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 اصفهان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی علمی هیئت1
 اصفهان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی علمی هیئت2

 ناصفها اصفهانی دانشگاه شهید اشرفی شناسی جرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و 3

 

 چکیده

کاسوت  از   ،از تخفیوف مجوازات   های حقوق کیفری جهان تخفیف و کاهش میزان مجازات امری متداول است، منظوور تمام نظامر د

یا اوضاع و احوال موجب تخفیف است که موجوب تخفیوف در موورد شوخ       و قانونی معاذیرمیزان مجازات یک جرم به علت وجود 

در موضووع تخفیوف    اجرایوی  ازلحوا  یوافت  قوانون برتور    پی در فاده از روش توصیفی تحلیلی با استتحقیق  در ای ، باشدمجرم می

، باشوند برگرفته از یک قانون مادر یعنی قانون فرانسوه موی   ها آنهر دو  چراکه ایمبوده الجزایرایران و  دو کشور حقوقمیان ، مجازات

و قانون در شرایط چارچوبی بسیار مشابهی به یکدیگر قرار دارند و تنها ها به دست آمد که هر دای  یافته آمده عمل بههای بررسی در

بووده و بیشوتر    تور  دقیقبرتر عمل کرده است، اما در مقام قیاس کلی حقوق ایران  الجزایردر برخی موارد خاص، گاهی ایران و گاهی 

، دفاع مشروع، تعدد جرم، الزام صغر س در در راستای منفعت متهم کار کرده است، برای مثال در مبحث شمولیت تخفیف مجازات 

 به ذکر معاذیر مخففه و ...

 

 تطبقی_، بررسیالجزایر: تخفیف، مجازات، ایران، یکلید واژگان
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 مقدمه

بوا اهودام مختلوف چوون فوردی کوردن        باشد عنوان کرد، ایو  مجوازات  را میتوان مجازاتی که دوست مجرمی  میمجازات  تخفیف

نماید شوناخت، ایو  نهواد بورای     عمل می در راستای مصلحت مجرمو نظامی که عواقب جرم، اصالح مجرم مجازات، کشف و کنترل 

با عنوانی دیگر وارد قانون ایران شده است و از آن زمان توا حوا ، مراحول     1304اولی  بار بصورت رسمی در قانون مجازات اسالمی 

طای تخفیف مجازات یاری رساندن به مجرم و کمک برای بازپروری وی و مختلفی را طی نموده است، اما در تمام مراحل هدم از اع

تخفیف مجوازات چنوی  آموده اسوت، در      33در قانون مجازات اسالمی جدید بر اساس ماده باشد، بازگشت مجدد وی به اجتماع می

تور باشود بوه    ال متهم مناسوب تواند مجازت تعزیری را به نحوی که به حصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می

 که خود همی  ماده هدم از تخفیف و انواع تخفیف را صریحا آورده است. شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند

 های زیر پاسخ دهد:کند تا به سوالای  نوشتار تالش می

ع موتهم اعوالم شوده، بوا مقایسوه دو      سوال اول: با توجه به اینکه هدم از اعمال تخفیف مجازات در حقوق ایران، عمل در راستای نف

 قانون آیا قانون داخلی به نسبت همتای خارجی خود به ای  هدم نائل آمده است؟

 عمل نموده است؟ الجزایرسوال دوم: آیا حقوق ایران در موضوع تخفیف مجازات برتر از حقوق 

شغلی، اقتصادی، اجتمواعی و ... ضورورت وجوود     امروزه و با توجه به شرایط خاص جرم و مجرمی  از قبیل شرایط خاص خانوادگی،

آید، تخفیف مجازات همان اصلی است که در راستای نفع مسوتقیم موتهم   مجازاتی که در راستای نفع متهم باشد بسیار به چشم می

مختلوف آن   هوای ایران در وجهوه  1332به کار رفته است، لذا در ادامه به بررسی موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسالمی 

 ایم.اعم از معنای لغوی و اصطالحی، شرایط اعمال تخفیف، استثائات آن و... پرداخته

، در طوی رونود    بدانیم بازدارندگی و  صرم نظر از آنکه هدم مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم

 را جورم  مجوازات  توانود  موی  هوا  آن به استناد با که گردد مواجه اوضاعی و شرایط  رسیدگی در دادگاهها گاهی ممک  است قاضی با

 .است آن حداقل از کمتر به مرتکب مجازات تقلیل معنای به قانونی مجازات در تخفیف. دهد تخفیف

فیات مخففه شناخته میشوند. عالوه بر ای  کی” معاذیر قانونی“عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان 

 .یاد میشود” کیفیات مخففه قضایی“دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاه می باشد و از آن تحت عنوان 

نکته ی بعدی در خصوص تخفیف مجازاتهای قانونی، اعمال اینگونه مجازاتها صرفا در خصوص مجوازات هوای تعزیوری، بازدارنوده و     

مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب تعزیر  .اقدامات تأمینی و تربیتی است

 .شود محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیی  و اعمال می

از ویژگی های تخفیف مجازات، اختیاری بودن است بدی  معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قوانونی و تحقوق عوامول مخففوه     

یف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیور از حود و   مستوجب تخف

 . قصاص و دیه قابل اعمال می باشد

آن است که حد مجازات معی  و ثابتی است که در شرع مشخ  شده اما تعزیر مجازاتی است که « تعزیر»و « حد»همچنی  تفاوت 

انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوو  بوه تعزیورات     و مبنای جرم در شرع نیامده

 .حکومتی

 ی تحقیقشنیهیپ

در اولوی    "بررسی تحو ت قانون مجازات اسالمی در حوزه تخفیف و تشدید کیفرها "ای تحت عنوان مقاله 1335ماه سال در تیر -

ی تحریور  ه پژوهشی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی توسط آقایوان محموود چراغوی و ابووالفتح خوالقی بوه رشوته       همایش ملی آیند
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مقایسوه   1330و آن را بوا قوانون   داشوته   1332التصویب مجازات اسالمی درآمده، ایشان در ای  مقاله یک نگاه کلی به قانون جدید

 قانون جدید سخ  رانده است. های جدید درآوردها و نوآورینموده است و از دست

با تاکید بر قوانی  جدیود کیفوری و قوانون مجوازات     مجازات )عنوان بررسی مقررات مربو  به تخفیف "ای با مقاله 1335در سال  -

تدوی  شده است که بوه بررسوی تخفیوف     "در اولی  کنفرانس حقوق و علوم جزا"آقای مهدی جیشانپور "، توسط "نیروهای مسلح(

 در قانون مجازات نیروهای مسلح و تبیی  شرایط آن پرداخته است.مجازات 

توسط خانم فاطمه جمالویی در " 1332تحو ت تخفیف مجازات در قانون مجازات اسالمی  "ای با عنوان نامهپایان 1331در سال  -

بوه بررسوی تحوو ت قوانون در خصووص       و با استاد راهنمایی دکتر ابوالفتح خالقی تدوی  شده است و نگارنده در آن "دانشگاه قم"

 های آن پرداخته است.تاریخی و همچنی  بررسی اهدام و روش ازلحا تخفیف مجازات 
ی تطبیقی قانون مجوازات اسوالمی   نهاد تخفیف و تشدید مجازات با مطالعه "ای با موضوعنامهراضیه حسینی پایان 1331در سال  -

ی تحریر پور به رشتهدانشگاه آزاد اسالمی واحد قدس با استاد راهنمایی دکترفریبا مشیردر  "1332و قانون مجازات اسالمی  1330

در بحوث تخفیوف مجوازات     1332و سوال   1330ی مقررات قانون مجازات اسالمی سال درآورده است و در آن به بررسی و مقایسه

 های هر دو قانون را بیان دارد.استیپرداخته است و با پرداخت  به ای  موضوع تالش نموده است تا ابهامات و ک

ی حقووقی  چوا  شوده در مجلوه    "1332مجوازات اسوالمی    تخفیف مجازات در قوانون  "ای تحت عنوان لهدر مقا 1333در سال  -

ی تحریر درآمده است و در آن بیان نموده است که علی رغوم اینکوه تخفیوف مجوازات     دادگستری، تالیف ابوالقاسم فالحی به رشته

هوای  ی ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده است، نقا  ضعف و پنهانی نیز در آن وجود دارد که باعث تعارض بوا بخوش  دارا

 و... هایی ارائه کرده استدیگر قانون است و برای رفع آن نیز پیشنهاد

ف مجوازات در قوانون مجوازات    جهات تخفی"ای تحت عنوان مقاله "آذرخش، روزبهانی دشتبانی و کردی() انیآقا" 1338در سال  -

مدنی، ارئه نمودند و در آن بوه بیوان اعتقواد     یجامعهی پایدار را در هشتمی  کنفرانس بی  المللی حقوق و توسعه "1332اسالمی 

ی معتقدند تخفیف اعم از اینکه موجب معافیت از مجازات گردد یا موجب کواهش آن جنبوه   ها آنخود بدی  صورت پرداخته بودند، 

 ها آنبه صورت کلی ، باشدها استفاده از نهاد تخفیف میها جهت فردی نمودن مجازاتتری  راهکاری داشته و اصو  یکی از مهمفرد

 .اندهای مختلف آن پرداختهدر ای  مقاله به شرح نهاد تخفیف مجازات و جنبه

 

 روش تحقیق

 گردآوری ای  تحقیق از طریق روش توصیفی تحلیل بوده است.

 لغوی و اصطالحی ازلحاظتخفیف مجازات  بررسی

 در ای  بخش به بررسی معانی لغوی و اصطالحی و حقوقی تخفیف مجازات خواهیم پرداخت.

 تخفیف مجازات و اصطالحی معنای لغوی گفتار اول:

ک بوه حوال   کردون و کاست  است تخفیف پائی  آوردن و کم کردن از مجازات است که در جهت کمو  کمدر لغت به معنای  تخفیف

، تخفیف مجازات را میتوان 1332قانون مجازات اسالمی مصوب  33بر اساس ماده گردد. مجرمی  بر اساس شرایط قانونی اعمال می

های تعزیری یوا بازدارنوده موتهم شوده      کاست  از میزان مجازاتی دانست که به جهتی از جهات مخففه مشمول حال مجرم مجازات

ح حقوقی قانون عبارت است از تعیی  درجات حقوق و حدود قانون یعنی وظایف افوراد هیوات جامعوه    در اصطال، تخفیف است نامید

تواند به چنودی  صوورت    و در واقع سبک کردن مجازات است که می، (242 ،1334 ی خود، )صانعی،بشری نسبت به هیات جامعه

، 1332نووری،  ) ت  شدت مجازات به نحوی از انحاء است.های تکمیلی و کاسهای تبعی، مجازاتباشد از جمله تقلیل، حذم مجازات

-به ای  معناست که چناچه دادگاه شخ  مجرم را با احراز جهات تخفیف مستحق برخورداری از تخفیف دانست می(، تخفیف 422

 .تر به حال متهم باشد تقلیل دهد یا به مجازات دیگری تبدیل نمایدتواند مجازات وی را به اینصورت که مناسب
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 1332در قانون مجازات اسالمی  علت تخفیف مجازاتبخش دوم: بررسی 

 در ای  بخش به بررسی ای  موضوع خواهیم پرداخت که اصال چرا باید به مجرمی که مرتکب جرم شده است تخفیف داد.

