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 دهیچک

 دسته آن گذشتقابل  جرائم. شوندیم یبندطبقه گذشتقابل  و گذشترقابل یغ نوع دو به ئمجرا  منظر کی از
 دسته  نیا  در  گذارقانون.  دارند  ییاعتنا  درخور  یخصوص  تیثیح  ،یعموم  ۀجنب  بر  عالوه   که  هستند  یجرائم  از
 یاجرا  و یدگیرس ب،یتعق ۀادام شروع، که ینحوبه شده قائل  یشاک ۀاراد یبرا  ییبسزا  سهم ،جرائم از

 در امر فروض از یکی به ناظر حاضر پژوهش. است یو گذشت عدم و یشاک تیشکا به منوط مجازات
 حاصل عنهیمشتک و یشاک انیم یتوافقات گذشت، اعالم بر مقدم که است یشاک گذشت اعالم خصوص

همانا قیدوشرط در واقع سرپوشی برای ارادۀ باطنی خود که ؛ در این فرض شاکی با اعالم گذشت بیشودیم
 شدن گذشت مشروط برهد.یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقعمبتنی بر شروطی میان طرفین است می

 نیشیپ توافقات ای آ و ستیچ گذشت یحقوق تیماه که بود میخواه الؤس نیا به پاسخ یپ در پژوهش نیا در
یسندگان ۀیفرض سازد؟ دیمق را  آن تواندیم  با و است قاعیا نوع  کی تا  یماه گذشت نکهیا از است عبارت نو

.ندارد ییقضا ندی فرآ در ی ریتاث عمال   لکن سازد، مشروط را قاعیا تواندیم آن بر مسبوق توافقات آنکه وجود
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 مقدمه
گذار کیفری ایران ذیل مبحث سوم از فصل یازدهم قانون مجازات اسالمی گذشت شاکی را در قانون

که موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی  است گذشت تعزیری یکی از موارد سقوط مجازات دانستهقابل  جرائم
جامعه در اصل خوردن با نظم عمومی به جهت گره  جرائمبا وجود آنکه  1اجرای مجازات خواهد شد.

یب بدو شوند و ازگذشت تلقی میغیرقابل   غیرقابل بر اصل فرانسه، حقوق از تأثیر به کیفری قوانین تصو
نحو احصائی و مبتنی بر شرع آن دسته از (، لکن به31: 1390بوده است )صدقی،  جرائم بودن گذشت

بل گذشت هستند. البته به موجب شان باشد، قاعمومی ۀتر از جنبها پررنگخصوصی آن ۀی که جنبجرائم
رغم بهلناسی نیز مطرح است که احقجرائم اللهی و حق جرائمعنوان بندی دیگری تحت موازین فقهی دسته

(.  373: 1390ها یکسان نیست )آقایی جنت مکان، بندی، مفهوم و قلمرو آنهای فراوان با این دستهشباهت
نحوی از انحا به دادسرا یا دادگاه نظر کرده و گذشت خود را بهرفدر مواردی که شاکی رأسا  از شکایت خود ص

، مرجع قضایی حسب مورد اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات کندمیاعالم 
مابین خود اموری را مورد توافق قرار دهند و عنه بدوا  فی، لکن ممکن است شاکی و مشتکی2خواهد کرد

قانون مجازات اسالمی به  101 ۀگفته وفق مادشاکی مبتنی بر آن توافقات اعالم شود. در فرض پیشگذشت 
گذشت مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. حال اگر توافقات پیشین حاوی شروطی برای گذشت باشد و 

حیث مشروط تواند ماهیت گذشت را از ، میکندضمن آن طرفین توافق کنند که شاکی منجزا  اعالم گذشت 
رو بودن برای مقام قضایی مشتبه کند و بدین جهت پرداختن به این موضوع حائز اهمیت است. ازاینیا منجز

تواند آن را اصلی پژوهش آن است که اساسا  ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا تراضی طرفین می سؤال
م پرداخت که اوال  ماهیت توافقاتی که مقید یا مشروط سازد؟ پس از پاسخ به این پرسش، به این موارد خواهی

گردد، چیست؟ ثانیا  چه آثاری بر توافقات حاصله میان طرفین، مترتب عنه منعقد میمیان شاکی و مشتکی
 کردن گذشت چه کارکردها یا معایبی به همراه دارد؟است؟ ثالثا  مشروط تلقی

 ال اصلی پژوهش چند فرضیه قابل طرح است:ؤدر پاسخ به س

 
شناسایی قرار گرفته  قانون آیین دادرسی کیفری به همین ترتیب مورد  13. موقوفی تعقیب و اجرای مجازات نیز در بند ب ماده 1

 است.

یب ماده 2 نسخ گردیده است اما قانونگذار صریحا    1375قانون مجازات اسالمی  727قانون، عمال  ماده  104. هر چند با تصو
را مورد اشاره قرار داده است. توضیح مطلب آنکه این ماده با احصا   1375قانون سال  727قانون نسخ صریح ماده  728در ماده 

داشت: »جرائم مندرج در مواد ... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب  ص از قانون مجازات اسالمی، مقرر میموادی خا
تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین  شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می نمی 

بق در مرحله شروع به تعقیب، ضرورت شکایت شاکی را مورد سا 727شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.« بنابراین ماده 
قبول قرار داده بود اما در صورت گذشت شاکی، تنها برای دادگاه حق تخفیف، مجازات یا توقف تعقیب را ایجاد نموده بود، امری 

 (. 255: 1393که در جای خود قابل انتقاد بود )الهام و برهانی، 
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 است،طرفین است و آنچه که اصیل  ۀصرفا  یک فرایند قضایی و قالبی برای اعالم اراد گذشت نخست،
در قالب عقد نامعین تشریفاتی قابل شده . بدین ترتیب توافقات حاصل خواهد بود هاتراضی قبلی میان آن 

 اعالم گذشت نزد مرجع قضایی است.  اتحلیل خواهد بود که تشریفات آن همان
شود با توافق طرفین حقوق خصوصی که از جرم تولید می ۀمثابن است که حق گذشت بهدیگر آ ۀفرضی

مورد صلح واقع شده و اعالم گذشت، شرط ضمن عقد صلح خواهد بود. از این نظر گذشت ماهیت مستقلی 
 ۀنداشته و صرفا  تعهدی است که شاکی ضمن عقد صلح به انجام آن متعهد شده است. عقد صلح در فرضی

 جانبه از انجام تعهدات آن سرباز زنند.توانند با انصراف ارادی یکیک از طرفین نمیالزم بوده و هیچ حاضر
سومین فرضیه ناظر بر موردی است که گذشت را ماهیتا  نوعی ایقاع بدانیم که حاوی شروطی است که 

یه تعهدات متقابلی را میان طرفین شکایت از قبل مقرر شده است. به عبارت دیگر طرفین در توافقات اول 
 رایپذیرند که حاوی تعهد به گذشت از سوی شاکی و تعهدی نظیر پرداخت وجه یا انجام فعل بمی

 باشد.قانون مجازات اسالمی می 101 ۀفلذا گذشت مشروط بوده و مشمول حکم ماد ؛عنه استمشتکی

ی ی شدهای گردآوررو به روش کتابخانهمطالب پیش ۀ، عمدحاضر در تحلیل موضوع قضایی  ۀاند. رو
مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به علت ضعف ادبیات موجود   ،موجود در محاکم کیفری نیز به تناسب
های حقوقی، برای ای برای تحلیل و استنتاج بر اساس مبانی و آموزه و بدیع بودن موضوع پژوهش، زمینه

الی متون حقوقی ش حاضر، استقرای کاملی در البهنگارندگان این پژوهه فراهم آمده است. در خالل پژوه
یسندگان حقوقی لکن در هیچ ؛صورت گرفته است یک از کتب حقوق کیفری به این فرع پرداخته نشده و نو

اند. لذا انجام پژوهشی صرفا  با اکتفا به بیان کلیاتی در باب گذشت از تشریح موضوع حاضر مغفول مانده
ی  ۀترکردن ابعاد موضوع و ارائروشنجهت   نمود.قضایی کیفری ضروری می ۀراهکاری جهت کاربست در رو

گذشت،   فروع و ابعاد گذشت نظیر ماهیت برخیقابل گذشت به  جرائمای تحت عنوان گذشت در  مقاله
ر حکم تحقیق، دادرسی، قبل و بعد از صدو ،کسانی که حق گذشت دارند، تأثیر گذشت در مراحل تعقیب

تعدد  گذشت در صورت ۀعلیه، تجزی متهم یا محکوم  ۀقطعی و اجرای حکم، اراد غیرقطعی و بعد از حکم
مذکور در این  ۀ(. تفاوت پژوهش حاضر با مقال38-9: 1385متهمان و تعدد جرم پرداخته است )زراعت، 

باشد، وقی مقدم بر آن میعد دیگری از نهاد گذشت که ناظر بر توافقات حقاست که در جستار حاضر به ب  
ای نظر بررسی خواهد کرد. در منابع حقوقی نیز مقالهپرداخته خواهد شد و گذشت مشروط را از این نقطه

ضمن اشاره به نقش تاریخی عقد صلح که همان رفع تنازعات    خی عقد صلحتاری  ۀمفهوم و پیشینتحت عنوان  
-43: 1381است، عقد صلح در مقام معامالت را نیز مورد بررسی قرار داده است )محمد حسینی طرقی، 

نظر قرار داده و به تنازعات سایر مقاالت مربوط به عقد صلح، صرفا  منازعات حقوقی را مطمحهمچنین  (.  56
دانستن شرط تبانی ثرؤاند. جستار پیش رو در دو بخش مفهوم و ماهیت گذشت و نیز آثار مرداختهکیفری نپ

ین شده است. در بخش اول به بررسی ماهیتی اکتفا نموده و در بخش دوم به کار ثیر أیی و تا بر گذشت تدو
 پردازیم. دانستن گذشت در چارچوب مسئله میمشروط

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/83430/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%ad?q=%D8%B9%D9%82%D8%AF%20%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7&score=916.8173&rownumber=5
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 . ماهیت گذشت 1

یژگی گفتاربرای بررسی ماهیت گذشت در دو  های گذشت را مورد بررسی قرار خواهیم ابتدا مفهوم و و
 پردازیم. داد و سپس به مرور انواع آن می

 ها. مفهوم و ویژگی 1-1
نظر کردن از آن  گذشت در لغت به معنای بخشایش و عفوکردن است. گذشتن از چیزی به معنای صرف

