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اقنون مجازات اسالمی  با  مطابق  
2931مصوب   

  

  

 جهت شرکت رد آزمون اهی
«، سردفتری  ، قضاوت وکالت، کارشناسی ارشد»     

فخرالدین عباسزاده

یجزوه حقوق جزای  عموم   



 مقدهم

 با رعض سالم و ادب و احترام خدمت دانش ژپواهن گرامی
اغنای د ات جایی هک رد توان داریم  و  مطالبی هک از زبرگان  و اساتید خود فرا گرفته ایم  را رد اختیاراتن قرار دهیم.  رهچند این مطالب بمدتی است هک رد خدمت شما زعزیان هستیم و سعی رب این بو

شان میشویم بهترین شیوه ربای خودآموزی رجوع هب اصل کتب ولی  همچنان خاطر ن   استرتشیب رد بسیاری از آاثر اتلیفی موجود می باشد اما هدف ما  تسهیل و تجمیع مطاللب مربوط هب این زبرگان 
ن و استادان   د.خواهد بوو آاثر این اندیشمندا

گاشته شده است و زهینه ی آن اه هب گوهن ای است هک شاید رد وسع مالی ربخی از زعزیان نباشد. پیشنهاداتی  ه « کمک آزمون»آاثر متعددی رد زمینه ی حقوق جزای عمومی تحت عنوان  م رد ن
گان رد اختیار شما زعزیان قرار گیرد،   با این خصوص تبدیل این جزوه  هب کتاب از  جانب ربخی از انشران صورت گرفت  ولی رد نهایت تصمیم گرفتیم این مجموهع همانند گذشته هب صورت رای 

ک و این همان  اهد.  خصوصاً این هک عمده ی  مراجعین هب این مجموهع  اصواًل   دانشجویان افقد مشاغل و ردآمد کافی هستندباور هک گوهش چشمی بتواند   از زهینه اهیی هک ربای اهداف تحصیلی خود متحمل می شود ب
 اشد. جامعه ی حقوقی مان  بتفکری است هک از استاد زبرگوارمان جناب آاقی  دکتر آزمایش آموخته ایم و امید واریم همواره دعای خیراتن  حافظ ساهی ی رپربکتشان رب 

ستودنی است لذا    توجهات و عنایات  همه شما  نسخه  اهی قبلی این مجموهع مورد لطف و عنایت خیل کثیری از دوستان حقوقی قرار گرفت؛  عالوه رب این هک دقت و نکته سنجی دوستان گرامی

 و تشکر می باشد.  زبرگواران شایسته تقدری
گاشته شده است؛ از جمله  کتاب رد  نسخه جدید این  مجموهع  نیزسعی  رب آن  حقوق جزای شده است ات از نظریات اساتید  زبرگ این رشته  هک آاثرشان  مطابق   با اقنون مجازات اسالمی جدید    ن

ن           می توان از نظریات اساتیدی هک رد رابطه با اقنون   جلد حقوق جزای  عمومی دکتر اردبیلی، محشای اقنون مجازات اسالمی  دکتر گلدوزیان  و رد مواردی هک همچنا 9عمومی  استاد ساوالنی، 
 این رشته نیز   استفاده شده است.مجازات سابق  قلم زده اند از جمله زمینه  ی حقوق جزای عمومی  دکتر نوربها؛حقوق جزای عمومی رپوزی صانعی، محمد بارهی و دیگر اساتید 

گارنده   هب چیه عنوان قصد انتساب نظریات اساتید مح همچنین چنانچه رد مقام ارجاع موردی مطال  ترم هب خود ، ب  هب اساتید صاحب نظر مطلبی از قلم افتاده باشد، صراًف   از باب غفلت بوده و ن

 هک هجیتن سالها تدریس و تحقیق آن زبرگواران می باشد   را ندارد.
گارش  مجموهع ای رد رابطه با اقنونی هک رد راست گارنده ای را مصون از اشتباه نخواهد گذاشت؛لذا از همه ی بدیهی است ن ای تفسیر و تشریح با کمبود منابع مواهج است بسیار دشوار می نماید و چیه ن

 fakhroddin.ab@gmail.comرنی   زعزیانی هک رد حین مطالعه این مجموهع با اریاداتی مواهج می شوند خواهشمند است با بیان ااقتندات  و پیشنهادات خود از طریق پست اینت 

 اینجانب را رد بهبود کیفیت این مجموهع یاری نمایند.



 

 
 

 

 

 (1)حقوق جزای عمومی فصل اول 

 شامل: 

 

 تعریف، تقسیم بندی و منابع حقوق جزا(کلیات )

 عنصر قانونی 

 اصول تعیین کننده صالحیت کیفری

 عوامل موجهه جرم

 عنصر مادی 

 عمدی( عنصر معنوی )جرایم عمدی و غیر
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 اول: کلیات گفتار

 ی داخلیحقوق جزا قسیماتت بند اول:
 

  و تقسیماتش به 1است و به تنطیم روابط فرد با دولت می پردازدحقوق عمومی داخلی حقوق کیفری رشته ای از

 شرح زیر است:

 

ها می پردازد. به حقوق کیفری عمومی به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات » ـ حقوق جزای عمومی:1

طور کلی شروط نحقق بزه و عناصر جرم )عنصر قانونی، مادی و روانی( در ابواب حقوق کیفری عمومی مطالعه      

 2«. می شود

حقوق کیفری اختصاصی به مطالعه و چگونگی اصول کلی حقوق کیفری نسبت به هر » ـ حقوق جزای اختصاصی:2

 3«.نون آمده است می پردازدیک از جرایم خاصی که در نصوص مختلف قا

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و »مقرر می دارد  1332ق.آ.د.ک مصوب  1ماده  ـ آیین دادرسی کیفری:3

، نحوه رسیدگی، مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، تحقیقات تعقیب متهمقواعدی است که برای کشف جرم، 

اء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آر

  .شود دیده و جامعه وضع می رعایت حقوق متهم، بزه

 

 عمومی تعریف حقوق جزا  بند دوم:

 

در یک تعریف کلی حقوق جزای عمومی به تفسیر و بررسی مجموعه قوانین، مقررات و قواعدی اطالق می گردد که نظم 

 4می کند.عمومی را تامین 

 ویژگی های حقوق جزا بند سوم:
 

 و تربیتی. صورت مجازات است یا اقدامات تامینیه این ضمانت اجراها یا ب :وجود ضمانت اجراهای خاصالف( 

                                                           
 35، ص 29ارات میزان، چاپ سی ام، سال ، انتش1اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد  - 1

 46همان، ص  - 9

 44همن، ص  - 5

 11نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات دادافرین، چاپ ششم، ص  - 6
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در حقوق جزا قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و افراد  :آمره بودن )الزامی بودن( قوانین کیفریب( 

 .یگر توافق نمایندنمی توانند برخالف آن با یکد

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

منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا، اجرای قوانین : زمین و شخصی بودن قواعد حقوق جزاسرت( 

بودن قواعد حقوق جزا آن است که  و منظور از شخصیدارد  کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار

 1قوانین کیفری در مورد اتباع ایرانی، اعم از اینکه در کشور ساکن باشند یا در خارج، قابل اجرا می باشد.

 حقوق جزا منابع بند چهارم:

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

                                                                                                   

      

  منابع اصلی یا الزامی ) صوری ( -1                                       

          

  
    

 

 

  (ارشادی ) مکمل منابع فرعی یا  -2                                             

  

  

 4.می دانند منابع اصلیبرخی دیگر جزو  و 3حقوق جزا منابع فرعیرا جزو  )منابع فقهی(برخی از حقوق دانان : نکته
 

 آن تشکیل دهندهجرم و عناصر  گفتار دوم:
 

 تعریف جرم بند اول:
 

ک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد هر رفتاری اعم از فعل یا تر»ق.م.ا در مقام تعریف جرم مقرر می دارد  2ماده 

ب مقنن است اما در ادامه محدود کردن رفتار به نصحیحی از جا اقدامدر ماده « رفتار»درج عبارت  .«جرم محسوب می گردد

 5.دنمی باش محصور در فعل و ترک فعل ی جرایم چراکه عنصر مادخواهد بود همچنان قابل انتقاد « ترک فعل»و « فعل»
 

                                                           
 51و  53گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ سیزدهم، ص  - 1

 113اردبیلی، پیشین، ص  - 9

  65؛ همچنین ر.ک. گلدوزیان، پیشین، ص 939 همان، ص - 5

 63نوربها، پشین، ص  - 6

 25-29آقایی نیا، حسین، تقریرات کالسی درس حقوق جزای اختصاصی، دوره دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، نیمسال دوم  - 3

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

 عرف و عادت -2

       دکترین                                             -3

  
 

 قانون -1

 ن مدنی(  قانو 9معاهدات بین المللی ) ماده  -2

 رویه قضایی در معنای خاص )آراء وحدت رویه( -3

 مصوبات قوه مجریه )آیین نامه اجرایی( -4

 منابع حقوق جزا مصوبات کمیسیون تخصصی مجلس                         -5
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  عناصر تشکیل دهنده جرم بند دوم:
 

 2(بنابراین تحقق جرم منوط به نصّ صریح قانون است) 1انه باید به تعیین قانون باشد.وصف مجرم ـ رکن قانونی:1

 3عمل خارجی انسان است. شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه می باشد. رکن مادی:ـ 2

 4باشد . تقصیر جزایی یاقصد مجرمانه باید همراه با  رفتار مجرمانه رکن معنوی:ـ 3
 

عنصر قانونی گفتار سوم:  
 

 

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

 می باشدها 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 هادن اصل قانونی بو

 .شده باشدبینی 

  5ناشی می شود. و منتسکیو دیدگاه های بکاریااز اصل قانونی بودن از یافته های مکتب کالسیک و 

  6.سی پذیرفته شددر قانون اسا 1325در سال نخستین بار اصل قانونی بودن در ایران 

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

 (وجود داشته باشد

 :7صر قانونی برای تحقق جرم می باشدعن: در اسالم، منابع زیر حاکی از لزوم اصل قانونی بودن در اسالم  *

 8(نچه توانایی دارد تکلیف نمی کندخداوند هیچ کس را جز به آاً االّ ما آتیها )ال یُکلّف اهلل نفسـ 1

 9(گیختن پیامبر به کیفر نمی رسانیمما هیچ کس را پیش از برانما کُنّا مُعذّبین حتّی نَبعث رسوالً ) ـ و2

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

 رفعـ حدیث 4

 ـ اصل اباحه5

 أـ قاعده در6

                                                           
 92گلدوزیان، پیشین، ص  - 1

 113اردبیلی، پیشین، ص  - 9

 92گلدوزیان، پیشین، ص  - 5

 113دبیلی، پیشین، ص ار - 6

  111همان، ص  - 3

، 1قانون اساسی نیز پیش بینی شده است )ر.ک. گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، جلد  142و  144، 59، 54، 59، 99همان؛ همچنین اصل قانونی بودن در اصول - 4

 (515و  519، ص 13انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال 

 ق.م.ا 13ماده  5، زیر نویس شماره 29مجازات اسالمی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال گلدوزیان، محشای قانون  - 9

 از سوره طالق 9آیه  - 1

 از سوره اسراء 13آیه  - 2
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 انواع تفسیر

 (به اعتبار مقام تفسیر کننده )

 :ثار اصل قانونی بودننتایج و آ* 
 

 قـ تفسیر مضی1ّ

 ـ عطف بماسبق نشدن2
 

 :تفسیر مضیق - 1

 

 1.و خودداری از توسعه آن قوانین نیقّتفسیر مضیق یعنی پایبندی قاضی دادگاه به قدر مت 

 تفسیر مضیق در برابر تفسیر موسع قرار دارد. 

 قوانین در  ،عبارت دیگر. به است و شامل قوانین شکلی نمی شود وانین جزایی، مربوط به قوانین ماهویتفسیر مضیق ق

پذیرفته شده موسع تفسیر که اصوالً به منظور اجرای بهتر عدالت و سهولت کشف حقیقت وضع می شوند شکلی کیفری 

 2است.

 

   

                               3   

 

  

  

  

  

   بما سبق نشدن عطف  -2

 

 جرم وقوع از قبل که باشد قانونی به موجب باید تربیتی و تأمینی اقدام و مجازات دولتی نظامات و مقررات در»ق.م.ا  11مطابق با ماده 

 تربیتی و نیتأمی اقدامات یا مجازات به مؤخر قانون به موجب نمی توان را فعل ترک یا فعل از اعم رفتاری هیچ مرتكب و است شده مقرر

 «کرد... محكوم
 

                                                           
 919اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 1529، 15خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، ص   - 9

 94ی، ص گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عموم - 5

 تفسیر قانونی

 قضایی تفسیر

 تفسیر شخصی

 است. با شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی: .1

        با مجلس است قانون عادی:تفسیر .2

 )احراز نظر واقعی مقنن (  تفسیر منطقی یا توضیحی .1

ع دلیل تراشی به منتبرئه درحالت شک وازآثار تفسیر مضیق ، تفسیر مضیق: .2

 (151)نوربها، پیشین، ص   استوسیله قیاس 

)اردبیلی،    تفسیر به نفع متهم، ریشه در اصل برائت دارد  :سیر به نفع متهمتف .3

    (212پیشین، ص 

 یا همان دکترین، تفسیری که حقوق دانان از قوانین ارائه می دهند. 
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 استنتاج می گردد. قوانین کیفری ماهوی قاعده ای به نام عطف به ما سبق نشدن ،از این ماده 

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

 جرم نبوده است، این کار  ،را مجازات کنیم که در زمان وقوعیعنی اعمالی ، 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.

  2.ستبه عطف بماسبق نشدن قوانین ا ، ناظر(ما قبله)االسالم یجب  بّجدر حقوق اسالم قاعده 

  عطف بماسبق نشدن           قانون مدنی بیانگر اصل 4قانون مجازات و ماده  11قانون اساسی، همچنین ماده  169اصل 

 .می باشند

  در این بین باید بین قوانین شکلی و قوانین ماهوی اما به گذشته عطف می شوند. کیفری استثنائاتی وجود دارد که قوانین

 :دقائل به تفکیک ش
 

 ف( قوانین کیفری ماهوی:ال

مگر در برخی موارد  3قوانین کیفری ماهوی اصوالٌ به گذشته عطف نمی شوند. )اصل بر عطف به ما سبق نشدن است(

 :4استثنایی

 ،قانون جدید مبتنی بر عدم مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد  -1

 ، قانون جدید مبتنی بر تخفیف باشد -2

 مساعد به حال متهم باشد،قانون جدید از جهات دیگر  -3

 خود مقنن تصریح به عطف شدن قانون جدید به گذشته نماید. -4
 

 :شکلی( قوانین کیفری ب

 قوانین کیفری شکلی )برخالف قوانین کیفری ماهوی( اصوالٌ به گذشته عطف می شوند. مگر در برخی موارد استثنایی:

 

 

 

                                                           
 992همان، ص  - 1

 ق.م.ا 13ماده  1، زیر نویس شماره 29شمس ناتری، محمد ابراهیم، قانون مجازات اسالمی در نظم حقوق کنونی، انتشارات میزان، سال  - 9

ده باشد، به اصل باز می گردیم و    ویژگی این اصل به این شکل است که هرگاه مقنن در مورد عطف شدن یا نشدن قانون کیفری ماهوی به گذشته تصریحی ننمو - 5

 می گوییم قانون جدید به گذشته عطف نمی شود.

ق.م.ا پیش بینی شد است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این که عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی برابر با صدر ماده  13این استثنائات در ماده  - 6

، مختص مقررات و نظامات دولتی است)تعزیرات(. بنابراین حدود، قصاص و دیات همواره عطف به ما سبق می شوند. 63شماره  همان قانون و نیز رای وحدت رویه 13

 تصریحی وجود ندارد. 113ماده  9اما در مورد تعزیرات منصوص شرعی در تبصره 

 مکتسبه باشد، (   قانون شکلی جدید بر خالف حقوق 1

 ق.آ.د.ک( 296ماده  3که به گذشته عطف نشود. )مانند تبصره  (  خود قانونگذار تصریح کرده باشد 2
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  به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می شود:وانین زیر نسبت ق.م.ا ق 11مطابق با ماده 

 قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت -1

    قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم )در این مورد پرونده برای بررسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال  -2

 1می شود(

 قوانین مربوط به شیوه دادرسی  -3

 قوانین مربوط به مرور زمان -4
 

  

 

                                             

  

                                

                    
             

                                                                                                  

 

  

  2( همواره عطف بماسبق می شوند.قوانین و احکام شرعی )حدود ، قصاص و دیاتکته : ن

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

 3ل متهم( را داشته باشد. به حا بودن مساعد)ایط فوق شود که شر میجدید زمانی عطف  موردکه در این حالت 

 

 :عطف بماسبق شدن قوانین کیفری مواعد* 
 

 
 

)قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.حکم متناسب با قانون جدید صادر  :الف ( اگر پیش از صدور حکم قطعی باشد

 می گردد(

 

 حالت وجود دارد( 2 فرض: )در این ( اگر پس از صدور حکم قطعی باشد ب 

 
 

                                                           
 ق.م.ا 11تبصره ی ماده  - 1

  1543مورخ  63رأی وحدت رویه  - 9
 956ص  اردبیلی، پیشین، - 5

  اصل بر

 تخفیف  -1 عطف بماسق

 عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی        -2

 از هر جهت مساعد به حال متهم                 -3

 ن تصریح کرده باشدخود مقنّ -1

است  ماهویـ نشدن قوانین کیفری 2

      مگر اینکه قانون ماهوی جدید مبتنی بر               
 

 قانون جدید بر خالف حقوق مکتسبه افراد باشد. -1

 خود قانون گذار تصریع کرده باشد که به گذشته  -2

                                             .عطف نشود
 وانین کیفری شکلی است مگر اینکه    شدن ق -1
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حالتی که قانون الحق،  -2  

مجازات مندرج  در سابق را 

 تخفیف می دهد

         

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

  

   

  مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی و تربیتی تبدیل گر ا»مقرر می داشت  71ق.م.ا مصوب  11ماده  3بند

 1این مقرره در قانون مجازات اسالمی جدید حذف گردیده است. «.گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت

 

 اصول تعیین کننده صالحیت کیفری ()ن کیفری در مکان قلمرو قوانی گفتار سوم:

 ما با چهار نوع از صالحیت سروکار داریم :قلمرو قوانین کیفری در مکان در رابطه با  *

 

ـ صالحیت سرزمینی1  

حیت شخصیـ صال2  

ـ صالحیت واقعی3  

ـ صالحیت جهانی4  

                                                           
ی، حمید، شرح قانون برخی از حقوق دانان دلیل حذف این بند را انتفاء موضوعی ذکر کرده و قائل به عدم کاربرد آن در قانون مجازات اسالمی جدید هستند )مصدق - 1

این بند را در قوانین فعلی هم جاری می دانند ق.م.ا(؛ اما برخی دیگر حکم  13ماده  13، زیر نویس شماره 29مجازات اسالمی، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، سال 

 ق.م.ا(  13ماده  1-5)گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسالمی، زیر نویس شماره 

ـ حالتی که قانون الحق آن عمل را 1

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

 

 
 یاشروع به اجرا  زقبل امکلف است  قاضی اجرای حکم، قانون مجازات اسالمی 11ماده  طبق -1

 را طبق قانون جدید تقاضا کند. رای اصالح، دادگاه صادر کننده حکم قطعی از در حین اجرا

)پیش بینی این حق برای محکوم علیه مسقط تکلیف قاضی اجرای حکم نیست و محکوم علیه نیز

 از دادگاه صادر کننده می تواند تقاضای تخفیف نماید. می باشد( ضوعبیانگر این مو« نیز»عبارت 

مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد.)تکلیف برای دادگاه در مکلف است دادگاه  -2

 راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می گردد(

ی شود هم اجرا م طفال بزهکارکه در مورد اقدامات تامینی و تربیتی این مقررات در مورد ا -3

جاری است )اقدامات تامینی در مورد مجانین مشمول حکم ماده نخواهد بود(. در این صورت ولی 

بیانگر این مطلب است که این افراد در کنار قاضی اجرای حکم این « نیز»یا سرپرست او نیز )عبارت 

دائر بر  حق برایشان پیش بینی شده است و همچنان در این مورد نیز تکلیف قاضی اجرای حکم

 درخواست اصالح رای مطابق با قانون جدید از دادگاه صادر کننده رای قطعی برقرار می باشد(
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استثنائات صالحیت 

 سرزمینی

 سرزمینیصالحیت  بند اول:
 

که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتكب  صیکلیه اشخاایران درباره  قوانین جزائی»ق.م.ا  3مطابق با ماده 

 .«شده باشد شود مگر آنكه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررجرم شوند اعمال می

 

   صالحیت سرزمینی است.اصل این ماده بیان گر 

 ی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از انباع داخلی یا خارجی قابل مطابق با اصل سرزمینی بودن جرایم قوانین جزای

 1اجراست ولی در خارج از سرحد کشور نفوذی ندارد.

  : قلمرو حاکمیتمحل وقوع جرم مبنای صالحیت()                                                                                                                           

 : ایرانی و غیر ایرانی( لیه اشخاصک مرتکب جرم( 
 

تغییر پیدا « کلیه اشخاص»به  ، در قانون مجازات اسالمی جدیدق.م.ا سابق 3مقرر در ماده  «کلیه کسانی»عبارت  :نکته

 2و هم اشخاص حقیقی.می شود اشخاص حقوقی  شامل کرده است که هم

 

  مقام بیان استثنائات صالحیت  در «نون ترتیب دیگری مقرر شده باشدقامگر آنكه به موجب »... ارد که مقرر می د 3ذیل ماده

 3 ستیم.نی حاکمیت ما واقع می شود اما صالح به رسیدگیداخل قلمرو یعنی مواردی که جرمی دراست؛  ینیسرزم
 

 

 

 

                             4 

 

 

 
 

 

                                                           
 29گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص  - 1

 ق.م.ا  5گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسالمی، زیر نویس ماده  - 9

 22جزای عمومی، ص  گلدوزیان، بایسته های حقوق - 5

 ق.م.ا؛   5ماده  4گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسالمی، زیر نویس شماره  - 6

یعنی نمی توان دیپلمات ها، ماموران سیاسی و دیگر افرادی که از این مصونیت : ـ مصونیت سیاسی1

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

در کشور فرستنده رسیدگی به جرایم این افراد  ،کنوانسیون وین 31 م 1طبق بند  .مأمورین کنسولی نمی شود.

 خواهد شد.

از مصونیت برخوردارند. مرتکب ق.م.ا اگرمأمورین سیاسی ما که درخارج از کشور  6همچنین به موجب ماده 

 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 

( مایندگییمی غیر از ایفای وظایف نآن ها در صورت ارتکاب جرایم عادی )یعنی جرا و مطلق پذیرفته نشده

 قابل تعقیب می باشند.
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 آن نتیجه یا جرم از قسمتی گاه هر» ق.م.ا پیش بینی شده است که مطابق با آن 4اده م درنوع دیگری از صاحیت سرزمینی 

  1.«است ایران اسالمی جمهوری در شده واقع جرم حکم در شود واقع ایران حاکمیت قلمرو در

 نظر  برای تعیین محل وقوع جرم یا محل وقوع قسمتی از جرم، عنصر مادی مالک می باشد و عنصر معنوی را از

 2جغرافیایی نمی توان از عنصر مادی جدا کرد.

  3نخواهد  بود.و ساده صرفاً در مورد جرایم مقید و مرکب کاربرد دارد و مطلقاً مشمول جرایم مطلق  4ماده 
 

 یصالحیت شخص بند دوم:

 

 خارج از ایران :محل وقوع جرم 

 تابعیت مرتکب: مبنای صالحیت 

 ت بزهکار و بزه دیده قابل تفکیک خواهد بود.صالحیت شخصی بر اساس تابعی 

 
 

 
 

 صالحیت شخصی فعال یا مثبت )بزهکار محور( -1
 

 در که صورتی در شود، جرمی مرتكب کشور از خارج در ایران اتباع از هریك فوق مواد در مذکور موارد بر عالوه»ق.م.ا  7مطابق با ماده 

 اینكه: بر مشروط شودمی مجازات و محاکمه ایران اسالمی جمهوری قوانین طبق ،گردد اعاده ایران به یا و یافت ایران

 .باشد جرم ایران اسالمی جمهوری قانون موجب به ارتكابی رفتار -الف

 مجازات محكومیت، صورت در یا نشده تبرئه و محاکمه جرم وقوع محل در متهم باشد، تعزیر موجب جرائم از ارتكابی جرم که صورتی در -ب

 .باشد نشده اجراء او درباره بعضاً ای کالً

طبق این اصل قوانین جزایی نسبت به .نباشد آن سقوط یا مجازات اجرای موقوفی یا تعقیب موقوفی یا منع برای موجبی ایران قوانین طبق -پ

 «.کلیه اتباع یك کشور قابل اعمال است اعم از اینكه در داخل یا خارج از کشور اتفاق افتاده باشد
 

ایرانی(تابعیت مرتکب ) ی صالحیت :مبنا 

                                                           
تکب قتلی شود     منظور از قسمتی از جرم، بخشی از عملیات اجرایی است نه تهیه مقدمات. بنابراین اگر شخصی در ایران اسلحه ای بخرد و در کشور همسایه مر - 1

ق.م.ا( ما اگر در ایران متوسل به وسایل متقلبانه  6ماده  9از جرم در ایران واقع شده است. )گلدوزیان، محشای قانون مجازات، زیر نویش شماره  نمی توان گفت قسمتی

واقع شده در ایران محسوب و  شده و در ترکیه مال دیگری را ببرد، چون قسمتی از عملیات اجرایی )توسل به وسایل متقلبانه( در ایران واقع شده بنابراین در حکم جرم

 قابل تعقیب برابر با صالحیت سرزمینی در ایران خواهد بود. 

 ق.م.ا 6ماده  3همان، زیر نویس شماره  - 9

 ق.م.ا 6ماده  1همان، زیر نویس شماره  - 5

 صالحیت شخصی 
 (ع دولت )صالحیت شخص فعال یا مثبتارتکاب جرم توسط یکی از اتبا :بزهکار محور .1

 )صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی( ارتکاب جرم علیه یکی از اتباع دولت در خارج از کشور :بزه دیده محور .2
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 1ترک تابعیت ایران پس از ارتکاب جرم مانع از محاکمه وی در ایران نخواهد بود.: نکته

 خارج از ایران :محل وقوع جرم 

بنابراین . استیافت شدن وی یا اعاده او به ایران محاکمه و مجازات مرتکب در ایران منوط به ق.م.ا،  7طبق ماده  :نکته

 .ان رسیدگی غیابی وجود نداردامک
 

استفاده نموده بنابراین این « اشخاص»به جای « اتباع»ق.م.ا، مقنن در این ماده از اصطالح  8و  5، 3بر خالف مواد : نکته

 ماده شامل اشخاص حقوقی نمی شود.
 

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

 

 .پیش بینی کرده است تعزیرات را در قاعده منع محاکمه مجدددر مورد این نوع صالحیت شخصی، مقنن  :نکته

( محاکمه یا مجازات )فقط محل وقوع جرم خارج از ایران در جرایم تعزیریدر به موجب این قاعده اگر مرتکب 

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

 

 مجازات یا سقوط آن موقوفی اجرای موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا  ،)در جرایم تعزیری( به موجب قانون ایران

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

د. به موجب جود دارقاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پیش بینی شده ولی در مورد تعزیرات هم استثنائاتی و  :نکته

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

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

ق.آ.د.ک  316ق با ماده محاکمه خواهند شد. مطاب دادگاه محل دستگیریق.م.ا در  7مرتکبین مشمول ماده  :نکته

 مطابق و شوند می جرم مرتکب ایران اسالمی جمهوری حاکمیت قلمرو از خارج در که اشخاصی اتهامات به» 92مصوب 

 محل دادگاه در مورد حسب باشند، ایران اتباع از چنانچه دارند، را آنها به رسیدگی صالحیت ایران هایدادگاه قانون،

 «.شودمی رسیدگی تهران دادگاه در مورد، حسب باشند بیگانه اتباع از چنانچه و دستگیری

 
 

 

                                                           
 اداره حقوقی قوه قضائیه  19مورخ  1395/9نظریه مشورتی  - 1

، تعزیرت منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که در شرع مقدس اسالم، برای یک عمل معین، نوع و مقدار کیفر 29 مورخ 9/1312مطابق با نظریه مشورتی  - 9

ار آن معین نگردیده است، مشخص شده باشد. بنابراین مواردی که در روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده و نوع و مقد

 یر منصوص شرعی محسوب نمی گردد.تعز
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 (صالحیت شخصی غیر فعال یا منفی )بزه دیده محور -2

مرتكب جرمی به جزز جزرائم  علیه کشور ایرانیا  شخصی ایرانیعلیه  خارج از ایراندر  غیرایرانیشخص هرگاه »ق.م.ا  8مطابق با ماده 

شزود، ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران به جزرم او رسزیدگی مین یافت و یا به ایران اعاده گردددر ایراشود و  قبلمذکور در مواد 

 مشروط بر اینكه:

محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محكومیت، مجازات کالً یزا بعضزاً دربزاره او اجزراء  محل وقوع جرم، در موجب تعزیرمتهم در جرائم  -الف

 نشده باشد.

