرار موقوفي تعقيب طبق اصول. باشده
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و موازين فقهي تُرَك(دادرسي كيفري تَرَك به قوانين ساير) لو و با مراجعه و اقتضاي منطق

كه جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي،كشورها و جرم قابل گذشت جرمي است شود

ميدر صورت گذشت شاكي نيز تعقي  اگر جرمي،بنابراين. گرددب يا اجراي حكم موقوف

به شكايت توسط قانون و تعقيب آن بايد منوط به عنوان جرم قابل گذشت شناخته شده گذار

و زيانديده از جرم باشد، منطقاً مي بايست در صورت گذشت شاكي، تعقيب موقوف شاكي

تع،چه. شود و اعمال مجازات اگر در صورت گذشت شاكي، مصلحت اجتماعي بر قيب متهم

به تعقيب  و دادستان خود بايد مكلف باشد، تعقيب جرم نيز نبايد منوط به شكايت شاكي باشد

به جريان انداختن دعواي كيفري باشد و عليهذا اين قسمت از دو ماده ياد شده با فلسفه. متهم

و حتي كيفيات مخففه قضايي موضوع ماد  قانون22ه جرائم قابل گذشت سازگار نبوده

به جرائم غيرقابل22نمايد زيرا طبق ماده مجازات اسالمي را نيز دچار ابهام مي ، كه ناظر

و گذشت است، پس از گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، دادگاه مي تواند مجازات را تخفيف

به مجازات از نوع ديگر كه مناسب به حال متهم باشد، تبديل نمايديا جر. تر ائم بنابراين اگر در

به اعمال مجازات مخفف باشد، چه فرقي بين جرائم قابل گذشت  قابل گذشت نيز قاضي مخير

و چه اثري بر  تقسيم مترتب است؟ در وضعيت فعلي نظام اينو جرائم غيرقابل گذشت است؟

و ماده727قضايي كشور ما در جرائم قابل گذشت باستناد مواد  4 قانون مجازات اسالمي

و قانون آئين دادر سي كيفري، قاضي مخير است پس از گذشت شاكي مجازات را تخفيف داده

 قانون مجازات22و در جرائم غير قابل گذشت نيز باستناد ماده، يا تعقيب را متوقف نمايد

و يا آن را به مجازات اسالمي، قاضي مخير است پس از گذشت شاكي مجازات را تخفيف داده

اس. مناسبتري تبديل نمايد و غير گونه قانونت اينبديهي گذاري، مرزهاي جرائم قابل گذشت

و اثر وجودي آن مي قابل گذشت را در هم ريخته  اختيارات وسيع،از سوي ديگر. بردرا از بين

و موارد صدور قرار موقوفي تعقيب باستناد ماده اعطاء شده به قاضي در مقام تعيين مصاديق

و يا اعمال 727 آن قانون مجازات اسالمي ب مجازات تخفيف يافته، صورتي كه در ميزانه هم

و موجبات تخفيف نيز قاضي داراي اختيار تام مي باشد، با هيچ منطق حقوقي سازگار نبوده

و ناروايي بين افراد جامعه را فراهم مي ، جرائم ياد727يعني در واقع طبق ماده. آوردتبعيض

و سليقه قاضي، هم ميشده در اين ماده طبق نظر و قابل گذشت و هم غيرقابل گذشت باشند

كه چنانچه تمايل داشت و مجازات تواندمياين قاضي است  جرم را غير قابل گذشت دانسته

و مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيبكررا قابل گذشت قلمدادآنياو،تعيين نمايد  كند،ده

و شخص زيانديده از جرم،اكه واضدر حالي نبايد در جرائم غيرقابل ست نقش شاكي

 قابل گذشت يكسان تلقي شود، بلكه گذشت شاكي در جرائم غيرقابل جرائمو، گذشت

آنگذشت قاعدتاً ميهم در صورت اقتضاو و در بايستء به تخفيف مجازات گردد منجر
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 عليهذا از نظر ما اين ماده قانوني، وظيفه. جرائم غيرقابل گذشت، توقف تعقيب را رقم زند

به مقام قضا تفويض قانون 30 تا با اختيار خود عمالً هر يك از حدود،ده استكرگذاري را

كه در و يا غيرقابل گذشت تلقي نمايد، امري عنوان مجرمانه احصاء شده را قابل گذشت

و پنجم قانون اساسي است و هشتاد و يكم، براي درك بهتر. تعارض آشكار با اصول هفتاد

ميقانونچنين شيوه  و آثار آن توان مورد شكايت همسري را تصور كرد كه پس از طرح گذاري

و با توجه به ضرورت تامين معاش خانواده توسط شوهر، از شكايت خود،دعوي ترك انفاق

كه متهم بايد مجازات تخفيف يافته و حال آنكه نظر قاضي بر اين باشد انصراف حاصل كند

!مورد نظر او را تحمل نمايد

 جرايم غيرقابل گذشت در تخفيف-گفتار دوم
در نظام كيفري ايران در بحث از تخفيف جرايم غيرقابل گذشت با دو نوع تخفيف مواجه

و تخفيف اختياري يا تخفيف الزامي: ايم به تشريح ذيالً. قضايييا قانوني،  با ذكر مصاديق

و حدود اختيار قاضي كيفري در اع  مال آنها را مورد بررسي قراراقسام تخفيف پرداخته

. دهيممي

) معاذير قانوني( قانونييا تخفيف الزامي-بند اول
ميگذار در بسياري از موارد مجازاتقانون و يا اجراي آنها را ها را به دالئلي تخفيف دهد

