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 گردآوری و تدوین امید سلطانی –مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 1699/50/99مورخ  7/99/316شماره  یمشورت یهنظر 

موضوع ماده  یریمجازات تعز  9911/2/29مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  یکماده « ت»بر اساس بند  - سوال
باشد  یالر  یلیونم صدیکخسارت وارده کمتر از  یزانکه م یدر صورت 9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 766

 ده است. حال سؤال آن است:کر یداتا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پ ینقد یبه جزا

 انییبه صورت جر  یفریاحکام ک یباشد و پرونده در واحد اجرا یالر  یلیونم یکصداز  یششده ب یباواًل، اگر ارزش مال تخر 
از « ب»بند  یدر اجرا یفریاحکم ک یاجرا یو قاض شودیعطف به ماسبق م یراخ یماده قانون یاحکم باشد، آ یدر حال اجرا

 به منظور اصالح دادنامه است؟ یپرونده به شعبه صادر کننده حکم قطع المکلف به ارس یقانون مجازات اسالم 91ماده 

رفتن مال و فقدان اوصاف آن در پرونده امکان  یناز ب یلنامشخص باشد و به دل یبپرونده مبلغ تخر  ینچنانچه در ا ثانیًا،
و در صورت ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم  یستچ یفریاحکام ک یاجرا یاضق یفباشد، تکل یمنتف یکارشناس

 خصوص دارد؟ یندر ا یفیآن، دادگاه چه تکل یقطع

اخف بودن قانون الحق نسبت به  9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91ماده « ب»اواًل، مالک اعمال مقررات بند  - پاسخ
، مجازات 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  9ماده « ت»طبق بند  کهینقانون سابق است و با توجه به ا

خسارت واردشده  یزانکه م یدر صورت 9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 766موضوع ماده  یبمرتکب بزه تخر 
 یاصالح 911زه مذکور طبق ماده ب یتا دو برابر معادل خسارت است و از طرف ینقد یکمتر باشد، جزا یا یالر  یلیونم صدیک
 جازاتم یلقابل گذشت محسوب شده است، لذا مشمول تقل یماز جرا 9912مصوب  ی( قانون مجازات اسالم29/2/9911)

 مرتکب بزه مذکور در یمجازات قانون یافته،یلمجازات حبس تقل ینو ا شودیم یزماده ن ینا یحبس موضوع تبصره الحاق
مجازات بزه مذکور طبق قانون الحق در  ینبنابرا باشد؛یاست، م یلیونم صدیکاز  یشواردشده بخسارت  یزانکه م یموارد

 هر صورت نسبت به قانون سابق اخف است.

و  9912مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 91صدر ماده  یحسب مورد ممکن است در اجرا یبارزش مال مورد تخر  ثانیًا،
 یگریحو دبه ن یاجلب نظر کارشناس  یا ینبا توافق طرف یا( و یه )مستندات شکوائ یقانون توسط شاک ینا 76ماده « پ»بند 

 یاجرا یقاض یست،خسارت واردشده مشخص ن یزاناستعالم که م رضدر ف ینشود. بنابرا یینتع ییمقام قضا یصبه تشخ
 ی، پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطع9912 مصوب یقانون مجازات اسالم 91ماده « ب»بند  یدر اجرا یدبا یفریاحکام ک

 یققد یزانم یینتع امکانکند و چنانچه  یینخسارت واردشده را تع یقدق یزاناز طرق مذکور، م یکیارسال کند تا دادگاه به 
 که همان حداقل خسارت وارده است، اکتفا شود. یقنبه قدر مت یدخسارت وجود نداشت، با
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 گردآوری و تدوین امید سلطانی –مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 1699/50/99مورخ  7/99/396شماره  یمشورت یهنظر 

 حکم صادر شود و جمع یک یدلزومًا با یمفقره سرقت شود که به لحاظ مشابه بودن آن جرا یناگر متهم مرتکب چند - سوال
 یمجرا یاجرم  یاها کمتر از آن نصاب باشد، آاز سرقت یکاما در هر  یال؛ر  یلیونم یستارزش اموال مسروقه متجاوز از دو

 شود؟یم یقابل گذشت تلق یارتکاب

است؛ مانند جرم سرقت که در استعالم آمده  ینیمع یالیکه قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ر  یدر موارد - پاسخ
قابل گذشت  ینصاب مورد نظر برا یگر. به عبارت دگیردیجداگانه مد نظر قرار م یماز جرا یکاست، در صورت تعدد جرم هر 

 ی؛ارتکاب یهاها در سرقتهر سرقت است، نه مجموع ارزش آن دربودن جرم سرقت در صورت تعدد، ارزش مال مسروقه 
 جرم محسوب شود. یکعرفًا  کهینمگر ا

 

 1699/53/56مورخ  7/99/385شماره  یمشورت یهنظر 

 دگییمرجع صالح رس یینکند جهت تع یتمبادرت به  شکا یناز مالک یکیچنانچه فقط  یاموال مشاع یبدر تخر  - سوال
 یباز تخر  یصرفا حصه شاک یامالک  است  یبارزش کل مال موضوع تخر  یاخسارت وارد شده آ یزانکننده با توجه به م

 واقع شده؟

، کل و 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  9ماده « ت»در بند « خسارت وارده یزانم»منظور از عبارت  - پاسخ
متعلق به چند  یاشخص  یک یتدر مالک یبکه مال موضوع تخر  یناست، اعم از ا یبمجموع خسارت وارد شده از جرم تخر 

شمول رفتار مجرمانه در حکم موضوع بند  یصمالک تشخ وبزه مذکور جرم واحد است  یراشخص به نحو مشاع باشد، ز 
خسارت وارد  یزانواحد از جرم( است؛ و نه م یجه)به عنوان نت یباز تخر  یشده، کل خسارت وارده شده ناش یادقانون « ت»

 ینمه یزبه اتهام و جرم ن یدگیرس یصالح برا ییمرجع قضا ییندر تع ی؛به نسبت سهم و یاز مالکان مشاع یشده به احد
 .شودی)کل خسارت وارد شده از جرم( اعمال م یارمع

 

 1699/53/56مورخ  7/99/370شماره  یمشورت یهنظر 

خصوص  ینخصوص وجود دارد در ا ینکه در ا یو ابهامات یریتعز  یهاقانون کاهش مجازات حبس یبنظر به تصو  - سوال
 باشد؟ یدبا یزانحبس فاقد حداقل چه م یافاقد حداقل  ینقد یمستوجب جزا یمکه حداقل مجازات در جرا

 ای یکچند رقم مقرر در قانون را دارد )مثل  یادو  ینانتخاب ب یارکه دادگاه اخت یدر موارد ینسب ینقد یحداقل جزا - پاسخ
تا سه  یکاز  ینقد یکه مجازات مرتکب پرداخت جزا یرمجازغ یکاربر  ییرسه برابر ...( مشخص است؛ مانند بزه تغ یادو 

ها مقرر شده است. اما و باغ یزراع یاراض یقانون حفظ کاربر  9که در ماده  یها به شرحو باغ یزراع یاراض یبرابر بها
که در آن حداقل  یثابت است، شامل مقررات یامشخص نشده  ینقد یجزا یاکه در قانون، حداقل مجازات حبس  یموارد

 یاصالح یاسالم مجازاتقانون  991ماده « پ»و « ب» یو بندها 96به ماده  یتبصره الحاق یردارد )نظ یتمجازات موضوع
 امر است. ینا یدمؤ 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 9911 یاصالح 991ماده  «ج». بند شودی( نم9911
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 گردآوری و تدوین امید سلطانی –مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 1699/53/56مورخ  7/99/373شماره  یمشورت یهنظر 

 یمشمول بندها یهاسرقت یابه عنوان مثال، آ یست؟تعدد جرم چ ینمشابه جهت اعمال قوان یمجرا یینمالک تع - سوال
سرقت مسلحانه  یاآ شوند؟یمشابه محسوب م یمجرا یقاز مصاد یقانون مجازات اسالم یراتبخش تعز  717مختلف ماده 
 کرد؟ یمشابه تلق یمدر زمره جرا توانیرا م یو سرقت عاد

 :شوندیمحسوب م مختلفیرغ یمجرا یردر موارد ز  - پاسخ

 ماده مشخص. یکمنطبق با  یهاجرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت یکارتکاب  -9 

مانند  شوند؛یمها، تحت عنوان جرم واحد شناخته و متفاوت بودن مجازات یرغم تعدد عنصر قانونکه به یمیجرا -2
 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 ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد. 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  -1

مانند  شود؛یمحسوب م یگریطبق قانون جرم د یاها مقرر شده است درباره آن یگرکه مجازات جرم د یمیارتکاب جرا -1
 .شودیمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاها مقرر شده است و آن درباره یکه مجازات کالهبردار  یمیو جرا یکالهبردار 

 جرم. یکشروع، معاونت و مباشرت در  -7

 96/9/9966مورخ  721شماره  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

 یهاسرقت ینو همچن 717مختلف ماده  یموضوع بندها هایقتسر یهکل ین. بنابراشودیعمل م یبباشد به همان ترت
 یهاسرقت یآمده است، تحت عنوان کل 9961مصوب  یبه بعد قانون مجازات اسالم 719که در مواد  یمسلحانه و عاد

 .شوندیم یمشابه تلق یماز نوع جرا یری،تعز 

 

 1699/53/56مورخ 7/99/071شماره  یمشورت یهنظر 

قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز مشمول قانون  ینو محکوم یتیامن ینقانون مبارزه با مواد مخدر محکوم ینمحکوم یاآ - سوال
 یر؟خ یامجازات حبس هستند  یلتقل

 یعدم اجرا یا یفبر تخف یمبن یچنانچه پس از وقوع جرم، قانون 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91مطابق ماده  - پاسخ
ظر از نسابق بر وضع آن قانون مؤثر است؛ صرف یممساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرا یجهاتبه  یامجازات 

ح اشاره شده در استعالم )قانون اصال ینموضوع قوان یمدر جرا ین. بنابراشدبا یناز قوان یکموضوع کدام  یکه جرم ارتکاب ینا
 صیمربوط تشخ ی( چنانچه قاضیو خارج یداخل یتامن یهعل یمجرا یزقانون مبارزه با مواد مخدر، قانون قاچاق کاال و ارز و ن

قانون  91مشمول ماده  عنسبت به قانون سابق اخف است، موضو 9911مصوب  یریدهد قانون کاهش مجازات حبس تعز 
 .شودیماده عمل م ینا یلذ یطابق بندهاگفته و م یشپ
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 گردآوری و تدوین امید سلطانی –مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 1699/53/50مورخ  7/99/765شماره  یمشورت یهنظر 

 یقمصاد یدکل9911/2/29مصوب  یریاز قانون کاهش مجازات حبس تعز  91و  99بر اساس مواد  ینکهبا توجه به ا - سوال
قانون  922در ماده  یو همگ یدهشده نسخ گرد یینمعاونت در جرم تع یاشروع جرم مجازات و  یکه در آنها برا یخاص قانون

 یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91آن است که ماده  والسشده است حال  یعتجم9911/2/9مصوب  یمجازات اسالم
قانون مبارزه  29،  96، 91مواد مخدر از جمله مواد  یمها در خصوص جرامعاونت در جرم یاها و شروع به جرم یهدر مورد کل

    یر؟خ یادارد  یتسر  یزد مخدر نبا موا

است که  ینا 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91در ماده  «ینعناو ینتحت هم»منظور از عبارت  - پاسخ
مجازات کرده باشد، مانند  یینمعاونت در جرم تع یامعاونت تحت عنوان شروع به جرم  یاشروع به جرم  یگذار براقانون

، شروع به ارتشاء موضوع 9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 112به شرح مقرر در ماده  یرشروع به جعل و تزو
و معاونت در قتل عمد به  9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 711، شروع به سرقت به شرح ماده 111ماده 

ماده  یرو قسمت اخ 29، 96موضوع مواد  یممذکور در فرض استعالم )جرا یققانون. لذا مصاد ینهم 792شرح تبصره ماده 
که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل  یموارد یز( و نیبا الحاقات و اصالحات بعد 9976قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  91
 ور خارج است.مقرر شده است، از شمول ماده مذک یآن مجازات خاص یو برا بینییشپ

 

