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اداره کل حقوقی قوه قضائیه از سوی  2631نظریه حقوقی جدید است که در شهریور ماه  63جزوه حاوی این 

 .شده استمنتشر 

 

 ۱نظریه شماره 

 :نظریه مشورتی

متاه  ۱۱سالگی گذشتته باشتد ولتذا کستی کته      ۱۱ماه از ورود سنش به ۱۱سال تمام کسی است که ۱۱منظور از -۱ 

 سال تمام دانست.۱۱سالگی گذشته را نمی توان ۱۱ازورود سنش به 

کته درستالروز تولتد      با توجه به اینکه عرفًا سالروز تولتد فترد روز ورود وی بته ستن جدیتد استت لتذا فتردی         -۱

 سال تمام دانست.۱۱دستگیر می شود را نمی توان 

 سوال:

قانون مجتازا    ۱۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری و همچنین ماده  ۱۱۲مطابق ماده 

تمتام   ستال  ۱۱صالحیت دادگتاه اففتال و نوجوانتان در رستیدگی بته جترائص اشت ا  تتا         ( ۱/۱/۸۱اسالمی مصوب )

 شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

 ۱۱ستال و  ۱۱ماه می باشد یتا اینکته ش صتی کته      ۱۱سال و ۱۱سال تمام چه می باشد آیا منظور ۱۱منظور از  -اوال

 ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اففال و نوجوانان می شود.

ستالگی   ۱۱ال یعنتی فتردی کته در روز تولتد  در ستن      س ۱۱ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن 

 مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صالحیت دادگاه اففال و نوجوانان می باشد.

 

 ۱نظریه شماره 

 :نظریه مشورتی 
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چنانچه دادگاه صادرکننده قترار تعویتق صتدور     ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال ۵۵با توجه به ماده  -۱    

ص ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نماینتد کته موکتومل ع یته حتائز شترای  مقترر قتانونی جهتت بته تعویتق            حک

انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازا  ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا 

 نمایند.

احصتا     ضمانت اجرای عدم رعایت شرای  تعویق مش صاً ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال ۴۴درماده  -۱   

 گردیده.

مرجع اجرای دستورا  دادگاه ونظار  براجرای دستورا  مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوس  قاضی اجرای  -۹ 

 احکام صور  می گیرد.

 سوال:

از کیفتر و قترار تعویتق صتدورحکص     از قانون مجازا  اسالمی جدید آیا حکص به معافیت  ۹۸،۴۲،۴۱نظربه مفاد مواد 

چیستت و   ۴۱قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درمتاده  

سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورا  خود دادگتاه بتوده یتا    

م کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتتب را جهتت بهتره بترداری قضتایی بته ایتن        نهاد دیگری مثل اجرای احکا

 شعبه اعالم فرمایید.

 

 6نظریه شماره 

 

 نظریه مشورتی:

قتانون مجتازا  استالمی    ۱۱ومقررا  مشابه آن درماده ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی سال ۱۲با توجّه به صدور ماده 

قتانون  ۱۱وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشتمول متاده   درجرائص تعزیری مقررا  قبل از ۱۹۱۲سال 

باشد که دراین صور  توت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صور  ۱۹۸۱مجازا  اسالمی سال 

تعتدد، تکرارجترم، آزادی مشتروس وستایر مقتررا  جتزای عمتومی قتانون مجتازا  استالمی ستال              اگر قواعد ت فیت،، 

قاضی دراعمال مقررا  ت فی، وسایر موارد مودودیتی قائل شتده باشتد، تشتدید موستوب وعطت، بته       برای ۱۹۸۱

 ماسبق نمی شود.

 سوال:
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مبنی بر غیر قابل اعمتال بتودن قواعتد عطت، بته متا        ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۱با توجه به تبصره ماده 

یک قانون موقت و  ۱۹۱۲ینکه قانون مجازا  اسالمی و با توجه به ا ۱۱سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی فبق ماده 

در مد  معین بوده آیا قواعد ت فی، تعدد و تکترار جترم و آزادی مشتروس و ستایر قواعتد جتزای عمتومی بایتد فبتق          

کته در زمتان وقتوع     ۱۹۱۲اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی 

 اعمال شود جرم حاکمیت داشته

نمیتتوان حتبر را ت فیت، داد امتا      تتا دو درجته بیشتتر    ۸۱مثال: درجرم سرقت فبق قانون مجازا  استالمی جدیتد   

اتفتا    ۱۲درقانون مجازا  اسالمی قدیص دادن ت فی، مودودیت نداشت اگرجترم در زمتان حاکمیتت قتانون قتدیص      

 ?افتاده باشد تک ی، دادگاه چیست

 

 ۴نظریه شماره 

 

 ورتی:نظریه مش

با   قانون مجازا  اسالمی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،۱۲۸درماده  -۱ 

قتانون مرقتوم   ۹۳این استثنا  که جرائص اقتصادی شامل کالهبرداری وجرائص سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده 

وضوع جرم ارتکابی یک می یارد ریال تمتام وبتاالتر باشتد،    درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال م

درخصتتو  ارتشتتا  ۱۴/۵/۱۹۱۵متتور ۳۸۳وشتتماره ۱۴/۴/۱۹۱۴متتور  ۳۱۱بنتتابراین آرا  وحتتد  رویتته شتتماره 

 وفرو  مال غیر ازدرجه اعتبار ساق  است ودرشرائ  فع ی کاربردی ندارد.

شترع مقتدس استالم، بترای یتک عمتل معتین نتوع         تعزیرا  منصو  شرعی به تعزیراتی گفته می شتود کته در   -۱   

ومقدار کیفرمش ص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایا  ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطتور ک تی ومط تق    

 تعزیر منصو  شرعی موسوب نمی شود.  برا ی عم ی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،

 سوال:

در خصتو  جترائص ارتشتا  وفترو       ۳۱۱و ۳۸۳آیا آرا  وحتد  رویته    ۱۹۸۱مجازا  اسالمی  با توجه به قانون -۱

 مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیا  عمومی دیوانعالی کشور به قو  خود باقی است یا خیر؟

چته   ۱۹۸۱قانون مجازا  استالمی   ۱۱۵ماده  ۱منظور قانونگذار ازتعزیرا  منصو  شرعی مندرج در تبصره     -۱

 ?جرائمی است
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 5نظریه شماره 

 

 نظریه مشورتی:

چنانچه بنیادشتهید مقتتولی را در زمتره شتهدا موستوب وبته دلیتل عتدم شناستائی قاتتل بتا استتفاده از متال  متاده               

، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز توت پوشتش بنیتاد   ۱۹۱۲قانون مجازا  اسالمی مصوب سال ۱۵۵

چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقتو  ومستتمری بترای بازمانتدگان     شهید قرار گیرند، 

مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستتری بته حکتص صتادره از ناحیته      

نقت  آرا  مزبتور فاقتد وجاهتت     دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام مواکص تجدید نظر استان در

 قانونی است.

 سوال:

احکامی ازسوی مراجع  ۱/۱/۸۱االجرا  شدن قانون جدید مجازا  اسالمی مصوب نظربه اینکه قبل ازتصویب و الزم

و ستایر قتوانین و    ۸۱ .م.ا مصتوب  ۴۱۱متاده   ۱۹۱۲ .م استالمی مصتوب ستال    ۱۵۵قضائی با مال  عمتل ازمتاده   

المتال صتادر گردیتده و بعضتا بتا اعتتراض روستای        پرداخت دیه شهدا  ومجتروحین ازبیتت  مقررا   موضوعه مبنی بر

انتد کته بتا فترح     دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نق  حکص خطاب به دادگتاه بتدوی اعتالم متی داشتته     

د یتا قرارگترفتن   المتال متی باشتن   سوال از مجروحین و اولیا دم شهدا استعالم گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت

 توت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟

االشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصتو  موضتوع تعتارض بتین اختذ دیته       حالیه با عنایت به مراتب فو 

 المال و قرار گرفتن توت پوشش بنیاد شهید نظریه ت صصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعالم نمایند .ازبیت

 

 3 شمار نظریه

 

 نظریه مشورتی: 

دادگتاه بترای هریتک از جترائص،     ۱۹۸۱قتانون مجتازا  استالمی مصتوب     ۱۹۴درفرض سوال با توجه بته افتال  متاده    

است اگر میزان مجازا  ها برابتر باشتد یکتی     حداکثر مجازا  مقرر را حکص می کند ولی فق  مجازا  اشد قابل اجرا 

 از آنها قابل اجرا  خواهد بود.

