
 

2652 

ت
ازا

مج
و 

رم 
 ج

ب
اس

 تن
در

ها 
ار

معی
رد 

ارب
ک

 
 در

ند 
ه م

ابط
ض

ا ی
يي 

ضا
ت ق

ارا
ختی

 
 

 2652-2673،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 ختیارات قضايي ا یضابطه مند  در کاربرد معیارها در تناسب جرم و مجازات

 1سعید فتح پور 

 2غالمرضا سلطانفر 

 3مهدی هوشیار  

 

 

 

 چکیده

 دهددد می پیوند جرم به را مجازات انچه است  دهی سزا دیدگاه بر مبتنی که مجازات و جرم تناسب  اصل در

 تعیددی  گرایاندده فایددده هددا  دیدگاه در حتی جرم شدت که داشت  توجه باید اما .است  ارتكابی جرم شدت

سرزنش پذیر  و ضرر و خطرات حاصددل ازجددرم  به توجه بدون قانونگذار .است  اساسی نقش دارا  کیفر،

 جهت  ا  شاخصه و معیار متعاقباً است  نموده کیفرگذار  به اقدام می باشند. شدت جرم تعیی    معیارها که

 تناسددب  اصددل زیاد  موارد در نتیجه در است  نگرفته قرار قضات اختیار در کیفردهی و جرم شدت ارزیابی

 کدده گردیددده منسددجمی غیر قضایی ها  رویه گیر  شكل به منجر متعاقبا و گردیده نقض مجازات و جرم

 شددرای  در مجرم دو اگر بنابرای  .باشد می قاضی گرایانه فایده یا سزاگرایانه دیدگاه است  کننده تعیی  انچه

 بددا اسددت  ممكدد  جرم، شدت تعیی  جهت  معیار  ارایه عدم به توجه با شوند واحد  جرم مرتكب  مشابه

 .تعیی  شدت جرم بررسی شوندکاربرد معیارها   دارد ضرورت لذاشوند.  رو روبه متفاوت ها  محكومیت 

 .اصل تناسب، شدت جرم، شدت مجازات کلید واژه:
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 مقدمه

تناسب با شدت جرم در بحث تناسب جرم و مجازات می باشد. برا  اینكه مجازاتی م  تعیی   نمود بارز معیار

شدت مجازات باید شدت جرم را منعكس کند بعبارت دیگر هرچه جرم شدددیدتر باشددد   جرم قلمداد شود،

مجازات شدیدتر  خواهد داشت و یا می توان گفت که باید بی  شدت جرم ارتكاب یافته و مجازات معی  

ستگی وجود داشته باشد. در ای  راستا باید جنبه ماهو  و ترتیبی تناسب نیددز رعایددت شددود. جنبدده شده همب

ترتیبی مجازات معی  شده برا  جرم خاصی را با مجازات معی  شده برا  جرایم مختلف بر اساس شدددت 

از اینكدده بددا جرم مقایسه می کند در حالی که جنبه ماهو  به ای  معنا می باشد که محكوم علیه صرف نظددر 

دیگران چه رفتار  می شود درجه معینی از سرزنش را دریافت می کند بعنوان نموندده اگددر کسددی بدده اتهددام 

سال حبس محكوم می شود جنبه ماهو  تناسب به ای  نكته مددی پددردازد کدده ایددا عمددل  5سرقت ماشینی به 

ند، صرف نظر از اینكه دولددت انجام یافته به قدر  شدید است که چنی  پاسخی را از طرف دولت ایجاب ک 

با دیگر سارقان و دیگر مجرمان جرایم شدید یا خفیف چه برخورد  می کند؟ در حالی که جنبه ترتیبی بدده 

ای  نكته توجه می کند که ایا با سارق مزبور مانند دیگر سارقان ماشی  یا مرتكبان جرایم شدید برخورد مددی 

زات اعمال شده به افراد  که مرتكب جرایم شدید یا خفیددف شود و چگونه می توان مجازات و  را با مجا

با توجه به اینكه تحقق عدالت و انصاف مستلزم ای  است که شدت جددرم بدده درسددتی شده اند مقایسه کرد.  

ارزیابی گردد چرا که قانونگذار در کیفرگذار  و قاضی در کیفر دهی هر هدفی اعددم از سددزادهی یددا فایددده 

بر مبنا  معیارهددا  سددرزنش پددذیر   اگزیر از رعایت اصل تناسب و تعیی  شدت جرمگرایی را دنبال کند ن

 معیارها بررسی شود.د  کاربر است.لذا ضرورت دارد  رفتار و ضرر و خطرات حاصل از جرم

 

 گفتار اول:اصل تناسب

به معنی قرابت و ارتباط میان دو چیز است، در لغت فارسی تناسب به معنی نسددبت داشددت ، تناسددب   تناسب 

 (56: 1386 ،معی )  یافت  با یكدیگر، خویش همبودن و رابطه میان دوکس یا دو چیز را گویند

ت اصل تناسب جرم و مجازات را ای  گونه تعریف کرده اند:تناسب و هماهنگی میان جددرم و مجددازا  برخی

داشته باشد مجازات ان نیددز   تر بطوریكه هرچه جرم زیان بار ترباشد و با ارزش ها  اجتماعی مغایرت بیش

 (30  :1388  ،هوشیار) .شدیدتر خواهد بود

اصل در تمامی عرصه ها کاربرد فراوان دارد به گونه ا  که شاید بتوان گفت زیر بنددا  اصددول حقددوقی   ای 

بشمار می رود و برا  دستیابی به ای  مهم و تحقق ای  هدف واال برقرار  تناسب میان پدیده ها  جنایی و 

ابی، شدت اخدد ل وارد شددده هایی چون اهمیت جرم ارتكمنطبق با معیارها و صابطه  دواکنش در قبال ان بای

 . به نظم عمومی، میزان اسیب و صدمه وارده و بطورکلی شدت جرم ارتكابی باشد

کاربرد اصل تناسب در علم حقوق محدود به کیفرگذار  وکیفر دهی نبوده بلكه در سایر حوزه ها  حقوقی 

 نیز مطرح است.  

اید با جرم تناسب داشته باشد. بعبددارت دیگددر در حوزه تعیی  کیفر اصل مزبور به ای  معناست که مجازات ب

اصل تناسب با ایجاد ای  التزام که مجازات نباید از شدت جرم بیشتر باشددد، حتددی چنانچدده احتمددال دهددیم 

 مجرم مرتكب تكرار جرم خواهد شد، مانع مجازات ها  افراطی یا مصلحت جویانه خواهد شد. 
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تناسب جرم و مجازات را بددر اسدداس   ،قرار دادن سزادهیکشورها  مختلف با مبنا  حقوق تطبیقی،  در بحث  

اصل تناسب را بدی  نحددو توضددید داده   "هور"الیا در دعوا   دادگاه عالی استر.شدت جرم در نظر گرفته اند

که اصل اساسی در نظام تعیی  کیفر ان است میزان مجازات تعیی  شده توسدد  دادگدداه نبایددد فراتددر از است  

مجازات شایسته و متناسب با شدت جرم ارتكابی قابلیددت پددذیزش دارد. هددم چنددی    میزانی باشد که بعنوان

مقرر داشته، یك نكته اساسی در خصوص هر یك از تئور  ها  مجددازات ان اسددت کدده   ه عالی کانادادادگا

 (44 :1396 ،طیبی)کیفر تحمیل شده می بایست با جرم ارتكابی سنخیت و تناسب داشته باشد.  

تر مجازات مورد حكم باید متناسب با شدت جرم ارتكابی باشد. اگددر چنددی  امددر  محقددق بعبارت صحید  

 .که دریافت کرده بوده است  مجاب گردد که مجرم مستحق مجازاتی  شود جامعه میتواند

 دارا  دو مفهوم متفاوت است. ای  دو مفهوم عبارتند از:کیفر    بطور کلی اصل تناسب در ادبیات

 عامل محدود کننده یا تعیی  کننده . اصل تناسب بعنوان1

 تكمیلی(). اصل تناسب اصلی )اساسی( و ترتیبی2

بر حسب اینكه سهم اصل تناسب در فرایند تعیی  مجازات چه میزان باشد و اینكه کدام نقش را در مناسبات 

کیفرگذار  و کیفر دهی در سطد تقنینی و قضایی ایفا نماید میتوان اصل تناسب را بدده دو نددور زیددر تقسددیم 

 نمود. 