 .«، جرم باشدقانون محل وقوع و موجب قانون جمهوری اسالمی ایرانرتكابی در جرائم موجب تعزیر به رفتار ا -ب
 

  تابعیت بزه دیده :مبنای صالحیت 

 1خواهد بود. 7. در صورتی که مرتکب ایرانی باشد مشمول ماده ر ایرانی و بزه دیده ایرانی باشدغیباید مرتکب  :نکته 

  ایران قلمرو حاکمیت زخارج ا:  محل وقوع جرم 

   (این قانون 6 و 5مندرج در مواد هر جرمی )در مورد جرایم علیه کشور ایران، به جز جرایم  :نوع جرم 
 

 2ق.م.ا، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی را در بر می گیرد. 8مقرر در صدر ماده « هر شخص»عبارت  :نکته

 به ایران اعاده گردد. )امکان رسیدگی غیابی وجود  در ایران یافت یا ههد شد کمرتکب زمانی در ایران محاکمه خوا

 (ندارد

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

 3اصل مجرمیت متقابل().رفتار ارتکابی باید به موجب قانون هر دو کشور جرم باشد 

 4.پیش بینی نشده است همان قانون  8ماده  در  ق.م.ا، 7 ادهم  «پ»بند   محتوای 
 

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

 .ل محاکمه خواهد بوددر ایران قاب بزهکار محور(باشد، بر اساس صالحیت شخص فعال )دقت شود اگر مرتکب جرم ایرانی 

ق.آ.د.ک  316مطابق با ماده  5محاکمه خواهند شد. تهراندادگاه ق.م.ا حسب مورد در  8مرتکبین مشمول ماده  :نکته

 هایدادگاه قانون، مطابق و می شوند جرم مرتكب ایران اسالمی جمهوری حاکمیت قلمرو از خارج در که اشخاصی اتهامات به» 92مصوب 

 باشند بیگانه اتباع از چنانچه و دستگیری محل دادگاه در مورد حسب باشند، ایران اتباع از چنانچه دارند، را آنها به یدگیرس صالحیت ایران

 «.شودمی رسیدگی تهران دادگاه در مورد، حسب
 

                                                           
 ق.م.ا 1ماده  6همسو با این نظر ر.ک. شمس ناتری، پیشین، زیر نویس شماره  - 1

 ق.م.ا 3ماده  1گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره  - 9

 باشد. می مالک ایران قانون فقط که ا.م.ق 9 ماده خالف بر - 5

 ی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوف - 6

 ، انقالب یا اطفال و نوجوانان تهران بسته به نوع جرم و ویژگی مرتکب صالحیت خواهد داشت.9، 1، دادگاه های کیفری «تهران دادگاه در حسب مورد،»مراد از  - 3
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اصل صالحیت واقعی بند سوم:  
 

جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین مرتكب یكی از  ایرانخارج از قلمرو حاکمیت که در  غیرایرانیایرانی یا شخص هر »ق.م.ا  5طبق ماده 

به صدور حكزم  در خارج از ایرانشود و هرگاه رسیدگی به این جرائم ، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات میخاص گردد

 کند:را محاسبه می یت اجراء شدهمیزان محكوم، های تعزیریدر تعیین مجازاتمحكومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران 

 اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی ایران -الف

 استفاده از آنمهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا  جعل -ب

مجلزس شزورای اسزالمی، رئزیس مجلزس و نماینزدگان ، رئزیس جمهور، رئیس قزوه قضزائیهرئیسرسمی مهر، امضاء، حكم، فرمان یا دستخط جعل  -پ

عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یزا معاونزان رئزیس خبرگان، رئیس دیوان

 جمهور یا استفاده از آنها

 استفاده از آنهاسایر مراجع قانونی و یا  های صادره از این مراجع یاآراء مراجع قضائی یا اجرائیه جعل -ت

اسكناس رایج یا اسناد تعهدآور بانكی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا  جعل -ث

 «در مورد مسكوکات رایج داخل تهیه یا ترویج سكه قلب
 

 ع عالی حاکمیتمناف :مبنای صالحیت 

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

  ایرانی یا غیر ایرانی :مرتکب جرم 

  ایران قلمرو حاکمیت : خارج از محل وقوع جرم 

 ق.م.ا حصری است. 5جرایم مقرر در ماده 

 1قی را در بر می گیرد.ق.م.ا، هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقو 5مقرر در صدر ماده « هر شخص»عبارت   :نکته

 بند در مندرج اشخاص مورد در اما شود می شامل را رسمی غیر مصادیق هم و رسمی مصادیق هم رهبری مورد در :نکته

 .شد خواهد شامل را رسمی مصادیق فقط «پ»

 آن را در بر نمی گیرد. اعضاءمی شود و   خبرگان مجلس ، ماده فقط شامل رئیس«پ»به موجب بند   :نکته

  2مراجع قضایی مراجعی است که تصدی گری آن را قضات بر عهده دارند )دادسرا، دادگاه(.  :کتهن

 یا غیر آن مانند اداره ثبت. 3مانند شورای حل اختالف« سایر مراجع قانونی»اجرائیه های صادر شده از   :نکته

کشور  پولی چرخهدر  داخلهایی که آن وپول قانونی یک کشور بوده ،  «رایج» و مسکوکات اسکناسمنظور از  :نکته

که از چرخه پولی کشور خارج  اسکناس ها و تهیه و ترویج مسکوکاتی جعل بنابراین4گردد.می باشند را شامل می 

 ریالی( مشمول ماده نخواهند بود.  211 و سکه )مانند اسکناساند گردید

                                                           
 ق.م.ا 3ماده  1گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره  - 1

 ؛ 561پیشن، ص  خالقی، - 9

 دکتر خالقی شورای حل اختالف را یک مرجع غیر قضایی می دانند. )همان( - 5

 942، ص 19، انتشارات میزان، سال 5صادقی، میر محمد، حقوق کیفری اختصاصی، جلد  - 6
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، حتی صدقه داخل در چرخه پولی کشور نماید ترویج سکه قلب یعنی این که کسی با علم به فساد سکه آن را  :نکته

 1دادن آن هم نوعی ترویج است.

بر اساس صالحیت واقعی پیش بینی نشده است. بنابراین اگر ایرانی و ، ق.م.ا 5 جعل اسکناس خارجی برابر با ماده  :نکته

ات است نه صالحیت اسکناس خارجی را در خارج ازکشور جعل نماید بر اساس صالحیت شخصی در ایران قابل مجاز

ایرانی بر اساس صالحیت واقعی در ایران قابل مجازات خواهد  ،واقعی. اما اگر اسکناس مجعول، اسکناس رایج ایران باشد

 بود نه صالحیت شخصی.

 مبنای بر بند، این در مندرج مجعول مصادیق از استفاده و شده بینی پیش جعل فقط «ث» بندمصادیق  مورد در :نکته

مورد معامله »، «ضرب»، «ساختن» مقنن از مصادیق، در مورد مسکوکات .بود نخواهد مجازات قابل ایران در اقعیو صالحیت

  2اکتفا نموده است.« ترویج»و « تهیه»... به و  «قرار دادن
 

 8و  7خالف ماده  رب).را لحاظ خواهد کرد اجرا شده تیمحکومفقط  یریتعزمجازات  نییدر تع رانیدادگاه ا :نکته

قاعده منع ق.م.ا  5در مورد ماده  اما قاعده منع محاکمه مجدد را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده استق.م.ا که مقنن 

 3(می پذیردمجازات مضاعف را به صورت مشروط 
 

کومیت و اجراء آن به صدور حکم مح خارج از ایراندر این جرائم   به  هرگاه رسیدگی»دارد  یماده  اشعار م :نکته

خارج از » یدگیرس نجایدر ا«.  ... محاکمه و تبرئه محل وقوع جرمدر متهم »مقرر داشته  8و  7اما در ماده «. نتهی شده باشدم

شده باشد در مجازات  یدگیو هر کجا رس ستین «جرم محل وقوع»در یدگیمحدود به رس  8 و 7خالف ماده  بر «رانیا

 .دمجدد احتساب خواهد ش

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

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

 4کشور را مشمول قانون فوق می داند.

غیابی  به ن وی در ایران محدود نگردیده و می توان به صورتی عاده یا یافت شددر این مورد محاکمه مرتکب به ا :نکته

 5جرایم وی رسیدگی کرد.

 

 
 

                                                           
 565همان، ص  - 1

را « مورد معامله قرار دادن»اختصاص داده و ذیل آن مصادیق دیگری مانند  «قلب سکه ترویج و تهیه» عنوان به اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب از چهارم فصل - 9

تفسیر به نفع متهم  هم شامل می گردد. حال آیا منظور مقنن اشاره به فصل مقرر در کتاب پنجم و همه مصادیق آن فصل می باشد یا صرفاً ذکر مصادیق نموده است؟

 ق.م.ا خواهد بود. 3ماده « ث»دیق مذکور در بند برداشت اخیر را تداعی می نماید و محدود به مصا

 ق.م.ا 3ماده  5همسو با این نظر ر.ک. شمس ناتری، پیشین، زیر نویس شماره  - 5

 113، ص 21آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد نخست، انتشارات جنگل، سال  - 6

 ق.م.ا 3ماده  9ه همسو با این نظر ر.ک. گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شمار - 3
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 .ق.م.ا  پیش بینی شده است  6نوع دیگری از صالحیت واقعی در ماده   *

 حاکمیت قلمرو از خارج در خود وظیفه و شغل با رابطه در که غیرایرانی یا ایرانی از اعم دولت مستخدمان جرائم به»ق.م.ا  6طبق ماده 

 قوانین طبق برخوردارند سیاسی مصونیت از که ایران دولت وابستگان دیگر و کنسولی و سیاسی مأموران جرائم به و اند شده مرتكب ایران

 .«شودمی رسیدگی ایران اسالمی جمهوری
 

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

 م یا موقتئدا -استخدامی اعم از رسمی یا غیر رسمی رابطه  :نکته

 ایرانخارج از قلمرو حاکمیت  :محل وقوع جرم 

 به مناسبت شغل یا وظیفه باشدهر جرمی که  :نوع جرم 

  قسمت اول ماده در مورد مستخدمان دولت، نوع دیگری از صالحیت واقعی و ذیل ماده در مورد ماموران

 1در صالحیت شخصی.سیاسی،کنسولی و... داخل 

 قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده پیش بینی نشده است.  :نکته

مشخص نمی شود که عمل باید به موجب قانون ایران جرم باشد یا کشور بیگانه اما به نظر می رسد  «جرایم»از واژه   :نکته

 2.جرم بودن عمل در ایران شرط باشد
 

 بین المللی(صالحیت جهانی  ) بند چهارم:
 

المللی در هر کشوری یافت شود در همان ها و مقررات بینمرتكب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه»ق.م.ا  9مطابق با ماده 

 .«گرددمیمحاکمه و مجازات طبق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران  شود یافتاگر در ایران شود، کشور محاکمه می
 

 اصل صالحیت جهانی یا بین المللی است. این ماده بیانگر 

 3غیر ایرانی: مرتکب جرم 

 :در این مورد مالک نیست و آنچه  (خارج از ایران واقع شده باشدباید که )محل وقوع جرم  محل وقوع جرم

 (محل دستگیری مالک است) اهمیت دارد یافت شدن  مرتکب  در  ایران می باشد.

                                                           
 ق.م.ا 4ماده  1شمس ناتری، ، پیشین، زیر نویس شماره  - 1

 ق.م.ا 4ماده  1گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره  - 9

ری، س ناتاین صالحیت یک صالحیت تکمیلی است و در صورت عدم اعمال صالحیت های سه گانه دیگر )سرزمینی، شخصی یا واقعی( قابل اعمال خواهد بود )شم - 5

 ق.م.ا 3 -1پیشین، زیر نویس شماره 
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 ینی نیستند بنابراین در هر جا متهم دستگیر شد صرف نظر از محل وقوع جرم، در دادگاه برخی از جرایم علیه دولت مع

 ..قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی، هواپیما ربایی و .ز مهمترین این جرایم می توان به محل دستگیری محاکمه می شود.  ا

 1اشاره کرد.

 :* استرداد

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

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

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

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

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ق.م.ا 2ماده  9گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره  - 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

استرداد به تقاضای استثنائات پاسخ  

 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

قانون استرداد مصوب  12ماده ایران به موجب حق تقدم )

            کرد. این تقاضاها رسیدگی خواهدبه ( 1333
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 عوامل موجه جرم گفتار چهارم:
 

 ( عواملی را بررسی می کنیم که باعث نشدن بقتفسیر مضیق و عطف بماسار آن )در راستای بررسی عنصر قانونی و آث

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

 1نیز یاد کرده اند. اسباب عینی عدم مسئولیتو نیز اسباب اباحه به  از عوامل موجه جرم 

   عینی و خارجیعوامل موجه جرم کیفیاتی هستند. 

  البته استثنائاتی هم دارند.ئولیت کیفری، مسئولیت مدنی را هم زایل می کندعالوه بر مس() 

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

  .2عالوه بر فاعل، شریک و معاون جرم را نیز از مجازات و مسئولیت معاف می کند 
 

 :*عوامل موجه جرم عبارت است از
 

 ، مقام ذی صالح قانونی امر .1

 ،حکم قانون .2

 اجازه قانون،  .3

 اجرای قانون اهم .4

 دفاع مشروع  .5

 ضرورت .6

 رضایت مجنی علیه .7
 

 قانونی مقام ذی صالحامر  (بند اول
 

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

 . قابل مجازات نخواهد بود
 

 

 

 

  شرط دیگری که در ماده به آن اشار نشده این است که مامور هم قانوناً مکلف به اجرای امر باشد. بنابراین انجام تفتیش

 و بازرسی توسط مدیر دفتر دادگاه مشمول ماده نخواهد بود. هر چند که امر قانونی و آمر ذی صالح باشد.

                                                           
 961، ص 1اردبیلی، پیشین، جلد - 1

 همان- 9

وب گرددبنابراین برای اینکه امرآمرازعلل موجهه جرم محس  
 (قانونی باشدآمر، خالف شرع نباشد )امر  .1

 )ذی صالح(نیز قانوناً حق صدورآن امررا دارا باشد آمر .2
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  دارد. بنابراین شامل دستور شوهر به  اعم از کشوری و لشکری ماموران دولتیامر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و

 1زن یا کارفرما به کارگر و ... نمی شود.

 دستور الزامی است. ،منظور از امر 

 .امر باید قانونی باشد، یعنی در چهارچوب مقررات صادر شده باشد 

  دستور را داشته باشد.مقام ذی صالح کسی است که به موجب قانون صالحیت صدور 

 بطین دادگستری که در مقام اجرای دستور مقام قضایی فردی را جلب می نمایند، چون این اقدام در مقام بنابراین ضا

 اجرای امر آمر قانونی و ذی صالح انجام گرفته است، جرم محسوب نمی گردد.

هم آمر و هم مامور(         متوجه هر دو )مسئولیت به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود  اگر :نکته

 در مقرر مجازات به مأمور و آمر شود واقع جرمی رسمی، مقامات از یكی غیرقانونی امر به هرگاه» ق.م.ا 159ماده به حکم  .می گردد

 مجازات باشد، کرده اجراء است، نیقانو اینكه تصور به و قبول قابل اشتباه به علت را آمر امر که مأموری لكن می شوند محكوم قانون

 .«است مربوطه مقررات تابع ضمان و دیه در و شودنمی
 

باشد و تشخیص قابل قبول بودن « قابل قبول»مامور در صورتی وی را از مسولیت مبرا خواهد نمود که « اشتباه» :نکته

 2امری موضوعی و با دادگاه است. ،اشتباه

 به حکمی است.، همان ش«اشتباه»منظور از  :نکته

 از یك هر»ق.م.ا مقرر می دارد  581اکراه وی می باشد. ماده  ، به علتعلت عدم مسئولیت ماموردر برخی موارد  :نکته

 و اجازه بدون کسی منزل به قانونی ترتیب بدون باشد شده ارجاع او به دولتی خدمت که کسی یا غیرقضائی یا قضائی ومامورین مستخدمین

 صالحیت که خود روسای از یكی امر به نماید ثابت اینكه مگر شد خواهد محكوم سال یك تا ماه یك از حبس به شود اخلد منزل صاحب رضای

 «.شد... خواهد اجراء آمر حق در مزبور مجازات صورت این در که است کرده اقدام ، بوده او امر اطاعت به مكره است داشته را حكم
 

این آیا نباشد.  «شرع»مانی از عوامل موجهه لحاظ می نماید که امر مذکور خالف را زمر آ «قانونی»مقنن امر : نکته

؟آیا توقع آگاهی مامور از احکام شرعی توقع به جایی است؟ به عقیده برخی با شرع می باشداز باب تمییز بین قانون تاکید 

  3.گردیدهم مغایرت آنها با شرع از حقوق دانان مفهوم شرع اعم از قانون است چراکه اعتبار قوانین موکول به عد

 473اگر امر قانونی بوده و آمر نیز ذی صالح باشد، مسئولیت مدنی نیز مرتفع خواهد بود. در این خصوص ماده : نکته

 بدنی صدمه یا فوت موجب عمل همان و دهد انجام مقررات مطابق را عملی قانونی، وظایف اجرای در مأموری هرگاه»ق.م.ا مقرر می دارد 

 4.«است المالبیت برعهده دیه شود، کسی
 

 
 

                                                           
 119گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص  - 1

 942، ص 1اردبیلی، پیشین، جلد  - 9

 119گلدوزیان، پیشین، ص  - 5

 993، ص 1لد اردبیلی،پیشین، ج - 6
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 ( حکم قانون بند دوم
 

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

 نخواهد بود. ازات مج 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.  وزارت بهداشت ومراتب را به صورت مشاهده بیماری های واگیردار 

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

 1می باشد.

 ( اجازه قانونیبند سوم

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

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

جانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و م»همان ماده مقرر می دارد  «ت»بند 

  «.شرعی تأدیب و مجازات باشدد انجام می شود، منوط بر اینكه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدو
 

  انجام می شود.« حفاظت»یا « تأدیب»اقدامات باید با هدف 

  انجام گیرد.« حدود شرعی»و « متعارف»اقدامات باید در  حد 

  پدر و مادر هستند. ،ینوالدمنظور از 

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

تصویب دادگاه و به موجب قانون   که با توافق یکدیگر کودکی را با، پدر و مادرانی هستند سرپرستان منظور  از: نکته

وظایف و تكالیف » همین قانون 11ند. به موجب ماده ی پذیرفته ابه سرپرست 1353حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 

 3همچنین ماده  .«، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حقوق و تكالیف اوالد و پدر و مادر استتحت سرپرستی او از لحاظ نگهداری سرپرست طفل

هدایی دیگران را پرورش ، زوج هایی که بچه دار نمی شوند و جنین ا82قانون نحوه ی اهدا جنین به زوجین نابارور مصوب 

 3می دهند از حیث نگهداری و تربیت و سایر حقوق و تکالیف همانند پدر و مادر شناخته است.
 

                                                           
 943، ص 1اردبیلی، پیشین، جلد  - 1

قانون مدنی، اولیای قانونی منحصرًا پدر و جد پدری است. بنابراین اشخاص دیگر از جمله آموزگاران، اولیای قانونی محسوب  1119و  1111، 1113برابر با مواد  - 9

ق.م.ا  315را در کالس حبس کند ممکن است به دلیل حبس و توقیف غیر قانونی موضوع ماده نمی شوند و از مجازات معاف نیستند. برای مثال آموزگاری که شاگردی 

 (154از کتاب تعزیرات مورد تعقیب قرار گیرد )گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 

 941اردبیلی، پیشین، ص  - 5
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رتکاب عمل برای اجرای قانون اهما( بند چهارم  

 

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

  در این فرض اجرای حکم قانون مستلزم نقض حکم قانون دیگر است. این حالت را اصطالحاً تزاحم اهم و مهم می

 1نامند. منظور از اجرای قانون اهم، فرونشاندن اجرای قانون مهم است.
 

 زشک یا تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، سلب آزادی شخص متعرض در هنگام عمل جراحی توسط پ

، در شرایط عادی جرم است مثال تخریب2نقض مقررات راهنمایی برای نجات بیمار مصادیقی از اجرای قانون اهم می باشد.

اما اگر در جهت اطفای حریق یا نجات جان دیگری  باشد یا نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار باشد، 

 قابل مجازات نخواهد بود.
 

 این بند را با توجه به حکم سانی نیست به همین دلیل برخی از حقوق دانان آمهم از اهم همیشه کار  تشخیص قانون

و از منظر برخی دیگر در مورد افراد عادی نیز 3ایشان می دانند محدود برمامورین دولتی توسط وظیفه ی اجرای قانون 

 4پذیرفته شده است.

 دفاع مشروع (پنجمبند 
 

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

 :تماع شرایط زیر مجازات نخواهد شدمرتكب رفتاری شود، که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اج با رعایت مراحل دفاع الوقوع

 .داشته باشد ضرورت ز یا خطرالف( رفتار ارتكابی برای دفع تجاو

 .باشد خوف عقالیییا  قرائن معقولب( دفاع مستند به 

 .تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد آگاهانه یاپ( خطر و تجاوز به سبب اقدام 

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

  وگیری از خطراتی است که رهایی از آن جز با ارتکاب جرم ممکن قدرتی بازدارنده است که با هدف جلدفاع مشروع

 5نیست.

  باشد و این خصوصیت را می توان از وجوه تمایز بین دفاع « انسان»عامل تهدید در دفاع مشروع باید

 6مشروع و ضرورت دانست.

                                                           
 945اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 119گلدوزیان، پیشین، ص  - 9

 995شین، ص نوربها، پی - 5

 91، ص 9گلدوزیان، حقوق جزای عمومی، جلد  - 6

 913اردبیلی، پیشین، ص  - 3

 ق.م.ا 134ماده  6-1-9-3شمس ناتری، پیشین، زیر نویس شماره  - 4
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 :عشرایط مقرر برای دفاع مشرو* 

 

 : باشد تجاوز فعلی یا قریب الوقوع -1

 

  مقرر شده است.« در برابر هرگونه تجاوز  فعلی یا قریب الوقوع» ؛ق.م.ا 156قسمت از ماده  ایناین شرط در 

  قریب »رسیده باشد یا برای مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز  «فعلیت»تجاوز یا خطر باید به مرحله

 1باشد. «خوف عقالیی»یا  «قرائن معقول»ین مستند به و این یقاست  «الوقوع

  دفاع در مقابل حمله ای که در گذشته بوده )انتقام جویی( جایز نیست، همچنین دفاع در مقابل خطر محتمل در آینده

 2)پیشگیری( جایز نمی باشد.
 

 :تجاوز باید غیر قانونی باشد -2

 

 که مواقعی در دادگستری ضابطان دیگر و انتظامی قوای برابر در مقاومت»ت ق.م.ا پیش بینی شده اس 157این شرط در صدر ماده 

 «.شودنمی محسوب دفاع باشند، خود وظیفه انجام مشغول

  ق.م.ا تمرد  617مشروع نیست، بلکه به موجب ماده  عدر مباحث دفا لداخ قانونی تجاوزعلی رغم این که دفاع در برابر

 تمرد آید عمل به آنان وظیفه انجام حین در دولت مامورین به نسبت وآگاهی علم با که مقاومتی یا حمله هرگونه»محسوب می گردد؛ 

 «.شود می محسوب

  هرگاه قوای »ق.م.ا  157استثنائا در برخی موارد مقنن دفاع در برابر مامورین دولتی را اجازه داده است. به حکم ماده

، ف خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتلانتظامی و دیگر ضابطین دادگستری از حدود وظای

 .«، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد  دفاع جایز خواهد بود3جرح
 

 د:متوسل شدفاع  به شرایطی که می توان در برابر مأمورین نظامی و انتظامی :نکته
 

 

                                                                                                  

 از حدود وظایف خارج شوند.      الف (

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

 

                                                           
 923اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 195گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص  - 9

 است. نشده بینی مورین دولتی پیشدر برابر ما« آزادی تن»و  «ضرب»دفاع از  - 5

 قتل

 جرح

 عرض تعرض به

 ناموس تعرض به

 مال تعرض به

 
 

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

22 
 

 :ضرورت دفاع -3
 

  باشد داشته ضرورت خطر یا تجاوز دفع برای كابیارت رفتار»ق.م.ا؛ باید156بند الف ماده به حکم» 

 دفاع یعنی این که ارتکاب جرم تنها راه رهایی از عواقب خطر باشد. ضرورت  

هرگاه مدافع بتواند به طریق غیر از ارتکاب جرم خطر را دفع نمایید ولی علیه متجاوز متوسل به جرم شود، دفاع او مشروع 

 1نخواهد بود.

 شرط ضرورت دفاع حاصل می گردد این است که هر گاه توسل به قوای دولتی ممکن باشد، دفاع  نتیجه ای که از

یا موثر واقع « توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت»را ممکن نبودن  مشروع به دفاع استنادشاید بتوان اولین شرط  2منتفی است.

  دانست.« مداخله آنان در فع تجاوز» نشدن
 

 :یفقدان تحریک قبل -4

 

  تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد آگاهانه یاخطر و تجاوز به سبب اقدام »ق.م.ا  156مطابق با بند ث ماده» 

بنابراین دفاع در برابر رد تجاوز و دفع خطری که از تحریک و اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد سرچشمه می گیرد مشروع 

ه عنف وارد حریم خانه دیگری شده است نمی تواند در برابر صاحب خانه که چنین تلقی نمی گردد. برای مثال کسی که ب

رفتاری را مقدمه ای برای تعرض به جان یا مال یا ناموس خود تشخیص داده و برای جلوگیری از وقوع این تعرض، به زور 

برابر صاحب خانه واجد تمام شرایط دفاع  متوسل گردیده و در مقام دفاع بر آمده باشد به دفاع استناد کند ولو اینکه دفاع در

 3مشروع باشد.
5-  

 

 رعایت مراحل دفاع: -6

، که طبق قانون جرم محسوب می مرتكب رفتاری شود با رعایت مراحل دفاع»... ق.م.ا که مقرر می کند 156این شرط در خود ماده 

 «شود...

رخی از حقوق دانان مقنن از مدافع انتظار دارد متناسب با با این که مقنن مراحلی را برای دفاع مقرر نکرده است اما به عقیده ب

شدت و ضعف تجاوز و خطری که او را تهدید می کند واکنشی مرحله به مرحله از خود نشان دهد. یعنی اگر مثالً با فریاد 

هد در مرحله بعد رفتار زدن و تهدید متجاوز را از رفتار خود منصرف نماید به همین اندازه بستنده نماید و اگر متجاوز ادام د

 4شدید تری از خود نشان دهد.

                                                           
 929اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 همان - 9

 926همان، ص  - 5

 923همان، ص - 6

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

23 
 

 «دفاع با تجاوز و خطر »ق.م.ا پیشین دانست که مقرر می کرد  61را باید جایگزین بند الف ماده « رعایت مراحل دفاع

با خطر مقنن باحذف اصل تناسب دفاع با خطر به رعایت مراحل دفاع اکتفا نموده هر چند ممکن است دفاع «. متناسب باشد

متناسب نباشد اما آنچنان که برخی از حقوق دانان نیز اشاره کرده اند دفاع باید دست کم تجانس با رفتار متجاوز داشت 

 1باشد.

 دیگری: ز* دفاع ا
 

 کنندهفاعد نزدیكان از او که است جایز صورتی در دیگری تن آزادی و مال عرض، ناموس، نفس، از دفاع»ق.م.ا  156ماده  1تبصره  برابر با

 نداشته استمداد امكان که باشد وضعیتی در یا نماید کمك تقاضای یا بوده دفاع از ناتوان یا باشد کنندهدفاع برعهده وی از دفاع مسؤولیت یا بوده

 «.باشد
 

 :شرایط دفاع از دیگری : نکته
 

 

  مدافع خویشاوندی یا رابطه دوستی  )منظور از نزدیکان همه ی کسانی است که با از نزدیکان مدافع باشد.دفاع کننده

 2 دارند(

 .بر عهده بودن مسئولیت دفاع از دیگری چه به موجب قانون باشد چه  مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد (

 3به موجب قرارداد فرقی نمی کند(

  ی کند()ناتوانی چه از نظر جسمی باشد چه از نظر روحی فرقی نم ناتوان از دفاع باشد.مدافع 

  تقاضای کمک نماید.مدافع  

  و بتوان ناله  )مثالً فردی که دست و پا و دهانش بسته شده باشددر وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.مدافع

 (نمود ها و رفتاش را استمداد تلقی
 

  داخل در دفاع مشروع نخواهد بود.« دفاع از دیگری»در غیر موارد فوق 

  ق.م.ا نیز رعایت  156کافی نیست و عالوه بر آن باید شرایط مقرر در ماده  1از شرایط مندرج در تبصره وجود هر کدام

گردد. مثالً صرف وجود رابطه خویشاوندی کافی برای دفاع از دیگری نبوده و اگر امکان توسل به قوای دولتی وجود داشته 

 4.نخواهد شدتلقی ع مشروع دفا مداخله خویشاوند در دفع تجاوز ، ،باشد

 به کمك و احسان انگیزه با شخصی هرگاه»دارد ق.م.ا مقرر می  511در مورد مسئولیت مدنی در دفاع از دیگری ماده : نکته

 رعایت درصورت شود خسارت یا و صدمه موجب عمل همان و دهد انجام است، الزم او ناموس یا عرض جان، مال، حفظ جهت به که را رفتاری دیگری

 .«نیست ضامن ایمنی، نكات و ونیقان مقررات
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  * موضوعات دفاع:
 

 ( تجاوز به نفس محسوب می گردد قتل، جرح، ضرب اعم ازهر رفتاری نفس ، ) 

 ( است؛ هرگونه رفتاری که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و  شرافت آبرو و شرافت یکی از معانی عرض، عرض

 1(،اخالقی شخص را جریحه دار کند

 ( ز ناموس، عفت خود یا عصمت خانوادگی انسان است؛ در اصطالح هرگونه رفتار اعم از مالمسه و منظور اناموس

 ،2(برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی، تجاوز به ناموس محسوب می گردد

 ، اعم از منقول یا غیر تجاوز به مال عبارت است از بردن، تخریب عمدی آن و استفاده از آن بدون رضایت. مال )مال

 3ل(منقو

 (و یا هر رفتاری که مانع از تحرک انسان گردد ) مثل دفاع در مقابل آدم ربایی یا بازداشت غیر قانونیآزادی تن 
 

 دفاع از دیگری نیز صادق است. رموردهمه این موارد د 
 

 مربوط به دفاع مشروع: مقرراتسایر  *
 

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

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

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

 5.دفاع بر عهده مهاجم استاثبات عدم رعایت شرایط ( پیش بینی شده استق.م.ا 156ماده  «ت»

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

 6.پرداخت خواهد شد بیت المال

 لكن است، منتفی قصاص شود تجاوز آن مراتب از ولی کند صدق دفاع نفس چنانچه»ق.م.ا مقرر می دارد  312ماده  2تبصره : نکته

 .«شودمی محكوم تعزیری مجازات و دیه به قانون در مقرر شرح به مرتكب
 

 

 

  نسخ گردیده اند. جدید ق.م.ا 728ق.م.ا از کتاب تعزیرات در رابطه با دفاع مشروع با تصویب ماده  629الی  625مواد 

 

                                                           
 929اردبیلی، پیشین، ص  - 1

عم از همسر، مادر، خواهر و اوالد دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است. در همین حال تعرض همان؛ تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده ا - 9

 (199به برادر و اوالد پسر شخص نیز عرفاً تجاوز به ناموس تلقی می شود. )گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 

 929اردبیلی، پیشین، ص  - 5

 ق.م.ا  513ماده  - 6

 ق.م.ا  134ماده  9تبصره  - 3

 ق.م.ا 134ماده  5تبصره  - 4
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 ضرورت: ششمبند 
 

  سیل، زلزله یا بیماری به منظور حفظ  از قبیل آتش سوزی،فعلی یا قریب الوقوع  خطر شدیدهرکس هنگام بروز » ق.م.ا 152طبق ماده

 عمداًخطر را قابل مجازات نیست مشروط بر اینكه  دیگری مرتكب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود،خود یا جان یا مال 

 «.باشدداشته ضرورت برای دفع آن و  متناسبرفتار ارتكابی با خطر و  ایجاد نكند
 

 «1یاد می کنند هر دو از ریشه ضرر و به یک معنی اند.« اضطرار»که برخی از آن به « ضرورت 

  در حقوق جزا وضع اضطرار آمیز آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری  ناچار

 2ری.از ارتکاب جرم می شود مانند نوشیدن شراب برای رفع تشنگی یا بیما

 شرایط تحقق ضرورت:  *
 

 بروز خطر شدید -1

 خطر باید شدید باشد. 