(. رضایت نیز در لغت به معنای خشنودی، خرسندی، پسندیدگی )دهخدا، 1438: 1381است )معین، 
یب )حمیری،  ،(323: 1408شدن، موافقت )ابن منظور، ( میل، صالح، رخصت، راضی124: 1373 تصو
( آمده است. البته در قانون مجازات اسالمی تعریفی از گذشت به چشم 134:  1363؛ کاتبی،  2520:  1420

گونه رسد گذشت را ایند نظر قانونگذار بر حقیقت عرفی این لفظ باشد. به نظر میی ؤخورد که شاید منمی
به  ،ها یا شخصیتش مورد تعدی و آزار واقع گردیده استبتوان تعریف کرد: »هرگاه فردی که حقوق، آزادی 

  کرده پوشی را در پیش بگیرد گذشت جای انتقام، سزادهی یا تنفر و انزجار بخواهد طریق مالطفت و چشم
چرا که در واقع گذشت از  ؛است.« استفاده از اصطالح »گذشت از جرم« از باب مسامحه در تعبیر است

زیرا شاکی با گذشت خود از تعقیب و مجازات مجرم صرف  ؛جرم به معنای بخشودن مجرم است و نه جرم
القی افراد محترم است حقوق طبیعی و اخ همۀآید که کند و نه از اصل جرم. از تعریف مذکور برمینظر می

تواند برای فرد حقی بر انتقام ایجاد کند. حال اسقاط چنین حقی از ها میو صرف نقض جزئی هر یک از آن
 نامیم.سوی فرد مورد تعرض را گذشت می

دیده به رسمیت گذار برای بزه در امور کیفری حق بر گذشت مضیق و محدود به مواردی است که قانون
گذار از دو معیار شرعی و قانونی برای قابل گذشت دانستن برخی از شناخته است. بدین ترتیب که قانون

حقی برای شاکی  جرائم کند. در این دسته ازقانون مجازات اسالمی استفاده می 104و  103در مواد  جرائم
 ۀتواند داوطلبانه از حق خود بر ادامدر شکایت و تعقیب کیفری به رسمیت شناخته شده است که وی می

 .کندو گذشت  کردهنظر تعقیب کیفری صرف
قانون مجازات اسالمی ترتب اثر حقوقی بر گذشت منوط به آن است که اوال  جرم  104تا  100وفق مواد 

. مطابق اعمال شودنحو جمعی دیدگان بهثانیا  گذشت منجز بوده و در صورت تعدد بزه قابل گذشت باشد، 
یژگیبودن و به ارثمواد فوق، غیرقابل عدول . بدین ترتیب گذشت شاکی استهای گذشت  رسیدن از دیگر و
 1تواند موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات گردد.وفق اوصاف یادشده می

 
ای از تعقیب و محاکمه باشد، قرار  دور یا قطعیت حکم اعالم گذشت شود، پرونده در هر مرحله. باید توجه داشت اگر قبل از ص1

شود. اگر پیش از آن رأی غیرقطعی یا هر تصمیم قضایی دیگر مثل قرار تامین اتخاذ شده باشد، تمام  موقوفی تعقیب صادر می 
ها نیز منتفی خواهد شد و  گذشت، آثار تبعی مجازات  شوند. همچنین در صورتتصمیمات و آراء قبلی خود به خود بالاثر می 

 (.227- 226: 1394شود )طهماسبی،  گونه سابقه کیفری برای متهم محسوب نمی هیچ 
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تواند به انحای مختلف و می  نیستاعالم گذشت شاکی منوط به شکل خاصی    ۀدادرسی نیز نحواز حیث  
 شاکی مبنی بر اعالم گذشت   ۀابراز گردد. به عبارتی شکل اعالم گذشت طریقیت دارد و تنها باید اراد

شد که در قالب گذشت باید صریح و روشن با  ،شود. افزون بر این  احرازیند کیفری  ا قیدوشرط برای پایان فربی
گرفتن شاکی و متهم که عرفا  نامه، یا رفتار صریح در گذشت مثل در آغوششفاهی، امضای رضایت  ۀگفت

 ؛داندگذار بعضی اعمال را دال بر گذشت شاکی میشود. گاهی نیز قانونداللت بر گذشت دارد، نمایان می
ور چک که داللت بر گذشت دارد؛ قانون صد 17 ۀچک موضوع ماد ۀمانند وجود چک در دست صادرکنند

مانند صرف عدم حضور  ،مگر اینکه خالف آن ثابت شود. بنابراین اعمالی که صراحت بر گذشت ندارند
(. در هر 400: 1394گذشت به شمار آورد )حیدری،  ۀمعینی از دادرسی را نباید به منزل  ۀشاکی در جلس

 و بر این اساس استباطنی شاکی  ۀکشف اراد زیرا هدف ؛شود احراز دصورت، انتساب آن به شاکی بای
قبل  ،از حیث زمانی، گذشت باید پس از وقوع جرم در هر یک از مراحل 1به نحوی ابراز شود. ضروری است

 از شکایت کیفری، تحقیقات مقدماتی، حین دادرسی یا پس از صدور حکم قطعی اعالم شود.
سرپرست قانونی وی در صورت محجوربودن تواند توسط شخص شاکی، ولی یا  مورد میحسب  گذشت  

 اعالم شود. دیدهبزه شاکی، دادستان به نیابت از شاکی یا ورثه در صورت فوت 
تواند حق شاکی را در فرایند تعقیب جرم یا حسب مورد ولی یا قیم وی می ،چنانچه شاکی محجور باشد

 که  مواردی درقانون آیین دادرسی کیفری تصریح داشته است: » 70 ۀگذشت اعمال کند. در این راستا ماد
 آنان به یا نداشته قیم یا ولی و باشدمی محجور دیده،بزه  و است شاکی شکایت به منوط کیفری، تعقیب

 یا ولی مداخله و حضور تا شود، محجور به ضرر توجه یا وقت فوت موجب نیز قیم نصب و ندارد دسترسی
 باشد، داشته آن در مداخله یا شده جرم مرتکب خود قیم یا ولی که صورتی در همچنین و قیم نصب یا قیم

 برای  را   ضروری  اقدامات  و  کندمی  تعقیب  را   کیفری   امر  خود  یا  و تعیین  موقت  قیم  عنوانبه  را   شخصی  دادستان
 ولی دیده،بزه  که مواردی در حکم این. آوردمی عمل به متهم فرار از جلوگیری  و جرم ۀادل  آوریجمع و حفظ

 «.است جاری نیز نباشد شکایت به قادر بیهوشی قبیل  از عللی به او قیم یا و
یت توسط ولی، قیم و قیم اتفاقی اعمال خواهد شد.  بنابراین حق شکایت شخص محجور به ترتیب اولو

کند، از اینکه مصحلت طفل اقتضا می باچنانچه طفل یا مجنون دارای ولی یا سرپرست باشد، اما 
وضوع را قانون آیین دادرسی کیفری دادستان م 71 ۀخواهی به نفع وی خودداری شود، به موجب مادتظلم 

تواند با رعایت اختیارات ولی یا سرپرست قانونی برخوردار است و می  تمامیتعقیب خواهد کرد و از 
 (.108: 1394شده اعالم رضایت کند )طهماسبی، مصلحت طفل یا مجنون در مورد جرم واقع

 
. در موارد کتبی مثل اینکه شخصا  توسط وی یا توسط وکیل او تسلیم شود یا در دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضای آن توسط سردفتر  1

اهی باشد در حضور مرجع رسیدگی به پرونده بیان شده و پس از تنظیم صورتجلسه، از سوی شاکی امضاء گواهی گردد و اگر شف
 گردد.
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م اتفاقی افاده نمایندگان قانونی محجور از قبیل ولی، قیم و قیۀ از مواد مختلفی امکان گذشت یا مصالح
 اتفاقی،  قیم  گذشت  تأثیرقانون مجازات اسالمی که مقرر داشته است: »  101  ۀدو ماد  ۀ از جمله تبصر  ؛شودمی

قانون مجازات اسالمی از امکان گذشت ولی محجور در  354 ۀ« همچنین ماد.است دادستان تأیید به منوط
 ۀطور که در تبصر ، همانوجود داردقیم یا قیم اتفاقی  باقصاص یاد کرده است. تفاوتی که میان گذشت ولی 

یید دادستان أثیر گذشت قیم اعم از موقت و دائم منوط به تأبه آن اشاره شده است، آن است که ت 101 ۀماد
یب دادستان أه تاست. حال آنک فوق تنها از قیم اتفاقی یاد  ۀ . هرچند تبصرنیستثیر گذشت ولی مستلزم تصو

 تواند دعوینمی قیمداند: »قانون مدنی نیز همین حکم را نسبت به قیم مجری می 1242 ۀماد ،کرده است
یب دهد خاتمه صلح را به علیهبه مولی مربوط طور که اختیار تعقیب  لذا همان «العموم.مدعی مگر با تصو

جرم یا گذشت برای سرپرستان قانونی محجور به رسمیت شناخته شده است، اعالم گذشت مشروط نیز 
 باشد.توسط این افراد بالمانع و مطابق احکام یادشده برای شاکی اصیل می

 تضررم قانونی وراث به گذشت، حقدارد: »قانون مجازات اسالمی اشعار می 102 ۀماد ۀهمچنین تبصر
 موقوف مجازات اجرای یا رسیدگی تعقیب، مورد حسب وراث همگی گذشت صورت در و منتقل  جرم، از

 « گردد.می
اش باشد. حق ورثه قانونی ۀتواند موجب انتقال حق گذشت او به ورثفوت شاکی در اثنای تعقیب نیز می

رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف ها تعقیب، آن ۀبر گذشت نیز حق جمعی بوده و صرفا  با گذشت هم
 ۀوراث گذشت خود را مشروط یا معلق به امری نمایند، گذشت نیز مطابق ماد ۀکه هم شود. در صورتیمی

شود. دشواری موضوع در موردی قانون مجازات اسالمی حسب مورد مشروط یا معلق محسوب می 101
خود را به صورت مشروط اعالم کنند یا نحو مطلق و برخی گذشت است که برخی وراث گذشت خود را به

صورت نظر به آنکه حق گذشت  . در اینباشدعلیه هر یک از ورثه متفاوت از سایرین آنکه شروط یا معلق
علیه مدنظر تک که شروط یا معلق باید قائل بدان باشیم تا زمانی ،شودنحو جمعی و نه انحاللی اعمال میبه

 ه موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات نخواهد شد.تک وراث محقق نشود، گذشت منجر ب

 گذشت  . انواع1-2
گذار به « گذشت منجز در نظر قانونگذشت باید منجز باشد...قانون مجازات اسالمی: »  101  ۀطبق ماد

هم در   یادشده ۀشود که بدون قید و شرط بوده و معلق نباشد. بنابراین گذشت منجز در مادگذشتی اطالق می
کردن گیرد. گذشت مشروط هم آن است که گذشتبرابر گذشت مشروط و هم در برابر گذشت معلق قرار می

(. شرط هم 122- 121: 1394شاکی همراه با وضع شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد )خالقی، 
دیگری قرار گرفته است  توافقی است که بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد

منظور ایجاد التزام تبعی ضمن یک (. به عبارت دیگر شرط تراضی طرفین به282-281: 1392)کاتوزیان، 
گذار  باشد. مقصود قانونکه دارای سه قسم شرط صفت، شرط نتیجه و شرط فعل می استعمل حقوقی 
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ثیر أشود که تز به گذشتی اطالق میگذشت معلق نی  کیفری از گذشت مشروط ناظر به قسم اخیر شرط است.
 آن بر حسب انشا موقوف به تحقق امری باشد که گذشت نسبت به آن معلق شده است.

