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  چكيده
نظر مقنن  مطمح تخفيف مجازات همواره مقررات مربوط به ،هافردي كردن مجازات سياست در راستاي

 .گرددم مييقسمخففه قضايي و قانوني ته كيفيات ب ،در يك تقسيم بندي كيفيات مخففه .بوده است

د قانوني بخش تعزيرات مواكيفيات مخففه قضايي برخالف كيفيات مخففه قانوني كه بصورت پراكنده در 

ر مواد د ١/٢/١٣٩٢مصوب  طي فصل چهارم از بخش دوم از كتاب اول قانون مجازات اسالمي ،است آمده

  . ه استبيان گرديد ٣٨و  ٣٧

در قانون آيين دادرسي  قانونگذار ،در قانون مجازات اسالمي ارفاقي ي اينگونه مواردپيش بين به موازات

ي در خصوص يهابه بيان مقرره ٤٨٣و  ٤٤٢ ز طي موادي من الجمله موادني ٤/١٢/١٣٩٢كيفري مصوب 

  . تخفيف مجازات پرداخته است

 ٤٨٣و  ٤٤٢قانون مجازات اسالمي با مواد  از ٣٨و  ٣٧اساسي اين است كه آيا مقررات مواد  تحال سواال

و  ٣٨آيا تفاوتي ميان كلمه گذشت در بند الف ماده  باشد؟ن دادرسي كيفري قابل جمع ميقانون آيي

در حدود "منظور و هدف قانونگذار از آوردن قيد  وجود دارد؟ ٤٣٨در ماده  جرمصرف نظر از  عبارت

  ؟ چيست ٤٨٣در ماده ي  "انونق

  . خواهيم پرداختفوق  اسخ سواالت و ابهاماتهر چند به نحو مختصر به بيان پ هدر اين مقال

از  كردن صرف نظر ،گذشت شاكي ،كيفيات مخففه قانوني ،كيفيات مخففه قضايي :كليدييهاواژه

  قانون كاهش مجازات حبس تعزيري، جرم
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به  كاب آنارتهر جرم واقعه ايي منحصر به فرد است كه  ،برابر آموزه هاي مكتب كالسيك حقوق جزا

 .ي داردبستگ شرايط و اوضاع و احوال ارتكاب آن و سوابق اجتماعي و خانوادگي و حاالت رواني مجرم

به  ق جزا است كهتخفيف مجازات يكي از وسايل تفريد مجازات از محصوالت مكتب كالسيك حقو

الت يه و عداوضاع و احوال حاكم بر قض ،شخصيت مجرم ،وع جرمدهد مجازات را با ندادگاه اجازه مي

ازات را صرفًا جتشديد ميا ) هرچند عده ايي از حقوقدانان تخفيف ٥٤: ١٣٩٧ ،(دائمي. قضايي تطبيق دهد

آزادي زادي و نظام نيمه آ -دانند بلكه مواردي هم چون تعليق اجراي مجازاتكم شدن مجازات نمي

 ر راستاي بيانمقنن د، )١٨٠:١٣٩٥ ،سلطانفر ،(نجفي دانندخفيف يا تشديد ميت نيز به نوعيرا مشروط 

ين مهم اختصاص ااز قانون مجازات اسالمي را به  ٣٨و  ٣٧مقررات مربوط به كيفيات مخففه قضايي مواد 

هاي يله نوآوراز جم است بعنوان مثالآورده نوآوري هايي  بهروي  مقررات اين و در راستاي داده است

وضوع م رجم و حد سرقتمجازات ف و تبديل تخفي ،در اين باب ١٣٩٢نون مجازات اسالمي مصوب قا

ترين تغيير بعمل ) اما مهم٤٤ -٤٥ - ٤٦: ١٣٩٦ ،رعمراني ف -(زندي. مي باشد ٢٧٨ماده  ٢و تبصره  ٢٢٥ ماده

 سيده بودركه در همين راستا به تصويب  قانون سابق ٢٢نسبت به ماده  در باب تخفيف قضايي آمده

جازات اسالمي قانون م ٣٧ماده  .مقررات تخفيف توسط قانونگذار مي باشد مند نمودن نحوه اعمالضابطه

دارد مي اشعار در اين خصوصقانون كاهش مجازات حبس تعزيري اصالح گرديد  ٦كه به موجب ماده ي 

ه كه نحوي تواند مجازات تعزيري را بدادگاه مي ،فيفدر صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخ "

  :تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند به حال متهم مناسب

  وباالتر ٤هاي درجه مجازات در ا سه درجهتقليل حبس به ميزان يك ت :الف

ات حبس زمجا به ميزان يك يا دو درجه يا تبديل اين مجازات و ٦و ٥تقليل مجازات حبس درجه  :ب

  جهناسب با همان درحسب مورد به جزاي نقدي مت ٧درجه 

  تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار :پ

  انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال تقليل :ت

همان  از يگرديا تبديل آن به مجازات تقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه  :ث

  درجه يا يك درجه پايين تر 

از  بديل قبلد كلمه تو قي بوداز قلم افتاده ت  بند كلمه تبديل در به نظر مي رسيد قبل ازاصالح اين ماده