 و خطرات دیگر مانند بمباران هوایی، سقوط هواپیما، گرسنگی و ... را  تمثیلی است ق.م.ا 152 مصادیق مقرر در ماده

 3هم شامل می شود.

 ( یا دورنی استزلزله سیل، سوزی، آتشمانند منشا خطر یا بیرونی است ) 4یماری(.)مانندب 
 

 فعلیت یا قریب الوقوع بودن خطر -2

  5ناظر بر خطری است که فعلیت یافته است.« فعلی»داللت بر فعلیت دارد و قید « به هنگام»عبارت 

  در گذشته بوده یا امکان وقوع آن در آینده است شامل ماده نخواهد شد. عکس العمل در برابر خطراتی که 

 همان با مقتول دست از داس گرفتن از پس متهم اگر»یوان در آراء متعدد مورد تاکید قرار داده است. فعلیت تجاوز را د 

 از  دفاع را او عمل توان نمی نداشته وجود متهم برای خطرجانی فوت، به منتهی جرح ایراد درحین چون بکشد، را او داس

 6. «است نبوده باقی او برای خطری گونه هیچ دیگر. گرفت مقتول دست از را داس متهم اینکه از پس چه دانست، نفس 

                                                           
 962اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 همان - 9

 935همان، ص - 5

ل موجه و اضطرار را برخی از حقوق دانان بین ضرورت و اضطرار قائل به تفکیک هستند و ضرورت را با توجه به این که د رآن خطر واجد منشا بیرونی است از عوام - 6

ق.م.ا با اضافه 139حال آن که مقنن در ماده  (151)گلدوزیان، پیشین، ص ن که واجد منشا درونی است از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد می کنند با توجه به ای

)اردبیلی، طر قائل نیست. همسو با برخی از حقوق دانان فرقی بین منشاء درونی و بیرونی خ« آتش سوزی»و « سیل»، «زلزله»در کنار مصادیقی مانند « بیماری»کردن 
 (962پیشین، ص 

 935اردبیلی، پیشین، ص  - 3
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 ارتکاب جرمضرورت  -3

  حاکی از این شرط می باشد.ق.م.ا  152مقرر در ماده  «باشد داشته ضرورت آن دفع برای...  »قید 

  1.نفس یا مال از راه دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن نباشد عبارت دیگر باید حفظبه 

 2منتفی است.اب جرم عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع اگر تجاوز بدون ارتک 
 

 عدم مداخله عمدی در ارتکاب جرم -4

  می باشد. طق.م.ا حاکی از این شر 152مقرر در ماده  «...مشروط بر اینكه خطر را عمداً ایجاد نكند....» عبارت 

 ده است.در ماده موارد خطرهای سهوی را خارج کر« عمداً»قید  :نکته

  اگر خطر سهواً و در نتیجه بی احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد تقصیر جزایی ظاهراً متوجه او نیست و می تواند

 3معاف از مجازات گردد.

 تناسب جرم با خطر -5

  اشدعمل ارتكابی با خطر موجود متناسب ب»...ق.م.ا  152حالت ضررورت محقق نمی شود مگر این که مطابق با ماده.» 

 وارده زیان و احتمالی خسارت اقل ال یا بوده ارتکابی فعل از ناشی خطر از بیش اجتناب مورد خطر میزان منطقاً یعنی 

 .باشد مساوی

  4امری موضوعی و بر عهده قاضی است.« خطر موجود»و « عمل ارتکابی»احراز تناسب میان 

 .شودنمی ثابت دیه شود، سقط مادر نفس حفظ منظور به اردد جانی خطر مادر برای آن بقای که جنینی هرگاه: نکته
 

 نداشتن وظیفه ی مقابله با خطر -6

 

 این به تمسك با توانندنمی باشندمی خطر با مقابله به مكلف قانون یا وظیفه حسب که انیکس»ق.م.ا مقرر می دارد  152تبصره ماده 

 .«نمایند امتناع خود قانونی وظایف ایفای از ماده
 

 5یفه می تواند به موجب قانون )ماموران آتش نشانی، ضابطین دادگستری( یا قرارداد )ماموران نجات غریق( باشد.وظ 
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  هر چند در باب ضرورت در مورد سایرین مسئولیت مدنی برقرار خواهد بود اما در مورد مامورین مقنن مسئولیت را

 مقررات مطابق را عملی قانونی، وظایف اجرای در مأموری هرگاه»رد ق.م.ا مقرر می دا 473متوجه بیت المال کرده است. ماده 

 .«است المالبیت برعهده دیه شود، کسی بدنی صدمه یا فوت موجب عمل همان و دهد انجام
 

 :ضرورتآثار  *

 هر چند در مورد عوامل موجهه قائل  به عدم مسئولیت کیفری و عدم مسئولیت مدنی هستیم اما استثنائا در مورد 

 1همچنان برقرار خواهد بود.)جبران خسارات مادی و ضمان دیه( ضرورت مسئولیت مدنی 

. با وجود این، )چون عمل جرم نیست( ی از جرم منتفی استعنوان ضرر و زیان ناشه مدنی بمطالبه مسئولیت : نکته

 2قواعد اتالف و تسبیب امکان پذیر است.  جبران خسارت بر اساس

ق.م.ا(           268سقوط مجازات در سرقت حدی )بند خ ماده  -1 )ضرورت( عبارتنداز : قانونی اضطرارمصادیق 

اصالحی آیین نامه  171سقط جنین برای نجات مادر )ماده  -3ق.م.ا(  227سقوط مجازات رجم در زنای محصنه )ماده  -2

 3ت(ق.م.ا کتاب تعزیرا 592منع تعقیب کیفری راشی )تبصره ماده  -4انتظامی پزشکی( 

  رضایت: مهفتبند 
 

  فردی که رضایت می دهد دیگری  نمود. تراضیقوانین جزایی از جمله قوانین آمره هستند و نمی توان بر خالف آن

 4وی را به قتل رساند در صورت اقدامِ مرتکب، قاتل عامد تلقی خواهد شد.

 راحی یا طبی و عملیات ورزشی()عمل ج. باعث عدم تحقق جرم می شود رضایت در برخی موارد استثنائاتی 
 

  ثیر از ارتکاب جرم باشد. رضایت بعد از ارتکاب جرم گذشت نام دارد و تا قبلرضایت باید در موارد استثنائی هم البته

( از صدور حکم قطعی و یا بعد از آنقبل ابل گذشت بودن یا نبودن( و بسته به مرحله ابراز آن )ق)آن بسته به نوع جرم 

 5اهد بود.متفاوت خو

 

                                                           
ماده  9ز یر نویس شماره  533رورت مسئولیت مدنی را نیز مرتفع می دانند )مصدقی، پیشین، ص ؛ البته برخی از حقوق دانان در مورد ض939اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 ق.م.ا( 132

؛ البته به عقیده برخی از حقوق دانان بهتر است ضمان مضطر به معنی ضمان مربوط به استفاده ناروا در نظر گرفته شود نه ناشی از 155گلدوزیان، پیشین، ص  - 9

 (64کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی، ص اتالف و تسبیب. )

 ق.م.ا 139ماده  4گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره  - 5

 995اردبیلی، پیشین، ص  - 6

 993همان، ص  - 3
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* در تمامی مواردی که رضایت مجنی علیه شرط عدم تحقق جرم است و تقصیری بر عهده مرتکب 

 :1ثابت نیست، رضایت باید جامع شرایط زیر باشد

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

 ـ باید عاری از عیب و آزادانه ابراز شود.2

 الغ و دارای اهلیت باشد.باید عاقل، بـ رضایت دهنده 3
 

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

 : عمل جراحی یا طبیمورد اول

سرپرستان یا نمایندگاه قانونی ع که با رضایت شخص یا اولیاء یا هر نوع عمل جراحی یا طبی مشرو»ق.م.ا  158ماده « ج»مطابق با  بند 

 «.نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیستوی و رعایت موازین فنی و علمی و 

 

 

          

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

در  ن به سقط جنین اشاره کرد.جراحی نامشروع که در آنها رضایت بیمار تأثیری در مسئولیت پزشک ندارد، می توا

 2صورتی که عمل جراحی نا مشروع باشد، علی رغم رضایت پزشک و ذی نفع باز هم عمل جرم و مستوجب کیفر است.

  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 رضایت بیمار یا کسان وی مسئولیت کیفری را

ق.م.ا جدید، حتی اگر  495 ادهحال بر خالف قانون مجازات اسالمی سابق، مطابق با م در عین 3.باشد باید برائت اخذ نماید

  4ا نموده باشد ضامن نخواهد بود.اخذ نشده باشد اما در عین حال پزشک رعایت موازین علمی و فنی ر برائت

                                                           
 996همان، ص  - 1

 159گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص  - 9

 ق.م.ا 623ماده  - 5

 «.در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت اخذ نکرده باشد»ق.م.ا مقرر می دارد  623ماده  1تبصره  -6

 عمل جراحی یا طبی مشروع باشد. .1

 وجود داشته باشد.یا افراد دارای اختیار رضایت مجنی علیه  .2

 .دولتی شده باشدرعایت موازین فنی و علمی و نظامات  .3

 شرایط مقرر برای رضایت 
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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 : نکته

 ولی خاص ولی بیمار اعم ازاز ولی مریض تحصیل خواهد شد.به دالیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد که در این حالت 

ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضاییه  است مانند پدر و مادر و 

 1ماید.با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوط به اعطای برائت به طبیب اقدام می ن

 

   

                        

مثال اگر مجروح در حالت وخیم باشد و امکان اخذ رضایت وجود  2در موارد فوری اخذ رضایت الزم نیست.: نکته

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

 3نیست. مزدام خواهد نمود. در موارد فوری اخذ برائت البدون اخذ رضایت اقپزشک 

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

گی باید همق.م.ا،  158 ادهم «ج»بند در  چرا که شرایط مقررایت ننموده باشد باز هم ضامن است موازین علمی و فنی را رع

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

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 .

 

 یت مسئولیت کیفری زایل با اخذ رضا 

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

  داشت که رعایت موازین فنی و نظامات پزشکی کرده باشد.

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

 4اشتباه است  و موجب صدمه یا تلف می شود ولی همچنان  به این دستور عمل کند ، پزشک ضامن نیست.

                                                           
 ق.م.ا 623ماده   9تبصره  - 1

 (91مورخ  1153/9تشخیص موارد فوری با پزشک معالج است )نظریه مشورتی  - 9

 ق.م.ا 629ماده  - 5

 ق.م.ا 624ماده  1تبصره  - 6

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

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

لف یا صدمه بدنی اصل بر در صورت ت

 مسئولیت پزشک می باشد مگر اینکه 

     )( 

 خاص : پدر و جد پدریولی ـ 1

 (خذ رضایت از رهبری نیز الزم نیستدر موارد فوری، اولی عام : رهبری  )ـ 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

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

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

    محکوم  -تاب تعزیرات ق.م.ا ک 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 نفس قتل همیشه ممنوع است ولی آنچه در این «. شود می

 1است.

عملیات ورزشی مورد دوم :  

 

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

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

 

 

 

 اثنای عملیات ورزشی اتفاق بیافتد.این حوادث باید در : نکته

 ناشی از عملیات ورزشی اعم است از حوادث جسمانی مانند جراحات، قطع عضو یا مرگ و دیگر زیان های  حوادث

بیل یا دوچرخه در ورزش های اتومبیل رانی، دوچرخه سواری و ... که به ورزشکاران وارد       مالی مانند خسارت به اتوم

 2می شود.

ضربه مشتی که بنابراین ورزشی تلقی گردد. مطابق مقرات خاص آن ورزش جزء حرکات باید فعل موجد حادثه : نکته

 3رزش محسوب نمی شود.کشتی گیر در اثنای ورزش کشتی به صورت حریف می زند حرکت خاص این و

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

 4و پذیرش آثار احتمالی ناشی از فعالیت های ورزشی است.

                                                           
جرم که چنین رضایتی را به عقیده برخی از حقوق دانان این مورد جزو معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات است نه عوامل موجهه جرم. بنابراین شرکاء و معاونین -1

 (163اخذ نکرده اند همچنان مسئول و مستوجب کیفر باقی می مانند )گلدوزیان، پیشین، ص 
 915 اردبیلی، پیشین، ص - 9

 همان - 5

 همان - 6

 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 مادیگفتار دوم: 

  1ادی جرم را تشکیل می دهد.تجلی نیت مجرمانه و یا تقصیر جزایی است عنصر مفعل یا عمل خارجی 

 2.ی می شودو آن را قالبی می پنداشتند که اراده ارتکاب جرم در آن متجلّ ندیدمی نام نیز عنصر مادی را پیکره جرم 

 .تنها توسط قانون نهی شود به عبارت دیگر کافی نیست که رفتار مجرمانه  3هر جرمی الزاماً دارای عنصر مادی است

ر خارجی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار شود برای بلکه وجود یک تظاه

 4مجازات مرتکب الزم است.
 

 عنصر مادی اجزاء *
 

 :مجرمانه رفتاراقسام  -1

 مانند سرقت، کالهبرداری ؛(ود )یعنی انجام دادن عمل ممنوعهبرخی از جرایم صرفا از طریق فعل واقع می ش فعل:( الف

الیفی که مقنن پیش بینی یعنی انجام ندادن تکا از طریق ترک فعل واقع می شود )برخی از جرایم صرف ترک فعل: (ب 

 ترک انفاق، خودداری از انجام دادن وظایف قانونی، خودداری از کمک مصدومین. ؛ مانند(کرده است

مانند قتل عمد، خیانت در  ؛فعلترک  برخی جرایم هم به صورت فعل واقع می شود هم بصورت ترک فعل: -فعل  (پ

 امانت.

مانند قتل غیر عمد ؛ ترک فعل استعنصر مادی برخی از جرایم بصورت فعل ناشی از  فعل ناشی از ترک فعل:( ت

 5.(لیه دارای نقص فنی )ترک فعلناشی از رانندگی با وسیله نق ()فعل

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

 نگهداری مشروبات الکلی،مانند  ؛گاهی عنصر مادی جرم بصورت داشتن یا نگهداری است داشتن یا نگهداری: ج(

 مواد مخدر، اسلحه غیرمجاز

 ویژگی مرتکب:ـ 2

اختالس مرتکب باید کارمند  مدر جر مثالً ؛در برخی موارد مقنن ویژگی خاصی را برای مرتکب جرم در نظر گرفته است 

 دولتی باشد ولی در اکثر موارد ویژگی خاصی برای مرتکب شرط نیست.

                                                           
 531اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 539همان، ص  - 9

 135گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص  - 5

 119نوربها، پشین، ص  - 6

صویب قانون مجازات جدید، ؛ برخی از حقوق دانان معتقد بودند در قانون مجازات سابق مصداقی برای فعل ناشی از ترک فعل وجود نداشت اما با ت143همان، ص - 3

 ( 536این قانون را یکی از مصادیق فعل ناشی از ترک فعل می دانند )اردبیلی، پیشین، ص  923ماده 
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 :ـ موضوع جرم3

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

 ( و ...)جرایم علیه اموالگاهی موضوع جرم مال است 

 :ارتکاب جرمـ وسیله 4

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

 مانند کالهبرداری که در آن وسیله باید متقلبانه باشد.

 :ـ نتیجه جرم5

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

صرف فعل یا ترک فعل کافی برای تحقق جرم است وحصول نتیجه را مقنن ضروری نمی داند  :1جرایم مطلقالف( 

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

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

 کالهبرداری، تخریب، قتل و ...
 

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

 مثل قتل. ؛باشدواحد تشکیل شده  فعل ها از یک که عنصر مادی آناست جرایمی : الف( جرایم ساده

آن از افعال متنوع و به قصد تحقق نتیجه واحدی ترکیب  جرمی را مرکب گویند که عنصر مادی: ب( جرایم مرکب

این  .مال دیگری دست آوردنب +متقلبانه  توسل به وسایل ن عبارت است ازکالهبرداری که عنصر مادی آ مثالًیافته باشد. 

 2.دو فعل ذاتاً باهم متفاوتند اما هر یک مراحل متوالی یک رفتار مجرمانه را تشکیل می دهند

چون برای صدق عنوان . جرم به عادت موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر می باشد ه عادت:( جرایم بپ

تکرار فعل معین ضروری است و از یکبار ارتکاب فعل مذکور عادت و حرفه فاعل استنباط نمی شود « جرم به عادت»

 .لگردی و ..و ،گری مانند تکدی 3بنابراین دست کم دوبار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است.

 
 

                                                           
 (519نیز در این مورد استفاده می کنند )ر.ک. اردبیلی، پیشین، ص « جرایم صوری»برخی از حقوق دانان از اصطالح  - 1

 ولی نیست جرم تنهایی به آنها از کدام هیچ که شوند می تشکیل مختلف عمل چند قوق دانان جرم مرکب جرمی است که از؛ به عقیده برخی از ح532همان، ص  - 9

؛ البته این تعریف واجد ایراد است چرا که در جرایم مرکب نمی توان گفت همیشه هیچ کدام از 149آورند  )ر.ک. گلدوزیان، پیشین، ص  می بوجود را جرمی مجموعاً

 تعقیب باشد( نصر مادی جرم نیست. مثالً در همین مثال کالهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه می تواند تحت عناوین جعل یا استفاده از سند مجعول قابلاجزا ع

 532همان، ص  - 5
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 *مراحل ارتکاب جرم
 

 :برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیر را طی می کند
 

 :الف( قصد ارتکاب جرم
 

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

 «.اشدمجرد قصد ارتكاب جرم و.... قابل مجازات نمی ب»
 

 ،در این مورد نمی  در مواردی استثنایی مقنن مجرد قصد ارتکاب جرم را به عنوان جرم مستقل قابل مجازات می داند

فی یا مالی یا ضرر نفسی یا شرتهدید به قتل  به موجب آن شخصی که ق.م.ا از کتاب تعزیرات اشاره نمود 669توان به مواد 

از همان قانون که اجتماع و تبانی برای ارتکب جرم  علیه امنیت داخلی و خارجی را  611یا افشای سر می نماید؛ یا ماده 

هنوز می نماید،  « اجتماع و تبانی»و همچنین مرتکبی که « تهدید می کند»بنابراین مرتکبی که  1 مستوجب مجازات می داند.

 زه را قابل مجازات می داند.همین اندا تا استثنائا در این موارد اما مقنن بودهدر مرحله قصد مجرمانه 
 

 : ب( تهیه مقدمات
 

 ز نیت مجرمانه عامل آن نبوده است و اغلب تهیه مقدمات اصوال قابل مجازات نیست زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف ا

ممکن است عملیات مزبور مشروع و مجاز باشد. تهیه مقدمات، مقدمه جرم می باشد، بنابراین فردی که مقداری طناب 

به عبارت دیگر زمینه سازی و تهیه وسایل الزم برای ارتکاب جرم  2 ده تا با آن شخصی را دار بزند قابل مجازات نیست.خری

گرچه افعال مادی به شمار می رود اما چون قصد مجرمانه مرتکب را به وضوح آشکار نمی سازد نمی توان او را به این دلیل 

 3قابل تعقب کیفری و مستوجب مجازات دانست.

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

  .«قابل مجازات نیست

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

مقدمات اجرایی را  هرگاه دو نفر یا بیشتر اجماع و تبانی نمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و »قرر می دارد که م

یا  به  .«ماه  تا سه سال محكوم خواهند شد حسب مراتب به حبس از شش نیز فراهم کرده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند،

 ای وسیله نوع یاهر نماید آن تغییر یا کلید ساخت به اقدام جرمی ارتكاب برای "عامدا "عالما هرکس» از همان قانون 664ده موجب ما

 . شد خواهد محكوم شالق ضربه(  44)  تا و سال یك تا ماه سه از حبس به کند تهیه یا ، بسازد جرم ارتكاب برای
                                                           

 136گلدوزیان، پیشین، ص  - 1

 133همان، ص  - 9
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 پ( مرحله شروع به اجرا :

 

 رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به ارت است از شروع به جرم عب

 1تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.

  خارج از اراده او  هر کس قصد ارتكاب جرمی را نماید و شروع به اجرای آن کند، لكن بواسطه عامل»ق.م.ا مقرر می دارد  122ماده

 «.لق بماند مجازات خواهد شدقصدش مع

شروع به بنابراین  ...«.هر کس قصد ارتكاب جرمی را نماید» از شرایط تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی است  : نکته

 2.جرم در جرایم غیر عمدی منتفی است

عملیات اجرایی  یعنی. مرتکب باید شروع به اجرای آن قصد مجرمانه نماید صرف قصد مجرمانه کافی نیست و :نکته

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

 3ترک فعل می باشد، محقق و ثابت نیست. بصورت

. یعنی مرتکب با اراده خود، عملیات اجرایی وجود مانع خارجی استاز شرایط دیگر تحقق شروع به جرم،  :نکته

در این باره مقرر ق.م.ا  124ماده  .انصراف ارادی باعث عدم تحقق شروع به جرم می شودرک نکرده باشد. را ت

 به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود لكن اگرهمان هرگاه شخصی شروع به جرمی نماید و»می دارد 

مثال را ذکر این می توان  124برای ماده  .«جازات همان جرم محكوم می شودمقدار رفتاری که مرتكب شده است جرم باشد، به م

و به قصد قتل وی، اسلحه را به سمت او نشانه گیری کرده است  کردکه شخصی برای قتل فردی اسلحه ای خریداری کرده

جازات نیست )شروع شروع به جرم قابل ماما در این حالت خودش منصرف می گردد. در این مثال شخص مرتکب به اتهام 

در این فرض  ( اما چون خرید و حمل اسلحه غیر مجاز خود جرم مستقلی است به مجازات آن محکوم خواهد شد.به قتل

 ممکن است دادگاه انصراف مرتکب را جهتی برای تخفیف مجازات وی تشخیص دهد.

ع به جرم را در جرم محال قابل تحقق     شرو 4، همسو با برخی از حقوق دانانق.م.ا 122 ادهمی تبصره  مقنن در :نکته

هرگاه رفتار ارتكابی، ارتباط مستقیم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادی که »می داند وآن را در حکم شروع به جرم می داند 

 .«شده در حكم شروع به جرم استاطالع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد، اقدام انجاممرتكب از آنها بی

                                                           
 141گلدوزیان، پیشین، ص  - 1

 935ان؛ برای مالحظه نظری که شروع به جرم را در جرایم غیر عمدی هم قابل تحقق می داند ر.ک. نوربها، پیشین، ص هم - 9

بودن جرم هم ناظر بر محال حکمی است )آنجا که رفتار مرتکب با تعریف قانونی جرم تظبیق    « غیرممکن»؛ همچنین به عقیده ایشان 514اردبیلی، پیشین، ص  - 5

نابراین انند آن که کسی به دلیل ناآگاهی از مرده بودن به منظور سلب حیات به وی شلیک می کند، چون زنده بودن داخل در تعریف قانونی قتل است بنمی کند م

کند غافل از این که تحقق نتیجه حکماً محال می باشد( هم ناظر بر محال موضوعی است )مثالً شخصی که شب هنگام به سمت انسانی که در بستر خوابیده شلیک می 

 (964وربها، پیشین، ص او لحظاتی پیش از آن اتاق را ترک کرده است(؛ البته برخی از حقوق دانان شروع به جرم را از طریق ترک فعل قابل تحقق می دانند )ر.ک. ن

 599همان، ص  - 6
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ت شروع به جرم :مجازا *  

پیش بینی کرده است. این موارد برای برخی جرایم مجازات خاصی را  ،در فرض شروع به جرم، در برخی موارد مقنن

 عبارت است از :

 1 .ـ شروع به برخی سرقت های تعزیری1

 2.ـ شروع به کالهبرداری2

 3.ـ شروع به اختالس 3

  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.ـ شروع به حرق عمارت، اشجار و باغ ها و انبار 8

 9شروع به جعل و تزویر. ـ9

 11.ـ شروع به قتل عمدی11

 11.راجع بزرگ تقلیدقوای سه گانه و م ـ سوء قصد به جان رهبر و هر یک از روسای11

 12دن نشود، قاچاق محسوب می گردد.ـ اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هر چند منجر به خارج ش12

 13د.ر بودن اقدام با نظام باشثومـ اقدام به اخالل در نظام اقتصادی کشور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با ان یا با علم به 13

 14شروع به قاچاق انسان و در حکم آن.ـ 14

 15شروع به کالهبرداری با صدور اعالمیه پذیره نویسی سهام یا اعالمیه انتشاراوراق قرضه متضمن اطالعات نادرست و ناقص.ـ 15

 

                                                           
 از همان قانون 433 ماده استناد به تعزیرات کتاب از  ا.م.ق 436 الی 431 مواد در فقط سرقت های تعزیری مندرج - 1

؛ در مورد صور خاص کالهبرداری در برخی موارد برای شروع به جرم 46قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری مصوب  1 ماده 9 تبصره - 9

قانون تجارت  49به جرم کالهبرداری کامپیوتری موضوع تبصره ماده  قانون اخیر نخواهد بود. مانند شروع 1ماده  9مجازت خاص پیش بینی گردیده و داخل در تبصره 

 .19الکترونیکی مصوب 

 قانون اخیر از 4 ماده - 5

 .نمود تعیین ا.م.ق 199 ماده اساس بر آن را مجازات باید و نیست ماده این مشمول رشا به قانون؛ شروع همان 5 ماده 5 تبصره - 6

 .گردد می تعیین ا.م.ق 199 ماده بر اساس آن مجازات و نیست ماده این مشمول تعزیرات کتاب ا.م.ق 451 ماده موضوع ربایی ادنوز به شروع ا؛ .م.ق 491ماده  - 3

 است شده بینی پیش حبس سال 3 تا 9 ،1559 مصوب پاشی اسید به مربوط قانونی الیحه واحده ماده طبق - 4

 تعزیرات ازکتاب ا.م.ق 419 ماده 9 تبصره - 9

 493 ماده 9 رهتبص - 1

 ق.م.ا تعیین می گردد.199ق.م.ا از کتاب تعزیرات؛ شروع به استفاده از سند مجعول مشمول این ماده نیست و مجازات آن مطابق با ماده  369ماده  -2
 ق.م.ا کتاب تعزیرات 415ماده  - 13

 تعزیرات ازکتاب ا.م.ق 313 ماده - 11

 مورد در واقع مقنن شروع به جرم را جرم تام در نظر گرفته است.تعزیرات؛ در این  ازکتاب ا.م.ق 341 ماده - 19

 42 مصوب کشور اقتصادی نظام در اخالگران مجازات قانون 9 ماده - 15

 15 مصوب انسان قاچاق با مبارزه قانون 5 ماده 9 تبصره - 16

 69 مصوب تجارت قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 962 ماده - 13

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

36 
 

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

 :مطابق با این ماده 1خواهد گردید. تعیین 122ساس ماده ا

 
 

 .به حبس تعزیری درجه چهار 3یا حبس تعزیری درجه یك تا سه است 2الف( در جرایمی که مجازات های قانونی آنها سلب حیات

 ب( در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو4 یا حبس تعزیری درجه چهار5 به حبس تعزیری درجه پنج.

پ( در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج6 است، به حبس تعزیری یا شالق یا جزای نقدی درجه شش 

.محكوم می گردد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
ق.م.ا؛ همچنین برای  199ماده  12؛ همسو با این نظر ر.ک. گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره 131ل، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، صساوالنی، اسماعی - 1

ری، پیشین، ق.م.ا است، ر.ک. شمس نات199مشاهده نظری که مطابق با نظریه مشورتی جدید التصویب معتقد است اراده مقنن حاکی از نسخ کلیه قوانین مغایر با ماده 

 اسالمی مجازات درقانون مقنن اینکه به توجه با»اشعار می دارد  29مورخ  246/29/9اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه  ق.م.ا؛ 199ماده  1-1زیر نویس شماره 

 بندهای شرح به هایی مجازات است ذکورم قانون199ماده  مشمول که مواردی درتمام لذا است "جرم به شروع“ مجازات برای خاصی نظم ایجاد درمقام1529مصوب

 تأکید مورد رهبری معظم مقام کالن های سیاست9 دربند که امورقضائی در رسیدگی نحوه سازی یکسان لزوم به توجه با همچنین. است نموده تعیین ماده این ذیل

 وعام خاص ومقررات قوانین کلیه شامل اطالق این نظر بهقانون، این با غایرم وقوانین مقررات کلیه لغو خصوص در مزبور قانون991 ماده به توجه وبا است گرفته قرار

 وشدت تفاوت شاهد باشیم، جرم به شروع مجازات تعیین خصوص در جزائی قوانین در مندرج خاص موارد نسخ عدم به قائل چنانچه زیرا است سوال موضوع درخصوص

 والزم تصویب با است شده تعیین مجازات "جرم به شروع"برای خاص طور به درقانون که مقرراتی کلیّه جهدرنتی بود خواهیم آن تناسب وعدم مجازات میزان وضعف

 ماده رعایت با 1529اسالمی مجازات قانون199 ماده ذیل بندهای مطابق جرائم درتمام جرم به شروع و مجازات ملغی1529 مصوب اسالمی مجازات قانون شدن االجراء

 .«شود یم تعیین قانون همان13

ق.م.ا  419مجازات های سالب حیات شامل مجازات های  اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب می شود. البته قصاص نفس مجازات قتل عمدی است که مقنن در ماده  - 9

 کتاب تعزیرات مجازات خاصی برای شروع به آن پیش بینی کرده است.