 گفتار اول: بررسی علت تخفیف مجازات

باید اعمال شوند لذا علت تخفیف مجازات را به نوعی میتوان عبوارت   هایی هستند کهتر از آن مجازاتهای قانونی گاها شدیدمجازات

اصوطالحی   ازلحوا  و گوردد،  به اذن قانون مشمول حال مجرم میکه در شرایط و موارد خاصی  دانستاز آن اوضاع و احوال خاصی 

ضوع جهوات تخفیوف در ق. م. ا    ، به عبارتی علت تخفیف مجازات برای مرتکوب جورم و  تخفیف مجازات نامید جهاترا  ها آنمیتوان 

باشد، به اینصورت که چنانچه وضعیت مجرم بر حسب قانون به نحوی باشد که بتواند مشومول تخفیوف گوردد بوه سوبب      می 1332

 باشند.مند خواهد شد، در نتیجه علت تخفیف مجازات اسباب تخفیف میهمان جهات وی از تخفیف بهره

 1332گفتار دوم: جهات تخفیف در ق.م.ا 

ی توضویحات در خصووص جهوات مخففوه قوانونی      و سوپس بوه اداموه   شوود  ی قانون داده  زم دیده ابتدا توضیحی در خصوص واژه

ی دهخدا به معنای کانون است و عربی نیست، اصول قوانون از کوانون اسوت کوه عبوارت اسوت از        پرداخت، لغت قانون در لغت نامه

(، جهوات مخففوه آن دسوته    25، 1333دهخودا،  ). ی  تی  اسوت ون معرب کلمهی قانمقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا، کلمه

 38گردد، بور اسواس مواده    و به موجب اذن صریح قانون و قانونگذار اعمال می ها آنباشند که تخفیف مجازات به سببیت عواملی می

 باشند:جهات تخفیف به ای  شرح می 1332ق. م.ا 

 الف( گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

لوذا   ،روند شروع به رسیدگی پوس از شوکایت وی آغواز شوده     چراکهباشد میتری  عامل مخففه قانونی گذشت شاکی خصوصی مهم

توان عنوان داشت که مجرم از اعمال خود نوادم اسوت و سوعی در جبوران ضورر      می میآید زمانی که سخ  از گذشت شاکی به میان

ود رضایت شخ  شاکی را جلب نماید. در جورائم قابول گذشوت، گذشوت شواکی      وارده به شاکی نموده و توانسته با اثبات ندامت خ

و به عبارتی گذشت شاکی موجب سقو  مجوازات خواهود    گذاشتای برای صحبت باقی نخواهد تماما مسئله را حل نموده و مسئله

ای از روند تواند در مرحله ئم میگذشت شاکی در ای  جرا چراکهای متفاوت دارد قابل گذشت وجههشد اما ای  مسئله در جرائم غیر

-ی ای  مراحل میی پس از صدور حکم و رای قطعی و یا حتی در حی  اجرای مجازات به عمل آید و در همهرسیدگی و در مرحله

قانون  233توان به ماده . در ای  خصوص مینه سقو  مجازات تخفیف مجازات به حال محکوم علیه محسوب گردد تواند از موجبات

قابول  هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرداشته )های عمومی و انقالب مراجعه نمود که بیان ی  دادرسی کیفری دادگاهآئ

از دادگواه صوادر    ،علیه میتواند با استناد به اسوترداد شوکایت  گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم

-علیه در وقت فوقدر میزان مجازات صرفنظر نماید، در ای  مورد دادگاه به درخواست محکومکننده حکم قطعی درخواست کند که 

تووان  ، از ایو  بنود موی   تخفیف خواهد داد، ایو  رای قطعوی اسوت(    و شمولیتالعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء 

باشد، یکی از اد چه مقدار وابسته به عناصر ثانویه نیز میمتوجه شد که بعضا حتی با وجود شمولیت مجرم از تخفیف مجازات ای  نه

باشد که بنظر نگارنده قانونگذار ای  سد را به دو دلیل ایجاد نموده است، ابتودا بورای   ای  موارد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی می

اگر مجرمی بوا توسول بوه     هچراکعلیه و دوم جهت ایجاد رعب و وحشت و بیم تجری مجرمی  جلوگیری از پایمال شدن حق مجنی

گردد یا مجاازت کمی برایش در نظر گرفته خواهد شد چه بسا قبح جورم  نهاد تخفیف مجازات مطمئ  باشد که مشمول تخفیف می

گردد که گذشت قابل گذشت ( نتیجتا مشاهده میدر جرائم غیرگردد )ریخته و ای  نهاد به جای عملکرد مثبت باعث عملکرد منفی 

 .عی خصوصی چه میزان اهمت با یی را در شمولیت شخ  مجرم از جهات تخفیف را داردشاکی یا مد
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ب( همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته 

 برای ارتکاب آن

ی ارتکواب برخوی از   شویوه  چراکوه  باشود مر مامور ضابط از جهاتی به نظر میرسد علت قرار دادن ای  بند در جهات مخففه تسهیل ا

-جرائم چنان دارای سختی و پیچیدگی است که در صورت عدم همکاری مجرمان با ضابطان کشف جرم گاها بسوختی و گاهوا غیور   

بوا مراجوع قضوایی،    ای از قبیل تشویق مجرمی  در جهت همکواری  توان به صور مختلفه، لذا ای  فرصت را میمیرسدممک  به نظر 

یعنی همکاری که در راستای کشف جرم و روش  موثر )شیاء سرقت رفته و ... دانست که در صورتی که با همکاری اتسهیل تحصیل 

 تخفیف مجازات دانست.بسیار پرکاربرد در یکی از موارد انجام گیرد،  شدن زوایای مبهم جرم( با ضابطان

دیاده یاا وجاود انهیازه     از قبیل رفتار یا گفتاار تحریاآ آمیاز بازه     جرم، پ( اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب

 شرافتمندانه در ارتکاب جرم

اسوت  ی بصورت مختصر میتوان بیان داشت که منظور از اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم آن فعل، حرکت، رفتار یا گفتوار 

ای در ارتکواب ایو  جورم    نیز خود به گونه علیهمجنیی شخ  شخ  مجرم دست به حرکتی زده است و به عبارت ،که به سبب آن

ی وی تواند وجود جرم را بصورت کامل توجیه نماید اما به عنوان عاملی که در قصد و انگیوزه حضور داشته، هر چند ای  موضوع نمی

تفواوت  آن،  از رسد که منظورنیز به نظر می (جبند )در خصوص قسمت دوم  ؛ وباشد پوشی نمیموثر بوده است قابل اغماض و چشم

-قائل شدن میان دو مجرمی است که یکی از روی فقر و دیگری از روی برای مثال عادت دست به ارتکاب جرم زده باشد و بنظر می

 قلبا پذیرفته است.نه فقط در کالم و ن  صریح قانون بلکه ی شرافتمندانه را رسد که قانونگذار انگیزه

 عقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگیمتهم قبل از ت ( اعالمت

قبل از شروع تعقیوب  مجرمی  ر صورتی که که بنا بر آن دمجرمی  پدید آورده است  یرا برا موقعیتیقانونگذار با قرار دادن ای  بند 

توری   اقرار یکی از بواارزش  چراکه، مند خواهند شداز نهاد تخفیف مجازات بهره خود را معرفی نمایند و کشف جرم را تسهیل نمایند

 باشد.تواند دال بر ندامت اشخاص مجرم و نیت وی در جهت همکاری موثر ادله اثبات جرم است که می

 ث( ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ی کیفوری بووده   وقوع بزه فاقود سوابقه   و حس  سابقه عبارت است از اینکه متهم قبل از ،ندامت عبارت است از پشیمانی قلبی متهم

تواند دال ی وضع خاص میکلمه چراکهرسد کامال منطقی و به جا بوده است باشد. به ای  بند ایراداتی وارد شده است که به نظر می

ه اسوت، لوذا   ای باشد و غیر حصری است و در ماده تنها بر دو مصداق آن یعنی کهولت و بیماری اشواره شود  بر موارد بسیار گسترده

ی اسوتفاده ی شخصی باز بگذارد و راهی باشود در جهوات سووء   ی وضع خاص میتواند دست قاضی را در اعمال سلیقهاستفاده از واژه

 و تصویب حکم بر اساس سلیقه و نظر شخصی. قضات برای سود جست 

 نج( کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آ

صحبت از کوشش وی و اثری که کوشش وی بایود   چراکهای  بند از جمله مواردی است که نیاز به اثبات عملی از سوی مجرم دارد 

نماید و ای  به ای  معناست که بصورت عمال اقدام به جبران ضرر وارده به زیان دیده میعلیه بگذارد نموده ایت، یعنی بر روی مجنی

گیوری اسوت محقوق گردیوده     ود اقدام به جبران زیان کند همانا هدم از وضع ای  ماده که پشیمانی و اثور که چنانچه زیان زننده خ

 .است

 دیده یا نتایج زیانبار جرمچ( خفیف بودن زیان وارده به بزه

چوک و  ی ارتکاب جرم را باعث شدت بیشتر در مجوازات دانسوت، کو  توان به همان نسبت که شدت زیان وارده در نتیجهدرست می

رسد که مقام صادر کننده در هنگام صدور حکم توان از عوامل و علل تخفیف مجازات دانست و به نظر میخفیف بودن آن را نیز می

، به عبارتی در ای  بند مالک فقط ضرری نیست که مجرم زده اسوت  بی  کم یا زیاد بودن زیان ناشی از جرم تفکیک قائل شده است

توان مجرم را مشمول تخفیوف مجوازات نموود،    علیه وارد شده و اگر ای  ضرر زیاد نباشد میشد که به مجنیبابله آن تاثیری نیز می
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برای مثال باید فرقی باشد میان آن مجرمی که با عملش به مجنی علیه ضرر جانی زده است با آن مجرمی که ضرری که وارد کورده  

باشند اما اثر ای  دو یکسان نخواهود  نکه هر دو ای  جرم جزء تعزیرات میقطعا در عی  ای چراکهاست در حد یک توهی  ساده باشد 

 توان ای  بند را کمک به بزهکار دانست.بود، به عبارتی حتی می

 ح( مداخله ضعیف شریآ یا معاون در وقوع جرم

معواون،  افوراد ) ان تواثیر هور یوک از    اینگونه شرح داد که قاضی پرونده میزان مجازات را با توجه به میز میتوانرا به عبارتی ای  بند 

تر باشد آن را به عنوان یوک جهوت   ی یکی از اشخاص از بقیه ضعیف( جرم حکم کند و در صورتی که مداخله شریک، مباشر، فاعل

 مخففه در نظر گیرد.

 بخش سوم: انواع اعمال تخفیفات جزایی

توضویحاتی   هوا  آنمیشود که در ادامه در مورد هر دو اعمال  تقسیم وتخفیف مجازات به دو صورت تقلیل مجازات و تبدیل مجازات 

 اما ابتدائا  زم دیده توضیحاتی را در خصوص مجازات تعزیری آورده که چرایی آن را در گفتار اول خواهیم فهمید. آورده خواهد شد

 گفتاراول: تعریف مجازات تعزیری

ازات تعزیری شده است، پاسخ ای  است که بنوا بور نو  صوریح     سخ  از تعریف مج قسمتشاید محل پرسش باشد که چرا در ای  

های تعزیری امکانپذیر است، لذا  زم دیوده  اعمال تخفیف مجازات فقط در مجازات 1332قانون مجازات اسالمی  331قانون در ماده 

یوا دیوه نیسوت و بوه موجوب       مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص آن تعزیرکه ابتدایا به تعریف مجازات تعزیری بپردازیم، 

هوای حودود و   ، ایم مجازات ابدا سختگیریرددگمقررات حکومتی تعیی  و اعمال می یا نقض قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی

قصاص را نداشته و در برخی موارد قابلیت تبدیل، تقلیل و حتی تخفیف را به خود گرفته و ماننود مووم نرموی در دسوتان قانونگوذار      

 شووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود.باموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی

 و اصطالحی تعزیر مجازات: مفهوم لغوی -1

از آنجایی که اصل تخفیف مجازات تنها در تعزیرات قابل اجراست  زم دیده که توضیحاتی در مفهووم لغووی و اصوطالحی آن آورده    

موت کوردن،   شود، تعزیر در مفهوم عبارت است از تادیب کمتر از حد، سیاست و عقوبت، دشوار کردن، عقوبت کردن، نکوهیودن، مال 

و در اصطالح عبارت است از قواعودی کوه موورد تائیود جامعوه اسوت و سوعی در        ( 3، 1332جمالو، ). و تادیب کردن نکوهش کردن

