
 رتسگ قح-1
 

 

 موضوع:

 منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
 

 

 

 

 نویسنده:

 مهدی رحمانی منشادی

 

 نشر:

 اینترنتی نشر مقاالت حقوقی، حق گسترپایگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رتسگ قح-2
 

 

 چکیده

 تشخیص آن هدف که نحوی به .کند می تضمین را متهم حقوق ماهوی، کیفری قانون با مقایسه در کیفری دادرسی آیین

 فردی وانعن به متهم منافع و عمومی دعوی اصلی طرف عنوان به جامعه منافع میان توازن ایجاد و سقیم از صحیح اتهامات

 ناظر رسیدگی و مقدماتی تحقیقات ی مرحله به فقط کیفری، دادرسی آیین حمایتی نقش . است اتهام برابر در پاسخگو

 آن برای ماهوی کیفری حقوق قواعد در دخالت با و نهاده فراتر کلی حقوقش نقش از را پا ای مرحله در بلکه نیست،

 .است تجدیدنظر ی همرحل در متهم مجازات تشدید واد مربوط بهمها، ازآن یکی .کند می ایجاد نیز یهای محدودیت

در ضمن به زده شده است.  1931مقاله این است که مثال های آن با توجه به قانون مجازات اسالمی جدید مصوب های نوآوری 

چگونگی تشدید مجازات در مراجع اداری و نحوه تشدید مجازات در آیین چگونگی تشدید مجازات در مراجع تجدیدنظر نظامی و 

 نامه انضباطی دانشگاه ها پرداخته شده است.
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 رتسگ قح-4
 

 صل اول: کلیاتف

قبل از بحث از موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر باید بدانیم که آیا اصل و قاعده، تشدید مجازات در این مرحله است یا 

 قاعده منع تشدید مجازات در این مرحله است. 

 نکرده تجدیدنظرخواهی متهم هرچند باشد، موجود آن موجبات که صورتی در تجدیدنظر، ی مرحله در متهم مجازات تخفیف

و  استیناف که است آن نیز قاعده  .دهد یم قرار بهتری وضعیت در را وی مجازات، تخفیف زیرا، است؛ جایز امری باشد،

 محکوم مجازات تخفیف امر، این به اعتقاد با نیز ایران گذار قانون  .دهد قرار بدتری وضعیت در را متهم نبایدتجدید نظر 

 و عمومی های دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 22 ی ماده 2 ی تبصره در و شمرده جایز را تجدیدنظر ی مرحله در علیه

 بداند تخفیف مستحق را علیه م محکو رسیدگی از پس تجدیدنظر دادگاه هرگاه»  :است داشته مقرر ،1981مصوب انقالب

 نکرده تجدیدنظر تقاضای علیه محکوم که چند هر دهد، تخفیف را او مجازات تواند می مستدالً بدوی حکم تأئید ضمن

 می تلقی جلو به گام یك 1231 کیفری دادرسی آیین قانون 941 ی ماده حکم با مقایسه در مزبور حکم نظر، این از .«باشد

 تجویز علیه محکوم استیناف صورت در فقط را )تجدیدنظر ( استیناف ی مرحله در مجازات تخفیف اخیر، قانون زیرا شود؛

 .بود کرده

که  نیست جایز اساساً دهد، می قرار بدتری وضعیت در را وی که آن اعتبار به علیه، محکوم مجازات تشدید باید گفت کهولی 

حکم می کند عالوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته نیز به این مطلب عقل 

 است و بر آن صحه گذاشته است. 

 محکو مجازات تشدید» است، شده اصالح  12/1/1911 تاریخ در که 1231 کیفری دادرسی آیین قانون 948 ی ماده مطابق

 که موردی در مگر بود نخواهد جایز است، کرده حاصل برائت جنحه محکمه در که متهمی برای مجازات تعیین یا علیه م

 قاعده یك متضمن ماده این « تبعاً  خواه اصالً  خواه باشد کرده استیناف تقاضای استیناف العموم مدعی یا بدایت العموم مدعی

 تشدید جواز  :از است عبارت استثنا و تجدیدنظر ی مرحله در مجازات تشدید منع از است عبارت قاعده، است. استثنا یك و

   .العموم مدعی درخواست به

 دادرسی آیین قانون 948 ی هماد حکم مشابه یحکم نیز 1912 مصوب دادگاهها آراء تجدیدنظر قانون 4ی ماده 2 ی ه تبصر

 حکم در مقرر 1 عزیریت مجازات تواند ینم تجدیدنظر مرجع کیفری احکام در»  :داشت مقرر و کرد بینی پیش 1231 کیفری

 « باشد نموده تجدیدنظر درخواست جهت این از دادستان که این مگر نماید تشدید را بدوی

 به قیدی، هیچ بدون و مطلق طور به ، 1919 مصوب انقالب و عمومی ههای دادگا تشکیل قانون  22ی ه ماد 2ی ه تبصر 

 احکام در»  :کرد تصریح تجدیدنظر ی مرحله در بازدارنده( مجازات و تعزیر مستوجب جرایم در) مجازات تشدید ممنوعیت

 . « نماید تشدید را بدوی حکم در مقرر تعزیری مجازات تواند نمی تجدیدنظر مرجع کیفری

 ی ه ماد در قانونگذار رسید، تصویب به کیفری امور در انقالب و یعموم ههای دادگا دادرسی آیین قانون که 1918 سال در

 مقرر تعزیری مجازات تواند نمی تجدیدنظر دادگاه»  :داشت مقرر و کرد اضافه استثنا موارد به دیگر موردی مزبور، قانون  238

 مقرر قانون که باشد میزانی حداقل از کمتر بدوی حکم در مقرر مجازات که مواردی در مگر نماید تشدید را بدوی حکم در

 تجدیدنظر مرجع موارد این در که گیرد قرار قانون این  293 ماده در مذکور مقامات یا و شاکی اعتراض مورد امر این و داشته

  «.نمود خواهد اقدام داشته مقرر قانون که مجازاتی به نسبت بدوی حکم تصحیح با

                                                           
 « بازدارنده مجازات» اصصالح  مسامحه باب از ماده این در نگذار قانو رسد می نظر به.  1

 .است نکرده ذکر « مجازات تعزیری» کنار  در را



 رتسگ قح-5
 

 آخرین عنوان به1981 مصوب انقالب و عمومی ههای دادگا تشکیل قانون اصالح قانون 22  ی ه ماد 9 ی ه تبصر سرانجام

 مرجع بازدارنده یا تعزیری تهای مجازا موضوع کیفری امور در»  :است داشته مقرر  238 ی ماده حکم تکرار با قانونی متن

 درخواست خصوصی شاکی یا دادستان که این مگر نماید تشدید را بدوی حکم در مقرر مجازات تواندنمی  تجدیدنظر

 « باشد کرده تجدیدنظر

 به مربوط موارد تشریح همچنین ومعنای تشدید مجازات و موارد تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر  تبیین مقام در نوشتار ینا

 مجازات تعیین به مکلف بدوی دادگاه که مواردی در امر وضعیت و شود می مجازات تشدید به منجر که دادنامه اصالح

 دهد، می رأی حداقل از کمتر به دادگاه که مواردی در مجازات تشدید نهایتاً  و نکرده عمل خود تکلیف این به و بوده معینی

 تشدید از دادگاه مشدده، کیفیات وجود رغم به که مواردی در امر وضعیت همچنین  .باشد می مختلفه فروض عنوان تحت

 .شود می بررسی ،2ورزد می امتناع مجازات

 

 بررسی مفهوم تشدید مجازات و اینکه آیا قاعده تشدید مجازات است یا منع تشدید مجازات؟ فصل دوم:

 تشدید مفهوم. 1-2

 نیفتاده دور اش لغوی معنی از آن اصطالحی معنی  است کردن تر سخت و بدتر و بخشیدن شدت معنی به لغت در تشدید

 این  .است بدوی ی مرحله به نسبت تجدیدنظر ی مرحله در متهم وضعیت کردن بدتر آن از منظور که نحوی به است؛

 وضعیت به توجه با که دیگر نوعی به آن تبدیل نیز و مجازات میزان افزایش  .کند پیدا مختلفی مصادیق تواند می تشدید

 را متهم دادگاه ؛مثال برای( سابق حالت به آن ی اعاده و تبدیل حالت از آن کردن خارج یا باشد وی حال به نامناسب متهم،

 .است تشدید مصادیق از ،)کند تبدیل حبس به را آن دوباره تجدیدنظر دادگاه و کرده محکوم نقدی جزای به حبس جای به

 تغییر معنا، این در  .شود می تلقی تشدید نماید، بدتر بدوی ی مرحله به نسبت را متهم وضعیت که اقدامی هر کلی طور به

 باشد تشدید مصادیق از توانست می ساده، حبس جای به شاقه اعمال با حبس مجازات تعیین یا جنایی به ای جنحه مجازات

 .)ندارد وجود خالف و جنحه جنایت، به جرایم تقسیم حاضر حال در.(

 

 منع تشدید مجازات؟آیا قاعده تشدید مجازات است یا . 2-2

نیست. که به  جایز اساساً  می دهد، قرار وضعیت بدتری در را وی که آن اعتبار به علیه، محکوم مجازات تشدید باید گفت که

این مطلب عقل حکم می کند عالوه بر این با بررسی مواد قانونی پی می بریم که قانونگذار نیز به این اصل توجه داشته است و 

 گذاشته است.بر آن صحه 

 فایده دانستن اصل این است که در موارد شك در جواز تشدید مجازات یا عدم جواز آن، می توانیم به این اصل مراجعه کنیم.

 که همانگونه ؟می کند اعالم ممنوع تجدیدنظر ی مرحله در را مجازات تشدید گذار قانون چرا که است آن ابتدایی شپرس

 نوعی استدالل این است ممکن  .کرد پیدا متهم وضعیت تشدید ممنوعیت در باید را پرسش این پاسخ شد، گفته نیز تر پیش

 .نیست چنین که شود می معلوم دقت، اندکی با اما شود، تلقی تسلسل

                                                           
 ، )جرم تعدد (مختلف جرایم ارتكاب یا  )جرم تكرار (محکومیت ی سابقه وجود. مثال با  2

مجازات  حداكثر به حكم صدور به مكلف دادگاه که این یا کند نمی تشدید را مجازات متهم

 .است نكرده عمل خود تكلیف این به اما بوده،



 رتسگ قح-6
 

 خواه پژوهش ضرر به اصالح منع» ی قاعده تحت را تجدیدنظر ی مرحله در متهم وضعیت تشدید ممنوعیت دانان حقوق

 4.«  شود تمام او ضرر به نباید متهم استینافی شکایت : »که معتقدند و ، 9.« می کنند  بیان

 مکتسب حق نوع یك بدوی، ی مرحله در تر خفیف مجازات دریافت با متهم که است استوار پایه این بر مذکور محدودیت

 .قانونی سبب به مگر کرد سلب او از را مکتسب حق این توان نمی و کرده تحصیل

 آن بحث اساس دیگر، عبارت به  .است گرفته نظر در متهم برای گذار قانون که است احترامی در مکتسب، حق این مبنای

 وی برای بدوی دادگاه را آنچه و نیست متهم از جویی م انتقا مقام در صرفاً که کند اعالم خواهد می گذار قانون که است

 با بدوی دادگاه که است آن مفروض و است نخستین رسیدگی همان رسیدگی، اساس چون .دارد می محترم کرده، تعیین

