
 

ر دمندان قرار گرفته است. همچنین در اختیار عالقه اختبار یتساوببه صورت رایگان از طریق  مجموعه فوق
ت سایر قوانین و مقررابه همراه بیشتر در حوزه های مختلف حقوقی  مشورتی توانید نظریاتمی صورت تمایل

 مطالعه نمایند. شما یبقانون در جرا از طریق اپلیکیشن  کاربردی

 

 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

 پرسش و پاسخ 110شامل 
 

 گردآوری و تدوین: امید سلطانی
 انتشار از سایت اختبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ekhtebar.com/
http://omidsoltani.ir/app
https://t.me/ekhtebar


 

1 

 

 مید سلطانیگردآوری و تدوین ا -مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 

 ۹۹۱۱/۴/۹۹مورخ  7/99/604نظریه مشورتی شماره 

هایی که قبل از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به دادگاه کیفری یک ارجاع شده پرونده -1 پرسش
ربایی و سپس به دلیل افزایش درجه جرم به موجب قانون یادشده، رسیدگی به این جرایم در صالحیت است مانند جرم آدم

 الیه رسیدگی شود یا به دادگاه کیفری دو ارسال شود؟دگاه کیفری دو قرار گرفته است، آیا باید همچنان در دادگاه مرجوعدا

، قوانین مربوط به صالحیت نسبت به جرایم 1931قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده « الف»هر چند طبق بند  -1 پاسخ
 1931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  309، با توجه به ماده سؤالشود؛ لکن در فرض سابق بر وضع قانون فورًا اجرا می

یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرده است و با تصویب و  این قانون، دادگاه کیفری 132ماده  9و مالک تبصره 
رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون علی 1933االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب الزم

 تواند قرار عدم صالحیت صادر کند.اخیرالذکر مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی

 

در جرم درجه سه دادگاه کیفری یک رأی صادر کرده باشد لکن به علت الزم االجرا شدن قانون کاهش چنانچه  -1 پرسش
مجازات حبس تعزیری این جرم درجه چهار محسوب شود، مرجع رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور دیوان عالی 

 کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟

قانون آیین دادرسی کیفری  314و  314خواهی آراء طبق مواد لیت تجدید نظر یا فرجامکه معیار قابنظر به این -1 پاسخ
قانون  11ماده « الف»شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند ، نه مجازات تعیین«مجازات قانونی جرم است» 1931مصوب 

اخذ مالک از رأی وحدت رویه هیأت عمومی شود و با مقررات مربوط به صالحیت فورًا اجرا می 1931مجازات اسالمی مصوب 
« دادگاه تجدید نظر استان»مرجع رسیدگی به اعتراض، سؤال ، در فرض 5/4/1933مورخ  439دیوان عالی کشور به شماره 

 است.

 

تقلیل یافته اما در  1933چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  -9 پرسش
شده به موجب قانون اخیر باشد، آیا بند دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین

 ت؟قابل اعمال اس 1931قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده « ب»

اگر مجازات جرمی به موجب  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده « ب»با عنایت به منطوق و اطالق بند  -9 پاسخ
که مجازات مقرر در دادنامه ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است، اعم از این« ب»قانون الحق تخفیف یابد، مقررات بند 
ه موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند، کاهش مجازات شده بدر محدوده مجازات قانونی تعیین

قانونی جرم به موجب قانون الحق است؛ نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق 
تعیین کیفر کرده است؛ لذا در صورت  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  14و بر اساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده 

نیز  سؤالکند که فرض کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون الحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می
 باشد. 1931قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده « ب»مشمول مقررات بند 
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مجازات حبس تعزیری، دادسرا تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرمی چنانچه قبل از الزم االجرا شدن قانون کاهش  -3 پرسش
مجازات آن جرم از درجه شش به درجه  1933را شروع کرده باشد و به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

 دادگاه کیفری صالح؟هفت تغییر یافته باشد، آیا ادامه رسیدگی به عهده دادسرا است یا 

قوانین مربوط به صالحیت  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  11ماده « پ»و « الف»که طبق بندهای با توجه به این -3 پاسخ
قانون آیین دادرسی  930شود و از طرفی به موجب ماده و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورًا اجرا می

ایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح ، انجام تحقیقات مقدماتی جر1931کیفری مصوب 
ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری سؤال شود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض می
 صالح است.ذی

 

عالوه بر عنف، تهدید حیله یا به  قانون مجازات اسالمی تعزیرات 211که به موجب قسمت دوم ماده نظر به این -5 پرسش
مورد تصریح قرار گرفته است، ممکن است  1933هر نحو دیگر که در ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

می یا علیه آسیب جسعلیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیسن مجنی
 د. در این موارد نحوه تعیین مجازات چگونه خواهد بود؟حیثیتی وارد شو

، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه 1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  1ماده « ب»با توجه به بند  -5 پاسخ
چهار با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس درجه  1945قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  211ربایی موضوع ماده آدم

یه علو در غیر این صورت )با حیله یا به هر نحو دیگر( مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردی که سّن مجنی
ارد علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وکمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی  

حداکثر مجازات مقرر در قانون  1945قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  211ماده  شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم
خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت 

 بود. حسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار یا درجه پنج خواهد 19/1/1933اصالحی  211دوم ماده 

 

در مورد جرایمی که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان مال موضوع جرم معیار تعیین مجازات  -2 پرسش
شود، آیا انجام است و حسب مورد با توجه به میزان مال موضوع جرم مجازات جرم درجه هفت یا شش محسوب می

 ر مستقیم در دادگاه مطرح شود؟تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا صورت گیرد یا به طو

اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس  1931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  31با عنایت به ماده  -2 پاسخ
قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(  244باید پرونده در دادسرا مطرح شود )مانند بزه موضوع ماده سؤال است. در فرض 

شود و جرم حسب مورد درجه هفت یا شش ه به میزان خسارت واردشده، میزان مجازات تعیین میکه با توج 1945مصوب 
قانون آیین دادرسی کیفری  930شود(. چنانچه دادسرا تشخیص دهد که جرم درجه هفت است، در اجرای ماده محسوب می

ود و در غیر این صورت بازپرس به شپرونده جهت ادامه تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دادگاه ارسال می 1931مصوب 
انجام تحقیقات مقدماتی خود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال 

 شود.می
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 9999/6/91مورخ  7/99/607نظریه مشورتی شماره 

، مجازات موضوع 1933ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب « ت»که به موجب بند : نظر به این5 سؤال
بر اساس میزان خسارت تعیین شده است )این جرم قابل گذشت نیز اعالم شده  1945قانون مجازات اسالمی  244ماده 

، آیا احکام مقرر در قانون جدید در مورد ماده 244ماده قانون مزبور به  244است( لذا با توجه به ارجاع جرم موضوع ماده 
 قانون یاد شده نیز جاری است؟ 244

قانون  1ماده « ت»به اعتبار میزان خسارت وارده در بند  1945قانون مجازات اسالمی  244: تغییر مجازات موضوع ماده پاسخ
ن قانون تأثیری در تعیین میزان مجازات موضوع ای 11و تبصره ذیل ماده  19/1/1933کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 

 شود ندارد.همان قانون که به وسیله مواد منفجره واقع می 244ماده 

 

: با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در خصوص اعمال تخفیف در مجازات بین جرم واحد 2 سؤال
؛ مانند بینی شده استه طور کلی مقررات خاصی برای تخفیف پیشبینی نکرده است، در مواردی که بو متعدد تفاوتی پیش

 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نحوه اعمال تخفیف چگونه است؟

ا ب بینی شده است،: در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیشپاسخ
در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد تفاوتی  1933که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب توجه به این

 بینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود.پیش

 

آیا مجازات انفصال موقت موضوع قانون مبارزه  1933قانون مجازات اسالمی اصالحی  94: با توجه به مقررات ماده 4 سؤال
 این قانون، قابل تبدیل به جزای نقدی است؟ 4و  4با مواد مخدر به شرح مقرر در مواد 

ون، انفصال موقت به عنوان یکی از مصادیق این قان 12ماده « چ»و بند  1931قانون مجازات اسالمی  13: به موجب ماده پاسخ
قانون مبارزه با مواد مخدر در  94های تعزیری است و چون به موجب ماده محرومیت از حقوق اجتماعی و از جمله مجازات

قانون مجازات  94بینی شده است؛ لذا ماده های تعزیری در قانون مزبور مقررات خاصی پیشمورد نحوه تخفیف مجازات
 در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر قابل اعمال نیست. 1933اصالحی  اسالمی

 

استناد و حکم قطعی صادر کرده و در  قانون مجازات اسالمی 193ماده  9: اگر در مقام تعدد جرم، دادگاه به تبصره 12 سؤال
 94است که در مقام تخفیف باید به مواد  اکنون قانون مقرر کردهباشد یا هنوز حکم صادره قطعی نشده باشد؛ همحال اجرا 

تواند در حبس و جزای نقدی تا سه درجه مجازات را تخفیف استناد شود یعنی این که طبق قانون جدید دادگاه می 94و 
 قانون مجازات اسالمی محسوب می شود؟ 10ماده « ب»دهد ... با این وصف، آیا موضوع از مصادیق بند 

نظر نسبت به اعمال قانون ورت صدور حکم و عدم قطعیت آن، پس از اعتراض، مرجع تجدید، در صسؤال: در فرض پاسخ
کند و در صورت قطعیت حکم نیز با عنایت به تخفیف میزان مجازات الحق که نسبت به قانون سابق اخف است اقدام می

م مکلف است از دادگاه صادر ، قاضی اجرای احکا1933در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 
 کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.
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به نصف موضوع تبصره  4تا  3: منظور قانونگذار از تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری در جرایم درجه 14 سؤال
 چیست؟ 1933قانون مجازات اسالمی الحاقی  103ماده 

کاهش یافته است  1933به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب : در مواردی که مجازات قانونی جرمی پاسخ
در واقع این مجازات که جایگزین مجازات سابق شده است مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه مجازات و به تبع 

قانون مجازات اسالمی  13آن صالحیت دادگاه )با توجه به مجازات قانونی اخیر الذکر و انطباق آن با شاخص های ماده 
 باشد.( می1931

 

امکان تعلیق مجازات کالهبرداری وجود دارد  1933: با توجه به اینکه مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 14 سؤال
در حالی که ممنوعیت تعلیق کالهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات ... مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و 

ات حبس تعزیری مصوب مجلس شورای اسالمی، حال آیا با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان که در قانون تقلیل مجاز
 32صورت تعارض مصوبات مجمع تشخیص با مصوبات مجلس، قانون مصوب مجمع حاکم است و از طرفی همانند ماده 

قانون تشدید ... داده نشده است آیا در  باشد اختیار اصالح به مجلسقانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع می
 تواند نتیجه گرفت که ممنوعیت تعلیق بزه کالهبرداری همچنان باقی است؟می

به صراحت تعلیق مجازات  1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  4: نظر به این که به موجب تبصره ذیل ماده پاسخ
تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است لذا تردیدی در نسخ کالهبرداری بالمانع اعالم گردیده است و این قانون به 

 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشا و کالهبرداری در این خصوص )تعلیق مجازات کالهبرداری( وجود ندارد.

 

د ریال و حبس کالهبرداری یک میلیار 1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  11: آیا طبق تبصره ماده 10 سؤال
این قانون به مبلغ دویست میلیون ریال و کمتر در صورتی که سارق فاقد سابقه موثر  11های مذکور در ماده کمتر و سرقت

 شود؟کیفری باشد، به نصف تبدیل می

 حداقل و حداکثر مجازات 1931( قانون مجازات اسالمی 19/1/1933اصالحی ) 103: با عنایت به اطالق تبصره ماده پاسخ
در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یافته است و از طرفی جرم کالهبرداری با مبلغ  4تا  3حبس جرایم تعزیری از درجه 

به شرطی که ارزش مال مورد سرقت دویست میلیون ریال سؤال های مقرر در فرض یک میلیارد ریال یا کمتر از آن و سرقت
باشد و به موجب قانون و پایین تر می 3کیفری باشد نیز در زمره جرایم درجه یا کمتر از آن بوده و سارق فاقد سابقه موثر 

 ها به نصف تقلیل یافته است.اند، لذا مجازات آنق قابل گذشت محسوب شدهفو

 

وقتی جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات معین  1933اصالحی  193ماده « الف»: در بحث تعدد جرم در مورد بند 11 سؤال
مجازات را … تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده دادگاه می»… مقرر شده است:« الف»در قسمت اخیر بند  شود ومی

 منظور از این عبارت چیست؟« تشدید کند

هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد  1931( قانون مجازات اسالمی 19/1/1933)اصالحی  193ماده « الف»: مطابق بند پاسخ
شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط عیین میفقط یک مجازات ت

 ماده مذکور مجازات را تشدید کند.« پ»و « ب»مقرر در بندهای 
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شروع به جرایم مقرر در این تبصره بالمانع … تعلیق » …قانون جدید در انتهای ماده ذکر شده: 4: درتبصره ماده 19 سؤال
 این است آیا تعلیق مجازات معاونت در جرایم مذکور مانعی دارد؟سوال حال …« تاس

، شامل مباشر، شریک و به 1933قانون مجازات اسالمی  34: تعلیق مجازات جرایم مذکور در تبصره الحاقی به ماده پاسخ
 گردد.طریق اولی شامل معاون جرم نیز می

 

قانون تشدید مجازات  5ماده  2که تبصره  1933مجازات حبس تعزیری مصوب  قانون کاهش 15: با توجه به ماده 13 سؤال
قانون مجازات  19/1/1933اصالحی  94ماده « ت»مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری را نسخ نموده و از طرفی طبق بند 

ابل تخفیف است. آیا قانون به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ق« انفصال دائم»مجازات  1931اسالمی مصوب 
 جدید برای محکومینی که شرایط تخفیف را دارند قابل اعمال است؟

شود لذا در مورد احکام قطعی ، تخفیف مجازات قانونی محسوب نمیسؤالکه مقررات مورد نظر در فرض : نظر به اینپاسخ
 نیست.که قبل از الزم االجرا شدن قانون جدید صادر شده است، قابل اعمال 

 

: قانونگذار در قانون جدید تعلیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را با شرایطی مجاز دانسته ولی طبق تبصره 15 سؤال
قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرایم باالی پنج سال حبس را ممنوع دانسته است هر چند متهم فاقد سابقه  35ماده 

نیز کرده باشد. حال با فرض این که جرایم مواد مخدر در اوزان پایین را جزو جرایم علیه کیفری بوده و به جرم خویش اقرار 
 توان از شمول این ماده استفاده کرد؟امنیت بدانیم آیا می

شوند، لذا از شمول مقررات ناظر به نحوه تعلیق جرایم علیه : جرایم مربوط به مواد مخدر جرایم امنیتی محسوب نمیپاسخ
 کشور خروج موضوعی دارد.امنیت 

 

اصالحی  193)ماده  1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  11مختلف در ماده : منظور از جرایم غیر14و  11 سؤال
 ( چیست؟ 1931قانون مجازات اسالمی مصوب 

 شوند:مختلف محسوب می: در موارد زیر جرایم غیرپاسخ

 های منطبق با یک ماده مشخص.نند ارتکاب متعدد سرقتارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ ما -1

شوند؛ مانند میها، تحت عنوان جرم واحد شناخته رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به -1
 های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.سرقت

ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مجرمانه که موضوع آنرفتارهای متعدد  -9
 مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.

