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 مقدهم

 ش ژپواهن گرامیخدمت دان  رعض سالم و ادب و احترامبا 
گارنده  «جزوه حقوق جزای عمومی»حاضر با عنوان هع مجمورد   حقوق جزای عمومی و با کاکدد ر با خالهص سازی مطالب ردسی مربوط هبسعی دارد ن

 .رد اختدار دوستان قرار دهد رای شرکت رد آزمون اهی مربوهط را  ی و رد عین حال مفددمختصر ردسی  منبع  31مصوب اقنون مجازات اسالمی 
سعی شده رد مواردی هک مقنن همچنان از قواعد ،تهیه شده است با کاکدد ر کتاب حقوق جزای عمومی استاد ساوالنی  هک اساس آن  این مجموهعرد 

سابق پیروی کرده از نظرات اساتدد این رشته همچون دکتر اردبدلی، مرحوم دکتر نوربها، دکتر گلدوزیان و رد مندرج رد اقنون مجازات اسالمی 
گارش مطالب مربوط هب ردس حقوق جزای عمومی ر اساس اقنون مجازات اسالمی جدیساری موارد از نظریات اساتددی  م هب ن                د هک اقدا

کان نیز استفاده شده  حسیندکتر   حقوق جزای عمومیکتاب  همچنینو  اوالنیا اند همچون کتاب حقوق جزای عمومی استاد س نموده آاقیی جنت م
کان ارجاع موردی مطالب است.  گارنده هب دلیل ضیق وقت ام شته  و لذا مربوط  ن هب چیه   ،عدم ارجاع مطالب هب اساتدد فوق االشعار را ندا

 .نیست ی باشد م هک هجیتن سالها تدریس و تحقیق آن زبرگواران ، قصد انتساب نظرات اساتدد محترم هب خود هب عنوان 
گارش  مجموهع ای رد رابطه با اقنونی هک رد راستای تفسیر و تشریح آن با کمبود منابدیهی  گارنداهب است ن ی را ع مواهج است بسدار دشوار می نماید و چیه ن

شت. لذا  خواهشمند است با بدان ااقتندات از همه ی زعزیانی هک رد حین مطالعه این مجموهع با اریاداتی مواهج می شوند مصون از اشتباه نخواهد گذا
 اینجانب را رد بهبود کیفیت این مجموهع یاری نمایند. fakhroddin.ab@gmail.com   خود از طریق پست اینترنی

دوست و راهنمایی اهی ند و همچنین از متقبل شده ارا  مت کایپ این مجموهع زح ان و با وجود مشغله فرا هک   خانم میرزا زاده رانتها از زحمات سرکا رد
 م.بی نهایت سپاسگزار و مسعود سهمگر  شکری مهدی زعزیم جناب آاقی  ان رارد
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 ( 1)حقوق جزای عمومی فصل اول 

 شامل: 

 

 تعریف، تقسیم بندی و منابع حقوق جزا(کلیات )

 عنصر قانونی و آثار آن

 اصول تعیین کننده صالحیت کیفری

 عوامل موجهه جرم

 عنصر مادی 

 عنصر معنوی )جرایم عمدی و غیر عمدی(
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 اول: کلیاتمبحث 

 گفتار اول: تعریف، تقسیم بندی و منابع حقوق جزا

 تعریف حقوق جزابند اول: 

 

تا از طریق تهدید به مجازات و  ال ضد اجتماعی، حاکم می باشددولت در مقابل اعممجموعه قواعدی که بر عکس العمل  

ت نسبی و نظم و امنیت را برقرار پیش گیری و عدالرا  ینی یا تربیتی اعمال مزبوریا اجرای آن و یا بکار گرفتن اقدامات تام

 نماید.

 حقوق جزا قسیمات: تدومبند 

 

مللیـ حقوق جزای بین ال1                                 

ـ حقوق جزای عمومی1                 تقسیمات حقوق جزا                        

ـ حقوق جزای اختصاصی2       ـ حقوق جزای داخلی2                                 

ـ آیین دادرسی کیفری3                                                                    

 

ویژگی های حقوق جزابند سوم:   

و  صورت مجازات است یا اقدامات تامینیه این ضمانت اجراها یا ب :وجود ضمانت اجراهای خاص الف( 

 تربیتی.

در حقوق جزا قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و افراد  :آمره بودن )الزامی بودن( قوانین کیفریب( 

 نمی توانند برخالف آن با یکدیگر توافق نمایند .

 معنای تساوی تمام افراد در مقابل قانون است .: به ی و عام بودن قوانین کیفری کلّپ( 

منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین : سرزمین و شخصی بودن قواعد حقوق جزا ت( 

وق جزا آن است که و منظور از شخصی بودن قواعد حقدارد  کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار

  قوانین کیفری در مورد اتباع ایرانی، اعم از اینکه در کشور ساکن باشند یا در خارج، قابل اجرا می باشد.
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 حقوق جزا منابع: چهارمبند 

 منظور از منابع حقوق جزا، نصوص قابل استنادی است که متضمن قاعده ای از قواعد کیفری باشد. 

             

ـ1                 قانون                 

قانون مدنی (               9هدات بین المللی ) ماده امع ـ2                                                                                                    

رویه قضایی در معنای خاص ) آراء وحدت رویه (      ـ3    

ه ) آیین نامه اجرایی (                مصوبات قوه مجری     ـ4  ـ1 منابع اصلی یا الزامی ) صوری (    

مصوبات کمیسیون تخصصی مجلس                         ـ 5   

 

 منابع حقوق جزا

ـ رویه قضایی در مفهوم عام ) عرف دادگاه ها (      1                                 

ـ2                                    عرف و عادت                 ـ2 منابع فرعی یا ارشادی ) مکمل (    

ـ3 دکترین                                                               

 

!منابع اصلی اردبیلی)منابع فقهی( را جزو منابع فرعی حقوق جزا می داند اما مرحوم دکتر نوربها جزو: دکتر نکته  

 

 آن تشکیل دهنده: جرم و عناصر وممبحث د
 

 بند اول: تعریف جرم 
 

 1هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می گردد .
 

  عناصر تشکیل دهنده جرم ند دوم:ب
 

 (جرم انگاری شده باشده در قانون عمل ممنوعانه باید به تعیین قانون باشد. )وصف مجرم ـ رکن قانونی:1

 عمل خارجی انسان است. شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه می باشد. رکن مادی:ـ 2

 باشد . تقصیر جزایی ت یاقصد مجرمانه رفتار مجرمانه باید همراه با  رکن معنوی:ـ 3
 

                                                           
 ق.م.ا 2ماده  -1 
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عنصر قانونی گفتار اول:  

 

 پیش بینی شده باشد . عنصر قانونی یعنی اینکه عمل ممنوعه در قانون 

 می باشد .ها م و مجازات ایگر یکی از اصول حاکم بر حقوق جزا یعنی همان اصل قانونی بودن جر این مطلب بیان 

  پیش برای آن مجازات قانون  ره هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه دیعنی اینک ،جرایم و مجازات هااصل قانونی بودن

 .شده باشد بینی 

  بودن از یافته های مکتب کالسیک و دیدگاه های سزار بکاریا ناشی می شود .اصل قانونی 

  1در متمم قانون اساسی پذیرفته شد 1325اصل قانونی بودن در ایران در سال. 

 عنصر مادی نیز  یعنی باید عنصر معنوی وقق جرم است اما شرط کافی نیست. )اصل قانونی بودن شرایط الزم برای تح

 (باشدوجود داشته 

 صر قانونی برای تحقق جرم می باشد:عن: در اسالم، منابع زیر حاکی از لزوم اصل قانونی بودن در اسالم  *

 2(نچه توانایی دارد تکلیف نمی کندخداوند هیچ کس را جز به آال یُکلّف اهلل نفساً االّ ما آتیها )ـ 1

 3(گیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیمش از برانما هیچ کس را پیما کُنّا مُعذّبین حتّی نَبعث رسوالً ) ـ و2

 (، قبل از اینکه بیان شودمجازات کردناست قبیح قاعده قبح عقاب بال بیان )ـ 3

 ـ حدیث رفع4

 ـ اصل اباحه5

 أـ قاعده در6

 
 

 :آثار اصل قانونی بودن * 
 

 قـ تفسیر مضی1ّ

 ـ عطف بماسبق نشدن2

 

 

                                                           
 قانون اساسی پیش بینی شده است. 131و  133، 33، 33، 32، 22اصل قانونی بودن در اصل های  -1 

 از سوره طالق 3آیه  -2 

 از سوره اسراء 11آیه  -3 
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 تفسیر مضیق : -1

 

 و خودداری از توسعه آن . قوانین نیقّی قاضی دادگاه به قدر متتفسیر مضیق یعنی پایبند 

 . تفسیر مضیق در برابر تفسیر موسع قرار دارد 

 قوانین  ،عبارت دیگر. به است و شامل قوانین شکلی نمی شود تفسیر مضیق قوانین جزایی، مربوط به قوانین ماهوی

 شکلی کیفری را می توان موسع تفسیر کرد .

 

 

 

 

 

 

 

   بما سبق نشدن عطف -2

 . عطف بماسبق نشدن بدین معنا است که اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته تسری نمی یابد 

 جرم نبوده است، این کار  ،یعنی اعمالی را مجازات کنیم که در زمان وقوع، اگر قوانین کیفری را به گذشته عطف کنیم

     ها ناشی  مجازاتاز آثاراصل قانونی بودن جرایم وبه همین دلیل عطف بماسبق نشدن  با اصل قانونی بودن منافات دارد.

 می گردد.

  به عطف بماسبق نشدن قوانین است . ممّا سَلَف ( ، ناظرب ) االسالم یجب جَ در حقوق اسالم قاعده 

  عطف بماسبق نشدن           گر اصلقانون مدنی بیان 4قانون مجازات و ماده  11قانون اساسی، همچنین ماده  169اصل 

 می باشند .

 

 تفسیر قانونی

 قضایی تفسیر

 تفسیر شخصی

 انواع تفسیر

 (مقام تفسیر کنندهبه اعتبار  )

 است. با شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی: .1

        با مجلس است نون عادی:قاتفسیر .2

 )احراز نظر واقعی مقنن (  یا توضیحیتفسیر منطقی  .1

تبرئه درحالت شک وضع دلیل ازآثار تفسیر مضیق ، تفسیر مضیق: .2

  استتراشی به وسیله قیاس 

                         تفسیر به نفع متهم، ریشه در اصل برائت دارد                 تفسیر به نفع متهم : .3

 یا همان دکترین، تفسیری که حقوق دانان از قوانین ارائه می دهند. 
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 :ق.م.ا 11ماده  طبق* 

  

 

                                             

  

                                

                    
             

                                                                                                  

 

  1قوانین و احکام شرعی ) حدود ، قصاص و دیات ( همواره عطف بماسبق می شوند.نکته : 

مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد  مگراینکه مقنن در مقام تفسیر، شوند عطف بماسبق میهمواره وانین تفسیری قنکته: 

 به حال متهم( را داشته باشد.  بودن مساعد)ایط فوق شود که شر میجدید زمانی عطف  مورداین حالت که در 

دلیل عطف بماسبق شدن قوانین شکلی این است که حقوق و آزادی های فردی را بهتر تامین می کند و ارتباطی با نکته: 

واجد جنبه ی شکلی است پیش ق شدن را که بیشتر مواردی از عطف بماسب ق.م.ا 11ات ندارد. مقنن در ماده جرم و مجاز

 بینی کرده است:

 الف( قوانین مربوط به تشکیالت و صالحیت

 ب( قوانین مربوط به ادله اثبات تا پیش از اجرای حکم

 پ( قوانین مربوط به شیوه دادرسی

 ت( قوانین مربوط به مرور زمان
 

 مواعد عطف بماسبق شدن قوانین ماهوی : *

 

 .خواهد شد نه قانون زمان وقوع جرمحکم متناسب با قانون جدید صادر  :پیش از صدور حکم قطعی باشدالف ( اگر 

 ( اگر پس از صدور حکم قطعی باشد ب 
         

 

   

                                                           
  1331مورخ  51رأی وحدت رویه  -1 

 عطف بماسق اصل بر

 تخفیف  -1

 عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی        -2

 از هر جهت مساعد به حال متهم                 -3

 ن تصریح کرده باشدخود مقنّ -5

است  ماهویـ نشدن قوانین کیفری 2

 مگر اینکه قانون ماهوی جدید مبتنی بر                    
 

قانون جدید بر خالف حقوق مکتسبه افراد  .1

 باشد.

خود قانون گذار تصریع کرده باشد که به  .2

 عطف نشود .                                             گذشته

 شکلی است مگر اینکه     شدن قوانین کیفری -1

التی که قانون الحق آن عمل را ـ ح1

 دیگر جرم نداند) قانون جرم زدا باشد(   

  

 اگر مجازات اجراء نشده باشد، دیگر اجراء نخواهد شد. .1

 اگر در حال اجراءباشد، اجراء متوقف خواهد شد. .2

 فقط آثار آن از بین خواهد رفت.            اگر اجرا تمام شده باشد، .3
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ط ق.آ.د.ک بدانیم و در شرای 272م 7ق.م.ا  را ناسخ بند  11فرض تخفیف مجازات به موجب قانون جدید، باید م  در :نکته

 .دانیماز مواد اعاده دادرسی ن را فعلی تخفیف مجازات به موجب قانون جدید

 یابد قاضی اجرای حکم و نیز ولی یا سرپرست اطفالجب قانون جدید تخفیف اگر اقدامات تامینی و تربیتی به مو       

 .تواند تقاضای تخفیف نماید می

 حیت کیفری (اصول تعیین کننده صال)قلمرو قوانین کیفری در مکان * 

 ما با چهار نوع از صالحیت سروکار داریم : در رابطه با این موضوع *

ـ صالحیت سرزمینی1  

حیت شخصیـ صال2  

ـ صالحیت واقعی3  

ـ صالحیت جهانی4  

  1سرزمینیصالحیت  :بند اول

 صالحیت سرزمینی عبارت است از صالحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمرو آن. 

  : قلمرو حاکمیت (محل وقوع جرم مبنای صالحیت ( 

 : ایرانی و غیر ایرانی ( لیه اشخاصک مرتکب جرم ( 

  مقام بیان استثنائاتدر «نون ترتیب دیگری مقرر شده باشدقامگر آنکه به موجب »... که مقرر می دارد  3ذیل ماده، 

 ستیم.نی یت ما واقع می شود اما صالح به رسیدگیحاکمداخل قلمرو یعنی مواردی که جرمی در ینی،صالحیت سرزم
                                                           

 ق.م.ا 5و  3ماده  -1 

حالتی که قانون الحق، مجازات 

 مندرج  در سابق را تخفیف می دهد

کیفری  در قانون مجازات اسالمی وقانون آیین دادرسراه حل دو  برای این فرض

 :پیش بینی شده است

است  ( از مواد اعاده دادرسی 232م 3طبق قانون آیین دادرسی کیفری )بند .1

اعاده دادرسی  ومحکوم علیه دراین فرض باید از دیوان عالی کشور درخواست

 نماید.

دادگاه  است از، قاضی اجرای حکم مکلف  11طبق قانون مجازات اسالمی )م .2

صادر کننده، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.محکوم علیه نیز چنین 

 حقی دارد و از دادگاه صادر کننده می تواند تقاضای تخفیف نماید.
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استثنائات صالحیت 

 سرزمینی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  قسمتی از جرم واقع شده در ایران را تابع صالحیت سرزمینی دانسته و در ایران قابل مجازات می داند.ق.م.ا،  4ماده 

 یصالحیت شخص :بند دوم 

 کشور اعم از اینکه در داخل یا خارج از  طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به کلیه اتباع یک کشور قابل اعمال است

 اتفاق افتاده باشد.

 خارج از ایران :محل وقوع جرم 

                                  

 

                               

 

   1صالحیت شخصی فعال یا مثبت ) بزهکار محور (.1

: تابعیت مرتکب ) ایرانی ( مبنای صالحیت 

 خارج از ایران :ممحل وقوع جر 

  بنابراین . محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به یافت شدن وی یا اعاده او به ایران استق.م.ا،  7طبق ماده

 امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد .

 قانون ایران مالک می باشداشد. رفتار ارتکابی باید به موجب قانون ایران جرم ب() 

                                                           
 ق.م.ا  3ماده  -1 

ان سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت یعنی نمی توان دیپلمات ها، مامورـ مصونیت سیاسی : 1

برخوردار هستند را تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد. البته این امر شامل جرایم مشهود توسط 

در کشور فرستنده به جرایم این افراد  ،کنوانسیون وین  31م  5طبق بند  .مأمورین کنسولی نمی شود.

 رسیدگی خواهد شد.

ق.م.ا اگرمأمورین سیاسی ما که درخارج از کشور از مصونیت برخوردارند.  3ده همچنین به موجب ما

 مرتکب جرم شوند، در ایران به جرایم آن ها رسیدگی خواهد شد.

اصل تعرض ناپذیری در مورد نمایندگان در  ایران  بطور  ـ مصونیت ناشی از ایفای وظایف نمایندگی:2 

یمی غیر از ایفای وظایف یعنی جرا تکاب جرایم عادی )آن ها در صورت ار و مطلق پذیرفته نشده

 ( قابل تعقیب می باشند.نمایندگی
 

 صالحیت شخصی
 ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع دولت )صالحیت شخص فعال یا مثبت ( :بزهکار محور .1

 خصی غیر فعال یا منفی()صالحیت ش ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع دولت در خارج از کشور :بزه دیده محور .2
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 پیش بینی کرده  تعزیرات را در قاعده منع محاکمه و مجازات مجددت شخصی، مقنن در مورد این نوع صالحی

( محاکمه یا مجازات شده جرایم تعزیری در خارج از ایران )فقط محل وقوع جرمبه موجب این قاعده اگر مرتکب در  .است

 یا تبرئه گردیده، دیگر در ایران قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود.

 مجازات یا سقوط آن موقوفی اجرای موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا  ،)در جرایم تعزیری( ن ایرانبه موجب قانو

 در ایران مرتکب قابل محاکمه و مجازات نخواهد بود. باشد،

 د. به موجب تبصره قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی وجود دار

. بنابراین اگر ایرانی در خارج از ایران مرتکب تعزیر شامل تعزیرات منصوص شرعی نخواهد شد ق.م.ا 115م   2

 منصوص شرعی شود، قاعده منع محاکمه مجدد اعمال نخواهد شد.
 

 1صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی ) بزه دیده محور (.2
 

  یرانی و بزه دیده ایرانی باشد (مرتکب غیر اتابعیت مرتکب و بزه دیده ) :مبنای صالحیت 

  خارج از ایران محل وقوع جرم : 

   (این قانون 7الی  3مندرج در مواد هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم  :نوع جرم 

 (هد شد که به ایران اعاده گردد. )امکان رسیدگی غیابی وجود نداردمرتکب زمانی در ایران محاکمه خوا 

  (ات به غیر از تعزیرات منصوص شرعیدر تعزیرمحاکمه مجدد پیش بینی شده است. )در این مورد نیز قاعده منع 

 ق.م.ا که فقط قانون ایران  7)بر خالف ماده .رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد

 مالک می باشد(

  2.یش بینی نشده استپ  8مورد ماده  در  ق.م.ا، 7محتوای بند  پ  م 

 ( یک غیر ایرانی در خارج از ایران بر روی یک ایرانی مرتکب جرم می شوددر این نوع صالحیت )بزه دیده محور. 