 این اگر عکس، به  .است کرده تعیین وی برای را متناسب مجازات متهم و جرم به مربوط احوال و اوضاع تمام لحاظ

 قلت حیث از اگر اما، دهد؛ تخفیف را آن تواند می مزبور دادگاه نماید، جلوه نامتناسب تجدیدنظر دادگاه نظر به مجازات

 نظر در را جویی انتقام ی صبغه مجازات برای اگر حتی، ندارد؛ را آن تشدید حق تجدیدنظر دادگاه اساساً نماید، نامتناسب

 بدوی دادگاه توسط که مجازاتی میزان اساس بر متهم که بگوییم باید پاسخ در ،)است ای صبغه چنین واجد قطعاً  که( بگیریم

 توسط که مجازاتی  .داد قرار اضطراب معرض در همیشه را وی نباید و گرفت خواهد قرار انتقام معرض در شود، می تعیین

 دادگاه نظر به را آن تعیین توان نمی و زده سر متهم از که است ای خطاکارانه عمل ازاء به ما شود، می تعیین بدوی دادگاه

 عدالت خالف امری تجدیدنظر، ی مرحله در متهم از مکتسب حق این سلب گفت توان می حتی، .کرد منوط تجدیدنظر

 تشدید عدم بر قاعده که، نحوی به است؛ ممنوع متهم جدیدنظرخواهیت صورت در مجازات تشدید اساس، این بر .است

 در شود تشدید وی مجازات است ممکن تجدیدنظرخواهی صورت در که بداند متهم اگر چون،. است صورت این در مجازات

 .بدهد دست از را خود تجدیدنظرخواهی حق است ممکن و شد خواهد تردید دچار خود حق اعمال

 مجازات به حقی خصوصی شاکی و داشت عمومی ی جنبه اساساً  مجازات ،1231 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون در

 حق اساساً  تعیین قابل مجازات میزان در اما بود، وی با عمومی دعوی جریان اختیار گذشت، قابل جرایم در چند هر  .نداشت

 علیه محکوم یا متهم مورد در مجازات شود باعث خود گذشت با توانست می گذشت قابل جرایم در فقط( نداشت دخالت

 دعوی مورد در توانست می فقط و نداشت را حکم کیفری ی جنبه از تجدیدنظرخواهی حق اساساً وی ؛)نشود اعمال

 اساس بر فقط مجازات تشدید قانون، این 948 ی ماده در که بود اعتبار همین به و کند تجدیدنظرخواهی خصوصی

 .بود شده بینی شپی دادستان تجدیدنظرخواهی

 عالی دیوان دوم ی شعبه .شود می ناظر فرجام خواهی نیز ی مرحله به تجدیدنظر، ی مرحله بر عالوه مجازات، تشدید منع

فرجام  اثر بر فقط جنایی حکم گاه هر»  :است داشته مقرر مورد این در 11/3/1923 – 2919  ی شماره رأی در کشور،

 در متهم برای اول بوده، حکم مورد آنچه از غیر دیگری جرم تواند نمی الیه مرجوع جنایی دیوان شود، متهم نقض خواهی

 هیأت «.آید می شمار به مجازات تشدید حقیقت در این عمل زیرا نماید؛ تعیین جداگانه مجازات هم آن برای و گرفته نظر

 حکم از نقض پس کیفر تشدید»   :است داشته مقرر 21/4/1993 – 1931 ی شماره رأی طی کشور نیز عالی دیوان عمومی

 و اصول مخالف باشد، نکرده درخواست رسیدگی فرجامی دادستان که صورتی در متهم فرجام خواهی اثر بر کشور دیوان در

  3« باشد می کیفری قوانین مقررات

                                                           
 11 ص ، 1331 خزانی،.  3

 131 ص ، 1331 هدایتی،.  4
 (13ص ، 1333 کیهان، حقوقی آرشیو.  5
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 مجازات تشدید جواز استثنایی موارد فصل سوم:

 وضع استثنائاتی آن بر و نیست مطلق ای قاعده نظر، تجدید ی مرحله در مجازات، تشدید منع ی قاعده شد، گفته چنانکه

 .نیست مطلق حقی تجدیدنظر، ی مرحله در وی وضعیت نشدن بدتر به متهم حق: گفت توان می اعتبار این به  .است شده

 تجدیدنظر مرجع به را مجازات تشدید جواز حقی چنین که شود؛ می ناشی دادستان تجدیدنظرخواهی حق از اصلی استثناء

 .کند می اعطا

 

 دادستان تجدیدنظرخواهی  :یکم استثنای .1-3

 به مکلف عمومی ی نماینده عنوان به دادستان که است مبتنی فلسفه این بر دادستان، ی وسیله به تجدیدنظرخواهی جواز

 نفع و است جامعه طرف از نمایندگی به و جامعه نفع به العموم مدعی استیناف» و است جامعه در امنیت و نظم برقراری

  .باشد می قانون واقعی اجرای جامعه

 در زیرا د؛نک می عمل متهم منافع خالف همیشه دادستان که کرد برداشت چنین نباید دادستان تجدیدنظرخواهی جواز از البته

 .است کرده اعطا را قانون اجرای حسن بر نظارت نقش دادستان، به که است شده بینی پیش مواردی قانون

 قضاییه ی قوه وظایف از را قوانین اجرای حسن بر نظارت اساسی قانون وششم پنجاه و یکصد اصل که است دلیل بدین این

 شصت و یکصد اصل( کشور عالی دیوان دادسرای ریاست تصدی طریق از را ای وظیفه چنین نیز کل دادستان است؛ دانسته

 دادستان»  1936 مصوب دادگستری قوانین از ای پاره اصالح قانون 11 ی ماده مطابق و ندمی ک ایفا  )اساسی قانون یکم و

 ها آن بین هماهنگی ایجاد و قانون اجرای حسن برای و دارد نظارت کیفر دیوان و استان و شهرستان دادسراهای کلیه بر کل

 در .دارد عهده بر ای وظیفه چنین نیز عمومی دادستان اعتبار همین به و« .دهد می دادگستری وزیر به را الزم پیشنهادهای

 اشاره دادستان توسط دادرسی ی اعاده یا غیرقانونی مجازات از تجدیدنظرخواهی تجویز به توان می ؛مثال برای راستا، این

 اجرای معنای به قانون اجرای حسن و باشد می قانون اجرای برحسن ناظر دادستان که جا آن از دیگر، عبارت به  .کرد

 قانونی، که کند نمی تفاوتی اعتبار این به و کند حفظ را طرفی بی قانون اجرای مسیر در باید دادستان لذا، است، قانون درست

 های دادگاه تشکیل قانون 26 ی ماده« ج» بند اساس، این بر. باشد وی نفع به یا متهم علیه شود، نمی اجرا درست که

 متهم غیرقانونی محکومیت یا برائت حکم از تواند می دادستان»  :است داشته مقرر 28/1/1981  الحاقی بنقالا و عمومی

 نفی بر تأکیدی و کرد تلقی گذار قانون طرف از مثبت اقدامی باید را قانون در حکمی چنین وجود.« کند تجدیدنظر درخواست

 دادگاه که است آن متهم غیرقانونی محکومیت از مقصود. است متهم با رویارویی همیشه دادستان ی وظیفه که تصور این

 متهم مجرمیت به نظر که دادستان ی اولیه تصور خالف یا باشد، کرده محکوم شدید مجازاتی به قانون، خالف را متهم

 کرده صادر و تأئید قبلی دادستان را کیفرخواست است ممکن همچنین شود؛ کشف متهم گناهی بی بر دالیلی است، داشته

 .اشدب داشته قبلی دادستان مغایر ظرین بعدی دادستان و باشد

 ی اعاده تجویز است، کرده بینی پیش قانون اجرای حسن بر دادستان نظارتی ی وظیفه باب از نگذار قانو که دومی مورد

 ی اعاده توان نمی برائت حکم از و 6 است محکومیت احکام به ناظر دادرسی ی اعاده  .است دادستان توسط دادرسی

                                                           
 این به کیفری، امور در انقالب و عمومی ههای دادگا دادرسی آیین قانون 232  ه ی ماد در . 6

 حاكم روح اما است، نشده ه ای اشار است، محکومیت احكام به دادرسی ناظر ه ی اعاد كه نكته

 این بر آشكار داللت کرد، درخواست دادرسی را ه ی اعاد می توان نها آ در كه مواردی بر

 قوانین دادگستری از ه ای پار اصالح قانون 23  ه ی ماد در اینكه بر مضاف .دارد استنباط
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 در که باشد رسیده نتیجه این به خود، ی ناحیه از کیفرخواست صدور رغم به دادستان که هنگامی بنابراین،. خواست دادرسی

 محکومیت حکم از تواند می است، شده گناهی بی متهم محکومیت حکم مبنای وی، اشتباه و بوده اشتباه دچار خود تشخیص

 .کند دادرسی ی ه اعاد درخواست

 

 خصوصی شاکی نظرخواهی تجدید  :دوم استثنای. 2-3

 قلت یا متهم برائت علت به حکم از تجدیدنظرخواهی ی اجازه خصوصی شاکی به اسالمی، انقالب از پیش قوانین در

 راجع که را دالیلی»  توانستند می متداعیین کیفری دادرسی آیین قانون 946 ی ماده مطابق چند هر بود؛ نشده داده مجازات،

 در اینکه به توجه با اما، « شود مجازات اشتداد یا تخفیف اسباب دالیل آن آنکه از اعم دارند اظهار است محاکمه موضوع به

 4 بند طبق شاکی و بود شده بینی پیش دادستان تجدیدنظرخواهی اساس بر فقط مجازات تشدید مزبور، قانون 948  ی ماده

 دخالت اختیار مجازات مورد در اساساً داشت، را زیان و ضرر حیث از تجدیدنظرخواهی حق فقط مزبور، قانون این 931ی ماده

 .است نداشته

 وی به و کرده پیدا محوریت کیفری نظام در ای اندازه تا. 1دیده بزه :گفت توان می نوعی به اسالمی، انقالب پیروزی از پس

 سال مصوب دو و یك کیفری های دادگاه تشکیل قانون  94 ی ماده اساس این بر 8است شده داده مجازات در دخالت اختیار

 در مذکور نظر تجدید جهات وجود صورت در متهم برائت حکم به نسبت خصوصی مدعی یا شاکی:»  داشت مقرر 1968

 «ب» بند .« دارد تجدیدنظر حق 14/1/1961 مصوب ها آن رسیدگی نحوه و ها دادگاه احکام تجدیدنظر موارد تعیین قانون

 حکم از نظرخواهی تجدید ی اجازه خصوصی شاکی به نیز 11/3/1912 مصوب ها دادگاه احکام تجدیدنظر قانون 11 ی ماده

 به آنکه بدون کرد بینی شپی انقالب و عمومی های دادگاه تشکلیل قانون 26 ی ماده «ب» بند را حکم همین  .داد را برائت

 عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 293 ی ماده « ب»  بند اینکه تا  .کند ای اشاره  )مجازات قلت یا برائت) حکم نوع

 نسبت یا باشد متهم برائت به راجع اینکه از اعم حکم به شاکی تجدیدنظرخواهی حق (را حکم این کیفری امور در انقالب و

                                                                                                                                                                                     
 در دادگستری محاكم قطعی احكام مورد در دادرسی اعاده درخواست» كه  بود كرده تصریح

 گردیده، محكوم  )جنایت یا جنحه درجه از ( جرم ارتكاب علت به كه كسی سود زیر به موارد

