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چكيده

قسمت اخير ماده ى 22 قانون مجازات اسالمي مصوب 1370 به نهادي اشاره 
نموده كه بر اســاس آن در شرايطي خاص، قضات در مقام ايفاي نقشى موثر در نظام 
عدالت كيفري، اختيار تبديل مجازات مقرر قانوني به مجازات مناسب تر به حال متهم 
را دارنــد. اين نهاد به  رغم اهميت فوق العاده ا ى كــه در برابر اصل قانوني بودن جرم و 
مجازات دارد، با چالش هايى مواجه است. نبوِد مقررات منسجم و متمركز در اين زمينه 
موجب شده است قضات به شيوه هاى متعدد و با سنگ محك خود آن را اجرا كنند.

موضوع اين نوشــتار، بررســى چالش هاي اجراي امر تعديل و تبديل مجازات 
و چگونگــي اعمــال صحيح آن از دو جنبــه ى كيفيت و كميــت؛ و در دو حيطه ى 
قانون گذاري و جرم شــناختي اســت. هم چنين عوامل مؤثر در اجراى اين ماده، مورد 

بررسي و تحليل قرار مى گيرد.

واژگان كليدى: تبديل مجازات، تعديل مجازات، مجازات فردى، كيفرشناسى، 
اصل قانونى بودن مجازات.
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درآمد
انديشــه ى لزوم تعديل مجازات ها با توجه به مجرمان مختلف، براى نخستين 
بار با آموزه هاى مكتب اصالت ســودمندى كتاب جرايم و مجازات هاى ســزار بكارياى 
ايتاليايى در ســال 1764 مطرح شــد و با مباحثى تكميلى همچون تشكيل پرونده ى 
شــخصيت توســط مكتب دفاع اجتماعى نوين، به عنوان شيوه اى مؤثر در حقوق جزا 
تثبيت شــد. مجرمى كه تحقيقات مقدماتى و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست را 
پشــت ســر مى گذارد، با  توجه به بزه ارتكاب يافته به دادگاه صالح هدايت مى شود تا 
دادگاه با بررسى عمل او كيفرى كه بايد تحمل كند را تعيين نمايد. ولى گاهى قاضى 
در صــدور حكم با عللى برخورد مى كند كه تخفيف يا تشــديد مجازات را در اجراى 
اصل لزوم تناسب ميان جرم و مجازات و هم چنين اصل فردى كردن مجازات ضرورى 

مى داند.   
در حقوق ايــران، تبديل مجازات هاى تعزيرى در تبصره ى 17 قانون برنامه ى 
نخست توسعه ى اقتصادى پيش بينى شده بود و قانون مجازات اسالمى مصوب 1370 
در ماده ى 22 با حذف محدوديت هاى تبصره ى 17 به طور موســع تبديل مجازات به 
مجازاتى مناسب تر به حال متهم را در كليه مجازات هاى تعزيرى يا بازدارنده وارد كرد. 
در تحقيق حاضر در پى پاســخ به اين پرسش هستيم كه معيارهاى تشخيص 
مجازات مناســب چيســت؟ و آيا تشــديد مجازات مجرم با توجيهات جرم شناسى، 
مجازاتى مناســب براى مجرم تلقى مى گردد؟ مجازات مناســب از ديدگاه چه كسى 
مالك براى صدور حكم است؟ آيا دادگاه در خصوص تبديل مجازات بايد نظر متهم را 

جويا شود يا آن كه مالك تشخيص مجازات مناسب، فرد دادرس است؟ 
در اين در بخش اول نوشتار با بررسى تحوالت قانونى موضوع به ويژه در قانون 
مجازات اســالمى مصوب 1370 و 1390 مجلس شــوراى اسالمى به بررسى موضوع 
پرداخته مى شــود. در بخش دوم نيز با رويكردى جرم شناختى و كيفرشناختى بحث 

را دنبال مى كنيم.
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1. پيشينه ى قانونى تعديل و تبديل مجازات 
پيش از تصويب قانون مجازات اســالمى مصوب 1370 بحث تبديل مجازات 
در قوانيــن جزايى عمومى ايران فاقد جايگاه بــود. البته برخى قوانين خاص با قلمرو 
محدود به اين امر پرداخته بود. چنان كه ماده ى 56 قانون پستى (مصوب 1294) مقرر 
مى داشــت: «در تمام مواردى كه ذكر شد به رضايت مقصر و تصويب محكمه ممكن 

است هر يك روز حبس به يك تومان تبديل شود». 
ماده ى 4 مواد اضافه شــده به قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1337 نيز 
مقرر مى داشت: «حبس در امور خالفى مطلق و هم چنين حبسى كه مدت آن دو ماه 
يا كم تر باشد، قابل تبديل به جزاى نقدى است، مگر اين كه در قانون تبديل حبس به 
جزاى نقدى منع شده باشد دادگاه مى تواند به اختالف موارد از قرار روزى ده تا پانصد 

