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نکات کلیدی حقوق جزای عمومی /استاد امین بخشی زاده
ماده  -2هر رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
ماده  -12حكم به مجازات يا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها بايد از طريق دادگاه صالح ،به موجب قاانون و باا
رعايت شرايط و كیفیات مقرر در آن باشد.
»

ماده راجع به اصل قانونی بودن جرایم است ولی ماده  12مربوط به اصل قانونی بودن مجازاتها.

الزم است توجه شود که در تعریف جرم در ماده  ،2اقدامات تأمینی و تربیتی مورد اشاره قررار نررفتره ولری در مراده 12
»
عنوان شده این اقدامات نیز مانند مجازاتها باید در قانون و حکم دادگاه مقرر شود .لراا در آزمرونهرا حقروقی توجره داشرته
باشید که اقدامات تأمینی در ماده  2ذکر نشده ولی در ماده  12آمده است.
»

نتايج اصل قانونی بودن :الف) تفسیر مضیّق قوانین جزایی ب) عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی

منظور از تفسیر مضیّق این است که قوانین جزایی ماهو باید به صورت محدود و غیرگسترده تفسیر شده و از نص ماده
»
نباید خارج شد مرر اینکه به نفع متهم باشد .در مورد تفسیر مضیق ،در نصوص قانون مجازات اسالمی مادها وجود ندارد و این
نتیجه از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها استنباط میشود.
»

نتايج تفسیر مضیّق :الف) منع دلیل تراشی به وسیله قیاس (مرر قیاس منصوص العلّه) ب) تبرئه متهم در حال شک

»

مراحل تفسیر قوانین به ترتیب:
الف) احراز نظر مقنن
ب) تفسیر مضیق قوانین جزایی
ج) تفسیر به نفع متهم

»

فعل ناشی از ترك فعل :فعل ناشی از ترک فعل در قانون ایران مصداق ندارد( .دکتر اردبیلی ماده  295را مصداق فعرل

ناشی از ترک فعل میدانند).
»

اصل شخصی بودن مجازاتها :طبق این اصل مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند( .ر.ک :ماده )141

»

اصل فردی كردن مجازاتها :یعنی منطبق ساختن مجازات با شخصیت مجرم و اوضاع و احوال جرم ارتکابی است که با

استفاده از تدابیر و ساز و کارهایی که قانونگاار کیفر تعیین می کند صورت میپایرد.
»

جرايم استمرار يافته :یک جرم فور ممکن است به دلیل طبیعت خود ویژگیها یک جرم مستمر را پیدا کنرد ملرل

سرقت آب ،برق یا گاز ،که در این موارد جرم را استمرار یافته گویند ،زیرا عمل یک بار انجام گرفته و نترای آن در زمران ادامره
دارد.
»

جرم مستمر :جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی اطالق میشود که عنصر ماد آن در زمران ادامره دارد؛ بره طرور کره

سوءنیت مجرمانه نیز در کنار عنصر ماد تجدید حیات دارد .به عبارت دیرر ،جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات پیدا
میکند .مانند اخفا مال مسروقه
»

مزاحمت تلفنی :دیوان عالی کشور د رأ وحدت رویه شماره  721مزاحمت تلفنی را جرم مقید تلقی و مراجع قضرایی

محل حدوث نتیجه را که جرم در آنجا کامل شده صالح به رسیدگی میداند.
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ماده  -4هر گاه قسمتی از جرم يا نتیجه آن در قلمرو حاكمیت ايران واقع شود در حكم جرم واقع شاده در جمهاوری
اسالمی ايران است.
ماده  3برا اصل صالحیت سرزمینی کافی نیست .چون ممکن است تنها قسمتی از یک جرم در داخرل کشرور ارتکراب
»
یابد و قسمتی دیرر در خارج .اگر به ماده  3اکتفا شود ،این دسته از جرایم قابل تعقیب نخواهد بود و به همرین منظرور مراده 4
پیشبینی شده است.
مفاد ماده  ،4در مورد جرایمی اعمال می شود که قابل تجزیه باشد که عبارتنداز :جرایم مستمر ،مقید ،مرکب و به عرادت.
»
جرایم مطلق عمالً با ماده  4قابل انطباق نیست زیرا نمی توان گفت که قسمتی از جرمِ مطلق در ایران و قسمتی دیرر در خرارج
از ایران انجام شده است.
با توجه به عدم تصریح مقنن در این مراده ،امکران رعایرت قاعرده احتسراب و منرع محاکمره مجردد در اصرل صرالحیت
»
سرزمینی وجود ندارد.

ماده  -5هر شخص ايرانی يا غیرايرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ايران مرتكب يكی از جرائم زيار ياا جارائم
مقرر در قوانین خاص گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران محاكمه و مجازات میشود و هرگاه رسیدگی باه ايان
جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منتهی شود ،دادگااه اياران در تعیاین مجاازاتهاای
تعزيری ،میزان محكومیت اجراء شده را محاسبه میكند:
الف -اقدام علیه نظام ،امنیت داخلی يا خارجی ،تمامیت ارضی يا استقالل جمهوری اسالمی ايران
ب -جعل مهر ،امضاء ،حكم ،فرمان يا دستخط مقام رهبری يا استفاده از آن
پ -جعل مهر ،امضاء ،حكم ،فرمان يا دستخط رسمی رئیسجمهور ،رئیس قوه قضائیه ،رئیس و نمايندگان مجلاس
شورای اسالمی ،رئیس مجلس خبرگان ،رئیس ديوانعالی كشور ،دادستان كل كشور ،اعضای شورای نگهباان ،رئایس
واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ،وزرا يا معاونان رئیس جمهور يا استفاده از آنها
ت -جعل آراء مراجع قضائی يا اجرائیههای صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانونی و يا استفاده از آنها
ث -جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكی ايران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشده ياا
تضمین شده از طرف دولت يا تهیه يا ترويج سكه قلب در مورد مسكوكات رايج داخل
هدف از اصل صالحیت واقعی این است که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق میافتد و منافع عالیه مملکرت
»
و جوامع بشر را به خطر میاندازد ،با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند.
آنچه در این ماده مهم می باشد این است که اوالً جرم ارتکابی الزم است که در خارج از ایران ارتکاب یابد و الّا طبق مرواد
»
 3و  4عمل میشود و دوم اینکه نوع جرم ارتکابی از جرایمی باشد که مصادیق آن در ذیل ماده  5آمده است.
تابعیت مرتکب جرم در این ماده واجد اهمیت نیست و اعم از شخص ایرانی و غیرایرانری و همچنرین شرخص حقیقری و
»
حقوقی است.
برخالف ماده  5قانون سابق ،در این ماده به جهت عدم ذکر شرط اعاده شردن و یافرت شردن در ایرران ،امکران محاکمره
»
غیابی مرتکب طبق قانون ایران وجود خواهد داشت.
در اصل صالحیت واقعی یا حمایتی ،قاعدها تحت عنوان قاعده احتساب رعایت میشود .این قاعده متفاوت از قاعده منع
»
محاکمه و مجازات مجدد مقرر در مواد  7و  8است .منظور از قاعده احتساب این است که میزان مجازات اعمال شرده در خرارج
از کشور نسبت به شخص مجرم در ایران رعایت می شود در حالی که منظور از قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در مواد  7و
 8اگر حتی قسمتی از مجازات هم در مورد شخص اعمال شود ،امکان محاکمه و مجازات او در ایران وجود نخواهد داشت.
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»

قاعده احتساب صرفاً در جرایم موجب مجازات تعزیر قابل رعایت است نه غیر آن.

هرگاه رسیدگی به جرائم مقرر در این ماده ،در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت منتهی شود ولی مجازات بره هرر
»
دلیلی اجرا نرردد ،امکان مجازات او در ایران طبق حکم محکومیت دادگاه خارجی وجود نداشته و الزم است مجدداً طبق قرانون
ایران باید محاکمه و مجازات شود.
ماده  -6به جرائم مستخدمان دولت اعم از ايرانی يا غیرايرانی كه در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمارو
حاكمیت ايران مرتكب شدهاند و به جرائم مأموران سیاسی و كنسولی و ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونیت
سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران رسیدگی میشود.
شرط اعمال ماده این است که :الف) یا مرتکب صرفنظر از تابعیت ،از مسرتخدمان دولرت ایرران محسروب شرود و جررم
»
ارتکابی هم در رابطه با شغل و وظیفه خود باشد ب) یا از مرأموران سیاسری و کنسرولی و دیررر وابسرتران دولرت ایرران کره از
مصونیت سیاسی برخوردارند.

ماده  -7عالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از اتباع ايران در خارج از كشور مرتكب جرمی شود ،در صورتی
كه در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ايران محاكمه و مجازات میشود مشارو
بر اينكه:
الف -رفتار ارتكابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ايران جرم باشد.
ب -در صورتی كه جرم ارتكابی از جرائم موجب تعزير باشد ،متهم در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده ياا در
صورت محكومیت ،مجازات كالً يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ -طبق قوانین ايران موجبی برای منع يا موقوفی تعقیب يا موقوفی اجرای مجازات يا سقو آن نباشد.
»

اصل صالحیت شخصی ملبت ،اصل صالحیت شخصی فعال ،فاعلی و مبتنی بر تابعیت بزهکار

در این ماده اوالً الزم است رفتار ارتکابی در خارج از ایران صورت بریرد .دوم اینکه مرتکب (نه برزهدیرده) تابعیرت ایرانری
»
داشته باشد.
»
شود.

در اص ل صالحیت شخصی فعال ،امکان محاکمه غیابی وجود ندارد و الزم است که شخص در ایران یافت یا به ایران اعاده

طبق بند الف این ماده ،در اصل صالحیت شخصی ملبت ،مجرمیت متقابل رعایت نمیشود .منظرور از مجرمیرت متقابرل
»
همان است که در بند ب ماده  8آمده است .لاا برخالف بند ب ماده  ،8در بند الف ماده  7جرم بودن عمل فقط در قانون ایرران
الزم و کافی است ولی در ماده  8الزم است هم در ایران و هم در محل وقوع رفتار جرم باشد.
برخالف قاعده احتساب که در ماده  5به توضیح آن پرداخته شد ،در ماده  7و  8قاعده منرع محاکمره و مجرازات مجردد
»
رعایت میشود.
»

محدوده قاعده منع محاكمه و مجازات مجدد :الف) جرم ارتکرابی از جررایم موجرب مجرازات تعزیرر غیرمنصروص

شرعی باشد( .تبصره  2ماده  )115ب) متهم محاکمه و به موجب حکم قطعی تبرئه شود( .قرار منع تعقیب کرافی نیسرت ).ج)
یا متهم محاکمه و قسمتی از مجازات اجرا شود( .قرار بازداشت موقت ،به معنا اجرا قسمتی از مجازات نیست ).د) یرا مرتهم
محاکمه و کل مجازات اجرا شود.
برخالف ماده  ،5طبق مواد  7و  ،8اگر فقط قسمتی از مجازات در خارج از ایران اجررا شرود ،امکران محاکمره و مجرازات
»
مجدد وجود ندارد ولی در ماده  ،5فقط آنچه در خارج اجرا شده در حکم دادگاه ایران کسر میشود.
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قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده همانند ماده  ،8در مورد تعزیرات منصوص شررعی رعایرت نمریشرود و
»
منحصر به غیرمنصوصات است( .تبصره  2ماده )115

ماده  -8هرگاه شخص غیرايرانی در خارج از ايران علیه شخصی ايرانی يا علیه كشور ايران مرتكب جرمی باه جاز
جرائم مذكور در مواد قبل شود و در ايران يافت و يا به ايران اعاده گردد ،طبق قوانین جزائای جمهاوری اساالمی
ايران به جرم او رسیدگی میشود ،مشرو بر اينكه:
الف -متهم در جرائم موجب تعزير در محل وقوع جرم ،محاكمه و تبرئه نشده يا در صورت محكومیت ،مجازات كاالً
يا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
ب -رفتار ارتكابی در جرائم موجب تعزير به موجب قانون جمهوری اسالمی ايران و قانون محل وقوع ،جرم باشد.
»

اصل صالحیت شخصی منفی؛ اصل صالحیت شخصی منفعل ،مفعولی و مبتنی بر تابعیت بزهدیده.

در این ماده اوالً الزم است رفتار ارتکابی در خارج از ایران صورت بریرد .دوم اینکه بزهدیده (نره مرتکرب) تابعیرت ایرانری
»
داشته باشد.
در اصل صالحیت شخصی منفعل هم مانند ماده  ،7امکان محاکمه غیابی وجود ندارد و الزم است کره شرخص در ایرران
»
یافت یا به ایران اعاده شود.
بر خالف ماده  ،7در این ماده الزم است مجرمیت متقابل رعایت شود .یعنی رفتار تعزیر غیرمنصوص شرعی هرم طبرق
»
قانون ایران و هم طبق قانون محل وقوع ،جرم باشد.
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در این ماده نیز همانند ماده  ،7در مورد تعزیرات منصوص شرعی رعایت نمیشرود و
»
منحصر به غیرمنصوصات است( .تبصره  2ماده )115

ماده  -10در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی بايد بهموجب قانونی باشد كه قبال از وقاوع
جرم مقرر شده است و مرتكب هیچ رفتاری اعم از فعل يا ترك فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر به مجازات يا
اقدامات تأمینی و تربیتی محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم ،قانونی مبنی بار تخفیاف ياا عادم اجارای
مجازات يا اقدام تأمینی و تربیتی يا از جهاتی مساعدتر به حال مرتكب وضع شود نسبت به جرائم سابق بار وضاع
آن قانون تا صدور حكم قطعی ،مؤثر است .هرگاه به موجب قانون سابق ،حكم قطعی الزماالجراء صادرشده باشد به
ترتیب زير عمل میشود:
الف -اگر رفتاری كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود ،حكم قطعی اجاراء نمای
شود و اگر در جريان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود .در اين موارد و همچنین در موردی كه حكم قبالً اجاراء
شده است هیچگونه اثر كیفری بر آن مترتب نیست.
ب -اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق ،تخفیف يابد ،قاضی اجرای احكام موظف است قبل از شروع به اجراء
يا در حین اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعی ،اصالح آن را طبق قانون جديد تقاضا كند .محكوم نیز میتواناد
از دادگاه صادركننده حكم ،تخفیف مجازات را تقاضا نمايد .دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون الحق ،مجاازات
قبلی را تخفیف میدهد .مقررات اين بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی كه در مورد اطفال بزهكار اجراء مایشاود
نیز جاری است .در اين صورت ولی يا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نمايد.
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تبصره ا مقررات فوق در مورد قوانینی كه برای مدت معین ويا موارد خاص وضع شده است ،مگر به تصريح قاانون
الحق ،اعمال نمیشود.
این قاعده صرفاً در مورد نظامات و مقررات دولتی که شامل تعزیرات میباشد بوده و به غیر تعزیرات تسر نردارد( .صردر
»
ماده  10و رأ وحدت رویه شماره  45مورخ )1365
مفاد این ماده نه تنها نسبت به مجازاتها اعمال می شود ،به اقردامات ترأمینی و تربیتری نیرز راه دارد و بره عبرارتی ایرن
»
اقدامات نیز عطف بماسبق نمیشوند .یعنی مرتکب هیچ رفتار اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان بهموجب قانون مؤخر نه بره
مجازات و نه به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد.
»

استثنائات اعمال قاعده:
»

 -قانون جدید مبنی بر تخفیف مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی

»

 -قانون جدید مبنی بر عدم اجرا مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی

»

 -قانون جدید از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب

»

 -قانون جدید برا مدت معین وضع شده مرر به تصریح قانون الحق

»

 -قانون جدید برا موارد خاص وضع شده مرر به تصریح قانون الحق

»

 -قوانین تفسیر مشروط براینکه تغییر در محتوا قانون به ضرر متهم انجام نشود

»

 -قوانین مربوط به تشکیالت قضائی و صالحیت

»

 -مربوط به ادله اثبات دعو تا پیش از اجرا حکم (نه فقط صدور حکم)

»

 -قوانین مربوط به شیوه دادرسی

»

 -قوانین مربوط به مرور زمان

مهمترين مصاديق تمثیلی قوانین مساعد به حال مرتكب:
»

 -قانونی که به جا مجازات ،اقدامات تأمینی پیشبینی نماید.

»

 -قانونی که میزان مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد.

»

 -قانونیکه به دادگاه اجازه رعایت کیفیات مخففه در تعیین مجازات دهد.

»

 -قانونی که در مورد جرم خاصی کیفیات مخففه برقرار کند.

»

 -قانونی که عامل مشدده مربوط به جرم سابق را حاف نماید.

»

 قانونی که به دادگاه اجازه اعمال نهادها ارفاقی نظیر آزاد مشروط ،تعلیرق اجررا مجرازات ،تعویرق صردورحکم و ...دهد.

»

 -قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حاف کند.

»

 -قانونی که مجازات تبعی یک جرم را به مجازات تکمیلی اختیار تبدیل کند.

»

 -قانونی که حداکلر مجازات را پایین بیاورد.

»

 -قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد.

»

 -قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال حداکلر مجازات را پایین آورد.

»

 قانونی که درجه مجازات تعزیر مقرر در ماده  19ق.م.ا را تقلیل دهد یا حبس را بره جرایرزینهرا حربستبدیل کند.