 .در ایران قابل محاکمه خواهد بود بزهکار محور(باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی 

 

 بند سوم : اصل صالحیت واقعی3
 

 ع عالی حاکمیتمناف :مبنای صالحیت 

 یا جرایم مقرر در قوانین خاص  ق.م.ا 5جرایم حصری مندرج در ماده  : نوع جرم 

                                                           
 ق.م.ا 8ماده  -1 

 باشد.نمجازات یا سقوط آن  موقوفی اجرایموجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا  ن ایرانوانیق طبق -2 

 ق.م.ا  1ماده  -3 
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  ایرانی یا غیر ایرانی :مرتکب جرم 

 : ق.م.ا عبارت اند از 5جرایم مندرج در ماده *

 ل جمهوری اسالمی ایرانالف( اقدام علیه نظام، امنیت داخلی و یا خارجی، تمامیت ارضی و یا استقال

 1تخط مقام رهبری یا استفاده از آنحکم، فرمان یا دسب( جعل مهر، امضاء ، 

ورای رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس ش رسمیپ( جعل مهر، امضاء ، حکم، فرمان یا دستخط 

ور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس و اعضای رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کش ،2اسالمی، رئیس مجلس خبرگان

 رئیس جمهور و یا استفاده از آنها.مجمع تشخیص مصلحت، وزراء یا معاونین 

 ت( جعل آراء مراجع قضایی و یا اجرائیه های صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن ها  

، یا همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا 4ایران یا اسناد تعهد آور بانکی 3ث( جعل اسکناس رایج

 7.داخلدر مورد مسکوکات رایج  6سکه قلب یا تهیه وترویج 5دولتتضمین شده از طرف 

 یریتعزمجازات  نییدر تع رانیاست که دادگاه ا نیا داشت توجه  به آن  دیبا صالحیت نیکه در مورد ا ینکته ا نکته:

 .را لحاظ خواهد کرد جرا شدها تیفقط محکوم

به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی  در خارج از ایراناین جرائم   به  هرگاه رسیدگی» دارد  یماده  اشعار م نکته:

بر  رانیخارج از ا یدگیرس نجایدر ا...«. محاکمه و تبرئه در محل وقوع جرم متهم »مقرر داشته  8و  7اما در ماده «. شده باشد 

شده باشد در مجازات مجدد احتساب  یدگیو هر کجا رس ستیجرم ن در محل وقوع یدگیمحدود به رس 8و7ف ماده خال

 .دخواهد ش

جرایم مندرج در قوانین »منظور قانون گذار از جرایم مندرج در قوانین خاص مشخص نیست. به نظر منظور از   نکته:

می باشد که ارتکاب جرم های موضوع این قانون در خارج از  83ب قانون قاچاق انسان مصو 7، مواردی مانند ماده «خاص

 کشور را مشمول قانون فوق می داند.

                                                           
 د شد.فقط مصادیق رسمی را شامل خواه« پ»در مورد رهبری هم مصادیق رسمی و هم مصادیق غیر رسمی را شامل می شود اما در مورد اشخاص مندرج در بند  -1 

 اعضاء مجلس خبرگان را شامل نمی شود. -2 

 .اسکناس باید رایج باشد یعنی در داخل چرخه پولی کشور باشد -3 

 باید متعلق به ایران باشد.همه ی مصادیق  -5 

 منظور دولت ایران می باشد. -1 

 نماید. کشور پولی چرخه وارد را آن سکه فساد به علم با کسی اینکه قلب، یعنی سکه ترویج -3 

 بر مبنای صالحیت واقعی در ایران قابل مجازات نخواهد بود. ،فقط جعل پیش بینی شده و استفاده از مصادیق مجعول مندرج در این بند« ث»در مورد بند  -3 
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در این مورد محاکمه مرتکب به اعاده یا یافت شدن وی در  ایران  محدود  نگردیده   و   می توان   به  صورتی   غیابی    نکته:

 به جرایم وی رسیدگی کرد.

 

 .ق.م.ا  پیش بینی شده است  6اقعی در ماده  نوع دیگری از صالحیت و *

 (لت )اعم از ایرانی و غیر ایرانیمستخدمان دو :مرتکب جرم 

 خارج از قلمرو حاکمیت  :محل وقوع جرم 

 هر نوع جرمی که به مناسبت شغل یا وظیفه باشد :نوع جرم 

 

 1صالحیت جهانی  ) بین المللی (  :  بند چهارم
 

  کجایافت شود کجا ارتکاب یافته اند ومرتکب در دراینکه المللی برخی از جرایم صرف نظر ازبین طبق کنوانسیون های

مطابق  ..مطابق قانون جزای آن کشور تحت تعقیب قرار می گیرد. مانند قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیما ربایی و .

 بق قوانین ایران قابل مجازات خواهند بود.ق.م.ا اگر مرتکبین این جرایم در ایران یافت شوند، ط 9با ماده 
 

 * استرداد :

اینکه در برخی مواد مربوط به صالحیت، محاکمه متهم منوط به اعاده وی به ایران شده است، باید گفت که این اعاده به 

استرداد   شخصی و واقعی تقاضای موجب قانون استرداد صورت می گیرد. دولت ها می توانند براساس صالحیت سرزمینی،

نماید. مثال شخصی در ترکیه مرتکب جرم شده و به ایران متواری گردیده است، دولت ترکیه می تواند بر اساس صالحیت 

 سرزمینی تقاضای استرداد نماید چون جرم در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است .

 

 

                                                         

 

 

                                                           
 ق.م.ا 1ماده  -1 

 ـ غیر قابل استرداد بودن اتباع داخلی1

 ـ غیر قابل استرداد بودن مجرمین سیاسی و نظامی2

 ـ قابل تعقیب بودن شخص مورد تقاضا در ایران3

سترداداستثنائات پاسخ به تقاضای ا  

 اهمیت جرم .1

 محل وقوع جرم .2

 تاریخ تقاضای استرداد   .3

 تعهداتی که دولت تقاضا کننده نسبت  به رد مجرم می نماید                                                        .4

 ،اگر چند کشور در مورد یک مرتکب تقاضای استرداد نمایند

رداد مصوب قانون است 12ماده ایران به موجب حق تقدم )

            کرد. این تقاضاها رسیدگی خواهدبه ( 1331

 

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

12 
 

 اسباب اباحه (عوامل موجه جرم ) *
 

  نشدن ( عواملی را بررسی می کنیم که باعث  ار آن ) تفسیر مضیق و عطف بماسبقدر راستای بررسی عنصر قانونی و آث

 عنصر قانونی می شوند که از آنها به عنوان عوامل موجه جرم یاد می شود.زوال 

   عینی و خارجیعوامل موجه جرم کیفیاتی هستند 

  البته استثنائاتی هم دارند (عالوه بر مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را هم زایل می کند ( . 

 عوامل موجه به فعل مرتکب مربوط می شود نه به شخص او 

  .عالوه بر فاعل، شریک و معاون جرم را نیز از مجازات و مسئولیت معاف می کند 
 

 *عوامل موجه جرم عبارت است از :

 

 ، اجازه قانون، اجرای قانون اهمحکم قانونر قانونی، آم امر .1

 دفاع مشروع  .2

 ضرورت .3

 رضایت مجنی علیه در موارد خاص و استثنایی .4

 

 اهم قانون اجرای قانون، اجازه قانون، حکم قانونی، آمر امر بند اول :
 

 ( امر آمر قانونیالف
 

  به امر قانونی مقام ذی صالح باشد و امر مذکور خالف  در صورتی که ارتکاب رفتار»ق.م.ا   158به استناد بند پ ماده 

 قابل مجازات نخواهد بود .  «شرع نباشد

 

 

 

  امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی دارد. بنابراین شامل دستور شوهر به زن یا کارفرما به کارگر و

 ... نمی شود.

  حیطه وظایف قانونی است. بنابراین اگر آمر دستورشکنجه متهم را صادر نمایدقانونی بودن امر، منوط به اصدار آن در ،

 (ع بودن همان خالف قانون بودن استخالف شراین امر خالف قانون می باشد. )

گردد راین برای اینکه امرآمرازعلل موجهه جرم محسوببناب  
 (قانونی باشدآمر، خالف شرع نباشد )امر  .1

 نیز قانوناً حق صدورآن امررا دارا باشد آمر .2
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 یعنی اینکه صدور امر، در محدوده وظایف قانونی وی باشد. یعنی شهرداری نمی تواند دستور تخریب قانونی بودن آمر ،

تخریب ساختمان ضمن رعایت  و زیرا ورود به منزل غیر پروانه ساخت می باشد. ا صادر نمایدکه فاقد مجوز وساختمان ر

 مقررات مربوطه در صالحیت مراجع قضایی است نه شهرداری.

  تکلیف فرضی را که به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود را مشخص نموده است. اق.م. 159ماده 

ما استثنائاتی هم در این بین وجود دارد که مأمور از ا هم آمر و هم مامور( می باشد.متوجه هر دو )ن فرض مسئولیت درای

به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر آمر را مامور، مسئولیت کیفری مبری می شود،آن هم در صورتی که 

 برقرار خواهد بود. ی ماموربرا اما مسئولیت مدنی اجراء کرده باشد. قانونی است
 

 ( حکم قانون ب
 

  قابل مجازات نیست «در مواردی که ارتکاب عمل به حکم یا اجازه قانون باشد»ق.م.ا  158طبق بند الف ماده. 

 نخواهد بود. مجازات  قابل ود اگر به حکم قانون انجام یابد،اعمالی که انجام دادن آنها در شرایط عادی جرم تلقی می ش

 3ماده مطابق با  جرم محسوب می گردد. از طرف دیگر کتاب تعزیرات، افشای اسرار حرفه ای، ق.م.ا  648ماده طبق  مثالً

، پزشک مکلف شده در 1321خرداد  11طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های  واگیردار مصوب قانون 

در این حالت افشای اسرار حرفه درمان گزارش کند.  داشت ووزارت بهصورت مشاهده بیماری های واگیردار مراتب را به 

        بود چون دلیل مباح بودن عمل پزشک، حکم قانونگذار قانون اخیرالذکر قابل مجازات نخواهد 3با استناد به ماده ای، 

 می باشد.

 ( اجازه قانونیپ

 نیز از اسباب اباحه شناخته است.اجازه قانون را  ،ق.م.ا 158ماده  «ت»و  «الف» بندهای نگذار درنوقا 

  قابل مجازات نخواهد بود. «فتار به حکم یا اجازه قانون باشددرصورتی که ارتکاب ر» ،ق.م.ا 158ماده  «الف»بند طبق 

اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب »همان ماده مقرر می دارد  «ت»همچنین بند 

  «.شرعی تأدیب و مجازات باشدد حفاظت آنها انجام می شود، منوط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدویا 

  پدر و مادر هستند. ،والدینمنظور از 

  پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب آن ها است.اولیاء قانونیمنظور از ، 

 تصویب   که با توافق یکدیگر کودکی را باپدر و مادرانی هستند  ،د از سرپرستان، قیم است. مراسرپرستان منظور  از

همین  11ی پذیرفته اند. به موجب ماده به سرپرست 1353دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 

قوق و تکالیف ، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حتحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری وظایف و تکالیف سرپرست طفل» قانون

 .«اوالد و پدر و مادر است
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 ت ( ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم :

 

  ابل مجازات نخواهد بود.ق «برای اجرای قانون اهم الزم باشد صورتی که ارتکاب رفتاردر»ق.م.ا  158ماده  «ب»بند طبق 

جان دیگری  باشد یا نقض مقررات ، در شرایط عادی جرم است اما اگر در جهت اطفای حریق یا نجات مثال تخریب

 راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار باشد، قابل مجازات نخواهد بود.

 : دفاع مشروعبند دوم

 

  در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه هرگاه فردی »ق.م.ا  156طبق ماده

ت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود، که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت تجاوز  فعلی یا قریب الوقوع با رعای

 :تماع شرایط زیر مجازات نخواهد شداج

 .الف( رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد

 .ب( دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد

 .ز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشدپ( خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاو

 «.ممکن نباشد یا مداخله آنان در فع تجاوز وخطر مؤثر واقع نشود ت( توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً
 

  ده است. اما تجاوز وحمله نیز باید شرایطی داشته شاحصا ق.م.ا  156مقنن شرایط دفاع را در بندهای چهارگانه ماده

 ه به بررسی آن ها می پردازیم :باشد ک
 

مثال دفاع در برابر مأمورین دولتی که در حین انجام وظیفه هستند، دفاع مشروع  :ـ تجاوز باید غیر قانونی باشد1

بصورت مطلق نیست و استثنائاتی هم برای ان در نظر گرفته شده است که مطابق با آن هرگاه قوای انتظامی و دیگر ضابطین 

، حدود وظایف خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتلدادگستری از 

 .، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد  دفاع جایز خواهد بود1جرح
 

 :مورین نظامی و انتظامی دفاع نمودشرایطی که می توان در برابر مأ
 

                                                                                                  

 الف ( از حدود وظایف خارج شوند.     

 ب ( حسب ادله و قرائن خوف آن باشد که عمل آنها منجر به                                       خواهد شد .

 

                                                           
 .است نشده بینی پیشدر برابر مامورین دولتی « آزادی تن»و  «ضرب»دفاع از  -1 

 قتل

 جرح

 تعرض به عرض

 تعرض به ناموس

 تعرض به مال
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یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت  خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه :ـ فقدان تحریک قبل از تجاوز2

 نگرفته باشد. یعنی حمله نباید نتیجه تحریک مدافع باشد.

تجاوز باشد. دفاع در مقابل حمله ای که در با دفاع باید مقارن  :ع مشروعـ فعلیت خطر برای تحقق دفا3

 جایز نمی باشد. (پیشگیری)ده جایز نیست، همچنین دفاع در مقابل خطر محتمل در آین( انتقام جویی)گذشته بوده 
 

دیگری را نیز پیش بینی کرده  عالوه بر شرایط فوق، شرایط ،مقنن ،دیگری نیز جایز است اما برای آنشخص دفاع از  نکته:

 است.
 

 * شرایط دفاع از دیگری :
 

 از نزدیکان مدافع باشد.  -

 مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد. -

 .ناتوان از دفاع باشد -

 تقاضای کمک نماید. -

 در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. -
 

 1ع از دیگری را مشروع می نماید.وجود هر کدام از شرایط فوق، دفا 

 یا شود کنندهاکراه قتل مرتکب مشروع، دفاع در مقرر شرایط رعایت با اکراه از رهایی و دفاع برای شخصی اگر :نکته

 2.ندارد تعزیر و دیه قصاص، کند، وارد او به آسیبی

ماده  «ت»الی  «الف»شرایط دفاع در بندهای ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد )هرگاه اصل دفاع محرز باشد  نکته :

 3اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.( ق.م.ا  پیش بینی شده است156

بیت یه از ، ددیوانهاما در مورد تهاجم  ت مدنی نیز منتفی است.در دفاع مشروع عالوه بر مسئولیت کیفری، مسئولی نکته :

 4.پرداخت خواهد شد المال
 

  :*موضوعات دفاع
 

 ( ، ربرح، ضجقتل، نفس ) -

 (،عرض )آبرو و شرافت خانوادگی -

                                                           
 ق.م.ا 131ماده  1تبصره  -1 

 ق.م.ا  381ماده  -2 

 ق.م.ا  113ماده  2تبصره  -3 

 همان 3تبصره  -5 
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 ،)زنان و دختران نسبت به خانواده( ناموس -

 مال ، -

 .آزادی تن -
 

 ست.دفاع از دیگری نیز صادق ا رموردهمه این موارد د 

 ضرورت: بند سوم

  سیل، زلزله یا بیماری  هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی،» ق.م.ا 152طبق ماده

قابل مجازات نیست  دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود،خود یا به منظور حفظ جان یا مال 

 «.یجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشدا مشروط بر اینکه خطر را عمداً

 (ارتکاب جرم ضرورت داشته باشدنباشد.)؛ یعنی دفع خطر بدون ارتکاب عمل ممنوعه ممکن خطر باید شدید باشد 

  در برابر خطراتی که فعلیت یا قریب الوقوع بودن خطر از شرایط توسل به حالت ضرورت است. بنابراین عکس العمل

 در گذشته بوده یا امکان وقوع آن در آینده است شامل ماده نخواهد شد. 

 میزان خطر مورد اجتناب بیش از خطر ناشی از فعل ارتکابی  یعنی منطقاً عمل ارتکابی باید با خطر متناسب باشد؛

 یا ال اقل خسارت احتمالی و زیان وارده مساوی باشد.بوده 

  ایجاد کرده باشد؛ کسی که خطر را عمدی ایجاد کرده، سپس برای مقابله با آن به ب خطر را عمداًنباید مرتک 

 1ه حساب می آید.ناچار مرتکب جرم شده است، مسئول عمل خود ب

 ضرورت از عوامل موجهه جرم است اما استثنائا در این مورد مسئولیت مدنی برقرار می باشد. اما مطالبه مسئولیت  :نکته

قواعد   . با وجود این، جبران خسارت بر اساس)چون عمل جرم نیست( ی از جرم منتفی استعنوان ضرر و زیان ناشه ی بمدن

 اتالف و تسبیب امکان پذیر است.

که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطرمی باشند، نمی توانند با تمسک به ضرورت از ایفای وظایف    کسانی :نکته

 2تناع نمایند.قانونی خود ام

  رضایت: بند چهارم
 

  قوانین جزایی از جمله قوانین آمره هستند و نمی توان بر خالف آن توافق نمود. اما در برخی موارد استثنائاتی باعث عدم

 تحقق جرم می شود .
                                                           

  .، خطرهای غیرعمدی و سهوی را خارج کرده است«عمداً»قید  -1

 ق.م.ا 112تبصره م  -2 
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  ن بسته به نوع جرم ثیر آاز ارتکاب جرم باشد. رضایت بعد از ارتکاب جرم گذشت نام دارد و تا قبلالبته رضایت باید 

 ( متفاوت خواهد بود.از صدور حکم قطعی و یا بعد از آنقبل ابل گذشت بودن یا نبودن( و بسته به مرحله ابراز آن )ق)

 شرایطی که رضایت باعث عدم تحقق جرم می شود باید داشته باشد : *

 ـ پیش از ارتکاب جرم یا مقارن با آن ابراز شده باشد.1

 یب و آزادانه ابراز شود.ـ باید عاری از ع2

 باید عاقل، بالغ و دارای اهلیت باشد.ـ رضایت دهنده 3
 

 رضایت مجنی علیه شرط اباحه عمل می باشد : * مواردی که

 مورد اول : عمل جراحی یا طبی

تان یا سرپرسع که با رضایت شخص یا اولیاء یا هر نوع عمل جراحی یا طبی مشرو»ق.م.ا  158ماده « ج»مطابق با  بند 

نمایندگاه قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری 

 «.نیست

 

          

  مشروع بودن عمل جراحی یا طبی یعنی اینکه پزشک عمل را به قصد درمان و نجات بیمار انجام دهد. از جمله اعمال

 نها رضایت بیمار تأثیری در مسئولیت پزشک ندارد، می توان به سقط جنین اشاره کرد.جراحی نامشروع که در آ

  شرط دیگری که الزم است تا عمل جراحی، جرم تلقی نگردد، اخذ رضایت از بیمار یا اشخاص دیگری است که 

 یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی (قانون ذکر کرده است ) اولیاء قانونی 

 زایل می کند، برای اینکه پزشک مسئولیت مدنی نیز نداشته  از پزشک ار یا کسان وی مسئولیت کیفری رارضایت بیم

ق.م.ا جدید، حتی اگر  495حال بر خالف قانون مجازات اسالمی سابق، مطابق با م  در عین 1.باشد باید برائت اخذ نماید

  2ا نموده باشد ضامن نخواهد بود.ی و فنی ربرائت اخذ نشده باشد اما در عین حال پزشک رعایت موازین علم

                                                           
 ق.م.ا 511م  -1 

 «.ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی»مقرر می دارد    511ماده  1تبصره  -2

 عمل جراحی یا طبی مشروع باشد. .1

 رضایت مجنی علیه وجود داشته باشد. .2

 .نی و علمی و نظامات دولتی شده باشدرعایت موازین ف .3

 شرایط مقرر برای رضایت 
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ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی  ولی خاص است مانند پدر و مادر و ولی بیمار اعم از :نکته

ه طبیب به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوط به اعطای برائت ب

 1اقدام می نماید.

   

                        

 

 در موارد فوری اخذ رضایت الزم نیست. مثال اگر مجروح در حالت وخیم باشد و امکان اخذ رضایت وجود نداشته :نکته

  باشد و دسترسی به ولی و سایر اشخاص دیگری که قانونا حق ابراز رضایت را دارند موجب فوت وقت گردد، پزشک

 2زن نیست.بدون اخذ رضایت اقدام خواهد نمود. در موارد فوری اخذ برائت ال

که برائت اخذ نموده، در صورتی که  یحتی پزشک مسئولیت پزشک را زایل نخواهد کرد.صرف ابراز رضایت  :نکته

باید همگی ق.م.ا،  158م  «ج»بند موازین علمی و فنی را رعایت ننموده باشد باز هم ضامن است.چرا که شرایط مقرردر 

 ادهم از طرف دیگر ، هم رعایت موازین فنی شده باشد.داشته باشد یعنی هم مشروع باشد هم اخذ رضایت شده باشد  وجود

گرفته و مرتکب مگر این که پزشک رعایت موازین فنی را کرده یا اینکه قبل از معالجه برائت  »...مقرر می دارد ق.م.ا  495

 « ..تقصیری هم نشود .