ی قضائیه اجرا خواهد شد. تعزیر مجازاتی است که که در شورع حود   وضع و توسط قوه ی مقننهحمایت از جامعه دارد که توسط قوه

ح مادون از حد شرعی است، ای  مجازات مقدار مشخصی در شرع نداشوته و در فقوه آن کیفوری    آن مشخ  نشده است و به اصطال

 اص اعطا خواهد شد.خاست که بر حسب صالحیت قاضی و بر حسب شرایط 

 :1332در ق.م.ا  تقلیل مجازاتگفتار دوم: 

هموان قوانون    33ت ( مواده  بند )الف ( و )بند ماده اختصاصی ندارد بلکه در  1332تقلیل مجازات در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 باشد اشاره شده است.مجموعه آن میباشد به انواع تخفیف که همانا تقلیل زیرکه مربو  به تخفیف مجازات می

 بررسی لغوی و اصطالحی تقلیل مجازات -1

حی آن کاهش مجازاتی را گوینود کوه   اصطال ازلحا ، و لغوی میتوان تقلیل را عبارت از کاست ، کاهیدن و کم کردن دانست ازلحا 

کند کوه میوزان   بدون اینکه تغییری در ماهیت آن داده شود قاضی دادگاه را مجاز میو گیرد  به صورت قانونی به یک جرم تعلق می

 مجازات را بدون تغییر دادن نوع مجازات از حداقل تعیی  شده در قانون کمتر نماید.
                                                           

تواند مجازات تعزیری را به نحوی که بوه حوال موتهم    : در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می1332قانون مجازات اسالمی  33ماده  -1

نقودی درجوه یوک توا      مصادره اموال به جوزای  تبدیل( تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند، الف( تقلیل حبس به میزت  یک تا سه درجه، بمناسب

های تعزیری به میزان یک یا دو درجوه از هموان نووع یوا انوواع      چهار،  ( تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا ده سال، ت( تقلیل سایز مجازات

 دیگر.
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 1332ا در ق. م.  تبدیل مجازاتگفتار سوم: 

بنود  ب ( و )و در بنود   33درست مانند تقلیل مجازات، تبدیل مجازات نیز ماده قانونی خاصی نداشته است و ای  نظوام در دل مواده   

   ( آورده شده است.)

 بررسی لغوی و اصطالحی تبدیل مجازات -1

گویند آن فرایندی را می "اصطالحی ا ازلحو  لغوی تبدیل مجازات را میتوان عبارت از بدل کردن و جایگزی  کردن دانست ازلحا 

ی آن توری کوه در نتیجوه   کند و مجازات اصلی پیش بینی شده در قوانون بوه مجوازات مناسوب    که ماهیت مجازات در آن تغییر می

 ."، مانند اینکه مجازات مصادره اموال به مجوازات جوزای نقودی تبودیل شوود     گرددبدل می آیدمساعدتی در حق مجرم به عمل می

(، لذا میتوان گفت تبدیل مجازات آن مساعدتی است که قانون در حق شوخ  مجورم روا داشوته و باعوث     3، 1332ی حسینی، )عل

 کند برایش بهتر است تبدیل گردد.شود مجازاتش به آن مجازاتی که قانونگذار بر حسب شرایطش فکر میمی

 الجزایردر حقوق کشور  پیدایش تخفیف مجازات

اتفاق نظر دارند که اولی  پیدایش نظام کیفیات مخففه  الجزایرحقوقی کشور  سیاری از حقوقدانان و شارحی بچنان که واضح است 

برای نخستی  بار ای  موضوع را مطرح نمووده   1810گردد به قانونگذار فرانسوی که در قانون مجازات صادره در سال  در اصل بازمی

بیشتر از بیست و پنج  ها آنشد که ضرر ناشی از  هایی می که شامل جنحه آورده شدهرا   برخی از کیفیات مخففهدر ای  قانون ، است

 25سپس در قانون مجازات صادره در لی  قانون شد.  فرانک نبود، و دیگر انواع جرائم، یعنی جنایات و مخالفت با قانون را شامل نمی

 28/4/1832 قوانون  بعود در مرحله و  ا و نیز جنایات سرایت داده که ای  نظام را به تمامی جنحه تر شدگونه کاملبدی  1824ژوئ  

تشوخی  و   مجازات قانون در مذکور جرائم تمامی مرتکب نفع به را مخففه کیفیات وجود توانند می قضات داشت مقرر که شد صادر

خصووص تنهوا برخوی    صادر شد که در چگونگی تطبیوق کیفیوات مخففوه در     1310ژوئ   4پس از آن دستوری در ، تثبیت نمایند

پس از قانون مذکور، قوانی  مختلفی وضع شد کوه ایو  نظوام را تحوت توأثیر دو      ( 51، 2018-2013محمد، نمود )جنایات بازبینی 

 اجتمواعی کوه   گرایوی  منفعوت  اندیشوه  و بوود  مجرم برای عذر لحا  مقتضی که عدالت تحقق میان موازنهاندیشه تغییر داد: اندیشه 

گردد ایو  تحقیوق در خصووص تخفیوف     ، چنان که مشاهده میجرم بود از ناشی های آسیب برابر در جامعه ثبات از حمایت مقتضی

گردد، علوت بسویار سواده    باشد اما هیچ توضیحی جز توضیحات در خصوص قانون فرانسه مشاهده نمیمی الجزایرمجازات در حقوق 

ه بوده است و در عمل نیز هیچ قانون خودکفای جزایوی نداشوته و از   سالهای بسیار زیادی را مستعمره فرانس الجزایرباشد، کشور می

 1311شوود در سوال   قانون العقوبات الجزائری ( شناخته موی )که با عنوان  الجزایرکرده است، قانون مجازات قانون فرانسه پیروی می

که علت سخ  راندن از قانون فرانسه  میالدی صادر شده و پس از آن در هشت مرتبه بعدی تعدیل شده است، لذا بسیار واضح است

 باشد.چه می الجزایرو مثال آوری از آن در جایگاه حقوق کشور 

 

 الجزایربرخورداری مجرم از تخفیف مجازات در حقوق 

باشد که در ادامه بوه بررسوی ایو     مندی خاصی میهر کشوری برای برخوردار شدن مجرمینش از نظام تخفیف مجازات دارای نظام

 خواهیم پرداخت. الجزایردر حقوق موارد 

 گفتار اول: اقتضای استفاده از کیفیات مخففه قضایی
اخذ به کیفیات مخففه مقتضی آن است که مجازات کیفری از حیث نووع و مقودار و روش اجورای آن، بوا شخصویت محکووم علیوه        

توان ریشه برادر بودن دو قانون از یوک قوانون موادر    یکه ازی  حیث قانونگذار الجزائری بسیار مشابه با ایران بوده و مباشد )متناسب 

 نظور  در را مجرم شخصیت و جرم شرایط مجازات، وضع هنگام که است قاضیبر عهده فرانسه را به وضوح در آن مشاهده کرد ( لذا 

بزرگی جرم تناسب داشوته   خواهی مردم را ارضا کند، بدی  نحو که از یک سو با . از ای  روی مجازات به ناچار باید حس عدالتگیرد

 باشد و از سوی دیگر برای خود مجرم بازدارنده باشد تا مجددا مرتکب جرم نگردد و شرو  هر جرمی را نیز جداگانوه در نظور گیورد   
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بنابرای  در استفاده از کیفیات مخففه دو فاکتور ارضای حس عدالت طلبی مردم و نیز تناسوب مجوازات بوا جورم از اهمیوت وا یوی       

 دارند.برخور

 بررسی تاثیر شخصیت مجرم در تخفیف مجازت -1

گوردد، برخوی    ، مجرم تحت تأثیر عوامل متعددی مرتکب جرم میاندقرار گرفته الجزایرکه مبنای قانون کیفری   مطابق با آراء فلسفی

از شخصی تا شوخ  دیگور    با سرشت روانی و عقلی وی مرتبط است و برخی با محیط زندگی و اجتماعیِ وی، و ای  عوامل ها آناز 

وی در مرکز اهمیت قرار دارد، پوس بوه    شخصیت فلسفی، آراء ای  مطابق و است جرمتفاوت دارد، و از آنجا که مجرم بوجود آورنده 

 مقتضای عدالت، به هنگام تعیی  مجازات باید ای  عوامل در نظر گرفته شوند.

عالوه بور اوضواع روانوی مجورم بوا شورایط       درست مانند قانون داخلی  نه،تفسیر جرم و رفتار مجرما گردد کهمشخ  می جا از همی 

و  هدیدگاهش به مجازات را تغییر داد الجزایر و لذا قانون کیفری ه استکند گره خورد وی که در آن زندگی می  اجتماعی و اقتصادی

گیورد، ضوروری    موی  بور جورم یوا مجورم را در    نظر کردن در شرایط و اوضاعی که که به اینصورت، هآن را با روح عدالت سازگار نمود

تشودید یوا تخفیوف     الجزایور ، به عبارتی در نظام حقووق کیفوری   شود داند و بر همی  مبنا در مجازات تشدید یا تخفیف قائل می می

 مجازات ارتبا  کامال مستقیمی با اوضاع روانی و شرایط اجتماعی اقتصادی مجرم را دارد.

 

 :فیات مخففه قضاییمجرمین برخوردار از کی -2

دار،  کدام مجرمی  از کیفیات قضایی برخوردارند؟ بدی  معنی که آیا تمامی مجرمی  با هر س  و جنسی، مبتودی باشوند یوا سوابقه    

 گردند؟ اصلی باشند یا شریک، از ای  کیفیات برخوردار می

رسد که منظور از شخ  معنوی تمامی ر میبنظ)مکرر که در آن از اشخاص معنوی سخ  به میان آورده است  53 مطابق ن  ماده

باشد که به نحوی در عملیات جرم حضور داشته و از آن مفهوم معنوی که در قانون داخلی مطرح باشود فاصوله داشوته    اشخاصی می

تموامی   کوه  شود فهمیده میباشد، در نهایت از مت  ماده در توضیح آینده خواهیم دید که منظور تمامی مجرمی  می چراکهباشد (، 

گردند، الجزائری باشند یا اجنبی، مبتدی یا سابه دار، بالغ یا قاصر، اصولی یوا شوریک جورم،      مجرمی  از کیفیات مخففه برخوردار می

قانونگذار الجزائری در برخی جرائم استفاده مجرم از کیفیات مخففه را  چراکهبجز مواردی که قانون خالم آن را تصریح کرده باشد، 

 است استثناء کرده

از ای  روی قانون با تموامی مجورمی     ،گردند اند و در پیشگاه قضا یکسان تلقی می آن است که همگی در برابر قانون مساوی یتواقع

شوند، قاصر باشند یا رشید، فاعول اصولی    کند، پس تمامی اصنام مجرمی  از کیفیات مخففه قضایی برخوردار می یکسان برخورد می

 باشند یا نه.باشند یا شریک، اجنبی 

نه مرتکبینی که الزاموا   مندی است کنند که کیفیات مخففه برای تمامی مرتکبی  فعل مجرمانه قابل بهره اکثر قوانی  جزایی ذکر می

گردد، فرانسوی باشود یوا اجنبوی، بوالغ      مند می گوید هر مجرمی از کیفیات مخففه بهره مینیز  الجزایرقانون مجازات  شهروند باشند.

