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  چکیده 

قوانین کیفری ایران   ۀمهمی بر پیکر، اصالحات  1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  
عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی   ۀتواند از دو جنبوارد کرده است. ارزیابی این قانون می 

گذار از ایجاد این تغییرات داشته است )کاستن از جمعیت کیفری( باید  نخست یعنی هدفی که قانون
قولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در  محور پس از گذشت مدت زمان معدر یک فرایند نتیجه

میب   تغییرات  این  نظری  دستعد  بنیادیپژوهش  ۀمایتواند  قانون  های  بررسی  باشد.  تری 
تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصالح تقنینی است که در این پژوهش    ۀدهنداخیرالتصویب نشان

توان بدین شرح برشمرد:  ق این جریان را میایم. مصادیسازی حقوق کیفری نامیدهآن را جریان مدنی 
تأثیر   وم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. س  م، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دو  یکم، 

های تکمیلی منوط کردن بقا یا لغو مجازات،  احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم 
پنجم  و  شاکی  گذشت  به  تبعی  ت  ، و  در  شاکی  مرجع  نقش  اختیارات  حدود  و  صالحیت  عیین 

قانونرسیدگی  تغییر نگرش  از روش تحلیلی،  استفاده  با  این پژوهش،  در  گذار کیفری مورد  کننده. 
فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن ۀ  کنندهای پژوهش اثباتبررسی قرار گرفته است. یافته

گذار تغییر دیدگاه قانون  ۀاست است که در نتیجمفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخو
 .دیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده استبه جایگاه بزه 
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 مقدمه
در کمیسیون   1398یک طرح دو فوریتی در آبان ماه    ۀقانون کاهش مجازات حبس تعزیری با ارائ

  23حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی کلید خورد و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در  
به با توجه  االجرا شده است. این قانون که »تیرماه الزم   11به تصویب رسید و از    1399اردیبهشت  

های عمومی جویی در هزینهها و تقلیل جمعیت کنونی زندانیان و صرفهضرورت بازنگری در مجازات
ادا به  میزان  زندان   رۀ مربوط  تعیین  در  حقوقی  منطق  و  قضایی  مالک  وجود  عدم  به  عنایت  با  و  ها 

  مجازات حبس تعزیری برای جرایم مختلف و از طرفی عدم انطباق مجازات حبس با احکام شرعی 
 1«و فقد سابقه در حکومت عصر پیامبر با این درجه از توسیع و انحصار آن در موارد خاص و منصوص 

های عملی و نظری مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی نخست  تواند از جنبهبه تصویب رسیده است، می
قانون  که  هدفی  کییعنی  جمعیت  از  کاستن  یعنی  است،  داشته  تغییرات  این  ایجاد  از  و گذار  فری 

محور پس از گذشت مدت زمان معقولی های عمومی، باید در یک فرایند نتیجهجویی در هزینهصرفه
نظریه بررسی  اما  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  شدن  اجرایی  می از  تغییرات  این  دستمند   ۀ مایتواند 

رایم از منظر  ها و ماهیت جتری باشد؛ برای مثال تغییر چشمگیر در میزان مجازاتهای مهمپژوهش
 شناسی کیفری قابل بررسی است.  جامعه

توان ذیل حقوق کیفری فنی و ماهوی پیرامون قانون جدید بدان نظر از موضوعاتی که میصرف 
پرداخت، تغییر مفاهیم مهمی در جریان این اصالح تقنینی رخ داده است که نام آن را جریان بزرگ  

کیفری« »مدنی  حقوق  بهمی  2سازی  گستردگذاریم.  برای    ۀکارگیری  مدنی  ضرر  و  گذشت  مفاهیم 
آن آب رفتن مرزهای    ۀتعیین ماهیت و قلمرو جرم در اصالحات اخیر، از مظاهر جریان مذکور و نتیج 

فرد، به شکل مطلق، فارغ از میزان ضرر    ۀ حقوق کیفری است. اصواًل در حقوق کیفری، رفتار گذشت
کند که آیا محرومیت از آزادی باید به عنوان مجازات  میوارده و بدون توجه به گذشت شاکی، تعیین 

سازی حقوق کیفری شاهد تغییر رویکرد  که در جریان مدنیبرای وی اعمال شود یا خیر؛ در حالی
جرم وارد    ۀدیدمیزان ضرر مدنی هستیم که بر بزه   ۀگذار بر مبنای میزان خطرناکی فرد با سنجقانون

وقتی   دیگر،  بیان  به  است.  مدنیشده  کیفری،  میحقوق  و  سازی  جامعه  اختیارات  حدود  شود، 
ها، به جای آنکه مبتنی  نمایندگان آن در تعقیب کیفری افراد و به تبع آن، مستحق کیفر بودن یا نبودن آن 

سرزنش بودن مرتکب آن( موضوع باشد، مبتنی بر  بر قبح ذاتی فعلی یا فاعلی )قبح خود عمل یا قابل
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ب بزه ضرر و زیان وارده  آن ر  تعیین  به حدودی است که  او و محدود  به خواست  ها در دیده و منوط 
گذار کیفری در بستر  دیده از جرم است. در این پژوهش تغییر در نگرش قانوناختیار شخص زیان

محورِی حقوق کیفری به محوری و مجرم قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و حرکت از مبدأ جرم 
حقوق    ۀدهندهای شکلورِی آن، خواه خودخواسته و بر مبنای تغییر در نظریهمحدیدهسمت مقصد بزه 

حقوق کیفری و به تمامی در مسیری    ۀکیفری باشد و خواه بدون توجه به مباحث بنیادین در فلسف
هایی مجزا نخست  تر دانسته شده است و در بخشتوجه جدی   ۀگرا صورت گرفته باشد، شایست عمل

تنیدگی های قرابت و درهمحیث نظری تمایز میان حقوق کیفری از مدنی و جلوه به نحو ایجاز و از  
به بحث میآن  را  مدنی ها  بارزترین مصادیق  و سپس  را گذاریم  قانون  این  در  حقوق کیفری  سازی 

سازی مزبور در نظام حقوق کیفری شکلی و  هایی که مدنیبررسی خواهیم کرد و در ادامه چالش
 ایجاد کرده را مورد نقد و ارزیابی قرار خواهیم داد. ماهوی ایران 

   . تمایز حقوق کیفری از حقوق مدنی۱
پیدایش و تحول شاخه  میان سایر حقوق کیفری در طول دوران  های حقوق، جایگاه ممتازی در 

بندی مرسوم حقوق به عمومی و خصوصی، حقوق دست آورده است. در تقسیم انشعابات حقوقی به 
تمایز میان این دو شعبه که به   1دوم است.  ۀنخست و حقوق مدنی معرف شاخ   ۀدار شاخ کیفری پرچم 

برمی تفاوت  ساختاری  مجموع های  و  ایجادکنند آن   ۀگردد  )خدابخشی، ۀ  ها  است  بنیادین  تمایز  یک 
ها توجیه  همگی آن   ۀ مای های متعددی برای حقوق کیفری شده که درون ( موجب پیدایش تئوری 1392

با جرم   انگاری جرم  کیفری  است. حیات حقوق  کیفردهی  به و  که  فرآیندی  است؛  آغاز شده  انگاری 
سازد و در قبال آن به واکنش کیفری موجب آن قدرت عمومی رفتاری را ممنوع یا انجام آن را ضروری می 

شود که شدیدترین مداخله در قلمرو آزادی شخصی محسوب ها به مجازات متوسل می و در رأس آن 
کند های قدرت عمومی ایجاد می هایی است بیش از آنچه سایر مداخله و متضمن محدودیت   گردد می 

(. با ارتکاب جرم، فرایند خاصی از کنترل و استیال بر فرد به جریان 86:  1393)محمودی جانکی،  
افتد؛ قدرت و اجازه برای دستگیری متهم، تحت نظر قرار دادن و تحقیق از وی، بازداشت و احضار می 

توان مختص به جریان بیفتد. این امر را می   تواند به عنوان پیامدهای ارتکاب جرم زد دادگاه که همگی می ن 
ترین هدفی که حقوق کیفری دانست و آن را به عنوان وجه ممتاز حقوق کیفری به حساب آورد. عمومی 

مالحظ  می   ۀ با  مختلف  کیفری کشورهای  کرد قوانین  ذکر  کیفری  حقوق  برای  از ا  ، توان  نظامی  یجاد 
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ها و تدابیر اصالحی برای برخورد با رفتارهایی است که به طور غیرموجه موجب ها، مجازات ممنوعیت 
ترین ها ضروری است. بدیهی شود که حمایت دولتی از آن ضرر به آن دسته از منافع فردی یا عمومی می 

حقوق کیفری ابتدائًا از منافع جامعه   شده در تمایز میان حقوق کیفری و مدنی در این است کهامر پذیرفته 
حقوق کیفری کمک به حفظ نظم و ثبات   ۀ کند. کارکرد اولی و حقوق مدنی از منافع افراد حمایت می 

که   در حالی   ، حقوق کیفری است  ۀ نخست وظیف   ۀ اجتماعی است؛ حمایت از منافع جامعه در درج 
دی است. از آنجا که این حمایت با ابزار ماهیت حقوق مدنی تنظیم روابط افراد و حمایت از منافع فر 

صورت   کردن نمی   ، گیرد می مجازات  مجازات  کیفری  حقوق  کارکردهای  از  یکی  که  کرد  انکار  توان 
 :Moore, 1997) توان از این هم فراتر رفت و آن را تنها کارکرد حقوق کیفری دانست  است. حتی می 

ماهوی هشدار به بزهکاران بالقوه در خصوص  . در پرتو این نگرش، نقش قواعد حقوق کیفری (28-29
ها تحمیل خواهد شد و از این رو کارکرد اصلی حقوق مجازاتی است که در صورت ارتکاب جرم بر آن 

