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  چکیده
یا  ثورا ،از جرم دهبر اساس قانون متعلق به زیان دی گذشت از تعقیب یا اعمال مجازات حقی است که

جهت ترغیب بزهکار به اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جرم به  آن را گذارقانونقانونی اوست و نماینده 
لیکن میزان  ،بینی نموده استپیشو هم بعد از آن هم قبل از صدور و قطعیت حکم  ،عنوان یک جهت مخففه

تعیین مجازات به نوع جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن  روند دادرسی و آن در تأثیر
اي سبب توقف رسیدگی یا اجرا شاکی در هر مرحله، گذشت در جرائم قابل گذشت کهچنان ،بستگی دارد
یفري و در فروض ک فرآینداین سبب در مراحل مختلف  تأثیر اما در جرایم غیر قابل گذشت، خواهد شد

متعدد متفاوت است. در مقاله حاضر ضمن تعریف انواع جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و اشاره به 
  پرداخته شده است.گذشت شاکی در هر یک  تأثیربه  هاآنمصادیق 
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  مهمقد

به دنبال داشته است. اجتماعی اره واکنش اجتماعی هم تخطی از هنجارهاي
 ،استوار بود کامح بر مبناي سالئق اعیین مصادیق این هنجارهتاما، متمادي  یانسال
ها و لیکن با ظهور دولت بود.شده نثابت و از پیش تعیین نیزضمانت اجراي آن  لذا

ت اجراي و ضمانبه خود گرفت  "قانون " افزایش قدرت ایشان این هنجارها شکل
ز تاریخ جنبه خصوصی جرائم هایی ا. گرچه در برههیده شدنام "مجازات"نقض آن 

ها در تعیین با پررنگ شدن نقش دولت ، اماغلبه داشت هاآنعمومی  ههوجبر 
داخل در اعمال حاکمیت شد  ها، دادرسی و اجراي عدالت کیفريجرائم و مجازات

و فرض بر آن  الب گشتغ هاآنی خصوص ههوجعمومی جرائم بر حیثیت و 
دولت که  ءاند مگر در موارد استثناه عمومیگذاشته شد که تمامی جرائم داراي جنب

قابل "در دو قالب جرائم کلیۀ اساس  این بر بیند.نمی عامالنی در تعقیب عنف
  گنجانده شدند."غیر قابل گذشت"و  "گذشت

دادرسی  فرآیندشاکی در  "گذشت و اعالم رضایت" تأثیردر پژوهش حاضر 
  شود.تعیین نوع و میزان مجازات در هر دو قالب مذکور بررسی میو

  
 مفاهیم- 1

 نظرصرفدر لغت به معناي گذشتن، گذر کردن، بخشایش و : گذشت - 1-1
  .)2033 :1373، عمید( کردن از چیزي آمده است

حق از حق شخصی که شخص ذيشود گذشت به حالتی اطالق می ،در اصطالح
  کند. نظرصرفخود براي ادامه دعوي و رسیدگی کیفري و نیز مجازات مشتکی عنه 

شود گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نمی
 ءناثبه عبارت دیگر چنانچه در ا .علیه تحقق یافته باشدمگر آنکه شرط یا معلقُ

 ،قابل گذشتی مشروط به تحقق شرطی اعالم گذشت نمایدشاکی در جرم  ،دادرسی
گی ادامه داده و این گذشت مانع تعقیب قاضی بدون توجه به گذشت مزبور به رسید

لیکن چنین گذشتی مانع از اجراي مجازات  .و رسیدگی و صدور حکم نیست
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میا معلق علیه آزاد مناسب تا تحقق شرط ی تأمینخواهد بود و محکوم علیه با قرار 
قانونی متضرر از جرم منتقل و در  ،گذشت نیز چون سایر حقوق به وراث .شود

صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی، یا اجراي مجازات 
  گردد.موقوف می

شایان ذکر است تقاضاي مجدد تعقیب یا مجازات مجرم از سوي شاکی 
یگر عدول از گذشت خصوصی پس از اعالم گذشت قابل قبول نبوده و به تعبیر د

  مسموع نیست. 
براي اعالم گذشت شاکی تشریفات خاصی تعیین نشده است و متضرر از هر 

تواند انصراف خود را ابراز دارد. گذشت جرم به هر ترتیبی که ممکن باشد می
کند که در این صورت براي شاکی گاهی با حضور او در دادگاه تحقق پیدا می

نیست. تقریرات شاکی یا مدعی خصوصی در صورت دادگاه مشکلی در احراز 
رسد و اگر شاکی سواد نداشته باشد ذیل شود و به امضاي وي میجلسه نوشته می

گذشت می ،گاه با عباراتی چون ،زند. گذشت شاکیهارات خود را انگشت میظا
دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر اشکالی ندارد و یا کنم، رضایت می

انصراف متضرر جرم از تعقیب دعوي کیفري  ةدهندنشان دیگر که عرفاً یتاعبار با
 ةین ارادیاز نوع عبارات و جمالت در تع بیشترحال یشود. علی ااست بیان می

  شاکی، قصد و اراده و انصراف از تعقیب اهمیت دارد.
به کننده است و در اصطالح کننده و گلهدر لغت به معنی شکایت شاکی: -2-1

رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی یا ت کسی که از دست دیگري به یکی از مقاما
  .)1934: 1373، عمید( کتبی کند، گویند
شده یا ق.آ.د.ك شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان 9حسب ماده 

کند مدعی خصوصی و حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می
  ود.ششاکی نامیده می

دادرسی کیفري  فرآیندبر اساس موقعیت شاکی در جرائم قابل گذشت:  -3-1
شوند. جرائم قابل جرائم به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می

بر اساس مصلحت اجتماعی یا  گذارقانونشود که گذشت به جرائمی گفته می
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شان برتري داده است و تعقیب را بر جنبه عمومی هاآنجنبه خصوصی  ،خانوادگی
که با انصراف وي از تعقیب و  همچنان ،موکول به شکایت شاکی است هاآن

  1مجازات مشتکی عنه تعقیب و رسیدگی متوقف خواهد شد.
 راصل را بر غی ،ایران گذارقانونه.ش  1330در قانون اصول محاکمات جزایی 

تکلیف قضات و  ،گذشت قابلجرائم و با احصاء  نهادقابل گذشت بودن جرائم 
قانون مجازات عمومی مصوب  48با تصویب ماده  2شکات را از قبل روشن نمود.

اي مرور زمان شش ماههگذشت،  عالوه بر افزایش تعداد جرائم قابل 17/3/1352
آن  نقضايبا اه شد که براي طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی در نظر گرفت

  گشت.و غیر مسموع میدعواي شاکی خصوصی ساقط  ،مدت
قانون  159ماده  اسالمی در گذارقانون ،پس از پیروزي انقالب در اولین گام

 "گذشت غیرقابل گذشت و جرائم قابل"استعمال واژة به جاي  1362تعزیرات سال 
الناس تعقیب و در حق«سود برد و مقرر داشت:  "الناسحق اهللا وحق"از مفهوم 

لیکن نظر ». مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوستمجازات جرم متوقف بر 
 از هاآناهللا و تفکیک الناس و حقبه مشکالت پیش آمده در تشخیص مصادیق حق

احصاء جرائم  ةبه شیو اًمجدد 1375در قانون مجازات اسالمی  گذارقانون یکدیگر،
در جرائم ي یفرک فرآیند آغاز اگرچه با این تفاوت که،رجعت نمود  ،قابل گذشت

 ه بود،سوي شاکی خصوصی نمود ازمنوط به طرح دعوا کماکان را قابل گذشت 
بلکه  ،ندانسته فرآیندسبب توقف این  گذشت شاکی خصوصی را مطلقاً بعضاًلیکن 

توقف یا ادامه دادرسی را موکول به نظر مرجع قضایی و با رعایت موازین شرعی 
  3.نمود

شروع دادرسی با شکایت شاکی خصوصی از درست بودن یا نبودن  نظرصرف
در تعریف جرم قابل گذشت بدعتی به  گذارقانون ،عنوان مذکور در ماده فوق 31در 

 .نیز از آن تبعیت نمود 1378کار برده بود که در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
                                                            

  ، ق.م.ا100، ماده 1 تبصره .1
  1330اصول محاکمات جزائی  6تبصره ماده  .2
 1375 -قانون مجازات اسالمی 727ماده  .3
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دعوا به سه دسته تقسیم عقیب قانون مذکور جرائم از جهت اقامه و ت 4مطابق ماده 
  شوند:می

 .قضایی است ةحوز رییس ةبه عهد هاآن بیعقجرائمی که ت -1

با گذشت وي تعقیب  و شوندمیجرائمی که با شکایت شاکی تعقیب  -2
 .موقوف نخواهد شد

و با گذشت وي تعقیب  شوندمیجرائمی که با شکایت شاکی تعقیب  -3
 موقوف خواهد شد.