 صورتی در معلق و مشروط گذشت به و: »... داردمی مقرر ادامه در اسالمی قانون مجازات 101 ۀماد
 ...« باشد یافته تحقق علیهمعلق   یا شرط آن که شودمی داده اثر ترتیب

تعقیب کیفری ندارد و اثر جزئی آن صرفا  در اجرای  ۀثیری در ادامأاز همین رو گذشت مشروط و معلق ت
 ب،یتعق مانع معلق یا مشروط گذشت» :کندمیبیان  101 ۀماد 1 ۀ تبصرمجازات خواهد بود. در این راستا 

 یا شرط تحقق عدم به منوط  گذشتقابل  جرائم در مجازاتی اجرا ی ول  ست،ین حکم صدور وی دگ یرس
 «.شودیم آزاد مناسب نیتأم قرار با هیعلمحکوم   صورت، نیا در. است هیعلمعلق  

 . تحلیل حقوقی گذشت 2

های حقوقی آثار متفاوتی در تحلیل توافقات تحلیل حقوقی گذشت و گنجاندن آن در یکی از قالب 
کردن گذشت به یک نهاد حقوقی گذشت دارد. همچنین متلبسکردن مسبوق بر آن و نیز امکان مشروط تلقی

آثار گذشت با احکام و شرایط آن نهاد حقوقی مرتفع شود.  جمیعشود تا خالء قانونی در خصوص باعث می
ثر ؤبرای مثال اینکه در موقوفی تعقیب اصالت را با گذشت بدانیم یا توافقات مسبوق بر آن، در آثار پسینی م

های زیر را روشن خواهد ساخت که آیا تخلف از توافقات میان شاکی و پاسخ پرسششود و واقع می
ی ضمانت اجرا  ،سؤالدانستن پاسخ به این ؟ و با فرض مثبتاست ضمانت اجراعنه اصوال  واجد مشتکی

بخش  گیرد؟ درکیفری قرار می یایک از شعب حقوقی تخلف از مفاد تراضی چیست و در صالحیت کدام
بودن عقد صلح و گذشت، ایقاعی ۀیک فرایند قضایی، مقایس ۀمثابگذشت به ،رو ذیل چهار مبحثپیش

 ایقاع مشروط، ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. ۀمثابگذشت و گذشت به

 یند قضاییایک فر  ۀمثاب. گذشت به2-1

قانون مدنی چنین  190 ۀنی و تشریفاتی است. از مادبندی عقود بر سه قسم رضایی، عیدر یک تقسیم
هم رکن الزم برای انعقاد قرارداد است و هم کافی و به پیرایه و  ،آید که حسب اصل، توافق دو ارادهبرمی

 بودن عقود است.فلذا اصل بر رضایی ؛تشریفاتی نیاز ندارد
های خاص باشد و تشریفات یا با واژه عقود تشریفاتی آن دسته از عقودی هستند که تراضی آن همراه با 

(. در فرض پژوهش که طرفین مسبوق 49:  1392آورد )کاتوزیان،  گرنه نفوذ حقوقی ندارد و التزامی به بار نمی
اند فارغ از آنکه این سنخ از تراضی را عقد معین یا نامعین بدانیم، باید به این موضوع بر گذشت، توافقاتی کرده

شاکی به مرجع  عۀن آن تراضی به عنوان یک عقد تشریفاتی که تشریفاتش همان مراجبپردازیم آیا پنداشت
اثر  أقضایی و اعالم گذشت است، موجه است یا خیر؟ به عبارتی آیا تعهدات و توافقات طرفین اصیل و منش

باشد و گذشت صرفا  یک تشریفات قضایی است که قانون گذار بر حسب سازوکارهای دادرسی آن را می
 ۀای برای اعالم همان ارادوری تلقی کرده است؟ چنانچه بپذیریم که گذشت صرفا  طریقیت دارد و وسیلهضر
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مشترکی است که سابق بر این میان طرفین حاصل شده است، موقوفی تعقیب اثر مستقیم تراضی میان طرفین 
ست. اعنه نیز ضروری  تکیکند و قبول مششاکی کفایت نمی  ۀشود و برای تحقق این اثر صرف ارادشکایت می

کرد و بر این اساس دیده را برای اسقاط حق تعقیب خود ملزم به توافق با بزهکار می بزه  دگذار بایپس قانون
یند قضایی و تحلیل ا یک فر  ۀکردن گذشت به مثابرسد تلقیمجرد گذشت شاکی کافی نخواهد بود. به نظر می

 یل زیر موجه نباشد:و تقلیل آن به صرف یک تشریفات ساده به دال
عنه اعالم گذشت کند، چون گذشت متعاقب یک عمل اوال  اگر شاکی بدون هیچ نوع توافقی با مشتکی

دانیم توانیم آن را تشریفات یک عمل حقوقی بپنداریم. در حالیکه مینمی ،حقوقی صورت نگرفته است
 شاکی اعتبار بخشیده است. ۀبه اراد 100 ۀار در مادذگقانون

ی آن، به معمو ۀخصوصی جرم بر جنب ۀگذار به جهت اهمیت جنبقابل گذشت که قانون جرائمثانیا  در 
وی قائل   ۀاین امتیاز و این اثر را برای اراد  ،خاصی از وقوع بزه مخدوش گردیده است  ۀدیددلیل آنکه حقوق بزه 

بی از مادنظر کند. این امر به تعقیب کیفری صرف ۀادام مبنی برشده است که بتواند از حق خود   100 ۀخو
تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی  جرائمدر گردد که »قانون مجازات اسالمی مستفاد می

 « خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
 بر این اساسرسی کیفری قانونی شکلی است.  ثالثا  قانون مجازات اسالمی قانون ماهوی و قانون آیین داد

بایستی در قانون آیین دادرسی به طریقیت آن اشاره  ،یند، تشریفات و امر شکلی بودا اگر گذشت صرفا  یک فر
در حالی که در مبحث سوم فصل یازدهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسالمی به بیان احکام   ؛شدمی

 گذشت شاکی پرداخته شده است.
لیل دیگری که در رد این فرضیه قابل طرح است، مربوط به ماهیت عقود و توافقاتی است که مسبوق بر د

بی برمیعنه منعقد میگذشت میان شاکی و مشتکی آید که شود؛ چنانچه گذشت از قواعد عمومی به خو
به صرف تراضی  د کهشواصل بر رضایی بودن عقود است و به نحو استقرائی از بررسی عقود نیز افاده می

. تنها برخی از عقود نظیر هبه، وقف، بیع صرف و رهن تحققشان منوط بر قبض شودد منقعد میطرفین، عق
 ۀبه این خصیص  772،  364،  59،  798اند و قانون مدنی در مواد  عقود عینی لحاظ شده  ۀ باشد که در زمرمی
 22  ۀشده به موجب مادتشریفاتی، خرید و فروش امالک ثبتهای دیگر عقود  است. نمونه  کردهتصریح    هاآن 

و نیز  1356جر مصوب أجر و مستؤقانون روابط م 19 ۀماد 2 ۀقانون ثبت و انتقال سرقفلی مذکور در تبصر
قانون اجرای احکام  114 ۀاز طریق مزایده باشد و در ماد دشده برای اجرای احکام که بایفروش اموال توقیف

 (. 50: 1392باشند )کاتوزیان، می د شده است،مدنی از آن یا
تواند گذار میقانون  ۀطرفین نیز عالوه بر اراد  ۀپاسخ داده شود که آیا اراد  سؤالبه این    الزم استبدین ترتیب  

. عقود رضایی تنها با استایجاد تشریفات باشد یا خیر؟ که پاسخ بدان مستلزم بررسی ارکان عقود أ منش
شوند. عقود تشریفاتی عالوه بر دو رکن عقود رضایی منوط به تحقق تشریفات خاصی ایجاب و قبول واقع می

 است و گرنه اصال  عقدی انشا نخواهد شد.
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توانند آن را معلق بر امری نمایند یا خیر؟ آیا طرفین میدر خصوص عقود رضایی فرضی مطرح است که 
. کردتوان به امر دیگری معلق انشا، عقد را نمی ۀدانان و فقها بر این است که در مرحلنظر مشهور حقوق

 انشاجزء اعتباریات است تعلیق در  انشابرخی از فقها با این استدالل که  1باطل است. انشاتعلیق در  بنابراین
(، برخی دیگر آن 108: 1/تا؛ حکیم، بی171: 1363/1خمینی، اند )موسویاز حیث عقلی ممکن دانستهرا 

تواند به چیز دیگری وابسته اند و معتقدند وجود فعلی یک شیء نمیرا نوعی احداث و ایجاد قلمداد کرده
راستا به عدم امکان عقلی در (. ایشان در این 441: 1429/1یزدی، ؛ طباطبایی112: 1373باشد )نائینی، 

دانان نیز اند. در میان حقوق انشا و عدم وجود انشای فعلی و عدم قابلیت استناد به اصل صحت استناد کرده
(، لکن 166- 165: 1340اند )امامی، برخی به صحت تعلیق در انشا به صورت واجب مشروط نظر داده

کنند یبرخی به عدم امکان عقلی تعلیق در انشا استناد م پذیرند ودانان تعلیق در انشا را نمیاکثر حقوق
دانان نیز عدم حرکت اراده و در نتیجه عدم تحقق عقد را ای از حقوق(. پاره 161: 1382لنگرودی، )جعفری 