  اخذ برائت و رضایت از خود بیمار به عمل می آید مگر اینکه اخذ آن از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او یا به

 دالیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد که در این حالت از ولی مریض تحصیل خواهد شد.

 

  با اخذ رضایت مسئولیت کیفری زایل 

 لیت مدنی نیز زایل می گردد. در صورت عدم اخذ رضایت، پزشک زمانی مسئولیت مدنی نخواهد با اخذ برائت مسئو

  داشت که رعایت موازین فنی و نظامات پزشکی کرده باشد.

 اگر پزشک دستور انجام معالجاتی را به خود مریض یا پرستار داده باشد ولی مریض یا پرستار بداند که این دستور  نکته :

 1و موجب صدمه یا تلف می شود ولی همچنان  به این دستور عمل کند ، پزشک ضامن نیست. اشتباه است 

                                                           
 همان ماده 2تبصره  -1 

 ق.م.ا 513ماده  -2 

 رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی شده باشد. یا .1

 باشد.  پزشک برائت اخذ نموده و مرتکب تقصیری هم نشده .2

در صورت تلف یا صدمه بدنی اصل بر 

 مسئولیت پزشک می باشد مگر اینکه 

     )( 

 جد پدریـ خاص : پدر و 1

 ـ عام : رهبری  ) در موارد فوری، اخذ رضایت از رهبری نیز الزم نیست (2
 ولی بیمار
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 موردی در قانون مجازات پیش بینی شده که رضایت بعد از ارتکاب جرم و قبل از تحقق نتیجه توسط خود مجنی نکته:

تواند پس از وقوع جنایت وپیش از مجنی علیه می  عمدی،در قتل و سایر جنایات »ق.م.ا  315ابراز می گردد. طبق ماده 

فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیا  دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبه 

محکوم می  -ق.م.ا کتاب تعزیرات  612 ادهم -" تعزیرات"قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم 

جا مطرح است، اسقاط حق خصوصی قصاص توسط مجنی علیه یشه ممنوع است ولی آنچه در این نفس قتل هم«. شود

 2است.

عملیات ورزشی مورد دوم :  

 

  عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض »مقرر می دارد  ق.م.ا 158 ادهم «ث»بند

 «.مغایر موازین شرعی نباشد  مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم

 

 

 

 البته شرط ضمنی جرم نبودن حوادث ورزشی که در بند ث به آن تصریح نشده است، همان رضایت ورزشکاران نکته :

 و پذیرش آثار احتمالی ناشی از فعالیت های ورزشی است.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 ق.م.ا 513ماده  1تبصره  -1 

ن رده اند همچنااین مورد جزو معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات است نه عوامل موجهه جرم. بنابراین شرکاء و معاونین جرم که چنین رضایتی را اخذ نک -2

 مسئول و مستوجب کیفر باقی می مانند.

 منطبق بودن عمل با مقررات خاص آن ورزشـ 1

 ـ عدم مخالفت آن مقررات با موازین شرعی2

 

 شرایط الزم برای عملیات ورزشی
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 عنصر مادیفتار دوم: گ

  تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.فعل یا عمل خارجی 

  .عنصر مادی را پیکره جرم می نامند 

 عنصر مادی اجزاء *
 

است  در برخی موارد مقنن ویژگی خاصی را برای مرتکب جرم در نظر گرفته است. مثال در جرم :ویژگی مرتکبـ 1

 و هرکس می تواند مرتکب آن عمل مجرمانه گردد.
 

 :ـ اقسام رفتار مجرمانه2

 ( مانند سرقت، کالهبرداریود )یعنی انجام دادن عمل ممنوعهبرخی از جرایم صرفا از طریق فعل واقع می ش (الف

( ن پیش بینی کرده استالیفی که مقنیعنی انجام ندادن تکا از طریق ترک فعل واقع می شود )برخی از جرایم صرف (ب 

 ترک انفاق، خودداری از انجام دادن وظایف قانونی، خودداری از کمک مصدومین.

 برخی جرایم هم به صورت ترک فعل واقع می شود هم بصورت فعل مانند قتل عمد، خیانت در امانت. (پ

 ناشی از رانندگی  ()فعل ترک فعل است. مانند قتل غیر عمدعنصر مادی برخی از جرایم بصورت فعل ناشی از  (ت

 ( .لیه دارای نقص فنی )ترک فعلبا وسیله نق

 و... گاهی عنصر مادی جرم را وضعیت یا حالت تشکیل می دهد مانند اعتیاد، ولگردی ث (

 نگهداری مشروبات الکلی،مواد مخدر، اسلحه غیرمجازمانند  گاهی عنصر مادی جرم بصورت داشتن یا نگهداری است. ج(
 

 جرم ـ موضوع3

  گاهی موضوع جرم انسان است) جرایم علیه موضوع جرم، آن چیزی است که جرم بر روی آن واقع می شود.

 ) جرایم علیه اموال ( و ...گاهی موضوع جرم مال است (، اشخاص

 

 ـ وسیله ارتکاب جرم4

 می داندخاصی را شرط  اصل بر این است که تحقق جرم نیاز به وسیله خاصی ندارد مگر درمواردی که مقنن وسیله 

 مانند کالهبرداری که در آن وسیله باید متقلبانه باشد.
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 ـ نتیجه جرم :5

 جرایم بر حسب اینکه تحقق نتیجه برای وقوع جرمی موثر است یا نه، به جرایم مطلق و جرایم مقید تقسیم می شوند 

نتیجه را مقنن ضروری نمی داند  صرف فعل یا ترک فعل کافی برای تحقق جرم است وحصول جرایم مطلق:الف( 

 مانند نشر اکاذیب، شهادت دروغ، غصب عناوین، جعل، آدم ربایی، توهین، محاربه و ...

ت، عالوه بر فعل یا ترک فعل، مقنن حصول نتیجه را برای تحقق جرم ضروری می داند مثل سرق ب( جرایم مقید:

 کالهبرداری، تخریب، قتل و ...

 

دسته، تقسیم بندی می شوند : 3به  *جرایم از لحاظ ساختار  

 

شود مثل قتل.  ها از یک واحد تشکیل شده و با یک اقدام واقع می جرایمی که عنصر مادی آن: الف( جرایم ساده

 عنصر مادی در جرایم ساده یا همان بسیط ، قابل تفکیک نیست.

 از آنها به تنهایی جرم نیست جرایمی که از چند عمل مختلف تشکیل می شوند که هیچ کدام: ب( جرایم مرکب

 توسل به وسایل ن عبارت است ازکالهبرداری که عنصر مادی آ مثالً جرمی را بوجود می آورند. ولی مجموعاً

 1.متقلبانه + بردن مال دیگری

عنصر مادی این جرایم از چندین عمل مشابه تشکیل می شود. تکرار عمل شرط است تا عادت  ( جرایم به عادت:پ

می شود برای  فعل معین در دفعات مکرر است. گفتهحراز گردد. به عبارت دیگر جرم به عادت موکول به وقوع مرتکب ا

 ولگردی و .... ،بار تکرار گردد تا جرم تلقی شود. مانند تکدی گری 2احراز عادت، عمل مجرمانه باید حداقل 
 

 *مراحل ارتکاب جرم
 

 طی کند:بزهکار برای ارتکاب جرم باید مراحل زیر را 
 

 الف( قصد ارتکاب جرم :
 

 باره مقرر می دارد  ق.م.ا درهمین 123. م مجرد قصد ارتکاب جرم، بدون تبلور عمل خارجی قابل مجازات نیست

 «.مجرد قصد ارتکاب جرم و.... قابل مجازات نمی باشد»

                                                           
مثالً در همین مثال  .البته این تعریف دکتر گلدوزیان واجد ایراد است چرا که در جرایم مرکب نمی توان گفت همیشه هیچ کدام از اجزا عنصر مادی جرم نیست -1 

 ند مجعول قابل تعقیب باشدکالهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه می تواند تحت عناوین جعل یا استفاده از س
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 کسی که تهدید  ازات می داند، مثالًدر مواردی استثنایی مقنن مجرد قصد ارتکاب جرم را به عنوان جرم مستقل قابل مج

 یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر می نماید، هنوز در مرحله قصد مجرمانه می باشد اما مقنن تابه قتل 

 همین اندازه را قابل مجازات می داند.
 

 : ب( تهیه مقدمات
 

  از نیت مجرمانه عامل آن نبوده است.تهیه مقدمات اصوال قابل مجازات نیست زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف 

  جرم  مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات یا اقداماتی که فقط مقدمه»نیز در همین راستا مقرر می دارد  ق.م.ا 123 ادهم

فردی که مقداری طناب خریده تا با آن شخصی ، بنابراین تهیه مقدمات، مقدمه جرم می باشد «.بوده ... قابل مجازات نیست

 دار بزند قابل مجازات نیست. را

 کتاب تعزیرات ق.م.ا 611مانند ماده به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می داند. دربرخی موارد مقنن تهیه مقدمات را 

 هرگاه دو نفر یا بیشتر اجماع و تبانی نمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و »که مقرر می دارد 

ماه  تا  جرایی را نیز فراهم کرده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند،حسب مراتب به حبس از ششمقدمات ا

 .«سه سال محکوم خواهند شد
 

 پ( مرحله شروع به اجرا :

 

 شروع به جرم عبارت است از عملیات اجرایی جرم 

  د و شروع به اجرای آن کند، لکن بواسطه عاملهر کس قصد ارتکاب جرمی را نمای»ق.م.ا مقرر می دارد  122ماده 

 «.خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات خواهد شد

   شروع به جرم در جرایم غیر عمدی منتفی از شرایط تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی است. بنابراین

 .است

  یعنی عملیات اجرایی جرم را . مجرمانه نمایدصرف قصد مجرمانه کافی نیست ومرتکب باید شروع به اجرای آن قصد

 درجرایمی که عنصر مادی آنها بصورتآغاز کند. ازطرف دیگر شروع به اجرا مستلزم ارتکاب عمل مادی است و 

 ترک فعل می باشد، محقق و ثابت نیست.

  یات اجرایی را ترک از شرایط دیگر تحقق شروع به جرم، وجود مانع خارجی است. یعنی مرتکب با اراده خود، عمل

در این باره مقرر می دارد ق.م.ا  124ماده  .انصراف ارادی باعث عدم تحقق شروع به جرم می شودنکرده باشد. 

به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود لکن  هرگاه شخصی شروع به جرمی نماید و»
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می توان  124. برای ماده «جرم باشد، به مجازات همان جرم محکوم می شود مقدار رفتاری که مرتکب شده است اگرهمان

 و به قصد قتل وی، اسلحه را به سمت او نشانه  مثال را ذکر کردکه شخصی برای قتل فردی اسلحه ای خریداری کردهاین 

 وع به جرم قابل شرگیری کرده است اما در این حالت خودش منصرف می گردد. در این مثال شخص مرتکب به اتهام 

( اما چون خرید و حمل اسلحه غیر مجاز خود جرم مستقلی است به مجازات آن محکوم مجازات نیست )شروع به قتل

 خواهد شد.
 

مجازات شروع به جرم : *  
 

مجازات خاصی را پیش بینی کرده است. این موارد عبارت در فرض شروع به جرم در برخی موارد مقنن بصورت خاص، 

 است از :

 1 .ـ شروع به برخی سرقت های تعزیری1

 2.ـ شروع به کالهبرداری2

 3.ـ شروع به اختالس3

  4.ـ شروع به ارتشاء4

 5ـ شروع به آدم ربایی.5

 6ـ شروع به اسید پاشی.6

 7.عمومی، مثل شبکه آب، برق و گازـ شروع به جرم تخریب و خرابکاری وسایل و تاسیسات مورد استفاده 7

 8.مارت، اشجار و باغ ها و انبارـ شروع به حرق ع8

 9ـشروع به جعل و تزویر.9

 11.ـ شروع به قتل عمدی11

 1.راجع بزرگ تقلیدـ سوء قصد به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و م11

                                                           
 از همان قانون 311 ماده استناد به تعزیرات کتاب از  ا.م.ق 315 الی 311 مواد در فقط سرقت های تعزیری مندرج -1 

 35انون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری مصوب ق 1 ماده 2 تبصره -2 

 قانون اخیر از 3 ماده -3 

 .نمود تعیین ا.م.ق 122 ماده اساس بر آن مجازات باید و نیست ماده این مشمول رشا به قانون؛ شروع همان 3 ماده 3 تبصره -5 

 .گردد می تعیین ا.م.ق 122 ماده براساس آن مجازات و نیست ماده این مشمول تعزیرات کتاب ا.م.ق 331 ماده موضوع ربایی نوزاد به شروع ا؛ .م.ق 321ماده  -1 

 است شده بینی پیش حبس سال 1 تا 2 ،1333 مصوب پاشی اسید به مربوط قانونی الیحه حدهوا ماده طبق -3 

 تعزیرات ازکتاب ا.م.ق 383 ماده 2 تبصره -3 

 331 ماده 2 تبصره -8 

 تعیین می گردد. .م.اق122مجازات آن مطابق با ماده  ماده نیست و این ق.م.ا از کتاب تعزیرات؛ شروع به استفاده از سند مجعول مشمول 152ماده  -1

 ق.م.ا کتاب تعزیرات 313ماده  -11 
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 2دن نشود، قاچاق محسوب می گردد.ـ اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هر چند منجر به خارج ش12

ر بودن ثومل در نظام اقتصادی کشور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با ان یا با علم به ـ اقدام به اخال13

 3اقدام با نظام باشد.

ت نادرست و ـ شروع به کالهبرداری با صدور اعالمیه پذیره نویسی سهام یا اعالمیه انتشاراوراق قرضه متضمن اطالعا14

 4ناقص.

 5سان و در حکم آن.شروع به قاچاق انـ 15
 

*شروع به جرایم فوق مشمول مجازات های خاص مندرج خواهد بود و در غیر موارد فوق مجازات 

 :خواهد گردید. مطابق با این ماده تعیین 122شروع به جرم بر اساس ماده 

 

حبس تعزیری به  7یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است 6الف( در جرایمی که مجازات های قانونی آنها سلب حیات

 .درجه چهار

 ب( در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو8 یا حبس تعزیری درجه چهار9 به حبس تعزیری درجه پنج.

پ( در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج11 است، به حبس تعزیری یا شالق یا جزای 

.نقدی درجه شش محکوم می گردد  

 .مجازات های قانونی مالک می باشدتعیین مجازات شروع به جرم،  برای :نکته

شروع به جرم قابل تحقق می  5الی  1حبس،آن هم در حبس تعزیری درجه سلب حیات )اعدام( و در تعزیرات فقط  :نکته

 باشد.

ا درحکم شروع به جرم ، شروع به جرم را در جرم محال قابل تحقق می داند وآن ر ق.م.ا 122 ادهمی تبصره  مقنن در :نکته

 داند. می

 تبعیت کرده است. نظریه عینیی کشور در تحقق شروع به جرم، از لدیوان عا نکته:

                                                                                                                                                                                                       
 تعزیرات ازکتاب ا.م.ق 111 ماده -1 

 .تعزیرات؛ در این مورد در واقع مقنن شروع به جرم را جرم تام در نظر گرفته است ازکتاب ا.م.ق 131 ماده -2 

 31 مصوب کشور اقتصادی نظام در اخالگران مجازات قانون 2 ماده -3 

 53 مصوب تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 251 هماد -5 

 83 مصوب انسان قاچاق با مبارزه قانون 3 ماده 2 تبصره -1 

 مجازات های سالب حیات شامل مجازات های  اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب می شود. -3 

 سال 21تا  11حبس بیش از  -3 

 است محاربه چهارگانه های مجازات از یکی نیز و دوم و اول ربا برای حدی سرقت قانونی مجازات عضو قطع -8 

 سال 11تا  1حبس بیش از  -1 

 سال 1تا  2حبس بیش از  -11 
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 یعنصر معنوگفتار سوم: 
 

 فعل و انفعاالت ذهنی مرتکب است. ،عنصر معنوی 

 .جرایم بر حسب عنصر معنوی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم بندی می شوند 
 

 معنوی در جرایم عمدی عنصربند اول: 

 

 ) عنصر معنوی در جرایم عمدی، عمد است. ) قصد مجرمانه 

  عمد، عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر نموده

 است.

 «َده می کند و همگی آن درر متون قانونی استفاها د مواردی است که مقنن از آن «سوء نیت، سوء قصد، عالمانه و عامدا 

صل بر عمدی بودن ن عمدی بودن است. البته نیازی به این کار نیست چرا که ایک معنی بکار می رود و مراد از آ

 و قانون گذار در برخی موارد محدود و به تصریح، جرایم غیر عمدی را مجازات می کند.جرایم است 
 

 :اجزاء عمد *
 

 علملف( ا
 

 :آگاهی و وقوف مرتکب بر دو چیز استقصد مجرمانه،  زمه وجودال
 

  به حکم:علم  -1

مراد از علم به حکم، آگاهی و وقوف مرتکب بودن عمل ارتکابی است. یعنی اینکه مرتکب بداند عملی که انجام می 

مسئولیت است یا نه؟  دهد، جرم محسوب می گردد. از طرف دیگر این سؤال مطرح می گردد که آیا جهل به حکم، رافع

فلسفه حکم این ماده توجه پیش از  «.جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست» ق.م.ا مقرر می دارد  155مقنن در ماده 

بسیاری از مرتکبین با ادعای جهل چون اگر جهل به حکم را رافع مسئولیت بدانیم،  حد مقنن برای حفظ نظم عمومی است.

 ت گریخته می شوند.به حکم، از چنگال عدال

در جرایم »ق.م.ا مقرر می دارد  217مقنن فقط در مورد حدود، علم به حکم را از شرایط مسئولیت کیفری می داند. م 

وه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی الموجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که ع

طرف  . ازهمان علم به حکم است وقوف مرتکب به حرمت شرعی رفتار ارتکابی،. منظور از «رفتار ارتکابی نیزآگاه باشد
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یرد در سوگند می پذبدون شاهد و حکم را به صرف احتمال صدق گفتار،ادعای جهل به  همین قانون،از  218دیگر م 

اما در ادامه  «یستجهل به حکم، رافع مسئولیت ن»قانون اخیرالذکر بیان کرد  155مورد سایر جرایم همان طور که ماده 

 استثنائاتی را برای مسموع بودن جهل به حکم مقرر دانسته است.

 

 

 
 

 1جهل به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات نیست.نکته: 
 

 علم به موضوع : -2
 

 .موضوع آن چیزی است که جرم بر روی آ واقع می گردد 

 در »مقرر می دارد ق.م.ا  144رایم عمدی است. قانونگذار در ماده علم به موضوع از شرایط تحقق مسئولیت کیفری در ج

 پس مقنن علم به موضوع را برای تحقق جرم ضروری می داند.« الوه بر علم مرتکب به موضوع جرم...تحقق جرایم عمدی ع

 داشته، در خواهد شد. فردی کتابی را به تصور اینکه متعلق به خودش است بر جرمجهل موضوعی منجر به عدم تحقق

اما دربرخی موارد جهل موضوعی جرم را  .حقق نخواهد شدمجرم سرقت اینجا نسبت به موضوع )کتاب( جهل وجود دارد و

 291ماده  «ب»در مورد جرم قتل، به موجب  بند  از عمدی بودن خارج می کند اما داخل در غیر عمدیات می گردد. مثالً

باشد مانند آنکه جنایتی را با عتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا  هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته»ق.م.ا 

شبه عمد محسوب می  ،«، سپس خالف آن معلوم گرددقانون است به مجنی علیه وارد کند این 312ماده افراد مشمول  

 .می کند( تبدیل ضوعی قتل را از عمد به شبه عمد )غیر عمدگردد. در اینجا جهل مو

 اثر شبه موضوعی در جرایم غیر عمدی بی تأثیر است. : نکته
 

 ب( سوء نیت
 

( کافی نیست. باید برای تحقق جرایم عمدی، صرف علم )حکم، موضوعین بر حصول نتیجه مجرمانه. یقسوء نیت یعنی 

 عالوه بر علم، خواستن نیز برقرار باشد.