 ده است.بینی شها مجازات پیشدو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن -3

شود؛ مانند ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن -5
 شود.ها مقرر شده است و یا طبق قانون کالهبرداری محسوب میآن کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره
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 شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. -2

 14/1/1944مورخ  213عالی کشور از قبیل رأی شماره ضمنًا در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان
عالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خالف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده هیأت عمومی دیوان

 شود.باشد به همان ترتیب عمل می

 

قانون جدید در بحث معاونت  15مندرج در ماده « تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است»از قید  : منظور90 سؤال
 و شروع به جرم چیست؟

این است که  1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  15در ماده « تحت همین عناوین»: منظور از عبارت پاسخ
ن شروع به جرم یا معاونت در جرم، تعیین مجازات کرده باشد، مانند گذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنواقانون

و شروع  533و شروع به ارتشاء موضوع ماده  1945قانون مجازات اسالمی  531شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 
 همین قانون. 211 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 1945قانون مجازات اسالمی  255به سرقت به شرح ماده 

 

 9999/6/96مورخ  7/99/624نظریه مشورتی شماره 

های تخفیف محکومیت در آیا دادگاه کیفری یک با عنایت به مصوبه اخیر صالحیت ورود به رسیدگی به پرونده -1 پرسش
 ربایی دارد؟را در خصوص بزه آدم 10راستای ماده 

که اشعار داشته "دادگاه صادرکننده حکم قطعی" لذا در  1931قانون مجازات اسالمی  10ماده « ب»: نظر به صراحت بند پاسخ
با توجه به اینکه حکم قطعی از سوی دادگاه کیفری یک صادر شده و دادگاه مذکور در زمان رسیدگی صالحیت سؤال فرض 

 یف مجازات با لحاظ قانون جدید الحق با همان دادگاه خواهد بود.رسیدگی را داشته است لذا اقدام بعدی مبنی بر تخف

 

باشد آیا رسیدگی ادامه یابد یا قرار عدم های مطروحه در شعب کیفری یک در حال رسیدگی چه میتکلیف پرونده -1 پرسش
 صالحیت به اعتبار و شایستگی کیفری دو صادر شود؟

، قوانین مربوط به صالحیت نسبت به جرایم 1931جازات اسالمی مصوب قانون م 11ماده « الف»: هر چند طبق بند پاسخ
 1931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  309، با توجه به ماده سؤالشود؛ لکن در فرض سابق بر وضع قانون فورًا اجرا می

ه است و با تصویب و این قانون، دادگاه کیفری یک که رسیدگی به جرم درجه سه را شروع کرد 132ماده  9و مالک تبصره 
رغم تغییر درجه جرم از درجه سه به چهار، طبق قانون علی 1911االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب الزم

 تواند قرار عدم صالحیت صادر کند.اخیرالذکر دادگاه کیفری یک مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی

 

ها در کیفری یک باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به در صورتی که عقیده به استمرار رسیدگی به این پرونده -9 پرسش
 باشد آیا رای قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟تجدید نظرخواهی چه مرجعی می

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  314و  314خواهی آراء طبق مواد جامکه معیار قابلیت تجدید نظر یا فر: نظر به اینپاسخ
قانون مجازات  11ماده « الف»شده در دادنامه؛ و از طرفی به موجب بند ، نه مجازات تعیین«مجازات قانونی جرم است» 1931
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ت رویه هیأت عمومی دیوان شود و با اخذ مالک از رأی وحدمقررات مربوط به صالحیت فورًا اجرا می 1931اسالمی مصوب 
 است.« دادگاه تجدید نظر استان»مرجع رسیدگی به اعتراض، سؤال ، در فرض 5/4/1933مورخ  439عالی کشور به شماره 

 

 9999/6/99مورخ  7/99/629نظریه مشورتی شماره 

مثال سه فقره کالهبرداری و سه فقره هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای  -1 سوال
 سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟

در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند -1 پاسخ
شود و برای جرایم مشابه تعیین کیفر می به عنوان 1931قانون مجازات اسالمی مصوب  19/1/1933اصالحی  193ماده « الف»

شود و چون در نهایت این جرایم غیر همنوع نیز محسوب جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر می
شود. اصالحی مذکور تشدید می 193ماده « پ»یا « ب»ها مطابق بندهای شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنمی

قانون  19/1/1933اصالحی  193ماده « ب»که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند سؤال فرض بنابراین در 
 شود.تعیین کیفر می 1931مجازات اسالمی مصوب 

 

ربایی از صالحیت دادگاه کیفری یک خارج و در صالحیت دادگاه به قانون اخیر، مجازات بزه آدم 1ماده « ب»در بند  -1 سوال
ربایی با رفتار در حکم حیله و تقلب صورت گیرد، مشمول ار گرفته است و این ابهام وجود دارد که اگر جرم آدمکیفری دو قر

 قسمت نخست این بند است یا قسمت دوم؟

دارای ابهام است، عنصر مادی بزه سؤال در فرض « حکم حیله و تقلب»که منظور از عبارت در صرف نظر از این -1 پاسخ
 نباشد، مشمول عبارت« به عنف یا تهدید»ورتی که ربایی در صآدم

 

قانون اخیر التصویب، تعیین ارزش مال موضوع جرم تخریب و نحوه ارزیابی آن چگونه است و  1ماده « ت»در بند -9 سوال
 قیمت زمان وقوع جرم مالک است یا زمان پرداخت؟

 1931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  15ماده ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر  -9 پاسخ
همین قانون توسط شاکی )مستندات شکوائیه( یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو  24ماده « پ»و بند 

دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع 
 .جرم است

 

طبق قانون اخیر، در فرضی که علت صدور حکم به  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  14در تبصره الحاقی به ماده -3 سوال
بیش از حداقل نوشته نشود، غیر از ضمانت اجرای انتظامی آیا موجب نقض یا اصالح حکم در مرجع باالتر است؟ و آیا این 

 نقدی که دارای حداقل و حداکثر باشد هم الزم االجرا است؟مقررات در خصوص مجازات شالق یا جزای 

اگر دادگاه بدوی بدون ذکر علت، مجازات را حبس بیش از حداقل قانونی تعیین کند، صرف نظر از مجازات انتظامی  -3 پاسخ
چه پرونده در دادگاه ، چنان1931قانون مجازات اسالمی مصوب  14( و ماده 19/1/1933مقرر برای این تخلف در تبصره الحاقی )
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قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  354تجدید نظر مطرح شود، این دادگاه باید حکم بدوی را از این حیث با لحاظ ماده 
اصالح کند. در هر حال تخلف مذکور موجب نقض اساس دادنامه بدوی نیست و مقررات این تبصره به مجازات شالق  1931

 تصریح قانون صرفًا مربوط به مجازات حبس است. و جزای نقدی تسری ندارد و طبق

 

اطالق « قانون»های غیر حدی مقرر در قانون( آیا واژه قانون مجازات اسالمی )تمام حبس 13در تبصره الحاقی ماده  -4 سوال
 شود.گردان هم میدارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روان

شامل  1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  9ماده  2حّدی در تبصره های ابد غیر اطالق تمام حبس -4 پاسخ
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس  3های ابد مقرر در تمام قوانین )مانند حبس ابد مقرر در ماده کلیه حبس

 و کالهبرداری است(؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین

در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به  1932زه با مواد مخدر الحاقی قانون مبار 35مطابق ماده 
 اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.

 

، به «ایم و تخلفات از جمله جزای نقدیتمام جر»و عبارت  1933اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  14آیا ماده -3 سوال
 مجازات تخلفات صنفی اداره تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم تسری دارد؟

بدون استثناء شامل تمام قوانین از جمله مجازات  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  19/1/1933اصالحی  14ماده  -3 پاسخ
 شود.یت تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز میتخلفات صنفی موضوع صالح

 

در خصوص تقلیل مجازات حبس با درجات مختلف تعیین تکلیف شده است ولی به حبس  94ماده « الف»در بند  -10 سوال
 ای نشده است تکلیف چیست؟درجه هشت اشاره

و رأی وحدت رویه  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  25حبس تعزیری درجه هشت ) تا سه ماه( طبق ماده  -10 پاسخ
 شود.هیأت عمومی دیوان عالی کشور به مجازات جایگزین حبس تبدیل می 13/10/1933مورخ  432شماره 

 

قانون وصول برخی از  1ماده  1قانون موضوع تبدیل و تقلیل حبس درجه هفت به جزای نقدی، با بند  2ماده  در-11 سوال
 و مصرف آن در موارد معین، معارض است؟ درآمدهای دولت

قانون وصول برخی از درآمدهای  1حبس درجه هفت با توجه به میزان آن )نود و یک روز تا شش ماه( مشمول ماده  -11 پاسخ
)ناظر به جرایمی که حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل  1949دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

 شود؛ بنابراین تعارضی بین مقررات مذکور وجود ندارد.ر از این است( نمیآن کمت
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همان قانون،  22و در نظر گرفتن ماده  1931اصالحی قانون مجازات اسالمی مصوب  94ماده « ب»با توجه به بند  -13 سوال
 های درجه هفت چگونه است؟نحوه تعیین مجازات در حبس

های قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است مجازات در حبسدر مورد نحوه تعیین  -13 پاسخ
این قانون مجازات را  94طبق ماده  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  94دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده 

و تشخیص دادگاه به تعیین این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای، تخفیف « ب»تخفیف دهد که باید مطابق بند 
شود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی اقدام می 1931قانون مجازات اسالمی مصوب  22مجازات حبس مطابق ماده 

 گیرد.تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می

 

 قانون اخیرالذکر چیست؟ 4بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره ماده  منظور از تعلیق -15 سوال

، تعلیق 1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  4در تبصره ماده « تعلیق بخشی از مجازات»منظور از  -15 پاسخ
 ست و نه تمام مجازات.قسمتی از مجازات مندرج در حکم و به هر میزان که دادگاه تشخیص دهد ا

 

که در شود، با توجه به ایننامه موجود حکم بر مجازات حبس تحت نظارت صادر آیین 21چنانچه در اعمال ماده  -12 سوال
نامه، نامه اشاره شده است، آیا تا زمان وضع آیینقانون کاهش مجازات حبس تعزیری به وضع آیین 3تبصره الحاقی ماده 

 موجود قابل اعمال است؟نامه مقررات آیین

ناظر به استفاده از ظرفیت  1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  3ماده  9نامه موضوع تبصره آیین -12 پاسخ
رییس قوه قضاییه متفاوت  1934های الکترونیکی مصوب نامه اجرایی مراقبتبخش خصوصی است که با موضوع آیین

 اخیرالذکر کماکان قابل اعمال است.نامه است؛ لذا مقررات آیین

 

 در خصوص قابل گذشت بودن بزه توهین به مأمور دولت، آیا مأمور باید گذشت کند یا مافوق اداری وی؟ -14 سوال

 203شود و با توجه به قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده توهین به مأمور دولت، توهین به اداره محسوب نمی -14 پاسخ
قانون آیین  11تعزیری و لحاظ ماده  طبق قانون کاهش مجازات حبس 1945سالمی )تعزیرات( مصوب قانون مجازات ا

، مأمور باید شخصًا اقامه شکایت و یا اعالم 1931قانون مجازات اسالمی مصوب  100و ماده  1931دادرسی کیفری مصوب 
 گذشت کند.

 

مجازات اسالمی  قانون 19/1/1933اصالحی  230ع ماده آیا قید تعلق امالک و اراضی به اشخاص خصوصی موضو -14 سوال
 قانون مذکور نیز تسری دارد؟ 239و  231به جرایم موضوع مواد  1945)تعزیرات( مصوب 

قانون مجازات اسالمی مصوب  19/1/1933اصالحی  103بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده  -14 پاسخ
اضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعالم شده است و این جرایم نسبت به امالک فقط نسبت به امالک و ار 1931

و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به 
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ز همان تصرف عدوانی و امالک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نی
 مزاحمت ... است. در نتیجه

شامل اراضی و امالک  1945قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  239اطالق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 
 شود.دولتی نمی

 

از نصاب مقرر در  به شرطی که مبلغ آن 1و جرایم انتقال مال غیر و کالهبرداری موضوع ماده » با توجه به عبارت  -13 سوال
 گیرد؟، آیا رعایت نصاب فقط در بزه کالهبرداری است یا بزه انتقال مال غیر را نیز در بر می«این قانون بیشتر نباشد 92ماده 

قانون مجازات  103با توجه به نحوه نگارش ماده  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  92نصاب مقرر در ماده  -13 پاسخ
 شود.( شامل مجازات انتقال مال غیر هم می19/1/1933اسالمی )اصالحی 

 

 -اصالحی: الف 103در متن ماده « دیدهداشتن بزه»در خصوص کالهبرداری و جرایم در حکم آن با توجه به عبارت  - 10 سوال
رض فشود، شود و هر زمان گذشت کند تعقیب موقوف میبا توجه به تعریف جرم قابل گذشت که با شکایت شاکی آغازمی

 دیده در جرم کالهبرداری چیست؟مخالِف نداشتن بزه

تعقیب و محاکمه صورت گرفته و حکم در حال اجرا باشد، در مواردی « کالهبرداری»اگر قباًل به لحاظ جنبه عمومی جرم  -ب
 که جرم مذکور قابل گذشت است تکلیف چیست؟

مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و ... که بردن مال غیر به قانون تشدید  1در بزه کالهبرداری موضوع ماده  -الف 10 پاسخ
( قانون مجازات اسالمی 19/1/1933اصالحی ) 103دیده قابل تصور نیست و در ماده نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه

 1931صوب قانون مجازات اسالمی م 92، بزه کالهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 1931مصوب 
و  «در حکم کالهبرداری»ناظر به جرایم « دیدهدر صورت داشتن بزه»بیشتر نباشد، قابل گذشت اعالم شده است و عبارت 

 «.شودطبق قانون کالهبرداری محسوب می»و یا « ها مقرر شده استمجازات کالهبرداری درباره آن»جرایمی است که 

و اخف بودن این قانون به استناد ماده  1933هش مجازات حبس تعزیری مصوب االجرا شدن قانون کابا الزم -ب 10 پاسخ
 شود.قرار موقوفی اجرای حکم صادر می 1931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  505

 

، 1945قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب  254و  252قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد  11در ماده  -19 سوال
قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر، در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری  با توجه به

متهم در محل سرقت، در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه 
ات( بیش از بیست میلیون تومان است، به عنوان تعزیرجرم )که موضوع ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این

 جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

 19/1/1933اصالحی  103های موضوع ماده که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقتبا توجه به این -19 پاسخ
ده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستری در به شرط احراز شرایط مقرر در این ما 1931قانون مجازات اسالمی مصوب 

 عمل کند. 1931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  33جرایم مشهود باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 
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، با 1945تعزیرات( مصوب ) یاسالمقانون مجازات  254و  252های موضوع مواد قانون در باب بزه 11در ماده  -13 سوال
ارزش ریالی مال در شروع به جرم و نیز معاونت در آن، عمال قابلیت تعقیب با اشکال همراه است؛ چه آن عنایت به لحاظ 

 که میزان مال مسروقه در حالی که سرقت هنوز تمام نشده است و همین گونه در معاونت قابلیت تقویم ندارد.