ريال تبديل به جزاى نقدى نمايد».
مهم ترين اجازه ى قانونى در ايــن زمينه، در بند 1 تبصره ى 17 قانون برنامه 
اول توسعه ى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آمده1 علت تصويب چنين نهادى، اعتقاد 
به اســتقالل عمل حاكم در تعزيرات است. شايد بتوان گفت از اعمال سياست جنايى 
مبتنى بر تخليه ى زندان ها و بر اســاس قاعده ى «بما يراه الحاكم» است. البته افزايش 

درآمد دولت از نظر تبديل مجازات ها به جزاى نقدى نبايد غافل بود.
 بند 4 ماده ى 484 قانون آيين دادرســى كيفرى نيز به تبديل اشاره مى كند 
و در نهايت اين كه به تجويز ماده ى 3 قانون مجازات جرايم نيروهاى مســلح جمهورى 
اسالمى ايران مصوب (1371) دادگاه هاى نظامى نيز مى توانند با توجه به مراتب جرم، 
امكانــات خاطى يا ســاير اوضاع و احوال، مجازات قانونى را بــه مجازات هاى تعزيرى 
ديگرى تبديل نمايند. جهات تبديل در اين قانون از آنچه در قانون مجازات اســالمى 

1. بنــد 1 تبصره ى 17 قانون برنامه ى اول توســعه ى اقتصادى، اجتماعــى و فرهنگى: «در هر مورد كه در قوانين 
حداكثر مجازات كم تر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيرى موضوع تخلفات رانندگى باشــد، از اين پس به جاى 
حبس يا آن مجازات تعزيرى، حكم به جزاى نقدى از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد 
و هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود يك روز حبس و حداقل آن كم تر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به 
بيش از ســه ماه حبس يا جزاى نقدى از هفتاد هزار و يك ريال تا ســه ميليون ريال بدهد. در صورتى كه در مواد 
فوق حبس يا ســاير محكوميت هاى تعزيرى موضوع تخلفات رانندگى يا جزاى نقدى باشد و به جاى حبس يا آن 

مجازات تعزيرى جزاى نقدى مورد حكم قرار گيرد، هر دو جزاى نقدى با هم جمع خواهد شد».
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آمده، گسترده تر و دست قاضى دادگاه  نظامى در تبديل مجازات بازتر مى باشد.

2. تعديل و تبديل مجازات در قانون مجازات اسالمى مصوب 1370
1-2. تعريف و ماهيت

ماده ى 22 قانون مجازات اســالمى مصوب 1370 افزون بر پيش بينى امكان 
تخفيــف مجازات، به دادگاه اجازه داده اســت تا با احــراز كيفيات مخفف مندرج در 
ماده،1 مجازات تعزيرى يا بازدارنده را به مجازاتى از نوع ديگر، كه نشان دهنده ى تغيير 

ماهيتى نوع مجازات و به حال محكوم عليه مناسب تر باشد، تبديل كند. 
سوال مهم اين است كه آيا ماده ياد شده  نظر به بحث تبديل تخفيفى صرف 
دارد، يا  اين كه قاضى مى تواند با احراز اين كه مجازات شــديدتر، مناســب تر به حال 

متهم بوده اصالح را در پى خواهد داشت، به تشديد مجازات نيز روى آورند.
 به نظر مى رســد عبارت «مناســب تر به حال متهم» را بايد نوعى نگرش در 
تخفيف مجازات دانست. هم چنين فصل دوم از باب دوم قانون مجازات اسالمى، تحت 
عنوان «تخفيف مجازات» اماره اى بر اين امر است كه اختيار قضات در اين خصوص تا 
حدى اســت كه در مجموع امر، مجازات جايگزين براى متهم مناسب تر باشد و شامل 
مواردى كه مجازات مورد نظر دادگاه موقعيت متهم را تشديد كند، نمى گردد (نوربها، 
1381: 235). روح مثبــت حاكــم بر اعمال مندرج در ماده نيــز نوعاً اعمال در خور 
تشــويق يا حداقل تسامح و تخفيف را ذكر نموده، مؤيد اين پاسخ است. لذا تبديل در 
مقام تشــديد را بايد مختص به مواردى دانست كه در قانون به آن تصريح شده باشد. 
مانند قسمت اخير ماده ى 20 قانون مجازات اسالمى كه تبديل كيفر تتميمى مندرج 
در ماده ى 19 همين قانون (اجبار به اقامت يا منع اقامت در نقاط معين) را به جزاى 

نقدى، به پيشنهاد دادسراى مجرى حكم و تصميم دادگاه تجويز نموده است.

