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چکیده
)پژوهش حاضر با هدف بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقالب اسالمی
 که با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوا قوانین کیفری و مجازات زنان در قبل و بعد از انقالب اسالمی.انجام شد
 کتابخانهای و اسنادی بود که در زمینه مجازات زنان با، ابزار گردآوری اطالعات این مطالعه مروری،قیاس شده است
 با مراجعه به این منابع سعی گردید تا مولفههای مسئله.تکیه بر منابع قانون مجازات اسالمی ایران بررسی شد
.مربوطه استخراج و فیشبرداری شود و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
 به، که ابتدا با مراجعه به قانون، مبتنی بر قانون مجازات اسالمی است، از نوع توصیفی، کیفی،روش انجام این تحقیق
 سپس با استفاده از،تعریف مجازات و سپس به تشدید و تخفیف مجازات و مؤلفه های گوناگون مرتبط پرداخته شد
.تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل اطالعات صورت گرفت
 حرکتها و تالشهایی از، مجموعه ای از اقدامات، ارتقاء و منزلت زنان ایران،نت ایج نشان داد که در جهت حفظ
.ابتدای پیروزی انقالب اسالمی به منظور اصالح و بهبود قوانین مرتبط با زنان در همه سطوح صورت گرفته است
قانون،  تشدید،  تخفیف،  جرم،  زنان، مجازات: کلید واژگان
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An Analysis of the concessions to and severities in penalties for women in the
Iranian Penal Code (pre and post- Islamic Revolution)
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Abstract
This study aimed to investigate the concessions to and severities in penalties for
women in Iranian Penal Code (pre and post- Islamic Revolution). This research was
conducted using qualitative content analysis of the Penal Code to compare pre and
post-revolutionary penalties imposed on women. Data was collected through a
literature review of sources from libraries and documents in the context of Iran's penal
code penalties for women. The purpose of reviewing this resource was to extract the
elements of relevant disputes, to take notes, and then analyze them. This study
employed a qualitative descriptive method of research based on the Islamic Penal
Code which started with a review of the code, providing definitions of the penalties,
followed by a discussion on the concessions to and severities in penalties and an
identification of various elements of relevant disputes and finally the collected data
was analyzed by means of content analysis. The results showed that in order to
maintain and promote the status of women in Iran, a set of actions, movements and
efforts has been made in order to improve laws related to women at all levels from the
beginning of the Islamic Revolution.
Keywords: penalties, women, crime, concessions and severe penalties, Penal Code.
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مقدمه
قضات با در نظر گرفتن شدت و نحووه جورم ارتکوابی ،اوضواع و احووال حواکر بور شورایط و نیوز
شخصیت مجرم ،سعی در متناسب کردن جرم و مجازات و به عبارت دیگور اعموال «اصول فوردی
کردن مجازاتها» دارند که قانونگذار حدود و ثغور مجازاتها را بیوان کیفیوات مخففوه و مشودده
جرایر تعیین نموده است (آخوندی .)16:5195 ،تأثیر جنسویت در علووم جنوایی را در دو مقولوه
مجزا میتوان بررسی نمود ،یکی نقش آن در بزهکاری و دیگوری توأثیری کوه در حقووق کیفوری
دارد ،مقوله اول مرتبط با جرمشناختی بوده و از تفاوتهای موجود در بزهکاری موردان و زنوان و
علل آن مباحثی مطرح میشود .اما در حقوق کیفری بحث از تفاوتهای بین زنان و مردان اسوت.
در مقوله اخیر به نظر میرسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی اسوت یکوی عنواوین مجرمانوه،
بدین معنا که برخی جرایر مختص مردان بوده و برخی را فقط زنان میتوانند مرتکب شووند دوم
مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحوث سووم بوه
مجازاتها اختصاص دارد .در هر یک از ایون مقولوه هوا مویتووان بوک بوار نقوش جنسویت را در
بزهکاری و بوار دیگور در بوزهدیودگی بررسوی نموود (والیتوی .)1 :5166 ،تردیودی نیسوت کوه
تفاوتهایی در ساختار طبیعی زن و مرد وجود دارد که خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی
و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد و الزمه حقوق فطری و انسانی زن و مرد عدم تشوابه آنهوا
در پارهای از حقوق و تکالیف است (اخوت.)5 3:5161 ،
در مواردی از جرایر تخفیفاتی برای زنان نسبت به مردان وجود دارد که بعضی از این مجوازاتهوا
در بعضی موارد ،با توجه به شرایط و حاالت خاص زنان با تاخیر انجام میشود که میتوان آنها را
نیز نوعی تخفیف در حق زن دانست که آن حاالت و شرایط گاهی به دلیل جنسیت او و گاهی به
دلیل مادر بودنش و گاهی مواقع نیز بعضی از مجازاتها اصالً متوجه زنان نمیباشد و آنان از کیفر
آنها معاف هستند(والیتی .)18:5166 ،اما آن چه مسلر است تفواوتهوای جنسویتی بیشوتر در