رغم یعل ،وي را ،بر همین اساس با گسترش دامنه اختیارات قاضی کیفري
اختیاري که  ،گذشت شاکی خصوصی بر توقف دادرسی یا ادامه آن مخیر گذاشت

 اصول دادرسی کیفري و و اقتضاي منطق اساساًبا فلسفه جرائم قابل گذشت و 
شاید به همین  ) و8: 1388 آشوري،( .نیست سازگار موازین فقهی (لوترك ترك)

ه قانون مجازات اسالمی (مصوب در نسخه اصالح شد گذارقانوندلیل بود که 
، این اختیارات را حذف و جرائم را بر اساس نقش شاکی در آغاز 100)، ماده 1392

  دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم نمود. ی به دوو پایان دادرس
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم  ک،مطابق قانون مزبور در موارد تشکی

  داشته باشد. غلبه اَشرع نآالناسی حق ۀاست مگر جنب
و با چند  ء جرائم قابل گذشت تبعیت کردصااح ةاز شیو گذارقانونبار نیز  این

جهت طرح دعواي  ،ي به سبک قانون مجازات عمومیگذارقانونمقطع فاصله 
  .ساله لحاظ نمودیکمرور زمانی  ،شاکی خصوصی

رائم قابل ج 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  104در ماده  گذارقانون
عالوه بر جرائم تعزیري مندرج در کتاب "گذشت را احصاء نموده و مقرر داشته: 

ف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل ذدیات و فصل حد ق
، 633، 632، 622، 608، 596اخیر مواد  ۀباشند جرائم مندرج در حیطگذشت می

642 ،648 ،668 ،669 ،676 ،677 ،679 ،682 ،684 ،685 ،690 ،692 ،694 ،697 ،
  ".شوندمیاز کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محصوب  700و  699، 698
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ور صی که مطرح است در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن سئواللیکن 
جهت احراز هر جرم شروط و اوضاع و احوالی را  گذارقانون .خاص جرائم است

؛ به در نظر گرفته که خاص همان جرم و در واقع وجه تمایز آن از سایر جرایم است
از سوي  انهانجام مانورهاي متقلب ،یکی از شروط تحقق کالهبرداري عنوان مثال

که شرط بدون آن گذارقانونلیکن در مواردي  ،فال قربانی استغمجرم و در نتیجه ا
فال محقق شود مرتکب آن جرم را به مجازات کالهبرداري محکوم نموده غتقلب یا ا

جرم تبانی و  انندم .استفاده نموده است» در حکم کالهبرداري« و از اصطالح
بت ملک متعلق به دیگري و انجام معامله ثمواضعه براي بردن مال غیر یا تقاضاي 

  .معارض
جرم آیا تابع  ؟است چگونهگذشت  یتقابلحیث  اما وضعیت این جرایم از

ل به غیر قابل گذشت قائ دانانحقوقاي از عده یا مستقل از آن هستند؟ ود اناصلی
به تاریخ حقوقی قوه قضاییه  ةادار 119/7شماره  ۀنظری بودن این جرایم هستند.

انتقال مال غیر  کهاینتوجه به  با«دارد: مقرر میفوق است و ید نظر مؤ نیز 28/2/66
، کالهبرداري به 1308مصوب فروردین ماه راجع به انتقال مال غیرحسب قانون 

مورخ  52شماره  ۀطبق رأي وحدت روی کهاینشمار آمده است و با عنایت به 
، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کالهبرداري، غیرقابل گذشت است 1/11/63

  »کور، غیرقابل گذشت خواهد بود.بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذ
 10/7/1370مورخ  1652/7شماره دیگر خود به  ۀدر نظری مزبور ادارهلیکن 

صورت که بدین ،انشاء قانون توجه شود ةبه نحو باید«گونه اظهار نظر کرده است: این
شود، می کالهبردار محسوب ،اگر در قانون آمده باشد که مرتکب فالن عمل

تمام مقررات  قال مال غیر آمده است،) قانون راجع به انت1ماده (همانطور که در 
شود. اما اگر فقط بودن، شامل آن می جمله غیرقابل گذشتکالهبرداري و من

مجازات آن عطف بر کالهبرداري شده باشد، در این صورت باید توجه شود که 
االّ غیرقابل  والناس باشد قابل گذشت الناس است یا نه، چنانچه حقجرم اخیر حق

  »گذشت خواهد بود.



  33                                                       تعیین مجازاتفرآیند دادرسی و ثیر گذشت شاکی در أت

جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وي جرائم غیر قابل گذشت:  -4-1
اصل بر  .1ي نداردتأثیرو اجراي مجازات  در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن

قانون ح نیاز به تصری غیرقابل گذشت بودن جرائم است و قابل گذشت بودن جرم
قانون مجازات اسالمی جرائم قابل  104در ماده  گذارقانون راستادر همین  .دارد

از حق کهاینمگر "همان قانون با عبارت  103لیکن ماده  ،هگذشت را احصاء نمود
به طور غیر مستقیم قائل به پذیرش تعداد  ،قابل گذشت باشد و شرعاً "الناس باشد

  جرائم قابل گذشت نیز شده است. ازدیگري 
جرمی در ردیف جرائم قابل گذشت احصاء  حصورت عدم تصری درالوصف مع

قانون مجازات اسالمی و سایر جرائم در فصول دیگر این قانون  104شده در ماده 
قابل گذشت اعالم  ،آنی الناسبر خالف اصل به دلیل غلبه جنبه حق کهاینامکان 

   .وجود دارد ،شود
  

  در جرائم قابل گذشتگذشت شاکی  تأثیر - 2
  دادرسی: فرآینددر  -1-2

در  ،آیین دادرسی کیفريقانون  6در بند دوم ماده  گذارقانونحسب دستور 
تحقیقات مقدماتی اعالم گذشت  ۀشاکی در مرحل کهچنانجرائم قابل گذشت، 

سی و تا قبل از صدور رناء دادثا و چنانچه در تعقیب متوقف خواهد شد. ،نماید
 اگر .2موقوفی تعقیب را به دنبال خواهد داشتحکم اعالم گذشت نماید باز هم 

ي معترض أدادگاه تجدیدنظر ر ،پس از صدور حکم غیر قطعی باشد اعالم گذشت،
نیز در این  دیوان عالی کشور .3کندرا نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می عنه

این گذشت بعد از صدور حکم  چنانچهو  4نمایدي را نقض بال ارجاع میأر موارد،

                                                            
 92قانون مجازات اسالمی  100ماده  2تبصره .1

 قانون آیین دادرسی کیفري 179ماده  .2

 قانون آیین دادرسی کیفري 179ماده  .3

 قانون آیین دادرسی کیفري 265ماده  .4
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 گذشت و اعالم رضایت شاکی. 1مانداجراي حکم موقوف می ،قطعی صورت گیرد
  د.انگردل میئزارا اثر محکومیت کیفري  نیز، اجراي حکم پس از
  

  در تعیین مجازات: -2-2
  تعزیرات: -1-2-2

 ،در جرائم تعزیري قابل گذشتقانون مجازات اسالمی  100حسب تجویز ماده 
مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب

  اجراي مجازات است.
  