یابد تعیین مان جرم که به نحو تام ارتکاب میمجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای ه -13 پاسخ
 که رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن باشود. در صورتیمی

های مختلف، دالیل و قرائن الزم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر های مختلف یک جرم مانند سرقتگونه
 اتخاذ تصمیم کرد.ترین عنوان مجرمانه سبک

 

قانون آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام با  510یا در اجرای ماده  193چنانچه که قباًل مطابق مقررات ماده -14 سوال
و توجه به با لحاظ مساعد بودن مقررات  رعایت قواعد تعدد برای هر جرم مشابه و غیر مشابه تعیین مجازات شده است

 یا باید بار دیگر آخرین دادگاه صادر کننده حکم در مجازات تعیین شده بازنگری کند؟فعلی، آ 193اصالحی ماده 

اخف بودن قانون الحق نسبت به قانون  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده « ب»مالک اعمال مقررات بند  -14 پاسخ
قانون  510از اصالح و یا در اجرای ماده  قانون مجازات اسالمی پیش 193که طبق ماده سؤال سابق است؛ بنابراین در فرض 

آیین دادرسی کیفری با نقض همه احکام تعیین مجازات شده است، در صورت اخف بودن قانون الحق باید طبق مقررات بند 
 عمل کرد. 10ماده « ب»

 

ازات اسالمی هم قانون مج 32اصالحی شامل عفو خاص موضوع ماده  193ماده « ت»آیا اطالق واژه عفو در بند  -14 سوال
 شود؟می

قانون مجازات اسالمی مصوب  32عفو خصوصی موضوع ماده  19/1/1933اصالحی  193ماده « ت»واژه عفو در بند  -14 پاسخ
 است. 1931

 

 آیا مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شالق دارای حداقل نیست یا حداقل آن یک ضربه شالق است؟-13 سوال

، مجازات تا هفتاد و چهار 1931قانون مجازات اسالمی مصوب  19/1/1933اصالحی  193ماده « ج» با عنایت به بند -13 پاسخ
 ضربه شالق فاقد حداقل است.
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 9999/6/99مورخ  7/99/697نظریه مشورتی شماره 

 9غیر حدی آیا ماده های ابد الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در حبس 35قانون و ماده  9با توجه به ماده  -5: سوال
 باشد؟قانون مذکور می 9الحاقی مخصص ماده  35الحاقی است یا اینکه ماده  35یاد شده ناسخ ماده 

مجازات مرتکبان جرایمی که در این قانون  1/4/1932الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  35مطابق ماده  -5: پاسخ
یا « اعدام»هستند بر حسب احراز یا عدم احراز یکی از شرایط مقرر در این ماده، به مجازات « حبس ابد»دارای مجازات 

بحث نسخ یا تخصیص بین ماده  سؤالگردیده است لذا در فرض « تبدیل»حسب مورد « 1حبس و جزای نقدی درجه »
های ابد غیر حدی مقرر )مبنی بر تبدیل تمام حبس 1933قانون مجازات اسالمی مصوب  13الحاقی به ماده  2مذکور و تبصره 

 در قانون به حبس درجه یک( اساسًا سالبه به انتفاء موضوع است.

 

 9999/06/94مورخ  7/99/641 نظریه مشورتی شماره

که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر است و جرم درجه هفت دادسرا در مورد بزه تخریب به لحاظ این -سؤال
کند. چنانچه دادگاه میزان خسارت وارده را بیشتر از نصاب مقرر در قانون کاهش مجازات است، پرونده را به دادگاه ارسال می

تشخیص دهد، آیا باید به رسیدگی خود ادامه دهد یا پرونده را جهت رسیدگی و صدور  1933یری مصوب حبس تعز 
 کیفرخواست به دادسرا ارسال کند؟

مستلزم صدور کیفرخواست است، لذا دادگاه پرونده را جهت رسیدگی سؤال که رسیدگی در دادگاه در فرض : نظر به اینپاسخ
کند و دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی و در صورت لزوم صدور قرار جلب ارسال میو صدور کیفرخواست به دادسرا 
 به دادرسی و کیفرخواست است.
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 99/06/94مورخ  7/99/996نظریه مشورتی شماره 

قانون  103ماده و تبصره الحاقی به  19/1/1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  11با توجه به ماده  -سوال
ماه تبدیل شده است از طرفی حسب بند  2مجازات اسالمی مجازات حبس جرایم تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی به 

و  4دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس درجه  1933قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و قانون بودجه سال  9ماده  1
اختالف نظر وجود  13/4/1933مورخ  433به اینکه در داللت رای وحدت رویه شماره  باشد با عنایتمی 5جزای نقدی درجه 

الذکر در مواردی که تشخیص مجازات قانون فوق 13ماده  9دارد و برخی با توجه به تعارض این رای وحدت رویه با تبصره 
ای نقدی باید توامان صادر شود دانند که مجازات حبس وجزاشد ممکن است داللت رای وحدت رویه را مختص مواردی می

مانند جرم کالهبرداری و ... نه جرایمی که قاضی مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی است لذا با توجه به مراتب فوق آیا 
داللت رای وحدت رویه صرفا ناظر به مواردی است که مجازات حبس توام با جزای نقدی است یا مطلق بوده و موارد تخییری 

شود و نتیجتا جرایمی مثل تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات ل میرا هم شام
 حبس تعزیری در صالحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد؟

در  1945)تعزیرات( مصوب قانون مجازات اسالمی  230بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده  -پاسخ
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  11مواردی که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 

ه، یافتقابل گذشت است و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر است و همین مجازات تقلیل 1933
جرم درجه هفت  1931قانون مجازات اسالمی مصوب  13های ماده آن با شاخص مجازات قانونی جرم است که در انطباق

شود و اختیار دادگاه به تعیین قانون آیین دادرسی کیفری به طور مستقیم در دادگاه مطرح می 930محسوب و طبق ماده 
دهای دولت و مصرف آن قانون وصول برخی از درآم 9ماده  1مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 

 در موارد معین مورد تأیید است.

 

 

 99/06/94مورخ  7/99/692نظریه مشورتی شماره 

آیا شروع به جرم ارتشاء که تحت عنوان  1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  15با استناد به ماده  -سؤال
باشد نسخ شده و مجمع تشخیص نظام می 1924کالهبرداری مصوب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 

 عمل شود یا خیر؟ 1931ق.م.ا مصوب  10ماده « الف»بایستی بر اساس بند می

د باشهایی که تحت عناونی خاص قانونی میالبته به عقیده این دادگاه اصل شروع به جرم ارتشاء و سایر شروع به جرم
 اند.نسخ شده

تمامی مصادیق خاص قانونی که در  19/1/1933قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  15نص ماده بنا به  -پاسخ
ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده، نسخ شده است. بنابراین آن

زات مرتکبین ارتشاء، اختالس و قانون تشدید مجا 9ماده  9در خصوص مجازات بزه شروع به ارتشاء با نسخ تبصره 
 10ماده « ب»شود و چنانچه با لحاظ بند رفتار می 1931قانون مجازات اسالمی  111مطابق ماده  1924کالهبرداری مصوب 

 ماده مذکور است.« ب»یافته باشد مشمول مقررات بند مرقوم تخفیف 111قانون اخیرالذکر، مجازات آن به موجب ماده 

 

https://t.me/ekhtebar


 

14 

 

 مید سلطانیگردآوری و تدوین ا -مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 99/06/94مورخ  7/99/699شماره  یمشورت یهر نظ

 100که خسارات  یدر صورت یراتقانون تعز  244قانون کاهش مجازات حبس، مجازات ماده  1ماده  «ت»در بند  -1 سؤال
ره جرم مزبور بر اساس تبص یااست آ یقسمت نسب یندرا ینقد یمجازات جزا ینکهکمتر باشد، با توجه به ا یا یالر  یلیونم
به جرم مذکور کدام است؟ مالک  یدگیرس یاست؟ مرجع صالح برا 4درجه  یریجرم تعز  یقانون مجازات اسالم 13ماده  9
مالک است؟ چنانچه در  ینظر قاض یاقابل اعتراض است؟ آ یکارشناس یهنظر  یاآ یو در صورت کارشناس یست؟چ یابیارز 

 مشخص دسرادا یادر دادگاه  یدگیرس یاگر در اثنا یست؟چ یفگاه و دادسرا اختالف شد تکلداد ینخسارات ب یزاناحراز م
 فیکننده و درجه جرم شود تلک یدگیمرجع رس یتصالح ییرکمتر بوده است که موجب تغ یا یشترشد که خسارات وارده ب

 یست؟چ

 453شماره  یهوحدت رو یاست، با توجه به رأ ینسب ینقد یکه مجازات جرم صرفًا جزاسؤال در فرض  -الف 1 سؤال پاسخ
جرم درجه هفت محسوب و  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 13ماده  9تبصره  یرو لحاظ قسمت اخ 10/3/1932مورخ 

 .شودیمطرح م یفریًا در دادگاه کیممستق 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 930طبق ماده 

 یفریک یدادرس یینقانون آ 15صدر ماده  یحسب مورد ممکن است در اجرا یبتخر ارزش مال مورد  -ب 1 سوال پاسخ
 جلب نظر کارشناس یا ینبا توافق طرف یا( یه)مستندات شکوائ یقانون توسط شاک ینهم 24ماده « پ»و بند  1931مصوب 

ر د یبمال موضوع تخر  ارزش یار،شود. در اعمال قانون مورد بحث، مع یینتع ییمقام قضا یصبه تشخ یگریبه نحو د یا
 زمان وقوع جرم است.

توسط  یمقدمات یقاتاصل بر انجام تحق 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 31به ماده  یتبا عنا -ج 1 سوال پاسخ
 یقانون مجازات اسالم 244پرونده در دادسرا مطرح شود )مانند بزه موضوع ماده  یدباسؤال بازپرس است. در فرض 

و جرم حسب مورد درجه  شودیم یینمجازات تع یزانم ه،خسارت واردشد یزانکه با توجه به م 1945مصوب ( یرات)تعز 
 یینقانون آ 930ماده  یدهد که جرم درجه هفت است، در اجرا یص(. چنانچه دادسرا تشخشودیشش محسوب م یاهفت 
صورت  ینا یرو در غ شودیه دادگاه ارسال مب یدگیو رس یمقدمات یقاتپرونده جهت ادامه تحق 1931مصوب  یفریک یدادرس

پرونده به دادگاه  یفرخواست،و ک یخود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرس یمقدمات یقاتبه انجام تحق زپرسبا
 است. یدادسرا و دادگاه منتف ینو اختالف نظر ب ید. دادسرا مکلف است که طبق دستور دادگاه عمل نماشودیارسال م

 

 یزدرجات جرم است ن یینکه مالک تع یقانون مجازات اسالم 13مذکور در ماده  یهانصاب یاآ ی،اصالح 14در ماده -1 لسؤا
فقط  یا کند؟یم ییرتغ 13ها حسب ماده نرخ تورم، درجه مجازات یشدر صورت افزا یعنی یرخ یا باشدیماده م ینمدنظر ا

علت طرح آن و مراد  یستکلمه تخلفات متناسب با قانون مجازات ن کردرجه جرم است؟ ذ یینمالک تع یمجازات قانون
 یست؟چ

بر اساس  یزن 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 13موضوع ماده  ینقد یمبالغ جزا کهینبا توجه به ا -الف 1 سؤال پاسخ
نخواهد  یجادها امجازات یبنددر درجه ییریتغ یجهدر نت کند،یم یداپ ییرتغ 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 14ماده 
 کرد.

از جمله مجازات تخلفات  ینبدون استثناء شامل تمام قوان 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 14ماده  -ب 1 سوال پاسخ
 .شودیو قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز م یحکومت یراتتعز  یتموضوع صالح یصنف
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الحاق و جزء  یقانون مجازات اسالم 103که به ماده  یمیدر جرا یریاهش مجازات حبس تعز قانون ک 11مطابق ماده  -9 سؤال
 ینقابل گذشت بودن ا یرکه غ ینا یااست  یجار  یقانون مجازات اسالم 102ماده  یااند آقابل گذشت محسوب شده یمجرا
 شود؟یعطف به ماسبق م یزن یقانون شکل ینا یاو آ شودیم یتلق هیمانع و عذر موج یه،اصالح ینتا قبل از ا یمجرا

مشخص شده است و قانون کاهش  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 102در ماده  یتمبدأ مرور زمان شکا -9 سؤال پاسخ
وصف جرم  ییرتغ یگرد یندارد و از سو یتدر خصوص مبدأ مرور زمان شکا یحکم خاص 1933مصوب  یریمجازات حبس تعز 

 ینقوان یقاز مصاد 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 103قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون الحق در ماده  یرغ
االجرا الزم یختا تار  یدر فرض استعالم که شاک ینبنابرا شود؛یقانون محسوب م ینا 10مساعد به حال متهم موضوع ماده 

 مواعد یختار  ینخود را مطرح نکرده است، چنانچه تا ا یت( شکایریشدن قانون الحق )قانون کاهش مجازات حبس تعز 
 یقرار موقوف یدمتهم وجود نداشته و با یفریک یبجهت تعق یشده باشد، موجب قانون یقانون سپر  ینا 102مذکور در ماده 

 صادر شود. یبتعق

 

نبودن آن نصاب  یال گذشت بودن مجازات و قاب یزانم یکه برا یسرقت و کالهبردار  یب،مانند تخر  یمیدر جرا -3 سؤال
 جمع آنها؟ یاهاست مالک، تک تک جرم یاو متعدد باشد آ یالیدر نظر گرفته شده است چنانچه به صورت سر  یالیر 

از  یکاست، در صورت تعدد جرم، هر  ینیمع یالیکه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ر  یدر موارد -3 سؤال پاسخ
 جرم محسوب شود. یکعرفًا  کهینمگر ا گیرد؛یمختلف، جداگانه مد نظر قرار م یرغ یااعم از مختلف  یمجرا

 

حداکثر بوده و  یکه صرفًا دارا یمیجرا یت( وضعیقانون مجازات اسالم 194)اصالح ماده  یدقانون جد 19در ماده  -5 سؤال
 یست؟چ یفخصوص تلک ینفاقد حداقل است روشن نشده است در ا

، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شالق 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 193ماده « ج»به بند  یتبا عنا -5 سؤال پاسخ
آمده است، جرم مورد نظر، جرم فاقد  یزن 1933 یاصالح 193ماده « ج»همانگونه که در بند سؤال فاقد حداقل است. در فرض 

از حداکثر  یشبه ب گفتهیشقانون پ 194را مطابق قسمت آخر ماده  یتواند ویدادگاه م ینبنابرا؛ گرددیم یحداقل تلق
 چهارم آن محکوم کند. یکمجازات تا 

 

معناست که در صورت نداشتن بزه  ینبد یااست؟ آ یبه چه معن «یدهداشتن بزه د»عبارت  یدقانون جد 11در ماده  -2 سؤال
 یست؟جرم قابل گذشت ن یده،د

مجازات  یاهستند  یکه در حکم کالهبردار  یمی، جرا1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 103با توجه به ماده  -2 سؤال پاسخ
 .شندبایصورت قابل گذشت نم ینا یرقابل گذشت و در غ یدهدها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهدرباره آن یکالهبردار 
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ممکن است  یاآ یاصالح 194و اعمال ماده  یمنصوص شرع یراتز در صورت وجود تع یدقانون جد 4در ماده  -4 سؤال
 شود؟اجرا  یریمنصوص حسب مورد کنار گذاشته شده و مجازات اشد تعز  یراتتعز 

قابل  یمنصوص شرع یریتعز  یمدر خصوص جرا 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 193مقررات ماده  -4 سؤال پاسخ
 دیشده، ثابت است و بر اساس ماده مذکور قابل تشد یینکه به موجب شرع تع یمجازات منصوص شرع یراز  یست؛اعمال ن

 .یستن

 

ر موث یفریجرم سرقت، نداشتن سابقه ک یقاز مصاد یکه قابل گذشت بودن برخ یدقانون جد 11در خصوص ماده  -4 سؤال
باشد از زمان  یفریک یتحاصل شده و محکوم فاقد محکوم یثیتمجازات، اعاده ح یاز اجرا یاست، اگر پس از گذشت مدت

 میلیون یستب یرز  یو در صورت وجود ارزش مال یثیتحصول اعاده ح

 زمان وقوع جرم است یفری،احراز فقدان سابق ک یمالک برا یگربه عبارت د شود؟یسرقت قابل گذشت محسوب م یاآ تومان
 هر زمان از اجرا؟ یازمان اجرا و  یابتدا یا

قانون مجازات  103موضوع ماده  یهاقابل گذشت بودن بزه سرقت یبرا یفریشرط نداشتن سابقه مؤثر ک -4 سؤال پاسخ
 مربوط به زمان وقوع جرم است. 1933 یاصالح یاسالم

 

است چنانچه قبل از قانون  یافتهکه مجازات آن به حبس درجه شش کاهش  یراتقانون تعز  213در خصوص ماده  -3 سؤال
 شیمجازات ب یینتع یدبر اساس قانون جد کهینسال حبس محکوم شده باشد، با توجه به ا یکبه  یکاهش مجازات، کس

ماده « ب»مورد مشمول بند  یاشود آ یاناز حداقل ب بیششده و علت صدور حکم به مجازات حبس  یهتوج یداز حداقل با
 دارد؟ یفدادگاه الزام به تخف یااست؟ و آ بوده یقانون مجازات اسالم 10