 سوال:
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انچه جرایص تعزیری از یک نوع )مثال سه فقره سرقت تعزیتری مشتابه( باشتد مجتازا  مرتکتب چگونته تعیتین متی         چن

 شود؟

 

 7نظریه شماره 

 

 نظریه مشورتی: 

چنانچه دادگاه صادرکننده قترار تعویتق صتدور     ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال ۵۵با توجه به ماده  -۱    

ی احکام احراز نماینتد کته موکتومل ع یته حتائز شترای  مقترر قتانونی جهتت بته تعویتق            حکص ویا دادستان وقاضی اجرا

انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازا  ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا 

 نمایند.

احصتا     ت شرای  تعویق مش صاًضمانت اجرای عدم رعای ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال ۴۴درماده  -۱   

 گردیده.

مرجع اجرای دستورا  دادگاه ونظار  براجرای دستورا  مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوس  قاضی اجرای  -۹ 

 احکام صور  می گیرد.

 سوال:

رحکص از قانون مجازا  اسالمی جدید آیا حکص به معافیت از کیفتر و قترار تعویتق صتدو     ۹۸،۴۲،۴۱نظربه مفاد مواد 

چیستت؟   ۴۱قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر؟ و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده 

و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورا  خود دادگاه بوده یتا  

ی است پاسخ مراتب را جهتت بهتره بترداری قضتایی بته ایتن       نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد؟ مستدع

 شعبه اعالم فرمایید.

 

 8نظریه شماره 

 نظریه مشورتی: 
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شتروع بته   “درمقتام ایجتاد نظتص خاصتی بترای مجتازا        ۱۹۸۱با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازا  اسالمی مصتوب 

ازا  هتایی بته شترح بنتدهای ذیتل ایتن       قانون مذکور است مجت ۱۱۱است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده "جرم

سیاستت  ۱ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نووه رسیدگی در امورقضائی کته دربنتد   

قانون مزبور در خصتو  لغتو ک یته    ۱۱۱های کالن مقام معظص رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده 

به نظر این افال  شامل ک یه قوانین ومقررا  ختا  وعتام درخصتو  موضتوع      قانون، مقررا  وقوانین مغایر با این

سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خا  مندرج در قوانین جزائی در خصو  تعیتین مجتازا  شتروع    

رراتی کته  به جرم باشیص، شاهد تفاو  وشد  وضع، میزان مجازا  وعدم تناسب آن خواهیص بود درنتیجه ک یّه مق

مجازا  تعیین شده است با تصویب والزم االجرا  شدن قتانون مجتازا     "شروع به جرم"درقانون به فور خا  برای

قتانون مجتازا    ۱۱۱م غی ومجازا  شروع به جترم درتمتام جترائص مطتابق بنتدهای ذیتل متاده        ۱۹۸۱اسالمی مصوب 

 همان قانون تعیین می شود.۱۲با رعایت ماده  ۱۹۸۱اسالمی

 سوال:

 :۱۹۸۱احتراما با توجه به الزم االجرا  شدن قانون مجازا  اسالمی مصوب 

آیا مقررا  شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرا  و یا قوانین متفرقه می باشد    -۱

 یا اینکه مقررا  قانون تعزیرا  و قوانین متفرقه همچنان به قو  خود باقی هستند؟

توجه به اینکه در قانون تعزیرا  یتا قتوانین متفرقته شتروع بته ارتکتاب بعضتی از جترائص جترم ت قتی شتده            با    -۱

شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائص جترم ت قتی شتده آیتا بعتد       ۸۱قانون مجازا  اسالمی سال  ۱۱۱درحالیکه درماده 

 آن عمل نمود؟ ۱۱۱ازالزم االجرا  شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده 

 

 3نظریه شماره 

 

 نظریه مشورتی:

قانون اساسی است. حضر  امام خمینتی)ره( )   ۱۱۱پاسخ سئوال مطروحه اختالفی و از موارد رجوع به اصل           

و مقام معظص رهبتری )  ( ۱۴۱ .ج اصل  ۱۴۱۴توضیح المسائل موشی به کوشش سید مومد حسن بنی هاشمی قص 

صائبین را اهل کتاب دانستته انتد. برختی توقیقتا  معتبتر نیتز صتائبین        ( ۳۹     ۱۴۱۴اجوبه اال ستفتائا  ، قص 

مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضر  یویی )ع( هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجته چنانچته   

 هستند. ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال  ۵۵۴شاخه ای از یهود باشند مشمول حکص مقرر در ماده 

 وال:س
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صتابئین منتدایی در استتان خوزستتان کته جتز        ( ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی اخیرالتصتویب )  ۵۵۴با توجه به ماده 

 های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه مواسبه می گردد؟اق یت

 

 21نظریه شماره 

  

 نظریه مشورتی: 

در قتانون مجتازا  استالمی مصتوب      "  مجازا  شروع به جترم  "اد نظص خا  برایبا توجه به اینکه مقنن در مقام ایج

می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نمتوده استت    ۱۱۱در تمام مواردی که مشمول ماده  ۱۹۸۱

هبتری  سیاستت هتای کتالن مقتام معظتص ر      ۱و نیز در راستای یکسان سازی نووه رسیدگی در امور قضایی که در بند 

قتانون مزبتور در خصتو  لغتو ک یته مقتررا  و        ۱۱۱مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررا  ماده 

قاتتل   قوانین مغایر با این قانون مط ق است لذا این افال  شامل ک یه قوانین و مقررا  خا  و عام است و چنانچته 

  مجازا  شروع به جرم باشیص، شاهد تفتاو  و شتد    به عدم نسخ موارد خا  مندرج در قوانین جزایی در خصو

و ضع، میزان مجازا  و عدم تناسب آن خواهیص بود، در نتیجه ک یه مقرراتی که در قانون بطور خا  بترای شتروع   

م غی و مجازا  شروع به جترم در   ۱۹۸۱به جرم مجازا  تعیین شده است با تصویب قانون مجازا  اسالمی مصوب 

 همان قانون تعیین می شود. ۱۲قانون مجازا  اسالمی با رعایت ماده  ۱۱۱ندهای ذیل ماده تمام جرائص فبق ب

 سوال:

شتروع بته    ۵از کتاب اول قانون مجازا  اسالمی در بوث شروع جرم در جرایص با مجازا  حبر درجته   ۱۱۱در ماده 

و  ۵۹۲و  ۵۱۸ود ماننتد متواد   جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جترم برختی جترایص در تعزیترا  جترم بت      

شروع به جرم آنهتا جترم بتود لتیکن فبتق متاده        ۵۴۱در جعل و تزویر که فبق ماده  ۵۹۸و ۵۴۲و ۵۹۱و ۵۹۱و ۵۹۳

ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیتا از ایتن پتر     ۵مذکور این جرایص که حبر درجه  ۱۱۱

؟ چرا که قانونگذار در بوث معاونت به ایتن مط تب اشتاره کترده کته در      در این جرایص شروع به جرم آنها جرم نیست

صورتی که در شرع یا قانون مجازا  دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولتی در بوتث شتروع بته جترم بته ستایر        

قوانینی که در خصو  شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پر الجرم منظورقانونگذار نسخ ستایر قتوانین   

از  ۱۱۱ربوس به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این فور استدالل شود با توجته بته اینکته قانونگتذار در متاده     م

