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 حقوق جزای عمومی

 «دکتر سماواتی»

 

 
 

 بزرگترین اقلیم نامکشوف آن است که زیر کاله شما جای دارد!
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 من مقدمه

  صرفًا برای آزمون وکالت ]که آزمونی قانون محوو  اتوتم ما وا یرهیوسه اتوتب بیوابراین بورای        این جزوه

 آماهیی جات آزمون های حقوقی هیگر، بایس به میبع خاص آن آزمون ن ز توجه کرهب

 ه  این جزوه تعی شسه اتت مواه مرتبط  ا به هم ل یک کرهه تا هتترتی تریع به آن ها م سر یرههب 

  مبحث، به قانونی غ ر از این قانون، مرتبط باشس، مواه قانون مرتبط، ه  ذیل آن مبحث و یا به ه  موا هی که

 صو ت پاو قی آمسه اتتب

     است   امتی   در نوشتن جمالت و متن مواد در این جزوه دقت  سیتریرش شت ه

سنیسراین خیلی از اشکیل نمی سیشت     ویرایش سشودمج داً نش ه اس  تی  فرص 

  آم ه اس رت تکرارش ومطیلب سه صنرز عالوه سر این، در مواردش و 
  ه  متن مواه نوشته شسه اتت، برای فام  احت تر مواه اتت و جزء مواهه   [کروشهه ]کلمات و عبا اتی که ب ن

 نمی باشسب

  شویمنمی بسیای اتت با مطالعه این جزوه، از مطالعه کتب اتات س بز گ ه  این زم یه، مطلقاً بی ن از. 

  که در گردآوری این جزوه، به اینجانب کمک کردند، بسیار متشکرم؛« حمزه علیپور»از دوست و برادر خوبم، آقای 
   پیشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را درPandpnu@yahoo.com .پذیرا و پاسخگو هستم 

 

 4931داود بلدی؛ زمستان                                                                 

 موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

  ؛ریزی دقیق و منعطفبرنامه 

  ؛قویاجرای برنامه با پشتکار 

  و عدم ناامیدی در تمام مسیر.حفظ انگیزه 

 

 

من هرگز خسته 

 نمی شوم؛

به هر تعداد که الزم 

 باشد قدم بر می دارم.
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 مقدمه

    ه  قانون مجازات اتالمی، تاختا  قانون بر اتاس چاا  کتاب: کل ات، حسوه، قصاص و هیات تیظو م شوسه

ه  حالی که مصاهیق جرایم یعیی کتواب  مه موا ه مشمول قانون جسیس هستیس، اتت و این چاا  کتاب ه  ه

 به مواه قانون تابق  جوع کرهبتعزیرات، تغ  ری نکرهه اتت و لذا بایس 

 :ون توابق  وووووو اتت و بی ترهیس میظو  ماهه قان 476مستیس قانونی جرم خ انت ه  امانت، ماهه  برای مثال

، شروع بوه جورم چوون نواهر بوه مصوسا        رایم تعزیری اتت، اما برای نمونهمی باشس، چرا که مصساقی از ج

 ه اتتیاه قانون جسیس بایس قواعس آن  ا اتتخراج نموه.مشخصی از جرم ن ست مشمول کل ات بوهه و لذا ب

 جرم و تعیین جرایم

 کل ات قانون جسیس ابتسا با مجازات ها و تپس به جرایم پرهاخته اتتب 

  چراکه ه  قانون مجازات از مجازات به جرم می  ت م و نه از جرم به مجازاتب زیرا برای تشخ ص مجرمانه

تی کره که قانونگذا  مجازاتی برای آن  فتا  مقر  هاشته اتوت، یوا خ ور  و    بوهن هر  فتا ، ابتسا بایس بر 

به هم ن هل ل ه  تعریف جرم آن  ا  فتوا ی کوه ه  قوانون بورای آن      تپس به جرم بوهن آن  فتا   ت س.

 مجازات تع  ن شسه تعریف نموهه انس.

 شود. جرم محسوب ميهر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است  -2ماده 

حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و  هاي م و مجازاتيجرابر  مشتملقانون مجازات اسالمي  -4ماده 

 كيفري و قواعد حاكم بر آنها است. موانع مسؤوليتتربيتي، شرايط و 

 مقرر در اين قانون چهار قسم است: هاي مجازات -41ماده 

 تعزير -ت؛     ديه -پ؛    قصاص -ب؛    حد -الف          

چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود ديه و خسارت، قابلل مطالهله    -تبصره

 ( خواهد بود.02ماده)خواهد بود. اعمال مجازات تعزيري بر اشخاص حقوقي مطابق 

 ، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.موجبمجازاتي است كه  حد -41ماده 

 «بریرفته از واژه محسوهب برای بازها نسیی و محسوه کرهن مجرم ایجاه شسه اتتب« حس 

 اجرای حس به حق الیاس هم ا تباط ها ه: مانیس حس قذف و حس قصاصب 

 حس: مرتکب بایس بالغ، عاقل و قاصس باشس. شرط اجرای 
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 41به موجب ماده 

      اوالً: قانونگذا  جرم حسی  ا قبول نسا ه و حس  ا به عیوان به مجازات محسوب کرهه اتوت و نوه بوه عیووان

 جرمب

     ثان اً: از آن جا که مجازات حسی بایس به تبب یک جرم تع  ن یرهه آن جرمی که توبب اجورای مجوازات

 ا، اصطالحاً موجب می یوییس، به هم ن هل ل، یاه به جای مجوازات حوسی، موی تووان ی وت:       حسی می شوه

 جرم مستوجب حسب

        برای مثال مجازات حسی قطع یس، ها ای موجبی اتت به نوام تورقت حوسی، کوه ها ای شورایط مت واوتی از

چه جرمی بوهه ترقت تعزیزی اتت. لذا با تشخ ص موجب می توان متوجه شس که مجازات حسی ه  قبال 

 اتتب

 :به آن تصریح شوه. ،اعسام حسی، که موجب آن مشخص ن ست، مگر آن که مثال 

 موجب حد دارای دو نوع است:

یعیی آن شرایطی که وجوه آن ها برای تشک ل جورم الزم اتوت و بوا فقوسان آن هوا اتاتواً        موجب ثبوتی: .4

 این کا  جرمی تشک ل نمی شوه: برای مثال شرط خا ج کرهن مال از حرز. که یک موجب ثبوتی اتتب زیرا

 الزمه تشک ل ترقت حسی اتت.

شوه، یعیی ترقت حوسی تشوک ل    برخی از شرایط فقط می توانس مانع اجرای مجازات حسی موجب اثباتی: .2

سی اجرا نمی شوه. به این شرایط موجوب اثبواتی   وووشسه اتت، اما برای مثال، به هل ل توبه تا   مجازات ح

 می یوییس. 

 شده است. تعيين، در شرع مقدسنوع، ميزان و كيفيت اجراي آن  ،موجبمجازاتي است كه  حد -41ماده 

و بلا   به موجلب قلانون  يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح،  حكم به مجازات -42ماده 

 رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.

  ه  شرع مقسس تع  ن شسه اتت و به موجب قانون به آن مجازات های 51مجازات حسی به موجب ماهه ،

حکوم بوه مجوازات بوه      51ه حس باشس، ثان اً طبق مواهه  حسی تصریح می شوهب تا اوالً شرع صرفاً تع  ن کییس

موجب قانون باشسب زیرا قانون اتت که به مجازات حسی تع  ن شوسه ه  شورع تصوریح موی کیوس توا اصول        

 می باشس،  عایت شوه. 51قانونی بوهن جرایم و مجازات ها که مستیس آن ماهه 

 .شرع، تعیین و قانون تصریح می کند 
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 شده است. تعيين، در شرع مقدسآن  میزان و کیفیت اجرای، نوع موجب،مجازاتي است كه  حد -41ماده 

 :یعیی ماه ت آن اعم از شال ، اعسام،  جم و ... اتتب نوع مجازات حدی 

 :مثالً ه  شال  حسی یعیی تعساه آن. ه   جم یعیی م زان قرا  هاهن فره ه  یوهالب میزان مجازات حدی 

 :و ضعف اجرای مجازات. یعیی شست کیفیت اجرا 

 حیطه قانون مجازات

هاي حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، اقدامات تأميني و  م و مجازاتيقانون مجازات اسالمي مشتمل بر جرا -4ماده 

 تربيتي، شرايط و موانع مسؤوليت كيفري و قواعد حاكم بر آنها است.

  آن چه که الزم اتت عالوه بر وقوع جرم احوراز  ه  قانون جسیس، قانونگذا  پل ب ن جرم و مجازات  ا، یعیی

شوه تا بتوان مرتکب  ا مجازات کره، تحت عیوان مسئول ت ک  ری ذکر کرهه اتت که اوالً ها ای شورایط  

سئول ت ک  ری یعیی آن عواملی کوه:  اتت: مانیس علم و عمس هاشتن. و ثان اً ها ای موانع اتت و علل مانع م

رم ووو یصر قانونی  ب( به جات از ب ن  فتن عیصر  وانی، اتاتاً مانع تشوک ل ج الف( به جات از ب ن  فتن ع

 . زیرا جرم هو عیصری وجوه نسا هبمی شوه

 انیس جیونم، همگی ه  به هم ن هل ل ه  قانون جسیس، علل موجاه جرم، ]مانیس هفاع مشروعم و عوامل  افع ]م

 ،«علول موانع  »شسه انس و ذیل علل مانع مسئول ت ک  ری ب وان یرهیوسه انوس. بیوابراین ه  واقوع       قانون اهغام

 شسه اتت. «علل  افع»جایگزین 

 ( 5لذا به موجب ماهه یک)،    :شورایط و  3. مجوازات هوا،   1. جورایم،  5قانون مجازات مشتمل اتوت بور .

 .موانع مسئول ت ک  ری

 4مجازات قصاص

 قوان ن، ه چ کلمه ای زایس نمی باشس. و  بطی به نظرات شخصی ]هکترینم نسا ه.: ه  تمام مام  نکته 

 سلوم  كتاب در مندرج شرح به كه است منافع و اعضاء نفس، بر عم ش جنايات اصلی مجازاتِ قصاص -41ماده 

 .شود مي اعمال قانون اين

 :ًمجوازات جیایوت عموسی    قصاص یک مجازات اصلی اتتب ق س مجازات اصلی به این هل ل اتت که  اوال

قصاص یا هیه اتت و لذا ه  فرضی که قصاص میت ی شسه  و هیه اخذ می شوه، چون هیه بسل از قصاص 

 بوهه اتت، قصاص  ا تبسیل به یک مجازات اصلی می کیس.