  :حدود -2-2-2
اهللا بوده و حدود از حق زیرا ،ستهاآنغیر قابل گذشت بودن  بر اصل در حدود

قانون حت لیکن بنابر صرا )259: 1377 اردبیلی،( .اهللا نیز غیرقابل گذشت هستندحق
 انونق 255به موجب ماده  ذف کهقحد  ییک ند،قابل گذشت، دو مورد از حدود
ذف شونده و یا وارث قانونی قاجراي آن منوط به درخواست  92مجازات اسالمی 

و دیگري حد سرقت  ؛2شودذف میقحد وف موجب سقوط قذعفو م وست او
گذشت صاحب مال قبل از اثبات  همان قانون 268ماده بند ذ است که حسب 

  از موارد سقوط حد است. ،سرقت
  

  قصاص: -3-2-2
در قرآن کریم شارع مقدس مجازات جنایات عمدي را قصاص مقرر فرموده 

یه به بخشش و عفو نموده است. لذا صلیکن به کرات پس از بیان حکم قصاص تو
مسائل اجتماعی فقه شیعه محسوب و  وازات قصاص و امکان گذشت از آن جزمج

 )36 :1383 زراعت،( .ی هم براي عقالنی و منطقی بودن آن ذکر شده استهایتوجیه
جنایات  دراسقاط مجازات قصاص  ۀقانون مجازات اسالمی به مسئل در گذارقانون

                                                            
 فريقانون آیین دادرسی کی 8ماده  .1

 قانون مجازات اسالمی 261بند پ ماده  .2
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لیکن سقوط قصاص را  ،عمدي با گذشت مجنی علیه یا اولیاء دم اشاره نموده است
  1نموده است. مقرر براي وي تعزیر گونه مجازات ندانسته وهربه معناي اسقاط 

گذشت شاکی خصوصی در جنایات عمدي بر  شود کهبنابراین مالحظه می
بلکه یا مجرم را به  ،موجب تخفیف یا اسقاط کل مجازات نیست ،یراتزخالف تع

چرا که  ؛شودکند یا تبدیل به مجازات تعزیري میطور کلی از مجازات مبرا می
لیکن مجازات  ،الناس استخصوصی دارد و حق ۀرفاً جنبصمجازات قصاص 

  ت.نیس مؤثرمومی دارد و گذشت شاکی نسبت به آن ع ۀجنب ،تعزیري قصاص
  

  دیات -4-2-2
اختالف نظر وجود  ،مجازات است یا جبران خسارت که ،در مورد ماهیت دیه

موافق ماهیت جبران  دانانحقوقلیکن اغلب  ).3فصل  ،1372 ادریش،( دارد
مقررات ابع قواعد و ت بیشتر). لذا 80-76 :1373 میرسعیدي،( خسارتی دیه هستند

اما باز هم مصلحت  .کندمسئولیت مدنی است و گذشت شاکی دیه را ساقط می
مجازات  ،جرم غیر عمدي به مرتکب ،که در صورت تقصیر کندمیاجتماعی اقتضا 
  .مانند حوادث ناشی از تخلفات رانندگی ،ل شودیتعزیري نیز تحم

  
  جرائم غیر قابل گذشت درگذشت شاکی  تأثیر - 3

جرائم است و پیش از این هم گفته شد اصل بر غیرقابل گذشت بودن  کهچنان
  .قانون داردح نیاز به تصری قابل گذشت بودن جرم

شاکی در شروع تعقیب و اعالم رضایت  تأثیرمبنی بر عدم  گذارقانونح تصری
یا  بودن گذشت در توقف دادرسی تأثیربه معناي بال ،ی و اجراي مجازاترسیدگ

گذشت  تأثیره در دو مرحله ب گذارقانونکن لی ،استن آ صدور حکم و اجراي
یکی مرحله قبل از  ،جرائم غیر قابل گذشت پرداخته استشاکی خصوصی در 

  از آن. پس صدور حکم قطعی و دیگري

                                                            
  قانون مجازات اسالمی 612ماده . 1
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  صدور حکم پیش از  - 3- 1
گذشت شاکی پیش از صدور  قانون مجازات اسالمی، 38و  37حسب مواد 

ایران دو  حقوقیکیفیات مخففه قضایی است. کیفیات مخففه در نظام  زمرة در ،حکم
اول کیفیات مخففه قانونی یا الزامی و دوم کیفیات مخففه قضایی یا اختیاري.  ،نوعند

و به  هاآندر گروه اول آنچه اهمیت دارد آن است که قاضی باید در برخورد با 
ر صدور حکم با لحاظ گبه عبارت دی .اقدام کند هاآندر اعمال  ،مجرد حصول یقین

و در مواردي نیز مجازات  )304 :1375 باهري،( این کیفیات الزامی و اجباري است.
  .کندمیرا به نوع دیگري که مناسب تر است تبدیل 

لیکن در گروه دوم از کیفیات مخففه، هیچ تکلیفی به اعمال تخفیف متوجه 
راي کیفر قانونی را براي مجرم سنگین اجها در صورتی که محاکم نیست و دادگاه

 دهند.ده قانونی تخفیف میشدر حق او بر اساس دالیل احصاء ،تشخیص دهند
قانون مجازات اسالمی به این کیفیات و چگونگی  38و  37در ماده  گذارقانون

تواند سبب میین دالیل که در صورت احراز، یکی از ا .اعمال آن پرداخته است
گذشت شاکی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت  ،مجازات مجرم شودتخفیف در 

ضمن اشاره به این کیفیات من  23در ماده  75است. در قانون مجازات اسالمی 
امکان اعمال تخفیف مجازات و یا تبدیل آن به نحوي که  ،جمله گذشت شاکی

عمومی  لیکن در قانون مجازات ،بودشده مساعد به حال متهم باشد به قاضی سپرده 
در مورد جنحه «بینی شرایط فوق مقرر شده بود: ضمن پیش 46و  45در مواد  1352

از  کمترتواند مجازات را و جنابت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می
  »معین کند... 46میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد بشرح ماده 

بدین  .ده بودشضی در اعمال کیفیات مخففه مشخص اختیارات قا ،46و در ماده 
هاي جنحه صورت که دادگاه می توانست در صورت وجود کیفیات مخففه، مجازات

  ت را به طریق زیر تخفیف دهد:یو جنا
 1 م به حبس دائم یا حبس جنایی درجهدااع -1

 2یا درجه  1 حبس دائم، به حبس جنایی درجه -2
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که بیش از سه سال نباشد یا  2درجه ، به حبس جنایی 1حبس جنایی درجه  -3
 از دو سال نباشد کمتراي که حبس جنحه

از  کمترو  از دو سال بیشاي که ، به حبس جنحه2حبس جنایی درجه  -4
 نباشد شش ماه

 اي، تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزاي نقديحبس جنحه -5

مورد جزاي  درکیفیات مخففه قابل اعمال نبود ولی  ،نسبیدر مورد جزاي نقدي 
توانست در صورت وجود کیفیات مخففه جزاي نقدي را اعم دادگاه می ،نقدي ثابت

توأم با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر براي آن جرم، و در  کهایناز 
  صورتی که بدون حداقل و حداکثر باشد تا نصف تخفیف دهد.

قانون  22عمومی با ماده قانون مجازات  46و  45با مقایسه اي میان مواد 
قواعد سنجیده و دقیق قانون  ،شودبه وضوح مالحظه می 75مجازات اسالمی سال 

انونی بودن مجازات عمومی و تعیین حدود و دامنه تخفیف که منطبق با اصول ق
قانون مجازات اسالمی که در آن اصل اعمال  22ماده  هب ،هاستجرائم و مجازات

مناسب تر به حال تشخیص مجازات اخف و مجازات  تخفیف مجازات، میزان آن،
  گرفته بود، تغییر کرد.قراردر اختیار قاضی  تماماًمتهم و ... 