 .تواند عالوه بر محکوم علیه حضوری شامل محکوم علیه غیابی نیز گردد قاصر، مبتدی باشد یا از روی عادت، کما اینکه می باشد یا

یعنوی  ) یاجنبو کمی بیشتر از قانون داخلی پیش رفته و حتوی اشوخاص    الجزایررسد که مبحث تخفیف مجازات در قانون بنظر می 

خود دانسته ( که ای  موضوع بنظر نگارنده از جهاتی باعث برتور شودن بوه نسوبت قوانون      غیر جزائری را نیز مشمول تخفیف قانون 

 باشد.ن  قانون داخلی فارغ از ای  مسئله می چراکهداخلی می گردد 

بصورت صریح ذکر نشده است و تنها به بیان شریط خفیف برای مجرمینی کوه   1332ای  موضوع در قانون مجازات اسالمی مصوب 

ها و بوه سوبب برابور بوودن تموام      ی عملی دادگاهاند که مشمول تخفیف مجازات است پرداخته است، اما در رویهشده مرتکب جرمی

کنود مرتکوب ایرانوی    ها در برابر قانون و همچنی  حفظ حقوق مجرمی  ای  رویه عمال در حال اجرا شدن است و تفاوتی نموی انسان

 باشد یا خیر.
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 گردد.باشد، تخفیف برای وی اعمال میچنانچه ای  مجرم مشمول تخفیف 

 تعیین کیفیات مخففه در حالت تعدد جرم

در ای  بخش به بررسی آن حالتی از جرم خواهیم پرداخت که مجرم دارای جرائم متعدد بوده و شمولیت یوا عودم شومول تخفیوف     

 مجازات برایش مطرح است.

 فه قضاییگفتار اول: قواعد مختلف تعدد جرم در تالقی با کیفیات مخف

اکثر قوانی  جزایی بر اعمال شدیدتری  مجازات در حالت تعدد جرم اتفاق دارند، اما اگر همراه با کیفیات مخففه باشود قاضوی بایود    

 میان دو قاعده جمع نماید:

 ها: مجازات تعدد عدم قاعده _1

کنود. در   هوا را قطوع موی    اشد، دیگر مجازات در حالت تعدد جرم بر قاضی  زم است حکم به اشد مجازات نماید و درنتیجه مجازات 

 گردد. اینصورت مجرم به بیش از یک مجازات که همان اشد مجازات است، محکوم نمی

 قاعده اختیار قاضی در تخفیف مجازات _2

 .اگر قاضی رأی به برخورداری مجرم از کیفیات مخففه دهد، تخیفف مجازات باید بر مجازات اشد اعمال گردددر ای  قاعده 

از آن  322، قانون مجازات به وضوح از طریق نصوص قانونی مربوطه، ای  حالت را شامل شوده اسوت. نو  مواده     الجزایراما در قانون 

 شود(. ها آنگوید: )فعل واحدی که اوصام متعددی را شامل است، باید متصف به اشد  می

ت یا جنحه با هم به یک دادگاه ارجاع شووند، حکوم بوه یوک     درصورتی که چندی  جنای) گوید: از قانون مجازات می 343و ن  ماده 

 گردد و جایز نیست مدت آن از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای شدیدتری  آن جرائم بیشتر باشد(. مجازات سالب آزادی می

اگور   کوه تعودد جورم دارد    ایباشد بیان می شود که در پرونوده لذا علیرغم اینکه خود ماده و توضیحات مخت  به آن کامال گویا می

، تخفیف بر روی حداکثر مجوازات مقورر   ابتدا مجازاتها تشدید شده و سپس قاضی رأی به برخورداری مجرم از کیفیات مخففه بدهد

 گردد. برای جرم اشد اعمال می

 تطبیقی مواد راجع به تخفیف مجازات در قانون مجازات دو کشور بررسی

و نیز قانون العقوبوات الجزائوری پرداختوه و در     1332تخفیف مجازات در قانون مجازات اسالمی  قانونی در ای  بخش به بررسی مواد

 هاآن را بیان و نیز قانون برتر را مشخ  خواهیم نمود.هاو تفاوتصورت وجود شباهت

 گفتار اول: تخفیف مجازات در حقوق دو کشور

 از قانون مجازات اسالمی ایران: 33مطابق ماده ی  -1

تر باشد به تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبرت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه میدر صو

 یا تبدیل کند: شرح زیر تقلیل دهد

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه الف(

 تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار ب(

 فصال موقت به میزان پنج تا پانزده سالتبدیل انفصال دائم به ان  (

 ی تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.هاتقلیل سایر مجازات ت(

                                                           
 یجب أن یوصف الفعل الواحد الذی یحتمل عدة أوصام بالوصف األشد م  بینها.: 32الماده  -1

تجواوز مودتها الحود األقصوى     فی حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى محکمة واحدة فإنه یقضی بعقوبة واحدة سوالبة للحریوة و  یجووز أن     :34 ةالماد -2

 للعقوبة المقررة قانونا للجریمة األشد.
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باشد، برای مثوال در بنود   شویم که جهات تخفیف که قانونگذار ارائه نموده است بسیار شامل میمتوجه می 38با تدقق در مت  ماده 

-و مدعی خصوصی را مدنظر قرار داده است، در بندهای بعدی از اوضاع و احوال خاص جرم و مجورم موی  اول رضایت شخ  شاکی 

دهد، اقودامات پوس از وقووع جورم، میوزان مشوارکت       پردازد که گویای در راس قرار دادن مجرم و شخصیتش در هنگام مجازات می

ی و معنوی و عناصر پیش و پس از جرم را لحا  نموده است مجرم و شریک و... سخ  به میان آورده است، به عبارتی سه عنصر ماد

که خود بیان از دقت قانونگذار در هنگام قانونگذاری دارد که به همه شرایط توجه نموده است، از جهتی با تدقیق در حقووق داخلوی   

جازات بوده ایت کوه جایگواه   شویم که تخفیف مجازات در حقوق داخلی دارای اقسام مختلفی چون نظام تقلیل و تبدیل ممتوجه می

 توان مشاهده نمود.خالی ای  دو را در حقوق خارجی به وضوح می

میزان تخفیف نیز در قانون مصورح   مجازات، مال تخفیفعاختیار دادگاه در ا با وجودست که  گردد ای آنچه از ای  ماده استنتاج می

، بوه عبوارتی   رفتوه و تخفیوف سولیقه ای اعموال نموای      تر یا بیشوتر تواند از آن حدود مشخ  شده در قانون کمشده و دادگاه نمی

تواند در جهت مساعدت مجرم از ای  مصادیق تفسیر موسوع بوه عمول    اند، اما قاضی میتمثیلی نبوده 38ماده مصادیق ذکر شده در 

 باشد.آورد، قاضی  بد از ذکر اسباب تخفیف در حکم خود می

 :الجزایرو  در حقوق ایران اعمال تخفیف مجازات

شود، در برخوی کشوورها ایو  قودرت بوه      زیاد می ها در قوانی  جزایی کم وبنا به سیاست قوانی  کیفری دولت قدرت اعمال تخفیف

 باشد.صورت تام، در برخی به صورت مقید و در برخی راهی مبان اب  دو می

بوا دادگواه    تنهوا در تعزیورات و   ه اعطای تخفیف مجوازات از قانون مجازات اسالمی به صراحت آمده ک 33در ماده در حقوق ایران و 

اعم از دادگاه عمومی و انقالب و ویژه روحانیت و ... و دادگاه تجدید نظر نیز در صوورتی کوه حکوم بودوی نقوض شوود        ، دادگاهاست

ماده در تعیی  مقام تخفیف  ای  میتواند مجازاتی غیر از مجازات قبلی تعیی  نماید یا تخفیف دهد در نتیجه با توجه به صراحتی که

مجوازات مجورم را    38تواند از اسوباب ذکور شوده در مواده     ، دادگاه نیز تنها میدهنده دارد دادسرا حق استفاده از ای  ماده را ندارد

 تخفیف دهد به عبارتی قدرت قاضی در حقوق داخلی مقید بوده است

 باشود و الظاهر تمام انوواع جنایوات، جنحوه و ... موی    یان نشده و علیاما مجازات خاصی جهت شمولیت از تخفیف ب الجزایردر حقوق 

قانونگوذاری   و ی قودرت مطلوق و قودرت مقیود اسوت     راهی میانهباشد، که مینسبی در تعیی  کیفیات مخففه  قاضی، قدرت قدرت

ه و حق ندارد که بوه بویش یول    به اینصورت که در اعمال معاذیر مخففه قدرت وی مقید بودی ای  روش را انتخاب کرده که لجزائرا

 حکم دهداما در معاذیر مخففه وی تقریبا قدرت نسبی و چه بسا مطلقی دارد که ای  کیفیات را برای وی قرار دهد. ها آنکمتر از 

 در مقام مقایسه ی تطبیقی ای  دو میتوان موارد فراوانی را مشاهده نمود، ابتدا اینکه قوانون ایوران بصوورت صوریح اعطوای تخفیوف      

تحت شرایطی( و ... قرارداه است و دادسرا را در ایو  موضووع کوامال فاقود     نظر )های بدوی و تجدیدمجازات را در اختیار تمام دادگاه

های مختلف بدوی و تجدید نظر و ... از ای  مورد در هویچ کجوا   علیرغم داشت  دادگاه الجزایر قانونگذار کهدر حالی، صالحیت دانسته

احتموال   دوموا  از ذکر ای  موضوع قصور کرده باشد و الجزایرکه  به چند دلیل دانست: او  حالتی ای  امر را میتواننام نبرده است و 

در حوزه خاصی قرار میگیرند لذا ای  موضووع   ها آنبه دلیل گسترده بودن عوامل تخفیف و اینکه هر کدام از  دوم ای  بوده است که

عمول نمووده و برتور از     تور  دقیقصریح آن ندیده باشد. لذا علی الظاهر قانون ایران در ای  مورد اینقدر بدیهی باشد که نیازی به ذکر 

 ظاهر شده است. الجزایرقانون 

احکام  چراکهمورد دوم در خصوص اعمال تخفیف در مجازات هاست، ایران ای  اعمال را تنها و تنها در تعزیرات ممک  ساخته است 

محودود موی    هوا  آنرا تا ابد تغییر داد به عبارتی مصوادیق   ها آنآن گرفته شده است که نمیتوان حدود وقصاص بصورت صریح از قر

اند و غیور از چنود موورد    هتعداد مصادیق در چند معاذیر قانونی کیفیات مخففه ذکر شد الجزایر حقوقای  در حالی است که در باشد

ظاهری( میتوان بیان داشوت کوه قوانون     )ازلحا دارد و ازی  لحا  وجود  ایممحدود و خاص اعمال تخفیف مجازات برای تمامی جر

کام قرآن آگاه نبوده ایم و عدم اعمال تخفیوف در  حما در حال حاضر به فلسفه بسیاری از ا چراکهتر عمل کرده است مشمول الجزایر
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 در ظاهر() تر و برتر دانست.شمولرا م الجزایرظاهری تفسیر به نفع متهم ندانست و قانون  ازلحا توان حدود و قصاص را می

حقووق  مورد بعدی را میتوان به ذکر جهات تخفیف در حکم دانست به ای  صورت که آن را شامل اختیارات تام قاضی دانست که در

کوم  حدر کیفیات مخففه هیچ الزامی برای ذکر موورد تخفیوف در    الجزایر حقوقایران قاضی ملزم به ذکر جهات تخفیف بوده اما در 

خود نداشته اما در معاذیر مخففه الزام به ذکر ای  موارد بصورت صریح در حکم خود را دارد و از ای  لحوا  بوا توجوه بوه صوراحت      

توان گفت سیستم ایران قویتر عمل نموده است به ای  صورت که از طریوق کواهش اسوترس    قانون ایران بر ذکر در تمامی موارد می

 از خودکامگی قضات و سرگشتگی مجرمی  جلووگیری نمووده   وات به نفع متهم کار کرده است مجرمی  در چگونگی اعمال نظر قض

 است.