مجازات  یرااست؛ ز  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»از موارد اعمال مقررات بند سؤال فرض  -3 سؤال پاسخ
 یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1ماده « الف»به موجب بند  1945مصوب  یقانون مجازات اسالم 213جرم موضوع ماده 

مطابق  یاز حداقل مجازات قانون یشمجازات حبس ب یینتع یهعدم توج ماا؛ ماده( ینتبصره ا یاست )به استثنا یافته یلتقل
 یثصرفًا از ح 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»اعمال مقررات بند  یبرا یقانون حاکم صورت گرفته و موجب

 حداقل حبس مؤثر وجود ندارد. یهعدم توج

 

در  میجرا یبرا یاشده است، آ ینیب یششرط نصاب پ یرو انتقال مال غ یکالهبردار  یکه برا یدقانون جد 11در ماده  -10 سؤال
اب نص یزن شودیمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاآن مقرر شده  یبرا یکه مجازات کالهبردار  یمیو جرا یحکم کالهبردار 

 الزم است؟

و  یدر حکم کالهبردار  یم، قابل گذشت بودن جرا1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 103با توجه به ماده  -10 سؤال پاسخ
 یمشروط به نصاب خاص شود،یمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاها مقرر شده درباره آن یکه مجازات کالهبردار  یمیجرا
 .یستن
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حذف شده  یدشده است بر اساس قانون جد ینیب یشپ یراتقانون تعز  211 مجازات که در ماده یدموارد تشد یاآ -11 سؤال
 است؟

، 1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1ماده « ب»حذف نشده است و با توجه به بند  یر،خ -11 سؤال پاسخ
 یدتهد یابا عنف  1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 211موضوع ماده  ییربابزه آدم یچنانچه ارتکاب رکن ماد

( مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد یگر به هر نحو د یا یلهصورت )با ح ینا یرباشد، مجازات حبس درجه چهار و در غ
 علیهی  ه مجنب یاو  یردانجام پذ یهنقل یلربودن توسط وسا یاکمتر از پانزده سال تمام باشد  علیهیکه سّن مجن یبود و در موارد

( مصوب یرات )تعز  میقانون مجازات اسال 211وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده  یثیتیح یا یجسم یبآس
مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس  یینحداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تع 1945
درجه پنج  یاحسب مورد حداکثر حبس درجه چهار  1933 یاصالح 211مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده  یری،تعز 

 است.

 

 94، بر اساس ماده 1933مصوب  یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز که دادگاه قبل از الزم یدر موارد -11 سؤال
 10ق ماده وف یدبا یفریاحکام ک یاجرا یقاض یاداده است، آ یفمجازات حبس را تخف 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم

 ؟پرونده را به دادگاه ارسال کند گفتهیشقانون پ

است  یافتهن یلجرم تقل ی، مجازات قانون1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1در تبصره ماده  -11 سؤال پاسخ
 یات اسالمقانون مجاز 10ماده « ب»شده است، موجب اعمال بند  یکه منجر به صدور حکم قطع ییهاتا در خصوص پرونده

االجرا شدن قانون کاهش مجازات که پس از الزم ییهاپرونده لیهتبصره در ک ینمقررات ا یترعا یکنشود؛ ل 1931مصوب 
 است. یهالرعااست، الزم یدگیدر حال رس یریحبس تعز 

 

احکام  یاجرا یمساعد به حال محکوم است تا قاض یدر چه موارد 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 193ماده  -19 سؤال
 ید؟ها را به دادگاه ارسال نماپرونده یقانون مجازات اسالم 10بر اساس ماده  یفریک

 ت.اس کنندهیدگیرس یاخف بودن قانون الحق نسبت به قانون سابق حسب مورد به عهده قاض یصتشخ -19 سؤال پاسخ

 

 یست؟مختلف چ یرمختلف و غ یمجرا یک، مالک تفک1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 193در خصوص ماده  -13 سؤال
 میجعل و استفاده از سند مجعول جرا یابه عنوان مثال سرقت مشدد و سرقت ساده  ی؟قانون یااست  یمالک، عنصر ماد یاآ

 مختلف؟ یامشابه هستند 

 :شوندیمحسوب م «مختلفیرغ» یمجرا یردر موارد ز  -13 سؤال پاسخ

 ماده مشخص. یکمنطبق با  یهاجرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت یکارتکاب  -1

مانند  شوند،یمها، تحت عنوان جرم واحد شناخته و متفاوت بودن مجازات یرغم تعدد عنصر قانونکه به یمیجرا -1
 که در قانون مقرر شده است. یوهمتعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر ش یهاسرقت
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فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد  ی،ها واحد است؛ مانند حمل، نگهدار متعدد مجرمانه که موضوع آن یرفتارها -9
 از نوع واحد.از ماهواره و اسلحه و مهمات  یافتدر  یزاتتجه ی،مخدر از نوع واحد، مشروبات الکل

 شده است. بینییشها مجازات پآن یذکر و برا یماده قانون یکچند رفتار مجرمانه که در  یادو  -3

مانند  شود؛یمحسوب م یگریطبق قانون جرم د یاها مقرر شده است درباره آن یگرکه مجازات جرم د یمیارتکاب جرا -5
 .شودیمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاها مقرر شده است و آن درباره یکه مجازات کالهبردار  یمیو جرا یکالهبردار 

 جرم. یکشروع، معاونت و مباشرت در  -2

 14/1/1944مورخ  213شماره  یرأ یلکشور از قب عالییواند یهوحدت رو یرأ یاکه به موجب نص خاص  یدر موارد ضمناً 
مقرر شده  یفوق احکام خاص یارهایکشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خالف ضوابط و مع عالییواند یعموم یأته

 .شودیعمل م یبباشد به همان ترت

 

 99/06/94مورخ  7/99/696شماره  یمشورت یهنظر 

خسارت زمان  یمتو ق یزانم یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1ماده « ت»خسارت وارده در بند  یزانمراد از م -1 سوال
 احکام جهت اعمال قانون اخف؟ یزمان ارسال پرونده از اجرا یاو تلف از کار انداختن است  یبوقوع تخر 

 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 15صدر ماده  یحسب مورد ممکن است در اجرا یبارزش مال مورد تخر  -1 پاسخ
نحو  به یاجلب نظر کارشناس  یا ینبا توافق طرف یا( یهکوائ)مستندات ش یقانون توسط شاک ینهم 24ماده « پ»و بند 

در زمان وقوع  یبارزش مال موضوع تخر  یار،شود. در اعمال قانون مورد بحث مع یینتع ییمقام قضا یصبه تشخ یگرید
 جرم است.

 

قانون کاهش  1ماده « ج»درجه شش حسب بند  ینقد یبه جزا یراتقانون تعز  204مجازات ماده  یلبا لحاظ تبد-1 سوال
 یستاز ب یشدرجه شش ب یبه مجازات شالق اعالم کند قادر به پرداخت جزا یهعلچنانچه محکوم یریمجازات حبس تعز 

ق حکم شال یاجرا یمجازات شالق است و برا یاجرا ینبوده و مناسب به اخف به حال و یالر  یلیونتا هشتاد م یالر  یلیونم
 پابرجاست؟ ینقد یمجازات شالق به جزا یلو الزام به تبد یفهمچنان تکل یتوضع یندر ا یدنما یادگاعالم آم

اخف بودن قانون الحق نسبت به قانون  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»مالک اعمال مقررات بند  -1 پاسخ
 رییقانون کاهش مجازات حبس تعز  یکماده « ج»بند با توجه به  ینمندرج در حکم؛ بنابرا ییسابق است؛ نه مجازات قضا

مجازات نسبت به مجازات سابق  ینشده است و چون ا یلدرجه شش تبد ینقد یبه جزا ین، مجازات جرم توه1933مصوب 
از دادگاه  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»مکلف است مطابق بند  یفریاحکام ک یاجرا یاخف است، قاض

 وعاً وضم یریسابق محکوم به شالق تعز  یتمحکوم یاساس، اجرا یندرخواست اصالح حکم کند. بر ا یصادرکننده حکم قطع
قانون  10ماده « ب»بند  یکه در اجرا یراخ شدهییناست که مجازات تع یهیاجرا خواهد شد. بد یدشده و حکم جد یمنتف
مصوب  یقانون مجازات اسالم 14مذکور در ماده  یارهایمع یرنظ یقانون یارهایبا لحاظ مع دیبا شود،یم یینالذکر تعفوق
 شود. محسوب یافتهیفتخف ینسبت به مجازات قبل 1931
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 99/06/96مورخ  7/99/619شماره  یمشورت یهنظر 

 یینتع یاآ یگربه عبارت د یست؟چ یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11ماده « الف»در بند  تواندیمنظور از عبارت م -سوال
اکثر حد یینمشابه و تع یمتا سه جرم در جرا یدر تعدد ماد یحداقل و حداکثر مجازات مقرر قانون یانگیناز م یشترمجازات ب

 یاری؟اخت یااست  یمختلف اجبار  یممشابه مانند تعدد جرا یمجرم در جرا هاز س یشب یدر تعدد ماد یمجازات قانون

مختلف نباشد، فقط  یارتکاب یم(، هرگاه جرا19/1/1933) یاصالح یقانون مجازات اسالم 193ماده « الف»مطابق بند  -پاسخ
است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در  یرمجازات ندارد. دادگاه مخ یدبه تشد یو دادگاه الزام شودیم یینمجازات تع یک

 .کند یدماده مذکور مجازات را تشد« پ»و « ب» یبندها

 

 

 99/06/97مورخ  7/99/620شماره  یمشورت یهنظر 

است که اختالف  یاشده و به گونه یبقانون کاهش مجازات حبس تصو 2که در ماده  94نحوه نگارش تبصره ماده -سوال
 یلمجددا آن را در همان دادنامه تبد یدروز حبس با 31به کمتر از  یفدادگاه پس از تخف یاکه آ یحتوض یناست با ا یزبرانگ

 یهه روب یلو تبد یردامر توسط دادگاه صورت پذ ینا یستیلذا با یستن امر نیبه ا یازین یاخواهد کرد  یگزینبه مجازات جا
 واحد در محاکم شود.

( یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  2)موضوع ماده  1933 یالحاق یقانون مجازات اسالم 94بر اساس تبصره ماده  -پاسخ
ر اساس دادگاه ب ینبنابرا؛ شودیم یلمربوط تبد یگزینروز صادر شود، به مجازات جا یکچنانچه حکم به حبس کمتر از نود و 

 یینتع یزمدت مجازات حبس را ن یگزین،مجازات جا یینضمن تع یدبا 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 41و  40مواد 
 ینا 41ماده  یتبا رعا ینقد یعجز از پرداخت جزا یاتخلف از دستورها  یگزین،مجازات جا یکند تا در صورت تعذر اجرا

 قانون مجازات حبس اجرا شود.
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 99/06/26مورخ  7/99/617شماره  یمشورت یهنظر 

 :ییداعالم فرماپاسخ است در  یمستدع 1933/1/19مصوب  یریبا توجه به قانون کاهش مجازات تعز  - سوال

 یا یالر  یلیونم 100خسارات وارده  یزانچنانچه م یبتخر  ینو همچن یممانعت از حق و مزاحمت ملک یتصرف عدوان جرایم
در  هستند که یمیجزو جرا ینکها یابه دادگاه ارسال گردند  یفرخواستبا ک یددادسرا است که با یتکمتر باشد در صالح

 باشند؟یدو م یفریدادگاه ک یممستق یتصالح

 1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 230مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده  ی،اواًل، بزه تصرف عدوان -پاسخ
مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11باشد، طبق ماده  یمتعلق به اشخاص خصوص یکه امالک و اراض یدر موارد

 ه،یافتیلمجازات تقل یناست و هم یرالذکرمجازات حبس موضوع تبصره ماده اخ یلقابل گذشت است و مشمول تقل 1933
جرم درجه هفت  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 13ماده  یهاجرم است که در انطباق آن با شاخص یمجازات قانون

 .شودیدر دادگاه مطرح م یمطور مستقبه  یفریک یدادرس یینقانون آ 930محسوب و طبق ماده 

 10/3/1932مورخ  453شماره  یهوحدت رو یاست، با توجه به رأ ینسب ینقد یکه مجازات جرم صرفًا جزاسؤال در فرض  ثانیًا،
 930جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 13ماده  9تبصره  یرو لحاظ قسمت اخ

حسب مورد  یب. ارزش مال مورد تخر شودیمطرح م یفریک گاهدر داد یماً مستق 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ
 یقانون توسط شاک ینهم 24ماده « پ»و بند  1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 15صدر ماده  یممکن است در اجرا
شود. در  نییتع ییمقام قضا یصبه تشخ یگریحو دبه ن یاجلب نظر کارشناس  یا ینبا توافق طرف یا( یه)مستندات شکوائ

 یینقانون آ 31به ماده  یتدر زمان وقوع جرم است. با عنا یبارزش مال موضوع تخر  یار،اعمال قانون مورد بحث، مع
پرونده در دادسرا  یدبا سؤالتوسط بازپرس است. در فرض  یمقدمات یقاتاصل بر انجام تحق 1931مصوب  یفریک یدادرس

خسارت  یزانکه با توجه به م 1945( مصوب یرات )تعز  یاسالم تقانون مجازا 244مطرح شود )مانند بزه موضوع ماده 
 یص(. چنانچه دادسرا تشخشودیشش محسوب م یاو جرم حسب مورد درجه هفت  شودیم یینمجازات تع یزانواردشده، م

 یقاتپرونده جهت ادامه تحق 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 930ه ماد یدهد که جرم درجه هفت است، در اجرا
خود ادامه داده و در  یمقدمات یقاتصورت بازپرس به انجام تحق ینا یرو در غ شودیبه دادگاه ارسال م یدگیو رس یمقدمات

 .شودیپرونده به دادگاه ارسال م یفرخواست،و ک یصورت صدور قرار جلب دادرس
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 99/06/24مورخ  7/99/640شماره  یمشورت یهنظر 

عل امضاء ج یددر امانت سوء استفاده از سف یانتقابل گذشت مثل خ یمجرا یبرخ یدگونه که مستحضر هستهمان -1 سوال
قابل گذشت هستند چنانچه  یمجازات اسالم یقانون اصالح 103در حال حاضر مستند به ماده  یو استفاده از اسناد عاد

گذشت  یمجرا ینکرده باشد و حال که ا یتاعالم شکا 33خرداد  رد یواقع شده باشد و شاک 34 ینر در فروردمذکو یمجرا
 یقابل تسر  یدجد یمقابل گذشت به جرا یمسال جرا یکمرور زمان  یاقانون مجازات شده است آ 102است و مشمول ماده 

 یر؟خ یااست 

 یفریک یدادرس یینقانون آ 19ماده  9مستند به بند  یبتعق یقرار موقوف ینکها یاادامه داد  یدگیبه رس یددر مثال فوق با آیا
قانون مجازات مواد مربوط به مرور  11ماده « ت»وفق بند  ینکها یاحقوق مکتسبه به وجود آمده  یشاک یبرا یاصادر شود آ

 شود؟یم قزمان فورا اجرا شده و عطف به ماسب

، مطابق قانون حاکم، 1933 یریاز الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز  یشپ یدر فرض استعالم که شاک -1 پاسخ
 103گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون الحق )ماده  یرقابلوصف جرم غ ییرخود را مطرح کرده است، تغ یتشکا

متهم و در  یبوع به تعقدر زمان قانون سابق و شر یشاک شکایت( با توجه به طرح 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم
نسبت  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 102مقررات ماده  یجهت تسر  یموجب قانون یت،مروز زمان شکا یانتفا یجهنت

 به فرض استعالم وجود ندارد.