و يا معافيتاين تخفيف. سازدغيرممكن مي هاي قانوني ها تحت عنوان كيفيات مخففه قانوني

كه قاضي در اين كيفيات يا معافيت. گيرندمورد مطالعه قرار مي ها، آنچه اهميت دارد اين است

به مجرد حصول يقين در اعمال آنها اقدام كند و به عبارت ديگر صدور. بايد در برخورد با آنها

و اجباري است ين معاذير قانوني بنابرا.)285: 1375نوربها،(حكم با لحاظ اين كيفيات الزامي

كه قانون آنكرگذار آنها را تعيين اموري است و يكايك مصاديق با ده و را مشخص ساخته

و احصاء آنها كرده است به پيش بيني و احوال خاص مبادرت و اوضاع به جرائم تاثير. توجه

دركيفيات مخففه قانوني در پاره و  اي موارد معافيت مطلق مرتكب جرم از مجازات است

كه قاضي، مجازات مرتكب را حتي از حداقل مقرر در قانون نيز تنزلستامواردي، موجب آن

به اعمال تخفيف از)2/242: 1354، صانعي، 304: 1381باهري،(دهد و در مواردي نيز قاضي مكلف

به مجازات مناسب ميطريق تبديل مجازات در معاذير قانوني، در واقع مرتكب، مسئول. باشدتر

و يا موارد گذار در بعضيت ولي قانوناس بمنظور تشويق در كمك به كشف جرائم خاص

و يا جلوگيري از ادامه عمليات مجرمانه، مرتكب  و معرفي شركاء جرم افشاي اعمال مجرمانه

و نيز ماده531و 521مواد. نمايدرا از كيفر معاف مي  قانون وصول3 قانون مجازات اسالمي
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هايي از تخفيف قانوني است كه قضات مكلف به اعمال دولت نمونهبرخي از درآمدهاي

و يا تبديل مجازات مي به قانون531ه در ماد. باشندتخفيف گذار به منظور تشويق مرتكبين

و معرفي ساير شركا مجازات را مورد تخفيف قضات را مكلف دانستهو معاونين،ء اعالم جرم

به لحاظ عدم ترتب قانو3 ماده1و در بند،دنقرار ده ن وصول برخي از در آمدهاي دولت،

و يافتن جايگزين و حتي با لحاظ زيان هاي آن، در مقام تبديل فايده بر حبس كوتاه مدت

و يا موجبات،در هر صورت. برآمده است  دادسرا علي رغم احراز جهات معاذير قانوني

و يا تبديل اجباري مجازات، ناگزير است پر به دادگاه تخفيف الزامي ونده را براي اتخاذ تصميم

و  و تبديل الزامي، از اختيارات و يا اعمال تخفيف صالحه ارسال نمايد زيرا معافيت از مجازات

.وظايف دادگاه است

 تخفيف قضايي يا كيفيات مخففه قضايي-بند دوم
رعــالوه بــر كيفيــات مخففــه قــانوني، كيفيــات مخففــه ديگــري وجــود دارد كــه در اختيــا

و بنام كيفيات مخففه قضايي مشهورند دادگاه اعمال اين كيفيات در مـواردي اسـت كـه. هاست

و رعايت تخفيـف دادگاه به داليلي اجراي كيفر قانوني را براي مجرم سنگين تشخيص دهند ها

و قواعـد كلـي بـه قانون، بنابراين.در مجازات را ضروري تلقي كنند   گذار ضمن تعيـين حـدود

دهد كه در صورت تحقق شرايط خاص، تخفيفي در مجـازات مرتكـب قاضي دادگاه اجازه مي

به. جرم قائل شود  مي" كيفر زدائي قضائي"هر چند اعمال اين كيفيات كه از آن شود، بـه تعبير

كه حدود اعمال اين كيفيات را مـشخص"قانون"نظر قاضي واگذار شده اما در اينجا نيز   است

و عاطفه بر عقل اگر اختيار دادگاه سازد زيرا مي ها در اين مورد موسع باشد امكان غلبه احساس

مي  و توسط قانونو قانون پيش گـذار تعيـين گـردد آيد پس حدود تخفيف بايد دقيقاً مشخص

)،  تفاوت كيفيات مخففه قضائي نسبت به معـاذير قـانوني، بنابراين.)2/242، صانعي، 258: 1375نوربها

كه معاذير قانوني را قانون در اين و قاضي مكلف بـه اعمـال آنهاسـت گذار تعيين مي است ، كند

 قـانون مجـازات اسـالمي،22قانونگذار در مـاده. ولي تشخيص كيفيات مخففه با قاضي است

و يـا طي شرايطي اعمال تخفيف مجـازات و كيفيات مخففه قضايي را مورد شناسايي قرار داده

به نحوي تبديل آن  به قاضي سپرده است را 45در گذشته، مـواد. كه مساعد به حال متهم باشد

45در مـاده.به كيفيات مخففه قضايي اختصاص يافته بـود 1352 قانون مجازات عمومي46و

و جنايت دادگاه در صورت احـراز كيفيـات مخففـه مـي":مقرر شده بود توانـد در مورد جنحه

كه بموجب  در"..... معين كند46قانون بايد حكم دهد بشرح ماده مجازات را كمتر از ميزاني و

و حدود اختيار قاضي در اعمال كيفيـات مخففـه مـشخص گرديـده بـود46ماده بـدين، نحوه
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مي توانست در صورت وجود كيفيات مخففه، مجازات كه دادگاه و جنايـت صورت هاي جنحه