1. جهات مذكور عبارتند از موارد ذيل كه قانون ، قاضى را با احراز آن مخّير نموده اســت: گذشت شاكى يا مدعى 
خصوصى؛ اظهارات و راهنمايى هاى متهم كه در شــناختن شــركاء و معاونين جرم و يا كشف اشيايى كه از جرم 
تحصيل شده است موثر باشد؛ اوضاع و احوال خاصى كه متهم تحت تاثير آن ها مرتكب جرم شده است. از  قبيل 
رفتار و گفتار تحريك آميز مجنى عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ اعالم متهم قبل از تعقيب و يا 
اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد؛ وضع خاص متهم و يا سابقه او؛ اقدام و يا كوشش متهم به 

منظور تخفيف اثرات جرم  و جبران زيان ناشى از آن.
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2-2. حدود اعمال قاعده
ظاهر ماده ى 22  حكايت از  آن دارد كه دادگاه مى تواند هر مجازات تعزيرى 
يا بازدارنده اى را به مجازاتى از نوع ديگر تبديل نمايد. مانند تبديل شــالق به جزاى 
نقدى و حبس به شالق، مشــروط بر اين كه مجازات جايگزين اخف از مجازات اصلى 

باشد. البته در اين خصوص بايستى قائل به تقييداتى شد: 
1- عبــارت «مى تواند» در متن ماده بدين معنا نيســت كــه مقنن امر را به 
سليقه ى شــخصى و قاضى واگذار نموده است چنين برداشتى با مالحظات تقنينى و 
كيفرشناســى مغاير اســت، بلكه بايد قائل به آن بود كه قانون گذار در راستاى اجرا و 
اعمال اصل فردى كردن مجازات ها، از قضات خواسته است با بررسى موردى كه مقنن 
از آن ناتوان بوده، جهات تبديل را احراز و نسبت به اين امر اقدام نمايند و اين امر به 

ظاهر اختيارى، در واقع انتظارى مبتنى بر اجبار است. 
2- تصريح به مجازات هاى تعزيرى1 و بازدارنده2 مجازات هاى شــرعى شامل 

حدود، قصاص و ديات را از شمول حكم ماده خارج ساخته است.
3- در راســتاى تبديل مجازات، رعايت مقررات بند 1 ماده ى 3 قانون وصول 
برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1387 ضرورى اســت. 
در سال 1375 قانون گذار، تبصره ى ماده ى 718 قانون مجازات اسالمى در مورد قتل 
غير عمدى ناشى از تخلفات رانندگى، تبديل حبس به جزاى نقدى را از شمول ضوابط 
مربوط به تبديل مجازات ها مســتثنى نمود و بر تداوم ضوابط قانونى مربوط به تبديل 

مجازات ها صّحه گذاشت (گلدوزيان، 1378: 350).
بنابراين بر مقررات تبديل مجازات موضوع ماده ى 22 قانون مجازات اسالمى 
در ســال 1375 محدوديت هايى وارد شــد كه بر مبناى قاعده ى «قانون الحق ناسخ 

1. ماده ى 17 قانون مجازات اســالمى نيز پيرامون مجازات بازدارنــده مقرر مى دارد: «مجازات بازدارنده، تاديب يا 
عقوبتــي اســت كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحــت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و 
نظامات حكومتي تعيين مي گردد. از قبيل حبس و جزاي نقدي و شــالق كه ميزان شــالق بايســتي از مقدار حد 

كمتر باشد».
2. ماده ى 16 قانون مجازت اسالمى مجازات تعزيرى رابه اين شكل تعريف نموده است: «تعزير، تاديب و يا عقوبتي 
است  كه  نوع و مقدار آن  در شرع تعيين نشده و  به نظرحاكم واگذار شده  است. از قبيل حبس و جزاي نقدي 

و شالق كه ميزان شالق بايستي از مقدار حد كمتر باشد».
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قانون سابق است». لذا تبديل حبس به جزاى نقدى تابع بند 1 ماده ى 3 قانون وصول 
برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مى باشد.

4- در تعييــن برخى از مجازات ها، مصالحى مورد نظر قانون گذار اســت كه 
تبديل آن ها در مقام تخفيف، مخالف با فلسفه ى تشريع مى باشد؛ كما اين كه اقدامات 
تأمينى كه گاه به عنوان مجازات اصلى و گاه مجازات تتميمى در قانون آمده است، از 
اين فلسفه تبعيت مى كند و گاه براى رفع حالت خطرناك و پيش گيرى از وقوع جرم، 
هيــچ بديلى مؤثرتر از اقدام تأمينى نمى توان يافت. اقداماتى مانند محروميت از بعض 
حقــوق اجتماعى، اقامت اجبارى، تعطيلى محل كســب و  لغو پروانه، با اين هدف در 
قوانين پيش بينى شــده اند كه جاى گزين مجازات هاى سنتى شوند (اردبيلى، 1382، 
ج2: 216). از ايــن رو در تبديل آن هــا و انتخاب مجازات جايگزين، دادگاه بايد دليل 