 صل تناسب بعنوان عامل محدود کنندها. 1

تناسب مطرح می شود  ای  است که کارایی تناسب به چه نحو است و به چدده سوالی که در خصوص اصل  

  بددا توجدده بدده اینكددهبددا  در جرم ادم رباییبعنوان نمونه .صورت بر مجازات تحمیلی بر مجرم تاثیرگذار است 

جرم شدید  اتفاق افتاده است کدده مجددرم مسددتحق مجددازات شدددید  اسددت امددا دقیقددا   تردید  نیست که

خصددوص نددورال مددوریس ايهددار مددی دارد کدده در ای  .چه میزان مجازات متناسب است مشخص نیست که 

در قالب حددداقل و )محدود کننده است بدی  توضید که محدوده مجازات متناسب را  صرفا  مفهوم استحقاق  

 واقددع مجددازاتی کدده خددارچ ان چددارچوب در .(186 :1988 ،موریس.)ما معرفی می کند به  (حداکثر مجازات

حتی قاضی می تواند مبنا  تعیی  مجازات را بازدارندگی یا اص ح و در ای  محدوده    .باشد نا متناسب است 

کدده محدوده تعیی  شده مجازاتی تعیی  می شود دی  ترتیب با توجه به ب  .درمان قرار داده و را  صادر نماید

بددا اص ح و درمان بزهكار و بازدارندگی بطددور دقیددق  به دلیل در نظر گرفت  سایر اهداف مجازات از جمله  

ای  شیوه تعیی  مجددازات از سددو  حقوقدددانانی کدده معتقددد بدده ترکیددب  .شدت جرم ارتكابی مطابقت ندارد

دیدگاهی ترکیبی از نظریات فایده گرا و سزا گددرا   ،ای  دیدگاه.پیشنهاد می شوداهداف گوناگون کیفر هستند  

چارچوب کلی مجددازات تعیددی  مددی   ،بر مبنا  شدت جرمبا تاکید بر استحقاق  می باشد چرا که از یك سو  

 :1389  ،مغددانجوقی(.زاتها مد نظر قرار مددی دهدددشود و گذشته نگر است و از طرف دیگر سایر اهداف مجا

25) 

ضم  اینكدده تجمیددع اهددداف مجددازات هددا در  ،در ای  دیدگاه کارکرد اصل تناسب به شدت کاهش می یابد

اص ح و ناتوان سدداز  را بددا یددك یددا   ،ارعاب  ،سزادهیعمل امكان پذیر نیست یعنی نمی توان چهار هدف  

محقق   هر چند ممك  است دو یا چند هدف بصورت نسبی  ،حتی چند مجازات بصورت همزمان تامی  کرد

علت ای  قضیه تناقض ذاتی اهداف مجازاتها بددا یكدددیگر   .اما تجمیع اهداف چهارگانه نا ممك  است   ،شوند
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حدداجی ده )هر چند که بی  اهداف مجازاتها از حیث قابلیت تجمیع وضددعیت یكسددانی وجددود ندددارد. .است 

 (103 :1398  ،سلیمی ،آباد 

فددر  در    .در واقع کارکرد تناسب تا حدود زیاد  از بی  مددی رود  ،با در نظر گرفت  ای  نقش برا  تناسب 

وقور جرم سرقت مسلحانه با وجود اینكه همگان مددی پذیرنددد جددرم شدددید  رس داده اسددت کدده مسددتحق 

مجازات قابل م حظه است ولی واضد نیست که دقیقا چه میزان مجازات مث  چند سال حددبس متناسددب و 

   مجازات استحقاقی تلقی میشود.

البته در مقابل دیدگاهی که معتقد است مفهوم تناسب در عی  حال که محدود کننده است، توانایی و قابلیددت 

ان را دارد که میزان دقیق مجازات متناسب را نیز با توجه به شدت جرم تعیی  کند و در واقع میتوانددد نقددش 

ی ورزد و جایگاه اصل تناسددل را دور از تعیی  کننده ایفا کند و با چنی  تفسیر  از مفهوم تناسب مخالفت م

 دست انداز  ها  تئور  ها  فایده گرا حفظ میكند. 

 . اصل تناسب بعنوان عامل تعیی  کننده2

بر ای  اسدداس سددایر   .اصل تناسب بر اساس سزادهی و بعنوان یك عامل تعیی  کننده می باشدکارکرد    گاهی

و   در تعیی  مجازات نقشددی ندارندددبازپرور  و اص ح و درمان بزهكار و بازدارندگی  اهداف مجازاتها مثل  

به بیانی دیگر انگدداه .بر مبنا  استحقاق  و رویكرد سزادهی و با توجه به شدت جرم تعیی  می شود  مجازات

که نظام عدالت کیفر  به دنبال تحقق اهدافی از قبیل ارعاب عمومی و بازپرور  مجددرم بدده منظددور کدداهش 

رویكددرد مداخلدده "جرم است. اصل تناسب جرم و مجازات با تكیدده بددر متغیددر شدددت جددرم در چددارچوب 

امی  هدف دفار اجتمدداعی از طریددق به دنبال ان است که اجازه ندهد که نظام عدالت کیفر  برا  ت"حداقلی

راهبردها  کاهش جرم )کاهندگی جرم(، شاخص ها  راجع به تناسب بی  شدت جرم و مجازات، الزامات 

 حقوق بشر  و هنجارها  اخ قی را زیر پا گذارد. 

اما هنگامی که نظام کیفر  با اتخاذ رویكرد سزا دهی محض بدده دنبددال تحقددق هدددف سددزا دهددی و اجددرا  

استحقاقی است، نقش اصل تناسب پر رنگتر شده و در چارچوب رویكرد مداخله حداکثر  به جا  عدالت  

انكه صرفا در مهندسی واکنش اجتماعی، نقش نظارتی و محدود کننده داشته باشد، خود ابتكار عمل در امددر 

یگددردد مبتنددی بددر تعیی  کیفر در دست گرفته و انچه در مرحله قانونی و قضایی بعنوان تعیی  کیفددر تعیددی  م

لحاظ اصل تناسب است. بدیهی است در معنا  دوم سایر متغیرها که عمدتا از کارکرد پیامدددگرایی و فایددده 

گرایی برخوردار هستند از اقبال چندانی در مناسبات کیفرگذار  و کیفردهددی برخددوردار نیسددتند. بدده همددی  

 بی  جرم و مجازات باشد.   نده تناسب   اخیر میتواند تضمی  کندلیل گفته شده است، تنها در معنا

اصل تناسب در مفهوم اخیر از حمایت کیفرشناسانی نظیر اندره فون هیرش برخوردار اسددت و علددی الظدداهر 

اصل مزبور زیر بنا  تعیی  کیفر در تعداد  از ایاالت امریكا بشمار می رود. به نحددو  کدده در ایدد  کشددور، 

بددا ایدد  ف وسیعی از جرایم کیفر  در نظر گرفته سددده اسددت. مجازات ها  مفرو  انگاشته شده برا  طی

حال برخی معتقدند نمیتوان اصل تناسب را بعنوان متغیر انحصددار  در امددر تعیددی  کیفددر دانسددت و برخددی 

سزاگراها پذیرفته اند که در کنار شدت جرم بعنوان م ك اصلی بددرا  تعیددی  مجددازات، برخددی م حظددات 

   (131 :1396 ،طیبی)ر تعیی  میزان مجازات موثر قابل اعمال هستند.  راجع به کیفیت شخصی مجرم د

غیددر بنا به مطالب فوق، اینكه اصل تناسب بعنوان عامل تعیی  کننده مورد اسددتفاده قددرار گیددرد یددا بعنددوان مت

 کننده بكار گرفته شود، تابع م حظات کیفرگذار  وکیفر دهی مختلفی است.   محدود
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برخی نویسندگان تقسیم بند  دیگر  از انوار اصل تناسب ارایه کرده اند. کاربرد ای  تقسبم بند  بیشتر در 

دو جایی است که اصل تناسب در چارچوب رویكرد مداخله حداکثر  اعمال میگردد. از ای  منظر تناسل به 

 قسم تناسل اصلی و تناسب ترتیبی تقسبم میشود، که موضور بحث بعد  را به خود اختصاص می دهد. 

 

 اصلي تناسببند اول. 

. میان سطد مطلق مجازات و شدت رفتددار مجرماندده اسددت  منطقیتناسب اصلی در واقع تناسب معقول و   در

هر جرم با توجه به شدت و ضعف ان دغدغه اصددلی تناسددب اصددلی  برا  در نظر گرفت  یك مجازات ثابت 

 .  است 

در ای  نور از تناسب بمنظور تعیی  کیفر، جرم یا جرایم خاصی بعنوان جرم مبنا یا شدداخص در نظددر گرفتدده 

میشود و با تعیی  مجازات برا  ان جرم سایر رفتارها  مجرمانه بر حسب شدت و صعفی که در مقایسه بددا 

 ند کیفرگذار  می گردند. ان جرم دار

درچارچوب الگو  فوق باید برا  جرایمی که نسبت به جرم مبنا شدیدتر هستند مجازات شدددیدتر و بددرا  

 جرایمی که خفیف تر از جرم مزبور هستند مجازات کمتر  تعیی  شود.  