، طرفین در انشارسد که با تعلیق در به نظر می (.74: 1386اند )شهیدی، دلیل بطالن تعلیق در انشا دانسته
با جزمیت صورت گیرد تا عقد محقق شود  بایددانیم ایجاب و قبول ی مرددند درحالی که میاصل تراض

 (.91: 1392)قبولی درفشان، 
 أنش. بدین ترتیب تنها تعلیق در م  کنندعلیه ثیر عقد را منوط و ملحق به تحقق معلق  أتوانند تطرفین می

لکن از عبارت   ؛طالن عقود معلق نداردقابل تحقق است و قانون مدنی حکم صریحی در باب صحت یا ب
نباشد واال  یگریموقوف به امر د انشاآن بر حسب  ریثأعقد منجز آن است که تدارد: »که مقرر می 189 ۀماد

توان به صحت عقود معلق حکم داد. در اذهان غالب قانون مدنی می 723و    10« وفق مواد  معلق خواهد بود.
افتد که کسی صحت عقد معلق وجود ندارد و در محاکم نیز کمتر اتفاق می ۀ درباردانان ما نیز تردید حقوق

بودن عقود، گفته و با عنایت به رضایی(. با اوصاف پیش59: 1395در این باب آغاز سخن کند )کاتوزیان، 
ت تشریفات چراکه عدم رعای  ؛باشدنظیر تعلیق در انشا می،  کردن عقود غیرتشریفاتیطرفین در تشریفاتی  ۀاراد

 و نه منشا موثر است. انشا ۀشود و به بیان بهتر تشریفات در مرحلدر عقود تشریفاتی مانع تحقق عقد می
نحوی که ضمن یکی از اعمال به ؛توان در قالب شرط نتیجه گنجانداز سوی دیگر تشریفات را حتی نمی

 ،زیرا شرط نتیجه  ؛خود انجام شودهحقوقی شرط گردد و مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خودب
یژ امور مادی را با اشخاص   ۀتواند چگونگی رابطیابد. تراضی میامور اعتباری است که به تراضی تحقق می  ۀ و

(، حال آنکه مراجعه به 139:  1395ساختن جهان خارج را ندارد )کاتوزیان ،  ولی توانایی دگرگون ؛تغییر دهد
شود که در قالب شرط نتیجه یک عمل مادی تلقی می  ،با فرض تشریفاتی بودنمرجع قضایی و اعالم گذشت  

 گنجد.نمی
 

. تفکیک میان تعلیق در انشا و منشا نخستین بار توسط شیخ انصاری مطرح شد و تا قبل از آن فقها تنجیز را مطلقا  شرط تحقق  1
منشا قائل نبودند و حداقل قول مشهور فقهای امامیه شرطیت تنجیز در عقود و  دانستند و تمایزی میان تعلیق در انشا و عقد می 

 مبطل بودن تعلیق بوده است. 
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که  ملحوظ شودتوانند یک عقد تشریفاتی توافقات مسبوق بر گذشت نمی ،با عنایت به مطالب فوق
 بخواهیم گذشت را تشریفات آن منظور کنیم.

 . مقایسه عقد صلح و گذشت2-2
قانون  752 ۀ(. ماد1628: 1363و آشتی و توافق است )عمید،  کردنصلح در لغت به معنی سازش

دارد: »صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع مدنی در باب صلح مقرر می
قانون مدنی عقد صلح هم  758 ۀمذکور و نیز ماد ۀاحتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.« وفق ماد

الوقوع ر مقام منازعات و هم در مقام معامالت به کار آید. صلح در مقام دعوای محقق یا محتمل تواند دمی
یند )جعفری  (. در صورتی که صلح 408: 1392لنگرودی، را صلح در مقام دعوا و صلح در مورد تنازع گو

و سازش در آیین تابع احکام خاص قانون مدنی  ،بخشیدن به دعوا انجام شودمنظور رفع تنازع و پایانبه
از اسباب زوال   یک(. از سوی دیگر ی373:  1393ست )کاتوزیان،  ا  دادرسی مدنی و قواعد عمومی قراردادها

قانون آیین دادرسی مدنی راجع به دعاوی خصوصی   178  ۀماد  است.  گریکدیدعوا با   نیسازش طرف  ،یدادرس
خاتمه  سازش نند دعوای خود را به طریقتوا در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتصریح داشته است: »

پس از ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی به شرح هر همان قانون،  14 ۀ« همچنین بر اساس ماد.دهند
یک از موارد ذکرشده، دادگاه رسیدگی را ختم کرده و به جای صدور رأی، مبادرت به صدور گزارش اصالحی 

، اعمال جرائمموضوع به نحو دیگری است؛ هرچند شأن عمومی  ،در خصوص دعاوی کیفری  .کندمی
قابل گذشت با  جرائماست، مقنن در  کردهدیده خارج متهم و بزه  ۀاراد ۀها را از دسترس توافق و دایرمجازات

 عمومی بزه، گذشت شاکی را موجب اختتام جریان کیفری دانسته است. ۀصرف نظر از جنب
گذار در قوانین و مقررات جزایی از عبارت مصالحه به اید به این پرسش پرداخت، با آنکه قانونحال ب

دفعات استفاده کرده است، آیا مفهوم عقد صلح در مقام منازعات مدنظر وی بوده یا آنکه صلح را در مفهوم 
 عرفی آن استعمال کرده است؟

ر تبیین حقیقت لفظ مصالحه راهگشا باشد؛ چه د 1قانون آیین دادرسی کیفری 82 ۀشاید مقررات ماد
آنکه توقیف آثار سازش و مصالحه به گذشت شاکی، معنای مصالحه را خارج از مرزهای مفهومی عقد صلح 

 کند.ترسیم می

 
  تعلیق  قابل آنها مجازات که هشت و هفت شش، درجه تعزیری جرائم در: »است داشته مقرر مصالحه . این ماده در خصوص1

  ماه دو حداکثر متناسب، تأمین اخذ با و خصوصی مدعی یا دیدهبزه  موافقت و متهم درخواست به تواندمی  قضائی مقام است،
  برای تواندمی  قضائی  مقام  همچنین. کند   اقدام جرم  از  ناشی  خسارت جبران  یا  شاکی  گذشت تحصیل  برای تا بدهد  متهم به  مهلت

.  دهد ارجاع میانجیگری برای ایمؤسسه یا شخص یا اختالف حل شورای به آنان توافق با را موضوع  طرفین، بین سازش حصول
  قابل   مذکور میزان به  و  بار  یک   برای فقط  اقتضاء صورت در ماده این در مذکور هایمهلت . نیست ماه  سه از  بیش میانجیگری مدت

 ...« شود می موقوف تعقیب باشد،  گذشت  قابل جرائم از موضوع  و  کند گذشت شاکی اگر. است تمدید
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مواد مختلفی در قانون مجازات اسالمی باالخص در کتاب قصاص به مصالحه اشاره کرده است؛ از  
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای ند: »ککه تصریح می  347  ۀجمله ماد

 «.دمصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کن طور مجانی یا باتواند بهمی حکم

 جرائمیک از شود، مصالحه به معنای توافق طرفینی در هیچبا استقرایی در مقررات جزایی مالحظه می 
 نهایتا  بلکه  ؛که بتواند مستقیما  باعث موقوفی تعقیب یا مجازات شود به رسمیت شناخته نشده است نحویبه

تواند باعث لح نمیعبارت دیگر صرف انعقاد عقد صه باشد. باثر آن موکول به گذشت شاکی می
بخشیدن به فرایند رسیدگی کیفری شود و مصالحه صرفا  از سنخ مذاکرات مقدماتی میان مجرم و شاکی پایان

 باشد.خصوصی جرم می
که صلح هم در زبان فقها و  باشد. در حالی ترین تفاوت عقد صلح با نهاد گذشت، ماهیت آن دو میمهم

یک طرف که همان  ۀمنوط به توافق طرفین است، گذشت صرفا  با اراد عقود و ۀهم در ادبیات حقوقی در زمر
باشند و با آنکه الزم می گذارد. هم عقد صلح و هم گذشت عمل حقوقی  اثر خود را به جای می ،شاکی است

، عدول از گذشت در مورد عدم کندتواند ایجاد خیار تخلف از شرط تخلف از شرط در عقد صلح صرفا  می
شاکی ـ  ۀنفسه فاقد اثر قابل مالحظه بوده و ارادرو مصالحه در امور کیفری فیایز است. ازاینتحقق شرط ج

 قابل گذشت ـ مناط اعتبار است.  جرائمدر 

 بودن گذشت . ایقاعی2-3
دانان آن را عملی شود. یکی از حقوقاثر حقوقی که با یک اراده انجام می انشاایقاع عبارت است از 

لنگرودی، و رضای یک طرف منشأ اثر حقوقی است )جعفری   انشاطرفه دانسته که به صرف قصد  قضایی و یک
 کننده هم قصد فعل و هم قصد نتیجه دارد. تفاوت بارز آن با عقد این است که(. در ایقاع اراده 100: 1392

 (.438: 1392منوط به تالقی دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی نیست )کاتوزیان، 
مقبول  هاآننبودن تفاوت دیگر این دو عمل حقوقی در آن است که برخالف قراردادها که اصل توقیفی

ب گذار بر حساند که قانونایقاعات اعمال حقوقی خالف قاعده و استثنایی بر اصل عدم والیت  ؛همگان است
توان بر (. تنها ایقاعات معین را می32:  1393زاده و کیانی،  شده است )فصیحی  هاآنضرورت قائل به وجود  

 هاآننحو استثنائی به گذار به ثر قلمداد کرد که قانونؤاعمال حقوقی مۀ حسب مصلحت و نیاز جامعه در زمر
ذکر گردیده  هاآناست و احکام خاصی برای ای از ایقاعات که در قانون معین شده اعتبار بخشیده است. پاره 

مانند: طالق، خیارات، اخذ به شفعه، احیاء اراضی موات و حیازت  ؛اندرا به همین اعتبار ایقاع معین نامیده
یژه دیگری از ایقاعات دیده می ۀ مباحات و... . در برابر ایقاعات معین پار ای در قانون شود که نام و احکام و

(. در خصوص 439: 1392مانند ایقاعات اذنی )کاتوزیان،  ؛قواعد عمومی نافذ هستند ندارند، ولی طبق
یسندگان اصل آزادی ایقاعات را نظیر اصل آزادی قراردادها پذیرفته اند ایقاعات نامعین برخی از نو

 بودن ایقاعات است. (، اما نظر مشهور بر توقیفی387: 1338لنگرودی، جعفری )
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قانون  100 ۀگذار تنها در مادگذشت تعریف قانونی نشده است و قانون آنکهبر این اساس با وجود 
بودن آن به دالیل شاکی بار نموده است، ایقاعی ۀمجازات اسالمی اثر موقوفی تعقیب یا مجازات را بر اراد