قوى در دست داشته باشد و حكم خود را موجه سازد.
از ســوى ديگر، مالحظــات فردى مانند جنون يا طفوليت بــزه كار، دادگاه را 
ناگزير از انتخاب تدابيرى مى نمايد كه جاى گزين مناسب ديگرى با وضع و حال آن ها 
نمى توان يافت و البته اين از نواقص نظام كيفرى اســت. همچنين كيفر محروميت از 
خدمات دولتى اعم از اين كه به صورت كيفر اصلى يا تبعى يا تكميلى باشد، فلسفه ى 
خاصى داشــته و در انشاى آن مصالحى مّد نظر بوده است. لذا تبديل اين مجازات به 
جزاى نقدى در مقام تخفيف با فلســفه ى انشايى آن مغاير است.1 كيفر انفصال دايم، 
چون نوعى كيفر تعزيرى است، قابل تخفيف است.2 از سوى ديگر تبديل مجازات خود 
نوعى تخفيف اســت. لذا حرف عطف «يا» در صدر ماده، داللت بر اين مطلب دارد كه 
قاضــى فقط حق تخفيف و يا تبديل كيفــر را دارد و نمى تواند هم مجازات را تخفيف 
داده و هم به نوع ديگر تبديل كند.3 بديهى اســت اگــر قانون گذار خود بنا به جهتى 
تخفيف مجازات  را وعده داده باشــد، مثًال بزه كار را داراى عذرهاى قانونى شــناخته 
باشد، هيچ چيز مانع از آن نيست كه دادگاه مجازات مخفف را به مجازاتى از نوع ديگر 

تبديل كند، يا آن را معلق نمايد.

1. بنگريد به: نظريه ى مشورتى شماره ى 7/3059 مورخ 1365/9/14 اداره ى حقوقى قوه قضاييه.
2. بنگريد به: نظريه ى مشورتى شماره ى 7/4779 مورخ 1369/6/4 اداره ى حقوقى قوه قضاييه.

3. نظر مشورتى شماره هاى 7/2874 - 1373/5/27  و  7/5699 - 1373/5/27 اداره ى حقوقى قوه قضاييه.
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3. تعديل و تبديل مجازات در قانون مجازات اسالمى مصوب 1390
بخش دوم از كتاب نخســت قانون مجازات اســالمى مصوب 1390 با عنوان 
«مجازات هــا» طى مواد 36 الى 38 ذيل فصل چهارم ايــن بخش با عنوان «تخفيف 

مجازات و معافيت از آن» با بحث اين نوشتار مرتبط مى باشد.
در اين قانون مجازات هاى بازدارنده حذف شــده و ماده ى 14 در بيان اقسام 
مجازات، به حد، قصاص، ديه و تعزير تصريح نموده است. از اين رو در ماده ى 36 نيز 

تنها به تقليل و تبديل مجازات تعزيرى اشاره شده است.
از تحوالت مهم اليحه ى مذكور تقســيم بندى مجازات هاى تعزيرى پيش بينى 
شده براى اشــخاص حقيقى به هشت درجه است.1 ماده ى 36 ذيل فصل چهارم اين 
بخش با عنوان «تخفيف مجــازات و معافيت از آن» مقرر مى دارد: «در صورت وجود 
يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري ر ا به شرح ذيل 

تقليل داده يا تبديل كند:
1. حبس به ميزان يك يا دو درجه؛

2. مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا چهار (از يكصد و هشتاد ميليون 
ريال تا بيش از يك ميليارد ريال)؛

3. انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال؛
4. ســاير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع 

ديگر».
هم چنين در راســتاى اعمال اصل فردى كردن مجــازات، و پرهيز از اجراى 
مجازات هاى خفيف كه تنها واجد آثار ســوء برچسب زنى مجرمانه بر فرد است، مقنن 
در مواد 37 و 38 2 اليحه، اختيارات گســترده ترى را به قضات تفويض نموده اســت. 
مواد 38 نهاد معافيت از مجازات را با شــرايطى پيش بينى كرده اســت و ماده ى 37 
به بيان جهات تخفيف مجــازات پرداخته كه بخش زيادى از آن تكرار جهات مندرج 

1. ماده ى 18 قانون مجازات اسالمى (1390): 
2. «در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت (حبس تا شش ماه، جزاى نقدى تا بيست ميليون ريال و شالق تعزيرى 
تا ســى ضربه) در صورت احراز جهات تخفيف، چنان چه دادگاه پس از احراز مجرميت تشــخيص دهد كه با عدم 
اجراء مجازات نيز مرتكب، اصالح مي شــود، در صورت فقدان سابقه ى كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر 

و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند».
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در مــاده ى 22 قانون مجازات اســالمى فعلى اســت. از ابداعات ايــن ماده در بند 2 
پيش بينى «همكارى موثر متهم در كشــف اشــياء به كار رفته براى ارتكاب جرم» در 
كنار «همكارى جهت كشف اشــياء حاصله از جرم» به عنوان جهت تخفيف مجازات 
است كه قسمت نخست در قانون فعلى مغفول مانده است. اين جهت موجبات تشويق 
متهــم به همكارى در اين مورد را فراهم مى آورد كه تأثير زيادى در كشــف جزئيات 
بيشــتر جرم و مرتكب اســت. هم چنين در بند 4 اليحه اقرار موثر متهم در مرحله ى 
رســيدگى در كنار مرحله تحقيق، از جهات تخفيف دانسته شده و مرزبندى مرحله ى 