 آن شمول عدم و محکومیت احكام به نسبت حكم شمول در كیفیت تردیدی این با « میشود پذیرفته

 البته 1311 ) مفاخری :ک .ر مورد این در بحث بیشتر برای .( نمی ماند باقی برائت احكام بر

 انقالب و عمومی تشكیل دادگاههای قانون 11  ه ی ماد اصالح قانون مطابق كه داشت توجه باید

 و موقوفی محکومیت برائت، بر مبنی اینکه از اعم احكام، كلیه ی از می توان 1311  مصوب

 شمول قلمرو به ناظر فقط كلیت این است بدیهی .نمود دادرسی ه ی اعاد درخواست باشد، تعقیب

 .نمی شود 232  ه ی ماد موضوع موارد شامل و می باشد اصالحی 11  ه ی ماد
 .بیند می زیان و آسیب جرم یك رویداد دنبال به كه شود می اطالق شخصی به دیده بزه ی واژه . 3

 ) 11-13 ص  ، 13133  اصلی، رایجیان( :رك مورد این در تفصیلیی  مطالعه برای
 
 قربانی همچنان دولتمردان، و سیاستمداران قدانان، حقو م شناسان، جر از برخی.  1

 کرده تجربه را«  ه دیدگی بز»  دلیلی هر به که را  )تکفل وی تحت افراد و( جرم مستقیم

 و می دانند مدنی جامعه دولت و روانی و معنوی مادی، کمک های و حمایت مستحق است،

کیفری،  تعقیب آغاز زمان در قضایی ی های جهت گیر و کیفری رسیدگی فرایند در معتقدند

 ک.ر .شود داده وی خواسته های و نظرات به بیشتری ارزش و بها باید مجازات تعیین و محاکمه

م  مجر از»  باید مزبور یمقاله  عنوان می رسد نظر ( به12ص) ، 1331ابرندآبادی، نجفی:(

 این با و شخص یک ه دیده بز و است  یک واقعیت جرم . چون باشد «ه مداری ه دید بز تا مداری

 ثقل مرکز بیان مقام در که نویسنده این بر مضاف .جرم نه باشد، مجرم باید بحث محور کیفیت

 .)است نگرش این تغییر بر تأکید و کیفری حقوق
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 براساس مجازات تشدید ی اجازه تجدیدنظر دادگاه به مزبور قانون 238  ی ماده و کرد تثبیت )باشد مجازات قلت به

 و عمومی های دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 22 ی ماده 9 ی تبصره در حکم همین  .داد را شاکی تجدیدنظرخواهی

 در خصوصی، شاکی طرف از مجازات قلت علت به نظرخواهی تجدید تجویز رسد می نظر به شد.تکرار 1981 مصوب انقالب

 .است خصوصی انتقام قضایی شکل مجازات و دارد ریشه مجازات گیری انتقام

 

 انواع مراجعم : تشدید مجازات در چهارفصل 

 در این فصل از نحوه تشدید مجازات در دادگاه عمومی و نظامی و مراجع اداری بحث می کنیم.

 در دادگاه عمومی و انقالب . تشدید مجازات1-4

و در هر مورد جواز یا عدم جواز  ذکر کردهدر ابتدا از قانون حاکم بر تشدید مجازات بحث می کنیم و سپس فروض مختلف را 

 را بررسی می کنیم.تشدید 

 دادگاه های عمومی و انقالب تشدید مجازات درقانون حاکم بر   -الف

تشدید مجازات داریم که در اینکه آیا قانون دومی ناسخ قانون اولی است یا اینکه بین دو ما دو قانون اخیر التصویب در زمینه 

 قانون تعارضی وجود ندارد اختالف نظر وجود دارد؟

 دادگاه»  :می دارد مقرر 1918مصوب کیفری امور انقالب در و عمومی ههای دادگا دادرسی آیین قانون قانون  238 ه ی ماد

بدوی  حکم در مقرر مجازات که مواردی در مگر نماید تشدید را بدوی حکم در تعزیری مقرر مجازات نمی تواند تجدیدنظر

 قانون این  293 ماده در مذکور یا مقامات و شاکی اعتراض مورد امر این و داشته مقرر قانون که باشد میزانی حداقل از کمتر

 خواهد اقدام داشته مقرر قانون که مجازاتی به نسبت بدوی حکم تصحیح تجدیدنظر با مرجع موارد این در که گیرد قرار

  «نمود.

 کیفری امور در»  :مقرر می دارد انقالب مصوب و عمومی ههای دادگا تشکیل قانون اصالح قانون 22  ه ی ماد 9 ه ی تبصر

 که این مگر نماید تشدید را بدوی حکم در مقرر نمی تواند مجازات تجدیدنظر مرجع بازدارنده یا تعزیری تهای مجازا موضوع

 « باشد کرده تجدیدنظر خصوصی درخواست شاکی یا دادستان

قانون آیین دادرسی کیفری  238قانون اصالح قانون دادگاههای عمومی و انقالب ناسخ ماده  22از ماده  9آیا تبصره : سؤالی

 مجتمعاً با هم اجرا کرد؟می باشد یا خیر؟ یا اینکه این دو ماده را باید توامان و  1918مصوب 

 

 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب حاکم است. 22ماده 3قول اول: تبصره 

  :قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در بند دوم اینگونه می گوید 93ماده 

و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که  همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین... "        

   ".مغایرت دارد، درهمان حوزه ملغی می شود

قانون تشکیل دادگاههای  22قانون اخیرالذکر مواد  22از ماده  9که؛ تبصره ن است که از این ماده می توان نمود، ایبا تفسیری 

قانون تشکیل  22ماده 9تبصره بنابراین ا نسخ نموده است. قانون آیین دادرسی کیفری ر 238عمومی و انقالب سابق و ماده 

 دادگاه های عمومی و انقالب حاکم است.

 

 این دو ماده را باید توامان و مجتمعاً با هم اجرا کرد؟: قول دوم
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آیین  قانون 238التصویب ناسخ ماده قانون اصالح قانون تشکیل به عنوان قانون موخر 22ماده  9شاید تصور شود که تبصره 

وجود ندارد و  238دادرسی کیفری باشد ولی باید این تصور را از ذهن دور نمود. زیرا هیچگونه مجوزی در خصوص نسخ ماده 

 باشند.ماده با یکدیگر قابل جمع می 2این 

ین دادرسی قانون آی 238توان ناسخ مقررات م قانون مذکور )که قانون عام است( را نمی 22ماده  9گو اینکه مقررات تبصره 

باشد. هر چند این نظر مخالفان اندکی می 22ماده  9تخصیص دهندة مقررات عام تبصره  238کیفری دانست. بلکه مقررات ماده 

مگر در مواردی که مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزان باشد که »نیز دارد که معتقدند با توجه به قید 

 نسخ شده است. 22ماده  9با حکم تبصره  238ده در ما« قانون مقرر داشته

پذیر است که دادگاه بدوی حکم مجازات ولی باید اذعان داشت که تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر صرفًا در صورتی امکان

 کمتر از حداقل مجازات قانونی صادر کرده و این امر مورد اعترض دادستان یا شاکی خصوصی قرار گیرد.

باید گفت تشدید مجازات با درخواست دادستان یا »نویسید ر خصوص تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر میدکتررحمدل د 

شاکی خصوصی ناظر به حالتی است که دادگاه بدوی بدون استناد به کیفیات مخففه به کمتر از حداقل رای داده باشد و موردی 

بی کرده و با تشخیص خود مجازات متناسبی برای وی تعیین کرده که دادگاه با رسیدگی درست میزان استحقاق متهم را ارزیا

 باشد.در واقع معتقدند به عدم فسخ این ماده می 238و با استناد به  ماده « شوداست را شامل نمی

 این قول صحیح تر به نظر می رسد و مبنای این تحقیق است.

 

 

 در دادگاه های عمومی و انقالب بحث به مربوط مختلفه فروضب: 

 :مثال برای  .کند پیدا مختلفی فروض تواند می مجازات تشدید

 به که آن جای به است، حبس سال سه تا ماه شش آن قانونی مجازات که جرمی ارتکاب اتهام به را متهم دادگاهی  )الف

 شاکی  .دنک می محکوم حبس ماه چهار به  )کند استناد مخففه کیفیات به آنکه بدون( کند، محکوم مجازات حداقل

 .کنند می تجدیدنظرخواهی حکم این از دادستان یا خصوصی

 دیگری نوع به را وی مجازات یا و محکوم حبس ماه چهار به را متهم مخففه، کیفیات به استناد با فوق فرض در دادگاه ) ب

 .گیرد می قرار خصوصی شاکی یا دادستان اعتراض مورد امر این و است متهم حال به مناسبتر که کند می تبدیل

 خصوصی شاکی یا و دادستان و کند می محکوم حبس سال یك به مزبور فرض در را جرم ارتکاب به متهم دادگاهی ) ج

 .کنند می تجدیدنظرخواهی

 قانون مجازات 116 مادهمثل ) تکلیف این به عمل راستای در است، مجازات تخفیف به مکلف دادگاه که موارد برخی در  )د

 .است داده تخفیف را مجازات (11933

 این و است داده رأی اما ندهد، رأی معینی میزان از کمتر به بوده مکلف یا بوده مجازات حداکثر تعیین به مکلف دادگاه ) ه

 .شود می واقع خصوصی شاکی یا و دادستان اعتراض مورد امر

                                                           
جرمی مطلع شده و برای خالصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت هرکس از وقوع .  1

کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای 

محکوم خواهد  3تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به حبس تعزیری درجه 

 شد.
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 شاکی یا و دادستان اعتراض مورد امر این و نکرده چنین امّا بدهد، رأی مجازات حداکثر از بیش به توانسته می دادگاه  )و

 .گیرد قرار خصوصی

 :دهیم قرار بررسی مورد شده یاد مختلف حاالت در را امر وضعیت باید حال

 

 مخففه کیفیات به استناد بدون حداقل از تر کم مجازات تعیین فرض اول:

 ندارد، وجود ای مشدده یا مخففه کیفیات و میکند تعیین حداکثر و حداقل بین را جرمی مجازات گذار قانون که هنگامی

 حداقلکمتر از  تواند می باشد، داشته آمیز ارفاق برخورد به نظر اگر و کند تعیین حداکثر و حداقل بین را مجازات باید قاضی

 اعتراض مورد امر این و دهد رأی حداقل از کمتر به مخففه کیفیات به استناد بدون دادگاه اگر  .کند تعیین متهم برای را آن

 های دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 22 ی ماده 9 ی تبصره استناد به دادگاه گیرد، قرار خصوصی شاکی یا و دادستان

 تشدید جواز بحث در توجه قابل موضوع بنابراین، 11.دهد افزایش را وی مجازات تواند می 1981  مصوب انقالب و عمومی

 مکلف دادگاه که است آن

                                                           
 رای زیر موید اثبات این ادعاست: . 11

اتهام توهین نسبت به خانم ب.ع  مورد تعقیب دادسراي عمومي و انقالب  آقاي ع.ق  به

گیرد پس از صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست غیاابي پروناده شهرستان گرگان قرار مي

دادگاه جزئي گرگاان ارجااع و ماتهم باه موجاب  111به دادگستري ارسال و به شعبه 

 شود.ن لاير جزاي نقدي محكوم ميبه پرداخت یك میلیو 32/11دادنامة غیابي  شماره 

وكالي مدافع متهم در فرجه قانوني نسبت به دادنامه غیابي اعتراض و درخواست برائت 

موكل را نمودند و دادگاه بادوي صاادركننده حكام غیاابي و در مقاام رسایدگي باه 

واخواهي ضمن تأیید دادنامه واخواسته، مجازات )جزاي نقدي( را از یك میلیون لاير به 

 نماید.هزار تقلیل و تصحیح ميدویست

نمایند. شاكي تشدید مجاازات طرفین نسبت به رأي صادره اعتراض )تجدیدنظرخواهي( مي

شود. وكالي متهم ضمن تأكید بر ضارورت علیه مرحله بدوي( را خواستار ميمتهم )محكوم

آئاین  قاانون 31موضوع تبصاره »استماع گواهي گواهان توسط دادگاه صادركننده حكم 

به علت فقد دلیل كاافي تقاضااي صادور حكام برائات موكال خاود را « دادرسي كیفري

 نمودند. 