حیطه تخفیف مجازاتها مطرح است و در بحث تشدید مجازات معموالً قانونگذار به صوورت عوام
مسئله را مورد توجه خود قرار میدهد .لذا حتی اگر به قوانین دو دوره مزبور نگاه شود میتوان به
وضوح این امر را دید اگر چه در نهایت تشدید مجازاتها با توجه به اصوول حواکر بور آن بیشوتر
معطوف به مردان است(والیتی.)11:5166 ،
مقررات کیفری ایران در مقوله مجازاتها اولین بار در ماده  69قانون مجازات عمومی مصوب سال
 5186تبعیض مثبت را پیشبینی نمود .مطابق این ماده «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از
شصت سال است و هرچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکور اعودام جواری نمویشوود و
استثنای مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد ،مگر این که حکر برای ارتکاب به قتول
عمدی صادر شود»(اخوت.)561:5161،
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مطابق این حکر ،به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زنها از امتیازی نسبت به مردان
در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند .در ادامه تحوالت قانونی ،ایون امتیواز در
اصالحات قانون مجازات عمومی  511نسخ گردید و به گونهای مواردی نسبت به زنان امتیوازاتی
باقی ماند (دانش.)95:5166،
پس از انقالب اسالمی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد ایون اسوتثناتات موواردی
اضافه شد و به همین علت در هر حال قانونگذار این تفاوتها در مجازاتهای حد و قصاص دیوده
میشود و در تعزیرات کرتر چنین مواردی دیده میشود(اخوت.)566:5161،
حقوق کیف ری ایران قبل از مشروطیت تابع مقررات مذهبی ،احکوام حاکموان شورع ،فرموانهوای
شاهان و والیان و عرفهای نانوشتهای بود که در میان نهادهای قضایی سیاسی و اجتماعی جریان
داشت که پس از نهضت مشروطه و با توجه به اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی و حاکر شدن
قوانین و مقررات مدون ،شرایط خاصی پیدا نمود اگرچه باید اشاره نموده که با توجوه بوه قوانون
اساسی و متمر آن اصول اسوالمی بوودن قووانین و مقوررات موورد نظور و تأکیود بوود(آخونودی،
.)16:5195
بیان مسأله
نظر به تفاوتهوای چندجانبوه موردان و زنوان از جملوه تفواوتهوای فیزیولووژی ،روانشوناختی و
جامعه شناختی ،باید تدابیر و مقررات الزم در زمینه ی تخفیف و تشدید مجازات زنوان در حقووق
کیفری ایران اتخاذ و گسترش یابد چرا کوه حمایوت از زنوان منتهوی بوه اسوتقرار محویط سوالر
اجتماعی میشود.
اصل تساوی مجازاتها بیشتر نظری است تا عملوی و اصول تسواوی را شورایط گونواگون شوخص
مجرم و موقعیت اجتماعی او ،اختیارات قاضوی ،افکوار عموومی و بسویاری مسوایل دیگور محودود
می کند ،به طوری که ممکن است سرنوشت دو مجرم که جرم واحدی را مرتکوب شودهانود در دو
شوووعبه دادگووواه کیفوووری تفووواوت چشووورگیوووری داشوووته و مجوووازات متفووواوتی را متحمووول
شوند(دانش.)35:5166،
یکی از مهرترین مسایلی که در دادرسیهای کیفری و در مرحلهی تعیوین مجوازات موورد توجوه
قرار مجازات میگیرد ،موضوع تخفیف و تشدید مجازات اسوت .قاضوی کیفوری در راسوتای اصول
فردی کردن مجازاتها سعی میکند بوا در نظور گورفتن شورایط و ویژگویهوای موتهر ،مجوازات
متناسبی را در مورد او تعیین نماید .در ایون راسوتا اختیواراتی کوه در زمینوه تخفیوف و تشودید
مجازاتها در قوانین جزایی پیشبینی شده است از مهرترین ابزارهایی است که در جهت تعیوین
مجازات متناسب به قاضی کمک میکند(دانش.)96:5166،

قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ،تعلیق مجوازات،
تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونیها در راستای دسوتیابی بوه
هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادالنه دارد(اخوت.)516:5161،
آن چه مسلر است در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل مالحظه اسوت ،کوه بوه عنووان
مصداق میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
الف – در بحث حدود در موارد زیر نسبت به زنان تخفیف و ارفاق در نظر گرفته شده است:
 )5بر مجنونه زانی حد جاری نمیشود.
) در زنای بکر ،مرد عالوه بر صد تازیانه ،تبعید شده و سر او تراشیده میشود ،اما زن صورفاً حود
جلد میخورد.
 )1در زنای اکراهی اعر از محصن و غیرمحصن مکره به قتل محکوم میشوود ،اموا اگور زن مکوره
غیرمحصنه باشد صد تازیانه میخورد.
ب – در بحث تعزیرات
 )5در مواد  9 1 ،9و  9 6قانون مجازات اسالمی ،در بحث سقط جنین از زنان به تبع جنین،
حمایتهایی مقرر شده است.
) مواد  955و  96قانون مجوازات اسوالمی ،در خصووص مزاحموت علیوه بوانوان و نفقوه زنوان
مقرراتی جهت حمایت از آنان وضع نموده است.
 )1مواد  351و  359قانون مجازات اسالمی (موضوع جرایر ناشوی از راننودگی) در موقعیوتهوای
خاص زنان را مورد حمایت قانونگذار قرار داده است.
ج – در بحث قصاص قانونگذار در مواردی نظیر حامله بودن مجرم زن قایول بوه تخفیفواتی شوده
است (زراعت.) 5:5135،
از این رو در تحقیق پیشرو سعی براین است تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط
به ویژه منابع فقهی ،ضمن شناسایی عناوین و مسایل گونواگون کوه تأثیرپوذیر از جنسویت بووده
است ،عوامل تخفیف و تشدید مجازات زن در حقوق کیفوری ایوران قبول و بعود از انقوالب موورد
بررسی ،تحلیل و مقایسه قرار گیرد.