جود تبديل و كلمه زني در نسخه منتشره روزنامه رسمي هرچند. گوياتر به مقصود مي بود ،عبارت انواع ديگر

 .يستع ديگر چانوا ا نمايان نمي سازد كه منظور از تقليل از همان نوع ياندارد و حذف آن مقصود مقنن ر

 ،دهار ساير بندتغيير  ضمن كه البته قانون گذار درقانون كاهش مجازات حبس تعزيري) ٧٥: ١٣٩٣ ،(ساكي

  . به اصالح اين بند نيز پرداخت

  :خته استپردايل به بيان جهات تخفيف در هشت بند به شرح ذ ٣٨در ماده ي  قانونگذار

  وصيگذشت شاكي يا مدعي خص -الف
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م اصله از جرتحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء ح ،ونانامكاري موثر متهم در شناسايي شركاء يا معه -ب

  يا به كار رفته براي ارتكاب آن

 دوه يا وجر يا گفتار تحريك آميز بزه ديداز قبيل رفتا ،حوال خاص موثر در ارتكاب جرماوضاع و ا -پ

  انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

  عالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي در حين تحقيق و رسيدگيا -ت

  حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري ،ندامت -ث

  وشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آنك -ج

  يان بار جرمزن وارده به بزه ديده يا نتايج خفيف بودن زيا -چ

  داخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرمم -ح

باشند و صري ميح ٣٨جهات مذكور در ماده رسد به نظر ميدر ابتدا ذكر اين مطلب ضروري مي نمايد كه 

را  كه حكايت از تكليف دادگاه جهت درج جهات تخفيف در حكم خود ٣٨ هتصويب تبصره يك ماد

عمال تخفيف در آن اقاضي به جهاتي غير از جهات مصرحه و  لذا استناد ،باشدميدليلي بر اين امر  ،دارد

: ١٣٩٧ ،(فالحي .شدباراي مي آيين دادرسي كيفري از موجبات نقض قانون ٤٥٥راستا به استناد بند پ ماده 

وطه بال مانع است مربمنتفي است اما تبديل طبق مقررات  ٣٧تقليل ماده  ٨در مجازات درجه  همچنين .)١١٢

وصول برخي  قانون ٣موضوع از مصاديق بند يك ماده  و ماه حبس است ٣تا  ٨بس درجه مجازات ح زيرا

يل آن به بدمي باشد و دادگاه مكلف به ت ١٣٧٣مصوب  در موارد معين از درآمدهاي دولت و مصرف آن

 ٦٤وضوع مواد تر از مجازات م خفيفقانون مرقوم  ٣بند يك ماده بايد توجه داشت كه جزاي نقدي است 

تخفيف را  شرايطدنياز به احراز شرايطي مانن ٦٥قانون مجازات است با اين توضيح كه اعمال ماده  ٦٥و 

الزم به توضيح مي)٢٢٣ -٢٢٢ :١٣٩٨ ،(مصدق. قانون وصول قيدي ندارد ٣دارد اما اعمال بند يك ماده 

روز حبس  ٩١حداكثر مجازات كمتر از ״عبارتقانون كاهش حبس تعزيري  ١٥به موجب ماده ي باشد كه 

حذف گرديد ن مصرف آن در موارد معي قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ٣از بند يك ماده  ״ويا

 ٣٧اده ي يك تبصره به شرح ذيل به مقانون كاهش حبس تعزيري  ٦از سوي ديگر به موجب ماده ي  و

خفيف ازات تي كه به موجب آن مجچنانچه در اجراي مقررات اين ماده يا ساير مقررات״ اضافه گرديد

  .״شوده مجازات جايگزين مربوط تبديل ميروز صادر شود ب ٩١يابد حكم به حبس كمتر از مي

 مفيد به نظر در اين مقالنيز الي كشور صادره از هيات عمومي ديوانع ٧٤٦ذكر راي وحدت رويه شماره 

فصل  موضوع ،هاي جايگزين حبسرات مربوط به مجازاتاز مجموع مقر״به موجب راي مذكور. رسدمي

قانون مذكور چنين مستفاد  ٦٩-٦٨-٦٦-٦٥به ويژه اطالق مواد  ١٣٩٢نهم قانون مجازات اسالمي مصوب 

 وده ولزامي ببه شرح مندرج در مواد فوق االشاره ااعمال مجازات جايگزين حبس  گردد كه تعيين ومي

جود جهات وذشت شاكي يا قانون مجازات اسالمي از قبيل گ ٦٤مقيد به رعايت شرايط مقرر در ماده 

  ". باشدتخفيف نمي
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دعي مقانون مجازات اسالمي (گذشت شاكي يا  ٣٨ي عالوه بر بند الف ماده قانون گذار محترم

ه شاكي يا هرگا" بيان نموده است ٤/١٢/١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٤٨٣ماده  در ،خصوصي)

 ،پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند ،مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت

دنظر او تجدي درخواست كند در ميزان مجازات ،قطعيحكم تواند از دادگاه صادر كننده محكوم عليه مي

ه ا نمايندستان يدادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده و با حضور داد در اين صورت .شود