 ذیل موجه است:
است.  کردهبردن، احکام مربوط به آن را نیز ذکر گذار ضمن نامالف( گذشت ایقاع معین است که قانون

بودن آن در قانون تصریح نشده است، در خصوص برخی دیگر از ایقاعات نیز، نظیر هرچند به ایقاعی
ای نکرده است ولی جزء اشاره  هاآن ۀگذار به این خصیصخیارات، اخذ به شفعه و... شاهد آنیم که قانون

اند دانان و فقها نیز به ماهیت ایقاعی خیارات و حق فسخ اشاره کردهقروند. حقوایقاعات به شمار می
(. به 153:  1421؛ یزدی،  55:  1395؛ کاتوزیان،  2803:  1381لنگرودی،  ؛ جعفری 202:  1386)شهیدی،  

وجود ندارد و در  هاآنعبارتی برای تعیین ماهیت نهادهای حقوقی لزومی بر تصریح قانونی بر ماهیت 
بردن( توسط قانون کفایت که معین بودنشان مطمح نظر است، صرف شناسایی آن نهاد )نام  خصوص ایقاعات

عبارتی هکند و از این لحاظ نهاد گذشت در قانون مجازات اسالمی به رسمیت شناخته شده است. بمی
 دانان است.دکترین و حقوق ۀشناسایی ماهیت مفاهیم قانونی وظیف

های مدنی تحلیل کرد، ت گذشت و اینکه اصوال  باید آن را بیرون از قالببودن ماهیب( با توسل به جزایی
نبودن آن القای شبهه توان مستمسک قرار داده و در خصوص ایقاعیعدم تصریح به آن در قانون مدنی را نمی

اما در خصوص انشای یک اثر حقوقی از طریق  ؛کرد. بدیهی است تمام نهادهای جزایی معادل مدنی ندارند
 ۀراده، حصر عقلی عقود و ایقاعات در نظام حقوقی ایران قابل کتمان نیست. اینکه شاکی از حق خود بر اداما

کند. حال این اثر حقوقی که خود یک اثر حقوقی انشا می ۀکند، در واقع با ارادتعقیب کیفری صرف نظر می
باشد. همچنین وجود انسجام و  تواند داشتهعقال  ماهیتی جز ایقاع نمی ،با یک اراده حاصل شده است

در این مورد نیز صادق  ،باشدمهم هر نظام حقوقی می ۀهماهنگی بین نهادهای مدنی و کیفری که شاخص
توان به دلیل برد و نمیگذار واحد است و برای طراحی چنین نظامی از طرح کلی و واحد بهره میاست. قانون

 داد. هاآنی حکم به انفصال مفاهیم و ماهیت حقوقی طور کلای تفاوت میان اقسام حقوق، بهپاره 

 . گذشت به مثابه ایقاع مشروط2-۴
لکن در خصوص فرض  آشکار شد.بودن این نهاد کیفری از آنچه که در مبحث پیشین گذشت، ایقاعی

ی مسئله که ناظر به توافقات پیش از گذشت بود نیز ضروری است به این پرسش پاسخ دهیم که چه نوع ارتباط
یک ایقاع و توافقات ماقبل آن وجود دارد؟ یعنی چنانچه شروطی ذیل تراضی طرفین  ۀمیان گذشت به مثاب

م با أ برای گذشت مقرر شده باشد، مقام قضایی باید به اعالم منجز گذشت ترتیب اثر دهد یا آنکه گذشت تو
 تراضی مسبوق بر آن را مناط اعتبار بداند؟

گذاشتن آثار آن گردد، باید جای تواند مانع از بهبودن گذشت از حیث کیفری میبا توجه به آنکه مشروط
 گرفته به ایقاع یاد کرد؟تعلق  عنوان شرط  عنه بهمشترک شاکی و مشتکی  ۀتوان از این ارادکه آیا می  کردمالحظه  

 ت.سا ای در خصوص امکان اندراج شرط ضمن ایقاع ضروریذکر مقدمه سؤالبرای پاسخ به این 
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ض کرد و ابراء ماهیت حقوقی خود )ایقاع( را و  توان شرط ع  دانان معتقدند که در ابراء میبرخی از حقوق
(. بنابراین نباید بیم 253: 1390یابد )صفایی، ولی از جهت شرط نیاز به قبول می ؛دهداز دست نمی

کند و تابع زیرا ابراء ماهیت خود را حفظ می ؛شدن ابراء به عقد مانع از قراردادن شرط برای آن گرددتبدیل 
ای با د. عدهکننماهیت شرط خود نخواهد شد. در مقابل برخی دیگر معتقدند که ایقاعات تحمل شروط نمی

این  در(. 763: 1381لنگرودی، اند )جعفری صحیح دانستن شرط، آن را باعث تبدیل ایقاع به عقد دانسته
 (. 170:  1418خورد )طاهری،  بودن آن به چشم میل بودن شرط یا باطل و مبطمیان نظراتی در خصوص باطل 

یسندگان هم به تبدیل ابراء مشروط به صلح مع (. از 265: 1387)محقق داماد، د است تقیکی از نو
یی با نظر به مفهوم شرط به نظر می کند و این نوعی ارتباط و پیوستن چیزی به چیز دیگر می ۀرسد که افادسو

لذا مفهوم شرط از ارتباط و  ؛شودشرط به ذهن انسان متبادر می ۀ معنایی است که حسب ارتکاز عرفی از واژ
توان شرط دانست. به بیان دیگر الزام و التزامی که هر الزام و التزامی را نمیرو  پیوند جدایی ناپذیر است. ازاین

 «بالعقود اوفوا »در ارتباط با عمل حقوقی صورت نگیرد، خود عقد مستقل نامعین و مشمول عمومات 
یسندگان عللی چند بر عدم امکان اندراج شرط ضمن ایقاع برشمردهمی اند که شود. با این حال برخی از نو

 از: تندعبار هاترین آن مهم
 ؛ (450-451: 1375)شهیدی تبریزی،  قاعیا یطرفکی تیشرط با ماه ینیطرفمفهوم  یناسازگار . 1

یسندگان با تمسک به تعریف اهل لغت شرط را الزام و  :قاعیادر  تیضمنتصور  عدم. 2 برخی از نو
کردن ضمن ایقاع شمارند و شرطنحوی که بیع ظرف و شرط را مظروف آن میبه  ؛اندالتزامی ضمن بیع دانسته

 ؛ (149: 1415دانند )شیخ انصاری، را ناممکن می

با این استدالل که مضامین ایقاعات معموال  مربوط به امور عدمی هستند و  :معدوم  ۀاعاد امکان عدم. 3
وضع وجودی خواهد  ۀعلیه فسخ و انحالل ایقاع به معنای اعاددر صورت عدم انجام شرط از سوی مشروط

یی، بی  ؛(270-271تا: شد )موسوی خو
مفهوم طرفینی شرط با ماهیت   اگر مقصود از مغایرت  گفته اوال  در جهت توجیه مبنای نظری مطالب پیش

لکن  ؛که این امر از نظر ما نیز پذیرفته است استایقاع، لزوم ایجاب و قبول در خصوص شرط  ۀجانبیک
شود. به عبارت دیگر لزومی ماند و صرفا  با یک اراده تشکیل میمحل شرط از تحمل قبول مصون می ایقاع  

تسری یابد و از این حیث اندراج شرط   ،که همان ایقاع است  ندارد که ماهیت طرفینی شرط بر محل و موقع آن
بلکه  ؛از نظر فقها شرط صرف مقارنت و ظرفیت مجرد نیست ثانیا   د؛ایقاع ندار ۀطرفمغایرتی با ماهیت یک

 ،منظور التزامی است که در ارتباط با التزام دیگری باشد و ضمنیتی که مقصود از آن ظرفیت محض باشد
توان در ارتباط با آن التزام بالاثر است. ایقاع نیز الزامی است که می ،وان ظرف برای شرط باشدیعنی عقد به عن

دانیم که ایقاعات میا  ثالث ؛منون عند شروطهم« وفا کردمؤدیگری را گنجاند و حداقل باید به عمومات »ال
اخذ به شفعه و وصیت عهدی و... )فصیحی زاده و کیانی، از قبیل منحصر به ایقاعات اسقاطی نیست؛ 

1393 :50-39 .) 
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واقع عقد است با این تفاوت که در ارتباط با یک عمل حقوقی دیگر در همچنین نظر به ماهیت شرط که 
قانون  10ۀ امعین بر اساس عمومات »اوفوا بالعقود« و مادشدن عقود نشود و نیز به رسمیت شناختهانشا می

ید این مطلب نیز نه تنها طالق خلع ؤنماید که اصل اندراج شرط ضمن ایقاع را بپذیریم. ممدنی شایسته می
عقد فضولی، اباحه به شرط عوض، اسقاط حق  ۀ و مبارات، بلکه اشتراط ضمن عتق و شرط در ضمن اجاز

قانون مجازات   101 ۀباشد. به عالوه در مادیه، ابراء دین به شرط عوض و... میقصاص به شرط پرداخت د
گذشت باید منّجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده اسالمی تصریح شده است: »

 «شود که آن شرط یا معلق  علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.می
شود که امکان وجود شرط برای گذشت پذیرفته شده است. چنان نیست که ق افاده میفو ۀاز ماد

چراکه در این ماده اشاره   ؛طور مطلق شرط ضمن گذشت را باطل یا به کلی فاقد اثر بداندگذار کیفری بهقانون
. شودقق علیه آن محمشروط باید گذاشتنثیرأشده است که گذشت مشروط نیز قابل تحقق است؛ لکن برای ت

یک همین ماده اثر اندک و مهمی برای گذشت مشروط قائل شده است و آن همان  ۀ به عالوه در تبصر
 .استکردن اجرای مجازات به عدم تحقق شرط منوط

تواند ضمن اعالم گذشت صورت پذیرد یا آنکه می بایداینکه شرط به چه نحوی ابراز شود و آیا لزوما  
باید پاسخ   ،موضوعیت داردر  بودن یا غی، نزد مقام قضاییآن  بودنبودن یا شفاهییمطرح شود و آیا کتب  مستقال  

به طریق اولی شرط ضمن آن  ،ستاو مهم امکان احراز قاضی  داردکه اعالم گذشت طریقیت  همان طورداد 
 ابراز شود. ،تواند به هر طریقی که قابل اثبات باشدهم می

تا اینجا اجماال  پذیرفتیم که اشتراط ضمن ایقاع پذیرفتنی است و شرط به هر نحوی از انحاء که برای 
قبل  ،رض مسئلهدر ف شدهمقام قضایی احراز شود، قابل ترتیب اثر است. لکن با عنایت به اینکه توافق حاصل 

یی الزام  بودن شرط ابتدایی در فقه محل تردید است، برای تبیین آوراز گذشت محقق گردیده است و از سو
 امر به ذکر توضیحاتی در خصوص شروط خواهیم پرداخت.