 1699/53/15مورخ  7/99/379شماره  یمشورت یهنظر 

صادرکننده حکم ارسال شود و با توجه به مفاد قانون  یق آدک نزد قاض 112اعمال ماده  یچنانچه پرونده با تقاضا - سوال
بدوا  توانیم یاچگونه است؟ آ یباشد؛ نحوه عملکرد قاض یزمعد اعمال کاهش مجازات ن یری،کاهش مجازات حبس تعز 

پرونده را با اعمال  یدبا یااقدام نمود  یریمجازات حبس تعز  کاهشمطروحه نسبت به اعمال قانون  یبدون توجه به تقاضا
 به نظر برسد؟ یققانون کاهش از آن طر  یاحکام ارسال نمود تا مجددا جهت اجرا یچهارم از مجازات به اجرا یککاهش 

 یگریبه مجازات د یمجرا یبرخ یمجازات قانون 9911مصوب  یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز با الزم - پاسخ
( یقانون مجازات اسالم 716و  716موضوع مواد  یمدر جرا ینقد یحبس و شالق به جزا یلشده است )همانند تبد یلتبد
حبس  یهاقابل گذشت، حداقل و حداکثر مجازات یمدر جرا یاو  یافتهدو درجه کاهش  یا یک یم،جرا یمجازات برخ یا

بت نس یزمجازات و تعدد و تکرار جرم ن یفمقررات تخف یناست. همچن یافته یلدرجه چهار تا هشت به نصف تقل یریتعز 
 ادشدهی نوناالجرا شدن قانسبت به حکم صادرشده قبل از الزم یهعلچه محکوماساس چنان ینبه قانون سابق اخف است. بر ا

شده است )همانند مجازات  یموضوعًا منتف یمجرا یقانون، مجازات برخ یناالجرا شدن اکرده باشد، چون پس از الزم ینتمک
است، دادگاه  یافتهمجازات کاهش  یزانم یزن یمجرا یرحبس و شالق در جرم افترا( و در خصوص سا یا ینشالق در جرم توه

 یهلعبه محکوم ینسبت به اصالح حکم اقدام کند سپس حکم اصالح یقانون مجازات اسالم 91مطابق مقررات ماده  یدابتدا با
ر نظ یددرخواست تجد یاخود را اسقاط  ینظرخواه یدنموده و حق تجد ینتمک یبه حکم اصالح یچه وابالغ شود تا چنان

 شود. اماقد یفریک یدادرس نییقانون آ 112را مسترد نمود، نسبت به اعمال مقررات ماده 
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 1699/53/15مورخ  7/99/783شماره  یمشورت یهنظر 

ماه  9به  یراخ یاصالح 911در امانت حسب تبصره ماده  یانتو خ یبتخر  717سرقت موضوع ماده  یهابزه یهامجازات
در مورد محکومان  یاز موارد مشدد قانون یرمکلفند به غ 96قضات حسب تبصره ماده  یکرده از طرف یداپ یلماه حبس تقل 96تا 

 یدروز الزاما با یکنود و  یرز  یهاحبس یراخ 96به ماده  یت به تبصره الحاقیاز حداقل مجازات حبس بهره ببرند حال با عنا
 یگزیناستفاده از مجازات جا یزحبس ن یگزینجا 76و  76شوند مستفاد مواد  یلحبس مربوطه تبد یگزینجا یهابه مجازات

 سال ممنوع است. یکاز  یشحداکثر مجازات ب یدارا یعمد یمجرا یبرا

 قابل جمع است؟ یاچگونه قابل حل  یتعارض ظاهر  ینا - سوال

 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 71جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده  یچنانچه حداکثر مجازات قانون -الف - پاسخ
 یگزینحبس به مجازات جا یکشور، مرتکب به جا یعال یواند یعموم یأته 21/91/9911مورخ  617شماره  یهوحدت رو یو رأ

 .شودیحبس محکوم م

باشد موضوع حسب مورد  ینروز حبس و حداقل آن کمتر از ا یکاز نود و  یشجرم ب یچنانچه حداکثر مجازات قانون -ب
دولت و  یاز درآمدها یقانون وصول برخ 9ماده  2مشمول بند  یاو  یقانون مجازات اسالم 76و  77مشمول مواد  تواندیم

 ینقد یجزا یااز سه ماه حبس  یشاست به ب یردادگاه مخ یراخ تباشد؛ که در صور 9969مصوب  ینمصرف آن در موارد مع
نکرده  ییرتغ یزن 9911و  9916و  9916 یها)که در سال 9917قانون بودجه سال  یوستپ ییمطابق جدول تعرفه خدمات قضا

 است( حکم صادر کند.

از نود و  یشجرم ب یاست که مجازات قانون یناظر به موارد 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 96ماده  یلتبصره ذ -پ
ه روز صادر کند؛ ک یک( حکم به حبس کمتر از نود و یاراً اخت یامخففه )الزامًا  یفیاتروز حبس است و دادگاه با اعمال ک یک
 .شودیم یلمربوط تبد ینز یگمجازات به مجازات جا ینصورت ا ینادر 

 

 1699/53/11مورخ  7/99/379شماره  یمشورت یهنظر 

قانون کاهش مجازات حبس  6بر اساس ماده  یمجازات اسالم یقانون اجرا  16به ماده  یبه  تبصره الحاق یتبا عنا - سوال
ل از آن قاب یمشروط است و صرفا بخش یتیامن یمجرا یفرک یاجرا یقموضوع که تعل ینو ملحوظ نظر قرار دادن ا یریتعز 
 یمجرا یبتعق تواندیم یفریک یدادرس یینقانون آ 69مذکور در ماده  یطشرا یردادستان با در نظر گرفتن سا یااست، آ یقتعل
 را معلق کند؟ یتیامن

صدور حکم و  یقتعل یتبر ممنوع یمبن 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 16ماده « الف»با توجه به اطالق بند  - پاسخ
قانون کاهش مجازات حبس  6ماده  کهینبه ا یتکشور؛ و با عنا یو خارج یداخل یتامن یهعل یممجازات در جرا یاجرا
 یبخش» یقالحاق شده است، صرفًا تعل یقانون مجازات اسالم 16تبصره به ماده  یککه بر اساس آن  9911مصوب  یریتعز 

 یدادرس یینقانون آ 69مستند به ماده  تواندیدادستان نم ینرا مجاز شناخته است؛ بنابرا یمدسته از جرا ینا« ازاتاز مج
 کند. یقرا تعل یتامن یهعل یممتهمان به ارتکاب جرا «یبتعق» 9912مصوب  یفریک
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 1699/53/10مورخ  7/99/378شماره  یمشورت یهنظر 

 یقانون مجازات اسالم 21مذکور در ماده  یاز حقوق اجتماع یو یتمنجر به محروم یفرد یقطع یتچنانچه محکوم - سوال
مجازات مقرر  یزانبه لحاظ کاهش م 9911مصوب  یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز شده باشد اما با الزم

و  یاجتماع هاییتمحروم یاخارج شود، آ یمجازات اسالم نونقا 21کاهش درجه جرم، از شمول ماده  یجهو در نت یقانون
از  که ارزش مال کمتر ییهادر سرقت یفریسابقه مؤثر ک ینمونه جهت بررس ی)برا گردد؟یاز آن بر محکوم بار م یتوابع ناش

 یمالک، مجازات قانون ی،اصالح 911ماده  یدر راستا یارتکاب یماست و احراز قابل گذشت بودن جرا یالر  یلیونم یستدو
 طبق قانون کاهش مجازات حبس است؟( یافتهمجازات کاهش  یا یتمحکومزمان صدور حکم 

است،  یافته یلتقل 9911مصوب  یریجرم طبق قانون کاهش مجازات حبس تعز  یدر فرض سؤال که مجازات قانون -9 - پاسخ
 یطعبه احکام قجرم است و چون قانون الحق نسبت به قانون سابق اخف است، نسبت  یمجازات قانون یافته،یلمجازات تقل

 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91ماده « ب»مطابق بند  یدبا ،قانون صادر شده است یناالجرا شدن اکه قبل از الزم
اجرا از دادگاه صادرکننده حکم درخواست  یندر ح یااحکام مکلف است قبل از شروع  به اجرا  یاجرا یعمل شود و قاض

اجرا  دیو حکم جد فینه، منت یاباشد  یآثار تبع یدارا کهینسابق، اعم از ا یتمحکوم یاساس اجرا یناصالح حکم کند و بر ا
 خواهد شد.

 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 911موضوع ماده  یهاقابل گذشت بودن بزه یبرا یفریشرط نداشتن سابقه مؤثر ک -2
 مربوط به زمان وقوع جرم است.

 

 1699/53/99مورخ  7/99/399شماره  یمشورت یهنظر 

ماده مشمول  ینا یااز لفظ متهم و نه محکوم استفاده شده است. آ 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 96در ماده  - 9 سوال
 ایصادر نشده  یتبر محکوم یمبن یاست و هنوز دادنامه قطع یدگیاست که پرونده آنها در دادگاه در حال رس ینیمتهم

در حال اجراست و  یشانکه مجازات ا ینیاحکام ارسال شده اعم از محکوم ایکه پرونده آنها به اجر ینیشامل محکوم کهینا
 شود؟یم یزهنوز مجازات اجرا نشده ن یهمعلبودن محکوم یمتوار  یلبه دل کهینا یا

همزمان با صدور  9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 96مجازات موضوع ماده  یفتخف کهینبا توجه به ا - 9 سوال پاسخ
ماده بکار برده  ینرا در ا« متهم»علت قانونگذار کلمه  ینآن، به هم یتنه پس از صدور حکم و قطع گیردیحکم صورت م

امر،  یندادگاه است و چون ا یار( در اختیرالتصویب مذکور )چه در قانون سابق و چه در قانون اخ یفاست. به عالوه تخف
صادر  یداالجراء شدن قانون جدکه قبل از الزم یلذا در مورد احکام قطع گرددیجرم محسوب نم یقانونمجازات  یف،تخف

 .یستشده است قابل اعمال ن

بوده و  یفریاحکام ک یکه پرونده آنها در اجرا ینیشامل محکوم 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 96ماده  یاآ - 2 سوال
و در حال  یدهگرد یینتع یشترآن جرم ب یشده به موجب قانون سابق از حداقل مجازات مقرر در قانون برا یینمجازات تع
ازات از حداقل مج یشدادنامه ارسال شود تا علت صدور حکم به ب صادرکنندهپرونده به شعبه  یدبا یعنی شود؟یاجرااست م
 قل مجازات مندرج در قانون کاهش دهد؟مجازات مندرج در دادنامه را به حدا یزانو م یدرا ذکر نما

( یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  2)طبق ماده  9912 یقانون مجازات اسالم 96به ماده  یدر تبصره الحاق -2 سوال پاسخ
شده است موجب اعمال  یکه منجر به صدور حکم قطع ییهااست تا در خصوص پرونده یافتهن یلجرم تقل یمجازات قانون
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که پس از  ییهاپرونده یهمقررات تبصره مذکور در کل یتکن رعایشود ل 9912 یقانون مجازات اسالم 91 ماده« ب»بند 
 است. یهالرعااست الزم یدگیدر حال رس 9911 یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز الزم

 

 1699/53/50مورخ  7/99/797شماره  یمشورت یهنظر 

قانون کاهش مجازات حبس  91موضوع ماده  یاز قانون مجازات اسالم 626با توجه به متن الحاق شده به ماده  - سوال
ماده  2موضوع تبصره  یمعاونت در جاسوس  یاشروع و معاونت در جرم  آ یبرا یخاص قانون یقدر مورد نسخ مصاد یریتعز 
با توجه  یادر مورد شروع به جرم، نسخ شده است  یرالذکرانون اخق 926ماده  یزمسلح و ن یروهاین یمقانون مجازات جرا  21
 است؟ یمسلح قانون خاص است مواد مذکور به قوت خود باق یروهاین یمقانون مجازات جرا ینکهبه ا

ها که در آن یخاص قانون یق، تمام مصاد9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91به نص ماده  یتبا عنا - پاسخ
 ینشده است، نسخ شده است؛ بنابرا یینمجازات تع ینعناو ینشروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت هم یبرا

مطابق  یزشده ن یینبه جرم و معاونت در جرم، مجازات تع وعشر یشده در استعالم که قباًل به طور خاص برامورد اشاره
رفتار  9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 926و  922در مواد مقررات عام مربوط به شروع به جرم و معاونت در جرم مذکور 

