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Abstract
In the Code of Criminal Procedure and the Islamic Penal Code the legislator's
approach is to prioritize the public aspect of crime over the private aspect. As
the legislator in Article 8 of the Code of Criminal all crimes have a divine
aspect and in the Islamic Penal Code, the principle is that crimes are
unforgivable. In fact, in committing any crime, instability in the public order of
society is presumed. In this research, the forgivable and unforgivable crimes in
the Iranian penal system have been studied analytically-descriptively.
Consequently, the legislator's approach in not determining the exact criteria in
the separation of these crimes, ambiguity in crimes that are legally forgivable,
development of jurisdiction of the two criminal courts, ambiguity in how to
determine the punishment for committing the crime of theft and fraud in Article
11 of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment, approved in 1399,
failure to pay attention to public order in forgiving some important crimes such
as fraud that disrupt public order and the privatization of criminal justice is
considered inefficient.
Keywords: Forgivable crimes, Unforgivable crimes, Public aspect of crime,
Private aspect of crime, Law on Reducing the Punishment of Imprisonment
approved in 1399.
1. Introduction
Initially, most crimes were privately owned and there was no public or private
litigation. Criminality and punishment with the formation of governments, were
transferred to the government through public power. Hence, raising issues such
as public order or public interest, persecution of the perpetrator was considered
a right and duty for the government, and the concept of public aspect was
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created. The concept of public and private prestige and attention to personal and
social interests is the basis for the formation of forgivable and unforgivable
crimes in the Iranian legal system. With the passage of the laws after the Islamic
Revolution, this approach underwent changes in the relevant laws. The main
question of the article Is what is the effect of this separation on the justice and
punishment system? And whether the legislative approach is considered
effective? In the terms of response and hypothesis, it can be said that the result
of this separation is so important that the execution of punishments or their fall
depends on the forgiveness or non-forgiveness of the victim. And in some
cases, it reduces the punishment and the main condition is the use of some
compassionate institutions. On the other hand, the legislature must take into
account the public order and the community's involvement in important crimes
and consider the plaintiff's pardon ineffective. But the legislator with the
ambiguity in the position of separation of crimes, the development of the list of
forgivable crimes, the ambiguity in the phrase is legally forgivable and
forgiving a crime such as fraud and reducing its gross punishment without
cultural support and disregard for deterrence of punishment has not taken an
effective approach. Therefore, while examining its historical-evolutionary
course, the criteria for determining this type of crime and the effects of this
distinction, which pay attention to the victim-right in determining punishment
and in the general view of the tendency towards criminal policy models, are
considered in terms of critical views and gaps in the latest legislative
developments in Iran.
2. Methodology
In this research, forgivable and unforgivable crimes in the Iranian penal system
have been dealt with by analytical-descriptive method.
3. Results and discussion
In the method of determining crimes - forgivable and unforgivable in the
legislative system of countries either the statutory method is used, which
includes specifying this type of crime, or the statutory method, which includes
the presentation of rules and criteria in determining the forgivability of a crime.
In the Islamic Penal Code adopted in 1392, the legislature has divided crimes in
this regard into three categories: unforgivable crimes, absolute forgivable
crimes and conditional forgivable crimes. And in spite of the stipulation of
forgivable crimes in Article 104, in Article 103, relying on the principle of
unforgivability, it has determined the criterion of the human right to be a crime
and the legally forgivable nature of that crime in human rights crimes. Of
course, it seems that since the articles of the Islamic Penal Code or other special
laws mention the forgivability of crimes of any kind (even if specified in the
Shari'a), including crimes, limited crimes or subject to ta'zir on the other hand,
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in crimes subject to ta'zir, according to the jurisprudential rule of "ta'zir for all
forbidden acts", the acts of ta'zir are legally assigned to the discretion of the
Islamic ruler, and the right of people or being the right of God does not apply to
this type of crime. On the other hand, there was no need to lay down the rule
provided for in Article 103 and the method of legal calculation used in Article
104 seemed sufficient. Regarding the conditional pardon, the legislative
approach is flawed. Because, on the one hand, in case of non-fulfillment of the
condition or suspension against the defendant, in addition to damages to the
victim, it will cause a delay in the trial. On the other hand, the legislature has
not set a time for the fulfillment of the condition suspended. Therefore, it seems
necessary to establish a unified procedure in this regard. With the passage of the
Law on Reducing the Punishment of Imprisonment, approved in 1399, the
scope of forgivable crimes was expanded. However, this development is
desirable and defensible in the position of encouraging the perpetrator to satisfy
the plaintiff by compensating his losses.
However, the prediction of some criteria and criteria regarding the pardon of
some crimes -Including setting a financial quorum for it, and generalizing this
condition to consider forgivable the beginning of the crime of these crimes,
which sometimes it is not possible to assess the amount of property at this
stage- against property and ownership is criticized. Therefore, it would have
been better for the legislator to be content with the condition of the victim and
to compensate him. On the other hand, it was expected that the development of
a new legislature in this regard would include some computer crimes, especially
crimes whose traditional form is forgivable.
4. Conclusion
1. The legislator, by maintaining the principle of unforgivable crimes based on
Article 19 of the Islamic Penal Code of 1392, shall apply the rule for forgivable
or unforgivable crimes.
2. The legislature should consider his character and dangerous state in
punishment for crimes that he deems forgivable, such as theft or fraud with the
authority of judges. Not to reduce the punishment by half in all crimes, as noted
in Article 11 of the Law on Reducing the Punishment of Imprisonment in 1399.
3. Explain a more precise rule for distinguishing forgivable or unforgivable
crimes or use the counting method. And remove the vague phrase legally
forgivable.
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چکیده
در قانون آییندادرسیکیفری و قانون مجازات اسالمی رویکرد قانونگذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه
خصوصی است .بهطوریکه قانونگذار در ماده  8قانون آییندادرسیکیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و
در قانون مجازات اسالمی اصل را بر غیرقابلگذشت بودن جرائم گذاشته است .درواقع در ارتکاا هار جارم
تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است .در این تحقیق به روش تحلیلی  -توصیفی جرائم قابلگذشات و
غیرقابلگذشت در نظام کیفری ایران ،بررسیشده است .درنتیجه ،رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیاق
در تفکیک این جرائم ،ابهام در جرائمی که شرعاً قابلگذشتاند ،توسعه صالحیت دادگاه کیفری دو ،ابهام در
نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کالهبرداری در ماده  11قانون کاهش مجاازات حاب تعزیاری
مصو  ،1911عدم توجه به نظم عمومی در قابلگذشت بودن برخی جرائم مهام بهمانناد کالهبارداری کاه
مخل نظم عمومیاند و خصوص سازی عدالت کیفری ،ناکارآمد تلقی میشود..
واژگان کلیدی :جرایمقابلگذشت ،جرایمغیرقابلگذشت ،جنبه عمومی جرم ،جنبه خصوصی جارم ،قاانون
کاهش مجازات حب تعزیری مصو .1911
 s.jafarzadeh@urmia.ac.ir
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مقدمه
در ابتدا جرائم بیشتر جنبه خصوصی داشتهاند و طرح دعوای عمومی و خصوصی وجود نداشات .باا
شکلگیری دولتها ،جرمانااری و کیفرگذاری از رهاذر قدرت عمومی به عهده دولت گذاشته شاد.