 شرط به معنی عام خود )التزام(، در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد:
 شود.. بعد از عقد ملحق به آن می3 ؛شودضمن عقد شرط می .2 ؛شود. پیش از عقد واقع می1

شود، خواه موضوع شرط تبانی از قسم نخست است. شرط ابتدایی شرطی است که پیش از عقد واقع می
آن گفتگو کنند و التزام قطعی را منوط به  ۀ و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن سازند یا دربار گیردقرار  انشا

و دو طرف هنگام  شودعقد نمایند. در این فرض هرگاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش  ۀ رتراضی دربا
شود و التزام، اثر میها بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد: گفتگوها و وعدهتراضی از آن غافل بمانند، بی

گیرد. به بیان دیگر، اگر ارتباط رار میعنوان قراردادی جداگانه مورد مطالعه قاگر مفاد آن امر خارجی باشد، به
شود در ذهن قطع گردد، عقد را آن بسته می ۀ بین تراضی یا گفتگوی پیش از عقد با آنچه پیمان اصلی دربار

 باید مستقل و جدای از آن شمرد.



 / احمدزاده و مشایخی  آن آثار  و  مشروط گذشت یحقوق  لیتحل

 

35 

»شرط هرگاه عقد بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود، شرط را در اصطالح »شرط بنایی« یا 
آور لزوم رعایت و آثار آن بین فقها اختالف نظر است: مشهور چنین شرطی را الزام ۀ نامند و دربارتبانی« می

 اند.بینند و حتی از بعضی نقل شده است که ادعای اجماع بر آن کردهدانند و ذکر در عقد را ضروری مینمی
اموری باشد که به حکم عرف عقد   ۀ زمر  درنی  اند و چنانچه شرط تباگروه دیگری نیز قائل به تفکیک شده

شروط ضمنی  ۀ بودن ثمن( و در زمربر آن داللت کند )مانند تعادل عرفی بین عوضین و سالمت مبیع و نقد
بودن وصف دو عوض( از این لحاظ درآید، یا از اموری باشد که صحت عقد منوط به آن باشد )مانند معلوم 

گردد. ولی در و الزام آور است و تخلف از آن موجب خیار فسخ می شوددر شمار بناء نوعی محسوب می
سایر موارد تبانی دو طرف بدون ذکر صریح یا ضمنی آن در عقد هیچ اثری ندارد. گروه دیگری، این تفصیل 

دانند، خواه پیش از عقد موضوع التزام شرط را در حکم ذکر در متن عقد می ۀ اند و تبانی درباررا رها کرده 
گاه باشد و بر مبنای این  ۀ ری قرار گیرد یا درباردیگ ذکر آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آ

گاهی توافق انجام شود )کاتوزیان،   (. 125- 126: 1380آ
آوری شرط ابتدایی به تعریفی دانان در خصوص اعتبار و قدرت الزامقابل ذکر است که نظر فقها و حقوق

اند و وابستگی تام دارد. برخی نظیر شیخ انصاری شرط را مطلق الزام و التزام دانسته ،اندکه از شرط پذیرفته
دانند. برخی نظیر امام خمینی )ره( شرط را به معنای الزام و نحو حقیقی میرو شامل شرط ابتدایی بهایناز 

-96:  1388انند )صابریان،  دالتزام ضمن بیع دانسته و بدین ترتیب شرط ابتدایی را مشمول تعریف شرط نمی
 د(. با تعریفی که از شرط گذشت و عنصر ارتباط و وابستگی میان آن و عمل حقوقی مالحظه شد، بای95

(. از نظر یکی 39:  1393زاده و کیانی،  التزامات ابتدایی را تخصصا  خارج از موضوع شرط دانست )فصیحی
یسندگان، قانون  از  تخلف و یتؤر خیار: تبانی را موجه دانسته است آوری شروطمدنی نیز نظر الزام از نو

 تصریح قانون مدنی 1128 ۀماد. است معامله مورد اوصاف ۀ دربار بنایی شروط از ایچهره  واقع در وصف
 مذکور طرف که شود معلوم  عقد از بعد و باشد شده شرط خاصی صفت طرفین از یکی در هرگاه»: کندمی

 شده تصریح عقد در مذکور وصف خواه بود، خواهد فسخ حق مقابل  طرف برای بوده، مقصود وصف فاقد
  «باشد. شده واقع آن بر ا  نیمتبا عقد یا باشد

 پیروان:  کرد  تایید  باید  است،  سازگارتر  تشریفات  قید  از  رهایی  و  اراده  حاکمیت اصل   با  که  را،  انتخاب  این
 اجماع وجود ادعای تنهانه معاصر، فقیهان میان در ابتدایی شروط و تبانی« »شروط  لزوم و اعتبار روزافزون
 عقد در تبانی شروط که ادعا این وانگهی. اندازدمی خطر به نیز را  آن شهرت  کند،می  اعتباربی را  مخالف

 یتؤر خیار و اشتباه ۀنظری و معامله در بودن »جهت« نامشروع اثر جمله از احکام از ایپاره  با است، اثربی
 »تراضی«  از  شرط  آور  الزام  نیروی  اگر  که  گذاردمی  پاسخبی  را   سؤال  این  و  نمایدمی  مخالف  وصف  از  تخلف  و

 قرار اعتنا مورد مشترک« »قصد مبنای و باشد الزم شرط  نفوذ برای عقد در ذکر باید پس چرا  گیرد،می مایه
 نگیرد؟
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 است  این  فرض  نیز  تبانی  شروط  در  است.  توافق  ۀزمین  تمهید  و  تفاهم  ایجاد  الفاظ  نوشتن  یا  گفتن  از  هدف
 تراضی مبنای و آمده بدست احوال و اوضاع یا عرف داللت راه از یا مقدماتی گفتگوهای راه از تفاهم این که

 ( 127-128: 1380گرفت؟ )کاتوزیان،  نادیده را  اراده بروز رۀ چه این باید چرا  پس. است گرفته قرار
میان فقها و  هاآنآوری چنانچه مالحظه شد در خصوص اطالق حقیقی شرط بر شروط تبانی و الزام

اند. حتی اگر دانان محل اختالف است و هر یک دالیل متعددی را برای اثبات مدعای خود آوردهحقوق
نیازی نیست حکم بخواهیم عنصر ارتباط و پیوستگی میان عمل حقوقی و شرط را در تعریف آن لحاظ کنیم 

بلکه در وجود ارتباط همین   ؛اندطور که برخی گفتهشروط دهیم، آن ۀ به خروج موضوعی شرط ابتدایی از زمر
که در سایر شروط  همان طوربس که اگر نبود آن شرط، شاید طرفین دیگر رغبتی به انعقاد قرارداد نداشتند، 

ثردانستن ؤرف الزام و التزام نیز زمینه را برای مضمنی و پسینی محقق است. با این حال تعریف شرط به ص
 آورد. شرط تبانی بر گذشت فراهم می

مابین عنه در روابط فیآوری توافقات میان شاکی و مشتکیالزام  از تحلیل ماهیت حقوقی گذشت اجماال  
خصوص تخلف ی حقوقی که در ضمانت اجرا آوری عالوه بر حاصل شد. حال باید دید که آیا این الزام هاآن 

ثیر قرار دهد؟ أتواند فرایند دادرسی کیفری را تحت تاز شروط در قواعد عمومی قراردادها مقرر است، می
دانستن آن بر گذشت ملزم کرد؟ در مبحث پیش ثرؤطوری که بتوان مقام قضایی را در احراز قید و شرط و مبه

 ه خواهیم پرداخت.ألرو به این مس

 ذشت ثیر شرط تبانی بر گأ. ت3
باطنی باشد. بر اساس  ۀظاهری منطبق بر اراد ۀطور نیست که اراددر انشای یک عمل حقوقی همواره این

اعمال حقوقی قصد افراد است و اصوال  الفاظ و اشارات  ۀباطنی، عنصر اصلی سازند ۀحاکمیت اراد ۀنظری
نظر بوده و از اقوال برخی فقها نیز  ید همینؤ»العقود تابعه للقصود« نیز م ۀباشد. قاعدو... کاشف از آن می 

 191 ۀ(. ماد591: 1413دانند )مفید، شود که صرف تراضی متعاقدین را در انعقاد عقد کافی میاستنباط می
بودن به چیزی به شرط مقرون  انشا شود به قصدعقد محقق میکند: »قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می

 ۀتوان اصالت ارادمی 463، 218، 65، 196 ۀمواد دیگر نظیر ماد ۀمجموع« که از که داللت بر قصد کند.
باطنی یا حقیقی  ۀدانان معتقدند ارادکه بسیاری از حقوق همان طور ؛باطنی را در اعمال حقوقی احراز کرد

؛ 180-181: 1340باشند )امامی، دهد و طرق مبرز آن کاشف از قصد و رضا میاساس قصد را شکل می
 (. 245: 1388/1ن، کاتوزیا 

باطنی وی وجود دارد و این احتمال  ۀدر موضوع حاضر نیز احتمال تعارض میان اظهارات شاکی و اراد
زیرا شاکی برای فرار از این مقرره و برداشتن   ؛شودقانون مجازات اسالمی تشدید می  101ماده    ۀ به جهت مقرر

کند. بدین ترتیب در تطابق یدوشرط اعالم میثیرگذاری گذشت، آن را به صورت بی قأمانع از پیش روی ت
میان گذشت و اعالم آن صور گوناگونی متصور است: نخست آنکه، گذشت و اعالم گذشت هر دو مطلق 

دوم آنکه، گذشت مشروط باشد و به  ؛شودمی صورت قرار موقوفی تعقیب به درستی صادر باشند. در این
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یابد و تنها اثر ا تا تحقق شرط، تعقیب و رسیدگی ادامه میهمان نحو مقید و مشروط اعالم شود. در اینج
 ،سوم آنکه، گذشت مشروط باشد ؛علیه استمعلقیا حداقلی آن موقوفی اجرای مجازات تا حصول شرط 

