
 

  

 بازداشت مدت کسرعدم  یادداشتی بر رأي صادره در موضوع

  شرعی منصوص يریتعز مجرای دراز مجازات قضایی  موقت

  
  *ابوالفضل یوسفی

  

  مشخصات رأي

  9309970908400312شماره دادنامه: 

   06/06/1393 تاریخ دادنامه:

  خانم الف.ح.شاکی: 

  .ح.م) 5. (ي.ع )4( .ت.س) 3( ت.ن) 2( ت.ح) 1(متهم: 

   تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزاراتهام: 

  عالی کشوردیوان 24شعبه مرجع رسیدگی: 

  وقایع پرونده .1

عالی کشور، خانمی علیه چندین دیوان 24حسب گزارش ممیز محترم شعبه 

کند. در تحقیقات عنف و سرقت مقرون به آزار طرح مینفر شکایت تجاوز به

تکاب بزه رابطه نامشروع اقرار شوند ولی به ار، منکر بزه زنا میمتهمان آمده عمل به

پرونده، دادگاه هریک از متهمان را نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در می

هاي ضربه شالق و اقامت اجباري در محل 99اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به  به

کند و با عنایت به سابقه بازداشت موقت شده به مدت دو سال محکوم میتعیین

زات شالق تعزیري محاسبه و از مجا ،دارد مدت بازداشت موقتمقرر می ،متهمان

  

شناسی و عضو گروه کیفري مطالعات و استخراج رویه قضایی کشور دکتراي حقوق کیفري و جرم *

 ه)قضایی(وابسته به پژوهشگاه قوه 
Yusefi_9@yahoo.com 
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ز طرفین گرفته اعالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی صورتگردد. دیوانکسر 

، مستند 6/6/1393مورخ  9309970908400312 موجب دادنامه شمارهپرونده، به

، محاسبه بازداشت )1392(مصوب  قانون مجازات اسالمی 115ماده  2به تبصره 

 دادگاه بهمجدد  رسیدگی جهتموقت در مجازات شالق تعزیري را نقض و پرونده را 

  دهد.می ارجاع تجدیدنظرخواسته رأي صادرکننده دادگاه عرض مه

  رأي متن

  پرونده انیجر خالصه

ـ  بـا  عنـف به زناي بر دایر .ت.ح -1 :آقایان اتهام درخصوص  و .حف.ال

 ؛نقـد  وجه تومان نودهزار و بدلی النگوي ددـع راـچه تـرقـس در رتـمباش

 عنفبه زناي بر دایر ،مجرد، .ت.س -3 ؛عنفبه زناي بر دایر ،متأهل، .ت.ن -2

 .ح.م -5 ؛عنـف به زناي بر دایر ،مجرد .،ي.ع -4 ؛مذکور سرقت در معاونت و

 و .س.ج آقـاي  وکالـت  با سرقت در معاونت و عنفبه زناي در تسهیل بر دایر

ـ  خـانم  31/3/92 تـاریخ  در گزارش حسب .الف.ز خانم  بـا  .م فرزنـد  .حف.ال

 به موتورسیکلت با لف.ق.ا معیت در :داشته اظهار ... انتظامی مرجع به مراجعه

 از .م ،قلیـان  اسـتعمال  از پـس  .رفتیم .ح.م آقاي آب موتور سر به و رفتیم ...

 و قهر با و شدند وارد نفر 15 الی 10 حدود جوان چند بعد .رفت بیرون اتاقک

 هـا  نآ شـد  درگیـر  هـا  نآ بـا  و رسید راه از کردند. ح.ط. تجاوز من به غلبه

 اظهـار  شـاکیه  .شـدند  متـواري  هـا  نآ آمدند مأمورین گفتند کردند مقاومت

 ص( کردند تجاوز من به ها نآ از نفر چهار و شدند اتاق وارد جوان 16 :داشته

 تشـریفات  جـري  از پس دادگاه . ...بردند را هایم لپو و النگوها و) 103 و 16

ـ  مبادرت ،دادرسی جلسه ختم اعالم و دادستان نماینده حضور با و دادرسی ه ب

 .ت.س و .ت.ن و .ت.ح متهمین نماید یم که استداللی با و نماید یم رأي انشاء

 به توجه با ولیکن نماید یم تبرئه اکراه و عنفبه زناي اتهام حیث از را .ي.ع و

به نحـوي کـه در اوراق   [نامشروع ...  رابطه داشتن بر دایر متهمین اکثر اقاریر

 موجـب  کـه  هـا دربـاره سـایر متهمـین     و اظهارات آن ]تمضبوط اسپرونده 

 شـالق  ضربه 99 تحمل به را مذکور مینمته از هرکدام گردد یم علم حصول

 و نماید یم کسر ها قشال تعداد از را بازداشت مدت و نماید یم محکوم تعزیري
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 مدت به .ت.ح -1 :ترتیب به مجازات تتمیم عنوانه ب متهمین از هرکدام سپس