کتاب چهارم به نسخ مواد مش ص و معینی از تعزیرا  پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیتز اشتاره متی    

 گردد ف ذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

 



های مشورتی جدید قانون مجازات اسالمی نظریه  8  
 

ی اختبار در خدمت جامعه ی حقوقی ایرانحقوقسایت   
www.Ekhtebar.com 

 22ماره نظریه ش

 نظریه مشورتی: 

چنانچه مجتازا  دیگتری در شترع یتا قتانون بترای       ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب ۱۱۱با توجه به صراحت ماده 

معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازا  معاون تعیین می گتردد، بنتابراین بتا توجته     

باید ۱۹۱۵قانون مجازا  اسالمی مصوب ۳۱۱در قانون یعنی تبصره ماده  به تعیین مجازا  معاون در جرم قتل عمد

 براساس همین تبصره مجازا  معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

 سوال:

از کتاب اول قانون مجازا  استالمی در بوتث معاونتت آمتده استت : در صتورتیکه در        ۱۱۱با توجه به اینکه در ماده 

 …باشد مجازا  وی به شرح ذیل است ع یا قانون مجازا  دیگری برای معاون تعیین نشدهشر

و با توجه به اینکه در مواد م ت فی در تعزیرا  برای معاونت مجازا  پیش بینتی شتده مثتل معاونتت در قتتل عمتد       

مجازا  دیگتری تعیتین    مذکور در صورتی حاکص است که درقانون ۱۱۱ف ذا با توجه به اینکه ماده  ۳۱۱تبصره ماده 

مذکور مجازا  معاون را تعیین نموده ازفتر  دیگتر قتانون مجتازا  جدیتد هتص در بوتث         ۳۱۱نشده باشد ولی ماده 

از  ۱۱۱نکرده است بنابراین آیا ماده  ۳۱۱تعزیرا  را حذ  کرده است و اشاره ای به ماده  ۱۱۳معاونت فق  ماده 

 کور میباشد یا خیر؟مذ ۳۱۱کتاب اول قانون مجازا  ناسخ ماده 

 

 21نظریه شماره 

 نظریه مشورتی: 

ایتن  ۱۳کسی که از حقو  اجتماعی مندرج در متاده  ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب ۱۳ماده ۱با توجه به تبصره 

قانون موروم شده باشد، اعص از اینکه این مورومیت به عنوان مجازا  اص ی یا مجازا  تکمی ی یا تبعی شده باشد، 

جه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکص دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشتد بته موجتب قتانون     با تو

منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصتال را بته   

 دستگاه متبوع مست دم ابالغ و به اجرای آن نظار  می نماید.

 سوال:
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درخصو  مست دمین دستگاههای دولتی مبنتی   ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۳یا اعمال تبصره یک ماده آ

برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکص دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکص دادگاه نیز 

  ی در خصو  آنها اعمال نماید؟مورومیت نامبردگان از حقو  اجتماعی را به تبع اجرای موکومیت اص

 

 26نظریه شماره 

 نظریه مشورتی: 

، اعمال مجازا  هایی در مورد ش صیت حقتوقی قابتل   ۱/۱/۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۲به موجب ماده 

تعیین و اجرا  است و در مورد ش صیت حقیقی مدیرانی که در هیأ  ش صیت حقوقی مرتکتب جترم شتده، تعقیتب     

 قانون مجازا  اسالمی مذکور بالمانع است. ۴۹ن برابر ماده کیفری آنا

 سوال:

قانون جدیتد مجتازا  استالمی مستئولیت کیفتری لوتا         ۱۴۹و  ۱۲نظر به اینکه برای اش ا  حقوقی براساس مواد 

شده است براین اساس چنانچه یک تصاد  رانندگی به وقتوع پیونتدد کته منجتر بته قتتل غیرعمتدی شتود و مقصتر          

رداری شناخته شود شتهردار از حیتث جنبته عمتومی و شتهرداری از حیتث جنبته خصوصتی بتزه مستولیت           تصاد  شه

کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصاد  منجتر بته صتدمه بتدنی شتود شتهرداری فقت  از حیتث تستبیت مستولیت           

ه بتدنی کته   پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصو  وجود دارد این است که در صدم

موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شتهرداری فقت  مستولیت پرداختت دیته را برعهتده دارد درمرح ته دادسترا نوتوه          

رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیص اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به ش ص حقوقی آیا قابل اعمتال استت   

ار تامین کیفری نسبت به شهردار صور  بگیترد؟ بتا توجته    یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیص اتهام و صدور قر

به اینکه موکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صویح نمی باشتد همچنتین در صتور  عتدم تفهتیص      

اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایستت بته دادگتاه ارستال     

 رونده با گزار  دادسرا به دادگاه ارسال شود؟گردد یا اینکه پ

 

 21نظریه شماره 

 نظریه مشورتی: 

هرچند صدور حکص ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی ب وا  وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامته  

مجتازا  استالمی    بته بعتد قتانون   ۹۱وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفتا  بته صتراحت متواد    ۱
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که منع از رانندگی را مست زم ابطتال گواهینامته و ممنوعیتت از درخواستت مجتدد در فتول یتک        ۱۹۸۱مصوب سال 

ابطتال    دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مک ّت، استت عتالوه برقیتد منتع از راننتدگی د ر حکتص صتادره،        

عین صراحتاً قیتد نمایتد. بتدیهی استت در صتور  عتدم       گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مد  م

اجرای احکام باید پرونده را جهت اصالح رأی بته دادگتاه صتادر کننتده       قید موارد مذکور بشرح فو  در حکص صادره،

حکص ارسال نماید وخود نمی تواند مسئ ه ابطتال گواهینامته وممنوعیتت از درخواستت مجتدد را بته اداره راهنمتایی        

 عالم کند.ورانندگی ا

 سوال:

در صورتی کته دادگتاه فقت  منتع از راننتدگی وستی ه نق یته         ۱۹۸۱به بعد قانون مجازا  اسالمی  ۹۱آیا بالوا  مواد 

موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام می تواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوفه 

از مواردی است که دادگاه مک ت، استت آن را در رای ختود قیتد نمایتد و       راهنمایی و رانندگی اعالم کند؟ یا موضوع

 برای اصالح رای پرونده به دادگاه صادرکننده اعاده نماید؟

 

 25نظریه شماره 

 نظریه مشورتی:

، در مورد جرایص حد یا قصا ، هرگاه افراد بتال  کمتتر از   ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۸۱با عنایت به ماده 

ل، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را در  نکند و یا در رشتد و کمتال عقتل آنتان شتبهه وجتود داشتته        سا ۱۱

به دیه و مجازا  های پیش بینی شده در فصتل دهتص موکتوم     باشد، در این صور  حسب مورد با توجه به سن آنها

 می شوند.

 سوال:

ص موجتب حتد یتا قصتا  متی شتوند و ماهیتت جترم         مجازا  قانونی اش ا  بال  کمترازهجده سال که مرتکب جترای 

 ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را در  نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست؟

 

 23نظریه شماره 

 نظریه مشورتی:



های مشورتی جدید قانون مجازات اسالمی نظریه  11  
 

ی اختبار در خدمت جامعه ی حقوقی ایرانحقوقسایت   
www.Ekhtebar.com 

قتتل  ، تک ی، پرونده های ۱۹۱۱قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقالب مصوب سال ۹ماده۴تبصره 

عمدی را که سابق بروضع آن قانون در مواکص عمومی رسیدگی می شده، مشت ص کترده وآن را درصتالحیت دادگتاه     

عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت بته موضتوع حکمتی صتادر نکترده استت       

نیتز  ۱۹۸۱مجتازا  استالمی مصتوب ستال     قتانون ۱۱بدین لوا  کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا متاده  

قتتانون ۱۱قتتانون صتتدرالذکر مغتتایرتی بتتا متتاده  ۹متتاده ۴تغییتتری درایتتن وضتتعیت ایجتتاد نکتترده ودر واقتتع تبصتتره  

 اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.