نحو مطلق اعالم شود. این فرض محل تنازع و بحث پژوهش حاضر است که در ادامه به تشریح آن لکن به
یکرد تفسیری در خصوص اعمال شرط نسبت به گذشت حائز اهمیت است: پردازیم. در این می قسم دو رو

اوال  شاکی با اعالم منجز گذشتی که مبتنی بر شروطی بوده است، به نوعی از توافقات پیشین صرف نظر کرده 
صورت مثل آن است در این د؛واند از عمل به شرط صرف نظر کنتله مینیز مشروط 244 ۀاست و وفق ماد

مبین انصراف   ،شودنحو مطلق ابراز میکه این شرط در معامله قید نشده است. بنابراین گذشت مشروطی که به
قبلی آن دو و  ۀتواند مستقل از اراددیده، نمیدوم آنکه اعالم گذشت از سوی بزه  ؛ارادی شاکی از شرط است

واقع یک در  ی،نظام عدالت کیفرهرچند بدون شرط در محضر ، توافق صورت پذیرفته باشد و اعالم گذشت
اند که رضایت بدون شرط اعالم شود. در این ولی در این حالت آن دو توافق کرده؛ گذشت مشروط است

شود. اما چون شاکی رضایت اعتباری گذشت در حاق واقع میحالت ظهور فساد در شرط ابتدایی موجب بی
تبع عدم تحقق شرط مستلزم بودن و بهپس مشروط  ،است  کردهقید و شرط به دادگاه اعالم  خود را به صورت بی

 اثبات است.
مورد شخصیت فردی در اثر بزه توهین  زیرا در فرضی که مثال   ؛احتمال اول چندان هم موافق واقع نیست

کند که در حضور همان اشخاص از وی  تعهد می دیدهبزه گردیده و موهن برای اخذ رضایت  تعرض واقع
گیرد، عنه پرداخت مبلغی را در برابر شاکی به ذمه میآنکه در جرم تصرف عدوانی، مشتکی  عذرخواهی کرده یا

اصوال   .کندشاکی با نظر به اینکه متهم به تعهدات خود در قبال وی عمل خواهد کرد، اقدام به گذشت می
اسا  اجرای وی اس ۀ شاکی جدا و منصرف از تراضی سابق نیست؛ چه آنکه علت گذشت شاکی و انگیز ۀاراد

ای بر انصراف وی از شرط تواند اماره عنه بوده است. بنابراین اعالم مطلق گذشت نمیشرط توسط مشتکی
کند و این در تر جلوه میشاکی باشیم، احتمال دوم موجه ۀمحسوب گردد. حال آنکه اگر در مقام تفسیر اراد

یژه باطنی قابل دفاع خواهد بود. به ۀراستای حاکمیت اراد شاکی از اعالم  ۀ انگیز ،که ذکر کردیم همان طورو
 باشد.قانون مجازات اسالمی می 101 ۀمادۀ مغایر واقع، فرار از تبعات مقرر

باطنی افراد ندانسته و اظهارات  ۀتواند خود را مکلف به احراز قصد و ارادبا این حال مقام قضایی می
همان برای صدور قرار موقوفی تعقیب یا ابقای آن مکفی بداند یا آنکه  ،شودکه ابراز می همان طورشاکی را 

که در سایر موارد از جمله اقرار و شهادت است، دادرس صحت این گونه اخبار را با ترازوی علم خود با  طور
با  ،کندکه از انشای اثر حقوقی اخبار میی سنجد، به بررسی تطابق اعالم رضایتنظر به امارات و قرائن می

االمکان در صورت احراز و اثبات تعارض آن دو از گذشت رفع اثر ماهیت حقیقی گذشت پرداخته یا حتی
 کرده و مجددا  تعقیب و رسیدگی را از سر بگیرد.
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یکرد اخیر  ثر از أموقوفی تعقیب متۀ پاسخ دهیم که قرار صادر سؤالبه این  الزم استبرای پذیرش رو
شده در بینییک از طرق پیشقابل نقض است؟ ثانیا  نقض قرار مزبور با کدام  اعالم گذشت بی قیدوشرط اوال  

 قانون میسر است؟
نحو اطالق از گذشت مشروط یاد کرده است و بر این اساس به  101 ۀگذار در مقام انشای مادقانون

حاکمیت  ۀنظری. ضمن آنکه مطابق استوی  ۀبودن گذشت اعم از قصد واقعی شاکی یا اعالم ارادمشروط
ظاهری او  ۀبر اراد ،باطنی شاکی که به نحو مشروط بوده است ۀاصوال  اراد ،باطنی که شرح آن گذشت ۀاراد

یت دارد.  که بی قیدوشرط ابراز شده است، اولو
های اعتراض به قرار در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. مطابق در مورد پرسش دوم راه

قرار موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی ظرف مهلت ده روز برای اشخاص مقیم   اخیرقانون   270  ۀبند الف ماد
 ایران و یک ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل اعتراض است.

شود که شاکی به بودن گذشت در حاق واقع احراز میلکن این راه حل ناتمام است؛ زیرا زمانی مشروط
تعهدات قراردادی خود درصدد رفع اثر از گذشت برآید که معموال  مدتی فراتر عنه از تخلف مشتکی ۀواسط

اصوال  جهات ؛ زیرا  دادرسی نیز در این موضوع مسدود است  ۀهای مقرر در این ماده است. مسیر اعاداز مهلت 
 شدهادرست و قرارهای صا  هاقانون آیین دادرسی کیفری منحصر به احکام دادگاه 474  ۀدادرسی در مادۀ  اعاد

ی قطعی أ قضائیه ر ۀس قوئیکه ردر صورتیمقرر داشته است: » 477 ۀدادرسی ندارند. البته ماد ۀقابلیت اعاد
یز اعاد دادرسی، پرونده را به  ۀصادره از هر یک از مراجع قضایی را خالف شرع بین تشخیص دهد با تجو

یابند رسیدگی و این امر تخصیص می برای قوۀ قضائیهدیوان عالی ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس 
حتی اگر  1ی به کار رفته است که اعم از حکم و قرار است.أ ر ۀ...« در این ماده کلمی قطعی صادر شودأ ر

این طریق از ، مورد پذیرش باشد قوۀ قضائیهدادرسی در مورد گذشت مشروط از طریق ریاست  ۀامکان اعاد
گیرد و ست که بیشتر در موارد نقض حقوق عمده صورت میا دادرسی ۀجمله طرق استثنایی و خاص اعاد

 العاده، موردی و دور از دسترس است.بسیار فوق
قانون آیین دادرسی کیفری برای مراعی نگه داشتن گذشت مشروط وجود  79 ۀراه حل دیگری در ماد

عنه طبق قیب کند تا اگر مشتکیتواند بدون اعالم گذشت، تقاضای ترک تعدارد. بر اساس این ماده شاکی می
سال بتواند مجددا  تعقیب متهم را درخواست کند. این ابتکار با تمام قیود تعهدات خود عمل نکرد، ظرف یک

تر است و هم دستگاه قضایی را از وضعیت بالتکلیفی در خصوص پرونده و شرایطی که دارد به نظر مناسب
ی مناسبی برای تخلف متهم از تعهدات قراردادی خود داشته تواند ضمانت اجرا رهاند و هم شاکی میمی

 
یسندگان از برخی نظر . از1  شودنمی  پذیرفته دادرسی اعادۀ قرارها مورد  در و بوده پذیرامکان احکام به نسبت تنها دادرسی اعادۀ نو
 . (105: 1394  خالقی،)
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گاه سازند تا از اختالفات پسینی  باشد. شایسته است مقامات عدالت کیفری شاکی را از وجود چنین امکانی آ
 پیشگیری شود.

 تحصیل گذشت منجز شاکی فراهم ۀنیز امکان دیگری را برای نحو یادشدهقانون  82 ۀهر چند ماد
شش تا هشت این ماده را   ۀتعزیری درج  جرائمبودن مجرای آن به  های زمانی و نیز مضیقحدودیتم  ،آوردمی

کند تبدیل می  گذشت در برخی جرائممسکنی بر درد تعارض گذشت مشروط و اعالم بی قید و شرط  به  صرفا   
 تواند کامال  راهگشا باشد.و نمی

له پژوهش أباشند و ما را از بحث در مورد مسمی نحل جایگزی قابل ذکر است دو راه حل اخیر صرفا  راه
ثردانستن شرط ؤهای ناشی از مگفته همچنان درصدد آنیم که مصالح و هزینهکنند. با اوصاف پیشنیاز نمیبی

نفع ارزیابی کرده و از این رهگذر بهترین راهکار حقوقی را با های ذیکردن گذشت را بر گروه یا منجز تلقی
 دیده و جامعه ارائه دهیم.لحاظ حقوق بزه 

 دیدهبزه. آثار گذشت مشروط بر حقوق 3-1
شرط اعالم وقیدنحو بیدیده گذشت خود را بهاینکه بزه  ۀپوشی دادرس از توافقات طرفین به بهانچشم

عنه از حق های مشتکیچراکه وی مبتنی بر وعده ؛آورداست، زمینه را برای تضییع حقوق وی فراهم می کرده
شاکی دیگر  ،عمل نپوشد ۀعنه در آن توافقات جاماست و اگر تعهدات مشتکی کردهتعقیب خود صرف نظر 

عنه نیز منتفی خواهد بود و این خود مجالی برای بزهکار تعقیب کیفری نداشته و الزام مشتکی  ۀتسلطی بر ادام
نیت استفاده از حسنبعضا  با سوء بلکهنشود، تعرض به حقوق دیگری مجازات  ۀواسط تنها بهاست تا آنکه نه

بار به دلیل تفسیر نادرست قضایی طور مضاعف و ایندیده بهوی را مغبون سازد. بدین ترتیب بزه  دیدهبزه 
 1.شودمیواقع  تضییعحقوقش مورد 

 ،دیده بر حیثیت عمومی جرمر ترجیح حقوق بزه گذار بقانون  نظرقابل گذشت    جرائمدر    گفته شد  کهچنان
را حمایت  جرائمتوان اصل تفسیری در این دسته از طوری که میبه ؛تعلق گرفته است ،حقوق عموم جامعه

 2دیده دانست یا آنکه حداقل در این موارد دست از تفسیر به نفع متهم کشید.از بزه 
 ؛ها متحمل شودترین آسیب را در این نوع از پروندهدیده کمبه سمتی حرکت کنیم که بزه  الجرم بایدلذا 

دانستن شرط تبانی بر گذشت راهی برای اعتراض شاکی ثرؤولی این بدان معنا نخواهد بود که لزوما  با م