 ... در اجباري اقامت ماه شش به را .ت.ن -2 ... در اجباري اقامت به ماه شش

 مـدت  بـه  را .ي.ع -4 و ... در اجباري اقامت ماه شش مدت به را .ت.س -3

 با .ت.ح سرقت اتهام درمورد .نماید یم محکوم ...در اجباري اقامت ماه شش

 دو بـه  باشـد  یم موجه هم دادگاه استدالل و نمایند یم که استداللی به توجه

 محکوم شالق ضربه 74 و قبلی بازداشت ایام احتساب با پنج درجه حبس سال

 .نماید یم تبرئه را متهم تومان نودهزار مبلغ سرقت درخصوص سپس .نماید یم

ـ  تبرئه را متهم ،سرقت در معاونت بر دایر .ح.م اتهام درخصوص و  و .کنـد  یم

 پرونده ،کیفرخواست صدور براي جرم ارتکاب امر در تسهیل اتهام درخصوص

 در معاونـت  بـر  دایر .ت.س آقاي اتهام درمورد و کند یم اعاده دادسرا به را

 تجدیدنظرخواهی و اعتراض مورد رأي این .نماید یم تبرئه نیز را وي سرقت

 آقاي چنینمه و. ي.ع و .ت هردو .س و .ن آقایان از وکالت به. س.ج آقاي

 ،کشـور  یعـال  ندیوا به رسیدگی جهت واقع .ح.الف خانم از وکالت به .ب.م

 آتـی  شرح به بررسی از پس شعبه این .گردد یم ارجاع شعبه این به و ارسال

  .کندیم صادر رأي

  کشور عالیدیوان رأي

ــر ــه نظ ــات ب ــده محتوی ــات و پرون ــنعکس کیفی ــوص آن در م  درخص

 و .ي.ع و .ت.س و .ت.ن :آقایان از وکالت به .س.ج آقاي تجدیدنظرخواهی

 سـوي  از چـون  مـذکور  رأي به نسبت .ح.الف خانم از وکالت به .ب.م آقاي

 رعایـت  لحـاظ  از و نگردیـده  ارائه باشد دادنامه نقض موجب که دلیلی آنان

 بـه  توجه با و شود ینم مشاهده ایرادي هم استدالل مبانی و دادرسی مقررات

 فـرد  همـراه  بـه  شب در وي حضور و شاکیه متضاد اظهارات و متهمین اقاریر

 درخصوص محترم دادگاه استنادي دالیل و او بودن قید یب و مطلقه و نامحرم

 درمورد چنینمه و .ح.الف خانم از وکالت به .ب.م آقاي تجدیدنظرخواهی

 بنـد  استناده ب .ت.ح سرقت اتهام درخصوص .س.ج آقاي تجدیدنظرخواهی

هاي عمومی و انقـالب در امـور    انون آیین دادرسی دادگاهق 265 ماده )الف(

 99 به متهمین محکومیت درمورد اما و .گردد یم تأیید عنهضمعتر رأي کیفري

 تعزیري محکومیت کهنای به نظر ؛بازداشت مدت از آن کسر سپس و شالق ضربه
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ـ  115 مـاده  2 تبصـره  استناده ب باشد یم منصوصه تعزیرات جزء متهیمن انون ق

