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 یونها بر حداقل و حداکثر مجازات قان مجازات يبند درجه ریتأث
 امید شهبازي

 مشخصات رأي
 9409970224801242 دادنامه: شماره
 26/12/1394 رأي: صدور تاریخ
 تهران استان تجدیدنظر دادگاه 48 شعبه  رسیدگی: مرجع
  عدوانی (مزاحمت ملکی) تصرف اتهام:

 وقایع پرونده ـ1
 از طریق ملکی مزاحمت در پی شکایت آقاي ع.م علیه آقاي خ.ص دایر بر ایجاد

 دادسـراي بازپرسـی دهـم ، شـعبهپلـه راهو  مغـازه در جلوي وسایل کارتن گذاشتن
 و محـرز تهران بزه انتسابی بـه ایشـان را) خمینی امام( 12 ناحیه انقالب و عمومی
نمایــد. بــا صــدور  می مجرمیــت مبــادرت بــه صــدور قــرار و تشــخیص داده مســلّم

 ولیعصـر قضایی مجتمع یجزای عمومی دادگاه 1024 کیفرخواست، پرونده به شعبه
گردد. شعبۀ مذکور بـا توجـه بـه ادلـۀ موجـود در پرونـده ازجملـه  تهران ارجاع می

و  از دادسـرا و قـرائن صـادره مـتهم، کیفرخواسـت اقاریر ضمنی مطلعین، اظهارات
 قـانون 86-67-66 و مـواد تعزیـرات قـانون 690 مـواد بـه موجود، مسـتنداً امارات
 ریـال میلیـون هجـده پرداخـت به مزاحمت رفع برعالوه  را نامبرده اسالمی مجازات
 محکـوم دولـت صـندوق در حـق تعزیـري حـبس مـاه از شـش بـدل نقدي جزاي
 نماید. می

 تجدیـدنظر دادگـاه 48 علیه، پرونده بـه شـعبه ٌدر پی تجدیدنظرخواهی محکوم
 ابقمطـ عنه معترضٌ دارد: دادنامۀ شود. شعبۀ مذکور بیان می تهران ارجاع می استان
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قانون مجازات اسـالمی مصـوب  19است لکن حسب ماده  صادرشده قانونی موازین
 از بـیش را مقرره حبس میزان شود که ، بزه انتسابی درجه شش محسوب می1392
است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر میزان حبس را به شش مـاه  نموده تعیین ماه شش

مجازات حبس را با توجـه بـه  کرده و با حذف جزاي نقدي، اجراي و یک روز اصالح
کنـد  به مدت دو سال معلق می 1392اسالمی  مجازات قانون 54-52-47-46 مواد

عنه را بـه شـرح اصـالح و تعلیـق حـبس مقـرره، تأییـد  ٌو درنهایت دادنامۀ معترض
 نماید. می

 نقد و بررسی ـ2
 يدارا تجدیـدنظر محتـرم بـدوي و هـايدادگاه از صادره پروندة حاضر، آراء در

 است: ایرادات شکلی و ماهوي به شرح ذیل

 ایرادات شکلی  

قـانون مجـازات  690موجب مـاده  که مجازات بزه ارتکابی، به با توجه به این 
(بخش تعزیرات)، عبارت است از یک ماه تا یک سال حبس،  1375اسالمی 

بنابراین از موارد الزامی بودن حکم به مجازات جایگزین حبس خارج بوده و 
مـاده  گیـرد. قرار می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  67ماده  مشمول

تواند مرتکبان جرائم عمـدي را کـه حـداکثر  دادگاه می«دارد:  فوق مقرر می
ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است بـه مجـازات  مجازات قانونی آن

) ایـن قـانون 66( جایگزین حبس محکوم کند، درصورت وجود شرایط ماده
شود  بنابراین مشخص می». تهاي جایگزین حبس ممنوع اس ازاتاعمال مج

که حکم به مجازات جایگزین حبس در ماده فـوق، منـوط بـه عـدم وجـود 
قانون مجـازات اسـالمی مصـوب  66سابقۀ محکومیت کیفري به شرح ماده 

 ۀبیش از یک فقـره سـابق«است. درواقع سابقۀ محکومیت کیفري به  1392
ا شش ماه یا جزاي نقدي بـیش از ده میلیـون محکومیت قطعی به حبس ت