 بررسی عذر صغر سن در قانون دو کشورگفتار سوم: 

 در حقوق ایران _1

 سال تمام قموری  15سال و برای پسران  3س  بلوغ برای دختران  1332قانون مجازات اسالمی  148و  143بنا بر ذکر صریح ماده 

 88شود، و بر اساس مواد است، ای  افراد نابالغ معرفی شده و اگر مرتکب جرمی گردند برای آنان اقدامات تامینی و تربیتی حکم می

بووده و در   8و  3شوود تعزیور درجوه    تری  مجازاتی که برای وی قرار داده موی سنگی  1332قانون مجازات اسالمی مصوب  35الی 

بیوان نمووده اسوت کوه      35را جهت تعیی  مجازات شر  قرار داده است و و حتی در مواده   ها آنشد جرائم حدود و قصاص اثبات ر

 حقووق  در باشود، موی  صغر س های کیفری اطفال فاقد آثار کیفری است که بیانگر اهمیت کامل حقوق داخلی به مسئله محکومیت

اخالقی اجتماعی ه بیشتر وجه ها آنکام صادر شده برای باشد اح قمریسال تمام  15الی  3بی   مجرمی ایران بر حسب اینکه س  

از سوه   در مورد جرائم تعزیری درجه یک توا پونج  ، سال باشد 15تا  12بی   ها آنی جزایی و تنها در صورتی که س  ا وجههتداشته 

 18زات در حقوق داخلوی  ، س  قانونی شمولیت مجاشونددر کانون اصالح و تربیت نگهداری میو  مشمول مجازاتند ماه تا یک سال

 سال تمام قمری می باشد.

 الجزایردر حقوق  _2

-سال سو  دارد موی   15الی  12سالگی بوده، و طفلی که مرتکب جرم شده و بی   12س  شمولیت از مجازات از  الجزایر حقوقدر 

تووان وی را مجوازات نموود    سالگی رسوید موی   15های عادی حبس و ... همراه با تخفیف شود، و زمانی که به تواند مشمول مجازات

ای باشد، و در ای  خصوص هیچ اشارهسالگی می 13ی اصلی برای آنان هاس  شروع به مجازات! حتی بدون اعغمال تخفیف مجازات

بدلیل اینکه طفول بوه سو     آورده شده است که  در خصوص صغر س  الجزایربه دختر یا پس بودن مرتکبی  نشده است، در حقوق 

چنی  نسبت جورم بوه طفول و    دنوع مجازات باید با سطح عقلی وی تناسب داشته و هم رشد نرسیده و در سطح پایی  تری قرار دار

رساند به نسبت درصد ضرری که اجتمواع  ، به ای  معنا که درصد ضرری که طفل به جامعه میبه اجتماع امری خطیر استنسبتش 

قابل قیاس است و لحا  نمودن مجازات برای وی باید ای  موضوع را در نظر داشوت  رساند امری خطیر و غیربا مجازات وی به او می

خواهد، اما با توجه به مواد متوجه خواهیم شد که عمال تناقض در سخ  و عمول وجوود   جازات نمی خواهد بلکه مداوا میکه طفل م

 دارد.

 اما لذا میتوان به ای  نتیجه گیری رسید که در هر دو قانون به ای  اجماع رسیده اند که طفل مداوا میخواهد و نه مجازات

 داخلی به د یل زیر بسیار قویترو بهتر عمل نموده است: توان بیان نمود که حقوقبا قدرت می

 های دیگرهای تامینی و تربیتی بسیار زیادی به نسبت مجازاتقرار دادن مجازات -1

 باشدسالگی می 13که ای  س   الجزایرهای کامل بر خالم سالگی جهت مجازات 18قرار دادن س   -2

 جایی به ای  موضوع تصریح نکرده است.که هیچ الجزایرقوق خالم حاهمیت دادن به مسئله س  رشد بر -3

 ای  مورد ذکر نشده است. الجزایرکه در حقوق ها فاقد آثار کیفری هستند، در حالیتصریح به اینکه ای  محکومیت -4
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سوالگی   12از سو    یرالجزاکه در حقوق های تعزیری اطفال در تمام سنی ، در حالیقرار دادن تخفیف مجازات در تمام مجازات -5

 به بعد احتمال عدم شمولیت تخفیف مجازات وجود دارد.

 3در آن قویتر عمل نموده است همانا مسئله س  شروع بوه مجوازات اسوت کوه در حقووق ایوران        الجزایرتنها موردی که حقوق  -1

شده است، هر انتقادی نسوبت بوه آن   باشد که همانا چئم ای  موضوع صریحا در قرآن ذکر سالگی دختران مجوزی برای مجازات می

 تحدی بوده و از ادامه سخ  خودداری خواهیم نمود.

 در قانون مجازات دو کشور سی عذر دفاع مشروعربرگفتار چهارم: 

 شده است: تعریفاینگونه  1332قانون مجازات اسالمی  151ماده دفاع مشروع در 

-آزادی ت  خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطور فعلوی یوا قریوب     هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا

-شود، در صورتاجتماع شرایط زیر مجوازات نموی  الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می

 شود:

 الف( رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد

 رائ  معقول یا خوم عقالیی باشدب( دفاع مستند به ق

  ( خطر تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد

 ت( توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمال ممک  نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

ره نمود به اینکه هر گاه اصل دفاع مشروع محرز باشد ولوی شورایط آن محورز نباشود     اشاتوان تبصره ای  ماده می و از موارد مهم در

اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است و دوم اینکه در دفاع مشروع دیه ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهواجم  

 .شوددیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می

و با شرایطی تقریبا مشابه به قوق داخلی آمده به استثناء چنود   40و  3در ماده  ری تجاوز از دفاع مشروعاما در قانون مجازات الجزائ

بیان شوده اسوت و بور قاضوی واجوب اسوت کوه در         ،2384م  مورد که کیفیات دفاع مشروع را در بر دارد، همچنی  بر اساس مفهوم

تخفیوف   الجزایور ق.م  2835فته مجازات را به نحوو معوی  شوده در م.   صورت وجود عذر مخفف قانونی همراه که با آن حال تحقق یا

ای که در معرض وقوع است برای دفع خطر از مدافع یا مال وی یا جان و مال دیگوری و  دفاع مشروع یعنی دفع تجاوز مجرمانه، دهد

 .تناسب وجود نداشته باشد تجاوز ای  دفاع زمانی رخ می دهد که میان بزرگی فعل دفاع و خطری که شخ  را تهدید میکند،

 آید:سه حالت در ای  جا بوجود می

مسؤلیت کیفری عمدی دارد که بوه نظور نگارنوده ایو  موورد اصوال        دفاع عامدانه و از روی ادراک و تمییز باشد درنتیجه حالت اول:

 شود.مشمول عنوان دفاع مشروع نمی

عمودی  فاع و تجاوز از حدود دفاع باشد در نتیجه مسؤلیت کیفوری غیور  ی بزرگی فعل ددفاع ناشی از اشتباه در محاسبه حالت دوم:

 باشد.دارد که بنظر اینجانب ای  مورد جایگاهی در دفاع مشرو  نداشته و مشمول اضطرار می

                                                           
حیطان أو تحطیم مداخل المنوازل أو األمواک  المسوکونة أو     ار أویستفید مرتکب جرائم القتل والجرح والضرب م  األعذار إذا ارتکبها لدفع تسلق أو ثقب أسو -1

 ملحقاتها إذا حدث ذلک أثناء النهار.

 .40 المادة وإذا حدث ذلک أثناء اللیل فتطبق أحکام الفقرة األولى م 

علق األمور بجنایوة عقوبتهوا ااعودام أو السوج       ( الحبس م  سنة إلى خمس سنوات إذا ت1: إذا ثبت قیام العذر فتخفض العقوبة على الوجه الکتی:283 المادة-2

وفی الحا ت المنصووص  ، ثالثة أشهر إذا تعلق األمر بجنحة( الحبس م  شهر إلى 3( الحبس م  ستة أشهر إلى سنتی  إذا تعلق األمر بأیة جنایة أخرى.2المؤبد.

 ااقامة م  خمس سنوات على األقل إلى عشر سنوات على األکثر. ع م یجوز أن یحکم أیضا على الجانی بالمن المادةم  هذه  2و  1علیها فی الفقرتی  

 

 
5 
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دفاع فارغ از عمد و خطا بوده و ناشی از اضطرار و عدم تسلط به اراده بوده در نتیجوه عوذر مخفوف مجوازات اسوت کوه        حالت سوم:

 ای  تعریف بسیار مختصر بوده است. چراکهمیتوان با اندکی مسامحه آن را دفاع مشروع دانست 

تور  که قانون ایوران بسویار جوامعتر و معقو نوه     اند با ای  تفاوتگردد که دو قانون تقریبا رویه مشابهی را داشتهبیان میدر ای  مورد 

از  الجزایور وده است از جمله حق دفاع از عرض و ناموس دیگری که حقووق  او  مصادیق بیشتری را ذکر نم چراکهه است نمودعمل 

ای  موضوع فارغ است، ثانیا شر  تناسب دفاع با وسیله دفاع را مطرح نموده است در حالیکوه در حقووق داخلوی از رعایوت مراحول      

 دفاع سخ  رانده شده ااست.

واقعیت ای  است که اگر در مسئله دفاع مشروع سهولت بوه خورج   درست است که ما باید در جهت حقوق مجرمی  قدم برداریم اما 

گیری کوه در  دهیم چه بسا جرائمی که انجام گیرد و همگی به نام دفاع مشروع رفع و رجوع گردند، لذا بنظر شخصی نگارنده سخت

تور از  می ایران بسویار شوامل  مبحث دفاع مشروع در حقوق ایران مطرح شده است بسیار جائز و حتی  زم بوده و قانون مجازات اسال

قانون العقوبات الجزائری عمل نموده است، در واقع با اعمال ای  شرو  در عی  اینکه در قسمت ابتدایی ای  موت  مصوادیقی را کوه    

ی و سفک زایی و بیم تجربیان نموده است اما با قرار دادن شرو  بعدی از جرم الجزایرتر از تواند مشمول تخفیف قرار دهد اضافهمی

 .دماء مسلمی  جلوگیری نموده است

 در حقوق دو کشور اضطرابات عقلی و روانیگفتار پنجم: بررسی تطبیقی 

عنوان اضطابات عقلی و روانی از جمله مواردی است که در قانون ایران از آن یادی نشده است جوز در عنصور معنووی جورم کوه در      

کوه ایو  عنصور بوه     قابل اثبات است،  ه به عنصر مادی جرم و نه معنوی آن بوده استقانون ما با تکیه بر نوع مجازات که همانا توج

باشد، در حقوق و کامال متکی و وابسته به عنصر مادی آن یعنی جرم واقع شده می خود مشمول تخفیف مجازات نخواهد شد یخود

 33  ( ماده بند ) مله مبحث اکراه، اضطرار، و نیزتوان با چند مبحث همطراز نمود، از جداخلی بحث اضطرابات عقلی و روانی را می

 قانون مجازات اسالمی.

واقعیت ای  است که حقوق داخلی از ای  موضوع تقریبا خالی بوده به ای  معنا که ن  صریحی در ای  خصوص داشته و ای  ضوعف  

اشواره ای   1332انون مجوازات اسوالمی مصووب    ق 33ماده  1رساند، تنها در بند ) (حقوق داخلی را در برابر همتای الجزائری او می

نموده است که ممک  است بتوان درصد ضعیفی از ارتبا  را با ای  مبحث در آن ایجاد نمود که همانا رفتار یا گفتوار تحریوک آمیوز    

ورتی کوه منجور بوه    اضطرابات عقلی و روانی نیز در صو باشد، به عبارتی تاز میدان میدیده است لذا در ظاهر حقوق الجزائری یکهبزه

 ضعف تمیز یا کاهش هشیاری گرددو عذر مخففه در نظر گرفته است.