علیه مبني بار اینكاه از گواهاان در دادگاه تجدیدنظر با پذیرش ایراد وكالي محكوم

مرحله تحقیقات مقدماتي تحقیق به عمل آماده دادگااه صاادركننده رأي بادوي شخصاا  

ننموده است به تعیین وقت رسیدگي جهات اساتماع شاهادت اظهارات گواهان را استماع 

 شهود مبادرت ورزید.

در وقت مقرر تنها یكي از گواهان حاضر و از وي تحقیق به عمال آماد سادس دادگااه 

 تجدیدنظر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأي نمود:

 رأي دادگاه 

صاادره  32/11امه در خصوص تجدیدنظرخواهي آقایان و به وكالت از آقاي ع.ق از دادن

لاير جازاي نقادي محكاوم جزایي گرگان به اتهام توهین به یك میلیون 111از سوي شعبه 

بدون اعمال جهات محففه جزاي نقادي  213/11گردید و پس از واخواهي برابر دادنامه 

هزار لاير تخفیف نمود با توجاه باه محتویاات پروناده، گازارش ماأمورین را به دویست

ت گواهان در مرحله تحقیقات مقدماتي كه هر دو نفر به ناوع تاوهین انتظامي و شهاد

اند و احدي از گواهان در دادگاه تجدیدنظر نیاز شاهادت داده و وكاالء اشاره نموده

اند و موجبي براي تجدیدنظرخواه براي گسیختن دادنامه و نقض آن دلیلي ارائه نداده

ي آنان با هیچ یاك از شاقوق مااده اعتباري دادنامه وجود ندارد و تجدیدنظرخواهبي

قانون آیین دادرسي كیفري منطبق نیست. لاذا ضان ردت تجدیادنظرخواهي باه جهات  231

الاذكر قاانون فوق 233اینكه موجبي براي برائت وي نیست مستندا  به بند الف مااده 

نماید. اما در خصوص تجدیدنظر خواهي آقااي ن.ت و خاانم دادنامه بدوي را تایید مي

به جهت غلتت تعیین مجازات از ساوي دادگااه بادوي اعتاراض   -با وكالت خانم  ب.ع 

داشته با توجه به محتویات پرونده و اینكه تجدیدنظر خواناده در مرحلاه تحقیقاات 
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 دادگاه تکلیف معنی به خصوصی، شاکی یا دادستان توسط تشدید درخواست جواز دیگر، عبارت به  .نیست تشدید به

 مفهوم زیرا کند؛ خودداری مجازات تشدید از تواند می دادگاه ها آن درخواست وجود با و نیست مجازات تشدید به تجدیدنظر

 .است « تواند می»  9  ی تبصره در مذکور « تواند نمی»  مخالف

 قانون در مقرر مجازات حداقل از بیش به )تشدید با موافقت فرض با( تواند می دادگاه آیا که است آن طرح، قابل پرسش

  است؟ محدود دادگاه اختیار که آن یا دهد، رأی

 بدوی دادگاه همانند د،نک می پیدا را مجازات تشدید ی اجازه تجدیدنظر دادگاه که هنگامی :شود گفته است ممکن پاسخ در

 حیث این از و بود خواهد چنین نیز نجاای در نماید، تعیین بخواهد که را میزانی هر حداکثر، و حداقل بین توانسته می که

 .داشت نخواهد وجود محدودیتی

 دادگاه و باشد معترض دیگری جهات از بلکه مجازات، تشدید جهت از نه دادستان، یا شاکی اگر که این دیگر، پرسش

 تا را مجازات تواند می آیا شود، مواجه  )بدوی دادگاه توسط حداقل از کمتر مجازات تعیین( مزبور وضعیت با تجدیدنظر

 آیا دیگر، عبارت به شود؟ می شناخته مکتسب حقی عنوان به متهم برای حداقل از کمتر مجازات آنکه یا دهد افزایش حداقل

  دانست؟ 11قانون این 22 ی ماده 4 ی تبصره مشمول را مورد توان می

 کیفیات به استناد بدون بدوی دادگاه که صورتی در و باشد می مذکور ی تبصره مشمول مورد ظاهر به :گفت باید پاسخ در

 افزایش حداقل به را آن 4 ی تبصره استناد به رأساً  تواند می تجدیدنظر دادگاه باشد، داده رأی حداقل از تر کم به مخففه

 حداقل از بیش به داشت نخواهد حق امّا ؛12کند حفظ را مجازات میزان و اشاره تخفیف موجبات به خود که آن مگر دهد؛

 آن بر فرض چون  .باشد متهم مکتسب حق مخالف حداقل، از بیش به مجازات تعیین تجویز رسد می نظر به زیرا دهد؛ رأی

 توان می است بدیهی  .داد می رأی خواست، میاگر  و بدهد رأی حداقل از بیش به خواسته نمی بدوی دادگاه که است

 863 ی ماده مشمول سرقت   جای به مثال برای و نداده تشخیص درست را اتهام نوع اشتباه به بدوی دادگاه که را موردی

 813 ی ماده استناد به است، 6تعزیری درجه  قالش و  2حبس تعزیری درجه  مستوجب که  119319 اسالمی مجازات قانون

                                                                                                                                                                                     
بدون اخاذ تاأمین  مقدماتي و بدوي و تجدیدنظر حاضر نشده و تا ایان مرحلاه نیاز 

ابي قید نموده مشخصاات بیشاتري از باشد و علیرغم اینكه دادگاه بدوي در رأي غیمي

متهم پرونده نیست با این اوصاف موجبي براي تخفیف مجازات نبوده و باا توجاه باه 

اینكه به پیرزن توهین نموده و بر اثر این اقدام وي تجدیدنظرخواه بیهوش گردیاده 

بود و به نظر این دادگاه مجازات تعیین  شده متناسب نبوده و با توجه به تقاضااي 

هااي عماومي و قانون تشكیل دادگاه 22ماده  3كي خصوصي دادگاه به استناد تبصره شا

با اصالحات بعدي مجازات جزاي نقدي وي را از دویست هزار لاير به یك  1333انقالب مصوب 

 باشد.نماید. رأي صادره قطعي ميمیلیون لاير تشدید مي
 
 قانون، با عمل تطبیق و مجازات میزان و نوع تعیین  ...نظر از خواسته تجدیدنظر حكم اگر.  11

 حكم آن، اصالح با تجدیدنظر مرجع نسازد، وارد ای لطمه حكم اساس به كه اشتباهی باشد متضمن

 .داد خواهد بدوی دادگاه به الزم را تذكر و نماید می تأیید را
 
 مجازات تخفیف قصد با تخفیف علت ذکر عدم در بدوی دادگاه اشتباه چون گفت توان می.  12

 افزایش با نه کند، می رفع را اشتباه تخفیف، علت افزودن با دادگاه تجدیدنظر بوده،

 .مجازات
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد .  13

سرقت  -الفمرتکب به حبس تعزیری درجه دو و شالق تعزیری درجه شش محکوم می گردد: 

یک یا چند نفر از  -سارقسن دو نفر یا بیشتر باشند. پ -باشد. بدر شب واقع شده 

از دیوار باال رفته یا حرز را شکسته  -آنها حامل سالح ظاهر یا مخفی بوده باشند. ت

یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار 

کرده یا در جایی که محل سکنی کرده یا برخالف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد 
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 اصالح با تواند می تجدیدنظر دادگاه کند، محکوم 6حبس و شالق تعزیری درجه  به را وی ،1193مجازات اسالمی  قانون14

 به بدوی دادگاه که صورتی در امّا کند، محکوم 6تعزیری درجه    و  شالق 2حبس تعزیری درجه  به را وی استنادی، ی ماده

 دو به را متهم و کند توصیف( 119313قانون مجازات  832ماده ( امانت در خیانت کالهبرداری، جای به را اتهام عنوان اشتباه

 محکوم حبس سال یك از بیش به را وی اتهام عنوان تغییر پوشش در تواند نمی تجدیدنظر دادگاه کند، محکوم حبس سال

 مشدد برداریکاله مصادیق از مورد که صورتی در امّا باشد، می حبس سال یك ساده کالهبرداری مجازات حداقل زیرا کند؛

 16.داشت نخواهد قانونی منع حبس سال دو تعیین باشد،

 

  مخففه کیفیات به استناد با حداقل از تر کم مجازات تعیین فرض دوم:

 که دیگر نوعی به را مجازات یا دهد رأی حداقل از تر کم به مخففه، کیفیات به استناد با دادگاه که است آن دوم حالت

 تشدید جواز موارد از مورد آیا .گیرد قرار شاکی یا دادستان اعتراض مورد امر این و کند تبدیل باشد، متهم حال به متناسب

 تالقی بدوی دادگاه توسط مجازات تخفیف جواز با تجدیدنظر، دادگاه توسط مجازات تشدید جواز جا این در است؟ مجازات

 تر خفیف مجازات تعیین در بدوی دادگاه اختیار کردن مخدوش و قضایی تفرید نفی تشدید، تجویز واقع در  .کند می پیدا

 این  .ندارد را مجازات تشدید اختیار تجدیدنظر دادگاه فرض این در رسد می نظر به .است کرده عمل قانون وفق که است

 توضیح باشد؛ می نیز مقنن نظر احراز منظور به قانون تفسیر اولویت موافق است، متهم نفع به ،آنکه از نظر صرف دیدگاه

 که هنگامی ثانیاً، کرد؛ محدود متیقن موارد به را آن تردید، موارد در باید و است استثنایی امری تشدید، تجویز اوالً، آنکه

 موضوع این به قانونگذار و دنک می عمل حکم چارچوب در نیز بدوی دادگاه قاضی و کند می بینی پیش را حکمی قانونگذار

 غیرمستقیم طور به که کند صادر حکمی نباید بنابراین، یابد، تشدید متهم وضعیت که دارند دوست شکات عمدتاً  که است آگاه

 مواردی در تنها قانون مجازات اسالمی جدید 91و  96  ی ماده اعمال که گفت توان نمی و کند نقض را اصلی و اولی حکم

 کیفیات عملی اجرای و اعمال ی دامنه اینصورت در چون .نباشند آن متعرض خصوصی شاکی یا دادستان که بود خواهد جایز

 بعید و شد خواهد محدود بسیار است، مجازات قضایی تناسب برای مناسب ابزاری که مهم کیفری نهاد یك عنوان به مخففه

 اجازه قیدی، گونه هیچ بدون تجدیدنظر دادگاه به قانونگذار ثالثاً،  .باشد داشته مقصودی چنین قانونگذار که رسد می نظر به

 امر برابر در مخففه کیفیات نفی لذا،  .کند می مقید را آن مجازات تشدید مورد در امّا، دهد، می را مجازات تخفیف ی

 .رسد نمی نظر به درست تشدید، جواز استثنایی

 :شد تفصیل به قائل مختلف حاالت بین توان می نیز جا این در رسد می نظر به

 .است داشته را تخفیف استحقاق متهم واقع در و بوده صحیح مخففه کیفیات به بدوی دادگاه استناد. 1

                                                                                                                                                                                     
در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده  -یا توابع آن است سرقت کرده باشند. ث

 باشند.