                                                           
 قصاص یعیی تالفی و هنباله  وی. - 5
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 :ًجیایت بر ته قسم اتت: عمسی، شبه عمسی و خطای محض. که قانونگذا  جسیس به جای کلمه قتل  ثانیا
قصاص مابه ازای جیایت  54ه  هر ته مو ه از تعب ر جیایت اتت اهه کرهه اتت، به هم ن هل ل ه  ماه 

 اتت و نه معاهل قتل.
 :ًعتی از عضو از بو ن  فتوه اتوت، نوه     عالوه بر ن س و اعضاء، ه  فرضی که عضو تلب نشسه، اما می  ثالثا

تیاا قانونگذا  مجوز قصاص هاهه اتت، بلکه چیانچه برای می عت عضوو، حتوی هیوه بوا مقوسا  مشوخص       
 نباشس، هیه غ رمقس  مقر  خواهس شس.

 4دیه

 و اعضلاء  نفس، بر غيرعمديبراي ايراد جنايت  در شرع مقدساست كه  مالی، مقدر و غيرمقدرديه اعم از  -41ماده 

 شود. مقرر مي به موجب قانونكه به هر جهتي قصاص ندارد  جنايت عمدي در مواردي یاو  منافع

 :41به موجب ماده 

 :ًمواقعی که مقسا  هیه از قبل ه  شرع تع  ن نشسه اتت، ن ز تحت عیوان هیه غ رمقس  قرا  می ی ره. لوذا   اوال

 هیه اعم از مقس  و غ رمقس  شسه اتت.

 :ًمجازات ها، یعیی ه  طبقه بیسی، هیه از اقسام مجازات ها اتت. یعیی یک مجازات موالی اتوت.   ه  اقسام  ثانیا

م. اما از نظر تعریف هیه صرفاً یک مال اتت. که باز هم تع  ن آن ه  شرع بوهه ولوی  57و ماهه  56]جمع ماهه 

 به موجب قانون تصریح شسه اتت.

 :ًیت ی شسن قصواص موی باشوس. ]یعیوی بوه هور جاتوی قصواص         ایر جیایت عمسی باشس، آنچه مالک اتت، م ثالثا

 نساشته باشس، مانیس پس  بوهنم، که ه  این صو ت هیه بسل از قصاص تع  ن و اعمال می شوه.

 عنصر روانی

 :ه  تمام جرایم عمسیم.] علم و قصس علم به موضوع سوء نیت عام 

 :علم به نت جوه یوا قصوس بوه     اتت ] الزم هموا هتوء ن ت خاص ه  جرایم مق س برای تحقق آن ها  سوء نیت خاص

 .م و ه  جرایم مطلقنت جه

رفتلار  بايلد قصلد او در ارتكلاب     2،علم مرتكب به موضلوع جلرم  عالوه بر  عمديم يجرا در تحقق -411ماده 
علم بله   ياقصد نتيجه  9مي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است،يجرا در مجرمانه احراز گردد.

 1نيز بايد محرز شود. 1وقوع آن
                                                           

 هیه یعیی  انسن و  ه کرهنب  ه کرهن مالی به عیوان خون باا. - 5
 آنچه که  فتا  بر  وی آن واقع می شوه. - 1
 .ه  جرایم مق س به نت جه میظو : - 3
 یعیی توء ن ت خاص. ،علم به وقوع آن یاقصس نت جه  - 6
 .اتت مستیس قانونی توء ن ت عام و توء ن ت خاصاین ماهه:  - 1
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 علم مرتکب به موضوع جرم + احراز قصس او ه  ا تکاب  فتا  مجرمانهب جرم مطلق

 .احراز قصد نتیجه یا علم به وقوع آن +علم مرتکب به موضوع جرم + احراز قصس او ه  ا تکاب  فتا  مجرمانه  جرم مقید

عملدي   م غير عمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است. در جنايات غيرعمدي اعلم از شلهه  يتحقق جرا -411ماده 

 .شود ميوخطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال 

مهاالتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايلت نااملات دولتلي و    احتياطي و بيتقصير اعم از بي -تبصره

 شود. مهاالتي محسوب مياحتياطي يا بيبي مصادیقمانند آنها، حسب مورد، از 

  :عمسب1. علم  5اول ن  کن از عیصر  وانی توء ن ت عام می باشس که خوه ها ای هو جزء اتت . 
 آیاه باشیس  یک عمل میظو  از علم، علم به جرم بوهن ن ستب زیرا فرض بر این اتت که همه بایس به جرم بوهن

اشس. لذا میظو  از علم آن اتت که بسانس بر  فتا  او عیوان مجرمانه مترتب و جال به قانون  افع مسئول ت نمی ب
بوهه اتتب زیرا آن  فتا   ا بر  وی چ زی انجام هاهه، که اصطالحاً موضوع جرم بوهه اتوت. لوذا علوم مسواوی     

هل ول  اتت با علم به موضوع جرم. ]موضوع جرم آن چ زی اتت که  فتا  بر  وی آن واقع می شوهم. به همو ن  
 مخسوش شسن علم یا به جات جال اتت یا به جات اشتباه مرتکب.

  اصل بر این اتت که همه جرایم عمسی برای تحقق توء ن ت عام  ا الزم ها نس، یعیی علم و عمس. که عمس همان
 قصس، یعیی ا اهه آزاه ه  ا تکاب جرم اتت.

 در جرایم مقیدخاص سوء نیت 

  الزم ها نسبهمه جرایم عمسی، توء ن ت عام 

 ه چ جرم مق سی به صرف توء ن ت عام تشک ل نمی شوهب 

  ه  جرایم مق س که تشک ل آن ها ن ازمیس نت جه اتت، اوالً چون همه جرایم عمسی توء ن ت عام الزم هانس به

، جرایم مق س ن ز توءن ت عوام الزم ها نوس. ثان وًا تووء ن وت خواص ه  جورایم مق وس         566اتتیاه صس  ماهه 

. قصس نت جه. که هر یک بوه تیاوایی بوه عیووان     1. علم به وقوع نت جه 5و هو حالت ها ه  4اتت الزم هموا ه

 عیصر  وانی جرایم مق س کافی اتت.

 ا کوه تصواحب بووهه     ی، حتی ایر مرتکب از نظور عیصور مواهی  فتوا     برای مثال ه  جرم خ انت ه  امانت 

ن ز صو ت یرفتوه باشوس، بواز هوم      میعیی و وه ضر ]ت جه ]برخو ه مالکانه با مالم انجام هاهه باشس و حتی ن

عالوه بر آن ها بایس قصس نت جه، یعیی قصس ضر  زهن به مالک ن ز احراز شوهب زیورا ایون قصوس ضور  زهن،     

 توء ن ت خاص خ انت ه  امانت اتت. 

 ه  جرم قتل عمسی. ل هاهن از ا ت اع بلیس مانیس هُ :یاهی ن ز ه  جرایم مق س صرف علم به نت جه کافی اتت

 که صرف این که علم به نت جه ها ه کافی اتت.

                                                           
 که بایس احراز شوه. ،ها نس الزم جرایم مق س توء ن ت خاص نسا نس، بلکه توء ن ت خاص  ا برای تحقق - 5
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 در جرایم مطلق خاص سوء نیت

 نظر توء ن ت خواص هو   ه  جرایم مطلق از نظر توء ن ت عام همه آن ها توء ن ت عام  ا الزم ها نس، اما از

 حالت ها نس:

 جرم کافی اتتب مانیس جرم توه ن. برخی جرایم مطلق صرف  فتا  و توء ن ت عام مرتکب برای تشک ل 

 ت خاص ن ز برای تحقق الزم ها نس.ن  برخی جرایم مطلق عالوه بر توء ن ت عام، توء 

  ن تصریح نموهه آمیظو  از توء ن ت خاص ه  جرایم مطلق، قصس یا هسف خاصی اتت که اوالً قانونگذا  به

اتت و ثان اً آن  ا شرط تحقق جرم هانسته اتت. یعیی بسون آن قصس خاص حتی ایر توء ن ت عام احوراز  

تووء ن وت   تعزیرات کوه جرموی مطلوق و      694انیس جرم ماهه شسه باشس، باز هم جرم تشک ل نمی شوه. م

 بر هم زهن امی ت کشو  اتت. خاص آن

بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر  ، جمعيت يا شعهه جمعيتي  ، دسته هركس با هر مرامي - 134ماده 

آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حلهس   هدفكه  تشكيل دهد يا اداره نمايد اسم يا عنواني 

 .شود از دو تا ده سال محكوم مي
 .برای اییکه بسان م ه  یک جرم توء ن ت خاص وجوه ها ه یا نه، ابتسا بایس مطلق یا مق س بوهن آن  ا تشخ ص بسه م 

 مجازات تعزیزی

در ملوارد ارتكلاب    موجلب قلانون  بله حد، قصاص يا ديه نيست و  عنوانتعزير مجازاتي است كه مشمول  -44ماده 

گردد. نوع، مقدار، كيفيت اجراء و مقررات مربلوط بله    نقض مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي یا 4محرمات شرعلي

با رعايلت  شود. دادگاه در صدور حكم تعزيري،  مي تعیین موجب قانونبهتخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام تعزير 

 دهد:، موارد زير را مورد توجه قرار ميمقررات قانوني

 ؛حين ارتكاب جرمانگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي  -الف
 2؛بار آنشيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيان -ب
 ؛ارتكاب جرم پس ازاقدامات مرتكب  -پ
 .تأثير تعزير بر ويمرتكب و  9سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي -ت

                                                           
 قانون جرم شیاخته می شوه.هامیه محرمات شرعی خ لی یسترهه اتت، میتاا ه  اییجا میظو  محرماتی اتت که به موجب  - 5

عمسی وخطای محوض مقور ات کتواب قصواص و      م غ ر عمسی، میوط به احراز تقص ر مرتکب اتت. ه  جیایات غ رعمسی اعم از شبهیتحقق جرا ق.م.ا:41ماده  - 2

اتت. مسامحه، غ لت، عسم ماا ت و عسم  عایت نظامات هولتی و مانیوس آناوا، حسوب موو ه، از      مباالتیبیو  احت اطیبیتقص ر اعم از  :تبصره  .شوه میهیات اعمال 