: را بطريق زير تخفيف دهد

حب-1 به حبس دائم يا 1س جنايي درجه اعدام،

به حبس جنايي درجه-2 2 يا درجه1 حبس دائم،

 كه بيش از سه سال نباشد يا حبس2، به حبس جنايي درجه1 حبس جنايي درجه-3

.جنحه اي كه كمتر از دو سال نباشد

و كمتر از شش ماه2 حبس جنايي درجه-4 كه بيش از دو سال به حبس جنحه اي ،

.نباشد

تا حبس جنحه-5 . حداقل حبس مزبور يا تا حداقل جزاي نقدياي،

در مورد جزاي نقدي نسبي كيفيات مخففه قابل اعمال نبود ولي در مورد جزاي نقدي ثابت

توانست در صورت وجود كيفيات مخففه جزاي نقدي را اعم از اينكه توام با حبس دادگاه مي

و در صورتيك و حداكثر باشد باشد يا نباشد تا نصف حداقل مقرر براي آن جرم، ه بدون حداقل

.تا نصف تخفيف دهد

كه محصول تجربه ده ها سال دستگاه قضائي ايران بود از سوي متاسفانه اين قواعد سنجيده

و با تصويب ماده قانون به35گذار بعد از انقالب اسالمي ناديده گرفته شد  قانون راجع

اس22و ماده 1361مجازات اسالمي مصوب  دست قاضي 1370المي مصوب قانون مجازات

و مجازات مناسبدر تر اصل اعمال تخفيف مجازات، ميزان آن، تشخيص مجازات اخف

شد.....وبحال متهم كه برعهده قانون. باز گذاشته ميو در واقع، اموري و بايست گذار بوده

و حدود آن احصاء گردد به قاضي كيفري تفويض گرديد  ذيالً اصول. توسط قانون مشخص

به مفاد ماده  قانون مجازات22كلي تخفيف مجازات در جرائم غيرقابل گذشت را با عنايت

و جاري است مورد بررسي قرار مي به. دهيماسالمي كه هم اكنون حاكم بديهي است با توجه

كه بايد در همان ابواب  و ديات هر كدام احكام خاص خود را دارد اين كه حدود، قصاص

و به بررسي قواعد جاري در خصوص مورد مطالعه بررسي قرار گيرد، در اين مقاله فقط

ميمجازات و بازدارنده .ردازيمپهاي تعزيري

 ميزان تخفيف-الف
به صدر ماده مي22با توجه كه مقرر مي":دارد قانون مجازات اسالمي در دادگاه تواند

و يا بازدارنده را و يا تبديل به صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري  تخفيف دهد

مي"....تر به حال متهم باشدمجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب در مالحظه شود قاضي

كه اوالً حتي  و ميزان آن مخير است بدين معنا و در تعيين حدود اصل اعمال تخفيف مجازات
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به اعمال كيفيات مخففهدر صورت وجود جهات مخففه، قاضي مي و در تواند مبادرت  ننمايد

به تعيين كيفر بپردازد و حداكثر مجازات مقرر در قانون، ،همان حدود قانوني يعني بين حداقل

ميثانياً در صورت احراز شرايط استحقاق تخفيف، مي كه تشخيص  دهد تواند به هر ميزان

و حداكثر مجا. نمايدمجازاتاقدام به تخفيف زات آنچه مسلم است تعيين كيفر ميان حداقل

به رعايت كيفيات مخففه يا  و در اين خصوص نيازي قانوني جرم، از اختيارات دادگاه بوده

و دادگاه.باشدمشدده نمي و حداكثر باشد كه مجازات جرمي داراي حداقل  بنابراين در مواردي

و استناد نمايد، قاعدتاّ بايد موظف باشد و كيفيات مخففه اشاره نيز در حكم خود به جهات

به مجازات ديگري تبديل مجا و يا اينكه آنرا زات را از حداقل مقرر در قانون كمتر تعيين كند

مي آراء متعدد شعب ديوان عالي كشور.نمايد و بعد از انقالب مويد همين تفسير باشد در قبل

به مواردي از آنها اشاره مي :كنيمكه

ك": در حكم شعبه دوم ديوان عالي كشور آمده است-1 و حداكثر تعيين يفر ما بين حداقل

به نظر دادگاه حكم دهنده است 30/11/1319 مورخ 3917حكم شماره("كيفر قانوني، موقوف

.25/7/1319 مورخ3327و حكم شماره (

حكم": شعبه پنجم ديوان عالي كشور نيز در موردي چنين راي داده است-2  اگر دادگاه در

و بر طبق ماده خود به گذشت مدعي خصوصي استناد كند كه از192 طبعاً  قانون كيفر عمومي

به شمار مي حكم("رود، بايستي كيفر را از حداقل مجازات جرم تنزل داده باشدجهات مخففه

).21/12/1318 مورخ3110شماره

، چنين راي داده است شعبه بيستم ديوان-3  با توجه":عالي كشور نيز در موضوعي مشابه

حكم22حكم تجديد نظر خواسته، با اعمال مادهبه اينكه دادگاه در  قانون مجازات اسالمي،

 قانون مجازات جرائم67كه در ماده به محكوميت به مدت چهار سال صادر كرده، در حالي

 سال تعيين شده است، الزم بود دادگاه10تا2نيروهاي مسلح استناديه دادگاه، ميزان مجازات