 سوال:

جرائمتی   ۱۹۱۱حیقانون اصالحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب اصتال  ۹ماده  ۴با توجه به اینکه حسب تبصره 

تاریخ تصویب قتانون مستتقیما در دادگتاه مطترح شتده استت در همتان دادگتاه بتدون نیتاز بته کیفرخواستت و              که تا

قتوانین   ۸۱قانون اصتالحی مجتازا  استالمی مصتوب      ۱۱رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده 

را می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهتام قتتل   مربوس به صالحیت نسبت به جرائص سابق بروضع قانون فورا اج

هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تک ی، پرونده

قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکص نگردیده است چه میباشد؟ آیتا فبتق قتانون    

ماده مذکور نسخ شده است یتا   ۴ی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره جدید مجازا  اسالم

 درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟

 

 27نظریه شماره 

 

 نظریه مشورتی:

قتانون مجتازا  استالمی    ۱۱ومقررا  مشابه آن درماده ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی سال ۱۲با توجّه به صدور ماده 

قتانون  ۱۱رجرائص تعزیری مقررا  قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشتمول متاده   د۱۹۱۲سال 

باشد که دراین صور  توت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صور  ۱۹۸۱مجازا  اسالمی سال 

مجتازا  استالمی ستال     تعتدد، تکرارجترم، آزادی مشتروس وستایر مقتررا  جتزای عمتومی قتانون          اگر قواعد ت فیت،، 

برای قاضی دراعمال مقررا  ت فی، وسایر موارد مودودیتی قائل شتده باشتد، تشتدید موستوب وعطت، بته       ۱۹۸۱

 ماسبق نمی شود.

 سوال:
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مبنی بر غیر قابل اعمتال بتودن قواعتد عطت، بته متا        ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۱با توجه به تبصره ماده 

یک قانون موقت و  ۱۹۱۲و با توجه به اینکه قانون مجازا  اسالمی  ۱۱ی فبق ماده سبق نشدن قوانین ماهوی جزای

در مد  معین بوده آیا قواعد ت فی، تعدد و تکترار جترم و آزادی مشتروس و ستایر قواعتد جتزای عمتومی بایتد فبتق          

ر زمتان وقتوع   کته د  ۱۹۱۲اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی 

 جرم حاکمیت داشته اعمال شود؟

نمیتتوان حتبر را ت فیت، داد امتا      تتا دو درجته بیشتتر    ۸۱مثال: درجرم سرقت فبق قانون مجازا  استالمی جدیتد   

اتفتا    ۱۲درقانون مجازا  اسالمی قدیص دادن ت فی، مودودیت نداشت اگرجترم در زمتان حاکمیتت قتانون قتدیص      

 ست؟افتاده باشد تک ی، دادگاه چی

 

 28نظریه شماره  

 نظریه مشورتی:

در خصو  تکرار جرم آمده استت ، نتا ر بتر مجتازا       ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۹۱آنچه در ماده    -۱

به موجب حکص قطعی به یکتی از مجازاتهتای تعزیتری از    "مندرج در حکص دادگاه است نه مجازا  قانونی جرم و عبار 

 که در این ماده بکار رفته است داللت بر این مط ب دارد. "…موکوم شود ۳درجه یک تا 

قانون آئتین دادرستی دادگاههتای عمتومی و انقتالب در امتورکیفری،        ۱۱۴و  ۱۱۹چنانچه جرمی بر اساس مواد    -۱

ع یه باید حسب مورد قرار موقو  مانتدن  رعایت حقو  مکتسبه متهص یا موکومل مشمول مرور زمان شده باشد ب وا 

یا موقوفی اجرای حکص صادر شود و قانون مجازا  اسالمی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از  تعقیب

تصویب قانون مجازا  اسالمی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قتانون مشتمول مترور زمتان نشتده انتد بتا        

 ول مقررا  این قانون می باشد.مشم ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۱توجه به صراحت بند   ماده 

 سوال:

قتانون مجتازا  استالمی     ۱۹۱کته درصتدر متاده    « یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش»منظور ازعبار   -۱

جدید اشاره شده است مجازا  قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکتص واقتع متی شتود کته در ایتن       

شش باشد ودادگاه با اعمال ت فی، مجتازا  مرتکتب را درجته هفتت تعیتین کنتد        صور  چنانچه مجازا  جرم درجه

 درصور  تکرار جرم مستوجب مجازا  تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررا  تکرار ن واهد شد؟

که اقداما  تعقیبی مانع مرور  ۱۱قانون آیین دادرسی کیفری  ۱۱۹با عنایت به مقررا  مرور زمان برابر ماده    -۱

االجترا  ن نبود چنانچه ش ص قبل از تصویب قانون جدید مجازا  اسالمی مرتکتب جترم شتده باشتد پتر ازالزم      زما

شدن قانون جدید مجازا  اسالمی مرور زمان مرح ه تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکته از ایتن حیتث    
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ن تعقیتب نستبت بته جترایص ارتکتابی      که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررا  مرور زمان درحی

 االجرا شدن قانون جدید عط، به ماسبق ن واهد شد؟قبل از الزم

 

 23نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

قتانون   ۱۱قانون مدنی که فی الجم ه اثر قانون را نسبت بته آتیته دانستته استت و در متاده       ۴با توجه به ماده    (۱

ایتن قتانون( در زمتره استتثنائا  متذکور       ۴۱۸موضوع سؤال ) اجرای ماده نیز  ۱/۱/۱۹۸۱مجازا  اسالمی مصوب 

نیست و چون اجرای قانون سابق احتماالً مساعدتر به حال متهص است ، لذا مقررا  مذکور در مورد پرونده هایی که 

 نیست.  تشکیل شده قابل اجرا  ۱۹۸۱قبل از الزم االجرا  شدن قانون مجازا  اسالمی مصوب سال 

، مقررا  و نظاما  دولتی و اقداما  تأمینی ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال  ۱۲بر اساس صدر ماده    (۱

قانون مرقوم عام و ک ی است و  ۱۱و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصا  و دیا  تسری ندارد، ماده 

 شامل همه مقررا  می شود.

سال تصویب شده استت،   ۵، هر چند به صور  آزمایشی برای مد  ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال    (۹

 لکن چون عام و ک ی است جزو قوانینی که برای مد  معین یا موارد خا  تصویب می شود، موسوب نمی گردد.

مجتازا  هتائی در متورد ش صتیت            ، اعمتال ۱/۱/۱۹۸۱قانون مجتازا  استالمی مصتوب     ۱۲به موجب ماده    (۴

عیین و اجرا است و در مورد ش صیت حقیقی مدیرانی کته در هیتأ  ش صتیت حقتوقی مرتکتب جترم       حقوقی قابل ت

 قانون مجازا  اسالمی مذکور بالمانع است. ۴۹شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 

 سوال:

در متورد مه تت پرداختت دیته شتامل پرونتده        ۱۱/۱/۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۴۱۸آیا حکص مقرر در ماده 

 ی قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟ها

 شامل حدود و قصا  و دیا  می شود یا نه؟ ۱۱/۱/۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۱۱و  ۱۲آیا مواد 

ستال تصتویب شتده استت متی       ۵قانون مجازا  اسالمی شامل خود این قانون نیز که برای مد   ۱۲آیا تبصره ماده 

 شود؟

 در مورد اتهام ش صیت حقوقی نووه تفهیص اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟
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 11نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

با اصالحا  بعدی مط ق صدور چک کته منتهتی بته برگشتت چتک وعتدم پرداختت آن        ۱۹۵۵قانون صدور چک مصوب 

در متاده    رکننده مقترر نمتوده کته عمتدتاً    گردد را جرم ندانسته ب که استتثنائاتی را بترای عتدم تعقیتب کیفتری صتاد      

این قانون نیز قانونگتذار  ( ۱۱/۱/۱۹۱۱اصالحی )۱قانون یاد شده مذکوراست. در ماده ( ۱/۳/۱۹۱۱اصالحی)۱۹