 شوه. مباالتی محسوب میاحت اطی یا بیبی مصاهیق
 اصل فرهی کرهن مجازات ها. - 3

 توء ن ت عام + برخی توء ن ت خاص ها نس. ]قصسی که به آن تصریح شسه اتتم. جرایم مطلق

 قصس نت جهم. یا+ توء ن ت خاص ]علم به نت جه  (ما اهه آزاهو عمس )( علم به موضوع)توء ن ت عام ]علم  جرایم مقید
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 دارای شرایطی است: 44مجازات تعزیری به موجب ماده 

 :ًیاهی  فتا  مستوجب تعزیر با  فتا  مستوجب حس از یک جیس اتوت: موثالً تورقت حوسی و تورقت       اوال

 سی باشوس وووو تعزیری یا  ابطه نامشروع و زنا. اما ه چ یاه ه  یک  فتا  تعزیری حتی ایر از جیس  فتا  ح

 حس، قصاص یا هیه نمی توانس باشسبعیوان حسی مترتب کرهب لذا تعزیر ه چ یاه مشمول ن عیوان نمی توا

 :ًه  قانون تابق، تعزیرات حکومتی، ذیل عیوان مجازات های بازها نسه بوه، اما ه  قانون جسیس، نه تیاا  ثانیا

 ن مجوازات تعزیوری مقور     تع مجازات بازها نسه حذف شسه اتت، بلکه قانونگذا  هو هل ل  ا برای امکان 

 نموهه اتت:

 الف( ارتکاب محرمات شرعی:

    یعیی  فتا  هایی که صراحتاً عیوان شرعی آن ها، مسبو  به زمان شا ع اتت، یعیی آن عمل حورام از نظور

 عیوان ن ز ها ای تابقه شرعی اتت، مثالً خ انت ه  امانت.

 ب موثالً  به موجب قواعس شرعی قابول مجوازات اتوت    یاهی هم عمل ا تکابی ه  شرح عیوان صریح نسا ه، اما

عیوان ه  شرع و حرام مسوبو    فاقس. اما قانونگذا  هر هو  ا، ]یعیی حرام پولشویی کالهبرها ی  ایانه ای یا

 به قواعس شرعی  ام مستوجب مجازات تعزیری هانسته اتت.

 ب( نقض مقررات حکومتی:

  شرایط زمانی و مکانی امروز حکومت آن  ا جرم تلقی کرهه اتت، به  که ایر چه به اقتضای ن  فتا  هاییآیعیی

موجب قانون جسیس چون ماه ت آن ها هم تعزیری اتت، ذیل همان مجازات های تعزیوری قورا  یرفتوه انوسب     

 مثالً جرایم  اهیمایی و  انیسیی.

  کوه ه  قوانون بوه آناوا تصوریح       ، هامیه محرمات شرعی  ا صرفاً به حرام هایی54ه  ماهه  «به موجب قانون»عبا ت

تی ایور چوه تخلوف    شسه، محسوه کرهه اتتب مثالً شااهت ه وغ یا توییس ه وغ. همچی ن هر نقض مقر ات حکووم 

زمانی مستوجب تعزیر اتت که به موجب قانون به آن تصریح شسه باشس، یعیی تخلف تبسیل بوه   محسوب می شوه،

 جرم شسه باشس.

 تتعیین و تصریح حدود و تعزیرا

  51، بر خالف حس ه  ماهه 54ه  ماهه: 

 :ًکل ه احکام تعزیر به موجب قانون تع  ن می شوه، ه  حالی که احکام حسوه به موجب شرع تع  ن می شسب اوال 

 ً:احکامی که ه   قانون برای تعزیر تع  ن می شوه، تمث لی اتت، به هم ن هل ل از عبا ت توایر احکوام ه     ثانیا

حصوری   51اتتب ه  حالی که احکام حسوه که ه  شرع تع  ن می شوه، به موجوب مواهه   اتت اهه شس  54ماهه 

 .اتت
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 تفاوت انگیزه و وضعیت روانی با عنصر روانی جرم

  از آن جا که ه چ یاه ه  عیصر  وانی جرم جایگاهی نسا ه ، انگ زه و وضع ت  وانی54به اتتیاه بیس الف ماهه ،

جرم بی تاث ر اتت، صرفاً می توانس ه  تع  ن و اعمال مجازات های تعزیری و اتاتاً انگ زه ه  تشک ل و تحقق 

حالی که عیصر  وانی برعکس انگ زه ه  تشک ل جرم نقش ها ه و به هم ن هل ول اتوت کوه      نقش ای ا کیسب ه

 عیصر  وانی مرحله تحقق جرم و انگ زه مرحله تع  ن مجازات اتت.

  به  م زان مجازات تاث ر موی یوذا ه   بلکه صرفاً واقع شسه  ا میت ی کیس، توانس جرملذا انگ زه شرافتمیسانه نمی 

  اما وجه تشابه عیصر  وانی با انگ زه آن اتت که هر هو ه  ح ن ا تکاب جرم مالک می باشیس.

 44ماده  «ب»بند 

  ،جورم  شو وه ا تکواب    به موجب این بیس، مصسا  هیگری که ه تع  ن م زان مجازات تعزیری تاث ر می یوذا ه
تواهه و   تیعیی اوضاع و احوالی که به جرم شست بخش سه یا آن که آن  ا خ  ف کرهه اتت: موثالً تورق   اتتب

م زان مجازات تعزیری تاث ر می یذا ه.   به آزا . که آزا  هاهن ش وه ا تکاب ترقت بوهه و ه 4ترقت مقرون
 561و یا بوه اتوتیاه مواهه     عمسیآن می توانس عمسی باشس و یا غ ر همچی ن یستره نقض وه  ه و نتایج زیانبا 

 غ رعمسی و ناشی از تقص ر باشس.

  ری عل ه امی ت به صو ت غ رعمسی جرم تلقی شسه اتت. و بوه  وووووکه ه  آن یک جرم تعزی 1042برای مثال ماهه
 اهه تصریح شسه اتت.مبی مباالتی ه  آن 

  احت اطی یا بی مباالتی اتت و برعکس قانون تابق، موا هی مانیس عسم  تقص ر بی 561لذا طبق تبصره ماهه

 ماا ت، عسم  عایت نظامات هولتی و مانیس آن از مصاهیق بی احت اطی یا بی مباالتی می باشیس.

 :تقص ر ه  قانون جسیس، ها ای مصاهیق تمث لی اتت. ه  نت جه 

 :44ماده « پ»بند 

  مصسوم به ب ما تتان و یا عسم این کا  اتت که ه  هر هو صو ت بر م زان میظو  اقساماتی از قب ل  تان سن

 ها ه. م-]+ مجازات مجرم تاث ر

 :44ماده « ت»بند  

  وضع ت فرهی، خانواهیی و اجتماعی مرتکب، بایس ه  تع  ن مجازات تعزیری 54ماهه « ت»به موجب بیس ،

بایس ه  هر حال به نحووی مجوازات    حقوقی  عایت شوه و مرتکب از آنجا که اعم اتت از شخص حق قی یا

یرهه که هیگران از آن مجازات متحمل آت ب نشونسب یعیوی خووه مجورم مجوازات بشووه و نوه هو چکس        

 مجازات می یوییسب اصل شخصی بودنهیگریب که به آن 

                                                           
 .همراه بامقرون یعیی:  - 5
باشویس و بوه آناوا آمووزش الزم هاهه      بیوسی شوسه موی    چیانچه مامو ین هولتی که مسوول امو  ح واهتی و اطالعواتی طبقوه    قانون مجازات ]تعزیراتم: 104ماهه  - 1

 .شونس می  هشمیان تخل ه اطالعاتی شونس به یک تا شش ماه حبس محکوم و عسم  عایت اصول ح اهتی توتط  مباالتی بیاتت ه  اثر  شسه
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  تع  ن مجازات به نحوی که وقتی مجرم شخص حق قی اتت ]یعیی هر کس یا هر فرهم بتوانس موجب اصالح

 مجازات ها نام یرفته اتتباصل فردی کردن مجرم و تازیا ی اجتماعی او شوه، 

        تع  ن مجازات، هیگامی که مجرم شخص حقوقی اتت، به نحووی کوه  آن شوخص حقووقی هیگور مرتکوب

اصل شخصیی  تکرا  جرم نشوه، یعیی وضع ت شخص حقوقی ه  تع  ن م زان مجازات ه  نظر یرفته شوه، 

 یرفته اتت.مجازات  ها نام  کردن

 :44ماده « ت»انتهای بند  – تأثیر تعزیر بر وی

  هید  از  ، تاث ر تعزیر بر مرتکب بایس از توی هاهیاه ن ز لحاظ شوهب چرا کوه  54ماهه « ت»به موجب بیس

  اتتای هم ن هسف از تعزیر اتت. ه تاهیب، یعیی اصالح مرتکب اتت و اصل فرهی کرهن هق قاً  تعزیر،

  تاث ر بر مرتکب ن ست، بلکه تام ن فایسه اجتماعی اتوتب یعیوی ایجواه     اجرای حدود هد  ازه  حالی که

 احساس امی ت ه  جامعه.