تخفيف در مجازات تشخيص داده، ميزان مجازات را كمتر از كه متهم را مستحق در صورتي

و  مورخ853/20حكم شماره(".....حداقل تعيين كند لذا دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض

را).2/9/1372 و در نظريه پذيرفتهاداره حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريات متعدد همين تفسير ،

35در خصوص تخفيف مجازات طبق ماده": است آورده25/6/1369 مورخ1654/7شماره

به مجازات اسالمي، در مورد تعزيرات، در صورت كيفيات مخففه دادگاه مي تواند قانون راجع

از. مجازات قانوني را تخفيف دهد كه ميزان مجازات منظور از تخفيف مجازات اين است

و تعيين مقدا و خفيف تر باشد و يا تبديل حداقل معين شده در قانون كمتر ر كمتر از حداقل

هاي نظريه".آن به نوع ديگر كه از حداقل مجازات قانوني اخف باشد در اختيار دادگاه است
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همين معناست تكرار نيز 12/3/1375 مورخ1585/7و شماره9/5/1368 مورخ1023/7شماره

.)1/195: 1373شهري،(

به استناد ماده ات اسالمي، قاضي كيفري در اعمال قانون مجاز22در مجموع بايد گفت

و  در صورت وجود جهات مخففه مندرج در تواند حتيمياصل تخفيف داراي اختيار بوده

حكم،ماده مذكور و حداكثر مجازات قانوني را مورد از اعمال كيفيات مخففه خودداري نموده

 اراده تخفيف كه بنا به يك يا چند جهت از جهات مخففه، قاضي قرار دهد لكن، در صورتي

و در حكم خود به كيفيات مذكور استناد كند، ناگزير است مجازاتي مادون مجازات را نمايد

به مجازات مناسب و يا اينكه مجازات قانوني را تر حداقل مجازات مقرر در قانون تعيين نمايد

يك1 ده باشد چنانچه در تبصرهكرتبديل كند مگر اينكه صريحاً قانون اين موضوع را منع   ماده

و كالهبرداري و نيز در تبصره ماده دو قانون نحوه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس

در مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون1367مصوب گذار تخفيف كمتر از حداقل مقرر

مي،در هر صورت1.قانون را صريحاً منع كرده است كند كه قاضي تخفيف وقتي مصداق پيدا

م و يا مجازات را به مجازات مناسبجازات مقرر در قانون پائيناز حداقل و اخف تر آمده تر

ن،صورت اين غير تبديل نمايد، در ده است چراكر بديهي است قاضي كيفيات مخففه را اعمال

و  به جهات تخفيف هم امكان تعيين مجازات بين حداقل و بدون استناد كه در شرايط عادي

.حداكثر وجود دارد

 مالك تشخيص مجازات اخف-ب
و تبديل آن به مجازات ديگر در مقام تخفيف، تا قبل از در خصوص تغيير ماهيت مجازات

و عده. اختالف نظر وجود داشت1370تصويب قانون مجازات اسالمي مصوب  اي آن را جايز

و خارج از حدود تجويز قانون مي 22يب ماده با تصو2.انستنددعده اي ديگر آن را امري ناروا

و اجازه تبديل، قانون1370قانون مجازات اسالمي مصوب به اين اختالفات پايان داد گذار

و به مجازات در جهت تخفيف به صراحت مورد پذيرش قرار گرفت و منوط ليكن مقيد

 
و كيفيـات مخففـه دادگـاه تماميدر": ياد شده1به موجب تبصره.1  موارد مذكور در ايـن مـاده در صـورت وجـود جهـات

و".....تقليل دهد..... مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده تواند با اعمال ضوابط مي

از": دارد مقـرر مـي 19/9/1369 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتـصادي كـشور مـصوب2 ماده5نيز تبصره  هـيچ يـك

و انفـصال دائـم از خـدمات هاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده مجازات و محروميـت و جزاهاي مالي و همچنين اعدام

و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تعليق نمي ."باشددولتي
و نيـز نظريـه پاسخدر.2 و مشاورين حقوقي شوراي عالي قـضايي هـاي شـماره هاي ارائه شده از سوي كميسيون استفتائات

اداره حقـوقي قـوه قـضاييه، 21/12/1362 مورخ5896/7و شماره 21/9/1361 مورخ4989/7و شماره2/8/67 مورخ5258/7

و سواالت،(هاي مزبور منعكس است ديدگاه ).193 1/193: 1373و شهري،3/14: 1365و1/40: 1362پاسخ
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كه قانون.گرديد"تر بودن آن به حال متهم مناسب" و اين در حالي است گذار هيچگونه مالك

ر و مناسبمبنايي وا براي تشخيص مجازات اخف تر در اختيار قاضي كيفري قرار نداده

ن به اجمال عبارت قانوني،. ده استكرتناسب تبديل را به دادگاه واگذار نتيجه اينكه با توجه

و احراز اين   واقعاً براي متهم تشديد محسوب شود"تناسب"ممكن است در مواردي، رعايت

و يا الاقل نه تخفيف،  اين ترديد حاصل شود كه آيا مجازات اصلي، اخف است يا مجازاتو

و ضابطه اخف بودن مجازات، با توجه به تبديلي جايگزين آن؟ بهر حال در خصوص مالك

و مجازات و راه حل قطعي وجود ندارد مدرج نبودن نظام جرائم ها در حقوق كيفري ايران، مبنا