 

 ییربه حبس درجه شش تغ یراتقانون تعز  243مجازات ماده  یریقانون کاهش مجازات تعز  1ماده « ث»در بند  -5 سوال
ماده حداقل و  ینماده اشاره و در تبصره هم ینبه ا یقانون مجازات اسالم یاصالح یدجد 103است و در صدر ماده  یافته

مجازات  یاآ یابدیم یلقابل گذشت به نصف تقل یمجرا یقانون برا رمقرر د 4تا  3درجه  یریحبس تعز  یهاحداکثر مجازات
به  یمجددا مستند به تبصره الحاق یافته ییربه حبس درجه شش تغ یدن جدکه در صدر قانو 33 یاصالح یراتتعز  243ماده 
 یر؟خ یا یابدیم یلبه نصف تقل یقانون مجازات اسالم یاصالح 103ماده 

 243، مجازات حبس جرم موضوع ماده 1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  یکماده « ث»طبق بند  -5 پاسخ
قانون  103جرم طبق ماده  ینشده است و چون ا ییندرجه شش تع یری، حبس تعز 1945مصوب  یقانون مجازات اسالم

ماده  یمجازات حبس موضوع تبصره الحاق یل، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقل1933 یاصالح یمجازات اسالم
مجازات حبس جرم موضوع  یجهاست؛ در نت یافته یل)حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقل شودیم یزن یرالذکراخ

 سال است(. یک ماده مذکور سه ماه تا

 

هر جا لفظ قانون به صورت مطلق به کار رفته است منظور  یریدر قانون کاهش مجازات حبس تعز  ینکهبا توجه به ا -10 سوال
مشمول مقرره  یزن ینقوان یرقابل گذشت مندرج در سا یمحداقل و حداکثر حبس جرا یابوده است آ یقانون مجازات اسالم

 یر؟خ یاخواهد شد  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11مندرج در ماده 

تبصره شامل  ین، حکم مقرر در ا1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11با توجه به اطالق تبصره ماده  -10 پاسخ
 عام و خاص است. ینقوان قابل گذشت در تمام یمدرجه چهار تا هشت در جرا یریحبس تعز  یهامجازات یهکل

https://t.me/ekhtebar


 

22 

 

 مید سلطانیگردآوری و تدوین ا -مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

انفصال دائم به کار رفته  یلکلمه تقل یاصالح 94ماده « ت»بند  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  2در ماده  -11 سوال
 به دنبال دارد؟ یو ثمره عمل یجهچه نت ییرتغ ینا به کار رفته بود یلاست که در متن قانون کلمه تبد

است و  یفاقد ثمره عمل یاسالم قانون مجازات یاصالح 94ماده « ت»در بند  «یلتقل»به واژه  «یلتبد»واژه  ییرتغ -11 پاسخ
 .شودیمحسوب م یادب یرایشصرفًا و

 

 یرو انتقال مال غ یمبلغ موضوع کالهبردار  یزانمالک م یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11به ماده  یتبا عنا -15 سوال
 م است؟زمان وقوع جر یا یتزمان طرح شکا

 یاصالح یقانون مجازات اسالم 103در ماده  یرو انتقال مال غ یمبلغ مال موضوع کالهبردار  یزان، مسؤالدر فرض -15 پاسخ
 زمان وقوع جرم است. یمت، ق1933

 

با مجازات فاقد  یمیجرا ینقوان یرسا یا یراتبخش تعز  244مانند ماده  یدر قانون مجازات اسالم ینکهبا توجه به ا -13 سوال
 یقاض یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1اعمال ماده  یدر راستا یاحداکثر مجازات وجود دارند آ یانحداقل و صرفا ب

 باشد؟یروز حبس م یکمکلف به حکم به  یمجازت اسالم انونق 14ماده  یبدون وجود جهات مقرر در بندها

 یقانون مجازات اسالم 14ازات حبس در قانون از شمول تبصره ماده فرض استعالم به لحاظ نداشتن حداقل مج-13 پاسخ
 امر است. ینا یدمؤ یاصالح 193ماده « ج»خارج است و مفاد بند  1933 یالحاق

 

در  مندرج یطشرا ییو پس از حضور نزد مقام قضا یدنما یررا تحت عنوان جرم مشهود دستگ یچنانچه ضابط سارق -11 سوال
 یبه شاک یمحرز گردد و دسترس یقابل گذشت بودن فعل ارتکاب یجهو در نت یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11ماده 

 یست؟چ یفمقدور نشود تکل یخصوص

 یقانون مجازات اسالم 100و تبصره ماده  یفریک یدادرس یینقانون آ 11، با توجه به ماده سؤالهر چند در فرض -11 پاسخ
با  یبه شاک یاست؛ در فرض عدم دسترس یشاک یتقابل گذشت مشروط به شکا یمدر جرا یب، شروع به تعق1931مصوب 

 یدر صورت امکان توسط دادستان به نحو مقتض یدمراتب با ی،ر یفک یدادرس یینقانون آ 33ماده  یلمالک تبصره ذ یترعا
 برسد. یدهدبه اطالع بزه

 

که چک به او خرج  یکس یااست که امضاء به او منتسب شده  یکس یشاک یچک سند عاد یدر بزه جعل امضا -11 سوال
« ب»ا ب یبا تبان« الف» یدبه عنوان مثال فرض کن گرددیمطرح مسوال  ینهم یزشده است در بزه استفاده از سند معجول ن

 یتاعالم رضا« الف»نسبت به  یدنما یتشکا« ج» نمایدیم رجخ« ج»چک جعل و آن را در بازار به  یلرا ذ« ب» یامضا
 یاد آاتخاذ شو بایستیم یمیچه تصم یدنما یتشکا« ج»صادر شود حال اگر  یبتعق یقرار موقوف بایستیکه م نمایدیم

 اریدمالک مال و خر  ینکهبا لحاظ ا یردر خصوص بزه فروش مال غسوال  ینموضوع مشمول اعتبار امر مختومه شده است هم
 مطرح است. گردندیاطالع بودن متضرر محسوب م یدر فرض ب
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مرتکب را  یبکه از جرم متضرر شده و تعق ی، کس1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 10با لحاظ ماده  -11 پاسخ
 یدر هر پرونده امر  یشاک یینو تع یصدارد. در هر صورت تشخ یفریک یتشده و حق شکا یدهنام یکند، شاکدرخواست 

 است. کنندهیدگیرس ییمرجع قضا یته که در صالحبود یموضوع

 

 99/06/21مورخ  7/99/610شماره  یمشورت یهنظر 

 یتحت عنوان کالهبردار  اییانهرا یمکه فصل سوم جرا یراتتعز  یقانون مجازات اسالم 431موضوع ماده  یمجرا یاآ -1 سوال
وضوع م شودیمحسوب م یکه طبق قانون کالهبردار  یماست قابل انطباق با عنوان جرا یدهگرد یطبق بند یانهمرتبط با را

 یر؟خ یا باشدیم یریقانون کاهش مجازات حبس تعز 

شده  یجرم انگار  «یانهمرتبط با را یکالهبردار »تحت عنوان  ی،قانون مجازات اسالم 431که ماده  ینبه ا یتبا عنا -1 پاسخ
جرم مذکور مشمول  ینبنابرا شود،یمحسوب م یاست که از نظر قانونگذار کالهبردار  یاست، جرم موصوف از جمله جرائم

)موضوع قانون کاهش مجازات  1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 103 ادهو م 34به ماده  یاحکام مقرر در تبصره الحاق
 .باشدی( م1933مصوب  یریحبس تعز 

 

 یدادسرا بوده است و دادسرا یتو در صالح 4و  4باالتر از  یمجازات قانون یدارا یلکه در زمان تشک ییهار پروندهد -1 سوال
کاهش مجازات  یلبه دل یریو حبس تعز  نموده است لکن پس از الزم االجرا شدن قانون کاهش مجازات یدگیشروع به رس

پرونده  یلزمان تشک یتها مالک صالحدر پرونده یاآ ینگرفته است که ا قرار 1 یفریک یتدر صالح 4و  4به درجه  یقانون
به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر  یدگیالزم است جهت ادامه رس ینکها یادارد  یدگیرس یتاست و دادسرا کماکان صالح

و  تیبا قرار عدم صالح یاال گردد توسط دادسرا به دادگاه ارس یامر با دستور ادار  ینا یافرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آ
گردد و الزم است در مرجع حل اختالف  یمحقق م یتاختالف در صالح یاتوسط دادگاه آ یدگیادامه رس یرشبر فرض عدم پذ
حل  یاز نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختالف مرجع صالح برا یتدادسرا مکلف به تبع ینکها یاگردد  یینمرجع صالح تع

 باشد؟یم کداماختالف 

مربوط به  ینقوان 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده « پ»و « الف» یطبق بندها کهیناواًل، با توجه به ا -1 پاسخ
 یینقانون آ 930به موجب ماده  یو از طرف شودیسابق بر وضع قانون فورًا اجرا م یمنسبت به جرا یدادرس یوهو ش یتصالح
در دادگاه  یمدرجه هفت و هشت که به طور مستق یریتعز  یمجرا یمقدمات یقات، انجام تحق1931مصوب  یفریک یدادرس

به عهده دادگاه  یدگیو رس یمقدمات یقاتادامه انجام تحقسؤال به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض  شود،یمطرح م
 است. صالحیذ یفریک

هر شهرستان  یی، درحوزه قضا1931مصوب  یفریک یدادرس ینقانون آئ 11ماده  یلذ یحکه حسب تصر  ینبه ا یتبا عنا یًا،ثان
به  دادگاه یاز سو یتو صدور قرار عدم صالح گرددیم یلو انقالب تشک یعموم یآن حوزه، دادسرا یهادادگاه یتدر مع
 دادسرا و دادگاه ینب یزن یتندارد؛ لذا اختالف درصالح یت، موضوعسآن است و برعک یتکه در مع ییدادسرا یستگیشا
، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت 4و  4درجه  یریاست. درخصوص جرائم تعز  یمنتف ییحوزه قضا یک

. یستن یتصالح عدمو مورد از موارد صدور قرار  گرددیارسال م صالحیپرونده به دادگاه ذ یدستور  یدادسرا و صرفًا ط
 رد،یآن در دادسرا صورت پذ یمقدمات یقاتدهد که انجام تحق یصتشخ یه جرم را از جمله جرائمکه دادگا یدرصورت ینهمچن
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بق ط یدو دادسرا با شودیصورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال م ینبه دادگاه ارسال شود، در ا یفرخواستبا ک
 نظر دادگاه اقدام کند.

 

مالک قابل  ینکها یاشده است  یلبه قابل گذشت تبد یقانون مجازات اسالم 103موضوع ماده  یهشروع جرم کل یاآ -3 سوال
بت لحاظ گردد و بر فرض مث یدتومان در سرقت با یلیونم یستاز ب یشترب یامثال کمتر  یگذشت بودن نصاب مقرر قانون

مجرمانه شروع شده لکن هنوز  یاتعملکه  یبه جرم در موارد شروعو موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن پاسخ بودن 
به  یآن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانون یجهت محاسبه ارزش مال ینسبت به مال شاک یدبه مرحله وضع 

 باشد؟یچه شکل م

 یینتع یابدیهمان جرم که به نحو تام ارتکاب م یمقرر برا یمجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانون -3 پاسخ
ند جرم مان یکمختلف  یهاآن با گونه یقتطب یبرا یشروع به جرم محسوب شود ول یرفتار ارتکاب کهی. در صورتشودیم

نه اتخاذ عنوان مجرما ینتر بر سبک یاکتفاء و مبتن یقنبه قدر مت یدبا د،و قرائن الزم موجود نباش یلمختلف، دال یهاسرقت
 کرد. یمتصم

 

قابل گذشت بودن است  یرغ یاقابل گذشت  یینجمع ارزش اموال مسروقه مالک تع یمتعد ارتکاب یهادر سرقت یاآ -5 سوال
صرف نظر از تعداد فقرات سرقت  یاموال ربوده شده از هر شاک یزانم ینکها یا باشدیارزش هر فقره سرقت مالک م ینکها یا

 باشد؟یمالک م یارتکاب

 یماز جرا یکاست، در صورت تعدد جرم، هر  ینیمع یالیکه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ر  یدر موارد -5 پاسخ
 جرم محسوب شود. یکعرفًا  کهینمگر ا گیرد؛یمختلف، جداگانه مد نظر قرار م یرغ یااعم از مختلف 

 

 99/06/26مورخ  7/99/644شماره  یمشورت یهنظر 

االجرا شدن ها قبل از الزمآن یقطع یتوقوع جرم و محکوم یخ)که تار  یحد یربه حبس ابد غ یقطع ینمحکوم یاآ -1 سؤال
 یقانون مجازات اسالم 13به ماده  یالحاق 2است(، مشمول مقررات تبصره  1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز 

 شوند؟یم

به  یالحاق 2اند، با توجه به تبصره محکوم شده یحد یرکه به حبس ابد غ یدر مورد آن دسته از محکومان -1 سؤال پاسخ
 یلتبد یکمقرر در قانون به حبس درجه  یحد یرابد غ یهاکه تمام حبس 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 13ماده 

 یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»موضوع مشمول بند  باشد،یم یفچون قانون الحق نسبت به قانون سابق خف شود،یم
 یلتبد یندار و معمحکوم به حبس ابد، با اعمال عفو به مجازات حبس مدت یتچنانچه محکوم یاست؛ ول 1931مصوب 

د اعمال یو پنج سال نباشد، به لحاظ مساعد نبودن به حال مرتکب، قانون جد یستاز ب یشحبس ب ماندهیشده باشد و باق
 .گرددینم
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قانون  یبکه بعد از تصو ییها، شروع به جرم1933مصوب  یریحبس تعز  قانون کاهش مجازات یببا تصو یاآ -1 سؤال
 یاجبار  یمهقانون ب 21ماده  یراند، مانند شروع به جرم مذکور در قسمت اخشده یانگار جرم 1931مصوب  یمجازات اسالم

ه جرم موضوع ماده شروع ب یزو ن 10/1/1933مصوب  یهنقل سایلاز و یخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش
 است؟ یبه قوت خود باق 9/10/1931قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  24

که  یخاص قانون یق، تمام مصاد1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  15به نص ماده  یتبا عنا -1 سؤال پاسخ
شده است، نسخ شده است؛  یینمجازات تع ینعناو ینشروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت هم یها برادر آن
 مطابق مقررات عام یزشده ن یینشروع به جرم، مجازات تع برایشده در استعالم که قباًل به طور خاص مورد اشاره ینبنابرا

 .شودیرفتار م 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 111مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 

 

 99/06/21مورخ  7/99/674شماره  یمشورت یهنظر 

 یمکه جرا یمقرر شده در موارد 1933سال  یاصالح یقانون مجازات اسالم 193ماده « الف»حسب بند  ینکهبا توجه به ا -سوال
ارتشاء  ینمجازات مرتکب یدقانون تشد 1حسب مفاد ماده  یگرد یو از سو شودیم یینمجازات تع یکمختلف نباشد فقط 

 ینقد یجزا یااست، در موارد تعدد جرم، آ ی، معادل مال کالهبردار ینقد یجزا 1924مصوب سال  یهبردار اختالس و کال
 ممکن است مبالغ ینکها یلبه دل یر،از موارد؟ در صورت اخ یکی یزانفقط به م یاشده است  یمعادل مجموع اموال کالهبردار 

 شود؟ یینتع یکمعادل کدام  ینقد ینباشد جزا یکسان یکالهبردار 

که مال برده شده در  یبر اساس بزه ینقد یفقره مجازات جزا یکمتعدد، صرفًا  هاییدر صورت ارتکاب کالهبردار  -پاسخ
 یقانون مجازات اسالم 193ماده « الف»اواًل، حسب صراحت بند  یراز  شودیم ییناست تع یشترب یمجرا یرآن نسبت به سا

از  ییجز  که یشترب ینقد یجزا ینبنابرا شودیم یینمجازات تع یکف نباشد فقط مختل یارتکاب یم، هرگاه جرا1933 یاصالح
که اخذ کرده  یمعادل مال ینقد یعبارت پرداخت جزا یًا،. ثانیستمقرره خارج ن یناست از شمول ا یکالهبردار  یهامجازات

ناظر به ارتکاب جرم واحد بوده  1924مصوب  یارتشا، اختالس و کالهبردار  ینمجازات مرتکب یدقانون تشد یکاست در ماده 
 و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.
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 99/06/97مورخ  7/99/691شماره  یمشورت یهنظر 

محاکم با  یتصالح ییرو تغ 1933مصوب  یریقانون و کاهش مجازات حبس تعز  آمیزیفبا توجه به وجهه تخف -1 سؤال
 ینب یادارد؟ آ یتسر  یزقانون ن یندر خصوص ا یفریک یدادرس یینقانون آ 132ماده  9تبصره  یاکاهش مجازات حبس، آ

 یوجود دارد. در صورت یمجازات تفاوت یفهمچون تخف بعدیبه اقدامات  یدگیرس یتصالح یثو مختومه از ح یپرونده جار 
صره مطابق تب یدبا یزدادسرا ن یاکرده باشد، آ یداپ یلهشت تقل یادرجه هفت  به یالذکر مجازات جرمکه مطابق قانون فوق

 است؟ یتاز موارد صدور قرار عدم صالح کهینا یااقدام کند  132ماده 

نسبت  یتمربوط به صالح ین، قوان1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده « الف»هرچند طبق بند  -الف 1 سؤال پاسخ
 یفریک یدادرس یینقانون آ 309با توجه به ماده سؤال در فرض  یکنل شود؛یسابق بر وضع قانون فورًا اجرا م یمبه جرا
به جرم درجه سه را شروع کرده است، با  یدگیکه رس یک یفریک دادگاهقانون،  ینا 132ماده  9و مالک تبصره  1931مصوب 

درجه جرم از درجه سه به چهار،  ییررغم تغ، به 1933مصوب  رییاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز و الزم یبتصو
 صادر کند. یتقرار عدم صالح تواندیاست و نم یدگیمکلف به ادامه رس یرالذکرطبق قانون اخ

دادگاه صادرکننده »که اشعار داشته  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»نظر به صراحت بند  -ب 1سوال  پاسخ
صادر شده و دادگاه مذکور در زمان  یک یفریدادگاه ک یاز سو یحکم قطع کهینبا توجه به اسؤال لذا در فرض  ؛«یحکم قطع

مان ( الحق، با هیدمجازات با لحاظ قانون )جد یفبر تخف یمبن یبعد قدامرا داشته است، لذا ا یدگیرس یتصالح یدگیرس
 دادگاه خواهد بود.