 

 سوء نیت عام -1

 سوء نیت عام یعنی خواست انجام عمل. 

                                                           
 ق.م.ا 111تبصره ماده  -1 

 یا ـ تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد.1

 سوب گردد.جهل به حکم شرعا عذر مح ـ 2

 استثنائات پذیرش جهل به حکم از سوی مرتکب
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 رایم مطلق، صرف خواست انجام عمل برای تحقق عمل ممنوعه کفایت می کند و نیازی به احراز نتیجه مجرمانه در ج

وجه باشد تأثیری درمسئولیت  کارمندی چکی را بعنوان رشوه دریافت کرده است اینکه محل چک خالی از نیست. مثالً

 کارمند ندارد و برگشت خوردن چک، سلب عنوان مجرمانه نمی کند.

  :سوء نیت خاص -2
 

  نتیجه که صرفا در جرایم مقید مطرح می گردد.سوء نیت خاص یعنی خواست تحقق 

 .جرایم مقید جرایمی است که تحقق آن ها، منوط به حصول نتیجه ی خاص مورد نظر قانونگذار است 

 ًصرف برداشتن جرم سرقتدر  در جرایم مقید، عالوه بر خواست انجام عمل ، خواست تحقق نتیجه نیز الزم است . مثال ،

به  خارج شدن مال از سلطه مالکیت او انجام شود. ( وین کار باید به قصد اضرار مالک )نتیجهمال کفایت نمی کند بلکه ا

درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه ...  »دارد ق.م.ا مقرر می  144همین دلیل ماده 

 .«ه وقوع آن نیز باید محرز شودیا علم ب
 

 :( انگیزه پ

 

  .انگیزه یا داعی شبیه به جهت است در معامالت مدنی 

  اصلی ارتکاب انگیزه کنش های خودآگاه یا ناخودآگاهی است که فرد را بسوی ارتکاب جرم سوق می دهد. عامل

می کند )خواست انجام عمل( به قصد کشتن وی  شخص دیگر ضربه ای وارد . مثال فردی با چاقو بهجرم همان انگیزه است

جا انگیزه عامل اصلی برای هدایت مرتکب انگیزه(. در این) دلیل که مزاحم خواهر او شده بود ( به این)خواست تحقق نتیجه

 به سوی ارتکاب عمل ممنوعه می باشد.

 در  ، در حقوق جزا، انگیزه نیزثیر استهمچنان که در حقوق مدنی اصل بر این است که جهت در صحت عقود بی تأ

در مورد جرم و می تواند استثناء هم داشته باشد. مثالً تأثیری ندارد. البته این ها قاعده یا اصل استجرم تحقق یا عدم تحقق 

« ...تشویش اذهان عمومی یا مقاماتیا  رهرکس به قصد اضرا»( مقنن مقرر می دارد ق.م.ا 698)موضوع ماده نشر اکاذیب 

اعم از اینکه ازطریق مزبور به نحوی از انحاء »می دارد ذیل ماده مقرر وجود داشته باشد اما درباید ( تشویش اضرار یاقصد )

، در اینجا مقنن حدوث ضرر مادی یا معنوی را الزم نمی داند پس نشر اکاذیب «ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه

انگیزه این جرم می باشدکه برای تحقق جرم وجود آن  «اضرار یا تشویشقصد »ست و عبارت صدر ماده ید نیجرمی مق

 ضروری است.
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 تأثیر انگیزه در تعیین مجازات : *
 

  1رد.مجازات تعزیری، تأثیر داانگیزه در تعیین 

 2جهات تخفیف مجازات تعزیری است. انگیزه شرافتمندانه از 

  3تأثیر دارد. ق ، تعویق و.... نیزانگیزه شرافتمندانه در تعلی 

 

 عنصر معنوی در جرایم غیر عمدیبند دوم: 

 

  در حقوق جزا، اصل بر عمدی بودن جرایم است مگر در موارد استثنایی که نتیجه واقع شده برای قانونگذار آن چنان

 ی بودن آن را هم جرم تلقی می کند. بنابراین غیر عمدی بودن جرم باید تصریح شود.اهمیتی دارد که غیر عمد

  ،تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز »ق.م.ا مقرر می دارد  145است. ماده تقصیر عنصر معنوی در جرایم غیر عمدی

 »«.تقصیر مرتکب است

  (دیق تقصیر را  احصا نموده است. )اعم از بی احتیاطی و بی مباالتیمصا 145مقنن در تبصره ماده 

 ی مانند مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و... استفاده مقنن از اصطالحات ، گاهاًدر قوانین خاص

 شده که به استناد تبصره ماده اخیر، همه آن ها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ق.م.ا  18بند الف ماده  -1 

 ق.م.ا 38بند  پ  ماده  -2 

 ق.م.ا  53و  51مادتین   -3 
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(2دوم)حقوق جزای عمومیفصل   

:شامل  

  

)فاعل، شریک و معاون(مجرم  

ولیت کیفریمسئشرایط    

مسئولیت کیفریموانع    
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 : مجرممبحث اول
 

 مرتکب جرم با عناوین فاعل، شریک و معاون شناخته می شود.
 

 : فاعلگفتار اول
 

 .فاعل یا کننده به کسی اطالق می شود که فعل از او سر زده است 

 ی مرتکب جرم می شوند یا اشخاص حقوقی نیزمی توانند مرتکب جرم اشخاص حقیق فقط در جواب این سؤال که آیا

اصل را بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی نهاده و مسئولیت کیفری  ق.م.ا 143در ماده ؟ مقنن یا نه شده و پاسخگو باشند

 تیشخص حقوقی درصور»یعنی اینکه  در ماده اخیر باشد. شخص حقوقی استثنایی است که باید واجد شرایط مقرر

 «.مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود

 ) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی نیست. ) همان 

 ق.م.ا   494ماده   در اصطالح فقهی و حتی در برخی موارد قانونی، به فاعل جرم، مباشر نیز گفته می شود. مطابق با 

 .«مستقیما توسط خود مرتکب واقع شودمباشرت آن است که جنایت »

  قانونگذار در قانون مجازات اسالمی جدید، فصل خاصی را برای مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی نکرده اما در 

 ای اشخاص حقوقی در نظر گرفته است.، مجازات های خاصی را بر 22الی  21مواد 

 :مادی و فاعل معنوی تقسیم می شود رم به فاعلفاعل ج* 

  فاعل جرمدر وی جمع باشد و فعلی مغایر با اومرونواهی کسی است که عناصر تشکیل دهنده جرم  فاعل مادی: ـ 1

، باید فاقد شرایط مسئولیت  باشد تا بتوان «دیگری»کسی است که جرم را توسط دیگری انجام دهد. البته  :فاعل معنویـ 2

  :را برای مسئولیت فاعل معنوی در نظرگرفته استروش  2 لیت را متوجه فاعل معنوی کرد. مقننمسئو

 افرادکس ازهر»ق.م.ا که مقرر می دارد  128مانند ماده  ( زمانی که مجازات فاعل معنوی تشدید می شود:الف

 .«می گردد همان جرم محکومبه خود استفاده نماید به حداکثرمجازات قانونی  نابالغ بعنوان وسیله جرم مستند

به یک میزان مجازات محکوم مادی و معنوی قائل نشده است و  فاعل ( در برخی موارد تفاوتی میان ب

« برباید  راهرکس شخصا یا توسط دیگری شخصی » می داردکتاب تعزیرات که مقرراز ق.م.ا  621: مانند ماده می گردند

یا توسط  برباید در مجازات فرقی نمی کندکه شخصاً ل معنوی است وهمان فاع توسط دیگری،ارتکاب این جرم که 

 دیگری.
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 1گفتار دوم : شرکت در جرم

 خاص یشرکت در جرم، عبارت است از همکاری دو یا چند نفر در اجرای جرم. 

  .هرچند میزان مداخله آنها مهم الزمه شرکت در جرم، مداخله همه شرکاء در اجرای عنصر مادی جرم است

 .یستن

  ،یعنی فعلمستند بودن جرم به عمل همه شرکاستآن چیزی که مبنای شرکت در جرم را تشکیل می دهد . 

 .هریک جزعی از علت وقوع جرم باشد

  قابل تصور استعمدی و غیر عمدی شرکت در جرایم. 

  قابل تحقق است فعل هم بصورت فعل و هم بصورت ترکشرکت در جرم. 

 (یر عمدی باشدعمدی یا غ اینکه جرم اعم از) مجازات فاعل مستقل است.م، ر جرمجازات شرکای د 

  تبانی شرط نیستبرای تحقق شرکت در جرم. 

  ازجهات تخفیف مجازات تلقی می ق.م.ا  38بند ج م میزان مداخله شرکا شرط نیست اما مداخله ضعیف به موجب

 .گردد
 

 2گفتار سوم : معاونت در جرم
 

  بدون دخالت در عنصر مادی، با فاعل جرم در ارتکاب عمل مجرمانه همکاری می کند.معاونت در جرم 

 احصا شده و موارد آن حصری است. ) ترغیب کردن، ق.م.ا   126ماده ( در کاری معاون جرم، )مصادیق معاونتنوع هم

 ( و سایر مصادیق مندرج در ماده ، تطمیع کردنتحریک کردن
 

 * شرایط تحقق معاونت :
 

اگر عمل فاعل جرم نباشد، معاون قابل  جرم بودن عمل فاعل از شرایط تحقق معاونت در جرم است. ـ1

 3خودکشی در قوانین جزایی ما جرم محسوب نمی شود، بنابراین معاونت در خودکشی هم جرم نیست. مجازات نیست. مثالً

                                                           
 ق.م.ا 121ماده  -1 

 م.اق. 121الی  123مواد  -2 

 ای رایانه های رسانه ازطریق خودکشی در معاونت رایانه است که جرایم قانون 11 ماده «ب» بند البته در یک مورد معاونت در خود کشی جرم انگاری شده و آن  -3 

 .گردد می محسوب جرم داده، های حامل یا مخابراتی یا
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ل یا خود داری از انجام عمل، ترک فع (.)برخالف شرکت معاونت در جرم تنها بصورت فعل واقع می شودـ 2

طریق فعل در جرایمی که عنصر مادی آنها بصورت ترک  البته معاونت از مادی معاونت در جرم را تشکیل نمی دهد. عنصر

همسر خود را پرداخت ننماید ( تا نفقه د )فعلاست، محقق می گردد. مانند مادری که فرزند خود را تحریک می کن فعل

 1(.)ترک فعل

تا مسئولیت متوجه معاون گردد.  ،شروع به اجرای آن کرده باشدر باید عمل مجرمانه را انجام داده یا ـ مباش3

ل به صرف انجام مصادیق معاونت بدون اینکه مباشر دست به ارتکاب جرم بزند، جرم محسوب نمی گردد و قاب عمل معاون

مقداری سم به پسر خود می  شد. فرض کنید، مادرینیست مگر اینکه انجام مصادیق معاونت خود جرم مستقلی بامجازات 

آن را داخل چایی به پدر خود بخوراند؛ پسر از انجام این کار سر باز می زند در اینجا هیچ مسئولیتی متوجه مادر دهد تا

 مادر خود واجد عنوان مجرمانهنیست اما اگر بجای سم، اسلحه ای را تحویل پسر خود دهد، چون همین مقدار از عمل 

 است، در فرض که پسر از کشتن پدر سر باز زند، مادر به خاطر تهیه اسلحه قابل مجازات خواهد بود.

ت وجود داشته باشد. رابطه علیّ جرم فاعل یعنی بین عمل معاون و ـ عمل معاون باید در وقوع جرم مؤثر باشد.4

ی علیه را با اسلحه به قتل برساند، معاون به دلیل مثال اگرچاقویی را برای کشتن دیگری به فاعل تحویل دهد اما فاعل، مجن

 ( در ارتکاب جرم قابل مجازات نخواهد بود.او )دادن چاقو عدم تأثیر عمل

نوع همکاری معاون با فاعل باید قبل  .ـ باید بین عمل معاون و فاعل تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد5

مثال اگر شخصی وعده پرداخت پولی را در ازای کشتن دیگری به فاعل دهد، برای از وقوع جرم یا همزمان با جرم باشد. 

پولی را به  ،به رسم انعام یاما اگر شخص حتی اگر بعد از انجام قتل به وعده خود عمل نکند، باز هم معاون در قتل است.

عاونت در جرم تلقی نمی قاتل مجنی علیه برای قدردانی و تشکر بدهد، چون پرداخت پول بعد از ارتکاب جرم است، م

 2شود.

مثال اگر فاعل می خواهد سرقت کند، معاون  ـ باید بین معاون و فاعل جرم وحدت قصد وجود داشته باشد.6

هم به همین قصد او را یاری نماید. اگر معاون کلیدی را به قصد سرقت به فاعل بدهد اما فاعل صاحب خانه را بکشد در این 

( به دلیل خروج فاعل حدود وحدت قصد، معاونت در قتل نیست. از طرف دیگر حتی اگر دمعاونت )دادن کلی جا عمل

 وحدت قصد برسرقت ساده باشد اما فاعل سرقت مشدده انجام دهد، جرم، جرم را با کیفیت مشدده انجام دهد، مثالًفاعل 

 3.در جرم خفیف تر محکوم می گرد به مجازات معاون

                                                           
 معامله وقوع از مالک اگر »قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر است که به موجب آن  1ماده در یک مورد معاونت از طریق ترک فعل قابل تحقق است و آن  -1 

 از یکی یا صلحیه یا بدایت دفتر یا اسنادثبت اداره به خود مالکیت از او کردن مطلع و گیرنده انتقال به ابالغ برای اظهاریه اطالع حصول از پس ماه یک تا و شده مطلع

 ؛ این موضوع همچنین با لزوم تقدم یا اقتران زمانی بین فاعل و معاون در تعارض است.«شد خواهد محسوب جرم معاون ننماید تسلیم لتیدو دیگر دوائر

 ا.م.ق 123 ماده تبصره -2 

 همان -3 
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 تبانی شرط نیست. ،. بنابراین در معاونت هم، همانند شرکت در جرمتبانی نیست لزوم وحدت قصد به معنی لزوم 

  ،معاونت در جرایم غیر عمدی محقق نمی گردداز لزوم وجود وحدت قصد می توان دریافت. 
 

 * مجازات معاون جرم:
 

منوط  127است. اما اعمال ماده  ، مجازات معاون را بسته به نوع و میزان مجازات فاعل تعیین کردهق.م.ا 127ماده مقنن در 

 .خاص در قانون یا شرع برای معاون شده استبه تعیین نشدن مجازات 
 

 بند اول: وجود مجازات خاص در شرع یا قانون
 

 :شرع وجود مجازات خاص -1

تا در شرع برای معاونت در قتل دو مجازات پیش بینی شده است. برای ممسک، یعنی کسی که شخصی را نگه  می دارد 

 .مجازات کورکردن تعیین شده استدیگری او را بکشد، حبس ابد در نظر گرفته شده و برای دیده بان درقتل، 

 وجود مجازات خاص در قانون: -2

ق.م.ا که  584پیش بینی کرده است. مانند ماده  در قانون در پاره ای موارد، مقنن مجازات خاصی را برای معاونت در جرم

که با علم و اطالع برای ارتکاب جرم توقیف غیر قانونی مکانی تهیه کرده و بدین وسیله معاونت با کسی »مقرر می دارد  

 «.مرتکب نموده باشد به مجازات .... محکوم می گردد 
 

 وجود مجازات خاص در شرع یا قانونعدم  : دوم بند
 

 :ق.م.ا عمل می گردد 127ده طبق ما اگر در قانون یا شرع مجازات خاص برای معاون پیش بینی نشده باشد، 

 ـ در جرایم تعزیری : 1

 .شدخواهد محکوم  3یا  2حبس تعزیری درجه حبس دائم باشد معاون به یا  جرم ارتکابی سالب حیات( اگر مجازات الف

اده، همان م 1البته مطابق با تبصره  .درجه پایین تر از جرم ارتکابی خواهد بود 2( در سایر جرایم موجب تعزیر یک تا ب

مجازات معاون هم باید  اگر مجازات فاعل حبس باشد، از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است. مثالًمجازات معاون 

حبس باشد. در مورد جزای نقدی و شالق هم به همین شکل است. اما اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی، مصادره اموال، 

 خواهد بود.  7و  6، 4جازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه انفصال دایم و یا انتشار حکم محکومیت باشد، م

  نسخ شده است ق.م.ا   728ق.م.ا از کتاب تعزیرات با ماده  726ماده 

 

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

34 
 

ـ در مورد سایر جرایم :2  

  3یا  2درجه حبس تعزیری        مجازات معاون                                      الف ( در جرایم سلب حیات و حبس دایم 

  6یا  5حبس تعزیری درجه                          مجازات معاون            قطع عمدی عضو ب ( در جرایم سرقت حدی و

ضربه شالق تعزیری 74تا  31      مجازات معاون                           پ ( در جرایم شالق حدی                                    

  

 پایین تر خواهد بود. مثالً درجه از مجازات تعزیری مقرر 2تا  1 ،اجرا نشود، مجازات معاون س یا عضواگر قصاص نفنکته: 

سال حبس برای مرتکب پیش بینی شده  11تا  3، ق.م.ا از کتاب تعزیرات 612در فرض عدم اجرای قصاص مطابق با ماده 

است، در  4سال حبس تعزیری درجه  11همین میزان مشخص کرد )است که در این حالت مجازات معاون را باید بر اساس 

  1(.خواهد بود 6یا  5بس تعزیری درجه این حالت مجازات معاون ح

هر کس در رفتار مجرمانه شخص نابالغ معاونت نماید ، به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم  نکته:

 2محکوم خواهد شد.

 * سردستگی
 

  شخصی تشدید مجازات است. از کیفیاتباشد چه بصورت شرکت، سردستگی چه بصورت معاونت 

 د، در این صورت مجازات وی حداکثرهر کس سردستگی گروه مجرمانه را بر عهده بگیر: 

ـ شدیدترین مجازات جرم ارتکابی توسط اعضاء گروه خواهد بود، در صورتی که جرم ارتکابی آنها غیر از حد، قصاص 1

 یا دیه باشد.

 .قصاص یا دیه باشد اگر جرم ارتکابی اعضاءگروه از نوع حد، ن مجازات معاونت درآن جرم خواهد بود،ـ شدیدتری2

فقط به مجازات محاربه یا افساد فی االرض محکوم  ،ـ اگر عنوان محاربه یا فساد فی االرض به سر دسته گروه صدق کند3

 می گردد.

  یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از نفر  3گروه مجرمانه، گروهی نسبتا منسجم متشکل از 

 3.تشکیل، هدف آن ها برای ارتکاب جرم منحرف شده است

 4ازماندهی یا اداره گروه مجرمانه.سر دستگی عبارت است از تشکیل، طراحی یا س 

                                                           
 اب تعزیرات بدانیم.ق.م.ا از کت 312 ی ماده تبصره ناسخ را آن باید که است شده بینی پیش ق.م.ا123 ماده 2 درتبصره مورد این -1 

 ق.م.ا128ماده  -2 

 131ماده  1تبصره  -3 

 همان  2تبصره  -5 
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 : مسئولیت کیفریمبحث دوم 
 

  بنابراین مرتکبجرم مسئول قابل مجازات می باشد. م قابل مجازات نیست بلکهکه مرتکب جرم شده باشد هر فردی 

 باید مسئولیت کیفری داشته باشد تا قابل مجازات باشد.

 «مجازات هاست. به عبارت دیگر جرایم و این مطلب بیان گر اصل شخصی بودن  «.مسئولیت کیفری شخصی است

 1.فقط در حق مرتکب اعمال خواهد شد مجازات

 2زمانی قابل تحقق است کهعل غیر مسئولیت کیفری ناشی از ف: 

 الف ( شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد ) یا (

 ب ( در رابطه با نتیجه رفتار دیگری مرتکب تقصیر شده باشد.
 