تضاء در حدود رسيدگي مي كند و مجازات را در صورت اق ،) اين قانون٣٠٠او با رعايت مقررات ماده (

ي قطع ن راياي .كندتبديل مي ،تر به حال محكوم عليه باشد قانون تخفيف مي دهد يا به مجازاتي كه مناسب

  ". است

ن قانو ٣٨ ياده بند الف م كه آيا اعمال تخفيف بر اساس مقررات رسد اينست ين سوالي كه به ذهن مياول

عبارتي چنانچه  به قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد ٤٨٣ماده ي  مقررات مجازات اسالمي قابل جمع با

اكي شموفق به اخذ رضايت  به اتهامي با مجازات حبس درجه يك تا چهاررسيدگي  شخصي در حين

 آيا مي تواند ،توي به ميزان يك تا سه درجه تقليل ياف حبس ٣٧اد آن بر اساس ماده ي و به استن گردد

آيين دادرسي  قانون ٤٨٣از مزاياي ماده  ،با صرف نظر نمودن شاكي از جرم نيز پس از صدور حكم قطعي

ي از عبارت گذشت قانون مجازات اسالم ٣٨كيفري هم استفاده نمايد؟ چرا قانونگذار در بند الف ماده ي 

 از وقوع جرم صرف نظر شاكي عبارت قانون آيين دادرسي كيفري ٤٨٣شاكي استفاده نموده و در ماده ي 

ا دنبال منظور ر رت يكارد يا مقنن از هر دو عباآيا ميان اين دو عبارت تفاوتي وجود د ؟را بكار برده است

برخالف  ١٣٩٢المي قانون مجازات اس ٣٧در نهايت با توجه به اينكه قانونگذار در ماده ي ؟ و نموده است

 د كردنمحدو با قانون مجازات اسالمي سابق مقررات تخفيف را ضابطه مند نموده است و ٢٢ماده 

است و  رجه دادهدرا به ميزان يك تا سه هاي درجه يك تا چهار حبس  تنها اجازه تقليل ،اختيارات قاضي

 ٤٨٣ه ر مادداز سوي ديگر  از مقام قضايي سلب نموده است و اختيار تبديل حبس را به مجازات ديگر

رف ر صورت صدآيا  ،نموده است ءمقام قضايي اعطابه صورت مطلق اجازه تقليل و تبديل مجازات را به 

 ا چهارتدرجه يك  حبس از جرم پس از صدور حكم قطعي قاضي اجازه تبديل مجازاتنظر نمودن شاكي 

  ؟باشديم ٣٧ماده ي  مندي استثنايي بر ضابطه ٤٨٣ي آيا مقررات ماده ي اخر به عبارت ؟را دارد

مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي دهد يا  "عبارت  بايد عنوان داشت كه در ابتدا

حاكي از اختياري بودن تخفيف يا تبديل توسط  ،قانون آيين دادرسي كيفري ٤٨٣در ماده  "د تبديل مي كن

انگيزه قوي در متهم  ايجاد حال آنكه دادگاه با تشخيص اقتضاء آن به دليل گذشت شاكي خصوصي است

اين مواقع  براي كسب گذشت شاكي از طريق جبران خسارت او مستلزم اين است كه دادگاه مذكور در

هر چند در عمل اكثر دادگاه ها در صورت گذشت بزه ديده  )١١٨: ١٣٩٨ ،(خالقي .مكلف به تخفيف باشد

همچنين بايد توجه داشت كه اعالم  )٩٥: ١٣٩٧ ،(شيري .كنندميزان مجازات بزهكار تجديدنظر ميدر 

بلكه محل  ،دادرسي نيستگذشت در جرايم غير قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعي از موجبات اعاده 
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 ،(ساوالني .باشد كه البته همانگونه كه بيان نموديم تخفيف در اين مورد اختياري استمي ٤٨٣اعمال ماده 

٤١٨ :١٣٩٦( .  

ف ذشت و صرگيان م معناي لغوي ديد آيا تفاوتي از نظر در ابتدا بايد فوق مطروحه تسواال براي پاسخ به

ر دست و به معناي بخشش و چشم پوشي آمده ا گذشت در فرهنگ معين ؟وجود دارد يا خير كردن نظر

نظر  اين ازاض و گذشت بيان گرديده است بنابراغم ،فرهنگ دهخدا نيز صرف نظر به معناي چشم پوشي

 ،اند م آمدهاين دوكلمه بصورت مترادف دركنار ه ميان گذشت و صرف نظر وجود ندارد و لغوي تفاوتي

ه ه طي نظريك داند چراه اين دو را متمايز از يكديگر مياداره حقوقي قوه قضائي رسدهر چند به نظر مي

صوصي خاعالم رضايت يا گذشت شاكي  "بيان داشته است  ٢٦/٧/١٣٩٣مورخ  ١٧٢٢/٧ شماره مشورتي

جرم حق  موميجنبه ع نسبت به جنبه عمومي جرم فاقد مفهوم صحيح حقوقي است زيرا شاكي در ارتباط با

يت تواند شكانگونه كه ميا اگر مقصود انصراف شاكي از شكايت كيفري است وي هماام ،ردگذشت ندا