 یتمربوط به صالح ین، قوان1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده « پ»و « الف» یهابا توجه به بند -ج 1سؤال  پاسخ
 به موجب ماده یو از طرف شوندیسابق بر وضع قانون فورًا اجرا م یمنسبت به جرا یدادرس یوهو ش

درجه هفت و هشت که به طور  یریتعز  یمجرا یمقدمات یقات، انجام تحق1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 930
و  یمقدمات یقات، ادامه انجام تحقسؤالبه عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض  شود،یدر دادگاه مطرح م یممستق
 است. صالحیذ یفریبه عهده دادگاه ک یدگیرس

 

، در 1933مصوب  یریس تعز قانون کاهش مجازات حب 1ماده « ب»در بند  ییربامجازات جرم آدم یلبا توجه به تقل -1 سؤال
وارد  ثیتییح یا یجسم یبآس علیهی  به مجن یابوده  یهنقل یلربودن با وسا یاکمتر از پانزده سال دارد  علیهی  که مجن یفرض

به حداکثر مجازات حبس درجه چهار )چرا  یا شودیم یینحبس درجه پنج تع «ب»مطابق قسمت دوم بند  یاشده است، آ
 کرده است(؟ یانمجازات را ب یدق.م.ا موارد تشد 211ماده  یرکه قسمت اخ

 ی، چنانچه ارتکاب رکن ماد1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1ماده « ب»با توجه به بند  –1 سؤال پاسخ
بس درجه باشد، مجازات ح یدتهد یابا عنف  1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 211موضوع ماده  ییربابزه آدم

که سن  ی( مجازات مرتکب حبس درجه پنج خواهد بود و در مواردیگر به هر نحو د یا یلهصورت )با ح ینا یرچهار؛ و در غ
 یا یسمج یبآس علیهی  به مجن یاو  یردانجام پذ یهنقل یلهربودن توسط وس یاکمتر از پانزده سال تمام باشد  علیهی  مجن
، حداکثر مجازات 1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 211وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده  یثیتیح

مجازات مرتکب  یری،مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعز  یینمقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تع
 درجه پنج خواهد بود. یاحداکثر حبس درجه چهار و حسب مورد،  19/1/1933 یاصالح 211مشمول قسمت دوم ماده 

https://t.me/ekhtebar


 

27 

 

 مید سلطانیگردآوری و تدوین ا -مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 یب،خسارت در جرم تخر  یزانو م یتمالک صالح یری،قانون کاهش مجازات حبس تعز  1ماده « ت»مطابق بند  یاآ -9 سؤال
اعالم  ای یخسارت با کارشناس یزاناگر در دادگاه م یست؟چ یفتکل ینطرف یناست؛ در صورت اختالف ب یصرف اعالم شاک

 یوگانگد کهینپرونده را به دادسرا ارسال کند؟ مضافًا ا یدا دادگاه بایبرآورد شود، آ یالر  یلیونصد م یککمتر از  یشاکخود 
 .شودیم یو باعث اطاله دادرس آیدیجرم به وجود م یکدادسرا و دادگاه نسبت به  یدگیدر رس

مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 15صدر ماده  یحسب مورد ممکن است در اجرا یبارزش مال مورد تخر  -9 سؤال پاسخ
به  اینظر کارشناس  جلب یا ینبا توافق طرف یا( یه)مستندات شکوائ یقانون توسط شاک ینهم 24ماده « پ»و بند  1931
در زمان  یبارزش مال موضوع تخر  یارشود. در اعمال قانون مورد بحث، مع یینتع ییمقام قضا یصبه تشخ یگرینحو د

 است. وقوع جرم

توسط بازپرس است. در  یمقدمات یقات، اصل بر انجام تحق1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 31به ماده  یتعنا با
 1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 244پرونده در دادسرا مطرح شود؛ مانند بزه موضوع ماده  یدباسؤال فرض 

شش محسوب  یاو جرم حسب مورد درجه هفت  شودیم یینتع تمجازا یزانخسارت واردشده، م یزانکه با توجه به م
مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 930ماده  یدهد که جرم درجه هفت است، در اجرا یص. چنانچه دادسرا تشخشودیم

نجام صورت بازپرس به ا ینا یرو در غ شودیبه دادگاه ارسال م یدگیو رس یمقدمات یقاتپرونده جهت ادامه تحق 1931
 .شودیپرونده به دادگاه ارسال م یفرخواست،و ک یخود ادامه داده و در صورت صدور قرار جلب دادرس یمقدمات حقیقاتت

 

است و  یقانون مجازات اسالم 10از جهات مخففه موضوع ماده  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1ماده  یاآ -3 سؤال
به دادگاه  یادشده 10ماده  یاقدام نشده است، در راستا 1را که مطابق ماده  ییهاپرونده بایستیاحکام م یواحد اجرا

 است؟ یندهو ناظر به آ شودیاق ماده مذکور عطف به ماسبق نمیحسب س کهینا یاارسال کند؟  یقطع یصادرکننده را

 یلجرم تقل یقانون، مجازات 1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1در تبصره موضوع ماده  -3 سؤال پاسخ
قانون  10ماده « ب»شده است، موجب اعمال بند  یکه منجر به صدور حکم قطع ییهااست تا در خصوص پرونده یافتهن

االجرا شدن قانون که پس از الزم ییهاپرونده یهتبصره در کل ینمقررات ا یترعا یکنشود؛ ل 1931مصوب  یمجازات اسالم
 است. یهالرعااست، الزم یدگیدر حال رس یریکاهش مجازات حبس تعز 

 

 9ماده  یاآ یحد یرابد غ یهابه قانون مبارزه با مواد مخدر، در حبس یالحاق 35قانون و ماده  9با توجه به ماده  -5 سؤال
 قانون مذکور است؟ 9مخصص ماده  یالحاق 35ماده  کهینا یااست  یالحاق 35ناسخ ماده  یادشده

 ینکه در ا یمیمجازات مرتکبان جرا 1/4/1932به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  یالحاق 35ماده مطابق  -5 سؤال پاسخ
 یا« اعدام»ماده، به مجازات  ینمقرر در ا یطاز شرا یکیعدم احراز  یاهستند، حسب احراز « حبس ابد»مجازات  یقانون دارا

ماده  ینب یصتخص یا، بحث نسخ سؤالشده است؛ لذا در فرض  «تبدیل»حسب مورد « درجه دو ینقد یحبس و جزا»
مقرر  یحد یرابد غ یهاتمام حبس یلبر تبد ی)مبن 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 13به ماده  یالحاق 2مذکور و تبصره 

 ( اساسًا سالبه به انتفاء موضوع است.یک در قانون به حبس درجه 
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که در قانون ذکر نشده هم  یابد یهاقانون حبس 9مقرر در قانون در ماده  یابد بر حد یهااز عبارت حبس یاآ -2 سؤال
هم چون مواد مذکور در قانون  یخارج از قانون مجازات اسالم یحد یرابد غ یهاحبس یاچون ممسک در قتل خارج است 

 ی؟دار ارتشاء و اختالس و کالهبر ینمجازات مرتکب یدقانون تشد یامبارزه با مواد مخدر 

 1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  9ماده  2در تبصره  یحدّ  یرابد غ یهااطالق تمام حبس -2 سؤال پاسخ
ارتشاء و  ینمجازات مرتکب یدقانون تشد 3)مانند حبس ابد مقرر در ماده  ینابد مقرر در تمام قوان یهاحبس یهشامل کل

 یقانون مبارزه با مواد مخدر الحاق 35مطابق ماده  یناست. همچن اصاست(؛ اعم از قانون عام و خ یاختالس و کالهبردار 
شده  یلدرجه دو تبد ینقد یحبس و جزا یاقانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام  ینموضوع ا یمدر جرا 1932

شده است،  رکه در شرع مقر یحدّ  یرابد غ یهااست. حبس یمنتف یرالذکرمجازات حبس ابد در قانون اخ یناست؛ بنابرا
 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 13به ماده  یالحاق 2ممسک در قتل، از شمول تبصره  یمانند مجازات حبس ابد برا

 خارج است.

 

مجازات  یلدامکان تب کهیننظر به ا ی،قانون مجازات اسالم 94قانون ناظر بر ماده  2ماده « ب»با توجه به ماده بند  -4 سؤال
 یفالصدور تنها مجازات متهم به لحاظ وجود جهات تخفحکم سابق یپنج و شش وجود دارد، چنانچه ط یهاحبس درجه

 یقانون مجازات اسالم 10مطابق ماده  یفریاحکام ک یاجرا یحبس، قاض بدیلامکان ت بینییشبا پ یاباشد، آ یافته یلتقل
ادگاه د یاربا توجه به اخت کهینا یابه مجازات مساعدتر به دادگاه ارسال کند؛  یلپرونده را جهت تبد بایستیم 1931مصوب 

 است؟ یمنتف 10اعمال ماده  یل،تبد یا یلتقل یف،به نوع تخف

 یمخففه مورد استعالم یفیاتو اعمال ک یافتهن یفجرم تخف یدر فرض استعالم، مجازات قانون کهیننظر به ا -4 سؤال پاسخ
 .یستن 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»اعمال بند  یبرا یده است، لذا موجبنبو یالزام یزن

 

در  یگرد یهاحبس به مجازات یلبر تبد یمبن یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  2ماده « ب»اعمال بند  یاآ -4 سؤال
ه ماد« ب»بند  کهینا یاحبس است؛  یگزینها جاحبس به مجازات یلسال منوط به عدم امکان تبد یککمتر از  یهاحبس

 اعمال دارد؟ یتحبس قابل یگزینجا یهادر عرض مجازات 2

در صورت وجود  تواندیدرجه هفت حسب مورد، دادگاه م یقانون یهامجازات در حبس ییندر مورد نحوه تع -4 سؤال پاسخ
 22مطابق ماده  تواندیم یزدهد و ن یفمجازات را تخف 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 94طبق ماده  یفجهات تخف

 یندر اعمال ا ینکند؛ بنابرا اقدامحبس  یگزینجا یهامجازات یینقانون نسبت به تع ینا

مورد استناد و عمل قرار  یوجود ندارد و هر کدام حسب اقتضا به انتخاب دادگاه صادرکننده رأ یتعارض ینهاد ارفاق دو
 .گیردیم

 

درجه هفت و  یممجازات جرا یا: اواًل، آیقانون مجازات اسالم 193الذکر ناظر بر ماده قانون فوق 11با توجه به ماده  -3 سؤال
موضوع مواد  یهاسرقت یاآ یًا،ثان شود؟یمجازات، تنها مجازات اشد اجرا م یینپس از تع یا شوندیهشت با هم جمع م

رت به عبا یر؟خ یا شوندیارتکاب مختلف محسوب م یمجرا یقوع به آن از مصادشر وجرم تام  یامختلف با مجازات متفاوت 
 یست؟چ یممالک در مختلف بودن جرا یگر،د
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مختلف نباشند، طبق بند  یارتکاب یمچنانچه جرا یکدیگر،درجه هفت و هشت با  یماواًل، در مورد تعدد جرا -3 سؤال پاسخ
که مختلف باشند، حسب مورد  ی؛ و در صورت1931مصوب  ی( قانون مجازات اسالم19/1/1933 ی)اصالح 193ماده « الف»

 .شودیماده مذکور اقدام م« پ» یا« ب»طبق بند 

مختلف محسوب  یرغ یمجرم، جرا یندر فرض استعالم، مباشرت در سرقت و معاونت در همان جرم و شروع به ا ثانیًا،
 .شودیم

 :شودیمحسوب م مختلفیرغ یمجرا یردر موارد ز  ثالثًا،

 ماده مشخص. یکمنطبق با  یهاجرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت یکارتکاب  -1

مانند  شوند؛یمها، تحت عنوان جرم واحد شناخته و متفاوت بودن مجازات یرغم تعدد عنصر قانونکه به یمیجرا -1
 که در قانون مقرر شده است. یوهمتعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بالمحل به هر ش یهاسرقت

فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد  ی،ها واحد است؛ مانند حمل، نگهدار متعدد مجرمانه که موضوع آن یرفتارها -9
 از نوع واحد. از ماهواره و اسلحه و مهمات یافتدر  یزاتتجه ی،مخدر از نوع واحد، مشروبات الکل

 شده است. بینییشها مجازات پآن یذکر و برا یماده قانون یکچند رفتار مجرمانه که در  یادو  -3

مانند  شود؛یمحسوب م یگریطبق قانون جرم د یاها مقرر شده است درباره آن یگرکه مجازات جرم د یمیارتکاب جرا -5
 .شودیمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاها مقرر شده است و آن رهدربا یکه مجازات کالهبردار  یمیو جرا یکالهبردار 

 جرم. یکشروع، معاونت و مباشرت در  -2

 14/1/1944مورخ  213شماره  یرأ یلکشور از قب عالییواند یهوحدت رو یرأ یاکه به موجب نص خاص  یدر موارد ضمناً 
 بیمقرر شده باشد به همان ترت یخاص یارهایکشور )جعل و استفاده از سند مجعول( ضوابط و مع عالییواند یعموم یأته

 .شودیعمل م

 

 ی،قانون مجازات اسالم 193ناظر بر ماده  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11ماده « الف»با توجه به بند  -10 سؤال
جازات م یکتنها  کهینکات گذشت کند، با توجه به ااز ش یکیمختلف قابل گذشت شود و  یمچنانچه شخص مرتکب جرا

 احکام متصور است؟ یواحد اجرا یادادگاه  یبرا یقبل و بعد از صدور حکم، چه اقدام شود،یم یینتع

از صدور حکم  یشمختلف قابل گذشت، چنانچه پ یرغ یامتعدد، اعم از مختلف  یم، در جراسؤالدر فرض  -10 سؤال پاسخ
 ریگصادر شود، نسبت به جرم د یبتعق یقرار موقوف ی،از دو جرم قابل گذشت، با گذشت شاک یکیدر خصوص  یقطع

 کیی ی،چنانچه بعد از صدور حکم قطع یول شود؛یم یفرن کییو بر اساس مقررات جرم واحد تع شودیمقررات تعدد اعمال نم
 قررات تعدد صادر شده است ندارد.که بر اساس م شدهییندر مجازات تع یریامر تأث یناز شکات گذشت کند ا
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مالک اظهارات  یانبودن آن موثر است، آ یاها ارزش مال مسروقه در قابل گذشت بودن سرقت یدر برخ کهیننظر به ا -11 سؤال
 شود؟ یکارشناس یاقبل از اعالم گذشت استعالم  یدبا ین،طرف یندر صورت اختالف ب یااست  یشاک

مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 15صدر ماده  یارزش مال مسروقه حسب مورد، ممکن است در اجرا -11 سؤال پاسخ
به  ایجلب نظر کارشناس  یا ینبا توافق طرف یا( یه)مستندات شکوائ یقانون توسط شاک ینهم 24ماده « پ»و بند  1931
ارزش مال موضوع سرقت در زمان و  یار،مورد بحث، مع قانونشود و در اعمال  یینتع ییمقام قضا یصبه تشخ یگرینحو د

 مکان وقوع جرم است.