به قضاتو تشخيص مجازات مناسب و اخف از. محاكم واگذار گرديده استتر البته برخي

ن و حقوقدانان تالش و مالككردهاساتيد ي را براي تعيين مجازات اخف ارائه هاياند مباني

به عنوان مثال به نظر بعضي، مجازات سالب آزادي، شديدتر از مجازات شالق دانسته دهند

و مجازات جزاي نقدي، از مجازات شالشده و تر شمرده شدهق خفيفهاي سالب آزادي

و، است به عواملي چون سن و برخي ديگر مالك تشخيص اخف بودن مجازات را با توجه

به فرد ديگر متفاوت دانسته و از فردي و شخصيت متهم، متغير، و موقعيت چنانچه،. اندجنس

ابراي يك نفر ممك و بر ست تحمل شش ماه حبس آسانن تر از تحمل چند ضربه شالق باشد

طي نظريه.)21: 1375نوربها،(كسع :اي اعالم داشته استاداره حقوقي قوه قضائيه نيز

كه اگر مجازات جرائم ارتكابي از يك تشخيص مهم .....-1" ترين جرم بدين گونه است

 كه از يك نوع نباشدو در صورتي، تر استنوع باشد آنكه مجازات بيشتر دارد مهم

و مهماالصول جرائميعلي از كه مجازات آنها اعدام، رجم، قطع يا نقص عضو است اشد تر

كه مجازات آنها حبس يا جزاي نقدي است و مجازات حبس نيز اشد از جزاي، جرائمي است

و همچنين حبس جنحه و حبس، حبس جنايي مطلقاً و در مورد شالق تعزيري اي نقدي است

ا و شالق اشد از جزاي نقدي به،ستاشد از شالق، به عنوان حد با توجه  اما در مورد شالق

كه در تكرار حد مترتب مي و نوع جرم(شود آثاري ) اعدام در مرتبه سوم يا چهارم حسب مورد

به عنوان حد باشد اشد است از جرم تعزيري كه كه مجازات آن شالق بايد گفت جرمي

. مجازات آن حبس يا جزاي نقدي باشد

باو تبديل مجازات از نظر تخفيف كيفر-2 ها مثالً تبديل حبس يا شالق به جزاي نقدي

به تصريح ماده  و ساير22توجه  قانون مجازات اسالمي، دادگاه بايد با مالحظه وضع جسماني

و اخف چه مجازاتي بحال متهم مساعدتر و عادت تشخيص دهد كه و عرف خصوصيات افراد

.)2/263: 1375شهري،("است 

ا وست اين نظريات نميآنچه مسلم نزاع را پايان بخشند، توانند فصل الخطاب واقع شده

و خود نيز داراي ايراداتي مي و گمان بوده كه مبتني بر حدس باشند مثالً حدود اساساً قابل چرا
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و مجازات و همچنين نظام تقسيم بندي جرائم و خالف، تخفيف نيستند، ها از جنحه، جنايت

و مجازاتبه حدود، قصاص، ديات و تشخيص حبس، تعزيرات هاي بازدارنده تغيير يافته

و حبس جنحه ونمي پذيراي در وضعيت كنوني امكانجنايي كه... باشد  لذا تا هنگامي

و مجازاتبندي مجازاتگذار، خود اقدام به درجهقانون هاي اشد را از اخف تفكيك ها ننمايد

و ايجاد رويهنكند، اعمال ساليق شخصي قضا به تشتت آراء هاي مختلف خواهدت منجر

كه اين اختالف روش و بديهي است بي عدالتي نداگرديد وها، حاصلي جز  شايسته يك شته

.نظام كيفري مبتني بر اصول دادرسي عادالنه نخواهد بود

هاي جايگزين براي تخفيف گذار خود در مقام تعيين مجازاتقانون، در حقوق فرانسه

به عنوان مثال در ماده بر و مي131-8آمده است اي چنانچه مجازات جرمي جنحه":دارد مقرر

مياز سوي قانون و گذار حبس تعيين شده باشد دادگاه تواند در صورت حضور متهم در دادگاه

 ساعت تبديل240تا40اعالم رضايت او، آنرا به كار عام المنفعه، بدون پرداخت دستمزد، از 

ميم."كند تواند از سوي دادگاه جايگزين مجازات سالب آزادي گردد جازات ديگري كه

مي131-5 به شرح ماده"جزاي نقدي روزانه" به موجب آن قاضي تواند مجازات است كه

كه مبلغ آن در هر روز از  و تعداد روزها از 300حبس را به جزاي نقدي  روز تجاوز360 يورو

.نكند تبديل نمايد

ميهمچنين قا به استناد ماده ضي  توسط يك يا چند131-6تواند مجازات سالب آزادي را

كه تعداد آنها در بندهاي دهگانه ماده فوق الذكر آورده مجازات سالب يا محدود كننده حقوق

هاي سالب يا محدود كننده حقوق مندرج نيز مجازات131-7ماده. شده است جايگزين نمايد

مصادره سالح، ممنوعيت اصدار چك جز براي برداشت شخصي از قبيل(131-6در ماده 

به5خود، تعليق گواهي نامه رانندگي براي حداكثر   سال، مصادره يك يا چند اتومبيل متعلق

و به عنوان جايگزين جزاي نقدي مقرر در قانون تعيين ...) محكوم عليه .ده استكرنرا

ص-ج  اعمال كيفيات مخففهالح براي مرجع
و بازدارنده در صورت تحقق يك كيفيات مخففه در خصوص مجازاتاعمال هاي تعزيري