چارچوب نظری
مجازات
واژه مجازات از باب مفاعله و ریشه آن «جزی ،یجزی ،جزاء» است در کتب لغت به معنای پواداش
دادن کیفر دادن ،سزای عمل کسی را دادن و هرچنین مکافات آموده اسوت (معوین.)35:519 ،
ابوالهیثر گفته است که واژه جوزاء و مجوازات هور در پواداش و هور در کیفور و عوذاب اسوتفاده
میشود ،زیرا معنای مقابله و تقابل میدهد .در مجمعالبیان واژههای جوزاء ،مکافوات و مقابلوه در
یک معنی آمدهاند و گفته شده است که چون مابعودش «بواء و علوی» آیود بوه معنوی مکافوات و
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مجازات است  .مجازات از منظر یکی از حقوقدانان به شرح ذیل میباشد :مجوازات ،عبارتسوت از
تنبیه و کیفری است که به مرتکب جرم تحمیل میشود (آشوری ،محمد فتحی.)95:5166 ،
منظور نویسنده استفاده از واژه ی جزاء از دیدگاه مجمع البیان است و منظوور از پواداش در ایون
تحقیق از معانی به کار گرفته شده از ابوالهیثر به آریه گرفته شده است.
فلسفه مجازات از منظر شهید مطهری
استاد مطهری در یک تقسیربندی مجازاتها را این گونه تقسیر میکنند .مجازات بور سوه گونوه
است:
 )5مجازات قراردادی (تنبیه و عبرت) ) ،مجوازاتی کوه بوا گنواه رابطوه تکووینی و طبیعوی دارد
(مکافات دنیوی)
 )1مجازاتی که تجسر خود جرم است و چیزی جدا از آن نیست (عذاب اخروی).
ایشان سه هدف برای کیفرهای اسالمی یادآور میشود.
)5جلوگیری از تکرار جرم به وسیله خود مجرم با دیگران ،از راه ترس و وحشوتی کوه کیفور دادن
ایجاد میکند به همین جهت میتوان اینگونه مجازاتها را تنبیه نامید.
) تشنگی و تسلیخاطر ستمدیده و این در مواردی است کوه گنواه از نووع جنایوت و تجواوز بوه
دیگران باشد .ایشان یادآور میشوند که حس انتقامجویی و تشفی خاطر در بشر بسیار قوی اسوت
و در دورههای ابتدایی و جامعههای بدوی قویتر بوده است ،اگر انسان بزهکار را از راه قانون کیفر
نکنند ،تباهی و فساد بسیاری در جامعه پدید میآمد.
 )1وجود قانون های جزایی برای تربیت بزهکاران و برقراری نظر در جامعه ،ضروری و الزم است و
هیچ چیز دیگر نمیتواند جانشین آن گردد(اخوت.)61:5161 ،
فلسفه مجازات از منظر ابنخلدون
ولیالدین عبدالرحمن بن خلدون «  686-31ق» در بررسیهای خود دریافت که بیان
پدیده های اجتماعی پیوند متقابل است که در مطالعات اجتماعی باید بدین ارتباطها و
پیوستگیها در جامعه پی برد .او به جای بررسی رخدادها ،در پی چرایی آنهاست .چنین باوری
وی را تا مرز دستیابی به قلمرو آغازین «علر العمران» و دریافتی جامعهشناسانه از رویدادها
نزدیک میکند .ابنخلدون در بررسیهای خود به چگونگی پیدایش و افول دولتها و تبیین
شهرنشینی و زمینههای پیدایش جرایر توجه فراوانی دارد ،زیرا انسان را موجودی متفکر و
اجتماعی میداند که در رابطه مستمر با دیگران است .این رابطه دوسویه به شکلگیری ساختار
اجتماعی و سیاسی میانجامد (دانش.)36:5166 ،

مختصات نظام جزایی ایران در دوره مشروطیت
متن اصلی قانون مجازات عمومی سال  5186که اساس نظام کیفری ایران در عصر مشروطیت
محسوب میشود ،از قانون جزای سال  5658فرانسه اقتباس شده است .هدف این قوانین ارعاب
برای بازداشتن و جلوگیری از ارتکاب جرم است(دانش .)35:5166،تدوینکنندگان قانون مجازات
عمومی ،علی رغر تصریح متن مادة اول قانون مجازات عمومی در خصوص تبعیت از موازین
کیفری اسالم – مبتنی بر اینکه « جرمهایی که موافق موازین اسالمی تعقیب و کشف شود ،طبق
حدود و قصاص و تعزیرات در شرع مجازات میشود» (آخوندی.)65:5195 ،
مشخصات دادرسی کیفری در عصر مشروطیت
قانون اصول محاکمات جزایی با قانون آیین دادرسی کیفری سال  5118هجری قمری کشور که
مشتمل بر  189ماده است ،نخستین قانون دادرسی کیفری آزمایشی و موقت است که  658مادة
آن ،از طرف وزارت دادگستری تهیه و برای تصویب به کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی،
پیشنهاد شده بود.