ر قانون سال از اولین تغییرات د 30قطعا به همین دلیل بود که با گذشت بیش از 
 وادتصویب م ا) ب1361به مجازات اسالمی مصوب  عمجازات عمومی (قانون راج

مجازات  گذارقانونیوه باز هم با رجعت به ش 92قانون مجازات اسالمی  39تا  37
 39ین محدوده تخفیف پرداخت و حتی پا را فراتر گذاشته در ماده یتععمومی به 

قانون مذکور امکان معافیت از کیفر را نیز با شروطی در بعضی از درجات مجازات
  پردازیم.می هانآکه ذیالً به بینی نمود یشهاي تعزیري پ

که در آن هم کیفیات مخففه قضایی  75قانون مجازات اسالمی  22برخالف ماده 
.ق. 37ابتدا در ماده  گذارقانونبار  بینی شده بود اینو هم حکم تخفیف پیش

به ذکر جهات  38ن نموده و سپس در ماده یمجازات اسالمی دامنه تخفیف را تعی
  تخفیف پرداخته است.
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در صورت وجود یک یا چند جهت از «قانون مجازات اسالمی:  37حسب ماده 
تواند مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم جهات تخفیف، دادگاه می

  تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:مناسب
  تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف
  چهارتبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تا  -ب
 سال 15تا  5تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان  -پ

هاي تعزیري به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تقلیل سایر مجازات -ت
  ».انواع دیگر

هفت و در جرائم تعزیري درجه «همین قانون مقرر شده است:  39در ماده 
مجرمیت، چنانچه دادگاه پس از احراز  ،هشت در صورت احراز جهات تخفیف

در صورت  ،شوداي مجازات نیز مرتکب اصالح میرتشخیص دهد که با عدم اج
و گذشت شاکی و جبران ضررو زیان یا برقراري ترتیبات  مؤثرفقدان سابقه کیفري 

  .»تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کندجبران آن می
ر اثناء رسیدگی و تا قبل از صدور حکم لذا در جرائم غیرقابل گذشت چنانچه د

ماده  تواند به شرح مندرج دردادگاه می ،شاکی خصوصی اعالم گذشت نماید ،قطعی
، مجازات مجرم را تخفیف داده یا تبدیل به نوع 92قانون مجازات اسالمی  37

اگر جرم ارتکابی از جرائم مستوجب مجازات کهایندیگري از مجازات کند. ضمن 
ري درجه هفت یا هشت باشد گذشت شاکی خصوصی به همراه ابراز هاي تعزی

تواند سبب معافیت ندامت مرتکب و تالش براي جبران ضرر وارده به شاکی می
  1مجرم از کیفر گردد.

 92در قانون مجازات اسالمی  گذارقانونهاي نوآوري دیگر از شایان ذکر است،
از شروط اعمال آن گذشت هاي جایگزین حبس است که یکی حکم به مجازات

مطلقاَ  8محکوم علیه در جرائم عمدي موجب تعزیردرجه  2شاکی خصوصی است.

                                                            
 1392- قانون مجازات اسالمی  39ماده  .1

 قانون مجازات اسالمی 64ماده  .2
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به جاي  66به شرط فقد سابقه کیفري به شرح ماده  7و در جرائم عمدي درجه 
همچنین است در مورد  گردد.هاي جایگزین حبس محکوم میحبس به مجازات

در قوانین  هاآنئمی که نوع یا میزان تعزیر مرتکبان جرائم غیر عمدي و مرتکبان جرا
نیز امکان تبدیل مجازات حبس  6در مورد جرائم درجه  موضوعه تعیین نشده است.

  1به جایگزین حبس تحت شرایطی در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.
  

  پس از صدور حکم  -2-3
اسالمی مربوط قانون مجازات  37اعمال کیفیات مخففه موضوعه ماده  هر چند

حتی بعد از صدور حکم  گذارقانونلیکن در مواردي  ،باشدبه زمان صدور حکم می
اي از قوانین قانون اصالح پاره 25ماده  .نیز تخفیف مجازات را تجویز نموده است

و ماده  78قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  277ماده  ،1365دادگستري مصوب 
بر تجویز تخفیف مجازات بعد از صدور 1392قانون آیین دادرسی کیفري  483

هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در « دارد:مقرر می 483حکم تصریح دارند. ماده 
 نماید نظرصرفجرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود 

به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، عنایت تواند با محکوم علیه می
در این مورد دادگاه به  ،میزان مجازات تجدید نظر نماید ست کند که دردرخوا

العاده رسیدگی نموده و مجازات را در درخواست محکوم علیه در وقت فوق
تر به حال دهد یا به مجازاتی که مناسبمیقانون تخفیف صورت اقتضاء در حدود 
  ».ي قطعی استأاین ر .کندمیمحکوم علیه باشد تبدیل 

خص نشده و به شمه شود میزان و دامنه تخفیف در این مادمالحظه می کهچنان
تواند آن را به هر میزان که رسد دادگاه مینظر دادگاه واگذار شده است و به نظر می

تر است تبدیل کند. بخواهد تخفیف دهد یا به نوع دیگري از مجازات که مناسب
بینی شده با اختیار براي قضات پیش این ماده قانونی و اختیاري که جهت تخفیف

هماهنگی داشته و منطبق  75می قانون مجازات اسال 22بینی شده در ماده پیش
نگارنده بر این اعتقاد است که با تعیین دامنه اختیار قضایی در مبحث لیکن  ؛است
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براي اعمال  تخفیف مجازات در قانون مجازات اسالمی اخیرالتصویب دیگر جهتی
 بر اساسمیزان از سوي دادگاه بعد از صدور حکم و  رتخفیف به هر شکل و ه

قانون آیین دادرسی کیفري وجود ندارد. به این  483بینی شده در ماده اختیار پش
نیز هماهنگ  483در متن ماده » درحدود قانون«ترتیب چنین تفسیري با عبارت 

  خواهد بود.
ي هایی برامحدودیت بینی شده که بعضاًوانین پیشاز سوي دیگر مواردي در ق

یک قانون تشدید محدودیت مطروحه در تبصره از آن جمله . اندتخفیف قائل شده
تشخیص  مجمع 15/9/1367تشاء، اختالس و کالهبرداري ارمجازات مرتکبین 

 ،جهات و کیفیات مخففه که بر اساس آن حتی در صورت وجود ،مصلحت نظام
بینی شده که همانا یک سال حبس است فقط تا حداقل مجازات پیش لزمدادگاه م

در مورد تحصیل مال نامشروع و تبصره  ،این قانون 2است تخفیف دهد. تبصره ماده 
نیز در مورد جرم اختالس همین محدودیت را بیان کرده است. در این  5ماده  6

ند که اطالق تبصره یک ااي بر آن عقیدههاي مختلفی وجود دارد. عدهرابطه دیدگاه
(در حدود  قانون آیین دادرسی کیفري 483ماده یک قانون مزبور و عبارت ماده 

نیز عالوه بر مرحله صدور حکم  483قانون) اقتضاء دارد که در مقام اجراي ماده 
  .)187 :1385 زراعت،( این محدودیت رعایت شود

تشدید مجازات مرتکبین تبصره یک ماده یک قانون اي دیگر نیز معتقدند عده
که  سیده است در حالیربه تصویب  1367داري در سال ارتشاء، اختالس و کالهبر

 92قانون مجازات اسالمی  38و  37و ماده  -1370قانون مجازات اسالمی  22ماده 
مؤخر بر تصویب قانون تشدید هستند  92قانون آیین دادرسی کیفري  483و ماده 

قانون خاص مقدم است و تخفیف مجازات کالهبرداري تا  ناسخ ،لذا عموم این مواد
  .)72: 1371 محمدپور،( از حداقل قانونی هم امکان دارد کمتر

؛ را در این زمینه اتخاذ کرده است هایی مختلفیشعب دیوان عالی کشور نیز رویه
تخفیف مجازات  29/2/1373 -1340دیوان عالی کشور در دادنامه شماره  11شعبه 

  .)184: 1371 زاده،حبیباز حداقل قانونی را مجاز اعالم نموده است ( کمترتا 
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تخفیف را تا حداقل مجازات  19/9/71دیوان در دادنامه مورخ  27اما شعبه 
  .)151 :1376 بازگیر،( دانسته است

- 628اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور راي وحدت رو به شماره 
  مقرر نمود: 31/6/1377

کیفرحبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء،  کهاینر به نظ«
مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی  1367اختالس و کالهبرداري مصوب 

ن شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم، یسال تعی 7حداقل یک سال و حداکثر 
ها مجازند میزان حبس را تا حداقل دادگاه ،در صورت وجود علل و کیفیات مخففه