»

 -قانونی که یک عامل موجهه جدید پیش بینی کند.
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اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق ،تخفیف یابد ،مورد از جهات اعاده دادرسی نبروده بلکره قاضری اجررا احکرام
»
موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،اصالح آن را طبرق قرانون جدیرد تقاضرا
کند .محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم ،تخفیف مجازات را تقاضا نماید.
اگر مجازات جرمی به موجب قانون الحق ،تخفیف یابد ،دادگاه در اعمال تخفیف مخترار نیسرت بلکره ملرزم اسرت آن را
»
تخفیف دهد.

ماده  -11قوانین زير نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون ،فوراً اجراء میشود:
الف -قوانین مربو به تشكیالت قضائی وصالحیت
ب -قوانین مربو به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حكم
پ -قوانین مربو به شیوه دادرسی
ت -قوانین مربو به مرور زمان
تبصره ا در صورتی كه در مورد بند(ب) حكم قطعی صادر شده باشد ،پرونده برای بررسی به دادگااه صاادركننده
حكم قطعی ارسال میشود.
ماده  -18تعزير مجازاتی است كه مشمول عنوان حد ،قصاص يا ديه نیست و بهموجب قانون در موارد ارتكااب
محرمات شرعای يا نقض مقررات حكومتی تعیین و اعمال میگردد .نوع ،مقدار ،كیفیت اجراء و مقررات مربو باه
تخفیف ،تعلیق ،سقو و ساير احكام تعزير بهموجب قانون تعیین میشود .دادگااه در صادور حكام تعزياری ،باا
رعايت مقررات قانونی ،موارد زير را مورد توجه قرار میدهد:
الف -انگیزه مرتكب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتكاب جرم
ب -شیوه ارتكاب جرم ،گستره نقض وظیفه و نتايج زيانبار آن
پ -اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم
ت -سوابق و وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی مرتكب و تأثیر تعزير بر وی
»

ارتکاب محرمات شرعری میتواند موجب تعزیر منصوص شرعی و تعزیر غیرمنصوص شرعی باشد.

»

آنچه در ماده  38این قانون به عنوان جهات مخففه قضایی آمدهاند ،جدا از مصادیق چهارگانه ماده  18میباشند.

تعریف تعزیر منصوص شرعی در قانون ذکر نشده و اداره حقروقی قروه قضرائیه در یرک نظریره مشرورتی عنروان داشرته:
»
«تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسالم برا یک عمل معین ،نوع و مقدار کیفر مشخص
شده است؛ بنابراین در موارد که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیرر به طور کلی و مطلق بررا عملری تعزیرر مقررر
شده است ولی نوع و مقدار آن معین نرردیده است ،تعزیر منصوص شرعی محسوب نمیشرود .منظرور از تعزیرر معرین شررعی
همان تعزیر منصوص شرعی است».
اطالق مقررات ماده  115و همچنین بند (ب) ماده ( )7و بندها (الف) و (ب) ماده ( )8و مواد (،)45( ،)40( ،)39( ،)28
»
( )93( ،)92( ،)46و ( )105این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
»

بندها مندرج در ماده  ،18در جهت اصل فرد کردن مجازاتها پیشبینی شده است( .ر.ک :ماده )141
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ماده  -20درصورتی كه شخص حقوقی براساس ماده( )143اين قانون مسؤول شناخته شود ،با توجه باه شادت
جرم ارتكابی و نتايج زيانبار آن به يك تا دو مورد از موارد زير محكوم میشود ،اين امر ماانع از مجاازات شاخص
حقیقی نیست:
الف -انحالل شخص حقوقی
ب -مصادره كل اموال
پ -ممنوعیت از يك يا چند فعالیت شغلی يا اجتماعی به طور دائم يا حداكثر برای مدت پنج سال
ت -ممنوعیت از دعوت عمومیبرای افزايش سرمايه بهطور دائم يا حداكثر برای مدت پنج سال
ث -ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداكثر برای مدت پنج سال
ج -جزای نقدی
چ -انتشار حكم محكومیت بهوسیله رسانهها
تبصره -مجازات موضوع اين ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و يا عمومی غیار دولتای در ماواردی كاه
اعمال حاكمیت میكنند ،اعمال نمیشود.
با توجه به لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ،مجازات هرا منردرج در ایرن مراده احصرایی بروده و نمریتروان از
»
چهارچوب مصادیق آن خارج شد.
انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها که در بند «چ» این ماده پیشبینی شده اسرت ،اگرچره در خصروص اشرخاص
»
حقیقی از مجازاتها تکمیلی محسوب میگردد (ماده  ،)23لیکن در این ماده به عنوان مجازات اصلی برا اشرخاص حقروقی
تلقی شده است.
»

با توجه به صدر ماده ،قاضی نمیتواند شخص حقوقی را به بیش از دو مورد از موارد مقرر در ذیل ماده محکوم نماید.

مسئولیت شخص حقوقی ،تأثیر بر مجازات شخص حقیقی نداشته و به عبارتی شخص حقیقی نیرز بره همرراه شرخص
»
حقوقی قابل مجازات خواهد بود.
لاا مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در موارد که اعمرال تصرد مری-
»
کنند اعمال میشود.
تبصره ماده  70قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392/10/18مقرر داشته« :درصورتی که شررکت و مؤسسره بره
»
قصد قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس ،فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در مرتبه اول ،فعالیت شرکت سره
ماه تا یک سال تعلیق میشود و درصورت تکرار ،شرکت منحل میگردد».
»

در مورد مقررات آیین دادرسی اشخاص حقوقی رجوع کنید به مواد  688به بعد ق.آ.د.ک مصوب 92

ماده  -23دادگاه میتواند فردی را كه به حد ،قصاص يا مجازات تعزيری از درجهشش تا درجاه ياك محكاوم
كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون ،متناسب با جرم ارتكابی و خصوصیات وی به يك يا چند مجازات از
مجازاتهای تكمیلی زير محكوم نمايد:
الف -اقامت اجباری در محل معین
ب -منع از اقامت در محل يا محلهای معین
پ -منع از اشتغال به شغل ،حرفه يا كار معین
ت -انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث -منع از رانندگی با وسايل نقلیه موتوری و يا تصدی وسايل موتوری
ج -منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتی
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چ -منع از حمل سالح
ح -منع از خروج اتباع ايران از كشور
خ -اخراج بیگانگان از كشور
د -الزام به خدمات عمومی
ذ -منع از عضويت در احزاب ،گروهها و دستجات سیاسی يا اجتماعی
ر -توقیف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخیل در ارتكاب جرم
ز -الزام به يادگیری حرفه ،شغل يا كار معین
ژ -الزام به تحصیل
س -انتشار حكم محكومیت قطعی
تبصره 1ا مدت مجازات تكمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی كه قانون بهنحو ديگری مقرر نمايد.
تبصره 2ا چنانچه مجازات تكمیلی و مجازات اصلی از يك نوع باشد ،فقط مجازات اصلی مورد حكم قارار مای
گیرد.
تبصره  - 3آيیننامه راجع به كیفیت اجرای مجازات تكمیلی ظرف شش ماه از تاريخ الزماالجراء شدن ايان قاانون
توسط وزير دادگستری تهیه میشود و به تصويب رئیس قوه قضائیه میرسد.

مجازات تکمیلی مجازاتی است که به مجازات اصلی افزوده و حتما باید برخالف مجازات تبعی در حکم دادگاه قید شروند
»
که قابل اعمال باشند.
با توجه به واژه «میتواند» در ماده ،مفاد ماده  23مبیّن مجازات تکمیلی اختیار است .مجازاتها تکمیلی اجبرار در
»
مواد قانونی خاصی تعیین میشوند .از مجازاتها تکمیلی اجبار می توان به عنروان ملرال بره مراده واحرده قرانون راجرع بره
جلوگیر از حمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتور مصوب  9آبان ماه  ،1336ماده  714قرانون مجرازات اسرالمی تعزیررات و
ماده  14قانون شکار و صید مصوب  1346اشاره کرد.
با توجه به واژه «فرد» در صدر ماده ،مجازات تکمیلی مقرر در این ماده ،صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال اسرت
»
نه اشخاص حقوقی.
قلمرو اعمال ماده ،محکومیت به حد ،قصاص نفس و عضو و مجازات تعزیر درجه یک تا شش است و مجرازات تکمیلری
»
منحصر به جرایم موجب مجازات تعزیر نیست .به عبارتی این مجازاتها در مجازاتهرا تعزیرر درجره  7و  8قابرل اعمرال
نیستند .البته در مورد قصاص شرط است که مجازات قصاص نفس اجرا نشود و الّا زمینها برا اعمال مجازات تکمیلی نخواهد
ماند.
ذکر عنوان «متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات و » در ماده نشان از لزوم رعایرت تناسرب جررم و مجرازات تکمیلری
»
دارد .ضمانت اجرا این موضوع در ماده معین نشده است که اگر قاضی این تناسب را رعایت نکند تکلیف چیست.
هرچند دست قاضی در انتخاب تعداد مجازات تکمیلی باز است لیکن او فقرط در محردوده مقررر در ذیرل مراده  23ایرن
»
اختیار را دارد و به عبارتی مجازاتها تکمیلی مقرر در ماده ماکور حصر هستند نه تملیلی.
اصل بر این است که مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست .این اصل فاقرد اسرتلنا نبروده و اگرر در قرانون حکرم
»
خاصی نسبت به مدت مجازات تکمیلی تعیین تکلیف شود ،طبق آن ماده قانونی خراص رفترار مریشرود و ممکرن اسرت مردت
مجازات تکمیلی بیش از دو سال شود.
»
»

عدم ذکر مدت در محرومیت از حقوق اجتماعی ،موجب نقض رأ در مراحل باالتر است.
تعیین مجازات تکمیلی باید ضمن صدور حکم باشد نه بعد از آن.
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مواد مشابه در زمینه ضمانت اجراها :صد در صد آزمونی
ماده  -24چنانچه محكوم طی مدت اجرای مجازات تكمیلی ،مفاد حكم را رعايت ننمايد ،دادگاه صادركننده حكم
به پیشنهاد قاضی اجرای احكام برای بار اول مدت مجازات تكمیلی مندرج در حكم را تا يكسوم افزايش میدهد و
در صورت تكرار ،بقیه مدت محكومیت را به حبس يا جزای نقدی درجه هفت يا هشت تبديل میكند .همچنین بعد
از گذشتن نیمی از مدت مجازات تكمیلی ،دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حكم در صورت اطمینان به
عدم تكرار جرم و اصالح مجرم ،نسبت به لغو يا كاهش مدت زمان مجازات تكمیلی وی اقدام كند.
ماده  -44در مدت تعويق ،در صورت ارتكاب جرم موجب حد ،قصاص ،جنايات عمدی موجب ديه يا تعزير تا درجاه
هفت ،دادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكومیت صادر میكند .در صورت عدم اجرای دساتورهای دادگااه،
قاضی میتواند برای يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يا حكم محكومیت صادر كند.
ماده  -50چنانچه محكومی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دساتورهای دادگااه
تبعیت نكند ،دادگاه صادركننده حكم قطعی میتواند به درخواست دادستان يا قاضی اجرای احكام ،بارای باار اول
يك تا دو سال به مدت تعلیق اضافه يا قرار تعلیق را لغو نمايد .تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم ،موجاب الغاای
قرار تعلیق و اجرای مجازات میشود.
ماده  -61هرگاه محكوم در مدت آزادی مشرو بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نكناد بارای باار اول
يك تا دو سال به مدت آزادی مشرو وی افزوده میشود .در صورت تكرار يا ارتكاب يكی از جرائم عمدی موجاب
حد ،قصاص ،ديه يا تعزير تا درجه هفت ،عالوه بر مجازات جرم جديد ،مدت باقیمانده محكومیت نیز به اجراء در می
آيد ،در غیر اين صورت آزادی او قطعی میشود.
ماده  -81چنانچه محكوم از اجرای مفاد حكم يا دستورهای دادگاه تخلف نمايد ،به پیشنهاد قاضی اجرای احكاام و
رأی دادگاه برای بار نخست يك چهارم تا يكدوم به مجازات مورد حكم افزوده میشود و در صورت تكرار ،مجازات
حبس اجراء میگردد.

ماده  -25محكومیت قطعی كیفری در جرائم عمدی ،پس از اجرای حكم يا شمول مرور زمان ،در مادت زماان
مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعی بهعنوان مجازات تبعی محروم میكند:
الف -هفت سال در محكومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاريخ توقف اجرای حكم اصلی
ب -سه سال در محكومیت به قطع عضو ،قصاص عضو در صورتی كه ديه جنايت وارد شده بیش از نصاف دياه
مجنیٌعلیه باشد ،نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ -دو سال در محكومیت به شالق حدی ،قصاص عضو در صورتی كه ديه جنايت وارد شده نصف دياه مجنایٌ
علیه يا كمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره 1ا در غیر موارد فوق ،مراتب محكومیت در پیشینه كیفری محكوم درج میشود لكان در گاواهیهاای
صادره از مراجع ذیربط منعكس نمیگردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین يا بازنگری در مجازات
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تبصره  -2در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی يا مدعی خصوصی،
اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.
تبصره  -3در عفو و آزادی مشرو  ،اثر تبعی محكومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو ياا اتماام مادت
آزادی مشرو رفع میشود .محكوم در مدت زمان آزادی مشرو و همچنین در زمان اجرای حكام نیاز از حقاوق
اجتماعی محروم میگردد.
مجازات تبعی به مجازاتی گفته می شود که به تبع مجازات اصلی و بدون نیاز به درج آن در حکم دادگاه بر محکرومعلیره
»
بار میشود.
تفاوتی که بین مجازاتها تکمیلی و تبعی وجود دارد این است که اولی برخالف دومی همیشه اجبرار نبروده و بره دو
»
صورت اجبار و اختیار تقسیم میشود .تفاوت دیرر که بین این دو مجازات وجود دارد این است که مجرازاتهرا تبعری
برخالف مجازاتها تکمیلی یا تتمیمی در حکم دادگاه ذکر نمیشوند .مهمترین شرط برا اعمال مجازاتها تبعری ،عمرد
بودن جرم ارتکابی است .این در حالی است که عمد بودن جرم ارتکابی برا اعمال مجازاتها تکمیلی الزم نیست.
»

برا اعمال مجازات تبعی ،جرم ارتکابی حتما باید عمد باشد.

»
نقد

محکومیت به شالق تعزیر بر خالف شالق حد  ،مجازات تبعی به دنبال ندارد .همچنرین اسرت محکومیرت بره جرزا

مدت اجرا مجازات تبعی در جرایم مستوجب قطع عضو سه سال است در حالی که ایرن مردت در مجرازات مسرتوجب
»
قصاص عضو به دو صورت تقسیم میشود .اگر دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیعلیه باشد ،مدت مجازات تبعی سه
سال و در صورتی که میزان دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیعلیه یا کمتر از آن باشد ،مدت مجازات تبعی دو سال خواهرد
بود (آزمونی و مهم)
موارد مندرج در این ماده عالوه بر اینکه در پیشینه کیفر فرد درج میشود ،در گرواهی صرادره از مراجرع ذ ربرط نیرز
»
منعکس میگردد و آنچه در گواهیها صادره از مراجع قضایی درج نمیشود ،جزا نقد  ،شالق تعزیر و حبس درجه شش،
هفت و هشت میباشد که در مورد آنها مجازاتها تبعی اعمال نمیشود.
از تبصره  3این ماده چنین به دست میآید که عفو (عفو خصوصی) موجب زوال آثار محکومیرت نمریشرود مررر اینکره
»
تصریح شده باشد.
ماده  -36حكم محكومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فیاالرض يا تعزير تا درجه چهاار و نیاز
كالهبرداری بیش از يك میلیارد ()1.000.000.000ريال در صورتی كه موجب اخالل در نظم يا امنیت نباشد در يكای
از روزنامههای محلی در يك نوبت منتشر میشود.
تبصره – انتشار حكام محكومیات قطعای در جارائم زيار كاه میازان ماال موضاوع جارم ارتكاابی ،ياك
میلیارد()1.000.000.000ريال يا بیش از آن باشد ،الزامی است و در رسانه ملی يا يكی از روزنامههاای كثیراالنتشاار
منتشر میشود:
الف -رشاء و ارتشاء
ب -اختالس
پ -اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم يا ديگری
ت -مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتی و كشوری
ث -تبانی در معامالت دولتی
ج -أخذ پورسانت در معامالت خارجی
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چ -تعديات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح -جرائم گمركی
خ -قاچاق كاال و ارز
د -جرائم مالیاتی
ذ -پولشويی
ر -اخالل در نظام اقتصادی كشور
ز -تصرف غیرقانونی در اموال عمومی يا دولتی
»

صدر ماده مبیّن انتشار حکم محکومیت قطعی به طور اختیار است نه الزامی.

»

تبصره ماده مبیّن انتشار حکم محکومیت قطعی به طور الزامی است نه اختیار .