خود این حالت مسئولیت متوجه چون در .نقض مقررات عمدی نباشد در مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر باید :نکته

 .مرتکب می گردد

 3وقی زمانی مسئولیت کیفری دارد کهاصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حق: 

 الف ( نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا 

 ب ( در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
 

 .4لیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیستمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئو نکته :
 

 شرایط مسئولیت کیفری گفتار اول:
 

 ِبخش چهارم از کتاب تعزیرات، پیش بینی کرده است. قانونگذار شرایطی را برای مسئولیت کیفری در فصل اول 

 ـ عقل1                                          

 ـ بلوغ2      5شرایط مسئولیت کیفری

 ـ اختیار3                                          

 ( -ق.م.ا 144ماده  - ـ قصد ) قصد مجرمانه برای تحقق جرایم عمدی است4                                           

                                                           
 ق.م.ا 151ماده  -1 

 ق.م.ا 152ماده  -2 

 ق.م.ا 153ماده  -3 

 همان -5 

 ق.م.ا 151ماده  -1 
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 مسئولیت کیفریموانع : دومگفتار 
 

 برخالف عوامل موجهه که کیفیاتی عینی وخارجی هستند(یفری،کیفیاتی هستند شخصی ودرونی)علل رافع مسئولیت ک 

 در عوامل موجهه ت ولی همچنان عمل، جرم می باشد. )مسئولیت کیفری زایل کردن مجازات اس اثر علل رافع

 ( نونی زایل می شود و عمل جرم نیستعنصرقا

  علل رافع مسئولیت کیفری باعث مبری شدن مرتکب از مسئولیت کیفری است ولی مسئولیت مدنی به قوت خود پا

 ری زایل می شود و هم مسئولیت مدنی ـ البته استثنائاتی هم وجود دارد (در عوامل موجهه هم مسئولیت کیفست. )برجا

 علل رافع مسئولیت کیفری به دلیل ویژگی شخصی و درونی بودن آن فقط در حق مرتکبی که از علل رافع برخوردار 

 است، تأثیر دارد و شامل حال شرکاء و معاونان نخواهد شد.

 

  
                                                   

 
 

 بند اول : علل تام

 ـ عدم بلوغ1

  سن معینی شروع می شود. زدر حقوق ایران مسئولیت کیفری ا 

  .1افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند 

 2.سال تمام قمری است 9و در دختران سال تمام قمری  15وغ در پسران سن بل 

 در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون »ق.م.ا  148ی ندارند اما مطابق با ماده افراد نابالغ مسئولیت کیفر با اینکه

 .«اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود

 

ق.م.ا پیش بینی شده  88در ماده جازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان م *

 است و عبارت می شوند از :

 نوجوان یا طفل اخالق حسن در مواظبت و تربیت و تأدیب به تعهد أخذ با قانونی سرپرست یا اولیاء یا والدین به تسلیم -الف

  موارد قبیل از اموری انجام به تعهد بند این در مذکور اشخاص از مورد حسب تواندمی بداند مصلحت دادگاه هرگاه -تبصره

                                                           
 ق.م.ا 153ماده  -1 

 ق.م.ا 153ماده  -2 

 ـ علل تام: عدم بلوغ ، جنون ، اجبار1

 ـ علل نسبی: اشتباه ، خواب ، مستی2

     ریعلل رافع مسئولیت کیف
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 :نماید أخذ یزن را مقرر مهلت در دادگاه به نتیجه اعالم و ذیل

 آنان با همکاری و متخصصان دیگر و روانشناس یا اجتماعی مددکار به نوجوان یا طفل معرفی - 1

 آموزیحرفه یا تحصیل منظور به فرهنگی و آموزشی مؤسسه یک به نوجوان یا طفل فرستادن - 2

 پزشک نظر تحت نوجوان یا طفل اعتیاد ترک یا درمان جهت الزم اقدام  -3

 دادگاه تشخیص به اشخاص با نوجوان یا طفل مضر ارتباط و معاشرت از گیریجلو - 4

 معین محلهای به نوجوان یا طفل آمد و رفت از جلوگیری  -5

 دستورهای انجام به الزام با بداند نوجوان یا طفل مصلحت به دادگاه که دیگری حقوقی یا حقیقی اشخاص به تسلیم -ب

 آنها به دسترسی عدم یا و نوجوان یا طفل قانونی سرپرست یا اولیاء والدین، الحیتص عدم صورت در( الف)دربند مذکور

 مدنی قانون(1173)ماده مقررات رعایت با

 .است آنان قبول به منوط صالحیت واجد اشخاص به طفل تسلیم -تبصره

 دادگاه قاضی وسیله به نصیحت -پ

 جرم تکرار عدم به کتبی تعهد أخذ یا و تذکر و اخطار -ت

 پنج تا یک درجه تعزیری جرائم مورد در سال یک تا ماه سه از تربیت و اصالح کانون در نگهداری -ث
 

 متفاوت است:اعمال این اقدامات بسته به نوع جرم ارتکابی و بسته به سن اطفال  *
 

 تعزیری: در صورت ارتکاب جرم الف(
 

 «پ»تا « الف»مات مقرر در بندهای  سال شمسی باشد به یکی از اقدا 11تا  9ـ اگر سن آن ها بین 1

 فرض پیش بینی شده است : 2سال تمام شمسی باشد  15تا  12ـ اگر سن آن ها بین 2

 محکوم خواهند شد.   «ث»بند  به اقدام مقرر در     باشد               5تا  1اگر جرم تعزیری درجه  فرض اول :

محکوم       «ث»الی  «الف»بندهای به یکی از اقدامات مقرر در           باشد    8تا  6اگر جرم تعزیری درجه  فرض دوم :

 خواهند شد.

 .دادگاه فقط یکی از اقدامات مقرر در ماده را می تواند اعمال نماید نکته :
 

 ابی حدی یا قصاص گردد:ب ( اگر جرم ارتک
 

 محکوم می«پ»تا « الف»دربندهای مات مندرج یکی از اقدابه سال تمام قمری باشد        11تا 9ـ اگرسن مرتکب بین 1

 گردد.

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

38 
 

 محکوم می «ث»یا  «ت»دربندهای به یکی از اقدامات مندرج سال تمام قمری باشد     15ا ت 12ـ اگرسن مرتکب بین2

 .گردد

  جرایمی که مستلزم   در مورد جرایم عمدی است. در مورد ، فقط «ث»الی  «الف» مقرر در بندهای اقداماتاعمال

پرداخت دیه و خسارت  پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به

درخصوص مسئولیت مدنی صغیر، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه  همچنین حکم می کند.

جزا، مقرر می دارد که به عهده شخص متهم صغیر است ، در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه  61مورخ  2شماره 

و محکومٌ به  مالی، از اموال خود او استیفاء خواهد شد و  ولی او به عدم علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می باشد. 

 1دادخواست باید به طرفیت ولی او تقدیم شود.

قائل به اعمال  جرم تعزیریاب سال شمسی نیز در صورت ارتک 18 تا 15نن در مورد اشخاص مق *

 ا ، پیش بینی شده است:ق.م. 89مجازات های خاصی می باشد که این مجازات ها در ماده 
 

 تا یک درجه تعزیر آنها قانونی مجازات که جرائمی مورد در سال پنج تا دو از تربیت و اصالح کانون در نگهداری -الف

 .است سه

 چهار درجه تعزیر آنها قانونی مجازات که جرائمی مورد در سال سه تا یک از تربیت و اصالح کانون در نگهداری -ب

 .است

 تا ریال(1101110111)میلیون ده از نقدی جزای پرداخت یا سال یک تا ماه سه از تربیت و اصالح کانون در نگهداری -پ

 مورد در رایگان عمومی خدمات ساعت بیست و هفتصد تا هشتاد و یکصد انجام یا ریال(4101110111)میلیون چهل

 .است پنج درجه تعزیر آنها قانونی مجازات که جرائمی

 و یکصد تا شصت انجام یا ریال(1101110111) میلیون ده تا ریال(101110111)میلیون یک از نقدی جزای پرداخت -ت

 .است شش درجه تعزیر آنها قانونی مجازات که جرائمی درمورد رایگان عمومی خدمات ساعت هشتاد

 و هفت درجه تعزیر آنها قانونی مجازات که جرائمی مورد در ریال(101110111) میلیون یک تا نقدی جزای پرداخت -ث

 .است هشت

 .نیست روز در ساعت چهار از بیش عمومی، خدمات ارائه ساعات -1 تبصره

 نقدی جزای یا نگهداری جازاتم به حکم صدور جای به ارتکابی، جرم و متهم وضع به توجه با تواندمی دادگاه -2 تبصره

 در نگهداری به یا میکند معین دادگاه که ساعاتی در منزل در اقامت به ،ماده این( پ)تا( الف)بندهای موضوع

 .دهد حکم سال پنج تا ماه سه برای مورد حسب هفته آخر روز دو در تربیت و اصالح کانون

                                                           
 قانون مدنی 1213 و 1183 ماده با مطابق -1 
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  اگر حرمت جرم ارتکابی یا ماهیت آن را درک صجرم حدی یا قصاسال در صورت ارتکاب  18تا  15اشخاص ،

خواهند  محکوم  89نکنند یا در رشد و کمال عقلی آنان شبه وجود داشته باشد، حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 

 1 شد.

 

 

 
 

 

   که مقتضی  یرا استعالم یا از هر طریق دیگردادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی

 2بداند، استفاده کند .
 

 بازنگری در مورد احکام صادره در خصوص اطفال و نوجوانان : *

 

 : ساله( 15تا  9) در مورد اطفال  -1

این ماده، دادگاه اطفال و نجوانان می تواند   «ب»و  «الف»تصمیمات مورداشاره در بندهای »ق.م.ا  88ماده  3مطابق با تبصره 

به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هرچند  با توجه به تحقیقات

 «.کند، در تصمیم خود تجدید نظر کندبار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء 
 

 ساله( 18تا  15 بیش ازدر مورد نوجوانان ) -2

ی رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح دادگاه می تواند با توجه به گزارش ها»ق.م.ا  91مطابق با ماده 

وتربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند ومدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا 

د که طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ می شو

دادگاه دراین مورد قطعی در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد. رأی نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری 

 آن ها نیست . شرایط تخفیفات قانونی با تحققز استفاده از آزادی مشروط و سایراین امر مانع ااست.
 

 

 ـ جنون2
 

سوب تالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محهرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم، دچار اخ

 3می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

                                                           
 اق.م. 11ماده  -1 

 ق.م.ا 11 ماده تبصره -2 

 ق.م.ا 151ماده  -3 

سال در صورت  11تا  11 مورد اشخاص بیش ازدر 

ارتکاب جرم مستوجب قصاص یا حد، اصل بر این 

م اعمال می گردد مگر است که مجازات این جرای

 اینکه

 نکنند درک را آن ماهیت یا ارتکابی جرم حرمت -1

 )یا(

 باشد داشته وجود شبه آنان عقلی کمال و رشد در -2

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

41 
 

  باشد تا مانعی برای مسئولیت کیفری  ، اختالالت روانی باید در حین ارتکاب جرم موجود149با توجه به تصریح ماده

 ( زایل می کند.141مسئولیت کیفری است )مادهیکی از شرایط  تلقی گردد. به عبارت دیگر، اختالالت روانی، عقل را که

  ق.آ.د.ک ، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد اما  95اگر مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون باشد، مطابق با ماده

 اگر مجنون با جلب نظر متخصص واجد حالت خطرناک تشخیص داده شود و آزاد بودن وی نیز موجب اخالل در نظم و

 1.امنیت عمومی باشد به تشخیص دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می گردد

  همچنین مطابق ماده  خطای محض محسوب می گردد. ق.م.ا، جنایت ارتکابی توسط مجنون، 292ماده  «ب»مطابق با بند

تعزیر مقرر در کتاب پنجم نیز محکوم می مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، عالوه بر پرداخت دیه، به »ق.م.ا،  315

 . «گردد

  ق.م ، از مال خود مجنون جبران می گردد. 1216هر گاه مجنون مالی را تلف کند مطابق با ماده 

  فرض زمانی دیگر نیز قابل تصور است 2جنون در حین ارتکاب جرم، مانع مسئولیت کیفری است اما برای جنون: 

 

رم و قبل از صدور حکم :ـ جنون بعد از ارتکاب ج1  

 

 6سب نگهداری می گردد و مطابق با تبصره ماده ا، در محل منق.م.ا 151مطابق با ماده  :( اگر جرم تعزیری باشدالف

 کبی تا زمان افاقه متوقف می گردد.ق.آ.د.ک ، تعقیب چنین مرت

 

       2ب ( اگر جرم حدی باشد

                                              

 

 پ ( اگر جرم مستوجب قصاص یا دیه باشد: مانع تعقیب و رسیدگی نیست.3
 

ـ جنون بعد از صدور حکم قطعی باشد :2  
 

جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم، موجب سقوط الف ( اگر جرم تعزیری باشد : 

 4مجازات تعزیری نیست.

                                                           
 ق.م.ا  111ماده  -1 

 111 ماده 1 تبصره -2 

 همان -3 

 ک.د.آ.ق 211 ماده -5 

 ـ  حق الّلهی باشد : تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد.1

 ـ  حق الناسی باشد : مانع تعقیب و رسیدگی نیست.2
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 ؛ حد ساقط نمی گردد. 151ماده  1ا تبصره مطابق ب  ب ( اگر جرم حدی باشد :

مانع تعقیب و رسیدگی نیست، بعد از  قطعی بل از صدور حکمقپس از وقوع جرم و جنون چون  پ ( قصاص و دیه :

 صدور حکم نیز به طریق اولی مانع رسیدگی نخواهد بود.

 

 ـ اجبار و اکراه :3
 

  ئولیت کیفری است. بنابراین عواملی که باعث زوال اختیار می شود ، مختار بودن از شرایط مسق.م.ا 141مطابق با ماده

 مانع مسئولیت کیفری است. بنابراین اجبار و اکراه، از موانع مسئولیت کیفری است.

  هرگاه کسی در اثر اکراه غیر قابل تحمل، مرتکب رفتاری شود »ق.م.ا ، در رابطه با اکراه چنین مقرر می دارد  151ماده

تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم نون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد.در جرایم موجب که طبق قا

 «.محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد

  اختیار مانع و  ، اجبار نیز در صورت زوال اراده ، فقط به اکراه اشاره کرده است 151علی رغم این که مقنن در ماده

 مسئولیت کیفری خواهد بود.

 ) اکراه، وادار کردن به عمل یا ترک عملی که شخص از آن کراهت دارد. ) رضایت وجود ندارد 

  ) اجبار، وادار کردن کسی به عمل یا ترک عملی بدون اختیار وی . ) رضا و قصد وجود ندارد 

  اکراه، روان مرتکب را. اجبار، جسم مرتکب را تحت تأثیر قرار می دهد ولی 

 

بیرونی با منشا                                                 

مادی اجبار                           

درونیبا منشا                                 اجبار          

به غیر از قتل مانع مسئولیت کیفری است.   بیرونی         با منشااجبار معنوی ) اکراه (                              

درونی            مانع مسئولیت کیفری نیست.با منشا                                                              

 

نیروی ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا .... که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او  :رونیـ اجبار مادی با منشاء بی1  

 را وادار می کند تا کاری انجام دهد که نباید انجام دهد یا مانع از انجام کاری شود که باید انجام دهد. فشار دادن انگشت

 ل کار آماده شود.شخص بر روی ماشه اسلحه، یا کارمندی که بازداشت شده و نتواند در مح

  تأثیر عوامل درونی و جسمانی به اندازه ای می باشد که آزادی  اراده و اختیار شخص :ـ اجبار مادی با منشاء دورنی2
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را از بین می برد. چنین عواملی موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم می گردد. مانند خوابیدن نظامی در محل 

در عالم خواب نیست، بلکه  این است که در این جا مقصود، ارتکاب جرم 153فرق این فرض با ماده  مأموریت. 

 فای تکالیف مقرر قانونی است که مانع از آن است.خواب در ایتأثیر

 وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید :معنوی ) اکراه ( با منشاء بیرونیـ اجبار 3

 ل، مانع مسئولیت کیفری است.یا .....  در غیر موارد قت

 ارتکاب جرم در اثر میل شدید به انتقام جویی، تعصّبات خاص خانوادگی، مذهبی :ـ اجبار معنوی با منشاء درونی4

 هیجانات عشقی و .... که هیچ کدام از آن ها مانع مسئولیت کیفری نیست.
 

مجازات اکراه کننده : *  
 

 1شد.از مجازات معاف و اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد اکراه شونده  :ـ در جرایم موجب تعزیر1

 :ـ در جرایم موجب حد2

               ق.م.ا( 224بند  ت  ماده اکراه یا اجبار کننده اعدام می شود )در مورد زنا 

 ا(ق.م. 234ماده اکراه یا اجبار کننده  اعدام می شود )                   در مورد لواط 

  وجود یکی از موانع در جرایم موجب حد، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا »ق.م.ا،  218همچنین به موجب ماده

را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار  مسئولیت کیفری

 «.می شود است، ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفتهاو با تهدید، ارعاب یا شکنجه گرفته شده 
 

 ـ در جرایم موجب قصاص :3
 

 اکراه شونده جنایتی را بر روی دیگری انجام داده است . فرض اول :
 

کوم  اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص و اکراه کننده به حبس ابد مح            الف( اکراه در جنایت بر نفس

 2می گردد. 

  3به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.اگر اکراه کننده  نکته:

 4است. شخص اکراه کنندهدر این فرض مقنن قائل بر اجرای قصاص بر  ب ( اکراه در جنایت بر عضو              

                                                           
 ق.م.ا 111ماده  -1 

 ق.م.ا 331ماده  -2 

 ق.م.ا 333ماده  -3 

 ق.م.ا 333ماده  -5 
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 نجام داده است.فرض دوم : اکراه شونده جنایتی را بر روی خودش ا

هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد جنایت »ق.م.ا  379مطابق با ماده 

عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته باشد و آگاهی و توجه به اینکه 

است و اکراه کننده به  و می شود، نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبهه عمدیاین اکراه نوعاً موجب جنایت بر ا

 .«پرداخت دیه محکوم می گردد
 

 بند دوم : علل نسبی رافع مسئولیت
 

  ـ اشتباه :1

 عبارت است از تصوری خالف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی
 

 ،«جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست»ق.م.ا  155با ماده مطابق  اشتباه یا همان جهل حکمی :( الف

راین اصل بر این است که جهل به حکم، مانع مسئولیت کیفری نمی باشد اما استثنائاً می تواند از مرتکب سلب مسئولیت ببنا

 نماید.

     

 

 

 

 1، مانع از مجازات مرتکب نیست.جهل به نوع یا میزان مجازات :کتهن

( از شرایط تحقق مسئولیت است و در صورت عدم آن، جرایم حدی، علم به حرمت شرعی، )علم به حکم در :نکته

 2مسئولیت متوجه مرتکب نخواهد بود.

 :ب( اشتباه موضوعی

 .موضوع جرم آن چیزی است که جرم بر روی آن واقع می شود 

 اما شبهه موضوعی درجرایم غیرعمدی .اشتباه موضوعی درجرایم عمدی اصوالً باعث عدم تحقق عنصر معنوی است 

 بی تأثیر است.

 

                                                           
 ق.م.ا 155تبصره ماده  -1 

 ق.م.ا 217ماده  -2 

 یا ای وی ممکن نباشد.ـ تحصیل علم عادتا بر1

 جهل به حکم شرعا عذر محسوب گردد. ـ 2

 استثنائات پذیرش جهل به حکم از سوی مرتکب
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اصوال باعث عدم تحقق جرم می شوند.                                                                  

در جرایم عمدی                                 

(291یت، جهل موضوعی جنایت شبهه عمدی است )بند ب ماده در مورد جنا            جهل موضوعی                                

 

در جرایم غیر عمدی : تأثیری ندارد.                                