مجلس  1370قانون مجازات اسالمی  22مدت مقرر تخفیف دهند و تمسک به ماده 
از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص  ترکمشوراي اسالمی و تعیین حبس 

  ».مصلحت نظام اسالمی مغایر با موازین قانون است
ه محدودیت مذکور در تبصرهاین اعتقاد است ک نگارنده بر ،نظرات فوق علیرغم

 38دادگاه در مقام اجراي ماده که فقط در مرحله صدور حکم است  ،قهاي فو
 رأيلیکن پس از صدور  ،را رعایت کند نآمی بایست  92قانون مجازات اسالمی 

قانون آیین دادرسی کیفري رعایت این محدودیت 483قطعی و در مقام اعمال ماده 
هیات عمومی  31/6/77-628وحدت رویه شماره  رأيدر  کهاینها الزم نیست کما 

و هیچ اشارهه خته شددیوان عالی کشور نیز صرفاً به این دسته از کیفیات مخففه پردا
و رعایت  رأياز حداقل مقرر بعد از صدور  کمتراي به ممنوعیت تخفیف 

  قانون آیین دادرسی کیفري نشده است. 483محدودیت در اعمال ماده 
نظر به عدم پیش "انفصال ابد"خصوص اعمال تخفیف در مورد مجازات  اما در

 ،75اي دقیق و مشخص در اعمال تخفیف در قانون مجازات اسالمی هطبضابینی 
رسد با که حداقل انفصال ابد چه میزان است؟ که به نظر می این ابهام وجود داشت

تخفیف  رأيمعین ب ايضابطه بینیپیشو  92قانون مجازات اسالمی  37وضع ماده 
  این ابهام نیز مرتفع شده است. ،در انفصال ابد

قانون آیین دادرسی  483هاي دیگري که در مورد اعمال ماده یکی از محدودیت
هرگاه مصدوم «باشد: قانون مجازات اسالمی می 719شود ماده کیفري مطرح می
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دن مصدوم به مراکز احتیاج به کمک فوري داشته باشد و راننده با وجود امکان رسان
درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداري کند و یا به منظور 
فرار از تعقیب، محل حادثه را ترك کند و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش 

محکوم خواهد شد.  716و  715و  714از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 
  .»مورد این ماده اعمال کیفیف مخففه نمایدتواند در دادگاه نمی

هر گاه شخصی به مجازات موضوع ماده «در تفسیر این ماده گفته شده است: 
محکوم شد و پس از آن گذشت شاکی را اخذ نموده و درخواست اعمال ماده  719
قانون مجازات اسالمی را بنماید دادگاه حق تخفیف مجازات را نخواهد داشت  483
از دو سوم حداکثر مجازات قانونی باشد که در این  بیشترمجازات قبلی  کهاینمگر 

 مجازات را تا دو سوم حداکثر مجازات قانونی تقلیل دهدتواند صورت دادگاه می
  .)194: 1385 زراعت،(

که همانگونه که از شیوه  دالل قابل قبول نباشد چراترسد این اسبه نظر می
فرد را به دلیل سوء رفتاري که در لحظه  گذارقانونآید می نگارش ماده فوق بر

داند و حتی وي را وقوع جرم از خود نشان داده مستحق مساعدت و تخفیف نمی
شایسته سرزنش و تنبیه  716الی  714م موضوع مواد یتکبین جرابیش از سایر مر

تشخیص داده است. لذا دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه قضایی در صدور حکم 
که اغلب جهات و  ممنوع نموده است که البته چنین حکمی قابل قبول است چرا

قانون مجازات اسالمی مبتنی بر  38شده در ماده  بینیپیشدالیل اعمال تخفیف 
ي رفع زیان وارده و تالش برا دهرسانی مرتکب جرم به بزه دیو کمکمساعدت 

بدیهی است که جهتی لذا صورت نگرفته  یچنین تالش ،ن فیهنحاست که در ما 
محکوم علیه متوجه سوء  ،اما چنانچه پس از صدور حکم .براي تخفیف هم نباشد

گذشت وي را اخذ  جنی علیهه و با جبران خسارت وارده به معملکرد خود شد
قانون آیین  483دیگر دلیلی براي عدم تعلق تخفیف به وي حسب ماده  ،نماید

  دادرسی کیفري وجود نخواهد داشت.
در تکرار «دارد: میمقرر که قانون مجازات اسالمی  666تبصره ماده  مونپیرا

جرم در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد 
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بر اي عده".استفاده نمایدوي تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات دادگاه نمی
قانون  483هاي اعمال ماده محدودیتاین اعتقادند که این تبصره نیز یکی دیگر از 

االشاره، فوق ه دالیللیکن ب) 198 :1379 زراعت،آیین دادرسی کیفري است. (
شده در این تبصره هم مثل مواد ذکرشده قبلی ناظر به مرحله  بینیپیشممنوعیت 

 483شده در ماده  بینیپیشتخفیف ممنوعیت در اعمال صدور حکم است و شامل 
  شود.قانون آیین دادرسی کیفري نمی

 483شده در ماده  بینیپیشتخفیف که نگارنده بر این اعتقاد است  الوصف،مع
ن مجازات قانو 38ماده  قانون آیین دادرسی کیفري با کیفیات مخففه مندرج در

 483فوق هیچ یک شامل ماده  ةشد هاي اشارهمحدودیتاسالمی متفاوت بوده و 
صراحتاً اعمال هر گونه  گذارقانونمگر در مواردي که  ،شودقانون مذکور نمی

تخفیف را قبل یا بعد از صدور حکم و به طور مطلق ممنوع نموده باشد مانند 
 19/9/69قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب  2ماده  5تبصره 

در این قانون قابل تعلیق نبوده  هاي مقررهیچ یک از مجازات«دارد: که مقرر می
همچنین اعدام و جزاهاي مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و 

  »باشد.نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی
 شده در این بینیپیشآیا تخفیف  ،کهسئوال قابل طرح این است با این وجود 

المی از اختیارات قضایی است یا به محض قانون مجازات اس 38ماده نیز چون ماده 
و شده موافقت او ارائه درخواست از جانب محکوم علیه می بایست با درخواست 

  اعمال تخفیف الزامی است؟
 بینیپیشتخفیف قانون مجازات اسالمی بدیهی است که  38در خصوص ماده 

شده در اختیار محاکم بوده و ابزاري براي تفرید قضایی مجازات است و صرف 
شده در ماده فوق تکلیفی به اعمال  بینیپیشمحقق شدن یکی از دالیل یا جهات 

بلکه دادگاه بر اساس استحقاق یا  ،سازدفراهم نمیشده تخفیف براي مجازات داده 
 483لیکن در ماده  هد کرد.عدم استحقاق هر فرد بر دریافت تخفیف عمل خوا

نشان از اي است که به گونه گذارقانونشیوه نگارش  ،قانون آیین دادرسی کیفري
رسد در صورتی که شاکی خصوصی بعد از نوعی تکلیف و الزام دارد و به نظر می
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دادگاه با احراز مراتب گذشت  ،صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد نماید
البته در مقابل این  .مکلف به اعمال تخفیف در حق محکوم علیه خواهد بود ،شاکی

شده در ماده  بینیپیشاستدالل نظر دیگري نیز مطرح است که بر اساس آن تخفیف 
ي بوده و دادگاه در صورت رقانون مجازات اسالمی تخیی 38اده نیز همانند م 483

خفیف دهد یا خیر... . این صالحدید مختار است که به درخواست محکوم علیه ت
» در صورت اقتضاء«دارند که عباراتی چون گروه در تقویت این استدالل عنوان می

ید این معنی است که اگر از نظر قانونی منعی براي تخفیف فم» در حدود قانون«و 
 .دهدمجازات را تخفیف می ،مجازات نباشد و دادگاه موافق با اعمال تخفیف باشد

گاه همانگونه که قبل از صدور حکم قطعی اختیار دارد که به گذشت بنابراین داد
بعد از صدور حکم قطعی نیز  ،ترتیب اثر نداده و مجازات را تخفیف ندهدشاکی 

  .)186: 1385 زراعت،( چنین اختیاري دارد
دادگاه صالح براي اعمال تخفیف مقرر در این ماده، دادگاه  مزبور،ماده مطابق 