جه قرار گرفته باشددد نور تناسب زمانی برقرار میشود که معیارها بعنوان معیارها  عق یی در ان مورد تو   ای 

مجازات در نظام ها  حقوقی نگریسته شددود و منظددور از رعایددت   ه سطوح کلیوبا در نظر گرفت  معیارها ب

معیار عق یی، مورد توجه قرار دادن ان در عرف قانونگذارینظام ها  حقوقی مختلف است که بدده اعتبددار ان 

هایی هم به لحدداظ کمددی و هددم بهلحدداظ کیفددی قانونگذار بر اساس اصل عق نیت برا  جرایم سبك مجازات

 . متناسب با جرم ارتكابی در نظر بگیرد

قانونگذار بایددد از بدی  توضید که ابتدا  .برا  قانونگذار امر ساده ا  نیست   ،متناسب برا  جرایم  کیفر  عیی ت

مجددازات متناسددب در متعاقبددا  .برا  یك سر  جرایم مجازات متناسددب تعیددی  کندددیك نقطه شرور کند و  

توجه به نقطه اغازی  و سلسددله مراتددب جددرایم خصوص سایر جرایم نیز با توجه به شدت و ضعف جرم و 

و مشخص می نماید را بر اساس شدت جرم شرور  تناسب اصلی  در واقع همان نقطه ها    .تعیی  می شود

 .محدوده مجازات ها  متناسب را ارائه می دهد

تعیی  مجددازات بددر مبنددا  اسددتحقاق مشددخص اگر قانونگذار نقطه اغازی  اند که  چنی  ادعا کرده اند  برخی  

رویكرد استحقاق بددر در پاسخ باید گفت   ،در عمل منجر به شكل گیر  مجازاتها  سنگی  خواهد شدنماید  

و به جرم ارتكددابی پاسددخ مددی دهددد    و بر أساس عنصر سرزنشمبنا  بنیان ها  أخ قی شكل گرفته است  

اگر با هدف نشان دادن سددرزنش محدوده ها  خود را دارد  سرزنش مفهومی أخ قی می باشد و اخ ق هم  

ضم  اینكه مطالعدده حقددوق .أخ قی خود را از دست می دهدسرزنش کیفیت    ،مجازات شدید  تعیی  کنیم

نادرستی ای  ادعا را مشخص سوئد و انگلیس که مجزاتها بر أساس استحقاق تعیی  شده اند  کشورهایی مثل  

اگر در یك سیسددتم کیفددر  .دارا  سطحی متوس  می باشندسیستم ها مجازات ها  می نماید چرا که در ای   

 نقطه اتكا شرور تدوی  مجازاتها استحقاق و تعیی  مجازات متناسب باشد 

با ای  وجود باید به ای  نكته توجه داشت که تفكیك نظر  بی  تناسب ترتیبی و تناسب اصلی تاثیر عینی بر 

تعیی  سطد کلی مجازاتها ندارد همانگونه که ذکر شد تناسب اصلی یا اولیه صددرفا محدددوده هددا  مجددازات 

قطع از تعیی  کیفددر میتددوان گفددت متناسب را نشان می دهد به ای  معنی که با اتكا به مفهوم تناسب در ای  م
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که میزان خاصی از مجازات بعنوان مثال ده سال حبس برا  جرم خاصی مثل سرقت ساده نامتناسددب اسددت. 

اما پاسخ به ای  سوال مهم که چه میزان از مجازات و یا چه محدوده از مجازات متناسب و بجاست مسددتلزم 

 (46 :1389 ،محمد  مغانجوقی)بررسی معیارهاست.  

 

 بند دوم: تناسب ترتیبي

مبنا  تناسب ترتیبی یا نسبی مجازاتها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بند  شده باشددند. بعبددارت دیگددر   بر

. و متناسب با درجه سرزنش پذیر  جرایم رتبدده بنددد  شددده باشددند  اساس شدت  مجازات هر جرم باید بر  

شدت جرم برابر یا حددداقل نزدیددك  لحاظ مجازاتها  برابر بیانگر شدت جرم یكسان میباشند. جرایمی که به

   (35 :1388  ،هوشیار). به یكدیگرند شایسته مجازات برابر هستند

در ای  نور از تناسب تعیی  کیفر تابع مقایسه عملكرد مجرمان در مقام ارتكاب جرم است. برابددر ایدد  الگددو 

فرایند کیفر گذار  بجا  تمرکز بر جرایم ارتكابی و تعیی  جرم مبنا، از طریق مقایسدده مددرتكبی  جددرایم بددر 

 اساس شدت جرم بدنبال توزیع عادالنه کیفر است.  

ناسب اصلی و تكمیلی وجود دارد ان است که اصل تناسب اصلی به دنبال تعیی  کیفددر تفاوتی که بی  اصل ت

متناسب برا  جرایم مختلف است اما تناسب تكمیلی یا ترتیبی به دنبال تعیی  کیفر متناسددب بددرا  مجرمددان 

 (51 :1396  ،طیبی)متفاوت است. 

بر همی  اسدداس در جددرایم غیددر . کند استفاده نمی كتعبیر ک رکسون هیچ کس برا  شكست  فندق از پت  به

از ای  رو ابتدددا بایددد متوجدده . از مجازات ها  سنگی  استفاده کرد  نباید  عمد ، برا  تخلف جزئی رانندگی

 .  نها توجه داشت آمیزان  نها بود و سپس بهآنور صمانت اجراها و پیامدها  هر کدام از 

مجازات متناسب یكی از اصول بنیادی  حقددوق بشددر   تعیی ،  شورهادر نظام ها  حقوقی بسیار  از ک   امروزه

 .  هست و تناسب بی  جرم ومجازات نیز از ملزومات رسیدن به عدالت محسوب میشود

بی  جرم و مجازات محصول اندیشه بكاریا دانشمند ایتالیایی است، ایشان در رسدداله معددروف خددود،   تناسب 

 و مجازاتها، تاکیدبسیار  بر رعایت تناسب جرم و مجازات دارد. جرایم 

 برا  رعایت تناسب ترتیبی در تعیی  کیفر سه شرط الزم است:

 

 الف. تساوی

شددوند بطددور مسدداو    افراد  که مرتكب جرم یكسانی میباید  اصوال  که  در ای  خصوص منظور ای  است  

دت مرتكب جرم واحد  مثل سرقت شوند در صورتی که شهرگاه دو فرد  که  بدی  توضید  مجازات شوند.  

در نظر گرفت  ان    هم دارد واستثنا    نها باید مشابه هم باشد البته ای  شرط  جرم یكسان باشد میزان مجازات آ

 .باعث تفاوت میزان مجازات شودمجرم است که ممك  است  سوابق کیفر  

 ب. درجه بندی ترتیبي مجازات ها

قانونگددذار بصددورت بر اساس نظر  معنی است که مجازات ها باید متناسب با شدت جرم وشرط دوم به ای   

ترتیبی درجه بند  شوند. یعنی جرایم شدید مجازات سنگی  و جرایم خفیف تر مجازاتها  سبك تر. درجه 

داد و  بند  مجازات ها باید به گونه ا  باشد که با مقایسه بی  کیفر ها بتوان میزان شدت جرایم را تشخیص

 میزان مجازات هر جرم در واقع معرف میزان شدت و یا سبكی جرم مربوط باشد. 
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 پ. فاصله گذاری در بین مجازات ها

بموجب ای  شرط فاصله بی  مجازات ها با توجه به شدت جرایم باید به اندازه ا  تعیی  شود که با نگاه بدده 

نی مجازاتها بتوان شدت جرایم ارتكابی را بددا هددم میزان مجازات دو جرم مختلف و با توجه به تقاوت سنگی

مقایسه کرد. مث  اگر از سه جرم متفاوت یكی سبكتر از دو جرم دیگر باشد ولی میزان شدت دو جرم دیگددر 

نها باید به گونه ا  باشد که میزان شدت هریك از ای  سدده جددرم نزدیك باشند، تفاوت مجازات بی  آ  به هم

 درستی قابل تشخیص باشد. در مقایسه با یكدیگر به 

ن تعیددی  مجددازات اسددتحقاقی بدده بددر آبنابرای  با توجه به مفهوم تناسب ترتیبی و با رعایت سه شرط ندداير  

سهولت امكان پذیر است. قضات در هنگام تعیی  کیفر با لحاظ شدت جددرم ارتكددابی و مقایسدده بددا جددرایم 

ا رعایت فاصله مناسب بی  مجازات هددا مجددازاتی شدیدتر و خفیف تر نزدیك به جرم مورد نظر و به ویژه ب

به گونه ا  باشد کدده   متناسب تعیی  خواهند کرد. چراکه مطابق ای  شرط میزان تفاوت بی  انوار کیفرها باید

 :1389  ،محمد  مغانجوقی)سانی بتوان به میزان تفاوت بی  شدت جرایم ارتكابی پی برد.  با نگاه به آنها به آ

56) 

 

 دوم: تطبیق مجازات با جرمگفتار 

ها با جرایم موضددوعیت پیدددا مددی کنددد در راسددتا  ایجدداد  تعیی  معیار شدت جرم در بحث تطبیق مجازات

منطقی برقرار کنددیم   تناسب و با توجه به شناختی که از شدت جرم داریم باید بی  جرم و مجازات رابطه ا 

ن هر جرم با مجازات هم وزن و متناسب خود مرتب  گردد و مددا را بدده اهددداف مددورد نظددر از که در نتیجه آ

تناسب شدت جرم و مجازات برساند و ای  قضیه از دو جهت قابل بررسی است یكددی تطددابق مجددازات بددا 