 سال 93تا  13حبس بیش از  - 5

 است محاربه چهارگانه های مجازات از یکی نیز و دوم و اول بار برای حدی سرقت ونیقان مجازات عضو قطع - 6

 سال 13تا  3حبس بیش از  - 3

 سال 3تا  9حبس بیش از  - 4

 سلب حیات )اعدام، رجم، صلب( -1

  3تا  1ی درجه pحبس تعزیر -2

 قطع عضو )با قصاص عضو اشتباه گرفته نشود( -1

 4حبس تعزیری درجه  -2

 شالق حدی )شالق تعزیری از شمول ماده خارج است( -1

 5حبس تعزیری درجه  -2

4حبس تعزیری درجه   

5حبس تعزیری درجه   

 یا شالق یا جزای تعزیری حبس

6درجه  نقدی  

مقرر برای ی هامجازات 

شروع به جرم در ماده 

ق.م.ا 211  

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

37 
 

شد  ق.م.ا تعیین خواهد 122بر اساس ماده آن حیث مجازات در حکم شروع به جرم بوده و مجازات  زجرم محال ا :نکته

اما در مورد جرم عقیم برخی از حقوق دانان قائل به این نظر می باشند که به دلیل عدم تصریح مقنن و رعایت اصل قانونی 

 1بودن جرایم و امتناع از تفسیر موسع قوانین کیفری در مقررات کنونی حکم خاصی برای جرایم عقیم پیش بینی نشده است.

ق.م.ا  122مقنن در بندهای سه گانه ماده  .مجازات های قانونی مالک می باشدم، برای تعیین مجازات شروع به جر: نکته

 « مجازات قانونی جرم ارتکابی»از عبارت 

 2.نیز قابل تحقق است جرایم مطلقشروع به جرم در  :نکته

 3تبعیت کرده است. نظریه عینیی کشور در تحقق شروع به جرم، از لدیوان عا : نکته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ه خطا رفتن جرمی است که مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد مانند تیر اندازی به قصد کشتن شخصی و بعقیم  جرم؛ 553اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 آن.

 533؛ برای مشاهده نظری که شروع به جرم را در جرایم مطلق قابل تحقق نمی داند ر.ک. صانعی، پیشین، ص 592همان، ص  - 9

 962نوربها، پیشین، ص  - 5
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 یعنصر معنوسوم: گفتار 
 

  عالوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید

 1ع باید میان عمل و مرتکب رابطه روانی وجود داشته باشد.قدر وا عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد.

 عنصر معنوی آن دسته از  «عمد» جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم بندی می شوند. جرایم بر حسب عنصر معنوی به

)غیر عمدی(  «جرایم خطایی»عنصر معنوی  «خطای جزایی»شناخته می شود و  «عمد»جرایمی است که اصطالحاً 

 2است.

 .یی که خارج از اراده بنابراین رفتارها 3در همه ی جرایم اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب عمل ضروری است

م.ا استناد ق. 512در همین راستا می توان به ماده مرتکب واقع می شود، مسئولیتی را برای مرتکب در پی نخواهد داشت. 

 او به صدمه و بخورد دیگری به و شود پرت زلزله و طوفان همچون قهری علل به و نزند سر او از فعلی اگر لكن...»نمود که مقرر می دارد

 نبوده سیل و زلزله همچون قهری علل حادثه، سبب که صورتی در...» همان قانون 515یا به موجب ماده  .«نیست ضامن کسی کند، وارد

 ..«..است دیه ضامن راننده باشد، راننده به مستند و
 

 عنصر معنوی در جرایم عمدیبند اول: 

 

  (معنوی در جرایم عمدی، عمد است. )قصد مجرمانهعنصر 

 4ارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است.عب عمد 

 .5مقصود از جرایم عمدی، جرایمی است توام با اراده که به وصف مجرمانه  مقید است و نه هر اراده ای به طور مطلق 

 عمداً»، «عالمانه و عامداَ »، «سوء قصد»، «سوء نیت»، « قصد»عباراتی مانند  قانونگذار قصد مجرمانه را تعریف نکرده اما با »

صل بر عمدی بودن جرایم البته نیازی به این کار نیست چرا که ا 6برای این منظور استفاده نموده است.« به عمد»و 

 ، جرایم غیر عمدی را مجازات می کند.حمصرّ و قانون گذار در برخی موارد محدود و است 
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 :اجزاء عمد *
 

 آگاهی )علم(لف( ا
 

ودن آن است. به عبارت معرفت فاعل هم به ماهیت و پیامدهای رفتار مجرمانه و هم به نا مشروع بمنظور از آگاهی در اینجا 

را باید بر این گذاشت که فاعل درک درست رفتار مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقاً رفتاری مرتکب دیگر، فرض 

 1نداشته باشد. ع و نه به حکم قانون جهلکه قانونگذار آن را منع کرده است. در یک کالم، فاعل نه به موضوشود 
 

  به حکم:علم  -1
 

  علم به حکم در اکثر نظام های حقوقی مفروض است. بنابراین هیچ کس نمی تواند با توسل به جهل خود نسبت به

قانون گذار ما نیز به تبعیت از اصل مفروض  2 در دادگاه از او پذیرفته نیست.قانون از خود رفع تقصیر نماید و چنین ادعایی 

البته این اصل به صورت  «.جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نیست»ق.م.ا مقرر می دارد  155در ماده بودن علم حکمی 

ورد حدود، علم به حکم را از شرایط در ممطلق نیست و در برخی موارد استثنائاتی نیز به آن وارد شده است. مثالً مقنن 

وه بر داشتن الدر جرایم موجب حد، مرتكب در صورتی مسئول است که ع»ق.م.ا مقرر می دارد  217 ادهمسئولیت کیفری می داند. م

ر منظور از وقوف مرتکب به حرمت شرعی رفتا .«علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیزآگاه باشد

حکم را به صرف احتمال صدق ادعای جهل به  همین قانون،از  218 ادهطرف دیگر م . ازهمان علم به حکم است ارتکابی،

 .یردسوگند می پذبدون شاهد و گفتار،

 ولی باز هم «جهل به حكم، رافع مسئولیت نیست»قانون اخیرالذکر بیان کرد  155در مورد سایر جرایم همان طور که ماده 

مگر اینكه تحصیل علم عادتاً برای وی ممكن نباشد یا ...»دائر بر پذیرش جهل به حکم پیش بینی شده است  ستثنائاتیا مواردی

 .«جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود

 

 

 
 

 

 3، مانع از مجازات نیست.میزان مجازات یانوع جهل به  : نکته
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 علم به موضوع : -2
 

 واقع می گردد. نی آموضوع آن چیزی است که جرم بر رو 

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

پس مقنن علم به موضوع را برای « باید قصد او در ارتكاب رفتار احراز گردد... الوه بر علم مرتكب به موضوع جرمتحقق جرایم عمدی ع

 روری می داند.تحقق جرم ض

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

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

هرگاه مرتكب، جهل به »ق.م.ا  291ماده  «ب»بند  در مورد جرم قتل، به موجب الً د. مثنمایمی  به غیر عمدی تبدیلاز عمدی 

قانون است به مجنی این  302موضوع داشته باشد مانند آنكه جنایتی را با عتقاد به اینكه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان یا افراد مشمول  ماده 

ضوعی قتل را از عمد به شبه عمد ب می گردد. در اینجا جهل موشبه عمد محسو ،«، سپس خالف آن معلوم گرددعلیه وارد کند

 .می کند( تبدیل )غیر عمد

 بی تأثیر است.  غیر عمدیدر جرایم جهل به موضوع : نکته
 

 ب( سوء نیت
 ا

 1عزم ارتکاب رفتاری که قانونگذار آن را منع کرده است.سوء نیت یعنی 

 سوء نیت عام -1

 لسوء نیت عام یعنی خواست انجام عم. 

  در جرایم مطلق، صرف خواست انجام عمل برای تحقق عمل ممنوعه کفایت می کند و نیازی به احراز نتیجه مجرمانه

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

 .نخواهد کرد کارمند ندارد و برگشت خوردن چک، سلب عنوان مجرمانه

  :سوء نیت خاص -2

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

  برای جرایمی که نتیجه خاصی در تعریف جرم منظور شده است، افزون بر سوء نیت عام، دادگاه باید حسب قرائن و

 در... »چنین است که ق.م.ا  144ماده مضمون  .2مایداوضاع و احوال، سوء نیت خاص مرتکب را در وقوع جرم احراز ن

 .«آن نیز باید محرز شود علم به وقوع یاقصد نتیجه جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، 
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 :( انگیزه پ

 

  در تحقق جرم  شامل نفع یا ذوق یا احساسی که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند، اصوالً داعی یا انگیزه

 1تاثیری ندارد.

با این همه قاعده عدم تاثیر انگیزه در تحقق جرم مطلق نیست. قانونگذار گاه در مواردی انگیزه ارتکاب جرم را جزو عناصر 

ق.م.ا محاربه کشیدن سالح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا  279تشکیل دهنده آن قلمداد کرده است. برای مثال در ماده 

هرگاه کسی با »آنها به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد تعریف شده است. در همین ماده در ادامه آمده است  ارعاب

به سوی یك یا چند شخص خاص سالح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سالح بكشد،  انگیزه شخصی

در این ماده مقنن فرض را بر این گذاشته است که مرتکب  .«شود، محارب محسوب نمیولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود

قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را ندارد بلکه مثالً به قصد تهدید و به انگیزه وصول مطالبات خود از 

تکب به کذب و نادرست بودن اظهار یا بدهکار به روی او سالح کشیده است. در جرم نشر اکاذیب نیز عالوه بر علم مر

اسناد و عمد او در فعل، به انگیزه یا داعی مجرم یعنی اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی توجه خاص نموده است و آن را 

 تشویش اذهان عمومی یایا  رهرکس به قصد اضرا»مقرر می دارد در این خصوص  ق.م.ا 698ماده  .2از شرایط تحقق جرم می داند

اعم از اینكه ازطریق مزبور به نحوی از » می داردذیل ماده مقرر وجود داشته باشد اما درباید ( تشویش قصد اضرار یا) «...مقامات

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

انگیزه این جرم می باشدکه برای تحقق جرم وجود آن ضروری  «قصد اضرار یا تشویش»رت صدر ماده ست و عباید نیجرمی مق

 است.
 

 : موارد استثنائی تاثیر انگیزه *
 

  3رد.مجازات تعزیری، تأثیر داانگیزه در تعیین 

 4جهات تخفیف مجازات تعزیری است. انگیزه شرافتمندانه از 

  5. نیز تأثیر دارد.، تعویق و.. قانگیزه شرافتمندانه در تعلی 
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 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

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

 

 .1تقصیر یا خطای کیفری عنصر معنوی جرایمی است که اصطالحاً غیر عمد نامیده می شود 

 

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

 و مهارت عدم غفلت، مسامحه،. است مباالتی بی و احتیاطی بی از اعم قصیرت »همان ماده  یو مطابق با تبصره «  تقصیر مرتكب است

 «.شودمی محسوب مباالتی بی یا احتیاطی بی مصادیق از مورد، حسب آنها، مانند و دولتی نظامات رعایت عدم

 

 امات دولتی و... غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظاهمال، مقنن از اصطالحاتی مانند مسامحه،  ، گاهاً در قوانین خاص

 استفاده شده که به استناد تبصره ماده اخیر، همه آن ها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می شود.
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(2دوم)حقوق جزای عمومیفصل   

:شامل  

  

)فاعل، شریک و معاون(مجرم  

مسئولیت کیفریشرایط    

مسئولیت کیفریموانع    
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 بزهکار: مبحث اول

 

  1بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که رفتاری مغایر با اوامر و نواهی قانون گذار انجام مرتکب می شود.

در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقیقی تردیدی وجود حقوق دانان اشخاص را به حقیقی و حقوقی تفکیک می نمایند. 

در خصوص اشخاص حقوقی، نظام کیفری ما هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری را تا پیش از قانون جرایم  ندارد اما

؛ به عنوان 1392پیش بینی   نکرده بود. نهایتاً این که مقنن با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال  1388رایانه ای مصوب 

ص حقوقی را مشروط به اجتماع یک رشته اوصافی دانسته یک قاعده کلی پذیرفت اما تحقق شرایط مسئولیت کیفری شخ

 2( به بیان آن پرداخته است. 143و ماده  21است که در دو ماده پر ابهام )ماده 

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای » :ق.م.ا مقرر می دارد 143ماده 

شود. مسؤولیت کیفری اشخاص  مرتكب جرمی در راستای منافع آنیا  به نامشخص حقوقی  انونینماینده قمسؤولیت کیفری است که 

 «.حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتكب جرم نیست

 

  کسی است که یا به موجب قانون و یا به موجب قرارداد اختیاراتی به او داده شده تا برای دیگری کار نماینده قانونی

 3ام دهد.یا کارهایی را انج

 4اعم از مادی و معنوی، احتمالی یا قطعی است. 143، جمع منفعت در ماده منافع 

 مفید این معنی است که مدیر، نماینده و یا  143، لفظی است که معنی آن دقیقاً مشخص نیست. ظاهراً عبارت ماده به نام

 5یا به حساب آن تالش کرده باشد. هر شخص حقیقی دیگر که سمت قانونی دارد در جهت جلب منفعت شخص حقوقی

  از ق.م.ا هم به مجازات اشخاص حقوقی اختصاص دارد که در فصل آتی به بررسی انها خواهیم پرداخت. 21ماده 

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

 

  1ل از او سر زده است.فاعل یا کننده به کسی اطالق می شود که فعاصطالح 

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

 «.مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتكب واقع شود»

 تلزف سزبب کسزی کزه اسزت آن جنایزت در تسزبیب» ق.م.ا: 516اصطالح مباشرت در مقابل تسبیب به کار می رود که به موجب ماده 

 آنكزه ماننزد شزدنمزی حاصزل جنایزت او رفتار فقدان صورت در که طوری به نشود جنایت مرتكب مستقیماً خود و کند فراهم را دیگری مصدومیت یا شدن

 «..ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی و بكند چاهی

 :ی شودمادی و فاعل معنوی تقسیم م فاعل جرم به فاعل* 

کسی است که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کامالً مطابقت دارد. مانند کسی که مال  فاعل مادی: ـ 1

دیگری را می رباید. فرقی نمی کند که عمل او مسقیماٌ )مانند کسی که دست ببرد و مال را از حرز خارج نماید( و یا با 

 ی را وسیله ای برای خارج کردن مال قرار دهد( که اصطالحاً مسبب نامیده می شودواسطه باشد )مثالٌ پرنده ای دست آموز

فاعل معنوی در برابر فاعل مادی کسی است که جرم را توسط دیگری مرتکب شود. فاعل معنوی را باید  :فاعل معنویـ 2

ورد و به همان اندازه از رفتار وی نسبت به فاعل مادی که بازو های اجرایی جرم محسوب می شوند، مغر و اندیشه به شمار آ

شخصی را برباید  توسط دیگریهرکس... شخصاً یا »ق.م.ا از کتاب تعزیرات که مقرر می دارد:  621بیمناک بود. مانند ماده 

 2که در این مقرره ربودن توسط شخصی دیگری را فاعل معنوی قلمداد می نمایند.« یا مخفی کند...

 یت فاعل معنوی در نظرگرفته استرا برای مسئولروش  2 مقنن:  

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

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

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

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

ا توسط ی برباید در مجازات فرقی نمی کندکه شخصاً همان فاعل معنوی است و توسط دیگری،ارتکاب این جرم که 

 دیگری.
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 گفتار دوم : شرکت در جرم

 همه رفتار به مستند جرم، و کند مشارکت جرمی اجرائی عملیات در دیگر اشخاص یا شخص با کس هر» ق.م.ا مقرر می دارد: 125ماده 

 جرم در شریك متفاوت، خواه شدبا مساوی آنان کار اثر خواه و نباشد خواه باشد کافی جرم وقوع برای تنهایی به یك هر رفتار خواه باشد آنها

 باشد نفر چند یا دو تقصیر به مستند جرم، چنانچه نیز غیرعمدی جرائم مورد در. است جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب

 «.است جرم آن مستقل فاعل مجازات آنان، از یك هر مجازات و شوندمی محسوب جرم در شریك مقصران،

 

 به طوری که رفتار هر یک خاص یدو یا چند نفر در اجرای جرم دست کم رت است از همکاریشرکت در جرم، عبا ،

 1سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و رفتار آنان را شرکت در جرم می نامند.

ون مجازات اما قانبود.  شدهشرکت در جرم محدود به جرایم تعزیری و بازدارنده  ،در قانون مجازات اسالمی سابق :نکته

 تعمیم داده است.جرایم تمام  را به این قید را حذف نموده و دامنه ی آن  جدید اسالمی

  هر چند کلی است و تمام جرایم را شما می شود اما احکام مجازات برخی از جرایم در خصوص  125البته حکم ماده

اعمال مجازات حدود، قصاص و ».م.ا: ق 125شرکت در جرم تابع قواعد خاص خود می باشد. به موجب تبصره ماده 

 2«.گیرددیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می

 البته امکان  شرکت در برخی جرایم منتفی است و ارتکاب آنها قائم به  فرد می باشد. مانند حد قذف، شرب خمر و 

نفر قابل تحقق می باشد و هیچ گاه به تنهایی قابل تحقق نیست  2می است که فقط با مداخله سب النبی. دسته دوم هم جرای

 3مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه. 

 

 * شرایط تحقق شرکت در جرم:

 4؛هرچند تاثیر مداخله آنها مهم نیست نفر در عنصر مادی جرم؛ 2مداخله حداقل  -1

 5؛جزعی از علت وقوع جرم باشد تار هر کدامرفیعنی ، مستند بودن جرم به عمل همه شرکا -2

؛ البته  در خصوص جرایمی که فروض غیر عمدی آنها نیز جرم انگاری علم و عمد همه شرکا ضروری است -3

گردیده است باید خاطر نشان شد که  رفتار مجرمانه می تواند از جانب یکی از شرکا عمدی و از جانب دیگری غیر 

ق.م.ا  369پیش بینی نگردیده است اما می توان در این خصوص به ماده  125د در ماده عمدی باشد. این موضوع هر چن
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 مورد حسب شرکا از یك هر به نسبت تواندمی دیگر، هرجنایت یا قتل»در باب شرکت در جنایات استناد نمود که مقرر می دارد: 

 «.باشد محض خطای یا عمدیشبه عمدی،

 .قابل تصور استمدی عمدی و غیر عشرکت در جرایم : نکته

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

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

شرط جرم  در شرکت درتبانی ) منوط به هیچ گونه توافقی نیست تحقق شرکت در جرم به طور کلی  :نکته

 1.(نیست

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

 .می گردد

مسئولیت کیفری شریک در جرم کامالً شخصی است و به هیچ نحو به مسئولیت کیفری شرکای دیگر ربطی ندارد. بنابراین 

رم می توان به تنهایی مورد تعقیب قرار گیرد. مانند آن که پدری با برادر خود مبادرت به سرقت اموال جهریک از شرکای 

ق.م.ا از حد معاف است اما برادر وی با احراز  268فرزند خود نماید که در این حالت، هرچند خود پدر طبق بند ج ماده 

 2سایر شرایط، مشمول حد خواهد بود.

ی تواند از جانب یکی از شرکا عمدی و از جانب دیگری غیر عمدی باشد. این موضوع هر چند در رفتار مجرمانه م: نکته

استناد نمود ق.م.ا در باب شرکت در جنایات  369پیش بینی نگردیده است اما می توان در این خصوص به ماده  125ماده 

 «.باشد محض خطای یا عمدیشبه عمدی، مورد حسب رکاش از یك هر به نسبت تواندمی دیگر، هرجنایت یا قتل»: دکه مقرر می دار
 

 گفتار سوم : معاونت در جرم
 :شوندمی محسوب جرم معاون زیر اشخاص»ق.م.ا مقرر می دارد :  126ماده 

 جرم وقوع موجب قدرت، از استفادهسوء یا فریب یا دسیسه با یا کند جرم ارتكاب به تحریك یا تطمیع، تهدید، ترغیب، را دیگری هرکس، -الف

 .گردد

 .دهد ارائه مرتكب به را جرم ارتكاب طریق یا کند تهیه یا بسازد را جرم ارتكاب وسایل هرکس -ب

 «.کند تسهیل را جرم وقوع هرکس -پ
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مالحظه می گردد که مقنن تعریقی در مورد معاونت ارائه نکرده و صرفاً مصادیقی از آن را ذکر نموده است که این 

 مصادیق حصری است.

معاون درجرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته و تنها در 

 1ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی )ولی متمایز از عنصر مادی نفس جرم(، با قصد مجرمانه همکاری داشته است.

 * شرایط تحقق معاونت :

فعل معاون در صورتی که فعل مباشر اصلی  ؛تحقق معاونت در جرم است ـ جرم بودن عمل فاعل از شرایط1

خودکشی در قوانین جزایی ما جرم محسوب نمی شود، بنابراین معاونت در  مثالً 2قانوناً جرم نباشد، قابل مجازات نیست.

 3خودکشی هم جرم نیست.

 126همه ی مصادیق مقرر در ماده  ؛در جرم( )برخالف شرکت معاونت در جرم تنها بصورت فعل واقع می شودـ 2

البته  4از طریق فعل قابل تحقق است. بنا براین ترک فعل و خوداری از عمل را نمی توان به عنوان معاون جرم مجازات کرد.

معاونت در جرایمی که عنصر مادی آنها به صورت ترک فعل می باشد قابل تحقق است. ما کسی که شوهر را به ندادن نفقه 

 5ک فعل از جانی مباشر( ترغیب یا تحریک )فعل از جانب معاون( می کند.زوجه )تر

جرم بودن فعل اصلی به تنهایی ؛ شروع به اجرای آن کرده باشدـ مباشر باید عمل مجرمانه را انجام داده یا 3

یه مقدمات را . به عبارت دیگر فاعل جرم تمام مراحل تهشرط تحقق معاونت نیست بلکه باید فعل مذکور به اجرا درآید

از سوی دیگر جرم شناختن رفتار  ا مسئولیت متوجه معاون گردد.ت پشت سر گذاشته و دست کم جرم را شروع کرده باشد.

معاون منوط به اجرای کامل آن است. اگر معاونت به هر دیلیلی صورت نگیرد یا متوقف بماند رفتار مذکور جرم نیست. زیرا 

   مگر اینکه رفتار معاون وع به جرم مجازات دارد اما شروع به معاونت مجازات ندارد.چنانکه مشهور است معاونت در شر

 6 فی نفسه جرم باشد.

ت وجود داشته باشد. رابطه علیّ جرم فاعل یعنی بین عمل معاون و؛ ـ عمل معاون باید در وقوع جرم مؤثر باشد4

اعل، مجنی علیه را با اسلحه به قتل برساند، معاون به دلیل مثال اگرچاقویی را برای کشتن دیگری به فاعل تحویل دهد اما ف

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

 194ماده  1گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره  - 1

 194ماده  13همان، زیر نویس شماره  - 9

 یا ای رایانه های رسانه ازطریق خودکشی در معاونت رایانه است که جرایم قانون 13 ماده «ب» بند البته در یک مورد معاونت در خود کشی جرم انگاری شده و آن  - 5

 .گردد می محسوب جرم داده، های حامل یا ابراتیمخ

 963؛ برای مشاهده نظر مخالف ر.ک. نوربها، رضا، حقوق جزای عمومی، ص 194ماده  5همان، زیر نویس شماره  - 6

 اگر»ل مال غیر است که به موجب آن قانون مجازات راجع به انتقا 1؛ در یک مورد معاونت از طریق ترک فعل قابل تحقق است و آن ماده 24اردبیلی، پیشین، ص  - 3

 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 معامله وقوع از مالک

؛ این موضوع همچنین با لزوم تقدم یا اقتران زمانی بین فاعل و معاون در تعارض «شد اهدخو محسوب جرم معاون ننماید تسلیم دولتی دیگر دوائر از یکی یا صلحیه یا

 است.

 194ماده  6؛ ههمسو با این نظر ر.ک گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره 24اردبیلی، پیشین، ص  - 4
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؛ به عبارت دیگر اعمال موخر بر ـ باید بین عمل معاون و فاعل تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد5

رم، مخفی کردن تبهکاران و بطور کلی کمک و مساعدت های پس از ارتکاب ارتکاب جرم مانند اخفای آثار و ادله ی ج

با این حال اعمال پس از وقوع جرم هر چند مرتبط با جرم اصلی باشد، ممکن است  1جرم معاونت به شمار نمی آید.

ز دوست خود برای مثال اگر شخصی مالی را ربوده و سپس برای حمل و نگهداری آن ا 2موضوع جرم مستقلی قرار گیرد.

مساعدت گیرد، فرد اخیر هرچند به دلیل عدم تقدم و اقتران زمانی معاون در سرقت نیست امابه عنوان جرم مستقل )ماده 

 پیش بینی گردیده است. 126تبصره ماده در  ی است کهق.م.ا از کتاب تعزیرات( قابل تعقیب خواهد بود. این شرط 662

لزوم مشارکت عالمانه در جرم اقتضاء می کند  قصد وجود داشته باشد.ـ باید بین معاون و فاعل جرم وحدت 6

که بین قصد معاون و افعالی که فاعل اصلی جرم مرتکب می شود وحدت کامل وجود داشته باشد. این خواست در تبصره 

البته منظور از  ت.یش بینی گردیده اسپ؛ «شرط است ...برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد »که با این عبارت  126ماده 

وحدت قصد این نیست که لزوماً توافق پیشینی بین معاون و مباشر وجود داشته باشد. بلکه همین اندازه که معاون مباشر 

اصلی جرم را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به وی یاری رساند وحدت قصد بین این دو به 

اگر ناظری در اثنای زد و خورد بین دو نفر چاقویی در کف یکی از طرقین قرار دهد که وجود آمده است. برای مثال 

دیگری را با این وسیله مجروح سازد عمل وی معاونت در ایراد ضرب و جرح است حتی اگر پیش از آن هرگز ضارب را 

ون خارج شود، در این خصوص ندیده و نشناخته باشد. با اسن حال اگر مرتکب جرم اصلی از حدود توافق ضمنی با معا

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به »مقرر می دارد:  126تبصره ماده 

که در این صورت اگر معاون وسیله ای را برای ایراد ضرب و جرح در  3.«شودتر محكوم میمجازات معاونت در جرم خفیف

قرار دهد ولی مباشر با همان وسیله مجنی علیه را به قتل برساند، معاون صرفاً به آنچه که بین وی و  اختیار مباشر

محکوم خواهد شد و نمی توان وی را معاون در قتل تلقی نمود. حال اگر مباشر مباشر مقصود بوده و محقق گردیده 

د، مثالً معاون وسیله ای را برای ارتکاب قتل جرمی را خفیف تر از آنچه که بین وی و معاون مقصود بوده مرتکب شو

در اختیار مباشر قرار می دهد اما مباشر به هر دلیلی فقط می تواند ایراد ضرب نماید، در این صورت که دقیقاً عکس 

پیش بینی گردیده است رخ داده که در فرض مذکور به نظر می رسد معاونت در حدود فعل  126آنچه در تبصره ماده 

ده قابل مجازات باشد چرا که محکوم نمودن معاون به معاونت در قتلی که رخ نداده است با اصول حقوقی انجام ش

 سازگار نخواهد بود.
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تبانی شرط  ،. بنابراین در معاونت هم، همانند شرکت در جرملزوم وحدت قصد به معنی لزوم تبانی نیست : نکته

 نیست.

معاونت در جرایم غیر عمدی محقق می توان دریافت، و مباشر  بین معاون از لزوم وجود وحدت قصد  : نکته

 1.نمی گردد
 

 * مجازات معاون جرم:
 

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

 .استخاص در قانون یا شرع برای معاون شده به تعیین نشدن مجازات 
 

 بند اول: وجود مجازات خاص در شرع یا قانون
 

 :شرع وجود مجازات خاص -1

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

همچنین  .یین شده استمجازات کورکردن تعدیگری او را بکشد، حبس ابد در نظر گرفته شده و برای دیده بان درقتل، 

ردء)کسی که در ضبط و حمل و نگهداری اموال کاروانیان به راهزنان کمک می کند( و طلیع )کسی که برای محارب 

دیدبانی می دهد( برخی از فروض معاونت در شرع است که عناوین خاص دارند که این دو در جرم محاربه یار و کمک 

 2راهزنان به حساب می آیند.

 ازات خاص در قانون:وجود مج -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

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

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

 وجود مجازات خاص در شرع یا قانونعدم  : دوم بند
 

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

 ـ در جرایم تعزیری: 1

                                                           
 194ماده  96؛ برای مشاهده نظری که معاونت را در جرایم غیر عمدی نیز قابل تحقق می داند ر.ک. گلدوزیان، پیشین، زیر نویس شماره 115اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 196اردبیلی، پیشین، ص  - 9
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 .شدخواهد محکوم  3یا  2حبس تعزیری درجه ه حبس دائم باشد معاون بیا  جرم ارتکابی سالب حیات( اگر مجازات الف

همان ماده،  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 

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

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

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

 

ـ در مورد سایر جرایم :2  

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

  6یا  5رجه حبس تعزیری د                         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.  درجه از مجازات تعزیری مقرر 2تا  1 ،اجرا نشود، مجازات معاون س یا عضواگر قصاص نف: نکته

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

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

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

، به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد مجرمانه شخص نابالغ معاونت نمایدهر کس در رفتار نکته: 

 2شد.

 قابل جنون، و صغر مانند شخصی جهات از جهتی به مرتكب مجرمانه، رفتار ارتكاب در هرگاه»ق.م.ا مقرر می دارد:  129ماده : نکته

مقصود  .«ندارد جرم معاون مجازات و تعقیب در تأثیری گردد موقوف  جهات، این از جهتی به او جازاتم اجرای یا تعقیب یا نباشد تعقیب

مذکور در ان ماده اوصافی است که کامالً شخصی است و فقط در مرتکب اصلی جرم جمع می باشد. « جهات»مقنن از 

ن( که موجب موقوفی تعقیب یا اجرای مانند عذرهای معاف کننده، مصونیت ها، علل اسناد ناپذیری )طفولیت، جنو

مجازات می شود. ولی جهات عینی که جرم بودن رفتارو وصف آن را تغییر می دهد بر عکس جهات شخصی بر سرنوشت 

 3معاون تاثیر می گذارد؛ مانند اسباب اباحه.