به عهده یکی از شتعب بانتک هتای ایرانتی در ختارج از کشتور صتادر گردیتده ومنتهتی بته            "ایران"چک هایی را که در

از لوا  کیفری مشمول مقررا  این قانون دانسته است لذا در فرض سوال  اشد،صدور گواهی عدم پرداخت شده ب

توست  تبعته ایرانتی در ختارج از ایتران صتادر شتده استت اصتوالً           که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشتور، 

قتانون  ۱ده مشمول مقررا  قانون صدور چک نبوده وبه لوا  جرم نبودن موضوع وعدم قاب یت انطبا  بتا شترای  متا   

 ، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.۱۹۸۱مجازا  اسالمی مصوب 

 سوال:

درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبتادر  بته صتدور چتک کترده و بته ایتران          -۱

جع مذکور تقاضای تعقیب مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی مول وقوع بانک فرح شکایت کند ومر

متهص را از دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شتاکی درایتران آیتا اصتوال متتهص در      

 قالب تعقیب هست یا خیر؟ تک ی، دادسرا در این خصو  چیست؟

در مرجتع قضتایی   قتانون صتدور چتک فترح شتکایت       ۱۱آیا در فرض سوال فو  مواسبه مواعد مقترر در متاده      -۱

 خارجی است؟ و یا اینکه مال  فرح شکایت بر اساس مقررا  داخ ی ایران است؟

 

 12نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی :

قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایم ک خود حتق همته گونته تصتر  و      ۹۱و  ۹۲هر چند فبق مواد : ۱پاسخ سوال 

، چنانچته   ۱۹۸۱قانون مجتازا  استالمی مصتوب     ۵۱۱و  ۵۱۱مواد همان قانون و  ۹۹۹انتفاع دارد، ولی حسب ماده 
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شتود، دادگتاه بتا احتراز ورود خستار  و       سبب ورود ضرر به همستایه  با عدم رعایت نکا  ایمنی و ضواب  فنی مالک

 به رفع ضرر و غراما  موکوم نماید . رابطه ع یت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک م ک مجاور را

 سوال:

بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور فبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب م ک   -۱

نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قاب یت استماع دارد یا اینکه  المنفعه براساس دادخواست تقاضای مس وب

 المنفعه نمودن را ؟ بباید تقاضای جبران خسارا  و ضرروزیان وارده نماید نه مس و

: این سوال و نظریه مشورتی در پاسخ آن بته همتین صتور  منتشتر شتده استت و پاستخ داده شتده         اختبار )توضیح

 می باشد( 2 اهرا مربوس به همین سوال 

 

 11نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

قاچتا    "ای تشت یص و متال    ضتابطه ای بتر   ۱۹۸۱با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازا  استالمی مصتوب    (۱-۱)

تعیین ننموده است در نتیجه تش یص مصدا  آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضتاع و   "عمده

 .. مش ص می گردد.…احوال پرونده از قبیل میزان نووه بسته بندی و 

مشروبا  الک ی، ستالح،   "عمده"قید  ۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال  ۴۱با توجه به نووه نگار  بند   ماده 

 مهما  و انسان نیز در بر می گیرد.

 سوال:

چته متی باشتد؟ )درمتواد م تدرمثال       ۸۱قانون مجتازا  استالمی مصتوب     ۴۱منظوراز ک مه عمده در بند   ماده    -۱

 کی و عمده( ۱۲۲باالی 

است یا خیر صترفا اختصتا  بته     آیا قید عمده شامل مشروبا  وسالح وانسان که در بند   ماده مذکور آمده    -۱

 مواد م در دارد؟

 

 16نظریه شماره  

http://www.ekhtebar.com/
http://www.ekhtebar.com/
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 نظریه مشورتی:

قتتتانون مجتتتازا  استتتالمی ستتتابق، بتتته فتتتور متفرقتتته در متتتوادی از جم تتته      ۱۸۵ذیتتتل متتتاده  ۹مفهتتتوم تبصتتتره 

 ذکر شده است. ۱۹۸۱از قانون مجازا  اسالمی مصوب  ۳۵۲تبصره های آن و۵۱۱و ۵۲۳و۵۲۵و۴۱۴و۱۸۵و۱۸۱

 سوال:

قتانون مجتازا  استالمی وجتود      ۱۸۵متاده   ۹جایگاهی برای تبصتره   ۱۹۸۱ا در قانون مجازا  اسالمی مصوب سال آی

دارد یا خیر؟ درصور  مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصور  

 ت؟گیری چگونه اس تصمیص منفی بودن پاسخ در خصو  این نوع شکایت نووه

 

 11نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

درصور  ایراد جراحت توس  فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صتورتی کته توقیقتا  جتامع و وستیعی کته از       

فر  مأمورین کش، جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکتب بته هتیج وجته ممکتن      

بر از جم ه فتوای مرحوم آیة اهلل خوئی )ره( در کتاب تکم ة المنهاج در مواردی که دیته  نگردد، با توجه به فتاوی معت

قتانون مجتازا    ۹۱۱در فترض ستوال بتا ات تاذ متال  از متاده        قتل اعص از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المتال استت،  

جهتت صتدور حکتص     ،، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صور  مطالبه دیه۱۹۸۱اسالمی مصوب 

به پرداخت دیه از بیت المال با اعالم مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگتاه، حکتص بته صتدور دیته از بیتت       

 المال صادر خواهد نمود.

 سوال:

ش صی سه سال قبل دراثرپرتاب جسص ست ت )ستن ( ازستوی فترد یتا افتراد ناشتناس از ناحیته ستر مصتدوم کته            

 وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نووه احقا  حق ایشان چگونه است؟ دربیمارستان توت مراقبت

 باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیص دادگاه عمومی حقوقی نماید؟ -ال،

 متهص یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟ -ب
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از متواردی کته جستدی در شتارع     المال به پرداخت دیه وجود دارد؟)با وحتد  متال    آیا امکان موکوم کردن بیت -ج

 عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود(.

آیا شاکی می تواند دادخواست به فرفیت شورای تامین شهرستان مول وقوع جرم تقدیص دادگاه عمومی حقوقی  -د

 نماید؟

 

 15نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

بایتد بابتت هتر کتدام ازجترایص موجتب       ۱۹۸۱ستالمی مصتوب   قتانون مجتازا  ا  ۱۹۴در فرض سوال با توجه به متاده  

مرتکب به حداکثر مجازا  موکوم گردد مگر اینکه نووه ارتکاب جرم به نووی باشد که یک کالهبرداری دارای  تعزیر،

چندین قربانی )مالباخته( باشد یا فاص ه زمانی بین دفعا  به حدی کوتتاه باشتد کته عرفتاً یتک فعتل واحتد موستوب         

در این صور  فق  یک مجازا  تعیین می شود بته هرحتال تشت یص آن بته عهتده قاضتی رستیدگی کننتده         گردد که 

 است.