این قانون مشتمل بر یک مقدمه و شش باب به شرح زیر است :
باب اول  :در مقررات مربوط به کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی
باب دوم  :در جلب به محاکمه و دادرسی کیفری
باب سوم  :در تشکیالت و صالحیت دادگاههای جزایی
باب چهارم  :در طریقة فرجامخواهی از احکام جزایی
باب پنجر  :در اعادة دادرسی و تجدیدنظر از احکام جزایی
باب ششر  :در اجرای احکام جزا و هزینة دادرسی(زراعت.)65:5135،
تشدید
تشدید در لغت به معنی شدت بخشیدن و بدتر و سختتر کردن است معنای اصطالحی آن از
معنی لغوی اش دور نیفتاده است ،به نحوی که منظور از آن بدتر کردن وضعیت متهر در مرحلة
تجدیدنظر نسبت به مرحلة بدوی است (معین .)19:519 ،این تشدید میتواند مصادیق مختلفی
پیدا کند .افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که با توجه به وضعیت متهر،
نامناسب به حال وی باشد یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعادة آن به حالت سابق ،به عنوان
نمونه ،دادگاه متهر را به جای حبس به جزای نقدی محکوم کرده و دادگاه تجدیدنظر دوباره آنرا
به حبس تبدیل کند از مصادیق تشدید است .به طور کلی هر اقدامی که وضعیت متهر را نسبت
به مرحلة بدوی بدتر نماید تشدید تلقی میشود (نوریها.)15:5135،
عوامل تشدید مجازت
دسته اول  :از نظر وضعیت عمومی و خصوصی -5 :عوامل عمومی

 -عوامل اختصاصی
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 -5عوامل عینی

 -عوامل شخصی

دسته دوم  :از نظر وضعیت جرم یا مجرم :
الف) عوامل عمومی تشدید مجازات
این دسته از عوامل در قانون جزا عبارتند از تعدد جرم و تکرار جرم.
 )5تعدد جرم
تعدد جرم دو نوع است  :تعدد معنوی و تعدد مادی
الف) تعدد معنوی
مطابق ماده  69ق.م .ا تعدد جرم عبارتست از ارتکاب جرم واحد که دارای عناوین متعدد باشد ،
به تعبیر دیگر وحدت معنون و تعدد عنوان .
ب) تعدد مادی
گاهی جراتر متعدد ارتکابی از نظر وجود مادی و فیزیکی نیز متعددند  ،در چنین حالتی صور زیر
متصور است :
حالت اول  :جراتر متعدد متحد العنوان  :مانند چند فقره سرقت که در اینگونه موارد یک مجازات
با رعایت قواعد تشدید در نظر گرفته می شود  .در این حالت دادگاه می تواند به بیش از حداکثر
مجازات قانونی اقدام به صدور حکر نماید .
حالت دوم  :جراتر متعدد مختلف العنوان  :مانند سرقت  ،کالهبرداری  ،خیانت در امانت  ،که در
اینگونه موارد برای هر جرم یک مجازات در نظر گرفته می شود و از نظر اجرا مقررات کلی قانون
مجازات اسالمی اقتضا می کند که کلیه مجازات ها قابل اجرا باشد
حالت سوم  :مجموع جراتر دارای عنوان خاص باشد  :مثالً کسی که بدون گواهینامه با سرعت
غیر مطمئنه و با نقص فنی اتومبیل و با بی احتیاطی مرتکب قتل غیرعمدی می شود  ،هرچند
جراتر از نظر مادی متعددند و هرکدام جرم مستقل می باشند لکن مجموعه این جراتر تحت
عنوان قتل غیر عمدی ناشی از عدم رعایت مقررات در قانون مطرح شده است  ،در اینگونه موارد
ه مان مجازات مقرر قانونی که یکی بیش نیست اعمال خواهد گردید  ،قهراً مجازات مزبور یک
مجازات خواهد بود و قانونگذار خود کیفیت تشدید را در آن لحاظ نموده است.
) تکرار جرم
مقصود از تکرار جرم آن است که شخص پس از ارتکاب یک جرم و صدور محکومیت قطعی و
اجرای رأی دادگاه  ،مجدداً مرتکب جرمی شود  .از نظر قانونگذار این موضوع مشمول تکرار جرم
بوده و قاضی نسبت به جرم دوم قاعده تشدید مجازات را جاری خواهد نمود  ،چنانکه در ماده 66
ق.م.ا بدان اشاره شده است (اخوت.)96:5161 ،
روش شناسی
در این پژوهش هدف بررسی تخفیف و تشدید مجازات در زنان قبل از انقالب و بعد از انقالب
اسالمی است .این مطالعه مروری کتابخانه ای و اسنادی در زمینه مجازات زنان با تکیه بر منابع
قانون مجازات اسالمی ایران است که با مراجعه به این منابع سعی گردیده تا مولفههای مسئله

مربوط استخراج و فیشبرداری شود و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .روش انجام این
تحقیق ،روش کیفی از نوع توصیفی – تحلیلی مبتنی بر قانون مجازات اسالمی میباشد که با
مراجعه به قانون ابتدا به تعریف مجازات و سپس به تشدید و تخفیف مجازات و مؤلفههای
گوناگون که با این موضوع ارتباط دارند اراته شده است .با توجه به کتاب قانون مجازات و کتاب
های تفسیر قانون،حسن پیرنیا  ،سید نصراهلل تقوی ،ولیالدین عبدالرحمن بن خلدون و شهید
مطهری مفاهیر شدت و تخفیف مجازات زنان در حقوق کیفری ایران ،قبل و بعد از انقالب
مقایسه شده است.
یافته ها:
مقررات کیفری ایران در مقوله مجازاتها اولین بار در (ماده  )69قانون مجازات عمومی مصوب
 5186تبعیض مثبت را پیشبینی نمود .مطابق این ماده «در حق مردانی که عمرآنها متجاوز از
 98سال است و هرچنین کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکر اعدام جاری نمیشود و
مجازات آنها به حبس مجدد تبدیل خواهد شد ،مگر این که حکر برای ارتکاب به قتل عمدی
صادر شود» مطابق این حکر ،به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زنها از امتیازی
نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند .در ادامه تحوالت قانونی،
این امتیاز در اصالحات قانون مجازات عمومی  511نسخ گردید و به گونهای موردی نسبت به
زنان امتیازاتی باقی ماند(آخوندی.)51:5195 ،
اما مطلب قابل توجه در قانون مجازات مصوب سال  511در فصل نهر که به تخفیف مجازات و
سقوط تعقیب بدون در نظر گرفتن جنسیت است میباشد که به شرح ماده  61پرداخته می شود.