محکومیـت  ۀیک فقـره سـابق«و یا » یا شالق تعزیري الی) ر10.000.000(
قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حـد یـا قصـاص یـا پرداخـت بـیش از 
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، مانع از تبدیل مجازات مرتکبان جرائم عمـدي بـه مجـازات »پنجم دیه یک
شود که دادگاه محتـرم  الحظه میشود. در رأي صادره م جایگزین حبس می

اي به سابقۀ محکومیت کیفري  ترین توجه و اشاره که کوچک بدوي بدون این
که  مرتکب داشته باشد به مجازات جایگزین حبس حکم داده است؛ حال آن

 این به مستند و مستدل صورت به در دادنامه محکمه شایسته است بایسته و
 بپردازد. مهم

ظر نیز به تعلیق اجراي مجـازات حکـم نمـوده اسـت دادگاه محترم تجدیدن 
اي به شرایط تعلیق اجـراي مجـازات داشـته  ترین اشاره که کوچکبدون این

قانون مجـازات اسـالمی مصـوب  46و  40موجب ماده  که به باشد و حال آن
، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات مستلزم احراز چندین شرط اسـت 1392

 زیان و ضرر مرتکب، جبران اصالح بینی ، پیشازجمله: وجود جهات تخفیف
 .مؤثر کیفري سابقۀ جبران و فقدان ترتیبات برقراري یا
ویژه  و بـه 1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب  81و  70بر اساس مواد  

دادگـاه در مـتن حکـم آثـار «دارد:  تصریح تبصرة مادة اخیر کـه مقـرر مـی
قیـد و بـه محکـوم تفهـیم طور صـریح  تبعیت و تخلف از مفاد حکـم را بـه

کند. قاضی اجراي احکام نیز در ضمن اجرا با رعایت مفاد حکم دادگاه و  می
، »نمایـد نظارت و مراقبت بـر محکـوم را مشـخص می ةمقررات مربوط، نحو

هاي جایگزین حبس،  توان اظهار داشت: در موارد صدور حکم به مجازات می
علیـه در مـتن رأي،  محکومٌ تصریح آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم توسط

الزم و ضروري است. امري که در رأي دادگاه محترم بدوي مغفول مانـده و 
 اي به آن نشده است. ترین اشاره کوچک

که  درصـورتی«... دادگاه تجدیدنظر در قسمت پایانی رأي مقرر داشته است  
 52 مـاده در منـدرج جـرائم از یکی مرتکب مشارٌالیه در خالل مدت مذکور

 دربـارة مصـدوره، قرار از اثر رفع از پس معلقه گردد ... کیفر مارالذکر انونق
سـو بهتـر بـود مطـابق  یک از» شد ... خواهد گذاشته اجرا موقع به مشارٌالیه

جاي اسـتفاده از عبـارت  بـه ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54ماده 
صـدور قـرار  از تـاریخ«تر  ، از عبارت روشن و دقیق»در خالل مدت مذکور«
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سویی دیگـر نحـوة نگـارش  از کرد. استفاده می» تعلیق تا پایان مدت تعلیق
سازد کـه  بخش پایانی رأي دادگاه تجدیدنظر، این امر را به ذهن متبادر می

محض ارتکاب یکی از جرائم عمدي مستوجب حد، قصاص، دیه یـا تعزیـر  به
شـود  رد اجـرا می، قرار تعلیق لغو شده و مجـازات معلـق دربـارة فـ7درجه 
الذکر، لغو قرار تعلیق و دسـتور اجـراي حکـم  که بر اساس مادة فوق درحالی

معلق، منوط به قطعیت حکم صادره درخصوص جرائمی است کـه محکـوم، 
بنابراین جا داشت قضات محترم ؛ بعد از صدور قرار تعلیق مرتکب شده است

 کردند. به این مهم اشاره می
اگـر «دارد:  مقـرر مـی 1392رسی کیفري مصوب قانون آیین داد 457ماده  

نـوع و  نیـیتع ایـ نیمشخصـات طـرف نیینظر تع رأي تجدیدنظرخواسته از
 ایـخسـارت و  ایـبـه  عمل با قانون، احتساب محکومٌ قیمجازات، تطب زانیم

لطمـه وارد  ،باشـد کـه بـه اسـاس رأي یآن، متضمن اشتباه رینظ يموارد
 تذکرو  کند یم تأییدأي را اصالح و آن را استان، ر دنظرینسازد، دادگاه تجد

بر اساس قسمت اخیـر مـادة فـوق، در ». دهد یم نیالزم را به دادگاه نخست
مواردي که دادگـاه تجدیـدنظر اسـتان رأي تجدیدنظرخواسـته را اصـالح و 