 

 ق.م.ا، پیش بینی شده است: 13ماده اشتباه قاضی و ضمان آن در  *

 

 مسئولیت کیفری متوجه قاضی است.           در صورت عمد قاضی          -

 مسئولیت مدنی متوجه قاضی است.       تقصیر قاضی        در صورت -

 خسارت متوجه دولت است.       در غیر فروض فوق               -

 

ـ خواب 2  
 

  بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم  هرکس در حال خواب،»ق.م.ا 153مطابق با ماده

 شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرماینکه  محسوب می شود، مجازات نمی گردد مگر

 «.عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند، ی شودم

 و حرکت او در خواب در اختیار او نیست. ولی اگر این فرد با علم به  انسان در حالت خواب فاقد شعور و ادراک است

 هوش کند، مسئولیت کیفری خواهد داشت.ارتکاب جرم در حالت خواب، عمدا بخوابد یا خود را بی

  موجب  اما اگر مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً. 1خواب یا بیهوشی خطا محسوب می شودجنایت در حال

 2.جنایت عمدی محسوب می گرددجنایت بر دیگری می گردد، 
 

 ـ مستی3
 

 تعمال مواد مخدر و یا روان گردان در فرد ایجاد می مستی و بی ارادگی حالتی است که در اثر مصرف مسکرات یا اس

 گردد.

                                                           
 ق.م.ا 122ماده « الف»بند  -1 

 ق.م.ا 212تبصره ماده  -2 
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 1ی جزء موانع مسئولیت کیفری نیست.اصل بر این است که مست 

  استثنائاتی که در آن مستی از موانع مسئولیت کیفری محسوب می گردد، این است که در اثر استعمال مواد مذکور، در

. )در این حالت فقط مجازات مصرف مواد مسکر اعمال خواهد باشد به کلی مسلوب االراده شدهحین ارتکاب جرم، 

 (شد

  جرم مورد نظر نیز و  به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده استاگر مصرف مواد مذکور

. )هم مجازات مصرف مواد مسکر و هم مجازات جرم ت هر دو جرم محکوم خواهد شدمجازا، به واقع شود

 (واهد شدارتکابی اعمال خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ق.م.ا 115ماده  -1 
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 (3فصل سوم ) حقوق جزای عمومی 

 شامل:

 

 مجازات ها و انواع آن

 مجازات های جایگزین 

 کیفیات مخففه و مشدده

 تعویق صدور حکم

 تعلیق صدور حکم

 آزادی مشروط

 عوامل سقوط مجازات ها

 ادله اثبات در امور کیفری
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 مبحث اول: مجازات ها

 

 به سه دسته تقسیم بندی می شوند بندی مجازات ها در یک تقسیم

 

 گفتار اول: مجازات های اصلی

مجازات اصلی، اصلی ترین واکنش قانون گذار است که آن  را برای جرم معینی پیش بینی نموده است و مستقیماً مورد 

 مه قید گردد.حکم قرار می گیرد. این مجازات ها حتماً باید با ذکر مقدار، نوع و مدت آن در دادنا

متمایز شده و در دو مبحث جداگانه  اشخاص حقوقیاز مجازات  اشخاص حقیقیدر قانون مجازات اسالمی مجازات 

 بررسی می گردد.

 

 مجازات های اصلی برای اشخاص حقیقی : -1

 

 مجازات های اصلی به چهار دسته تقسیم بندی می شوند 

 

 1یفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.نوع، میزان و کموجب، مجازاتی است که  :حد 

 اعمال قانون این سوم کتاب در مندرج شرح به که است منافع و اعضاء نفس، بر عمدی جنایات اصلی مجازات قصاص:

 2.شودمی

و یا  منافع و اعضاء نفس، براعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی  :دیه

 3.شودمقرر میبه موجب قانون جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد 

موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا قصاص یا دیه نیست و به، مجازاتی است که مشمول عنوان حد  :تعزیر

ط به تخفیف، تعلیق، سقوط و گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربونقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

                                                           
 ق.م.ا 11ماده  -1 

 ق.م.ا پیش بینی شده است. 551و دیه غیر مقدر در ماده  558؛ دیه مقدر در ماده ق.م.ا 13ماده  -2 

 ق.م.ا 31ماده  -3 

 حدود  -1

 قصاص -2

 دیات  -3

 تعزیرات  -4

 مجازات های اصلی -1 -1

 مجازات های تکمیلی ) تتمیمی( -2 -2

 مجازات های تبعی -3 -3
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شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را موجب قانون تعیین میسایر احکام تعزیر به

 دهد:مورد توجه قرار می

 ،انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم -الف

 ،بار آنایج زیانگستره نقض وظیفه و نت، شیوه ارتکاب جرم -ب

 ،اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم -پ

 1.مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی و اجتماعی خانوادگی، سوابق و وضعیت فردی -ت
 

ق.م.ا اقدام به درجه بندی مجازات های تعزیری نموده است که در قوانین ماقبل، سابقه نداشته است.  19مقنن در ماده  نکته :

 مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم بندی می شوند.مطابق با این ماده، 

 

                                                           
 ق.م.ا 18ماده  -1 

 مجازات های تعزیری

درجه 

1 

 حبس بیش از بیست و پنج سال -

 (ریال1011101110111جزای نقدی بیش از یک میلیارد ) -

 مصادره کل اموال -

 انحالل شخص حقوقی -

درجه 

2 

 حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال -

(ریال تا 55101110111انصد و پنجاه میلیون )جزای نقدی بیش از پ -

 (ریال1011101110111میلیارد )یک

درجه 

3 

 حبس بیش از ده تا پانزده سال -

 (33101110111جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ) -

 ریال (11101110111پنجاه میلیون )ریال تا پانصد و

درجه 

4 

 حبس بیش از پنج تا ده سال  -

(ریال تا سیصد و 18101110111)یش از یکصد و هشتاد میلیونجزای نقدی ب -

 (ریال36101110111شصت میلیون )

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی -

 

 

 

درجه 

5 

 حبس بیش از دو تا پنج سال  -

(ریال تا یکصد 8101110111جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ) -

 (ریال18101110111و هشتاد میلیون )

 یت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سالمحروم -

ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای  -

 اشخاص حقوقی

عمومی برای افزایش سرمایه برای ممنوعیت دائم از دعوت -

 اشخاص حقوقی 

 

 

 

 

درجه 

6 

 حبس بیش از شش ماه تا دو سال  -

(ریال تا هشتاد میلیون 2101110111جزای نقدی بیش از بیست میلیون ) -

 (ریال8101110111)

 عفتضربه در جرائم منافی 99و تا  ضربه  74تا    31 شالق از -

 سال ماه تا پنجمحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش -

 هاانتشار حکم قطعی در رسانه -

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی  -

 تا مدت پنج سالحداکثر 

ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی  -

 حداکثر تا مدت پنج سال

ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر  -

 تا مدت پنج سال
درجه 

7 

 حبس از نود و یک روز تا شش ماه -

ریال تا بیست  (1101110111جزای نقدی بیش از ده میلیون ) -

 ( ریال 2101110111میلیون )

 شالق از یازده تا سی ضربه  -

 محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه  -

درجه 

8 

 حبس تا سه ماه -

 (ریال 1101110111جزای نقدی تا ده میلیون ) -

 شالق تا ده ضربه -
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 مجازات حبسازات شدیدتر، و درصورت عدم امکان تشخیص مج مجازات شدیدترها، درصورت تعدد مجازات 

مجازات درجه هفت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد یک از بندهای هشتمالک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ

 1.شودمحسوب می

 کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به

( این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که 215( خارج و در مورد آنها برابر ماده)21و بند )ب( ماده) -19ماده  -این ماده

 2های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.شود باید هزینهحکم به مصادره اموال صادر می

 

 مجازات های اصلی برای اشخاص حقوقی : -2

 

  و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است  اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی استکیفری در مسؤولیت

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی . شود به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمیشخص حقوقی  نماینده قانونیکه 

 3.مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

 (این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج 143درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده )

 :این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیستشود، از موارد زیر محکوم می یک تا دو موردبار آن به زیان

 ،انحالل شخص حقوقی -الف

 ،مصادره کل اموال -ب

 ،طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سالممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به  -پ

 ،طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سالبرای افزایش سرمایه بهممنوعیت از دعوت عمومی -ت

 ،ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال -ث

 ،جزای نقدی -ج

 4.هاوسیله رسانهانتشار حکم محکومیت به -چ
 

عمومی غیر دولتی در مواردی که و یا  دولتیدر مورد اشخاص حقوقی   -21ماده  – ،  ت موضوع این مادهمجازا  نکته:

 5شود.، اعمال نمیکننداعمال حاکمیت می

                                                           
 ق.م.ا 11ماده  2تبصره  -1 

 همان 1تبصره  -2 

 م.اق. 153ماده  -3 

 ق.م.ا 21ماده  -4 

 تبصره ی همان  -5 
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برابر مبلغی است که در  حداقل دو برابر و حداکثر چهارمیزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی   نکته:

 1شود.وسیله اشخاص حقیقی تعیین میم بهقانون برای ارتکاب همان جر
 

 :شود که زمانی اعمال میو مصادره اموال آن انحالل شخص حقوقی   نکته:

 یا وجود آمدهبرای ارتکاب جرم، به -1

 2.با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد  -2

 

 مجازات تکمیلیگفتار دوم: 

 

      مجازات تکمیلی مجازاتی است که در تکمیل مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. )به تنهایی مورد حکم قرار

 نمی گیرند(

 3.اعمال مجازات های تکمیلی برای دادگاه اختیاری است  

  باشد. متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرممجازات های تکمیلی باید 

 

 در این جرایم قابل اعمال است  مجازات های تکمیلی 

 

 

  4 .قابل اعمال است جرایم عمدیمجازات های تکمیلی فقط در 

 5 مگر این که در قانون مدت تعیین شده باشد. سال نیست 2بیش از مدت مجازات های تکمیلی   نکته:

 1.اجرا خواهد شد در این صورت فقط مجازات اصلی مجازات تکمیلی نباید همجنس مجازات اصلی باشد.  نکته:

                                                           
 ق.م.ا 21ماده  -1 

 ق.م.ا 22ماده  -2 

 ق.م.ا 23ماده  - 3 

 «.سال 1تا  1محرمیت از رانندگی به مدت »از کتاب تعزیرات ق.م.ا، موردی از اعمال مجازات تکمیلی در جرایم غیر عمدی پیش بینی شده است،  318البته استثنائاً در ماده  -4 

واهد شد، ق.م.ا؛ در برخی موارد مقنن اقدام به تعیین مدت خاص برای مجازات های تکمیلی نموده است که در این صورت برابر با همان مورد خاص عمل خ 23ماده  1تبصره  -5 

 . 5رجوع کنید به زیر نویس شماره 

 حدود -1

 قصاص -2

  6تا  1جرایم تعزیری درجه  -3
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 .مجازات تکمیلی و مدت آن حتماً  باید در دادنامه قید شود  

 

 ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مجازات تکمیلی

 

 
 

 2( الزامی است و با پیشنهاد قاضی اجرای حکم خواهد بود.مجازات تکمیلی اعمال مقررات فوق )تشدید 
 

 

 ر صورتید امکان لغو یا کاهش مدت مجازات تکمیلی

 که  وجود دارد                        

 

 

 3( اختیاری است و با پیشنهاد قاضی اجرای حکم خواهد بود.مجازات تکمیلی اعمال مقررات فوق )تخفیف یا لغو 

 

 گفتار سوم: مجازات تبعی

 

 .ت تکمیلی دخالتی ندارد ) قاضی در اعمال مجازا مجازات تبعی به تبع مجازات اصلی در مورد مرتکب اعمال می گردد

 و این قانون گذار است که در مورد برخی محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی است(.

 .مجازات های تبعی در دادنامه قید نمی شوند 

 ،4محکومیت کیفری باید قطعی شده باشد. برای اعمال مجازت تبعی 

 .ی فاقد آثار تبعی است()جرایم غیر عمد فقط جرایم عمدی واجد آثار تبعی است 

  ساله است که نسبت به جرایم مختلف متفاوت خواهد بود. 7و  3، 2مواعد مجازات های تبعی 

                                                                                                                                                                                                       
 ق.م.ا 23ماده  2تبصره  -1 

 ق.م.ا 25ماده  -2 

 همان -3 

 ق.م.ا 21ماده  -4 

 .به مدت مجازات تکمیلی افزوده می شود متا یک سو برای بار اول: -1

تبدیل  8یا  7ادامه مدت به حبس یا جزای نقدی درجه  برای بار دوم: -2

 می گردد.

 وجود داشته باشد. عدم ارتکاب جرماطمینان به  -1

 وجود داشته باشد. اصالح مجرماطمینان به  -2
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 مجازات تبعی در همه جرایم وجود ندارد و اعمال آن بر حسب نوع و میزان جرایم خواهد بود :  نکته:

 

 هایبه مجازات قطعی هفت سال در محکومیت  (الف

 

 قطعی به مجازات های در محکومیت سال سه  (ب

 

 

 

 قطعی به مجازات هایسال در محکومیت  دو (پ

 

 

  فاقد آثار تبعی است.  8و  7،  6حبس های تعزیری درجه 

 .1گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت آثار تبعی آن را ذایل می کند 

 2محکومیت کیفری اطفال فاقد آثار تبعی است.  نکته:

جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک  توجه به، با ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس تواندیمدادگاه  نکته:

در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. یا چند مورد از مجازات

 3.از دو سال شود

 

 مواعد شروع مجازات های تبعی 

 

 

                                                           
 ق.م.ا 21ماد  2تبصره  -1 

 ق.م.ا 11ماده  -2 

 ق.م.ا 83ماده  -3 

 (25) ماده  اجرای حکماز تاریخ  -

 )همان( شمول مرور زماناز تاریخ  -

 ( 25بند الف ماده  ؛ر جرایم سالب حیات و حبس ابد)دتاریخ توقف حکم، از  -

)منظور عفو خصوصی است، عفو عمومی آثار مجازات را هم زایل می کند؛  عفواز تاریخ  -

 (25ماده  3تبصره 

 )در مورد مجازات های حبس قابل اجراست؛ همان(آزادی مشروط از تاریخ  -

 سالب حیات  -

 حبس ابد  -

 قطع عضو -

د شده بیش از نصف دیه قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وار -

 علیه باشدمجنیٌ

 نفی بلد -

 4تا درجه  1درجه حبس  -

  شالق حدی   -

یا  علیهمجنیٌ  قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه   -

 کمتر از آن باشد 

 5حبس درجه    -
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  1است. ومیت از حقوق اجتماعیمحرمجازات تبعی فقط 

 خواه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و  مستخدمان دستگاه  نکته:

 2شوند. ، از خدمت منفصل میحکم یا قانونتکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در  مجازات

( این قانون 25اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده)عنوان مجازات تبعی از حقوق هر کس به  نکته:

گردد مگر در مورد بندهای)الف(، )ب( و)پ( این ماده که از و آثار تبعی محکومیت وی زائل میشود میاعاده حیثیت 

 3شود.طور دائمی محروم میحقوق مزبور به

 

 مبحث دوم: نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

وع و مقدار مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه قواعد متنوعی مانند سبب های معافیت، سبب های تخفیف و در تعیین ن

 تشدید مجازات موثر هستند که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم.

 

 گفتار اول: موارد تخفیف و معافیت از مجازات
 

 بند اول: معاذیر قانونی 

 

 از طرف قانون گذار پیش بینی شده است و خاصیت آن از بین بردن یا کم کردن  معاذیر قضایی اموری هستند که

 مجازات است.

 .معاذیر قانونی عمومیت ندارند و وجود آن در هر جرمی بستگی به نص قانونی دارد 

 )در صورت احراز معاذیر قانونی، قاضی مکلف به اعمال آن می باشد. )الزامی است 

 ه جرم خاصی نیست. ) بر خالف معاذیر قضایی که فقط در تعزیرات امکان اعمال آنها وجود معاذیر قانونی محدود ب

 دارد(
 

 

                                                           
 ق.م.ا پیش بینی شده است.  23حقوق اجتماعی در ماده   - 1

 

 ق.م.ا 23ماده  1تبصره  -2 

 ق.م.ا 23ماده  2تبصره  -3 
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  ضایی: معاذیر قدومبند 

 

  معاذیر قضایی یا همان کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که در صورت وجود شرایط قانون گذار اختیار تخفیف را

 موده که در مقام تخفیف می تواند مجازاتی را کاهش یا به مجازات مساعد دیگر تبدیل نماید.به دادگاه اعطا ن

    بر خالف معاذیر قانونی که الزامی است(1است اختیاریاعمال کیفیات مخففه برای دادگاه( . 

  شود(  . )بنابراین شامل حدود، قصاص و دیات نمی2است جرایم تعزیریاعمال کیفیات مخففه محدود به 

 3اعمال کیفیات مخففه منوط به احراز جهات آن می باشد : 

 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الف

 یا به کار رفته برای ارتکاب آن اشیاء حاصله از جرماموال و همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف  -ب

 دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرمآمیز بزهقبیل رفتار یا گفتار تحریک اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از -پ

 اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی -ت

 ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری -ث

 وی برای جبران زیان ناشی از آن منظور تخفیف آثار جرم یا اقدامکوشش متهم به -ج

 دیده یا نتایج زیانبار جرمخفیف بودن زیان وارده به بزه -چ

 جرم وقوعمعاون در  یامداخله ضعیف شریک  -ح

 

                                                           
 ق.م.ا 33ماده  -1 

 همان -2 

 .است نموده بینی پیش را مخففه جهات ا،.م.ق 38 ماده در مقنن -3 

قانون اخیر که  121ماده  ماده موجب به مثالً . شود داده تخفیف مرتکب مجازات در باید موارد این در
شوند می( 121و )( 111و )( 118اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد )هر گاه »مقرر می دارد 

ی ، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطهقبل از کشف قضیه
اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف 

ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزهاهنمایی جرم کمک و ر
شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می

 و ......« شوندمی

ق.م.ا از کتاب  113. مثالً به استناد ماده عاف گردددر این موارد به تصریح قانون، مرتکب باید از مجازات م
کنند امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میهر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه » تعزیرات 

اشخاصی را که در فتنه و فساد بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی 
مؤثری به مأمورین دولتی اطالع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری  دخیل هستند، به

عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم 
ر آن که احراز شود مگ»... ق.م.ا از کتاب تعزیرات که مقرر می دارد  121قسمت اخیر ماده یا  محکوم خواهد شد

 ؛ و ...«مذکور معاف خواهند شد هایی مجازاتاند که در این صورت از کلیهقبل از دستگیری توبه کرده

 معاف کننده

 

 تخفیف دهنده

 

معاذیر 

 قانونی
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 1دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. نکته:

تواند به موجب همـان دادگاه نمیشده باشد، بینی هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش نکته:

 2.جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد

 اعمال کیفیات مخففه منع شده است:  در برخی موارد دادگاه از نکته:

یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف  مشمول مقررات تکرار جرمچنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی  -1

 3.شودنمیاعمال 

 تواند از نمی   دادگاه داشته باشد  محکومیت قطعی به اتهام سرقتسه فقره رار جرم سرقت در صورتی که سارق در تک -2

 .4جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید

قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور، هیچ از مجازات های مقرر درآن قانون اعم از  2ماده  5تبصره  -3

 و کیفرهای مالی را قابل تخفیف نمی داند. اعدام، حبس

 از استمداد یا و درمانی مراکز به مصدوم رساندن امکان وجود با راننده و داشته فوری کمک به احتیاج مصدوم گاه هر -4

 حسب کند رها را مصدوم و ترک را حادثه محل تعقیب، از فرار منظور به یا و کند خودداری کار این از انتظامی مأمورین

 در تواندنمی دادگاه. شد خواهد محکوم( 716) و( 715) و( 714) مواد در مذکور مجازات حداکثر سوم دو از بیش به ردمو

 5.نماید مخففه کیفیتاعمال ماده این مورد

            دادگاه ،مخففه کیفیات و جهات وجود صورت ، درکالهبرداری، تحصیل مال نامشروع، اختالس، ارتشادر مورد -5

( حبس) ماده این در مقرر مجازات حداقل تا فقط را مرتکب مجازات ، تخفیف به مربوط ضوابط اعمال با اندتو می

.)اعمال حداقل مجازات به معنی تخفیف نیست، در حقیقت در این موارد، دادگاه دهد تقلیل دولتی خدمات از ابد وانفصال