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات .  14

 مرتکب، حبس و شالق تعزیری درجه شش خواهد بود.
ل یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک وقبض و هرگاه اموال منقول یا غیرمنقو. 15

نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی 

اجرت به کسی داده شده و بنا براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به 

ین یا مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالک

به حبس تعزیری درجه پنج متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید 

 محکوم خواهد شد.

  .قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری 1. ماده  16



 رتسگ قح-14
 

 .است کرده تعیین تری کم مجازات آن پوشش در و کرده استناد مخففه کیفیات به وجه بدون بدوی دادگاه. 2

 مکتسب حق متهم برای واقع در و داشت نخواهد را مجازات تشدید حق تجدیدنظر دادگاه نخست، فرض در رسد می نظر به

 عمومی دادگاه 1143 ی شعبه  .است بوده متهم مجعول سند از استفاده و جعل به خانمی ای پرونده در  .است شده ایجاد

و  96 ی )ماده 1911 اسالمی مجازات قانون 22 ی ماده لحاظ با اتهامات از کدام هر بابت از را وی اتهامات، احراز با تهران

 خصوصی شاکی تجدیدنظرخواهی با  .کند می محکوم نقدی جزای ریال میلیون ده به 11( 1193قانون مجازات اسالمی  91

 به را جعل اتهام بابت نقدی جزای ریال میلیون ده مجازات تهران، تجدیدنظر دادگاه 13 ی شعبه مجازات، قلت به نسبت

 حبس روز یك و نود به را نقدی جزای مجازات مجعول، سند از استفاده اتهام مورد در و دهد می افزایش ریال میلیون بیست

 معین مجازات تشدید: » دارد می مقرر کشور عالی دیوان تشخیص هفتم ی شعبه علیه محکوم اعتراض با  .دنک می تبدیل

 کیفری دادرسی آئین قانون 238 ی ماده خالف نبوده، قانونی مقرر مجازات از تر کم حالیکه در تجدیدنظر دادگاه توسط

 های دادگاه تشکیل قانون اصالح قانون 18 ماده 2 تبصره از حاصله اختیارات از استفاده با هذا علی  .گردد می تشخیص

 ریال میلیون ده مجازات تشدید حیث از صرفاً تهران، تجدیدنظر دادگاه 13 ی شعبه از صادره ی دادنامه انقالب، و عمومی

 و نود به مجعول سند از استفاده اتهام بابت نقدی جزای ریال میلیون ده و ریال میلیون بیست به جعل اتهام بابت نقدی جزای

 قسمت سایر و شود می تأئید شعبه این از صادره رأی عنوان به مذکور جهات از بدوی ی دادنامه و نقض حبس، روز یك

 «.است باقی خود قوت به اعتراض مورد ی دادنامه های

 مخففه کیفیات نهاد زیرا کند، تشدید را مجازات بتواند باید تجدیدنظر دادگاه است؛ وجه بدون مجازات تخفیف دوم، فرض در

 چون که است آن نظر این به که وارد ایراد  .گیرد قرار استفاده سوء مورد قانون اجرای عدم برای ای وسیله عنوان به نباید

 متهم، استحقاق عدم ی بهانه به تجدیدنظر دادگاه است ممکن ندارد، وجود باشد، تجدیدنظر دادگاه ناظر که سومی مرجع

  .شود می مرتفع ایراد این باشیم، صحت اصل به قائل اگر امّا کند، تشدید را مجازات

 حیله، طریق از ربایی آدم ارتکاب به متهم که را فردی آستارا، جزایی عمومی دادگاه اول ی شعبه ای پرونده در مورد این در

 به نامشروع ی رابطه اتهام حیث از بوده، وی به عمدی جرح ایراد و شاکیه همراه تلفن ربودن عنف، به نامشروع ی رابطه

 وی اتهامات سایر جهت از و محکوم دیه پرداخت به عمدی جرح ایراد اتهام جهت از و شالق ضربه نه و نود تحمل به عنف

 که استدالل این با را مزبور ی دادنامه 18کشور عالی دیوان 91 ی شعبه شاکی، تجدیدنظرخواهی اثر بر  .است کرده تبرئه را

                                                           
در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می  –ق.م.ا  31ماده .  13

تقلیل حبس به  -را به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف تواند مجازات تعزیری

 -تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار. پ -میزان یک یا دو درجه. ب

تقلیل سایر  -پنج تا پانزده سال. تتبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 

 نوع یا تبدیل به انواع دیگر.مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان 

 -گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ب -جهات تخفیف عبارتند از: الف –ق.م.ا  33ماده 

همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و 

اوضاع و احوال خاص مؤثر  -اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن. پ

ه دیده یا وجود انگیزه در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بز

اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در  -شرافتمندانه در ارتکاب جرم. ت

ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا  -حین تحقیق و رسیدگی. ث

کوشش متهم به منظور تخفبف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان  -بیماری. ج

خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم.  -چ ناشی از آن.

  مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. -ح
 مجازات میزان به توجه با تجدیدنظرخواهی مرجع كه بوده صورت این به رویه حال به تا . 11

 شماره رسمی ی روزنامه در كه 1/3/1311 - 313ی  شماره ی رویه وحدت امتا رأی شد، می معین



 رتسگ قح-15
 

 است، کرده تبرئه ربایی آدم اتهام حیث از را متهم چگونه نیست معلوم امّا، کرده، احراز را نامشروع ی رابطه بدوی دادگاه

 رسیدگی مقام در آستارا جزایی عمومی دادگاه 112 ی شعبه  .است داده ارجاع عرض هم ی شعبه به رسیدگی جهت و نقض

 آدم اتهام حیث از را متهم ، (1931قانون مجازات جدید  91و  96)ماده  1911اسالمی مجازات قانون 22ی ماده به استناد با

 جزای ریال میلیون پنج پرداخت به شاکیه همراه تلفن ربودن اتهام جهت از نقدی، جزای ریال میلیون بیست پرداخت به ربایی

 جهت از و  )قالش و حبس از بدل( نقدی جزای ریال میلیون ده پرداخت به اکراه به نامشروع ی رابطه اتهام جهت از نقدی،

 استناد به شاکی اعتراض اثر بر  .کند می محکوم کامله ی دیه هزارم نیم و هفت پرداخت به عمدی جرح و ضرب ایراد اتهام

 اول ی شعبه ، 1983 سال مصوب انقالب و عمومی های دادگاه تشکیل قانون 18 ی ماده اصالح قانون ی واحده ماده

 دادگاه 112 ی شعبه از صادره ی دادنامه 13بودن قانون بیّن خالف به خود استدالل ابتناء با کشور عالی دیوان تشخیص

 :که استدالل این با آستارا، جزایی عمومی

 خودرو؛ با ربایی آدم وقوع. 1

 ؛ انتظامی مرجع در متهم متعدد اقاریر. 2

 کرده اعالم کیفری ی سابقه فاقد و معیل را متهم رأی، صدر در بدوی دادگاه( کیفری ی سابقه داشتن به متهم اقرار. 9

 ؛)است

 غیرشرعی؛ ی رابطه با ربایی مآد بودن توأم. 4

 بدن؛ مختلف نواحی در متعدد های ضرب ایراد. 3

  خیابان، در بامداد یك ساعت در پریشان وضعیت با شاکیه کردن رها. 6

 حیثیتی، یا جسمی آسیب یا خودرو با کردن سوار وجه سه از یکی که است حالی در این و بوده مخففه کیفیات اعمال مانع

 در و بوده افیک 21(1193قانون مجازات  844)ماده  1911قانون مجازات   621 ی ماده موضوع مجازات حداکثر تحمیل برای

 درباره و دانسته توأم قتل به تهدید و سرقت با را قضیه بدوی دادگاه مضافاً و بوده فراهم مجازات تشدید جهت سه هر جا این

قانون مجازات اسالمی  91و  96 ی )ماده 22 ی ماده به استناد وضعی چنین در نموده؛ ارفاق و اغماض نیز عنف به زنای ی

 تومان میلیون دو به ، (1931قانون مجازات  844)ماده  مذکور  621 ی ماده موضوع حبس سال پانزده تبدیل برای( 1931

                                                                                                                                                                                     
 طبق .است داده قرار رأی ی صادركننده دادگاه را معیار شده است، چاپ 1/1/1311  - 11213ی

 سال مصوب انقالب و عمومی های تشكیل دادگاه قانون اصالح قانون 21 ی ماده»  مزبور رأی

 را انقالب و حقوقی، جزایی عمومی های دادگاه آراء از تجدیدنظر مرجع االطالق علی 1311

 دادگاه آراء فرجام خواهی مرجع و ها دادگاه آن استقرار محل استان تجدیدنظر دادگاه

 مرقوم، اصالحی قانون به الحاقی 31 ی ماده و دانسته كشور عالی دیوان را كیفری استان

 و عمومی های دادگاه دادرسی آیین قانون 233 ماده از جمله مغایر مقررات و قوانین كلیه

 نظر به بنابراین، .است نموده ملغی مغایرت دارد، كه قسمت آن در را كیفری امور در انقالب

 با منطبق و صحیح عالی كشور دیوان پنجم و سی ی شعبه رأی عمومی، هیأت اعضای اكثریت

 «.می گردد تشخیص قانونی موازین
 خالف» شرع  بیتن خالف آراء نقض امکان به فقط 11 ی ماده اصالحیه آخرین که آن توضیح . 11

 .است کرده اشاره«  فقه مسلمات
یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به هر کس به قصد مطالبه وجه . 21

عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا  یا توسط دیگری شخصی را برباید یا 

کمتر  مخفی کند به حبس تعزسری درجه سه محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه

از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی 

علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم 

 خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجاات آن جرم نیز محکوم می گردد.