 ,Duff)گویی در مقابل جرم از طریق فراخواندن بزهکاران به دادرسی دانست  کیفری را باید تحقق پاسخ 

گرایی و بیانی سه هدف اولیه عدالت کیفری از منظر سزاگرایی، فایده . مجموعًا برای نظام  (12 :2016
ابراز برشمرده می  به  شود: به بزهکاران آنچه را که استحقاقش را دارند بدهد؛ جرم را کاهش دهد؛ و 

 شان بپردازد. سرزنش اخالقی بزهکاران برای ارتکاب اعمال مجرمانه 
حقوق مدنی و منافع شخصی افراد، در بسیاری  به رغم اختصاصات حقوق کیفری و تمایز آن از

ها  دیده وجود دارد که در آنهایی برای اعالم و تأسیس حقوق بزه های عدالت کیفری، مقرره از نظام 
دیده از حقوقی مانند دسترسی به اطالعات مرتبط با سیستم عدالت کیفری، اطالعات مرتبط با  بزه 

اطالع پرونده،  فرایند  و  دسترس  در  پروندخدمات  وضعیت  با  مرتبط  از   ۀات  برخوداری  بزهکار، 
انتقام حمایت و  ارعاب  مقابل  در  امنیت  تأمین  قضایی،  و عدم های  برخوردار جویی  افشای هویت 

دیده از جرم  هایی که برای ترفیع جایگاه فرد زیاندر تمام تالش   (.27-۴6  :1378شود )توجهی،  می 
غدغه وجود داشته است که شأن و جایگاه و کارکرد  در حقوق کیفری صورت گرفته، همواره این د

دیده قرار نگیرد چراکه ادغام  الشعاع اراده و خواست شخصِی زیانحقوق کیفری حفظ شده و تحت
اثر ها و یا بالعکس، بیمنطق مجازاتدیده در فرایند کیفری ممکن است موجب شدیدتر شدن بی بزه 

سازی  این منظر، عدم رعایت این مهم و بالتبع، مدنی  . از(Hellerstein, 1989)   ها گرددشدن آن
بنیادین حقوق کیفری می به چالش کشیده شدن اصول   ,Ashworth)شود  حقوق کیفری موجب 

فردی    ۀدیدبه تخلفی علیه بزه   ( Nelson, 1988) خطای عمومی    ۀمثاب که طی آن مفهوم جرم به  (1993
آن    ۀن بر تعیین کیفر نیز نباید غافل شد که در نتیجشود. عالوه بر آن از تأثیرات مخرب آتبدیل می

بزه  رویکرد شخصی  دادگاهشاهد جایگزینی  از سوی  عینی  رویکرد  به جای  اصل  دیده  تهدید  و  ها 
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توزی یا سایر  انسجام و هماهنگی در تعیین کیفر خواهیم بود. به این معنا که بسته به رقت قلب یا کینه
های  توان شاهد عدم هماهنگی و اختالف در تعیین کیفر در پرونده دیده میهای شخصیتی بزه ویژگی

دادرسی و تحمیل    ۀها، تأخیرهای نامعقول، اطالدر کنار این  (Grabosky, 1987: 147)  مشابه باشیم
انکار نیستهزینه قابل  از منظر مدیریتی  بر سیستم متورم کنونی   Australian Law)  های اضافه 

Reform Commission, 1987; Miers, 1992 .)    کیفری قوانین  به  نگاهی  که  روست  همین  از 
کامل  گذشت به نحوی که موجب سقوط  ها جرم قابلآنۀ  دهد که در عمدکشورهای مختلف نشان می

به  ، دعوای عمومی و مجازات شود تا مبادا شاکی کیفری  ندارد  به   ۀمثابوجود  بتواند  خواهان مدنی 
 خود، دعوای عمومی و حقوق کیفری را به حرکت درآورد یا آن را متوقف سازد.  ۀخواست و اراد

 ماهیت مدنی به حقوق کیفری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  یهایی از اعطا. جلوه۲
نظریهق و  علمی  چندان  نه  اهدافی  با  هرچند  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  با  انون  بلکه  مند 

رویکردهای کارکردگرایانه و مدیریتی به منظور کاستن از جمعیت کیفری زندان تصویب شده است، 
حقوق کیفری و به ویژه مرزبندی ۀ  های خود، تحوالتی بنیادین در حوزبا این وجود در برخی مقرره 

هایی از  این شاخه از حقوق با حقوق مدنی ایجاد کرده است. به بیان دیگر قانون مذکور، جنبهمیان  
به   به نوعی،  را  فرآیند رسیدگی کیفری  را وارد حقوق کیفری کرده و  حقوق مدنی ماهوی و شکلی 

ه فرآیندهای مدنی نزدیک کرده یا با آن گره زده است؛ نقشی شبیه خواهان مدنی به شاکی کیفری داد
جامعه در فرآیند کیفری )دادستان( به منظور حفظ نظم عمومی را به چالش کشیده   ۀو اختیارات نمایند

به بخش الحاقاتی  و  بندهای خود، اصالحات  از مواد و  قانون در هریک  این  قانون است.  از  هایی 
که دست است  آورده  وارد  اسالمی  آنمجازات  مورد  دو  در  میکم  به وضوح  از هتوان جلوه ها  ایی 

 سازی را مشاهده کرد.  مدنی 
 گذشتقابل جرایم افزایش شمار  .۲-۱

قانون مجازات اسالمی و الحاق    10۴  ۀقانون کاهش مجازات حبس تعزیری با اصالح ماد  11  ۀماد
گذشت را افزایش  قابل جرایم ۀیک تبصره به آن، دو تحول عمده ایجاد نموده است: نخست آنکه دامن 

ها را تنصیف کرده است )البته مشروط به آنکه این مجازات حبس،  داده و دوم آنکه مجازات حبس آن
اقدام، دو مورد ویژه بسیار قابل تأمل بوده و  چهار تا هشت باشد(. در این    ۀهای درجحبس   ۀ در زمر

 :سازی در آن مشهود استردپای مدنی
و    ، نخست کالهبرداری  زمر   جرایمجرم  در  که  جرم  این  آن؛  حکم  جرا مهم ۀ  در  دید یترین  از  م 
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و مجازات حبس آن نیز به نصف شده  گذشت اعالم  با لحاظ این شرط قابل   1گذار بوده و هست، قانون 
قانون مجازات اسالمی )یک میلیارد ریال( بیشتر نباشد.   36  ۀیافته است که مبلغ آن از نصاب ماد کاهش  

تعقیب بودن یا دیده در تعیین آن نقش اساسی دارد، هم قابل بنابراین بر حسب مبلغ موضوع جرم، که بزه 
 بود.دیده و هم میزان مجازات قانونی جرم، متغیر خواهد  نبودن موضوع بدون شکایت بزه 

زنی،  بری و کیفجرم سرقت و ربایش مال دیگری در چهار شکل آن )سرقت ساده، جیب  ،دوم 
های  ط خاص، ربایشی که سرقت نیست( که اکثریت قریب به اتفاق پروندهیسرقت دارای یکی از شرا 

گذشت اعالم و مجازات حبس آن نیز به  دهند با لحاظ دو شرط قابلسرقت در محاکم را تشکیل می
کاهش یافته است: شرط نخست آن است که ارزش اموال مورد سرقت بیشتر از بیست میلیون   نصف

فاقد سابق آنکه مرتکب  نباشد و شرط دوم  بنابراین بر حسب    ۀریال  باشد.  محکومیت مؤثر کیفری 
تعقیب بودن یا نبودن موضوع  دیده در تعیین آن نقش اساسی دارد، هم قابلارزش اموال مسروقه، که بزه 

 دیده و هم میزان مجازات قانونی جرم، متغیر خواهد بود.دون شکایت بزه ب
ی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی  جرایمگذشت آن هم در  م قابلی جرا   ۀگسترش سیاه

ثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است در شرایطی صورت  ؤدر نظم عمومی جامعه و ضرورت دفاع م
ی حقوق کیفری که عمدتًا مبتنی بر سزا و استحقاق است، معافیت مجرم  گیرد که در پارادیم سنتمی 

او    3او توسط قاضی، نوعی تلون مزاِج قاضِی دلرحم و گذشِت   2از تحمل مجازات از طریق بخشِش 
شود و جایگاهی در حقوق کیفری  دیده از جرم تلقی می دیده نیز پاسخ احساسِی فرد آسیبتوسط بزه 

کند که حقوق کیفری، منصفانه، متناسب و دارای منطق عینی باشد و شفقت میندارد. عدالت اقتضا  
گیری در خصوص تعیین و انتقام در نظام کیفرِی مبتنی بر عقالنیت، هر دو به یک میزان از تصمیم

گذشت   ۀ تواند اجاز. از منظر سزاگرایی، عدالت نمی(Bibas, 2007: 330)شوند  کیفر کنار گذاشته می
و   نامتناسب  احساسی،  غیرعقالنی،  خود،  َاشکال  از  بسیاری  در  گذشت  عملکرد  زیرا  بدهد؛  را 

ها یا عدم اجرای  هایی برای تلطیف مجازاتجوی راهوشود. در این تفکر، جستدلبخواهانه تلقی می
و اقدامی اند  ها اساسًا به شکل غیرمتناسبی وضع شدهها، ناشی از این واقعیت است که مجازاتآن 

ها  گذار باید انجام دهد برقراری این تناسب و توازن است و نه تغییر ماهیت جرایم و ادغام آنکه قانون

 
مندی متهم این جرم از برخی نهادهای ارفاقی مانند  های قانونی پیرامون بهره توان به محدودیت. به عنوان نمونه می1