 6از تخفیف منع شده است(

 7بل تخفیف نیست. ) حبس آن قابل تخفیف می باشد(جزای نقدی ناشی از قاچاق کاال قا -6

 تعدد و تکرار جرم مانع تخفیف نیست اما مقنن ضوابط خاصی را برای تخفیف در این موارد پیش بینی کرده است. نکته:

                                                           
 ق.م.ا  38ماده 1تبصره  - 1 

 مصدوم راننده هرگاه مذکور موارد تمام در»ق.م.ا از کتاب تعزیرات که مقرر می دارد  311ماده  2ق.م.ا؛ مثالً اگر دادگاه یک بار به استناد تبصره  38ماده  2تبصره  -2 

 فراهم را مصدوم آالم تخفیف و استراحت و معالجه موجبات نحوی هر به یا و کند آگاه واقعه از را مربوطه مأمورین یا و برساند استراحت و معالجه برای نقاطی به را

ق.م.ا که بیان گر همان  38ماده « ج»مجازات مرتکب را تخفیف دهد، دیگر نمی تواند به ستناد بند « نمود خواهد رعایت او یدرباره را تخفیف مقررات دادگاه کند

 اما به جهات دیگر امکان پذیر است.)اصطالحاً گفته می شود به یک سبب نمی توان دوبار تخفیف داد(  دجهت است دوباره مجازات را تخفیف ده

 ق.م.ا 131ماده تبصره ی  -3 

 ق.م.ا 333ماده تبصره ی  -4 

 ق.م.ا  311ماده   -5 

 جازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری.از قانون تشدید م 1ماده  3و همچنین تبصره  2؛ تبصره ماده 1ماده  1نگاه کنید به تبصره   -6 

 32مورخ  183رای وحدت رویه   -7 
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  در تعدد جرم

 

 

 

  جرم تکراردر 

 

 

تا ها را ، مجازاتجهات تخفیفتواند درصورت احراز میادگاه ر مورد جرایم ارتکابی توسط اطفال ددنکته : 

 1.به اقدام دیگری تبدیل نمایدو اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را  نصف حداقل تقلیل دهد

 را مشخص نموده است و تبدیل تخفیف یا نوع میزان ،مقنن در مقررات فعلینکته : 

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف

 به جزای نقدی درجه یک تا چهارتبدیل مصادره اموال  -ب

 تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال -پ

 های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگرتقلیل سایر مجازات -ت
 

جدید پیش بینی کرده است. امـا  مقنن امکان معافیت از مجازات به عنوان معاذیر قضایی را در قانون مجازات اسالمینکته : 

 شرایطی را نیز برای آن مقرر نموده که عبارت است از :
 

 برای دادگاه اختیاری استمعافیت از مجازات   -1

 امکان پذیر است هفت و هشتهای جرائم تعزیری درجه در  -2

 ق.م.ا( باید احراز گردد 38)جهات مندرج در ماه جهات تخفیف   -3

 گردد )تا در صورت عدم احراز مجرمیت حکم به برائت صادر گردد نه معافیت از مجازات( حرازا مرتکب مجرمیت ابتدا باید -4

 شود اصالح می مرتکب،نیز اجرای مجازات عدم تشخیص دهد که با  دادگاه -5

 ق.م.ا تعریف شده است( 41نداشته باشد )محکومیت کیفری موثر در تبصره ماده  کیفری مؤثرمحکومیت سابقه  مرتکب -6

 کرده باشد )منظور گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت است(ذشت شاکی گ  -7

                                                           
 ق.م.ا  13ماده   -1 

تا میانگین حداقل و رتکب را تواند مجازات مدادگاه می حداقل و حداکثر باشد : دارایاگر مجازات  -1

 .تخفیف دهد حداکثر

آن تخفیف  نصفتا تواند مجازات مرتکب را دادگاه می حداقل و حداکثر نباشد : دارایاگر مجازات  -2

 .دهد

تا میانگین حداقل و تواند مجازات مرتکب را دادگاه می اگر مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد : -1

 تخفیف دهد حداکثر

آن  نصفتا تواند مجازات مرتکب را دادگاه می ثابت یا دارای حداقل و حداکثر نباشد : اگر مجازات -2

 تخفیف دهد
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 شده باشدجبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن   -8

 

 مجازات های جایگزین حبس: دومگفتار 

 

 حبس فصلی را به مجازات های جایگزین قانون مجازات اسالمی، گذار در فصل نهم از بخش دومِ کتاب اول قانون

که به موجب آن دادگاه در برخی موارد به صورت اختیاری و در برخی موارد الزامی، مجازات حبس  اده استاختصاص د

 نماید.را به مجازات جایگزین حبس تبدیل می 

 های جایگزین حبس عبارت ازمجازات: 

جرای احکام به ا قاضی ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارتدوره مراقبت دوره) دوره مراقبت  -1

 1(گرددانجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می

برای مدت معین مورد حکم واقع  با رضایت محکومخدمات عمومی رایگان، خدماتی است که ) رایگانخدمات عمومی  -2

 2(گردداجرای احکام اجراء می قاضی شود و تحت نظارتمی

  جزای نقدی -3

با نظارت  کهجزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم )روزانه جزای نقدی  -4

 3(گردداجرای احکام وصول می

 محرومیت از حقوق اجتماعی -5

 :شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس 

 گذشت شاکی   -1

 وجود جهات تخفیف  -2

م، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جر -3

 دیده و سایر اوضاع و احوال، بزه

                                                           
 ق.م.ا 83ماده  -1 

ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در »ماده اخیر  1به استناد تبصره ق.م.ا؛  85ماده  -2 

تواند به بیش از یک دادگاه نمی»همان ماده  3و به استناد تبصره « محکوم شودمتعارف وز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش ر

زات اصلی مورد حکم واقع نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجاخدمت عمومی مقرر در آیین

 .«شودمی

 .«محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید»ق.م.ا؛ همچنین به موجب تبصره همان ماده  81ماده  -3 
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 ،1با موارد مندرج در بند قبلی در حکم خودتصریح به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم  -4

 2های جایگزین حکم دهد.تواند به بیش از دو نوع از مجازاتدادگاه نمی -5

 تعذر اجرای مجازات کند تا درصورت ن، مدت مجازات حبس را نیز تعیین میدادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزی

 .3مجازات حبس اجراء شود ،عجز از پرداخت جزای نقدییا  تخلف از دستورها، جایگزین

 های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات

چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای گردد. د از رفع مانع اجراء مینشده آن بعاجراء

 4.شودمتوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می

 می اعمال مجازات های جایگزین حبسموارد الزا* 

مجازات جایگزین  جای حبس بهبه سه ماه حبس استآنها  مجازات قانونی حداکثرمرتکبان جرائم عمدی که  -1

 5گردند.حبس محکوم می

جای حبس به به نود و یک روز تا شش ماه حبس استآنها مجازات قانونی  حداکثرمرتکبان جرائم عمدی که  -2

دارای سابقه محکومیت کیفری به جرم عمدی به دلیل ارتکاب گردند مگر اینکه مجازات جایگزین حبس محکوم می

 6:نج سال نگذشته باشداز اجرای آن پشرح زیر باشند و 
 

 

 بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به   (الف

 

 

 

 ک فقره سابقه محکومیت قطعی به ی  (ب

 

 

                                                           
 ق.م.ا 35تبصره ماده   -1 

 همان  -2 

 ق.م.ا 31ماده   -3 

 ق.م.ا 82ماده   -4 

 ق.م.ا 31ماده   -5 

 ق.م.ا 33ماده   -6 

 حبس تا شش ماه -1

 ریالده میلیون  بیش ازجزای نقدی  -2

 )با هر میزان(شالق تعزیری   -3

 شش ماه بیش ازحبس  -1

 حد  -2

 قصاص -3

 پنجم دیهیک بیش ازپرداخت   -5
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سال گذشته باشد، سابقه محکومیت به مجازات های فوق، مـانعی بـرای اعمـال مجـازات  5اگر از تاریخ اجرای حکم  نکته:

 جایگزین حبس ایجاد نخواهد کرد.

ئمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جـایگزین حـبس محکـوم مرتکبان جرا -3

 .1گردندمی

سال را هم شامل می شـود(  2سال باشد )خود  2در صورتی که مجازات قانونی آنها حبس تا  مرتکبان جرائم غیرعمدی -4

 .2به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند

 ی اعمال مجازات های جایگزین حبسختیارموارد ا *

سـال حـبس تا یک  بیش از شش ماهکه حداکثر مجازات قانونی آنهـا را مرتکبان جرائم عمدی  تواندمیدادگاه  -1

های جـایگزین ( این قانون اعمال مجازات66در صورت وجود شرایط ماده)کند، به مجازات جایگزین حبس محکوم  است

 3ممنوع است. حبس 

 4.حبس باشددو سال مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از  کهئم غیرعمدی مرتکبان جرا  -2

 اعمال مجازات های جایگزین حبس موانع *

 5های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.اعمال مجازات  -1

بس باشد مانع از صدور حکم به مجازات تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه ح  -2

 6جایگزین حبس است.

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیـف مجـازات بـه کمتـر از یـک   -3

)در همه موارد، مجازات قانونی مالک می باشد نه مجـازت  7تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.سال، دادگاه نمی

 یین شده به وسیله دادگاه(تع

 

 وجود دارد مجازات های جایگزین حبس امکان تخفیف یا تشدید یا لغو *

 

                                                           
 ق.م.ا 31ماده   -1 

 ق.م.ا 38ماده   -2 

 ق.م.ا 33ماده   -3 

 ق.م.ا 38ماده   -4 

 ق.م.ا 31ماده   -5 

 ق.م.ا 32ماده   -6 

 ق.م.ا 33ماده   -7 
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  1شرایط الزم برای امکان تخفیف مجازات جایگزین حبس

 

 

 

  2شرایط الزم برای امکان تشدید مجازات جایگزین حبس

 

 

 .احکام خواهد بود تخفیف یا تشدید مجازات جایگزین به پیشنهاد قاضی اجرای نکته:

 

 تشدید مجازات :سومگفتار 

تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانون گذار تعیین کرده و با احراز آنها دادگاه مجازات مرتکب را تشدید 

ر خواهد نمود. البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی د

مورادی که میزان تشدید مشخص نشده است دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید. بنابراین اصل 

 قانونی بودن ایجاب می کند نه فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود، بلکه قانون گذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید.

 

 

 تقسیم بندی کیفیات مشدده

 

 

                                                           
 ق.م.ا 81ماده   -1 

 ق.م.ا 81ماده   -2 

اکی از اصالح رفتار رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم ح -1

 .وی باشد

امکان پذیر  برای یک بارتخفیف مجازات جایگزین حبس  -2

 است.

             بقیه مدتمیزان تخفیف مجازات جایگزین حبس، کاهش  -3

 است. تا نصف آن

 .برای دادگاه اختیاری استتخفیف مجازات جایگزین حبس  -5

 .یداز اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نمامحکوم  -1

دوم به مجازات مورد یک چهارم تا یک برای بار نخستدادگاه  -2

 .شودحکم افزوده می

 .گرددمجازات حبس اجراء می، در صورت تکرار -3

 کیفیات مشدده خاص -1

 

 

 کیفیات مشدده عام -2

 کیفیات مشدده عینی )یا نوعی یا موضوعی یا واقعی( -1

 کیفیات مشدده شخصی -2

 تعدد -1

 تکرار -2
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 اول: کیفیات مشدده خاص بند 

. به عبارت دیگر این کیفیات مخصوص همه جزایم نیست و اعمال آن منوط به وجود نص قانونی در همان مورد می باشد

 و موجب تشدید مجازات همان جرم است.  مربوط به جرم مشخصجهات تشدید مجازات خاص، کیفیاتی است 

 نوعی کیفیات مشدده  الف(

است  خارجی که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدت و خطرناکی آن می افزاید، و به تبع  کیفیات مذکور وقایعی

ق.م.ا ازکتاب  652آن مجازات تشدید می شود. مثالً اگر سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد مطابق با ماده 

همان قانون موجب  621ه نقلیه باشد مطابق با ماده تعزیرات، مجازات مرتکب تشدید می گردد. یا اگر آدم ربایی با وسیل

تشدید مجازات خواهد شد. در جرایم غیر عمدی هم امکان تشدید وجود دارد. مثالً اگر راننده مست بوده یا فاقد گواهینامه 

رتکب تشدید             از قانون اخیر الذکر مجازات م 718باشد یا از محل های عبور ممنوع رانندگی نماید و ...  به استناد ماده 

 می گردد.

 شخصی کیفیات مشدده  ب(

گاهی این کیفیات تشدید ناشی از اوصاف و صفات بزهکار اعم از مباشر، معاون و شریک جرم بستگی دارد. مثالً به موجب 

یا به موجب  ق.م.ا در صورتی که فاعل تفخیذ غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. 236تبصره ماده 

ق.م.ا از کتاب تعزیرات جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی و سایر مصادیق مندرج در ماده از  527ماده 

 طرف کارمندان دولتی موجب تشدید مجازات خواهد بود.

 بند دوم: کیفیات مشدده عام

جهات تشدید عام مختص جرم خاص  همراه شوند، باعث تشدید مجازات می شوند.هر جرمی اوصافی هستند که با 

 نیست. در این بند، به مباحث تعدد و تکرار اشاره می کنیم.

 الف( تعدد جرایم

تعدد وضعیت مجرمی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون اینکه به هیچ کدام از آنها رسیدگی شده باشد. به طور 

 نشده است. کلی حکم قطعی الزم االجرا در حورد هیچ کدام از جرایم صادر
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 تعدد در جرایم مستوجب حد بند اول: 

 

)مثالً اگر شخصی مرتکب یک فقره زنا غیر محصنه و یک  در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است

 فقره شرب خمر گردد، هر دو مجازات در حق مرتکب اجرا خواهد شد( 
 

 ) قاعده جمع مجازات ها(.د مجازات استاصل بر تعددر جرایم حدی، در فرض تعدد جرایم،  نکته :

 مگر در موارد زیر :
 

)اگر هم نوع جرم و هم نوع مجازات ها  1 .مجازات آنها یکسان باشد و نیزدر مواردی که جرائم ارتکابی  -1

د ق.م.ا، مجازات زنای غیر محصنه ص 231به استناد ماده  –یکسان باشد، مانند شخصی که مرتکب دو فقره زنای غیر محصنه 

 شده باشد، فقط یک مجازات در مورد وی اجرا خواهد( -ضربه شالق است

)مثال  2شودچنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می  -2

ق.م.ا  224مجازات زنای به عنف یا اکراه مطابق با ماده  -شخصی مرتکب یک فقره زنای به عنف یا اکراه شده باشد 

ماده « پ»مجازات سرقت حدی برای بار سوم مطابق با بند  –و یک فقره سرقت حدی برای بار سوم  -مستوجب اعدام است

 فقط مجازات اعدام در مورد مرتکب اجرا خواهد شد( -ق.م.ا مستموجب حبس ابد است 278

 مانند شود؛می راءاج اشد مجازات فقط ،باشند واقعه یک در و هم راستای در حدی جرم چند یا دو چنانچه -3

 3.شودمی اجراء لواط مجازات تنها که لواط هنگام در تفخیذ

تنها اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد،  -4

 4.شوداعدام یا رجم حسب مورد اجراء می

 

  ،در این مورد با اینکه نوع  .5گردددو یا چند مجازات اجراء میچنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد

جرم و مجازات آنها واحد است اما قانون گذار معتقد به اعمال قاعده جمع مجازات هاست. در این مورد هم باید قائل به 

شوندگان از قذفهر کدام چند نفر را به یک لفظ قذف نماید کسی که »ق.م.ا  257تفکیک شد. یعنی اگر مطابق با ماده 

شوندگان تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذفمی

                                                           
 ق.م.ا 132ماده  -1 

 ق.م.ا 132ماده  1تبصره  -2 

 همان 2تبصره  -3 

 همان 3تبصره  - 5 

 همان 5تبصره  -5 
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 جداگانه طوربه را نفر چند که کسی»همان قانون  256ولی طبق ماده  .«شودیکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی

 .«شودمی جاری او بر مستقلی حد یک، هر قذف برابر در کنند، شکایت جداگانه خواه هم، با آنها همه خواه کند قذف

) قاعده جمع مجازات ها( و اصل بر تعدد مجازات استدر فرض تعدد جرایم حدی با قصاص،  نکته :

 : 1ابتدا حد اجرا می شود مگر اینکه

ا قطع نموده که مجازات آن قصاص همان حد محل قصاص را از بین ببرد )مثالً فردی درست راست مجنی علیه ر اجرای -1

ق.م.ا، قطع 278ماده « الف»عضو است و نیز مرتکب یک فقره سرقت حدی برای بار اول شده که مجازات آن مطابق با بند 

 دست راست است. در این مثال چون اجرای حد، محل قصاص را از بین می برد، مجازات قصاص مقدم خواهد شد(

) مثالً اگر شخصی برای بار دوم مرتکب جرم قوادی شود که  اجرای قصاص گردد موجب تأخیر دراجرای حد  -2

ضربه شالق و تا یک سال تبعید است و نیز یک فقره جرح  75ق.م.ا  243مجازات آن در صورت تکرار، مطابق با ماده 

ی شود، گردد ، چون اجرای مجازات تبعید موجب تاخیر در اجرای قصاص م عمدی که مستوجب قصاص نفس است

مجازات قصاص بر مجازات حدی مقدم می شود. البته دقت شود در این موارد هم مجازات حدی و هم مجازات قصاص 

اجرا می شود و صرفاً به تقدم اجرای هر کدام حکم شده است مگر اینکه قصاص سالب حیات باشد که در این صورت اگر 

 آن گردد، فقط مجازات قصاص اجرا خواهد شد( اجرای حد محل قصاص را منتفی یا موجب تاخیر در اجرای

 شودمی اجراء حدی مجازات دیه، به تبدیل یا گذشت یا قصاص اجرای فوری مطالبه عدم صورت در. 

) قاعده جمع  اصل بر تعدد مجازات است، با جرایم تعزیری ا قصاصیدر فرض تعدد جرایم حدی  :نکته

 :2اجرای تعزیر مقدم می شود در موارد زیر که د مگر اجرا می شوقصاص  یا مجازات ها( و ابتدا حد

 حد یا قصاص سالب حیات باشد و -1

 تعزیر، تعزیر معین شرعی یا حق الناس باشد و -2

 موجب تاخیر در اجرای حد نگردد. -3

 

  جرم حدی از جنس درصورتی که . اما و همه مجازات ها اجرا خواهد شدحکم ماده فقط از حیث تقدم در اجراست

مرتکب فقط به مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا،  ری باشدجرم تعزی

که اگر قذف نسبت به  مگر در حد قذف، گرددشود و مجازات تعزیری ساقط میمجازات حدی محکوم می

 .شودمرتکب به هر دو مجازات محکوم میشخصی و دشنام به دیگری باشد، 

                                                           
 ق.م.ا 133ماده  -1 

 ق.م.ا 131ماده  -2 
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 دد در جرایم تعزیریتعدوم:  بند

 

 تعدد در جرایم تعزیری به دو دسته تقسیم می شود 

 
 

 . تعدد معنوی یا اعتباری1
 

تعدد معنوی حالت مجرمی است که مرتکب یک عمل شده است اما دارای عناوین متعدده قانونی یا نتایج متعدد است.  

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار »ق.م.ا  131د ماده یعنی فعل واحد است ولی عناوین مجرمانه متعدد می گردد. به استنا

  .«شودمرتکب به مجازات اشد محکوم میواحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، 
 

 مصادیقی از تعدد معنوی عبارت اند از:* 
 

بیشتر چون از  ترک انفاق افراد خانواده )برای ترک انفاق یک خانواده چند نفره، فقط یک مجازات اعمال می گردد نه -1

 مصادیق تعدد معنوی است(.

 استفاده از سند مجعول و کالهبرداری )جعل و کالهبرداری تعدد مادی است( -2

 1نداشتن گواهینامه در حین رانندگی و تحقق قتل یا صدمه بدنی غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی -3

 تهیه مشروبات و مصرف آن -4

 

 . تعدد مادی یا واقعی2

ه مرتکب یک یا چند عمل مجرمانه ی مستقل از یکدیگر می شود. بدون آنکه درباه آنها رسیدگی وضعیت مجرمی است ک

 شده یا حکم قطعی صادر شده باشد.