 .شودیم

 

 1699/3/93مورخ  7/99/831شماره  یمشورت یهنظر 

دانست؟  یقانون مجازات اسالم 91ماده « ب»مشمول بند  توانیرا م یاز حوادث رانندگ یعمد ناش یرجرم قتل غ یاآ - سوال
است مجازات  یدهسال حبس گرد 9که محکوم به  یمتهم یکاهش مجازات برا یدالذکر با توجه به قانون جددر جرم فوق یاآ

  باشد؟یم تریفخف

اخف بودن قانون الحق نسبت به قانون سابق  9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91ماده « ب»مالک اعمال بند  - پاسخ
تعالم به آن اشاره شده است، طبق قانون که در اس 9961مصوب  یقانون مجازات اسالم 691است. مجازات بزه موضوع ماده 

شده در قابل گذشت احصاء یمجرم مذکور از جمله جرا یراز  ت؛اس یافتهن یلتقل 9911مصوب  یریکاهش مجازات حبس تعز 
شود  یرالذکرمجازات حبس موضوع تبصره ماده اخ یلتا مشمول تقل یستن 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 911ماده 

منظور  اگرو  یستقانون مزبور ن 91ماده « ب»اعمال مقررات بند  یبرا یموجب ینقابل گذشت است(. بنابرا یرجرم غ یعنی)
قانون مجازات  96مرتکب جرم مذکور است )تبصره ماده  یاز حداقل مقرر در قانون برا یشمجازات حبس ب یینکننده، تعسؤال
که منجر به صدور  ییهاتا در خصوص پرونده یافتهن یلجرم تقل یتبصره، مجازات قانون ین(، چون در ا9911 یالحاق یاسالم

 ینمقررات ا یترعا یکنشود؛ ل 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91ماده « ب»شده است، موجب اعمال بند  یحکم قطع
 یهرعاال، الزماست یدگیدر حال رس یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز که پس از الزم ییهاپرونده یهتبصره در کل

 است.
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 99/53/93مورخ  7/99/889شماره  یمشورت یهنظر 

ها را در جهت اصالح احکام پرونده یتا واحد اجرا شودیباعث م یدقانون جد 7مجازات در ماده  یلتبد بینییشپ یاآ - سوال
 حکم به دادگاه ارسال کند؟

همزمان با صدور حکم  9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 96مجازات موضوع ماده  یفتخف کهینبا توجه به ا - پاسخ
ماده بکار برده است.  ینرا در ا« متهم»گذار کلمه علت قانون ینآن، به هم یتنه پس از صدور حکم و قطع گیردیصورت م

 فیامر، تخف یندادگاه است و چون ا یار( در اختیرالتصویب مذکور )چه در قانون سابق و چه در قانون اخ یفبه عالوه تخف
صادر شده است  یداالجراء شدن قانون جدکه قبل از الزم یلذا در مورد احکام قطع شودیجرم محسوب نم یمجازات قانون
 .یستقابل اعمال ن

 

 1699/57/59مورخ  7/99/839شماره  یمشورت یهنظر 

بل قا یرغ یااست  یماصل بر قابل گذشت بودن جرا یری،در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعز  - سوال
 فرییهنوز سابقه ک ینکهبا توجه به ا کندیخود را اعالم م یتمتهم، رضا یریدر روز دستگ یمثاًل شاک یم؟گذشت بودن جرا

شخص در حال سرقت  یگریدر فرض د یامتهم را آزاد کرد؟  توانیا میاخذ شود؟ آ ینتام یدبا یامتهم اخذ نشده است آ
 کنند؟ یرآن شخص را دستگ یدبا ینضابط یاوجود ندارد آ یاست و شاک

 یقانون مجازات اسالم 911موضوع ماده  یهااست، سرقت یمقابل گذشت بودن جرا یراصل بر غ کهینبا توجه به ا - پاسخ
به  یدمشهود با یمدر جرا یماده قابل گذشت است، لذا ضابط دادگستر  ینمقرر در ا یطبه شرط احراز شرا 9911 یاصالح
اعالم گذشت کرده  یچه شاکعمل کند و چنان 9912مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 11خود مطابق ماده  یقانون یفوظا

تا  یفریک نیاء صدور قرار تأمو عنداالقتض یمقدمات یقاتمتهم و تحق یفریک یبمتهم نامشخص باشد، تعق یفریو سوابق ک
 .یابدیقابل گذشت بودن جرم سرقت ادامه م یطاحراز شرا

 

 1699/57/59مورخ  7/99/807شماره  یمشورت یهنظر 

 همانند یدبا شودیارائه م یسرقت که توسط شاک یا یبارزش اموال مورد تخر  یاو سرقت آ یبدر خصوص جرم تخر  - سوال
 عنه )عنهم( ابالغ شود؟ یبه مشتک ینظر کارشناس

 یدادرس یینقانون آ 91صدر ماده  یحسب مورد، ممکن است در اجرا شدهیبارزش اموال تخر  یاارزش مال مسروقه  - پاسخ
جلب نظر  یا ینبا توافق طرف یا( یه)مستندات شکوائ یقانون توسط شاک ینهم 76ماده « پ»و بند  9912مصوب  یفریک

ارزش مال موضوع  یار،و در اعمال قانون مورد بحث، مع شود یینتع ییمقام قضا یصتشخ به یگریبه نحو د یاکارشناس 
 یا یباتهام، ارزش مال موضوع تخر  یماست هنگام تفه یهیدر زمان و مکان وقوع جرم است. بد شدهیبتخر  یاسرقت 
 .شود یدگیداشته باشد به آن رس یخصوص اعتراض ینچه متهم در اشود و چنان یمبه متهم ابالغ و تفه یدسرقت با
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 1699/57/59مورخ  7/99/806شماره  یمشورت یهنظر 

 :9911 یریبر قانون کاهش مجازات حبس تعز  یمبتن یافته ییرتغ یهابا توجه به مجازات - سوال

 یدگی؟در مرحله رس یااست  یبدر زمان تخر  ی،عمد یبارزش اموال در جرم تخر  یینمالک تع -9

 شده؟ یبارزش قسمت تخر  یاشده در مورد مجازات، کل اموال است  یینمالک تع -2

خسارت  یزانم یین، مالک تع9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  یکماده « ت»در اعمال مقررات بند  - پاسخ
رم به صاحب است که در زمان وقوع ج یانیز  یزانوارده، خسارت واردشده در زمان وقوع جرم است و منظور از خسارت، م

 بیو اگر کل مال تخر  شودیباشد، بر همان مبنا محاسبه م دهش یباز مال تخر  یاگر قسمت ینمال وارد شده است. بنابرا
 .شودیشده باشد، خسارت واردشده بر اساس کل مال در نظر گرفته م

 

 1699/53/99مورخ  7/99/399شماره  یمشورت یهنظر 

 9911مصوب  یریمجازات حبس تعز قانون کاهش  6با توجه به ماده 

کشور  یو خارج یداخل یتامن یهعل یممتهمان در جرا یرسا ییموثر متهم در کشف جرم و شناسا یمنظور از همکار  - 9 سوال
 ضرورت دارد؟ یهمکار  یجهآن که تحقق نت یااست و  یموثر بودن وصف همکار  ینا یاآ یست؟چ

در تبصره  «یو خارج یداخل یتامن یهعل یممتهمان در جرا یرسا ییمؤثر در کشف جرم و شناسا یاز همکار »منظور  - 9 پاسخ
 یکشف جرم و دسترس یلاست که موجب تسه یا، گفتار و رفتار صادقانه9911 یقانون مجازات اسالم 16ماده  یالحاق
بود ن یهمکار  ینکه اگر ا یبه نحو شود؛یجرم م ینشرکاء و معاون ساییشنا یاارتکاب جرم و  یلبه آثار، ادله و وسا ینمأمور 

 یرسا ییشناسا یامتهم در کشف جرم  یصرف همکار  یگرد یر. به تعبشدیم یرممکناساسًا غ یاکشف جرم با مشکل همراه و 
مله از ج یجهبه تحقق نت یازیالزامًا ن ی،نهاد ارفاق یناست و در استفاده از ا یکاف یمجازات و یقتعل یزمتهمان در تجو

 است. کنندهیدگیرس یبا قاض یو احراز مؤثر بودن همکار  یصو به هر حال تشخ یستمتهمان ن یگرد یریدستگ

موثر متهم به  یمجازات منوط به همکار  یاجرا یقکشور تعل یو خارج یداخل یتامن یهعل یمدر شروع به جرا یاآ - 2 سوال
 باشد؟یم یشده در صدور آن ماده قانون یادشرح 

به  یتبصره الحاق یلکشور ذ یو خارج یداخل یتامن یهعل یممجازات شروع به جرا یقحکم تعل ینکهبا توجه به ا - 2 پاسخ
 قیشده که تعل یادحکم مندرج در صدر تبصره  یجهشده است، در نت یانبه نحو اطالق ب 9911 یقانون مجازات اسالم 16ماده 
متهمان کرده است ناظر به شروع  یرسا ییمؤثر مرتکب در کشف جرم وشناسا یاز مجازات متهمان را منوط به همکار  یبخش
 .یستمذکور ن یمبه جرا

به شرح  7،6،6درجه  یریتعز  یمدر جرا یبتعق یقدادستان در صدور قرار تعل یاراخت یر،اخ یبا توجه به مقرره قانون - 9 سوال
از  یآن که اگر بخش یاباشد  یقاست که کل مجازات قابل تعل یصرفًا ناظر به حالت یفری،ک یقانون دادرس 69مذکور در ماده 

 است؟ یاریاخت ینچن رایباشد دادستان دا یققابل تعل یزآن ن

درجه شش، هفت و  یریتعز  یمناظر به جرا 9912 یفریک یدادرس یینقانون آ 69موضوع ماده  یبتعق یققرار تعل - 9 پاسخ
قانون مجازات  16ماده  یها و چون تبصره الحاقاز مجازات آن یباشد، نه قسمت یقها قابل تعلهشت است که کل مجازات آن

https://t.me/ekhtebar


 

11 

 

 گردآوری و تدوین امید سلطانی –مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 یهعل یمرا مجاز دانسته است، لذا متهمان جرا یوخارج یداخل یتامن یهعل یماز مجازات جرا یقسمت یقتعل 9911 یاسالم
 .شوندیموضوع ماده صدرالذکر نم یبتعق یقمشمول تعل یو خارج یداخل یتامن

کشور  یو خارج یداخل یتامن یه)شامل عل یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  6مندرج در ماده  یمدر جرا یاآ - 1 سوال
 حکم وجود دارد؟ یقبه تعو یدر حکم آن( امکان صدور رأ یاو  یکالهبردار    یعفت عموم یهعل

الحاق  9912 یقانون مجازات اسالم 16تبصره به ماده  یک 9911 یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  6طبق ماده  - 1 پاسخ
دور ص یقبه تعو یامندرج در آن تبصره است و اشاره یممجازات جرا یاجرا یقتبصره ناظر به امکان تعل ینشده است که ا

 یابه شرح بنده 9912 یقانون مجازات اسالم 16صدور حکم موضوع ماده  یقتعو یتندارد لذا ممنوع یمجرا ینحکم در ا
 است. یماده به قوت خود باق ینا یلذ

 

 1699/53/65مورخ  7/99/855شماره  یمشورت یهنظر 

 یگزینجا یست؟چ یقانون مجازات اسالم 96ماده  یمذکور در تبصره الحاق« مربوط یگزینجا»منظور از مجازات  - سوال
 ین؟دولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یقانون وصول برخ یدر موارد یا 96مواد مذکور در ماده  یاحبس 

، مجازات 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 96در تبصره ماده « مربوط یگزینمجازات جا»منظور از عبارت  - پاسخ
 ها حداکثر سه ماه حبس است.آن یاست که مجازات قانون یمیحبس جرا یگزینجا

 

 1699/57/58مورخ  7/99/779شماره  یمشورت یهنظر 

که ارزش مال  یبه شرط 771و  717،716،779سرقت موضوع مواد  یقانون مجازات اسالم یاصالح 911طبق ماده  - سوال
نانچه حال چ باشندیباشد قابل گذشت م یفرینباشد و سارق فاقد سابقه موثر ک یالر  یلیونم یستاز دو یشمسروقه ب