«در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف میتواند مجازات را کمتر از
میزانی که به موجب قانون باید حکر دهد بشرح ماده  69معین کند .کیفیات مخفف که ممکن
است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل )5 :گذشت شاکی یا مدعی
خصوصی ) ،اظهارات و راهنماییهای متهر که در شناخت شرکاء مؤثر میباشد  )1 ،اوضاع و
احوال خاصی که متهر تحتتأثیر آن مرتکب جرم شده )6 ،اعالم متهر قبل از تعقیب و یا اقرار او
در مرحله تحقیق )1 ،وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهر )9 ،اقدامات یا کوشش متهر به
منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن( .ماده  )69دادگاه میتواند در صورت وجود
کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را تخفیف دهد که به پنج مورد اشاره کرده است.
پس از انقالب اسالمی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی قانون جدید با کمی تغییر در سال
 5195به رشته تحریر درآمد و قوانین قبلی هر چنان به قوت خود باقی ماندند و به همین علت
اکثر این تغییرات در مجازاتهای حدی و قصاص دیده میشود و در تغییرات کرتر چنین دیده
میشود .سه قانون مذکور در سال  38با اصالحاتی در یک قانون جمع شد و قانون مجازات
اسالمی مصوب سال  5138شکل گرفت(دانش.)16:5166،
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قانون جدید برخی از مواد قانون سابق را دقیقاً به شکل گذشته حفظ کرده و در بعضی از مواد به
تغییرات جزیی مبادرت نموده و نسبت به بقیه به طور کلی تغییراتی داده و یا موادی را برای
اولین بار وضع نموده است .در مورد تغییرات کلی در این قانون در باب اول و مواد عمومی مواد 5
تا  55به موادهای شماره و  1و  55مواجه هستیر .در باب دوم مجازاتها و اقدامات تأمینی و
تربیتی (مواد  5الی  )68هستند که مهرترین تغییرات حاصله در این باب عبارتند از )5 :در
ایجاد مجازاتهای بازدارنده ) ،در احتساب کیفر حبس )1 ،در تبدیل مجازات )6 ،در تعلیق
مجازات و  )1در آزادی مشروط مجازاتهای مقرر در این قانون به پنج قسر که شامل حدود و
قصاص ،دیات ،تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است میباشند .اما در سال  5131قانون تعزیرات
و مجازاتهای بازدارنده با اصالحات و الحاقاتی به قانون مجازات اضافه شد و مدت اجرای آن ده
سال تمدید گردید .در فصل هجدهر این قانون مواد  955و  9و  916حاتز اهمیت
میباشند(دانش.)5 :5166،
اما قانون جدید مجازات اسالمی که در اردیبهشت  5به تصویب رسید حاوی نوآوریهای
بسیاری است گسترش دامنه مجازاتهای تکمیلی و تبعی ،مجازات شخص حقوقی و مجازاتها و
اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را میتوان از نکات برجسته این قانون دانست .عالوه
بر آن در این قانون تعلیق اجرای مجازات ،نظام آزادی مشروط ،نظام نیمه آزادی و بخصوص
مجازات جایگزین حبس مورد استفاده قرار گرفته است .در ادامه این بحث به طور کلی به مواردی
از نوآوریهای این قانون جدید پرداخته میشود(شامبیاتی.)55 :515 ،
عوامل اختصاصی تشدید مجازات
مقصود از این عوامل  ،اموری است که به تناسب وضعیت خاص مرتکب یا جرم  ،قانونگذار اجازه
تشدید داده است  .بر اساس آنچه که در حقوق جزا مطرح است عوامل اختصاصی بر دو دسته اند
:
 ) 5عوامل عینی ( مادی )
بدین توضیح که تحقق جرم در وضعیت خاص موجب تشدید مجازات خواهد بود مثالً قانونگذار
در بعضی از مواد قانونی نوع خاصی از برخورد را با بعضی از مجرمین پیش بینی نموده است
) عوامل شخصی
یعنی آن دسته از عواملی که به وضعیت شخص مرتکب یعنی وضعیت جسمانی  ،سنی یا جنسی
وی مربوط است .
تخفیف
تخفیف در لغت به معنی سبک کردن ،کاستن ،تسکین دادن و آرام دادن است .منظور از تخفیف
مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر
نماید(شامبیاتی.)551:515 ،

) تقسیمبندی مجازات تعزیری :
منظور از مجازاتهای تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد ،قصاص ،یا دیه نیست .جرم
بودن این اعمال و مجازات آنها در شرع بیان شده است و قانونگذار اسالمی با توجه به مقتضیات
زمان و مکان ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است .به موجب قانون جرایر تعزیری
در موارد ارتکاب محرمات شرعی (کارهایی که شرع آنها را حرام اعالم کرده است) یا نقض
مقررات حکومتی اعمال میشود .قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازاتهای تعزیری را در هشت
درجه تقسیربندی کرده است.
) افزودن برخی موارد در کتاب حدود :
افزودن جرایر «سبنبی» «بغی و افساد فیاالرض» به مجموعه قوانینی کیفری نوآوری است که
در قانون جدید اعمال شده است .منظور از حد سب نبی توهین به پیامبر(ص) است .حد بغی و
افساد فی االرض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی ،نشر اکاذیب و اختالل در نظام اقتصادی به
صورت گسترده را دربرمیگیرد .این جرایر به تازگی در قانون مورد اشاره قرار گرفتهاند و پیش از
این خبری از عناوین در قانون مجازات اسالمی نبود.