برا امکان انتشار حکم محکومیت قطعی کیفر طبق صدر ماده ،الزم است که این اقدام (یعنی انتشار حکم در رسرانه-
»
ها ،نه جرم محاربه و )...موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد و الّا دادگاه نمیتواند حکم انتشار محکومیت در رسانه را بدهد.
برخالف صدر ماده ،در مورد تبصره ،انتشار حکم محکومیت الزامی ،منوط به شررط مقررر در صردر مراده (یعنری موجرب
»
مختل نشدن نظم و امنیت) نیست و دادگاه ملزم به رعایت تبصره است.
»

االرض

جرايم موجب انتشار حكم محكومیت اختیاری :الف) جرائم موجب حد محاربه ب) جرائم موجب حرد افسراد فری-
ج) جرائم موجب تعزیر درجه یک تا درجه چهار

د) کالهبردار بیش از یک میلیارد ریال

در مورد کالهبردار باید توجه نمود که اوالً جرم کالهبردار کمتر از یک میلیارد ریال و خود یک میلیارد ریرال امکران
»
انتشار در روزنامه محلی را ندارد و ثانی ًا اگر جرم کالهبردار بیش از یرک میلیرارد ریرال باشرد ،در ایرن صرورت انتشرار حکرم
محکومیت قطعی در روزنامه محلی اختیار است نه الزامی .این در حالی است که در جرایم مقرر در تبصرره (مخصوصراً رشرا و
ارتشاء و اختالس که در آزمون ها ممکن است اشتباهاً با کالهبردار خلط شوند) اگر میزان جرم ارتکابی یک میلیرارد ریرال یرا
بیش از یک میلیارد ریال باشد ،در این صورت انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی ،الزامی است .پس در آزمرونهرا حقروقی
اوالً در مورد میزان مبلغ ،ثانیاً در مورد تشابه جرم کالهبردار با سایر جرایم و ثاللاً در مورد نروع رسرانه ملری یرا محلری نبایرد
اشتباه شود.
در جرایم موجب مجازات تعزیر درجه پن تا هشت امکان انتشار حکم محکومیت اعم از الزامی یا اختیار وجود ندارد.
»
همچنین در سایر جرایم حد (یعنی به غیر از محاربه و افساد فیاالرض) حتی جرم بغی که شبیه محاربه است ،امکران انتشرار
حکم محکومیت اعم از الزامی یا اختیار وجود ندارد.
ماده  -37درصورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات تعزيری را به نحوی كاه
به حال متهم مناسبتر باشد بهشرح ذيل تقلیل دهد يا تبديل كند:
الف -تقلیل حبس به میزان يك تا سه درجه
ب -تبديل مصادره اموال به جزای نقدی درجه يك تا چهار
پ -تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت -تقلیل ساير مجازاتهای تعزيری به میزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر
در تخفیف مجازات ،ماهیت مجازات تغییر نمییابد بلکه شدت آن کم میشود ولی در تبردیل مجرازات ،ماهیرت مجرازات
»
تغییر مییابد.
تخفیف به قانونی و قضایی تقسیم میشود .در تخفیف قانونی که به معاذیر قانونی تخفیفدهنده نیز شهرت دارد ،به حکم
»
قانون دادگاه ملزم است در محدوده آن ماده قانون مجازات را تخفیف دهد .مانند تبصره  2ماده  719قانون تعزیررات .در مقابرل
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تخفیف قضایی وجود دارد که طبق آن دادگاه در جهت فرد کردن قضایی ،اختیار در تخفیف دارد نه الرزام .مراده  37در مقرام
بیان این نوع تخفیف است.
»

تخفیف مجازات در جرایم موجب مجازات تعزیر امکانپایر بوده و در حدود ،قصاص و دیات راه ندارد.

به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود ،تشخیص استحقاق تخفیف با هیأت ماکور است ولی در
»
نهایت تصمیم با دادگاه رسیدگیکننده خواهد بود.
با جمع بندها الف و ت ماده  37چنین استنباط میشود که امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتهرا امکانپرایر
»
نیست و حبس فقط قابل تقلیل است .پس از تعیین درجه مجازات حبس طبق ماده  ،19امکان تقلیل آن به میزان یک تا سه
درجه ممکن بوده و قاضی نمی تواند بیشتر از این محدوده مجرازات حربس را تقلیرل دهرد .تبردیل حربس طبرق مراده  37بره
مجازاتها تعزیر دیرر ممکن نبوده و فقط میتوان طبق مواد مربوط به مجازاتهرا جرایرزین حربس (مرواد  64الری )87
حبس را تبدیل کرد.
»
)139

در تکرار و تعدد جرم مقررات تخفیف مجازات تابع قواعد مخصوص به خود میباشد( .ر.ک :تبصرره  3مراده  134و مراده

در جرایم موجب مجازات تعزیر درجه  8امکان تخفیف مجازات وجود ندارد و دادگاه نهایتاً میتواند در این نوع جررایم،
»
طبق ماده  39حکم به معافیت از کیفر دهد.
ماده  -93دادگاه میتواند درصورت احراز جهات تخفیف ،مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیرل دهرد و اقردامات ترأمینی و
»
تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیرر تبدیل نماید.
ماده  -38جهات تخفیف عبارتند از:
الف -گذشت شاكی يا مدعی خصوصی
ب -همكاری مؤثر متهم در شناسايی شركا يا معاونان ،تحصیل ادله يا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم يا باه
كار رفته برای ارتكاب آن
پ -اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم ،از قبیل رفتار يا گفتار تحريكآمیز بزهديده ياا وجاود انگیازه
شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت -اعالم متهم قبل از تعقیب يا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث -ندامت ،حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبیل كهولت يا بیماری
ج -كوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم يا اقدام وی برای جبران زيان ناشی از آن
چ -خفیف بودن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرم
ح -مداخله ضعیف شريك يا معاون در وقوع جرم
تبصره -1دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را در حكم خود قید كند.
تبصره -2هرگاه نظیر جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد ،دادگاه نمیتواند باه موجاب
همان جهات ،مجازات را دوباره تخفیف دهد.
»

کیفیات مخففه قضایی در جهت فرد کردن مجازاتها اعمال میشود.

گاشت شاکی در بند الف ،در جرایم موجب مجازات تعزیر غیرقابل گاشت مد نظر است؛ زیرا در جرایم قابرل گاشرت،
»
گاشت شاکی موجب موقوفی تعقیب و اجرا مجازات است نه تخفیف مجازات( .ر.ک :ماده  483ق.آ.د.ک مصوب )92
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به موجب بند «ث» این ماده ،اظهار ندامت و توبه مرتکب از جهات مخففه محسوب میشود .لیکن با استناد به ماده 115
»
این قانون ،ندامت و توبه مرتکب در جرایم تعزیر درجه یک تا  5مد نظر است و الّا در جرایم تعزیر درجره شرش ترا هشرت،
ندامت و توبه متهم تحت شرایطی از موجبات سقوط مجازات محسوب میشود.

ماده  -39در جرائم تعزيری درجههای هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پاس از احاراز
مجرمیت ،تشخیص دهد كه با عدم اجرای مجازات نیز مرتكب ،اصالح میشود در صورت فقدان سابقه كیفری ماؤثر و
گذشت شاكی و جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حكم به معافیت از كیفر صادر كند.
معافیت از کیفر به معنا برائت از ارتکاب جرم نیست .در مورد برائت ،شخص مرتکب جرمی نشده ولی در مورد معافیرت
»
از کیفر ،جرم ارتکاب یافته ولی مقنن برا او ارفاق قائل شده و او را از تحمل کیفر معاف میدارد .معافیت از کیفر بره دو دسرته
تقسیم میشود .نخست معافیت قانونی است که به آن معاذیر قانونی معافکننرده نیرز مریگوینرد و دیررر معافیرت قضرایی .در
معافیت قانونی دادگاه ملزم به صدور حکم معافیت است ولی در معافیت قضایی ،دادگاه الزامی به این کار نداشرته و طبرق مرواد
 39و  46عمل میکند.
تفاوت معاذیر قانونی با علل موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفر  :در معاذیر قانونی که مانند سایر علل رافع مسرئولیت،
»
مجرم از مجازات معاف می شود ،جرم از نظر عناصر متشکله بطور کامل تحقرق یافتره و هیچرونره کیفیراتی کره در واقرع رافرع
مسئولیت باشد ،وجود ندارد .منتهی بنابر مالحظات سیاست کیفر  ،مرتکب جرم از مجازات مقرّره معاف مریگرردد .بره همرین
علّت معاذیر قانونی فاقد جنبه عمومی بوده و منحصراً مربوط به یک مورد خاص میباشد .علل رافع مسئولیت موجب رفع تقصیر
و زوال مس ئولیت از مرتکب فعل مجرمانه است و فرض این است که متهم از جرم انتسابی برائت حاصل میکند و بره همرین
جهت هیچرونه مجازاتی در مورد او به مورد اجرا گاارده نمیشود ،در حالیکه معاذیر قانونی به هیچ وجره باعرز زوال تقصریر و
مسئولیت نشده بلکه به جهت مالحظاتی شخص را از مجازات معاف میکند.
معافیت قضایی در جرایم موجب مجازات تعزیر درجه هفت و هشت بوده و لاا حدود ،قصاص ،دیات و تعزیررات درجره
»
یک تا شش مشمول معافیت قضایی مقرر در ماده  39نمیشود.
شرایط معافیت قضایی :الف) احراز جهت یا جهات تخفیف ب) مجرمیت احراز شده باشد ج) تشخیص دادگاه مبنی برر
»
اصالح مجرم د) فقدان سابقه کیفر موثر مقرر در ماده  25هر) گاشت شاکی و) جبران ضرر و زیان یرا برقررار ترتیبرات
جبران آن
در ماده  45نیز نوعی معافیت قضایی در مقام اعمال مقررات تعویق صدور حکم وجود دارد که شرایط آن با شررایط مراده
»
 39متفاوت است.
ماده  -40در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم باا مالحظاه
وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گرديده اسات در صاورت
وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف -وجود جهات تخفیف
ب -پیشبینی اصالح مرتكب
پ -جبران ضرر و زيان يا برقراری ترتیبات جبران
ت -فقدان سابقه كیفری مؤثر
تبصره -محكومیت مؤثر ،محكومیتی است كه محكوم را به تبع اجرای حكم ،براسااس مااده( )25ايان قاانون از
حقوق اجتماعی محروم میكند.
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فرصتی است که دادگاه پس از احراز مجرمیت به متهم می دهرد ترا چنانچره در طرول مردت مقررر بره تعهردات خرود و
»
دستورات دادگاه پایبند باشد به موجب حکم دادگاه از مجازات معاف گردد.
قلمرو تعویق محدود به جرایم موجب مجازات تعزیر درجه شش تا هشت بوده و شامل حدود ،قصاص ،دیات و تعزیررات
»
درجه یک تا پن نمیشود.
طبق تبصره  2ماده  115قانون حاضر ،مفاد ماده  40محدود به جرایم تعزیر غیرمنصوص شرعی بوده و شامل تعزیررات
»
منصوص شرعی نمیشود.
طبق ماده  94دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزیر ارتکابی توسط نوجوانان (پانزده تا هجده سال) ،صدور حکرم را
»
به تعویق اندازد.
عبارت «پس از احراز مجرمیت» موید این مطلب است که صدور قرار تعویق صدور حکم در مرحله تحقیقرات مقردماتی و
»
دادسرا موضوعیت نداشته و فقط در صورت مجرم شناخته شدن فرد میتواند صادر شود.
محکومیت مؤثر ،محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرا حکم ،براساس مراده( )25ایرن قرانون از حقروق اجتمراعی
»
محروم میکند  .لاا اگر فرد سابقه محکومیت به مجازات تعزیر درجه شش تا هشت داشته باشد ،میتواند از تعویق صدور حکم
بهرهمند شود زیرا مجازات تعزیر درجه  6تا  8محکومیت کیفر مؤثر تلقی نمیشود .همچنین در صرورتی کره شرخص قربالً
مرتکب جرم غ یرعمد شده باشد هرچند از درجات یک تا پن هم باشد ،چون جرم غیرعمد سابقه محکومیت کیفرر مروثر
قلمداد نمی شود لاا امکان صدور قرار تعویق در این جرایم نیز وجود دارد .اگر شخصی سابقه محکومیت کیفر موثر داشته ولی
با گاشت مواعد مقرر در بندها الف تا پ ماده  ،25به اعاده حیلیت نائل شود ،چون سابقه محکومیت مروثر او پراک مریشرود
میتواند از نهاد تعویق صدور حکم بهرهمند شود.
»

توجه در عبارت «میتواند» نشان میدهد صدور این قرار اختیار است نه الزامی.

ماده  -46در جرائم تعزيری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرايط مقرر بارای تعوياق صادور
حكم ،اجرای تمام يا قسمتی از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد .دادستان يا قاضی اجرای احكام كیفری نیاز
پس از اجرای يكسوم مجازات میتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی ،تقاضای تعلیق نمايد .همچنین محكوم مای
تواند پس از تحمل يكسوم مجازات ،در صورت دارا بودن شرايط قانونی ،از طريق دادستان يا قاضای اجارای احكاام
كیفری تقاضای تعلیق نمايد.
»

تعلیق اجرا مجازات عبارت است از متوقف ساختن مجازات کسی که به کیفرها تعزیر محکوم شده است.

تعلیق در تعزیرات درجه سه تا هشت ممکن بوده و در حدود ،قصاص ،دیات و تعزیررات درجره یرک و دو امکران تعلیرق
»
مجازات وجود ندارد.
اجازه تعلیق اجرا حکم به نحو مندرج در این ماده اختصاص به حکم دادگاه دارد .شعب سازمان تعزیرات حکومتی واجد
»
وصف دادگاه و حاکم دادگاه نبوده و از داشتن این اختیارات قانونی محرومند.
تعلیق اجرا مجازات فقط نسبت به مجازاتها تعزیر درجه سه تا هشت قابلیت اجرایی دارد و شامل جررایم موجرب
»
مجازات حد ،قصاص ،دیه و تعزیر درجه یک و دو و همچنین تعزیر درجه سه تا هشت منصوص شرعی نمیشرود .برا توجره بره
اطالق عنوان «مجازات» ،تعلیق مختص «حبس» نبوده و شامل سایر جرایم تعزیر درجه سه تا هشت نیز مریگرردد .در صردر
ماده  ، 46آنچه قابل تعلیق ذکر شده ،مجازات تعزیر است و لاا اقدامات تأمینی و تربیتی مشمول مقررات تعلیق نخواهرد برود.
قرار تعلیق اجرا مجازات توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی صادر میشود.
در قانون آیین دادرسی کیفر  ،نهاد دیرر تحت عنوان تعلیق تعقیب وجود دارد .الزم است بین تعلیق تعقیب و تعلیرق
»
اجرا مجازات تفاوت قائل شد( .ر.ک ماده  81قانون دستنویس آیین دادرسی کیفر موسسه کمک آزمون)
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»

طبق ماده  94دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزیر ارتکابی توسط نوجوانان ،اجرا مجازات را معلق کند.

ماده  -47صدور حكم و اجرای مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعلیق نیست:
الف -جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور ،خرابكاری در تأسیسات آب ،برق ،گاز ،نفت و مخابرات
ب -جرائم سازمانيافته ،سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار ،آدمربايی و اسیدپاشی
پ -قدرتنمايی و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر ،جرائم علیه عفت عماومی ،تشاكیل ياا اداره
مراكز فساد و فحشا
ت -قاچاق عمده مواد مخدر يا روانگردان ،مشروبات الكلی و سالح و مهمات و قاچاق انسان
ث -تعزير بدل از قصاص نفس ،معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیاالرض
ج -جرائم اقتصادی ،با موضوع جرم بیش از يكصد میلیون ( )100.000.000ريال
موانع صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرا مجازات ،ارتکاب جرم تام و همچنین شروع به جررم (نره معاونرت در
»
جرم) جرایم مقرر در ماده  47است.
در این بند عنوان «معاونت» هم شامل معاونت در قتل عمد میشود هم معاونت در محاربه و هم معاونت در افساد فی-
»
االرض .چرا که تعویق و تعلیق فقط نسبت به تعزیرات است نه حدود در حالی که محاربه و افسادفی االرض جرم حد هسرتند
و برا عدم شمول تعویق و تعلیق در آنها نیاز به ذکرشان در ماده  47نبوده لاا آنچه مرد نظرر بروده ،معاونرت در محاربره و
افسادفیاالرض بوده که جرمی تعزیر محسوب میشوند.
در صدر ماده دقت شود که از عبارت «در مورد جرائم زیر و شروع به آنها» استفاده شده نه عبارت « در مورد جرائم زیر و
»
معاونت در آنها»
»

دو مورد دیرر منع تعلیق مجازات غیر از موارد مقرر در ماده  :47الاف) در صرورت الغرا قررار تعویرق و صردور حکرم