 سوال:

قتانون مجتازا     ۱۹۴اگر ش صی مرتکب دو فقره یا سه فقره کالهبرداری از دو نفر یا سه نفر شتود آیتا فبتق متاده     

ا اینکه قانون قبل ازجترایص مشتابه تعزیتری    اخیر التصویب باید برای هر فقره کالهبرداری یک مجازا  تعیین شود ی

 می شود؟ فق  یک مجازا  تعیین

 

 13نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

قتانون مجتازا  استالمی     ۱۸متاده   ۱وقتی مجازا  قانونی جرم دارای حتداکثر و حتداقل استت فبتق تبصتره       (۱-۱)

موستوب متی    ۵ماه تا سه سال، درجه  ۳حداکثر مجازا  مال  تش یص درجه است مثالًمجازا  حبر  ۱۹۸۱مصوب 

 تا پنج سال است و حبر سه سال را نیز در بر می گیرد. ۵شود زیرا مجازا  حبر درجه 
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 سوال:

کتاب اول قانون مجازا  اسالمی درتعیین درجا ، حداقل و حداکثر مش ص شده است وهمانگونه که  ۱۸فبق ماده 

درجا  تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجته   اشاره شده برخی مجازاتها با ۱۸ماده  ۱در تبصره 

همین ماده اگربا هتیج یتک از    ۹آن حداقل را با یکی از درجا  و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و فبق تبصره 

موسوب می شود ابهام در نووه مواسبه حداکثر است که  ۱بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازا  درجه 

و  ۱ماه تا سه سال که با هیج یک از درجا  مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استتفاده از تبصتره    ۳ثال درحبر م

 آن را درجه بندی نمود در مواسبه حداکثر کدام یک از نظرا  ذیل منظور قانونگذار بوده است؟ ۱۸سه ماده 

 ۸۱یعنتی   ۱مطابق نیست از حتداقل مجتازا  درجته    با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیج یک از بندها     -۱

ستال پتر فبتق همتین تبصتره از درجته        ۵مطابق خواهد بود یعنتی تتا    ۵روز استفاده می کنیص و حداکثرآن با درجه 

 موسوب می شود. ۵باالتر یعنی درجه 

مطابق باشتد وحتداکثر   گانه  ۱حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای ۱با توجه به اینکه فبق تبصره     -۱

 ۹مطتابق نبتوده و فبتق تبصتره      ۱۸ماه تا سه سال با هیج یک از شقو  متاده   ۳سال است ف ذا مجازا   ۵،  ۵درجه 

 ۵موسوب می شود اختال  این دو نظر در برداشت متفاو  از حداکثر است که اگتر حتداکثر را تتا     ۱درجه  ۱۸ماده 

ستال بتدانیص نظتردوم صتویح استت همانگونته کته         ۵از حتداکثر را  سال بدانیص نظتر اول صتویح استت و اگتر متراد      

مستوضرید در قانون مجازا  جدید مورومیت یا برخورداری ازبرختی امتیتازا  و نیتز نتوع و میتزان برختی مجازاتهتا        

شتروع بته جترم آن جترم استت بتا نظتر اول         ۵حبر درجه  بستگی به درجه مجازا  دارد مثال درشروع به جرم که تا

 ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر ۳جرم جرایمی که مجازا   شروع به
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همتین قتانون بته متتاده    ۴۴۱وارجتتاع آن فبتق متاده   ۱۹۸۱قتانون مجتازا  استالمی مصتوب     ۴۲۱تعزیرمقترر در متاده   

ضترب وجترح عمتدی منجربته آثتار       متی شتود کته      فق  شامل متواردی ۱۹۱۵کتاب پنجص قانون مجازا  اسالمی ۳۱۴

نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضا  یا مرض دائمتی یتا فقتدان یتا نقتص       "مندرج دراین ماده که شامل 

ویتا مشتمول تبصتره آن باشتد.بنابراین صتدمه ای کته صترفاً         "یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیل ع یه گردد

بتدون اینکته آثتار فتو  را داشتته باشتد، مشتمول تعزیتر منتدرج درمتاده            موجب تغییتر رنت  پوستت وتتورم شتود،     

، جنایتا   ۱۹۸۱نیست وبه فتور ک تی بتا تصتویب قتانون مجتازا  استالمی        ۱۹۱۵قانون مجازا  اسالمی مصوب ۳۱۴

قتتانون مجتتازا  استتالمی ستتال   ۳۱۴عمتتدی غیرقابتتل قصتتا  درصتتورتی قابتتل تعزیراستتت کتته ازمصتتادیق متتاده      

 وتبصره آن باشد.۱۹۱۵
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 سوال:

 ۱۹۱۵قانون مجازا  مصتوب   ۳۱۴و  ۱۹۸۱قانون مجازا  مصوب  ۴۴۱و  ۴۲۱چنانچه قاضی ب واهد مطابق با ماده 

دو تا پنج سال( تعیین کرد یا مطتابق بتا   ) ۳۱۴متهص را به تعزیر موکوم کند میزان حبر را می بایست مطابق با ماده 

 ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است؟ تبصره ماده )سه ماه تا یک سال( برای مثال با یک ضربه

 

 18نظریه شماره  

 

 

 نظریه مشورتی:

قانون اصالح قانون مبتارزه بتا متواد م تدر درخصتو  چگتونگی احتستاب حتبر بتدل از جتزای نقتدی            ۹۱ماده    -۱

م موکومین موضوع این قانون حکص خا  ومصوبه مجمع تش یص مص وت نظام استت ومطتابق نظریته شتورای موتتر     

قتانون مجتازا  استالمی اخیرالتصتویب     ۱۱نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررا  قسمت اخیرماده 

درمتورد   "بته ازای هتر روز حتبر معتادل سیصتد هتزار ریتال        "…راجع به احتساب مد  حبر بدل ازجتزای نقتدی  

ایتن قتانون حتاکص بتر     ۹۱ررا  متاده  موکومین جرائص قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائص مذکور این قانون مقت 

 قضیه است.

با استدالل فو  در جرائص موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد م در با اصالحا  والواقتا  بعتدی بایتد     (۹-۱)

ستال  ۱۲همین قانون عمل شود وفول مد  حبر بدل از جزای نقتدی درهتر حتال بیشتتر از     ۹۱ماده ۱وفق تبصره 

میزان ت فی، مجازا  دراینگونه جرائص درصتور  وجتود جهتا  م ففته بایتد مقتررا  متاده         ن واهد بود. ودر تعیین

 قانون مرقوم مورد استناد ومال  قرارگیرد.۹۱

 سوال:

 در خصو  موارد ذیل ارشاد فرمائید:۱۱/۹/۸۱االجرا بودن آن ازنظربه تصویب قانون مجازا  اسالمی والزم 

اصتالح قتانون مبتارزه بتا متواد م تدر میتزان حتبر بتدل ازجتزای نقتدی را             قتانون  ۹۱با عنایت به اینکه متاده     -۱

 ۹۲۲قتانون مجتازا  استالمی     ۱۱هزار ریتال اعتالم کترده استت ومتاده       ۵۲درجرایص مربوفه به ازای هرروزحداکثر 

 هزارریال در خصو  جرایص مواد م در کدام ماده مال  عمل است؟

الح قانون مبارزه با مواد م در مقترر داشتته استت فتول متد  حتبر       قانون اص ۹۱ماده  ۱نظربه اینکه تبصره    -۱

. …قانون مجازا  اسالمی مقرر داشته استت   ۱۸سال ن واهد بود وماده ۱۲بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از
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در هر حال مد  بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایص مواد م تدر ده ستال متال     

 است یا سه سال؟عمل 

قانون اصالح قانون مبارزه با متواد م تدر متال  عمتل      ۹۱درخصو  اعمال ت فی، درجرایص مواد م درهمچنان ماده 

 قانون مجازا  اسالمی از درجه اعتبار ساق  شده است؟ ۹۱است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 

 

 13نظریه شماره  

 :نظریه مشورتی

 نا ر برجرایص تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد. ۱۹۸۱سالمی مصوب سال قانون مجازا  ا ۱ماده 

 سوال:

ع یه ایرانتی کته درموتاکص ختارجی بته اتهتام       قانون مجازا  اسالمی امکان مواکمه مجدد موکوم ۱آیا با توجه به ماده 

یرمست مه و غیرایرانتی   زنای به عن، موکوم شده ومجازا  را تومل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنتی ع یته غ  

 است وجود دارد یا خیر؟
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 نظریه مشورتی:

، حدود وتعزیرا  با سوگند نفی یا اثبتا  نمتی شتوند لکتن     ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب سال ۱۲۱فبق ماده 

. در فترض  قصا ، دیه ،ار  وضرر وزیان ناشی از جرم، مطتابق مقتررا  ایتن قتانون بتا ستوگند اثبتا  متی گردنتد         

قتانون  ۱۲۸سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای متالی ختود را مطتابق مفتاد متاده      