مرتکب جرم سرقت موضوع  یقاشد و در دوره تعلشده ب یقحبس تعل ینسال حبس محکوم و تمام ا 1قبال به تحمل  یشخص
 یر؟خ یا باشدیموثر م یفریسابقه ک یسابق دارا یقشخص با توجه به تعل ینا یامواد فوق شود آ

 ق،یپنج سال حبس است و در مدت تعل یقیتعل یتمحکوم یدر فرض استعالم که فرد به لحاظ ارتکاب جرم دارا - پاسخ
به محض  کهینشده است، با توجه به ا 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 911موضوع ماده  یهااز سرقت یکیمرتکب 

شمول آثار  یالزم برا یطدر صورت دارا بودن شرا شود،یم ااالجرلغو و مجازات الزم یتمحکوم یقتعل ید،ارتکاب جرم جد
نبوده و قابل گذشت محسوب  شدهیادن قانو 911مشمول ماده  یدجد یاول، جرم ارتکاب یتبر محکوم یفریک یتمحکوم

 .شودینم
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 1699/57/59مورخ  7/99/386شماره  یمشورت یهنظر 

ک از اکراه، ممس یقتل ناش یمجرا یابه طور مثال آ ییدرا احصاء فرما یریمستوجب حبس ابد تعز  یفرهایک یقمصاد - سوال
 شوند؟یمحسوب م یریمستوجب حبس ابد تعز  یمبار سوم از جمله جرا یزن و سرقت برا یدر قتل، ارتداد برا

به  یتبا عنا 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 266ماده « پ»اواًل، حبس ابد سرقت در مرتبه سوم موضوع بند  - پاسخ
 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  9ماده  7است و لذا مشمول تبصره  یماده مذکور، مجازات حد یحتصر 

 .یستن

 یقانون مجازات اسالم 96کننده در قتل )ماده اکراه یبودن مجازات حبس ابد برا یریتعز  یا یگذار در خصوص حدقانون ثانیًا،
 و شصت و یکصدنکرده است و لذا طبق اصل  یفتکل یینبه صراحت تع یممسک در قتل عمد یبرا یز( و ن9912مصوب 

مراجعه دادرس به منابع معتبر  ی،قانون مجازات اسالم 221ماده  ظو با لحا یرانا یاسالم یجمهور  یهفتم قانون اساس
 اداره کل خارج است. ینا یفاست که از وظا یمعتبر ضرور  یفتاو یا یاسالم

 

 1699/57/53مورخ  7/99/816شماره  یمشورت یهنظر 

 یینقانون آ 169 یا 112اعمال ماده  یچنانچه در راستا یقانون مجازات اسالم 96ماده  یبا توجه به تبصره الحاق - سوال
عمال ا یاآ یابد یلروز حبس تقل یکبه کمتر از نود و  یفمجازات مورد حکم قرار داده شده پس از تخف یزانم یفریک یدادرس

 الزم است؟ یقانون مجازات اسالم 96تبصره ماده 

قانون  96ر تبصره ماده مذکور د «یابدیم یفکه به موجب آن مجازات تخف یمقررات یرسا یا»با توجه به عبارت  - پاسخ
مجازات حبس  یزانم یفریک یدادرس یینقانون آ 169 یا 112اعمال مواد  یچه در راستاچنان 9911 یاصالح یمجازات اسالم

 است. یقانون صدرالذکر ضرور  96اعمال تبصره ماده  یابد،ک رو کاهش یبه کمتر از نود و  یفپس از اعمال تخف

 

 1699/57/98مورخ  7/99/997شماره  یمشورت یهنظر 

 یبه تحمل دو سال حبس، رد مال و جزا یربه اتهام انتقال مال غ  یبه موجب دادنامه قطع 9919در سال  یشخص - سوال
، 9911مصوب  یریشدن قانون کاهش مجازات حبس تعز  ییمحکوم شده است. با اجرا یالر  یلیونبه مبلغ پانصد م ینقد
و ماده  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  99ماده  یلذ بصرهو ت 2پرونده را جهت اعمال ماده  یفریاحکام ک یاجرا یقاض
وقوع جرم،  یخبه تار  یتارسال کرده است. با عنا یبه دادگاه صادرکننده حکم قطع 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91
 حداقل مجازات حبس است؟ ییندادگاه مکلف به تع یاآ

است  یافتهن یلجرم تقل ی، مجازات قانون9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 96( به ماده 9911) یالحاق در تبصره - پاسخ
 91ماده « ب»اعمال مقررات بند  یبرا یمطابق قانون حاکم، موجب یاز حداقل مجازات قانون یشحبس ب یینتع یهعدم توج

 یست؛( نیاز حداقل مجازات قانون یشحبس ب یینتع یهث )عدم توجیح ینصرفًا از ا 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم
 یری،االجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز که پس از الزم ییهاپرونده یهتبصره در کل ینمقررات ا یترعا یکنل

نباشد،  یشترب 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 97که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده  یراست. بزه انتقال مال غ یهالرعاالزم
حبس موضوع تبصره  یلو مشمول تقل شودیقابل گذشت محسوب م یقانون مجازات اسالم 9911 یاصالح 911طبق ماده 
اده م« ب»مشمول بند  یثح یناز ا سوالاست؛ لذا با اخف بودن قانون الحق نسبت به قانون سابق، فرض  یرالذکرماده اخ
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 عنیی کند؛یرا با لحاظ مقررات تبصره صدرالذکر صادر م یذکور، حکم اصالحبند م یقانون صدرالذکر است و دادگاه در اجرا 91
 است. یهالرعاالزم یزن سوالتبصره در فرض  ینمفاد ا

 

 1699/57/98مورخ  7/99/1538شماره  یمشورت یهنظر 

مجازات  یکمختلف نباشد فقط  یارتکاب یمهرگاه جرا یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  92ماده « الف»مطابق بند  - سوال
مختلف ذکر شده  یمتعدد جرا یماده که برا ینمطابق ضوابط مقرر در ا تواندیصورت دادگاه م ینو در ا شودیم یینتع

از سه جرم نباشد،  یشب یارتکاب یممختلف هرگاه جرا یمدر مورد جرا ،ماده مذکور« ب»کند و مطابق بند  یدمجازات را تشد
مثل سرقت  یمیجرا یااست. آ یحداقل و حداکثر مجازات مقرر قانون یانگیناز م یشترب یماز آن جرا یکحداقل مجازات هر 

اموال  یبتخر  یا یب عادیمثل تخر  یمیجرا یاو  برییبو ج زنییفشبانه، ک یا یعموم یهامقرون به آزار، سرقت از مکان
« ب»مختلف و مشمول بند  یماز نوع جرا کهینا یا شوندیقانون مرقوم م 92ماده « الف»شمول بند از نوع مشابه و م ی،عموم
 ماده هستند؟ ینهم

 شوند؛یشناخته م« عنوان مجرمانه واحد»و متفاوت بودن مجازات، تحت  یکه به رغم تعدد عنصر قانون یمیجرا - پاسخ
شمول و م شوندیمحسوب م یرمختلفغ یمها استناد شده است، جراکه در استعالم به آن یبانواع تخر  یا مانند انواع سرقت

 هستند. اسالمیقانون مجازات  9911 یاصالح 991ماده « الف»بند 

 

 1699/58/18موره  7/99/808شماره  یمشورت یهنظر 

درجه بزه  یینتع یبرا کند،یرا مطرح م یخانوادگ یهاعکس یرنظ یاموال یبتخر  یتشکا یکه شاک یدر موارد - سوال
 عمل کرد؟ یدشده است، چگونه با یباز ارزش مال تخر  یکه تابع یبتخر 

منقول متعلق  یاءاش یعمد یبدر خصوص تخر  9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 766مستفاد از ماده  - پاسخ
 یهاعکس یرنظ یاییاست که اش ینا 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  یکماده « ث»و لحاظ بند  یگریبه د

 یرالذکرقانون اخ یکماده « ث»بند  یقندارد از شمول مصاد یها صرفْا جنبه مادآن یباز تخر  یکه خسارت ناش یخانوادگ
قانون صدرالذکر با لحاظ تبصره  766مزبور مطابق مقررات مذکور در ماده  یایاش یعمد یبخارج بوده و در خصوص تخر 

 .شودیمجازات م یینتع 9911مصوب  یقانون مجازات اسالم 911به ماده  یقالحا
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 1699/58/96مورخ  7/99/1996شماره  یمشورت یهنظر 

ومان ت یلیونم یستب یررا سرقت مطرح کرده و ارزش اموال ز  یتشخص ناشناس شکا یهعل یشاک یدر پرونده ا - الف - سوال
 صادر کرد؟ یدبا یچه قرار  ی،شاک یتاست در فرض رضا

 یلو به دل کندیعنه را مشخص م یمشتک یبا مشخصات ناقص )نام و نام خانوادگ یشخص یهعل یشاک یدر پرونده ا - ب
ومان ت یلیونم یستب یرز  یزو ارزش اموال ن کندیسرقت م یتتوان اخذ کرد( اعالم شکا یرا نم یفریسوابق ک یتشابه اسم

 شود؟صادر  یدبا یچه قرار  یاست. در صورت اعالم گذشت شاک

 یفریک یدادرس یینقانون آ 92آن و ماده  یکو تبصره  9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 911به ماده  یتبا عنا -الف - پاسخ
رط ش یو عدم گذشت و یشاک یتمتهم( شکا ییعدم شناسا یا ییقابل گذشت )صرف نظر از شناسا یم، در جرا9912مصوب 

« ب»( مطابق بندیسؤال )وقوع جرم قابل گذشت و گذشت شاک ضدر فر یناست بنابرا یدگیو رس یبشروع و ادامه تعق
 صادر شود. یبتعق یقرار موقوف یدبا 9912 یفریک یدادرس یینقانون آ 99ماده 

است و سرقت اشاره  یمقابل گذشت بودن جرا یر، اصل بر غ9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 919با توجه به ماده  - ب
مقرر  یطبه شرط احراز شرا 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 911ده در فرض استعالم با فرض وقوع با توجه به ماده ش

است  یالر  یلیونم یستسؤال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دو ضو لذا در فر شودیماده قابل گذشت محسوب م یندر ا
 یفریک یدادرس یینقانون آ 911به ماده  یتنامشخص است، با عنا یو یفریگذشت کرده است، اما متهم و سابقه ک یو شاک

 ایاز منع  ییمرجع قضا ییو نوع صدور قرار نها یفیتو ک یابدیادامه م یمقدمات یقاتو تحق یفریک یبتعق 9912مصوب 
 پرونده است. یادله و محتوا یتابع اقتضا یرهو غ یبتعق یموقوف

 

 1699/58/18مورخ  7/99/809شماره  یمشورت یهنظر 

مدارک  یرنظ یاارزش اموال مسروقه یین، در مورد تع9911مصوب  یریبا توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعز  - سوال
 عمل شود؟ یداشخاص چگونه با

قانون  911بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده  یقابل گذشت بودن بزه سرقت و حصر  یربا توجه به اصل غ - پاسخ
 یثشرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از ح یادشده، یاصالح 911که در ماده  ینو لحاظ ا 9911 یاصالح یمجازات اسالم

 ییناسامدارک ش یرنظ یاییرا داشته باشد و در خصوص اش الیم یارزش گذار  یتاست که قابل یایینصاب، ناظر بر اش یینتع
الذکر قانون فوق 911موضوع منصرف از ماده  باشد،یها نمآن یعرف یها صرفًا بر اساس ارزش مالارزش آن یینکه تع یشخاصا

 .شودیقابل گذشت محسوب م یرمزبور غ یایبوده و بزه سرقت اش
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 1699/8/90مورخ  7/99/835شماره  یمشورت یهنظر 

 یینمعاونت در جرم مجازات تع یها براکه در آن یخاص قانون یقمصاد یقانون مجازات اسالم 626مطابق ماده  - سوال
)معاونت کارکنان  یراتکتاب تعز  یقانون مجازات اسالم 619ماده  2از جمله تبصره  یدر موارد یکنشده بود نسخ شد؛ ل

مطرح  سوال ینقانون  ا ینهم 691) معاون شخص را رها کند( و 161( و مواد  619و  612موضوع مواد  یمدولت در جرا
ا  626خاص مد نظر قانونگذار بوده و لذا مشمول شامل ماده  یانگار جرم کهینا یاموارد مذکور نسخ شده  یاکه آ شودیم
 شود؟ینم