دادگاه بدوي غیرقابل  رأيصادرکننده حکم قطعی است، بدیهی است در صورتی که 
ا در مهلت تجدیدنظر خواهی به آن اعتراض نشده باشد، دادگاه یتجدیدنظر باشد 

لیکن . است 483صالح براي اعمال ماده  ،بدوي دادگاه صادرکننده حکم قطعی
دیگري صادر  رأيدادگاه بدوي توسط دادگاه تجدید نظر نقض شود و  رأيچنانچه 

رأي دادگاه  ردادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همچنین است اگ ،دادگاه صالح ،شود
دادگاه  رأي. چرا که در این مورد هم 1بدوي توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شود

بدوي غیرقطعی است و قابل اجرا نیست و تا حکمی قابل اجرا نباشد قطعی تلقی 
  شود.نمی

یید نباشد أاما اگر همین ت ،ی نیستئم دادگاه تجدیدنظر گرچه حکم انشاحک
ثانیاً اگر دادگاه بدوي حق تخفیف  ،ماندحکم بدوي به صورت غیر قطعی باقی می

یعنی به  ،قبلی نقض شود رأياست که باید  مجازات را داشته باشد معنایش آن
 دادگاه عالی را نقض کند و این با اصل رأيشود که دادگاه بدوي اجازه داده می

                                                            
 6/7/72-583راي وحدت رویه شماره  .1
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 :1382 زراعت،( ي دادگاه عالی تعارض داردأممنوعیت دخالت دادگاه بدوي در ر
261(.  

قانون آیین دادرسی کیفري هیچ مهلتی براي اعالم  483در ماده  گذارقانون
البته واضح  ،گذشت شاکی خصوصی و ترتیب اثر دادن به آن تعیین ننموده است

است که به هر حال فرصت اعالم گذشت جهت اخذ تخفیف تا قبل از اجراي حکم 
  ماند.غیر این صورت جایی براي اعمال تخفیف نمی است در

قانون مجازات  37با تصویب ماده  483شده در ماده  بینیپیشمحدوده تخفیف 
یقه قضات ترتیب جلوي تشتت آراء و اعمال سلاسالمی مشخص شده و به این 

  گرفته شده است.
تواند آیا دادگاه در صورت تشخیص و صالحدید می کهاینما در خصوص ا

تفاوتی هاي ممجازات محکوم علیه را تبدیل به مجازات دیگري کند یا خیر دیدگاه
عبارت  صرفاً 483در ماده  گذارقانوناین اعتقادند که چون  اي بروجود دارد: عده

را ذکر کرده و هیچ اشاره اي به امکان تبدیل » در مجازات او تخفیف خواهد داد«... 
ها چرا که این لذا امکان تبدیل یا تعلیق وجود ندارد، ،یا تعلیق مجازات ننموده است

تبدیل مجازات را با  گذارقانوناگر  کهاین مضاف بر .جدا از هم هستند ۀدو مقول
تردید مانند بی ،دانستاز صدور حکم قطعی جایز میگذشت شاکی خصوصی بعد 

محاکم در صورت  بنابراینکرد. قانون مجازات اسالمی آن را تصریح می 37ماده 
ه تخفیف در مجازات محکوم علیگذشت شاکی خصوصی بعد از صدور حکم 

د مجازات وي را به نوع دیگري از مجازات که نبتوان کهاینبدون  ،د دادنخواه
هاي مجموعه نشست( تر است تبدیل کنند یا مجازات او را معلق سازندمناسب
  .)101 :1382 قضایی،

اي دیگر معتقدند به هر حال تخفیف اعم از تبدیل مجازات است و اما عده
ها اقتضاء دارد دادگاه براي اصل فردي کردن مجازات ،483علیرغم تصریح در ماده 

گذشت شاکی  کهاین اًتري مختار باشد. مضافتبدیل مجازات قبل به مجازات مناسب
) و اق.م. 38د الف م (بن خصوصی هم از جهات مخففه قبل از صدور حکم است

ممکن است این  چطورحال  ،هم سبب اعمال تخفیف بعد از صدور حکم قطعی
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مشترك قبل از صدور حکم قطعی بتواند سبب تبدیل مجازات شود اما بعد از جهت 
) استدالل گروه 206، ص 12صدور حکم قطعی نتواند چنین اثري داشته باشد؟...(

از احواالت  483اعمال کننده ماده دادگاه  کهاینروط بر مش ،است ترناسبدوم م
مجازات و صدور حکم محکوم علیه مطلع بوده و در اعمال تخفیف یا تبدیل 

  مساعدتر به حال محکوم علیه آن را لحاظ نماید.
تعلیق  کهاینر به نظ ،483اما در خصوص امکان تعلیق مجازات با اعمال ماده 

ضمن  .دارد یحپس نیاز به تصر ،خفیف و تبدیل استکامالً مستقل از ت ،مجازات
بلکه یک ارفاق موقتی و مشروط است  ،تعلیق مجازات تخفیف نیست اساساً کهاین

  که در صورت عدول از شرط بالاثر خواهد شد.
 تعلیق مجازات حتی در حین اجراي آن نیز بر ،92در قانون مجازات اسالمی 

اساس تقاضاي محکوم علیه یا دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري با شروطی 
محکوم علیه در جهت لذا در صورت حسن رفتار و تالش  .شده است بینیپیش

اصالح و جبران خسارت وارده به شاکی حتی پس از اعمال تخفیف و تقلیل 
توان نسبت به مابقی مجازات نیز تقاضاي تعلیق می 483اساس ماده  مجازات بر

  نمود.
مجازات  ،شود این است که چنانچه دادگاهسئوالی که در این جا مطرح می

تعلیق نماید و در  اًزئمحکومیت کالً یا ج م مجرمیت ومرتکب جرم را پس از اعال
آیا باز هم امکان اعمال ماده  ،علیه بتواند رضایت شاکی را اخذ کند این اثناء محکوم

فقط بخشی از مجازات تعلیق شده که  یوجود دارد؟ بدیهی است که در صورت 483
 با اعالم گذشت شاکی خصوصی در خصوص مجازات در 483اعمال ماده  ،باشد
مربوط به موردي است که مجازات تماماً و  ،لیکن ابهام .اجرا بال اشکال است حال

 483صورت آیا باز هم امکان اعمال ماده  در این ،ضمن حکم تعلیق شده باشد
  وجود دارد یا خیر؟

ادرسی دقانون آیین  483در پاسخ دو نظریه مطرح است: گروهی معتقدند ماده 
هیچ نص صریحی بر عدم پذیرش  کهاینضمن  ،کیفري اطالق بر عموم موارد دارد

 ،را از تعلیق مجازات گذارقانوناگر منظور  به عالوهاین درخواست نیز وجود ندارد. 
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فرض براي تالش محکوم علیه در راستاي جبران خسارت وارده و جلب نظر شاکی 
و نیز راهی براي رهایی محکوم از تحمل مابقی مجازات در صورت احراز استحقاق 

 کهاینکما  .چرا این فرصت را از وي دریغ نماییم ،ي جهت عفو و بخشش بدانیمو
نیز  یقانون مجازات اسالمی شامل محکومین تعلیق 47لفظ محکوم علیه در ماده 

تا اتمام آن در سجل کیفري وي درج و ثبت شده و سبب محروم  ،شده و ایام تعلیق
  شود.میاو ی تسبه قانونشدن او از حقوق مک

امکان  اساساً ،یدیدگاه دیگر آن است که نظر به عدم اجراي مجازات تعلیق اما
صرفاً شامل  483چرا که ماده  ،وجود ندارد 483اساس ماده  اعمال تخفیف بر

را  یشود که قابلیت اجرایی داشته باشند و چون محکومیت تعلیقهایی میمجازات
به مجازات تعزیري توجیه  تسري ماده مذکور ،توان مجازات قابل اجرا دانستنمی

و در داشته تعلیق مجازات، اهداف خاصی  اساساًاز طرف دیگر  .قانونی ندارد
لذا تقلیل این دوران یا تبدیل آن به مجازات دیگر  ،گیردشرایط خاصی صورت می