                                                           
 ق.م.ا از کتاب تعزیرات بدانیم. 419 ی ماده تبصره ناسخ را آن باید که است شده بینی پیش ق.م.ا199 ماده 9 درتبصره مورد این - 1

 ق.م.ا191ماده  - 9

 199اردبیلی، پیشین، ص  - 5
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 * سردستگی
 

  ،ات است.شخصی تشدید مجاز از کیفیاتسردستگی چه بصورت معاونت باشد چه بصورت شرکت 

 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 رتکابی اعضاءگروه از نوع حد،اگر جرم ا ـ شدیدترین مجازات معاونت درآن جرم خواهد بود،2

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.

 ه یا پس از نفر یا بیشتر است که برای ارتکاب جرم تشکیل شد 3گروه مجرمانه، گروهی نسبتا منسجم متشکل از  : نکته

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

 2ازماندهی یا اداره گروه مجرمانه.سر دستگی عبارت است از تشکیل، طراحی یا س : نکته

 

 : مسئولیت کیفریمبحث دوم 
 

 3مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری است.

تقصیری که فرد مرتکب شده است را به حساب وی گذاشت و سپس از وی حساب در قلمرو حقوق کیفری باید ابتدا 

خواست. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطالح حقوق دانان قابلیت انتصاب می نامند و آن را برخورداری فاعل از 

خود نیست و در قبال اوامر قدرت ادراک و اختیار تعریف کرده اند. بنابراین اگر مجرم مدرک و مختار نباشد مسئول رفتار 

 و نواهی مقنن تکلیفی ندارد.

از دیدگاه قانونی، برخورداری از صفاتی مانند عقل، بلوغ و اختیار شرط مسئولیت کیفری است. صفاتی که اگر فاعل حین 

ه است: ق.م.ا به این نحو پیش بینی گردید 141ارتکاب جرم فاقدان باشد مجازات وی منتفی است. این موضوع در ماده 

 «....مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتكاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد»

                                                           
 153ماده  1تبصره  - 1

 همان  9تبصره  - 9

 معین، محمد، فرهنگ فارسی، مسئولیت - 5
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مجازات هاست. به جرایم و این مطلب بیان گر اصل شخصی بودن  «.مسئولیت کیفری شخصی است»ق.م.ا:  141مطابق با ماده 

 .ب اعمال خواهد شدفقط در حق مرتک عبارت دیگر مجازات

 :1زمانی قابل تحقق است کهمسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر  : نکته

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

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

 :2یت کیفری دارد کهوقی زمانی مسئولاصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حق   :نکته

 الف ( نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا 

 ب ( در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.
 

 .3لیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیستمسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئو :نکته

 

 * شرایط تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری:

مقرراتی باشد که مسئول کیفری رفتار دیگری شخصا ملتزم به رعایت و اجرای آن بوده  رفتار ارتکابی، تخلف از نقض -1

 است.

 4 نقض مقررات عمدی نباشد. -2
 

 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 169ماده  - 1

 ق.م.ا 165ماده  - 9

 همان - 5

 161اردبیلی، پیشین، ص  - 6

 ق.م.ا 163ماده  - 3
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 لیت کیفریمسئوانع اسباب م: دومگفتار 
 

عواملی که شرایط مسئولیت کیفری را در مرتکب خدشه دار نماید تحت عنوان عوامل مانع مسئولیت کیفری شناخته می 

 گردد. این عوامل در فصل دومِ بخش چهارم از کتاب اول تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری پیش بینی گردیده است.

برخالف عوامل موجهه که کیفیاتی عینی وخارجی ند شخصی ودرونی)یفری،کیفیاتی هستلل رافع مسئولیت کع   :نکته

 هستند(

است ولی عمل همچنان جرم می باشد و مرتکب به دالیلی مجازات مجازات  معافیت از فع مسئولیت کیفری راثر   :نکته

 ( نونی عمل جرم نیستعنصرقاجرم به دلیل زوال در عوامل موجهه ) 1.نخواهد شد

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

 (ـ البته استثنائاتی هم وجود دارددر عوامل موجهه هم مسئولیت کیفری زایل می شود و هم مسئولیت مدنی ست. )برجا

ر حق مرتکبی که از علل رافع علل رافع مسئولیت کیفری به دلیل ویژگی شخصی و درونی بودن آن فقط د :نکته

 2است، تأثیر دارد و شامل حال شرکاء و معاونان نخواهد شد. برخوردار

 

  
                                                   

 
 

 بند اول : علل تام

 ـ عدم بلوغ1

  وغ شرعی است که به موجب ماده این معیار بر اساس بل سن معینی شروع می شود. زدر حقوق ایران مسئولیت کیفری ا

 «.سال تمام قمری است 9سال تمام قمری و در دختران  55سن بلوغ در پسران »ق.م.ا:  147

   و معاف از مجازات هستند لیکن این معافیت مانع از اتخاذ  .«افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند»ق.م.ا  146مطابق با ماده

 نخواهد بود. 221ماده  2و تبصره  148ماده تدابیر تامینی و تربیتی به موجب 

                                                           
 162اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 131همان، ص  - 9

 ـ علل تام: عدم بلوغ ، جنون ، اجبار1

 ـ علل نسبی: اشتباه ، خواب ، مستی2

     ریعلل رافع مسئولیت کیف
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 146مستفاد از ماده  ق.م.ا بلوغ از شرایط مسئولیت کیفری است و عدم آن 141بنابراین مالحظه می گردد که مطابق با ماده 

 مانعی برای تحمیل مسئولیت کیفری نیز خواهد بود. همان قانون
 

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

 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

 :نماید أخذ نیز 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 جلوگیری - 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، صالحیت 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»سال شمسی باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای   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  ام مقرر در به اقد    باشد               5تا  1اگر جرم تعزیری درجه  فرض اول :
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محکوم       «ث»الی  «الف»بندهای باشد             به یکی از اقدامات مقرر در  8تا  6اگر جرم تعزیری درجه  فرض دوم :

 خواهند شد.

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

 

 دی یا قصاص گردد:ابی حب ( اگر جرم ارتک
 

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

 گردد.

 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» قرر در بندهایم اقداماتاعمال

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

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

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

 1به طرفیت ولی او تقدیم شود. دادخواست باید

قائل به اعمال  جرم تعزیریسال شمسی نیز در صورت ارتکاب  18 تا 15نن در مورد اشخاص مق *

 ا ، پیش بینی شده است:ق.م. 88مجازات های خاصی می باشد که این مجازات ها در ماده 
 

 تا یک درجه تعزیر آنها قانونی مجازات که میجرائ 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

                                                           
 قانون مدنی 1914 و 1115 ماده با مطابق - 1
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 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 شتاده

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

 .است هشت

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

 نقدی جزای یا نگهداری مجازات 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 دمور حسب هفته آخر روز دو در تربیت و اصالح کانون

  اگر حرمت جرم ارتکابی یا ماهیت آن را درک جرم حدی یا قصاصسال 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.

 

 

 
 

 

ی که مقتضی را استعالم یا از هر طریق دیگردگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی دا :نکته

 2بداند، استفاده کند .
 

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

 

 : ساله( 15تا  8) در مورد اطفال  -1

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

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

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

 

 
 

                                                           
 ق.م.ا 21ماده  - 1

 ق.م.ا 21 ماده تبصره - 9

سال در صورت  11تا  11 مورد اشخاص بیش ازدر 

ا حد، اصل بر این ارتکاب جرم مستوجب قصاص ی

است که مجازات این جرایم اعمال می گردد مگر 

 اینکه

 نکنند درک را آن ماهیت یا ارتکابی جرم حرمت -1

 )یا(

 باشد داشته وجود شبه آنان عقلی کمال و رشد در -2
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 ساله( 18تا  15 بیش ازجوانان )در مورد نو -2

دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح »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 

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

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

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

 

 ـ جنون2
 

سوب هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم، دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون مح

 1می شود و مسئولیت کیفری ندارد.
  باشد تا مانعی برای مسئولیت کیفری  وجود، اختالالت روانی باید در حین ارتکاب جرم م149با توجه به تصریح ماده

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

  قرار موقوفی تعقیب صادر می 92مصوب ق.آ.د.ک  212اگر 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 گردد اما 

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

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

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

 . «گردد

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

 3عوای خصوصی را نیز شامل می گردد.دادرسی د

 

 در خصوص جنون متهّم سه  فرض وجود دارد: *

اگر فرد در حین ارتکاب جرم دارای اختالالت روانی یا به اصطالح قانونی، مجنون  جنون در حین ارتکاب جرم: -1

قابل تعقیب کیفری نمی باشد. ق.م.ا، این فرد از موانع مسئولیت کیفری برخوردار بوده و  149باشد چون برابر با ماده 

همان  371ق.آ.د.ک و قاضی دادگاه به استناد ماده  212بنابراین در صورت احراز چنین امری، قاضی دادسرا به موجب ماده 

                                                           
 ق.م.ا 162ماده  - 1

 ق.م.ا  133ماده  - 9

 139اردبیلی، پیشین، ص  - 5
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ق.م.ا اگر مجنون دارای حالت خطرناک باشد تا رفع این حالت در  151قانون قرار موقوفی صادر   می نماید و به استناد ماده 

  وصی نگهداری می شود.محل مخص

برای این فرض نسبت به نوع جرم ارتکابی واکنش های متفاوتی در قانون پیش  جنون قبل از صدور حکم قطعی: -2

 بینی شده است که تفکیک به بررسی آنها می پردازیم؛

دارند قائل به در حدود باید بین حدودی که جنبه حق اللهی دارند با حدودی که جنبه حق الناسی  جرایم حدی: الف(

تفکیک شد. تعقیب جرایم حدی واجد جنبه حق الناسی با جنون مرتکب در این فرض متوقف نمی شود اما اگر جرم 

 ادله آن که ق.م.ا( مگر 151ماده  1مذکور واجد جنبه حق اللهی باشد، جنون مانع تعقیب دعوای عمومی خواهد بود )تبصره 

 ق.آ.د.ک(. 13ماده  2کند )تبصره  اتهام رفع خود از توانستنمی نیز افاقه تحال در فرد که باشد نحوی به جرم اثبات

 151ماده  1در جرایم مستوجب قصاص جنون مرتکب مانع تعقیب نخواهد بود )تبصره  جرایم مستوجب قصاص: (ب

 ق.م.ا(.

 ق.م.ا(. 151ماده  1در این فرض جنون مرتکب مانع تعقیب مرتکب نخواهد بود )تبصره  پ( جرایم مستوجب دیه:

 صدور از پیش استناد نمود و جنون مرتکب 13ماده  2در جرایم مستوجب تعزیر باید به صدر تبصره  ت( جرایم تعزیری:

 در فرد که باشد نحوی به جرم اثبات دانست مگر اینکه ادله دادرسی و تعقیب افاقه، موجب توقف زمان تا قطعی را، حکم

 1ق.آ.د.ک(. 13ماده  2کند )تبصره  تهاما رفع خود از نتواند نیز افاقه حالت

ماده  1جنون مرتکب در مورد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تاثیری ندارد )تبصره ث( ضرر و زیان ناشی از جرم: 

 ق.م.ا(. 151

در فروض فوق می توان مالحظه نمود که جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم تعزیری و جرایم حدی واجد جنبه  :نکته

اللهی مانعی برای تعقیب مرتکب می باشد. نکته ای که باید به آن اشاره نمود این است که مقنن اعمال اقدامات تامینی حق 

 هرگاه»ق.م.ا اشعار می دارد  151)نگهداری در تیمارستان( را فقط به جرایم تعزیری محدود نموده است. همچنان که ماده 

 شود جنون به مبتال جرم وقوع از پس تعزیر موجب جرائم در یا باشد مجنون ارتکاب، حین در جرم مرتکب

 به باشد عمومی امنیت و نظم مخل وی بودن آزاد و ثابت متخصص، نظر جلب با مجنون خطرناک حالت و جنون چنانچه

ب جرم بنابراین برابر با مفاد این ماده اگر مرتک«. شودمی نگهداری مناسب محل در خطرناک حالت رفع تا دادستان دستور

ق.م.ا  151حدی حق اللهی بعد از ارتکاب جرم مبتال به جنون گردد نگهداری در تیمارستان و اعمال مقررات ماده 

 موضوعیت نخواهد داشت.

                                                           
 جرم، از ناشی زیان و ضرر همچنین و دیه و قصاص مانند دارد الناسی حق جنبه که هاییمجازات به نسبت»ق.م.ا مقرر است  133ماده  1در قسمت اخیر تبصره  - 1

حال سوال این است که آیا این موضوع در مورد تعزیرات نیز حاکم می باشد یا خیر و به عبارتی آیا جنون مرتکب در مجازات «. نیست رسیدگی و تعقیب از مانع جنون

اسی دارند همانند قصاص ، دیه و .. بی تاثیر می باشد یا نه؟ این در حالی است که مقنن هیچ تفکیکی بین جرایم حق اللهی و حق الناسی های تعزیری که جنبه حق الن

 د.ق.آد.ک کلیه جرایم را واجد جنبه حق اللهی می داند!!!! در این خصوص باید منتظر نظریات اساتید صاحب نظر بو 1به عمل نیاورده و از طرفی، ماده 
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فرض  2با عنایت بر مطالب پیش گفته می توان گفت جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی در  :نکته

 جرم حدی حق اللهی -2جرایم تعزیری  -1به شمار می رود: مانعی برای تعیب دعوای عمومی 

 1مشخص نیست که در این فروض با چه قراری تعقیب تا زمان افاقه متوقف خواهد شد!  :نکته

این فرض نیز همانند عارض شدن جنون پیش از صدور حکم قطعی، باید به جنون بعد از صدور حکم قطعی:  -3

 تفکیک مورد بررسی قرار گیرد؛

 ساقط حد شود جنون دچار قطعی حکم صدور از پس حد موجب جرائم از یکی مرتکب هرگاه ف(جرایم حدی:ال

 ق.م.ا(. 151ماده  1)تبصره . شودنمی

در این فرض جنون مرتکب مانع تعقیب نیست به طریق اولی مانع اجرای حکم هم نخواهد  جرایم مستوجب قصاص: (ت

 ق.م.ا(. 151ماده  1بود )تبصره 

 151ماده  1در این فرض نیز استدالل مندرج در بند ت )بند اخیر( حاکم می باشد )تبصره  مستوجب دیه: پ( جرایم

 ق.م.ا(.

 افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتال قطعی، حکم صدور از پس تعزیری، جرائم در علیهمحکومٌ هرگاه ت( جرایم تعزیری:

می  وصول علیه محکومٌ  اموال از که -مانند جزای نقدی –مالی  یهامجازات مورد در مگر میافتد؛ تعویق به حکم اجرای

 ق.آ.د.ک(. 513شود )ماده 

جنون مرتکب نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در  علی رغم اینکه عدم تاثیرث( ضرر و زیان ناشی از جرم: 

به قیاس اولویت، پس از صدور حکم  گردیده اما با توسل« رسیدگی و تعقیب»ق.م.ا محدود به مرحله 151ماده 1تبصره 

 قطعی نیز می توان جنون مرتکب را در مطالبه ضرر و زیان بی تاثیر دانست.

بنابراین جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی فقط در جرایم تعزیریِ غیر مالی، تا زمان افاقه، مانعی برای  :نکته

خواهد انداخت، مشخص « تعویق»قراری اجرای حکم را به اجرای حکم تلقی می گردد. این که مرجع کیفری با صدور چه 

 نگردیده است.

 

ـ جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم :1  

 

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

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

                                                           
 (.939به عقیده برخی از حقوق دانان در این فرض نیز باید قرار موقوفی تعقیب صادر گردد )آشوری، پیشین، ص  - 1
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       1ب ( اگر جرم حدی باشد

                                              

 پ ( اگر جرم مستوجب قصاص یا دیه باشد: مانع تعقیب و رسیدگی نیست.2

ـ جنون بعد از صدور حکم قطعی باشد :2  
 

علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور کومٌهرگاه مح»ق.آ.د.ک:  513مطابق با ماده الف ( اگر جرم تعزیری باشد: 

های مالی که از اموال حکم قطعی، مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازات

 .محکومٌ علیه وصول میشود

صورت جنون تا محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برد، در  -تبصره 

 «.شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه میشود بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری می

 ؛ حد ساقط نمی گردد.151ماده  1مطابق با تبصره   ب ( اگر جرم حدی باشد:

قیب و رسیدگی نیست، بعد از مانع تع 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
 

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

 وانع مسئولیت کیفری است.مسئولیت کیفری است. بنابراین اجبار و اکراه، از م

اختیار در مفهوم جزایی در شمار عناصر مسئولیت کیفری است و در لغت به معنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار 

 3به اراده ی خویش تعریف شده است.

ود یعنی از ایمی که خالف نامیده می شرسلب اراده در همه ی جرایم اعم از عمدی، غیر عمدی و خطایی و آن دسته از ج

 4عدم رعایت نظامات دولتی ناشی می گردد صادق است.

                                                           
 133 ماده 1 تبصره - 1

 همان - 9

 معین، محمد، فرهنگ فارسی، اختیار - 5

 199اردبیلی، پیشین، ص  - 6

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

 ب و رسیدگی نیست.ـ  حق الناسی باشد : مانع تعقی2
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هرگاه کسی در اثر اکراه غیر قابل تحمل، مرتكب رفتاری شود که طبق قانون »ق.م.ا ، در رابطه با اکراه چنین مقرر می دارد  151ماده 

فاعل جرم محكوم می شود. در جرایم موجب حد و تعزیر، اکراه کننده به مجازات جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد.در جرایم موجب 

 «.قصاص طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد

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

 مسئولیت کیفری خواهد بود.

  ،1رضا می باشد.حالتی است که در آن مرتکب فاقد اکراه 

   ،2حالتی است که در آن مرتکب فاقد قصد و اراده می باشد.اجبار 

بیرونی با منشا                                                 

مادی اجبار                           

درونیبا منشا                               اجبار          

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

درونی            مانع مسئولیت کیفری نیست.با منشا                                                                    

 

یرونی یا قوه قاهره امری است خارج از مرتکب و غیر مربوط به او، اجبار مادی ب :رونیـ اجبار مادی با منشاء بی1

 3چندانکه تحت تاثیر آن هر انسانی بی انکه قادر به مقاومت در برابر آن باشد ناگزیر از ارتکاب بزه می گردد.

انی دارد. اجبار در ارتکاب جرایم عمدی به سختی متصور است اما در ارتکاب جرایم غیر عمدی و خطایی مصادیق فراو

به طوفان و سیل مانند قهری عوامل اثر بر نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو بین برخورد هرگاه»: ق.م.ا که مقرر می دارد 531مانند ماده 

 4«.است منتفی ضمان آید، وجود

لت ها بیماری گاه نیز ممکن است اجبار علتی مستند به خود فاعل باشد. یکی از این ع :ـ اجبار مادی با منشاء دورنی2

آن را در شمار عذر های موجه به صراحت پیش بینی کرده است. به  82است که قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 

همان قانون نظامیانی که به علت بیماری بیش از مدتی که در قانون مقرر شده غیبت داشته باشند و یا نتوانند  76موجب ماده 

 د های مربوط معرفی نمایند فراری محسوب نخواهند شد.در مهلت های قانونی خود را به نها

فشار الزام آور دیگری است که در صورت غلبه ممکن است انطباق وضع انسان را با قوانین ممتنع سازد. در اینجا خواب نیز 

ن است. مقصود ارتکاب جرم در حالت خواب نیست بلکه تاثیر خواب در ایفای تکالیف مقرر در قانون است که مانع از آ

                                                           
 195از اردبیلی، پیشین، ص ؛ به نقل 195گرجی، ابوالقاسم، حقوق جزای عمومی اسالم، ص  - 1

 همان - 9

 196اربیلی، پیشین، ص  - 5

 همان - 6
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قانون اخیر الذکر اگر نگهبان نیروهای مسلح که مراقبت و حفاظت محل یا منطقه ای به او واگذار  44مثالً به موجب ماده 

 1شده بر اثر خستگی مفرط و کم خوابی در حین نگهبانی مغلوب خواب گردد تکیلف از وی ساقط است. 

ونی هنگامی مانع مسئولیت کیفری است که اوالً؛ قابل تحمل نباشد و اجبار مادی خواه منشا بیرونی داشته باشد خواه منشا در

 2دوماً؛ معلول خطای خود فاعل به حساب نیاید.

اجبار معنوی بیرونی که در حالتی می توان از آن به اکراه یاد کرد عبارت  :معنوی ) اکراه ( با منشاء بیرونیـ اجبار 3 

 .تهدید یا خوف یا تحریک شدید و یا تلقین دار کردن دیگری به ارتکاب جرم باااست از و

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

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

 3ی می تواند از جهات تخفیف مجازات )که منحصر به تعزیرات می باشد( محسوب گردد.تحت شرایط
 

مجازات اکراه کننده : *  
 

 4شد.اکراه شونده از مجازات معاف و اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد  :ـ در جرایم موجب تعزیر1

 :ـ در جرایم موجب حد2

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

 ق.م.ا( 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  فریمسئولیت کی

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

 ـ در جرایم موجب قصاص :3
 

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

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

 5می گردد. 

                                                           
 193همان، ص  - 1

 194همان، ص  - 9

 113اردبیلی، پیشین، ص  - 5

 ق.م.ا 131ماده  - 6

 ق.م.ا 593ماده  - 3
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  1به هر علت به حبس ابد محکوم نشود، به مجازات معاون در قتل محکوم می شود.اگر اکراه کننده  :نکته

 2است. شخص اکراه کنندهدر این فرض مقنن قائل بر اجرای قصاص بر  در جنایت بر عضو               ب ( اکراه

 

 فرض دوم : اکراه شونده جنایتی را بر روی خودش انجام داده است.

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  این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود، نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبهه عمدی

 .«پرداخت دیه محکوم می گردد
 

 نسبی رافع مسئولیت بند دوم : علل
 

  ـ اشتباه :1

اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن است و آن عبارات 

 3است از تصور خالف انسان از واقع، چنانکه امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم پندارد.

یت کیفری است که بنابراین هر انسانی که در ماهیت و اوصاف رفتار ارتکابی مشتبه باشد و یا علم یا آگاهی از شرایط مسئول

نتوانسته باشد از دستور مقنن آگاهی یابد مقصر شناخته نمی شود. اشتباه آدمی جلوه ای از این نا آگاهی است که توجه 

ه جهل و اشتباه به یک میزان در تقصیر موثر نیست و در انسان را از واقعیت امور دور می سازد و پیامدهایی دارد. با این هم

 4همه احوال از مرتکب رفع مسئولیت نمی کند.

قائل  ثار متفاوتی را برای آن* علمای حقوق اشتباه را به حکمی و موضوعی تقسیم بندی نموده و آ

 هستند:
 

راین ببنا ،«م مانع از مجازات مرتكب نیستجهل به حك»ق.م.ا  155مطابق با ماده  اشتباه یا همان جهل حکمی :( الف

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

     

 

                                                           
 ق.م.ا 594ماده  - 1

 ق.م.ا 599ماده  - 9

 115اردبیلی، پشیین، ص  - 5

 همان - 6

 یا ـ تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد.1

 جهل به حکم شرعا عذر محسوب گردد. ـ 2

 استثنائات پذیرش جهل به حکم از سوی مرتکب
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 1، مانع از مجازات مرتکب نیست.جهل به نوع یا میزان مجازات :نکته

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

 2مسئولیت متوجه مرتکب نخواهد بود.

 :ب( اشتباه موضوعی

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

این  اشتباه موضوعی به هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکی می شود مشتبه باشد. اصل کلی بر این است که

چنین اشتباهی به ظاهر بی تاثیر  جرایم غیر عمدیزایل می کند ولی در جرایم عمدی اشتباه عنصر روانی را در 

 بی تأثیر است(. شبهه موضوعی درجرایم غیرعمدی) 3.است

 

اصوال باعث عدم تحقق جرم می شوند.                                                                  

در جرایم عمدی                                 

جهل موضوعی جنایت شبهه عمدی است )بند ب  در صورت  در مورد جنایت،            جهل موضوعی                              

     (291ماده                                                                  

 

در جرایم غیر عمدی : تأثیری ندارد.                                

 

 هویت، در اشتباه علت به کسی اگر»ق.م.ا مقرر می دارد:  294اشتباه در هویت تاثیری در مسئولیت کیفری ندارد. ماده  :نکته

 محسوب عمدی جنایت اشند،نب قانون این( 302)ماده مشمول هردو نظر مورد فرد و علیهمجنی   که صورتی در شود دیگری بر جنایتی مرتكب

 .شودمی
 

 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.       در صورت تقصیر قاضی 

               خسارت متوجه دولت است.       در غیر فروض فوق 

                                                           
 ق.م.ا 133تبصره ماده  - 1

 ق.م.ا 919ماده  - 9

 088اردبیلی، پیشین، ص  -3 
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ـ خواب 2  
 

ارتکاب جرم در خواب چه در خواب طبیعی و چه در خواب تلقینی به دلیل سلب اراده در برابر نیروی قوی به بعضی از 

 حالت های اجبار شباهت دارد.انسان در حالت خواب درک و شعور ندارد و حرکات او در خواب در اختیار وی نیست.

ی از او سر بزند که طبق قانون جرم باشد و یا بر اثر حرکت و غلتیدن جنایتی به دیگری وارد کند پس اگر در خواب رفتار

 1مسئولیتی متوجه او نیست. 

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

 «.ی شود، عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کندم با علم به اینكه در حال خواب یا بیهوشی مرتكب جرمنمی گردد مگر اینكه شخص 

تبصره  اما. خواب یا بیهوشی خطا محسوب می شودجنایت در حال ق.م.ا  292مطابق با بند الف ماده   :نکته

       موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب اگر مرتكب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً» ماده اخیر مقرر  می دارد

 .«می گردد
 

 ـ مستی3
 

مستی عبارت است از حالتی که از مصرف مسکر مانند شراب، خمر و ... در انسان پدید آید. مقنن مصرف مسکر را اعم از 

 ق.م.ا( 264)ماده  2 این که مست کند یا نکند جرم شناخته است.

  3ی جزء موانع مسئولیت کیفری نیست.مستاصل بر این است که 

  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 به کلی مسلوب االراده شده باشدحین ارتکاب جرم، 

 (شد

 جرم مورد نظر نیز و  به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده استواد مذکور اگر مصرف م

هم مجازات مصرف مواد این نوع مستی تعمدی است که . )ت هر دو جرم محکوم خواهد شدمجازا، به واقع شود

 .(مسکر و هم مجازات جرم ارتکابی اعمال خواهد شد

 

 

                                                           
 061اردبیلی، پیشین ص  -0 

 066همان، ص  -2 

 ق.م.ا 136ماده  - 5
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 (3فصل سوم ) حقوق جزای عمومی 

 ل:شام

 

 مجازات ها و انواع آن

 مجازات های جایگزین 

 کیفیات مخففه و مشدده

 تعویق صدور حکم

 تعلیق صدور حکم

 آزادی مشروط

 عوامل سقوط مجازات ها

 

 

 

 

 

 مبحث اول: مجازات ها
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 به سه دسته تقسیم بندی می شوند در یک تقسیم بندی مجازات ها

 

 گفتار اول: مجازات های اصلی

انون گذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. برای هر جرم ق

این مجازات ها اصلی اند از این حیث که ضمانت اجرایی امر ونهی قانون گذار به شمار می آیند و تابع مجازات دیگری 

 1نیستند.

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

 .بررسی می گردد

 

 مجازات های اصلی برای اشخاص حقیقی : -1

 

  2مجازات های اصلی به چهار دسته تقسیم بندی می شوند

 

 3.«، تعیین شده استدر شرع مقدسنوع، میزان و کیفیت اجرای آن ، موجبمجازاتی است که » :حد 

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

جنایت عمدی در و یا  منافع و اعضاء نفس، بر جنایت غیرعمدی، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد 5اعم از مقدر و غیرمقدر :دیه

 6.شودمقرر می نبه موجب قانو مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد

نقض مقررات یا  محرمات شرعزیدر موارد ارتكاب  موجب قانونبهقصاص یا دیه نیست و ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد  :تعزیر

                                                           
 44، ص 5اردبیلی، پیشین، ج  - 1

زدارنده از عداد مجازات های مصرح در ق.م.ا سابق مالحظه می گردد که مجازات های با 19ق.م.ا جدید و مقایسه آن با ماده  16ق.م.ا. با عنایت به ماده  16ماده  - 9

 قانون مجازات اسالمی اخیر التصویب نسخ گردیده اند.
 ق.م.ا 13ماده  - 5

 ق.م.ا پیش بینی شده است. 662و دیه غیر مقدر در ماده  661ق.م.ا؛ دیه مقدر در ماده  14ماده  - 6
 ق.م.ا پیش بینی گردیده است. 662و  661تعریف مربوط به دیه مقدر و غیر مقدر به ترتیب در مواد  - 3

این در «! به موجب قانون»استناد نموده اما در تعریف دیه اشعار می دارد « شرع مقدس»ق.م.ا. این تعریف واجد ایرادی بدین شرح می باشد که در تعریف حدود مقنن به  19ماده  - 4

ر حال ممکن است این موضوع مورد توجه طراحان سوال آزمون های مختلف باشد که در این صورت عین حالی است که مقادیر دیه نیز در شرع مقدس پیش بینی گردیده است. در ه

 عبارات  مندرج در قانون هر چند که واجد ایراد نیز یاشد مالک خواهد بود.