و هيچ22يا چند جهت از جهات مخففه مقرر در ماده  يك، از اختيارات دادرس دادگاه است

و داديار تحقيق را، از مقامات دادسرا، اعم از دادستان، بازپرس صالحيت اعمال كيفيات مخففه

كه تعيين مج ميندارند چرا و در مقام اعمال ازات وظيفه انحصاري دادرس دادگاه باشد،

 دادگاه صادر كننده حكم بدوي با احراز،بنابراين. كندمجازات است كه تخفيف مصداق پيدا مي

و مجازات هاي بازدارنده، اختيار اعمال جهات مخففه در مورد مرتكب جرائم مستوجب تعزير

 آيا دادگاه تجديدنظر نيز در مقام رسيدگي در مرحلهكيفيات مخففه را دارد اما در اينكه
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يا22خواهي حق اعمال تخفيف موضوع ماده تجديدنظر  قانون مجازات اسالمي را داراست

به مفهوم مخالف ماده عده. خير اختالف نظر وجود دارد  قانون آئين دادرسي258اي با عنايت

مي1378كيفري مصوب درد نظر نمي دادگاه تجدي":داردكه مقرر تواند مجازات تعزيري مقرر

 قانون مذكور كه مقرر182و با توجه به صراحت ماده"......حكم بدوي را تشديد نمايد

از":داردمي  تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين كند دادگاه بدوي يا تجديد نظر هر گاه متهم

ص و قرار مقتضي به در خواست وي رسيدگي ميدادگاه  حق اعمال كيفيات مخففه"....كندادر

به طور مطلق، براي قضات محاكم تجديد نظر نيز قا كه چه دادگاه تجديد لند بنحويئقضايي را

و چه آن را نظر حكم بدوي را تائيد كند و چه قبالً دادگاه بدوي مجازات را نقض نمايد،

ن چه كيفيات مخففه را اعمال و ، دادگاه تجديد نظر حق اعمال ده باشدكرتخفيف داده باشد

به در مقابل، عده.)1/33: 1372محمدپور،(مقررات تخفيف مجازات را دارد  اي ديگر قائل

كه چنانچه دادگاه تجديد نظر، حكم بدوي را تائيد نمايد، ديگرحق تفصيل اند بدين صورت

درت به تخفيف مجازات نمايد تواند مبااعمال كيفيات مخففه را ندارد بلكه فقط در صورتي مي

و در مقام صدور راي جديد برابر تشخيص خود اداره حقوقي. برآيدكه راي بدوي را نقض

در":در اين نظريات آمده است. دو نظريه مجزي، نظر دوم را پذيرفته استطيقوه قضائيه

خميكه حكم بدوي نقض شود دادگاه تجديد نظر صورتي و نظر ود حكم تواند برابر تشخيص

و يا  و يا آنرا مورد تخفيف قرار دهد و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين صادر نمايد

و نقض نشود اعطاي مجوزي  معلق نمايد اما چنانچه حكم بدوي فاقد اشكال قانوني باشد

به نحو تعليق وجود ندارد به نحو تخفيف، چه چه نظ.)1/137: 1373شهري،("براي تغيير آن، ربه

رادررسدمي و مجازات قانوني به كيفيات مخففه در حكم اشاره كرده  موردي كه دادگاه بدوي

به مجازات مناسب و يا آن را تبديل و به كمتر از حداقل تخفيف داده تر ديگري كرده باشد

دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را عيناً مورد تائيد قرار دهد، موردي براي اعمال تخفيف مورد 

بدون(دادگاه بدوي در چارچوب مجازات قانوني اما چنانچه است محكوم عليه نباشد، درخو

 برايو كيفيات مخففه را اعمال ننموده باشد،اتخاذ تصميم نموده باشد) رعايت تخفيف

كه قضات بدوي علي رغم وجود برخي جهات مخففه، از اعمال كيفيات اجتناب از اين امر

را بايد مخففه خودداري نكنند، كه در صورت احراز اين حق  براي دادگاه تجديد نظر قائل شد

شرايط، بويژه آنگاه كه جهات تخفيف موخر بر تصميم دادگاه بدوي حادث شده باشد، بتواند

.به اعمال كيفيات مخففه مبادرت ورزد
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و مخففه-د  جمع كيفيات مشدده

و ضمن1352 قانون مجازات عمومي32 ماده"ح" قسمت  پذيرفتن جمع كيفيـات مخففـه

مشدده، ضابطه تخفيف مجازات مرتكب جرايم متعـدد را در صـورت وجـود كيفيـات مخففـه

ن  ميكرتعيين كه دادگاه كه تا سـه جـرم مـشمول ده بود؛ بدين صورت توانست در مورد كساني

مـ، اند، مجازات را تا حداقل مجازات اصـلي تقليـل دهـد مقررات تعدد مرتكب شده  وردو در

سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتكب گرديـده  انـد مجـازات را تـا يـك كساني كه بيش تر از

و نيم حداقل مجازات اصلي تخفيف دهد .برابر

 هم چنين مرتكب تكرار جرم را از آثار وجود كيفيات مخففه 1352قانون مجازات عمومي

ميبهره كه در مورد جرايم مختلفكرمند به اين ترتيب هرگاه كيفيت) ار جرم عامتكر(د؛

كرد دادگاه اجازه رعايت تخفيف را دارا بود ولي مجازات تعيين شده مخففه مصداق پيدا مي