لیکن ،طرح مسائلی مانند نظم عمومی /منافع عمومی ،تعقیب مرتکب حاق و تکلیفای بارای دولات
تلقی شد و مفهوم جنبه عمومی به وجود آمد (نظری و آقابابائی .)181 :1011 ،زیرا ،جنبه عماومی
برخی جرائم ،منافع جمعی و نظم عمومی را با خطر مواجه میساازد .از طرفای برخای جارائم نظام
عمومی را با اشکال مواجه نمیسازند .این رویکارد در قاوانین ،تحات عناوان جارائم قابلگذشات و
غیرقابلگذشت شناخته میشود .بنابراین ،با تعیین حیثیت عمومی و خصوصی برای جارائم طبیعتااً
دو نوع طرح دعوی پ از وقوع جرم حاصال مایگاردد کاه مقانن در مااده  1آ.د.ک  1912بادان
تصریح نموده است .حسب ماده مذکور ارتکا جرم میتواند باعث طارح دو دعاوا شاود کاه دعاوی
عمومی جهت حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عماومی باوده و دعاوی خصوصای
جهت مطالبه ضرر و زیان بزهدیده یا اعمال کیفرهایی است کاه باه موجاب قاانون حاق خصوصای
بزهدیده محسو میشود .جنبۀ الهی تمام جرائم مورد تصریح مقنن قرارگرفته اسات کاه ایان امار
برگرفته از ارزشها و هنجاری حاکم بر جامعۀ ما میباشاد .در جامعاه باا حاکمیات نظاام اساالمی،
جرمانااری اجتماعی جدای از جرمانااری دینی نیست و از لحاظ اسالمی ارتکا جرائم نقض اوامار
و نواهی الهی محسو میشود (خاالقی .)91 :1911 ،بناابراین ،تماامی جارائم اشاتراک در وصا
عمومی بودن به لحاظ اخالل در نظم جامعه را دارناد .لکان ،در برخای از جارائم تضارر باه حقاوق
خصوصی بزهدیده آنچنان اهمیت دارد که مقنن جنبۀ خصوصی حاصل از جرم را ،غالب بار جنباۀ
عمومی آن میداند که از آن تحت عنوان جرائم قابلگذشت یاد میشود .بنابراین ،بایستی اصل را بر
غیرقابلگذشت بودن جرائم گذاشت و قابلگذشت باودن جارائم اساتثنا و خاالا اصال محساو
میشود .در این راستا ،مقنن در ماده  119ق.م.ا  1912بیان میدارد« :چنانچاه قابلگذشات باودن
جرمی در قانون تصریح نشده باشد ،غیرقابلگذشت محسو میشود ،مار اینکه از حقالناس باوده
و شرعاً قابلگذشت باشد» .تفاوتهایی بین دو دعوی عمومی و خصوصی وجود دارد کاه مهامتارین
آنها در تأمین اهداا هر دعوی و نیز طرفین آن خالصاه مایشاود .هادا اصالی از اقاماه دعاوای
عمومی اعادۀ نظم و امنیت ازدسترفتۀ جامعه براثر ارتکا جرم میباشد .به عبارتی ،اعمال مجازات
کیفری بر مرتکبین جرائم با خصوصیت ارعا آمیاز ،آزاردهای و تحقیرآمیاز باودن درواقاع هماان
واکنش جامعه به نمایندگی از افراد جامعه در قبال پدیدۀ مجرمانه میباشاد (نوربهاا.)903 :1911 ،
این هدا از تنظیم قرارداد اجتماعی افراد آن جامعه با نهاد حاکمیت نشأت میگیرد که شاهروندان
جامعه را از توسّل به دادگستری خصوصی در راستای تأمین نظم و امنیت جامعه باازمیدارد و ایان
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وظیفه را بر دوش نهاد عدالت کیفری مینهد .درواقع ضرورت برقراری حاکمیت ،دولت را تنها مأمور
حافظ نظم در داخل قلمرو مرزی خود میداند (شم ناتری و دیاران .)93 :1918 ،که از توجیهات
اصلی پیشبینی اصل صالحیت سرزمینی نیز میباشد .امّا در مقابل هدا از طرح دعاوی خصوصای
حمایت از مصلحت قربانی میباشد (زراعت .)971 :1918 ،درواقع هدا از به جریان انداختن دعوی
خصوصی ،جبران ضرر و زیان از متضرّر و تشافّی خااطر او چاه از طریاق صادور حکام باه جباران
خسارت مالی و چه از طریق اعمال مجازات میباشد .تفاوت عمدۀ دیار دعوی عماومی و خصوصای
ناظر بر طرفین و اصحا هر دعوی میباشد بهنحویکه با لحاظ اهداا بیانشده از به جریان افتادن
هر دعوی ،اصحا دعوی عمومی را میتوان جامعه دانست لکن ،طرفین دعوی خصوصای شاامل
مدعی خصوصی و مرتکب جرم خواهد بود و در راستای این تفاوت هست کاه برخای حقوقادانان از
دعوی عمومی با تعبیر "ملک جامعه" و از دعاوی خصوصای باا تعبیار "ملاک اشاخاص" اساتفاده
نمودهاند (صفایی و رحیمی .)971 :1911 ،از لحاظ قانونی نیز در جرائم قابلگذشت در اداماه مااده
 11آ.د.ک  1912با لحاظ درخواست بزه دیده مبنی بر اینکه صرفاً تعقیاب کیفاری مرتکاب مطارح
گردد یا جبران ضرر و زیان ،حسب ماورد از دو اصاطالح متفااوت "شااکی" و "مادعی خصوصای"
استفادهشده است .مفهوم حیثیت عمومی و خصوصی و توجه به مصلحتهای شخصای و اجتمااعی
مبنای شکلگیری جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت در نظام حقوقی ایران است .با تصویب قوانین
بعد از انقال اسالمی این رویکرد دستخوش تحوالتی در قوانین موضوعه شد .پرسش اساسی نوشتار
بر این است که تأثیر این تفکیک بر نظام دادرسی و مجازات به چه نحو است؟ و اینکه آیاا رویکارد
مقنن کارآمد تلقی میشود؟ در مقام پاسخ و فرضیهسازی ،میتوان بیان نمود که ثمره ایان تفکیاک
به حدی بااهمیت است که اجرای مجازاتها یا سقوط آنها منوط به گذشت یاا عادم گذشات بازه
دیده است و در برخی موارد موجب تخفی مجازات و شرط اصلی استفاده از برخی نهادهای ارفاقی
است .ازاینرو ،این تفکیک از چنان ثمرهای برخوردار است که میبایسات مقانن باا تعیاین ضاابطه
دقیق در تعیین مصادیق آنها عمل نماید .از طرفی دیار ،مقنن باید نظم عمومی و مصحلت جامعاه
در جرائم مهم را در نظر گرفته و گذشت شاکی را بیاثر بداند .لیکن مقنن با ابهام در مقاام تفکیاک
جرائم ،توسعه سیاهه جرائم قابلگذشت ،ابهاام در عباارت شارعاً قابلگذشات باشاد و قابلگذشات
دانستن جرمی بهمانند کالهبرداری و تقلیل مجازات فاحش آن بدون پشتوانه فرهنای و عدم توجاه
به بازدارندگی مجازات ها ،رویکرد کارآمدی در پیش نارفته اسات .بناابراین ،ضامن بررسای سایر
تاریخی-تحوّلی آن به ضوابط تعیین این نوع از جرائم و اثرات حاصله از این تفکیک که توجه بهحق
بزهدیده در تعیین مجازات و در نمای کلی گرایش به سمت مدلهای سیاست جنایی است با لحااظ
دید انتقادی و خألهای موجود به آخرین تحوالت تقنینی ایران پرداخته میشود.
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 .1سیر تحول تاریخی در تعیین مالک جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت
 .1 .1جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت در موازین فقهی
در کتب فقهی میتوان دو اصطالح حقاهلل و حقالناس را حسب مورد مترادا باا دو عباارت جارائم
غیرقابلگذشت و جرائم قابلگذشت در حقوق کیفری دانست .باوجود ترتب آثاری بر این تفکیک در
موازین فقهی و تصریح به مصادیقی از این موارد ،ضابطه دقیق تفکیک جرائم حقالناسی و حقاللهی
در دیدگاه فقها بهروشنی بیان نشده است .باوجوداین  ،مصادیق جرائمی که از دیدگاه فقهاای عظاام
حقالناس محسو می شوند و اجرای مجازات را در اختیاار صااحب حاق و متضارر آن جارم قارار
میدهد انحصار در مجازاتهای قصاص (نف و عضو) ،حد قذا و جنایت مستوجب دیه مایباشاد.
در خصوص مجازات قصاص شهید اول در لمعه دمشقیه بیان میدارد« :در قتل عمد ،قصاص به نحو
معین واجب است و تخییری میان دیه و قصاص وجود ندارد امّا در صاورت رضاایت طارفین ،مبلا
مصالحه شده میتواند مازاد برمقدار دیه و یا کمتر از آن باشد و پرداخت دیه با درخواست ولیدم بار
جانی واجب میشود» (شهید اول .)273 :1911،ازاینرو در قصاص جنبه عمومی متصاور نشادهاند.
روایت معتبر از امام جعفر صادق (ع) این امر را تأیید مینماید ،مبنای بار اینکاه هارک ماومنی را
بهعمد به قتل رساند قصاص میشود مار آنکه اولیا دم مقتول رضایت دهند یا قبول دیه نمایناد باه
مقدار بیشتر یا کمتر از میزان دیه (کلینی1017،ق .)282 :فقها نسابت باه جارائم واجاد مجاازات
حدی سه نوع جنبۀ مختل قائل شدهاند :ال ) حدود حقاللهی محض که گذشت یاا عادم گذشات
شاکی در آنها هیچ نقشی ندارد ،که شامل حد زنا ،حد لواط ،حد تفخیذ ،حد مسااحقه ،حاد شار
خمر ،حد بغی و حد محاربه و افساد فیاالرض میباشد ) .حدود حقالناسی محض که گذشات یاا
عدم گذشت شاکی در آن نقش محوری دارد و اجرای مجازات به اختیار صااحب حاق گذاشتهشاده
است که مصداق انحصاری آن به حاد قاذا خاتم مایشاود (شاهید اول .)311 :1919 ،ج) حادود
دووجهی (حقاللهی و حقالناسی) که تنها مصداق آن سرقت حدی میباشد(مصادق.)201 :1913 ،
بهعالوه اختیار مطالبه یا عفو جانی در دریافت دیه نیز بر عهده ولیدم یا مجنیعیله قرارگرفته اسات
(شهید اول .)731 :1919 ،با بررسی مصادیق جرائم حقالناسی در موازین فقهی و شرعی مایتاوان
همان مصلحتی را که قانونگذار به لحاظ تفوّق حق خصوصی بزهدیده درسلب یکی از حقوق وی که
با ارتکا جرم زایل شده است برمصلحت عمومی و اجتماعی را مالک تفکیک جرائم حاقالناسای و
حقاللهی دانست .این تفکیک صرفاً در جرائم محادودی مطرحشاده اسات و در جارائم تعزیاری باا
حاکمیت قاعدۀ «التعزیر بما یراه الحاکم» اختیار اعمال و تعیین ناوع مجاازات متناساب بار مبناای
صالحدید شخصی به حااکم شارع واگاذار گردیاده اسات کاه طبیعتااً محلای را بارای ظهاور ایان
تقسیمبندی فراهم نمیسازد.
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 .2 .1ضابطه جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت در حقوق کیفری ایران
اصوالً ضابطه جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت در قوانین موضوعه به دو شیوه تعیین میگردد .در
روش اوّل قانونگذار در موادی از قانون به ذکر جرائمی میپاردازد کاه باگذشات شااکی خصوصای
تعقیب آنها نیز موقوا خواهد شد؛ این طریق به روش "احصای قانونی" موسوم شاده اسات کاه از
صراحت کافی برخوردار بوده و هیچگونه ابهامی را تشخیص این نوع از جرائم باقی نمیگذارد .لکان،
در روش دوم کااه بااه روش "ضااابطه قااانونی" شااهرت دارد ،مقاانن صاارفاً ضااابطه تعیااین جاارائم
قابلگذشت از غیرقابلگذشت را بیان مینماید و تشخیص مصادیق آن را در اختیار مقام قضایی قرار
میدهد .بهطور مثال ،جرائم ناشی از دعاوی خانوادگی یا جرائم جنسی غیرعلنی را باگذشت شااکی،
غیرقابلتعقیب اعالم مینماید که این روش از دقّت کافی برخاوردار نباوده و باعاث ایجااد برداشات
متفاوت قضات در تعیین مصادیق جرائم میگردد (خالقی .)120 :1918 ،با ذکر مقدمه بیانشده باه
بررسی تحوّالت تقنینی کشورمان در این زمینه پرداخته میشود.