 «قانون مجازات تدریس نشده اند. 29الی  43مواد »

 شود: هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم مي مجازات -43ماده 

 ؛حهس بيش از بيست و پنج سال -                             

 ؛(ريال0022202220222جزاي نقدي بيش از يك ميليارد ) -                     4درجه 

 ؛مصادره كل اموال -                             

 .انحالل شخص حقوقي -                             

 ؛پنج سالحهس بيش از پانزده تا بيست و  -                                                

                                                                               ميليارد ريال تا يك (00202220222جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون ) -                   2درجه 

 .ريال (0022202220222)

 ؛حهس بيش از ده تا پانزده سال -                                              

ريال تا پانصد وپنجاه  (00202220222جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون ) -                 9درجه      

 .ريال (00202220222ميليون )
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 ؛ده سالحهس بيش از پنج تا  -                     1درجه 

                                                    (ريال تا سيصد و شصت ميليون00202220222) يكصد و هشتاد ميليونجزاي نقدي بيش از  -                      

 ؛(ريال00202220222)

 .م از خدمات دولتي و عمومييانفصال دا -                       

 

 ؛حهس بيش از دو تا پنج سال -                        

هشتاد ميليون  (ريال تا يكصد و0202220222جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون ) -               

 ؛(ريال00202220222)

 ؛محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال -                       1درجه 

 ؛اجتماعي براي اشخاص حقوقيم از يك يا چند فعاليت شغلي يا يممنوعيت دا -                       

 .افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي عمومي براي م از دعوتيممنوعيت دا -                          

 ؛حهس بيش از شش ماه تا دو سال -            

 ؛(ريال0202220222(ريال تا هشتاد ميليون )0202220222جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ) -      

 ؛عفت م منافيييك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرا و شالق ازسي -            

 ؛سال ماه تا پنج محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش -    1درجه 

 ؛ها انتشار حكم قطعي در رسانه -           

 ؛حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص -           

 ؛ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال -          

 .ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال -            

 ؛شش ماهحهس از نود و يك روز تا  -               

 ؛( ريال0202220222ا بيست ميليون )( ريال ت0202220222جزاي نقدي بيش از ده ميليون ) -      1درجه 

 ؛شالق از يازده تا سي ضربه -              

 .روميت از حقوق اجتماعي تا شش ماهمح -              

 ؛حهس تا سه ماه -              

 ؛(ريال0202220222ميليون )ي تا ده جزاي نقد -     4درجه 

 .شالق تا ده ضربه -              

 

   



   13 
 

 ذكر شده است. های تبعی مجازاتاز حقوق اجتماعي همان است كه در  محرومیتموارد  -4تبصره

درجیه  مجازاتي كه حداقل آن منطهق بر يكي از درجات فوق و حداكثر آن منطهق با درجه باالتر باشلد، از   -2تبصره

 شود. محسوب مي باالتر

مجیازات  و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شلديدتر،   مجازات شدیدترها،  صورت تعدد مجازات در -9تبصره

مجازات درجیه  باشد  نداشته مطابقتگانه اين ماده  يك از بندهاي هشت مالك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ حبس

 شود. محسوب مي هفت

در ميزان حداقل و حداكثر  تأثیریهاي آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و  صرهمقررات اين ماده و ته -1تبصره

 .نداردهاي مقرر در قوانين جاري  مجازات

كلارگيري در ارتكلاب جلرم بلوده      ضهط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا مقصود از آن به -1تبصره

( اين قانون عمل خواهلد شلد. در   000( خارج و در مورد آنها برابر ماده)02است از شمول اين ماده و بند )ب( ماده)

 مسیتثنی او  و افراد تحت تكفلزندگي محكلوم   تعار های م هزینهشود بايد  صادر مي مصادره اموالهر مورد كه حكم به 

 شود.

اين قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جلرم   4(040براساس ماده) شخص حقوقيصورتي كه  در -22ماده 

شود، اين امر مانع از مجلازات شلخص حقيقلي     از موارد زير محكوم مي یک تا دو موردبار آن به  ارتكابي و نتايج زيان

 نيست:

 ؛انحالل شخص حقوقي -الف

 ؛مصادره كل اموال -ب

 ؛ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال -پ

 ؛طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال براي افزايش سرمايه به  ممنوعيت از دعوت عمومي -ت

 ؛حداكثر براي مدت پنج سالممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري  -ث

 ؛جزاي نقدي -ج

 .ها وسيله رسانه انتشار حكم محكوميت به -چ

                                                           
ه  مسؤول ت ک  ری اصل بر مسؤول ت شخص حق قی اتت و شخص حقوقی ه  صو تی ها ای مسوؤول ت ک  وری اتوت کوه      ق.م.ا: 419ماده  - 4

شوه. مسؤول ت ک  ری اشخاص حقوقی مانع مسؤول ت اشخاص حق قوی   ه   اتتای میافع آن مرتکب جرمی یاشخص حقوقی به نام  نماییسه قانونی

 مرتکب جرم ن ست.
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اعمیال  در ملواردي كله    دولتي و يا عمومي غيلر دولتلي  اشخاص حقوقی مجازات موضوع اين ماده، در مورد  -تبصره

 شود. نمیكنند، اعمال  مي حاکمیت

 

برابر مهلغي اسلت كله در    حداقل دو برابر و حداکثر چهارميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي  -24ماده 

 شود. وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميقانون براي ارتكاب همان جرم به

 

بلا   یا وجود آمدهبراي ارتكاب جرم، بهشود كه  انحالل شخص حقوقي و مصادره اموال آن زماني اعمال مي -22ماده 

 در جهت ارتكاب جرم تغيير داده باشد. منحصراً، فعاليت خود را انحراف از هدف مشروع نخستين

 

 عناصر جرم

 عنصر مادی

  قانون مجازات، جرم به عیوان  فتا  تعریف شسه اتتب این ه حالی اتت که اتاتاً  فتوا    1به موجب ماهه

 ماهی اتت. ه  واقع نمی توان جرمی  ا بوسون متراهف عیصر ماهی ن ست. بلکه صرفاً  کیی از ا کان عیصر 

، ه  برخی از جرایم وجووه ها ه  اوضاع و احوال و نتیجهتصو  کره. اما هو  کن هیگر عیصر ماهی یعیی   فتا 

یوا   –و ه  برخی جرایم اتاتاً الزمه تشک ل جرم ن ستب مثالً ترقت تاهه به اوضاع و احووال ن وازی نوسا ه    

  ه.جرم توه ن نت جه الزم نسا

 4بر اساس عنصر مادی، تقسیماتی از جرم ارایه می شود:

 .ج( به عاهت      بب( جرم مستمر           بالف( جرم آنی             زمان:بر اتاس   .4

 .ب( جرم مرکب          بالف( جرم تاهه             رفتار:بر اتاس  .2

 .ب( جرم مق س        ب  الف( جرم مطلق             نتیجه:بر اتاس  .9

 

 

                                                           
 .زمان،  فتا  و نت جها کان عیصر ماهی جرم:  - 5
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 جرم آنی

  :جرم آنی ه  هو حالت متصو  اتت 

 زمانی که هم  فتا  و هم اثر مترتب بر  فتا  ه  یک لحظه از زمان واقع شسه اتتب مانیس قتل، تورقت،  .4

 .4کالهبرها ی، خ انت ه  امانت

پ سا کرهه اتت،  فتا  جرم ه  یک لحظه از زمان واقع شسه و ایر چه آثا  آن  فتا  ه  طول زمان اهامه  .2

اما اهامه یافتن آثا  صرفًا به هل ل طب عت  فتا  بوهه اتوت، و نوه بوه توبب ا اهه مرتکوبب مانیوس جورم        

ممانعت از حق از طریق تس معبر، یا جرم ترقت بر  از طریق اخذ انشعاب غ رمجاز کوه اصوطالحاً بوه    

 .آنی محسوب کرهه انسآن  ا ه  حکم جرم ایم مستمر هایم ن ز ی ته شسه اتت، اما این جر

 2جرم مستمر

   جرم مستمر جرمی اتت که با ا اهه مرتکب، جرم ه  طول زمان با تمام عیاصر آن تکرا  می شوهب ه  واقوع

اهامه یافتن جرم هم به جات اهامه یافتن  فتا  مرتکب و هم به جات اهامه یافتن توء ن وت ]یعیوی عیصور    

ه چ یاه اتتمرا  جرم ناشی از طب عوت  فتوا  ن سوت. مانیوس      وانیم مرتکب اتت و به هم ن هل ل اتت که 

 اموال مسروقه و ترک ان ا . یتوء اتت اهه از لباس مامو ین، اخ ا

 جرم به عادت

 :جرمی است که

 :ًه  اهامه یافتن جرم هخالت ها هبا اهه مرتکب اوال ، 

 :ًفتا  احوراز موی یورهه و لحظوه      فتا  ه  طول زمان به قس ی تکرا  می شوه که عاهت مرتکب به آن  ثانیا 
به هم ن هل ل یویی که ه  لحظه اثبات عواهت جورم بورای اولو ن بوا        احراز عاهت، لحظه وقوع جرم اتت.

ا تکاب یافته اتت. ه  حالی که ه  جرم مستمر صرف  فتا  ن ست که ه  طول زمان اهامه ها ه، بلکه جورم  
 لذا تکسی یری و ولگرهی جرایم به عاهت هستیس. 9اتت که ه  طول زمان اهامه هاشته و تکرا  می شوه.

 شغل و حرفه قرا هاهن قرییه ای بر عاهت مرتکب اتت، به هم ن هل ل قانونگوذا ، نوه تیاوا     ،مضافاً این که
معامله اموال مسروقه  ا جرم محسوب کرهه اتت، بلکه چیانچه مرتکب معامله اموال مسروقه  ا حرفه خوه 

ی  ا مقر  نموهه اتتب یعیی ه  حالت جرم به عاهت، مجوازات شوسیستر شوسه    قرا  ههس، مجازات شسیستر
 اتت.

                                                           
ت ته و چک و قبض و نظایر آن به عیوان اجا ه یا امانت یا  هن یا برای وکالت یوا   هایی از قب ل هریاه اموال میقول یا غ ر میقول یا نوشته تعزیرات: 476ماهه  - 5

برتس و شخصی کوه آن اشو ا نوزه او بووهه      شوه یا به مصرف مع ییاین بوهه اتت که اش ای مذکو  مستره  بر و بیا به کسی هاهه شسهاجرت  بی هرکا  با اجرت یا
 .از شش ماه تا ته تال محکوم خواهس شس نمایس به حبسم قوه یا تلف یا  تصاحبیا  اتتعمال آناا  ا به ضر  مالک ن یا متصرف ن آناا

 هم می یوییس. «مستمر پ اپی»به آن  - 1
 عمل، صحبت نشسه اتت.ه  ه چ جایی از قانون، از تعساه انجام  - 3
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     جرم هایر کرهن مراکز فساه یا فحشا و یا هایر کرهن قما خانه ها ه  همه حال جرم به عواهت اتوتب زیورا

اتاتاً مرتکب آن ها  ا جات امرا  معاش و کسب ه آمس خوه انجام می ههس. یعیی حرفه اوتت. ه  حوالی  

هم ن  فتا  قما بازی چیانچه تبسیل به حرفه نشسه باشس و صورفاً از  وی ت وین باشوس، جورم بوه عواهت        که

 محسوب نمی یرهه.

