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کثر قانونی آن تعیین  تا یک چهارم بیش از حدا
کند.

این گونه 	   139۲ مــجــازات  قانون  در  همچنین 
کــه در جــرائــم درجـــه هفت و  مــقــرر شــده بــود 
مجازات  و  نشده  جــاری  تعدد  احکام  هشت، 
اســاس همان  بر  ولی  آن هــا جمع خواهد شد؛ 
ماده 1۲، احکام تعدد در این جرائم نیز تسری 
و  هفت  درجــه  جرائم  جمع  صــورت  در  یافته. 
تشدید  سبب  بــاالتــر  و  شــش  درجـــه  بــا  هشت 
هشت(  و  هفت  )درجــه  اخیر  جرائم  مــجــازات 

نمی شود.
که از یک فعل مادی نتایج متعددی 	  در حالتی 

تابع  را  آن  قــانــون  ایــن  پیش  از  ــود،  ش حاصل 
آن  به  مربوط  تشدید  و  مــادی  تعدد  مــقــررات 
اساس  بر  کاهش،  قانون  در  ولی  می دانست، 
ــــدون تشدید  ب و  ــده  رفــتــار شـ مــعــنــوی  ــعــدد  ت
اشد  مــجــازات جــرم  بــه  مــجــازات، متهم فقط 

محکوم می گردد.
و مجازات 	  فــردی مرتکب چند جــرم شــود  گــر  ا

قاضی  باشد،  ســال  یک  از  بیش  آن هــا  از  یکی 
اختیار صدور حکم به مجازات جایگزین حبس 
سال  مــجــازات  قــانــون  در  داشـــت.  نخواهد  را 
139۲، حداقل زمان، شش ماه ذکر شده بود؛ 
قاضی  اختیارات  تا  شده  تاش  اســاس  این  بر 
بیشتر  حبس  جایگزین  مجازات  اعطای  برای 

شود.
مــاده 	  در  گفت  باید  نیز  جــرم  تــکــرار  مبحث  در 

کاهش(،  قانون  )مــاده 13  مجازات  قانون   137
قانون گذار یک درجه از درجات جرم تعزیری را 
کاهش داده و آن را منوط به ارتکاب جرم درجه 
کثر  یک تا پنج نموده است و مجازات آن را از حدا
کثر  به میانگین حداقل و حدا برابر،  نیم  و  یک 
کاهش داده و تنها به  مجازات قانونی آن جرم 

قاضی اختیار داده است که مجازات را به بیش از 
کثر و تا یک چهارم آن افزایش دهد. حدا

افزایش تعداد جرائم قابل گذشت. 6
از  قانون مجازات 139۲ یکسری  در ماده 104 
جرائم جزو جرائم عمومی تلقی می شدند و بدون 
کی خصوصی، با شکایت مدعی العموم  داشتن شا
بر اساس ماده  ولی  بودند؛  پیگیری  و  قابل تعقیب 
عمومی  جنبه  دیگر  جرائم  این  کاهش،  قانون   11
کی قابل تعقیب هستند  ندارند و فقط با شکایت شا

گذشت وی متوقف می شوند.1 و با انصراف یا 

از  برخی  به  که  مــورد هستند  این جرائم حــدود 34    -1
موارد مهم آن اشاره می شود:

نوشته های 	  یــا  سند  از  اســتــفــاده  و  تــزویــر  یــا  جعل 
ــاده 536 قــانــون مــجــازات  ــوع مـ ــوض غــیــررســمــی )م

اسامی(
مجازات 	  قــانــون   608 مــاده  )مــوضــوع  توهین  جــرم 

اسامی(
جرم توهین به مقامات و رؤسای سه قوه و ... )ماده 	 

)609
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا 	 

به افشا اسرار )موضوع ماده 669(
یا سفید امضاء )موضوع 	  از سفید مهر  سوءاستفاده 

ماده 673(
جرم خیانت  در امانت )موضوع ماده 674(	 
دیگر 	  غیرمنقول  ــا  ی مــنــقــول  اشــیــای  تــخــریــب  جـــرم 

)موضوع ماده 677(
غیردولتی 	  و  تجاری  اوراق  یا  اسناد  احــراق  یا  اتــاف 

متعلق به دیگری )موضوع ماده 68۲(
از حق 	  و ممانعت  ایجاد مزاحمت  و  تصرف عدوانی 

ک اشخاص خصوصی )ماده 690( در مورد اما
)موضوع 	  دیگری  سکونت  یا  منزل  به  عنف  به  ورود 

ماده 694(
افترا )موضوع ماده 697(	 
کاذیب )موضوع ماده 698(	  جرم نشر ا
ســامــانــه هــای 	  بــه وســیــلــه  اشــخــاص  حیثیت  هــتــک 

رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری 
آن هــا  تحریف  بــه  علم  بــا  آن  نشر  یــا  آن  تخریب  یــا 

)موضوع ماده 744(
که 	  شرطی  به  کاهبرداری  و  غیر  مــال  انتقال  جــرم 

نباشد  بیشتر  تومان   100/000/000 مبلغ  از  آن  مبلغ 
)موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 

کاهبرداری( ارتشاء اختاس و 
محسوب 	  کــاهــبــرداری  حکم  در  کــه  جرائمی  کلیه 

هستند )بدون رعایت حدنصاب(
سرقت غیر حدی موضوع ماده 656 به شرط اینکه 	 

ریال   ۲00.000.0000 از  بیش  سرقت  مورد  مال  ارزش 
کیفری باشد. نباشد و سارق فاقد سابقه 

 104 ماده  الحاقی  تبصره  به موجب  همچنین 
قابل گذشت  اســامــی، در جــرائــم  مــجــازات  قــانــون 
تعزیری  حبس  مــجــازات هــای  کثر  حدا و  حــداقــل 

درجه 4 تا 8 نصف خواهد شد.

و . 7 حدی  غیر  جرائم  از  ابد  حبس  مجازات  لغو 
تبدیل آن به حبس درجهک

مثبت  تغییر،  ایــن  اســت  ممکن  امــر  ظاهر  در 
ایــن تبصره معلوم  با دقــت در  ارزیــابــی شــود؛ ولــی 
که در حقیقت تغییری صورت نگرفته  خواهد شد 
اســت. در حــال حاضر مــجــازات جــرم درجــه  یک، 
همچنان  ولی  است،  سال«  بیست وپنج  از  »بیش 
پس  اســت؛  نشده  گرفته  نظر  در  آن  ــرای  ب سقفی 
عمل  در  متهمین  از  دســتــه  ایــن  بـــرای  همچنان 

کاهشی صورت نگرفته است.
ح  که در طر کرد  البته باید این نکته را نیز ذکر 
حبس  مجازات   ،1398 آبــان  در  قانون  ایــن  اولیه 
درجه 1 به ۲5 تا 30 سال تغییر داده  شده بود؛ ولی 
شورای  اساسی  قانون  و  شرعی  ایــراد  با  مــورد  این 
این  دلیل  نگهبان  شـــورای  شــد.  مــواجــه  نگهبان 
که جرم،  مــواردی  کرد: »در  بیان  این گونه  را  ایــراد 
دارد،  سال  سی  از  بیش  حبس  مجازات  اقتضای 
ع و  محدود شدن مجازات به سی سال خاف شر
مغایر بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص 
جــرم"  وقـــوع  از  پیشگیری  بـــرای  مناسب  ــدام  ــ "اق
دارد«. آنچه موجب تعجب است عدم  اصاح این 
کردن  ایراد توسط مجلس شورای اسامی و بسنده 
کلی این بند و در عین  حال عدم  اصاح  به حذف 
آن  در  که  است  مجازات  قانون   19 مــاده   6 تبصره 

شاهد یک دوگانگی در قانون جدید هستیم.

تسری مجازات تکمیلی به تمامی مجازات ها. 8
قانون«  عنوان  »نقد  قسمت  در  موضوع  این 
که جرائم درجه هفت و هشت  گردید  ح و ذکر  مطر
در  شــد.  خواهند  تکمیلی  مــجــازات  مشمول  نیز 
گر فردی  ا کتفا می شود:  ا به یک مثال  اینجا فقط 
)مانند  تومان  میلیون   10 تا  تخریب  جــرم  مرتکب 
ــک خــــودرو خط  ــر روی ی ــا شـــیء تــیــزی ب ایــنــکــه ب
که  انداخته باشد( بشود، قاضی این اختیار را دارد 

شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع 	 
ماده 104 اصاحی قانون مجازات اسامی

ارتکابی 	  پایین تر  و  پنج  درجــه  تعزیری  جرائم  کلیه 
توسط افراد زیر هجده سال

ــاده ۱04 قــانــون مــجــازات ۱۳۹۲    در م
عمومی  جــرائــم  جــزو  جــرائــم  از  یکسری 
شاکی  داشــتــن  بـــدون  و  مــی شــدنــد  تلقی 
خــصــوصــی، بـــا شــکــایــت مــدعــی الــعــمــوم 
قابل تعقیب و پیگیری بودند؛ ولی بر اساس 
دیگر  جرائم  ایــن  کاهش،  قانون   ۱۱ مــاده 
شکایت  بــا  فقط  و  نــدارنــد  عمومی  جنبه 
شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا 

گذشت وی متوقف می شوند.  