اولین پیشینۀ تقنینی در خصوص تعیین ضابطه و مالک جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشات از
ق.م.ع  1910بهعنوان اولین قانون مدون جزایی ایران آغاز میگردد .این قانون در ماده  277دو نوع
اقامه دعوی را مطرح کرد؛ اول ،حیثیت عمومی جرم و دوم حیثیت خصوصی آن .باه اعتقااد برخای
این قاانون سیاسات جناایی مفیاد و مشخصای را در ماورد جارائم قابلگذشات اتخااذ کارده باود
(آشوری.)281 :1918،
ازاینرو ،با توجه به سیاست دقیاق در خصاوص تفکیاک جارائم قابلگذشات و غیرقابلگذشات
مقنن سیاست واقعبینانه در پیشگرفته بود .با تصویب قانون تساریع دادرسای و اصاالح قسامتی از
قانون آییندادرسیکیفری و کیفر عمومی در سال  1932تبصره  9ماده  1آن قانون جارائم موضاوع
مواد  211و  219ق.م.ع  1910از شمار جرایمقابلگذشت خاارج گردیاد و غیرقابالگذشات تلقای
گردید .با مالحظه مالک تعیین جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت در ق.م.ع  1910میتوان اذعاان
داشت که مقنن از ضابطۀ احصای قانونی استفاده کرده است .لکن ،این ضابطه مطلق نبوده و شارط
تحقق آثار آن فرع بر احراز فقدان سابقۀ کیفری متهم به جارائم واجاد مجاازات جنحاه یاا جنایات
خواهااد بااود .بااا تصااویب ق.م.ع  1932تغییاار و تحاوّلی در ضااابطه تعیااین جاارائم قاباالگذشاات و
غیرقابلگذشت مصرح در ماده  277ق.م.ع  1910حادث نشاد .البتاه مقانن اصال غیرقابلگذشات
بودن و این تفکیک را از حقوق فرانسه اتخاذ کرده بود (صدقی.)91 :1911 ،
در قانون راجع به مجازات اسالمی  1931تغییراتی در ضابطه و مصاادیق جارایمقابالگذشات و
جرایمغیرقابلگذشت ایجاد ناردید .با تصویب مبحث چهارم تعزیرات در سال  ،1932قانونگاذار در
ماده  131قانون فوق ،تحوّلی را در خصوص معیار جرائم قابلگذشت با تصریح به آثار آن بر تعقیاب
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و اجرای مجازات مرتکب به وجود آورد .ماده  131ق.م.ا  1932اشعار مایداشات« :درحقاوقالنااس
تعقیب و مجازات مجرم متوق بر مطالبه صاحب حق یا قائممقامقانونی اوست» .مالحظه مایشاود،
مقنن در ماده مذکور از روش ضابطه قانونی برای تبیین مصادیق جرایمقابلگذشت اساتفاده نماوده
بود .لیکن ،ضابطه خاصی بهرغم آثار مهمی بر تفکیک جرائم حاق اهلل و حاق النااس وجاود نادارد
(آشوری .)287 :1918 ،قانونگذار با درک این پیاام کاه وا ۀ بهکاررفتاه در مااده  131ق.م.ا 1932
باعث ایجاد برداشتهای متفاوتی از مفهوم جرائم حقالناسی شده است که حتی دادگاهها اقادام باه
استعالم از شورای عالی قضایی کردند .اظهارنظر کلی این شورا نتوانسات حال مشاکل نمایاد .اداره
حقوقی وزارت دادگستری در رهنمودی در خصوص تردید نسبت به حقاهلل بودن جرمی رجاوع باه
کتب فقهی و فتاوای مشهور را پیشنهاد داده بود (آخوندی .)130-137 :1938،مالحظه میگردد که
امکان رجوع به منابع متعدد و کثیر فقهی و فتاوای مشکل است .با تصاویب ق.م.ا  1971باهصاورت
موردی حکم برخی از جرائم را از حیث قابلگذشت بودن یاا نباودن در ماواد قاانونی  ،218 ،219و
تبصره  2ماده  231تعیین نمود .اما به لحاظ زیاد بودن تعداد جرائم کاه اغلاب نیاز واجاد مجاازات
تعزیری بوده قانونگذار در سال  1973مبادرت به تصویب کتا پانجم از قاانون مجاازات اساالمی
(مجازاتهای تعزیری و بازدارنده) کرد و به شیوه قبل از انقال رجوع و همان مالک روش احصاای
قانونی ماده  277ق.م.ع  1910را در ماده  727این قانون منعک نمود .این گام مؤثر و مفید مقنن
این بار توأم با نوآوری مهم تقنینی و بیسابقهای بود .مقانن در مااده  727قاانون تعزیارات ،ضامن
احصای جرایمقابلگذشت ،اثر گذشت شاکی در این نوع از جرائم قبل از صادور حکام قطعای را باه
اختیار مقام قضایی محوّل نمود حسب ماده فوق...« :در صاورت گذشات شااکی خصوصای ،دادگااه
می تواند در مجازات مرتکب تخفی دهد و یا با رعایت موازین شارعی از تعقیاب مجارم صارانظار
نماید» .لذا در زمان حاکمیت ماده  727ق.م.ا  1973گذشات شااکی در جارایمقابالگذشات الزامااً
منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا نمیشد و تکلیا مقاام قضاایی در ایان فارض
بهصورت "واجب تخییری" 1پیشبینی شده بود .انتقاد اساسی بر رویکرد تقنینی صاورت گرفتاه در
سال  1973قابلطرح بود .نخست -مالحظه میگردد ،قانونگذار با الزام به رعایات ماوازین فقهای و
شرعی ،نوعی اجتهاد را برای قضات پیشبینی کرده بوده که برای قضات مأذون ازیاکطرا تکلیا
بماالیطاق است و از سوی دیار تکلیفی است خارج از وظای قاضی؛ زیارا تکلیا قاضای اساتنباط
حکم هر دعوی از قوانین مصو است نه استنباط حکم کلی جرم ،از حیاث قابالگذشات باودن یاا
نبودن از روی ادله شرعی(طهماسبی .)12 :1918 ،دوم -این اختیار پیشبینای شاده در مااده 727
 .1هرگاه شارع یا مقنن چند عمل را معین کنند و به مکل اختیار دهند که هر کدام از آنها را خواست انجام دهد؛ به
این نوع واجب ،واجب تخییری گفته میشود (شبخیز.)88 :1919 ،
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مختص قضات محاکم بود .چراکه در مقطع زماانی ساال  1979تاا  1981نهااد دادسارا از سیساتم
قضایی ایران حذا گردید .از طرفی بعد از احیای دادسرا نیز در ساال  1981باه لحااظ موضاوعیت
نداشتن تخفی مجازات در مرحله دادسرا ،همچنان بایستی این قسمت از ماده را نااظر بار مرحلاه
دادرسی دانست؛ ازایانرو ،در فارض گذشات شااکی در جارائم قابالگذشات در مقطاع تحقیقاات
مقادماتی ،مقاماات قضاایی دادسارا چاارهای جاز صادور قارار موقاوفی تعقیاب نداشاتند و صادور
کیفرخواست دردادسرا با توسّل به این قسمت از ماده جهات اعماال اختیاار تخفیا در دادگااه در
فرض گذشت شاکی در جرم قابلگذشت وجاهت منطقی و قانونی نداشت.
تحوالت مهمی در قانون مجازات اسالمی مصو  1912به وجود آماد .قانونگاذار ساال 1912
برخالا قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) سال  1973هم از شیوه ضابطه قانونی در ماده  119و هم
از شیوه احصای قانونی در ماده  110استفاده نمود .در این قانون قابلگذشات باودن جرمای اسااس
جواز نهادهای تعویق صدرو حکم ،تعلیق اجرای مجازات ،تخفی مجازات ،معافیت از مجازات ،نظاام
نیمه آزادی و مشروط است.از سوئی ماده  119ق.م.ا  1912با وفاداری به اصل غیرقابلگذشت بودن
جرائم دو ضابطه برای تفکیک ارائه نمود .اولین مورد ناظر بر تصریح به جرایمقابلگذشات در قاانون
است.
دومین مورد هم جواز رجاوع باه مناابع شارعی و فقهای از عباارت (حاقالنااس باوده و شارعاً
قابلگذشت) میباشد .لیکن ،مقصود مقنن ابهامآمیز است .زیرا معلوم نیست که ناظر بر چه ماواردی
است .با توجه به اینکه قانونگذار در مااده  110اقادام باه احصاای جارایمقابالگذشات باا ماهیات
مجازاتهای حدّی ،مستوجب قصاص ،دیه و همچنین مساتوجب تعزیار اعام از منصاوص شارعی و
غیرمنصوصشرعی نموده است .به نظر میرسد ،نیازی به پیشبینی قسامت اخیار مااده  119ق.م.ا
 1912نبود .زیرا ،در جرائم مستوجب تعزیر حسب اصل قانون بودن جارائم و مجاازاتهاا و مفهاوم
مخال ماده  221جواز رجوع به موازین شرعی جهت اعمال کیفر از مقام قضایی سلب شده اسات و
بالتبع با عدم امکان رجوع به موازین شرعی در این نوع از جرائم ،بررسی ماهیت حاقالناسای جارم
امری بیهوده تلقی خواهد شد.