است که  ین، ا9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91در ماده  «ینعناو ینتحت هم»منظور از عبارت  - پاسخ
و  619ماده  2مجازات کرده باشد که شامل جرم موضوع تبصره  یینتع ینعناو ینمعاونت در جرم تحت هم یگذار براقانون
نظر بر  گفته،یشقانون پ 161در خصوص ماده  یکن. لشودیم نیز 9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 691ماده 

معاونت، لذا از شمول  یااز نوع مباشرت باشد  کهیننظر از ا رفتار است؛ صرف یمجازات برا یانگذار در مقام بقانون کهینا
 خارج است. 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91ماده 

 

 1699/58/93مورخ  7/99/1580شماره  یمشورت یهنظر 

 یها براکه در آن یخاص قانون یقمجازات مصاد 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91مطابق ماده  - سوال
 :شودیشده است نسخ م یینمجازات تع ینعناو ینشروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت هم

شخص ثالث  یاجبار  یمهقانون ب 79در ماده  یمهمجازات شروع به جرم انجام اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت از ب یاآ -9
 شود؟ینسخ م 9911مصوب 

 وجود دارد؟ یطرح اتهام مذکور تحت عنوان شروع به کالهبردار  امکان یادر صورت نسخ، آ -2

که در  یخاص قانون یق، تمام مصاد9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91به نص ماده  یتبا عنا -9 - پاسخ
شده است، نسخ شده است؛  یینمجازات تع ینعناو ینشروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت هم یها براآن

خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  یاجبار  یمهقانون ب 79در فرض استعالم )شروع به جرم مذکور در ماده  ینبنابرا
مطابق  یزکرده است ن یینشروع به جرم، مجازات تع ی( که قباًل به طور خاص برا9911مصوب  یهنقل یلاز وسا یحوادث ناش

 .شودیرفتار م 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 922شروع جرم مذکور در ماده  مقررات عام مربوط به

خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث  یاجبار  یمهقانون ب 79رفتار مذکور در ماده  یمقنن برا کهیننظر به ا -2
مشمول  یزن یجرم ینوع به چنشر یندر نظر گرفته است، بنابرا یمجازات خاص 9911مصوب سال  یهنقل یلاز وسا یناش

 با لحاظ ماده مذکور است. 9912مصوب  یشروع به جرم مقرر در قانون مجازات اسالم یعمومات قانون

 

 

 

 

 

https://t.me/ekhtebar


 

15 

 

 گردآوری و تدوین امید سلطانی –مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 1699/58/97مورخ  7/99/1595شماره  یمشورت یهنظر 

، 9911از اطفال و نوجوانان مصوب  یتاز قانون حما یهمگ 91ماده  7و  1 یو بندها 1ماده « ث»و « ت» یدر بندها - سوال
 یتبر ممنوع یمبن 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم  71شده است، با وجود ماده  بینییشدرجه هشت پ یریحبس تعز 
 یفتخف یدر راستا یااز اطفال و نوجوانان بدوًا  یتحما انونق یاجرا یمحاکم در راستا یادرجه هشت، آ یریحبس تعز 

 درجه هشت را دارند؟ یریمجازات مجوز صدور حبس تعز 

از  یقانون وصول برخ 9ماده  9از بند  «یاروز حبس و  یکحداکثر مجازات کمتر از نود و »با توجه به حذف عبارت  - پاسخ
 میی، جرا9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91به موجب ماده  ین،دولت و مصرف آن در موارد مع یدرآمدها

درجه هشت(، از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان  تعزیریها تا سه ماه حبس است )حبس آن یکه مجازات قانون
به  21/91/9911مورخ  617شماره  یهوحدت رو یو رأ 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 76و  71طبق مواد  یمجرا ینا

 یدرجه هشت توسط دادگاه در اجرا یریحبس تعز  یینتع یزلذا در فرض سؤال ن شوند؛یحبس محکوم م یگزینمجازات جا
 .یستن یزجا« مجازات یفتخف»با اعمال  یاو  9911از اطفال و نوجوانان مصوب  یتقانون حما

)که در  9911از اطفال و نوجوانان مصوب  یتقانون حما 91ماده  7و  1 یو بندها 1ماده « ث»در بند  کهینبا توجه به ا البته
به جز  تواندیآمده است؛ لذا دادگاه م« درجه هشت یهااز مجازات یکیبه »بندها اشاره شده است(، عبارت  یناستعالم به ا

 کند یینو شالق درجه هشت( را تع ینقد یهشت )جزا درجهمجازات  یگرحبس درجه هشت انواع د

 

 1699/59/59مورخ  7/99/1900شماره  یمشورت یهنظر 

مجازات با  یداعمال مقررات ناظر بر تشد یوهش یگراعمال مقررات تعدد و تکرار جرم با همد یطدر صورت تحقق شرا - سوال
 یست؟چ یریتوجه به قانون کاهش مجازات حبس تعز 

تعدد و تکرار که هر دو حکم مقنن است، وجود  یعنیمجازات  یدکنندهکه دو عامل تشد یدر فرض یری،تعز  یمدر جرا - پاسخ
قانون مجازات  991مجازات مرتکب لحاظ شود. ابتدا مجازات مرتکب بر اساس مقررات ماده  یینهر دو عامل در تع یددارد، با
بر اساس ماده  شدهیینو سپس مجازات تع یین( تعیریحبس تعز  مجازاتقانون کاهش  92)ماده  9911 یاصالح یاسالم
که در دو ماده  «چهارمیکتا  یاز حداکثر مجازات مقرر قانون یشب»و با توجه به عبارت  شودیم یدتشد 9911 یاصالح 996

 چهارمیکبه اضافه  ازاتاز حداکثر مج یشمجازات با لحاظ هر دو عامل مشدده )تعدد و تکرار( ب یدآمده است، تشد یادشده
 آن نخواهد بود.
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 1699/59/56مورخ  7/99/1197شماره  یمشورت یهنظر 

 یفجهات تخف تواندیدادگاه  م یزدر مورد تعدد جرم ن 9961مصوب  یقانون مجازات اسالم 22ماده  2مطابق تبصره  - سوال
 کند. یترا رعا

جهات اعمال  یامسکوت گذاشته شده است، آ 9912مصوب سال  یتبصره مذکور در قانون مجازات اسالم کهینبا توجه به ا -
 است؟ یرپذدر مورد تعدد جرم امکان یفتخف

جرم واحد و  ینب یفدر نحوه اعمال تخف 9911مصوب  یریدر قانون کاهش مجازات حبس تعز  کهینبا توجه به ا - پاسخ
قانون مجازات  96موضوع ماده  یفنشده است، لذا در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخف بینییشپ یمتعدد تفاوت

( مطابق 9911 ی)اصالح یقانون مجازات اسالم 991ماده  «خ»با توجه به بند  یماز جرا یک، مجازات هر 9912مصوب  یاسالم
 .شودیم یین( تع9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  7قانون )موضوع ماده  ینا یاصالح 96ماده 

 

 1699/59/18مورخ  7/99/1971شماره  یمشورت یهنظر 

دولت  یاز درآمدها یقانون وصول برخ 9ماده  9و  2و  9 یدر بندها یمجرا یبرا ینقد یمجازات جزا یینتع یاآ - 9 سوال
 رییرا تغ یمجرا یریدرجه تعز  یحبس مثل تصرف عدوان یگزینبه عنوان مجازات جا یادر امانت و  یانتبدل از حبس مثل خ

 یر؟خ یا دهدیم

و بند  9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 626به ماده  یتبا عنا یموضوع تخلفات رانندگ یریاواًل، مجازات تعز  - 9 پاسخ
 یبا اصالحات و الحاقات بعد 9969مصوب  یندولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یقانون وصول برخ یکماده  یک

درجه  یینو مالک تع شودیمحسوب مبند  ینمشمول ا یمجرا یمذکور، مجازات قانون ینقد یبند است و جزا ینمشمول ا
 خواهد بود. یدگیرس یمرجع صالح برا یصمربوطه و تشخ یمجرا

 9969مصوب  یندولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یوصول برخ 9ماده  2مشمول بند  یمدر خصوص جرا ثانیًا،
 یدادگاه، مجازات قانون یتاست، مالک درجه جرم و صالح یرمخ ینقد یجزا یااز سه ماه  یشحبس ب یینکه دادگاه به تع

 بند. ینموضوع ا یاریجرم است نه مجازات اخت

 یا یاداد یتآن در صالح یمقدمات یقاتتحق یااست آ یریاز مجازات تعز  یچه درجه یدر امانت دارا یانتبزه خ - 2 سوال
گردد  نییچگونه تع یدو نوع آن با یوارده به شاک یانصادره بدون در نظر گرفتن ضرر و ز  یفریک ینبازپرس بوده و مبلغ تأم

 ارسال شود؟ یک یادو  یفریبه دادگاه ک یدپرونده با یفرخواستو در صورت صدور ک

 یلمشمول صدر و ذ 9961( مصوب یرات )تعز یقانون مجازات اسالم 761در امانت موضوع ماده  یانتاواًل، بزه خ - 2 پاسخ
ماه  یجدهوصف، مجازات قانون آن سه ماه تا ه یناست و با ا 9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  99ماده 

ماده، درجه شش محسوب  ینا 2و تبصره  9912مصوب  سالمیقانون مجازات ا 91ماده  یبندحبس است که با لحاظ درجه
مستوجب  یمجرا یر) در غ 9912مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 12مذکور در ماده  یشود و لذا مشمول استثنا یم

ه ک تاس یاراتیو اخت یفتمام وظا یدارا یزقانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان ن ین( ا912مقرر در ماده ) یهامجازات
در  یانتجرم خ یمقدمات یقاتدر صورت کمبود بازپرس، ارجاع امر تحق ینبنابرا شود؛یشده است( م یینبازپرس تع یبرا

 بالمانع است. یارامانت به داد
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متهم،  یتو وضع یتپرونده، شخص یاتبا توجه به محتو یفریک ینقرار تأم یزاننوع و م ییندر فرض استعالم، تع ثانیًا،
 9912مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 211و  291مذکور در مواد  یارهایاز جرم و ... و لحاظ مع یناش یانضرر و ز  یزانم

 کننده است. یدگیرس یبا قاض

 یدادرس یینقانون آ 912مذکور در ماده  یمدر امانت مشمول جرا یانتمذکور در بند اواًل، مجازات جرم خ پاسختوجه به  ثالثًا،
 دو است. یفریدادگاه ک یتدر صالح گفته،یشقانون پ 919به آن با توجه به ماده  یدگینبوده و رس یفریک

 یادادسرا  یتآن در صالح یمقدمات یقاتتحق یااست آ یریاز مجازات تعز  یچه درجه یدارا یعدوانبزه تصرف  - 9 سوال
گونه چ یدو نوع آن با یوارده به شاک یانصادره بدون در نظرگرفتن ضرر و ز  یندادگاه بوده و مبلغ تأم یممستق یتصالح

 گردد؟ یینتع

که امالک و  یدر موارد 9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 711موضوع ماده  یاواًل، بزه تصرف عدوان - 9 پاسخ
قابل گذشت و  9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  99باشد، طبق ماده  یمتعلق به اشخاص خصوص یاراض

جرم است که در  یانونمجازات ق یافته،یلمجازات تقل ینماده است و هم ینمجازات حبس موضوع تبصره ا یلمشمول تقل
قانون  911جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده  9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91ماده  یهاانطباق آن با شاخص

از سه  یشمجازات ب ییندادگاه به تع یارو اخت شودیدر دادگاه مطرح م یمبه طور مستق 9912مصوب  یفریک یدادرس یینآ
مصوب  یندولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها یقانون وصول برخ 9ماده  2بند  یدر اجرا ینقد یجزا یاماه حبس 

مرجع  یت)درجه پنج( شود، در صالح ینقد یجزا یینبه تع یکه ممکن است منته یبا اصالحات و الحاقات بعد 9969
 ندارد. یریکننده تأث یدگیرس

 یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  99از شمول ماده  یو عموم ینسبت به اموال دولت یبه بزه تصرف عدوان یدگیرس ثانیًا،
ماه تا  یک)  9961( مصوب یرات )تعز  یقانون مجازات اسالم 711خارج است و با توجه به مجازات آن در ماده  9911مصوب 