قانون مجتازا  استالمی صتدرالذکر، جنایتا      ۹۴۳لغایت مواد ۹۱۱مجازا  مرقوم اثبا  کند. بدیهی است فبق مواد 

قانون مجتازا    ۱۲۸درمورد لوث و موارد مذکوردرماده  از فریق قسامه نیز قابل اثبا  است، درنتیجه شاکی صرفاً

 ۱۱۲می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطتابق متواد   ۱۹۸۱اسالمی مصوب سال 

 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبا  نماید.۱۱۸الی مواد 

 سوال:
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نچه دالیل موجود در پرونده کافی برای صدور رای موکومیت متتهص نباشتد از جهتت تکمیتل دالیتل وع تص قاضتی        چنا

 دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منوصر به قسامه می باشد؟
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 نظریه مشورتی:

ضواب  فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحتدهای   قانون کار، مسئولیت اجرای مقررا  و ۸۵ماده 

عتدم حضتور    ۱۹۸۱قتانون مجتازا  استالمی مصتوب      ۱۴ذیتل متاده    ذی رب  قرار داده است. همچنین برابر تبصتره 

 کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

 سوال:

ز رابطه اسنادی شرس اساسی است و چنانچه میان فعل یا تتر   اصوال در ارتباس با مسوولیت پرداخت دیه احرا -ال،

ای از نوع مباشر  مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را موکوم به فعل صور  گرفته با نتیجه زیانبار رابطه

ر پرداخت دیه یا جبران خسارا  نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لوتا  عتدم نظتار  بت    

 کارگاه یا کارگران موکوم به پرداخت دیه نمود؟

مثال دریکی ازنظرا  بازرس فنی اداره کار رئیر آموز  و پرور  منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پتا  

و دست یکی از مست دمان مدارس تابعه خویش به لوا  عتدم نظتار  موکتوم شتده استت یتا پیمانکتاری کته اصتوال          

ه جهت سقوس کارگر از ب ندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شتناخته شتده استت بتا ایتن      درمول کار حاضر نبوده ب

 وص، که عدم نظار  پیمانکار یا رئیر اداره هیج رابطه مستقیص یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.

  منابع معتبری چنانچه در خصو  فقه جزائی مذاهب  اهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصا -ب

 سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید.
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 نظریه مشورتی:
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قانون مجازا  اسالمی جدید نصاب شهاد  شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایا  موجب دیه که با  ۱۸۸ماده 

لتواس ، تف یتذ ومستاحقه کته بتا        به زنتا ، شهاد  یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبا  است و یا جرائص مربوس 

 شهاد  چهار شاهد اثبا  می شود ، نصاب شهاد  در جرائص دیگر ، شهاد  دو شاهد مرد است.

 ۱۹۴۴چون در خصو  ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خا  ، قانون لغو مجازا  شتال  مصتوب ستال     -۱          

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی  ۹۵وع مشمول بند هت ماده صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موض

 قانون مرقوم خارج است. ۹۱و انقالب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده 

 سوال:

آیا جرایص تعزیری و بازدارنده همچون )توهین، تهدید، تصر  عدوانی، سرقت تعزیری( صترفا بتا گتواهی یتک         -۱

 می رسد؟ )دارای ک یه شرای ( به اثبا نفرشاهد عادل

انتد لتیکن دلی تی    ای به اثبا  برسد که یک دختر و پسر نامورم با یکدیگر به مسافر  رفتته چنانچه درپرونده    -۱

براصل مالمسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزع یرغص اعترا  به مسافر  درمعیت یکتدیگر  

قانون مجازا  اسالمی موستوب   ۳۹۱و  ۳۹۱ار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد اصل تماس بدنی را انک

 شود.

درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را الزم دانسته است چنانچته متوارد       -۹

داشتت متتهص توست  مقتام قضتایی      قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صتدور باز  ۹۱مذکور در بند د ماده 

که قانونگتذار صتدور    قانون آئین دادرسی در جرایص خاصی ۹۱ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده 

 بازداشت موقت را ضروری دانسته است الزم است؟
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 نظریه مشورتی:

به پرداخت مهریه به صور  اقساس موکتوم و اقستاس   با عنایت به اینکه در فرض استعالم زوج به موجب حکص قطعی 

را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجته پتر از   

صدور حکص قطعی فو  از فریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکص قطعی باید با دعتو  از زوجته   

 اجرای یکی از دو مورد تعیین تک ی، نماید. نسبت به

 سوال:
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درخصو  مجازاتها و اقداما  تامینی و تربیتی اففال و نوجوان بته جترائص    ۸۱آیا فصل دهص قانون مجازا  اسالمی 

سال مجازا  آنان بایتد  ۱۱مواد م در تسری دارد یا خیر؟ و به عبار  دیگر در مورد جرائص مواد م درافراد کمتر از 

 ا  مواد فصل دهص صادر گردد یا خیر؟بالو

: سوال مربوس به این نظریه به همین شکل منتشر شده است و  اهرا سوال مربوس بته نظریته ستی و    اختبار)توضیح 

 چهارم اشتباها در اینجا تکرار شده است(
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 نظریه مشورتی:

بان مقرر داشته است که: هتیج یتک از مراجتع    شورای موترم نگه ۱۴/۱/۱۹۱۱مور   ۵۹۱۱نظریه تفسیری شماره 

قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نق  و فسخ مصوبه مجمع تش یص مص وت نظام را ندارد، بنتابراین در هتر متورد کته     

حکص خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قتانون ستاکت استت    

می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازا  و اقداما  تتأمینی و   ۱۹۸۱جازا  اسالمی مصوب مشمول عموما  قانون م

تربیتی اففال و نوجوانان در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد م در حکص خاصی وجود ندارد. لذا مشتمول عمومتا    

 می باشد ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب 

 سوال:

درخصو  مجازاتها و اقداما  تامینی و تربیتی اففال و نوجوان بته جترائص    ۸۱می آیا فصل دهص قانون مجازا  اسال

سال مجازا  آنتان بایتد   ۱۱مواد م در تسری دارد یا خیر و به عبار  دیگر در مورد جرائص مواد م درافراد کمتر از 

 بالوا  مواد فصل دهص صادر گردد یا خیر؟

 

 65نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

قانون اصالح قانون مبتارزه بتا متواد م تدر درخصتو  چگتونگی احتستاب حتبر بتدل از جتزای نقتدی            ۹۱ماده    -۱

موکومین موضوع این قانون حکص خا  ومصوبه مجمع تش یص مص وت نظام استت ومطتابق نظریته شتورای موتترم      

ی اخیرالتصتویب  قتانون مجتازا  استالم   ۱۱نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررا  قسمت اخیرماده 

http://www.ekhtebar.com/
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درمتورد   "بته ازای هتر روز حتبر معتادل سیصتد هتزار ریتال        "…راجع به احتساب مد  حبر بدل ازجتزای نقتدی  

ایتن قتانون حتاکص بتر     ۹۱موکومین جرائص قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائص مذکور این قانون مقتررا  متاده   

 قضیه است.