وان بور حسوب اصول    تلذا میاند، قانون العقوبات الجزائری صراحتا به عنوان عامل مخففه نام برده شده 53اما ای  اضطرابات در ماده 

با توجه کردن به ایو  حوا ت    الجزایرشت که در ای  مورد قانون ها اعالم داصل قانونی بودن جرائم و مجازاتا تفسیر به نفع متهم و

 بهتر از ایران عمل کرده است. ها آنو تصریح به  درونی

 اثر کیفیات مخففه بر مجازات های تبعی و تکمیلیگفتار ششم: 

 ( مجازات تکمیلی در حقوق داخلی1

، مجازاتی است که اگرچه به عنوان مجازات اصلی ذکر نشوده  داشت که مجازات تکمیلی بیان میتوانهای تکمیلی مجازات در تعریف

اما به عنوان یکی از ابزارهای تعیی  مجازات در اختیار قاضی قرار داده شده تا در صورت نیاز برای تکمیل مجازات اصلی برای مجرم 

 وضع شود

 در حقوق داخلی مجازات های تبعی( 2

                                                           
دیوده یوا وجوود    آمیوز بوزه  اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریوک : بند  : 1332قانون مجازات اسالمی مصوب  33ماده  -1

 .انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
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های اجتماعی است که به طور مشخ  در قانون تعیی  شده و به تبع صودور   تها و محرومی مجازات تبعی شامل یک سری مجازات

 شود حکم به مجازات اصلی و به نسبت مجازات اصلی برای مدت مشخصی شامل حال محکوم می

 الجزایردر حقوق  3های تکمیلیمجازات _2

ی هستند که به مقتضای قانون بر مجازات های اصولی  مجازات هایاند، و قانون العقوبات الجزائری بیان شده 3ها در ماده ای  مجازات

در مجازات های تکمیلوی اختیواری قاضوی مخیور     د، که به مجازات های تکمیلی اختیاری و اجباری تقسیم میشون، مترتب میگردند

آن را سواقط   هاینکو  یوا  و به عبارتی تخفیف مجازات کامال وابسته به سلیقه و حکم قاضی دادگاه است و حکم نماید به تخفیف است

 دیگر نمی تواند آن را تخفیف دهد.و شمول مجرم از تخفیف را ساقط نمود نماید اگر بدان حکم نمود 

مجازات های تکمیلی اجباری که بر عهده ی قاضی است که به آن ها حکم نمایود و نموی توانود آن هوا را از حیوث مقودار و مودت        

 .گردندفلذا مشمول تخفیف نمی کاهش دهد

 8زات های تبعیب( مجا 

بدون هیچ توضیح  2001قانون العقوبات الجزائری وجود داشتند که با تدوی  قانون جدید در سال  8و  3و  1ها در ماده ای  مجازات

 خاصی بصورت کلی ملغی گشتند لذا هیچ جایگاهی برای مقایسه تطبیقی ای  دو وجود ندارد.

در قانون داخلی بر حسب ن  صریح قانون مجوازات اسوالمی   های تکمیلی جازاتلذا میتوان بیان داشت: برای تخفیف مجازات در م

بوه وسویله قاضوی اجورای      (به ای  معی که مختوار اسوت  تواند )پس از گذشت نصف دوران محکومیت دادگاه می 24 هدر ماد 1332

 غیر، در حوالی کوه   محکومیت است وکه به عبارتی تنها سد در اعمال تخفیف، گذراندن نصف دوران احکام مجازات را تخفیف دهد 

هوای تکمیلوی   باشوند کوه تنهوا مجوازات    چنانچه ذکر گردید دو نووع موی   الجزایرهای تکمیلی در حقوق تخفیف مجازات در مجازات

اختیاری را می توان تخفیف داد آن هم در صورتی که نظر قاضی بر ای  موضوع باشد، به عبارتی کامال به نظور قاضوی واگوذار شوده     

بیم ایجاد خودکوامگی را در قضوات،    چراکهتوان آن را ضعفی برای حقوق خارجی دانست ست درست برخالم حقوق داخلی که میا

                                                           
 (2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01: )القانون رقم 3 المادة :عقوبات التکمیلیةالفصل الثالث ال -1

المصوادرة الجزئیوة    5،المنوع مو  ااقاموة    4،تحدید ااقاموة  3،الحرمان م  ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة 2،الحجر القانونی 1:العقوبات التکمیلیة هی

الحظور مو  إصودار الشویکات و/ أو اسوتعمال بطاقوات        3،ااقصاء م  الصفقات العمومیة 8،إغالق المؤسسة 3،ة أو نشا المنع المؤقت م  ممارسة مهن 1،لألموال

 نشر أو تعلیق حکم أو قرار اادانة. 12،سحب جواز السفر 11،تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاؤها مع المنع م  استصدار رخصة جدیدة 10،الدفع

 (2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01بالقانون رقم  مکرر: )أضیفت 3المادة  

لیوة أثنواء تنفیوذ العقوبوة     فی حالة الحکم بعقوبة جنائیة، تأمر المحکمة وجوبا بالحجر القانونی الذی یتمثل فی حرمان المحکوم علیوه مو  ممارسوة حقوقوه الما    

 ی.تتم إدارة أمواله طبقا لإلجراءات المقررة فی حالة الحجر القضائ، األصلیة

 الحرمان م  ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة فی: یتمثل :(2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01: )أضیفت بالقانون رقم 1مکرر  3المادة 

عودم   -3أی وسوام، الحرمان مو  حوق ا نتخواب أو الترشوح ومو  حمول       -2العزل أو ااقصاء م  جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التی لها عالقة بالجریمة،-1

الحرمان م  الحق فی حمل األسلحة، وفوی   -4األهلیة ألن یکون مساعدا محلفا، أو خبیرا، أو شاهدا على أی عقد، أو شاهدا أمام القضاء إ  على سبیل ا ستد ل،

سوقو  حقووق الو یوة     -1یة ألن یکون وصیا أو قیموا، عدم األهل -5التدریس، وفی إدارة مدرسة أو الخدمة فی مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،

 کلها أو بعضها.

( سونوات، تسوری   10فی حالة الحکم بعقوبة جنائیة، یجب على القاضی أن یأمر بالحرمان م  حق أو أکثر م  الحقوق المنصوص علیها أعاله لمدة أقصاها عشور ) 

 م  یوم انقضاء العقوبة األصلیة أو اافراج ع  المحکوم علیه.

 

 20الموؤرخ فوی    23-01بالقوانون رقوم   : )ملغاة 3 (. المادة2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01: )ملغاة بالقانون رقم 1 المادة :الفصل الثانی العقوبات التبعیة-1

 (.2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01: )ملغاة بالقانون رقم 8 المادة (.2001دیسمبر 
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گیوری  کنود، بورای مثوال رشووه    های شخصی قضات، در معرض خطا قرار دادن قضات ایجاد میستم در حق مجرمی ، اعمال سلیقه

 جهت اعمال تخفیف مجازات.

 باشد.تر و بهتر از نسخه خارجی خود میوق داخلی تمام قد به نفع مجرمی  کار کرده و بسیار بسیار شامللذا در ای  خصوص حق 

که به هور حوال    باشدعفو عمومی از طریق مجلس تنها راه تخفیف مجازات می در حقوق داخلی اما در خصوص مجازات های تبعی 

بدون هیچ دلیل بصورت  2001جدید قانون العقوبات الجزائری مصوب  باشد در حالیکه در تدوی به نوعی کمک در حق مجرمی  می

ایو    چراکوه رسواند  اهمیتوی قانونگوذار بوه مجورم و اجتمواع را موی      های تبعی از قانون لغو گشتند که بنظر نگارنده بیکلی مجازات

عوالوه بور مجوازات جورم متحمول      های تبعی را در وضعی برای مجرم قرار می دهند که او جرمی را مرتکب شوده کوه بایود    مجازات

مجازات دیگری گردد و ای  به عبارتی تشدید مجازات اوست به ای  امید کوه از جورائم بعودی او جلووگیری نمایود، کوه همانوا اثور         

های تبعی پوی ببورد کوه چوه مقودار      تواند با اعمال مجازاتباشد، برای مثال مجرمی که میهای تبعی بر روی جامعه نیز میمجازات

نماید که دیگر خوود را در بسوتر جورم قورار ندهود حوال اگور ایو          ت بزرگ و غیر قابل بخششی را مرتکب شده است سعی میحرک

ای  موضوع ارتبا  مستقیم بوا   چراکه اهمیت قانونگذار الجزائری را خواهد رساند. ای از عدمها برای وی اعمال نشنوند نشانهمجازات

در مقام قیاس و مقایسه تطبیقی حقوق داخلی بسیار بسیار شاملتر و بهتر از همتای خارجی خوود  اجتماع و سالمت جامعه دارد، لذا 

 عمل نموده است.

 گفتار هفتم: بررسی تخفیف و تشدید مجازات در حقوق دو کشور

د سبب کیفیات مشدده به اقتضای خو در صورت تجمع میان تخفیف و تشدید مجازات،گردد که در حقوق داخلی مختصرا عرض می

 د و تاثیر یکی مانع از تاثیر دیگری نمیشود.نشوتشدید مجازات و جهات مخففه نیز به اقتضای خود موجب تخفیف می

اند، چنانکوه میودانیم تخفیوف مجوازات در قوانون العقوبوات       زیر مجموعه کیفیات مخففه آمده 3کیفیات مشددهاما  الجزایرحقوق در 

ی  ماده در هشت مرتبه ویرایش شده است یا به عبارتی ویرایشی شده است که در هر بار مورد آمده است که ا 53الجزائری در ماده 

جدیدی به آن اضافه گردیده است، تشدید مجازات از مواردی است که بصورت مستقل در قانون العقوبات الجزائری نیامده است بلکه 

اگر همراه بوا جورم یافوت شووند باعوث تشودید       ست، ای  کیفیات مکرر( از آن سخ  به میان آورده شده ا 53)در اولی  ویرایش آن 

به اینصورت که ابتدا حداکثر مجازات را به مقتضای کیفیوات مشودده    گردندمی ی خالی از آن کیفیاتمجازات مقرر برای جرم ساده

 ندمعی  سازد و سپس تخفیف حاصل از کیفیات مخففه بر روی حداکثر از مجازات قانونی جدید اعمال میک

انود بوه   با بررسی ساده ای میتوان به ای  نتیجه گیری رسید که هر دو قانون رویه ی یکسانی را برای کیفیات مشودده لحوا  کورده   

و در مورد کیفیات مخففه قانون ایران به راحتی و سهولت مشوخ    اینصورت که کیفیات مشدده باعث تشدید مجازات خواهند شد

اثیری تو  باعث تخفیف می شوند و در صورت تالقی با یکدیگر ای  دو هویچ  حسب اقتضای خود کرده است ک کیفیات مخففه نیز بر

تر شده است بدی  صورت که ابتودا حوداکثر مجوازات را بوه     ای  موضوع اندکی پیچیده الجزایرروی همدیگر نمیگذارند اما در قانون 

بور روی حوداکثر از مجوازات قوانونی جدیود اعموال        مقتضای کیفیات مشدده معی  سازد و سپس تخفیف حاصل از کیفیات مخففه

نحوو  در عمل روش متفاوتی داشته اما در نتیجه به یوک   میکند لذا در مقام نتیجه گیری میتوان بیان داشت که هر دو قانون به یک

 عمل کرده اند.