 ینبرابنا شود،یآن، درجه شش محسوب م 2و تبصره  9912مصوب  میقانون مجازات اسال 91سال حبس( و لحاظ ماده  یک
 .ردپذییانجام م یفریبه بزه مزبور در دادگاه ک یدگیرس یفرخواستدر دادسرا و صدور ک یمقدمات یقاتپس از انجام تحق

 است. یسؤال منتف ینبه ا سؤال دوم، پاسخ یاً پاسخ ثانبا توجه به  ثالثًا،
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 1699/59/19مورخ  7/99/1936شماره  یمشورت یهنظر 

 761را به استناد ماده  یشخص ی، چنانچه دادگاه بدو9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز با توجه به  - سوال
احکام جهت اعمال قانون کاهش مجازات  یاجرا یبه دو سال حبس محکوم کرده باشد، سپس قاض یقانون مجازات اسالم

 هینکا یادر حکم را نصف کند؛ و  یدجازات مقم یددادگاه با آیاارسال کند،  یدنظرپرونده را  به دادگاه تجد یری،حبس تعز 
 کند. یلتبد ینقد یدر قانون را نصف  و نصف را به جزا یدحداقل مق

مجازات »حداقل و حداکثر  یل، تقل9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  99اواًل، موضوع تبصره ماده  - پاسخ
 حبس به نصف است؛ و نه مجازات مذکور در حکم. «یقانون

اده در امانت موضوع م یانتاز بابت ارتکاب خ گفته،یشاالجرا شدن قانون پاز الزم یشدر فرض استعالم که شخص پ ثانیًا،
کننده حکم محکوم شده است، دادگاه صادر یبه دوسال حبس قطع 9961( مصوب یرات )تعز یقانون مجازات اسالم 761
 یجدهحبس را در محدوده قانون )سه ماه تا ه یزان، م9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91ماده « ب»در اعمال بند  یقطع

از  یقانون وصول برخ 9ماده  2وفق بند  ینقد یجزا یااز سه ماه و  یشمجازات حبس ب یینو در تع کندیم یینماه( تع
 مختار است. یبا اصالحات و الحاقات بعد 9969مصوب  یندولت و مصرف آن در موارد مع یدرآمدها

 

 1699/59/96مورخ  7/99/1659شماره  یمشورت یهنظر 

م عد ینکند و مدع یتوقوع جرم شکا یخسال از تار  یکقابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت  یریتعز  یمدر جرا - سوال
ب( اثبات عدم اطالع از وقوع  یر؟خ یا باشدیوقوع جرم  م یخاز تار  یاصل بر اطالع شاک یااطالع از وقوع جرم باشد الف( آ

 یرداز وقوع جرم را بپذ یعدم اطالع شاک یادعا تواندیم یکه قاض مواردی سوالاست؟ پ( در فرض  یجرم برعهده چه کس
بودن  یارخارج از اخت یلبه دل یاتحت سلطه بودن متهم  یموارد حصر  9912مصوب  یاز قانون مجازات اسالم 917وفق ماده 

 یر؟خ یا باشدیم تیمتهم از طرح شکا

شده که ارزش ملک در آن سال  یمرتکب کالهبردار  9967در سال  یفرد 9911/1/1مورخ  9111/791عدول از استعالم  ضمن
اقدام به طرح  9911 یاطالع از وقوع جرم داشته و در آذر ماه سال جار  یخازآن تار  یتومان است شاک یلیونکمتر از صد م

موضوع  9911/2/29مصوب  یریاز قانون کاهش مجازات حبس تعز  99وفق ماده  یاالف( آکرده است.  یکالهبردار  یتشکا
امر که  ینا یبررس یشده است؟ ب( برا یاز قانون مجازات اسالم 917موضوع ماده  یتمشمول مرور زمان طرح شکا

مالک  یتدر زمان طرح شکا یاشده است ارزش ملک در زمان وقوع جرم مالک است  یتمشمول مرور زمان شکا یکالهبردار 
 باشد؟می

از وقوع جرم مطلع شده که با لحاظ  یدر زمان داردیدر جرم قابل گذشت اظهار م یدر فرض سؤال که شاک - الف و ب - پاسخ
قانون مجازات  917موضوع ماده  یتبه متهم مشمول مرور زمان شکا یو اعالم جرم، بزه انتساب یاطالع و ی  فاصله زمان

ا ر یبه محض ارتکاب آن است؛ ناف یااطالع از وقوع جرم در گذشته و  رمنک یو در واقع شاک باشدینم 9912وب مص یاسالم
د که باش یاز زمان یشپ یخیدر تار  یشمول مرور زمان به واسطه علم و اطالع شاک یاست و لذا چنانچه متهم مدع یکاف ینف

 آن را اثبات کند. یداقدام خود را بر آن مبنا قرار داده است، با یشاک

است  ی، حصر 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 917از وقوع بزه مذکور در ماده  یکننده عدم اطالع شاک یهموارد توج - پ
 کننده است. یدگیرس یدو عذر با قاض ینا یقمصاد یصو تشخ
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 1699/59/93مورخ  7/99/1631شماره  یمشورت یهنظر 

قابل گذشت  یرغ یماز جرا یآن برخ 99که طبق ماده  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  االجرا شدنبا توجه به الزم - سوال
 یفریک یدادرس یینقانون آ 71ماده « ب»قابل گذشت مطابق بند  یرشده است اگر جرم غ یلبه جرم قابل گذشت تبد یریتعز 

 احکام ارسال شود. یبه اجرا وشده باشد  یبه حکم قطع یو منته یبشروع به تعق

 است؟ یبه گذشت شاک یازاجرا ن یموقوف یبرا ینکها یااجرا صادر شود  یقرار موقوف یستیبا آیا

 یصوصخ یشاک یاز سو یتقابل گذشت صرفًا با اعالم جرم و بدون طرح شکا یرجرم غ یبدر فرض استعالم که تعق - پاسخ
، 9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 911صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبًا مطابق ماده  یقطع یرأ یتاً آغاز و نها

 یفریک یدادرس یینقانون آ 111شده است، از موارد شمول ماده  یلتبد« جرم قابل گذشت»به « قابل گذشت یرغ»جرم  ینا
 .کندیحکم صادر م یاجرا یاحکام قرار موقوف یاجرا یاست و قاض 9912مصوب 

 

 1699/59/99مورخ  7/99/1683شماره  یمشورت یهنظر 

ا ب یبمانند تخر  یمیاز شعبات دادسرا در مورد جرا یبرخ یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  یببا توجه به تصو - سوال
 یکماده « ت»که مطابق بند  یکنند  در حال یحل اختالف صادر م یبه شورا یتخسارت، قرار عدم صالح یزانتوجه به م

ا ت ینقد یاست، جزا یالر  یلیونم یکصدآن کمتر از  خسارتکه  یبمجازات بزه تخر  یری،قانون کاهش مجازات حبس تعز 
ن آ یمشورت یهنظر  ییداست دستور فرما یاست. مستدع ینسب ینقد یدو برابر معادل خسارت است که مصداق بارز جزا

 اداره محترم اعالم گردد.

 یقاتاست که انجام تحق ینا ی، اصل کل9912مصوب  یفریک یدادرس ینقانون آئ 12و  61، 22واد با توجه به م - اوالً  - پاسخ
د. شده باش یحکه در قانون استثناء و به آن تصر  ینمگر ا یرد؛در دادسرا صورت پذ یدباجرائم  یهدرخصوص کل یمقدمات
 یزجرائم ن ریقابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سا یماً که مستق یجرائم بکه متهم عالوه بر ارتکا یدر صورت ین،بنابرا

گردد،  یدگیتوأمان رس یدکه به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم با یادشدهقانون  999صورت با لحاظ ماده  ینباشد، در ا
 .یردجرائم توسط دادسرا انجام پذ یهنسبت به کل یمقدمات یقاتانجام تحق

مجازات  یکه جرم فقط دارا یاست و در موارد ینسب ینقد یدر فرض سؤال صرفًا جزا یعمد یبمجازات بزه تخر  - ثانیاً 
 91ماده  9تبصره  یرو لحاظ قسمت اخ 9917/1/21مورخ  619شماره  یهوحدت رو یاست، با توجه به رأ ینسب ینقد یجزا

 یبه آن در شورا یدگیرس جهت یو موجب قانون شودمی، جرم درجه هفت محسوب 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم
 حل اختالف وجود ندارد.
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 1699/15/53مورخ  7/99/1696شماره  یمشورت یهنظر 

تعدد جرم  یارتکاب یمکه جرا یدر صورت یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  92مطابق ماده  کهینالف: نظر به ا - سوال
 یصتشخ یارمالک و مع -9که :  یید. حال با توجه به مقرره مذکور اعالم بفرماشودیم یینمجازات تع یکختلف نباشد، صرفًا م

قانون  991ماده « الف»شده و مطابق بند  یکالهبردار  قرهمرتکب سه ف یکه شخص یدر فرض -2 یست؟جرائم مشابه چ
معادل مجموع اموال  یاآ شودیچگونه برآورده م ینقد یجزا یزانمورد م ینشود، در ا یینمجازات تع یک یدصرفًا با یادشده

 ینقد یکه جزاینجرم؟ با توجه به ا یکصرفًا معادل مال برده شده در  یاخواهد بود  یبرده شده در سه فقره کالهبردار 
قانون کاهش مجازات  99ده کند. ب: با توجه به تبصره ما یینمجازات تع یک یدطبق مقرره مذکور با یمجازات بوده و قاض

 یلدر خصوص جرائم قابل گذشت به نصف تقل 6تا  1درجه  یریحبس تعز  یهاکه حداقل و حداکثر مجازات یریحبس تعز 
 یحداقل مجازات قانون یینملزم به تع یه،در صورت نداشتن توج یهمان قانون، قاض 2مطابق تبصره ماده  یو از طرف یابدیم

به  یددر امانت با یانتمثل خ یروز جرائم یکشده حبس کمتر از نود و  یاداز قانون  7ق تبصره مطاب یگراست و از طرف د
انطباق ندارد چون در  یاسالم ازاتقانون مج 76و  77و  71از مواد  یک یچبا ه یگزینجا ینشود ا یلحبس تبد یگزینجا
کدام  یچمشمول ه یادشدهسال است که مثال  یکسه ماه، شش ماه و  یببه ترت یمواد، مالک حداکثر مجازات قانون ینا

 .ییدبفرما یحخصوص توض ین. در اباشدینم

جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد  یکارتکاب  -: شوندیمحسوب م مختلفیرغ یمجرا یردر موارد ز  -9 - اسخپ
ها، تحت عنوان ودن مجازاتو متفاوت ب یرغم تعدد عنصر قانونکه به یمیجرا -ماده مشخص.  یکمنطبق با  یهاسرقت

که در قانون مقرر  یوهمختلف، صدور چک بالمحل به هر ش اسنادمتعدد، جعل  یهامانند سرقت شوند؛یمجرم واحد شناخته 
فروش، صادرات، واردات و  ی،ها واحد است؛ مانند حمل، نگهدار متعدد مجرمانه که موضوع آن یرفتارها -شده است. 