ري يت كيفانصراف از شكا ،تواند پس از اعالم شكايت از آن صرف نظر كرده و انصراف دهدنكند مي

  " .نافي حق وي درطرح دعوي حقوقي نيست

ر را ب محبس مته ،اعالم رضايت شاكياما در خصوص اينكه چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي پس از 

آيا  ،دو پس از صدور حكم قطعي شاكي از شكايت خويش صرف نظر نموتقليل داد  ٣٧اساس ماده ي 

وجود  نظر ن اختالفيان حقوقدانام يا خير باشدمي ٤٨٣دادگاه مجاز به اعمال تخفيف مجدد به استناد ماده 

ص سوال دكتر اردبيلي در خصو ،ادر گرديده استنظريات مشورتي متعارض در اين زمينه ص و دارد

ه حكوم علياده ممانع استف ،مارالذكر معتقدند ظاهراً تخفيف مجازات به لحاظ كيفيات مخفف ارتكاب جرم

دكتر محمد  )١٤٥ ،١٣٩٧(اردبيلي: .باشدنمي يقانون آيين دادرسي كيفر ٤٨٣از تخفيف به استناد ماده 

(رضايت شاكي) در  ٣٨مصدق معتقد است چنانچه دادگاه صادر كننده راي بدواً به استناد بند الف ماده ي 

ين ماده وجهه باشد و اعمال انمي ٤٨٣موجبي براي اعمال ماده ي مجازات متهم تخفيف قائل شود ديگر 

ر جهات تخفيف از حداكث ٣٧ماده ف علي الخصوص در جايي كه دادگاه به استناد بند ال .قانوني ندارد

در ندارد چراكه را  ٤٨٣سه درجه استفاده نموده است ديگر اختيار اعمال تخفيف بر اساس ماده  يعني نييعيت

 ٣٧ ند الف مادهدهد و مطابق با بت دادگاه در حدود قانون تخفيف ميمقرر گرديده اس ٤٨٣انتهاي ماده 

 تهم ديگرذا مل ،كثر سه درجه محدود نموده استبس را تا حداتقليل ح قانونگذار مجازات اسالمي قانون

ر حدود به عبارتي تخفيف د )٢٢٨ -٢٢٩ -٢٣٠ ،١٣٩٨(مصدق:  .استفاده نمايد ٤٨٣تواند از مزيت ماده نمي

اد ساس مواهاي تخفيف مجازات بر چنانچه دادگاه بدوي از همه ظرفيتقانون به معناي اين است كه 

كب را ت مرتتواند مجدداً مجازاه كرده باشد دادگاه تجديدنظر نميات استفادمربوط به تخفيف مجاز

  )٩٨: ١٣٩٣ ،(مصدق .تخفيف دهد

قانون مجازات اسالمي كه بيان  ٣٨ماده  ٢صرف نظر باشيم از تبصره  اگر قائل به يكساني معناي گذشت و

تواند به دادگاه نمي ،نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني شده باشد هرگاه״مي دارد



  * * * * *     ١٣٩٩  تابستان، هشتمبيست و شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢٨

 
توان جهت تقويت نظر دكتر مصدق بهره نيز مي ״مجازات را دوباره تخفيف دهد ،موجب همان جهات

تنها  ٣٨ماده  ٢مگر اينكه قائل به اين نظر باشيم كه منظور از جهات مندرج در مواد خاص در تبصره  ،جست

  . باشدمواد خاص قانون مجازات اسالمي ميجهات قانوني تخفيف مجازات مصرح در 

ي تواند حبس را م ٤٨٣دارند كه مقام قضايي در راستاي اعمال ماده بيان ميهمچنين دكتر محمد مصدق در 

باشد يم ٣٧ده به مجازات ديگر كه مساعد تر به حال مرتكب باشد تبديل كند واين تبديل منصرف از ما

قانون  ٦٩الي  ٦٥واد قانون آئين دادرسي كيفري و يا م ٥٠٢نون گذار در موارد ديگر مانند ماده ي زيرا قا

عبارت اخري  ) به٢٣٣:١٣٩٨، (مصدق. يل حبس به مجازات ديگر را داده استمجازات اسالمي اجازه تبد

ز به موجب نظريه وه قضائيه نياداره حقوقي ق. قابل جمع است ٤٨٣و ٤٤٢با موادي مانند  ٣٧تخفيف ماده 

قانون آئين  ٤٨٣ماده ي "تاييد كرده است و بيان ميدارد  اين نظر را ٧/٩/١٣٩٥مورخه  ٢٢١٨/٧مشورتي 

ندارد در  ٣٧دادرسي كيفري حكم خاصي در مورد احكام قطعي با شرايط خاص است كه تعارضي با ماده 

ه ل محكوم عليبه مجازات ديگر كه مناسب به حاقاضي اختيار تبديل مجازات حبس  ٤٨٣فرض اعمال ماده 

  )٢٤٣:١٣٩٣، (مصدق ״. باشد را داراست

بند  "كل حقوقي قوه قضائيه آمده است  اداره ٢٢/٦/٩٣١٣-١٤٦٠/٩٣/٧همچنين در نظريه مشورتي شماره 