محکومیت ،صدور قرار تعلیق اجرا مجازات ممنوع است( .ماده  )44ب) هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ،دادگاه احراز نمایرد
که محکوم دارا سابقه محکومیت کیفر مؤثر یا محکومیتها قطعی دیرر بوده اسرت کره در میران آنهرا قررار تعویرق یرا
محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن ،صدور حکم به تعویق افتاده یا اجرا مجازات معلق شده است ،قرار تعویرق
یا تعلیق را لغو میکند( .ماده)55
ماده  -49قرار تعلیق اجرای مجازات بهوسیله دادگاه ضمن حكم محكومیت يا پس از صدور آن صاادر مایگاردد.
كسی كه اجرای حكم مجازات وی بهطوركلی معلق شده است ،اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد.
تبصره ماده  53ا در مواردی كه به موجب قوانین اداری و استخدامی ،محكومیت كیفری موجب انفصاال اسات در
صورت تعلیق ،محكومیت معلق ،موجب انفصال نمیگردد ،مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعلیق لغو شود.
منظور این است که اگر در یک قانون خاص ادار و استخدامی عنوان شود که ارتکاب جرم و محکومیت شخص عالوه بر
»
مجازات مقرر قانونی ،موجب انفصال مرتکب از خدمات دولتی است ،اگر پس از ارتکاب جرم ،به جا حکم محکومیت ،مجرازات
او معلق شود ،این تعلیق موجب میش ود که شخص از خدمات دولتری منفصرل نشرود مررر اینکره در آن قرانون خراص ادار و
استخدامی ،صرف ارتکاب جرم برا انفصال کافی باشد و مقنن عنوان کند که تعلیق مجازات ،انفصال را از بین نمریبررد کره در
این صورت مجازات قانونی (ملالً حبس) معلق ولی انفصال از خدمات دولتی بهقوت خود باقی است.
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ماده  -55هرگاه پس از صدور قرار تعلیق ،دادگاه احراز نمايد كه محكوم دارای سابقه محكومیت كیفری ماؤثر
يا محكومیتهای قطعی ديگری بوده است كه در میان آنها محكومیت تعلیقی وجود داشته و بادون توجاه باه آن
اجرای مجازات معلق شده است ،قرار تعلیق را لغو میكند .دادستان يا قاضی اجارای احكاام نیاز موظاف اسات
درصورت اطالع از موارد فوق ،لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد .حكم ايان مااده در ماورد تعوياق
صدور حكم نیز جاری است.
ماده  -57در حبسهای تعزيری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر كننده حكم قطعی میتواند مشرو به گذشات
شاكی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام يك فعالیت شغلی ،حرفهای ،آموزشی ،حرفهآماوزی ،مشااركت در
تداوم زندگی خانوادگی يا درمان اعتیاد يا بیماری كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارد بر بازهدياده ماؤثر
است ،محكوم را با رضايت خود او ،تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد .همچنین محكوم میتواند در طول دوره تحمل
مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانونی ،صدور حكم نیمهآزادی را تقاضا نمايد و دادگاه موظاف باه رسایدگی
است.
قلمرو اعطا نظام نیمه آزاد در حبسها تعزیر درجه پن تا هفت (نه هشت) یعنی محکومین به حبس از  91روز تا
»
 5سال می باشد.
»

مرجع صادرکننده حکم نظام نیمه آزاد  ،دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

»

شرايط اعطای نیمه آزادی :الف) گاشت شاکی در جرایم غیرقابل گاشت ب) سپردن تأمین مناسب

ج) تعهد بره

انجام یک فعالیت شغلی و ،...مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیمار مروثر در فرآینرد اصرالح یرا جبرران
خسارت وارد بر بزهدیده.
گاشت شاکی در جرایم قابل گاشت ،موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا مجازات است و در این صرورت
»
اعطا نظام نیمهآزاد منتفی میشود.
»

نظام نیمه آزاد در قالب «حکم» است نه «قرار».

»

در اعطا نظام نیمه آزاد رضایت شخص محکوم برخالف آزاد مشروط الزم است.

برخالف اختیار دادگاه در اعطا نظام نیمهآزاد  ،چنانچه محکوم درخواست این نظام را کند ،دادگاه ملزم بره رسریدگی
»
به درخواست است هرچند تکلیفی در اعطا نخواهد داشت.
ماده  -58در مورد محكومیت به حبس تعزيری ،دادگاه صادر كننده حكم میتواند در مورد محكومان به حبس
بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان ياا
قاضی اجرای احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادی مشرو را صادركند:
الف -محكوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد.
ب -حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادی ،ديگر مرتكب جرمی نمیشود.
پ -به تشخیص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكام ياا ماورد موافقات مادعی
خصوصی را بپردازد يا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت -محكوم پیش از آن از آزادی مشرو استفاده نكرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذكور در بندهای(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئیس زندان محال باه
تأيید قاضی اجرای احكام میرسد .قاضی اجرای احكام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقاق
شرايط مذكور بررسی و در صورت احراز آن ،پیشنهاد آزادی مشرو را به دادگاه تقديم نمايد.
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قلمرو آزاد مشروط محدود است به مجازاتها (حبس) اعمّ از حبسها موقت و مؤبّد صررفاً تعزیرر  .در ایرن مراده،
»
نسبت به حبس تعزیر اطالق وجود دارد و از طرفی نیز در تبصره  2ماده  ،115ماده حاضر محدود به غیرمنصوصات نشده لراا
منظور از حبس تعزیر در این ماده ،اعم از منصوص و غیرمنصوص شرعی است .همچنین بررا اسرتفاده از آزاد مشرروط در
حبسها تعزیر  ،درجها مقرر نشده است و امکان اعطا نهاد ارفاقی ماکور در حبسهرا تعزیرر درجره یرک ترا هشرت
امکانپایر است .البته اصوالً حبس تعزیر درجه هشت قابل اجرا نیست و طبق ماده  65این قانون و بند  1ماده  3قانون وصول
برخی درآمدها دولت تبدیل میشود.
کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزا نقد محکوم شود و آن را نپردازد و یا مرالی از او
»
به دست نیاید و بازداشت شود از آزاد مشروط برخوردار نمیشود.
»

مالک مجازات برا تعیین مدت آزاد مشروط ،نوع مجازات تعیین شده در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی.

»

این نظام در خصوص محکومیت قطعی بوده و شامل حبسها ناشی از قرار بازداشت موقت نمیشود.

منظور از «دادگاه صادرکننده حکم» همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی است( .رأ وحردت رویره )1392/8/28-731
»
در صورت انحالل دادگاه صادرکننده حکم ،صدور حکم آزاد مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است که در وقت فروقالعراده
تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم میکند.
»

مواعد آزاد مشروط:
»

الف) در مورد محکومان (نه متهمان) به حبس بیش از ده سال  پس از تحمل نصف حبس.

»

ب) در مورد محکومان (نه متهمان) به حبس ده سال و کمتر از آن  پس از تحمل یکسوم مدت مجازات.

مالک احتساب مواعد فوق درباره مجازات حبسی که محکومعلیه از تخفیف قانونی به موجب اختیار دادگاه برخوردار شده
»
(ماده  ،)37میزان حبس تخفیف یافتها است که در دادنامه برا او تعیین شده است .پرس امکران اسرتفاده از آزاد مشرروط
پس از تخفیف وجود دارد.
مالک احتساب درباره مجازات تقلیل یافته پس از تخفیف مقرر در ماده  ،96نصف یا یکسوم مجرازات مقررر در دادنامره
»
است نه مجازات تقلیل یافته از عفو .اگر کسی به حداکلر  10سال حبس محکوم شود و پس از عفو به  7سال تقلیل یابد ،فقرط
در صورت گاراندن نصف  10سال یعنی  5سال میتواند از آزاد مشروط استفاده کند.
در قانون سابق شرط اعطا آزاد مشروط این بود که فرد برا بار اول محکوم به حبس شرود؛ در حرالی کره در قرانون
»
جدید چنین شرطی پیشبینی نشده است .لیکن این شرط وجود دارد که محکروم علیره ،سرابقه اسرتفاده از آزاد مشرروط را
نداشته باشد .این شرط جایرزین شرط ماکور در قانون سابق شده است( .آزمونی)
جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی از شرایط اعطا آزاد مشروط نیست .همچنین بررخالف نظرام نیمره آزاد  ،در
»
این نظام ،موافقت متهم نیز شرط اعطا نمی باشد.
ماده  -59مدت آزادی مشرو شامل بقیه مدت مجازات میشود ،لكن دادگاه میتواند مدت آن را تغییر دهد و
در هر حال آزادی مشرو نمیتواند كمتر از يكسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی كه مدت باقیماناده
كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادی مشرو معادل بقیه مدت حبس است.
»

فروض مختلف مدت آزاد مشروط:
»

الف) مدت آزاد مشروط شامل بقیه مدت مجازات میشود( ،یعنی نسبت به آنچه اجرا شرده بری تراثیر مری
باشد ) لکن دادگاه میتواند (ملزم نیست) مدت آن را تغییر دهد.

»

ب) آزاد مشروط نمیتواند کمتر از یکسال و بیشتر از پن سال باشد.

»

ج) در موارد که مدت باقیمانده حبس کمتر از یک سال باشد ،مدت آزاد مشروط معادل بقیره مردت حربس
است و دادگاه نمیتواند کمتر از آن مقرر نماید.

18

نکات کلیدی حقوق جزای عمومی /استاد امین بخشی زاده
»

مدّتی که محکومُعلیه آزاد بوده جزء مدّت محکومیت او محسوب نخواهد شد.

دادگاه ،دستورها ماکور در ماده  43و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خرود قیرد و بره
»
محکوم تفهیم میکند .به موجب نظریه مشورتی  7/6529مورخ  1378/9/28ابالغ حکم آزاد مشروط به منزلره تفهریم مروارد
فوق است و نیاز به تفهیم جزء به جزء شرایط بهو الزم نیست.
ماده  -62در جرائم تعزيری از درجه پنج تا درجه هشت ،دادگاه میتواند در صاورت وجاود شارايط مقارر در
تعويق مراقبتی ،محكوم به حبس را با رضايت وی در محدوده مكانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیساتم)هاای
الكترونیكی قرار دهد.
تبصره -دادگاه در صورت لزوم میتواند محكوم را تابع تدابیر نظارتی ياا دساتورهای ذكار شاده در تعوياق
مراقبتی قرار دهد.
»

مقررات این ماده اوالً در جرایم تعزیر اعمال میشود نه غیرتعزیر  ،ثانیاً در جرایم تعزیر درجه پن تا هشت.

الزم است که مجازات تعزیر از نوع حبس باشد و در مجازات تعزیر غیر از حربس ،امکران حربس الکترونیکری وجرود
»
نخواهد داشت.
»

شرايط اعمال ماده:
»

الف) جرائم تعزیر از درجه پن تا درجه هشت

»

ب) «حبس» بودن مجازات تعزیر

»

ج) کسب رضایت خود محکوم برا اعمال ماده

»

د) وجود جهات تخفیف

»

هر) پیشبینی اصالح مرتکب

»

و) جبران ضرر و زیان یا برقرار ترتیبات جبران

»

ز) فقدان سابقه کیفر مؤثر موضوع ماده 25

»

ط) تعهد مرتکب به رعایت یا اجرا دستورها و تدابیر مقرر شده بهوسیله دادگاه

دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورها ذکرر شرده در «تعویرق مراقبتری» قررار دهرد.
»
تشخیص صدور و عدم صدور دستورات ماکور ،با دادگاه است که با توجه به معیارها تعیین شده برا تعویق مراقبتی صرورت
میپایرد.
از قانون آیین دادرسی کیفر مصوب  « :92التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقرت مرتهم برا
»
تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات» موضوع قرار است که در بنرد «چ»
ماده  217قانون آ.د.ک  92ذکر شده که همانند ماده  62ق.م.ا ،اخا موافقت متهم شرط است.
ماده  -64مجازاتهای جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت ،خدمات عمومی رايگان ،جازای نقادی ،جازای
نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف باا مالحظاه
نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم ،وضعیت بزهديده
و ساير اوضاع و احوال ،تعیین و اجراء میشود.
تبصره -دادگاه در ضمن حكم ،به سنخیت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كیفیات مقرر در ايان مااده
تصريح میكند .دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جايگزين حكم دهد.
»

به صراحت اولین کلمه از ماده  64مجازاتها جایرزین حبس ماهیتاً «مجازات» میباشد.
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»

شرايط اعمال :الف) گاشت شاکی ب) وجود جهات تخفیف.

گاشت شاکی در این ماده ،در جرایم غیرقابل گاشت مد نظر است و در جرایم قابل گاشرت ،گاشرت شراکی منجرر بره
»
موقوفی تعقیب یا اجرا مجازات است و جایی برا جایرزین حبس باقی نمیماند.
ماده  -65مرتكبان جرائم عمدی كه حداكثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است بهجاای حابس باه مجاازات
جايگزين حبس محكوم میگردند.
قلمرو این ماده که در خصوص الزامی بودن اعمال مجازات جایرزین حبس میباشد شامل جرایمی میشود کره حرداکلر
»
مجازات آن سه ماه حبس باشد.
»

آنچه مد نظر است ،مجازات قانونی جرم است نه مجازات مقرر در دادنامه.

ماده  65ق.م.ا ناسخ ماده  3قانون وصول برخی از درآمدها دولت  ...مصوب  1373نبوده بلکه آن را تخصریص مریزنرد.
»
بهطور که برا اعمال ماده  ،65الزم است شرایط ماده  64محقق شود در حالیکه در مورد ماده  3قانون وصرول ،ایرن شررایط
الزم نیست.
»

برا اعمال این ماده ،الزم است شرایط مقرر در ماده  64محقق شود.

ماده  -68مرتكبان جرائم غیرعمدی به مجازات جايگزين حبس محكوم میگردند مگر اينكه مجازات قانونی جارم
ارتكابی بیش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس ،اختیاری است.
»

اصل در ماده :مرتکبان جرائم غیرعمد به مجازات جایرزین حبس محکوم میگردند.

استلنا در ماده :در جرایم غیرعمد اگر مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد در این صورت حکم بره
»
مجازات جایرزین حبس ،اختیار (نه ممنوع) است.
به حکم ماده « 71اعمال مجازاتها جایرزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است».
»
ماده  506قانون تعزیرات که از جرائم علیه امنیت و در عین حال از جرائم غیرعمد است ،امکان اعمال مجازات ها جرایرزین
حبس را ندارند.
ماده  -69مرتكبان جرائمی كه نوع يا میزان تعزير آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جاايگزين
حبس محكوم میگردند.
مصادیقی از شمول ماده :تبصره  2قانون الحاق ماده واحده به قانون گارنامه  -مواد  30الی  33و  36قرانون همرهپرسری
»
جمهور اسالمی ایران.
ماده  -72تعدد جرائم عمدی كه مجازات قانونی حداقل يكی از آنها بیش از شش ماه حبس باشاد ماانع از صادور
حكم به مجازات جايگزين حبس است.
ماده  -73در جرائم عمدی كه مجازات قانونی آنها بیش از يك سال حبس است در صاورت تخفیاف مجاازات باه
كمتر از يك سال ،دادگاه نمیتواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.
ماده  -84خدمات عمومی رايگان ،خدماتی است كه با رضايت محكوم برای مدت معین به شرح ذيل ماورد حكام
واقع میشود و تحت نظارت قاضی اجرای احكام اجراء میگردد...
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ماده  -88درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرائم تعزيری میشوند و سن آنها در زمان ارتكاب ،نه تا پانزده
سال تمام شمسی است حسب مورد ،دادگاه يكی از تصمیمات زير را اتخاذ میكند....
تبصره -تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منو به قبول آنان است.
تبصره  -1تصمیمات مذكور در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء
است .اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شاده
اند ،الزامی است.
تبصره  - 2هرگاه نابالغ مرتكب يكی از جرائم موجب حد يا قصاص گردد درصورتی كه از دوازده تا پانزده ساال
قمری داشته باشد به يكی از اقدامات مقرر در بندهای(ت)ويا(ث) محكوم میشاود و در غیاراين صاورت يكای از
اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) اين ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد
اطفال کمتر از  9سال فاقد مسئولیت بوده و در مورد آنها نه تنها مجازات ،بلکره اقردامات ترأمینی و تربیتری نیرز اتخراذ
»
نخواهد شد .مرر در مورد ده که طبق کتاب چهارم قانون مجازات اسالمی (کتاب دیات) تصمیمگیر میشود.
به موجب تبصره  2بند «ث» ،هرگاه فرد نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا
»
پانزده سال قمر داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندها (ت) و یا (ث) محکروم میشرود و در غیرر اینصرورت یعنری در
صورتی که سن فرد بین  9تا  12سال قمر (نه شمسی) باشد یکی از اقدامات مقرر در بنردها (الرف) ترا (پ) ایرن مراده در
مورد آنها اتخاذ میگردد.
»

سن اطفال و نوجوانان در زمان ارتکاب جرم مد نظر است نه در زمان محاکمه.

»

ر.ک مواد  304و  315ق.آ.د.ک مصوب 92

«اخطار و تاکر و یا أخا تعهد کتبی به عدم تکرار جرم» و «نرهدار در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سرال در
»
مورد جرائم تعزیر درجه یک تا پن » صرفاً در خصوص اطفال بین  12تا  15سال قابلیت اجرایی داشته و شرامل افرراد نابرالغ
بین  9تا  12سال نمیشود.
حکم به «نرهدار در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیر درجره یرک ترا پرن » الزامری
»
خواهد بود.
در موارد که جرم ارتکابی مورد بحز از زمره جرایم حد ،قصاص و دیه باشد ،سن قمر مورد مالک قرار مریگیررد نره
»
سن شمسی.
ماده  -89درباره نوجوانانی كه مرتكب جرم تعزيری میشوند و سن آنها در زمان ارتكاب ،بین پانزده تا هجده سال
تمام شمسی است مجازاتهای زير اجراء میشود...
تبصره  -1ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از چهار ساعت در روز نیست.
»

سنین بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی (نه قمر )

در ماده  88عنوان شده بود «دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود» در حالی که در ایرن مراده عنروان شرده
»
«مجازاتها زیر اجرامیشود» که با مسامحه بیان گردیده و در این ماده نیز یکی از مجازاتها مراده  89اجررا خواهرد شرد.
چراکه عمالً جمع دو یا چند مورد از موارد ماکور در ماده امکانپایر نمیباشد.
در جرایم تعزیر درجه  7و  8اطفال و نوجوانان در کانون اصالح و تربیت نرهردار نمریشروند بلکره بره جرزا نقرد
»
محکوم خواهند شد.