 جرم ساده  و جرم مرکب

جرم تاهه جرمی اتت که  فتا  ه  آن ها ای یک جزء اتت، مانیس توه ن یا ترقت و یوا آن کوه ایرچوه  فتوا  چیوس      

از آن ها  ا به تیاایی برای تشک ل جورم کوافی هانسوته اتوت مانیوس جورم خ انوت ه         جزء ها ه، اما قانونگذا  هر یک 

جزء ها ه ]اتتعمال، تصاحب، تلف و م قوه کرهنم، اما هر یک از آناا به طو  مسوتقل بورای    6امانت. که ایرچه  فتا  

 تشک ل جرم کافی اتتب

جموع هموه آن اجوراء جاوت تشوک ل جورم الزم        دوماًها ای چیس جزء اتت،  اوالًجرم مرکب جرمی اتت که  فتا  آن 

تعزیرات. بیابراین جرم مرکب جرمی ن ست کوه   150اتت. مانیس کالهبرها ی، تسل س ه  ازهواج، جرم تبصره ماهه 

ها ای چیس عیصر ماهی باشس، بلکه جرمی اتت که ها ای یک عیصر ماهی اتت، اما  فتا  ه  هاخل عیصر مواهی چیوس   

ب ن اجزای  فتا  ه  جرم مرکب  ابطه عل ت الزم اتت. یعیی هر جزء به علوت جوزء قبول واقوع      سوماًجزیی می باشس. 

 شسه باشس.

 اصل:

  ببر تاهه بوهن اتتاصل 

  بآنی بوهن اتتاصل بر 

  ببر مطلق بوهن اتتاصل 

  :مرکب، مق س، مستمر و به عاهت بوهن اتتثیا اتت.یعیی 

 عنصر روانی  

  عمسی، عیصر  وانی ها ای هو  کن اتت:عیصر  وانی: اصوالً ه  جرایم 

  که میظو  از آن علم به موضوع جرم اتت و نه علم به جرم بوهن عمل و میظو  از موضوع جرم  –الف( علم

آن چ زی اتت که  فتا  بر  وی آن واقع می شوه. مثاًل موال ه  تورقت موضووع جورم اتوتب زیورا  فتوا         

یا ال اظ  ک ک موضووع جورم تووه ن اتوت زیورا  فتوا         ترقت که  بایش اتت بر  وی آن واقع می شوه.

 ان کرهنم بر  وی آن واقع می شوه.توه ن ]یعیی ب 
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  بیابراین ایر کسی نسانس که آن چه  بوهه مال غ ر اتت، به هل ل فقسان علم به موضوع عیصر  وانی ترقت

به  ک ک بوهن ال اظ نساشته  ا نساشته و لذا اتاتاً جرم ترقت تشک ل نمی شوه. همان یونه اتت ایر علم 

 باشس، ایر چه آناا  ا ب ان کرهه باشس.

  عوالوه بور علوم، قصوس      566علم مقسمه الزم قصس اتت. به هم ن هل ل بوه موجوب مواهه     –ب( قصس یا عمس

مستیس قانونی عیصر  566لذا ماهه  ا تکاب  فتا  ن ز بایس احراز شوه تا بتوان ی ت عیصر  وانی وجوه ها ه.

 تت. وانی ا

بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه  4،علم مرتكب به موضوع جرمعالوه بر  عمديم يجرا در تحقق -411ماده 

 9علم به وقوع آن ياقصد نتيجه  2مي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است،يجرا در احراز گردد.

 1نيز بايد محرز شود.

 جرمدر حكم شروع به  و به جرمشروع 

 معیای مشخصی ها هب یعیی  فتا  ماه تاً شروع به جرم 511به اتتیاه تبصره ماهه  ،ه  حکم شروع به جرم ،

ن ست اما همان مجازات شروع به جرم  ا ها ه و برای تحقق عیوان ه  حکم شروع به جرم شرایط ذیل بایس 

 جمع شوه:
مصاهیق  فتا  های ممیوع باشس. به هل ل هم ن شورط    فتا  ا تکابی  ا تباط مستق م با جرم هاشته باشسب یعیی از .4

اتت که  خو هن آب به تصو  این که شراب اتت، ایرچه محال موضوعی محسوب موی شووه اموا چوون  فتوا       
مباح اتت، نمی توانس عیوان ه  حکم شوروع بوه جورم باشوسب زیورا صورف قصوس         یکه  فتا « خو هن آب بوهه»

حکم شروع به جرم ن ز مانیس هر جرم هیگری بایس عیصر ماهی هاشته باشس مجرمانه بوهه اتت، ه  حالی که ه  
 که همانا  فتا  ممیوع ها ای  ابطه مستق م با جرم اتتب

نام وسه موی شووه کوه     « تجوری » فتا  مشروعی ) فتا  مباح( که با قصس نامشروع ا تکاب یابس، ه  اصطالح فقاوی  

 1قصس مجرمانه اتت، اتاتاً قابل مجوازات نموی باشوس.   همان محال موضوعی ه  حقو  جزاتت ولی چون صرف 
بیابراین ه  حکم شروع به جرم همان محال های موضوعی اتت، به اتتثیای موا هی که محال موضووعی عیصور   

 ماهی نساشته و صرف قصس مجرمانه بوهه اتت.

، بلکوه بوه   تهعلت غ رممکن شسن جرم، یک جات ماهی باشس، یعیی جاتی که هخالت فوره ه  آن نقشوی نساشو    .2
 هل لی غ ر از انصراف ه ونی، یعیی با یک عامل خا جی وقوع جرم غ رممکن شسه اتتب

مرتکب از فقسان موضوع جرم، یعیی از محال موضوعی بوهن بی اطالع بوهه اتتب که ه  این صو ت با جمع ته  .9

 .مجازات شروع به جرم محکوم می شوه همان شرط، به

                                                           
 آنچه که  فتا  بر  وی آن واقع می شوه. - 5
 .ه  جرایم مق س به نت جه میظو : - 1
 یعیی توء ن ت خاص. ،علم به وقوع آن یاقصس نت جه  - 3
 .اتت مستیس قانونی توء ن ت عام و توء ن ت خاصاین ماهه:  - 6
 یعیی آن عمل جرم هم نمی باشس. - 1
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 محال وسیله ای

 محال وت له ای ناهر به هو حالت اتتب 

آن وت له اتاتاً قابل ت ا تکاب جرم نسا ه: مثالً تصو  می کیس ها وی تقط جی ن تا ه کرهه، ه  حوالی   .5

 شسه، تقط کییسه ن ستباتاتاً آنچه تا ه 

وت له اصوالً کا ایی هاشته، اما به هل ل نقص یا مع وب شسن ه  آن زموان امکوان ا تکواب جورم بوا آن       .1

وجوه نسا ه. لذا از آن جا که ه  محال وت له ای  فتا  مستق م ا تکاب نمی یابس، یوک شورط از شورایط    

وب ووووووو ه  حکم شروع بوه جورم محس   ه  حکم شروع به جرم وجوه نسا ه و بیابراین محال وت له ای

 نمی شوه.

او  عامیل خیارا از اراده  واسلطه   هر كس قصد ارتكاب جرمي كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن بله  -422ماده 
 شود: شرح زير مجازات مي قصدش معلق بماند، به

م يا حهس تعزيري درجه يك تا سه است به حلهس  يمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حهس دايدر جرا -الف
 ؛چهارتعزيري درجه 

 ؛پنجمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حهس تعزيري درجه چهار است به حهس تعزيري درجه يدر جرا -ب 
مي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي يا حهس تعزيري درجه پنج است به حهس تعزيري يا شلالق يلا   يدر جرا -پ 

 .ششجزاي نقدي درجه 
اطلالع   كه مرتكب از آنها بي 4داشته، لكن به جهات مادي با ارتكاب جرمهرگاه رفتار ارتكابي، ارتهاط مستقيم  -تبصره

 است. در حكم شروع به جرمشده  بوده وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام

مستقيم با وقوع جرم  ارتباطمجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و  -429ماده 
 باشد.، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نميندارد

 :421شرح ماده 

  ایر کسی به هل ل انصراف ه ونی، یعیی با ا اهه خوه جرم  ا ترک کیس، ه  حالی که  فتا  516به موجب ماهه ،

او وا ه عمل ات اجرایی شسه اتت، یعیی اصوالً از نظر ضابطه عمل شروع به جورم موی باشوس، انصوراف ه ونوی،      

بوا عیووان شوروع بوه جورم مانعوه الجموع         عیوان شروع به جرم  ا از آن  فتا  زایل می کیس، لذا انصراف ه ونی

آن که همان مقسا   فتا ، خوه جرم مستقلی باشس که از باب آن جرم جسایانه مجازات خواهس شس.  مگرهستیس. 

عمل وات   «الوف »اثبات یس بر مال غ ر کرهه، ولی پش مان شسه و مال  ا نبورهه اتوت ایور چوه  فتوا        «الف»مثالً: 

مجاز به میزل غ ر کرهه چون و وه غ راجرایی اتت، اما چون انصراف ه ونی بوهه، شروع به ترقت ن ست. اما 

 و این مقسا   فتا  جرم مستقلی اتت، به این جرم محکوم می شوه.

                                                           
 آن هخالتی نساشته اتت.یعیی مرتکب ه   - 5

 بشروع به جرم ن ستعیصر ماهی:  فاقد محال موضوعی

 عیصر ماهی: شروع به جرم اتت. دارای

 شروع به جرم محسوب نمی شوه. محال وسیله ای
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به اتهام شلروع بله آن جلرم، تعقيلب      2آن را ترك كند و به اراده خود 4هرگاه كسي شروع به جرمي نمايد -421ماده 
 9شود. است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده نمي

 معاونت در جرم

  شوه:جمع برای تحقق معاونت شرایط ذیل بایس 

سا یم، بلکوه  مباشر  فتا ی انجام ههس که ها ای عیوان مجرمانه اتتب زیورا ه  حقوو  جوزا، صورف معاونوت نو       .4

ها یم، لذا وقتی خوهکشی جرم ن ست، معاونت ه  خوهکشی ن وز جورم نبووهه و از ایون ح وث       جرممعاونت ه  

که قصس خوهکشوی هاشوته، آن   « ب»تا ه وتایل کرهه و برای آن که « الف»قابل مجازات ن ست. مانیس جایی که 

با تا ه وتایل جرم  ا تسا ل کورهه، اموا از   « الف»جا ایر چه ه  ا بخو ه و خوهکشی کیس. ه  اییها وی تا ه شس

م عیووان معاونوت ه  خوهکشوی ]یعیوی عیووان      ]تا وه ها و « الوف »مانه نسا ه، عمل آنجا که خوهکشی عیوان مجر

اتت. که ایر کسوی از طریوق توامانه هوای      قانون جرایم  ایانه ایمجرمانهم نسا هب مگر ه  یک حالت: آن هم 

کوه   1هیگری  ا تحریک به خوهکشی کیس، عمل وی  جرم بووهه و قابول  مجوازات اتوت.      ایانه ای یا مخابراتی،

 به خوهکشی بوهه اتت. 1مباشرت ه  تحریکهمانا 

ه  قانون جرایم  ایانه ای، همانیس قانون مجازات اتوالمی، معاونوت ه  خوهکشوی جورم ن سوت و صورفاً ه        

 ت که جرم می باشس.قانون جرایم  ایانه ای مباشرت ه  تحریک به خوهکشی ات

معاون به نحوی از انحاء وقوع جرم  ا تسا ل کیس و یا مرتکب  ا به تمت جرم تو  ههس. البته ه چگاه این  .2

 تسا ل نبایس به شکلی باشس که وا ه عمل ات اجرایی شوهب

وا ه  اتوت کوه   زیورا شوریک   از شریک جرم اتوتم  این ت اوت معاون] : معاون وا ه عمل ات اجرایی نشوه .9

 عمل ات اجرایی جرم می شوه.