ك يا چند يبه دادگاه اختيار داده در صورت وجود  ١٣٩٢قانون مجازات اسالمي مصوب  ٣٧الف ماده 

دي زاي نقولي مجاز نيست آن را به ج؛حبس مرتكب را تا سه درجه تقليل دهد ،ز جهات تخفيفجهت ا

ضي عالوه بر دارا قا ،قانون آئين دادرسي ٤٨٣شايان ذكر است كه در مورد اعمال ماده  .....تبديل نمايد

ه حال باسب تر مناختيار تبديل مجازات حبس به مجازات ديگري را كه ، مجازات حبس بودن اختيار تقليل

  ". داراستمحكوم عليه باشد را 

قي قوه قضائيه كه اداره حقو ٧/٨/١٣٩٢مورخه  ١٤٧٢/٩٢/٧درمقابل عده اي از حقوقدانان به نظريه مشورتي 

اده در صورت دبه دادگاه اختيار  ١٣٩٢قانون مجازات اسالمي مصوب  ٣٧بند الف ماده ״بيان مي دارد 

ا ريست آن نحبس مرتكب را تا سه درجه تقليل دهد ولي مجاز  ،تخفيفوجود يك يا چند جهت از جهات 

  تمسك جسته اند وبيان داشته اند:״به جزاي نقدي تبديل نمايد

آئين  قانون ٤٨٣ه قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور كيفري (ماد ٢٧٧استناد ماده 

 ايه حبس پس از اعمال تخفيف مجازات به سه ما نيز مشمول همين حكم است و )دادرسي كيفري فعلي

وان حكم به جزاي قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت نيست تا بت ٣ماده  ٢كمتر مورد از مصاديق بند 

 )١١٩:١٣٩٧، (فالحي. نقدي صادر كرد

 البته بايد به اين نكته توجه داشت كه زمان نگارش قانون آيين دادرسي كيفري كنوني مقدم بر قانون

باشد و از آنجايي كه در زمان نگارش قانون آيين ر ميات اسالمي بود هرچند تصويب آن موخمجاز

قانون مجازات اسالمي سابق حاكم بود و در آن ماده اختيارات مقام قضايي  ٢٢ماده  ،دادرسي كيفري

ين دادرسي قانون آي ٤٨٣سوي ديگر ماده از جهت اعمال مقررات تخفيف اعم از تقليل و تبديل بود و 
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است اين ابهام بروز قانون آيين دادرسي كيفري سابق اقتباس گرديده  ٢٧٧از ماده  اري فعلي عينيفك

ته پذيرش اين نظر كه بالو همين امر باعث ايجاد تفاوت ميان اين دو ماده گرديده است  نموده است

مراه دارد را نبايد به تقليل محدود نمود در عمل اين تالي فاسد را به ه ٤٨٣مقررات تخفيفي در ماده ي 

ز شاكي شود هاي درجه يك تا چهار در طول دادرسي موفق به اخذ رضايت اكه چنانچه متهم در حبس

وفق به اخذ صرف نظر شاكي از جرم يابد اما اگر پس از صدور حكم قطعي محبس وي تنها تقليل مي

  )١٣٩٧- ٨٩رحمت نيمسال دوم ( .باشدشود حبس وي قابل تقليل و تبديل مي

قانون آيين  ٤٨٣قانون مجازات اسالمي و ماده ي  ٣٧ه ي نحوه ي اعمال مادسوال ديگر اين است كه 

نوان مثال عبه  ستا نموده محدود را آنها در تخفيف قانونگذار كه جرائمي دادرسي كيفري در خصوص

گونه چتر بيايد ييندر جرم كالهبرداري كه دادگاه حتي در مقام اعمال تخفيف نبايد از حداقل قانوني پا

 ؟است

 در دادگاه چنانچه " داردمي بيان خصوص يندر ا ٣١/٦/١٣٧٧مورخ  ٦٢٨راي وحدت رويه شماره  

 در آنچه انندم( باشد قانوني حداقل رعايت به ملزم تخفيف مقررات اعمال راستاي در راي صدور زمان

يق به طر )ستقانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس ارتشاء و كالهبرداري آمده ا ١ ماده يك تبصره

و انقالب در  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي ٢٧٧پس از قطعيت راي در جهت اعمال ماده  ياول

ايم در الهبرداري يا جراي ندارد و از اين جهت فرقي بين كاجازهنيز چنين  )فعلي ٤٨٣ ماده( امور كيفري

ه بهبرداري اي معتقدند تمام احكام كالهر چند عده "داري مانند انتقال مال غير نمي باشد حكم كالهبر

  . شودنمي حميلهبرداري مانند فروش مال غير تجرايم در حكم كال

 دادگاه موفق به اخذ رضايت شاكي گردد آياقطعي چنانچه متهم بعد از صدور حكم محكوميت  حال

ه اين سوال نيز پاسخ ب؟ زير يك سال براي او در نظر بگيردمجازات حبس  ٤٨٣تواند به استناد ماده مي

دارد در كليه موارد مذكور در اين ماده بيان مي ١معتقدند با عنايت به اينكه تبصره  يايعدهاختالفي است 