و نيم حداقل مجازات جرم اخير كم مينبايد از يك برابر و در تكرار جرايم مشابه تر شد

 جرم جديد بايست از دو برابر حداقل مجازاتمجازات تخفيف يافته نمي) تكرار جرم خاص(

ميكم كه مجازات جرم، اعدام يا حبس ابد بود دادگاه. گرديدتر  هم چنين در صورتي

چه مجازات مي و چنان توانست با وجود كيفيات مخففه، مجازات را يك درجه تخفيف دهد

و حداكثر نداشت يك چهارم اصل مجازات حبس تقليل مي يافت؛ ضمن آن جرم جديد حداقل

د ميكه و تكرار، كيفيات مخففه تنها در مجازات اصلي تأثير و شاملر تعدد  گذاشت

و يا اقدامات تأميني نميمجازات .گرديدهاي تبعي

در1370 قانون مجازات اسالمي مصوب22 ماده2در تبصره كه  به دادگاه اجازه داده شده

به رعا يت جهات مخففه در مورد تكرار جرم مورد تعدد جرم، جهات مخففه را رعايت كند اما

از. اي نشده استاشاره به، سكوت قانونحقوقدانانبرخي و قائل گذار را در مقام بيان دانسته

و آورده اي چون جواز اگر قرينه":اندعدم جواز اعمال كيفيات مخففه در مورد تكرار جرم شده

توانستيم دليل بر نهي او قلمداد گذار را نميتخفيف در تعدد جرم وجود نداشت سكوت قانون

كه قانون گذار به تشديد مجازات نظر دارد، خصوصاً وقتي تشديد مجازات كنيم ولي هنگامي

 وانگهي وضع بزه كاران،براي دادگاه تكليف است، رعايت جهات تخفيف نياز به مجوز دارد

 شده است با متهمان ها هشدار دادهداراي پيشينه محكوميت كيفري كه دست كم يك بار به آن

و بر اين قول. به جرايم متعدد متفاوت است اگر دادگاه دليلي مانند تكرار جرم در دست داشته

و بايد درس ديگري به او داد يعني لزوم  باشد كه بزه كار از محكوميت سابق عبرت نياموخته

 از اين تصميم تشديد مجازات را احراز كرد هيچ دليل ديگري مانند جهات مخفف نبايد او را

كه تخفيف مجازات حق مسلم محكوم عليه باشد .)2/237: 1377اردبيلي،("منصرف نمايد مگر آن

كه توجه ما را به حقوق بزه ديده جلببه نظر مي به دستاوردهاي عدالت ترميمي رسد با توجه
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شامي به اينكه از نگاه بزه ديده شناسي مواردي مثل جلب رضايت و با عنايت كي در تعدد كند

و همچنين با لحاظ اقتضا  تفريد قضائيءو تكرار جرم نبايد با يكديگر فرقي داشته باشد،

به جواز اعمال كيفيات مخففه در مورد تكرار جرم نيز گرديد، خاصهمجازات  آنكهها بايد قائل

و جواز تخفيف در تكرار جرم را مجركرگذار را بايد به نفع متهم تفسير سكوت قانون يد

. دانست

 به جرايم غير قابل گذشت 277 اختصاص ماده–ـه
 قانون مجازات اسالمي، مربوط به زمان22هر چند اعمال كيفيات مخففه موضوع ماده

ميصدور گذار حتي بعد از صدور حكم نيز تخفيف باشد ليكن در مواردي قانون حكم

اي از قوانين دادگستري مصوب قانون اصالح پاره25ماده. مجازات را تجويز نموده است

 بر تجويز تخفيف مجازات پس از 1378 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب277و ماده 1356

مي277ماده.1صدور حكم تصريح دارند در": دارد مقرر هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي

جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه 

كه در مي به استرداد شكايت از دادگاه صادره كننده حكم قطعي در خواست كند تواند با استناد

به درخواست محكوم عليه در وقت فوق دادگاه، در اين مورد.ميزان مجازات تجديد نظر نمايد

و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد اين. العاده رسيدگي نموده

مي طوري همان".راي دادگاه قطعي است شود ميزان تخفيف در اين ماده مشخص كه مالحظه

و از اختيارات دادگاه است لذا دادگاه مي رانگرديده و تواند مجازات  به هر ميزاني تخفيف داده

به مجازات ديگري تبديل نمايد يا آن .را

 قانون آئين دادرسي كيفري اشكال ديگر ناشي از اختيار تفويض 277با توجه به مفاد ماده

به قاضي در ماده و يا اعمال 727شده  قانون مجازات اسالمي مبني بر تخيير توقيف تعقيب

،شود، در حالي كه چنانچه طبق قواعد دادرسي كيفريمجازات تخفيف يافته، آشكار مي

پي مي داشت، مشكلي گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت، صدور قرار موقوفي تعقيب را در

بهبه وجود نمي كه حتي در صورت گذشت شاكي، قاضي مخير آمد؛ اما در وضعيت فعلي

ن به صدور قرار موقوفي تعقيب و الزامي دارد، اگر شاكي تا قبل از اعمال مجازات مخفف است

به گذشت نمايد ما با خال قانوني مواجه  و پس از آن مبادرت قطعيت حكم گذشت نكند

 
قـ قانون اصـالح پـاره25 قانون آئين دادرسي كيفري عيناً تكرار همان ماده 277 ماده.1 و فقـط اي از وانين دادگـستري اسـت