 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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 موجب قانونبهگردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احكام تعزیر تعیین و اعمال می حكومتی

 دهد:شود. دادگاه در صدور حكم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میعیین میت

 ،انگیزه مرتكب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتكاب جرم -الف

 ،بار آنگستره نقض وظیفه و نتایج زیان، شیوه ارتكاب جرم -ب

 ،اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم -پ

 5.مرتكب 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  19مقنن در ماده  :نکته

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

 

                                                           
 ق.م.ا  11ماده  - 1

 زات های تعزیریمجا

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 55101110111جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ) -

 (ریال1011101110111میلیارد )یک

درجه 

3 

 حبس بیش از ده تا پانزده سال -

 (36101110111جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ) -

 ریال (55101110111ریال تا پانصد وپنجاه میلیون )

درجه 

4 

 حبس بیش از پنج تا ده سال  -

 (ریال تا سیصد و18101110111)جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون -

 (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 )

 محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال -

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

 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 زشالق ا -

 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  -

 حداکثر تا مدت پنج سال

مایه برای اشخاص حقوقی ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سر -

 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 )

 ده تا سی ضربه شالق از یاز -

 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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  و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات  مجازات شدیدترها، درصورت تعدد مجازات»ق.م.ا مقرر می دارد  19ماده  2تبصره

مجازات درجه هفت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد یك از بندهای هشتمالک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ ات حبسمجازشدیدتر، 

سال حبس و تا  سهشش ماه تا  ،ق.م.ا از کتاب تعزیرات 592مطابق با ماده  رشامثال مجازات جرم برای  .«شودمحسوب می

ق.م.ا تطبیق نماییم درخواهیم یافت که نسبت به مجازات حبس  19را با ماده ضربه شالق می باشد. اگر این مجازات ها  74

قرار می گیرد که در این صورت و با استناد به تبصره فوق  6و نسبت به مجازات شالق داخل در درجه  5داخل در درجه 

 )که شدیدتر می باشد( خواهد بود. 5مجازات این جرم، جرم تعزیری درجه 

  کارگیری در ارتكاب جرم بط اشیاء و اموالی که در ارتكاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن بهض» :ق.م.ا 19ماده  5مطابق با تبصره

( این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که 255( خارج و در مورد آنها برابر ماده)20و بند )ب( ماده) -59ماده  -بوده است از شمول این ماده

 .«های متعارف زندگی محكوم و افراد تحت تكفل او مستثنی شودشود باید هزینهادر میحكم به مصادره اموال ص

 

 مجازات های اصلی برای اشخاص حقوقی : -2

 

  و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت  اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی استدر مسؤولیت کیفری

مسؤولیت کیفری . شود ای منافع آن مرتکب جرمیبه نام یا در راستشخص حقوقی  نماینده قانونیکیفری است که 

 1.اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

  ( این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم 543درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده)» :ق.م.ا 21مطابق با ماده

 :این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیستشود، موارد زیر محكوم میاز  یك تا دو موردبار آن به ارتكابی و نتایج زیان

 ،انحالل شخص حقوقی -الف

 ،مصادره کل اموال -ب

 ،ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -پ

 ،کثر برای مدت پنج سالطور دائم یا حدابرای افزایش سرمایه بهممنوعیت از دعوت عمومی -ت

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

 ،جزای نقدی -ج

 .«هاوسیله رسانهانتشار حكم محكومیت به -چ
 

 درعمومی غیر دولتی و یا  حقوقی دولتی در مورد اشخاص مجازات موضوع این ماده» :تبصره ماده اخیر نیز مقرر می دارد :نکته

 .«شود، اعمال نمیکننداعمال حاکمیت می مواردی که
                                                           

 ق.م.ا 165ماده  - 1

http://www.ekhtebar.com


 عباسزاده خرالدینف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقوق جزای عمومی 

70 
 

 

مبلغی است که  برابر حداکثر چهار و حداقل دو برابر اشخاص حقوقیمیزان جزای نقدی قابل اعمال بر » ق.م.ا: 21مطابق با ماده  :نکته

 «.شودوسیله اشخاص حقیقی تعیین میدر قانون برای ارتكاب همان جرم به
 

 :شود که زمانی اعمال میو مصادره اموال آن انحالل شخص حقوقی » ق.م.ا: 22 به موجب ماده :نکته

 یا    وجود آمدهبرای ارتكاب جرم، به -5

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

 مجازات تکمیلیگفتار دوم: 

شش تا درجه حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجهرا که به  فردی تواندمیدادگاه »تکمیلی ق.م.ا در خصوص مجازات های  23ماده 

های مجازاتاز  مجازاتیك یا چند به  ویمتناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات محكوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون،  یك

 ...«.تكمیلی زیر محكوم نماید

 به تنهایی مورد حکم  1.می گرددبه آن افزوده  که در تکمیل مجازات اصلیتی گفته می شود به مجازا مجازات تکمیلی(

 قرار   نمی گیرند(

، منع از اقامت در محل یا محلهای معین ، اقامت اجباری در محل معین»اعم از   23انواع مجازات های تکمیلی مقرر در ماده 

. به این معنی که دادگاه نمی تواند بر اساس این قانون، مجازات حصری است « و ... منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

 2تکمیلی از نوع دیگری تعیین نماید.

 )هم نوع مجازات و هم مدت آن( 3مجازات تکمیلی باید همانند مجازات اصلی در دادنامه قید گردد. :نکته

اعمال مجازات های تکمیلی برای استنباط می گردد که  23مقرر در ماده « دادگاه می تواند...»با توجه به قید  :نکته

  4.اختیاری است دادگاه

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

 

                                                           
 41اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 42همان، ص  - 9

 همان - 5

 ق.م.ا 95ماده  -  6

 حدود -1

 قصاص -2

  6تا  1ی درجه جرایم تعزیر -3
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 مجازات های تکمیلی در این جرایم قابل اعمال است  

 

 1رد، اما در قلمرو مجازات های تعزیری درجه با این که جرایم حدود و  قصاص فقط در فروض عمدی مصداق دا :نکته

این محکومیت ممکن است در جرایم غیر عمدی نیز مصداق داشته باشد از این رو در جرایم )تعزیری( غیر عمدی نیز  6تا 

 1 .دادگاه می تواند به صدور مجازات تکمیلی مبادرت ورزد

ثیری بر محکومیت تعلیقی ندارد زیرا این اصوالً  تخفیف تا تعلیق اجرای حکم )مجازات اصلی( تا :نکته

به منظور پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از جامعه اتخاذ می شوند، مگر در مواردی  اقدامات)مجازات های تکمیلی(

 2خاص.

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

در این صورت فقط مجازات اصلی اجرا خواهد  اید همجنس مجازات اصلی باشد.مجازات تکمیلی نب :نکته

 4.شد

 

 ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مجازات تکمیلی

 
 

 

  ( الزامی است و با پیشنهاد قاضی اجرای حکم مجازات تکمیلی اعمال مقررات فوق )تشدیدق.م.ا  25مطابق با ماده

 خواهد بود.
 

 

 
 

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

                                                           
 42اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 91همان، ص  - 9

واهد شد، مانند 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 95ماده  1تبصره  - 5

 ق.م.ا از کتاب تعزیرات. 911سال مقرر در ماده  3تا  1ممنوعیت از رانندگی به مدت 
( 33،333،333) میلیون پنجاه از چک متن در مندرج مبلغ چنانچه»قانون صدور چک استناد نمود که مقرر نموده:  9ق.م.ا؛ در این مورد می توان به بند ج ماده  95ماده  9تبصره  - 6

در این ماده ممنوعیت از داشتن دسته چک به صورت مجازات «. شد خواهد محکوم سال دو مدت به چک دسته داشتن از ممنوعیت و سال دو تا سال یک از حبس به باشد بیشتر ریال

، یکبار دیگر مرتکب را از این حقوق اجتماعی «تجارت اسناد اصدار ویا چک دسته داشتن از منع»ق.م.ا  95اصلی پیش بینی گردیده است حال دادگاه نمی تواند به موجب بند ج ماده 

 95ر همجنس دیگر در ماده د. بنابراین چون این مجازات تکمیلی از جنس مجازات اصلی است صرفاً مجازات اصلی اعمال خواهد شد ولی با این حال مجازات های تکمیلی غیمحروم نمای

 می توانند اعمال گردند.

 .به مدت مجازات تکمیلی افزوده می شود تا یک سوم 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

در  زات تکمیلیمجا کاهش مدتیا  لغوامکان 

 صورتی وجود دارد که

 که  وجود دارد                        
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 گفتار سوم: مجازات تبعی

یا  پس از اجرای حكم، جرائم عمدیدر  محكومیت قطعی کیفری» ق.م.ا در خصوص مجازات های تبعی مقرر می دارد: 25ماده 

 :کندعنوان مجازات تبعی محروم میاز حقوق اجتماعی بهده محكوم را ، در مدت زمان مقرر در این ماشمول مرور زمان

 های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حكم اصلیهفت سال در محكومیت به مجازات -الف

فی بلد و حبس علیه باشد، نسال در محكومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی  سه  -ب

 تا درجه چهار

یا کمتر از آن باشد و حبس  علیهمجنی   سال در محكومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه دو -پ

 «.درجه پنج

 

  1از آثار مترتب بر محکومیت به مجازات اصلی است.مجازات تبعی 

 ق.م.ا پیش بینی گردیده است. 26ت که مصادیق آن در ماده مجازات تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی اس 

 2در دادنامه قید نمی شوند. هیچ گاه مجازات های تبعی :نکته

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

 )جرایم غیر عمدی فاقد آثار تبعی است( فقط جرایم عمدی واجد آثار تبعی است. :نکته

 ساله است که نسبت به جرایم مختلف متفاوت خواهد بود. 7و  3، 2واعد مجازات های تبعی م :نکته

محکوم علیه در زمان اجرای حکم  25ماده  3مجازات تبعی بعد از اجرای مجازات اصلی اعمال خواهد شد و مطابق با تبصره 

 3اصلی نیز از حقوق اجتماعی محروم است.

 :وجود ندارد و اعمال آن بر حسب نوع و میزان جرایم خواهد بودمجازات تبعی در همه جرایم  :نکته
 

                                                           
 99اردبیلی، پیشین، ص  - 1

 همان - 9

یح باشد چرا که به تصریح مقنن اعمال مجازات های تبعی منحصر به اجرای حکم نیست و در برخی موارد ؛ البته این مطلب نمی تواند مطلقًا صح93همان، ص  - 5

 ممکن است اصالً مجازات اجرا نشود مانند شمول مرور زمان. 

 سالب حیات  -

 حبس ابد  -
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 هایبه مجازات قطعی هفت سال در محکومیت  (الف

 

 قطعی به مجازات های سال در محکومیت سه  (ب

 

 

 قطعی به مجازات هایسال در محکومیت  دو (پ

 

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

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

 2محکومیت کیفری اطفال فاقد آثار تبعی است. :نکته

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

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

 3.بیش از دو سال شود

 

 

 مواعد شروع مجازات های تبعی 

 

 

 

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

                                                           
 ق.م.ا 93ماد  9تبصره  - 1

 ق.م.ا 23ماده  - 9

 ق.م.ا 19ماده  - 5

 (25) ماده  اجرای حکماز تاریخ  -

 )همان( شمول مرور زماناز تاریخ  -

 ( 25بند الف ماده  ؛)در جرایم سالب حیات و حبس ابدتاریخ توقف حکم، از  -

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

 (25ماده  3تبصره 

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

 قطع عضو -

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

 علیه باشدمجنیٌ

 نفی بلد -

 4تا درجه  1درجه حبس  -

  شالق حدی   -

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

 کمتر از آن باشد 

 5حبس درجه    -
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 1شوند. ، از خدمت منفصل میا قانونحکم یتکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در  مجازات

( این قانون 25عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده)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 

 2شود.طور دائمی محروم میحقوق مزبور به

 

 مبحث دوم: نحوه تعیین و اعمال مجازات ها

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

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

 

 و معافیت از مجازات گفتار اول: موارد تخفیف
 

 

 

 بند اول: معاذیر قانونی 

 

معاذیر قانونی معافیت از مجازات به صورت حصری در قانون پیش بینی گردیده اند و هر کجا تاثیر بگذارند مانع از اجرای  

 3ق.م.ا از کتاب تعزیرات. 631، 114، 518، 517مجازات می گردند. مانند ماده 

ده از مجازات این است که وقتی در دادگاه اقامه گردند قاضی را به پذیرش آن مجبور می کنند اثر معاذیر قانونی معاف کنن

و صرفاً باعث معافیت از مجازات می گردند ولی وصف مجرمانه را زایل نمی دارند. در این صورت امکان اعمال اقدامات 

 4 تامینی وجود دارد.

بر خالف معاذیر قضایی که فقط در تعزیرات امکان اعمال آنها وجود معاذیر قانونی محدود به جرم خاصی نیست. ) :نکته

 دارد(

معاذیر قانونی تخفیف دهنده موجباتی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات مرتکب تخفیف 

دارد عذر قانونی  می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است و قاضی تکلیف به اعمال آن

 5ق.م.ا از کتاب تعزیرات. 554، 585، 521تخفیف دهنده نام دارد. مانند مواد 

                                                           
 ق.م.ا 94ماده  1تبصره  - 1

 .اق.م 94ماده  9تبصره  - 9

 036-033اردبیلی، پیشین،صص  -3 

 036همان، ص  -4 

 042ادربیلی، پیشین، ص  -5 
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 .فقط محدود به موارد منصوص است معاذیر قانونی )اعم از معاف کننده و تخفیف دهنده( -1

 (  برای دادگاه الزامی است.اعمال معاذیر قانونی )اعم از معاف کننده و تخفیف دهنده -2

 

  ضایی: معاذیر قدومبند 

 

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

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

 . )بر خالف معاذیر قانونی که الزامی است(1است اختیاریی دادگاه  اعمال کیفیات مخففه برا   :نکته

 . )بنابراین شامل حدود، قصاص و دیات نمی شود( 2است جرایم تعزیریاعمال کیفیات مخففه محدود به   :نکته

 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 متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف  همکاری مؤثر -ب

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

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

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

 منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آنکوشش متهم به -ج

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

 جرم وقوعمعاون در  یاریک مداخله ضعیف ش -ح

 

 4دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. :نکته

توانـد بـه موجـب دادگـاه نمیبینی شده باشـد، هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش :نکته

 5.همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد

                                                           
 ق.م.ا 59ماده  - 1

 همان - 9

 است. نموده بینی پیش را مخففه جهات ا،.م.ق 51 ماده در مقنن - 5

 ق.م.ا  51ماده 1تبصره  -  6

 مصدوم راننده هرگاه مذکور موارد تمام در»ق.م.ا از کتاب تعزیرات که مقرر می دارد  912ماده  9 ق.م.ا؛ مثاًل اگر دادگاه یک بار به استناد تبصره 51ماده  9تبصره  - 3

 کند 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 جهت  51ماده « ج»مجازات مرتکب را تخفیف دهد، دیگر نمی تواند به ستناد بند « نمود خواهد رعایت او یدرباره را تخفیف اتمقرر دادگاه

 است دوباره مجازات را تخفیف دهد )اصطالحًا گفته می شود به یک سبب نمی توان دوبار تخفیف داد( اما به جهات دیگر امکان پذیر است.
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 اعمال کیفیات مخففه منع شده است:  در برخی موارد دادگاه از :نکته

یا بیشتر از آن باشد، مقررات  مشمول مقررات تکرار جرمسه فقره محکومیت قطعی چنانچه مرتکب دارای  -1

 1.شودنمیتخفیف اعمال 

   دادگاه داشته باشد  محکومیت قطعی به اتهام سرقتسه فقره در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق  -2

 .2مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید جهاتتواند از نمی

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

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

 از استمداد یا و درمانی مراکز به مصدوم دنرسان 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 مورد

 3.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 تواند می

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

 4از تخفیف منع شده است(

 5جزای نقدی ناشی از قاچاق کاال قابل تخفیف نیست. ) حبس آن قابل تخفیف می باشد( -6

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

 

  در تعدد جرم
 

 

  جرم تکراردر 

 

                                                           
 ق.م.ا 152تبصره ی ماده  - 1

 ق.م.ا 444تبصره ی ماده  - 9

 ق.م.ا  912ماده   - 5

 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداری. 3ماده  4و همچنین تبصره  9؛ تبصره ماده 1ماده  1نگاه کنید به تبصره   - 6

 99مورخ  319رای وحدت رویه   - 3

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

 .تخفیف دهد حداکثر

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

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

 تخفیف دهد حداکثر

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

 تخفیف دهد
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تا ها را ، مجازاتتواند درصورت احراز جهات تخفیفمیادگاه ر مورد جرایم ارتکابی توسط اطفال دد :نکته

 1.ی تبدیل نمایدبه اقدام دیگرو 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 فعلی :نکته

 تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه -الف

 تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار -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 دیگرازاتتقلیل سایر مج -ت
 

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

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

 اه اختیاری استبرای دادگمعافیت از مجازات   -1

 امکان پذیر است هفت و هشتهای درجهجرائم تعزیری  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( احراز مرتکب مجرمیت ابتدا باید -4

 شود اصالح می مرتکب،نیز اجرای مجازات م عدتشخیص 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(شاکی گذشت   -7

 باشد شدهجبران 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  اختصاص داده است

                                                           
 ق.م.ا  25ماده   - 1
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 نماید.زات جایگزین حبس تبدیل می را به مجا

 های جایگزین حبس عبارت ازمجازات: 

اجرای احکام به  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 ) نرایگاخدمات 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 )جزای نقدی روزانه  -4

 3(گرددول میاجرای احکام وص

 محرومیت از حقوق اجتماعی -5

 :شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس 

 گذشت شاکی   -1

 وجود جهات تخفیف  -2

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

 دیده و سایر اوضاع و احوال، بزه

 ،4با موارد مندرج در بند قبلی در حکم خودجازات مورد حکم تصریح به سنخیت و تناسب م -4

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

 تعذر اجرای مجازات کند تا درصورت دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می

 .6مجازات حبس اجراء شود ،داخت جزای نقدیعجز از پریا  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. نشده آن بعد از رفع مانع اجراء میاجراء
                                                           

 ق.م.ا 15ماده  - 1

ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز »ماده اخیر  1به استناد تبصره ق.م.ا؛  16ماده  - 9

تواند به بیش از یک خدمت دادگاه نمی»همان ماده  5اد تبصره و به استن« محکوم شودمتعارف نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش 

 .«شودنامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع میعمومی مقرر در آیین

 .«ف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نمایدمحکوم موظ»ق.م.ا؛ همچنین به موجب تبصره همان ماده  13ماده  - 5

 ق.م.ا 46تبصره ماده   - 6

 همان  - 3

 ق.م.ا 93ماده   - 4
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 1.شودگردد مجازات اصلی اجراء می متوقف کردن مجازات ایجاد

 می اعمال مجازات های جایگزین حبسموارد الزا* 

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

 2گردند.حبس محکوم می

جای حبس به به ماه حبس است نود و یک روز تا ششآنها 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

 3:از اجرای آن پنج سال نگذشته باشدشرح زیر باشند و 
 

 

 بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به   (الف

 

 

 

 ی به ک فقره سابقه محکومیت قطعی  (ب

 

 

سال گذشته باشد، سابقه محکومیت به مجازات های فوق، مانعی برای اعمال مجازات  5اگر از تاریخ اجرای حکم  :نکته

 جایگزین حبس ایجاد نخواهد کرد.

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

 .4گردندمی

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

 .5به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند

 ختیاری اعمال مجازات های جایگزین حبسموارد ا *

                                                           
 ق.م.ا 19ماده   - 1

 ق.م.ا 43ماده   - 9

 ق.م.ا 44ماده   - 5

 ق.م.ا 93ماده   - 6

 ق.م.ا 41ماده   - 3

 حبس تا شش ماه -1

 ریالده میلیون  بیش ازی نقدی جزا -2

 )با هر میزان(شالق تعزیری   -3

 شش ماه بیش ازحبس  -1

 حد  -2

 قصاص -3

 پنجم دیهیک بیش ازپرداخت   -1
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سـال حـبس تا یک  ز شش ماهبیش اکه 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

 1ممنوع است. حبس 

 2.حبس باشددو سال مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از  کهمرتکبان جرائم غیرعمدی   -2

 اعمال مجازات های جایگزین حبس موانع *

 3های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.اعمال مجازات  -1

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

 4جایگزین حبس است.

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

)در همه موارد، مجازات قانونی مالک می باشد نه مجـازت  5تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.سال، دادگاه نمی

 تعیین شده به وسیله دادگاه(

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

 

 

  6برای امکان تخفیف مجازات جایگزین حبسشرایط الزم 

 

 

  7شرایط الزم برای امکان تشدید مجازات جایگزین حبس

 

 

                                                           
 ق.م.ا 49ماده   - 1

 ق.م.ا 41ده ما  - 9

 ق.م.ا 91ماده   - 5

 ق.م.ا 99ماده   - 6

 ق.م.ا 95ماده   - 3

 ق.م.ا 13ماده   - 4

 ق.م.ا 11ماده   - 9

رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصالح رفتار  -1

 .وی باشد

امکان پذیر  برای یک بارتخفیف مجازات جایگزین حبس  -2

 است.

             بقیه مدتحبس، کاهش میزان تخفیف مجازات جایگزین  -3

 است. تا نصف آن

 .برای دادگاه اختیاری استتخفیف مجازات جایگزین حبس  -1
 .از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نمایدمحکوم  -1

دوم به مجازات مورد یک چهارم تا یک برای بار نخستدادگاه  -2

 .شودحکم افزوده می

 .گرددء میمجازات حبس اجرا، در صورت تکرار -3
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 .تخفیف یا تشدید مجازات جایگزین به پیشنهاد قاضی اجرای احکام خواهد بود :نکته

 

 تشدید مجازات :سومگفتار 

نموده و دادرس به محض احراز آن آنها را به سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی هستند که قانون گذار تعیین 

حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. کیفیات مشدده یا به صورت خاص 

است که برای جرمی معینی پیش بینی گردیده است و یا به صورت عام است که به عنوان قاعده کلی در کلیه ی جرایم 

 اید. از جمله کیفیات مشدده عام یکی تعدد و دیگری تکرار جرم است.صدق می نم

 

 

 تقسیم بندی کیفیات مشدده

 

 

 بند اول: کیفیات مشدده خاص 

. 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 مشخصاست جهات تشدید مجازات خاص، کیفیاتی 

 نوعی کیفیات مشدده  الف(

کیفیات مذکور وقایعی است  خارجی که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدت و خطرناکی آن می افزاید، و به تبع 

ق.م.ا ازکتاب  652سلح باشد مطابق با ماده مثالً اگر سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق م 1آن مجازات تشدید می شود.

همان قانون موجب  621تعزیرات، مجازات مرتکب تشدید می گردد. یا اگر آدم ربایی با وسیله نقلیه باشد مطابق با ماده 

مه تشدید مجازات خواهد شد. در جرایم غیر عمدی هم امکان تشدید وجود دارد. مثالً اگر راننده مست بوده یا فاقد گواهینا

از قانون اخیر الذکر مجازات مرتکب تشدید              718باشد یا از محل های عبور ممنوع رانندگی نماید و ...  به استناد ماده 

 می گردد.

                                                           
 070اردبیلی، پیشین، ص  -0 

 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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 شخصی کیفیات مشدده  ب(

ا پیداوصاف بزهکار اعم از مباشر، معاون و شریک جرم بستگی از ایت جهت شخصی نامیده می شوند که به این کیفیات 

مثالً به موجب تبصره ماده  کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفت باشد. .می کند

 527ق.م.ا در صورتی که فاعل تفخیذ غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. یا به موجب ماده  236

یا فارغ التحصیلی و سایر مصادیق مندرج در ماده از طرف  ق.م.ا از کتاب تعزیرات جعل مدارک اشتغال به تحصیل

 کارمندان دولتی موجب تشدید مجازات خواهد بود.

 بند دوم: کیفیات مشدده عام

بلکه  همراه شوند، باعث تشدید مجازات می شوند. جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست جرمیاوصافی هستند که با 

 اوصاف عبارت است از تعدد و تکرار جرم.این . عموم جرایم را شامل می گردد

 الف( تعدد جرایم

جرم عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری  تعدد

 قطعی رسیده باشد.

 تعدد جرم از کیفیات مشدده ی عام محسوب می گردد. :نکته

 ورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.قواعد تعدد جرم در جرایم مختلف بص

 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(.اصل بر تعدد مجازات استرض تعدد جرایم، در جرایم حدی، در ف نکته :

 مگر در موارد زیر :
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)اگر هم نوع جرم و هم نوع مجازات ها  1 .مجازات آنها یکسان باشد و نیزدر مواردی که جرائم ارتکابی  -1

، مجازات زنای غیر محصنه صد ق.م.ا 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  224مطابق با ماده  مجازات زنای به عنف یا اکراه -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 اجراء 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  .5گرددت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء میچنانچه قذف، نسب

جرم و مجازات آنها واحد است اما قانون گذار معتقد به اعمال قاعده جمع مجازات هاست. در این مورد هم باید قائل به 

شوندگان هر کدام از قذفیک لفظ قذف نماید چند نفر را به 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

 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

 : 6ابتدا حد اجرا می شود مگر اینکه

دی درست راست مجنی علیه را قطع نموده که مجازات آن قصاص همان حد محل قصاص را از بین ببرد )مثالً فر 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

                                                           
 ق.م.ا 159ماده  - 1

 ق.م.ا 159ماده  1تبصره  - 9

 همان 9تبصره  - 5

 همان 5تبصره   6 -

 همان 6تبصره  - 3

 ق.م.ا 155ماده  - 4
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) مثالً اگر شخصی برای بار دوم مرتکب جرم قوادی شود که  موجب تأخیر در اجرای قصاص گردداجرای 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 

جب تاخیر در اجرای قصاص می شود، گردد ، چون اجرای مجازات تبعید مو 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 

 ی یا موجب تاخیر در اجرای آن گردد، فقط مجازات قصاص اجرا خواهد شد(اجرای حد محل قصاص را منتف

 شودمی اجراء حدی مجازات دیه، به تبدیل یا گذشت یا قصاص اجرای فوری مطالبه عدم صورت در. 

) قاعده  اصل بر تعدد مجازات است، با جرایم تعزیری ا قصاصیدر فرض تعدد جرایم حدی  :نکته

اجرای تعزیر مقدم می  در موارد زیر که اجرا می شود مگر قصاص  یا دا حدجمع مجازات ها( و ابت

 :1شود

 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،  جرم تعزیری باشد

که اگر قذف نسبت به  مگر در حد قذف، گرددشود و مجازات تعزیری ساقط میمجازات حدی محکوم می

 .شودوم میمرتکب به هر دو مجازات محکشخصی و دشنام به دیگری باشد، 

 تعدد در جرایم تعزیریدوم:  بند

 

 تعدد در جرایم تعزیری به دو دسته تقسیم می شود 

 
 

 . تعدد معنوی یا اعتباری1
 

                                                           
 ق.م.ا 153ده ما - 1

 تعدد معنوی -1

 

 

 تعدد مادی -2
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مقصود از تعدد معنوی یا اعتباری جرایم، شمول چند وصف جزایی بر فعل با ترک فعل واحد است. به این معنی که گاه 

از قوانین کیفری محسوب گریده و به نظر چنین می رسد که جرایم متعددی  فعل یا ترک فعل واحد نقض چندین ماده

ارتکاب یافته است. برای مثال در سرقت کتیبه ی منقوش که سارق برای ربودن آن ناگزیر از کندن و تخریب آن شده 

ه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمان»ق.م.ا  131به استناد ماده 1است.

  .«شودمحكوم می
 

بنابراین جرایم حدود، قصاص و دیه از شمول این ماده خارج هستند اما  حکم این ماده ناظر به جرایم تعزیری است. :نکته

 132اده م 2این به این معنی نیست که تعدد معنوی در جرایم مذکور غیر ممکن است. درباره جرایم مستوجب حد تبصره 

 هم راستای در حدی جرم چند یا دو چنانچه» با این مضمون که .ق.م.ا دقیقا به امکان تحقق تعدد در این گونه جرایم اشاره می کند

در خصوص .«شودمی اجراء لواط مجازات تنها که لواط هنگام در تفخیذ مانند شود؛می اجراء اشد مجازات فقط باشند، واقعه یك در و

 2 ق.م.ا استناد نمود. 546و در خصوص دیات به ماده  296ان به ماده جنایات می تو

جرم باشد، یکی تعزیری و دیگریمستلزم قصاص یا دیه یا حدی باشد حکم قضیه چیست؟ اگر فعل واحد واجد دو عنوان 

جرایم تعزیری و مقنن در این مورد قائل به تعدد مادی و جمع مجازات ها گردیده است. نمونه ای از این مورد در خصوص 

وه بر مجازات الهرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید ع»...  ق.م.ا از کتاب تعزیرات است که مقرر می دارد: 639حدی ماده

 3«.مذکور به حد قوادی نیز محكوم می گردد
 

 * مصادیقی از تعدد معنوی عبارت اند از:
 

اده چند نفره، فقط یک مجازات اعمال می گردد نه بیشتر چون از ترک انفاق افراد خانواده )برای ترک انفاق یک خانو -1

 مصادیق تعدد معنوی است(.

 )جعل و کالهبرداری تعدد مادی است( 4استفاده از سند مجعول و کالهبرداری -2

 5نداشتن گواهینامه در حین رانندگی و تحقق قتل یا صدمه بدنی غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی -3

  6به میزان کم جهت استعمال د مخدرخرید و نگهداری موا -4

 
 

                                                           
 079اردبیلی، پیشین، ص  -0 

 113همان، ص  - 9

 082همان، ص  -3 

قانون تشدید مجازات مرتکبین  0ماده  2در خصوص استفاده از سند مجعول و شروع به کالهبرداری مقنن قائل به جمع مجازات ها گردیده است )تبصره  -4 

 ارتشا ، اختالس و کالهبرداری(

 91مورخ  451رای وحدت رویه  - 3

 0374مورخ  6372/7نظریه  -6 
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 . تعدد مادی یا واقعی2

ه هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد وصفی را ارارتکاب آنها درب رایم ارتکابی به شرطی که در فواصلج

 پیدا می کند به نام تعدد مادی. البته تشخیص رفتار مادی متعدد همیشه کار آسانی نیست؛ برای مثال :

 1ی چند فقره رسید و چند اجاره جعل نماید بزه متعدد محسوب است.اگر کس 

  اگر کارمندی از سه نفر در ان واحد رشوه گرفته باشد این تقارن زمانی موجب عدم رعایت مقررات تعدد جرم نخواهد

 2بود.

 زه متعدد کسی که غله موجد در انباری را در طرف چند روز سرقت نماید چون محل سرقت و نوع مال یکی است ب

 3محسوب نمی گردد.