21
در آزمون وکالت  94هشتاد درصد سواالت حقوق جزا عمومی داخل در این جزوه بود

نکات کلیدی حقوق جزای عمومی /استاد امین بخشی زاده

ماده  -90دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصالح و تربیت
يك بار در رأی خود تجديدنظر كند و مدت نگهداری را تا يك سوم تقلیل دهد يا نگهداری را به تسلیم طفال ياا
نوجوان به ولی يا سرپرست قانونی او تبديل نمايد .تصمیم دادگاه مبنی بر تجديدنظر درصورتی اتخاذ میشود كاه
طفل يا نوجوان حداقل يكپنجم از مدت نگهداری در كانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد .رأی دادگااه در ايان
مورد قطعی است .اين امر مانع استفاده از آزادی مشرو و ساير تخفیفات قانونی با تحقق شرايط آنها نیست.
»

فقط برا یکبار امکان تجدیدنظر وجود دارد.

»

تقلیل مدت نرهدار اطفال و نوجوانان در کانون اصالح و تربیت تا یکسوم امکانپایر است نه بیشتر.

تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حرداقل یرکپرنجم از مردت نرهردار در
»
کانون اصالح و تربیت را گارانده باشد در غیر اینصورت ،دادگاه حق تجدیدنظر در تصمیم خود نخواهد داشت.
ماده  -91در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال ،ماهیات جارم انجاامشاده و ياا
حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،حسب مورد با توجه به سن آنهاا
به مجازاتهای پیشبینی شده در اين فصل محكوم میشوند.
تبصره -دادگاه برای تشخیص رشد و كمال عقل میتواند نظر پزشكی قانونی را استعالم يا از هر طريق ديگار كاه
مقتضی بداند ،استفاده كند.
»

شمول ماده راجع به افراد بالغ کمتر از هجده سال است که در این قانون «نوجوان» نامیده میشوند.

منظور از افراد بالغ کمتر از هجده سال بستری به جنسیت فرد دارد .اگر دختر باشد از نه سال قمر تا  18سال شمسری
»
و اگر پسر باشد از پانزده سال قمر الی  18سال شمسی مد نظر است.
»

موارد شمول قاعده درأ :الف) عدم درک ماهیت جرم انجامشده ب) عدم درک حرمت جرم انجامشرده ج) شربهه در

رشد و کمال عقل آنان
ماده  -93دادگاه میتواند درصورت احراز جهات تخفیف ،مجازاتها را تا نصف حاداقل تقلیال دهاد و اقادامات
تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگری تبديل نمايد.
مجازات نوجوانان تا نصف حداقل قانونی قابل تقلیل است( .ملال اگر حداقل مجازات جرمی یک سال باشد ،ترا شرش مراه
»
قابل تقلیل است)

ماده  -94دادگاه میتواند در مورد تمام جرائم تعزيری ارتكابی توسط نوجوانان ،صدور حكم را به تعويق اندازد ياا
اجرای مجازات را معلق كند.
مفاد ماده در مورد کلیه جرایم تعزیر از درجه یک تا هشت نوجوانان است و در مورد این افراد ،محدودیتها مقررر در
»
ماده  40و  46وجود ندارد.
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اگر مجازات حد یا قصاص طبق ماده  91این قانون به تعزیر تبدیل شرود ،امکران تعویرق صردور حکرم و تعلیرق اجررا
»
مجازات وجود خواهد داشت .زیرا مقررات مربوط به این ماده به جرایم تعزیر خاص محدود نبوده و شامل کلیه جرایم تعزیرر
میگردد.
ماده  -95محكومیتهای كیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار كیفری است.
این ماده بدین معناست که اگر طفل یا نوجوان مرتکب جرمی شده و به اقدامات تأمینی یا مجازات (حسب مورد) محکوم
»
شده باشد ،برا او سابقه کیفر تلقی نشده و قبل یا پس از رسیدن به سن قانونی نیز مقررات تعدد و تکرار جررم در خصروص
و اجرا نخواهد شد .همچنین مجازات تبعی نیز برا این عده اعمال نخواهد شد.
»

منظور از اطفال و نوجوانان ،افراد کمتر از  18سال تمام شمسی میباشد.

»

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم اطفال و نوجوانان اعمال نمیشود( .ماده )138

ماده  -97عفو عمومی كه به موجب قانون در جرائم موجب تعزير اعطاء میشود ،تعقیب و دادرسی را موقاوف مای
كند .در صورت صدور حكم محكومیت ،اجرای مجازات موقوف و آثار محكومیت نیز زائل میشود.
ماده  -98عفو ،همه آثار محكومیت را منتفی میكند لكن تأثیری در پرداخت ديه و جبران خساارت زيااندياده
ندارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره  92/8/6 -7/92/1466در پاسخ به این سوال که« :با عنایت بره تبصرره  3مراده
»
 25قانون مجازات اسالمی مصوب  92که درعفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیرت را دارا آثرار تبعری دانسرته
لیکن ماده  98همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچرونه اثر بر محکومیت مترتب نیست
و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده  25در صورت برخوردار ازعفو آثار تبعی محکومیت
تا انقضاء موارد ماکوره به قوت خود باقیست؟» اشعار میدارد« :با توجه به اینکه در ماده  97قانون مجازات اسالمی  1392قیرد
شده است که عفو عمومی اجرا مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می گردد و ماده  98نیز بالفاصرله در تکمیرل آن
حکم ،بر این موضوع تأکید می نماید ،لاا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده  ،98عفو عمومی است و عفو پریش بینری
شده در تبصره  3ماده  25که در کنار آزاد مشروط قید شده است ،شامل عفو خصوصی محکومین است».
در عفو و آزاد مشروط ،اثر تبعی محکومیت پس از گاشت مدتها فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزاد مشرروط رفرع
»
میشود( .تبصره  3ماده )25
ماده  -101گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشرو و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود كه آن شار
يا معلقٌعلیه تحقق يافته باشد .همچنین عدول از گذشت ،مسموع نیست.
تبصره  -1گذشت مشرو يا معلق مانع تعقیب ،رسیدگی و صدور حكم نیست ،ولی اجرای مجاازات در جارائم
قابلگذشت منو به عدم تحقق شر يا معلقٌعلیه است .در اين صورت ،محكومٌعلیه با قرار تاأمین مناساب آزاد
میشود.
تبصره -2تأثیر گذشت قیم اتفاقی ،منو به تأيید دادستان است.
»

به گاشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلقٌعلیه تحقق یافته باشد.
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گاشت قبل از وقوع جرم مؤثر نیست .زیرا افراد حق ندارند با تراضی بین خود مقرّرات قرانونی را نقرض نمروده و مرانع از
»
اعتبار و اجرا آن گردند.
ماده  -105مرور زمان ،در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزير را موقوف میكند كاه از تااريخ وقاوع جارم تاا
انقضای مواعد زير تعقیبنشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقیبی يا تحقیقی تا انقضای اين مواعد باه صادور حكام
قطعی منتهی نگرديده باشد......
تبصره  -1اقدام تعقیبی يا تحقیقی ،اقدامی است كه مقامات قضائی در اجارای ياك وظیفاه قاانونی از قبیال
احضار ،جلب ،بازجويی ،استماع اظهارات شهود و مطلعان ،تحقیقات يا معاينه محلی و نیابات قضاائی انجاام مای
دهند.
تبصره  -2در مورد صدور قرار اناطه ،مرور زمان تعقیب از تاريخ قطعیت رأی مرجعی كه رسیدگی كیفری منو
به صدور آن است ،شروع میشود.
مواعد که برا مرور زمان تعقیب در ماده  105و مرور زمان اجرا مجازات در ماده  107پیشبینی شده ممکن اسرت
»
موجب اشتباه شود ولی به طور کلی باید در نظر داشت که مواعد مقرر برا مرور زمان اجرا مجرازات در مراده  107بیشرتر از
مواعد مقرر برا مرور زمان تعقیب مقرر در ماده  105است.
تبصره  3ماده  21آدک -مدتی که پرونده بهصورت موقت بایرانی میشود ،جزء مواعد مرور زمران صردور حکرم مقررر در
»
ماده  105محسوب نمیشود .در مورد مرور زمان شکایت و اجرا حکم مفاد تبصره  3عمالً منتفی به نظرر مریرسرد .در مرورد
مرور زمان شکایت با شکایت شاکی بحز مرور زمان پیش نمیآید و در مورد مرور زمان اجرا مجازات ،چرون اجررا مجرازات
پس از صدور حکم قطعی بوده و صدور قرار اناطه قبل از احراز مجرمیت است ،لاا بحرز مررور زمران در ایرن دو مرورد ظراهراً
منتفی است.
در جرائم مستمر ،مرور زمان تاریخی است که استمرار قطع گردد .جرم مستمر فعل یا ترک فعلی است که درطول زمران
»
ادامه دارد و مرتکب قصد ادامه آن را دارد و آغاز مرور زمان ،لحظه قطع استمرار است.
در مورد مبداء مرور زمان جرم به عادت یا جرم اعتیاد که تکرار عمل شرط تحقق جررم اسرت ،جررم بره عرادت وقتری
»
تحقق مییابد که عمل حد اقل دوبار انجام شود ماند تشویق مردم به فساد یا فحشاء یا فراهم کردن موجبرات آن موضروع مراده
 639ق.م.ا.ت بنابر این انجام آخرین عمل تشکیل دهنده و عادت مبدأ مرور زمان است.
»

مرور زمان جرم مرکب از تاریخ تحقق علّت تامّه جرم که در مصداق کالهبردار بردن مال است شروع میشود.

حکم این ماده طبق تبصره  2ماده  115این قانون ،شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود .ظاهراً مررور زمران موضروع
»
مواد  106و  107می تواند شامل تعزیرات منصوص شرعی شوند .چون قوانین جزایی را باید با نص مضریق تفسریر نمروده و بره
قیاس متوسل نشد.
ماده  -106در جرائم تعزيری قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطالع از وقوع جارم،
شكايت نكند ،حق شكايت كیفری او ساقط میشود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دلیلی خارج از اختیاار،
قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه میشود .هرگاه متضرر از جرم قبل
از انقضای مدت مذكور فوت كند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وی در مهلت شش
ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.
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تبصره -غیر از مواردی كه شاكی تحت سلطه متهم بوده ،درصورتی به شكايت وی يا ورثه او رسیدگی میشود كاه
جرم موضوع شكايت طبق ماده ( )105اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده  -107مرور زمان ،اجرای احكام قطعی تعزيری را موقوف میكند و مدت آن از تاريخ قطعیت حكم به قارار
زير است:
تبصره  -1اگر اجرای تمام يا بقیه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعی باشاد ،مارور زماان از تااريخ
انقضای آن مدت يا رفع مانع محاسبه میشود.
تبصره  -2مرور زمان اجرای احكام دادگاههای خارج از كشور درباره اتباع ايرانی در حدود مقاررات و موافقتناماه
های قانونی ،مشمول مقررات اين ماده است.
ماده  -109جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقیب ،صدور حكم و اجرای مجازات نمیشوند:
الف -جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور
ب -جرائم اقتصادی شامل كالهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده( )36اين قانون با رعايت مبلغ مقارر در آن
ماده
پ -جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
ماده  -114در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم ،توبه كند و نادامت و
اصالح او برای قاضی محرز شود ،حد از او ساقط میگردد .همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابات شاده
باشد ،در صورت توبه مرتكب حتی پس از اثبات جرم ،دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئایس قاوه قضاائیه از
مقام رهبری درخواست نمايد.
تبصره  -1توبه محارب قبل از دستگیری يا تسلط بر او موجب سقو حد است.
تبصره  -2در زنا و لوا هرگاه جرم به عنف ،اكراه و يا با اغفال بزهديده انجام گیرد ،مرتكب درصورت توبه و سقو
مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شالق تعزيری درجه شش يا هر دو آنها محكوم میشود.
»

»

قلمرو تأثیر توبه در جرايم مختلف:
»

الف) در جرایم موجب حد موجب سقوط حد است مرر در مورد زنا و لواط به عنف و اکراه ،قاف و محاربه.

»

ب) در جرایم موجب قصاص و دیه :توبه تأثیر در مجازات ندارد.

»

ج) در تعزیرات درجه شش تا هشت موجب سقوط مجازات است.

»

د) در تعزیرات درجه یک تا پن از جهات مخففه قضایی است.

فروض مختلف تأثیر توبه در محاربه:
»

الف) توبه قبل از تسلط و دستریر موجب سقوط حد است.

»

ب) توبه بعد از تسلط و دستریر و ثبوت جرم با اقرار میتواند موجب عفو از جانب رهبر باشد.

» ج) توبه بعد از دستریر و تسلط و اثبات جرم به وسیلها غیر از اقررار ،ترأثیر در مجرازات نردارد و موجرب
سقوط مجازات نمیشود( .ماده )116
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ماده  -115در جرائم تعزيری درجه شش ،هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و نادامت و اصاالح او بارای
قاضی محرز شود ،مجازات ساقط میشود .در ساير جرائم موجب تعزير دادگاه میتواند مقررات راجع باه تخفیاف
مجازات را اعمال نمايد.
تبصره  -1مقررات راجع به توبه درباره كسانی كه مقررات تكرار جرائم تعزيری در مورد آنها اعمال میشود ،جااری
نمیگردد.
»

تعزیر مقرر در این ماده غیرمنصوص شرعی است.

»

توبه مجرم در جرایم تعزیر :
»

الف) در جرائم تعزیر درجه شش ،هفت و هشت موجب سقوط مجازات میشود.

»

ب) در جرایم تعزیر درجه یک تا پن از جهات مخففه قضایی محسوب میشود.

ماده  -119چنانچه دادستان مخالف سقو يا تخفیف مجازات باشد ،میتواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.
ماده  -121در جرائم موجب حد به استثنای محاربه ،افسادفیاالرض ،سرقت و قذف ،به صرف وجود شبهه يا ترديد
و بدون نیاز به تحصیل دلیل ،حسب مورد جرم يا شر مذكور ثابت نمیشود.
در این ماده اسمی از حد «بغی» به میان نیامده است .لاا این حد نیز همانند سایر حدود به صرف وجود شربهه و تردیرد
»
ثابت نشده و مجازات اعمال نمیشود.
ماده  -122هر كس قصد ارتكاب جرمی كرده و شروع به اجرای آن نمايد ،لكن بهواسطه عامل خاارج از اراده او
قصدش معلق بماند ،بهشرح زير مجازات میشود:
الف -در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس دائم يا حبس تعزيری درجه يك تا ساه اسات باه
حبس تعزيری درجه چهار
ب  -در جرائمی كه مجازات قانونی آنها قطع عضو يا حبس تعزيری درجه چهار است به حبس تعزياری درجاه
پنج
پ  -در جرائمی كه مجازات قانونی آنها شالق حدی يا حبس تعزيری درجه پنج است به حبس تعزيری يا شالق
يا جزای نقدی درجه شش
تبصره -هرگاه رفتار ارتكابی ،ارتبا مستقیم با ارتكاب جرم داشته ،لكن به جهات مادی كه مرتكاب از آنهاا بای
اطالع بوده وقوع جرم غیرممكن باشد ،اقدام انجامشده در حكم شروع به جرم است.
مرحله تهیه عملیات مقدماتی گرچه افعال ماد به شمار میرود ولی چون قصد مرتکرب را بره وضروح آشرکار نمریکنرد
»
نمی توان او را به این جهت تعقیب نمود .مانند خرید نردبان برا سرقت .تا زمانی که شروع به سرقت نشده ،نمیتوان گفت کره
فرد نردبان را برا سرقت تهیه نموده است .این مرحله به عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیست مرر اینکه نفس همین رفتار
جرم باشد .ملالً خرید نردبان جرم نیست ولی خرید اسلحه برا قتل دیرر جرم است ولی نه از جهت شروع به قترل؛ بلکره از
جهت اینکه خرید اسلحه ذاتاً جرم است .به همین جهت ماده  123عنوان نمروده «مجررد قصرد ارتکراب جررم و یرا عملیرات و
اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد ،شروع به جرم نیست و از این حیز قابل مجازات نمی-
باشد».
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در مرحله آخر ،اعمال اجرایی (شروع به اجرا) که عنصر ماد شروع به جرم است شرکل مریگیررد .در ایرن مرحلره اگرر
»
انصراف برا مرتکب حاصل نشود و مانعی او را از ادامه راه باز ندارد جرم به صورت تام و کامل بره وقروع مریپیونردد ولری اگرر
مانعی او را باز دارد ،شروع به جرم صورت گرفته است مشروط بر اینکه این مانع ،خارج از اراده مرتکب باشد.
»