زمان و نیز برخی احکام سختگیرانه مانند انتشار حکم محکومیت،    اجرای مجازات، مرورتعویق صدور حکم، تعلیق  
 ها اشاره کرد. امکان صدور قرار بازداشت موقت و امثال این 

2. mercy 

3. forgiveness 
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شود و در نتیجه  آزاد مرتکب جرم ناشی می  ۀ در مفاهیمی همچون مسئولیت مدنی. مجازات از اراد
به بزهکار به عنوان یک احترامی هرگونه کاهش در آن یا برداشتن آن با رویکرد گذشت و بخشش، بی

  (. Murphy and Hampton cited in Exline, 2003: 338)  موجود آزاداندیش دارای اراده است
ایم. درست است که  دیده را در توجیه کیفر دخیل نماییم، یعنی کیفر را به انتقام فروکاستهچه بزه نچنا
نقش  بزه  کیفری  حقوق  مورد حمایت  منافع  تعریف  و  تعیین  در  شکل    ، دارد دیده  به  را  کار  این  اما 

  :1387دهد )فلچر،  آن جرم شده است انجام می  ۀدیداعتباری و نه با محوریت فرد خاصی که بزه 
گذشته305 رویکرد  مقابِل  در  فایده(.  استحقاقی،  عدالت  بر نگِر  اصلی،  رقیب  عنوان  به  گرایی 

د به  مجازات  از  پیامدگرایی  آنچه  است.  متمرکز  مجازات  نتایج  پیامدهای  به  رسیدن  است  آن  نبال 
سازی بزهکاران و ممانعت از خوبی مانند حمایت از جامعه در مقابل جرایم بیشتر از طریق ناتوان

در   بودن  اخالقی  یا  خوب  پیامد  از  منظور  است.  دیگران  سوی  از  و  مرتکب  سوی  از  جرم  تکرار 
بیشترین میزان خوش فایده این است که  تگرایی  بیشترین  برای  افراد جامعه حاصل شود  حالی  عداد 

کیفری به ید  ۀگذشت و دادن افسار پروندقابل جرایمبینی (. از این منظر نیز پیش 213: 1392 )میل، 
انگاری و کیفر  شود که پیامدهای مطلوب ناشی از جرم فردی از جرم، مانع از آن می  ۀدیداختیار زیان 

به ویژه در جر امر  این  انتقال مال غیر و  م بزهکاران، عاید جامعه شود.  نیز  هایی همچون سرقت و 
  و  کالهبرداری که پیوند ناگسستنی با نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه دارند چه از منظر سزاگرایانه

1نماید.گرایانه قابل انتقاد میچه فایده
 

 . اعطای نقش به شاکی در تعیین نوع و میزان مجازات  ۲-۲
س  ک »هر    : خود مقرر داشته بود  677  ۀ در ماد  1375صوب  کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی م

ا بعضاً تلف  یالً  کا به هر نحو  ی د  یب نمایرا تخر  یگریر منقول متعلق به دیا غیاء منقول و  ی عمداً اش
  ۀ گذار در این مادقانون  وم خواهد شد«.ک حبس از شش ماه تا سه سال مح  ار اندازد بهکا از  ید و  ینما

قانونی، نوع و میزان مجازات را به صراحت تعیین و دادرس را ملزم کرده بود به محض احراز وقوع  
های دیگر، مبادرت به تعیین کیفر نماید. قانون  جرم و انتساب آن به متهم، فارغ از مسائل و مؤلفه

ماد »ت«  بند  در  تعزیری  حبس  مجازات  است   ۀکاهش  داشته  مقرر  خود،  حبس    :یک  »مجازات 

 
بینی  نیز پیشآوریم در قوانین جزایی ایران، گذشت به نحو مشروط و معلق  شود که به یادتر می. مشکل زمانی نمایان 1

دادرسی، به  ۀها، اطالو بدیهی است اگر در این جرایم، با این نوع گذشت مواجه شویم تبعاتی مانند کثرت پرونده  شده
گفته ای که از فرایند رسیدگی خارج شده است و مانند آن را نیز باید به مشکالت پیش جریان انداختن مجدد پرونده 
 ( ۴0 :1398افزود )احمدزاده و مشایخی، 
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میلیون ریال یا کمتر باشد به    677موضوع ماده   قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد 
شود که هم »نوع« و هم  شود. مالحظه میتبدیل می  جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده«

»میزان« مجازات بزه تخریب، منوط به احراز یک عامل مهم گردیده است: »میزان خسارت وارده«.  
بدین شرح که اگر میزان خسارت وارده بیش از یکصد میلیون ریال باشد، »نوع« مجازات این جرم، 

الحاقی   ۀاست )حتی برخی پا را از این فراتر گذاشته و معتقدند با توجه به تبصر 1همان حبس قانونی 
نونی قانون مجازات اسالمی که صدور حکم محکومیت به بیش از حداقل حبس مقرر قا  18  ۀبه ماد
این قانون که صدور حکم به حبس   37  ۀرا اصواًل ممنوع ساخته و نیز تبصره الحاقی به ماد  جرایم

روز را ممنوع کرده و نیز تنصیف مجازات حبس بزه تخریب و رسیدن حداقل آن به سه    91کمتر از  
به جایگزین نیز حکم  تومان  میلیون  ده  از  باالتر  تخریب  باید حتی در خصوص  حبس    ماه، دادگاه 

اما اگر خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد دیگر این جرم،  .((18: 1399بدهد )فرهی، 
مستوجب حبس نبوده و »نوع« مجازات، جزای نقدی است. اما »میزان« مجازات جزای نقدی نیز  

تر  منوط به تعیین میزان دقیق خسارت وارده است. بدیهی است بدون تعیین میزان کلی خسارت )کم
یا بیشتر بودن آن از یکصد میلیون ریال( یا میزان دقیق آن، تعیین نوع و میزان مجازت برای این جرم  

پروندامکان بودن  قائم  یعنی  امر  این  بود.  نخواهد  به   ۀپذیر  وارده،  خسارت  میزان  تعیین  به  کیفری 
باید بهای خواسته در   کند که در آن لزوماً مدنی و حقوقی می   ۀوضوح فرآیند کیفری را شبیه به پروند

 دادخواست تقدیمی به دادگاه تعیین شده باشد. 
آن در منظوم و لحاظ کردن  ایران  در نظام حقوق کیفری  تغییرات فوق  قواعد   ۀاعمال  و  احکام 

نقش به   یآن است که این میزان اعطا  ۀدهندمتعدد ماهوی و شکلی حاکم بر حقوق کیفری، نشان
کنیم با  دهد. در ادامه تالش میاروی کنشگران سیاست جنایی قرار میهایی را فردیده چه چالشبزه 

سازی حقوق کیفری چه ایرادات و  ها نشان دهیم که مدنیترین این چالشبرشمردن و تحلیل مهم
های کیفری  کند. در هم تنیدن جنبهنواقصی را بر حقوق کیفری و اهداف و رساالت آن تحمیل می

و سرقت و کال  جرایم با جنبهتخریب  آغازین مرحلهبرداری  از    ۀهای خصوصی و مدنی موضوع، 
دادرسی کیفری که شروع به تعقیب موضوع است تا آخرین مراحل آن که عبارت است از اجرای کامل  
مجازات را تحت تأثیر خود قرار داده و حتی در حادترین حاالت خود، رسیدگی کیفری و به تبع آن  

 
قانون مجازات اسالمی   10۴ ۀالحاقی به ماد ۀگذشت بودن این جرم، به موجب تبصر . با این توضیح که به لحاظ قابل 1

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، حداقل و حداکثر حبس قانونی جرم نیز تنصیف شده و به سه   11  ۀمنبعث از ماد
 تا هجده ماه تقلیل یافته است.
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ها تأثیر خود را هم در مسائل شکلی و کشاند. این چالشبست می حراست از حقوق جامعه را به بن 
 دهند.هم در ابعاد ماهوی حقوق کیفری نشان می

 سازی بر حقوق کیفری شکلی . تأثیر مدنی ۳
مهم و  ایجاداولین  نوین  تغییرات  تأثیر  تعزیری،  ترین  حبس  مجازات  کاهش  قانون  توسط  شده 

و   خسارت«  »میزان  تعیین  دادرسی چگونگی  فرآیند  شکلی  ابعاد  سایر  در  که  است  مال«  »ارزش 
 کیفری شاهد آثار آن خواهیم بود.