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری  1912بخصوص دربناد ( ) مااده  19و مااده ،81 ، 71
 83 ،82 ،81تحوالتی مهمی رخنمود که در ادامه به آنها میپاردازیم .از ساویی دیاار باا تصاویب
"قانون کاهش مجازات حب تعزیری مصو  "1911اقدام به توساعۀ دامناه جارایمقابالگذشات در
ماده  11این قانون نمود .برخی این افزایش جرائم قابلگذشت را مدنی سازی حقوق کیفری قلماداد
نمودهاند (روستائی ،رحمانیان .)133 ،1011 ،ماده  11قانون مذکور ،در راساتای اصاالح مااده 110
ق.م.ا  1912اسات .مقانن در تبصاره ماااده  11قاانون فاوق مجاازاتهااای حاب تعزیاری جاارائم
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قابلگذشت درجه چهارتا هشت را به نص تقلیل داد .قانون کاهش مجازات حب تعزیری آخارین
اراده مقنن در پیشبینی جرایمقابلگذشت و تعیین ضاوابط و شارایط حااکم بار آنهاسات کاه در
بخش های آتی مقاله به تبیین تحوّالت صورت گرفته در این قانون جدید با لحاظ رویکرد انتقادی بر
آن پرداخته خواهد شد.
 .2تأثیر تفکیک جرایمقابلگذشت و غیرقابلگذشت بر مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی
 .1 .2تکلیف مقامات رسمی نسبت به اعالمجرم
اصوالً تکلیفی از حیث اعالمجرم متوجه افراد جامعه نیست ،لکن مقنن استثنائاً در راساتای حفاظ و
تأمین هر چه بیشتر سالمت نظام اداری کشور ،مقامات و مسئولین اداره و سازمانها را مکلّ کارده
است در صورت اطالع از وقوع جرم در محیط اداری ،مراتب را جهت تعقیب مرتکاب باه دادساتانی
منعک نمایند .لذا ،اولین اثر توسعه دامنه جرائم قابلگذشت محدود شدن تکلی مقاماات رسامی
است .این امر در مرحله اول باسیاستهای کلی واکنش به جرم صارانظر از قابلگذشات باودن یاا
نبودن جرائم قابل انتقاد است .زیرا ،این رویکرد در مبارزه با جرم و سیاستهای کلی مبارزه با فسااد
مخال است .لذا میبایست اعالمجرم برای مبارزه با جرم و فساد حداقل در میاان مقاماات رسامی
تنها محدود به جرائم غیرقابلگذشت نباشد .ازاینرو ،میبایست همسو باا بیانیاه گاام دوم انقاال و
ماده  19قانون ارتقا سالمت نظام اداری و مقابله با فساد  1911همراساتا شاد .در حقاوق کیفاری
فرانسه مقنن در راستای این تکلی  ،صرانظر قابلگذشت یاا نباودن جارم ،مقاماات رسامی را در
جرائم جنحه و جنایات مکل به اعالمجرم کرده است (آشوری.)202 :1918 ،
 .2 .2شروع ،سقوط و ترک تعقیب کیفری
جرائمی که جنبه خصوصی آنها پرجنبه عمومیشان غلبه دارد به اراده و خواست بزهدیاده وابساته
بوده و تا هناامیکه او شکایت خود را مطرح نکند ،دادستان نمیتواند در راساتای تعقیاب مرتکاب،
گامی بردارد (جوانمرد .)81 :1910 ،بنابراین ،میتوان گفت اصاوالً عادم شاکایت شااکی در جارائم
قابلگذشت از موانع تعقیب دعوی عمومی محسو میشود و از طرفی دیار با شروع به شکایت وی
در این نوع از جرائم ،تعقیب مرتکب توسط دادستانی به جریاان افتااده و باگذشات شااکی تعقیاب
کیفری مرتکب حسب ماده  19قانون مذکور موقوا میشود .قید اصوالً در موضوع بیانشده ناظر بر
آن است که استثنائاً در برخی موارد مقنن در جهت رعایت مصلحت بازهدیاده فاارا از عادم طارح
شکایت شاکی ،حق شروع به تعقیب دعوا را به دادستان اعطا نموده است .این استثنا حسب مااده
 71آ.د.ک  1912ناظر بر مواردی میباشد که بزهدیده به لحاظ محجوریت ،اهلیت استیفا برای طرح
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شکایت و درخواست شروع به تعقیب را ندارد و ولی یا قیّم وی وجود نداشته یا باه آنهاا دسترسای
وجود ندارد و یا خود ولی یا قیّم مرتکب جرم علیه مولیعلیه و محجور شده باشند که در این فارض
دادستانی یا شخصاً امر تعقیب کیفری را علیه مرتکب به جریان میاندازد و یا مبادرت به نصب قایم
موقت میکند؛ این اختیار خالا اصل ضرورت طرح شاکایت شااکی در جارائم قابلگذشات باوده و
حسب ماده فوق ،اقدامات صورت گرفته در حدّ حفظ و جمعآوری ادلّاه و جلاوگیری از فارار ماتهم
خواهد بود و با پایان مرحله تحقیقات مقدماتی نیز این اختیار پایان خواهد یافت و مرحلاه دادرسای
برخالا مرحله تحقیقات مقدماتی که از ویژگی ضرورت و فوریت حساب مفهاوم مخاال مااده 10
آ.دک  1912برخوردار نیست بایستی ادامه روند محاکمه با حضور ولی و در غیراینصاورت باا نصاب
قیّم ادامه یابد.
گذشت شاکی نیز در مرحله تحقیقات مقدماتی (اعم از دادسرا یا دادگاه) و نیز مرحلاه دادرسای
تا قبل از صدور حکم قطعی باعث موقوا شدن تعقیاب کیفاری خواهاد شاد و حساب مااده 111
ق.م.ا 1912عدول از گذشت دیار مسموع نخواهد بود .البته گاهی در خصاوص برخای از رفتارهاای
مجرمانه درصورتیکه شاکی مبادرت به گذشات نمایاد تحات شارایطی امکاان عادول از گذشات و
شکایت مجدد به لحاظ حدوث آثار جدید از رفتار مجرمانه قبلی وجود خواهد داشات .ایان موضاوع
بیشتر در جنایات (اعم از عمدی یا غیرعمدی) رخ میدهد .بهعنوانمثال ،شاکی با تصوّر آنکه آسیب
حاصل از جراحات و صدمات وارده بر وی جزئی بوده مبادرت به گذشت نماید ،لکن پ از گذشات
شاکی ،ثابت گردد که صدمات حاصله بیشتر از صدماتی بوده که موضوع گذشت وی قرارگرفته است
و یا صدمه قبلی باعث سرایت به عضو دیاری شده است ،شاکی میتواند تعقیب مجدد مرتکب را باا
طرح شکایت از مقام تعقیب درخواست نماید.
رویکرد مقنن در مواردی که شاکی گذشت مینماید ،اما همچنان مقنن اصرار بار مجاازات دارد
قابل انتقاد است .زیرا اگر شاکی که بزهدیده مستقیم است از حق مجازات که امروز تحت عنوان حق
بزه دیده بر مجازات مرتکب گذشت کرده است .چرا مقنن اصرار بار مجاازات دارد .اساتناد باه نظام
عمومی و بازدارندگی عمومی نیز با اشکال مواجهه است .زیرا با گذشت شاکی از منظر عارا جارم و
مجا زات فیصله یافته و اصرار بر مجازات دوم ،عالوه بر جنبه انتقام دخالت روابط اشخاص و گسترش
اصل حداکثری دولت در جرائم است .از سوی دیار این امر به ذهان متباادر مایشاود کاه دولات
بهنوعی گذشت اشخاص را نپذیرفته است .از سوئی این رویکرد باسیاست جنایی اقتدارگرایی فراگیار
نزدیک است و باسیاستهای کلی مبنی بر حب زدایی و کیفر زدایی در تعارض است .البته این باه
معنای خصوصیسازی عدالت کیفری نیست .بلکه مقنن میبایست رویکردی را اتخاذ نماید کاه هام
گذشت شاکی را اثربخش بداند امری که بهکرات در متون دینی موردتوجه است (مجلسی1010 ،ق:
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 ،)233از طرفی نظم عمومی و قدرت بازدارندگی مجازات دچار خدشه نشود .بدین معناا کاه مقانن
جرائم را بهمانند قوانین سابق به سه دسته تقسیم نماید و در جرائم مهم گذشات شااکی را بایاثار
بداند .در جرائم کماهمیتتر موجب تخفی و در جرائم بیاهمیت موجب سقوط مجازات بداند.
همچنین در خصوص تبصره ماده  310و فصل بیست و پنجم از کتا پنجم ق.م.ا  1973جنباۀ
عمومی نیز برای مرتکب جرم معیّن گردیده است ،رویکرد مقنن قابل انتقاد است .زیرا ازآنجااییکاه
حسب ماده  1قانون آیاین دادرسای کیفاری دو حالات از طارح دعاوای ناشای از ارتکاا جارائم،
پیشبینیشده است ،لذا در این خصوص مقام قضایی نسبت به جنبه خصوصی بازه ،بایساتی طباق
ماده  19قانون فوقالذکر به لحاظ گذشت شاکی ،قرار موقاوفی تعقیاب صاادر و در خصاوص جنباه
عمومی بزه نیز قرار مقتضی را برحسب مستندات و ادله اثباتی و انتسابی پرونده صاادر نمایاد .لکان
برخی از نویسندگان معتقدند در این فرض بایستی یک قرار نسبت به جنبه عمومی صادر شود .زیارا
تعقیب مرتکب امر نسبی نیست ،متهمی که مرتکب جرم شده یا تعقیب میشود یا نمیشود و اینکه
نسبت به جنبه خصوصی ،تعقیب متوق شود و نسبت به جنبه عمومی تعقیب جریان داشته باشاد
بیمعناست (عابدی.)912 :1918،
اقدام قانونگذار در ماده  71آ.د.ک  1912قابلتحسین است .اما انتقاد بر این ماده در خصاوص
درخواست تعقیب مجدد مرتکب تا انقضای یک سال از زمان صدور قرار است .ایان امار در ابتادا باه
نفع بزهدیده است .لیکن ،این امر عدم قطعیت در گذشت را مسموع دانسته است .و در عاالم حقاوق
بهویژه حقوق کیفری شک و تردید شاکی برای گذشت قابل دفاع نیست .از طرفی ادله جارم از باین
رفتهاند و از سویی دیار اطاله دادرسی را موجب میشود .از سویی دیار ایان مااده باا ابهاام روبارو
است .که آیا دادستان میتواند در جرائمی که قابلگذشت هستند ،اما جنبه عمومی دارند قرار تارک
تعقیب صادر نماید .برخی معتقدند با توجه به اینکاه در قتال عمادی عاالوه بار قصااص ،مجاازات
تعزیری ماده  312ق.م.ا  1973نیز پیشبینیشده است ،لذا صدور قرار تارک تعقیاب مجااز نیسات
(عابدی .)991 :1918،لکن به نظر میرسد اطالق جرایمقابلگذشت در صدر ماده  71این قابلیات را
دارد که در خصوص قتلعمد و یا جنایات مادون نف نیز تسری داشاته باشاد باا ایان تفااوت کاه
نسبت به جنبه خصوصی بزه قرار ترک تعقیب و نسبت به جنبه عمومی بزه (حسب ماورد مجاازات
تعزیری ماده  312یا ماده  310قانون تعزیرات) قرار جلب به دادرسی صادر خواهد شد.