 نكته:

  ن ز یک جرم اتت، نت جه ی ری می شووه   «شروع به جرم»ه  جرایم  خ می ههس و  «معاونت»از آنجایی که

 ن ز وجوه ها ه و قابل مجازات اتت. «معاونت ه  شروع به جرم»که 

 ن ز جرم اتت.« ه  حکم به شروع جرم»، معاونت ه  به اتتیاه هم ن هل ل 

  جرم نمی باشس.« شروع به معاونت»قابل توجه اتت که 

                                                           
 اجرایی جرم. عمل اتو وه به  - 5
  انصراف ه ونی. - 1
 هم ه  جرام مطلق و هم ه  جرایم مق س شروع به جرم وجوه ها ه. مانیس شروع به جرم ه  جرم  شا که یک جرم مطلق اتت. - 3
 اما ه  قانون مجازات اتالمی تحریک به خوهکشی جرم ن ست. - 6
 ه  ه چ قانونی وجوه نسا ه.« معاونت ه  خوهکشی»مجرمانه چون عیوان  - 1
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 به عبارت دیگر:

   معاونت ه  جرم صرفاً محسوه به این که مباشر جرم تام انجام ههس، ن ستب بلکه حتی ایر مباشر شروع بوه

شسه باشس، کسی که تسا ل کرهه، معاون ه  شروع « ه  حکم شروع به جرم»جرم کرهه  یا آن که مرتکب 

جوازات موی باشوس. اموا     اتت و بیابراین جورم بووهه و قابول م   « ه  حکم شروع به جرم»به جرم یا معاون ه   

 .خ ر« شروع به معاونت»اما  وجوه ها ه« جرم نمی باشس. لذا معاونت ه  شروع« شروع به معاونت»

 یک مثال:

  بخواهس که ش ر یاز  ا باز کیوس و یوا ه  حالوت حلوق آویوز،      « ب»قصس خوهکشی هاشته باشس و از « الف»ایر

، «ب»صیسلی  ا از زیر پای وی بزنس، ایر چه ه  هاهر کمک به خوهکشی اتت، اما از آنجوا کوه  فتوا  هوای     

مباشر ه  قتول عموس   « ب»وا ه عمل ات اجرایی قتل شسه اتت،« ب»اقسام های تالب ح ات می باشیس، یعیی 

محسوب می شوهب زیرا ه چگاه تسا ل کرهن معاون، نبایس به یونه ای باشس که وا ه عمل ات اجرایی شوه. 

 معاونت ه  خوهکشی میت ی اتت و عمل مباشرت ه  قتل عمس اتت.ه  اییجا بیابراین 

 نظام استعاره مجرمیت

  ن  معاون مجرم ت خوه  ا از او به عا یت بگ وره. بوه همو   به این معیاتت که عمل مباشر بایس جرم باشس تا

ک کرهه معواون ه  خوهکشوی محسووب    وووووووهل ل اتت که وقتی عمل مباشر خوهکشی باشس کسی که کم

نمی شوه و عمل او جرم ن ستب زیرا عمل مباشر بایس جرم باشوس توا تسوا ل کییوسه  ا بتووان تحوت عیووان        

 معاونت ه  جرم محکوم کره.

 وانی در معیون  جرم:عنصر ر  .1
     مباشر و معاون هر کسام مستقالً بایس عیصر  وانی هاشته باشیس: یعیی توء ن ت عام. که هموان علوم و قصوس

اتت. اما عالوه بر این بایس وحست قصس ن ز وجوه هاشته باشس و میظو  از آن تطابق قصس اتت و نوه توافوق   
شر و معاون، مباشر از وحست قصس عسول کیس و جرمی قصس. به این شرح که ایر بعس از وحست قصس ب ن مبا

شسیستر از آنچه  مقصوه معاون بوهه انجام ههس، چون از تطابق قصوس خوا ج شوسه، هیگور بوه معواون قابول        
 انتساب ن ست و معاون صرفاً ه  محسوهه وحست قصس ]یعیی جرم خ  ف ترم قابل مجازات می باشس.

 ،تپس مباشور تورقت مشوسهه مرتکوب شووه، معواون صورفًا بوه          لذا ایر وحست قصس بر ترقت تاهه بوهه
 معاونت ه  ترقت تاهه محکوم می شوه.

 وحدت قصد

  الف»میظو  از وحست قصس، ه چگاه شیاخت قبلی مباشر و یا توافق یا تبانی قبلی با مباشر ن ستب به هم ن هل ل ایر »
اون ه  ایراه جرح وووومع« الف»به ایراه جرح کیس، مباه ت « ب»قرا  ههس و « ب»ه  اثیای یک هعوا چاقو  ا ه  هتت 

 می باشس. ایر چه ه چ شیاخت و توافق قبلی وجوه نساشته اتت، بلکه  فتا  ا تکابی اثبات کییسه وحست قصس اتت.
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 تغییر شیوه جرم و تاثیر آن بر عنوان معاونت

  نساشوته و حتوی ایور مباشور بوه شو وه       ه  تحقق معاونت ه  جرم، تغ  ر ش وه ا تکاب جرم تاث ری ه  معاونت

ن که ه  اصل جرم وحست قصس هاشته انس وی معاون ه  آن جورم محسووب   وووووهیگری جرم  ا انجام ههس هم 

می شوه. لذا تغ  ر شگره ا تکاب جرم موجب ن ی معاونت نمی شوه. لذا اصل بر عسم تاث ر تغ  ور شو وه جورم    

 بر معاونت ه  جرم اتتب

 الزم اتوت توا فوره معواون ه  آن جورم       تواموان  باشوس هو شورط بوه طوو      تا ه وتایلونت ایر عیصر ماهی معا

 محسوب شوهب

 علم هاشته باشس که از آن وت له برای ا تکاب جرم اتت اهه خواهس شسب .5

 ابطوه عل وت شورط تحقوق معاونوت       مباشر از آن وت له ه  ا تکاب جرم اتت اهه کرهه باشس. زیرا همووا ه  .1

 وت له هاهه شسه علت وقوع آن جرم و موثر ه  جرم مباشر باشس.اتت. یعیی بایس آن 

 نكته:

    تمامی موا ه عیصر ماهی معاونت بایس به نحوی ا تکاب یابس که ب ن آن عیصر ماهی و وقوع جورم از تووی

 مباشر  ابطه عل ت وجوه هاشته باشسب یعیی علت وقوع جرم مباشر  فتا  معاون بوهه باشس.

قبل از جرم مباشر و یا همزمان با جرم مباشر ا تکاب یابسب بیابراین هر یونه مساعست  فتا  معاون بایس یا  .1

بعس از ا تکاب جرم، ه چگاه عیوان معاونت نخواهس هاشت، بلکه خوه به عیوان جرم مستقل و تحت عیوان 

 مباشرت ه  جرم قابل مجازات اتتب

هیگر آمر محسوب نمی شوه که ه  آن بوا   عیصر ماهی جسیس ه  معاونت توء اتت اهه از قس ت اتت و لذا .1

 فقسان تصریح قانونی مواجه باش مب بلکه از  فتا  های تشک ل ههیسه معاونت ه  جرم اتت.

:شوند مي محسوب جرم معاون زير اشخاص -421 ماده

 از استفاده سوء يا فريب يا دسيسه با يا كند جرم ارتكاب به تحريك يا تطميع، تهديد، ترغيب، را ديگري هركس، -الف

 .گردد جرم وقوع موجب قدرت،

 .دهد ارايه مرتكب به را جرم ارتكاب طريق يا كند تهيه يا بسازد را جرم ارتكاب وسايل هركس -ب

 .كند تسهيل را جرم وقوع هركس -پ

است. بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط  تقدم یا اقتران زمانیبراي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و  -تبصره

معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونلت   4چنانچه فاعل اصلي جرم، جرمي شديدتر از آنچه مقصود

 شود. محكوم مي تر جرم خفیفدر 

                                                           
 عسول از وحست قصس. - 5
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:است زير شرح به وي مجازات باشد،  نشده تعيين معاون براي ديگري مجازات ،قانون یا شرع در كه صورتي در -421 ماده

 ؛سه یا دو درجه تعزيري حهس است، دايم حهس يا 4حيات سلب آنها قانوني مجازات كه جرايمي در -الف

 ؛شش یا پنج درجه تعزيري حهس 2عضو، عمدي قطع و حدي سرقت در -ب

 ؛شش درجه تعزيري شالق ضربه چهار و هفتاد تا يك و سي است حدي شالق آنها قانوني مجازات كه جرايمي در -پ

 1.ارتكابي جرم مجازات از تر پايين درجه دو تا يك تعزير موجب جرايم در 9 -ت

 مصلادره  ملورد  در مگر 1است ارتكابي جرم قانوني مجازات نوع از معاون مجازات ماده اين( ت) بند مورد در -0 تهصره

 .است هفت و شش چهار، درجه نقدي جزاي ترتيب به معاون مجازات كه محكوميت حكم انتشار و ميدا انفصال اموال،

 فاعلل  تعزيلر  ميلزان  اسلاس  بر معاون مجازات 1نشود، اجراء عضو یا نفس قصاص علت هر به كه صورتي در -0 تهصره

 1.شود مي اعمال ماده اين( ت) بند مطابق جرم، اصلي

 شیوه های مجازات معاون

  جوع به شرعب .5

  جوع به قانون: مجازات معاون به طو  مستقل تع  ن شسه باشسب .1

 4: یک تا هو ه جه پای ن تر از مجازات جرم.517ماهه « ت» جوع به بیس  .3

 