 های ناظر بر تعیین »میزان خسارت« و »ارزش مال« چالش. ۳-۱
از  از لحظه انتقال مال غیر کشف می  جرایمای که یکی  یا  شود  تخریب، سرقت، کالهبرداری 

داظهاری متهم یا شکایت شاکی(، حدود اختیارات و )اعم از اینکه توسط ضابطان کشف شود یا خو
نمییوظا مشخص  انتظامی  و  قضایی  مقامات  مال  ف  ارزش  یا  خسارت  میزان  تعیین  با  مگر  شود 

اما مس تعیین می   ئلۀموضوع جرم.  با چه معیاری  این مبلغ چگونه و  آن است که  شود؟ در اساسی 
  1توان مطرح نمود. های مختلفی را میپاسخ، دیدگاه

، دقیقًا جرایمبر این اساس، دادرسی کیفری در خصوص این قبیل    :دیدهالف( تقویم توسط بزه 
همان و  بوده  مدنی  دادرسی  آشبیه  در  که  خواهان،  ی گونه  توسط  خواسته  تقویم  مدنی،  دادرسی  ین 

و    گیرد، در اینجا نیز هر مبلغموردپذیرش دادگاه قرار گرفته و فرآیند رسیدگی بر آن اساس شکل می
(. 29  :1399دیده )شاکی( اعالم نماید باید مالک عمل قرار گیرد )احمدزاده و تام:  میزانی که بزه 

اما پذیرش آن در حقوق کیفری   ، ترین راه برای تعیین مبالغ موضوع جرم استاین راهکار هرچند ساده
ی قانون کاهش  هارسد. چراکه در حقوق کیفری )بر اساس آوردهچندان مقرون به صواب به نظر نمی

مجازات حبس تعزیری( مبلغ اعالمی از سوی شاکی، مستقیمًا بر نوع و میزان مجازات جرم و به تبع  
گذارد و از آنجا آن، تعیین درجه و اهمیت جرم، نوع و میزان قرار تأمین، تعیین مرجع صالح تأثیر می 

توان افسار آن را در نمی  ، م دارد های متهکه این امور، ارتباط تنگاتنگی با میزان سلب حقوق و آزادی
اختیار شاکی داد تا به دلخواه خود و برای اعمال فشار بر متهم، بتواند مسیر دادرسی کیفری را تعیین 

ب بزه تخریب خودروی خود، میزان عنوان مثال شاکی میهکند.  بابت  تواند عالمانه هنگام شکایت 

 
ا1 آنکه  توجه  جالب  قو.  نظری ۀ  داره حقوقی  در  شمار  ۀقضائیه  از    1399/ 18/۴مورخ    ۴3۴/99/7  ۀمشورتی  را  خود 

است:  پاسخ  داشته  بیان  کلی و غیرراهگشا  اظهارنظری  و در  این چالش رهانیده  به  مورد تخریب گویی  مال  »ارزش 
کارشناس یا به نحو    حسب مورد ممکن است ]...[ توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر

 اند و برخی نویسندگان نیز همین پاسخ پرابهام و غیرکاربردی را برگزیده   دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود«
 (. 33 :1399عابدی، )
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کند تا از این طریق، جرم موضوع شکایت را به یک  خسارت وارده را بیش از ده میلیون تومان اعالم  
تواند هنگام جرم مستوجب حبس و تابع احکام آن تبدیل نماید. همچنین در مثالی دیگر شاکی می

شکایت بابت بزه انتقال مال غیر یا کالهبرداری، با هدف اینکه جرم، مستوجب حداکثر هفت سال  
زمان   رار بازداشت موقت( محسوب شده و مدت مرورچهار )و تبعًا با قابلیت صدور ق  ۀحبس و درج

 آن نیز افزایش یابد، ارزش مال موضوع جرم را بیش از یکصد میلیون تومان تقویم و اعالم نماید. 
هایی که به موجب قانون کاهش مجازات  بر اساس این راهکار، در بزه  : ب( ارجاع به کارشناسی

ع قضایی مکلف است با ارجاع امر به کارشناس  ثر است، مرج ؤ حبس تعزیری، تقویم و ارزیابی م
توسط   اعالمی  مبالغ  اساس  بر  را  اقدامات  سایر  سپس  و  نموده  تکلیف  تعیین  دادگستری  رسمی 

ترین شیوه ترین و دقیقئنم(. این راهکار هرچند مط29  :1399کارشناس پیش ببرد )احمدزاده و تام:  
راد آن است که تعیین کارشناس باید توسط مرجع  است اما در عمل ایرادات متعددی دارد. نخستین ای

صالح قضایی صورت گیرد و این در حالی است که در برخی موارد، تا زمانی که مبلغ موضوع جرم  
درج تعیین  امکان  عدم  لحاظ  به  باشد،  نشده  امکانۀ  مشخص  نیز  صالح  مرجع  تعیین  پذیر جرم، 

ملکی   دیوار  تخریب  بزه  بابت  شکایتی  کنیم  فرض  میزان نیست.  اگر  است.  شده  ارائه  دادسرا  به 
باشد، جرم مستوجب جزای نقدی نسبی و درج تومان  میلیون  ده  از  هفت و   ۀخسارت وارده کمتر 

اما اگر    ، بایست مستقیمًا در دادگاه مطرح و رسیدگی گرددنتیجتًا خارج از صالحیت دادسرا بوده و می 
ح مستوجب  جرمی  باشد  تومان  میلیون  ده  از  بیش  درجخسارت  صالحیت    ۀبس  در  و  شش 

دادسراست. بدیهی است تا زمانی که میزان خسارت و به تبع آن مرجع صالح مشخص نشده باشد،  
ارجاع امر به کارشناس غیرممکن خواهد بود. حتی اگر گفته شود در این قبیل موارد باید بر اساس  

ی مطرح شده این قبیل ین دادرسی کیفری عمل شده و مرجعی که شکایت نزد وی قانون آ  118  ۀماد
اقدامات اولیه را انجام دهد و اگر موضوع خارج از صالحیتش بود به مرجع صالح ارجاع دهد نیز با  

اعتراضات پی احتمال  به  به نظریهتوجه  قرارهای عدم صالحیت و حل  درپی  نیز  های کارشناسی و 
رسد.  ان کارآمد به نظر نمیاختالف ناشی از آن و متعاقبًا سرگردانی شاکی و بالتکلیفی متهم چند

باید متحمل   دیده در همان بدو تشکیل پرونده و طرح شکایت، ایراد دوم آن است که با این شیوه، بزه 
و    ۀهزین با انصراف شاکی از پرداخت هزینه  نسبتًا گزاف کارشناسی گردد که این امر ممکن است 

ادامه امکان  عدم  تومتعاقبًا  کیفری  دادرسی  فرآیند  بزه یافتن  هم  قضایی،  مرجع  حق  سط  از  را  دیده 
تری مانند سرقت  مهم  جرایمخویش محروم سازد و هم حراست از نظم عمومی جامعه را )به ویژه در  

و کالهبرداری( با چالش جدی مواجه کند. سومین ایراد وارد بر راهکار ارجاع امر به کارشناس آن 
پرداخت حق برای  انتظار  که  و   ۀالزحماست  به   کارشناسی  و رسیدگی  کارشناس  نظر  اعالم  سپس 
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ای قابل توجه بر فرآیند دادرسی کیفری، اطاله  ۀ اعتراضات احتمالی آن، در همان بدو تشکیل پروند
سازد که با اصل سرعت و فوریت تحقیقات کیفری در تناقضی آشکار قرار دارد.  کیفری تحمیل می

اما به هیچ  ، امری عادی و پذیرفته شده باشدها هرچند ممکن است در دادرسی مدنی این قبیل اطاله
نظم به جامعه و تمهید و تسجیل ادله و تعیین تکلیف سریع   ۀعنوان با دادرسی کیفری که متولی اعاد

باشد. ایراد چهارم آن است که در بسیاری سازگار نمی  ، اش در معرض تهدید استمتهمی که آزادی
موارد مشخص نیست موضوع باید به چه کارشناسی ارجاع گردد. فرض کنیم شاکی در شکایت خود 
اظهار داشته است که متهم با مراجعه به محل کسب من که یک رستوران سنتی است با عصبانیت به  

از میزهای مشتریان حمله   قلیان و  کرده و لپمیز کار من و یکی  و گوشی موبایل و سه عدد  تاپ 
تعدادی ظرف و نیز یکی از میزها را شکسته است. در این پرونده موضوع باید به کارشناس رسمی  

سنخیتی با یکدیگر    ، ها ارجاع شود؟ پنج مالی که مورد تخریب قرار گرفته است کدامیک از رشته
یک شخص واحد انجام شود. بدیهی است ارجاع امر  ندارند تا ارزیابی میزان خسارت وارده توسط  

ای بسیار گزاف )و شاید به مراتب باالتر از میزان به پنج کارشناس مختلف، عالوه بر تحمیل هزینه
 افزاید.گفته ناظر بر ایرادات ارجاع امر به کارشناس میخسارت وارده( بر شاکی، بر مشکالت پیش

شود و به جای دو راهکار قبلی لحاظ می  ۀ اهکار، حد میاندر این ر  :پ( کسب اطالع از اهل خبره 
شود از اکتفا و اعتماد به اظهارات شاکی و یا ارجاع به کارشناس رسمی، در همان بدو امر تالش می 

شخصی که در خصوص موضوع، تخصصی دارد بدون لزوم رعایت تشریفات ارجاع امر به کارشناس، 
م جذابیت ظاهری خود، ایراداتی دارد. نخست آنکه اهل خبره کسب نظر گردد. این راهکار نیز به رغ 

کم یک نفر معتمِد در دسترس باید مورد وثوق مرجع قضایی باشد و این در حالی است که وجود دست 
نماید. دوم آنکه اهل خبره های صنفی برای مقام قضایی امری غیرممکن می ها و شاخه در تمامی رشته 

یابی به خود شاکی یا حتی به ضابطان، اجرت دارد. سوم آنکه سپردن امر خبره   نیز مانند کارشناس نیاز به
 های فراوان بوده و عالوه بر اعتراضات متهم، امکان تبانی نیز در آن بسیار محتمل است.دارای مفسده 

شود آن  راهکار دیگری که برای تقویم قابل اتکای مال موضوع جرم پیشنهاد می :ت( تأمین دلیل
خود، مبادرت به تأمین دلیل  ۀشاکی ملزم گردد ضمن شکایت کیفری، با درخواست و هزین است که 

کرده و ضمن آن به ارزیابی خسارات و اموال موضوع جرم بپردازد و آن را پیوست شکوائیه خود نماید  
ز آن  آن اقدام کند. این راهکار نیز ا  ۀدهد نسبت به ارائیا اینکه در مهلتی که مرجع قضایی به وی می 

جهت که هزینه بر شاکی تحمیل نموده و نیز اینکه اگر شاکی حاضر به چنین کاری نباشد باز هم  
 رسد. رسد چندان مطلوب به نظر نمیبست میپرونده به بن