 

 بیکه سابقًا در دادسرا مطرح شده و با تصو ییهاپرونده یهکل یاآ ی،با توجه به عطف ماسبق شدن مقررات شکل -11 سؤال
آمار دادسرا کسر و به دادگاه از  یددادگاه است، با یممستق یتبه آن در صالح یدگیو رس یافته یلقانون مجازات تقل ینا

 مطروحه در یهاپرونده یفادامه دهد و تکل یدگیو رس یقاتبه تحق یددادسرا با یاارسال شود؟ آ

قض دادگاه، آراء ن یممستق یتو به لحاظ صالح یریبه اعتبار قانون کاهش مجازات حبس تعز  یاآ یست؟نظر چ یدتجد مرحله
 است؟ یرفتهدادسرا پذ یهاول یتهمان صالح یا شودیبه دادگاه ارسال م یمقدمات یدگیو جهت رس

 ین، قوان1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده « پ»و « الف» یطبق بندها کهیناواًل؛ با توجه به ا -الف 11 سؤال پاسخ
 930به موجب ماده  یو از طرف شوندیسابق بر وضع قانون فورًا اجرا م یمنسبت به جرا یدادرس یوهو ش یتمربوط به صالح

 یمدرجه هفت و هشت که به طور مستق یریتعز  یمجرا یمقدمات یقاتتحق نجام، ا1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ
به  یدگیو رس یمقدمات یقات، ادامه انجام تحقسؤالبه عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض  شود،یدر دادگاه مطرح م

 است. صالحیذ یفریعهده دادگاه ک

توسط بازپرس است.  یمقدمات یقات، اصل بر انجام تحق1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 31به ماده  یتبا عنا ثانیًا؛
( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 244پرونده در دادسرا مطرح شود )مانند بزه موضوع ماده  یدباسؤال در فرض 

شش محسوب  یاو جرم حسب مورد درجه هفت  شودیم یینان مجازات تعیزخسارت واردشده، م یزانکه با توجه به م 1945
مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 930ماده  یدهد که جرم درجه هفت است، در اجرا یص(، چنانچه دادسرا تشخشودیم

انجام  بهصورت، بازپرس  ینا ریو در غ شودیبه دادگاه ارسال م یدگیو رس یمقدمات یقاتپرونده جهت ادامه تحق 1931
 .شودیپرونده به دادگاه ارسال م یفرخواست،و ک یخود ادامه داده و در صورت قرار جلب دادرس یمقدمات یقاتتحق

فورًا  یدبا یدادرس یوهمربوط به ش ینقوان 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 11ماده « پ»اگر چه بر اساس بند  -ب 11 پاسخ
دادسرا به  یقاتدر زمان انجام تحق کهیننظر قرار دارد، با توجه به ا یدپرونده امر در مرحله تجدسؤال اجرا شود، اما در فرض 

شده توسط دادسرا معتبر بوده و صالح بوده، لذا اقدامات انجام یقاتانجام تحق یبرا رموجب قانون حاکم در زمان مزبو
 .یستن یتوسط دادگاه بدو یمقدمات یقاتتحق یدنظر خواسته و تجد یددنقص دادنامه تج یبرا یموجب
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قانون کاهش مجازات حبس  2)تبصره ماده  یقانون مجازات اسالم 94به ماده  یاطالق عبارت تبصره الحاق یاآ -19 سؤال
دستخوش نسخ و  ( رایقانون مجازات اسالم 49و  24و  22حبس )مواد  هاییگزینضوابط جا هایت( تمام محدودیریتعز 
 حبس جمع و ارتباط برقرار کرد؟ یگزینجا یهاعبارات تبصره مذکور با ضوابط مجازات ینب یدبا کهینا یاکرده؛  ییرتغ

مجازات است؛  یفدر مقام تخف 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 94به ماده  19/1/1933 یتبصره الحاق -19 سؤال پاسخ
در اعمال  ینحبس است؛ بنابرا یگزینمجازات جا یینقانون مذکور در مقام تع 49و  24، 22که اعمال مقررات مواد  یدر حال

مورد استناد و عمل قرار  یدادگاه صادرکننده رأ یحسب اقتضاء از سو داموجود ندارد و هر ک یتعارض یدو نهاد ارفاق ینا
، مجازات حبس درجه شش به 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم یاصالح 94ماده « ب»بند  ی. چنانچه در اجراگیردیم
ره به استناد تبص ود،روز صادر ش یکهمان ماده حکم به حبس کمتر از نود و  یلو طبق تبصره ذ یابد یلدو درجه تقل یزانم

مصوب  یقانون مجازات اسالم 25و ماده  13/10/1933مورخ  432کشور به شماره  یعال یواند یعموم یأته یمذکور و رأ
 است. یمربوط به سه ماه حبس و کمتر الزام یگزینمجازات جا نیی، تع1931

 

قانون  211مشدده مندرج در ماده  یفیاتک یاآ یری،قانون کاهش مجازات حبس تعز  یکماده « ب»با توجه به بند  -13 سؤال
 است؟ یهنوز به اعتبار خود باق یمجازات اسالم

 ی، چنانچه ارتکاب رکن ماد1933مصوب  یریکاهش مجازات حبس تعز قانون  1ماده « ب»با توجه به بند  -13 سؤال پاسخ
باشد، مجازات حبس درجه  یدتهد یابا عنف  1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 211موضوع ماده  ییربابزه آدم

که سن  یموارد گر( مجازات مرتکب، حبس درجه پنج خواهد بود و دریبه هر نحو د یا یلهصورت )با ح ینا یرچهار و در غ
 یا یسمج یبآس علیهی  به مجن یاو  یردانجام پذ یهنقل یلهربودن توسط وس یاکمتر از پانزده سال تمام باشد  علیهی  مجن
، حداکثر مجازات 1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 211وارد شود، مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده  یثیتیح

مجازات مرتکب  یری،مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعز  یینبا توجه به نحوه تع مقرر در قانون خواهد بود که
 درجه پنج خواهد بود. یاحسب مورد، حداکثر حبس درجه چهار  19/1/1933 یاصالح 211مشمول قسمت دوم ماده 
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 99/06/99مورخ  7/99/104شماره  یمشورت یهنظر 

و به تبع آن درجه  یماز جرا یمجازات برخ یری،قانون کاهش مجازات حبس تعز  11و  1به موجب مواد  ینکهنظر به ا -سوال
ه احتساب اند؛ نحوشده یلقابل گذشت به قابل گذشت تبد یراز غ یزن یماز جرا یاست و برخ یافته یلجرم مربوط تقل یقانون

که تا قبل از الزم االجرا شدن قانون  یمیاجرا( راجع به جراو  یبتعق یت،)شکا نمواعد مربوط به مرور زمان در همه انواع آ
مطرح شوند چگونه خواهد بود؟ به عنوان مثال جرم انتقال  یندهدر آ یادر دادگاه مطرح  ینکهاعم از ا اندیوستهفوق به وقوع پ

حالت مبدا  ینطلع بوده در ااز آن م یزن یشاک و یوستهبه وقوع پ 1930در سال  یالر  یلیاردم یکبا مبلغ کمتر از  یرمال غ
 یختار  یاشده و  یاطالع است که منقض یخکماکان تار  یقانون مجازات اسالم 102ساله موضوع ماده  یکاحتساب مرور زمان 

 یرالتصویب؟الزم االجرا شدن قانون اخ

سابق بر وضع قانون  یممربوط به مرور زمان نسبت به جرا ینقوان یقانون مجازات اسالم 11ماده « ت»با توجه به بند  -پاسخ
 یمجرا یهنسبت به کل 1933مصوب  یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز با الزم ینبنابرا؛ شودیفورًا اجراء م

 یت،شکا مان ـباشد، مواعد انواع مرور ز یافتهکاهش  یزمواعد مرور زمان ن ها،کاهش درجه مجازات آن یجهکه در نت یریتعز 
 .شودیمجازات محاسبه م یدحکم ـ مطابق درجات جد یو اجرا یدادرس یب،تعق

 

 99/01/09مورخ  7/99/190شماره  یمشورت یهنظر 

قابل  یمتومان جزو جرا یلیونتا مبلغ صد م یکه جرم کالهبردار  یقانون مجازات اسالم 103 یبا توجه به ماده اصالح -سوال
 در قانون نظر خود اییانهرا یو کالهبردار  یعاد یسنت یمتفاوت جرم کالهبردار  یفگذشت به شمار آمده است و نظر به تعر 

 :ییدمطرح فرما یلذسوال را در مورد 

سرقت  جرم یشرط برا ینا ینکها یافاقد سابقه بودن متهم است  یعاد یقابل گذشت بودن جرم کالهبردار  یطاز شرا یکی یاآ
 است؟

که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده  یبه شرط یبزه کالهبردار  1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 103به موجب ماده  -پاسخ
 یندر ا« باشد یفریسارق فاقد سابقه مؤثر ک»نباشد قابل گذشت است و عبارت  یشترب 1931 یقانون مجازات اسالم 922

 .ینه کالهبردار ماده ناظر به بزه سرقت است 
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 9999/01/99مورخ  7/99/690شماره  یمشورت یهنظر 

 قابل گذشت است؟ 1934از قانون تجارت مصوب  یقسمت یاصالح یقانون یحهال 139مندرج در ماده  یمجرا یاآ -1 سوال

نشده  یحدر قانون تصر  یچنانچه قابل گذشت بودن جرم» 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 109طبق صدر ماده  -1 پاسخ
 103قابل گذشت در ماده  یماست و جرا یمقابل گذشت بودن جرا یراصل بر غ...«. شودیقابل گذشت محسوب م یرباشد، غ

از قانون  یاصالح قسمت یقانون یحهال 139موضوع ماده  رماحصاء شده است و ج 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم
 .یستقابل گذشت ن یجهها نبوده و در نتتجارت از جمله آن

 

اصالح شده  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  2که به موجب ماده  یقانون مجازات اسالم 94ماده « پ»در بند -1 سوال
که در قانون « کل»شده است. کلمه  ینیب یشتا درجه چهار پ یکدرجه  ینقد یمصادره کل اموال به جزا یلاست، تبد

را از شمول  یرا اضافه کرده و چه موارد یقیاست چه مصاد دهاضافه ش یراً وجود نداشته و اخ 1931مصوب  یمجازات اسالم
 سازد؟یقانون خارج م

شده بود که منظور همان مصادره  یدق« مصادره اموال» 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 94ماده « پ»در بند  -1 پاسخ
موضوع، منصرف از ضبط  یناضافه شده است و ا« کل»رفع ابهام، کلمه  ید. در قانون کاهش مجازات حبس براکل اموال بو

استعمال  یبرا یاارتکاب، استعمال و  ینح یاشده  یلاز جرم تحص یاارتکاب جرم بوده  یلهوس یا یلاست که دل یاموال
 13ماده  یکاست که مصادره اموال به شرح مقرر در بند  یناظر به مورد 94بند از ماده  یناختصاص داده شده است؛ بلکه ا

ماده  یتبا رعا 10 ماده« ب»به عنوان مجازات مقرر شده باشد که در حال حاضر تنها مصداق آن، بند  یقانون مجازات اسالم
 است. یماهو یررفع ابهام بوده و فاقد تأث یبرا« کل»اضافه شدن کلمه  ینبنابرا؛ قانون است ینهم 11
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 9999/01/99مورخ  7/99/674شماره  یمشورت یهنظر 

 یمکه به موجب آن مجازات جرا 1933مصوب  یریحبس تعز  یهاقانون کاهش مجازات 10با توجه به تبصره ماده  -سوال
ت، اس یافته یلها از درجه شش به هفت تقلاز آن یاست و مجازات حبس برخ یافته یلقابل گذشت به نصف مجازات تقل

وضوع م یمقانون، حبس جرا ینمثال به موجب ا یاست؛ برا هشد یمبه آن جرا یدگیدر رس یتصالح ییرموجب تغ یلتقل ینا
توسط دادگاه  بایدیآن م یمقدمات یقاتحداکثر شش ماه که تحق 1945( مصوب یرات )تعز یقانون مجازات اسالم 230ماده 

دولت و مصرف آن در موارد  یاز درآمدها یقانون وصول برخ 9دوم ماده به استناد بند  هادادگاه ین. ایددو به عمل آ یفریک
 یاد 230عمل قرار داده و درجه جرم موضوع ماده  را مالک ینقد یجزا ی، با اصالحات و الحاقات بعد1949مصوب  ینمع

 دارند: یمجرا ینا یمقدمات یقاتدادسرا در تحق یتبر صالح یدهعق یجهاند و در نتداده یششده را به درجه پنج افزا

 ؟یستن یریقانون کاهش مجازات تعز  یتاست و بر خالف ماه یحمجازات توسط دادگاه صح یبندنوع از درجه ینانجام ا یاآ

در  1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 230مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده  ی،بزه تصرف عدوان -پاسخ
مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11باشد، طبق ماده  یمتعلق به اشخاص خصوص یکه امالک و اراض یموارد
 ه،یافتیلمجازات تقل یناست و هم یرالذکرمجازات حبس موضوع تبصره ماده اخ یلقابل گذشت است و مشمول تقل 1933

جرم درجه هفت  1931وب مص یقانون مجازات اسالم 13ماده  یهاجرم است که در انطباق آن با شاخص یمجازات قانون
دادگاه  یارو اخت شودیدر دادگاه مطرح م یمبه طور مستق 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 930محسوب و طبق ماده 

دولت و  یاز درآمدها یقانون وصول برخ 9ماده  1بند  یدر اجرا ینقد یجزا یااز سه ماه حبس  یشمجازات ب یینتع هب
)درجه  ینقد یجزا یینبه تع یکه ممکن است منته یبا اصالحات و الحاقات بعد 1949وب مص ینمصرف آن در موارد مع
 ندارد. یریکننده تأث یدگیمرجع رس یتپنج( شود، در صالح
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 9999/01/96مورخ  7/99/197شماره  یمشورت یهنظر 

صورت گرفته است و جهت اعمال قانون  یفریک یدادرس یینقانون آ 510آراء وفق ماده  یعکه تجم ییهادر پرونده-سوال
 یاقانون تمام  ینا 11چون مطابق ماده  گرددیاعاده م یبه دادگاه صادر کننده حکم قطع یریحبس تعز  یهاکاهش مجازات

و قابل گذشت بودن آن انجام  یدجد یتبدون لحاظ وضع 11ماده  عمالا یاقابل گذشت شمرده شده است آ یم،از جرا یبرخ
برابر  فیو تخف یقابل گذشت اصالح را یرغ یمجرا یاجرا صادر و سپس نسبت به مابق یدرباره آنها قرار موقوف آنکه یاشود 