ـ  لذا ،باشد ینم تبدیل و تخفیف لـقاب یــاسالمازات ـمج  )ب( بنـد  اسـتناد ه ب

 هاي عمومی و انقالب در امور کیفـري  انون آیین دادرسی دادگاهق 265 ماده

 رابطـه  بـر  دایـر  .ي.ع و .ت همگـی  .س و .ن و .ح متهمین اتهام درخصوص

ـ  دادگاه به رسیدگی جهت و نقض ،مذکور رأي ،نامشروع  دادگـاه  عـرض  مه

  .شود یم ارجاع تجدیدنظرخواسته رأي صادرکننده

  نقد و بررسی  .2

  مل است:أاین دادنامه نکات ذیل قابل ت درخصوص

گیري خاصی نسبت به تعزیـرات  تسخ ،، شکی نیست که قانونگذار کیفرياوالً

قانون مجازات اسـالمی   115ماده  2زیرا تبصره  ،منصوص شرعی درنظر گرفته است

هـاي معافیـت   ت تعزیرات منصوص شرعی را از شیوه، صراحتاً مجازا)1392مصوب (

 )الـف (و بندهاي  7ماده  )ب((موضوع بند  از کیفر مانند ممنوعیت مجازات مضاعف

ن همـا  45یا  39قانون مجازات اسالمی) یا احراز شرایط موضوع ماده  8ماده  )ب(و 

ق.م.ا)، تعلیق اجراي مجـازات   40قانون، همچنین تعویق صدور حکم (موضوع ماده 

 93و  92اد وق.م.ا)، تخفیف مجازات اطفال و نوجوانان (موضوع مـ  46(موضوع ماده 

م بـا احـراز نـدامت و    أق.م.ا) و توبه تـو  105ق.م.ا)، مرور زمان تعقیب (موضوع ماده 

ه اسـت. اگرچـه اتخـاذ ایـن     ، مستثنی کـرد ق.م.ا) 115ده اصالح مرتکب (موضوع ما

سیاست کیفري با اصول حاکم بر نظام اصالح و بازپروري مغـایرت آشـکار دارد، امـا    

طور خاص بررسی امکان یا عدم امکان کسر مـدت بازداشـت   هموضوع بحث حاضر، ب

دیـوان بـه عـدم امکـان     ي أموقت از مجازات تعزیري منصوص شرعی است که در ر

  داده شده است. يکسر مجازات رأ

 بـه  نظـر «... مقرر شده است:  عالی کشوردیوان 24ي قضات شعبه ، در رأاًیثان

 تبصره استناده ب باشد یم منصوصه تعزیرات جزء ،نیمتهم تعزیري محکومیت کهنای

ـ ...».  باشـد  ینمـ  تبـدیل  و تخفیف قابل اسالمیانون مجازات ق 115 ماده 2 نظـر  ه ب

گونه کـه مبـرهن اسـت نهادهـاي     دفاع نباشد، زیرا همانرسد این استدالل قابل  می

کیفري مانند تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعویق صـدور حکـم و غیـره از یـک     



  109/  یادداشتی بر رأي صادره در موضوع عدم کسر مدت ... 

طرف معناي حقوقی متمایز و مشخصی دارند و از طرف دیگر، مسـتند قـانونی ایـن    

 موضـوع  ،نهادهاي اصالحی و تربیتی نیز مجزاست. درواقع، تخفیف و تبدیل مجازات

که در مقام بیان و  115 ماده 2قانون مجازات اسالمی است و تبصره  38و  37اد وم

عی در تخفیـف  از این مواد قانونی یاد نکرده است. بنابراین، قانوناً من باشدتصریح می

  م تعزیري منصوص شرعی نیست.یا تبدیل مجازات جرای

علیه، ضایی محکومرسد کسر ایام بازداشت موقت از مجازات ق، به نظر میثالثاً

در زیـرا در تخفیـف یـا تبـدیل مجـازات،       ،مصداق تخفیف یا تبدیل مجازات نباشـد 

علیه باشیم و با رعایت تناسب و مصلحت محکومجستجوي فردي کردن مجازات می

شـود. بـه عبـارت دیگـر، در     تخفیف توسط مقام قضایی، اعمال میو با احراز جهات 

مختـار   ،يأالزام قانونی وجود نـدارد و قاضـی صـادرکننده ر    ،اعمال تخفیف مجازات

یـا آن را بـه    است در راستاي اهداف اصالحی نظام کیفري از میزان مجازات بکاهـد 

تبـدیل نمایـد. بـدیهی اسـت      علیـه باشـد  تر به حال محکـوم نوعی دیگر که مناسب

ب اسـتحقاق  علیـه، از بـا  ماهیت کسر ایام بازداشت موقت از مجازات قضایی محکوم

از اصـل   ،زیرا مجازات نیز مانند جرم أي،قانونی اوست نه اختیار قاضی صادرکننده ر

قانون مجازات اسالمی مقـرر   13ماده  ،کند. در این خصوصقانونی بودن تبعیت می

مینی و تربیتی و اجراي آنها حسـب مـورد   أحکم به مجازات یا اقدام ت«داشته است: 