از این منظر، با توجه به ایرادات وارد بر هریک از راهکارهای فوق،    :ث( تشخیص مقام قضایی
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کم ارزیابی  خود دست   ۀشود تا با تشخیص اولیکننده داده می یاختیار به خود مرجع قضایی رسیدگ
کلی را انجام داده )برآورد ده میلیون تومان در تخریب، بیست میلیون تومان در سرقت، یکصد میلیون 

خود به تقویم را مرتفع نموده و امکان تشخیص مرجع   ۀنیاز اولیو  کالهبرداری(    ۀتومان در خانواد
اقدامات مقدماتی را برای خود فراهم سازد و در ادامه در صورت بروز هرگونه  صالح و اخذ تأمین و  

(.  33،  1399تر، موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد )عابدی:  اعتراض یا نیاز وی به ارزیابی دقیق
نیز هرچند گره  از یکاین راهکار  از آن جهت که  اما  اتهام  گشاست  را در معرض  سو مقام قضایی 

دهد و از سوی دیگر انتظار از وی مبنی بر اینکه در خصوص ارزش روز  فی قرار میطرخروج از بی
 گردد. پیشنهاد نمی که  طیف مختلف اموال و امتعه آگاهی کلی داشته باشد توقع گزافی است

های  ها و پیچیدگیدر پایان این بحث ضروری است متذکر شویم که باید به تمامی این چالش
اضافه کرد که در خصوص بزه تخریب، حتی بر فرض یافتن راهکار مناسب و    مذکور این نکته را نیز

دیده و تقویم و ارزیابی دقیق میزان خسارت وارده، این  کارشناسی و امثال آن بر بزه   ۀیا تحمیل هزین
برداری قضایی خویش و بست و کمک به وی جهت بهره امر صرفًا جهت خروج مرجع قضایی از بن 

تا دو برابر میزان تعیین کی  نهایتاً  فر و احیانًا صدور حکم محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی 
ین  ی قانون آ 15 ۀاما نهایتًا با توجه به تصریح ماد  ، رودخسارت وارده در حق صندوق دولت به کار می

دادرسی کیفری مبنی بر اینکه صدور حکم توسط دادگاه کیفری به جبران ضرر و زیان وارده بر شاکی  
پذیر نیست، عماًل در پایان این ین دادرسی مدنی امکان ی ن تقدیم دادخواست و طی تشریفات آبدو

به بیان دیگر، مقنن   .(29  :1399رسد )احمدزاده و تام:  خود نمی   ۀفرآیند پیچیده، شاکی به خواست
از   سازی مواجه کرده است، امارغم آنکه فرآیند دادرسی کیفری را با چالش مدنیدر این خصوص به

بزه  نصیب  عایدی  رهگذر،  ایفااین  به  منوط  را  کیفری  دادرسی  فرآیند  شد؛  نخواهد  نقش    یدیده 
آنکه نفعی برای وی داشته باشد. هرچند از نظر نویسندگان این نوشتار، تلفیق ایم بیدیده کردهزیان

راهکارها نزدیک به صواب  دو راهکار تأمین دلیل و اعتماد به تشخیص کلی مقام قضایی، بیش از سایر  
  ۀزد سازی شتابو مختار است اما مطالب مذکور در این بخش به خوبی نشان از آن دارد که مدنی 

کدام از راهکارهای    حقوق کیفری در خصوص بزه تخریب، منتهی به پذیرش و عمل بر مبنای هر
 آورد. می حقوق کیفری و اصول و اهداف آن وارد  ۀپیکر فوق شود، ایرادات سهمگینی بر

 ابهام در تعیین مرجع صالح رسیدگی .۳-۲
جرم  ۀدرج های تعیین صالحیت مراجع کیفری در نظام حقوقی ایران، ترین شاخصیکی از مهم

یک تا سه باشد رسیدگی در    ۀارتکابی توسط متهم است. بدین شرح که اصواًل اگر جرم ارتکابی درج 
در   )جز  مقدماتی  تحقیقات  و  یک  کیفری  دادگاه  صالحیت  ممنوع  جرایم صالحیت  در  التحقیق( 
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رسیدگی در صالحیت دادگاه کیفری دو و    ، چهار تا شش باشد  ۀ، اگر جرم ارتکابی درجست دادسرا 
در   )جز  مقدماتی  دادسراممنوع   جرایمتحقیقات  در صالحیت  اگرستالتحقیق(  و  ارتکابی    ،  جرم 

هفت یا هشت باشد تحقیق و رسیدگی توأمان در صالحیت دادگاه کیفری دو است. از سوی    ۀدرج
تعزیری بر اساس مجازات قانونی    جرایم   ۀقانون مجازات اسالمی، تعیین درج  19  ۀدیگر به موجب ماد

م ارتکابی به  گیرد. بدیهی است منوط کردن نوع و میزان مجازات قانونی جرجرم ارتکابی صورت می 
با   میزان خسارت و ارزش مال موضوع جرم )که دشواری تعیین آن در مبحث قبل به اثبات رسید( 

قواعد    ۀچراکه صالحیت در امور کیفری در زمر  1اصول حاکم بر صالحیت کیفری سازگاری ندارد. 
به اینکه این امر  چه برسد    2آمره بوده و به نحوی است که حتی توافق طرفین در آن هیچ تأثیری ندارد

 را در اختیار یکی از طرفین پرونده یعنی شاکی قرار دهیم.  
 تردید در انتخاب نوع قرار تأمین کیفری .۳-۳

قانون آئین دادرسی کیفری، تأمینی که توسط مقام قضایی انتخاب و قرار آن  250 ۀبه موجب ماد
ها »شدت  ترین آن کی از مهمهای مختلفی تناسب داشته باشد که ی شود باید با شاخصصادر می 

به تصریح ماد در    237  ۀمجازات« است. همچنین  بازداشت موقت  قانون، صدور قرار    جرایماین 
صدور    8تا    5  ۀدرج  جرایمیک تا چهار مجاز شمرده شده و جز در موارد خاص و استثنا، در    ۀدرج

شدت مجازات جرم و  این قرار ممنوع است. در چنین نظامی به خوبی مشخص است که اگر تعیین  
جرم در اختیار شاکی باشد، چه سرنوشتی در انتظار متهم )که اصل بر برائت    ۀبه تبع آن تعیین درج

اوست( خواهد بود. بزه کالهبرداری اگر ناظر بر مال بیشتر از یکصد میلیون تومان باشد مستوجب  
خصوص متهم آن وجود  چهار بوده و امکان صدور قرار بازداشت موقت در    ۀهفت سال حبس و درج

 ۀ اما اگر ارزش مال کمتر از این میزان باشد، جرم مستوجب سه و نیم سال حبس و نتیجتًا درج  ؛دارد 
اگر در اثر آن خسارتی بیش    ، توان متهم را با این قرار، بازداشت نمود. بزه تخریب پنج بوده و دیگر نمی

اما اگر خسارت کمتر از این میزان   ؛ساز ده میلیون تومان وارد شده باشد، جرمی است مستوجب حب
باشد، جرم فقط مستوجب جزای نقدی است و بدیهی است نوع و مبلغ قرار تأمین در این دو حالت 

ین دادرسی ی قانون آ  2۴2  ۀبسیار متفاوت خواهد بود. به ویژه آنکه برخی بر این باورند که چون ماد

 
. برخی نویسندگان پا را از این فراتر گذاشته و بسته به میزان خسارت وارده حسب مورد موضوع را در صالحیت شورای  1

 ( 32 :1399عابدی: )نک:  .انددانسته  اختالف، دادسرا یا دادگاه کیفری دوحل 

. برخالف صالحیت در امور مدنی که در موارد بسیاری، انتخاب طرفین یا یکی از اطراف دعوا مورد پذیرش قرار 2
 گرفته است. 
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معرفی کفیل یا تودیع وثیقه( را رسیدن مدت  کیفری سقف مدت بازداشت متهم )ولو به لحاظ عجز از  
در   فلذا  دانسته است،  قانونی هر جرم  به حداقل حبس  غیرمستوجب حبس )مثل    جرایمبازداشت 

از  ندارد و در صورت عجز  بازداشت متهم وجود  امکان  تومان( اساسًا  میلیون  ده  از  تخریب کمتر 
 1د شود.تر آزا معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باید با قراری خفیف

 بالتکلیفی ضابطان و قضات کشیک  .۳-۴
های کمتر از بیست میلیون تومان  بر اساس مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت

ۀ گذشت هستند و هم اینکه چون حداکثر حبس قانونی جرم تنصیف شده و حداکثر از درجهم قابل
قانون مجازات اسالمی،    122  ۀ ها به موجب مادفلذا شروع به ارتکاب آن  ،شوندشش محسوب می

زنی با  هنگام حین گشتفاقد وصف کیفری و غیرقابل مجازات خواهد بود. فرض کنیم ضابطان شب
شوند که از یک ساختمان در حال ساخت، مقادیری مصالح ساختمانی سرقت کرده  دو نفر مواجه می 

یف ضابطان در مواجهه با این پدیده چیست؟ یک پاسخ آن است که چون و در حال فرار هستند. تکل
گذشت به حساب  قابل  جرایم  ۀارزش مال مسروقه کمتر از بیست میلیون تومان است و لذا در زمر

گونه اقدامی جهت متوقف کردن بنابراین بدون شکایت شاکی خصوصی، ضابطین حق هیچ  و  آیدمی 
خ دیگر آن است که چون تشخیص ارزش مال مسروقه و نیز قابل  یا دستگیری سارقان ندارند. پاس

اند و پس موظف به اقدام   ضابطانلذا    ، گذشت بودن یا نبودن جرم از صالحیت ضابطان خارج است 
آن،  کند  از  تکلیف  تعیین  باید  که  است  قضایی  تام:    2مقام  و  مس88  :1399)احمدزاده  اما  ه  ئل(. 