 انجام شود؟ یرمصوبه اخ

حکم واحد صادر شده است،  1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 510متعدد که طبق ماده  یمدر خصوص جرا -پاسخ
قابل گذشت محسوب شده  یم،از جرا یبرخ یاتمام  1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11چنانچه طبق ماده 

 یقانون مجازات اسالم 100ماده  یکبه استناد تبصره  یفریاحکام ک یاجرا یقاض یند،گذشت نما یاز شکات خصوص یو برخ
و  کندیاجرا صادر م یقرار موقوف 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 505و ماده  19و بند )ب( ماده  11و ماده  1931

 یاسالم زاتقانون مجا 10و بند )ب( ماده  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11به ماده  یپرونده را با لحاظ تبصره الحاق
و تبصره  100ماده  1به تبصره  یتو دادگاه با عنا کندیارسال م یکننده حکم قطعمجازات به دادگاه صادر  یفتخف یبرا 1931

 یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11طبق ماده  یماندهباق یمصرفًا در مورد جرا 1931 یقانون مجازات اسالم 15ماده  1
 .دهدیم یفرا تخف یمجازات قبل

 

 9999/01/22مورخ  7/99/729شماره  یمشورت یهنظر 

ماده  یتوضع یلیون،م 100 یرز  یو قابل گذشت شدن جرم کالهبردار  یریتعز  یبا توجه به قانون کاهش حبس ها -سوال
 سازمان ها و ... یرمد یفبر تکل یق.م.ا مبن 202

 103با در نظر گرفتن اصالح ماده  ه؟یشم یچ یو نظارت و یریتدر اداره تحت مد یلیونم 100کمتر از  یاعالم کالهبردار  بر
 ق.آ.د.ک. 41ق.م.ا و ماده  202ق.م.ا؛م 

 یرقابلغ یمبه جرا یحهم تصر  41جرم خاص هست و ماده  یک 202چرا که ماده  یرخ یاهست  یو یتمسئول یناف آیا
 گذشت دارد؟

ها و سازمان ینمسؤول یا یرانرؤسا، مد یف، تکل1945( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 202مستنبط از ماده  -پاسخ
گذشت  یرقابلغ یاماده، منوط به قابل گذشت  ینمذکور در ا یمقانون به اعالم وقوع جرا ینا 534مؤسسات مذکور در ماده 

قانون  103بر اساس ماده  یالر  یلیاردم یککمتر از  یبزه کالهبردار  نو قابل گذشت محسوب شد یستن یمجرا ینبودن ا
 41مقرر در ماده  یفذکر است تکل یانندارد. شا یریتأث یادشدهمقامات  یفوظا یدر اجرا 1933 یاصالح یاسالم مجازات
 ندارد. یقانون صدرالذکر منافات 202مقرر در ماده  یفبا تکال 1931 یفریک یدادرس یینقانون آ
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 9999/01/29مورخ  7/99/119شماره  یمشورت یهنظر 

 مواد مخدر به چه صورت است: یمنحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرا یدقانون جد یببا توجه به تصو -1 سوال

 قانون مواد مخدر 5و  3منطبق با ماده  یافعال ارتکاب ینب -الف

 قانون مواد مخدر 4با ماده  5و  3مواد  ینب -ب

قانون اصالح قانون  4 یا 5 یا 3موضوع مواد  یمکب جرادر دفعات متعدد مرت یچنانچه متهم قبل از صدور حکم قطع -1 پاسخ
موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات  ی،مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکاب

با  یرتکابا یم)انطباق جرا 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 193ماده  «پ»و « ب» یمرتکب را حسب مورد برابر بندها
 کشف یمواد مخدر به دفعات از و یچنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ول یول کند؛یم یینمقرر( تع یهاشاخص

از جنس موضوع ماده  یهمگ ثالً ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، م یکاز جنس موضوع  یشود، هرگاه مواد مکشوفه همگ
لذا  شود،یم یینمجازات تع یکتناسب  یتمواد مکشوفه و رعا یزانقانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع م 4 یا 5

چند ماده از  یاگفته است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو  یشقانون پ 193منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 
مقرر قابل  یهاو شاخص شدهیادقانون  193جرم موضوع ماده الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد قانون فوق

 است. یینتع

 

 یاصادر شده است آ یقواعد و تعدد و تکرار جرم را یتمربوط به مواد مخدر که قبال با رعا یهادر خصوص پرونده -1 سوال
متهم  یبرا کهیدر موارد ود؟شیم یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»مجازات، مشمول بند  یفدر بحث تخف یدبا قانون جد

 یست؟چ یفحداکثر مجازات باشد تکل یینهم تع زشده و نظر دادگاه با یینحداکثر مجازات تع

قانون  ؛ واالصول بايد در كليه جرايم رعايت گردد، عام است وعلي1931اواًل، مقررات قانون مجازات اسالمي مصوب  -1 پاسخ
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد كه حكم خاصي دراين قانون وجود دارد بايد براساس 

مذكور ساكت است بايد طبق مقررات عام قانون مجازات اسالمي عمل شود.  قانونهمين قانون عمل شود و در مواردي كه 
قانون مجازات  193ن مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصي وجود ندارد، لذا ماده درخصوص تعدد جرم، در قانون اصالح قانو

.... نيز قابل اعمال است. ولي مخدرقانون اصالح قانون مبارزه با مواد  در مورد تعدد جرايم موضوع 1933 یاسالمي اصالح
بيني شده است، بايد طبق اصي پيشمقررات خ 93و  13، 3، 2، 5، 1مواد درخصوص تكرار جرم، چون در قانون مزبور طبق 

 اين مقررات عمل شود.

مقررات مربوط به تعدد  ییرناظر بر تغ 1933مصوب  یریبه مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعز  بنا
 اصواًل مجرا خواهد بود. یزموضوع قانون مبارزه با مواد مخدر ن یمجرم در خصوص جرا

 

 یجهت اجرا یموجب یامحکوم شده باشد آ یب سه جرم مختلف شده و به حداکثر مجازات مقرر قانوناگر متهم مرتک -4 سوال
 باشد؟یم یقانون مجازات اسالم 10ماده 

 193بر اساس صدر ماده  یسه فقره جرم ارتکاب ی)که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر براسؤال در فرض  -4 پاسخ
« ب»مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند  یزانم یفبه تخف یتاز اصالح است( با عنا یشپ یقانون مجازات اسالم
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مجازات  یفتخف یمکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضا کاماح یاجرا ی، قاض1933 یقانون اصالح ینا 193ماده 
 کند.

 

ه هفت و هشت و درجه شش و باالتر، موجبات درج یمدر جمع تعدد جرا یدقانون جد یبا اجرا ینکهبه ا یتبا عنا -4 سوال
 میچنانچه جرا تواندیقانون موصوف دادگاه م« پ»بر اساس بند  یکنتا شش نخواهد شد ل یکدرجه  یممجازات جرا یدتشد
 نیکند با ا یینتع یاز حداکثر مجازات مقرر قانون یشرا ب یماز جرا یکاز سه جرم باشد مجازات هر  یشمختلف ب یارتکاب

صرفا  تواندیدادگاه م یاجرم درجه پنج شود، آ یکمرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و  یوصف به نحو مثال اگر شخص
 دیبه تشد نسبت بایستیم ینکها یامجازات اشد صادر کند؟  یو حکم بر اجرا یینرا تع یماز جرا یکهر  یمجازات قانون
 مجازات اشد را صادر کند. یاقدام و دستور اجرا چهارم( کی)تا  یاز حداکثر مجازات قانون یشب یینمجازات و تع

قانون مجازات  193ماده « ت»درجه هفت و هشت با درجه شش و باالتر حسب مورد مطابق بند یمدر تعدد جرا -4 پاسخ
 دیتشدبا درجه شش و باالتر سبب  ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت یگر؛به عبارت د؛ گرددیرفتار م 1933 یاصالح یاسالم
رجه د یمجرا یمجازات جداگانه برا ییندرجه شش و باالتر در تع یمجرا سعکاما به شودی)شش و باالتر( نم یرالذکراخ یمجرا

 ماده مذکور، مؤثر است.« پ»و « ب» یمقرر در بندها یهاآن( حسب مورد بر اساس شاخص یدهفت و هشت )وتشد

 

 9999/01/21مورخ  7/99/126شماره  یمشورت یهنظر 

صدور حکم مجازات حبس  یتاصل ممنوع 1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  1موضوع تبصره ماده  -سوال
از حداقل مجازت مقرر  یشکه دادگاه مجازات حبس را ب یدر موارد یاز حداقل مجازات مقرر در قانون است و از طرف یشب

 یجهات قانون یگرد یا 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 14 دهمقرر در ما یبر بندها یمبتن یدبا ،کندیم ییندر قانون تع
 آن در قانون کدام است؟ یقو مصاد یستچ «یجهات قانون یرسا»باشد. منظور از 

، 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 14( ماده 19/1/1933) یدر تبصره الحاق «یجهات قانون یرسا»منظور از عبارت -پاسخ
 آنچه در قسمت یرکرده است؛ نظ یحجرم تصر  یاز حداقل مجازات حبس مقرر برا یشب یینگذار به تعاست که قانون یموارد
 آمده است. 1945( مصوب یرات )تعز  یاسالم زاتقانون مجا 414و  403، 211، 540، 521مواد  یراخ
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 9999/01/24مورخ  7/99/469شماره  یمشورت یهنظر 

 یزشروع به جرم و ن 1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  11ماده  یراواًل: با توجه به عبارت قسمت اخ -سوال
 یهاحد نصاب یتو با رعا یدهدو سرقت ساده، مشروط به وجود بزه یدر حکم کالهبردار  ی،کالهبردار  یممعاونت در جرا

 قابل گذشت هستند؟ یمجزء جرا ذکر شده، یمال

 نیضرورت دارد؟ و همچن یو کالهبردار  یرانتقال مال غ یمشدن جرا یقابل گذشت تلق یبرا یدهدشرط داشتن بزه یا: آثانیاً 
باره در یکه مجازات کالهبردار  یمیو جرا یدر حکم کالهبردار  یمشدن جرا یقابل گذشت تلق یمقرر برا یحد نصاب مال یترعا

 ضرورت دارد؟ شوند،یمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاآنها مقرر شده 

 میمعاونت در آن جزء جرا یاو  یمشروع به آن جرا یزو ن یو عموم یدر مورد اموال دولت یرو انتقال مال غ یکالهبردار  یا: آثالثاً 
 است؟ یرالذکراخ یقابل گذشت مندرج در ماده قانون

 یبزه تصرف عدوان یاها و مراتع آاز جنگل یبردار قانون حفاظت و بهره 53ماده  یزو ن یراخ یبه ماده قانون: با توجه رابعاً 
 قابل گذشت است؟ یمکماکان از جرا یمل یاراض

 103مقنن به طور خاص در ماده  یاز سو یماز جرا یقابل گذشت محسوب شدن برخ یکه برا یطیشرا یااواًل، شرط  -پاسخ
شروع  یا یمجرا یندر ارتکاب ا یکه به نحو یکسان یهمقرر شده است در خصوص کل 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم

 میقابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرا ین،بنابرا؛ ملحوظ گردد بایدمعاون(  یا یک)اعم از مباشر، شر  اندیلها دخآنبه 
 92است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده  ینبا توجه به ماده صدرالذکر مشروط به ا یرو انتقال مال غ یکالهبردار 

 و یدر حکم کالهبردار  یمقابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرا یزنباشد و ن یشترب 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم
داشتن »منوط به  شود،یمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاها مقرر شده درباره آن یکه مجازات کالهبردار  یمیجرا
و  221، 254، 252سرقت موضوع مواد  یمبه ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرا یتبا عنا یناست و همچن «یدهدبزه
و سارق فاقد سابقه مؤثر  یالر  000/000/100، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 1945 وبمص یقانون مجازات اسالم 225
 باشد، قابل گذشت است. یفریک

 103ده و در ما یستقابل تصور ن یدهدبه نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه یرکه بردن مال غ یدر بزه کالهبردار  ثانیًا،
قانون مجازات  92که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده  یفقط به شرط ی، بزه کالهبردار 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم

در » یمناظر به جرا «یدهددر صورت داشتن بزه»اعالم شده است و عبارت  ذشتنباشد، قابل گ یشترب 1931مصوب  یاسالم
 یطبق قانون کالهبردار » یاو « ها مقرر شده استدرباره آن یمجازات کالهبردار »است که  یمیو جرا «یحکم کالهبردار 

 .یستن یمشروط به نصاب خاص یمجرا ینا و قابل گذشت بودن «شودیمحسوب م

و انتقال مال  ی، بزه کالهبردار 1933 یاصالح یقانون مجازات اسالم 103شد، طبق ماده  یانب «یاً ثان»همانطور که در بند  ثالثًا،
 کهینز ااکمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم  یا یالر  یلیاردم یککه مبلغ آن،  یبه شرط یرغ
در  ایجرم تام باشد و  کهینا یاواقع شود،  یو عموم ینسبت به اشخاص دولت یا صینسبت به اشخاص خصو یمجرا ینا

 ینا در ارتکاب یکه به نحو یکسان یهذکر شد(، در خصوص کل« اوالً »شرط )همانطور که در بند  ینمرحله شروع باشد. لحاظ ا
 شود. ایترع یدبا یکشر  یااعم از مباشر، معاون  اند؛یلها دخآنشروع به  یاو  یمجرا

 1934 یها و مراتع اصالحاز جنگل یبردار ماده از قانون حفاظت و بهره ینا یو تبصره الحاق 55ماده  کهینا یحبا توض رابعًا،
قانون  11ماده  نسخ شده است، طبق 1945مصوب  یقانون مجازات اسالم 230ماده  یببا تصو یراجع به تصرف منابع مل

 یو مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به امالک و اراض یعدوان صرفبزه ت 1933مصوب  یریکاهش مجازات حبس تعز 
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 یمو عمو یاشخاص دولت ینسبت به امالک و اراض یمجرا ینقابل گذشت اعالم شده است و ا یمتعلق به اشخاص خصوص
 قابل گذشت هستند. یرغ

 

 9999/01/27مورخ  7/99/196شماره  یمشورت یهنظر 

« ب»مشمول بند  یزن یابیآراء غ یا، آ1933مصوب  یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز با توجه به الزم -سوال
 شوند؟یم 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده 

است و نسبت « االجراو الزم یآراء قطع»ناظر به  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»: بند یتنظر اکثر  -پاسخ
ر ب یمبن یکه پس از وقوع جرم، قانون یوجود در موارد ینبا ا شود؛یاست، اعمال نم یتکه فاقد وصف قطع یابیبه آراء غ

قانون  10ده مشمول صدر ما یابی، آراء غ1933مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  یرشود؛ نظمجازات وضع  یفتخف
قانون  ینا 10صدر ماده  یدر اجرا یداحکام با یاجرا ی( است؛ لذا قاضی)تا صدور حکم قطع 1931مصوب  یمجازات اسالم

 پرونده را نزد دادگاه صادرکننده ارسال کند.

دادگاه »و  1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده  یلدر ذ« االجراالزم یحکم قطع»به عبارات  یت: با عنایتاقل نظر
االجراست و الزم یمجازات، ناظر به احکام قطع یفماده، اصالح حکم و تخف ینا« ب»در بند  «یصادرکننده حکم قطع

شده  یکه به متهم ابالغ قانون 1931مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 302ماده  1در تبصره  یابیاحکام غ یاجرا بینییشپ
 نیبنابرا؛ است ییاستثنا یفرجام نشده باشد، امر  یا یدنظردرخواست تجد یا یآن، واخواه نسبت به یو در مهلت قانون

است.  خارج 1931مصوب  یقانون مجازات اسالم 10ماده « ب»از شمول بند  شودیمحسوب نم یقطع یابی،چون حکم غ
 دنظریدرخواست تجد یا ینسبت به آن واخواه یشده و در مهلت قانون یبه متهم ابالغ واقع یابیاست چنانچه حکم غ یهیبد
« ب»مشمول بند  یابی،شدن حکم غ یفرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطع یانظر  یددرخواست تجد یافرجام نشده  یا

 .یگیردقرار م یادشدهقانون  10ماده 
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