مجموعه نشست( مخالف علتی است که حکم تعلیق بر مبناي آن صادر شده است
  ).83 :1382 هاي قضایی،

ابل شان قهایلمطروحه در بخشی از استدال هايگاهرسد هر یک از دیدنظر میبه 
در  483هیچ منع قانونی در خصوص اعمال ماده  کهایندفاع باشند از جمله 

هاي تعلیق وجود ندارد. لیکن همانطور که در نظریه دوم آمده است وقتی محکومیت
در چه چیزي قرار است تخفیف داده شود؟ ضمن ده ناماجرا  الب اساساًمجازاتی 

چرا که اگر  ،تواند تخفیف محسوب شودتقلیل ایام تعلیق مجازات نیز نمی کهاین
محکوم علیه  که لیکن در صورتی ،کندبار می هایی بر افرادچه ایام تعلیق محدودیت

 ،نشودنه فقط در ایام تعلیق که حتی بعد از آن هم مرتکب جرم جدید ناقض تعلیق 
تخفیفی به حساب نمی اساساًنتیجه بوده و کاهش ایام تعلیق براي وي عبث و بی

گونه پاسخ داد که تخفیف مندرج در ماده مطروحه این سئوالبه لذا شاید بتوان  آید.
اوالً به اصل  ،هاي تعلیقپس از اعالم گذشت شاکی خصوصی در مجازات 483

ط به اجراي مجازات وشرمثانیاً  ،تعلیق گردد نه به ایامتعلق میمجازات تعلیق 
 2فردي به سبب ارتکاب جرمی به تحمل  کهچنانبه عبارت دیگر  ،است یتعلیق
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سال تعلیق شود و در  3مجازات وي به مدت  ،حکمسال حبس محکوم و ضمن 
در صورتی که در ایام تعلیق به  ،این اثناء شاکی نسبت به وي اعالم گذشت نماید

مجازات تعلیق عالوه بر مجازات  ،دیگري از سوي محکوم علیهسبب ارتکاب جرم 
تواند نظر به اعالم گذشت شاکی محکوم علیه می ،جرم اخیر در حق وي اجرا شود

  را بنماید. 483تقاضاي اعمال ماده  ،جرم نخستین
قبل  هاآنوقتی است که شکات متعدد باشند و بعضی از  483ماده  رابهام دیگر د

اي دیگر بعد از صدور حکم رضایت از صدور حکم اعالم گذشت نمایند و عده
تواند به این اعالم گذشت ترتیب اثر می اساساًدهند در این صورت اوالً آیا دادگاه 

که بر اساس قانون مجازات اسالمی در حق مجرمینی  38و  37داده و مستند به مواد 
اند تخفیف دهد؟ ثانیاً ه اخذ رضایت شدهاعالم گذشت قبل از صدور حکم موفق ب

ستناد به د با انتوانچنانچه در مجازات مجرمین تخفیف دهد آیا محکوم علیهم می
  را بنماید؟ 483ت از دادگاه تقاضاي اعمال ماده استرداد شکایت کلیه شکا

اي معتقدند که اصوالً گذشت تعدادي از شکات عده ،اول السئودر پاسخ به 
بایست اعالم گذشت نمایند و جهتی براي تخفیف باشد و کلیه شاکیان میتواند نمی

قانون مجازات اسالمی استناد کرده و چنین نتیجه می 102در این خصوص به مواد 
 ،گیرند که اگر چه تعقیب امر جزایی با شکایت یکی از شاکیان تجویز شده است

  .)209 :1385 زراعت،ست (هاآنلیکن موقوفی تعقیب نیازمند گذشت همه 
اگر مجرم یک بار به استناد رضایت یک شاکی در مرحله رسیدگی تخفیف  ثانیاً

شده و باز  شار موفق به اخذ رضایت دیگر شاکیگرفته و بعد در مرحله تجدیدنظ
پس از  483هم تخفیف بگیرد و نهایتاً بعد از صدور حکم قطعی هم با اعمال ماده 

به اخذ تخفیف از دادگاه شود عمالً فرصتی  اعالم گذشت شاکی سوم باز هم موفق
جهت دور زدن قانون و فرار از مجازات و تنبیه تعیین شده براي مرتکبین جرائم 

  جهات مخففه مقرر است. بینیپیشاز  گذارقانونشود و این خالف منظور فراهم می
 "شاکی یا مدعی خصوصی"لیکن گروهی دیگر اعتقاد دارند اطالق عبارت 

بنابراین گذشت یکی از شکات هم در مرحله رسیدگی  ،شودنفر هم میشامل یک 
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قانون مجازات اسالمی کافی بوده و محکمه در صورت  38براي اعمال ماده 
  آن تخفیف دهد. بر اساستواند صالحدید می

 ،قابل دفاع است نگی با اصل تفسیر به نفع متهماین نظریه نیز به علت هماه
دیگر  ،گذشت شاکی در مرحله رسیدگیبه اثر دادن  پس از ترتیب کهاینمشروط به 

قانون مجازات اسالمی  277ماده  بر اساسدلیل و همین ه امکان اعمال تخفیف ب
  نباشد.

گذشت قبل از در این خصوص نیز گروهی معتقدند اوالً ، دوم سئوالدر مورد 
حقوقی جداگانه و غیر مرتبط هستند که حوزه  تأمیندو  ،صدور حکم و بعد از آن

یکی از گذشت از تعقیب و رسیدگی است دیگري از  ،نیز مختلف است هاآن تأثیر
  اعمال مجازات.

شده در حقوق کیفري چنانچه قاضی در مقام استنباط از مطابق قاعده پذیرفته اًثانی
به ویژه در قانون  ،ر کردباید به نفع متهم تفسیرا قانون دچار تردید شود این تردید 

ضرورت  ،است شده وضع متهم حقوق حفظ جهت رد اساساً که ريکیف دادرسی آیین
  )92 :1389 زاده،اهللاکالنتري و ذبیح( چندان است. تفسیر قانون به سود متهم دو

رسد اوالً زمانی که حقی توسط ذیحقی اعمال شود دیگر آن حق لیکن به نظر می
 .نیز چنین است فیهن نح ما درو تا مجدداً قابل اعمال باشد  ماندنزد او باقی نمی

پس  ،منجز و غیر مشروط اعالم گذشت نماید و به صورت قطع وقتی شاکی به طور
اعالم گذشت  باشد تا بتواند بار دیگربراي ایجاد مجدد آن نزد وي نمی موجبی آن از

  از آن مسموع نیست.که پس از اعالم گذشت نیز عدول  همچنان ،و رضایت کند
قانون مجازات اسالمی هر گاه نظیر جهات مندرج  38ماده  2ثانیاً بنا به تبصره 

تواند به موجب همان شده باشد دادگاه نمی بینیپیشدر این ماده در مواد خاصی 
 38در ماده  ،اشتراك موضوع به نظر لذا .ات مجازات را دوباره تخفیف دهدجه

محکمه فقط یک بار  ،قانون آیین دادرسی کیفري 483قانون مجازات اسالمی و 
یا در مرحله رسیدگی و قبل از  ؛مجاز به اعمال تخفیف به سبب گذشت شاکی است

نیز در  "در صورت اقتضاء"عبارت  کهاینکما  ،صدور حکم یا بعد از قطعیت آن
  دارد.اشاره ها و مقتضیاتی قانون مذکور اشاره به چنین ممنوعیت 483ماده 
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ناشی از سبک و سیاق نگارش  483اما آخرین ابهام در خصوص اعمال ماده 
 483شده در ماده  بینیپیشاي معتقدند تخفیف عده .در ماده مذکور است گذارقانون

اینک  .دانندتخییري می 37اي آن را مانند ماده جنبه تکلیفی براي محاکم دارد و عده
  پردازیم.در ذیل به شرح ادله هر گروه می

  
  براي محاکم 483موافقان تکلیفی بودن ماده  -1-2-3

می"سابق و لفظ  22قانون مجازات اسالمی فعلی و  37شیوه نگارش ماده 
در اعمال تخفیف حکایت دارد و به همین اختیارات قاضی  ازدر این مواد  "تواند
 کنندیاد می "تخفیف قضایی یا تخفیف اختیاري"ان واز آن به عن دانانحقوقدلیل 