ه در قانون یا حکم دادگـاه مشـخص شـده اسـت تجـاوز      نباید از میزان و کیفیتی ک

د موجـب  و تعدي از این مقرره از روي عمـد یـا تقصـیر باشـد حسـب مـور      ..» .کند

علیه بیشـتر  الزام قانونی به عدم مجازات محکوم مسئولیت کیفري و مدنی است، لذا

ـ       ه از مجازات قانونی، مانع از تلقی کسر ایـام بازداشـت موقـت از مجـازات قضـایی ب

ي أایـن اسـاس، عبـارت مـنعکس در ر     عنوان تخفیف یا تبدیل مجـازات اسـت. بـر   

  عالی کشور را باید حمل بر مسامحه کرد.دیوان

، تفسیر به نفع متهم مانع از توسعه سیاست کیفري سختگیرانه مـنعکس  رابعاً

شده در مقام بیان بوده و خالف اصل، قاعده است. تبصره یاد 115ماده  2تبصره در 

ام مراجعـه  لذا در مواردي که تصریح وجود ندارد باید به مقررات ع کرده است،وضع 

کـه ذیـل فصـل     باشدمی 28، ماده 115ماده  تبصرهشده در کرد. یکی از موارد نهی
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نحـوه تعیـین و اعمـال    «عنـوان   تحـت  یاسـالم  مجـازات  قـانون از بخش دوم سوم 

ایـن قـانون و سـایر قـوانین     ر در کلیه مبـالغ مـذکو  «مقرر داشته است:  »هامجازات

سـه   وسیله بانک مرکزي هرشده بهت نقدي، به تناسب نرخ تورم اعالمجمله مجازااز

تعـدیل و درمـورد    ،بار به پیشنهاد وزیر دادگستري و تصویب هیأت وزیران سال یک

آنچه در این ماده قانونی ». گردد االجراء می شود الزم میاحکامی که بعد از آن صادر 

الزام به تعدیل مبالغ نقدي متناسب با نرخ تورم بانک مرکزي هـر  «موضوعیت دارد 

مـدت  «قانون مجازات اسالمی مقـرر داشـته اسـت:     27است. ماده  »سه سال یکبار

حـبس   االجـراء  زمموجب حکم قطعـی ال ، به شود که محکوم روزي آغاز می از  ،حبس

علت اتهـام یـا اتهامـاتی کـه در       که فرد، پیش از صدور حکم به گردد. درصورتی می

مـدت بازداشـت قبلـی در حکـم محاسـبه       ونده مطرح بوده بازداشت شـده باشـد  پر

هـر   ، شالق تعزیري یا جزاي نقـدي باشـد  مجازات مورد حکم کهدرصورتیشود.  می

انچـه  ) ریال است. چن000/300هزار (اشت، معادل سه ضربه شالق یا سیصدروز بازد

ترتیب نسبت بـه حـبس، شـالق و جـزاي نقـدي محاسـبه         مجازات متعدد باشد به

قـانون مجـازات    28و  27واد و مـ  115ماده  2مان تبصره أبا مالحظه تو». گردد می

زداشت موقت در ، الزام به محاسبه ایام با27شود که موضوع ماده آشکار می اسالمی

در مجازات تعزیرات منصوص شـرعی  علیه است و اعمال آن حکم محکومیت محکوم

موضـوع حکـم اسـتثنایی     »بارتعدیل مبالغ هر سه سال یک«بلکه  ،نهی نشده است

  باشد.می 115ماده  2تبصره 

  يریگجهینت

 درخصـوص رسد با وجود سیاسـت کیفـري سـختگیرانه قانونگـذار     به نظر می

مجازات تعزیرات منصوص شرعی، کسـر ایـام بازداشـت موقـت از مجـازات قضـایی       

قـانون   13تعزیرات منصوص شرعی الزامی اسـت و تخلـف از آن مسـتند بـه مـاده      

  مجازات اسالمی موجب مسئولیت است.