تحقيق و رسيدگى رعايت شده است.
تبصره ى ماده ى 42 قانون فعلى ذيل عنوان «شركاء و معاونين جرم» شريكى 
كه نقش كمى در ارتكاب جرم داشــته را مستحق تاثير به تخفيف مجازات قرار داده 
اســت. قانون مجازات اســالمى جديد اين موضوع را ذيل «جهــات عمومى تخفيف 
مجازات» و در بند 8 ماده ى 37 ذكر كرده و موضوع را عالوه بر شريك، به معاون نيز 

تسرى داده است.
قانون جديد ندامت متهم را نيز به عنوان يكى از جهات تخفيف دانســته و در 
بنــد 5 به برخى مصاديق «وضع خاص متهم» ماننــد كهولت و بيمارى تصريح كرده 
اســت. اين تصريح با هدف شفاف سازى امكان تعميم وضع خاص به وضعيت جسمى 

و فيزيكى متهم مى باشد.
شايد بتوان گفت نوآورى مهم اين ماده در جهت مندرج در بند ملحوظ است 
كه خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيان بار جرم از جهات تخفيف دانسته 
شــده است. اين جهت در راســتاى ديدگاه هاى جرم شناسى و كيفرشناسى است كه 
در قســمت دوم اين مقاله در باب اهميت آن در تعيين مجازات و تعديل آن ســخن 

خواهيم گفت.

4. تعديل و تبديل مجازات و رويكرد جرم شناختى
مقدمه ى بحث تعديل و تبديل مجازات، تشــخيص مجازات مناسب است كه 

در اين بخش ابتدا به معيارهاى مجازات مناسب مى پردازيم.
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1-4. معيار مجازات مناسب
گفته شــد كه دادرس در مجازات هاى تعزيــرى و بازدارنده مى تواند با احراز 

كيفيات مخففه مجازات اصلى را به مجازات مناسب تر به حال متهم تبديل نمايد. 
حال اين سوال مطرح مى شود مجازات مناسب چيست؛ قيد «تناسب» توسط 
چه كسى احراز مى شود و اگر معيارهاى تعيين مجازات مناسب براى مجرم چيست.

اگر نظر متهم را معيار تشــخيص مجازات مناســب قرار دهيــم با اين ايراد 
روبه رو مى شــويم كه مجازات ها جهت تداوم نظم اجتماعى اســت و نمى توان انتخاب 
را در اختيار متهم گذاشــت. با نگاه  با اين توضيح اضافى بايد گفت از آن جا كه هدف 
مجازات، درمان و اصالح مجرم اســت، واگــذارى انتخاب روش درمان مجرم وجاهت 
منطقى ندارد و سيستم عدالت كيفرى چنين امرى را كه مجرم، خود قاضِى عمل خود 
باشــد، برنمى تابد. اين نظر نقش دستگاه قضا كه نماد صيانت از نظم عمومى در برابر 
مجرمان است را ناديده مى گيرد. پس بهتر است بگوييم تشخيص مجازات مناسب بايد 
توســط دادرس صورت گيرد گفته شــد محدود ه ى انتخاب دادرس، تبديل به شرايط 
بهتر براى متهم باشــد و نمى تواند حق تبديل را در مقام تشــديد وضعيت به كار برد. 
بايد اذعان داشــت پذيرش مطلق اين نظر كه دادرس به صرف سليقه ى شخصى خود 
و بدون در نظر گرفتن ســاير عوامل، اقدام به اصدار حكم نمايد، با ايرادها و انتقاداتى 
روبه رو اســت؛ از جمله تناقض چينن نظرى با اصل قانونى بودن جرم و مجازات است. 
هم چنين اين احتمال ولو به شكل محدود وجود دارد كه تفويض چنين اختيار وسيعى 
به قاضى دستاويز اعمال غرض ورزى  شود و حقوق متهم در معرض تضييع قرار گيرد. 
لذا در پاســخ به اين ســوال بايد گفت مرجع احراز مجازات مناسب دادرس به عنوان 
تصميم  گيرنده ى نهايى اســت. دادرس در احراز مجازات مناسب عواملى چند را بايد 

مّد نظر داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:
- اوصاف مجازات؛

- اوصاف جرم ارتكابى؛
- اوصاف مجرم؛ 

- اوصاف دستگاه قضايى؛
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1-1-4. اوصاف مجازات 
قاضى بايــد ابتدا مجازات قانونى منطبق با عمــل متهم و اوصاف، كيفيات و 
كميت آن را بررســى كند و پس از آن ضمن مقايســه ى مجــازات اصلى با مجازات 

جايگزين، اثر هر يك را ارزيابى نمايد. 
شــالق مجازات بدنِى موجد درد و رنج بر مجرم اســت. با توجه به مهم ترين 
هدف مجازات كه اصالح و تربيت مجرم است، نبايد با آزار بدنى كه موجد واكنش اشد 