 )3نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال : 331
نسخ دارای دو نوع است  ،صریح و ضمنی وقتی صریحاً در یک قانون تأکید میشودکه قوانین
قبلی اعتبار خود را از دست دادهاند در این صورت با نسخ صریح روبهرو خواهیر شد .نسخ ضمنی
زمانی رخ می دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد .پس به این دلیل
که نمیتوان هر دو را با هر اجرا کرد باید یکی از انها را حذف کرد .در قانون جدید مجازات
تعدادی از قوانینی قدیمی مثل قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال  5115نسخ صریح
شده است .بنابراین از این به بعد اقدامات تأمینی و تربیتی یا در قالب مجازاتهای اصلی یا در
قالب مجازاتهای تکمیلی و تبعی – آن هر تنها در مورد افراد مسئول – اجرا خواهد شد.
 )4حذف مجازاتهای بازدارنده:
در قانون مجازات اسالمی قدیر مجازاتها به  1دسته شامل حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات و
کیفرهای بازدارنده تقسیر شده بودند .اما در قانون جدید ،قسر آخر آن مجازاتهای بازدارنده
حذف شد و تنها به چهار قسر دیگر باقی ماند .بنابراین از این پس مجازاتها به چها رگروه ذیل
تقسیر خواهند شد :حدود ،قصاص ،دیات ،تعزیرات.
 )1تقسیم دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر :
دیه به دو نوع مقدر و غیرمقدر تقسیر شده است .دیه مقدر مال معینی است که در شرع اسالم
به سبب جنایت غیرعمدی بر جسر انسان یا جنایت عمدی (در مواردی که به هر جهتی قصاص
ندارد) در نظر گرفته شده است .دیه غیرمقدر یا ارش دیهای است که میزان آن در شرع تعیین
شده است.
 )6تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک :
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همه حبسهایی که حداکثر مدت آنها بیش از  1سا ل است به حبس تعزیری موقت درجه یک
(زیر  18سال) تبدیل میشود .بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریر به حبس
درجه یک که مدت آن زیر  18سال است تبدیل میشود.
 )7مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :
مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسانها نیست زیرا قانون مجازات اسالمی
جدید در ماده  8برای اشخاص حقوقی (شرکتها و نهادها و مؤسسات دولتی یا خصوصی) نیز
مسئولیت کیفری در نظر گرفته است .یعنی از این به بعد شرکتها و مؤسسات هر درست مثل
افراد در صورت ارتکاب جرمی مجازات خواهند شد .بنابراین چنانچه شخص حقوقی براساس ماده
 56قانون جدید مجرم شناخته شود عالوه بر مجازات شخص حقیقی ،شخص حقوقی که جرم را
مرتکب شده است حداکثر تا سه مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد.
 )5انحالل شخص حقوقی ) ،ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایر یا
حداکثر برای مدت  1سال )1 ،م منوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایر یا
حداکثر برای مدت  1سال )6 ،ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای  1سال )9 ،جزای
نقدی )3 ،مصادره اموال )6 ،انتشار حکر محکومیت توسط رسانهها.
 )8نظاممند شدن مجازات تکمیلی :
طبق قانون مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده میشود و برای تکمیل
مجازات اصلی اعمال میشود .در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه میتواند فردی را
که به حد قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه  9محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در
قانون مجازات متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از
مجازاتهای مذکور در ماده  1محکوم کند (مجازاتهای تعزیری در قانون جدید به هشت درجه
تقسیر شدهاند) این مجازات عالوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود .به طور
مثال اگر فرد سابقهدار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارتهای وی
میتواند عالوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازاتهای مذکور در ماده 1
نیز محکوم کند.
 )1نظاممند کردن مجازاتهای جایگزین حبس :
مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسالمی در یک بخش مجزا تدوین شده
است .به این ترتیب کیفرهای مزبور نظاممند شده است.
 ) 1نظام مند شدن تخفیف مجازات ها:
در قانون جدید مجازات اسالمی موضوع تخفیف مجازات ها نظام مند شده است دیگر دادگاه ها
نمی توانند مجازات تعزیری را به هر صورتی که می خواهند تخفیف دهند .بنابراین دادگاه ها
برای تخفیف مجازات باید در چارچوب خاصی که در ماده  19قانون جدید بیان شده است اقدام

کنند .در توضیح مقررات تخفیف مجازات ها باید گفت که قانون با تحقق شرایطی به قاضی اجازه
داده است که در مجازات مجرم تخفیف هایی را اعمال کند (نوریها.)96:5135،
آنچه که مسلر است در قانون جدید با نوآوری هایی هر در مقوله زنان مواجه هستیر که به شرح
زیر می باشد:
 )5سن مسئولیت کیفری دختران
) مجازات تجاوز جنسی :در این ماده بیان شده هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد
در حال بیهوشی ،خواب ،مستی ،زنا کند رفتار او در حکر زنای به عنف است .مهرترین نکته
مثبت این ماده آن است که عالوه بر اکراه و اجبار و فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر
مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات
جنسی را گسترش داده است .هر چند متأسفانه با توجه به آن که سن بلوغ قانونی در دختران 5
سال است ،این حمایت دایره سنی محدودی را دربرمیگیرد .نکته قابل توجه دیگر در اصالحات
صورت گرفته ،در نظر گرفتن خسارتهای مادی تحت عنوان مهرالمثل و ارش البکاره برای زنی
که مورد تجاوز قرار میگیرد .در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بوده.