  اگر کارمندی یک مبلغ منتها در چند نوبت از کسی رشوه بگیرد تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه مزوبر موجب تعدد

 4جرم نخواهد شد

 تعدد مادی در جرایم تعزیری:الف( 

 5 فرض تعدد مادی  در جرایمی که مجازات آنها: -1

 

 

 الف( دارای حداقل و حداکثر باشد

 

 

 ب( دارای حداقل و حداکثر نباشد

 

                                                           
 دیوان 2از شعبه  0307مورخ  2731حکم شماره  -0 

 دیوان 8از شعبه  0338مورخ  1091حکم شماره  -2 

 دیوان 2از شعبه  0321مورخ  0288حکم شماره  -3 

 دیوان 1از شعبه  0309مورخ  469حکم شماره  -4 

 ق.م.ا 156ماده  - 3

جرائم دادگاه برای هر یک از : جرم نباشد 3جرایم ارتکابی بیش از  .1

اجرا  قابلولی فقط مجازات اشد  کندمیحداکثر مجازات مقرر را حکم 

 بود.خواهد 

را از جرایم مجازات هر یک دادگاه : جرم باشد 3جرایم ارتکابی بیش از  .2

بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه 

 و مجازات اشد اجرا خواهد شد. نماید، تعیین مینصف آن تجاوز نکند

مجازات مقرر  تا یک چهارمدادگاه : جرم نباشد 3بیش از جرایم ارتکابی  .1

 .قانونی به اصل مجازات هر جرم اضافه می کند

مجازات مقرر  تا نصفدادگاه جرم باشد:  3جرایم ارتکابی بیش از  .2

 . مجازات هر جرم اضافه می کند قانونی به اصل
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علی رغم عدم تصریح ماده، در مواردی که مجازات ها دارای حداقل و حداکثر نیست هم، مجازات اشد قابل اجرا  :نکته

 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 مجازات»چنین اظهار نظر می کند که  ول و شروع به کالهبرداریاستفاده از سند مجع

 به کننده شروع باشد، جرم نیز شده انجام عمل نفس که درصورتی و بود خواهد مورد همان در مقرر مجازات حداقل

 ول وکالهبرداری تعدد معنوی است!این در حالی است که استفاده از سند مجع 1«.می شود محکوم نیز جرم آن مجازات

  ها با هم و نیز این مجازات اعمال نمی گردد. 8و  7مقررات راجع به تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه

 2گردد.های تعزیری درجه یک تا شش جمع میبا مجازات

  شود تعدد جرم، اعمال نمیعنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،  5ماده  2)مثالً به موجب تبصره  گردد.و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می

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(134گردد و مشمول ماده آن تبصره محکوم می 

 ب( تعدد مادی در حدود

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم  »ق.م.ا مقرر می دارد:  132در جرایم حدی ماده 

 «.ها یكسان باشد ارتكابی و نیز مجازات آن

 پ( تعدد مادی در جنایات

 و شود علیهمجنی   قتل و متعدد جنایات موجب عمدی، متعدد ضربه های با کسی اگر»این خصوص مقرر می دارد:  ق.م.ا در 299ماده 

 مرتكب باشند، نداشته نقشی قتل وقوع در برخی و شود قتل موجب هاجنایت از برخی چنانچه باشد، عمدی جنایات تعریف مشمول نیز قتل

 «....شودمی محكوم است، نداشته قتل در تأثیری که هاییجنایت دیه یا وعض قصاص به مورد، حسب نفس، قصاص بر عالوه

 تعدد مادی در جرایم مستوجب دیهت( 

 در که مواردی مگر است آنها تداخل عدم و دیات تعدد بر اصل جنایات، تعدد در» ق.م.ا مقرر داشته است: 538در این خصوص نیز ماده 

 «.است شده مقرر آن خالف قانون این

                                                           
 ون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداریقان 1ماده  9تبصره  - 1

 ق.م.ا 156ماده  6تبصره  - 9
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 عدد جرایم مستوجب حد با جرایم مستوجب قصاص:ث( ت

. لكن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از شودمیها جمع در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات»ق.م.ا:  133به استناد ماده 

قصاص یا گذشت یا تبدیل به  بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای

 «.شوددیه، مجازات حدی اجراء می

 :مستوجب قصاصجرایم ج( تعدد جرایم تعزیری با جرایم حدی یا 

ها جمع در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازات»ق.م.ا در این باره مقرر داشته است:  135ماده 

الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجزب تزأخیر اجزرای حزد شود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقمیو ابتداء حد یا قصاص اجرا 

 «.گرددنیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می

م درصورتی کزه جزرم حزدی از جزنس جزر»استثنایی که در این مورد وجود دارد تبصره ماده اخیر الذکر است که مقرر می دارد: 

شزود و تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتكب فقط به مجزازات حزدی محكزوم می

گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشزد، مرتكزب بزه هزر دو مجزازات محكزوم مجازات تعزیری ساقط می

 «.شودمی

 جرایمار ب( تکر

وصف احوال کسی است که به موجب حکم قطعی الزم االجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری تکرار جرم 

 1یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است.

 

 * شرایط تحقق تکرار جرم در حدود:

 

 شود و  سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد که کسی  -1

 است( یحدمجازات )الزمه تحقق تکرار در جرایم حدی، اجرای هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد،  -2

 .حد وی در مرتبه چهارم اعدام است -3

بنابراین تکرار جرایم حدی در صورتی که نوع جرم یکسان باشد، تاثیری در مجازات ندارد. مثالً شخصی که مرتکـب جـرم 

ضربه شالق در حق وی اجـرا خواهـد  81اجرا شده مجدداً مرتکب همان جرم شود، همچنان  شرب خمر شده و مجازات آن

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. 

                                                           
 091اردبیلی، پشیین، ص  -0 
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تکب چهار فقره جرم شرب خمر شـده کـه الزمه اعمال مجازات اعدام اجرای احکام سابق می باشد. بنابراین اگر شخصی مر

 در مورد او اجرا خواهد شد.   -ضربه شالق 81 –مجازات هیچ یک از آنها اجرا نشده باشد، فقط یک حد 

 :در برخی موارد مقنن شرایط خاصی را برای تکرار جرم در حدود پیش بینی کرده است 

 ق.م.ا  : 278مثال حد سرقت به استناد ماده  .1

 اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه -الف

 در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. -ب

 در مرتبه سوم، حبس ابد است. -پ

 است هر چند سرقت در زندان باشد.در مرتبه چهارم، اعدام  -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 میهفتاد و پنج ضربه شالق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می

 و پنج ضربه شالق است. برای زن فقط هفتاد

 

 * شرایط تحقق تکرار جرم در تعزیرات:
 

 )حکم محکومیت پیشینی باید ماهیتاً تعزیری باشد(شود، تعزیری از درجه یک تا شش  جرایمیکی از  مرتکب هر کس -1

 )بر احکام غیر قطعی از حیث تکرار جرم هیچ گونه اثری بار نیست( در مورد وی صادر شده باشد، حکم قطعی -2

تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یـک تـا  از -3

 باشد( 6تا  1درجه  و از )شباهت جرم ارتکابی جدید به جرم سابق مالک نیست اما باید تعزیری شش دیگری گردد،

حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم به میزان تشدید در صورت تکرار جرم تعزیری مشخص شده  و مرتکب   -4

 شود.می

اجرای حکم محکومیت اول برای تحقق تکرار جرم در  تعزیرات مالک نیسـت بلکـه حتـی اگـر بر خالف حدود،  :نکته

 جرم اول مشمول مرور زمان شده باشد در صورت ارتکاب جرم تعزیری جدید، مقررات تکرار جرم اعمال خواهد شد.

 اعمال نمی شود. 8و  7ت تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه مقررا  :نکته

 شود.مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی  :نکته

اینکه تکرار جرم در جرایم عمدی یا غیر عمدی موجب تشدید است تصریحی نشده است. اما به نظر می رسد   :نکته

 .عمدی باشدمحدود به جرایم 
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موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساساً محکومست نخستین را محو و اثار آن را می زداید. از این رو، چون دیگر 

 1محکومیتی وجود نداردو یا هیچ هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست احکام تکرار جرم شامل جرم جدید نمی شود.

 تا میانگین حداقل و حداکثر              از واجد حداقل و حداکثر باشد -1                                          

 تا نصف آن تقلیل می دهد            فاقد حداقل و حداکثر باشد -2                                

 تا میانگین حداقل و حداکثر                 دارای حداقل و حداکثر باشد-1                              

 تا نصف مجازات مقرر تقلیل میدهد.             ثابت یا فاقد حداقل و حداکثر باشد -2                              

 : تعویق صدور حکمچهارمگفتار 

نظور اصالح رفتار و یعنی به تاخیر انداختن اجرای مجازات با نظر دادگاه صادر کننده حکم قطعی و به م صدور حکمتعویق 

 2باز اجتماعی کردن بزهکار.

 امکان پذیر است. 8و  7، 6درجه  تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری    :نکته

 تعویق صدور حکم برای دادگاه اختیاری است   :نکته

 نیست( به تعویق تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم است ) دادسرا مجاز    :نکته

صدور حکم با مالحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب  تعویق   :نکته

 ارتکاب جرم گردیده است خواهد بود

 .سال است 2ماه تا  6مدت تعویق صدور حکم    :نکته

     

     

                                           

     

                                                           
 099اردبیلی، پیشین، ص  -0 

 214اردبیلی، پشین، ص  -2 

 مجازت تخفیف
 در تکرار جرایم

 مجازت تخفیف
 در تعدد جرایم

کمشرایط تعویق صدور ح  
 (ق.م.ا 41ماده )

 ود جهات تخفیفوج -1

 پیش بینی اصالح مرتکب -2

 جبران ضرر و زیان، برقراری ترتیبات آن -3

 فقدان سابقه کیفری موثر -1

 اخذ تعهد کتبی -5
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 1.مورد اطفال و نوجوانان تمام جرایم تعزیری با رعایت مقررات  وجود داردامکان تعویق صدور حکم در    :نکته

 

 کتباً تعهد می دهد مرتکب جرم نشود و اوضاع و احوال او داللت بر ارتکاب جرم نکند.  ساده: .1                              

 ه دستور ها و تدابیر مقرر به وسیله دادگاه را رعایت کند.عالوه بر شرایط تعویق سادمراقبتی:  .2                              

 

 خواهد بود )الزامی است(ق.م.ا  42تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مندرج در ماده    :نکته

 ق.م.ا باشد. )اختیاری است( 43تعویق مراقبتی می تواند همراه با دستورات مندرج در ماده     :نکته

 :2قارتکاب جرم در مدت تعوی *

  

 قصاص                  

 قرار تعویق لغو می شود.  موجب دیه عمدیجنایات  ارتکاب جرم در مدت تعویق

 7تعزیر تا درجه           

 

 : 3ضمانت اجرای عدم انجام دستورات در مدت تعویق * 

 می گردد. تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر برای بار اول : -1

 تعویق لغو خواهد شد. برای بار دوم: -2

 .در صورت لغو قرار تعویق و صدور حکم امکان تعلیق وجود ندارد   :نکته

 مددکار هایگزارش دادگاه، دستورهای اجرای به مرتکب پایبندی میزان به توجه با تعویق مدت گذشت از پس   :نکته

 4.کند می اقدام کیفر از معافیت حکم صدور یا کیفر تعیین به مورد حسب دادگاه مرتکب، وضعیت مالحظه نیز و اجتماعی

 (ق.م.ا 47) ماده .در برخی جرایم امکان تعویق صدور حکم وجود ندارد   :نکته

                                                           
 ق.م.ا 26ماده  - 1

 ق.م.ا  66ماده  - 9

 همان - 5

 ق.م.ا 63ماده  - 6

 انواع تعویق
 ق.م.ا( 41)ماده 
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 مجازات لیق: تعپنجمگفتار 

اگر  عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفری های تعزیری محکوم شده است تا تعلیق اجرای مجازات

چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نشود و از دستورات دادگاه تبعیت نماید محکومیت وی کان لم 

 1یکن تلقی گردد.

 2.امکان پذیر است  8الی  3درجه  در جرایم تعزیری تعلیق اجرای مجازات   :نکته

 .اختیاری استبرای دادگاه تعلیق اجرای مجازات    :نکته

 .تعلیق اجرای مجازات می تواند نسبت به کل مجازات یا قسمتی از آن باشد    :نکته

 3.سال است 5تا  1مدت تعلیق اجرای مجازات     :نکته

در تعلیق  .تعلیق اجرای مجازات می تواند ضمن صدور حکم یا پس از آن یا در حین اجرای مجازات باشد    :نکته

زات سپری شده باشد. دادستان، قاضی اجرای حکم یا خود محکوم علیه می مجا یک سوماجرای مجازات پس از اجراء باید 

 4توانید درخواست تعلیق نمایند.

 41ماده  شرایط مقرر درتعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم خواهد بود )  :نکته

 (ق.م.ا

 5.ی باشدتعلیق اجرای مجازات می تواند بصورت ساده یا مراقبت   :نکته

 (اخذ تعهد کتبیتعلیق ساده با رعایت مقررات تعویق ساده خواهد بود )   :نکته

مقررات تعویق مراقبتی خواهد بود ) عالوه بر اخذ تعهد کتبی همراه با اعمال دستورات و تعلیق مراقبتی با رعایت   :نکته

 تدابیر خواهد بود(

مدت تعلیق اضافه سال به  2تا  1می تواند دادگاه  برای بار اول:

 نماید یا قرار تعلیق را لغو کند

 لغو قرار تعلیق  بار دوم:                                                                             

                                                           
 201اردبیلی، پیشین، ص  -0 

 می باشد. 1و  9، 4ق.آ.د.ک منحصر به جرایم تعزیری درجه  19به موجب ماده تعلیق تعقیب ؛ ق.م.ا 64ماده  - 9

 همان - 5

 ق.م.ا 64ماده  - 6

 ق.م.ا 61ماده  - 3

ق تعلیمدت تخلف از دستورات دادگاه در 

 مراقبتی
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 قرار تعلیق لغو می شود.                                                                                                          

 

 1.خصوصی نداردمدعی تعلیق مجازات تأثیری در حقوق     :نکته

 تعلیق: تعویق و *موانع 

 :2نیست تعلیق و تعویق قابل آنها به شروع و زیر جرائم مورد در مجازات اجرای و حکم صدور

 4مخابرات و نفت گاز، برق، ،آب تأسیسات در خرابکاری ،3کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم -الف

 اسیدپاشی و 6ربایی آدم ،5آزار 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

 8انسان قاچاق و مهمات و سالح و 7الکلی شروباتم روانگردان، یا مخدر مواد عمده قاچاق -ت

 9االرضفی 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

 11.جرایم تعزیری توسط نوجوانان قابل تعلیق است     :نکته

  11.محکومیت تعلیقی بی اثر می شود 7عدم ارتکاب جرایم حدی، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه در صورت      :نکته

                                                           
 ق.م.ا 31ماده  - 1

 ق.م.ا 69ماده  - 9

 ق.م.ا 319الی  621موضوع مواد  - 5

 ق.م.ا 419موضوع ماده  - 6

 ق.م.ا 439موضوع ماده  - 3

 ق.م.ا 491موضوع ماده  - 4

را  935و  939ق.م.ا از کتاب تعزیرات، دادگاه نمی تواند هیچ یک از جرایم مندرج در مواد  935ماده  5عالوه بر قاچاق عمده مشروبات الکلی، به استناد تبصره  - 9

باید به مجازات ها رجوع  935و  939مورد سایر مصادیق مندرج در مواد  تعلیق نماید. اما امکان تعویق در مورد مشروبات الکلی، فقط در فرض قاچاق آن وجود ندارد در

 باشد امکان تعویق وجود خواهد داشت. 1تا  4کرد و اگر مجازات آنها جزو جرایم تعزیری درجه 

 لزومی به عمده بودن قاچاق آن نیست.« انسان قاچاق»قاچاق باید عمده باشد اما در مورد « مهمات و سالح الکلی و مشروبات روانگردان، یا مخدر مواد»در مورد  - 1

 منظور معاونت در محاربه و افساد فی االرض است. - 2

 ق.م.ا 26ماده  - 13

 ق.م.ا 39ماده  - 11

  در صورت ارتکاب جرایم مستوجب

یحد  

 قصاص

موجب دیه جنایات عمدی   

7تعزیر تا درجه   
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 أخیر، حکم قطعیت از پسدر مدت تعلیق،  7در صورت ارتکاب جرایم حدی، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه      :نکته

 1.کند می اعالم تعلیق قرار صادرکننده دادگاه هب را مراتب و صادر نیز را معلق حکم اجرای دستور و لغو را تعلیق قرار دادگاه

 2اما سایر جرایم مندرج در قانون چک قابل تعلیق می باشد. صدور چک از حساب مسدود قابل تعلیق نیست     :نکته

 

 مشروط : نظام آزادیمششگفتار 

 اختیاری استاعطای آزادی مشروط   :نکته

 استعزیری حبس های تآزادی مشروط فقط در مورد   :نکته

 

 

 است دادستان یا قاضی اجرای حکماعطای آزادی مشروط منوط به پیشنهاد  :نکته

 ق.م.ا را داشته باشد:  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

 

  

 

 

                                                           
 ق.م.ا 36ماده  - 1

 چک قانون 13 ماده - 9

 بعد از گذراندن یک دوم  مجازات  سال باشد 11اگر مدت  حبس بیش از 

 ز گذراندن یک سوم  مجازاتبعد ا          و کمتر از آن  باشدسال  11اگر مدت  حبس 

 

زادی مشروط، محکوم اعطای آبرای 
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 مشروط
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دی مشروط، محکوم علیه را به اجرای دستورات مندرج در تعویق صدور حکم )ماده دادگاه می تواند ضمن آزا   :نکته

  ( ملزم نماید.ق.م.ا 43

 

 

  

 :1در طول آزادی مشروط )بدون عذر موجه( 43*ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستورات ماده 

 ودسال حبس به مدت آزادی مشروط اضافه می ش 2تا  1                برای بار اول-1

عالوه بر مجازات جرم جدید،                  7در صورت تکرار یا ارتکاب جرم عمدی قصاص، حد، دیه، یا تعزیر تا درجه  -2

 (61باقی مانده محکومیت نیز به اجراء در می آید. )ماده 

 نظارت الکترونیکی:  *

 اعمال می گردد. 8تا  5در حبس های تعزیری درجه     :نکته

 اعمال نظارت الکترنیکی برای دادگاه اختیاری است.    :نکته 

 

 شرایط تعویق مراقبتی باید وجود داشته باشد    

  

   محکوم علیه خودش رضایت داشته باشد    :نکته

   محدوده مکانی باید مشخص باشد     :نکته

ی دارد که این محکومان بعد از مقرر م 37در مورد حبس ابد، ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط مصوب     :نکته

 سال می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. 12گذشت 

                                                           
 ق.م.ا 41ماده  - 1

 اوضاع و احوال وقوع جرم -1

 خصوصیات روانی و شخصیت محکوم علیه  -2

ل ات در طواعمال 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 -1

 اخذ تعهد کتبی -5
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مثالً اگر  حتی اگر پس از عفو تقلیل یابد. ،مالک استفاده از آزادی مشروط، مجازات مقرر در دادنامه است    :نکته

ن از آزادی مشروط استفاده سال حبس محکوم شود، وی بعد از سپری شدن یک دوم مدت حبس می توا 12شخصی به 

 سال تقلیل یابد. 11کند حتی اگر در مدت تحمل محکومیت مجازت وی به علت عفو به کمتر از 

 1استفاده از آزادی مشروط در مورد اطفال و نوجوانان نیز پیش بینی شده است.     :نکته

 : نظام نیمه آزادیهفتمگفتار 

 حرفهای، هایفعالیت حبس، حکم اجرای زمان در تواندمی محکوم نآ 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، آموزشی،

 2.شودمی تأسیس تربیتی و تأمینی اقدامات و زندانها سازمان در که است

 3اعمال می شود. 7تا  5یری درجه در حبس های تعز 

 اعطای نظام نیمه آزادی اختیاری است 

 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 

 ت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی و ... توسط مرتکب شده باشدتعهد به انجام فعالی 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ق.م.ا 23ماده  - 1

 ق.م.ا 34ماده  - 9

 ق.م.ا 39ماده  - 5
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 سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری: هشتمگفتار 

 الف( فوت متهم یا محکوم علیه:

  .فوت متهم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی جرایم می شود :نکته

 امر تعقیب هرگاه. نیست خصوصی دعوای سقوط موجب عمومی دعوای وطسق»البته باید خاطر نشان شد که  :نکته

 مکلف کیفری دادگاه شود، برائت حکم یا تعقیب منع قرار صدور به منتهی یا موقوف قانونی جهات از جهتی به کیفری

 بنابراین. 1«نماید رأی صدور و رسیدگی به مبادرت باشد، شده مطرح دادگاه آن در خصوصی دعوای صورتی که در است،

 شد نخواهد خصوصی حقوق تضییع باعث اما شود می عمومی دعوای سقوط موجب چند هر متهم فوت

 ق.م.ا( 259)ماده قصاص ودیه ساقط می شود.  ، هر گاه کسی که مرتکب قتل مستوجب قصاص شده بمیرد نکته: 

کند امّا چون اسقاط لطمه وارد می اگر دیه را بعد از فوت محکوم علیه ساقط کنیم این مطلب به حقوق خصوصی :نکته

 1به همین دلیل تبصره 2موجب لطمه به حقوق خصوصی نمی شود بهتر است که با فوت متهّم ساقط شود. جزای نقدی

 ق.آ.د.ک تعیین تکلیف در مورد دیه را به قانون مجازات اسالمی محول نموده است. 13ماده 

 

 شکایت(ب( گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت: )استرداد 

 .گذشت شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد که جرم مورد نظر، قابل گذشت باشد 

  اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد. )احصاء جرایم

 قابل چنانچه»ق.م.ا که مقرر می دارد  113با ماده  ق.م.ا صورت گرفته است(. همچنین مطابق 114ق.گذشت در ماده 

 شرعاً  و بوده حق الناس از اینکه مگر شودمی محسوب گذشت غیرقابل باشد، نشده تصریح قانون در جرمی بودن گذشت

با عنایت به مطالب پیش گفته می توان دریافت هم اکنون جرایم در دو صورت قابل گذشت محسوب  .«باشد گذشت قابل

 3دد، یکی تصریح قانون و دیگری تعیین شرع که در حق الناس امکان پذیر است.می گر

                                                           
 کق.ا.د. 93ماده  -1 

 ؛ 991؛ همچنین برای مشاهده نظر موافق نگاه کنید به آشوری، محمد، پیشین، ص 131خالقی، علی، پیشین، ص  -2 

 613، ص همان -5 
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گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد که در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر می شود و مطابق با  :نکته

 1ق.م.ا آثار تبعی هم نخواهد داشت. 25ماده  2تبصره 

 قطعی رضایت ،گذشت قابل جرائم در شاکی هرگاه دادگاه، به ارسال از قبل و کیفرخواست صدور از پس :نکته

 صورت، این در. می کند عدول کیفرخواست از دادستان دادسرا، در پرونده وجود صورت در کند، اعالم دادستان به را خود

 اعالم را خود قطعی رضایت شاکی هرگاه گذشت، غیرقابل جرائم در. می شود صادر بازپرس توسط تعقیب موقوفی قرار

 معلق را تعقیب و عدول کیفرخواست از می تواند تعقیب، تعلیق قرار صدور شرایط بودن فراهم صورت در دادستان کند،

 اساس این بر و عدول قبلی کیفرخواست از دادستان کند، تغییر مجازات نوع شاکی رضایت نتیجه در صورتی که در و کند

 آ.د.ک(ق. 283)ماده  .«می کند صادر جدید کیفرخواست

  389گذشت شاکی در مرحله دادرسی )دادگاه( هم از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است )بند پ ماده 

 ق.آ.د.ک(

 (68مورخ  525عدم حضور شاکی و عدم پی گیری او  به معنی گذشت نیست. )رای وحدت رویه  :نکته 

   2قبل از وقوع جرم باشد رضایت نامیده می شود.گذشت )اعم از کتبی یا شفاهی( باید بعد از وقوع جرم باشد اگر 

   72گذشت نوعی استیفاء حق است بنابراین گذشت کننده باید عاقل و بالغ و مختار باشد و با توجه به مالک تبصره ماده 

 3ق.آ.د.ک می توان رشید بودن وی را نیز در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد اضافه نمود.

 ق.م.ا( 111ماده  2قی منوط به اجازه دادستان می باشد. )تبصره گذشت قیم اتفا 

  ق.م.ا( 111باشد.)ماده  منجّز باید گذشت 

 ق.م.ا(  111باشد.)ماده  یافته تحقق علیهمعلقٌ یا شرط آن که شودمی داده اثر ترتیب درصورتی معلق و مشروط گذشت

شرطی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری باشد، مثل اینکه گذشت مشروط آن است که گذشت کردن شاکی همراه با وضع 

شاکی بگوید اگر متهم هزینه های درمانی یک سال آینده مرا که در اثر ارتکاب جرم تحمیل خواهد شد بپردازد من هم 

ل گذشت می کنم. گذشت معلق آن است که اثر گذشت از ابتدا از سوی شاکی موکول به تحقق نتیجه ای معین باشد، مث

ندارم. در هر حال از  این که شاکی بگوید در صورت پرداخت کلیه هزینه هایی که تا کنون متقبل شده ام من دیگر شکایتی

                                                           
 131، ص 9همان، پاورقی شماره  -1 

 همان -2 

 همان -3 
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 تعقیب، مانع معلق یا مشروط گذشت»نظر نتیجه تفاوتی بین گذشت معلق و مشروط نیست. مطابق با تبصره همان ماده 

 یا شرط تحقق عدم به منوط گذشتقابل جرائم در مجازات اجرای ولی ،نیست حکم صدور و رسیدگی

ق.م.ا مقرر می  361در همین راستا ماده 1.«شودمی آزاد مناسب تأمین قرار با علیهمحکومٌ صورت، این در. است علیهمعلقٌ 

 قح کند، دیگری امر یا المصالحهوجه پرداخت به مشروط را قصاص حق اسقاط و گذشت دم، ولی یا علیهمجنیٌ  اگر»دارد 

 .«است باقی او برای شرط، حصول تا قصاص

  2ق.م.ا قابل گذشت است. 261حد قذف مطابق با ماده 

 .3حد سرقت تا قبل از ثبوت جرم قابل گذشت و بعد از آن غیر قابل گذشت است 

 .4مجازات قصاص قابل گذشت می باشد 
 

 ق.م.ا( 112آنها الزم است.)ماده  اگر شکّات چند نفر باشند برای موقوف شدن تعقیب ،گذشت همگی  :نکته

  ق.م.ا( 112باشد )تبصره ماده گذشت حق است و قابل توراث می نکته:
 

 پ( مشموالن عفو:

باشد. اقدام به عفو یعنی بخشیدن متهم )البته این به معنی بخشیدن متهم از جانب شاکی نیست( این بخشش از طرف جامعه می

 . عفو به دو نوع تقسیم می شود:5گیردآن صورت میعفو از جانب جامعه توسط نمایندگان 
 

 :عفو عمومی  -1

شود، تعقیب و دادرسی را عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می»ق.م.ا مقرر می دارد  97ماده 

 بنابراین : .«ودشکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل میموقوف می

 شود. )قوه مقننه(اعمال می قانون موجب به عمومی عفو 

چون عفو عمومی به موجب قانون صورت می گیرد بنابراین سبب سلب عنوان مجرمانه از اعمال افراد مشمول عفو         :نکته

  6جرم نیز موثر است. -همچنین شرکا  –می گردد در نتیجه نسبت به معاونین 

 شود.می اعطاء تعزیر )اعم از منصوص و غیر منصوص شرعی( موجب جرائم در عمومی عفو :نکته

                                                           
 132خالقی، علی، پیشین، ص  -1 

 تواندمی ورثه از هریک و گرددمی منتقل همسر از غیر به ورثه همه به باشد نکرده گذشت نیز مقذوف و نشده اجراء اگر قذف حد»ق.م.ا  943مطابق با ماده  -9 

 و مقذوف همان قانون یکی از شرایط اسقاط حد قذف را گذشت 941همچنین بند پ ماده «. باشند کرده گذشت دیگران چند هر کند مطالبه را آن اجرای و تعقیب

 اند.او می د ورثه وی، گذشت  فوت درصورت

 .«صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد»ق.م.ا یکی از شرایط سرقت حدی را موردی می داند که به موجب آن  941بند ذ ماده  -5 

 .«است قصاص حق سقوط موجب آن، از پس یا حکم صدور از پیش مصالحه، یا گذشت»ق.م.ا مقرر می دارد  545ماده  -6 

 111خالقی، پیشین، ص  -3 

 همان -4 
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 آثار و موقوف مجازات اجرای محکومیت، حکم صدور صورت در. می کند موقوف را دادرسی و تعقیب عمومی عفو 

 1.شودمی زائل نیز های تبعی و تکمیلی( محکومیت)مجازات

 های تبعی و تکمیلی(برد )مجازاترا هم از بین می عفو عمومی هم مجازات و هم  اثر آن 

 .2امکان شمول قاعده تکرار جرم در عفو عمومی وجود ندارد 

 )ادعای خصوصی به قوت خود باقی است( 3امکان مطالبه خسارت مدعی خصوصی وجود دارد. :نکته
 

 عفو خصوصی: -2

پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه  در حدود موازین اسالمی عفو یا تخفیف مجازات محکومان،»ق.م.ا مقرر می دارد  96ماده 

 بنابراین : 4.«با مقام رهبری است

  ق.م.ا( 96این عفو به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با رهبری است )ماده 

برخالف عفو عمومی که در صورت تصویب در هر مرحله تاثیر گذار بود، حتی شامل حال متهمانی که تعقیب آنها  :نکته

تواند  می فقط بعد از صدور حکمق.م.ا عفو  خصوصی  96وز شروع نشده بود نیز می شد اما به  موجب صدر ماده هن

  تأثیرگذار باشد )در حق محکومان تأثیر دارد(

 5.های تبعی مگر اینکه تصریح شده باشدکند نه مجازاتفقط اجرای مجازات اصلی را متوقف می نکته:

 ین اسالمی امکان پذیر است و در حدود، قصاص و دیات با توجه به ضوابط حاکم بر عفو عمومی در حدود مواز

 6تفکیک حق اهلل از حق الناس و آثار مترتب بر آن صورت می پذیرد.

 

 

 

                                                           
 ق.م.ا 29ماده  -1 

 992آشوری، محمد، پیشین، ص  -9 

 .«ندارد زیاندیده خسارت جبران و دیه پرداخت در تأثیری ... عفو،»ق.م.ا مقرر می دارد  21ماده  -5 

 ق.م.ا هم پیش بینی شده است. 113اصال  6این عفو به عنوان یکی از اختیارات رهبری در بند  -6 

اما سوال اینجاست که منظور مقنن در  «میکند... منتفی را محکومیت آثار همه عفو،»را فاقد آثار محکومیت می داند  «عفو» ،ق.م.ا به صورت عام 21هرچند که ماده  -3 

چه نوع عفوی « شودمی رفع مشروط آزادی مدت اتمام یا عفو زمان از فوق های مدت گذشت از پس محکومیت تبعی اثر ،... عفو در»ق.م.ا از عفو  93ماده  5تبصره 

قابلیت اجرایی پیدا نمی کند که چنین  93ماده  5اخیر الذکر فاقد آثار تبعی بدانیم، تبصره  21است؟! اگر عفو را به صورت عام )عمومی و خصوصی(و به استناد ماده 

را باید ناظر بر عفو خصوصی بداینم و  93ماده  5باشد که تبصره  کار لغو و بیهوده ای از مقنن بعید است. تفسیر در پرتو اصول حقوق کیفری عمومی، به این شکل باید

؛ البته چنین تفسیری پیش از این 115عفو عمومی را به دلیل صدور آن از سوی قوه مقننه و تاثیر آن بر وصف مجرمانه فاقد آثار تبعی بدانیم. )خالقی، پیشین، ص 

 (529ک. ساوالنی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ص مورد توجه برخی از حقوقدانان نیز قرار گرفته بود. ر.