بزهكار است، وى را تحقير و حس انتقام را در او شعله ور نمود.
حبس روشــى قديمى در مبارزه عليه مجرمان است و اصلى ترين بحث تبديل 
مجــازات در نظام كيفرى، حول اين مجازات مى گــردد. در نظام هاى حقوقى كنونى 
گرايــش رايج، به حبس اســت. بر مجازات حبس انتقادهايى وارد شــده كه از جمله 
هزينه هاى نگه دارى مجرمان اســت. در مقابل موافقان زندان را محل تأديب و اصالح 
مجــرم مى دانند و البته در زمينه ى رژيم هاى زندان به خصوص زندان هاى كوتاه مدت 
و بلندمــدت اختالف وجود دارد (نوربها، 1381: 413). مجازات هاى جايگزين، امكان 
بازگشــت مجرم به جامعه و خانواده را فراهم آورده و از اثرات ســوء اعمال مجازات بر 

خانواده ى مجرم مى كاهد.
مزيت كيفر مالى كه شــامل جزاى نقدى، مصــادره، ضبط و توقيف اموال به 
عنوان اصلى ترين كيفر جايگزين از آن ياد مى شود، سرعت و سهولت استيفاء و سادگى 
اجرا اســت، جلوگيرى از تراكم زندان ها، كاســتن هزينه ها و فسادهاى تبعى ناشى از 
حبس به ويژه در حبس هاى كوتاه مدت از ديگر مزاياى مجازات هاى جايگزين است. 

مهم ترين هدف مجازات هاى ممنوعيت از اشــتغال به كسب يا شغل يا حرفه، 
پيش گيرى از تكرار جرم در مواردى اســت كه شغل مرتكب فعاليت مجرمانه ى وى را 
تسهيل مى كند. اين مجازات شباهت زيادى به اقدام تامينى دارد و تبديل آن به دليل 

آن كه فضا و مقدمه ى وقوع جرم بوده، با مصالح نظام كيفرى موافق نيست.

2-1-4. اوصاف جرم 
حقوق دانان جرم را در معنى اخص، عملى دانسته اند كه قانون آن را از طريق 
تعيين كيفر منع كرده باشد (جعفرى لنگردوى، 1381: 191). جرم در مفهومى عام، 
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جــرم فعل يا ترك فعل مغاير نظم يا هنجار اجتماعى اســت كــه در قانون براى آن 
مجازات در نظر گرفته شده است و از اين حيث تمامى جرايم در يك سطح مى باشند.

ســوالى كه در اين قسمت در پى پاسخ به آن مى باشيم، اين است كه اجراى 
مجازات پيش بينى شده در هر يك از جرايم تا چه حد از اهميت برخوردار است. 

از آن جا كه جرم رفتارى بر عليه هنجارهاى عمومى جامعه و زندگى اجتماعى 
است لذا بايد درجه و ميزان ضديت آن با هنجارها سنجش شود. سنجش شدت جرم، 
رفتار مجرمانه ى مســتلزم برخورد شديدتر را در راســتاى جلوگيرى از شيوع جرم و 
تكرار آن جرم در جامعه مشخص مى نمايد. توضيح آن كه، ارتكاب برخى جرايم  عرف 
و افكار عمومى جامعه را به شــدت آزرده كرده و لذا از دســتگاه قضايى توقع برخورد 
قاطــع با رفتار مجرمانه مى رود. در اين دســته از جرايم، دســت قاضى براى تبديل 
مجازات باز نيســت و قاضى تحت تاثير فشار افكار جامعه، با نوعى به تعيين مجازات 
مصرح در قانون مجبور اســت. اشاره هاى قانون نســبت به عدم امكان تسامح در اين 
قبيل جرايم مانند عدم امكان تعليق مجازات جرايم كاله بردارى، تحصيل مال نامشروع 
و اختــالس در تبصره هاى مواد 1، 2 و 4 قانون تشــديد مجازات مرتكبين اختالس، 

ارتشاء و كالهبردارى  از اين رويكرد و فلسفه ناشى مى شود. 
در مقابل ارتكاب برخى جرايم احســاس عمومــى جامعه را تحريك نكرده يا 
كم تر تحريك مى كند. در اين جرايم، قاضى اختيار بيشترى دارد. به طور كلى مى توان 
گفت وقتى مجازات ها در بخش عمده اى از هدف خود، در پى التيام جامعه از تشويش 
ناشى از رفتار خالف نظم عمومى و هنجار مى باشند، ضرورتى بر اجراى عينى مجازات 
مقرر قانونى مشاهده نمى شود. عمد يا غير عمدى بودن عمل ارتكابى، مالكى قوى در 

نگرش جامعه نسبت به آن مى باشد.