 رتسگ قح-16
 

 منظور به( 1931قانون مجازات اسالمی  91و  96 ی )ماده را 22 ماده مقنن مسلماً و بوده قانون بیّن خالف نقدی، جزای

 است، نکرده تصویب وضعشان ی فلسفه علیه مواد تفسیر یا کیفری سیستم موضوع های مجازات کردن معنا بی و حذف

 112 ی شعبه از صادره ی دادنامه ابرام مقام در کشور عالی دیوان 91 ی شعبه از صادره ی دادنامه شده، یاد مراتب به بنا

 آدم اتهام ی درباره متهم برای نقدی جزای تومان میلیون دو مجازات تعیین قسمت در تنها آستارا، جزایی عمومی دادگاه

 به متهم محکومیت به حکم نقدی، جزای نقض با 18 ی ماده 2 ی تبصره استناد به و شود می تلقی قانون بیّن خالف ربایی،

 .نماید می صادر ربایی آدم اتهام بابت تعزیری حبس سال پانزده تحمل

 

 حداکثر و حداقل محدوده در مجازات عیینتفرض سوم: 

 به تواند نمی تجدیدنظر دادگاه باشد؛ کرده تعیین حداکثر و حداقل بین مجازاتی متهم برای بدوی دادگاه که فرضی در

 خیانت اتهام به را فردی بدوی دادگاه است ممکن مثال، برای  .کند تشدید را مجازات خصوصی شاکی یا دادستان درخواست

 خصوصی شاکی یا دادستان و کند محکوم حبس ماه شش به است، حبس سال یك تا ماه شش مستوجب که امانت در

 را مجازاتی چنین خود قانونی اختیارات چارچوب در و درستی به بدوی دادگاه اینکه به باتوجه  .باشند مجازات تشدید متقاضی

 مکتسب حق متهم برای زیرا دهد؛ رأی آن از بیش به و کرده تشدید را آن تواند نمی تجدیدنظر دادگاه است، کرده تعیین

 .است شده ایجاد

 معنا این در و است داده مطلق طور به خصوصی شاکی یا دادستان اعتراض با را تشدید جواز قانونگذار شود گفته است ممکن

 درخواست با مجازات تشدید :گفت باید پاسخ در امّا کند؛ می پیدا معنا تجدیدنظر ی مرحله در مجازات تشدید بحث که است

 داده رأی حداقل از کمتر به مخففه، کیفیات به استناد بدون بدوی دادگاه که است حاالتی به ناظر خصوصی شاکی یا دادستان

 برای متناسبی مجازات خود تشخیص با و کرده ارزیابی را متهم استحقاق میزان درست رسیدگی با دادگاه که موردی و باشد

 دادگاه دادرسی آیین قانون 238 ی ماده در مندرج حکم ، نظریه این ی پشتوانه .شود نمی شامل را است کرده تعیین وی

 در مقرر تعزیری مجازات تواند نمی تجدیدنظر دادگاه»  :است داشته مقرر که است کیفری امور در انقالب و عمومی های

 مقرر قانون که باشد میزانی حداقل از کمتر بدوی حکم در مقرر مجازات که مواردی در مگر نماید، تشدید را بدوی حکم

 «.است داشته

 

 قانونی تکلیف اساس بر کمتر مجازات تعیین فرض چهارم:

   .کند محکوم کمتری مجازات به را شخص قانون حکم به است مکلف دادگاه موارد، برخی در

در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به »  آن مطابق که 193121قانون مجازات  391 ی ماده 2 ی تبصره مثالبرای 

معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و نقاطی برای 

 شاکی یا دادستان اگر حاالت این در« تخفیف آالم مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.

 مجازات تشدید چون کند؛ تشدید را مجازات تواند نمی تجدیدنظر دادگاه ند،باش متهم مجازات تشدید متقاضی خصوصی

                                                           
اننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و در تمام موارد مذکور هرگاه ر.  21

استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی 

موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آالم مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف 

 را درباره او رعایت خواهد نمود.



 رتسگ قح-17
 

 این در مجازات تشدید حقیقت در و است شناخته رسمیت به متهم برای مزبور موارد در قانونگذار که است حقوقی خالف

 .کند می منتفی را تخفیف الزامی موارد اجرای ی زمینه موارد،

 

 

 

 تخفیف اعمال عدم و معین مجازات تعیین به دادگاه تکلیف فرض پنجم:

 باز مخففه کیفیات اعمال از را دادگاه موارد برخی در و کرده مکلف معین مجازات تعیین به را دادگاه گذارقانون موارد برخی در

 اعمال با مقنن نظر خالف یا داده، حکم قانونگذار نظر مورد میزان از کمتر به موارد این در دادگاه چنانچه . 22است داشته

 دادگاه شوند، امر این متعرض خصوصی شاکی یا دادستان و دهد حکم قانون در مقرر حداقل از ترکم مخففه، کیفیات

 نمی تجدیدنظر دادگاه موارد گونه این در دیگر، عبارت به  .است مجازات تشدید و قانونی نصاب رعایت به مکلف تجدیدنظر

 بلکه است، اختیاری 22 ی ماده 9 ی تبصره طبق مجازات تشدید که شود مدعی و کند امتناع آنان درخواست اجابت از تواند

 اشتباه قانون، با ارتکابی عمل تطبیق با دادگاه که باشد می 22 ی ماده 2 ی تبصره موضوع مصادیق از مورد رسد می نظر به

 .باشد می امر این به مکلف نیز آنان درخواست به نیاز بدون دادگاه :گفت توان می حتی و دکن می جبران را بدوی دادگاه

 ی مادهتبصره  طبق .کرد مشاهده 1931 اسالمی مجازات قانون 88429تبصره ماده  در توان می را حالت این از هایی مثال

 1961 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون  324و  2  و 1  مواد و» «  قانون این 884

 شده صادر مورد این در 91/6/1911  مورخ 628 ی شماره ی رویه وحدت رأی  .ندارد را حبس مجازات تخفیف حق دادگاه

 23.است

                                                           
نیز قانونگذار به طور جزئی اعمال  الوه بر موارد کلی در بعضی از موارد. ع 22

 تخفف را ممنوع کرده است که این موارد عبارتند از : 

 الف ( اخالل در نظام اقتصادی کشور 

 1311قانون اخاللگران در نظام اقتصادی کشور ) مصوب سال  2ماده  3به موجب تبصره 

  ( مرتکبین اخالل در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .

 ب ( قاچاق کاال و ارز 

قانون مجازات مرتکبین قاچاق ) مصوب سال  1و  1به موجب مقررات چنانکه در موارد 

 ( آمده است مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .  1333

 ج ( جرائم مربوط به گسترش فضای سبز 

( مرتکبین  1331سال  به موجب الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ) مصوب

 این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود . 

 د ( جرائم موضوع مواد مخدر ) مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . ( 

که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف 

 نخواهند بود . 
 
که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت  در تکرار جرم سرقت در صورتی.  23

 داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

 موارد كلیه در 3 ی ماده 1 ی تبصره و 2 ی ماده ی تبصره و 1 ی ماده 1 ی تبصره طبق.  24

 به مربوط ضوابط اعمال با تواند می دادگاه مخففه كیفیات و وجود جهات صورت در مذكور

 از ابد انفصال و  )حبس( ماده این در مقرر حداقل مجازات تا فقط را مرتكب مجازات تخفیف،

 .دهد تقلیل دولتی خدمات
 و اختالس و ارتشاء مجازات تشدید قانون یك ی ماده در مقرر حبس كیفر اینكه به نظر» .  25

 شده تعیین سال هفت حداكثر و سال یك حداقل نظام، مصلحت تشخیص مجمع 1313 مصوب كالهبرداری

 مجازند ها دادگاه ، مخففه كیفیات و علل وجود صورت در مرقوم ی ماده ی یك تبصره موجب به و

 مصوب اسالمی مجازات قانون 22 ماده به تمسك دهند، مقرر تخفیف مدت حداقل تا را حبس میزان
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 مراجع اداریتشدید مجازات در . 2-4

دو فرض تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی و تشدید  راتشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در مراجع اداری 

 مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم بررسی می کنیم.

 

 : تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکیفرض اول

می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 318شماره با توجه به رای وحدت 

تجدید نظر از سوی شاکی شده باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه 

 طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد. 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  318رأی شماره 

های ماده صد قانون شهرداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر تبصره 318رأی شماره 
 لف ارتکابی منعی ندارداعتراض شهرداری را موجه تلقی کند تشدید مجازات تخ

 16/1/1931   31/1913شماره هـ/ 

 31/1913: پرونده کالسه   318شماره دادنامه:    13/12/1931تاریخ دادنامه: 

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 کننده: آقای مهدی ناظمیان پوردرخواست

 موضوع شکایت و خواسته: اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 
رابطه با تخلفات ساختمانی در کمیسیون اول ماده  گردش کار:آقای مهدی ناظمیان پور به موجب دادخواستی اعالم کرده است که در

ر تخریب آن ندیده و به پرداخت جریمه رأی جریمه داده ای داشته است که کمیسیون مذکور ضرورتی دشهرداری شاهرود پرونده 111
اند ولیکن میزان جریمه را تغییر در اجرای اعتراض شهرداری تشکیل و آنها نیز تخریب را ضروری ندانسته 111اند. کمیسیون دوم ماده 
حق افزایش جریمه را ندارد، لذا به اند. اعتراض این است که وقتی کمیسیون ضرورتی در تخریب ندیده است و آن را کلی اضافه کرده

ای از حقوقدانان و ارجاع و شعبه مزبور با این استدالل که نظر عدهدیوان عدالت اداری  21دیوان عدالت اداری اعتراض و پرونده به شعبه 
 111کمیسیون دوم ماده بودن اعمال تشدید در کمیسیون تجدیدنظر است آن را مغایر با قانون ندانسته و رأی  دانشمندان بر بالمانع

االصول دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه مزبور به اعتبار این که علی 26شهرداری را تایید کرده است و شبیه همین موضوع در شعبه 
کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند رأی را نقض کرده است، که در یك موضوع واحد دو رأی متناقض از دو شعبه 

 ن عدالت اداری صادر شده است. رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.دیوا
 گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

پور و با موضوع دادخواست آقای مهدی ناظمیان 21/83/163الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 
شهرداری شاهرود ، کمیسیون دوم ماده صد 18/2/1988ـ 13163فیت شهرداری شاهرود و به خواسته ابطال رأی شماره غیره به طر

 صدور رأی مبادرت کرده است. ، مفاداً به شرح آینده به18/3/1983ـ 1911به موجب دادنامه شماره 
دیوان عدالت اداری شده  21دفتر اندیکاتور شعبه ثبت  26/9/1983مورخ  333با توجه به محتویات پرونده و پاسخ خوانده به شماره 

در دادخواستی اقرار به تخلفات خود کرده اند و برابر اسناد و مدارک موجود اضافه بنای احداثی به  است حاکی از این است که شکات
کمیسیون از محل ملك بازدید مترمربع خالف ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی تشخیص داده شده است و اعضای  211متراژ 

                                                                                                                                                                                     
 حبس كمتر تعیین و ( 1311قانون مجازات  33و  31ماده ) 1331اسالمی شورای مجلس 1331

 «.است قانونی موازین با مغایر نظام مصلحت تشخیص مجمع ی مصوبه در مقرر حد از

 

http://link1.blogfa.com/post-666.aspx
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اند و شاکی در متن شکایت اعتراف به وقوع تخلف اند و برای کمك به مالك مبادرت به صدور رأی مبنی بر پرداخت جریمه کردهکرده
ن و این که برخی از حقوقدانا . نظر بهمیزان تعیین جریمه استساختمانی دارد. لیکن اعتراض به تشدید رأی کمیسیون تجدیدنظر در 

بودن تشدید در کمیسیون تجدیدنظر دارند بنابر نظریه فوق رأی کمیسیون تجدیدنظر مغایرتی با قانون ندارد و  دانشمندان نظر به بالمانع
با مالحظه سابقه و نظر به این که نامبرده اعتراض مؤثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و همچنین 

هذا به استناد نیست. علی رسد، بنابراین موجباتی جهت نقض رأی فراهمرسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمیوانین و مقررات در تخلفی از ق
 و مراتب فوق به رد شکایت حکم صادر می شود این رأی قطعی است. 3/9/1983قانون دیوان عدالت اداری مصوب  19و  1مواد 

مینائی به طرفیت حسن  با موضوع دادخواست آقای26/81/1131ری در رسیدگی به پرونده شمارهدیوان عدالت ادا ب: شعبه بیست و ششم
تجدیدنظر ماده صد به موجب دادنامه  کمیسیون 6/1/1981ـ14818خواسته اعتراض به رأی شماره و به  شهرداری شهرستان شاهرود