 2 * فرض تعدد مادی  در جرایمی که مجازات آنها:

 

 

                                                           
 38مورخ  338رای وحدت رویه  -1 

 ق.م.ا 135ماده  -2 

 د معنویتعد -1

 

 

 تعدد مادی -2
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 الف( دارای حداقل و حداکثر باشد

 

 

 ب( دارای حداقل و حداکثر نباشد

 

 

ماده، در مواردی که مجازات ها دارای حداقل و حداکثر نیست هم، مجازات اشد قابل اجرا  علی رغم عدم تصریحنکته: 

 خواهد بود.

 در مورد مثالًل قاعده جمع مجازات ها می باشد، در برخی جرایم تعزیری قانون گذار قائل به اعما 

 مورد حسب کالهبرداری به شروع تمجازا»چنین اظهار نظر می کند که  استفاده از سند مجعول و شروع به کالهبرداری

 به کننده شروع باشد، جرم نیز شده انجام عمل نفس که درصورتی و بود خواهد مورد همان در مقرر مجازات حداقل

 این در حالی است که استفاده از سند مجعول وکالهبرداری تعدد معنوی است! 1«.می شود محکوم نیز جرم آن مجازات

 ها با هم و نیز این مجازات اعمال نمی گردد. 8و  7م در جرایم تعزیری درجه مقررات راجع به تعدد جر

 2گردد.های تعزیری درجه یک تا شش جمع میبا مجازات

  شود عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیدر صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،  5ماده  2)مثالً به موجب تبصره  گردد.محکوم می و مرتکب به مجازات مقرر در قانون

مرتکب به مجازات خاص مندرج در  -تعدد مادی –اختالس و کالهبرداری، در صورتی که اختالس توام با جعل سند باشد 

 ق.م.ا نخواهد بود(134آن تبصره محکوم می گردد و مشمول ماده 

 

                                                           
 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری 1ماده  2تبصره  -1 

 ق.م.ا 135ماده  5تبصره  -2 

جرائم دادگاه برای هر یک از : جرم نباشد 3جرایم ارتکابی بیش از  .1

اجرا  قابلولی فقط مجازات اشد  کندحداکثر مجازات مقرر را حکم می

 بود.خواهد 

را از جرایم مجازات هر یک دادگاه : جرم باشد 3جرایم ارتکابی بیش از  .2

وط به اینکه از حداکثر به اضافه بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشر

 و مجازات اشد اجرا خواهد شد. نماید، تعیین مینصف آن تجاوز نکند

مجازات مقرر  تا یک چهارمدادگاه : جرم نباشد 3جرایم ارتکابی بیش از  .1

 .قانونی به اصل مجازات هر جرم اضافه می کند

قرر مجازات م تا نصفدادگاه جرم باشد:  3جرایم ارتکابی بیش از  .2

 . مجازات هر جرم اضافه می کند قانونی به اصل
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 جرایمب( تکرار 

 * شرایط تحقق تکرار جرم در حدود:

 

 سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و  که کسی  -1

 )الزمه تحقق تکرار در جرایم حدی، اجرای حد است(هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد،  -2

 .حد وی در مرتبه چهارم اعدام است -3

در مجازات ندارد. مثالً شخصی که مرتکـب جـرم بنابراین تکرار جرایم حدی در صورتی که نوع جرم یکسان باشد، تاثیری 

ضربه شالق در حق وی اجـرا خواهـد  81شرب خمر شده و مجازات آن اجرا شده مجدداً مرتکب همان جرم شود، همچنان 

شد. اما اگر هر بار تکرار کند و هر بار هم مجازات در حق وی اجرا شود در مرتبه چهارم، حد مرتکـب اعـدام خواهـد بـود. 

عمال مجازات اعدام اجرای احکام سابق می باشد. بنابراین اگر شخصی مرتکب چهار فقره جرم شرب خمر شـده کـه الزمه ا

 در مورد او اجرا خواهد شد.   -ضربه شالق 81 –مجازات هیچ یک از آنها اجرا نشده باشد، فقط یک حد 

  کرده است:در برخی موارد مقنن شرایط خاصی را برای تکرار جرم در حدود پیش بینی 

 

 ق.م.ا  : 278مثال حد سرقت به استناد ماده  .1

 در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. -الف

 قی بماند.در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح با -ب

 در مرتبه سوم، حبس ابد است. -پ

 در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. -ت

عالوه بر تکرار( در صورت ) هفتاد و پنج ضربه شالق است و برای بار دوم برای بار اول حد قوادی برای مرددر مورد  .2

کند و شود که مدت آن را قاضی مشخص مییز محکوم میهفتاد و پنج ضربه شالق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال ن

 برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شالق است.

 

 * شرایط تحقق تکرار جرم در تعزیرات:
 

 شود، تعزیری از درجه یک تا شش  جرایمیکی از  مرتکب هر کس -1

 در مورد وی صادر شده باشد، حکم قطعی -2
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شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تـا  از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا  -3

 باشد( 6تا  1درجه  و از )شباهت جرم ارتکابی جدید به جرم سابق مالک نیست اما باید تعزیری شش دیگری گردد،

م به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکومیزان تشدید در صورت تکرار جرم تعزیری مشخص شده  و مرتکب   -4

 شود.می

  ،اجرای حکم محکومیت اول برای تحقق تکرار جرم در  تعزیرات مالک نیست بلکه حتی اگر جرم اول بر خالف حدود

 مشمول مرور زمان شده باشد در صورت ارتکاب جرم تعزیری جدید، مقررات تکرار جرم اعمال خواهد شد.

  شود. اعمال نمی 8و  7مقررات تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه 

 شود.مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی 

  اینکه تکرار جرم در جرایم عمدی یا غیر عمدی موجب تشدید است تصریحی نشده است. اما به نظر می رسد محدود به

 .جرایم عمدی باشد

 تا میانگین حداقل و حداکثر              از واجد حداقل و حداکثر باشد -1                                          

 تا نصف آن تقلیل می دهد            فاقد حداقل و حداکثر باشد -2                                

 و حداکثر تا میانگین حداقل                 دارای حداقل و حداکثر باشد-1                              

 تا نصف مجازات مقرر تقلیل میدهد.             ثابت یا فاقد حداقل و حداکثر باشد -2                              

 گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی

 حرفهای، هایفعالیت حبس، حکم اجرای زمان در تواندمی محکوم آن اساس بر که است شیوهای آزادی، نیمه نظام 

 نیمهآزادی مراکز نظر زیر هافعالیت این اجرای. دهد انجام زندان از خارج در را اینها نظایر و درمانی حرفهآموزی، ی،آموزش

 1.شودمی تأسیس تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان در که است

  2.اعمال می شود 7تا  5در حبس های تعزیری درجه 

                                                           
 ق.م.ا 13ماده  -1 

 ق.م.ا 31ماده  -2 

 مجازت تخفیف
 در تکرار جرایم

 مجازت تخفیف
 در تعدد جرایم
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 ستاعطای نظام نیمه آزادی اختیاری ا 

 اعطای نظام نیمه آزادی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است 

 .اعطای نظام نیمه آزادی با رضایت خود محکوم علیه خواهد بود 

 شاکی باید گذشت کرده باشد 

 تأمین مناسب سپرده باشد 

 ... توسط مرتکب شده باشد تعهد به انجام فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی و 
 

 مشروط : نظام آزادیپنجمفتار گ

  اختیاری استاعطای آزادی مشروط 

  استحبس های تعزیری آزادی مشروط فقط در مورد 

 

 

  است دادستان یا قاضی اجرای حکماعطای آزادی مشروط منوط به پیشنهاد 

  :را داشته باشدق.م.ا  57شرایط ماده مرتکب باید 

 .دهد نشان رفتار و اخالق حسن خود از همواره مجازات اجرای مدت در محکوم -الف

 .شودنمی جرمی مرتکب دیگر آزادی، از پس که دهد نشان محکوم رفتار و حاالت -ب

 را خصوصی مدعی موافقت مورد یا حکم مورد زیان و ضرر دارد استطاعت که آنجا تا محکوم دادگاه تشخیص به -پ

  آن پرداخت برای قراری یا بپردازد

 .دهد ترتیب

 .باشد نکرده استفاده مشروط آزادی از آن از پیش محکوم -ت

 

  

 

 بعد از گذراندن یک دوم  مجازات  سال باشد 11اگر مدت  حبس بیش از 

 بعد از گذراندن یک سوم  مجازات          و کمتر از آن  باشدسال  11اگر مدت  حبس 

 

زادی مشروط، محکوم آ اعطایبرای 
بس علیه باید مدتی از محکومیت ح
 خود را سپری کرده باشد

 مدت آزادی مشروط

 .شامل بقیه مدت حبس خواهد بود -1

 مواردی در . جزسال نباشد 1سال و کمتر از  5بیشتر از نمی تواند در هر حال  -2

 آزادی مدت صورت این در که باشد سال یک از کمتر باقیمانده مدت که

 .است حبس مدت بقیه معادل طمشرو
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( ق.م.ا 43دادگاه می تواند ضمن آزادی مشروط، محکوم علیه را به اجرای دستورات مندرج در تعویق صدور حکم )ماده 

  ملزم نماید.

  

 

  

 :1(موجه ذردر طول آزادی مشروط )بدون ع 43*ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستورات ماده 

 سال حبس به مدت آزادی مشروط اضافه می شود 2تا  1                برای بار اول-1

عالوه بر مجازات جرم جدید،                  7حد، دیه، یا تعزیر تا درجه  در صورت تکرار یا ارتکاب جرم عمدی قصاص، -2

 (61باقی مانده محکومیت نیز به اجراء در می آید. )ماده 

 نظارت الکترونیکی:  *

  اعمال می گردد 8تا  5تعزیری درجه  حبس هایدر. 

  اختیاری استاعمال نظارت الکترنیکی برای دادگاه. 

 

 شرایط تعویق مراقبتی باید وجود داشته باشد  

 محکوم علیه خودش رضایت داشته باشد   

  محدوده مکانی باید مشخص باشد   

 ،مقرر می دارد که این محکومان بعد از گذشت  37واحده قانون راجع به آزادی مشروط مصوب  ماده در مورد حبس ابد

 سال می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. 12

 اگر شخصی به  مثالً حتی اگر پس از عفو تقلیل یابد. ،مالک استفاده از آزادی مشروط، مجازات مقرر در دادنامه است

بعد از سپری شدن یک دوم مدت حبس می توان از آزادی مشروط استفاده کند حتی اگر  ویود، سال حبس محکوم ش 12

 سال تقلیل یابد. 11به کمتر از  به علت عفو در مدت تحمل محکومیت مجازت وی

                                                           
 ق.م.ا 31ماده  -1 

 اوضاع و احوال وقوع جرم -1

 علیه خصوصیات روانی و شخصیت محکوم  -2

ات در طول اعمال دستور

 آزادی مشروط با توجه به

 وجود جهات تخفیف -1

 پیش بینی اصالح مرتکب -2

 جبران ضرر و زیان، برقراری ترتیبات آن -3

 فقدان سابقه کیفری موثر -5

 بیاخذ تعهد کت -1
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   1و نوجوانان نیز پیش بینی شده است.استفاده از آزادی مشروط در مورد اطفال 

 گفتار ششم: تعویق صدور حکم

   محکومیت. صدور حکم یعنی، به تأخیر انداختن صدور حکمتعویق 

  امکان پذیر است. 8و  7، 6درجه  تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری 

 تعویق صدور حکم برای دادگاه اختیاری است 

  نیست( به تعویق تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم است ) دادسرا مجاز 

 وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب  تعویق صدور حکم با مالحظه

 جرم گردیده است خواهد بود

  سال است 2ماه تا  6مدت تعویق صدور حکم. 

     

     

                                           

     

 2.امکان تعویق صدور حکم در مورد اطفال و نوجوانان تمام جرایم تعزیری با رعایت مقررات  وجود دارد 

 

 کند. کتباً تعهد می دهد مرتکب جرم نشود و اوضاع و احوال او داللت بر ارتکاب جرم ن ساده: .1                              

 عالوه بر شرایط تعویق ساده دستور ها و تدابیر مقرر به وسیله دادگاه را رعایت کند.مراقبتی:  .2                              

 

  خواهد بود )الزامی است(ق.م.ا  42تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مندرج در ماده 

 ق.م.ا باشد. )اختیاری است( 43ماده  تعویق مراقبتی می تواند همراه با دستورات مندرج در 

                                                           
 ق.م.ا 11ماده  -1 

 ق.م.ا 15ماده  -2 

کمشرایط تعویق صدور ح  
 (ق.م.ا 41ماده )

 انواع تعویق
 ق.م.ا( 41)ماده 

 

 وجود جهات تخفیف -1

 پیش بینی اصالح مرتکب -2

 جبران ضرر و زیان، برقراری ترتیبات آن -3

 فقدان سابقه کیفری موثر -5

 بیاخذ تعهد کت -1
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 :1* ارتکاب جرم در مدت تعویق

  

 قصاص                  

 قرار تعویق لغو می شود.  موجب دیه عمدیجنایات  ارتکاب جرم در مدت تعویق

 7تعزیر تا درجه           

 

 : 2ضمانت اجرای عدم انجام دستورات در مدت تعویق * 

 نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر می گردد.تا  برای بار اول : -1

 تعویق لغو خواهد شد. برای بار دوم: -2

 در صورت لغو قرار تعویق و صدور حکم امکان تعلیق وجود ندارد. 

 مددکار هایگزارش دادگاه، دستورهای اجرای به مرتکب پایبندی میزان به توجه با تعویق مدت گذشت از پس 

 3.کند می اقدام کیفر از معافیت حکم صدور یا کیفر تعیین به مورد حسب دادگاه مرتکب، وضعیت مالحظه نیز و اجتماعی

 (47) ماده .در برخی جرایم امکان تعویق صدور حکم وجود ندارد 

 مجازات لیق: تعهفتمگفتار 

 4.یر استامکان پذ  8الی  3درجه  تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری 

  اختیاری استبرای دادگاه تعلیق اجرای مجازات. 

 تعلیق اجرای مجازات می تواند نسبت به کل مجازات یا قسمتی از آن باشد. 

  5.سال است 5تا  1مدت تعلیق اجرای مجازات 

                                                           
 ق.م.ا  55ماده  -1 

 همان -2 

 ق.م.ا 51ماده  -3 

 ق.م.ا 53ماده  -5 

 همان -1 
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 یق اجرای در تعل .تعلیق اجرای مجازات می تواند ضمن صدور حکم یا پس از آن یا در حین اجرای مجازات باشد

مجازات سپری شده باشد. دادستان، قاضی اجرای حکم یا خود محکوم علیه می توانید  یک سوممجازات پس از اجراء باید 

 1درخواست تعلیق نمایند.

  ( ق.م.ا 41ماده  شرایط مقرر درتعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم خواهد بود) 

  2.ازات می تواند بصورت ساده یا مراقبتی باشدتعلیق اجرای مج 

  ( اخذ تعهد کتبیتعلیق ساده با رعایت مقررات تعویق ساده خواهد بود) 

  مقررات تعویق مراقبتی خواهد بود ) عالوه بر اخذ تعهد کتبی همراه با اعمال دستورات و تدابیر تعلیق مراقبتی با رعایت

 خواهد بود(

 

سال به مدت تعلیق اضافه  2تا  1می تواند ه دادگا برای بار اول:

 نماید یا قرار تعلیق را لغو کند

 لغو قرار تعلیق  بار دوم:                                                                             

 

 

 قرار تعلیق لغو می شود.                                                                                                          

 

 

  3.خصوصی نداردمدعی تعلیق مجازات تأثیری در حقوق 

 

 

                                                           
 ق.م.ا 46ماده  -1 

 ق.م.ا 48ماده  -2 

 ق.م.ا 51ماده  -3 

  در صورت ارتکاب جرایم مستوجب

ق تعلیمدت تخلف از دستورات دادگاه در 

 مراقبتی

یحد  

 قصاص

جنایات عمدی موجب دیه   

7تعزیر تا درجه   
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 *موانع تعلیق: 

 :1نیست تعلیق و تعویق قابل آنها به شروع و زیر جرائم مورد در مجازات اجرای و حکم صدور

 3مخابرات و نفت گاز، برق، آب، تأسیسات در خرابکاری ،2کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم -الف

 اسیدپاشی و 5ربایی آدم ،4آزار به مقرون یا مسلحانه سرقت یافته، سازمان جرائم -ب

 و فساد مراکز اداره یا تشکیل عمومی، عفت علیه جرائم دیگر، اسلحه نوع هر یا چاقو با مزاحمت ایجاد و قدرتنمایی -پ

 فحشا

 7انسان قاچاق و مهمات و سالح و 6الکلی مشروبات روانگردان، یا مخدر مواد عمده قاچاق -ت

 8االرضفی افساد و محاربه و عمدی قتل در معاونت نفس، قصاص از بدل تعزیر -ث

 ریال(11101110111) میلیون یکصد از بیش جرم موضوع با اقتصادی، جرائم -ج

 9.جرایم تعزیری توسط نوجوانان قابل تعلیق است 

 11.محکومیت تعلیقی بی اثر می شود 7ارتکاب جرایم حدی، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه  در صورت عدم  

  دادگاه أخیر، حکم قطعیت از پسدر مدت تعلیق،  7در صورت ارتکاب جرایم حدی، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 

 11.کند می اعالم تعلیق قرار درکنندهصا دادگاه به را مراتب و صادر نیز را معلق حکم اجرای دستور و لغو را تعلیق قرار

 12اما سایر جرایم مندرج در قانون چک قابل تعلیق می باشد. صدور چک از حساب مسدود قابل تعلیق نیست 

                                                           
 ق.م.ا 53ماده  -1 

 ق.م.ا 112الی  518موضوع مواد  -2 

 ق.م.ا 833موضوع ماده  -3 

 ق.م.ا 312موضوع ماده  -5 

 ق.م.ا 321موضوع ماده  -1 

را  313و  312ق.م.ا از کتاب تعزیرات، دادگاه نمی تواند هیچ یک از جرایم مندرج در مواد  313ماده  3عالوه بر قاچاق عمده مشروبات الکلی، به استناد تبصره  -3 

باید به مجازات ها  313و  312لی، فقط در فرض قاچاق آن وجود ندارد در مورد سایر مصادیق مندرج در مواد تعلیق نماید. اما امکان تعویق در مورد مشروبات الک

 باشد امکان تعویق وجود خواهد داشت. 8تا  3رجوع کرد و اگر مجازات آنها جزو جرایم تعزیری درجه 

 لزومی به عمده بودن قاچاق آن نیست. «انسانقاچاق »چاق باید عمده باشد اما در مورد قا «مهمات و سالح الکلی و مشروبات روانگردان، یا مخدر مواد»در مورد  -3 

 منظور معاونت در محاربه و افساد فی االرض است. -8 

 ق.م.ا 15ماده  -1 

 ق.م.ا 12ماده  -11 

 ق.م.ا 15ماده  -11 

 چک قانون 11 ماده -12 
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ادله اثبات »و  «موارد سقوط مجازات ها»دوستان عزیز ما به دلیل احتزار از تحجیم شدن جزوه از تکرار مطالب مربوط به 

 اآیین دادرسی کیفری ببه جزوه  کنیمضر خودداری کرده و به خوانندگان محترم نیز توصیه می در مجموعه حا «جرایم

دارد و محل بحث آن،  شکلیبیشتر جنبه  حث مذکور، ابمربوط به مراجعه نمایند. از طرف دیگر مطالب منگارش اینجانب 

جزوه شاید واجد ایرادات عدیده تایپی و نگارشی باشد همچنین  .خواهد بود نه حقوق جزای عمومی آیین دادرسی کیفری

م نهایت امیدواردر  .بوده استآن که دلیل آن محدودیت زمانی برای بازنگری و پافشاری دوستان برای ارائه هر چه سریعتر 

شما برای موفقت در آزمون های  راهگشای مشکالتفعالیت دارند بتواند  راستااین در که تالش های بنده و تمام کسانی که 

 حقوقی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وی موفقیتبا آرز

 فخرالدین عباسزاده
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