3-1-4. اوصاف مجرم
مهم ترين معيار در تبديل مجازات، معطوف به اوصاف شخصيتى مجرم است. 
انسانى كه در محضر دادرس حضور يافته و آماده ى شنيدن حكم مجازات خود است، 
چگونه شــخصيتى دارد؛ تا چه اندازه از ارتكاب رفتار مجرمانه پشيمان شده است و تا 
چه ميزان ســعى در جبران آثار سوء عمل خود داشته و دارد. ارتكاب عامدانه ى رفتار 
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مجرمانه و درجه ى سوءنيت مجرمانه نشــان دهنده ى درجه ى حالت خطرناك مجرم 
اســت كه اقتضاى شــخصيتى وى را براى تعيين نوع و ميزان مجازات نشان مى دهد. 
هر يك از اين معيارها در مرتكب و تشخيص قاضى نقش به سزايى در صدور حكم به 

مجازات اصلى يا تبديلى آن دارد. 
معيار ديگر سابقه ى كيفرى متهم است. مجرمى كه براى بار اول راهى دادگاه 
شده، نسبت به فردى با سوابق كيفرى متعدد، استحقاق بيشترى براى برخوردارى از 

رأفت و بخشش دارد.1
وضع زندگى اجتماعى مجرم شــامل شغل و پايگاه اجتماعى، وضع معيشت و 
موقعيت اقتصادى، تحصيالت، وضع خانوادگى و مانند آن معيار مهمى در تشــخيص 
مجازات متناســب است. چنان چه شــغل مجرم با جرم ارتكابى مرتبط نيست، تبديل 
مجازات به مجازاتى مناســب تر با احراز پايگاه اجتماعى مجرم خالى از اشــكال است 
و براى مجرمى با پايگاه اجتماعى باال و شــغل مناســب، مجازاتى مناســب است كه 
از جنبه ى حيثيتى، آســيب كم تــرى را به جايگاه شــغلى وى وارد مى كند. در اين 
حالت مجازات نقدى مناســب ترين است و در مقابل مجازات هاى محروميت از حقوق 
اجتماعى، حبس و مجازات هاى علنى، شديد محسوب مى شود. اما در مواردى است كه 
جرم ارتكابى در ارتباط كامل با شغل فرد باشد، حكم به محروميت هاى موقت يا دائم 
از شغل مربوطه مناسب مى باشــد. قانون اقدامات تامينى و تربيتى مصوب 1339 در 
مواد 9 2 و 15 3 به تعطيلى محل كسب و ممنوعيت از اشتغال به كسب يا حرفه اى كه 

1. براى مطالعه ى بيش تر در زمينه ى «جرم در چهارچوب  شخصيت مجرم»، بنگريد به: دادستان، 1382:  106.
2.  «هرگاه كسي به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال به آن 
كسب يا حرفه يا شغل احتياج  به اجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتي كه مرتكب به علت ارتكاب اين جرم 
قبًال نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق  با ماده 1 اين قانون باشد دادگاه مي تواند ضمن 
حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب با حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال  صادر نمايد.
 اثر دســتور ممنوعيت مزبور از روز قطعيت حكم اســت ولي مدت آن از روزي شــروع مي شود كه اجراي مجازات 
خاتمه يافته است هر گاه محكوم به طور  مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعيت از روزي است كه مدت آزادي 

مشروط خاتمه يافته است و يا از روزي كه بقيه مدت مجازات خاتمه پيدا  نمايد».
3. هر مؤسســه اي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد از قبيل مؤسساتي كه در آن ها فروش اجناس قاچاق يا مواد 
مخدره يا سميات غير از آن چه  براي احتياجات طبي يا كشاورزي است به عمل آيد يا مؤسساتي كه موجب تسهيل 
وسايل براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه كه در ضمن  حكم مجازات داده مي شود بسته خواهد شد.
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وســيله ى جرم يا در ارتباط با جرم بوده، اشاره كرده است. قانون مجازات اسالمى نيز 
در مواد متعددى خصوصاً در فصل دهم  (تقصيرات مقامات و ماموران دولتى) و قانون 
تشديد مجازات مرتكبين اختالس و ارتشاء و كالهبردارى، صحبت از انفصال موقت يا 
دائم كارمند يا مامور دولتى نموده اســت. تبديل اين مجازات ها كه ماهيتى تامينى و 
تربيتى دارند، حتى با احراز جهات آن توصيه نمى شود و شايسته است همان مجازات 
مقــرر در قانون مورد حكم قرار گيرد و در صورت احراز معيارهاى ديگرى در مرتكب 

كه متناسب كردن مجازات را ايجاب نمايد، ميزان مجازات تخفيف يابد. 
توجه به وضع اقتصادى و معيشــت مجرم نيز در تشخيص تناسب مجازات از 
اهميت نســبى برخوردار است. اين ويژگى، نه صرفاً در تعيين مجازات نقدى بلكه در 
ديگر مجازات ها نيز بايد ملحــوظ نظر قرار گيرد. در مورد مجرمى كه وضع اقتصادى 
نابه سامانى دارد تبديل مجازات حبس به جزاى نقدى مناسب نيست؛ زيرا در اثر عجز 
از پرداخت، باز هم به زندان اعزام مى شود. در مورد چنين فردى استفاده از نهادهايى 
چون تعليق مجازات و محروميت از حقوق اجتماعى پيشــنهاد مى شود. براى افرادى 
كه از وضع معيشــت مناسب برخوردارند، تبديل هر نوع مجـــــازات به جزاى نقدى 
مى تواند مناسب تلقى شود. وضع خانوادگى مجرم و عواقبى كه ممكن است از مجازات 
براى وى و خانواده ى او حاصل شــود، تاثير مستقيمى در توجيه لزوم تبديل مجازات 
به مجازات مناسب داشــته باشد. هم چنين است ميزان تحصيالت مجرم، بدان جهت 
كه زمينه ى آگاهى فرد نســبت به شناعت رفتار خود و عواقب آن مى شود (صالحى، 