شرايط تحقق شروع به جرم :الف) شروع به اجرا جرم ب) عدم انصراف اراد

در جرائم مقید ،تحقق جرم به حصول نتیجه مجرمانه ،یعنی صدمه و خسارت مقید شرده اسرت .بنرابراین ترا زمرانی کره
»
نتیجه ا غیر قانونی از عمل مجرمانه ناشی نشده باشد ،جرم کامل مصداق پیدا نمیکند .ولی به هر صورت شروع به جررم ایرن
گونه جرائم مجازات دارد .کسی قصد قتل دیرر را می کند و پس از تهیه مقدمات کار ،شروع به اجرا قصد خرود مری نمایرد
ولی به عللی که خارج از میل و اراده خود او است ،قصدش معلق می ماند .در این جرا برا آن کره نتیجره ا برر عمرل مجرمانره
مترتب نشده مجرم از نظر «شروع به جرم» مسئولیت و مجازات دارد .در جرائم مطلق ،قانونراار مطلق عملی را جرم میشناسد
و در صورتی که صدمه و خسارتی هم وارد نیامده باشد ،مرتکب عمل مجرمانه را مجازات مریکنرد .ظراهراً چرون در ایرن گونره
جرائم ،حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست ،شروع به جرم نباید مصداق داشته باشد ،ولی در این جررائم هرم فررض
شروع به جرم ممکن است .بدین معنی که فرضاً در جرم «سم دادن» ،شخصی در شرف ریختن مواد زهرآلود در غراا دیررر
است که به علت دخالت یک عامل خارجی از انجام قصد مجرمانه خود باز میماند ،که در این صورت البته میتوان او را به خاطر
شروع به جرم سم دادن مجازات کرد .بدیهی است اگر خود او انصراف حاصل کند و از ریختن سرم در غراا طررف خروددار
نماید شروع به جرم سم دادن نکرده مجازاتی نخواهد داشت .همچنین است شروع به جرم رشا.
در جرائم غیرعمد یا جرائم حاصله از بیاحتیاطی و بی مباالتی فرض «شروع جرم» مصداق ندارد .در صردر مراده 122
»
نیز از عنوان «قصد ارتکاب جرمی کرده» استفاده شده است.
در زمان حکومت قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1370شروع به جرم زمانی جرم محسوب میشرد کره در قرانون پریش
»
بینی و به آن اشاره شده باشد (رأ وحدت رویه شماره  )1378/4/8-635با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392ظاهر
ماده  122چنین است که شروع به جرم در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس دائم ،قطع عضو ،شالق حد یرا
حبس تعزیر درجه یک تا پن میباشد ،مصداق داشته و قابل مجازات میباشد .در جرایم تعزیر درجه شش ترا هشرت ،اگرر
شروع به جرم در قانون پیشبینی شده جرم محسوب و الّا جرم تلقی نمیشود .مانند شروع به جرم موضوع ماده  675که حبس
شش ماه تا دو سال (جرم تعزیر درجه شش) بوده و طبق ماده  122قانون مجازات اسالمی مصوب  92قابل مجرازات نیسرت؛
در حالی که طبق تبصره  2ماده  675چنین شروع به جرمی قابل مجازات است .بین مجازات مقرر در ماده  122برا شروع بره
جرم انواع جرایم و نیز مجازات شروع به جرم در قوانین متفرقه تعرارض وجرود دارد .ماننرد بنرد الرف مراده  122برا مراده 613
ق.م.ا.ت مصوب  .75در این موارد بین علما حقوق اختالف نظر وجود دارد ولی به طور کلی و اجمالی بایرد دانسرت کره اکلرر
حقوقدانان معتقد به عدم نسخ مجازات شروع به جرمها قوانین خاص هستند .بنابراین در تعرارض مراده  122قرانون مجرازات
اسالمی با ماده  613قانون تعزیرات ،ماده  613را حاکم میدانند .با این حال در آزمونها حقوقی باید بین نوع آزمون تفکیرک
قائل شد .در آزمون وکالت و قضاوت با نظریه مشورتی اداره حقوقی باید ماده  122را ناسخ قوانین خاص دانست .امرا در آزمرون
ها موضوعی مانند کارشناسی ارشد ،باید طبق نظر اساتید حقوقی نظر مقابل آن را پایرفت.
تبصره ماده  122عنوان داشته «هرگاه رفتار ارتکابی ،ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ،لکرن بره جهرات مراد کره
»
مرتکب از آنها بیاطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد ،اقدام انجامشده در حکم شروع به جرم است» ایرن تبصرره مبریّن جررم
محال است .لاا در قانون مجازات اسالمی ،جرم محال در حکم شروع به جرم بوده و مجازات آن را دارد.
جرم محال در حکم شروع به جرم است ولی شروع به جرم محال جرم نیست .مانند اینکه هنرام تیرانداز به یک جسرد
»
مرتکب دستریر شود.
»

جرم عقیم با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ،قابل مجازات نیست.
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ماده  -123مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه جرم است و ارتبا مستقیم باا وقاوع
جرم ندارد ،شروع به جرم نیست و از اين حیث قابل مجازات نمیباشد.
ماده  -124هرگاه كسی شروع به جرمی نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جارم ،تعقیاب
نمیشود لكن اگر همان مقدار رفتاری كه مرتكب شدهاست جرم باشد به مجازات آن محكوم میشود.
ماده  -125هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عملیات اجرائی جرمی مشاركت كند و جرم ،مستند به رفتار همه
آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوی باشد خاواه
متفاوت ،شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .در مورد جارائم غیرعمادی نیاز
چنانچه جرم ،مستند به تقصیر دو يا چند نفر باشد مقصران ،شريك در جرم محسوب میشوند و مجازات هار ياك از
آنان ،مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
»
شرکاء

شرایط تحقق عنصر ماد شرکت در جرم :الف ) شرکت در عملیات اجرایی جرم

ب) مستند بودن رفتار به شرریک یرا

شرط شرکت در جرم وقوع کامل جرم نیست .بنابراین هرگاه کسانی قصرد ارتکراب جرمری کننرد ولری بره واسرطه مرانع
»
خارجی مستقل از اراده ،قصدشان معلق بماند شریک در شروع به آن جرم شناخته میشوند.
در ارتکاب جر ایم مرکب یعنی جرایمی که عنصر ماد جرم از افعال متعدد ولی متفاوت تشکیل شده ،ممکرن اسرت هرر
»
یک از شرکتکنندگان به ارتکاب یکی از افعال متنوع مبادرت کند ،به طور که مجموع افعال ارتکابی به جررم عینیرت بخشرد.
ملالً در کالهبردار یکی از شرکا دست به وسایل متقلبانه بزند و شریک دیرر بدون اینکه به وسیل متقلبانه دست بزنرد ،فقرط
مال را تحصیل کند .در این صورت هر دو شریک در جرم محسوب میشوند و الزم نیست که هر شریک در جزء به جرزء عنصرر
ماد جرم شرکت کنند.
شرکت در جرم منوط به توافق قبلی نبوده و ممکن است این توافق در اثنا ارتکاب جرم حاصرل شرود .ایرن توافرق بره
»
معنی وحدت قصد نیست و صرف آگاهی شریک به مجرمانه بودن رفتار مباشر یا شرکا دیرر کافی است.
اگر قبل از ارتکاب جرم شرکا بر ارتکاب جرمی خاص توافق کنند ولی در حین ارتکراب برخری از آنهرا از حردود توافرق
»
خارج شوند ،فقط افراد ماکور مسئول آن رفتار شدید خواهند بود.
مجازات شرکت در جرم ،مجازات فاعل مستقل یا همان مباشر جرم است .مرر در سردستری که طبرق مراده  130عمرل
»
میشود.
»

طبق بند «ح» ماده  ،38مداخله ضعیف شریک جرم از جهات تخفیف اختیار یا قضایی است.

ماده  -126اشخاص زير معاون جرم محسوب میشوند:
الف -هركس ،ديگری را ترغیب ،تهديد ،تطمیع ،يا تحريك به ارتكاب جرم كند يا با دسیسه يا فريب ياا ساوء
استفاده از قدرت ،موجب وقوع جرم گردد.
ب -هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهیه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرتكب ارائه دهد.
پ -هركس وقوع جرم را تسهیل كند.
تبصره -برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم يا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتكاب جارم شار
است .چنانچه فاعل اصلی جرم ،جرمی شديدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شاود ،معااون باه مجاازات
معاونت در جرم خفیفتر محكوم میشود.
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»

»

توجیه معاونت:
»

الف) توجیه بر مبنا مجرمیت عاریها  :به موجب این توجیه ،اعمال مجرمانه معاون از عمل شریک یا مباشر
جرم عاریه گرفته می شود .در نتیجه ،اعمال ماد که معاونت را ایجاد مری کننرد ماننرد تسرهیل وسریله یرا
تحریک و یا دسیسه و فریب خود عار از بار مجرمیت خاص هستند.

»

ب) توجیه بر مبنا معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی :طبق این توجیه معاونرت در جررم بره
عنوان جرم مستقل از جرم مباشر شناخته شده و مستقالً قابل مجازات است.

»

ج) معاونت در نظام حقوقی ایران :طبق ماده  127این قانون ،اگر در شررع یرا قرانون مجرازات دیررر بررا
معاون جرم تعیین نشده باشد ،مجازات معاون طبق  4بند ماده یادشده خواهد بود .لاا نظرام ایرران از نظریره
مجرمیت عاریه ا تبعیت نموده و در موارد خاصی هم از نظریه دوم پیرو کررده اسرت .ماننرد مراده  639و
 640قانون تعزیرات مصوب .1375

شرایط تحقق معاونت در جرم از نظر عنصر قانونی ،ماد و معنو :
»

الف) جرم بودن رفتار اصلی مباشر که مورد معاونت قرار میگیرد .لاا به جهت جرم نبودن خودکشی ،معاونت
در خودکشی نیز جرم نیست.

»

ب) به اجرا درآمدن فعل اصلی توسط مباشر :لاا الزم است فاعل جرم ،تمرام مراحرل مقررر در مراده  122را
پشت سر گااشته و حداقل شروع به اجرا کرده باشد .لاا معاونت در شروع به جرم ،جرم و قابل مجازات است.

»

ج) معاونت به صورت تام و کامل صورت پایرد .لاا شروع به معاونت در جرم (برخالف معاونرت در شرروع بره
جرم) قابل مجازات نیست .مرر اینکه آن مقدار رفتار معاون مستقالً جرم باشد که در این صرورت نیرز نره بره
عنوان معاون در جرم مباشر بلکه به عنوان مباشرت در جرم خاص محکوم میشود .ماننرد کسری کره بررا
سهولت دسترسی دیرران به محتویات گاوصندوق بانک ،قصد تخریب آن را داشته و در اثنا شکسرتن قفرل
دستریر شود .در این مورد به عنوان معاونت در جرم تعقیب نمیشود بلکه به عنوان مباشرر در تخریرب قفرل
مجازات میشود.

»

ج) معاونت در ترک فعل قابل تصور است مانند تحریک زوج به ترک انفاق زوجه ولی معاونرت برا تررک فعرل
قابل تصور نیست .به عبارتی معاونت با فعل ایجابی محقق میشود .بنابراین ترک فعل و یا خوددار از انجرام
عمل را نمیتوان به عنوان معاونت مجازات نمود.

»

د) ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :تحقق معاونت در جرم مستلزم ایرن اسرت
که اعمال ارتکابی از برا معاونت ،قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد .به طور که اعمال بعرد از وقروع جررم
توسط مباشر یا شرکاء جرم هر چند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مسرتقلی
قرار گیرد ،ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد .به طور ملال تحصیل یا مخفری یرا قبرول نمرودن یرا مرورد
معامله قرار دادن اموال مسروقه موضوع ماده  662ق.م.ا.ت مصوب  75موضوع جرم مستقلی اسرت هرر چنرد
بین سارق و متهمین جرم مزبور تبانی قبلی بر سرقت اموال باشد.

ماده  311آدک -شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صالحیت رسیدگی به اتهام متهم اصرلی را دارد،
»
مرر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیرر مقرر شده باشد.
تسهیل به معنی آسان کردن و مقصود از تسهیل وقوع جرم رفتار است که وقوع جرم را خواه با تأثیر بر ارتکاب خواه برا
»
ب رداشتن موانع آن ممکن گرداند .تسهیل در صورتی معاونت به شمار میرود که با علم و آگاهی باشد .شرط دیرر اینکره اعمرال
تسهیل کننده با وقوع جرم رابطه مستقیم داشته باشد .به عنوان ملال کسی که با علم به اینکه دیرر قصد ارتکاب جرمری دارد
برا کاستن استرس او دارو آرامبخش به او میدهد این مقدار عمل تسهیل وقوع جرم و درنتیجه معاونت نیسرت .کسری کره
دست مقتول را از پشت میگیرد و فرد دیرر با ضربات چاقو او را به قتل میرساند عمل فرد اول معاونت اسرت نره شررکت در
جرم.
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چنانچه فاعل اصلی جرم ،جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معراون بره مجرازات معاونرت در
»
جرم خفیفتر محکوم میشود.
ماده  -128هركس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نماياد باه حاداكثر مجاازات
قانونی همان جرم محكوم میگردد .همچنین هركس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت كند باه حاداكثر مجاازات
معاونت در آن جرم محكوم میشود.
»

فروض مختلف همکار با نابالغ در ارتکاب جرم:
»

الف) هرکس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خرود اسرتفاده نمایرد بره حرداکلر مجرازات
قانونی همان جرم محکوم میگردد.

»

ب) هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکلر مجازات معاونرت در آن جررم محکروم مری
شود.

منظور از فرد نابالغ همان صغیر غیرممیز بوده و برا تعیین صغر سن ،معیرار مراکور در مراده  147ایرن قرانون در نظرر
»
گرفته میشود.
ماده  -129هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه ،مرتكب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون ،قابال تعقیاب
نباشد يا تعقیب يا اجرای مجازات او به جهتی از اين جهات ،موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجاازات معااون جارم
ندارد.
منظور از «جهات» ماکور در این ماده کیفیاتی هستند که در مباشر وجود داشته و کامالً جنبه شخصی دارند .بره ایرن
»
معنا که تنها نسبت به کسی که واجد آن است مؤثر بوده و به معاون و شرکا و سررایت نردارد ماننرد معراذیر معرافکننرده،
مصونیت ها ،عامل عدم قابلیت انتساب (جنون و اجبار) که باعز معافیت مرتکب از مجازات یا زوال مسئولیت کیفرر و مری-
گردند .مصادیق جهات شخصی ماکور در این قانون جنبه تملیلی دارند نه حصر .
جهات نوعی که در مقابل جهات شخصی قرار میگیرند ،جهاتی هستند خارج از خصوصیات شخص که عنصر قانونی جرم
»
را زایل میکند .مانند دفاع مشروع ،اضطرار ،نسخ قانون و...
ماده  -130هركس سردستگی يك گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداكثر مجازات شاديدترين جرمای كاه
اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتكب شوند ،محكوم میگردد مگر آنكه جرم ارتكابی موجب حاد
يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم میشود .در محاربه و افساد
فیاالرض زمانی كه عنوان محارب يا مفسدفیاالرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجاازات
محارب يا مفسدفیاالرض محكوم میگردد.
تبصره -1گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بیشتر كه برای ارتكااب جارم
تشكیل میشود يا پس از تشكیل ،هدف آن برای ارتكاب جرم منحرف میگردد.
تبصره -2سردستگی عبارت از تشكیل يا طراحی يا سازماندهی يا اداره گروه مجرمانه است.
منظور از سردستری گروه مجرمانه در تبصره  2این ماده بیان شده و استفاده از واژه «یا» در بین کلمرات ،نشران مری-
»
دهد که برا صدق عنوان سردستری وجود یکی از موارد «تشکیل ،طراحی ،سرازماندهی و اداره گرروه مجرمانره» الزم و کرافی
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است؛ البته جمع دو یا چند مورد از این موارد در یک فرد ممکن بوده ولی در هر حال غیر از چهار مورد فوق را نمیتوان تحرت
عنوان سردستری دانست .این چهار مورد ،احصایی بوده و قابل گسترش به موارد دیرر نیست.
تعداد افراد گروه مجرمانه سه نفر و بیشتر از سه نفر است لاا دو نفر نمیتواند گروه مجرمانه را تشرکیل دهرد .البتره اگرر
»
افراد گروه دو نفر بوده و یک نفر هم به عنوان سردسته گروه باشد ،سه نفر محسوب شده و موجب تشکیل گروه مجرمانره مری-
گردد .به عبارتی سردسته جرم خود نیز عضو از گروه محسوب میشود.
»

برا تعیین مجازات سردستری گروه مجرمانه سه فرض مطرح است:
»

الف) جرایم تعزیر  :هرکس سردستری یک گروه مجرمانه را در جرایم تعزیرر برعهرده گیررد بره حرداکلر
مجازات شدیدترین جرمی که اعضا آن گروه در راستا اهداف همان گروه مرتکب شوند ،محکوم میگردد.

»

ب) جرایم موجب حد ،قصاص و دیه :هرکس سردستری یک گروه مجرمانه را در جرایم موجب حد یا قصاص
یا دیه برعهده گیرد به حداکلر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.

»

ج) عنوان محارب و مفسد فیاالرض :در محاربه و افساد فیاالرض زمانی که عنوان محارب یا مفسدفریاالرض
بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفیاالرض محکوم میگردد.