 
دیده رضایت وی را  . موردی را تصور کنید که متهم با تعهد به جبران خسارت در بزه تخریب و پرداخت خسارات وارده به بزه 1

قید و شرط خود را در پی چنین تعهدی به دادگاه اعالم و قرار موقوفی تعقیب صادر و دادنامه بدون  جلب و شاکی رضایت بی 
دیدگی سابق، امروز نیز مغبون  رغم بزه شود. حال پس از مدتی متهم از انجام تعهد خود سر باز زده و شاکی به اعتراض قطعی می 

 پذیرتر از بزه به وقوع پیوسته است. شاکی به مراتب سرزنش  تردید سوء استفاده از اعتماد و فریبواقع شده است. بی 
گذار در اکثر نهادهای کیفری  قانون آیین دادرسی به حیثیت خصوصی ناشی از جرم نیز پرداخته است و اهتمام قانون   9و   8. مواد 2

یق و... بر حراست از حقوق بزه   باشد. ضرر و زیان وی می دیده با جلب نظر شاکی یا جبران از قبیل تخفیف، تعلیق، تعو
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م گذشت منجز، های پیشینی از قبیل تمهید مقرره یا گوشزد شفاهی عواقب اعالحل بینی راهبگشاییم. پیش
 تر است.دیدگی مضاعف شاکی مناسببرای جلوگیری از بزه 

عنه برای فرار از عواقب گذشت مشروط که همان عدم روی دیگر سکه آن است که شاکی و مشتکی
 هاآنبینی کنند که گذشت منجزا  اعالم شود و از این طریق خود موقوفی تعقیب است، در توافقات اولیه پیش

دیده از آن توافق حاصل کنند و اکنون که نفع بزه ستگاه قضایی مشتبه کرده و واقعیت را کتمان میامر را بر د
 ۀخواهد تعقیب کیفری را مجدد به جریان بیندازد. با این استدالل باید وی را از امکان ادامنشده است، می

ات خالف واقع خود به تعقیب محروم ساخت و این به همان جهتی است که وی دستگاه قضا را با اظهار
 1گمراهی کشانده است.

 . آثار گذشت مشروط بر دستگاه قضایی 3-2
دادن قاضی برای ترتیب اثر ۀشده توسط دستگاه قضایی و ارادای با مختصات گفتهبه فرض پذیرش پرونده

 در ابعاد موضوع مداقه کرد. الزم استبه شرط ابتدایی 
مجازات   اجرای  کند و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفیم گذشت میوقتی شاکی منجزا  نزد مقام قضایی اعال

مابین وی و شود و بعد از مدتی مجددا  با استناد به توافقاتی که فیمی حسب مورد در دادسرا یا دادگاه صادر
قانون مجازات اسالمی  101 ۀکند تا با تمسک به مادعنه بوده است، به دستگاه قضایی مراجعه میمشتکی

انداختن مجدد تعقیب ت را مشروط و تابع همان احکام بداند، چه مشکالت و عوارضی از به جریانگذش
هایی وجود چه هزینه  یدیده و رسیدگی به دعوای شاکی خصوصمین حقوق بزه أت  در مقابل    ایجاد خواهد شد؟

 دارد؟ 
ی به سایر دعاوی، به رفتن زمان دستگاه قضایی برای رسیدگ دادرسی، از دست ۀها، اطالکثرت پرونده

هایی تواند منجر به افزایش هزینهمی ،رسیدگی خارج شده است ۀای که از پروسانداخن مجدد پروندهجریان 
 شود.می تحمیلبه جامعه  در نهایتشود که 

 
. مطابق اصل مقابله با مخاطرۀ اخالقی، یک نهاد حقوقی )مانند یک قانون یا یک قرارداد( نباید چنان امتیازی برای یک فرد مهیا 1

 مباالتی و در نتیجه، خطر ورود زیان به خود یا دیگران را افزایش دهد. احتیاطی یا بی کند که احتمال بی 
ین مقرره ر قانون رسد اگ به نظر می   نحوی که در حین وضع مقصود وی جلوگیری از  ایجاد  های قانونی حکیم بدانیم به گذار را در تدو

ای عمل کرد که راه را برای هر گونه گریز از  گونه هرگونه ابهام و نیز اشکال در فرایند اجرایی و قضایی است، باید در تفسیر مواد به 
شوند و در فرض پیش رو شاکی با علم به تبصرۀ  با توجه به اینکه همگان عالم به قانون فرض می های قانونی مسدود کنیم. مقرره
بیند،  اقدام به گذشت منجز کرده است، نباید طریقی بر وی گشوده شود که اکنون که نفع خود را در گذشت منجز می 101مادۀ 

دن مجرم حاصل نشد، گذشت خود را مشروط بشمارد و خواهان  موقوفی تعقیب بگیرد و بعدا  که منافعش به جهت وفای به عهد نکر
تواند جاری شود و برای جلوگیری از مخاطرۀ افتادن مجدد تعقیب و مجازات شود. این اصل در تحلیل مسئله نیز میبه جریان

 اخالقی افراد در استفادۀ دوگانه از یک مقررۀ قانونی مقام قضایی را رهنمون سازد. 
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های ناشی ریسک انجام یک عمل و نیز مسئولیت  خطر )ریسک(،ۀ  تخصیص بهین  مطابق اصل اقتصادی
توانسته است از بروز آن خطر و خسارات ناشی از آن کمتری می ۀشود که با هزیناز آن بر شخصی بار می

(. بنابراین اگر تردید باشد که از بین چند عامل Chapman, CB, Ward, 1994: 537جلوگیری کند )
قراردادی، یک ریسک قراردادی مشخص، باید به  ۀانسانی، مسئولیت جبران ضرر با کیست یا در یک رابط

یکرد تحلیل اقتصادی حقوق به کمک اصل تخصیص بهینه خطر، یک از متعاقدین کدام تحمیل شود، رو
توانسته از بروز خسارت یا وقوع ریسک جلوگیری کمتر میۀ داند که با هزینمسئولیت را متوجه شخصی می

کمتری  ۀتوانسته با هزیندیده میکه آیا بزه  مهم پرداختله باید به این أ. مطابق این اصل در فرض مسکند
از بروز این ریسک جلوگیری کند یا آنکه ( مابین نزد مقام قضاییاعالم گذشت مشروط و اشاره به شروط فی)

 ؟اجتناب کنددادن به گذشت مشروط وی از پیامدهای بعدی دستگاه قضایی با ترتیب اثر
داند حقیقتا  شروطی در قصد مشترک آنکه می  وجود  باکردن گذشت  دیده با منجز اعالمرسد بزه به نظر می

تواند تنها با های فراوانی را برای جریان مجدد دعوا ایجاد کند و شاکی میتواند هزینهایشان وجود دارد، می
اشاره به شروط حین اعالم گذشت یا استفاده از طرقی نظیر درخواست ترک تعقیب از وقوع این ریسک 

خواهد بود و وی  حاضر ۀدیده به مراتب کمتر از مراجع قضایی در مسئلکرد بزه نهجلوگیری کند. بنابراین هزی 
با سهولت بیشتری امکان پرهیز از عواقب بعدی گذشت منجز را خواهد داشت. شایان ذکر است مسئولیت 

گاهیمباالتی را برای دستگاهفضای بی نبایدها دیده در این دست پروندهبزه  در  دادنهای حاکمیتی جهت آ
 به مردم فراهم کند. این خصوص

 نتیجه
دانستن عقد نامعین مقدم بر گذشت به جهت تعلیق در انشا پذیرفتنی نیست و نیز . فرض تشریفاتی1

بخشیدن گذار و هدف وی از اثریند اداری با فحوای کالم قانونا دادن به گذشت و تقلیل آن به یک فرطریقیت
 مغایرت دارد. قابل گذشت جرائمشاکی در  ۀبه اراد
شروطی   ،شودعنه واقع می. ماهیت گذشت ایقاع است و توافقاتی که مقدم بر آن میان شاکی و مشتکی2

 کند.دیده مبتنی بر آن اعالم گذشت میهستند که بزه 
آور محسوب کرد که تنها از حیث زمانی مقدم بر عمل شروط الزام ۀتوان در زمر. شرط تبانی را نیز می3

 قبلیمشروط به تراضی  واقعدر حاق  کردنشود و از این جهت در فرض حاضر گذشتع میحقوقی واق
 باشد.می

اخالقی   ۀ شرط در فرایند کیفری مغایر اصل مقابله با مخاطروقیددانستن شروط با وجود اعالم بیثرؤ. م4
اش آنکه حداقل فایده با وجودآورد و قانونی را برای شاکی فراهم می ۀنابجا از مقرر ۀاست و امکان استفاد
کند که قابل تبع جامعه ایجاد میهای فراوانی برای دستگاه قضایی و بههزینه ،دیده استحمایت از حقوق بزه 

 اغماض نیست.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305048394900469#!
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توانسته میکمتری  ۀدیده با اعالم مطابق واقع با صرف هزینخطر، بزه  ۀموجب اصل تخصیص بهین. به6
 وی خواهد بود. ۀعهده لذا مسئولیت این ریسک ب ؛از بروز پیامدهای بعدی جلوگیری کند

یسندگان به شرح زیر است: آمدهدستبهبنا بر نتایج   راهکارهای پیشنهادی نو
 ؛کردن عواقب اعالم منجز گذشت توسط مقامات عدالت کیفری هنگام اخذ اظهارات شاکی. گوشزد 1

عنا که اگر بعدا  وجود قیود و شروطی برای گذشت اثبات شود، بدان هیچ ترتیب اثری داده نخواهد بدین م
 شد.

اند به عنه کردهساختن شاکیانی که گذشت خود را منوط به انجام تعهداتی از سوی مشتکی. رهنمون2
جود شرایط مقرر در در صورت و قانون آیین دادرسی کیفری  79 ۀسوی نهاد ترک تعقیب کیفری مقرر در ماد

 آن ماده. 
ی 3 برخورد با گذشت  ۀگیری در خصوص نحومنظور تصمیمواحد برای مقامات قضایی به ۀ. ایجاد رو

نحوی که حداقل از اخذ تصمیمات مختلف نامه بهنحو منجز اعالم شده است در قالب آیینمشروطی که به
 در این خصوص جلوگیری شود.

 ۀعنه از تعهدات خود و اعالم منجز گذشت، از ادامهت تخلف مشتکی. راهنمایی شاکیانی که به ج4
علیه به انجام شرط و در صورت به طرح دعوای حقوقی مبنی بر الزام مشروط ،انددادرسی کیفری بازمانده

 عدم امکان الزام، تقاضای جبران خسارت.
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