 )1دفاع مشروع :دفاع زنان از خود در برابر تعرضهای جنسی که منجر به قتل یا آسیب متجاوز
شود در قانون ایران در قالب دفاع از ناموس مورد پذیرش قرار گرفته است هر چند ابهام و
نامشخص بودن شرایط مندرج در آن موجبی بود تا در اکثر موارد دفاع زنان مورد پذیرش قرار
نگیرد و حقوق آنان ضایع گردد .قانون جدید بدون آن که در جهت روشن شدن موارد مبهر این
ماده کوششی کند ،با ایجاد شرطی جدید وضعیت دفاع در برابر متجاوز جنسی را با دشواری
بیشتری روبهرو کرده است .در بند سوم ماده  519عنوان شده خطر و تجاوز نباید به سبب اقدام
آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت گرفته باشد .واژه اقدام آگاهانه در حقیقت داللت
بر قانونی کردن رویه قضایی موجود در پرونده های تجاوزهای جنسی دارد که دفاع از زنان از خود
در برابر مهاجر را تنها زمانی مشروع به حساب میآورد که رفتار زن در ارتباط با متجاوز و شرایط
منجر به تجاوز ،منطبق با تعاریف موجود در قانون شرع و عرف باشد.
 )6دیه زن  :دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده گرفته میشود .در قانون
جزای ایران دیه زنان نصف دیه مردان است ،البته در قانون جدید دیه زن کامل محاسبه میشود
و مابهالتفاوت دیه مرد از محل تأمین صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود .پیش از
این برابری میزان دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی محقق شده بود.
 )1اجرای حدر رجر :در قانون مجازات سابق سه نوع مجازات شامل اعدام ،رجر و شالق برای
انواع زنا مشخص شده بود از جمله در ماده  61مواردی که در آن حد زنا رجر است ذکر شده و
مواد  56تا  583کیفیت اجرای رجر را بیان نموده است .رجر در لغت به معنای کشتن با سنگ
است در اصطالح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکومعلیه سنگسار میشود.
(تبصره  ،6ماده ) 5-1
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 )9قصاص به سبب سقط جنین :قانون مجازات اسالمی در کتاب پنجر خود تحت عنوان تعزیرات
و مجازاتهای بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته براساس ماده  9قانون مزبور هر کس
عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد عالوه بر
پرداخت د یه یا قصاص برحسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد .قانون
جدید مقرر داشته سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و
محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد طبق مقررات تعزیر
میشود.
 )3دیه افضاءِ :یک گام مثبت دیگر به نفع زنان میباشد در قانون جدید صدمه وارد کردن به زن
در حین مقاربت تحت عنوان افضاء جرمانگاری شده و مردی که در حین این رابطه باعث آسیب
به زن شود محکوم به پرداخت دیه خواهد شد (نوریها.)36:5135،
بحث و نتیجه گیری
به منظور بحث و بررسی بیشتر قوانین مجازات و تشدید قبل و بعد از انقالب اسالمی به تفکیک
سال های وضع قوانین ،موارد قانونی مقایسه می شود.
قانون مجازات مصوب سال  : 314در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل مشروطه چندان
قاعده مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود ،هرچند در برخی از ادوار احکام جزایی
اسالم به گونة جزیی و در مناطقی خاص اجرا میشد .پس از اعالن مشروطه در سال  51 6ه.ق
برای رسیدگی به امور کیفری ،در تشکیالت عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به سبب نبودن
قوانین جزایی شکلی ،مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضای محکمه انجام میدادند .با
تصویب قوانین اصول تشکیالت عدلیه یعنی محمه صلح محکمه ابتدایی و محکمه استیناف ،به
ترتیب به خالفها و جنحههای کوچک و جنحههای بزرگ و جنایات رسیدگی شود(خزاتی،
.)565:5193
قانون مجازات مصوب سال  : 33قانون مجازات عمومی اصالحی (  )511مشتمل بر پنجاه و
نه ماده و سی و شش تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسیده است .یکر:
عناوین حبس با اعمال شاقه – حبس مجرد – حبس تادیبی – حبس تکدیری ذکر و پیشبینی
شده بود ،در حالی که عمالً انواع حبسهای مذکور به یک نحو و با نظام واحدی اجرا میگردید .با
توجه به این واقعیت عملی ،الیحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع
حبس جناتی و جنحهیی صحبت مینماید(نوریها.)63:5135،
دوم – با توجه به مباحثات و اختالفنظرهاتی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد،
بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه ،بین حقوقدانان وجود داشت ،اقدام
تدوین کنندگان الیحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی ،بطور کلی و تا حدود زیادی حل
مشکل نموده است.