 

                                                           
 (2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01 مکرر: )القانون رقم 53 المادة -1

 قانونا.عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفیف الناتج ع  منح الظروم المخففة ینصب على الحدود القصوى الجدیدة المقررة 

( سنة، فإن الحد األدنى للعقوبوة المخففوة   یجووز    20  )( سنوات إلى عشری5إذا کانت العقوبة الجدید ة السالبة للحریة المقررة هی السج  المؤقت م  خمس )

 ( سنوات حبسا.3أن یقل ع  ثالث )
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 و تکرار جرم مخففه در تعدد جرمگفتار هشتم: بررسی اجتماع کیفیات 

 ( تعدد جرم1

در مورد تعدد جورم کوه منظوور    را به خود اختصاص داده است  1332قانون مجازات اسالمی مصوب  135الی  131واد تعدد جرم م

بوه   134مواده   3ه تبصور باشد اینگونوه بیوان کورده اسوت،     می زیاد شدن تکرار موضوعی و در برگرفت  چندی  چیز در یک موضوع

دادگاه مکلف است که در تعودد جورم   به اینصورت که شدید مجازات دارد اشاره به امکان تخفیف در حدود قانونی در عی  تصراحت 

تواند مجازات را تا میانگی  حداقل و حداکثر و چنانچه مجوازات فاقود حوداکثر و حوداقل     در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می

 .باشد تا نصف تقلیل دهد

 ( تکرار جرم:2

تکورار جورم باعوث تشودید     در حقوق داخلی آمده است  133الی  131ر ماده د 1332تکرار جرم در قانون مجازات اسالمی مصوب  

در ای  مواد ذکور شوده اسوت کوه در صوورت       مجدد جرم که حالت خطرناک به خود میگیردر تکرا ازدیاد کیفر مجرم است به علت

شوویم کوه علوت    متوجه موی  133وجود جهات تخفیف میتوان تکرار جرم را مشمول تخفیف مجازات دانست، با تدقق در مت  ماده 

باشد و ا  جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جورائم  شمولیت مجرم مرتکب تکرار جرم از تخفیف مجازات به سبب تعزیری بودن جرم می

 گردند.اطفال ابدا مشمول ای  قاعده نمی

 :الجزایر العقوبات حالت تعدد جرم در قانون رکیفیات مخففه د ( اجتماع3

در ای  مورد اکثر قوانی  جزایی بر اعمال شدید مجازات در آمده است،  38الی  3210العقوبات الجزائری در ماده تعدد جرم در قانون 

قاعوده عودم تعودد    ، حالت تعدد جرم اتفاق دارند اما اگر همراه با کیفیات مخففه باشد قاضی میوان دو قاعوده تفواوت قائول میشوود     

-ها قطع میشود و مجرم به بیش از یک مجازات محکوم نموی در نتیجه دیگر مجازاتنماید و ها که حکم به اشد مجازات میمجازات

 گردد.

یعنی اگر قاضی رأی بوه برخوورداری مجورم از کیفیوات مخففوه دهود تخفیوف        است، در تخفیف مجازات  ی دوم اختیار قاضیقاعده

 مجازات بر مجازات اشد اعمال میگردد.

 به اشد مجازات میدهد و مانند با  عمل میکند.در صورت تعدد جرم حکم  الجزایر حقوقدر 

 ( اجتماع کیفیات مخففه با تکرار جرم در قانون العقوبات الجزائری:4

                                                           
 یجب أن یوصف الفعل الواحد الذی یحتمل عدة أوصام بالوصف األشد م  بینها. :32الفصل الثالث: تعدد الجرائم: لماده  -1

 وقات متعددة عدة جرائم   یفصل بینها حکم نهائی.یعتبر تعددا فی الجرائم أن ترتکب فی وقت واحد أو فی أ: 33 المادة

للعقوبوة  فی حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معا إلى محکمة واحدة فإنه یقضی بعقوبة واحدة سالبة للحریة و  یجوز أن تجاوز مدتها الحود األقصوى   : 34 المادة 

 المقررة قانونا للجریمة األشد.

 بة للحریة بسبب تعدد المحاکمات فإن العقوبة األشد وحدها هی التی تنفذ.إذا صدرت عدة أحکام سال: 35 المادة 

قصوى المقورر قانونوا    ومع ذلک إذا کانت العقوبات المحکوم بها م  طبیعة واحدة فإنه یجوز للقاضی بقرار مسبب أن یأمر بضمها کلها أو بعضها فی نطواق الحود األ  

 للجریمة األشد.

 یة ما لم یقرر القاضی خالم ذلک بن  صریح.تضم العقوبات المال: 31 المادة 

ها فوی کو    یجوز أن تضم العقوبات التبعیة وتدابیر األم  فی حال تعدد الجنایات أو الجنح ویکون تنفیذ تدابیر األم  التی   تسمح طبیعتها بتنفیوذ : 33 المادة 

 .واحد بالترتیب المنصوص علیه فی قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجی 

 ضم العقوبات فی مواد المخالفات وجوبی: 38 المادة
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و با نام العود آمده است، در ای  ماده بیوان شوده اسوت چنانچوه یوک شوخ         5411تکرار جرم در قانون العقوبات الجزائری در ماده 

ی حکمی صادر نشده باشد و مجددا مرتکب جرمی با مجازات بیش از پونج سوال حوبس    طبیعی مرتکب جرمی گردد و هنوز برای و

بار موورد ویورایش قورار     3گردد، در صورتی که برای وی حکم نهایی صادر گردد ای  شخ  مرتکب تکرار جرم شده است ای  ماده 

های گردد فقط مشمول مجازاتجرم میای  ماده شخصی که مرتکب تکرار  13و ویرایش چهارم 12بر اساس ویرایش اول گرفته است،

تووان بیوان داشوت کوه در     تکمیلی و تشدید مجازات است و نه تخفیف مجازات و هیچ نامی از تخفیف مجازات وجود ندارد لوذا موی  

 در مورد مجرمی که مرتکب تکرار جرم شده است تخفیف وجود نخواهد داشت. الجزایرحقوق 

صوورت وجوود جهوات    و در  ایوران در خصووص تعودد جورم     حقوقدر ازات، مشاهده میشود در مقام مقایسه میان ای  دو قانون مج

 تخفیف دادگاه میتواند مجازات را تا میانگی  حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداکثر و حداقل باشد

 تعدد جرم اگر همراه با کیفیات مخففه باشد الجزایرتا نصف تقلیل دهد و در قانون  

 دهد.از یک مجازات حکم نمی قاضی به بیش

در خصوص تکرار جرم در حقوق داخلی با توجه بوه تصوریح قانونگوذار امکوان اعموال تخفیوف مجوازات وجوود دارد در حالیکوه در          

هوای تکمیلوی و نیوز تشودید مجوازات      گردد بلکه مرتمب تکرار جرم به مجوازات حقوقالجزائر نه تنها تخفیف مشمول ای  مورد نمی

 چراکوه توان دریافت که حقوق داخلی قویتر عمول نمووده اسوت    ای سطحی میان نتیجه ای  قیاس میشد، با مقایسه محکوم خواهد

تووان در حقووق   هدم از مجازات هر مجرمی بازگرداندن وی به آغوش اجتماع است و نه تنها تنبه و تنبه او، چیزی که به وضوح می

 مشاهده نمود. الجزایر

 

 نتیجه گیری

خواهیم رسید و اسوتخراج خوواهیم    ها آنبا هدم یافت  قانون برتر و ارائه پیشنهادات مفیدی که در طول تحقیق به  قیقدر ای  تح 

انود  که هر دو خط مشوی خوود را از قوانون فرانسوه گرفتوه      الجزایرنمود به بررسی نظام تخفیف مجازات در حقوق دو کشور ایران و 

                                                           
 (2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01مکرر: )القانون رقم  54المادة العود:  -1

 ( سنوات حبسا، وارتکوب جنایوة،  5إذا سبق الحکم نهائیا على شخ  طبیعی م  أجل جنایة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة حدها األقصى یزید ع  خمس )

 ( سنة سجنا. 20)فإن الحد األقصى للعقوبة الجنائیة المقررة یصبح السج  المؤبد إذا کان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنایة عشری  

 وتکون العقوبة المقررة هی ااعدام إذا أدت الجنایة إلى إزهاق روح إنسان.

 و ( سنوات سوجنا  10)عف، إذا کان الحد األقصى للعقوبة المقرر ة قانونا لهذه الجنایة، یساوی أو یقل ع  عشر ویرفع الحد األقصى للعقوبة السالبة للحریة إلى الض

 یرفع الحد األقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.
 (2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01: )القانون رقم 1مکرر  54المادة  -2

( سنوات حبس ا، وارتکب خوالل  5)یة أو جنحة معاقب علیها قانونا بعقوبة حدها األقصى یزید ع  خمس إذا سبق الحکم نهائیا على شخ  طبیعی م  أجل جنا

الجنحوة یرفوع وجوبوا إلوى     العشر سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة، جنحة معاقبا علیها بنفس العقوبة، فإن الحد األقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقورر لهوذه   

 الضعف.

( سونوات   10)( سنة حبسا، إذا کان الحد األقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة یزید ع  عشور   20)ألقصى للعقوبة السالبة للحریة إلى عشری  ویرفع الحد ا

 ( سنة حبسا، فإن الحد األدنى لهذه العقوبة یرفع وجوبا إلى الضعف. 20)وإذا کان هذا الحد یساوی عشری  

 م  هذا القانون. 3 المادة ة أو أکثر م  العقوبات التکمیلیة المنصوص علیها فیکما یجوز الحکم أیضا بواحد

 
 (2001دیسمبر  20المؤرخ فی  23-01: )القانون رقم 4مکرر  54المادة  -3

ق علیوه العقوبوات المشوددة    إذا سبق الحکم نهائیا على شخ  طبیعی م  أجل مخالفة، وارتکب خالل السنة التالیة لقضاء العقوبة السابقة نفوس المخالفوة، تطبو   

 م  هذا القانون. 415و  445لحالة العود المنصوص علیها فی المادتی  
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-گیری از نقا  قوت و ضعف هر کدام از ای  دو قانون به ارائه پیشونهاداتی بپوردازیم کوه ان   هامپرداختیم به ای  امید که بتوانیم با ال

 شااهلل در جهت تعالی حقوق داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

 ها بودیم:و نیز اثبات ای  فرضیه هااز طریق مقایسه تطبیقی متون قانونی به دنبال پاسخی برای ای  سوال

به اینکه هدم از اعمال تخفیف مجازات در حقوق ایران، عمل در راستای نفع موتهم اعوالم شوده، بوا مقایسوه دو       سوال اول: با توجه

 قانون آیا قانون داخلی به نسبت همتای خارجی خود به ای  هدم نائل آمده است؟ بله

یاری درست همانند همتای الجزائوری  در موارد بس 1332با مقایسه تطبیقی ای  دو قانون مشاهده گردید که قانون مجازات اسالمی 

خود عمل نموده است برای مثال در مبحث اسباب تخفیف، در مبحث برخورد کیفیات مخففه و مشدده، در مبحث تناسب جورم بوا   

توان شخصیت مجرم و ...اما در برخی موارد باقی مانده حقوق داخلی به معنای واقعی درخشیده و قدمت نظام تخفیف مجازات را می

سوال اعوالم    18که قانون مجازات اسوالمی سو  قوانونی را     صغر س قانون مجازات اسالمی مشاهده نمود، برای مثال در مبحث  در

نموده و نیز تخفیف مجازات را برای جرائم اطفال و نوجوانان لحا  کرده و نیز شاخ  سو  رشود را در اعموال مجوازات بورای ایو        

 .الجزایرق نماید درست برخالم حقومجرمی  لحا  می

شرایطی را مطرح نموده است که هم به نفوع نظوم عموومی     چراکهدر مبحث دفاع مشروع نیز حقوق داخلی خوش درخشیده است  

علیوه را ضوایع ننمووده اسوت کوه ایو        گیرد، و هم حق مجنیبوده و نظم عمومی را مطرح نموده است، هم حقوق مجرم را در برمی

دفاع مشروع به نحوی مطرح شده است  الجزایرکه در حقوق نماید، در حالیرا بیان می 1332می موضوع برتریت قانون مجازات اسال

که صرفا امکان دفاع از خود و دیگری و همچنی  مال متعلق به خود و دیگوری پرداختوه اسوت و هویچ سوخنی از عورض و نواموس        

 نیست.