 951آشوری، محمد، پیشین، ص   -4 
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  :1ت( نسخ مجازات قانونی

   کندنسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می »ق.م.ا  92به موجب ماده.» 

 2ی به معنای مباح کردن عمل مجرمانه است.نسخ مجازات قانون 

اگر در فاصله زمان ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی به آن، قانونی وضع شود و مجازات مقرّر در زمان ارتکاب جرم   نکته:

 شود و سبب موقوف شدن دعوای عمومی گردد.را حذف کند این قانون چون مساعد به حال متهّم است عطف بماسبق می

 ون خفیف را شامل نمی شود )عطف می شود امّا موقوفی صادر نمی شود(قان  :نکته

 آید.نسخِ مجازات به موجب قانون بعمل می  نکته:

با نسخ قانون به علت این که منجر به امحای آثار قانونی جرم می شود و به شکل نسخ موضوع عمل می کند نه   نکته:

 3شخصی، به شرکا و معاونین جرم نیز تسری میابد.

 نسخ بر دو نوع است: * 

ق.آ.د.ک که قانون آیین دادرسی کیفری   571کند مثل ماده گذار نسخ قانون را صریحاً اعالم میقانون نسخ صریح: -1

 را صریحاً نسخ نموده است. 78مصوب 

ضمنی از تعارض میان دو قانون سابق و الحق به نحوی که مانع اجرای همزمان آن گردد و به طور  نسخ ضمنی: -2

 4حکایت از قصد قانونگذار به لغو قانون قدیم نماید.

حتی اگر قانون جدیدی وضع نشود ولی قانون سابق اعتبار اجرایی خود را از دست بدهد باز هم نوعی نسخ  :نکته

 )قوانین موقت( 5محسوب می شود.

 ا نسخ قانون عمل دیگر جرم نیست با نسخ مجازات عمل دیگر جرم نیست )پس باید قرار منع تعقیب صادر می شد چون ب

 بینی شده قرار موقوفی تعقیب صادر شود.ق.آ.د.ک پیش 6و از موارد صدور قرار منع تعقیب است( امّا چون در ماده 

 

                                                           
گفت نسخ قانون چون نمی شود که مجازات نسخ شود ولی عنوان مجرمانه برقرار باشد اشتباه است و باید می« نسخ مجازات» برخی از حقوق دانان معتقدند اصطالح  -1 

 ق.م.ا به درستی از اصطالح نسخ قانون استفاده نموده است. 22؛ البته مقنن در ماده 111ص  ر.ک.خالقی، پیشین،

 112خالقی، پیشین، ص   -9 

 963آشوری، محمد، پیشین، ص  -3 

 112خالقی، پیشین، ص   -6 

  193همان، ص  -3 
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 ( مرور زمان:پ 

  مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعالم شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی

 1دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان پذیر نیست. به

بر خالف امور حقوقی، در امور کیفری مرور زمان همیشه مسقط است اما هیچ گاه موجب امحای محکومیت نمی  :نکته

گردد و به این علت فقط مجازات به مرحله اجرا گذاشته نمی شود و در صورت ارتکاب جرم مجدد از سوی مرتکب، با 

 2عایت مقررات تکرار جرم برای او مجازات تعیین می شود.ر

 3مرور زمان از جمله قواعد آمره است و قابل اسقاط از طرف ذی نفع نیست. :نکته

  این قانون را به تبیین احکام مرور زمان اختصاص داده است. 113الی  115مقنن این بار در قانون مجازات اسالمی، مواد 

 بکاریا با مرور زمان در جرایم مهم مخالف ر همه مکاتب و کشورها پذیرفته نشده است. مثالً سقوط دعوای عمومی د

است. در برخی از کشورها مانند انگلستان مرور زمان پذیرفته نیست. در فقه امامیه نیز ظاهراً قول مشهور بر عدم پذیرش مرور 

 4زمان است.

و تنها در جرایم ر حدود، قصاص و دیات پذیرفته نشده است مرور زمان د: به دالیل شرعی، در قوانین ما :نکته

تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است. در مورد تعزیرات هم، مقنن مرور زمان را در برخی موارد جاری نمی داند؛ دسته 

جرایم علیه ق.م.ا که شامل: الف(  119و دسته دوم در مورد جرایم مندرج در ماده  5اول در مورد تعزیرات منصوص شرعی

ق.م.ا با رعایت  36امنیت داخلی و خارجی کشور؛ ب( جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 

 نون مبارزه با مواد مخدر می شود.مبلغ مندرج در آن؛ پ( جرایم موضوع قا

 * اقسام مرور زمان

 :6زمان در قوانین ما شناخته شده استنوع مرور  4ق.م.ا هم اکنون  119و  116با توجه به مواد  :نکته

انقضاء مدتی از تاریخ اطالع بزه دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم  مرور زمان شکایت: -1

ق.م.ا در خصوص مرور زمان شکایت  116. ماده 2که پس از آن وی نمی تواند از متهم شکایت کند 1ظرف مدت یک سال

 د:واجد نکات زیر می باش

                                                           
 933همان، ص  -1 

 219همان ص  -2 

 همان -3 

 211همان، ص  -4 

همان قانون که دو نوع دیگر  139و  134را نام برده و اشاره ای به مواد  133به نحو سوال برانگیزی از میان مواد مربوط به مرور زمان، فقط ماده  113تبصره ماده  -3 

ه مقصود قانون گذار و مرور زمان را بیان می کند، نکرده است. استثنائی بودن حکم تبصره فوق مستلزم تفسیر محدود آن است، ولی بسیار بعید به نظر می رسد ک

نسبت به تعزیرات منصوص شرعی  139و  134شورای نگهبان، که بر اساس رای فقهای آن، تبصره مذکور به قانون اضافه شده است، پذیرش مرور زمان مندرج در مواد 

 (151، ص 1باشد. )خالقی، پیشین، پاورقی شماره 

 153خالقی، پیشین، ص  -4 
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  است.سال از تاریخ اظالع وقوع جرم  1مدت مرور زمان شکایت 

 دارد موعد یکساله جریان نخواهد  نگه خویش سلطه تحت را وی شاکی جانب از شکایت امکان عدم دلیل به متهم اگر

 3داشت.

  ،ند داشت.حق شکایت خواه شش ماه از تاریخ وفاتدر مهلت  هر یک از ورثه ویدر صورت فوت متضرر از جرم 

  جریان دارد.  جرایم تعزیری قابل گذشتمرور زمان شکایت فقط در 

ق.م.ا  115. ماده 4که پس از آن متهم قابل تعقیب نیست از تاریخ وقوع جرم استگذشت مدتی  مرور زمان تعقیب: -2

 در خصوص مرور زمان تعقیب واجد نکات زیر می باشد:

  5سال متغیر می باشد که بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خواهد بود. 15سال تا  3مدت مرور زمان تعقیب از 

  )در جرایم تعزیری قابل گذشت، اگر قبل از اطالع بزه دیده از وقوع جرم یا قبل از شمول مرور زمان شکایت )یک سال

مگر  6کایت ندارد.ق.م.ا سپری شده باشد و جرم مشمول مرور زمان گردد شاکی دیگر حق ش 115مدت های مقرر در ماده 

ماه وقت  6مطلع گردد،  7سال و نیم از وقوع جرم تعزیری درجه  2اینکه تحت سلطه متهم باشد. بنابراین اگر شاکی بعد از 

سال کامل می گردد( جرم مورد نظر مشمول مرور زمان مقرر در ماده  3دارد شکایت کند نه یک سال چون بعد شش ماه )

 ق.م.ا خواهد شد. 115

این نوع مربوط به پرونده های تشکیل شده در جهت تعقیب متهم جرم است. در این شکل، ر زمان صدور حکم: مرو -3

 مرور زمان با انقضای مدتی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در پرونده منجر به صدور حکم قطعی نگردد موضوع

                                                                                                                                                                                                       
ی شکایت بزه دیده در مورد برخی قوانی خاص پیش بینی شده بود همچنان معتبر بوده و تحت تاثیر حکم فوق قرار ندارد. مانند مدت شش مدت هایی که قبالً برا -1 

 (159ص  1قانون صدور چک )خالقی، پیشین، پاورقی شماره  11ماهه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای شکایت دارنده چک از صادر کننده، مقرر در ماده 

 جرم، وقوع از اطالع تاریخ از سال یک مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشتقابل تعزیری جرائم در»ق.م.ا در خصوص مرور زمان شکایت مقرر می دارد  134ماده  -9 

 از مزبور مهلت صورت این در که نباشد ایتشک به قادر اختیار، از خارج دلیلی به یا بوده متهم سلطه تحت اینکه مگر شودمی ساقط او کیفری شکایت حق نکند، شکایت

 مهلت در وی ورثه از یک هر نباشد شکایت طرح از وی صرفنظر بر دلیلی و کند فوت مذکور مدت انقضای از قبل جرم از متضرر هرگاه. شودمی محاسبه مانع رفع تاریخ

 او ورثه یا وی شکایت به درصورتی بوده، متهم سلطه تحت شاکی که مواردی از یرغ»تبصره ماده فوق نیز مقرر می دارد  .«دارد شکایت حق وفات تاریخ از ماه شش

  .«باشد نشده زمان مرور مشمول قانون این( 133) ماده طبق شکایت موضوع جرم که شودمی رسیدگی

 موضوع جرم که شودمی رسیدگی او ورثه یا وی شکایت به درصورتی بوده، متهم سلطه تحت شاکی که مواردی از غیر»ق.م.ا مقرر می دارد  139تبصره ماده  -5 

مباشرت متهم در تحت سلطه قرار دادن شاکی الزم نیست و حتی اگر این کار  نظر می رسدبه  .«باشد نشده زمان مرور مشمول قانون این( 133) ماده طبق شکایت

ن که آیا حکم تحت سلطه قرار گرفتن شاکی توسط متهم به ورثه وی هم تسری توسط شخص دیگری به خواست متهم انجام گیرد بازهم مشمول ماده خواهد بود. اما ای

 می یابد یا خیر قابل تامل است!

 159خالقی، پیشین، ص  -6 

 جزوه مراجعه فرمایید 35به صفحه  -3 

 همان -4 
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ق.م.ا در خصوص مرور زمان صدور حکم واجد  115ماده  1مشمول مرور زمان شده و دیگر نمی توان به آن رسیدگی نمود.

 نکات زیر می باشد:

 .مواعد مرور زمان صدور حکم همان مواعد پیش بینی شده برای مرور زمان تعقیب است 

  محاسبه می گردد. تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقمرور زمان صدور حکم از 

 بازجویی، جلب، احضار، قبیل از قانونی وظیفه یک اجرای در قضائی مقامات که است اقدامی تحقیقی، یا تعقیبی اقدام 

 ق.م.ا( 115ماده  1)تبصره  .می دهند انجام قضائی نیابت و محلی معاینه یا تحقیقات مطلعان، و شهود اظهارات استماع

آن دیگر امکان است که پس از  قطعی شدن حکم محکومیتاز تاریخ گذشت مدتی  :مرور زمان اجرای مجازات  -3

 ق.م.ا در خصوص مرور زمان اجرا واجد نکات زیر می باشد:117اجرا وجود ندارد. ماده 

 .2 مرور زمان اجرا از تاریخ قطعیت حکم کیفری شروع می شود 

  هد سال بسته به درجه جرم تعزیری متغیر خوا 21تا  5مواعد مرور زمان اجرا نسبت به انواع دیگر آن بیشتر بوده و بین

 3بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 155همان، ص  -1 

 کیفری قطعی را به چهار دسته تقسیم بندی می کند: آراء ق.آ.د.ک 623 ماده -9 

 .می کند صادر نخستین دادگاه که قطعی رأی -الف

 .باشد شده رد آن فرجام یا تجدیدنظر درخواست یا باشد نشده فرجام یا تجدیدنظر درخواست یا واخواهی آن به نسبت قانونی مهلت در که رأیی -ب

 .باشد کرده صادر نخستین رأی نقض از پس یا تأیید را آن تجدیدنظر مرجع که رأیی -پ

 .باشد رسیده فرجام مرجع تأیید به هک رأیی -ت

 جزوه مراجعه فرمایید( 35)به صفحه  ق.م.ا پیش بینی شده است. 139مواعد مرور زمان اجرا در ماده  -5 

 مبدا مرور زمان کیفری

 

اجرای مجازات در مرور زمان  

 

 

صدور حکمدر مرور زمان   

 

 

تعقیبدر مرور زمان   

 

 

شکایتدر مرور زمان   

 

 از تاریخ اطالع شاکی -

 از جرم توسط ورثه از تاریخ فوت متضرر -

 

 از تاریخ وقوع جرم

 

 از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی

 

 از تاریخ قطعیت حکم
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 * قطع مرور زمان

 

     قطع مرور زمان به این معنی است که واقعه یا رویدادی در مدت مرور زمان رخ دهد که اثر مدت قبلی را از بین ببرد به

 گونه ای که گویی مرور زمان آغاز نشده است.

  توسط بزه دیده در مراجع ذی صالح )اعم « شکایت کیفری»آنچه باعث قطع مرور زمان می شود مرور زمان شکایت در

  1از کالنتری، دادسرا، شورای حل اختالف و...( است.

  2است. البته منظور از تعقیب، شروع به تعقیب است.« تعقیب متهم»عامل قطع مرور زمان  مرور زمان تعقیبدر 

  کیفری است.« کمقطعیت یافتن ح» در مرور زمان صدور حکمعامل قطع مرور زمان 

  مقرر در حکم است. و اگر بعد از شروع مجازات، مجدداً قطع « شروع به مجازات»عامل قطع مرور زمان اجرای مجازات

 3مرور زمان کیفری به جریان می افتد.« قطع اجرای حکم»گردد که در این صورت از تاریخ 

 عم از این که تعقیب شده یا نشده باشند اعمال می گردد هر قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونین ا

 یا شرکا از برخی مورد در حکم اجرای به شروع همچنین چند تعقیب فقط در مورد یک نفر از آنها شروع شده باشد.

 ق.م.ا( 112)ماده  .است محکومان دیگر به نسبت زمان مرور قاطع جرم معاونان

  بر خالف تعلیق مرور زمان( و مدت آن بستگی به مرحله  4زمان جدیدی آغاز می گردداز تاریخ قطع مرور زمان، مرور(

 انقطاع )قبل از صدور حکم باشد یا بعد از آن ( متغیر خواهد بود.

 * تعلقیق مرور زمان

 .5تعلیق مرور زمان وضعیتی است که در آن جریان مرور زمان به دلیل عاملی خارجی متوقف می شود 

                                                           
 154خالقی، پیشین، ص  -1 

 151همان، ص  -9 

 بیش که مواردی در و است مجازات اجراي قطع تاريخ زمان، مرور شروع تاریخ شود، قطع علت هر به ولی شروع مجازات، اجرای هرگاه»ق.م.ا  131مظابق با ماده  -5 

 صورت اين در که باشد شده قطع محکوم عمدي رفتار براثر مجازات اجراي اینکه مگر است انقطاع آخرين تاريخ از زمان مرور شروع شود قطع نوبت یک از

 «.شودنمي اعمال زمان مرور

 913آشوری، پیشین، ص  -6 

 و ثانیًا بعد از دوره تعلیق یق، بر خالف قطع مرور زمان، اوالً اگر مدتی قبالً سپری شده باشد، مدت مزبور بعد از رفع حالت تعلیق محاسبه خواهد شددر مورد تعل -3 

یق شده و جریان نمی یابد. حال امکان شمول مرور زمان وجود دارد. برای مثال در مرور زمان شکایت از زمانی که شاکی تحت سلطه متهم قرار می گیرد مرور زمان تعل

رفع شد مرور زمان مجدداً به جریان می افتد در این حالت مدت قبل و بعد از تعلیق با یکدیگر جمع شده و مجموعاً مدت مرور زمان یک مدتی بعد سلطه متهم اگر 

 (152ساله را تشکیل می دهند )خالقی، پیشین، ص 
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 قلیق مرور زمان در مراحل مختلف تعقیب، صدور حکم و اجرا می توان مواردی را به عنوان مثال ذکر کرد:در مورد تع 

در مورد مرور زمان تعقیب، اگر متهم مثالً از افرادی باشد که برای تعقیب آنها کسب اجازه از مقامی خاص ضروری  -

قبل از کسب اجازه ممکن نمی باشد بنابراین مرور  باشد، مانند تعقیب کیفری قضات، در این صورت چون امکان تعقیب

زمان به حالت تعلیق در می آیدو از تاریخ اخذ اجازه مرور زمان محاسبه خواهد شد. اصوالً قرار اناطه هم از عوامل تعلیق 

، پس از مرور زمان است به نحوی که جریان مرور زمان را تا هنگام صدور رای از مرجع حقوقی به حالت تعلیق در آورده

 مرور اناطه، قرار صدور مورد در »ق.م.ا مقرر می دارد  115ماده  2آن مجدداً مرور زمان جاری می شود. با این حال تبصره 

از این حکم .«شودمی شروع است، آن صدور به منوط کیفری رسیدگی که مرجعی رأی قطعیت تاریخ از تعقیب زمان

تاریخ  عموال قطع و نه تعلیق مرور زمان دانسته است چون می گوید مرور زمان از پیداست که اوالً؛ قانونگذار، اناطه را از

دانسته است در حالیکه « تعقیب»قطعیت رای مرجعی دیگر شروع می شود. ثانیاً؛ وی صدور قرار اناطه را موثر بر مرور زمان 

ته است. پس صدور قرار اناطه باید موثر قبل از صدور قرار اناطه تعقیب کیفری شروع شده و مرور زمان تعقیب از هم گسس

 1بر مرور زمان صدور حکم باشد نه مرور زمان تعقیب.

در مرور زمان صدور حکم باید عواملی که بعد از انجام آخرین اقدام تعقیبی با تحقیقی، قانوناً رسیدگی و صدور حکم  -

 2نند حدوث جنونقطعی را به تاخیر می اندازند باید موجب تعلیق مرور زمان دانست. ما

در مرور زمان اجرای مجازات هر عاملی که با وجود آن نتوان قانوناً مجازات قطعی را به اجرا در آورد باعث تعلیق مرور  -

 3ق.م.ا( 46ق.آ.د.ک( یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات )ماده  511زمان دانست. مانند بارداری زن محکوم به شالق )ماده 

 مرور زمان یا عملی است مانند قوه قاهره )جنگ، اشغال نظامی و امثال آنها که در اثر آن دستگاه  اصوالً علل تعلیق

 4قضایی از کار افتاده باشد( یا حقوقی است مانند قرار اناطه، مصونیت پارلمانی، کسب مجوز و تعلیق قاضی متهم و ...

ر ایران حکم دادگاه خارجی نسبت به اتباع ایرانی اجراء می ق.م.ا مبنی بر فرضی است که د 117ماده  2نهایتا این که تبصره 

 شود 

 قانونی، موافقت نامه های و مقررات حدود در ایرانی اتباع درباره کشور از خارج دادگاه های احکام اجرای زمان مرور»

در کشورها اجرا نمی  هایی که توسط کشورهای بیگانه صادر می شود)اصوالً احکام دادگاه« .است ماده این مقررات مشمول

                                                           
 152خالقی، پیشین، ص  -1 

 151همان، ص  -9 

 باشد، مانعی رفع یا مدت گذشتن به موکول مجازات بقیه یا تمام اجرای اگر»ق.م.ا اشاره نمود که مقرر می دارد  139ماده  9؛ همچنین می توان به تبصره همان -5 

 در مشروط آزادی اعطای یا مجازات اجرای لیقتع موارد در»ق.م.ا مقرر می دارد  111همچنین ماده  .«شودمی محاسبه مانع رفع یا مدت آن انقضای تاریخ از زمان مرور

 .«است حکم يا قرار لغو تاريخ زمان، مرور مبدأ مشروط، آزادی حکم یا تعلیق قرار لغو صورت

 914آشوری، پیشین، ص  -6 
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المللی  است که  انتقال  محکومان نام دارد. یعنی اگر ایرانی در ای استثنائات(  این یک  نوع  همکاری  بینشود مگر درپاره

ترکیه  محکوم      می شود ولی برای اجرا مجازاتش به کشور متبوع خود یعنی ایران منتقل می گردد و اگر به  عللی  حکم  

 1د مشمول مرور زمان خواهد شد.اجرا  نشو

 2مالک محاسبه مدت های مرور زمان، مجازات های  مقرّر در قانون است نه در حکم دادگاه. :نکته

 صادر متعدد قطعی هایمحکومیت احکامی یا حکم موجب به شخص یک مورد در هرگاه» ق.م.ا 111 به موجب ماده 

 .«است زمان مرور قاطع ها،محکومیت دیگر به تنسب ها،محکومیت از یک هر اجرای به شروع شود،

 از متضرر و نیست خصوصی مدعی حقوق استیفای از مانع مجازات، اجرای یا حکم صدور تعقیب، شدن موقوف :نکته

 ق.م.ا( 113)ماده .نماید اقامه صالح مرجع در را خصوصی دعوای تواندمی جرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان قانون، زمانی مشمول مرور زمان نمی شوند که  36ق.م.ا و تبصره ماده  119ه جرایم مندرج در بند ب ماد :نکته

. بنابراین کالهبرداری و سایر جرایم باشد آن از بیش یا ریال میلیارد یک ارتکابی جرم موضوع مال میزان

 اقتصادی با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان خواهد شد.

 ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع آن فوراً اجرا خواهد شد. 11ماده  مطابق با بند ت :نکته
                                                           

 161همان، ص  -1 

 919آشوری، پیشین، ص  -9 

جرایمی که 

مرور زمان در 

 آنها جاری

 نمی شود 

 حدود، قصاص و دیات -1

 تعزیرات منصوص شرعی -2

 ق.م.ا : 101تعزیرات پیش بینی شده در ماده  -3

 کشور خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم -الف

 تبصره موضوع جرائم و کالهبرداری شامل اقتصادی جرائم -ب

 ماده آن در مقرر مبلغ رعایت با قانون این( 36)ماده

  مواد مخدر با مبارزه قانون موضوع جرائم -پ

 

 قانون این 36 ماده در شده بینی پیش موراد اسالمی مجازات قانون 101 ماده طبق

  : از اند عبارت که.شوند نمی زمان مرور مشمول هم

 ارتشاء و رشاء _ الف

 اختالس _ ب

 دیگری یا مجرم توسط مال تحصیل صورت در قانونی مقررات و حق برخالف نفوذ اعمال _ پ

 کشوری و دولتی معامالت در دولت ندانکارم و مجلس نمایندگان و وزراء مداخله _ ت

 خارجی معامالت در تبانی _ ث

  خارجی معامالت در پورسانت أخذ  _ج
 دولت به نسبت دولتی مأمورین تعدیات _ چ

 گمرکی جرائم _ ح

 کاال قاچاق _ خ

 مالیاتی جرائم _ د

 پولشویی _ ذ

 کشور اقتصادی نظام در اخالل _ ر

 دولتی یا ومیعم اموال در غیرقانونی تصرف _ ز
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                                                                                                             جدول مرور زمان

مرور زمان تعقیب و صدور  جرایم تعزیری

 حکم

 رور زمان اجرام

 :3 و 2 و 1 درجه تعزیری

 سال 10 از بیش حبس -

 ریال (1000000000میلیارد) یک تا ( ریال360000000) میلیون شصت و سیصد از بیش نقدی جزای -

 اموال مصادره کل  -

 انحالل شخص حقوقی -

 

 

 سال 15

 

 

 سال 20

 :4 درجه تعزیری

 سال ده تا سال پنج از بیش حبس -

 ( ریال360000000میلیون ) شصت و سیصد تا ریال (100000000) میلیون هشتاد و یکصد از بیش ینقد جزای -

 انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی -

 

 سال 10

 

 سال 15

 5 درجه تعزیری

  سال پنج تا سال دو از بیش حبس -

  ( ریال100000000میلیون ) هشتاد و یکصد تا ( ریال00000000میلیون ) هشتاد از بیش نقدی جزای -

  سال پانزده تا پنج از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

 حقوقی اشخاص برای اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از دائم ممنوئیت -

 حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از دائم ممنوئیت -

 

 

 سال 7

 

 

 سال 10

 6 درجه تعزیری

  سال دو تا ماه شش از بیش حبس -

  ( ریال00000000) میلیون هشتاد تا ( ریال20000000) میلیون بیست از بیش نقدی جزای -

  ضربه نه و نود تا یک و سی از شالق -

  سال پنج تا ماه شش از بیش اجتماعی حقوق از محرومیت -

  ها رسانه در قطعی حکم انتشار -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص رایب اجتماعی یا شغلی فعالیت چند یا یک از ممنووعیت -

 سال 5 مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص برای سرمایه افزایش برای عمومی دعوت از ممنووعیت -

 سال  5مدت تا حداکثر حقوقی اشخاص توسط تجاری اسناد از برخی اصدار از ممنوعیت -

 

 

 سال 5

 

 

 

 

 سال 7

 

   

 8 و 7 درجه تعزیری

  حبس ماه شش تا -

  ( ریال20000000) میلیون بیست تا نقدی یجزا -

 ضربه سی تا شالق -

 ماه شش تا اجتماعی حقوق از محرومیت -

 

 سال 3

 

 

 سال 5
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در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شالق یا هر سه باشد ، قانون آیین دادرسی کیفری  : نکته

مجازات عمومی در مبحث مربوط به قواعد مرور زمان، در این خصوص  مجازات حبس را مالک قرار داده بود. در قانون

 تعدد درصورت »ق.م.ا را مالک قرار داد؛  19ماده  3تکلیفی پیش بینی نشده است اما شاید بتوان حکم مقرر در تبصره 

 اگر ینهمچن. است مالک حبس مجازات شدیدتر، مجازات تشخیص امکان عدم درصورت و شدیدتر مجازات ها،مجازات

  .شودمی محسوب هفت درجه مجازات باشد نداشته مطابقت ماده این گانههشت بندهای از یکهیچ با مجازاتی

 انتظامی قضات را از تعقیب زمان مرور مدت، 91قانون نظارت بر نحوه رفتار قضات مصوب   25ماده  تبصره نکته :

 ند.می دا سال سه تعقیبی اقدام آخرین یا و وقوع تخلف تاریخ

 

 ( توبه مرتکبت

  ق.آ.د.ک پیش بینی  13توبه، به عنوان یکی از عوامل سقوط دعوای عمومی و در نهایت صدور قرار موقوفی در ماده

 ق.م.ا را به توبه، به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات اختصاص داده است. 119الی  114نشده است ولی مقنن مواد 

  قاضی دادگاه )اعم از بدوی و تجدید نظر( صورت گیرد و با توبه نزد بازپرس و دادیار، به نظر می رسد توبه باید نزد

تعقیب و مجازات موقوف نخواهد شد. در این حال، مقامات دادسرا، ضمن ثبت اظهارات متهم، پرونده را پس از تکمیل 

 1به دادگاه ارسال می کنند.تحقیقات با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت اتخاذ تصمیم در مورد توبه متهم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 116خالقی، پیشین، ص  -1 
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 تاثیر توبه در  جرایم مختلف

 در حدود

 

 صاصدر ق

 

 زیراتدر تع

 

 در دیات

 

  :باشد قبل از اثبات جرماگر توبه 

 ق.م.ا(.  114)ماده  ، مجازات حدی ساقط می شودغیر از محاربه و قذفهمه جرایم حدی  -

 ئد از لحظه ا رتکاب جرم شروع می شود(.منظور از قبل از اثبات جرم، قبل از صدور رای قطعی است )این مو -

ماده  2)تبصره  قبل از دستگیری باشددر مورد حد محاربه، مقنن  توبه مرتکب را زمانی از موارد سقوط مجازات می داند که  -

 ق.م.ا(.  114
 

  :باشد بعد از اثبات جرماگر توبه 

بت شده باشد دادگاه   می تواند عفو مرتکب را از طریق در صورتی که حد با اقرار مرتکب ثا ،غیر از قذفهمه جرایم حدی 

 رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
 

ق.م.ا(. توبه زانی به عنف و اکراه، با رعایت شرایط  224مستوجب مجازات اعدام است)بند ت ماده  زنای به عنف و اکراه

دد اما مرتکب به حبس یا شالق درجه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد فوق، هر چند باعث زوال مجازات اعدام می گر

 ق.م.ا(.  114ماده  2)تبصره 

 ق.م.ا(. 116و  114در هیچ شرایطی )چه قبل از اثبات چه بعد از آن( با توبه مرتکب ساقط نمی گردد )مواد  ،قذف حد

 ق.م.ا(. 116با توبه مرتکب ساقط نمی گردد )ماده  ،قصاص

 ق.م.ا(. 116با توبه مرتکب ساقط نمی گردد )ماده  ،جرایم مستوجب دیه

توبه مرتکب از موارد تخفیف مجازات برای دادگاه به  شمار می رود که اعمال تخفیف در این  :5تا  2در جرایم تعزیری درجه 

 ق.م.ا( 115)ماده مورد برای دادگاه اختیاری است نه الزامی! 

 . ق.م.ا( 115می گردد )ماده در این جرایم با توبه مرتکب مجازات ساقط  :8و  7، 6در جرایم تعزیری درجه 

و کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری  ق.م.ا( 115ماده  2)تبصره تعزیرات منصوص شرعی مقررات راجع به توبه در مورد 

 ق.م.ا( 115ماده  1در مورد آنها اعمال می شود، جاری نخواهد شد. )تبصره 
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 گردد، توبه، اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و بـه در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می

تظاهر بـه توبـه کـرده اسـت ه مرتکب شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود کادعای مرتکب اکتفاء نمی

در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد گردد. سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می

 ق.م.ا(. 117)ماده  دشومرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می

 ماده  به خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید، ادله مربوط به توتا قبل از قطعیت حکم تواندمتهم می(

 ق.م.ا( 118

  ق.م.ا(. 119)ماده  تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کندمخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، میدادستان چنانچه 
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