که در  تأیید نماید، الزم است تذکر الزم را به دادگاه نخستین بدهد. درحالی
بنابراین الزم بود دادگـاه قسـمت ؛ هم توجه نشده استرأي صادره به این م
 مـاده وفق عنه، معترضٌ دادنامۀ النهایه«کرد:  گونه بیان می پایانی رأي را این

 و کیفـري، ضـمن اصـالح دادرسـی آیـین قانون 455 ماده الف بند و 457
 »شود. می استوار و دأییت مقرره و تذکر به دادگاه نخستین حبس تعلیق
 هوي  ایرادات ما

(بخـش تعزیـرات) مقـرر  1375قانون مجازات اسـالمی مصـوب  690ماده  
بـه هرگونـه تجـاوز و تصـرف عـدوانی یـا ایجـاد  اقـدامهرکس ... «دارد:  می

مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک 
مطـابق مـادة فـوق، مجـازات بـزه ایجـاد ..» .د شـو می  سال حبس محکـوم

دادگـاه بـا توجـه بـه » یک ماه تا یک سال حبس«احمت عبارت است از مز
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واحوال حاکم بر جرم و وضعیت شخص مجرم، این اختیار را  شرایط و اوضاع
کـه اساسـاً  دارد به حداقل یا حداکثر مجـازات مـذکور حکـم نمـوده یـا این

مجازاتی حدفاصل حداقل و حداکثر مقرر دارد. از سـویی دیگـر، بـر اسـاس 
و تبصـره دو آن، میــزان  1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب  19مـاده 

 19مـاده  4اسـت. حسـب تصـریح تبصـره  6مجازات فوق منطبق با درجه 
هـاي  بنـدي مجازات ، هـدف از درجه1392قانون مجازات اسـالمی مصـوب 

تعزیري، صرفاً تعیین درجـۀ مجـازات بـوده و تـأثیري در میـزان حـداقل و 
در قوانین ندارد. درواقع مجـازات هـر جرمـی بـا  هاي مقرر حداکثر مجازات

توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم 
ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است و اساساً به همین خـاطر اسـت کـه 

). دادگـاه محتـرم 72: 1393تبصرة فوق وضـع گردیـده اسـت (گلـدوزیان، 
 مجازات قانون 19 ماده حسب متعلقه کیفر« ه:تجدیدنظر با این استدالل ک

 مـاه شش از بیش را مقرره حبس میزان که گردد می تلقی 6 درجه اسالمی
 بـا و اصـالح روز یـک و مـاه شـش بـه حبس میزان لذا است، نموده تعیین
 معینـه حـبس روز یک و ماه شش نقدي، جزاي ریال 000/000/18  حذف
 مجـازات قـانون 54 و 52 و 47 و 46 مواد اجراي در تجدیدنظرخواه دربارة

بـدون توجـه بـه تبصـرة ...» گـردد  می معلـق سـال 2 مـدت براي اسالمی
درستی مقرر شده بود، نادرست  الذکر، مجازاتی را که در دادگاه بدوي به فوق

که این اقدام فاقد هرگونـه  نماید، درحالی دانسته و مبادرت به اصالح آن می
 وجاهت قانونی است. 

دادگـاه  ،1392قـانون آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب  458مـاده مطابق  
تواند مجازات تعزیري یـا اقـدامات تـأمینی و تربیتـی  تجدیدنظر استان نمی

مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را تشدید کند، مگر در مواردي که مجازات 
مقرر در حکم نخستین برخالف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی باشد 

مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی و یا دادسـتان که قانون 
قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدیدنظر استان بـا تصـحیح حکـم، 

  .کند نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است، اقدام می
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بر اساس مـادة فـوق کـه بیـانگر قاعـدة منـع تشـدید مجـازات در مرحلـۀ 
)، اصل بر ممنوعیت تشـدید مجـازات 461: 1395دنظر است (خالقی، تجدی

در مرحلۀ تجدیدنظر است و خالف آن مشروط به دو شـرط اسـت: نخسـت  
که مجازات مقرر در حکم نخستین برخالف قانون، کمتر از حداقل مقرر  این

جهـت بـه حکـم صـادره  که شاکی یا دادستان از این  قانونی باشد و دوم این
ــ ــراض ک ــوري، اعت ــی دهس ــی و رحیم ــند (رحیم ). 438: 1396رده باش