ح قانون مبارزه با مواد م در با اصالحا  والواقتا  بعتدی بایتد    با استدالل فو  در جرائص موضوع قانون اصال (۹-۱)

ستال  ۱۲همین قانون عمل شود وفول مد  حبر بدل از جزای نقتدی درهتر حتال بیشتتر از     ۹۱ماده ۱وفق تبصره 

ن واهد بود. ودر تعیین میزان ت فی، مجازا  دراینگونه جرائص درصتور  وجتود جهتا  م ففته بایتد مقتررا  متاده        

 قوم مورد استناد ومال  قرارگیرد.قانون مر۹۱

 :سوال

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد م در میزان حبر بدل ازجزای نقدی را درجرایص  ۹۱با عنایت به اینکه ماده   -۱

هزارریتال در   ۹۲۲قانون مجازا  استالمی   ۱۱هزار ریال اعالم کرده است وماده  ۵۲مربوفه به ازای هرروزحداکثر 

 اد م در کدام ماده مال  عمل است؟خصو  جرایص مو

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد م در مقترر داشتته استت فتول متد  حتبر        ۹۱ماده  ۱نظربه اینکه تبصره    -۱

. …قانون مجازا  اسالمی مقرر داشته استت   ۱۸سال ن واهد بود وماده ۱۲بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از

زای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایص مواد م تدر ده ستال متال     در هر حال مد  بازداشت بدل ازج

 عمل است یا سه سال؟

قانون اصالح قانون مبارزه بتا متواد م تدر متال       ۹۱درخصو  اعمال ت فی، درجرایص مواد م درهمچنان ماده    -۹

 رجه اعتبار ساق  شده است؟قانون مجازا  اسالمی از د ۹۱عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده 

 

 65نظریه شماره  

 

 نظریه مشورتی:

قانون مجازا  اسالمی که در استعالم به آن اشاره شده، در خصو  تعددجرایص موجتب حتد وقصتا     ۱۹۹ماده  -۱

قانون مذکور نا ر به تعدد جرایص تعزیری است وفبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایص موجب ۱۹۴است وماده 

یش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایص تعزیری، حداکثر مجتازا  را متورد حکتص قراردهتد     تعزیر ب

وموجبی برای تعیین مجازا  بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سته جترم تعزیتری بتا جترم موجتب حتد همتراه باشتد          

قتانون متذکور   ۱۹۵ررا  متاده  بدیهی است که مجازا  جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکتص تعیتین و وفتق مقت    

 خواهد شد.  اجرا 
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متاده  ۹درمورد تعدد جرایص اگر موجبا  ت فی، درهمه جرایص ارتکابی فراهص باشد دادگتاه بتا توجته بته تبصتره       -۱

این ت فی، را نسبت به همه مجازا  هتا اعمتال کنتد نته فقت  د رخصتو        ۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب ۱۹۴

زیرا ممکن است اجرای مجازا  اشد به ع  ی موقو  گردد که دراین صور  مجازا  اشد  مجازا  قابل اجرا  )اشد(

بعدی باید اجرا  شود. اما اگر موجبا  اعمال ت فی، نسبت به برخی از جرائص ارتکابی فراهص باشتد فقت  نستبت بته     

 همان جرایص قابل اعمال است.

 ی است.، سوال این بند موضوعاً منتف۱با توجه به پاسخ بند   -۹

نیز باید  "قانون تشدید مجازا  مرتکبین ارتشا  واختالس وکالهبرداری“هرچند اعمال ت فی، درجرایص موضوع  -۴

) قتانون مجتازا  استالمی     وفتق مقتررا  ایتن قتانون انجتام شتود.      ۱۹۸۱بعد از تصویب قانون مجازا  اسالمی ستال  

قتانون ختا  بتوده    ۱۹۳۱..مصوب …رتکبین ارتشا معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازا  م( ۱۹۸۱مصوب 

. باشتد  … ودلی ی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقتررا  قتانون تشتدید مجتازا  مترتکبین ارتشتا       

 قانون اخیرالذکر کماکان به قو  خود باقی است.۱ماده ۱وجود نداردتبصره

  این ماده شامل ک یه جرایص تعزیری درجه شش، هفت قانون مجازا  اسالمی مقررا۱۱۵با توجه به افال  ماده  -۵

وهشت اعص از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائص توبه نماید وندامت واصالح او بترای  

 قاضی مورز شود، مجازا  ساق  می شود.

استت   "رجص یتا حتد قتتل    "نا ر به جرمی است که مجازا  آن۱۹۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب ۱۱۹اوالً ماده  -۳

ومنظتتتور از حتتتد قتتتتل همتتتان مجتتتازا  اعتتتدام در جتتترائص مشتتتمول حتتتد استتتت ماننتتتد مجتتتازا  اعتتتدام مقتتترر در  

ثانیاً ماهیت مجازا  اعدام مندرج در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد م تدر از نتوع     قانون مذکور،۱۹۴و۱۱۴مواد

به منظور حفظ نظص و مراعا  مص وت اجتماع درقبال ت  ، از حد نیست ب که مجازا  اعدام مندرج دراین قانون که 

مقررا  ونظاما  حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیتت بازدارنتده دارد لتذا مشتمول     

 قانون مذکور نمی باشد.۱۱۹مقررا  ماده 

 سوال:

ورتی کته یتک جترم حتدی بته همتراه سته        در صت  ۱۹۸۱قانون مجتازا  استالمی    ۱۹۵و ۱۹۹آیا براساس مواد     -۱

مجازا  تعزیری توس  متهص صور  گرفته باشد مجازا  باید حداکثر تا نص، حداکثرمجازا  قانونی اضتافه گتردد و   

ها قابل اعمال است که ک یه جترایص ارتکتابی همگتی از جترایص     برای افزایش مجازا  ۱۹۹یا اینکه الزاما وقتی ماده 

 تعزیری باشند.

صورتی که از جهت تعدد چند مجتازا  تعیتین متی شتود و موجبتا  ت فیت، هتص فتراهص استت بایتد اعمتال            در     -۱

های تعیین شده در حکص اجرا  شود و یا فق  اعمال ت فی، در مجازا  قابل اجترا  اعمتال متی    ت فی، درهمه مجازا 

 شود.
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ند ت فیت، را در مجتازا  قابتل اجترا  اعمتال      اگر قایل به این نظر باشیص که دادگاه می توا ۱با توجه به سوال     -۹

کند ومجازا  اشد قانونی را ت فی، دهد ولی مجازا  بزه تعدی را ت فیت، ندهتد عمتال مجتازا  جترم بعتدی بیشتتر        

سال وجرمی دیگتر   ۱ماه تا  ۹های قانونی باشد کدام مجازا  باید اعمال شود مثال ش صی مرتکب دو جرم با مجازا 

ماه گردیده اگر فق  جرم اول ت فی، داده شود عمال مجازا  قانونی با اعمال حتداکثر ت فیت،    ۱۱ ماه تا ۹با مجازا  

متاه خواهتد    ۱۱سیزده ماه ونیص می گردد ولی مجازا  جرم بعدی بدون اعمال ت فیت،   ۱۹۴ماده ۹براساس تبصره 

 بود و در این صور  کدام مجازا  باید اعمال گردد.

قانون تشدید مرتکبین ارتشتا  اختتالس    ۱ها در قوانین جداگانه همانند مادهمجازا  آیا مقررا  خا  ت فی،    -۴

 و کالهبرداری به موجب مقررا  قانونی مجازا  اسالمی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟

توبه مرتکب باعتث ستقوس    ۸۱قانون مجازا  اسالمی مصوب ۱۱۵که حسب ماده  ۱و ۳،۱جرایص تعزیری درجه     -۵

ود آیا این جرایص شامل جرایص قابل گذشت هص متی شتود یتا خیتر و منظتور اینکته اگتر در ایتن جترایص          مجازا  می ش

 شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازا  با توبه اسقاس می شود یا خیر؟

 "حتد قتتل  "را درمورد جرمی که مجازا  قتانونی آن  "انکاربعد ازاقرار"۸۱قانون مجازا  اسالمی  ۱۱۹درماده     -۳

چه مواردی است با توجه بته اینکته درحتدود منتدرج درایتن قتانون        "حد قتل"است را پذیرفته است منظور ازبوده 

شامل ک یه مواردی است کته درقتانون بترای حتدود مجتازا       "حد قتل"است آیا این"اعدام"قید شده است مجازا 

قانون مبتارزه بتا متواد م تدرهص     بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجاز  اعدامی که در اجرای اعدام پیش

 صادر می شود شامل این موضوع هص می گردد

ذکتر شتده بتود کته بعتد از اشتکال شتورای         "اعتدام "و "حد رجص"ابتدائا مجازا  ۱۱۹الزم به ذکر است که در ماده 

 اصالح شده بود. "حد قتل"به "اعدام"نگهبان

 