ماده  -131در جرائم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد ،دارای عناوين مجرمانه متعدد باشد ،مرتكب باه مجاازات
اشد محكوم میشود.
تعدد معنو که بر اساس حکم این ماده صرفاً در جرایم موجب تعزیر رعایت میشود عبارت است از ارتکاب رفتار واحد با
»
عناوین (نه نتای ) متعدد مجرمانه .به عبارت دیرر شمول چند عنوان جزایی قانونی بر ارتکاب فعل یرا تررک فعرل واحرد .یعنری
ارتکاب یک رفتار اعم از فعل یا ترک فعل موجب نقض دو یا چند ماده قانونی است به طور کره چنرین وانمرود مریکنرد کره
چندین جرم انجام شده است .ملالً شخصی برا سرقت مال منقولی ،مجبور به تخریب محل وقروع آن نیرز (ماننرد درب خانره)
مینماید.
به طور کلی تعدد اعتبار موضوع ماده  131به تعدد عنصر قانونی مربوط میشود ولی تعدد ماد موضوع مراده  134بره
»
تعدد عنصر ماد ربط دارد.
تبصره 1ماده  134عنوان داشته «در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد ،نتای مجرمانه متعدد حاصل شود ،طبرق مقرررات
»
فوق (یعنی مقررات تعدد ماد ) عمل میشود» در حالی که در ماده  131عنوان شده «در جررائم موجرب تعزیرر هرگراه رفترار
واحد ،دارا عناوین مجرمانه متعدد باشد ،مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود» مرلالً شخصری محرل مسرکونی متعلرق بره
دیرر را آتش میزند (ماده  675تعزیرات) و آتش به خطوط انتقال برق سرایت کند (ماده  687تعزیرات) و براثر سرایت آترش
به محل مسکونی همسایه دیرر اسناد و مدارک تجارتی که اتالف آن موجب ضرر به او است در آتش بسروزد (مراده  682قرانون
تعزیرات) در این ملال رفتار فرد واحد است ولی از فعل واحد او نتای مجرمانه متعدد حاصل شرده کره برر اسراس تعردد مراد
(تبصره  1ماده  )134با او رفتار میشود.
ماده  131مجازات تعدد معنو را «مجازات اشد» تعیین نموده است .معیار تشرخیص مجرازات اشرد در جررایم موجرب
»
تعزیر ،درجات هشتگانه مقرر در ماده  19است.
»

نمونه هایی از تعدد معنو :
»

الف -ترک انفاق زن و افراد خانواده

»

ب -فعل واحد در شروع به کالهبردار و استفاده از سند جعلی

»

ج -تحصیل مال ضمن ارائه سند مجعول

»

د -تحصیل مال با امضا به جا دیرر در دفترخانه

31
در آزمون وکالت  94هشتاد درصد سواالت حقوق جزا عمومی داخل در این جزوه بود

نکات کلیدی حقوق جزای عمومی /استاد امین بخشی زاده
ماده  -132در جرائم موجب حد ،تعدد جرم ،موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی كه جارائم ارتكاابی و نیاز
مجازات آنها يكسان باشد.
ماده  -134در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگااه بارای هار ياك از آن
جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم میكند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد ،مجازات هر يك را بیش
از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشرو به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند ،تعیین مینمايد .در هار
يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكی از علل قانونی تقلیل يابد يا تباديل
يا غیرقابل اجراء شود ،مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد ،اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد تا يكچهاارم و
اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
تبصره  -1در صورتیكه از رفتار مجرمانه واحد ،نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود ،طبق مقررات فوق عمل مای
شود.
تبصره  -2در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشاد ،مقاررات تعادد
جرم ،اعمال نمیشود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم میگردد.
تبصره  -3در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل
و حداكثر و چنانچه مجازات ،فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره  -4مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود .اين مجازاتها با هام
و نیز با مجازاتهای تعزيری درجه يك تا شش جمع میگردد.
نحوه تعیین مجازات برا تعدد ماد دو یا سه جرم :دادگاه در دادنامه برا هر یک از آن جرائم حداکلر مجازات مقرر را
»
حکم میکند ولی در نهایت فقط مجازات اشد اجرا میشود نه همه مجازاتها .پس تعدد ماد جرایم موجب تعزیر اصوالً موجب
جمع مجازاتها نمیشود مرر در جرایم تعزیر درجه  7و .8
»

نحوه تعیین مجازات برا تعدد ماد چهار جرم و بیشتر :دادگاه در دادنامه مجازات هر یک را بیش از حرداکلر مجرازات

مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکلر به اضافه تا نصف آن تجاوز نکند ،تعیین مینماید ولی در نهایت فقط مجازات اشد اجررا
میشود نه همه مجازاتها.
مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیر درجهها هفت و هشت اجراء نمیشود .این مجازاتها با مجازاتها تعزیرر
»
درجه یک تا شش جمع میگردد.
در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف ،دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانرین حداقل و حرداکلر و چنانچره
»
مجازات ،فاقد حداقل و حداکلر باشد تا نصف آن تقلیل دهد .ملال در کالهبردار که یک تا هفت سرال اسرت )1+7=8( ،امکران
تخفیف مجازات تا چهار سال وجود دارد .یعنی بین چهارسال و کمتر از هفت سال امکان تخفیف وجرود داشرته و بررا تعیرین
میزان تخفیف در این خصوص نمیتوان از مالک ماده  37استفاده نمود.
»

برا تفکیک تبصره  1ماده ( 134تعدد نتیجه) از ماده ( 131تعدد عناوین مجرمانه) رجوع شود به توضیح ماده .131

ماده  -136هرگاه كسی سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جااری گاردد،
حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
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ماده  -137هر كس به موجب حكم قطعی به يكی از مجازاتهای تعزيری از درجه يك تا شش محكوم شود و از
تاريخ قطعیت حكم تا حصول اعاده حیثیت يا شمول مرور زمان اجرای مجازات ،مرتكب جرم تعزيری درجه يك تا
شش ديگری گردد ،به حداكثر مجازات تا يك و نیم برابر آن محكوم میشود.
برخالف تکرار جرایم موجب حد در این قانون و نیز برخالف قانون مصوب  1370که معیار تحقق تکرار جرم و تفکیک آن
»
از تعدد جرم ،اجرا مجازات جرم ارتکابی قبلی بود ،در ماده  137معیار تحقق عنوان تکرار جرم و تفکیک آن از تعردد جررم در
جرایم موجب تعزیر ،صدور حکم محک ومیت قطعی است .البته اجرا حکم جرم ارتکابی قبلی به طریق اولی نشانرر محکومیرت
قطعی نیز میباشد ولی آنچه برا اعمال مقررات تکرار جرم الزم و کافی است« ،محکومیت قطعی» میباشد نه اجرا مجازات.
وجود سابقه محکومیت قطعی به ارتکاب جرایم موجب تعزیر درجه هفت و هشت ،موجب تشدید مجازات با نهراد «تکررار
»
جرم» نخواهد شد.
برخالف تعدد جرایم موجب تعزیر که بستری به تعداد جرایم ارتکابی متعدد داشت ،در تکرار جرم ،مهرم ایرن اسرت کره
»
جرم ارتکابی موجب محکومیت قطعی و جرم ارتکابی بعد از محکومیت قطعی از جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شرش باشرد و
بی ن تعداد جرایم ارتکابی تفکیکی وجود ندارد .بنابراین اگر فرد پس از محکومیت به مجازات تعزیر درجه یک تا شش (قبرل
شمول از مرور زمان و حصول اعاده حیلیت) مرتکب جرم موجب تعزیر درجه یک تا شش (از همان نوع جرم یرا جررم تعزیرر
دیرر) شود ،به حداکلر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود .یعنی دادگاه مرتکرب را برین حرداکلر مجرازات (مرلال در
کالهبردار هفت سال حبس) تا یکونیم برابر آن (یعنی در کالهبردار تا  10/5سال) مورد مجازات قرار میدهد( .یعنی برین
هفت سال و ده سال و شش ماه)
»

تشدید مجازات در تعدد و تکرار الزامی است نه اختیار .

»

تخفیف مجازات در تکرار جرم با رعایت مفاد ماده  139امکانپایر است.

ماده  -138مقررات مربو به تكرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمیشود.
موارد عدم شمول مقررات تکرار جرم:
»
»

الف) جرائم سیاسی

»

ب) جرائم مطبوعاتی

»

ج) جرائم اطفال (نه نوجوانان بلکه فقط اطفال که به بلوغ شرعی نرسیدهاند)

»

د) جرایم موجب تعزیر درجه  7و 8

ماده  -142مسؤولیت كیفری به علت رفتار ديگری تنها در صورتی ثابت است كه شخص به طور قانونی مسؤول
اعمال ديگری باشد يا در رابطه با نتیجه رفتار ارتكابی ديگری ،مرتكب تقصیر شود.
ماده  142ب ر اساس نظریه خطا ،پیش بینی شده است که سابق بر تصویب این قانون ،در مواد متفرقه برخی قوانین خاص
»
دیده میشد .مانند ماده  95قانون کار و ماده  7قانون مسئولیت مدنی.
طبق ماده  27قانون مطبوعات مصوب « :1364هرگاه در نشریها به رهبر یا شورا رهبر جمهور اسالمی ایران و
»
یا مراجع تقلید اهانت شود ،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفری و مجرازات خواهنرد
شد» .در اینجا اصوالً مدیر مسؤول مسؤولیت ناشی از عمل نویسنده را بر عهده میگیرد.
»

شرایط مسئولیت کیفر ناشی از عمل دیرر در ماده :142
»

الف) شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیرر باشد.
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»

ب) یا شخص در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیرر  ،مرتکب تقصیر شود.

ماده  -143در مسؤولیت كیفری اصل بر مسؤولیت شاخص حقیقای اسات و شاخص حقاوقی در صاورتی دارای
مسؤولیت كیفری است كه نماينده قانونی شخص حقوقی به نام يا در راستای منافع آن مرتكب جرمی شود .مسؤولیت
كیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتكب جرم نیست.
»

مجازات اشخاص حقوقی مقرر در ماده  ،19نوعاً تعزیر هستند.

در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در موارد که اعمال حاکمیت میکنند ،مجازات اعمال نمیشود.
»
موا رد اعمال حاکمیت را باید از موارد اعمال تصد تفکیک نمود .اعمال تصد مانند تصد امور صرنعتی ،کشراورز  ،حمرل و
نقل و...
موانع مسؤلیت کیفر
در قانون مجازات اسالمی مصوب  ،92علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفر تحت یرک فصرل و عنروان «موانرع
مسئولیت کیفر » پیشبینی شده اند .برخی از حقوقدانان (نظیر دکترر گلردوزیان و دکترر شرامبیاتی) معتقدنرد کره در قرانون
حاضر ،علل موجهه جرم از بین رفتهاند و استداللشان چنین است که در همه مواد قرانونی مربوطره از عنروان «مجرازات نمری-
شود»« ،قابل مجازات نیست» و ...استفاده شده است در حالی که در قانون سابق ،از عنوان «جرم محسوب نمیشرود» اسرتفاده
شده بود .این استدالل نمی تواند از نظر حقوقی ،استدالل دقیقی محسوب گردد؛ چرا که حاف علل موجهه جرم و تلفیق آن برا
عوامل رافع مسئولیت کیفر آثار زیانبار میتواند داشته باشد .از جمله اینکه در علل موجهه جرم عرالوه برر مباشرر ،شررکا و
معاونین جرم نیز از مسئولیت مبرا هستند در حالی که در عوامل رافع مسئولیت کیفر چنین نیست .در مقابل اسرتداللی کره
این عده دارند میتوان چنین دفاع نمود که تغییر عنوان «جرم محسوب نمیشود» به عنوان «مجازات نمریشرود» بره معنرا
حاف علل موجهه جرم نیست .بلکه «مجازات نشدن» دو دلیل دارد:
یا رفتار ارتکابی «جرم محسوب نمیشود» که مرتکب مجازات نمیشود که این برابر با علل موجهه جرم اسرت؛ یرا عمرل جررم
است ولی به جهت عوامل شخصی نظیر صغر ،جنون و ،...شخص قابل مجازات نمیباشد که این هم معادل عوامرل رافرع مسرئولیت
کیفر است( .دکتر اردبیلی و دکتر سلیمی)
ماده  -146افراد نابالغ مسؤولیت كیفری ندارند.
ماده  -149هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختالل روانی بوده بهنحوی كه فاقد اراده يا قوه تمییاز باشاد
مجنون محسوب میشود و مسؤولیت كیفری ندارد.
ماده  -150هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب ،مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مباتال
به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ،ثابت و آزاد باودن وی مخال نظام و
امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در محل مناسب نگهداری میشود.
شخص نگهداری شده يا خويشاوندان او میتوانند در دادگاه به اين دستور اعتراض كنند كاه در ايان صاورت،
دادگاه با حضور معترض ،موضوع را با جلب نظر كارشناس در جلسه اداری رسیدگی میكناد و باا تشاخیص رفاع
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حالت خطرناك در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیراين صورت در تأيید دستور دادستان ،حكم صادر مایكناد.
اين حكم قطعی است ولی شخص نگهداری شده يا خويشاوندان وی ،هرگاه عالئم بهبود را مشااهده كردناد حاق
اعتراض به اين حكم را دارند.
اين امر مانع از آن نیست كه هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی ،مرتكاب ،درماان شاده باشاد
برحسب پیشنهاد مدير محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر كند.
تبصره -1هرگاه مرتكب يكی از جرائم موجب حد پس از صدور حكم قطعی دچار جنون شود حد سااقط نمای
شود .در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعی در حدودی كاه جنباه حاق اللهای دارد تعقیاب و
محاكمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد .نسبت به مجازاتهايی كه جنبه حق الناسی دارد مانناد قصااص و دياه و
همچنین ضرر و زيان ناشی از جرم ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره -2قوه قضائیه موظف است مراكز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضائی برای نگهداری افراد موضوع اين مااده
تدارك ببیند .تا زمان شروع به كار اين اماكن ،قسمتی از مراكز روان درمانی بهزيستی يا بیمارستانی موجود باه ايان
افراد اختصاص داده میشود.

فرررررض
جنررون مرتکررب «حررین
ارتکاب جرم»

اثرررررررررر
در کلیه جرائم قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
 -1در جرائم حقاللهی :تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف میشود( .نه موقوفی تعقیب)

جنررون مرتکررب «پررس

 -2در جرائم حقالناسی :تا زمان افاقه ،تعقیب و دادرسی متوقف میشرود .مررر آنکره در
ارتکاب جرم» و «پریش از
جرایم حقالناسی شرایط اثبات جرم به نحو باشد که فرد مجنون یرا فاقرد هوشریار
صدور حکم قطعی»
در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند( .نه موقوفی تعقیب)
جنررون مرتکررب «پررس  -1در جرائم تعزیر  :مجازاتها شخصی تا زمان افاقه متوقف میشروند ولری مجرازاتهرا
ارتکاب جررم» و «پرس از مالی اجرا میشوند( .نه موقوفی اجرا)
 -2در جرائم موجب حد ،قصاص و دیه :جنون موثر نیست.
صدور حکم قطعی»
ماده  -151هرگاه كسی بر اثر اكراه غیرقابل تحمل مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جارم محساوب مایشاود
مجازات نمیگردد .در جرائم موجب تعزير ،اكراهكننده به مجازات فاعل جرم محكوم میشود .در جرائم موجاب حاد و
قصاص طبق مقررات مربو رفتار میشود.
در اکراه شخص مکر ه فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه فقدان رضا و طیرب نفرس اسرت ،در
»
حالیکه در اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است .یکی از تفاوتها عمده اجبار و اکراه ایرن اسرت کره در اجبرار مراد  ،شرخص
مرتکب در وضعیت عدم امکان مطلق و فاقد اراده و قصد اختیار است .در حالیکه ،در اکراه شخص میتوانرد خرود را برا اجررا
قانون هماهنگ ساخته و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب نماید .بنابراین اکراه شونده با اختیار و آزادانره و برا داشرتن حرق
انتخاب ولی بدون رضا واقعی ،آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می گیررد( .دکترر گلردوزیان) برخری دیررر معتقدنرد ایرن نروع
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تقسیم بند مربوط به حقوق مدنی بوده و در قانون مجازات اسالمی اکراهی مد نظر مقنن بوده که به حد الجاء رسریده و سرلب
اراده نموده باشد( .دکتر اردبیلی)
ماده  -152هركس هنگام بروز خطر شديد فعلی يا قريبالوقوع از قبیل آتشسوزی ،سیل ،طوفاان ،زلزلاه ياا
بیماری بهمنظور حفظ نفس يا مال خود يا ديگری مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محسوب میشود قابال
مجازات نیست مشرو بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكند و رفتار ارتكابی با خطر موجود متناسب و برای دفاع آن
ضرورت داشته باشد.
تبصره -كسانی كه حسب وظیفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسك باه ايان مااده از
ايفای وظايف قانونی خود امتناع نمايند.
»

شرایط رفع مسئولیت در اضطرار:
»

الف -بروز خطر شدید ،فعلی یا قریب الوقوع باشد.

»

ب -خطر باید فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد.

»

ج -فرد به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیرر مرتکب رفتار مجرمانه شود.

»

د -خطر باید عمداً ایجاد نشده باشد.

»

ه -رفتار ارتکابی برا دفع آن خطر ضرورت داشته باشد.

»

و -رفتار ارتکابی مرتکب با خطر موجود متناسب باشد.

»

موضوع اضطرار :حفظ نفس یا مال خود یا دیرر .

»

هم در اجبار و هم در اکراه و هم در اضطرار ،فعلی که از انسان صادر میشود ،مطابق میل و رضایت تام او نیست.