قانون آیین دادرسی کیفري از  483) لیکن هر چند در ماده 424، ص 1381 نوربهاء،(
حکم را  گذارقانونلیکن  ،دادگاه به اعمال تخفیف استفاده نشده "بودن مجبور"لفظ 

مستحضرید جمالت خبري در  کهچنان در قالب یک جمله خبري بیان نموده و
بر وجوب داللت می امرجمله انشایی بوده و مانند صیغه صوص قانونی در حکم ن

  .)83 :1389 زاده،اهللاکالنتري و ذبیح( کنند
که اگر چه  ،قانون آیین دادرسی کیفري 212در ماده  گذارقانونمانند دستور 

 ،خبر از صدور راي بالفاصله پس از از اعالم ختم رسیدگی و در همان جلسه دارد
اعالن تکلیف محکمه به صدور راي در همان  گذارقانونمقصود لیکن در واقع 

  جلسه بوده است.
د و جمالت خبري را در خصوص ن بر همین اعتقادنیدر فقه اسالمی نیز اصولی

  دانند.دلیل بر وجوب می امرمانند صیغه  ،قانون
تر از صیغه کدؤر را مجمالت خبري بر امون داللت یبرخی از اصولی کهاینکما 

کید داشته که نه تنها امر به تکلیف نموده بلکه أشارع آن چنان ت معتقدند و دانستهامر 
  .)125 :1378 محمدي،( .اطاعت از سوي مکلف را امر انجام شده فرض کرده است

  

  براي محاکم 483مخالفان تکلیفی بودن ماده  -1-2-3
 39و  37ماده  چه در ؛ي استراختیااعمال تخفیف توسط مرجع قضایی  اساساً

می"قانون آیین دادرسی کیفري و واژه  483قانون مجازات اسالمی و چه ماده 
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 مادهدر  "در صورت اقتضاء"قانون مجازات اسالمی و کلمه 39و  37در مواد  "تواند
در مواردي اعمال تخفیف را  گذارقانون کهاینگواهی بر همین ادعاست. کما  483

قانون مجازات اسالمی) و در مواردي دیگر  666(مانند تبصره ماده  منع کرده
قانون نحوه وصول  3(مانند بند اول ماده  صراحتاً تکلیف به تخفیف داده است.

  .)1373برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
دادگاه شرایط را براي اعمال تخفیف مجازات فراهم ببیند می کهچنانبنابراین 

ه قانون اقدام به تخفیف مجازات نماید و در صورتی که بنا به تواند در محدود
مصالح حقوق عمومی حتی با وجود اعالم گذشت شاکی خصوصی تخفیف را به 

 زاده،اهللاکالنتري و ذبیح( مختار به عدم اعمال آن است ،صالح تشخیص ندهد
1389: 90(.  

ل بر اختیار دا 483در ماده  "در صورت اقتضاء"ترسد عبارلیکن به نظر می
ها شده در این ماده نیست بلکه منظور محدودیت بینیپیشمحاکم در اعمال تخفیف 

 2تبصره و  92قانون مجازات اسالمی  666صره م هاي قانونی چون تبو ممنوعیت
قانون مجازات اسالمی است که در صورت عدم وجود چنین مواردي در  38ماده 

 ،تخفیف در حق محکوم علیه خواهد بود دادگاه مکلف به اعمال ،دعواي مطروحه
در کسب رضایت .ك ایجاد انگیزه دق.آ. 483صوالً فلسفه وجودي ماده ا کهاینکما 

امکان تحقیق و تفحص  اساساًدر این مقطع از دعواي کیفري  چرا که ،شاکی است
علیه و تشخیص میزان استحقاق وي جهت دریافت در خصوص احواالت محکوم

اعمال یا عدم اعمال آن  اختیار محکمهتخفیف مانند مرحله رسیدگی فراهم نیست تا 
قانون مجازات اسالمی داشته باشد.  38وضعیت محکوم علیه چون ماده  بر اساسرا 

م جهت فراهم آوردن امکان اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جر گذارقانونلذا 
و محاکم را مکلف  بینیپیشحتی پس از محکومیت مجرم چنین امتیاز تشویقی را 

  به اعمال آن نموده است.
محاکم به محض  کهچنانمراجعه به رویه قضایی نیز موید همین مطلب است که 

به استناد اعالم گذشت شاکی  483دریافت تقاضاي محکوم علیه بر اعمال ماده 
  دهند.در مجازات محکوم علیه تخفیف می بالفاصله آن را پذیرفته و
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  گیرينتیجه - 4
جرائم به دو دسته قابل  ،دادرسی کیفري فرآیندموقعیت شاکی در بر اساس 

بر این اساس گذشت و رضایت شاکی . شوندمیگذشت و غیر قابل گذشت تقسیم 
در جرائم قابل گذشت،  حسب زمان اعالم آن داراي آثار متفاوتی خواهد بود.

تعقیب متوقف  ،شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی اعالم گذشت نماید کهچنان
باز  رضایت دهد،سی و تا قبل از صدور حکم رناء دادثا و چنانچه در خواهد شد.

پس از صدور  اعالم گذشت، اگر .1هم موقوفی تعقیب را به دنبال خواهد داشت
را نقض و قرار موقوفی  عنهي معترض أدادگاه تجدیدنظر ر ،حکم غیر قطعی باشد

ي را نقض بال ارجاع أر نیز در این موارد، دیوان عالی کشور 2کندمیتعقیب صادر 
اجراي  ،این گذشت بعد از صدور حکم قطعی صورت گیرد چنانچه .3نمایدمی

اثر  نیز، اجراي حکم پس از گذشت و اعالم رضایت شاکی. 4ماندحکم موقوف می
  د.انگردل میئزارا محکومیت کیفري 

ي تأثیراعالم رضایت شاکی چندان  ،لیکن در خصوص جرائم غیر قابل گذشت
قانون مجازات  38و  37حسب مواد  بر روند دادرسی یا تعیین مجازات ندارد.

 گذشت شاکی پیش از صدور حکم در زمرة در جرائم غیر قابل گذشت، اسالمی،
و تا قبل از صدور حکم  چنانچه در اثناء رسیدگی کیفیات مخففه قضایی است. لذا

ماده  تواند به شرح مندرج دردادگاه می ،شاکی خصوصی اعالم گذشت نماید ،قطعی
، مجازات مجرم را تخفیف داده یا تبدیل به نوع 92قانون مجازات اسالمی  37

اگر جرم ارتکابی از جرائم مستوجب مجازات کهایناز مجازات کند. ضمن  دیگري
گذشت شاکی به همراه ابراز ندامت  ،ت یا هشت باشدهف شش،هاي تعزیري درجه 

تواند سبب یم حسب مورد، ،مرتکب و تالش براي جبران ضرر وارده به شاکی
  5گردد.یا تبدیل به مجازات جایگزین حبس معافیت مجرم از کیفر 

                                                            
 قانون آیین دادرسی کیفري 179ماده  .1

 قانون آیین دادرسی کیفري 179ماده  .2

 قانون آیین دادرسی کیفري 265ماده  .3

 قانون آیین دادرسی کیفري 8ماده  .4

 1392- قانون مجازات اسالمی  39ماده  .5



  53                                                       تعیین مجازاتفرآیند دادرسی و ثیر گذشت شاکی در أت

قانون مجازات اسالمی مربوط  37اعمال کیفیات مخففه موضوعه ماده  هر چند
حتی بعد از صدور حکم  گذارقانونلیکن در مواردي  ،باشدبه زمان صدور حکم می

اي از قوانین قانون اصالح پاره 25ماده  .نیز تخفیف مجازات را تجویز نموده است
و ماده  78قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  277ماده  ،1365دادگستري مصوب 

دور حکم بر تجویز تخفیف مجازات بعد از ص 92قانون آیین دادرسی کیفري  483
چنانچه شاکی پس از قطعیت  الوصف در جرائم غیر قابل گذشت،معتصریح دارد. 

 حسب درخواست محکوم علیه، ،نماید، دادگاه نظرصرفز شکایت خود حکم ا
  نماید.تر به حال محکوم علیه میمجازات را تخفیف یا تبدیل به مجازات مناسب
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