لی با اجازه مجلوس امکوان اعموال تخفیوف بورای مجورم       در مبحث شمولیت کیفیات مخففه در مبحث تعدد جرم که در حقوق داخ

 باشد.که قانون العقوبات الجزائری از ای  مبحث خالی میمرتکب تعدد جرم وجود دارد در حالی

تواننود درخواسوت   کننده حکم در برخی موارد میدر حقوق داخلی شخ  قاضی اجرای احکام، متهم، دادستان، و حتی قاضی صادر

 باشد و  غیر.تنها شخ  قادر بر ای  کار قاضی می الجزایراست که در حقوق ی  در حالیتخفیف را بدهند ا

 اند.تمام ای  قوانی  در جهت حفظ حقوق مجرم و در راستای حقوق وی عمل نموده

 

 عمل نموده است؟ الجزایرسوال دوم: آیا حقوق ایران در موضوع تخفیف مجازات برتر از حقوق 

 قسم دارد، یک بله و یک پاسخ خیر. پاسخ به ای  سوال دو

علت پاسخ بله ای  است که اگر بصورت کلی مسئله اجرای تخفیف مجازات را مدنظر قرار دهیم بله حقوق داخلی بهتر عمول نمووده   

 است چنانکه شرح آن در پاسخ سوال اول آمد.

ای آن بیوان نموائیم کوه عبوارت اسوت از کیفیوات       اما چنانچه منظور از تخفیف مجازات را خود نظام تخفیف مجازات و نه نحوه اجر

ای به نام کیفیات مخففه وجود دارد کوه بسویار بوه نفوع     مسئله الجزایردر حقوق  چراکهباشد مخففه و معاذیر مخففه پاسخ خیر می

را  هوا  آنخوود   تواند براساس سلیقه شخصوی اند و قاضی میکند که عبارت است از آن اسبابی که در قانون حصر نشدهمتهم کار می

 نامند.اسباب رافت می ها آناعمال نماید که 

بوه   ها آننماید که قانونگذار صرفا به امنیتی را در دل مجرمی  ایجاد می چراکهبنظر نگارنده ای  نامگذاری بسیار بخردانه بوده است  

را مشومول رافوت    ها آنخواهد نسته که میالخطا دارا اشخاصی جایز ها آنچشم عنصری که مخالف نظم قانون است ننگریسته بلکه 

 خود قرار دهد.
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 حقیق:فرضیه های ت

گیری بر برخی مجرمی ، حبس زدایی، صدور حکم متناسب با وضعیت مجرم و ... اعموال  تخفیف مجازات در ایران با هدم آسان -1

 می شود.

 عزیوووووری بلوووووه ایووووو  فرضووووویه اثبوووووات شووووود، همانوووووا قووووورار دادن تخفیوووووف مجوووووازات در تموووووام جووووورائم ت  

-توان دلیل بور آسوان  به غیر از استثنائات (، اهمیت به وضعیت خاص مجرمی  از قبیل س ، جایگاه اجتماعی و اقتصادی و ...را می)

 گیری برای مجرمی  قرار داد.

یو   باشد، در نتیجوه ا می هدم سیستم حقوقی دو کشور افزایش بازپروری مجرمی  و کمک برای بازگشت آنان به آغوش جامعه -2

 اند.دو یکسان عمل نموده

گیری حقوق داخلی با چند پله اختالم دارای مقام برتر اند اما در مقام نتیجهدر موارد بسیار زیادی ای  دو حقوق یکسان عمل نموده

 باشد.می

 پیشنهادات:

 اد نماید.گردد حقوق داخلی نیز مانند همتای الجزائری خود نظامی مانند اسباب رافت را ایجپیشنهاد می -1

 های تکمیلی اختیاری وضع گردد.شود مانند قانون العقوبات الجزائری مجازاتپیشنهاد می -2

 ها نیز مشمول تخفیف مجازات قرار گیرند.شود به غیر از تعزیرات دیگر مجازاتپیشنهاد می -3

 در مجموع به ای  نتایج رسیدم:

 های میان دو قانون:الف( شباهت

 ای اسباب تخفیف مصرحه در قانون هستند.هر دو حقوق دار -1

 گردد.در هر دو حقوق در استفاده از کیفیات مخففه از حیث نوع و مقدار و روش آن تناسب با شخصیت محکوم رعایت می -2

 در هر دو حقوق فقط محکمه قادر به اعطای تخفیف است نه دادسرا و نه هیچ نظام دیگری. -3

ایو  الوزام تنهوا بورای معواذیر       الجزایرر جهات تخفیف در حکم وجود دارد با ای  تفاوت که در حقوق در هر دو قانون الزام به ذک -4

 مخففه است و نه کیفیات مخففه.

 هر دو حقوق در خصوص برخورد میان کیفیات مخففه و مشدده رویه یکسانی دارند. -5

 باشند.رت شمولیت برای پروندهای قابل حذم نمیدر صو الجزایرجهات مخففه در حقوق ایران و معاذیر مخففه در حقوق  -1

 گردد.در هر دو قانون تخفیف مجازات مشمول جرائم اطفال می -3

 اند.در هر دو حقوق س  و هیجانات در حی  جرم از اسباب تخفیف آمده -8

 تواند از اسباب تخفیف تفسیر موسع نماید.در هر دو قانون قاضی می -3

 نون:های میان دو قاب( تفاوت

 بر خالم حقوق داخلی قاضی الجزائری در اعمال کیفیات مخففه اختیارات گسترده ای دارد. -1

 نه معاذیر ( هیچ الزامی ندارد.)قاضی الجزائری در خصوص ذکر کیفیات مخففه  -2

 .باشددو نوع اختیاری و اجباری می الجزایرهای تکمیلی در حقوق داخلی عام بوده اما در حقوق مجازات -3

 3باشد اما در حقوق ایران برای دختران سال و بدون اهمیت به جنس وی می 12 الجزایرس  قانونی شروع به مجازات در حقوق  -4

 باشد.سال تمام قمری می 15سال تمام قمری و برای پسران 

یال به  15مجرمی   لجزایراکه در حقوق گردد در حالیدر حقوق داخلی هر مجازاتی که مخت  اطفال باشد مشمول تخفیف می -5

 توانند مشمول تخفیف قرار نگیرند.با  می



 فقه و حقوق سیاسی، علوم مطالعات

 233-253، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،8 دوره

323 
 

هوای  باشد در حالیکه در حقوق داخلی تنها مشومول مجوازات  ها میتخفیف مجازات مشمول تمام انواع مجازات الجزایردر حقوق  -1

 تعزیری است.

 

 منابع و مآخذ:

 منابع فارسی

 قرآن کریم. _1

 .1323امنیت پرواز قانون اخاللگران در  -2

 .قانون اساسی -3

 .1332قانون مجازات اسالمی  -4

مجازات در قانون مجوازات اسوالمی    )جهات تخفیف، 1332آذرخش، احمدرضا، روزبهانی دشتبانی، محمدو عبد المحمد کردی،  _5
 .، هشتمی  کنفرانس بی  المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی(1332

 چا  بیستم، تهران، نشر میزان. ،1، جلد ، حقوق جزای عمومی1332 ،اردبیلی، محمد علی -1

 چا  بیستم، تهران، نشر میزان. ،2 جلد ،حقوق جزای عمومی ،1332اردبیلی، محمد علی،  _3

 دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.تخفیف مجازات در نظام کیفری ایران، ، 1333پالیزبان، حمیدرضا،  _8

 ، دانشگاه قم.1332تحو ت تخفیف مجازات در قانون مجازات اسالمی ، 1331ویی، فاطمه، جمال -3

، چوا  اول، تهوران، انتشوارات    "حقوق جوزای عموومی   "تعددو تکرار جرم در قوانی  کیفری ایران ،1383جمشیدی، مرتضی،  -10

 ملکان

ا تاکیود بور قووانی  جدیود کیفوری و قوانون مجوازات        ))بررسی مقررات مربو  به تخفیف مجازات بو ، 1335جیشانپور، مهدی،  -11
 اولی  کنفرانس ملی حقوق و علوم جزا. نیروهای مسلح((،

، ))بررسی تحو ت قانون مجازات اسالمی در حوزه تخفیف و تشودید کیفرهوا((  ، 1335چراغی، محمودو ابوالفتح خالقی، تیرماه  -12

 .ت اجتماعیعلوم انسانی و امنی -اولی  همایش ملی آینده پژهشی

و قوانون مجوازات    1330نهاد تخفیف و تشدید مجازات با مطالعوه تطبیقوی قوانون مجوازات اسوالمی      ، 1331حسینی، راضیه،  -13

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قدس.1332اسالمی 

 دانشگاه تبریز.ی، راجع به کیفیات مخففه قضای 1332بررسی رویکرد قانون مجازات اسالمی ، 1335حقی حس  آبادی، فرهاد،  -14

 .، تهران، دانشگاه تهران1333، دوره جدید 1جلد ، لغت نامه دهخدا ،1333دهخدا، علی اکبر،  -15

 ، چا  اول، تهران، نشر میزان.1330حقوق جزای عمومی، ، 1330رحمت اهلل نوری، فیروزه،  -11

، چوا  اول، تهوران، انتشوارات    2جلود  ، ی و تربیتی(مجازات ها و اقدامات تامین)3 یعمومحقوق جزای ، 1333زراعت، عباس،  -13

 جنگل.

، جلد دوم، چا  اول، تهران، انتشوارات  حقوق جزای عمومی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی، 1333سبزواری نژاد، حجت،  _18

 جنگل.

اه پیام نور استان البرز، مرکز دانشگبررسی تخفیف قضایی مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان، ، 1334شاهسونی، رضا،  -13

 پیام نور کرج.

 ، جلد سوم، چا  چهارم، تهران، انتشارات مجد.حقوق جزای عمومی، 1333شامبیانی، هوشنگ،  -20

دانشوگاه  ، 1332حدود اختیارات قاضی کیفری در تخفیف مجازات با محوریت قانون مجوازات اسوالمی   ، 1334شقاقی، عباس،  -21

 ر قدس.آزاد اسالمی واحد شه
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دانشگاه بی  المللی امام خمینی )ره(، دانشکده ادبیات و  ،32ارزیابی تخفیف مجازات در قانون مجازات ، 1331صالحی، محمد،  -22

 علوم انسانی.

 ، جلد دوم، چا  پنجم، تهران، نشر گنج دانش.حقوق جزای عمومی، 1334صانعی، پرویز،  -23

 ، چا  اول، تهران، انتشارات دانشور.ار جرم در حقوق جزاتعدد و تکر، 1381طاهری نسب، یداله،  _24

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت.کیفیات مخففه مجازات در نظام کیفری ایران، ، 1334عابدینی، محمدحس ،  -25

می تخفیف مجازات و منافات آن با اصل قطعیت مجوازات هابوا لحوا  تحوو ت تقنینوی مجوازات اسوال       ، 1335عظیمی، الهام،  -21

 آزاد اسالمی شهر قدس. دانشگاه ،1332مصوب 

دانشوگاه آزاد  بررسی احکام عفو و تخفیف مجازات محکومی  در حقوق اسالمی با تکیه بر فقه امامیه، ، 1333غالم زاده، هاشم،  -23

 اسالمی واحد گچساران.

چوا  مجلوه حقووقی دادگسوتری،     ، ((1332تخفیف مجازات در قانون مجوازات اسوالمی   )، )1333فالحی، ابوالقاسم، تابستان  -28

 .123الی  110شماره یکصد و دوم، صفحه 

 منابع عربی:

 .2011قانون العقوبات الجزائری سنه  -1

 قانون العقوبات المصری -2

، ولوة( فی الجرائم ا شخاص و ا خالق و ا موال و ام  الدخاص )قانون العقوبات الجزائری جنایی ، 2013 ،اسحاق، ابراهیم منصور -3

 .338-333، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص الجزایر

 15ص ، دار هومة، الجزایر الوجیز فی القانون الجنایی العام، ،2011، احس ، بوسقیعة -4

جامعوه   ،05/04رقوم  انما  تخفیف العقوبات فی اطوار قوانون تنظویم السوجوم      ،2014-2013امغار، حنان، عبداللطیف، عبدون،  -5

 ره بجایه، کلیه الحقوق و العلوم الساسیه، قسم القانون الخاص.عبدالرحمان می

 ، لبنان، منشورات الحلبی.عذر ا ستفزاز فی القانون الجانی، 2014بهیار سعید عزیز، دزه،  -1
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