، دادسـرا 1378 در آن حذف شده است زيرا در زمان تصويب قانون آئين دادرسي كيفري در سال"با حضور دادستان"عبارت 

هاي عمومي قانون اصالح قانون تشكيل دادگاه2از نظام قضائي حذف گرديده بود لذا با توجه به احياي دادسرا به موجب ماده

و اختصاص مواد قانون اصالح پاره25و عدم نسخ ماده 1381و انقالب مصوب   به جـرائم25و 277اي از قوانين دادگستري

.رسد حظور دادستان براي صيانت از حقوق جامعه الزم استغير قابل گذشت به نظر مي
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و277زيرا ماده. خواهيم بود  قانون آيين دادرسي كيفري مختص جرايم غير قابل گذشت است

وبه جرايم قابل گذشت تسري پيدا نمي به اين قاعده كه در جرايم غير كند قابل با توجه

و موجب تخفيف مي ،گرددگذشت در صورت قطعيت حكم، گذشت شاكي موثر در مقام بوده

و مادهبه طريق اولي بايد در خصوص جرايم قابل گذشت نيز چنين قاعده اي اي وضع،

تصويب شود به نحوي كه چنانچه شاكي در جرايم قابل گذشت پس از قطعيت حكم گذشت 

به صدو ر قرار موقوفي تعقيب يا تعيين مجازات تخفيف يافته اقدام كند، قاضي بتواند نسبت

به آن اشاره شد اساس ماده نمايد، هر چند همان  قانون مجازات اسالمي 727طوري كه قبالً نيز

و نيازمند اصالح مي كهداراي ايراد جدي است در بايدباشد به طوري  پس از گذشت شاكي

گذار بر حفظ ولكن در صورت اصرار قانون. گردد تعقيب متوقف جرايم قابل گذشت، اساساً

ميز، ناگ727ماده  بايست مفاد ماده مذكور بر گذشت شاكي بعد از قطعيت حكم نيز تعميم ير

و ماده مذكور حداقل در اين حد اصالح گردد .يابد

 نتيجه
و مبتني بر قواعد و رعايت كيفيات مخففه در نظام كيفري ايران، مقبول  هر چند پذيرش

كه به عنوان كيفيات مخففه- حقوقي است به هر حال مرتكب جرم را به انجام اعمالي  زيرا

و كل جامعه بهتر تامينپيش بيني شده، تشويق مي و از اين طريق منافع بزه ديده  كند

كه قانون- گرددمي كه بنيادهاي حقوق كيفري را  ليكن اختيارات قضات نبايد در حدي باشد

خ ميگذار در،بنابراين. كند، متزلزل نمايدود بر استقرار آنها تاكيد  ضروري است اصالحاتي

: قانون مجازات اسالمي بعمل آيد727و22ارتباط با مواد

و22با توجه به اينكه حدود تخفيف در ماده-1  قانون مجازات اسالمي مشخص نگرديده،

ك به قضات كه ممكن است اصل اين امر باعث اعطاي اختيار بيش از حد يفري مي شود بنحوي

به مخاطره افتد، الزم است حدود تخفيف،  تساوي افراد در برخورداري از منافع قانوني

و مدرج گردد تا از صدور آراي متشتت  .جلوگيري شودتوسط محاكم مشخص

به شرح مندرج در قان-2 ون در تبديل مجازات از نوعي به نوع ديگر، تنها قيد الزم الرعايه

كه"متناسب بودن به حال متهم" و تشخيص اين امر نيز بر عهده دادگاه قرار گرفته است  است

 به حال متهم تشخيص دهد در حالي"متناسب"شود دادگاه مجازاتي را در مواردي باعث مي

و براي متهمممكن است كه از، واقعيت امر خالف آن بوده مجازات تبديل شده شديدتر

وهاي اخف مجازات تشخيصهايگذار مالكلذا ضروري است قانون،دمجازات اصلي باش

و بازدارنده تعيين نمايد تا محاكم در تبديل مجازات در مقام اشد را در مجازات هاي تعزيري

به رعايت تناسب به حال متهم اطمينان تخفيف، .حاصل نمايندكافي نسبت
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در، بصورت مطلق آمده22 ماده1 شرط گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در بند-3

بهحالي  تحديد شود زيرا" گذشت شاكي در جرائم غير قابل گذشت"كه بايد اين شرط

 مختص جرائم غيرقابل گذشت، گونه كه مذكور افتاد اعمال كيفيات مخففه قضاييهمان

ميمي و در جرائم قابل گذشت در صورت گذشت شاكي امباشد ر كيفري بايست تعقيب

و قرار موقوفي تعقيب صادر شود 727گذار ما اين قاعده منطقي را در ماده قانون. متوقف،

و ماده ن4قانون مجازات اسالمي آنكر قانون آئين دادرسي كيفري رعايت ده است كه اصالح

.نمايدضروري مي

به صراحت ماده-4 به قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر اختصاص277 با توجه مفاد آن

و با عنايت به تخيير تفويض شده به قاضي در ماده   قانون مجازات 727جرايم غيرقابل گذشت

و يا اعمال مجازات مخفف، قانون گذار ناگزير بايد تكليف اسالمي مبني بر توقيف تعقيب

و در صورت گذشت شاكي در جرايم قابل گذشت را پس از قطعي شدن حكم مشخص نمايد،

به موجب ماده قانوني ديگري اجازه اعمال تخفيف پس از حداقل 727ظ ماده اصرار بر حف

.به قاضي بدهد در جرائم قابل گذشت را قطعيت حكم
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