 .3 .2جنون در سیاهه جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت
آنچه موضوع بحث قرار میگیرد ناظر بر حدوث جنون بعد از ارتکاا جارم و قبال از صادور حکام
قطعی میباشد که در این زمینه تبصره  1ماده  131ق.م.ا  1912و تبصره  2ماده  19آ.د.ک 1912
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دو حکم غیراصولی پیشبینی نمودهاند .منظور از جرائم حقالناسی در حقوق ایاران هماان جارائم -
قابلگذشتی میباشد که در ماده  110ق.م.ا 1912احصا گردیدهاند .بنابراین ،با توجاه باه الحاق و
مقدّم بودن تبصره  2ماده  19قانون آیین دادرسی کیفاری بایساتی حکام پیشبینایشاده در ایان
تبصره را برفرض مجنون شدن متهم قبل از صدور حکم قطعای ماالک عمال قارارداد .بناابراین ،در
صورت انتسا بزه نسبت به متهمی که قبل از صدور حکم قطعی دچاار جناون شاده اسات اصاوالً
تعقیب و دادرسی کیفری تا حصول بهبودی به تعویق خواهد افتاد ،مار در جرائم قابالگذشاتیکاه
دالیل اثباتی و انتسابی جرم به حدی محکم و غیرقابلانکار باشد که دفاع شخص مجناون در فارض
افاقه نیز بر آن دالیل نتواند خدشهای وارد کند کاه حساب فراینادی کاه بیاان شاد بارای شاخص
مجنون ،وکیل تعیین خواهد شد .برخی از نویسندگان ایان ناوع اقادام قانونگاذار را در تعاارض باا
حقوق دفاعی متهم مجنون دانستهاند و معتقدند هیچکسای همانناد مرتکاب از کام و کیا رفتاار
خودآگاه نبوده ،لذا بعید است وکیل بتواند بهجای مجنون ،در مقابل اتهام تفهیم شده دفااع نمایاد و
از طرفی ،معیار قوی بودن ادله اثبات جرم روشن نیست و فرض بارز آن مشاهده جرم توسط شاهود
است که بایستی حق متهم برای جرح شهود را نیز لحاظ نمود و یا ممکن است دالیال انتساابی باه
مجنون ،جعلی باشد و او در حال افاقه میتوانست به آن اساتناد کناد (اسادی.)113-113 :1910 ،
بنابراین ،رویکرد پیشبینیشده در قانون مجازات اسالمی و آیاین دادرسای کیفاری حقاوق دفااعی
متهم را که از اصول اولیه و کلی حقوق جزا است نادیده انااشته است .زیرا ،مقنن در هار دو قاانون
فردی را محاکمه مینماید که توانایی دفاع از خود را ندارد .به نظر میرسد که مقانن تنهاا در مقاام
رفع تکلی بوده است و توجهی به محاکمه متهمی که دارای جنون است ننماوده کاه محاکماه او
بیمعناست.
 .3آثار تفکیک جرایمقابلگذشت و غیرقابلگذشت
 .1 .3تأثیر گذشت شاکی بر صدور قرارهای کیفری
مقنن در ماده  81آ.د.ک  1912به لزوم فقدان شاکی یا گذشت وی در راستای صدور قارار بایااانی
پرونده اشارهکرده است .حالآنکه مقنن متوجه نیست که اگر جارم تعزیاری درجاه  7و یاا  8باشاد
باگذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب وفق ماده  19صادر میشود .لذا نوبات باه صادور قارار بایااانی
نمیرسد .اگر هم جرمی غیرقابلگذشت باشد با توجه به متن ماده  81نیاز به گذشت شاکی نیسات.
بدین معنا که متن ماده حکایت از آن دارد که قرار فوق مختص جرائم غیرقابلگذشت است .ازاینرو
گذشت شاکی بیمعناست و م قنن به این امر توجه ننموده است .از سوئی به نظر میرسد باا توجاه
به سیاستهای کلی و جلوگیری از برچسبزنی (تقیپور ،سلیمی )79 ،1917،به متهمان و سیاسات
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مقنن که مبتنی بر سیاست حب زدایای و کیفرزدایای اسات در جارائم کماهمیات مناوط کاردن
نهادهای بهمانند ،تعلیق تعقیب به گذشت شاکی قابلتأمل است .ازاینرو ،مقنن میبایسات منحصاراً
جبران خسارت را شرط اعمال این نهادها میدانست نه گذشت شاکی.
 .2 .3نهادهای ارفاقی در سیاهه جرایمقابلگذشت و غیرقابلگذشت
اولین ماورد در ایان خصاوص نااظر بار صادور حکام باه معافیات از کیفار حساب مااده  91ق.م.ا
1912میباشد .هرچند مصداق بیانشده از اسبا معافیت قضایی مجازات محسو میشود .لکن در
مفهوم وسیع و عام میتوان آن را داخل در عنوان نهادهای ارفاقی نیز دانست .چراکه مقنن با اعطای
اختیار معاا کردن مجرم از اعمال مجازات به مقام قضایی ضمن احراز مجرمیّات ناامبرده ،در حاق
وی مرتکب ارفاق و مسامحه شده است .مقنن برای صدور حکم به معافیت از کیفار ،شارط گذشات
شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ضرر و زیان را ضروری دانسته است .به نظار
میرسد ،صدور حکم به معافیت از کیفر اختصاص به جرائم غیرقابلگذشت دارد .چراکاه در عباارت
اول ماده ،حرا ربط "واو" استفادهشده است و حرا ربط "یا" ناظر بر قسمت دوم عبارت میباشاد.
بنابراین ،یا بایستی گذشت شاکی توأم با جباران خساارت و یاا تاوأم باا برقاراری ترتیباات جباران
خسارت باشد و ازآنجاییکه گذشت بزهدیده در جرایمقابالگذشات ،حساب مااده  19قاانون آیاین
دادرسی کیفری از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیاب اسات .لاذا معافیات از مجاازات منصارا از
جرایمقابلگذشت خواهد باود .قانونگاذار در گاام بعادی اختیاار اعماال نظاام نیماه آزادی را کاه
محکومعلیه در فرایند محکومیّت حب  ،انجام فعالیّتهای حرفاهای و آموزشای و  ...را در خاارج از
زندان بر عهده میگیرد .حسب ماده  37ق.م.ا  1912در کنار سایر شرایط تصریح باه لازوم گذشات
شاکی نموده است که با عنایت باه توضایحاتی کاه قابالً بیاان گردیاد ایان فارض نیاز منصارا از
جرایمقابلگذشت خواهد باود .درنهایات قانونگاذار در مااده  30ق.م.ا  1912اعماال مجاازاتهاای
جایازین حب را نیز در فرض احراز سایر شرایط ،منوط بر اعالم گذشات شااکی نماوده اسات .در
سال  1910هیأت عمومی دیوان عالی کشور باا صادور رأی وحادت رویاه  703بیاان نماود کاه از
مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایازین حب  ،بهویژه اطالق مواد  38 ،33 ،33و  31قاانون
مذکور چنین مستفاد میگردد ،اعمال مجازات جایازین حب  ،مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده
 30قانون مجازات اسالمی نمیباشد .لذا بایستی در خصوص احراز شرایط مقارر در مااده  30جهات
صدور مجازات جایازین حب قائل باه تفکیاک شاد .باهطاوریکاه اگار مجاازات قاانونی جارم از
مجازاتهایی باشدکه قانوناً الزام به صدور مجازات جاایازین حاب را مایطلباد کاه در ماتن رأی
وحدت رویه نیز به آن اشارهشده است ،نیازی باه وجاود گذشات شااکی و همچناین ساایر شارایط
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نخواهد بود .لکن اگر مجازات قانونی جرم از مجازاتهایی باشدکه دادگاه مختاار در اعماال مجاازات
جایازین باشد (مثل ماده  37یا قسمت دوم ماده 31ق.م.ا  .)1912ازآنجااییکاه رأی وحادت رویاه
شامل این فرض نمیگردد.