 

 

 

                                                           
 تلب ح ات: اعم از حسی، قصاصی و تعزیری. - 5
 میظو  قصاص عضو اتت. - 1
 خ لی مام.« ت»بیس  - 3
نه مجازات مباشر: چون ممکن اتت مباشر به هر علتی مجازات نشوه و یا به هر علتی تخ  ف بگ ره مانیس این کوه مجوازات او تعل وق     مجازات جرم ا تکابی و - 6

 شوه.
 تر ..... .یک  تا هو ه جه کم«: ت»، میتاا با  عایت بیس ]همان نوعم ون ن ز حبس هاهه می شوهامیظو  این اتت که مجازات جرم ایر فرضاً حبس باشس، به مع - 1
 قصاص. تقوط هقت شوه: فقط ه  مو ه - 4
تع  ن می شوه و ه  جایی که قصاص میت ی اتت مجازات معاون بورا اتواس    517ه  جایی که مجازات مباشر قصاص باشس، مجازات مباشر طبق بیس الف ماهه  - 7

 .517ماهه « ت»تعزیری اتت که برای مباشر تع  ن می شوه میتاا با  عایت بیس 
 مجازت مباشر مالک نمی باشس. ه  اییجا  بطی به مجازات مباشر نسا ه و -مجازات جرم هقت شوه:  - 4



   23 
 

 سه شیوه دارد؛ بر اساس ترتیب، نحوه مجازات معاون 421به موجب ماده 

تع  ن شسه باشسب لذا مصرحات شرعی اول ن نوع مجازات  شرعمجازات معاون هم نوع و هم م زان آن ه   .5

 9بجرم نظر به حریم هیگران معاونت ه  و 2ه  قتل، هیسبان ه  قتل 4]امساکم کمعاون اتت. مثال: مُمسِ

 ببرای معاون آن جرم مستقالً تع  ن مجازات کرهه باشس 1 ]قانون مجازات و قوان ن خاصم خوه قانون .1

  .517ماهه « پ»بیس  جوع به قاعسه عام مصرح ه   .3

 :421ماده  2تبصره 

 اتت و بیا به علتی قصاص تاقط می شوه هو حالت متصو  اتت: ه  فرضی که مباشر مرتکب قتل عمسی 

قوام هفواع   قصاص، اتاتاً مباشر مجازاتی نمی شوه: برای مثال اثبات شسه اتت کوه قاتول ه  م   تقوطبعس از  .5

 جا معاون ن ز مجازات نخواهس شسبمشروع بوهه اتت: ه  ایی

مب ه  ایون صوو ت معواون وی کوه     451ه قصاص تاقط شسه، اما به جای قصاص، مباشر تعزیر می شوه ]ماه .1

معاون ه  قتل عمس محسوب می شوه به یک تا هو ه جه پای ن تور از مجوازات تعزیوری میوس ج ه  قوانون      

 .517ماهه  1محکوم خواهس شس. تبصره 

 :424ماده شرح 

 4حیداکثر ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايلد بله    1عنوان وسيلهبه 1نابالغاز فرد  1هركس -424 ماده 

معاونلت كنلد بله     نابالغیگردد. همچنين هركس در رفتار مجرمانه فرد  مجازات قانوني همان جرم محكوم مي

 شود. محكوم مي در آن جرم مجازات معاونت حداکثر

 

 

                                                           
طبق شرع به حبس ابس محکوم   کسِمُم – .ماه تاً معاونت اتت –  ا نگه می ها ه تا قاتل او  ا بکشس ل: نگه ها نسه. کسی که مقتو« هوم م»به تکون  :کمُمسِ - 5

 می شوه.
 اتت.« ناب یا کرهن»قتل ماه تاً معاونت اتت و مجازات آن  هیسبان ه  - 1
 محکوم می شوه. «ناب یا کرهن»شال  و مباشر به مجازات  «ضربه تعزیری 76تا » به مجازات «نظر به حریم» معاون - 3

 ضربه، شال  حسی محسوب می شوه. 76نکته: شال  ب ش از 
 مانیس جرایم تمعی و بصری. - 6
 .تبب اقوا - 1
 مباشر ضع ف. - 4
 فاقس مسئول ت ک  ری. - 7
 بایس ی ت به مجازات همان جرم محکوم می شوه و نه حساکثر آن. ]ت  ه و مجیونم حساکثر فقط به نابالغ تعلق ها ه و ه  تایر افراه - 4
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 :424ماده  قسمت اول

 قانون مجازات اسالمی 424شرح قسمت اول ماده 

 مسئولیت افراد مباشر استفاده کننده

 

اتت اهه کییسه 

ته این ه  

 سبب اقوامو ه 

شیاخته می 

 شوه:

 

 

مباشر 

 ضع ف

]فاقس 

مسئول ت 

 ک  ریم

 

 نابالغ

 

حساکثر نابالغ وت له محسوب و مسئول ت ک  ری نسا ه. و تبب اقوا به 

 .514مجازات قانونی همان جرم محکوم می شوه. صس  ماهه 
 

نسا ه. و تبب اقوا به مجازات مجیون وت له محسوب و مسئول ت ک  ری  مجنون

 4یعیی مجازت مباشر. قانونی همان جرم محکوم می شوه.

 سفیه

 «ه  جرایم مالی»

وت له محسوب و مسئول ت ک  ری نسا ه. و تبب اقوا به مجازات  ت  ه

 قانونی همان جرم محکوم می شوه. 
 

 استفاده کننده
 

]ه  یک مو ه 

« فاعل معیوی»

و ه  مو ه 

« معاون»هیگر 

و ه  یک 

تبب »مو ه 

 اتتم.« اقوا

 

 مباشر 

ها ای 

مسئول ت 

 :ک  ری

]افراه 

بالغ و 

 عاقلم.

 

 

اجیر شده 

 [عالم]

 مباشر

مجازات  هر هو به :«به شخصاً یا توتط هیگری وجوه ها ه»تصریح قانون 

 2تعزیرات. 415ماهه  .محکوم می شونس قانونی همان جرم

 . اتت ، و هیگری مباشرفاعل معیوی کییسه ه  اییجا اتت اهه

 :عسم تصریح قانونی

ه  اییجا اتت اهه 

جرم « معاون»کییسه 

 اتت:

 مجازات مباشر: مجازات قانونی جرم. 

وازات یک تا هو ه جه مجازات معاون: نحوه مج

ماهه « پ»بیس  تر از مجازات اصلی جرم.پای ن 

517. 

 فرد ناآگاه

 «مباشر ضع ف»

اتت. که ناآیاه  «تبب اقوا»و اتت اهه کییسه  «ضع فمباشر»جا فره ناآیاه اییه  

 نسا ه و تبب اقوا به مجازات قانونی همان جرم محکوم می شوه. یمجازات

 

 

 

                                                           
و  شووه  مباشر محسوب موی ای از حرز خا ج کیس ا اهههریاه کسی مال  ا توتط مجیون، ط ل غ رمم ز، ح وان یا هر وت له بی .م.ا:  171ماهه  - 5

 ه  صو تی که مباشر ط ل مم ز باشس  فتا  آمر حسب مو ه مشمول یکی از ترقتاای تعزیری اتت.

شخصا هرمیظو  هیگر به عیف یا تاسیس یا ح له یا به هرنحو هیگر   هرکس به قصس مطالبه وجه یا مال یا به قصس انتقام یا به تعزیرات: 415ماهه  - 1

عل ه کمتراز پانزهه توال   شخصی  ا بربایس یا مخ ی کیس به حبس از پیج تاپانزهه تال محکوم خواهس شس. ه  صو تی که تن مجیی توتط هیگری یا

عل ه آت ب جسمی یا ح ث تی وا ه شوه مرتکوب بوه حوساکثر مجوازات تع و ن شوسه         تمام باشس یا  بوهن توتط وتایل نقل ه انجام پذیره یابه مجیی

 .یرهه هیگر به مجازات آن جرم ن ز محکوم می ه  صو ت ا تکاب جرایم محکوم خواهس شس و

 . تبصره و مجازات شروع به  بوهن ته تا پیج تال حبس اتت
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 424قسمت اول ماده 

 :4 فروض ا تکاب جرم توتط هیگری 

چیانچه فرهی که از او برای جرم اتت اهه شسه فاقس مسئول ت ک  ری باشوس، چوون بوه عیووان وتو له جورم        .4

 اتت و به هو شکل مجازات می شوه: تبب اقوامحسوب می شوه، اتت اهه کییسه 

مجوازات قوانونی    حوساکثر الف( کسی که از او اتت اهه شسه نابالغ اتت که ه  این صو ت اتت اهه کییسه بوه  

 محکوم می شوه. 514همان جرم به اتتیاه ماهه 

ب( کسی که از او اتت اهه شسه مجیون یا ت  ه ه  جرایم مالی اتت، که ه  این صو ت اتوت اهه کییوسه بوه    

 همان مجازات قانونی جرم محکوم می شوه.

ن مباشور ضوع ف اتوت. لوذا     کسی که از هیگری اتت اهه کرهه آن فره هیگر فاقس علم بوهه اتت: و بیابرای .2

 اتت اهه کییسه تبب اقوا اتت و به مجازات قانونی همان جرم محکوم می شوه.

کسی که از هیگری اتت اهه کرهه، آن هیگری ن ز مسئول ت ک  ری ها ه: مثالً اج ر شسه اتت. کوه ه  ایون    .9

 صو ت:

صریح شوسه اتوت، اتوت اهه    ت« شخصاً یا توتط هیگری»الف( ایر ه  قانون ه  خصوص آن جرم، به عبا ت 

 کییسه فاعل معیوی اتت و همانیس مباشر به مجازات قانونی جرم محکوم می شوه.

تصریح قانونی وجوه نسا هب لذا هیگری مباشر بوهه و اتت اهه کییسه معاون اتت. و مجازات او یوک توا   ب( 

 هو ه جه پای ن تر از جرم ا تکابی اتت.

 :نكات

  اتوتت اهه کییوسه از   ابالغ تصریح کرهه و نابالغ  ا وت له جرم ه  نظر یرفتوه،  ، چون به فره ن514صس  ماهه

فره نابالغ تبب اقوا محسوب شسه و به حساکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می شوهب یعیی مجوازات  

، ایرچه باز 514تبب اقوا همان مجازات مباشر اتت که مبسل به حساکثر شسه اتت. ه  حالی که ذیل ماهه 

م از نابالغ اتت اهه شسه، اما نابالغ به عیوان مباشر بوهه نه وت له، و بیابراین اتت اهه کییسه معاون اتوت و  ه

 باز هم به حساکثر مجازات معاونت محکوم می شوه.