در اضطرار ،قصد و رضایت هر دو موجود است در اکراه قصد موجود ولی رضرایت نیسرت در اجبرار نره قصرد اسرت و نره
»
رضایت.
ماده  -153هركس در حال خواب ،بیهوشی و مانند آنها ،مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جارم محساوب مای
شود مجازات نمیگردد مگر اينكه شخص با علم به اينكه در حال خواب يا بیهوشی مرتكب جرم میشود ،عمداً بخوابد
و يا خود را بیهوش كند.
ر.ک :بند ب ماده 292
»
ذکر عنوان «و مانند آنها» نشان دهنده تملیلی بودن خواب و بیهوشی است و موارد مشابه نظیر هیپنوتیزم را هم شرامل
»
میشود.
در این ماده آمده است...« :مرر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود ،عمداً بخوابد
»
و یا خود را بیهوش کند»؛ در این صورت شخص نمیتواند از مسئولیت مبرّا شود .ارتکاب جنایت در ایرن صرورت طبرق بنرد ب
ماده  290عمد است.
ماده  -154مستی و بیارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسكرات ،مواد مخدر و روانگاردان و نظااير آنهاا ،ماانع
مجازات نیست مگر اينكه ثابت شود مرتكب حین ارتكاب جرم بهطور كلی مسلوباالختیار بوده است .لكان چنانچاه
ثابت شود مصرف اين مواد بهمنظور ارتكاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است و جرم ماورد نظار واقاع شاود ،باه
مجازات هر دو جرم محكوم میشود.
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ماده  -307ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر ،روانگردان و مانند آنهرا ،موجرب
»
قصاص است مرر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی ،مرتکب به کلی مسلوباالختیار بوده است که در این صورت،
عالوه بر دیه به مجازات تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود .لکن اگر ثابت شرود کره مرتکرب قربالً خرود را
برا چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی و ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر
آن ازجانب او میشود ،جنایت ،عمد محسوب میگردد.
»

اصل بر مسئولیت کیفر در این ماده است.

استلناء در ماده :اگر احراز شود که شخص حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوباالختیرار بروده مسرئولیت کیفرر از او
»
ساقط میشود.
استلنا بر استلنا در ماده :اگر ثابت شود که مصرف مواد سالباالختیار به منظور ارتکاب جرم بوده یرا شرخص برا علرم برر
»
اینکه با مصرف آنها که موجب مسلوباالختیار شدن خود خواهد شد و به موجب ایرن مسرلوباالختیرار شردن مرتکرب جررم
خواهد شد هم به مجازات جرم ارتکابی و هم به مجازات مصرف مواد سالباالختیار محکوم خواهد شد .به عبرارتی تعردد مراد
موضوع مواد  134یا  135حسب مورد در این مورد محقق و قاعده جمع مجازاتها اعمال خواهد شد.
ماده  -155جهل به حكم ،مانع از مجازات مرتكب نیست مگر اينكه تحصیل علم عادتاً برای وی ممكن نباشد يا
جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره -جهل به نوع يا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
»

در جرائم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسؤول است که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاه باشد.

اشتباه در هویت :ماده  -294اگر کسی به علت اشتباه در هویت ،مرتکب جنایتی بر دیرر شرود در صرورتی کره مجنری
»
علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده ( )302این قانون نباشند ،جنایت عمد محسوب میشود.
»

اشتباه در هدف :بند پ ماده  -292جنایت در موارد زیر خطا محض محسوب میشود:

جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیعلیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ،ماننرد آنکره
»
تیر به قصد شکار رها کند و به فرد برخورد نماید.
اشتباه و جهل موضوعی در جرایم مبتنی بر بیاحتیاطی ،بیمباالتی و جرایمری کره قانونرراار رعایرت نظامرات دولتری را
»
واجب دانسته بیتأثیر است.
ماده  -156هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ،عرض ،ناموس ،مال يا آزادی تن خود يا ديگری در برابر هرگوناه
تجاوز يا خطر فعلی يا قريبالوقوع با رعايت مراحل دفاع مرتكب رفتاری شود كه طبق قانون جرم محساوب مای
شود ،درصورت اجتماع شرايط زير مجازات نمیشود:
الف -رفتار ارتكابی برای دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد.
ب -دفاع مستند به قرائن معقول يا خوف عقاليی باشد.
پ -خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگری صورت نگرفته باشد.
ت -توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر ماؤثر واقاع
نشود.
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تبصره -1دفاع از نفس ،ناموس ،عرض ،مال و آزادی تن ديگری در صورتی جايز است كاه او از نزديكاان دفااع
كننده بوده يا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعكننده باشد يا ناتوان از دفاع بوده يا تقاضای كمك نماياد ياا در
وضعیتی باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
تبصره  -2هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعايت شرايط آن محرز نباشد اثبات عدم رعايات شارايط دفااع
برعهده مهاجم است.
تبصره  -3در موارد دفاع مشروع ديه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم ديوانه كه دياه از بیاتالماال
پرداخت میشود.
»

»

»

شرایط تجاوز:
»

الف) تجاوز باید فعلیت داشته باشد؛

»

ب) تجاوز باید به نحو انجام گیرد که غیرقابل دفع باشد؛

»

ج) تجاوز باید غیرقانونی باشد.

»

د) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیرر صورت نررفته باشد.

شرایط دفاع:
»

الف) رعایت مراحل دفاع صورت پایرد.

»

ب) رفتار ارتکابی برا دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

»

ج) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد.

»

د) توسل به قوا دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

ماده  -302درصورتی که مجنیعلیه دارا یکی از حاالت زیر باشد ،مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم نمیشود:
ت -متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده ( )156این قانون جنایتی بر او
وارد شود.
در این مورد چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است ،لکن مرتکب به شرح مقرر در
قانون به دیه و مجازات تعزیر محکوم میشود.

ماده  -157مقاومت در برابر قوای انتظامی و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشاند،
دفاع محسوب نمیشود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن
باشد كه عملیات آنان موجب قتل ،جرح ،تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد ،دفاع جايز است.
این ماده «تعرض به آزاد تن» را در بر نمیگیرد؛ زیرا برخی وظایف ضابطین مربوط به دستریر و بازداشت افراد است
»
و اگر تعرض به آزاد تن به موجب این ماده مجاز تلقی میشد ضابطان نمیتوانستند به انجام وظیفه خود بپردازند.
ماده  607ق.م.ا.ت مصوب  -75هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت بره مرامورین دولرت در حرین انجرام
»
وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود و مجازات آن بشرح ذیل است....
ماده  -158عالوه بر موارد مذكور در مواد قبل ،ارتكاب رفتاری كه طبق قانون جرم محسوب میشود ،در موارد
زير قابل مجازات نیست:
الف -در صورتی كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد.
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ب -در صورتی كه ارتكاب رفتار برای اجرای قانون اهم الزم باشد.
پ -در صورتی كه ارتكاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صالح باشد و امر مذكور خالف شرع نباشد.
ت -اقدامات والدين و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین كه به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مای
شود ،مشرو بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف و حدود شرعی تأديب و محافظت باشد.
ث -عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن ،مشرو بر اينكه سبب حوادث ،نقض مقررات مرباو باه آن ورزش
نباشد و اين مقررات هم مغاير موازين شرعی نباشد.
ج -هر نوع عمل جراحی يا طبی مشروع كه با رضايت شخص يا اولیاء يا سرپرستان يا نمايندگان قانونی وی و رعايات
موازين فنی و علمی و نظامات دولتی انجام میشود .در موارد فوری أخذ رضايت ضروری نیست.
 امر (حكم) قانون:
ممکن است قانون رأساً به طور صریح یا ضمنی امر را که وقوع آن در شرایط عاد جرم است موجه جلوه دهد و لاا در
»
صورت بروز فعل یا ترک فعل مجرمانه ،اعمال مجازات امکان ندارد.
 اذن يا اجازه قانون:
برخالف «حکم یا امر قانون» ،در «اذن یا اجازه قانون» ،تکلیف وجود ندارد بلکه مقنن اجرازه انجرام رفترار را مریدهرد.
»
«اقدامات والدین و اولیا قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام مریشرود» کره در بنرد
«ت» ذکر شده ،مصداقی از «اذن قانون» است .در این مورد اگر اتفاقاً آسیبی بر صغار یا مجانین برسد ،مرتکب میتواند به علرل
موجهه جرم استناد نموده و از مسئولیت کیفر رهایی یابد؛ البته «مشروط بر اینکه اقدامات مراکور در حرد متعرارف و حردود
شرعی تأدیب و محافظت باشد».
 در صورتی كه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم الزم باشد:
در اجرا قانون اهم ،اجرا دو قانون ب صورت همزمان با هم با تزاحم روبرو میشوند که امکان یکی از آنها برا اجررا
»
دیرر غیرممکن میشود  .یکی قانون مهمف دیرر قانون اهم .اجرا قانون اهم بر اجررا قرانون مهرم ارجحیرت دارد و اگرر
کسی در اجرا قانون اهم مرتکب نقض قانون مهم شود ،رفتار او موجه و غیرقابل مجازات است
 امر آمر قانونی:
شرايط آمر :امر مقام صالحیتدار و یا امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و مأموران دولتی (اعم از کشر یرا لشرکر )
»
دارد .بدین ترتیب آمر قانونی یا مقام صالحیتدار نمی تواند از مقامات غیررسمی چون شوهر نسربت بره زوجره ،پردر نسربت بره
فرزند و یا کار فرما نسبت به کارگر برا برائت و انتفا وصف مجرمانه فعل ارتکابی باشد.
»

شرايط جرم تلقی نشدن عمل مأمور:
»

الف) شخص آمر مقام ذ صالح قانونی بوده و صالحیت صدور دستور را نیز داشته باشد.

»

ب) امر آمر خالف شرع نبوده و قانونی باشد و نیز به مناسبت شغل و وظیفه صادر شده باشد.

»

ج) مأمور طبق قانون موظف به اجرا دستور صادره بوده و در اجرا امر ،خالف نکرده باشد.

»

د) آمر و مأمور از مقامات رسمی (کشور یا لشکر ) باشند.
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 رضايت مجنیعلیه:
در مورد رضایت مجنیعلیه یک اصل کلّی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنیعلیه علت توجیهکننده فعل یا تررک فعرل مجرمانره
نیست ،به این دلیل که مجازات علیاالصول و در شرایط عام برا دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشرده و قروانین جزایری بیشرتر در
جهت استقرار نظم عمومی و بقا جامعه تدوین شدهاند .بدین ترتیب ،رضایت مجنیعلیه تأثیر در جرم انجام یافته ندارد.
طبق اصل کلّی ،رضایت مجنیعلیه مسؤولیت کیفر را از بین نمی برد ،اما برخی از جررایم برا ایرن رضرایت ممکرن اسرت عنروان
مجرمانه را از دست بدهند:
الف) حاف یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم
ب) رضایت ،شرط ضمنی قانون
در جرایمی که اوصاف اجبار ،تجاوز یا تقلب برا وجود جرم به نحو ضرور است ،رضایت بزهدیده موجب تغییر حراف برخری از
عناصر تشکیلدهنده جرم میشود .ملال وقتی شیئی با اراده مالک و نه به اجبار تسلیم شرده باشرد ،سررقت کره عنصرر مراد آن
ربودن مال دیرر است و یا اخا مال به عنف ،مورد نخواهد داشت .همچنین ،وقتی بزهدیده خود رضایت به توقیف خویش میدهد
دیرر مسأله توقیف غیرقانونی وجود ندارد ،هر چند به ظاهر تجاوز از ناحیه توقیفکننده صورت گرفتره باشرد ،یرا اگرر کسری بره
مانورها متقلبانه در کالهبردار علیرغم شناخت آن تسلیم شود و رضایت دهد ،جرم کالهبردار مصداق ندارد.
گاه بیآنکه یکی از عناصر تشکیلدهنده جرم خدشهدار گردد ،رضایت بزهدیده موجب عدم مجازات مباشر جررم مریگرردد.
در این صورت ،میتوان گفت که یک علت توجیهکننده دخالت کرده است که ریشه این توجیه را در اجازه ضرمنی قرانون بایرد
جستجو کرد ،مانند مورد که جراحی با رضایت و اجازه بیمار به عمل جراحی مبادرت میورزد و در جریان عمرل بیمرار مری-
میرد بیآنکه قصد مجرمانها بر مرگ بیمار وجود داشته باشد.
رضایت ب ه عنوان شرط ضمنی قانون در قانون مجازات اسالمی در دو مورد تجلی یافته است:
الف) عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن
ب) عمل جراحی یا طبی مشروع
 عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن:
شرایط توجیه جرم در عملیات ورزشی:
الف) مقررات آن ورزش دقیقاً اجرا شده باشد؛
ب) این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.
 عملیات جراحی مشروع و طبی:
اصوالً عملیات جراحی اگر برا درمان باشد در محدوده حقوق جزا قرار نمیگیرد ،اما برا روشن شردن قضریه مری تروان
حاالت متعدد را در نظر گرفت:
الف) عملیات جراحی کامالً درمانی :در این مورد جراح اگر منطبق با موازین جراحی و درمانی موجب جراحات شدید به
بیمار شود که رضایت به عمل جراحی داده است قابل کیفر نیست و اگر حتی مرگ هم پیش آید مجازات نخواهد شد.
ب) عملیات جراحی غیردرمانی :در این مورد که طبیب نه برا معالجه بیمار بلکه برا کسب تجربره بره آزمایشری دسرت
می زند ،اگر نتیجه آن مرگ بیمار و یا ایجاد جراحت خفیف یا شدید باشد قابل مجازات است هر چنرد بیمرار رضرایت بره ایرن
مسأله داده باشد.
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ج) جراحیها پیوند اعضاء و تغییر ژنها :مورد پیوند اعضا قائل به تفکیک میشوند :چنانچه حالت ضرورت این پیوند را الزم
بداند ،پزشک قابل مجا زات نخواهد بود ،در غیر این صورت اگر این جراحیها برا کسب تجربه یا تفرنن انجرام شرود مسرؤولیت
کامل وجود دارد هر چند مجنیعلیه رضایت داده باشد.
د) عملیات جراحی مبنی بر عقیم کردن :این گونه عملیات مستقل از مسأله ایجاد جرح یا مرگ قابل مجازاتاند طبیرب در
این موارد مسئول است و رضایت مجنیعلیه هیچ گونه تأثیر ندارد .بدیهی است حدوث این مسأله در صورتی است که عقریم
کردن را جرم تلقی کنیم.
هر) اوتاناز (قتل ناشی از ترحم) :موارد که فرد به دلیل بیمار صعبالعالج و یا فاقد درمان رضایت به قتل خود مری-
دهد آیا فاعل عمل قابل مجازات است؟ قانون ایران و اکلر کشورها آن را نپایرفتهاند.
شرايط جرم محسوب نشدن عملیات جراحی يا طبی:
اعمال جراحی یا طبی که در شرایط عاد ممکن است موجب وقوع جرمی شود با شروط زیر جرم نخواهد بود:
الف) عمل مشروع باشد.
ب) رضایت شخص مورد جراحی وجود داشته باشد.
ج) رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی
د) رضایت باید قبل از عمل و یا به هنرام آن باشد.
شخصی که مورد عمل جراحی یا طبی قرار می گیرد باید رضایت خود را ابراز کند و یا آن گونه که قانون می گوید اوّلیراء
»
یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها به عمل رضایت دهند .این رضایت علی االصول باید کتبی باشد ،ولی در موارد فور اخرا
رضایت کتبی ضرور نیست و رضایت شفاهی نیز عمل را توجیه می کند .قانون حتی فراتر از این پیش رفته و در موارد فرور
اخا رضایت را ضرور نمی داند.
در هر حال ،رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی اجبار ا ست و چنانچه این موازین و نظامات مرورد توجره قررار
»
نریرد عمل توجیه نمی شود .توجه به این موازین نیز نشان می دهد که عمل باید از ناحیه پزشک انجام پایرد.
»

ماده  = 495اخا برائت از بیمار

فرق برائت و رضایت این است که اساساً رضایت شرط الزم جهت ورود به معالجه است و اقدامات پزشرک بردون رضرایت
»
اولیه فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و به منزله صدمه بدنی عمد به بیمار است که درصورت شکایت ،پزشک تحرت تعقیرب
کیفر قرار میگیرد مرر اینکه شرایط استلنایی اخا رضایت در معالجه را منتفی سازد .اخا رضایت قبل از عمل به منزله عردم
مسئولیت پزشک نیست و اصل بر تقصیر پزشک میباشد مرر اینکه خالف آن (توسط پزشک) ثابت شود .در حالیکه اخا برائت
قبل از درمان موجب منقلب شدن بار اثبات تقصیر گردیده و ضمان فقط در صورت احراز تقصیر توسط مدعی ،به وجود میآید.
»

برخی از حقوقدانان عملیات جراحی برا زیبایی را چون نوعی درمان روحی میدانند آن را مشروع عنوان کردهاند.

ماده  -159هرگاه به امر غیرقانونی يكی از مقامات رسمی ،جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قاانون
محكوم میشوند لكن مأموری كه امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانونی است ،اجراء كرده باشاد،
مجازات نمیشود و در ديه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
مأمور که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است ،اجراء کرده باشد ،مجازات نمیشود.
»
والحمدهلل رب العالمین
موفقیت شما آرزو قلبی ماست
امین بخشی زاده
پاییز 94
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نکات کلیدی حقوق جزای عمومی /استاد امین بخشی زاده

کانال تخصصی جزا و کیفر را دنبال کنید :

https://telegram.me/crimelaw1
سایت حقوق جزا و آیین دادرسی کیفر :

www.crimelaw.ir

→ ربای عضویت رد خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

پ
→ ربای عضویت و یگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
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