ر را ات ديگقانون گذار صدور حكم كمتر از حداقل حبس و همچنين تبديل به مجاز ...در صورت وجود

 ٨٣٤ماده  ه پس از آن و از آنجايي كه درچصدور حكم باشد  چه حينكرده است  عبه صورت مطلق من

 قلحدا آن و هنمود تعيين تخفيف براي حدي نونگذارقاقيد در حدود قانون آمده است و در موارد فوق 

) نظر ٣٩٨١ ،خالقي( .است محدوديت داراي تخفيف اعمال جرائم گونهاين در است حبس مجازات

است م قطعي ناظر به بعد از صدور حك ٤٨٣صدور حكم و ماده  حينيگر اين است كه تبصره ناظر به د

نظر اول ارجح  از ديدگاه دكتر مصدق نيز) ١١٩ :١٣٩٢ ،زراعت( .در اين مرحله وجود ندارد عيلذا من

د قيد در حدو ٤٨٣د دارند از آنجايي كه در ماده همچنين اعتقا) ايشان ٢٢٧ - ١٣٩٨:٢٢٨، مصدق( .است

گشته است  منعخففه كه دادگاه از اعمال كيفيات م ٧١٩قانون آمده است بنابراين در مواردي مانند ماده 

هم تخفيف توان در حق متنيز نمي ٤٨٣لذا با جلب رضايت شاكي پس از صدور حكم به استناد ماده 

  )٢٣٦:١٣٩٨ ،قمصد(. نيز مويد اين نظر است٢/٢/١٣٨٦مورخ  ٤٠٦/٧ اعمال نمود نظريه مشورتي
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ت ماده مقررا استآيين دادرسي كيفري پيش بيني شده جبات تخفيف كه در قانون مويكي ديگر از 

صورتي  يري دردر تمام محكوميت هاي تعز "د داري كيفري مي باشد كه بيان ميقانون آيين دادرس ٤٤٢

ن مهلت ز پاياانكرده باشد محكوم عليه مي تواند پيش  درخواست تجديدنظرحكم صادره  از كه دادستان

يا  حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط ،تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم

قت ودر ه اين صورت دادگا درخواست تجديد نظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند در

كند يمكسر  هارم مجازات تعيين شده رابا حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا يك چ فوق العاده

  ."است  اين حكم دادگاه قطعي

پذير است و  امكان ٧تا  ١تعزيري درجه  هايحكوميتدر كليه م ٤٤٢بايد توجه داشت كه اعمال ماده  

ه ه بلكمحدود آن نبود منظور از كلمه درخواست تجديد نظر يا تجديد نظر خواهي معناي خاص و

 اهي دراعم از اينكه حكم قابل تجديدنظرخو است رايمطلق انصراف از اعتراض به  ننمقصود مق

 مورخ ٧٥٦راي وحدت رويه  .محاكم تجديدنظر يا فرجام خواهي در ديوان عالي كشور باشد

ر د عزيريي تمقنن در تمام محكوميتها اكيدبا توجه به ت "در اين خصوص مقرر مي دارد ١٤/١٠/١٣٩٥

 در صورت اين كهقانون آيين دادرسي كيفري از يك سو و ارفاقي بودن اين ماده و  ٤٤٢ماده  صدر

ون مذكور قان ٤٤٢طبق اصل تفسير قانون به نفع محكوم عليه شمول حكم ماده  حكمترديد در شمول 

 "است  گارترنسبت به محكوميت هاي تعزيري قابل فرجام با موازين قانوني و اصول كلي دادرسي ساز

تجديد  فتن حقگرديده است و در نظر نگرقيدالبته در اين ماده صرفاً عدم تجديدنظرخواهي دادستان 

وانين دادگستري ققانون اصالح پاره اي از  ٦شاكي به اين دليل است كه اين ماده از ماده نظر خواهي 

نبه ض به جااعتر اقتباس شده است و از آنجايي كه در زمان حاكميت آن قانون تنها دادستان و متهم حق

وده بجرم  رر و زيان ناشي ازرا داشتند و حق اعتراض شاكي منحصر به ض نحهكيفري حكم دادگاه ج

اده مآن  از صرف سبايد عنوان نمود كه اقتبا ست اين ماده بدين نحو نگارش يافته است هر چندا

رفاق مقرر ابايد گفت در حالي محكوم عليه مشمول  ٤٤٣و  ٤٤٢نادرست است و در راستاي جمع مواد 

   )١٤٦-٤٥١ :١٣٩٨ ،خالقي(. تجديدنظرخواهي نكرده باشد همدر ماده است كه شاكي 

دادگاه تا  مقرر نموده است ٤٤٢اي از حقوقدانان معتقدند از آنجايي كه ماده عده كه باشدمي ذكر يانشا

ر رر دات مقيك چهارم مجازات تعيين شده را كسر مي نمايد بنابراين عبارت فوق مفيد تقليل مجاز

 ،يخالق( .ستدكتر خالقي نيز قائل بر اين نظر ا )١٣٩٦:٣٣٦ ،(ساوالنيحكم است نه تغيير نوع آن 