 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است. 91/4/1988ـ1123شماره 
کمیسیون تجدیدنظر  6/1/1981ـ14818عنه تقاضای نقض رأی شماره نظر به این که شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی

لیکن خصوص تخلفات شاکی کمیسیون بدوی حکم به پرداخت جریمه صادر کرده است  ماده صد را کرده است. با عنایت به این که در
االصول کمیسیون تجدیدنظر مبادرت به تشدید مجازات و به تخریب قسمتی از ملك اظهارنظر کرده است. لذا نظر به این که علی

گی مجدد به کمیسیون همعرض )تجدیدنظر( ارجاع کمیسیونهای تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارند لذا ضمن نقض رأی یاد شده رسید
 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. 1می شود. رأی صادر شده مستنداً به ماده 

البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی
 کند.ء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میبحث و بررسی، با اکثریت آرا

 رأی هیأت عمومی
 اوالً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

و مالك حق اعتراض به آراء کمیسیونهای ماده صد  برای شهرداری 1994قانون شهرداری مصوب سال  111ماده  11ثانیاً: مطابق تبصره 
های ماده بینی شده است. با توجه به حکم قانونی مذکور، در فرضی که کمیسیون تجدیدنظر  تبصرهپیشقانون شهرداری در فرجه مقرر 

 21صد قانون شهرداری، اعتراض شهرداری را موجه تلقی کند، تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد. علی هذا نتیجه رأی شعبه 
که بر رد اعتراض شاکی در تشدید مجازات تخلف ارتکابی توسط کمیسیون  18/3/1983ـ 1911دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 

 قانون شهرداری صادر شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. 111تجدیدنظر ماده 
 می دیوان عدالت اداریعمو هیأت

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
 

 تجدید نظر خواهی متهم: تشدید مجازات در صورت فرض دوم

تاریخ و رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اگر درخواست تجدیدنظر از سوی متهم شده باشد تشدید مجازات جایز نیست. 

 موید حرف ما می باشد. 1شماره دادنامه  64/1کالسه پرونده  19/9/64

 حث از تشدید مجازات به درخواست دادستان نمی رسد.البته در این موارد به دلیل اینکه وجود دادستان منتفی است نوبت به ب

ندارد مرحله تجدید نظر، تشدید مجازات بوسیله هیئت های تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی مجوز قانونی عنوان رای:    
ت اداری رای هیات عمومی دیوان عدال  

1شماره دادنامه  64/1کالسه پرونده  19/9/64تاریخ   

ت های بدوی بنا به تقاضا و اعتراض محکوم علیهما نسبت به آراء هیئ "نظربه اینکه هیئت های تجدیدنظربازسازی منحصرا
شدیدمجازات دراین قانون بازسازی باشد ت 44بازسازی و پاکسازی رسیدگی نموده بدون آنکه موضوع رسیدگی از مصادیق ماده 

له تجدیدنظر مرحله با وصف مرقوم ونبودن مجوزقانونی دیگردراین زمینه وعنایت به عمومات وکلیاتی که درحقوق جزائی درمرح
ت آراءموافق اصول ملحوظ میباشدمستندقانونی نداشته است ولذادادنامه شعبه ششم دیوان که براین منوال صادرگردیده بااکثری

http://www.expert-group.org/index.php?blog/show/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-.html
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شخیص داده میشودوموازین قانونی ت .  

قانون دیوان عدالت اداری 21این رای بحکم قسمت اخیرماده  ع برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه الزم االتبا 

  . است

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

  * سابقه *

  1شماره دادنامه  64/1پرونده  کالسه 19/9/64تاریخ 

 مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
شعبه هفتم ازلحاظ تشدیدمجازات 69/18/11-1913/69شعبه ششم و  8/8/62-381اعالم تعارض آراء-موضوع مطروحه 

  . درمرحله تجدیدنظر هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش وپرورش

 1/64دبیرخانه دیوان وکالسه  13212-69/12/21که بشماره 23/12/69آقای الیاس اسدالهی بشرح الیحه مورخ -جریان امر
 مومی دیوان راهیئت عمومی ثبت گردیده باارسال فتوکپی آراءمذکورواعالم تعارض بین آنهاتقاضای طرح ورسیدگی در هیئت ع

.نموده است   

-الف  زآموزش آقای صالح المعی که بطرفیت هیئت تجدیدنظربازسازی نیروی انسانی مرک شعبه ششم دیوان درمورددعوی
برحکم  وپرورش اقامه ونسبت به تشدیدمجازات درمرحله تجدیدنظراعتراض نموده اجماالچنین رای داده است : اعتراض شاکی

قانون  21ماده  8ی که باستنادبندهیئت تجدیدنظرموجه بنظرمیرسدزیرا شاکی پرونده ازرای هیئت بدوی بازساز 493-29/9/62
داشته وتعیین بازسازی )بازنشستگی باسنوات خدمت (صادرشده شکایت داشته وهیئت تجدیدنظرمجوزی برای تشدیدمجازات ن

  .قانونی تشخیص میگردد مجوز فاقد میباشد کیفر تشدید که 21 ماده 3مجازات برطبق بند

هیئت  اسدالهی که بطرفیت وزارت آموزش وپرورش اقامه ونسبت برایشعبه هفتم دیوان درخصوص دعوی آقای الیاس -ب 
 21ازماده  3بند بازسازی نیروی انسانی که رای هیئت پاکسازی مبنی بربازنشستگی رافسخ وبرطبق29/8/61 -13124تجدیدنظر

ده است :تخلف ازمقررات گروه نموده اعتراض کرده است نتیجتاچنین رای دا 2قانون مذکورنامبرده رابه بازنشستگی با تقلیل 

صادرشده وفاقداشکال عمده قانونی میباشد مشهودنیست ورای موردشکایت متسدال .  

ان بریاست حجه االسالم حاجی آقامحمدعلی فیض قائم مقام ریاست کل دیو 3/2/64هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 
خیص متناقض رونده های یادشده و بحث وتبادل نظروتشوباشرکت روساومتصدیان شعب دیوان تشکیل گردیدپس ازبررسی پ

 بودن آراءصادره واعالم کفایت مذاکرات وپایان رسیدگی بشرح زیرانشاءرای مینماید
می تواند حتی با توجه به رای زیر می توان گفت که اگر دادگاه تجدید نظر رای را به درخواست متهم نقض کرد دادگاه بدوی ن

 مجازات را تشدید کند.
مورد منع تشدید مجازات شاکی در مقام تجدید نظرخواهی رأی درعنوان:   

196363629 - 19296روزنامه رسمی شماره   

19636362. 41668شماره ه  

41668کالسه پرونده  114شماره دادنامه  6861163تاریخ   

 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش شاکی: رابط و مسئول هماهنگی هیأتهای  

اداری موضوع شکایت و خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت  

266363شعبه ششم دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کالسه  -الف  -مقدمه:   

و پرورش استان کردستان آموزش کلموضوع شکایت خانم مهین غفاری، به طرفیت: اداره   

 - 68شماره است: شاکیه ضمن رأی چنین رأی صادر نموده 61611621 - 412خواسته: اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 
و هیأت  بازخرید سنوات خدمت محکوم و پرونده در هیأت تجدید نظر مطرح هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به 6963624
 مجدداً به هیأت قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رأی مورد اعتراض شاکیه را نقض و 11ت ماده صراح به لحاظمذکور

http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=1016
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ظر از نماید که صرف نانفصال دائم از خدمت دولتی می هیأت بدوی مبادرت به صدور حکمنماید که این باربدوی اعاده می
 شدیدداری در زمان قانون حاکم بر زمان صدور رأی حق تتخلفات اهیأت بدوی رسیدگی به صراحت ماده و کیفیت اتهام چون

ایت و طرح شکلی رأی مورد شک به نقضمجازات را نداشته است فلذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رأی
گردداعالم می قضیه در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری صادر و  

مقدم به طرفیت هیأت بدوی  موضوع شکایت آقای اسحق نجات 41666پرونده کالسه شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به  -ب 
چنین رأی صادر نموده است:  61611621مورخ  131دادنامه شماره  آموزش و پرورش گیالن، به شرحرسیدگی به تخلفات اداری
یأت به ه انون رأی صادره نقضعدم رعایت ق شده و در تجدید نظر به لحاظبازخرید خدمت محکوم شاکی در هیأت بدوی به

ه در رسیدگی محکوم شده است. نظر بر این ک انفصال دائمهت رسیدگی مجدد اعاده شده که در رسیدگی مجدد شاکی بهج بدوی
کم به رد اشکال قانونی تشخیص و حعلیهذا رأی صادره خالی از هر گونه ایراد و و صدور رأی تخلفی از مقررات مشهود نیست

.گرددصادر اعالم میشاکی  شکایت  

 جلسه هیأت عمومی

ای شعب دیوان تبریزی و با حضور رؤس اهلل سید ابوالفضل موسویهیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت

نمایدشرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می بحث و بررسی و مالحظه سوابق بهتشکیل و پس از . 

ویهرأی وحدت ر  

هیأتهای بدوی به فرض عدمباشد و آراءبه اعتراضات شاکی از حیث تضییع حق او می  " نظر به این که مراد از تجدید نظر  "رأی
است لذا  االجراءانطباق با مقررات در صورت عدم اعتراض شاکی قطعی و الزم نسبت به آراء هیأتهای بدوی منحصراً رسیدگی

موقعیت قانونی  3/2/62 نظرخواهی بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوبدیدمجازات شاکی در مقام تج تشدید
ششمصادره از شعبه 61611621 - 412نداشته و دادنامه شماره   

قانون دیوان  21وفق قسمت اخیر ماده  شود. این رأیدیوان که مؤید این معنا است مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می
االتباع استسایر مراجع مربوطه الزم موارد مشابه برای شعب دیوان ورعدالت اداری د  

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 

تشدید مجازات در دادگاه نظامی. 3-4  
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر در دادگاه نظامی در دو فرض تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکی و تشدید 

  صورت تجدید نظر خواهی متهم بررسی می کنیم.مجازات در 

قانون حاکم بر تشدید مجازات در دادگاه های نظامیالف:   
قانون تجدیدنظر دادگاه هاست این تبصره مقرر می دارد:  4ماده  2تبصره بر تشدید مجازات در دادگاه های نظامی قانون حاکم 

تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر اینکه دادستان از این در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات »

 «جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد.

پس با توجه به مباحث ذکر شده در تشدید مجازات در دادگاه انقالب می توان گفت که تشدید مجازات در دادگاه نظامی دارای  

درخواست تجدیدنظر از سوی دادستان )پس اگر شاکی  یا متهم درخواست تجدیدنظر کنند دادگاه حق  -1این شرایط است. 