اند  گونه موارد ضابطان مکلفین دادرسی کیفری، در اینی انون آق  ۴7  ۀ آنجاست که چون به موجب ماد
له برای قاضی کشیک  ئحداکثر ظرف یک ساعت موضوع را به قاضی کشیک اطالع دهند، همین مس

شود. او چه باید بکند؟ یک پاسخ آن است که باید متهمان تحت نظر قرار گرفته و منتظر  مطرح می
(.  79  :1399سروقه و استعالم سوابق متهمان بود )عابدی:  شکایت شاکی، ارزیابی ارزش اموال م

چراکه قابل گذشت بودن جرم در این خصوص منوط به آن است که ارزش مال مسروقه بیش از بیست 
یک از این دو ثر باشد. و چون هیچؤمحکومیت کیفری م  ۀمیلیون تومان نباشد و متهم نیز فاقد سابق

 
دانان مطرح نمودیم. چراکه  ه از حقوق کنیم که »برخی« بر این باورند و این نکته را بر اساس دیدگاه این گرو. تأکید می1

 دانند. در این قبیل جرایم را منتفی نمی اکثریت، نظر مخالف دارند و امکان بازداشت متهم
»با توجه به اینکه اصل بر غیرقابل اداره کل حقوقی قوه قضائیه:    11/۴/1399مورخ    ۴21/99/7  ۀ مشورتی شمار  ۀ. نظری 2

قانون مجازات اسالمی به شرط احراز  23/2/1399اصالحی  104ضوع ماده گذشت بودن جرایم است و سرقتهای مو
شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در جرایم مشهود باید به وظائف قانونی خود مطابق  

 قانون آئین دادرسی کیفری عمل کنند«.   44ماده 
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فلذا قاضی کشیک نباید دستور آزادی متهمان    ، بررسی دارد   مورد مشخص نیست و نیاز به تحقیق و
رسد آن است که با توجه به اصل برائت و ضرورت تفسیر  تر به نظر میرا بدهد. پاسخ دوم که صحیح

ثر اشخاص است و ارزش مال مسروقه  ؤم  ۀسابق  فقدانبه نفع متهم، باید قائل به آن شد که اصل بر  
فلذا باید جرم را    ؛شودموجود کمتر از بیست میلیون تومان برآورد می  که با توجه به قرائن و امارات

گذشت قلمداد کرده و مجوز توقیف و تحت نظر قرار دادن اشخاص را به قاضی کشیک و ضابطان  قابل
نداد. هرچند از نظر نویسندگان این نوشتار، دیدگاه اخیر بیش از سایر راهکارها نزدیک به صواب و 

های فوق دارای توالی فاسدی شود پذیرش هریک از پاسخگونه که مالحظه می مختار است، همان
با توجه به قابل گذشت بودن جرم و ممنوعیت هرگونه تعقیب و  است؛ اگر متهم تحت نظر بماند، 

تحقیق بدون شکایت شاکی، قطعًا این توقیف، از مصادیق توقیف غیرقانونی است. اگر متهم بالقید 
ناست که سارقان به راحتی مقابل چشمان پلیس مبادرت به سرقت کنند و پلیس آزاد شود، بدان مع

ها را  نتواند کاری کند. یا اینکه پلیس، سارقان را دستگیر کند و سپس بالفاصله با دستور قضایی آن
ای قرار گرفته و راه ارتکاب سرقت  رها سازد. بدیهی است این رویه به مرور مورد توجه سارقان حرفه

خواهند آموخت و در چنین وضعیتی حفظ نظم عمومی و   ، ها را تهدید کنداینکه خطری آنبدون  
گردد. نیک مشخص است که  صیانت از حقوق جامعه و اموال شهروندان با چالشی جدی مواجه می 

دیده چه بالیی بر سر حقوق کیفری و اهداف و رساالت  سازی و اعطای نقش به بزه این میزان مدنی
 حفظ نظم اجتماعی و برقراری امنیت برای شهروندان خواهد آورد.  ۀ آن در حوز

 سازی بر حقوق کیفری ماهوی . تأثیر مدنی ۴
های فراوان که به شرح مذکور  اندازیمقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عالوه بر سنگ

هایی  یچیدگیها با پبر سر راه حقوق کیفری شکلی دارد، حقوق کیفری ماهوی را نیز در برخی حوزه 
 جرم تا تعیین مجازات توسط دادرس. ۀ مواجه ساخته است؛ پیچیدگی از تعیین درج

 جرم  ۀ. ابهام در تعیین درج۴-۱
تعزیری بر اساس    جرایم   ۀهای ذیل آن، درجقانون مجازات اسالمی و تبصره   19  ۀبه موجب ماد

  ۀ این ماده و نیز رأی وحدت روی  3  ۀ شود. همچنین به موجب تبصرمجازات قانونی هر جرم تعیین می
عمومی دیوان عالی کشور، اگر مجازات قانونی جرمی به   هیئت  20/۴/1396مورخ   759  ۀ شمار

اهش  گردد. قانون کهفت محسوب می  ۀصورت جزای نقدی نسبی تعیین شده باشد، آن جرم درج
موضوع بحث این نوشتار، بسته به میزان    جرایممجازات حبس تعزیری، نوع و میزان مجازات را در  
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 1جرایم هریک از این    ۀخسارت یا ارزش مال موضوع جرم، متغیر کرده است. در این وضعیت، درج
 چگونه تعیین خواهد شد؟ 

بر اساس    جرایماین    ۀه درجتوان داد آن است کترین پاسخی که به این پرسش می نخستین و ساده
عنوان مثال در بزه تخریب، میزان خسارت وارده  هشود. بدین ترتیب که اگر بمیزان خسارت تعیین می

ب باشد،  تومان  میلیون  ده  از  رویهکمتر  وحدت  رأی  درجۀ  موجب  جرم  غیر   ۀمذکور،  در  و  هفت 
می  2شش  ۀ صورت درجاین از  (. همچنین کال25  :1399  ، شود )مصدقمحسوب  هبرداری کمتر 

از آن، درج  ۀیکصد میلیون تومان درج چهار خواهد بود. این پاسخ در عین سادگی،    ۀپنج و بیش 
جرم    ۀ ای موارد، تعیین درجهای قبلی بیان شد، در پاره گونه که در بخشناکارآمد است چراکه همان

تعیین مرجع صالح، محاسب و  ۀ)جهت  ماهیت  به  از ورود  قبل  باید  ارزیابی   مرورزمان(  و  بررسی 
حال آنکه تمسک به این راهکار، مستلزم آن است که ابتدا مرجعی صالح به    .خسارات صورت گیرد 

جرم، مرجع صالح را    ۀله رسیدگی کرده و خسارات را تعیین و سپس بتواند متعاقب تعیین درجئمس
قانون مجازات   19  ۀماد  3  ۀشناسایی کند! دومین پاسخ احتمالی آن است که بر اساس حکم تبصر

جرم قرار دهیم    ۀاسالمی عمل کرده و در هریک از این موارد، مجازات شدیدتر را مالک تعیین درج
درج قانونی  مقرر  حبس  حداکثر  اساس  بر  کالهبرداری  بزه  لذا  بزه   ۀو  و  اساس    چهار  بر  تخریب 

رسد  هذا. این پاسخ چندان صحیح به نظر نمیعلیشش محسوب شود و قس  ۀمجازات حبس، درج
های متعددی  جایی است که مقنن برای یک جرم، مجازات  19  ۀ ماد  3  ۀچراکه مجرای اعمال تبصر

انون کاهش  حال آنکه در مانحن فیه اینگونه نیست بلکه مقنن درواقع با اصالحات ق  ،مقرر کرده باشد
های مورد بحث را شکسته و به دو جرم مجزا تقسیم کرده که هریک،  مجازات حبس تعزیری، بزه 

شاهد دو جرم هستیم: یکی تخریب    677  ۀ عنوان مثال در بزه تخریب و مادهمجازات خودش را دارد. ب
لیون تومان با کمتر از ده میلیون تومان با مجازات جزای نقدی نسبی. و دیگری تخریب بیش از ده می

گردد. سومین مذکور نمی   3  ۀ قانونی مشمول تبصر  ۀرو این مادمجازات حبس سه تا هجده ماه. از این
  759  ۀرا به موجب رأی وحدت روی  جرایمرسد آن است که تمامی این  تر به نظر میپاسخ که صحیح

جازاتشان مشخص  هفت دانسته که نوع م   ۀی را درججرایمهفت محسوب کنیم. چون این رأی،    ۀدرج
 3  ۀاست )جزای نقدی( و فقط به خاطر شناور و نسبی بودن میزان آن، مشمول قسمت اخیر تبصر

 
زمان، قابلیت یا عدم قابلیت صدور قرار بازداشت موقت، نظام    ر. و به تبع آن تعیین مرجع صالح، تعیین مواعد مرو1

 ها. آزادی و امثال این حاکم بر تعویق و تعلیق و نیمه
 ت. دنبال تنصیف حبس قانونی این جرم، حداکثر حبس مقرر هجده ماه حبس اسه. چون ب2
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مورد بحث و به ویژه بزه تخریب که حتی نوع مجازات )حبس یا    جرایماند. حال در  گشته  19  ۀماد
بوده و    19  ۀ ماد  3  ۀمشمول قسمت اخیر تبصر  جزای نقدی( هم شناور و نسبی است به طریق اولی  