بنابراین ،در کنار احراز سایر شرایط ماده  30بایساتی گذشات شااکی نیاز وجاود داشاته باشاد
هرچند با توضیحات ارائهشده همچنان در جرائم غیرقابلگذشت مصداق خواهد یافت .عالوه بر موارد
بیانشده ،در مرحله دادرسی نهادهای ارفاقی دیاری نیز ازجمله تعویق صدور حکم ،تعلیاق اجارای
مجازات و صدور حکام باه آزادی مشاروط حساب ماورد در ماواد  03 ،01و  38ق.م.ا  1912بیاان
گردیده است .لکن مقنن در شرایط اعمال این نهادهای ارفاقی ،گذشت شاکی را پیشبینای ننماوده
است و فقط به لزوم جبران خسارت یا برقراری ترتیبات ضرر و زیان شااکی از ساوی ماتهم بسانده
کرده است .به نظر میرسد؛ ترجیحی وجود نادارد کاه اعماال برخای نهادهاای ارفااقی ،قانونگاذار
گذشت شاکی را ضروری بداند و در اعمال بعضی از نهادها ضرورتی به گذشت شااکی نبیناد و ایان
نوع از برخوردهای متفاوت دور از حکمت مقنن و منطق قانوننویسی است .از طرفی ممکن است در
برخی موارد ضرر و زیان ناشی از جرم ،کیفری باشد و صرا جبران خسارت نتواناد بهانادازه تاالش
متهم برای اخذ گذشت شاکی ،مؤثر در تسکین آالم بزهدیده باشد .ازاینرو ،بهتر بود مقنن در اعمال
تمام نهادهای ارفاقی ،گذشت شاکی را مقدمه ضروری و واجاب تلقای ماینماود .از طرفای گذشات
مشروط قابل نقد است .چرا آنکه برای تحقق شرط شاکی زمانی معین ننموده است .این بدین معناا
است که اگر مرتکب ،شرط شاکی را تعمداً به عقب انداخت یا امکان تحقق شرط مدتزمان طاویلی
را میطلبید که عالوه بر سرگردانی شاکی در صورت عدم تحقق میبایست دوباره فرایناد رسایدگی
تکرار شود و این امر موجب اطاله دادرسی و تحمیال هزیناههاای مایشاود (احمادزاده ،مشاایخی،
 .)01 :1918بنابراین ،پیشنهاد میشود که در خالل گذشت مشروط حکم صادر شاود .لایکن ،اجارا
منوط به عدم تحقق شرط شاکی شود.
 .3 .3جرائم قابلگذشت و تقلیل در مجازات
با تصویب ق.ک.م.ح.ت  1911قانونگذار در تبصره مااده 11ایان قاانون مجاازات قاانونیا حاداقل و
حداکثر جرایمقابلگذشت مستوجب حب درجه چهار تا درجه هشت را به نص کاهش داده است.
ازاینرو ،اطالق تبصره هم شامل جرایمقابلگذشت مصرّح در ماده  110ق.م.ا  1912میشاود و هام
شامل جرائم قابلگذشت جدید پیشبینیشده در ماده  11قانون کااهش مجاازات حاب تعزیاری.
ازآنجاییکه تقلیل به نص صورت گرفته در حب های درجه چهار تا هشت جرایمقابلگذشت نااظر
بر مجازات قانونی بزه ارتکابی میباشد؛ فلذا آثار مهمی را ازجمله در بعد صاالحیتی مراجاع قضاایی
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نیز ایجاد کرده است .بهطور مثال در خصوص جرائم مقرر در مااده  311ق.م.ا 1973 .حساب مااده
 11ق.م.ا  1912حب درجه شش محسو میشد ،با لحاظ تبصره ماده  11قانون کاهش مجاازات
حب تعزیری به نص تقلیل مییابد و مجازات قانونی آن حب از پانزده روز تاا شاش مااه (درجاه
هفت) خواهد بود که حسب ماده  901قانون آیاین دادرسای کیفاری رسایدگی باه ایان جارائم در
صالحیت مستقیم محااکم کیفاری دو قارار مایگیارد .در ایان خصاوص نظریاه مشاورتی شاماره
 017/11/7مورخ  13/0/1911اشعار میدارد« :در مواردی که مجازات قانونی جرمی بهموجب قانون
کاهش مجازات حب تعزیری مصو  1911کاهشیافته است درواقاع ایان مجاازات کاه جاایازین
مجازات سابق شده است مجازات قاانونی جارم باوده و معیاار تعیاین درجاه مجاازات و باهتبع آن
صالحیت دادگاه (با توجه به مجازات قانونی اخیرالذکر و انطباق آن با شااخصهاای مااده  11ق.م.ا
 )1912میباشد».
این امر مقنن نوعی اعمال سرگردانی در مجازاتها است .زیرا ،مقنن تاوجهی باه دساتاوردهای
مهم جرم شناسی ننموده است .بدین معنا که یک کیفیت مخففه را فارا از شخصیت بزهکار در نظر
گرفته است .مقنن میبایست با توجه به شخصیت بزهکار ،حالت خطرناک او و بازدارندگی و با ایجاد
ضابطههای قانونی و اختیار به مقام قضایی این کیفیات مخففه را اعمال میکرد .از طرفای دیاار باا
کاهش جرائم درجه  0تا  8به نص  ،در جرائم قابلگذشت ،دامنه مااده  901آ.د.ک  1912باه نحاو
قابلمالحظهی توسعه داده است .این امر نتایج مطلوبی در بر ندارد .زیارا ،موجاب مایشاود جارائم
تعزیری درجه  7و  8بیشتری مستقیماً توسط دادگاه رسیدگی شوند و درنتیجه تحقیقات مقادماتی
این جرائم میبایست توسط دادگاه انجام شود .درحالیکه این امر موجب اطالاه دادرسای مایشاود.
امری که مطلو نیست .این در حالی است که مقنن میبایسات ساعی در کااهش ورودی مساتقیم
پروندهها به دادگاه بنماید.
توسعۀ سیاهه جرائم قابلگذشت در ابتدا نشان از تمایل مقنن به سمت عدالت ترمیمی است .اما
تنصی مجازات آنها در جرائمی که خطرناکی مجرم و تأثیر جرم ارتکابی در نظم عمومی جامعاه و
ضرورت دفاع مؤثر جامعه در برابر آن امری بدیهی است و از این حیث قابل دفاع به نظر نمایرساد.
زیرا ،برخی جرائم بر نظم عمومی و امنیت جامعه تأثیر سوئی دارند .ازاینرو ،میبایست به ایان امار
توجه نمود .اما مقنن توجهی ننموده است و دفاع جامعه در مقابل اینگونه جرائم با چاالش اساسای
روبرو خواهد شد .بهعنوان نمونه ،در جارم کالهبارداری و سارقت زیار دویسات میلیاون ریاال کاه
مجازات آن جزای نقدی شناور است بهموجب رأی وحدت رویه  731درجه هفت محسو میشوند.
مالحظه میگردد که جرم مهمی بهمانند کالهبرداری با حدنصاا مبلا مااده  93در زماره جارائم
درجه هفت قرار میگیرد .این امر میتواند دفاع اجتماعی را با چالش مواجاه کناد (رساولی زکریاا،
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 )80 :1911از طرفی موجب تزلزل نظم عمومی و بازدارندگی مجازاتها را بهشادت کااهش بدهاد.
ازآنجاییکه بازدارندگی آیندهنار است ،عدم توجه به آن ،نظم عمومی را با اشاکال مواجاه مایکناد
(هالوی.)01 :1919 ،
نکته کلیدی دیاری که دستااه عدالت کیفری را با چالش جدی روبهرو میکند ،بحث شروع باه
جرم در سرقت است .زیرا درصورتیکه سرقت زیر دویست میلیون ریال باشاد دیاار مشامول مااده
 122ق.م.ا  1912نمیشود .از طرفی معلوم نیست که شروع به سرقت باید بر اساس چاه معیاار یاا
مالکی سنجیده شود .بدین معنا که اگر شخصی برای سرقت زیر حدنصاا دویسات میلیاون ریاال
اقدام کند یا برای سرقتی بیشتر از این مالک دادرسان چاونه و به چه نحو آن را احراز نمایند.
 .0رویکرد مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1311
تحول اصلی تحققیافته در تصویب قاانون کااهش مجاازات حاب تعزیاری  ،1911آن اسات کاه
جرائمقابلگذشت به دودستۀ کلی تقسیم شدند ،یعنی جرائم قابلگذشت مطلق و جرائم قابلگذشت
مشروط .گسترش این نوع از جرائم به این شکل بوده که عالوه بر موارد منادرج در مااده  110ق.م.ا
 1912برخی از جرائم نیز کاه ساابقاً جاز جارائم غیرقابالگذشات تلقای مایشادند در مااده 11
ق.ک.م.ح.ت  1911ماهیت خصوصی و حقالنّاسی به خود گرفتهاند .ازجمله این موارد میتاوان باه
جرائم فوق اشاره نمود :جرائم جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عاادی ،تاوهین باه ماأموران
دولتی ،مزاحمت تلفنی ،تدلی در نکاح ،سو استفاده از سفید امضا  ،خیانتدرامانت ،جرائم تصارا
عدوانی ،ممانعت از حق و مزاحمت ملکی صرفاً درمواردیکه در اراضی و امالک اشاخاص خصوصای
باشد ،تصرا عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت ملکی مجدد ،صدمه بدنی باعاث نقصاان و ضاع
دائمی و نیز صدمه بدنی عادی بر اثر بیاحتیاطی در امر رانندگی ،تغییر ،تحریا و انتشاار فایلم یاا
صااوت یااا تصااویر دیاااری بهوسایله سااامانههااای رایانااهای یااا مخااابراتی ،باازه انتقااال مااال غیاار و
کالهبرداریکه میزان مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا کمتر باشد ،جرائم در حکمکالهبارداری
یا جرائمی که به مجازاتکالهبرداری احاله شده است و یا طبق قانونکالهبرداری محسو میشاود
با فرض داشتن بزهدیده ،سرقتتعزیری موضوع ماده  333ق.م.ا (1973سرقت تعزیری با احاراز یاک
عامل مشدده) و سرقت تعزیری ساده و ربودن مال دیاری از طریق کی زنی یاا جیابباری و نیاز
ربودن مال دیاریکه سرقت محسو نشود درصورتیکه میزان ارزش مال موضاوع جارم بیشاتر از
دویست میلیون ریال نباشد و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ،شروع باه جارم و
معاونت در تمام جرائم بیانشده در ماده مذکور و درنهایت جرائم مساتوجب تعزیار درجاه پانج تاا
هشت که مرتکب آن کمتر از هجده سال تمام داشته باشد بهشرط داشتن بزهدیده.
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هرچند توسعۀ جرائمقابلگذشت درراستای موضوعیت بخشیدن به بزه دیده شناسی حماایتی و
تشویق مرتکب به تالش برای جلب نظر شاکی جهت اعالم گذشت امری مطلو و قابل دفاع اسات.