الذکر  دیگر، دادگاه تجدیدنظر، صرفاً درصورت اجتماع دو شرط فوق عبارت به
تواند مجازات تعزیري یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم دادگاه بـدوي  می

را افزایش دهد. حال با توجه به مادة فوق و تفسیر آن به بررسی آراء صادره 
گونه که در بخش قبل بیان شد، قاضـی دادگـاه بـدوي از  پردازیم. همان می

میان طیف یک ماه تا یک سال حبس، مجازات شـش مـاه حـبس را مقـرر 
شود که میزان مجازات مورد حکم، کمتـر  داشته است؛ بنابراین مشخص می

از حداقل مقرر قانونی (یک ماه حـبس) نیسـت و شـرط اول بـراي تشـدید 
ۀ تجدیدنظر وجود ندارد. درخصوص شرط دوم براي تجویز مجازات در مرحل

گونـه کـه از  تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظر نیز باید بیان داشت همان
ــخص  ــدنظر، ش ــی تجدی ــت، متقاض ــدنظر پیداس ــاه تجدی ــتن رأي دادگ م

علیه بوده نه شاکی یا دادستان؛ بنابراین واضـح و مبـرهن اسـت کـه  محکومٌ
براي تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیـدنظر وجـود یک از دو شرط الزم  هیچ

و   که قضـات محتـرم بـه ایـن مهـم تـوجهی نداشـته نداشته است. درحالی
 اند.  مبادرت به تشدید مجازات نموده

در پایان ممکن است این ایراد گرفته شود که اقـدام دادگـاه تجدیـدنظر اساسـاً 
أي دادگاه بدوي را کـه شود؛ چراکه مجازات مقرر در ر تشدید مجازات محسوب نمی

جزاي نقدي تبدیل شـده اسـت،  ریال 000/000/18شش ماه حبس بوده و بعداً به 
نهایتاً به شش ماه و یک روز حبس، افزایش داده و سـپس تعلیـق نمـوده اسـت. در 

توان بیان نمود: مـالك تشـخیص تشـدید مجـازات،  سو می پاسخ به این ایراد از یک
ی اجمـالی بـه آراء نگـاه رغ از تبدیل یا تعلیق اسـت.مقایسۀ مجازات مورد حکم، فا

دهد دادگاه تجدیدنظر، شش ماه حبس را به شـش مـاه و یـک روز  صادره نشان می
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شود. حتی اگر قائل بـه ایـن نظـر  تبدیل کرده است و این قطعاً تشدید محسوب می
لیقی گونه استدالل کرد که، مجازات جزاي نقدي از حبس تع توان این نباشیم باز می

تر است؛ چراکه در قانون مجازات اسـالمی و سـایر قـوانین جزایـی از جـزاي  خفیف
از سـویی دیگـر  1شـود. تر مجـازات حـبس یـاد می عنوان جایگزین مناسب نقدي به

مجازات جزاي نقدي مقرر در مرحلۀ نخستین در هـیچ صـورتی امکـان تبـدیل بـه 
 عیت حکم مرتکب جـرم شـود.علیه بعد از قط ٌکند، حتی اگر محکوم حبس پیدا نمی

که امکان لغو مجازات تعلیقـی و اجـراي مجـازات حـبس مقـرر در مرحلـۀ  یدرحال
 54مـاده موجب  تجدیدنظر که معادل شش ماه و یک روز است، وجود دارد؛ چراکه بـه

هرگاه محکوم از تاریخ صـدور قـرار تـا پایـان  ،1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
 7جرائم عمدي موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تـا درجـه  مدت تعلیق، مرتکب یکی از

شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیـق را لغـو و دسـتور اجـراي حکـم 
کند. دادگـاه  قرار تعلیق اعالم می ةمعلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکنند

ند کـه اگـر در مـدت ک طور صریح به محکوم اعالم می به هنگام صدور قرار تعلیق به
بر مجازات جرم اخیـر، مجـازات معلـق تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، عالوه

استدالل دیگر این است کـه؛ زمـانی کـه خـود دادگـاه  .شود وي اجرا می ةنیز دربار
دارد مجازات مرحلۀ نخستین کمتر از حداقل مقرر قانونی اسـت  تجدیدنظر بیان می

دهـد، ایـن افـزایش، معنـایی جـز  مقرر قانونی افـزایش میو آن را تا میزان حداقل 
 تواند داشته باشد. تشدید نمی
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