سوم – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد  6و  51و  55قانون مجازات عمومی و
بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیشبینی شده است ،در الیحه جدید عنوان و مکان
مخصوصی دارد(خزاتی.)65:5193 ،
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  : 36این قانون که مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و
هشت تبصره بود طبق اصل هشتادوپنج قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس
شورای اسالمی رسید الف) قانون حدود و قصاص مصوب ( )5195/9/1کمیسیون امور قضایی
مجلس شورای اسالمی که به صورت آزمایشی برای  1سال تصویب شد .قانون تعزیرات مصوب
( )519 /1/56و قانون مربوط به دیات مصوب ( )5195/5/ 6کمیسیون امور قضایی که شبیه بند
الف به صورت آزمایشی برای  1سال تصویب شد .تصویب مواد عمومی قانون در تاریخ
( )5195/3/ 5به صورت آزمایشی به مدت  1سال در قانون راجع به مجازات اسالمی بخش مواد
عمومی آن ،به شکل تقریبی بیشتر عنوانهای قانون مجازات عمومی سال  511حفظ گردید ،در
عین این که نوع مجازاتها تفاوت پیدا کرد و نهادهای جدیدی مثل آزادی مشروط که در دهة
سی در قوانین دیگر تصویب شده بود به مواد عمومی قانون راجع به مجازات اسالمی راه پیدا
نمود .در بارة تعزیرات نیز قانون تقریباً کلیه قوانین جراتر  511را حفظ نمود و مجازاتهای
تعزیری را مشابه مجازاتهای جنحهای که در سابق بود مقرر نمود .هر چند تقسیربندی جراتر به
جنایات ،جنحه و خالف که در قانون سابق آمده بود کنار گذاشته شد (خزاتی.)585:5193 ،
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  : 371قانون جدید از نظر شکلی چه در زمینه
تقسیربندی مطالب و چه در نحوه نگارش از نظمی تقریباً بیشتر و دقیقتر برخوردار است ،به
عالوه با توجه به تغییرات حاصل در قانون اساسی این قانون نیز به ضرورت خود را با این تغییرات
هماهنگ کرده است و باالخره مواد قانون از  65ماده به  9رسیده است .در ظاهر امر به نظر
میرسد که مواد زیادی به قانون مجازات اضافه شده در حالی که در واقع امر چنین نیست و
تهیهکنندگان قانون در غالب موارد با حذف تبصرههای قانون سابق و جانشین کردن آنها با مادة
مشخصی تعداد مواد را به  9رسانیدهاند که البته نمیتوان اضافه شدن مواد و یا بندهای
محدودی را نیز نادیده گرفت(نوریها.)53:5135،
قانون مجازات اسالمی مصوب سال  : 31اهر این قانون درجهبندی مجازاتها ،تعلیق و
معافیت از مجازات و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ،پذیرش توبه بعضی جراتر تعزیری،
قاعده دراء و مسئولین کیفری اشخاص حقوقی میباشد .یکی از این نوآوریها امکان تعلیق اجرای
مجازات ضمن تحمل حبس است درگذشته تعلیق مجازات در زمان صدور حکر امکانپذیر بود،
اما طبق قانون جدید ،قاضی می تواند ضمن اجرای حبس ،مشروط به شرایطی حکر به تعلیق
مجازات را صادر کند .ولی برای جرایر امنیتی مجازاتها را تشدید کرده و آنها را قابل تعلیق
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ندانسته .هر چنین در مورد آزادی مشروط قبالً نیمی از مجازات برای همه مجازاتها شرط شده
بود اما در قانون جدید در مواردی ،یک دوم و یا یک سوم مجازات باید تحمل شود تا زندانی
بتواند از آزادی مشروط استفاده کند .ضمن این که احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از
مجازات شالق و جزای نقدی نیز پذیرفته شده است و یکی از امتیازات دیگر موارد جایگزین
زندان و حبس الکترونیکی است ،بدین معنی که دستنبد الکترونیکی که به دست متهر زده شود
و او را در منزل نگهداری کنند(شامبیاتی.)95:515 ،
یکی دیگر از نوآوریهای قانون مجازات اسالمی برابری دیه زن با مرد است به این صورت که
قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت
میشود و دیه اقلیت های دینی با دیه مسلمانان هر یکسان گردیده و نیز مجازات شرب خمر هر
برای اقلیتها اعمال نمیشود مشروط به این که تظاهر علنی نداشته باشند .از دیگر نکات مثبت
حایز اهمیت در قانون جدید ،منتفی شدن خیلی از موارد اجرای مجازات اعدام در مورد افراد زیر
 56سال و حذف مجازات سنگسار است ،که این مهر سبب انطباق بیشتر مقررات با برخی
کنوانسیونهای حقوق بشری و علیالخصوص کنوانسیون جهانی حقوق کودک شده است .در
قانون سابق اشخاص حقوقی دارای مسئولیت کیفری نبوده و امکان مجازات آنها میسر نبود اما
طبق مواد  8و  565قانون جدید مجازات ،اشخاص حقوقی را هر دارای مسئولیت کیفری بوده و
در بعضی موارد مشمول مجازات هستند(شامبیاتی.)31:515 ،
پیشنهادهای پژوهش
 )5به پژوهشگران در تمامی حوزهها اعر از اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی پیشنهاد میشود که
تعریف درست از پایگاه اجتماعی زنان بر مبنای قوانین و مقررات اسالمی با تحقیقات آکادمیک و
منسجمی انجام گیرد.
) بسیاری از مس اتل زنان در حوزه خانواده و مسایل کیفری به دلیل آن که ریشه فقهی دارند
نیازمند توجه جدی فقهای نظام است .در این جایگاه حوزه علمیه که متصدی اراته چارچوب
معرفتی ،ارزشی و علمی ،تبیین نظام تکوینی اخالقی و حقوق زنان ،اراته گزارههای دینی ،بایدها
و نبایدها ،اهر و مهر ها ،مصالح و مفاسد از نگاه دین و در همه مراحل عهدهدار نظارت بر برنامهها
و محصوالت از جهت انطباق با موازین دینی هستند و نقش مهمی در به روزرسانی علماء و
فقهای دینی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جامعه دارند .تا زمانی که
نگرش جامعه دینی کشور به سمت تغییر دیدگاهها براساس مقتضیات زمان و خواستههای جامعه
زنان پیش نرود اراته هر گونه پیشنهاد در حوزه مسایل کیفری مثمرثمر نخواهد بود.
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