جرم به لحاظ نور و دیگر  تطبیق کمی مجازات با جرم یعنی تطددابق مجددازات بددا جددرم از لحدداظ میددزان و 

 دار. مق

مجازاتی که برا  یك جرم در نظر گرفته می شود باید حتی المقدور ع وه بددر تناسددب در مقدددار و کمیددت 

ایدد  زمیندده  دردارا  تناسب در نور و ماهیت نیز باشد. اصل قصاص نمود بارز ای  قضددیه اسددت. منتسددكیو 

خاص جرم استخراچ کنددد.   معتقد است کمال ازاد  هنگامی است که قوانی  جزایی هر کیفر  را از طبیعت 

در ای  صورت است که هرگونه خودسر  خاتمه یافته و کیفر به جا  انكه تابع هو  و هددوس باشددد تددابع 

 و  هاقصاص مجازاتی است که به انتظارات همگانی پاسخ می دهد اما معذوریت    "طبیعت جرم خواهد بود  

یع تر  از تناسددب نددوعی بیاندیشددیم مددث  ن می دارد تا به مفهوم وسمحدودیت ها  اصل قصاص ما را بر آ

مجازات قصاص در جرایم علیه اموال نمی تواند کاربرد داشته باشد یا به ای  دلیل که مجددرم مددال کددافی در 

دسترس ندارد یا اینكه مجازات قصاص خیلی سبك خواهد بود در نتیجه مجازات مفهوم خددود را از دسددت 

رفتار قبیحی که مرتكب شده است مجازاتی ندیده است. ضددم    می دهد و مثل ای  می ماند که سارق بابت 

اینكه در موارد  رعایت اصول اخ قی هرگز اجازه قصاص را نمی دهد، قاعده مقابله بدده مثددل از مصددادیق 

ها و موازی  اخ قی باشد کنار گذاشته می   عدالت حقوقی است و در موارد  که ای  قاعده تجاوز به ارزش

 شود.  
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 اید با همه محدودیت ها از کیفرهایی بهره برد که با شدت جرم تطابق و سنخیت داشته باشد.  بصورت کلی ب

ن رعایددت رم با مجازات متندداير آاز تناسب برخوردار باشند و ترتیب هر ج جرایم باید در مقایسه با یكدیگر

مجازات سایر جرایم   گردد منظور از تناسب مقایسه ا ، متناسب بودن مجازاتی برا  جرمی با در نظر گرفت 

 است.

سال حبس تعیی  شددد مجددازات قتددل عمددد بایددد   10هرعقل سلیمی درك می کند که اگر مث  برا  سرقت  

سال حبس تعیی  شد، ادم ربایی نمی تواند همی  قدر حددبس   30شدیدتر از ای  باشد، یا اگر برا  قتل عمد  

که یك جددرم در مقایسدده بددا اعمددال مجرماندده   داشته باشد. پس تناسب مقایسه ا  مربوط به ای  مساله است 

مشابه و نیز در مقایسه با جرایم با ماهیت شدیدتر یا خفیف تر چقدر مجازات داشته باشددد تفدداوت گددذار  

. به گونه ا  که ردبی  جرایم موضور پیچیده ا  است اما در عمل تا حدود زیاد  به سنت جوامع بستگی دا

ش تفاوت دو جرمی که دارا  مجازات حبس است به سال باشددد، در ممك  است در یك نظام حقوقی، نمای

در مجمددور دو جددرم مختلددف نبایددد دارا   .باشددد جامعه دیگر  به ماه باشد و در جامعدده دیگددر  بدده روز

نباید بددرا  دو جددرم از  نابرابر مجازات یكسان و مساو  باشند و از سو  دیگر دو مجازات غیر هم سطد و

  (160 :1384 ،یزدیان جعفر )یك طبقه و درجه تعیی  شود.  

 یكسان هستند؟سوالی که مطرح می شود ای  است که جرایم دارا  مجازات یكسان از نظر شدت 

هرکس با هدددف بددرهم زدن امنیددت کشددور بدده هددر وسددیله  "قانون مجازات اس می  505بعنوان نمونه ماده 

یگددر جمددع اورب کنددد اط عات طبقه بند  شده را با پوشش مسئولی  نظام یا ماموری  دولت یا بدده نحددو د

شود به حبس از دو تددا ده سددال و در ن  یگران قرار دهد و موفق به انجام آن را در اختیار دچنانچه بخواهد آ

 "غیر اینصورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود  

هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور بدده جنددك و کشددتار بددا   "قانون مجازات اس می    512ماده   

ج سددال یكدیگر اغوا یا تحریك کند صرف نظر از اینكه موجب قتل یا غارت بشود یا نشددود بدده یددك تددا پددن

 "حبس محكوم می گردد  

ر( یددا )هرکس به مقدسات اس م و یددا هریددك از انبیددا عظددام یددا ائمدده طدداهری    "قانون یاد شده    513ماده  

س( اهانت نماید اگر مشمول حكم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیددر ایدد  )حضوت صدیقه طاهره  

 "صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد 

کسانی که به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم می شوند به مجازات حددبس از   "قانون یاد شده    670ماده  

 "یك تا پنج سال محكوم خواهند شد 

قانون مجازات اس می اشاره کرد کدده قانونگددذاردر مددورد   517و    712توان به ماده    از جمله موارد دیگر می

داده و از ای  راه امرار معاش نماید یا ولگرد  نماید حبس یك کسی که تكد  یا ک شی را پیشه خود قرار  

تا سه ماه مقرر کرده و همی  مقدار مجازات هم برا  جرم توهی  به مقامات خارجی در نظددر گرفتدده اسددت. 

همان گونه که از مواد قانونی مشخص است شدت جرایم متفاوت است اما مجازات انان یكسان اسددت ایدد  

 رم باید در شدت مجازات منعكس شود و قانونگذار به ای  مهم توجه نداشته است.  در حالیست که شدت ج

ها در جرایم نباید بیش از اندازه سنگی  و شدید باشد و می بایست منطبق با شدددت جددرم باشددند.   مجازات

ها نبایددد تددا  سو  دیگر مجازاتاز  .مجازات متناسب را مشخص نمودمعیارها  شدت جرم باید  بر اساس  
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د  تقلیل یابند که کمتر از استحقاق فرد مجرم باشند و بنابرای  حداقل مجازات با توجه به شدددت رفتددار ح

 مجرمانه مشخص شده وجواز تجاوز از ان را از قانونگذار و قاضی سلب نمود.  

نها و شدددت جددرم تناسددب معقددول و ها  متواز  معی  شود باید بی  آ  در صورتی که برا  جرمی مجازات

 جود داشته باشد. نسبی و

و قاضددی مختددار   ها  متواز  حالتی هستند که برا  یك جرم بیش از یك مجازات تعیی  می شود  مجازات

نها می باشد بعنوان مثال ممك  است برا  سرقت مختار باشد کدده بدده مدددت مشخصددی به انتخاب یكی از آ

 حبس یا مقدار مشخصی جزا  نقد  و میزان معینی ش ق حكم دهد. 

در حقوق ایران در موارد زیاد  قانونگذار بدون توجه به ارزش ها، سرزنش پذیر  رفتار مرتكب و خطر و 

 کرده است.  ضرر حاصل از جرم اقدام به کیفرگذار  

شدددت  رزیددابیمعیددار قانونگددذار در ا 76و اص حی   67بعنوان نمونه در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  

جرم ضرر و خطرات ناشی از جرم است و اساسددا شدددت ضددرر و خطددر حاصددله از جددرم و نددور و میددزان 

یك سكه اند بنابرای  هددر مجازات چنان بهم امیخته است که امكان تفكیك انان وجود ندارد و مثل دو رو   

 قدر جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتر خواهد بود. 