لکن این رویکرد جدید با برخی انتقاادات مایتواناد هماراه باشاد .برخاورد متفااوت قانونگاذار در
خصوص قابلگذشت بودن جرائم علیه اموال و مالکیت قابل انتقاد دانسات .هماانطور کاه مالحظاه
گردید مقنن درجرائم کالهبرداری و انتقال مال غیر و برخی از سارقتهاای خااص تعزیاری شارط
رعایت حدنصا مبلغی را تعیین نموده است درحالیکه بهتر بود بهشرط وجاود بازهدیاده و شااکی
خصوصی فارا از میزان مال برده شده اکتفا میشد؛ چراکه هیچ ترجیح منطقی بر قابلگذشت بودن
کالهبرداری با میزان صد میلیون تومان و غیرقابلگذشت بودن آن با میازان صاد میلیاون توماان و
یکریال وجود ندارد .بنابراین همانند جرائمیکه قانوناً در حکم کالهبرداری محسو شاده اسات یاا
مجازاتکالهبرداری برای آن مقرر شده است نبایستی قانونگذار حدنصاا خاصای را بارای میازان
مال موضوع جرم تعیین میکرد تا باوجود تفاوت اندک در تجاوز از میزان مال موضوع جارم ،مواجاه
با بیرغبتی مرتکب در جباران ضارر و زیاان شااکی و جلاب رضاایت شاویم کاه در خصاوص بازه
سرقتهای قابلگذشت نیز این انتقاد وارد میباشد .از طرفی وجه تفوّقی وجود نداردکه در خصاوص
بزههای سرقت ،شرط فقدان سابقه محکومیت موثرکیفری را بارای ماتهم بررسای نمااییم لکان در
خصوص جرمکالهبرداری این شرط را مدنظر قرار ندهیم ،چراکه اگر ساابقه محکومیات و حرفاهای
بودن مرتکب سرقتهای فوق باعث محرومیت او از قابلگذشات محساو شادن جارم شاود قطعااً
میزان درجه خطرناکیکالهبردار حرفهای و واجد محکومیتهای مؤثر کیفاری نیاز کمتار از ساارق
نخواهد بود.
ساختار موضوعی واحد برخی از جرائم علیرغام تفااوت در وسایله ارتکاا جارم قابلیات آن را
داشت که قانونگذار جدید این نوع از جرائم را نیز به تبعیت از ماهیت خصوصی سنتی ایان جارائم
داخل در جرائمقابلگذشت نماید .مثالً از آنجایی جرم نشر اکاذیب سانتی موضاوع مااده  318ق.م.ا
 1973قابلگذشت بوده ،لذا بهتر بود نشر اکاذیب رایانهای موضوع ماده  18قانون جرائم رایانهای نیز
قابلگذشت محسو گردد .این موضوع در خصوص سایر مصادیق نیز ازجملاه سارقت رایاناهای یاا
کالهبرداری رایانهای نیز قابلطرح اسات .درواقاع غیرقابلگذشات محساو کاردن مطلاق جارائم
رایانهای (بهغیراز بزه موضوع  13این قانون) رویکردی قابل دفاع بهحساا نمایآیاد ،باهویژه آنکاه
گسترش استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی در عصر کنونی که طبیعتاً بستر ارتکاا جارائم
رایانهای را فراهم ساخته است اقتضا آن را داشت که برخای از جارائم علیاه شخصایت معناوی یاا
جرائم علیه مالکیت تحققیافته در این فضا را نیز حداقل با الحاق شارایطی قابالگذشات محساو
نمود؛ چراکه معیار تصریحشده دربند ( ) ماده  8و  1قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت تعمیم باه
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جرائم فضای مجازی را نیز دارد .این موضوع سبب ایجاد برخی برداشتهای متفاوت در رویه قضایی
شده است بهطوریکه نظریه مشورتی شماره  031/11/7مورخ  1911/0/23کالهبرداری رایانهای را
نیز داخل در ماده  11ق.ک.م.ح.ت  1911و جرمی قابلگذشت محسو نماید؛ درحالیکاه باه نظار
میرسد ،نه ارکان و عناصر بازه کالهبارداری سانّتی اشاتراکی باا کالهبارداری رایاناهای دارد و ناه
مجازات کالهبرداری رایانه ای به آن احاله شده است و از طرفی چنانچه نظر مقنن بار قابالگذشات
بودن کالهبرداری رایانهای بود میتوانست همانند ماده  700به آن تصریح نماید.
انتقاد دیار ناظر بر قابلگذشت محسو نمودن شروع به جرم تمامی جرائم مذکور در مااده 11
میباشد .درحالیکه حسب ماده  122ق.م.ا  1912شروع به جرم برخی از جرائم تصریحشده در ایان
مادهاصالً واجد وص جزایی نیست تا قابلگذشت بودن یا نبودن آن موردبررسی قارار بایارد .ماثالً
مجازات بزههای توهین یا افترا حسب بناد (ج) مااده  1ق.ک.م.ح.ت  1911جازای نقادی درجاه
شش میباشد و با عنایت به عدم جرمانااری شروع به جرم ،جرائم واجاد مجاازات جازای نقادی در
ماده  122ق.م.ا  1912طبیعتاً بحث قابلگذشت یاا نباودن آن قابلیات بررسای نخواهاد داشات .از
طرفی همانطورکه بیان گردید مقنن یکی از شروط قابالگذشات محساو نماودن جرائمای چاون
کالهبرداری یا سرقتهای تعزیاری ماواد  331 ،337 ،333و  333ق.م.ا  1973را حدنصاا مبلغای
خاص تعیین نموده است و در ادامه بیان داشته است که شروع به تمام جایم فوق نیز قابالگذشات
محسو میگردد ،بنابراین ،از نحوه ناارش عبارت «شروع...در تمام جرائم مزبور» اینگونه برداشات
میشود که در خصوص شروع به جرم کالهبرداری و سرقتهای تعزیری بیانشده نیز بایستی مبلا
موضوع جرم را نیز مورد ارزیابی قرارداد تا قابلگذشات باودن یاا نباودن آن ،ثابات گاردد .باه نظار
میرسد پیشبینی شرط حدنصا مال موضاوع جارم ،در شاروع باه جارم جارائم بیانشاده معیاار
مناسبی نیست .چراکه در شروع به جرم مرتکب در مرحله شروع به عملیات ماادی و اجرایای جارم
قرار دارد و همیشه حدنصا مالیکه مرتکب درصدد بردن یا سرقت آن باوده در ایان مرحلاه قابال
ارزیابی نیست تا ثبوت یا عدم ثبوت این شرط را بررسی نماییم .بهطور مثال شروع باه کالهبارداری
را بر چه اساس و معیاری میتوان میزان مال موضوع جرم را ارزیابی نمود؟ لذا بهتر بود در خصاوص
قابلگذشت محسو نمودن شروع به جرم جرائم علیه اموال ،صراحتاً عدم اشاتراط حدنصاا ماال
موضوع جرم را بیان میکرد .چراکه عالوه بر انتقاد وارده بر عدم امکان ارزیاابی میازان ماال در ایان
مرحله ،میزان خطرناکی شروع به جرم درحدی نیست که شرایط قابلگذشت محسو نمودن آن را
عیناً همسان با شرایط قابلگذشت محسو نمودن جرم تام دانست .رویکرد منطقی آن است که در
تحقق جرم ناقص برخوردی منعط تری با مرتکب داشته باشیم تا جرم اصلی به وقوع نپیوندد .ابهام
دیاری که این زمینه از نحوه بهکارگیری لفظ «شاروع باه جارم» در مااده  11ق.ک.م.ح.ت 1911
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حاصل میشود آن است که صرفاً شروع به جرم باه مفهاوم خااص جارائم بیانشاده در ایان مااده
قابلگذشت محسو میشود یا قابلتعمیم به سایر جرائم ناقص ازجمله جرم عقیم یاا جارم محاال
موضوعی پیشبینیشده در تبصره ماده  122ق.م.ا  1912نیاز مایباشاد؟ هرچناد عباارت باه کاار
گرفتهشده این تردید را ایجاد میکند که قابلگذشت بودن صرفاً منحصر در شروع باه جارم جارائم
پیشبینیشده در ماده  11هست لکن به نظر میرسد ،تفسیر به نفع متهم اقتضاای تعمایم مقصاود
مقنن به کلیه جرائم ناقص ماده  122ق.م.ا  1912دارد .چراکه میبایست در خصوص جرائم نااقص،
قائل بر برخورد مسامحهای در این زمینه باوجود گذشت بزهدیده باشیم.
 .5حق بزهدیده بر اعمال کیفر تا خصوصیسازی عدالت کیفری
امروزه حق بزهدیده بر تعیین کیفر مرتکاب در ادبیاات سیاسات کیفاری گفتماانی رایاج اسات .در
بسیاری از موارد ،مهامتارین نیااز بازهدیادگان ،مشاارکت در تعیاین مجاازات و نحاوه اجارای آن
است(شیری .)71 :1917 ،درواقع بزهدیده تمایل دارد در تعیین کیفر دخالت داشته باشد .بنابراین،
برای این امر توسعه جرائم قابلگذشت مطمع نظر است .درواقع میبایست با توجه به اصل حاداقلی
مداخله دولتها در نظام عدالت کیفری گسترش سیاست افزایش دامنه جارائم قابلگذشات مادنظر
قرار گیرد .از طرفی کاهش جرائم قابلگذشت و عدممداخله بزهدیده در تعیین کیفر موجب نادیاده
انااشتن بزهدیده بهعنوان اولین قربانی بزهکار است.
تغییر پیدرپی قوانین کیفری بهویژه در دهه  11و اصالحات و الحاقات پیدرپای نشاان از عادم
شناخت مقنن به عرا و زوایای پنهان جامعه دارد .این تغییرات گسترده بادون شاناخت عاالوه بار
مشکالت دادرسی پیامد سیاست جنایی سرگردان را به جامعه میدهد .این امر در خصوص سیاست
کیفری جرائم قابلگذشت و غیرقابلگذشت نمایان است .این امر عاالوه بار رنجای کاه بار دساتااه
عدالت کیفری وارد میشود ،رسالت اصلی حقوق کیفری که حفظ نظم عمومی و پاسخدهی درخور
به بزهکاران و توجه به حقوق بزهدیده است را غیرقابل اجرا مینماید.