تر از سایر راهکارها است اما واجد این گردد. این دیدگاه هرچند حقوقی هفت محسوب می   ۀدرج
هفت    ۀاهمیت درجکم  جرایمۀ  مهمی چون کالهبرداری و سرقت، در زمر  جرایمایراد اساسی است که  

عه در  گردند که چالشی بسیار اساسی بر سر حراست از حقوق جاممحسوب می  1و تابع احکام آن
رسد به (. بر همین مبنا به نظر می8۴:  1399کند )رسولی زکریا،  ایجاد می  جرایممواجهه با این قبیل  

تر آن است که راهکار نخست برگزیده شود و برای کاهش  منظور احتراز از این پیامد منفی، مناسب
وطه به عنوان راهکار  اطاله و تبعات منفی مرتبط با تقویم و ارزیابی، طبق راهکاری که در بخش مرب

می بدیهی  آنچه  وجود  این  با  گردد.  اقدام  ارائه شد  مدنیمختار  نحو  این  که  است  آن  سازی نماید 
 دیده مدنی شده خواهد بود. موجب ورود صدماتی به حقوق متهم، جامعه و حتی بزه 

 های ناظر بر تعیین مجازات قضایی برای جرم ارتکابیچالش .۴-۲
ای موارد مذکور به ویژه بزه تخریب، در پاره   جرایمتعیین مجازات    ۀر نحوتغییرات اعمال شده د

کند ممکن است دادرسان را در تعیین مجازات با مشکل مواجه سازد. مشکل زمانی خودنمایی می
اما به هر   ، مسلم موجود در پرونده، اصل وقوع جرم و انتساب آن به متهم محرز باشد  ۀکه حسب ادل

دیده از تعیین مبلغ جرم یا میزان خسارت وارده خودداری و از هرگونه پیگیری و همکاری  دلیلی بزه 
در این خصوص امتناع ورزد. در این صورت تکلیف دادگاه چیست؟ چگونه و به چه میزان باید کیفر  

ای قدیمی  پروندهعمل را برای مرتکب تعیین و مبادرت به صدور حکم نمود؟ همچنین در فرضی که  
االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  در واحد اجرای احکام کیفری مفتوح بوده و با الزم 

به عنوان قانون اخف الحق، پرونده جهت اصالح رأی و احیانًا تبدیل مجازات حبس موضوع دادنامه  
کالهبرداری( به دادگاه  به جزای نقدی )بزه تخریب( یا کاهش میزان مجازات حبس )در بزه سرقت یا  

ها از  رأی قطعی اعاده شود. در این صورت این دادگاه برای تعیین میزان خسارتی که سال  ۀصادرکنند
 آن گذشته و آثاری از آن در دست نیست چه باید بکند؟

یا   متهم  اظهار  اساس  بر  وارده  خسارت  میزان  گفته شود  که  است  آن  احتمالی  پاسخ  نخستین 
او تعیین و بر اساس آن کیفر تعیین شود. این راهکار در فرضی که متهم حاضر به    ۀکارشناسی با هزین

ین دادرسی کیفری تحمیل هرگونه  ی قانون آ  560  ۀ راهگشا نیست. به ویژه آنکه ماد  ، همکاری نباشد

 
تأمین1 از جمله  از کیفر )ماد.  امکان معافیت  ا  39  ۀهای خفیف،  با توبه،  قانون مجازات  سالمی(، سقوط مجازات 

 است.  رسیدگی مستقیم در دادگاه بدون تحقیقات مفصل دادسرا
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ای جهت کارشناسی بر متهم را ممنوع ساخته است. پاسخ دوم آن است که چون عدم امکان  هزینه
منتسب به رفتار و اهمال شاکی است و این امر نباید منجر به تحمیل هزینه یا فشار یا تعیین کیفر،  

کیفری بر متهم شود، دادگاه مکلف است پرونده را به سود متهم مختومه نماید. اما پرسش اساسی  
آن است که چگونه و در چه قالبی این اتفاق باید رقم بخورد؟ ممکن است گفته شود در قالب رأی 

ین دادرسی کیفری  ی قانون آ  265  ۀیا منع تعقیب؛ اما ایراد این راهکار آن است که به موجب ماد  برائت
اتخاذ چنین تصمیم قضایی منوط به آن است که یا عمل ارتکابی جرم نباشد یا اینکه عمل منتسب به  

  حال آنکه محل بحث ما مواردی است که انتساب تخریب به متهم محرز است و وفق  ،متهم نباشد
این عمل واجد وصف مجرمانه نیز هست. لذا محمل قانونی برای منع تعقیب یا برائت    677  ۀماد

گونه موارد وجود ندارد. مگر اینکه گفته شود چون در این حالت با عملی مواجهیم که  متهم در این
از آنجا که به لحاظ مسائل پیش  ، هرچند در قانون کیفری ممنوع شده است یین گفته، امکان تعاما 
قانون مجازات    2  ۀای است فاقد کیفر که وفق تعریف مادکیفر برای آن وجود ندارد فلذا عمل ممنوعه

رو به لحاظ جرم نبودن موضوع حسب مورد توان آن را »جرم« دانست و از این اسالمی اساسًا نمی
شود آن  اده می قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر گردد. سومین پاسخی که احتمااًل به این پرسش د

رأی برائت خالف علم قطعی    راست که چون اصل وقوع جرم و انتساب آن به متهم محرز است، صدو
اما از آنجا که مجازات، تابعی است   ، دادگاه و مردود است و حتمًا باید حکم محکومیت صادر گردد

رت تفسیر به نفع  از میزان خسارت و این نیز نامعلوم است دادگاه باید به حکم اصل برائت و ضرو
به  قرار دهد و حکم  را مالک عمل  ریال(  )یعنی یک  میزان خسارت  قدرمتیقن  و  متهم عمل کرده 

هرچند از نظر نویسندگان این نوشتار، دیدگاه    1پرداخت جزای نقدی معادل یک ریال صادر نماید. 
رش هریک از این  اما بدیهی است پذی  2اخیر بیش از سایر راهکارها نزدیک به صواب و مختار است 

وارد می بر دستگاه عدالت کیفری  بر رنجی که  که    سازد، استدالالت عالوه  رسالت حقوق کیفری 
 کند. همانا حفظ نظم اجتماعی و ارائه پاسخی درخور به بزهکاران است را غیرقابل اجرا می

 مهم جرایم مجازات نبودن شروع به جرم در  قابل. ۴-۳
شروع به ارتکاب جرم    ۀقانون مجازات اسالمی، چنانچه فردی در مرحل  122  ۀوفق مقررات ماد

 
 دادگاه کیفری دو رودهن.  102صادره از شعبۀ  13/5/1399مورخ   76۴/99. برای نمونه نک: دادنامۀ شمارۀ 1
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مورد پذیرش قرار    29/5/1399مورخ    613/99/7  ۀ مشورتی شمار  ۀدیدگاهی که در نظری   .2

»چنانچه امکان تعیین میزان دقیق خسارت وجود نداشت، باید به قدر متیقن که همان حداقل خسارت گرفته است:  
 وارده است، اکتفا شود«. 
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کیفر بودن رفتارش الزم است که جرم مقصود و ناتمام وی  عمدی متوقف و دستگیر شود، برای قابل
پنج و باالتر از آن باشد. به بیان دیگر شروع به ارتکاب جرمی که مستوجب   ۀمستوجب حبس درج

اشد فاقد وصف کیفری و غیرقابل مجازات است. بزه سرقت موضوع  شش تا هشت ب   ۀحبس درج
پرونده  656  ۀماد اتفاق  به  قریب  اکثریت  تقریبًا  )که  اسالمی  مجازات  قانون  تعزیرات  های  کتاب 

( و شروع به ارتکاب  5 ۀدهد( سابقًا مستوجب شش ماه تا سه سال حبس )درجسرقت را تشکیل می
گذشت اعالم  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل  11  ۀویب مادآن نیز قابل کیفر بود. اما با تص

بیست میلیون تومان و کمتر باشد( و متعاقبًا تنصیف   هشدن این جرم )در مواردی که ارزش مال مسروق
( تقلیل یافته و لذا شروع به ارتکاب آن فاقد وصف  6  ۀحبس قانونی، مجازات به سه تا هجده ماه )درج

(. بنابراین در مواردی که فردی در حال سرقت از منزل  90  :1399  ، اده و تامکیفری است )احمدز
  ۀشود، چون در مرحلرسد و موفق به متوقف کردن او و تماس با پلیس میخانه سر میاست و صاحب

)به لحاظ اینکه محل سرقت، منزل مسکونی بوده است( بوده و    656  ۀشروع به سرقت موضوع ماد
خانه نجات  پلیس صرفًا باید بیاید و مرتکب را از دست صاحب  ، عملش فاقد وصف کیفری است 

لطمه چه  این وضعیت  که  است  مشخص  نیک  برهاند!  را  او  و  و  داده  کیفری  حقوق  جایگاه  به  ای 
 ش و اعتماد شهروندان به این نظام وارد خواهد آورد. کارگزاران نظام عدالت کیفری و نیز نگر

 نتیجه 
اند هنوز  هایی که در تاریخ حیات علم حقوق داشتهحقوق کیفری و مدنی به رغم فواصل و قرابت

ها برای آنکه هریک بتوانند به درستی کارکرد خود را نیز از یکدیگر متمایزند و حفظ این مرزبندی 
است. در تغییرات اخیر قوانین کیفری در ایران یک موضوع قابل نقد  ظهور بگذارند ضروری ۀمنصبه

گذار در ایجاد تغییرات در مبنای حقوق کیفری و عدم تشخیص است و آن روشن نبودن مسیر قانون 
شود که تغییرات اخیر را صرفًا  گذار کیفری در طی این مسیر است. همین امر موجب میقانون  ۀفلسف