گددرم   30بر ای  اساس اگر بپذیریم که شدت جرم باعث اعمال مجازات اعدام یا حبس ابد به حامل بیش از  

گددرم   30گرم هرویی  متناسب با مجازات حمددل بددیش از    28،  29،  30هرویی  می شود باید مجازات حامل  

گددرم باشددد. ایدد  در حددالی   28،  29،  30که مقدار مواد  د  یا مجازات جرم اخیر متناسب با حالتی باشو  د  باش

گددرم هددرویی   30تا  15مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجازات حمل   8ماده    5است که چنی  نیست. طبق بند  

همددب  مدداده  6ند ضربه ش ق و طبق ب 74تا    30سال حبس و    15تا    10میلیون ریال جزا  نقد ،    60تا    40

باشد( اعدام است مگر اینكه مرتكب  …و 51، 41، 31اعم از اینكه )گرم هرویی     30مجازات حمل بیش از  

برا  بار اول مرتكب ای  جرم شده باشد و موفق به توزیع یا فروش هرویی  نشده باشد و میزان مواد بددیش 

دن یك گرم چه خطر بزرگی متوجدده جامعدده از صد گرم نباشد. سوالی که مطرح می شود ان است که با افزو

می شود که شخص را در معر  مجازات اعدام قرار داده است. یا با کاهش یك گرم چه اتفاقی می افتد که 

قانون مبارزه با مواد مخدر هددم همددی  بحددث   4شدت جرم بسیار کمتر ارزیابی می گردد؟ در ارتباط با ماده  

کیلوگرم تریاك پددانزده سددال حددبس اسددت ولددی مجددازات  5وش  مجازات فر  4ماده    3مطرح است طبق بند  

کیلو و یك گرم تریاك اعدام است. مشخص نیست خطر حاصل از یك گرم اضددافی چیسددت کدده   5فروش  

متهم را در معر  اعدام قرار می دهد و با کم شدن یك گرم چه میزان از خطر ناشی از عمل متهم کم مددی 

است کدده بدداالخره ایدد  مقددادیر رست ل حبس کاهش پیدا می کند. دسا  15شود که مجازات و  از اعدام به  

ولی صحبت از بی تناسبی در کیفر گذار  است، بی تناسبی در کیفر گذار  کدده   ودباید یك جایی متوقف ش

سال حبس مشخص شده کدده  15تا  10 8ماده  5منجر به بی تناسبی در کیفر دهی هم می شود مث  طبق بند 

نیست چرا پنج سال فاصله بی  خداقل و حداکثر مجازات است و قاضددی بددر اسدداس چدده معیددار    شخصم

 (50 :1396 ،رحمدل)راز می کند. شدت جرم را اح

در قانون مجازات اس می نیز موارد بی تناسبی بی  شدت جرم و شدت مجازاتها بسیار است بعنددوان نموندده 

ها قانونگذار برا  سرقت مشدد در نظر گرفته است ای  در حالی است که مجازات قتل   شدیدتری  مجازات

هددا جددرم  ظر گرفته است به لحاظ رتبه بنددد  ارزشعمد  در فر  عدم قصاص کمتر از جرم سرقت در ن
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سرقت جرمی علیه اموال و مالكیت است و موضور جرم قتل جان افراد است که قانونگذار رعایددت تناسددب 

و بیشتر به ضرر و خطرات حاصل ه  را ننموده است ممك  است گفته شود نگاه قانونگذار ارزش گرایانه نبود

حتی با ای  معیار هددم د  خشنونتی مدنظر داشته که از وقور جرم حاصل می شو از جرم و رعب و وحشت و  

خشونت و رعب ورهراسی که از قتل عمد حاصل می شود با توجه به عنصر ضرر و اسیب به مراتب بیشددتر 

 از جرم سرقت است و بدیهی می نماید. 

یمی مثل جعل اسكناس رایج ها  در نظر گرفته شده در مواد مورد بحث از مجازات ها  جرا  حتی مجازات

مملكت بیشتر است ای  در حالیست که جعل اسكناس رایج دارا  مضرات اساسی بدده اقتصدداد یددك جامعدده 

 است و خطرات بالقوه بسیار زیاد  دارد. 

مجازات ادم ربایی سه تا پانزده سال حبس است ای  در حالیست کدده قانونگددذار مجددازات   621یا طبق ماده  

ضی که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هددر علددت قتل عمد را در فر

قصاص نشود در صورتی که اقدام و  موجب اخ ل در نظددم و صددیانت و امنیددت جامعدده یددا بددیم تجددر  

 است.  نموده  مرتكب یا دیگران گردد از سه تا ده سال تعیی  

جددرم اسددت بدددی    شدددتنگی قانونگذار با معیارهددا   ذکر شده در بحث کیفر گذار  بیانگر بیگا  مشك ت

چه در خصوص نور مجازات و چه در خصددوص میددزان مجددازات در   را    توضید که قانونگذار منبع مناسبی

تعیی  کرده و گدداه بددرا  جددرایم مختلددف   اختیار قاضی قرار نداده است گاه برا  جرایم مشابه کیفر متفاوت

میددزان  زمددانی مجددازات تعیددی   بازهها قانونگذار با تعیی     ر مجازاتدر اکث.  کیفر مشابه مشخص نموده است 

ماده مقرر می دارد: هرگاه سددرقت جددامع شددرای  حددد دقیقش را بر عهده قاضی گذاشته است بعنوان نمونه  

ضددربه شدد ق  74تددا بیسددت سددال حددبس و تددا   5نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتكب از  

 محكوم می شود.  

هرگاه سرقت مقرون به ازار باشد و یا سارق مسلد باشد به حبس از سه ماه تا ده سددال   "یا ماده مقرر داشته  

 "…ضربه محكوم می شود   74و ش ق تا 

هرکس در راه ها و شوارر به نحو  از انها مرتكب راهزنی شود در صورتیكه عنددوان  "یا ماده مقرر می دازد 

 "ضربه محكوم می شود   74محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و ش ق تا 

بیشتر باشند و الاقددل   سازقی  دو نفر یا  هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و  "مقرر می دارد    880یا ماده  

نها حامل س ح ياهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل س ح عنوان محارب صدددق نكنددد یك نفر از آ

 ضربه می باشد.   74سال و ش ق تا  15تا  5جزا  مرتكب یا مرتكبان حبس از 

ت ها  سنگینی را مقرر کرده و گدداه فاصددله قانونگذار در مواد یاد شده و بسیار  از مواد قانونی دیگر مجازا

بی  حداقل و حداکثر به چهل برابر می رسد پر واضد است که نمی توان مصادیق مختلف یددك جددرم را بددا 

ای  همه اخت ف در شدت تصور کرد. درجه شدت جرم نه بطور دقیق، اما حداقل بطور نسبی قابددل تعیددب  

ن توجه به معیارها تعیی  نموده و اساسا مصددادیق مختلددف هددر است. قانونگذار فاصله حداقل و حداکثر بدو

جرم اقتضا  چنی  فاصله ا  ندارد و درموارد  که چنددی  اقتصددایی دارد مددی بایسددت بددر اسدداس معیارهددا 

قرار نگرفته است بدیهی  اضیتفكیك شود و در ای  خصوص هیچ گونه معیار  جهت کیفردهی در اختیار ق

 .شود که مرتكبان جرایم مشابه با مجازات هددا   متفدداوت روبددرو شددوندی تواند  موجب  م  است ای  قضیه  
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 ؛محسددنی)  .قاضددی اسددت   دیدگاه سزاگرایانه یا فایددده گرایاندده  نچه در ای  زمینه تعیی  کننده است  بنابرای  آ

 (. 57 :1398  ،رحیمیان

ضددابطه منددد   وتهیه رهنمودها  تعیی  مجددازات    و انگلیس بادر حقوق بعضی از کشورها از جمله امریكا    

نها ایدد  مشددكل را حددل آکردن اختیارات قضایی، تعیی  نقاط شرور و معیارهایی برا  چگونگی وزندهی به 

 نموده اند و کیفر دهی ضابطه مند شده است.

 

 گفتار سوم: رهنمودهای کیفر دهي

رهنمودها  تعیی  مجازات توس  هیاتی از متخصصی  حوزه کیفر  بر مبنا  شدت جرم تهیه وبه تصددویب 

وزن و مرتبه هر جرم بر اسدداس شدددت مشددخص   هادر ای  رهنمود.  شود  کنگره رسیده و ساالنه به روز می

حكایددت از  شده و هر جرم در گروهی با جرایم با شدت یكسان طبقه بند  میشود، عدد مبنا  هر جرم کدده

 . وزن ان دارد براساس معیارهایی که در رهنمودها ارایه شده تغییر میكند

ذکر شده اسددت وزن جددرم را تعیددی  و مجددازات متناسددب   دهاهایی که در رهنمو قاضی بر اساس شاخصه  و

 (Guidelines Manual , 2016: 20) .تعیی  می کند

 گردد:متعاقبا تعیی  مجازات درخصوص تعداد  از جرائم ذکر میبعنوان نمونه شیوه تعیی  شدت جرم و 

 جرم سرقت از منازل مسكونی یا از بناها  غیر مسكونی

 سطد مبنا  جرم: 

 برا  منازل مسكونی 17

 برا  بناها  غیر مسكونی 12

 

 مشخصه ها  ویژه جرم

افزایش 

سددطد 

 مبنا

 2 اگر جرم شامل بیش از یك نقشه حداقلی باشد

 0 دالر یا کمتر 5000  زیان واردهگر  ا

 2 دالر 20000بیش از   گر زیان واردها

 3 دالر95000بیش از   گر زیان واردها

 4 دالر 500000بیش از   گر زیان واردها

 5 دالر 1500000بیش از   گر زیان واردها

 6 دالر3000000بیش از   گر زیان واردها

 7 دالر5000000بیش از   گر زیان واردها

 8 دالر 95000000بیش از   گر زیان واردها

اگر س ح گرم یا االت تخریب کننده ربوده شددود 

 یا ربودن ان یكی از اهداف جرم باشد
1 
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اگر س ح خطرناکی همچون یك سدد ح گددرم در 

 مالكیت شخص باشد
2 

بیش از نقشه حداقلی: یعنی مقدمه چینی و طرح ریز  بیشتر  نسبت بدده ارتكدداب جددرم معمددولی صددورت 

هایی از زمان مددی باشددد بایددد هایی که شامل اقدامات مكرر در بازهگرفته باشد. ای  فاکتور برا  تمام پرونده

شته باشد به تنهددایی نمددی لحاظ گردد برا  مثال زیر نظر داشت  منطقه برا  بررسی اینكه شاهد  وجود ندا

تواند اثبات کننده یك طرح ریز  بیش از حداقل باشد، در مقابل به دست اوردن نقشه ساختمان بددرا  زیددر 

 (Ibid.)نظر گرفت  ورود  یا از کار انداخت  سیستم هشدار می تواند اثبات کننده چنی  طرحی باشد.  