از طرفی مقنن در قاانون کااهش مجاازات حاب تعزیاری باا گساترش دامناه سایاهه جارائم
قابلگذشت تمایل به خصوصیسازی عدالت کیفری را مطمع نظر قرار داده است .ایان امار در ابتادا
امری مطلو و پسندیده اسات .اماا زماانی مایتاوان ایان امار را موردتوجاه قارار داد کاه جامعاه
خصوصیسازی عدالت کیفاری را پذیرفتاه باشاند و نهااد آن در بطان جامعاه ظهاور کارده باشاد.
خصوصیسازی یکباره عدالت کیفری ثمرهی جاز افازایش جارائم در پای نخواهاد داشات .درواقاع
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نتیجهگیری
اهمیت تشویق مرتکب به جلب رضایت شاکی در نظام تقنینی کشاورها باعاث گردیاده ،قانونگاذار
تعقیب ،اجرا و سقوط مجاازات در برخای از جرائمای را کاه مساتقیماً حقاوق بازهدیاده را در بعاد
جسمانی ،مالی ،حیثیتی پایمال میسازد به صالحدید وی معطوا سازد .درک اهمیت ایان پیاام از
سوی قانونگذاری کشور ما نیز باعث گردیده اسات کاه در مااده  1قاانون آیاین دادرسای کیفاری
تصریح به حصول دو دعوی از ارتکا جرائم ،شامل دعاوی عمومی جهات حفاظ حادود و مقاررات
الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی و دعوی خصوصی جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جارم و یاا
مطالبه کیفرهایی گردد که قانونا حق خصوصی بزهدیده محسو میشود .این موضوع صابغه فقهای
نیز دارد بهطوریکه اجرای مجازات شدیدترین جرائم علیه تمامیت جسمانی یعنی قصاص نفا یاا
عضو به درخواست شاکی واگذار گردیاده اسات تاا در کناار اجارای مجاازات در راساتای سازادهی
عادالنه ،به ترمیم خسارت و ضرر و زیان متضرر از جرم نیز توجه شاود .در شایوه تعیاین جارائم –
قابلگذشت و غیرقابلگذشت در سیستم تقنینی کشورها یا از روش احصای قانونی که شامل تصریح
به این نوع از جرائم است استفاده میشود و یاا از روش ضاابطۀ قاانونی کاه شاامل ارائاه ضاوابط و
معیارهایی در تشخیص قابلگذشت بودن جرم هست استفاده مایگاردد .مقانن در قاانون مجاازات
اسالمی مصو  1912جرائم را از این حیث به ساه دساته یعنای جارائم غیرقابالگذشات ،جارائم
قابلگذشت مطلق و جرائم قابلگذشت مشروط تقسیم نموده است .و علیرغم تصاریح باه جارائم -
قابلگذشت در ماده  ،110در ماده  119باا اتکاا بار اصال غیرقابالگذشات باودن ،تعیاین ضاابطه
حقالناسی بودن جرم و شرعاً قابلگذشت بودن آن جرم را داخل در جرائم حقالنّاسی نموده اسات.
البته به نظر میرسد ،ازآنجاییکاه در ماواد قاانون مجاازات اساالمی و یاا ساایر قاوانین خااص باه
قابلگذشت بودن جرائم از هر نوعی (ولو تصریحشده در شرع) اعام از جنایاات ،جارائم حادی و یاا
مستوجب تعزیر اشاره گردیده است و از طرفی در جرائم مستوجب تعزیر نیاز حساب قاعاده فقهای
"التعزیر لکل عمل حرام" شرعاً اعمال تعزیر به صاالحدید حااکم اساالمی واگاذار گردیاده اسات و
حقالناس یا حقاهلل بودن شرعی در خصوص این نوع از جرائم مصاداق نماییاباد .از طرفای دیاار،
نیازی به وضع ضابطه پیشبینیشده در ماده  119نبود و شیوۀ احصای قانونی به کار گرفتهشاده در
ماده  110کافی به نظر میرسید .در خصوص گذشت مشروط ،رویکرد مقنن ،با اشکال مواجه اسات.
زیرا ،از یک سو در صورت عدم تحقق شرط یا معلق علیه ،عالوه خسارت به بزهدیده موجاب اطالاه
دادرسی میشود .از طرفی دیار ،مقنن زمانی برای تحقق شرط و معلق علیاه تعیاین نکارده اسات.
بنابراین ،ایجاد رویه واحد در این زمینه ضروری به نظر میرسد .با تصاویب قاانون کااهش مجاازات
حب تعزیری مصو  1911دامنۀ جرائم قابلگذشت توسعه یافات .هرچناد ایان توساعه در مقاام
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تشویق مرتکب به جلب رضایت شاکی با جبران ضرر و زیان وی ،امری مطلو و قابال دفااع اسات.
لکن ،پیشبینی برخی ضوابط و معیارها در خصوص قابلگذشت محسو نموده برخی جارائم علیاه
اموال و مالکیت ازجمله تعیین حدنصا مالی برای آن ،و تعمیم این شرط به قابلگذشت محساو
نمودن شروع به جرم این جرائم که گاهی امکان ارزیابی میزان مال در این مرحله نیز وجاود نادارد،
قابل انتقاد است .بنابراین ،بهتر بود مقنن بهشرط وجود بزهدیده و جبران خسارت وی اکتفا میکرد.
از طرفی انتظار میرفت توسعۀ قانونگذار جدید در این خصوص ،شاامل برخای از جارائم رایاناهای
بهویژه جرائمی که شکل سنتی آن جرائم قابلگذشت محسو میشود نیز میشد.
پیشنهاد میشود:
 .1مقنن با حفظ اصل غیرقابلگذشت بودن جرائم بر مبنای مادهی  11ق.م.ا  1912اقدام باه ضاابطه
برای قابلگذشت بودن یا غیرقابلگذشت بودن جرائم نماید.
 .2مقنن در جرائمی که قابلگذشت دانسته مانند سارقت یاا کالهباردای باا اختیاار ضاابطهمناد باه
دادرسان شخصیت و حالت خطرناک او را در مجازات لحاظ نماید .نه اینکه در تمام جرائم بهمانناد تبصاره
ماده  11قانون کاهش مجازات حب تعزیری  1911مجازات را به نص تقلیل دهد.
 .9ضابطه دقیقتری برای تفکیک جرائم قابلگذشت یا غیرقابلگذشت تبیین نماید یاا از روش احصاا
بهره ببرد .و عبارت مبهم شرعاً قابلگذشت باشد را حذا نماید.
 .0در خصوص شروع به جرم سرقت زیر دویست میلیون ریال یاا تخریاب و یاا کالهبارداری ضاابطه
مقرر نماید.
 .3حق بزهدیده در تعیین کیفر را مهم بداند و در صاورت گذشات شااکی دیاار اصارار بار مجاازات
مرتکب نداشته باشد.
 .3در خصوص گذشت مشروط ،مقنن برای ایجاد رویه واحد و حمایت از بزهدیده باهموجب آیینناماه
از رویههای مختل جلوگیری نماید.
منابع
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شم ناتری ،محمدابراهیم؛ کالنتری ،حمیدرضا؛ زارع ،ابراهیم؛ زینب ،ریاضات ( ،)1918قانون مج ازات
اسالمی در نظم حقوقی کنونی ،چا پنجم ،تهران :انتشارت میزان.
شهید اول ،محمدبنمکی ( ،)1911لمعۀ دمشقیه ،ترجمه و تبیین محسن غرویان ،علی شایروانی ،چاا
چهل و سوم ،قم :انتشارات دارالفکر.
شهید اول ،محمدبنمکی ( ،)1919شرح لمعه ،چا یازدهم ،مترجم :اساداهلل لطفای ،تهاران :انتشاارات
مجمع علمی و فرهنای مجد.
شیری ،عباس (« ،)1917حق بزهدیده در تعیین کیفر و نحوه اجارا آن» ،فصلنامۀ دیدگاههای حقوق
قضایی ،شماره ،81ص .113-77
طهماسبی ،جواد ( ،)1918آیین دادرسی کیفری ،جلد اول ،چا چهارم ،تهران :نشر میزان.
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عابدی ،احمدرضاا ( ،)1918آیین دادرسی کیف ری ،چاا اول ،تهاران :انتشاارات مرکاز آماوزش قاوه
قضاییه.
فتیلی ،صادق و قدیری بهرامآبادی ،رشید و صادقنژاد نائینی ،مجیاد و نقادی دو ربااطی ،ماریم (،)1011
«توسعه جرائم قابلگذشت در قانون کاهش مجازات حب های تعزیری :بررسی کااربردی چالشهاا و
دستاوردها» ،پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی ،انتشار آنالین.
کلینی ،ابوجعفرمحمادبن یعقاو (1017ق) ،الک افی ،جلاد دهام ،چاا چهاارم ،انتشاارات دارالکتاب
اإلسالمیه.
مصدق ،محمد ( ،)1913شرح قانون مجازات اسالمی (حدود) ،جلد سوم ،چا اول ،تهران :انتشاارات
جنال.

مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی (1010ق) ،بحاراالنوار ،جلد سی و چهارم ،بیروت :نشر دار احیاا التاراث
العربی.
نظری ،علی؛ آقابابائی ،حسین (« ،)1011جنبۀ عمومی جنایت در حقوق کیفری ایران؛ از تحاوالت قاانونی
تا چالشهای حقوقی -قضایی» ،پژوهش حقوق کیفری ،دوره ،1شماره  ،90ص .213-187
نوربها ،رضا ( ،)1911زمینۀ حقوق جزای عمومی ،چا سی و یکم ،تهران :انتشارات گنج دانش.
هالوی ،گابریل ( ،)1919کیفردهی آموزههای مدرن ،ترجماۀ علای شاجاعی ،چاا اول ،تهاران :نشار
دادگستر.
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