چند  یادو  -از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.  یافتدر  یزاتتجه ی،واحد، مشروبات الکل ساخت مواد مخدر از نوع
 گریکه مجازات جرم د یمیارتکاب جرا -شده است.  بینییشها مجازات پآن یذکر و برا یماده قانون یکرفتار مجرمانه که در 

 یکه مجازات کالهبردار  یمیو جرا یمانند کالهبردار  شود؛یممحسوب  یگریطبق قانون جرم د یاها مقرر شده است درباره آن
جرم. ضمنًا  یکشروع، معاونت و مباشرت در  -. شودیمحسوب م یطبق قانون کالهبردار  یاها مقرر شده است و آن درباره

 یأته 96/9/9966مورخ  721شماره  یرأ یلکشور از قب عالییواند یهوحدت رو یرأ یاکه به موجب نص خاص  یدر موارد
مقرر شده باشد  یفوق احکام خاص معیارهایکشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خالف ضوابط و  عالییواند یعموم

مختلف محسوب  یرغ یمپاسخ، جرا 2به بند  یتشده در استعالم با عنااشاره یهابزه ین. بنابراشودیعمل م یببه همان ترت
شده در آن که مال برده یبر اساس بزه ینقد یفقره جزا یکمتعدد، صرفًا  هاییدر صورت ارتکاب کالهبردار  -2. شوندیم

 یاصالح یقانون مجازات اسالم 991ماده « الف»اواًل، به صراحت بند  یراز  شود؛یم ییناست، تع یشترب یمجرا یگربه د نسبت
 ز مجازاتا ییکه جز  یشترب ینقد یجزا ینبنابرا شود؛یم یینجازات تعم یکمختلف نباشد، فقط  یارتکاب یم، هرگاه جرا9911

، در «که اخذ کرده است یمعادل مال ینقد یپرداخت جزا»عبارت  یًا،ثان یست؛ن خارجمقرره  یناست، از شمول ا یکالهبردار 
ناظر بر ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف  9976مصوب  یارتشا، اختالس و کالهبردار  ینمجازات مرتکب یدقانون تشد یکماده 

 یهدر کل 9911 یالحاق یقانون مجازات اسالم 96اواًل، مقررات تبصره ماده  -9از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است. 
 یهالرعاالزم است، یدگیدر حال رس 9911مصوب  یریاالجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعز که پس از الزم ییهاپرونده

 یاماده  ینمقررات ا یچنانچه در اجرا»که به موجب آن  9911 یالحاق یقانون مجازات اسالم 96تبصره ماده  یًا،است. ثان
 زینیگروز صادر شود، به مجازات جا یکحکم به حبس کمتر از نود و  یابد،یم یفکه به موجب آن مجازات تخف یمقررات یرسا

 یونبا مجازات قان یعمد یمجرا یحبس برا یگزینمجازات جا یینتع یتعنوان قانون الحق، ممنوعبه  ،«شودیم یلمربوط تبد
مرتکب  کهیدر صورت ینکرده است و بنابرا یرا نسخ ضمن یمجازات اسالم انونق 69حبس مذکور در ماده  سالیکاز  یشب

درجه هشت  یریبه حبس تعز  یفحبس با برخوردار شدن از دو درجه تخف سالیکاز  یشب یبا مجازات قانون یجرم عمد
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 یگزینجا تعیینملزم به  9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  7محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 
باشد، حسب  نیروز حبس و حداقل آن کمتر از ا یکاز نود و  یشجرم ب یحبس است. ثالثًا، چنانچه حداکثر مجازات قانون

از  یقانون وصول برخ 9ماده  2مشمول بند  یاو  یقانون مجازات اسالم 76و  77مشمول مواد  تواندیمورد موضوع م
از سه ماه  یشاست به ب یردادگاه مخ یرباشد؛ که در صورت اخ 9969مصوب  عیندولت و مصرف آن در موارد م یدرآمدها
 9916و  9916 یها)که در سال 9917قانون بودجه سال  یوستپ ییات قضامطابق جدول تعرفه خدم ینقد یجزا یاحبس و 

 نکرده است( حکم صادر کند. ییرتغ یزن 9911و 

 

 1699/15/57مورخ  7/99/1690شماره  یمشورت یهنظر 

 یراتقانون تعز  771و  717، 716، 766، 197جرائم موضوع مواد  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  99وفق ماده  - سوال
 99در ماده  ینکهبا توجه به ا یردصورت گ اییانهرا یهادر بستر سامانه یمجرا یناند: حال چنانچه اقابل گذشت اعالم شده

به قابل  یزن اییانهرا یمنشده و در قانون جرا یذکر  یمجرا یناز قابل گذشت بودن ا یریقانون کاهش مجازات حبس تعز 
مجازات قانون  919به ماده  یمجرا ینقابل گذشت شمردن ا یبرا توانیم یانشده است، آ یااشاره یمجرا ینگذشت بودن ا

به ذکر است اداره  زماستناد کرد؟ ال باشندیالناس بوده و شرعا قابل گذشت محق یمجرا ینکهاز باب ا 9912سال  یاسالم
 99قابل گذشت قلمداد نموده و تابع ماده  یمرا از جرا اییانهرا یکالهبردار  9911/1/21-111/11/6 یمشورت یهدر نظر  یحقوق

 یو قانون کاهش ذکر از قابل گذشت بودن کالهبردار  اییانهرا یمکه در قانون جرا یقانون کاهش دانسته است در حال
 نشده است؟ اییانهرا

اند، شده یانگار جرم اییانهرا یمو ... در قانون جرا یبسرقت، نشر اکاذ یب،که تحت عنوان جعل، تخر  ییرفتارها - پاسخ
 یانگار جرم 9961مصوب  یدر قانون مجازات اسالم ینعناو یناست که تحت هم یمیاز جرا یمجرا ینهستند و ا یخاص یمجرا
شت قابل گذ یمو احصاء جرا یانها متفاوت است و چون مقنن در مقام به آندهندیلارکان تشک یرااند، کاماًل متفاوتند؛ ز شده

وصف  ینبنابرا یم،جرابه شماره مواد قانون اشاره نموده است، نه عنوان  9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 911در ماده 
طبق ماده مذکور  9961 بمصو یموضوع قانون مجازات اسالم یبسرقت و نشر اکاذ یبجعل، تخر  یمقابل گذشت بودن جرا

از  9966مصوب  یقانون مجازات اسالم 611دانست؛ البته چون ماده  ینعناو ینتحت هم اییانهرا یمشامل جرا توانیرا نم
است، قابل  اییانهرا یمماده که از جرا یناست، لذا جرم موضوع ا گفتهیشقانون پ 911ه ءشده در ماداحصا یمجمله جرا

بق ط یا... و  یدر حکم کالهبردار  یمجرا یهکل» یرالذکر،با توجه به عبارات به کار رفته در ماده اخ و شودیگذشت محسوب م
مقنن قرار گرفته است و  یحماده مورد تصر  یندر ا «یکالهبردار » یچون عنوان کل...« شودیمحسوب م یقانون کالهبردار 

جرم  ینشده است و ا یانگار جرم «یانهمرتبط با را داریکالهبر»تحت عنوان  9966مصوب  یقانون مجازات اسالم 619ماده 
قانون  911مشمول احکام مقرر در ماده  یزن یرالذکرجرم موضوع ماده اخ ین. بنابراشودیمحسوب م یاز نظر مقنن، کالهبردار 

ها ودن آنب گذشتقانون به قابل  یحبه علت عدم تصر  اییانهرا یمموضوع قانون جرا یمجرا یرسا یجهاست و در نت گفتهیشپ
است که قسمت آخر ماده  یهی. بدشوندیقابل گذشت محسوب م یرغ 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 919مطابق ماده 

 یماز جرا اییانهرا یمموضوع قانون جرا یمقصاص و قذف است و جرا یرنظ منصوص در شرع یمناظر به جرا یرالذکر،اخ
 .باشدینظر م ینا یدمؤ 9912مصوب  یفریک یدادرس یینآ قانون 92. تبصره ماده باشندینم یمنصوص شرع
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 1699/15/58مورخ  7/99/1610شماره  یمشورت یهنظر 

از  یتو حما یدپاشیمجازات اس یدقانون تشد 1ماده  یاآ یری،قانون کاهش مجازات حبس تعز  91با توجه به ماده  - سوال
 قانون نسخ شده است؟ ینموضوع ا یمدر خصوص معاونت در جرا 9916از آن مصوب  یناش یدگاندبزه

شروع  یها براکه در آن یخاص قانون یقتمام مصاد یری،قانون کاهش مجازات حبس تعز  91به نص ماده  یتبا عنا - پاسخ
در فرض استعالم  ینه است؛ بنابراشده، نسخ شد یینمجازات تع ینعناو ینبه جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت هم

( که قباًل )طبق 9916از آن مصوب  یناش یدگانداز بزه یتو حما یدپاشیمجازات اس یدموضوع قانون تشد یم)معاونت در جرا
مطابق مقررات عام مربوط به معاونت در  یزکرده است ن یینمعاونت مجازات تع یقانون مذکور( به طور خاص برا 1ماده 
 .شودیرفتار م 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 926ماده 

 

 1699/15/16مورخ  7/99/1631شماره  یمشورت یهنظر 

از  یمجازات برخ یینتع کهینو با توجه به ا یریحبس تعز  یهاشدن قانون کاهش مجازات ییبا التفات به اجرا - سوال
ها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه قابل گذشت بودن آن یااموال  یعمد یبو تخر  یریمانند سرقت تعز  یمجرا
خسارت از زمان وقوع  یانرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال  حشفا ییراتبه تغ یتخسارت وارد شده است و با عنا یزانم یا

 یاجرم است  ها وقوعخسارت وارد شده، زمان یامالک ارزش مال مسروقه  ی،رأ یاجرا یاو صدور حکم   یجرم تا دادرس
 حکم؟ یاجرا یاو  یدادرس

 یفریک یدادرس یینقانون آ 91صدر ماده  یسرقت حسب مورد ممکن است در اجرا یا یبارزش مال موضوع تخر  - پاسخ
 جلب نظر کارشناس یا ینبا توافق طرف یا( یه)مستندات شکوائ یقانون توسط شاک ینهم 76ماده « پ»و بند  9912مصوب 

 بیارزش مال موضوع تخر  یینتع یارقانون مورد بحث، مع لشود. در اعما یینتع ییمقام قضا یصبه تشخ یگریبه نحو د یا
 آن در زمان وقوع جرم است. یمتسرقت بر اساس ق یا

 

 1699/15/99مورخ  7/99/1317شماره  یمشورت یهنظر 

 یکشور در صورت همکار  یو خارج یداخل یتامن یهعل یمدر جرا یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  6بق ماده مطا - سوال
 یینقانون آ 69هم در ماده  یاز مجازات بالمانع است از طرف یبخش یقمتهمان تعل ییموثر مرتکب در کشف جرم و شناسا

 یبتعق تواندیاست و ... دادستان م یقآنها قابل تعل جازاتکه م 6و -6-7درجه  یفریک یماشاره شده در جرا یفریک یدادرس
نظام و  یهعل یغیتبل یتفعال یراتتعز  یقانون مجازات اسالم 111در جرم ماده  یاآ-9ماه تا دو سال معلق کند.  7را از  یو

 یریحبس تعز  مجازاتقانون کاهش  6در تبصره ماده  ینکهسال دارد با توجه به ا یکهمانند آن که مجازات حبس سه ماه تا 
معلق نمودن  یفریک یدادرس یینقانون آ 69ماده به ماده  ینا یاز مجازات را بالمانع دانسته است امکان تسر  یبخش یقتعل
 یر؟خ یاتوسط دادستان وجود دارد  یبتعق

حکم و صدور  یقتعل یتبر ممنوع یمبن 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 16ماده « الف»با توجه به اطالق بند  - پاسخ
قانون کاهش مجازات حبس  6ماده  کهینبه ا یتکشور؛ و با عنا یو خارج یداخل یتامن یهعل یممجازات در جرا یاجرا
 یبخش» یقالحاق شده است، صرفًا تعل یمجازات اسالم نقانو 16تبصره به ماده  یککه بر اساس آن  9911مصوب  یریتعز 

 یدادرس یینقانون آ 69مستند به ماده  تواندیدادستان نم ینرا مجاز شناخته است؛ بنابرا یمدسته از جرا ینا« از مجازات
 کند. یقرا تعل یتامن یهعل یممتهمان به ارتکاب جرا «یبتعق» 9912مصوب  یفریک
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 1699/15/96مورخ  7/99/1660شماره  یمشورت یهنظر 

خاص شروع به جرم نسخ و  یقمصاد یتمام 9911مصوب  یریمجازات حبس تعز قانون کاهش  91به موجب ماده  - سوال
که مطرح شده  یاالخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبههبه عنوان قاعده عام و فصل یقانون مجازات اسالم 922ماده 

قانون مجازات  626ررات ماده به مق یرالتصویبقانون اخ 91با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده  یا: آکهینعبارت است از ا
خاص  یقمصاد کهینا یا باشدیم 9912خاص قبل از سال  یقشمول حکم نسخ فقط ناظر به مصاد یرهدا 9912مصوب  یاسالم

قانون  79 ادهدار مقرر در قسمت دوم مبه حکم مسئله توانیم یقمصاد یناز جمله ا گیرد؟یرا هم در برم 9912بعد از سال 
اشاره داشت که اگر قائل  9911مصوب  یهنقل یلاز وسا یارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشخس یاجبار  یمهب