 

 جرم سرقت همراه با ازار یا تهدید -

 20سطد مبنا  جرم 

 مشخصه ویژه جرم

افزایش 

سددطد 

 مبنا

اگر اموال مربوط بدده یددك موسسدده مددالی یددا اداره 

پست ربوده شود یا ربودن چنددی  امددوالی یكددی از 

 اهداف جرم باشد

2 

 7 اگراز س ح گرم شلیك شود

 6 اگر به شیوه ها  دیگر از س ح گرم استفاده شود

 اگر از س ح گرم به شكل نمادی  استفاده شددود و

 فق  در اختیار فرد باشد
5 

اگر از یك س ح گرم به اشكال دیگددر  اسددتفاده 

 شود
4 

اگددر از یددك سدد ح خطرندداك بدده شددكل نمددادی  

 استفاده شود
3 

 2 اگر تهدید به مرگ شود

اگر به منظور تسهیل در ارتكاب جرم یا تسهیل در 

 فرار کردن فرد  ربوده شود
4 

ارتكاب جرم اگر هر شخصی به منظور تسهیل در  

 یا فرار بطور فیزیكی مهار شود
2 

 2 اگر جرم شامل سرقت اتومبیل باشد

گر یك س ح گرم یا االت تخریب کننده و مددواد ا

ممنوعه ربوده شود یا ربودن چنی  اق می یكددی از 

 اهداف جرم باشد

1 
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ر اسدداس جدددول زیددر . اگر قربانی متحمل اسیب فیزیكی شود، سطد جرم با توجه به شدت اسیب وارده ب3

 تعیی  میشود:

 شدت اسیب فیزیكی

افزایش 

سددطد 

 مبنا

 2 اسیب جسمی

 4 اسیب جسمی شدید

 6 اسیب جسمی دائمی یا تهدید کننده جان

 3 باشد   bو  aاگر شدت اسیب بی  موارد  

 5 باشد   cو  bاگر شدت اسیب بی  موارد  

 

 بیشتر شود 11نباید از  3و   2جمع موارد 

 

دالر باشد، افزایش سطد مبنا  جرم با استفاده از جدول زیددر تعیددی  مددی   20000زیان وارده بیش از  . اگر  7

 گردد:

 وارده زیان

افزایش 

سددطد 

 مبنا

 0 دالر یا کمتر20000

 1 دالر 20000بیش از 

 2 دالر 95000بیش از 

 3 دالر 500000بیش از 

 4 دالر 1500000بیش از 

 5 دالر 3000000بیش از 

 6 دالر 5000000یش از ب

 7 دالر 9500000بیش از 

ارجار متقابل: اگر یك قربانی تحت ای  شرای  به قتل برسد و ایدد  قتددل در حددوزه قلمددرو قضددایی ایدداالت 

 (Ibid.)  متحده باشد ضواب  قتل درجه اول لحاظ می شود.

خرید، فروش، تبددادل، انتقددال یددا جرم سرقت، خسارت یا تخریب منابع میراث فرهنگی یا باستان شناسی،    -

 دریافت منابع میراث فرهنگی یا باستانی

 

 

 

 8سطد مبنا  جرم: 
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 افزایش سطد مبنا مشخصه ویژه جرم

دالر و کمتددر از  2500اگددر ارزش ایدد  منددابع بیشددتر از 

 دالر باشد 6500
1 

 دالر باشد  6500اگر ارزش منابع بیش از 

ارجار به جدول منددابع 

درخصددددوص بددددزه 

 سرقت 

اگر جرم شامل منابع میراث فرهنگی یا باستانی باشد که 

پیش از جرم در مالكیت یا در حفايددت سیسددتم پددارك 

ها  ملی، بناها یا سایت هددا  نگهدددار  اثددار برجسددته 

یددا بناهددا  تاریخی، بناها  یادبود یا مقبددره هددا  ملددی  

یادبود سربازان قدیمی، موزه یا در لیست میراث جهددانی 

 باشد

2 

اگر جرم شامل منابع میراث فرهنگی متشددكل از بقایددا  

انسان، اشیا تدفینی، میراث فرهنگی، اشیا مقدس، اسددناد 

باسددتانی یددا مجسددمه هددا و یادبودهددا  دوره پددیش از 

 دوره قبددل از اکتشددافات قدداره امریكددا توسدد )کلمبوس  

 کریستوفر کلمبوس( و دیوارها  نقاشی شده باشد

2 

اگر جرم ارتكاب یافته بدده منظددور سددودمالی یددا اشددكال 

 دیگر در ارتباط با اهداف تجار  باشد
2 

اگر از یك س ح خطرناك بصورت نمادی  استفاده شود 

 یا با استفاده از ان ایجاد تهدید یا خطر کرده باشد
2 

حریق عمد ، خسارت به اموال از اگر جرم شامل ایجاد  

 طریق مواد منفجره یا االت تخریب کننده باشد

بدده  مربددوط  از ضواب  

قانون حریق عمددد  و 

امددوال از  بدده  خسارت 

طریددق مددواد منفجددره 

برا  تعیی  سطد جرم 

 استفاده می شود.  

مودن منشا و مشددرور جرم پولشویی: انتقال اعتبارات مالی غیر قانونی از طریق یك واسطه به منظور مخفی ن

 جلوه دادن ان

 سطد مبنا  جرم:

 .سطد جرم مربوط به جرم مشخصی که از ان اعتبارات پولشویی شده به دست امده است.1

واحد بیشتر از سطد جرم متناير با ارزش اعتبددارات مددالی پولشددویی شددده از طریددق   8.در غیر اینصورت  2

 :جدول زیر
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 ارزش اعتبارات مالی پولشویی شده

افزایش 

سددطد 

 مبنا

 0 دالر یا کمتر6500

 4 دالر 6500بیش از 

 6 دالر 15000بیش از 

 6 دالر 40000بیش از 

 8 دالر 95000بیش از 

 10 دالر 150000بیش از 

 12 دالر 250000بیش از 

 14 دالر 550000بیش از 

 16 دالر 1500000بیش از 

 جرم تعد  به ملك غیر-

 4سطد مبنا  جرم 

 مشخصه ها  ویژه جرم
افددددزایش 

 سطد مبنا

ورود غیر مجاز به یددك سدداختمان امنیتددی، تاسیسددات 

انرژ  هسته ا ، به یك کشددتی یددا هواپیمددا  ایدداالت 

متحده، به مناطق حفايت شده یك فرودگدداه یددا بندددر 

کشتیرانی، به یك ساختمان مسكونی، بدده هددر یددك از 

ساختمان ها یا محل ها  حفايددت شددده یددا بدده یددك 

سیستم رایانه ا  به منظور پشتیبانی یا بهره بددردار  از 

 زیر ساخت ها  حیاتی

2 

ورود غیر مجاز به کاس سفید و زمی  ها  متعلق به ان 

 یا مقر رسمی معاون رییس جمهور
4 

اگر س ح خطرناك شامل یك س ح گددرم در اختیددار 

 فرد باشد
2 

اگر جرم شامل تعد  به یك کامپیوتر حفايددت شددده 

 2500د و میزان خسارت وارده از ای  تعد  بددی   باش

 دالر باشد 6500و 

1 

 دالر باشد  6500اگر خسارت وارده بیش از 

طبدددددددق 

جدددددول 

بدده  مربوط 

 سرقت 
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ارجار متقابل:اگر جرم صورت گرفته با قصد ارتكاب یك جرم جنایی انجددام شددده باشددد در حیطدده جددرایم 

 (Ibid.)مبادرت به تهییج یا دسیسه چینی قرار می گیرد.  

 جعل هویت -

 6سطد پایه جرم: 

 

 مشخصه ها  ویژه جرم
افزایش سددطد 

 مبنا

اگر جعل هویت با قصد انجام یك بازداشت غیددر 

 تحقیقات انجام پذیردقانونی یا 
6 

 

ارجار متقابل: اگر جعل هویت سبب تسهیل در ارتكاب جرم دیگر  شود ضواب  مربوط به قددانون مبددادرت 

 (Ibid.)به انجام ان جرم نیز لحاظ شود. 