١٣٩٨:١٤٦(  

ون آيين قان ٤٨٣ماده  قانون مجازات و يا با ٣٧اين ماده با ماده  اناعمال توام آيا سوال اين است كه حال

حقوقدانان در اين خصوص نيز اختالف نظر دارد دكتر زراعت اعمال ؟ دادرسي كيفري امكان دارد

دكتر  )١٣٩٢:١١٧ ،زراعت( .داندميبالمانع  ٣٧را با تخفيف ماده  ٤٤٢درج در ماده توامان تخفيف من

 سپسدرجه تقليل داد و  سهمجازات حبس متهم را به  ٣٧مصدق معتقد است اگر دادگاه به استناد ماده 



  ١٣١ /    و شكليدر قوانين ماهوي تخفيف نهاد 

 
جهت اعمال  عيحق تجديدنظرخواهي خويش را اسقاط نمود من ٤٤٢محكوم در راستاي اعمال ماده 

بر  ٤٤٢است و در ماده  ٣٧فراتر از ماده  ٤٤٢مجدد تخفيف وجود ندارد زيرا كه تخفيف مقرر در ماده 

حتي ايشان معتقدند  )٢٣١: ١٣٩٨ ،مصدق( .قيد در حدود قانون پيش بيني نشده است ٤٨٣خالف ماده 

فيف داد و سپس زمينه مجازات محكوم را تا يك چهارم تخ ٤٤٢اگر دادگاه در راستاي اعمال ماده 

منافاتي با  ٤٤٢دارد چرا كه اجراي ماده را اعمال تخفيف فراهم گرديد دادگاه اختيار  ٤٨٣اجراي ماده 

   )٢٣١-١٣٩٨:٢٣٠ ،مصدق(. ندارد ٤٨٣تخفيف و اجراي ماده 

خصوص  وقي قوه قضاييه در ايناداره كل حق ٥/٥/١٣٩٤مورخه  ١٠٩٧/٩٤/٧نظريه مشورتي شماره 

فه وجودي آن با توجه به فلس ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٤٤٢ فرض ماده"مي دارد  عاراش

ست كه ردي اكه كاهش يك مرحله از دادرسي و تسريع در رسيدگي و قطعيت آرا مي باشد ناظر به موا

وي ي از سبه لحاظ عدم تجديدنظرخواه ،با وجود قابليت تجديدنظرخواهي محكوم عليه رپرونده ام

رجع مح در دادستان و شاكي خصوصي يا استرداد درخواست تجديد نظر از سوي نامبردگان قابليت طر

 ،ميتشاكي خصوصي از حكم صادره محكو فرض سوال كها نداشته باشد بنابراين در تجديدنظر ر

 ١٣٩٢صوب قانون آيين دادرسي كيفري م ٤٤٢تجديد نظر نموده است مورد مطروحه از مصاديق ماده 

ي است ود بديهالزم را صادر خواهد نمراي ج بوده و دادگاه تجديد نظر مطابق مقررات رسيدگي و خار

عليه در مجازات قانون فوق الذكر در صورت استحقاق محكوم ٤٥٩كه دادگاه تجديد نظر مطابق ماده 

  . وي تخفيف خواهد داد

 ٤٤٢بارات ماده از سياق ع "دارد نيز در اين خصوص بيان مي٢٠/٩/١٣٩٧مورخ  ٧٧٢راي وحدت رويه 

 ياي خشنامهب طي قضاييه قوه محترم ضمن آنكه رييس "كندخفيف براي دادگاه افاده تكليف مياعمال ت

 رسانياطالع هب نسبت مقتضي طريق به كه نمايند اتخاذ ترتيبي هادادگستري كل روساي است داشته مقرر

  . اقدام شود ٤٤٢ ماده مفاد

 نگذار دره دادرسي قانوراستاي اعمال سياست هاي جنايي مبني بر جلوگيري از اطالرسد در به نظر مي

ائل به ايد قبلذا  را به محكومان نويد داده است برابر اسقاط حق تجديدنظرخواهي اعطاي اين تخفيف

  . ممواد باشيتخفيفات بيان شده در ساير در ماده با ساير  صرحامكان جمع تخفيف م

ين ها در همه قوانمجازات ريدت در جهت اعمال سياست جنايي تفرات تخفيف مجازامقر :گيرينتيجه 

ن ضابطه مند نمودن آن بهتر است دست مقامات قضايي جهت اعمال عيپيش بيني گرديده است لذا در 

مند نمودن ضابطه برعالوه گذار حكيم مقررات آن تا حدودي باز گذاشته شود از آنجايي كه قانون

در  را در همين راستا و قانون مجازات اسالمي تاسيسات ارفاقي ديگري ٣٧مقررات تخفيف در ماده 

 اين تصويب از هدف و است نموده بينيپيش قانون آيين دادرسي كيفري ٤٨٣و  ٤٤٢مانند مواد موادي 

 و ترميمي عدالت مكتب هايآموزه اعمال راستاي در شاكي رضايت اخذ جهت متهم تشويق مواد

كه در قانون  يمواد سد بهتر است با تفسير موسع ازرمي نظر به باشدمي دادرسي اطاله از جلوگيري
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و  ٤٤٢مواد ( باشد مقررات اين دو مادهشكلي مقرر گرديده است و همسو با تفسير به نفع متهم نيز مي