نشده و فاقد  یانگار درجه شش جرم یریتعز  یمشروع به جرم در جرا کهینصورت با توجه به ا یندر ا یمبه نسخ آن شو
 79مقرر در ماده  یمتعلبانه یاتشد چون صور مختلف عمل یممواجه خواه یبزرگ یمجازات است متأسفانه با خال قانون

 وندشیصندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز م یا یمهو قبل از اخذ وجوه از ب یماد یاتالذکر غالبًا در مراحل آخر عملفوق
ل به توس یاص سودجو برااشخ یریو خطرپذ نگیزهخال ا یناز ا یفاسد ناش یجرم مذکور و توال یبا توجه به فراوان یاز طرف

مزبور  یکه از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خال قانون یسوال دوم یافتخواهد  یشارتکاب اعمال مذکور افزا
درمان در مراکز  ینهمارالذکر از پرداخت هز  79موضوع ماده  ینمتهم ینمعاف شدن مصدوم یااست: آ ینا شودیمطرح م

از محل ده درصد حق  هاییینههز  ینچن ینن برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تأمقانو 12ماده  یاجرا رد یدرمان
عنه قلمداد مبحوث 79نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده  یافتمشمول عنوان در  توانیاشخاص ثالث را م هاییمهب

موارد شروع به جرم و تقلب  یمامنخواهد توانست ت انوناز ق یریتفس یننمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چن
 و اثبات یساز را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه یمارستانب ینهکه هز  اییدهرا پوشش دهد مثاًل فرد حادثه د

 نتیس یبندشکسته و با آتل یاکه دستش در حادثه یشخص یارا دارد  یمارستاناز ب ینهقصد استرداد هز  یتصادف صور 
ند خواه یبه راحت یدهبه مقصود نرس یبه تقلب متوسل شده ول یهبند درمان شده و سپس جهت اخذ دتوسط شکسته

 آن اداره کل محترم را جهت یمشورت یهبنا به مراتب معنون خواهشمند است نظر  یزندبگر  یفریتوانست از چنگال عدالت ک
 .یندامر به ابالغ فرما ییقضا یبردار بهره

که در  یخاص قانون یق، تمام مصاد9911مصوب  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  91به نص ماده  یتبا عنا -9 - پاسخ
شده است، نسخ شده است؛  یینمجازات تع ینعناو ینشروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت هم یها براآن

ت وارد شده به شخص ثالث در اثر خسارا اجباری یمهقانون ب 79در فرض استعالم )شروع به جرم مذکور در ماده  ینبنابرا
مطابق  یزشده است ن یینشروع به جرم، مجازات تع ی( که قباًل به طور خاص برا9911مصوب  یهنقل یلاز وسا یحوادث ناش

قانون کاهش  91با لحاظ ماده  9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 922مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 
و ششم  یبودن جرم و مجازات که در اصل س یبه اصل قانون یتبا عنا -2. شودیرفتار م 9911مصوب  ییر حبس تعز  اتمجاز

حاصل  یجنتا یزشده است و ن یدو تأک یحبه آن تصر  یقانون مجازات اسالم 2و ماده  یرانا یاسالم یجمهور  یقانون اساس
لبانه با انجام اعمال متق»گذار از عبارت که منظور قانون ینبه ا نظرو  یفری؛ک ینقوان یقمض یراصل شامل ضرورت تفس یناز ا

در ماده « کند یافترا بابت خسارت در  یوجوه یخسارت عمد یجادا یاخودرو  یضتصادف، تعو یصور  یساز مانند صحنه
 یوهوج یافت، در 9911مصوب  یهنقل یلهاز وس یخسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش یاجبار  یمهقانون ب 79

صحنه  با تقلب و یمارستان،ب ینهپس از پرداخت هز  یدهدبابت خسارت است، لذا فرض استعالم که فرد حادثه یمهاز شرکت ب
است  شدهیاداز قانون  79را دارد، خارج از شمول ماده  یمارستانب هایینههز  یافتقصد در  ی،اثبات تصادف صور  یبرا یساز 
 .یستقابل مجازات ن یثح ینو از ا
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 1699/11/57مورخ  7/99/1736شماره  یمشورت یهنظر 

 یازنا  یرعفت مانند رابطه نامشروع غ یمناف یماگر جرا 9911مصوب  یریبا توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعز  - سوال
و ... قرار داشته  ییرباتا شش مانند آدم یکبا مجازات درجه  یریتعز  یم)تجاوز به عنف( در کنار جرا یحد یجنس یمجرا

عفت را  یجرم مناف یمقدمات یقاتتحق یددادسرا با 9912مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 917با توجه به ماده  یاباشد، آ
قانون  917ماده  یعفت در اجرا یمناف یمکه در مورد جرا ینا یاانجام دهد  یریتعز  یمجرا یمقدمات یقاتتوأم با تحق یزن

 صالح ارسال کند؟ یفریبه دادگاه ک یمقدمات یقاتمذکور پرونده را جهت انجام تحق

 یقاتاست که انجام تحق ینا ی، اصل کل9912مصوب  یفریک یدادرس یینقانون آ 12و  61، 22مواد با توجه به  - پاسخ
د؛ شده باش یحدر قانون استثناء و به آن تصر  کهینمگر ا یرد؛در دادسرا صورت پذ یدبا یمجرا یهدر خصوص کل یمقدمات
 یمجرا ریگدر دادگاه قابل طرح است، به ارتکاب د یمطور مستق هکه ب یمیکه متهم عالوه بر ارتکاب جرا یدر صورت ینبنابرا

شود، انجام  یدگیتوأمان رس یدکه به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم با یادشدهقانون  999متهم باشد، با لحاظ ماده  یزن
 .پذیردیتوسط دادسرا انجام م یمجرا یهنسبت به کل یمقدمات یقاتتحق

 

 1699/11/95مورخ  7/99/1860شماره  یمشورت یهنظر 

 یقانون مجازات اسالم 96در مقام اصالح ماده  یریقانون کاهش مجازات حبس تعز  7با توجه به نص تبصره ماده  - سوال
 یابدیم یفکه به موجب آن مجازات تخف یمقررات یرسا یاماده  ینمقررات ا یچنانچه در اجرا»داشته:  یانکه ب 9912مصوب 

ننده ک یدگیرس یچنانچه قاض ،«شودیم یلمربوط تبد یگزینجا تروز صادر شود به مجازا یکحکم به حبس کمتر از نود و 
 یکحبس کمتر از نود و  یامکان صدور حکم به مجازات قانون یاآ نداشته باشد، 96ماده  یو اجرا یفبه اعمال تخف یلیتما

 روز وجود دارد؟

 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 71جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده  یچنانچه حداکثر مجازات قانون -الف - پاسخ
 یگزینحبس به مجازات جا یکشور مرتکب به جا یعال یواند یعموم یأته 21/91/9911مورخ  617شماره  یهوحدت رو یو رأ

 باشد، ینروز حبس و حداقل آن کمتر از ا یکاز نود و  یشجرم ب یچنانچه حداکثر مجازات قانون -. بشودیحبس محکوم م
از  یقانون وصول برخ 9ماده  2مشمول بند  یا یقانون مجازات اسالم 76و  77مشمول مواد  تواندیحسب مورد موضوع م

 اهاز سه م یشاست به ب یردادگاه مخ یرباشد؛ که در صورت اخ 9969مصوب  یندر موارد مع دولت و مصرف آن یدرآمدها
و  9916و  9916 یها)که در سال 9917قانون بودجه سال  یوستپ ییمطابق جدول تعرفه خدمات قضا ینقد یجزا یاحبس 
 یناظر به مورد 9911 یاصالح یاسالمقانون مجازات  96ماده  یلتبصره ذ -نکرده است( حکم صادر کند. ج ییرتغ یزن 9911

به  ( حکمیاراً اخت یامخففه )الزامًا  یفیاتروز حبس است و دادگاه با اعمال ک یکاز نود و  یشجرم ب یاست که مجازات قانون
 .شودیم یلمربوط تبد یگزینمجازات به مجازات جا ینصورت، ا ینروز صادر کند که در ا یکحبس کمتر از نود و 
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 گردآوری و تدوین امید سلطانی –مجموعه نظریات مشورتی پیرامون قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 

 1699/12/23مورخ  7/99/1959شماره  یمشورت یهنظر 

قانون مجازات  696و  697متضمن مواد  یمجرا 9911مصوب  یریبس تعز قانون کاهش مجازات ح 99حسب ماده  - سوال
قانون کاهش مجازات حبس  99و وفق تبصره ماده  شوندیقابل گذشت قرار محسوب م 9961( مصوب یرات )تعز  یاسالم
 696و  697د موا یمتوجه به درجه مجازات جرا اب -9است:  یافته یلبه نصف تقل یزها نحداقل و حداکثر مجازات آن یریتعز 

قانون  911وفق ماده  یممستق یدگیپرونده در بدو امر جهت رس یاآ 9961مصوب  یراتبخش تعز  یقانون مجازات اسالم
 یو صدمات قطع یبآس یزانم یینتع یلاز قب یهاول یقاتتحق یا شودیبه دادگاه ارسال م 9912مصوب  یفریک یدادرس یینآ

گذشت صرفًا در خصوص »دارد:  یانکه بچنان یدر صورت اعالم گذشت شاک -2 یرد؟در دادسرا صورت گ یدبا لزوماً مصدوم 
ور صد یاآ ،«باشمیم یهد یافتخواهان در  یمهشرکت ب یاز سو یهد یربا توجه به پرداخت مقاد یکناست ل یریمجازات تعز 
 یدادرس یینقانون آ 61ه ماده )حسب تبصر یهدستور پرداخت د رو ارسال پرونده به دادگاه جهت صدو یبتعق یقرار موقوف

 بایستیم یگذشت شاک یاجرا در راستا یموقوف یا یبتعق یصدور قرار موقوف کهینا یا( موجه است 9912مصوب  یفریک
 ( باشد؟یه همراه با د یریبر تمام آثار ارتکاب جرم )مجازات تعز  یمبتن

قانون مجازات  696موارد مذکور در تبصره ماده  یبه استثنا یموضوع تخلفات رانندگ یمجرا یریاواًل، مجازات تعز  -9 - پاسخ
از  یقانون وصول برخ 9ماده  9و بند  9911 یاصالح یقانون مجازات اسالم 626به ماده  یتبا عنا 9961مصوب  یاسالم

 یزانبند است که در حال حاضر م ینمشمول ا یو الحاقات بعد تبا اصالحا یندولت و مصرف آن در موارد مع یدرآمدها
و سه  یتا س یالهزار ر  یصدو س یلیونسه م» یی،تعرفه خدمات قضا 97بر اساس جدول شماره  یادشدهبند  ینقد یجزا
 حسوبدرجه شش م یرآن، تعز  یهاو تبصره 9912مصوب  یقانون مجازات اسالم 91است و با توجه به ماده  «یالر  یلیونم
درجه هفت و  یریتعز  یم، جرا9912مصوب  یفریک یدادرس نییقانون آ 911به موجب ماده  کهیننظر به ا یًا،. ثانشودیم

قانون مجازات  91بر اساس ماده  یزها نمجازات یبنددرجه یو از طرف شودیم یدگیدر دادگاه رس یمهشت به طور مستق
ت هر تح یهبه جرم مستوجب د یدگیاست، لذا رس یریتعز  یهابه مجازات ظرآن، تنها نا یهاو تبصره 9912مصوب  یاسالم
 یینقانون آ 1ماده « الف»مرتکب جرم، طبق بند  یهعل یعموم یطرح دعوا -2. آیدیبه عمل م یفرخواستبا صدور ک یطیشرا

نسبت  یشاک ضایتاست و ر یحقوق جامعه و نظم عموم یا یحفظ حدود و مقررات اله یبرا 9912مصوب  یفریک یدادرس
 یجنبه عموم یثمتهم از ح یبقانون مذکور تعق 99طبق ماده  یرااست؛ ز  یحقوق یحجرم فاقد مفهوم صح یبه جنبه عموم

 جرم حق گذشت ندارد. یدر ارتباط با جنبه عموم یخصوص یجرم بر عهده دادستان است و شاک
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