حقوق کیفری    ۀهای تقنینی نسبت به ماهیت حقوق کیفری. سوژییر در نگرش کاربردی بدانیم تا تغ
گذاری قرار شد و منافع نوعی وی مالک و مبنا در قانونکه تاکنون باید به شکل انتزاعی نگریسته می

نتیجمی  در  اخیر، یک رویکرد شخصی  ۀ گرفت  به جرایم  تغییر  فرایند کیفری و رسیدگی  در  را  نگر 
و منافع و صالحدید شخصی جای منافع عینی را گرفته است. در پرتو این تغییر    ایجاد کرده است

ایم و این توافقات افراد است که سمت و سوی  رویکرد، از اصل برابری کیفر فاصله بیشتری گرفته
دیده برای اظهار گذشت خود از جرم ارتکابی،  کند. اجازه دادن به بزه حقوق کیفری را مشخص می

ضی بر سر عینیت مجازات است. احساسات، چه خشم و چه شفقت که بنا بود جایی  مصالحه و ترا 
ای در  کنندهاینک نقش تعیین ،کیفری نداشته باشد و بر قاضی کیفری تأثیری نداشته باشد  ۀ در محکم
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 تعیین کیفر دارد. تعیین ماهیت جرم اینک در دست ضرر مدنی است.  
پیش بر  مبتنی  اصالحات  مجموع  جادر  تعیین بینی  بزه یگاه  برای  کیفری  کننده  فرایند  در  دیده 

تواند سه تنش را به دنبال داشته باشد: نخست تنش بین حفظ مفاهیم سنتی نظام حقوق کیفری و  می 
دیده با مقاومت زیادی  دیده: تالش برای تعریف نقش برای بزه مقرره های مربوط به حق مشارکت بزه 

مواجه خواهد شد. تنش   (دادستان و دادرس)فرایند کیفری    از سوی بازیگران و عملگران اصلی در
دیده در درون ایدئولوژی در حال ظهور هایی است که برای جا دادن حق ورود بزه دوم ناشی از تالش 

عدالت مدیریتی یا کیفرشناسی جدید ایجاد شده است که ماهیت آن سرعت و اثربخشی باالی آن  
تجاری  ها را به نهادهای اداری شبهو عدالت تکنوکراتیک دادگاه   است. این ایدئولوژی، عقالنیت اداری

خدماتشان است.    ۀاثربخشی در ارائ  ـ  آن مولد بودن و هزینه  ۀدهد که دغدغمدرن تغییر شکل می
دیده و تالش برای افرایش اتحاد شکل و هماهنگی سومین تنش هم میان تقاضا برای حق ورود بزه 

های  کند. سرمنشأ این تنش، جهات متفاوتی است که جریانپیدا می  ها بروزکیفر و کاهش شدت آن
کند و  پذیری کیفر حرکت میبینیاصالح مذکور دارند: الگوی عدالت به سمت هماهنگی و پیش

دیده سازی و فردی کردن کیفر بر اساس ضرر واردشده به بزه دیده به سمت شخصیجنبش صدای بزه 
دیده، منجر به  حمایت از بزه   ۀیش گرفتن رویکردهای افراطی به بهانتواند با درپکند و میحرکت می

 تصویب قوانین فاقد مبنای صحیح حقوقی شود. 
دهد که تغییرات اعمال شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  این پژوهش نشان می

به شمار  شدن رسیدگی کیفری به دادرسی مدنی  سازی حقوق کیفری و شبیههایی از مدنیکه جلوه 
اند که گزینش هر راهکاری  های حقوقی و عملی فراوانی بر حقوق کیفری وارد آوردهآیند، چالشمی 

ها، دارای توالی فاسدی هم بر حقوق جامعه، هم بر حقوق متهم و هم بر حقوق رفت از آنبرای برون
درت به بازنگری در  گذار مبادیده هستند. بر همین اساس پیشنهاد این پژوهش آن است که قانونبزه 

ماندگاری   و  ورود  مخرب  اثرات  و  زندان  کیفری  جمعیت  از  کاستن  برای  و  نموده  خصوص  این 
سازی حقوق کیفری بر  بزهکاران در زندان، به جای آنکه اثرات مخرب دیگری را از رهگذر مدنی 

ارد در مواجهه با  ای موحیاتی حقوق وارد سازد و عماًل نظام عدالت کیفری را در پاره  ۀپیکر این شاخ
بزهکاری و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، خلع سالح نماید، نیل به این هدف را به نحو دیگری به 

های  انجام برساند. برای این منظور پیشنهاد مشخص این پژوهش آن است که به یک یا برخی از شیوه 
 زیر عمل شود: 

نن به جای آنکه کاهش مجازات را  کاهش مطلق میزان مجازات حبس قانونی. بدان معنا که مق  .1
یک قانون   ۀدیده نماید، به همان نحوی که در بندهای متعدد مادمقید به میزان خسارت و اعالم بزه 



 روستائی و رحمانیان  /ی ر یتعز   حبس مجازات کاهش قانون پرتو در یفر یک حقوق یساز ی مدن

 

۱۸۱ 

اقدام نماید و به عنوان نمونه مجازات بزه تخریب یا    ،کاهش مجازات حبس تعزیری عمل کرده است
 سرقت ساده را نیز به صورت مطلق، تقلیل دهد.

ی کردن تبدیل یا تقلیل مجازات حبس در موارد مقتضی. این راهکار در مواردی پیشنهاد الزام .2
گردد که مقنن از کاهش مطلق مجازات ابا دارد. این امر ممکن است ناشی از این واقعیت باشد  می 

هایی  لفهؤی مانند کالهبرداری، سرقت یا تخریب اموال، اهمیت جرم ارتکابی، متأثر از مجرایمکه در  
گیرد که  بسیار وسیع قرار می ۀ  چون نوع یا ارزش مال موضوع جرم یا میزان خسارت وارده در یک باز

پذیر باشد، این اقدام در سوی پراهمیت آن  اهمیت جرم، توجیه اگر تقلیل مطلق مجازات در سوی کم
  37  ۀمادای به این شرح به ذیل  شود تبصره دور از صواب است. برای حل این مشکل پیشنهاد می

ی که  جرایمکالهبرداری و در حکم کالهبرداری یا    جرایم »در  قانون مجازات اسالمی الحاق شود:  
مجازات کالهبرداری برای آن مقرر است هرگاه ارزش مال موضوع جرم در زمان وقوع جرم بیشتر از  

ماده   اموال موضوع  نباشد، تخریب  میلیارد ریال  ا  677یک  قانون مجازات  تعزیرات  سالمی  کتاب 
هرگاه میزان خسارت وارده در زمان وقوع جرم بیشتر از یکصد میلیون ریال نباشد، سرقت موضوع  

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی هرگاه ارزش اموال موضوع    665و    661،  657،  656مواد  
جرم در زمان وقوع جرم بیشتر از دویست میلیون ریال نباشد اعمال تخفیف مجازات وفق مقررات  

های مطروحه در این مقاله پیرامون مسائل شکلی و  با این اقدام اواًل چالش  این ماده الزامی است«.
ندارد  دنبال  به  را  بزه   ، ماهوی  اعالم  و  تعیین  تابع  قانونی جرم،  مقامات  چون مجازات  و  نشده  دیده 

رده به روشنی  نظر از میزان خسارت وا صرف   جرایمتعقیب و تحقیق و رسیدگی، تکلیف خود را با این  
ها نیز دستخوش  ، شروع به ارتکاب آنجرایم دانند. ثانیًا با توجه به تغییر نکردن مجازات قانونی  می 

ها وجود دارد. ثالثًا  شود و حسب مورد امکان اقدام قانونی و حفظ نظم اجتماعی در قبال آن تغییر نمی
 گردد. خص میمعیار زمانی تعیین ارزش مال و خسارت وارده نیز به روشنی مش 

شاخص  .3 به  حبس  مجازات  کردن  قانونمنوط  چنانچه  غیرمدنی.  اعمال  های  با  گذار 
شود به جای آنکه مجازات حبس را  پیشنهاد می  ، پیشنهادهای مذکور به مقصود خویش نائل نگردد

های  دیده منوط کند این امر را به شاخصهای مدنی مانند گذشت یا ارزیابی و اعالم بزه به شاخص
ارتکاب جرم، شخصیت و خصوصیات بزهکار، نوع مالی که موضوع جرم   ۀعینی و نوعی مانند نحو

گونه که مقنن به عنوان بدیعی نیست و همان  ۀ. به انجام رساند. این رویه، رویو..   قرار گرفته است
ارتکاب ]سالح[، محل ارتکاب سرقت ]محل    ۀ هایی چون وسیلنمونه در جرم سرقت )با شاخص

تعداد  مسکونی ارتکاب سرقت ]شب[،  ، محل وقوع حادثه، مکان عمومی، مکان فرهنگی[، زمان 
هایی چون نوع مال مورد تخریب ]بنا، کشتی، کشت و زرع،  مرتکبین( یا در جرم تخریب )با شاخص
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دولتی، محیط و  اموال عمومی  اسناد،  مال غیرمنقول،  منقول،  نحومال  تخریب    ۀزیست[،  ارتکاب 
خط شود ]اسکناس، دستجرم جعل )با شاخص نوع و اهمیت آن چیزی که جعل می]احراق[( یا در  

بینی انواعی از آن  و امضای مقامات بلندپایه، سند عادی، سند رسمی، مدرک دانشگاهی[(، با پیش 
را متناسب در    ، سازی کرده است جرم، مجازات  برای کاهش مجازات حبس  نیز  ی که  جرایماینک 
 داند، به چنین اقدامی دست یازد. را برای تمام اقسام جرم متناسب نمیمیزان حبس مقرر قانونی 
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