.(122 :1386

2-4. اوصاف دادرس
بحث حاضر داراى چند جنبه است: نخست جايگاهى كه از نظر نظام دادرسى 
قاضى در آن قرار دارد. قاضى دادگاه انقالب يا دادگاه كيفرى استان عموماً با جرايمى 
شــديد و مجرمانى با حالت خطرناك مواجه مى باشــند كه به دليل آثار اجتماعى آن 

 بعد از قطعيت حكم بستن مؤسسه محكوم يا اشخاصي كه محل از طرف محكوم به آن ها به هر نحو واگذار گرديده 
است نمي توانند در آن جا به بازرگاني  يا صنعت قبلي اشتغال ورزند.

 تخلف از اين حكم موجب محكوميت به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال و بســتن مجدد مؤسســه 
خواهد بود.
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تبديل مجازات بايد با دقت صورت گيرد.
شخصيت قاضى است كه مى تواند در تعيين مجازات بسيار مهم باشد و كم تر 
در بحث هاى كيفرشناسى به آن پرداخته شده است. در بحث تعيين مجازات مناسب 
نمى توان تنها به نقطه نظر حقوقى كه دائماً انگيزه هاى عقالنى حقوق عمل انجام شده 
را در قضاوت هــا و صدور احكام مجازات به عنوان انگيزه هاى واقعى، منحصر به فرد و 
قطعــى تصميمات تلقى مى كند، اكتفا كرد. با اذعان به اين كه قاضى به اصول و قواعد 
حقوقى پاى بند اســت، اما گاه عللى زمينه هاى اتخاذ تصميم اشتباه را فراهم مى سازد. 
حتــى براى قاضــى اين امكان وجود دارد كه ماجــرا را از زاويه هاى متفاوت بنگرد از 
جزئيات و تفصيالت خاصى صرفنظر كند و براى برخى جزئيات ارزش بيشــترى قائل 
شود. در وهله ى اول، افكار و عقايد قاضى درباره ى مسائل اجتماعى، اقتصادى، اخالقى 
يا سياســى؛ در شيوه ى اســتنباطى قضايى وى تأثيرگذار است. عكس العمل طبيعى 
قاضى در برابر موقعيت هاى متاثر كننده ممكن است او را از مسير حق منحرف سازد. 
گرايش هاى انســانى و دل سوزى نسبت به قربانيان جرم نيز مى تواند قضاوت قاضى را 

تحت تاثير قرار دهد.
منش قاضى نيز كه در شــيوه ى تصميم گيرى دخيل است احساس مى شود. 
هر قاضى بر حسب منش خود، ماليم يا قاطع و قوى يا ضعيف است. در اين خصوص 
گفته شــده است قضاوت هنرى است كه صرفاً با ارتقاء دانش، پيشرفت نمى كند. بلكه 
كم يا بيش به ويژگى و منش قاضى مرتبط بوده و تبيين كننده ى آن اســت (بنگريد 

به: گورف،1382: 200).
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برآمد
نظــام تبديل مجازات كه با اختياراتى به قضات اعطاء شــده اســت، يكى از 
ابزارهــاى مهم اجراى اصل فردى كردن مجازات در حقوق كيفرى اســت، اما با يك 
رويكرد انتقادى، داليل متعددى براى ناكامى جايگزين ها در به انجام رســاندن اهداف 

مورد نظر از اين نهاد قابل ارائه است:
1- روش به كارگيرى جايگزين ها به روشنى مشخص نيست. هم چنين رويه ى 
قضايى در مورد اين كه كدام دسته از مجرمان و با چه ميزان جرم بايستى مشمول اين 

امر شوند، ذهنيت روشنى ندارد و هدايتى نيز صورت نگرفته است. 
2- قاضــى بايد حين تبديل مجازات مجموعه اى از عوامل را در نظر بگيرد. با 
بررسى زواياى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف 
شــخصيتى، اجتماعى و اقتصادى مرتكب، پازل «تبديل مجــازات» را در ذهن خود 
تكميل نمايد و تبديل مجازات بايد متناســب با ميــزان حالت خطرناكى مجرم و در 
جهت درمان وى باشد. هم چنين بر قاضى فرض است كه فارغ از هر گونه غرض ورزى 
و اعمال ســليقه ى شخصى، اقدام به تبديل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال 

مرتكب نمايد.
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