  

 تعیی  شده است که بر اساس معیارها  ارایه شده شدت جرم افرایش می یابد: 32ادم ربایی با سطد مبنا  

 

 مشخصه ها  ویژه جرم

افزایش 

سددطد 

 مبنا

اگر برا  ازاد  طلب وجه شود یا از دولت درخواستی صددورت 

 گیرد
6 

 4 اگر اسیب به قربانی دایمی یا اسیب تهدید کننده جانی باشد

 2 اگر قربانی متحمل اسیب فیزیكی شدید شود

 3 اگر میزان اسیب بی  موارد ذکر شده باال باشد

 2 خطرناك استفاده شوداگر از س ح 

 2 اگر پس از گذشت سی روز قربانی ازاد نشود

 1 روز قربانی ازاد نشود 7اگر پس از گذشت 

 6 اگر قربانی مورد سواستفاده جنسی واقع شود

اگر قربانی خردسال باشد و در قبال پددول یددا م حظددات دیگددر، 

تحت مراقبت یا حبس از طددرف دیگددر  کدده از لحدداظ قددانونی 

 ص حیت چنی  حفايتی را ندارد قرار گیرد

3 

 اگر قربانی نحت شرای  محیطی بمیرد
قتددددل 

درجدده 
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 اول

 

 

تعیی  شده است و بر مبنا  شدت جرم بددر اسدداس   14یا در خصوص جرم شهادت دروغ سطد مبنا  جرم  

 معیارها  زیر افزایش می یابد:

 

 مشخصه ها  ویژه جرم
افزایش سددطد 

 مبنا

اسیب فیزیكی یا تهدید بدده اسددیب اگر جرم شامل  

فیزیكی به یك شخص یا خسارت به مال باشد به 

 منظور اغوا  فرد به شهادت دروغ

8 

اگر منجر به اخددت ل قابددل توجدده در امددر اجددرا  

 عدالت شود
3 

اگر جرم شامل شهادت دروغ، تهیه شهود کاذب یا 

 تطمیع شاهدان در ارتباط با یك جرم کیفر  باشد

مربوط  ضواب  

بدده همدسددتی 

 در جرم

 

همان گونه که مشخص است جهت ارزیابی و تعیی  شدت هر جرم معیارها  واضد و مشددخص در اختیددار 

 (Ibid.) پذیرد.مقام قضایی قرار گرفته است که بر اساس ان کیفردهی صورت می

الددزام رهنمودها  تعیی  مجازات را بر اساس معیارها  مختلف می توان طبقه بند  کرد از جمله بر مبنددا   

 نها که موضور بحث بعد  را به خود اختصاص می دهد. اور بودن یا اختیار  بودن آ

 

 بند اول: رهنمودهای کیفر دهي اختیاری و رهنمودهای کیفر دهي اجباری

ی توان بر حسب معیارها  مختلف دسته بند  نمود، بر پایه الزام اور یا اختیار  رهنمودها  کیفر دهی را م

بودن رهنمودها به اختیار  و الزامی دسته بند  می شوند. رهنمودها  اختیار  الزامی را برا  مقام قضددایی 

هددا  صادر کننده را  ایجاد نمی کند و جنبه مشورتی دارد مثل رهنمودهایی کدده در خصددوص نظددام مجازات

نامعی  و موارد  مثل ازاد  مشروط استفاده می شوند بعنددوان نموندده ایدد  رهنمودهددا مدددت زمددانی را کدده 

محكوم باید تحمل حبس نماید به قاضی پیشنهاد می کند و هرچند که هددیچ الزامددی را بددرا  قاضددی در بددر 

معی  استفاده می کند امددا  ندارد. هر چند در حقوق ایران و در بخش تعزیرات قانونگذار از الگو  کیفر دهی

قانون مجازات اس می و پیش بینی نهاد  به نام ازاد  مشروط مدت زمان تحمل حبس   58با توجه به ماده  

 توس  محكوم علیه تا حدود  نامعی  می سازد.  

ضم  اینكه قانونگذار یك سر  شروط را جهت برخوردار  از ازاد . مشددروط مقددرر داشددته امددا معیددار  

 جهت احراز ان چه در قانون و چه در ایی  نامه مربوطه ارایه نداده است. 
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نقطه مقابل رهنمودها  کیفردهی اختیار  که مشورتی است رهنمودها  کیفردهی الزامی قرار می گیرند که 

ول از ان مگر با رعایت شرای  خاص فراهم نیست و دادگدداه را ملددزم مددی نمایددد کدده بددر اسدداس امكان عد

رهنمودهایی که بر اساس شدت جرم ارتكابی و سوابق مرتكب تهیه شده اسددت را  صددادر کنددد. از جملدده 

اشددد. حوزه ها  قضایی که شیوه کار بر پایه رهنمودها  کیفردهی الزامی است حوزه قضایی مینه سوتا می ب

اما در رهنمودها امكان عدول از رهنمود هم پیش بینی شده است در ای  صورت چنانچه قاضی بخواهد بددر 

روز فددرم مربوطدده در  15خ ف مجازات ها  تعیی  شده در رهنمود را  صددادر کنددد مددی بایسددت يددرف 

محمددود   (خصوص گزارش عدول را تكمیل نموده و در کمسیون رهمنمودها  کیفر دهی به ثبت برساند.

  (232 :1399 ،طاهر   ؛جانكی

اما رهنمودها بر اساس شیوه کار به دو دسته تقسیم می شوند که موضور بحث بعد  را به خددود اختصدداص 

 می دهد. 

 

 بند دوم: رهنمودهای مبتني بر جدول

رهنمودها  حوزه قضایی مینه سوتا از جمله رهنمودها  الزامی و مبتنی بر تعیی  مجازاتها  معی  است کدده 

 بر اساس جداولی که بر اساس شدت جرم و سوابق کیفر  تعیی  شده است تعیی  می شود.  

عمود  طبقدده و جدول ها به ای  صورت تنظیم گردیده است که تمام جرایم بر مبنا  شدت جرم در محور  

بند  شده اند و هر جرم بر اساس شدت جرم یك امتیاز  دارد ضم  اینكه محور افقی امتیاز سوابق کیفر  

محكوم را نشان می دهد و در نهایت با دست امدن نمرات شدت جرم و سابقه کیفر  مجددازات معددی  مددی 

تصددمیم بدده عدددول از رهنمددود شوذ و دادگاه ملزم است از ان تبعیت کند مگر اینكه بر طبق شرای  خدداص  

روز فددرم مربوطدده در  15داشته باشد در ای  صورت میتواند از رهنمود عدول نموده منتها می بایست يددرف 

 Minn. Sentencing) .دخصددوص گددزارش عدددول را تكمیددل و در کمسددیون رهنمودهددا ثبددت نمایدد 

Guidelines , 2019 , 20) 

چنی  شیوه ا  که بر مبنا  شدت جرم و رویكرد سزادهی می باشد باعث می شود اصل قانونی بودن جددرم 

و مجازات به درستی رعایت شود و مرتكب هر رفتار  عواقب کار خددود را پددیش بینددی نمایددد و از سددویی 

بینند امر  کدده  باعث وحدت رویه قضایی می گردد و از طرفی مرتكبان جرایم مشابه به نحو مشابه کیفر می

قانون مجازات اس می مقایسه کنددیم در ایدد  مدداده شدددت  18چنانچه بخواهیم با ماده  .محاس  زیاد  دارد 

جرم صرفا یكی از شاخص ها جهت اتخاذ تصمیم قضایی است و موارد  چون اقدددامات مرتكددب پددس از 

بر و  ارتباطی به شدددت جددرم فرد ، خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تاثیر تعزیر  ضعیت جرم و سوابق و و

نداشته و در راستا  اصل فرد  کردن مجازات هاست در واقع قانونگذار اهداف کیفر را تلفیق نموده اسددت 

خود اقدام به سزاگرایانه یا پیامدگرایانه    نكته ا  که در عمل نتیجه بخش نبوده و هر قاضی بر اساس دیدگاه  

مجددازات هددا  متفدداوتی متحمددل مددی شددوند. ممك  اسددت  به صدور را  می نمایند و مرتكبان جرایم مشا

بنابرای  قانونگذار است که باید شدت جرم را به درستی تعیی  کند و معیارهددا  الزم جهددت احددراز شدددت 

جرم و مراتب ان از طریق رهنمودها  کیفر دهی در اختیار قضات قرار دهد امر  که در بسیار  از کشورها 

و بر مبنا  عدالت استحقاقی ورویكرذ سزادهی انجام پذیرفته و مجددازات هددا بددر از جمله امریكا و انگلیس  
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اساس شدت جرم تعیی  می شود بنابرای  در ای  سیستم اختیارات قضایی محدود و در موارد  ضابطه منددد 

 (69 :1399 ،طاهر   ؛محمود  جانكی (شده است.