نظر دادستان از حیث کم بودن مجازات باشد و درخواست تشدید مجازات را داشته  درخواست تجدید -2تشدید مجازات را ندارد.( 

مجازات مورد حکم مجازات  -9باشد. )اگر دادستان خواهان تخفیف مجازات مجرم باشد دادگاه حق تشدید مجازات را ندارد.( 

ری بدهد. دادگاه تجدیدنظر حتی در تعزیری باشد. )پس اگر دادگاه اشتباها به جای حکم به سرقت حدی حکم به سرقت تعزی

 صورت درخواست دادستان حق تشدید مجازات ندارد.(
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 در دادگاه های نظامی بحث به مربوط مختلفه فروضب: 

 تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی شاکیفرض اول: 

می توانیم بگوییم که در این مراجع در مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی ن م  11/1/84 – 41/94/1 نطریه شماره با توجه به 
دنظر می تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی صورتی که درخواست تجدید نظر از سوی شاکی شده باشد دادگاه تجدی

 است که دادگاه طبق قانون چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفعه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد. 
ید نظر از آرای دادگاه ها تجد-ریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی ن م نظعنوان رای:   

 11/1/84 – 41/94/1شماره و تاریخ نظریه  : 

ها ( قانون تجدیدنظر آراء دادگاه4ماده )« 2»در سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر با توجه به تبصره  سؤال :
؟ آیا در صورت قانونی بودن این امر با توجه به  توانند مجازات حکم دادگاه بدوی را تشدید نمایند، در چه مواردی می1912مصوب 

باشد یا خیر ؟ همچنین در مواردی که رأی دادگاه علیه میتشدید مجازات، مجدداً حکم اصــداری قابــل اعتـراض از سـوی محکوم
گردد، و متهم محکوم میبدوی مبنی بر برائت است ، لکن به سبب اعتراض شاکی و یا دادستان حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر نقض 

 ؟ باشد یا خیرآیا رأی مذکور قابل اعتراض می
 نظریه کمیسیون : 
( ق . آ. د . ک، 238و با وحــدت مــالک ماده ) 11/3/12( قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 4ماده )« 2»باتوجه به تبصره 

از میزانی باشد که قانون مقرر داشته و از این حیث تقاضای ، در مواردی که مجازات تعیین شده به تشخیص دادستان کمتر 1918
تواند مجازات تعیین شده در رأی بدوی را تشدید نماید؛ مانند عدم رعایت مقررات تشدید مجازات شده باشد، دادگاه تجدیدنظر می

که در مرحله ها، احکامیاء دادگاه( قانون تجدیدنظر آر3تخفیف یا تشدید مجازات توسط دادگاه . درضمن با توجه به تبصره ماده )
 ز در خصوص رأی اصراری( قطعی بوده و قابل تجدیدنظر مجدد نیستند . ـــشوند ) به جتجدیدنظر صادر می

 ( .....................4ماده ) -
مگر این که تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی -«2»تبصره 

 دادستان از این جهت درخواست تجدیدنظر نموده باشد .
 ................... -(3ماده ) -

 شود ) به جز در خصوص رأی اصراری ( قابل تجدیدنظر مجدد نیست .که در مرحله تجدیدنظر صادر میتبصره : احکامی
 

 فرض دوم: تشدید مجازات در صورت تجدید نظر خواهی متهم

می توانیم بگوییم که در این مراجع در صورتی که درخواست تجدید نظر از  شعبه سی و دوم دیوان عالی کشوربا توجه به رای 

می تواند حکم بدوی را تشدید کند. البته این در صورتی است که دادگاه طبق قانون نشده باشد دادگاه تجدیدنظر  متهمسوی 

 ه پیش به کمتر از اشد مجازات حکم شده باشد. چنین اختیاری داشته باشد یعنی در دفع

  .تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر وجه قانونی نداردعنوان رای : 

 آیین دادرسی کیفری  -منتخب آرای دیوان عالی کشور 

 1931/3/8ریخ رسیدگی:تا

 مرجع رسیدگی شعبه: سی و دوم دیوان عالی کشور

 خالصه جریان پرونده

... قرار گرفته است. شرح قضیه در گزارش مورخ  گ فرزند م به اتهام اختالس تحت تعقیب دادسرای نظامی -کارمند ف
شعبه... دادگاه  1988/11/18مورخ  921اره باشد. در پی نقض دادنامه شم منعکس است و نیازی به تکرار آن نمی1983/4/26
یك...به علت عدم اتمام عملیات اجرایی جرم و استرداد مال مورد اختالس قبل از صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه  نظامی

جلسه داده، دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهم تشکیل یك... ارسال و شعبه... دادگاه مرقوم عهده  دیگر دادگاه نظامی

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=479
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=33&Itemid=479
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=153:1388-11-06-06-49-32&Itemid=479
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3541:1391-11-17-06-06-57&catid=211:1388-11-06-07-39-32&Itemid=252
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=35&Itemid=252
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=211:1388-11-06-07-39-32&Itemid=252
http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=category&id=211:1388-11-06-07-39-32&Itemid=252
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متهم در جلسه دادگاه تقریباً اظهارات قبلی را تکرار کرده و اظهار نموده دستگاه تستر را برای تولید پروژه دوبلر از آقای ح تحویل 
گرفته و با هماهنگی مدیران، دستگاه که داخل کالیبراسیون بوده آن را تست کرده متوجه شده دستگاه دارای نقص فنی است. 

کند ولی دستگاه نیاز به کالیبراسیون دارد و به لحاظ ضرورت تولید پروژه خود  راد مذکور خللی در کار وی ایجاد نمیالوصف ایمع 
اند و گارانتی آن تمام شده بود آن را به  کرده و نیاز به دستگاه آن را به بیرون برده است و چون مدیران وی همکاری نمی

ریافت کرده، مدتی نزد آقای پ بوده چون قادر به کالیبراسیون آن نبوده خودش دستگاه را به فروشگاه... برده و رسید آن را نیز د
یگان برگردانده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش یگان، اقرار صریح متهم در جریان تحقیقات به عمل آمده در 

مبنی بر خروج یك دستگاه تستر با ارائه برگ حواله مجعول  141و  41و  49و  21و  23دادسرا و جلسات دادگاه بدوی در اوراق 
و شبیه سازی پاراف امضای آقای ض و برگ مجوز خروج جعلی با امضای آقای ب جانشین صنعت و بردن آن به مغازه آقای پ 

ه فروشگاه وی مبنی بر اینکه متهم دستگاه مزبور را برای فروش ب 99و  92های  پ در برگ -به منظور فروش و اظهارات م
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و  113آورد و اظهارات غیر موجه وی بزهکاری وی را احراز کرده به استناد بند ج ماده 

با ذکر جهت تخفیف وی را به یك  قانون مجازات اسالمی 22و  16و بندهای الف در قانون مرقوم و مواد  1و  3رعایت مواد 
اب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی حصول مال مورد اختالس و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از سال حبس تعزیری با احتس

نیروهای مسلح محکوم ولیکن با توجه به اینکه قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختالس را مسترد کرده است با لحاظ نظریه 
ح اجرای حبس را به مدت دو سال معلق و وی را از نیمی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسل 122این شعبه با استناد ماده 

جزای نقدی معاف کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی عمل خود را حتی مصداق شروع به جرم ندانسته و بیان 
ارسال و به این پرونده به دفتر دیوان عالی کشور  .مطالبی در مورد نحوه احراز بزهکاری خود، تقاضای تجدیدنظر کرده است

 . ...شعبه ارجاع شده است

 رأی

قانون تجدیدنظر آراء  4و ماده  2با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی متهم تأسیسی است. که به نفع وی تعبیه شده و طبق تبصره 
ازات جریمه نقدی که دادگاه مجها، دادگاه تجدیدنظر نباید مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید درحالی دادگاه

مقرر در حکم بدوی را به یك سال حبس تشدید کرده است؛ لذا دادنامه از این حیث دارای اشکال است به این لحاظ نقض و 
 .شودیك... محول می رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه نظامی

 

 آئین نامه انضباطی دانشجویانتشدید مجازات در . 4-4

نظر در مورد تخلفات دانشجویی باید گفت که تابع قوانینخاص خود می باشد که در هر مورد تشدید مجازات در مرحله تجدید 

باید به آین نامه خاص آن دانشگاه مراجعه کرد ولی چون عمال این آیین نامه ها مشابهند آیین نامه انضباطی دانشگاه رباط کریم 

 را آوردیم و به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم.

نامه کند یا تکرار تخلفی که در این آیینجو از پذیرش و اجرای حکم و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر میـ تمرد دانش 4»

تواند موجب اعمال مجدد تنبیه و یا یك تا دو درجه تشدید تنبیه براساس ترتیب تنبیهات مندرج در ماده بینی نشده است. میپیش

 اعمال شود. 4

از  24تا  19در مورد یك تخلف، یا تشدید مجازات به بندهای  3ماده  12تا  3های موضوع بندهای مجازاتتبصره : اعمال مجدد 
 «26گیرد.این ماده به پیشنهاد کمیته تجدید نظر و تایید کمیته مرکزی انضباطی صورت می

از پذیرش و اجرای حکم و  کندتمرد تشدید مجازات فقط در صورتی است که دانشجو با توجه به آین آین نامه می توان گفت که 
 . بینی نشده استپیش دانشگاه نامهتخلفی که در آیینکند کند یا تکرار دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می
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پس می توان نتیجه گرفت کمیته تجدیدنظر اصال نمی تواند مجازات را تشدید کند چه به درخواست متهم دانشجو یا اگر شاکی 
چون گفتیم قاعده و اصل منع تشدید  لش باشد به درخواست او یا به درخواست افراد داخل جلسه کمیته انضباطی.دانشجویی مقاب

 مجازات است.و در اینجا دلیلی برخالف این اصل وجود ندارد.
 

 

 

 

 

 نتیجه 

 علیه محکوم مجازات تشدید منعمنع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است مگر اینکه قانون آن را تجویز کرده باشد.  لاص

 ، 2 ج آشوری، ( ها سالح تساوی با نوعی به که است جامعه برابر در متهم دفاعی های اهرم از یکی تجدیدنظر، مرجع در

 که حقوقی با نوعی به امر این .یابد می ارتباط شود، می تلقی متهم دفاعی حقوق لوازم جزء امروزه که(  23 ص، 1984،

 .دارد ارتباط نیز است، کرده کسب بدوی ی مرحله در متهم

 طرف از نمایندگی به دادستان اینکه به توجه با .است مواجه استثنائاتی با قاعده و اصل یك عنوان به مجازات تشدید منع

 محکومیت حکم اجرای و(  112ص  ،1913 ، 2 ج شهری،.( تعقیب به مکلف تعقیب، بودن قانونی اصل حکم به و جامعه

 نیست، تشدید به مکلف دادگاه چند هر .است شده نیز مجازات تشدید تقاضای به مجاز تکلیف این اجرای در است، متهمان

 تشدید ی اجازه دادگاه، به و مجازات تشدید درخواست ی اجازه دادستان به ، عمومی حقوق از پاسداری برای مقنن امّا،

 دیده بزه افزون روز نقش از امروزه که را ایده این خصوصی، شاکی درخواست به مجازات تشدید تجویز .است داده را مجازات

 ، عمومی دعوی فرایند در فقط نه دیده بزه دیگر، عبارت به  .است کرده تقویت رانند، می سخن کیفری عدالت سیستم در

 این دیده، بزه به نقش این اعطای  .است شده شناخته نقش صاحب نیز مجازات میزان تعیین و رساندن مجازات به در بلکه

 نزدیك شود، می تعقیب دیده بزه سوی از تر بیش که جویی انتقام های ایده به قانونگذار که میکند ایجاد ذهن در را تصور

 شکل به قضایی اشتباهات از متهم ی سوءاستفاده از مانع و بینجامد شاکی حقوق تضمین به که حدی در امر این  .است شده

 سیستم چارچوب در متهم کوبیدن برای اهرمی به که فرضی در امّا، است، پسندیده امری شود، کمتر مجازات از برخورداری

 .بود خواهد نکوهیده امری شود، منجر کیفری عدالت
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