و از  مون مجازات اسالمي قابل جمع بدانيقان ٧٣را با هم و با ماده  )قانون آيين دادرسي كيفري ٤٨٣

از اجتهاد در برابر نص به صراحت قيد گرديده است  حبساجازه تبديل  ٤٨٣آنجايي كه در ماده 

بپذيريم در راستاي اهداف مقنن در جهت كاهش ميزان مجازات را بپرهيزيم و تبديل حبس در اين ماده 

با عنايت به  ذال كاهش مجازات حبس تعزيري گام برداريمحبس و جمعيت زندانيان و همسو با قانون 

گذشت شاكي بايد به  ،ران خسارتجبد كه در برابر نباشه اين امر مياينكه اصوال متهمان متمايل ب

شود سردفتران نسبت به تفاوت بار موجب سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي به عمل آيد پيشنهاد مي

د تا در ناز جرم پس از صدور خود قطعي آگاه گرد نمودن نظر فرحقوقي گذشت در طي دادرسي و ص

  . و متناسب با آنها ميزان مجازات محكومان تيين گردد هر مورد سند صحيح تنظيم گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  ١٣٣ /    و شكليدر قوانين ماهوي تخفيف نهاد 

 
  فهرست منابع و مآخذ

  فرهنگ دهخدا .١

  فرهنگ معين .٢

  ١٣٩٧ ،همچاپ هفد ،جلد سوم ،انتشارات حقوقي ميزان ،حقوق جزاي عمومي ،محمد علي ،اردبيلي. ٣

 ،حقوقي ميزان انتشارات بنياد ،درآمدي بر حقوق جزاي عمومي ،محسن ،برهاني –غالمحسين  ،الهام .٤

  ١٣٩٨ ،چاپ پنجم )واكنش در برابر جرم(جلد دوم 

 ،لد دومج ،ات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانشعموسسه مطال ،آيين دادرسي كيفري ،علي ،خالقي .٥

  ١٣٩٨ ،٣٩چاپ 

  ١٣٩٢ ،ومچاپ د ،جلد اول ،انتشارات ققنوس ،شرح مختصر قانون مجازات اسالمي ،عباس ،اعتزر .٦

 ،)يرايش جديد(و ،چاپ دوم ،آفرينانتشارات مشاهير داد ،رسي كيفريآيين داد ،اسماعيل ،ساوالني .٧

١٣٩٦  

 ،رات جنگلانتشا ،تربيتي)ها و اقدامات تاميني و حقوق جزاي عمومي (مجازات ،محمدرضا ،ساكي .٨

  ١٣٩٣ ،چاپ اول ،جلد سوم

كيفري  آيين دادرسي قانون ،محمد جواد ،شهسواري –احمد  ،رفيعي –محمد علي  ،شاه حيدري. ٩

 ي رسمي جمهوريانتشارات روزنامه ،هاي مشورتي اداره ي كل حقوقي قوه قضاييهو نظريه ١٣٩٢

  ١٣٩٤تابستان  ،اسالمي ايران

جلد  ،دانهانتشارات جنگل جاو ،هاكليات و مجازات ،شرح قانون مجازات اسالمي ،محمد ،قمصد .١٠

  ١٣٩٨ ،١١چاپ  ،اول

  ١٣٩٣ ،چاپ دوم ،انتشارات جنگل جاودانه ،آيين دادرسي كيفري ،محمد ،مصدق .١١

 ،قهقوق و فحياسي بررسي تخفيف و تبديل مجازات در حقوق ايران مطالعات علوم س ،هادي ،ميدائ .١٢

  ١٣٩٧تابستان  ،دوره ي چهارم ،شماره ي يك

 رايم مستوجبممنوعيت يا مقبوليت تخفيفات مجازات در ج ،عدنان ،عمراني فر –محمدرضا  ،زندي .١٣

  ١٣٩٦تابستان  ،شماره ي نود ،فصلنامه ي قضاوت ،حد

 ،قضايي ديدگاه هاي حقوق ،اجراي آني نحوهق بزه ديده در تعيين كيفر و ح ،عباس ،عشيري .١٤

  ١٣٩٧بهار  ،٨١شماره ي 

ي شماره ،ريحقوقي دادگستمجله ي  ،در قانون مجازات اسالمي تخفيف مجازات ابوالقاسم ،فالحي .١٥

  ١٣٩٧تابستان  ،١٠٢

 ،ايران كليات تخفيف و تشديد مجازات در آيين دادرسي ،غالمرضا ،سلطانفر –مهدي  ،نجفي .١٦

  ١٣٩٥زمستان  ،شماره ي چهارم ،مطالعات علوم سياسي حقوق و فقه
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انشگاه د ،مقطع دكتري حقوق جزا و جرم شناسيتقريرات درس سياست جنايي  ،محمدرضا ،رحمت .١٧

 ١٣٩٧- ٩٨نيمسال دوم  ،آزاد اسالمي واحد يزد

  
  