 

 بند سوم: رهنمودهای بدون جدول

رهنمودها  کیفردهی انگلستان و ولز مبتنی بر رهنمودها  کیفردهی بدون جدول مددی باشددد در ایدد  شددیوه 

مرحله را طی می کند تا مجازات مفرو  جرم ارتكابی مشخص شود و شیوه کار بدی  گونه است   9قاضی  

ت تطبیددق که جدولی وجود دارد و قاضی مكلف است جرم مورد نظر را با یكی از گروهها بددر اسدداس شددد

 دهد ای  گروه ها عبارتند از 

 

گروه 

 یك

 ضرر بیشتر و سرزنش پذیر  بیشتر

گروه 

 دو

ضرر بیشتر و سرزنش پددذیر  کمتددر یددا ضددرر کمتددر و 

 سرزنش پذیر  بیشتر

گروه 

 سه

 ضرر کمتر و سرزنش پذیر  کمتر

 

مرحله دوم تعیی  مجازات موقت است بدی  صورت که بر اساس رهنمود جرم در یكددی از گروههددا  سدده 

گانه قرار می گیرد و سپس نقطه اغاز مجازات بعنوان مبنا توس  رهنمود تعیی  می شود که بر اساس کیفیات 

پایی  تددر. عوامددل مشدددده مشدده و مخففه که پیش بینی شده است مجازات از ای  مبنا میتواند باالتر رود یا  

موارد  چون استفاده از س ح، ارتكاب جرم در شب، سوابق کیفر . عوامل مخففه شامل شخصیت بزهكار، 

مصادیق ذکر شده جنبه حصر  نداشته و جنبه تمثیلی دارند بدی  صورت که دادگاه …توجه به انگیزه ها و  

گاه عوامل مشدددده  …ثل جبران خسارت بزه دیده و می تواند موارد دیگر  را در ای  رابطه در نظر بگیرد م

ممك  است چنان افزایش یابد که حتی گروه مربوط به جرم را تغییر دهد گدداه نیددز افددزایش عوامددل مخففدده 

 ممك  است باعث تغییر گروه شود. 

همچنی  رهنمود سه استانه جهت رعایت مراتب مجازات ها مطرح نموده است هنگام تعیی  مجازات بددرا  

دادگاه باید به ای  نكات توجه کند ایا از استانه حددبس گددذر نمددوده اسددت؟ ایددا تعیددی    3، یا  2رایم گروه  ج

 مجازات حبس اجتناب ناپذیر است؟ ایا مجازات حبس قابل تعلیق است؟  

در مرحله سوم عوامل دیگر  مثل کمك مجرم در نظر گرفته می شود که ممك  است در کدداهش مجددازات 

چهارم موارد  را در بر می گیرد مثل اقرار به ارتكاب جرم که از جمله عوامل مخففه مددی   موثر باشد مرحله

باشد که بر اساس رهنمود از میزان کیفر کسر می گردد اما اینكه در چه مرحله ا  از دادرسددی مجددرم اقددرار 

را  جامعدده و کند میزان تخفیف ان بر اساس رهنمودها متغیر خواهد بود، مرحله پنجم میزان خطر مجددرم بدد 

امكان حبس ابد را بررسی می کند مرحله ششم شامل موارد  چون تعدد و تكرار جرم را در بددر مددی گیددرد 

مرحله هفتم به قرار جبران خسارت یا قرار مقتضی دیگر اختصاص دارد که قاضی با توجه به ماهیددت جددرم 
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یست را  مستدل صادر کنذ ودر می بایست صادر کند مرحله هشتم مبنی بر ای  قضیه است که قاضی می با

خصوص اثار مجازات بر مجرم توضید دهد و طبق مرحله نهم در واقع مدت زمانی که مجرم بموجب قددرار 

 Ashworth , 2013: 8)) .در زندان بوده است را در تعیی  کیفر مدنظر قرار دهد

 بند چهارم: رهنمودهای کیفر دهي در تعزيرات

با توجه به مشك ت زیاد  که در بحث کیفر دهی در حقوق ایران وجددود دارد بطوریكدده جددرایم مشددابه بددا 

قانون مجازات اسدد می بددازه زمددانی   651مجازات ها  کام  متفاوت پاسخ داده می شوند بعنوان مثال ماده  

ست حال اگر یددك فددرد ضربه ش ق بعنوان مجازات پیش بینی نموده ا  74بی  پنج تا بیست سال حبس و تا  

در شعبه ا  محاکمه شود که دیدگاه قاضی سخت گیرانه و مبتنی بر ناتوان ساز  و بازدارندگی باشد مجددرم 

با بیست سال حبس بعنوان مجازات روبه رو خواهد شد حددال ممكدد  اسددت فددرد دیگددر  در شددعبه دیگددر 

مجازات روبه رو شود بنابرای  انچدده   محاکمه شود و به دلیل دیدگاه متفاوت قاضی رسیدگی کننده با حداقل

قاضی است نه شدت جرم. با توجه به اینكه مجددازات گرایانه  پیامد  سزاگرایانه یا    تعیی  کننده هست دیدگاه  

بر مبنا  شدت جرم ارتكابی باشد و قاضی هر دیدگاهی اعم از سزاگرایانه یا پیامدگرایامه داشددته باشددد د  بای

م باشد لذا می بایست سازوکار مناسب پیش بینی شود که قضات م کهددا  نمی تواند بی توجه به شدت جر

الگو برا  نظام کیفر  ایددران   مناسب جهت کیفر دهی در اختیار داشته باشند. رهنمودها  تعیی  کیفر بهتری

است که قانونگذار می تواند در تعزیرات از ان بهره گیرد و ای  قضیه باعث اجرا  بهتر عدالت و جلوگیر  

از تشتت ارا قضایی می شود. با توجه به اینكه ای  متناسب ساز  مستلزم اص ح قوانی  ووتصددویب قددوانی  

هایی همانند رهنمودهددا  جدید است راهكار  که در کوتاه مدت قابل اجراست تهیه و تدوی  دستورالعمل

 (70 :1399 ،ر طاه  ؛محمود  جانكی)کیفر دهی جهت وزن دهی وارایه معیار در خصوص جرایم است. 

 نتیجه گیری

قانونگذار در مواد یاد شده و بسیار  از مواد قانونی دیگر مجازات ها  سنگینی را مقرر کرده و گدداه فاصددله 

بی  حداقل و حداکثر به چهل برابر می رسد پر واضد است که نمی توان مصادیق مختلف یددك جددرم را بددا 

جرم نه بطور دقیق، اما حداقل بطور نسبی قابددل تعیددب  ای  همه اخت ف در شدت تصور کرد. درجه شدت  

است. قانونگذار فاصله حداقل و حداکثر بدون توجه به معیارها تعیی  نموده و اساسا مصددادیق مختلددف هددر 

جرم اقتضا  چنی  فاصله ا  ندارد و درموارد  که چنددی  اقتصددایی دارد مددی بایسددت بددر اسدداس معیارهددا 

چ گونه معیار  جهت کیفردهددی در اختیددار قضددات قددرار نگرفتدده اسددت تفكیك شود و در ای  خصوص هی

که مرتكبان جرایم مشابه با مجددازات هددا   متفدداوت روبددرو   شودباعث    ممك  است   بدیهی است ای  قضیه

و ایدد    اسددت    دیدگاه سزاگرایانه یا فایده گرایاندده قاضددیبنابرای  انچه در ای  زمینه تعیی  کننده است  .شوند

 .قضیه با أصول حقوقی در تعار  است 

تحدیددد و ضددابطه منددد  ودر حقوق بعضی از کشورها از جمله امریكا با تهیه رهنمودها  تعیددی  مجددازات   

کردن اختیارات قضایی، تعیی  نقاط شرور و معیارهایی برا  چگونگی وزندهی به انها ایدد  مشددكل را حددل 

رهنمودها  تعیی  مجازات توس  هیاتی از متخصصی  حددوزه   است.نموده اند و کیفر دهی ضابطه مند شده  

وزن   هادر ای  رهنمود.  کیفر  بر مبنا  شدت جرم تهیه وبه تصویب کنگره رسیده و ساالنه به روز می شود

و مرتبه هر جرم بر اساس شدت مشخص شده و هر جرم در گروهی با جرایم با شدت یكسان طبقدده بنددد  
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جرم که حكایت از وزن ان دارد براساس معیارهددایی کدده در رهنمودهددا ارایدده شددده می شود، عدد مبنا  هر 

ذکددر شددده اسددت وزن جددرم را تعیددی  و   دهدداهایی کدده در رهنمو قاضی بر اساس شاخصدده  . وتغییر می کند

 مجازات متناسب تعیی  می کند.

ایددران وجددود دارد رهنمودهددا  با توجه به مشك ت زیاد  که در بحث کیفردهی و کیفر گذار  در حقوق  

تعیی  کیفر بهتری  الگو برا  نظام کیفر  ایران است که قانونگذار می تواند در تعزیرات از ان بهددره گیددرد و 

ای  قضیه باعث اجرا  بهتر عدالت و جلوگیر  از تشتت آرا قضایی می شود. با توجه به اینكه ای  متناسب 

 ،انی  جدید است راهكار  که در کوتاه مدددت قابددل اجددرا اسددت ساز  مستلزم اص ح قوانی  و تصویب قو 

ن دهی و ارایه معیددار در خصددوص تهیه و تدوی  دستورالعمل هایی همانند رهنمودها  کیفر دهی جهت وز

  شدت جرایم است. در جرایم تعزیر  بازه حداقل و حداکثر بسیار گسترده است و ای  رهنمودهددا بددا تعیی

  .ه،  قاضی را در تعیی  مجازات متناسب یار  می رساندراهنمایی مرحله به مرحل
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