  اتوت اهه  »با نابالغ از هو حالت خا ج ن ست: یا نابالغ وت له اتت کوه ه  ایون صوو ت    « اتت اهه کییسه» ابطه

وت له ن ست، که ه  این محکوم می شوه و یا نابالغ  همان جرم تبب اقوا اتت و به حساکثر مجازات «کییسه

 محکوم می شوهب معاونت ه  آن جرممعاون اتت  و به مجازات حساکثر مجازات  «اتت اهه کییسه»صو ت 

  ز معلووم  وووووووه تم  ق و یا نساشتن هاشتن به لحاظاز لحاظ تیی ن ستب بلکه  صرفاًنابالغ ه  اییجا تشخ ص
تاله  4یک بچه قس ت ه ک البته که ایر نابالغ قس ت ه ک ها ه هیگر وت له محسوب نمی شوهب  می شوه.

 تاله بس ا  مت اوت اتت. 56با یک بچه 

                                                           
 شرح خا ج از جسول. - 5
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 :424دوم ماده  قسمت

 :ایر از نابالغ برای جرم اتت اهه شوه، هو حالت متصو  اتت 

بیابراین به عیوان وت له محسوب می شوه. لذا اتت اهه کییسه تبب اقوا اتت و نابالغ فاقس قوه تم  ز اتت و  .5

 به حساکثر مجازات قانونی برای آن جرم محکوم می شوهب

نابالغ ها ی قوه تم  ز اتت و بیابراین اتت اهه کییسه معاون اتت و به حساکثر مجازات معاونت ه  آن جرم  .1

 .514محکوم می شوه. قسمت هوم ماهه 

  :423اده مشرح 

 مباشر بر اتاس این که بیا به چه جاتی مجازات نمی شوه، نحوه تع  ن معاون ن ز ت اوت می کیسب 

  الف( ایر مباشر جات نوعی ها هب یعیی جاتی که برای همه ایجاه حق می کیس که عملی که ه  شرایط عاهی

ن ست، جات نوعی به معاون ن ز جرم اتت  ا بتوانیس انجام ههیس، چون مباشر ه  این صو ت قابل مجازات 

 تسری پ سا می کیس و لذا معاون ن ز قابل مجازات نمی باشسب

  م، از آنجا که این جاات به معاون تسری پ سا نمی کیس، 519ب( ایر مباشر ها ای جات شخصی باشس ]ماهه

مجیوون بوه   ایر چه مباشر مجازت نمی شوه، اما معاون قابل مجوازات خواهوس بووه. مانیوس تحریوک کورهن       

 ا تکاب جرم تخریب.

        چون جیون جات شخصی اتت، مجیون که مباشر جرم اتت مجازات نموی شووه، اموا معواون وی بوه جورم

 معاونت ه  تخریب مجازات خواهس شس.

هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنلون، قابلل تعقيلب     -423 ماده

اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جلرم   نهاشد يا تعقيب يا

 4ندارد.

 

 

 

 

                                                           
 تت.نسا ه و وی قابل مجازات امعاون  بطی به مجازات نشوه،  شخصیی مباشر به جات تیعیی وق - 5
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 شرکت در جرم و شرایط تحقق آن

 شریک صرفاً کسی اتت که لزوماً ه  عمل ات اجرایی جرم مساخله نمایسب .4

تاث ر اقسامات یک شریک ضع ف براین حتی ایر ه  وقوع جرم مام نمی باشس و بیا م زان تاث ر هر شریک .2

 هم باشس، ماهامی که  ابطه عل ت  ا قطع نکرهه اتت، وی به عیوان شریک محسوب می شوهب

این که جرم بسون حضو  شرکاء به تیاایی ن ز قابل ا تکاب بوهه، مالک ن ست و باز هم همه کسانی کوه ه    .9

 عمل ات اجرایی مساخله هاشته انس شریک محسوب می شونسب

و بوه همو ن هل ول مسوتیساً بوه       - «ا تکاب جرم واحس، توتط اشخاص متعسه اتت»شرکت ه  جرم:  تعریف .1

تصریح شسه، و برخالف قانون تابق مق س به جورایم تعزیوری   « مشا کت ه  جرمی»چون عبا ت  511ماهه 

جورم  ی که بر این تعریف صس  نماییس، ها ای عیصر قانونی بورای شورکت ه    وووونشسه اتت، تمامی جرایم

 4شسه انسب خواه حسی، خواه قصاصی و خواه تعزیری باشیس.

یت شسه اتت و برای مثال ه  جورایم حوسی ن وز    الذا اصل قانونی بوهن ه  خصوص شرکت ه  جرم ن ز  ع

 ن ز ها ای عیصر قانونی یرهیسه اتت. شرکت در جرایم حدیحاکم اتت و  511ماهه 

ه  جرایم مرکب، برای آن که شرکت ه  جرم صس  کیس الزم ن ست هر شریک تموامی  فتوا  مجرمانوه  ا     .1

مرتکب شسه باشسب بلکه هم ن که هر شریک یک جزء از اجزاء جرم  ا مرتکب شسه، از آنجا که هر جوزء  

ل مواهه  عمل ات اجرایی جرم محسوب می شوه همه آن ها شریک ه  آن جرم تلقی می شونس به هم ن هل و 

جرم تصریح کرهه اتت  و نه مشا کت ه  جرمب زیورا ایور هور فوره بوه       مشارکت در عملیات اجراییبه  511

تیاایی تمام اجزاء  ا مرتکب شوه به تعساه افراه جرم ایجاه می شوه و هیگر بر تعریف شورکت کوه جورم    

 2واحس توتط اشخاص متعسه اتت صس  نخواهس کره.

تاث ر هر شریک به این معیا که عمل وی بخشی از علت وقوع جرم بوهه اتت، یعیی به تحقق جرم فعل وت   .1

اتوت اهه کورهه   « مستیس به  فتا  همه آن هوا باشوس  »اتتب لذا قانونگذا  از عبا ت  شرط تحقق شرکتبخش سه 

ن  فتا  تک تک شورکا بوا   ه  حقو  اتتب یعیی بایس ب  قابلیت انتساباتت. که مستیس بوهن ه  قانون همان 

وجوه هاشته باشس. البته ایر این  ابطه عل ت احراز شس، این موضوع که، تاث ر برخوی   رابطه علیتوقوع جرم 

وب وووو کم و برخی زیاه بوهه اتت، ا تباطی به تحقق شرکت نسا ه و ه  هر حال همه آن هوا شوریک محس  

                                                           
با آن که ه  هاهر تعریف شرکت بر آن ها صس  می کیس، اما از آنجا که عیصر قانونی برای شورکت ه  ایون   اما ه  جرایم حسی مانیس زنا  - 5

 جرایم وجوه نسا ه، طرف ن جرم زنا مباشر ه  جرم زنا محسوب می شونس.

باشیس، بلکه هم ن مقسا   شرکت ه  جرم مرکب برخالف جرایم تاهه، ن از نسا ه که شرکا ه  تمامی جرم مساخله هاشته به عبارت دیگر: - 2

که هر شریک ه  یکی از اجزای جرم مرکب هخالت هاشته، کافی اتت تا همه آناا شریک ه  آن جرم مرکب محسوب شونس. زیرا هر جزء 

جرم مرکب عمل ات اجرایی آن جرم محسوب می شوه. بیابراین ایر هر کس یک جزء از کالهبرها ی  ا مرتکب شوه، کافی اتت تا عمل 

 شرکت ه  کالهبرها ی واحس توتط اشخاص متعسه محسوب شوه. آناا



   28 
 

وه. و کسی علت وقوع جرم محسووب موی شووه کوه     تن اتت که بایس احراز ششونس. بیابراین تاث ر هاشمی 

، نه این که صرفاً امکان اتوتیاه جورم بوه او      فتا  او ه  کیا  تایر شرکا به تحقق جرم فعل ت بخش سه باشس

 4اتت، نه امکان اتتیاه. فعلیت استنادبرای شریک محسوب شسن،  وجوه هاشته اتت. لذا مالک  ابطه عل ت
 

که شریک مساخله نمی کره ن ز به تیاایی قابل ا تکاب بوه، نافی شرکت ن ست این اهعا که جرم ه  فرضی  .1

 و همچیان فره شریک محسوب خواهس شس.
 

از  511شرکت ه  جرم از ح ث عیصر ماهی هم فعل و هم ترک فعل  ا شامل می شوهب به هم ن هل ل ماهه  .4

اتوت. البتوه تورک فعول ن وز هیگوامی       ل ظ  فتا  اتت اهه کرهه اتت که اطال  آن اعم از  فعل یا ترک فعل 

تورک  شرکت محسوب می شوه که اثبات شوه مجموع ترک فعل ها علت وقووع جورم بووهه اتوت. مانیوس      

عمسی مراقبت از متام به میظو  فرا ی هاهن وی. که ه  این صو ت، مامو انی که با ترک فعل خووه علوت   

 2می شونس. فرا ی هاهن بوهه انس، شریک ه  جرم فرا ی هاهن متام محسوب
 

تقصو ر هور یوک از شورکا موی باشوس        عیصور مواهی   به  جرایم غ رعمسی ن ز شرکت ه  جرم متصو  اتت .3

مشروط به آن که جرم واقع شسه به آن تقص رها مستیس باشسب یعیی مقصرانی شریک محسوب می شونس که 

م غ رعموسی متصوو    تقص ر آنان علت وقوع جرم بوهه باشس. برخالف معاونت ه  جرم که اتاتواً ه  جورای  

نمی باشس. زیرا قصسی وجوه نسا ه تا معاون بتوانس با آن وحست قصس پ سا کیس. چرا که وحست قصس به  امر 

 9عسمی تعلق نمی ی ره.

                                                           
وا ه کییس بوه  « ض»ضربه هایی  ا به « ج»ب و »، «الف» ابطه عل ت ه  شرکت ه  جرم، هریونه تاث ر یذا ی ن ست، چه بسا  به عبارت دیگر: - 4

از علت وقوع قتل نبوهه اتت. لذا  ابطه عل وت یعیوی   اثر یذاشته اتت. اما بخشی « ض»ن ز بر تمایمت جسمانی « ج»طو ی که  ایر چه ضربه 

 تاث ر  فتا  شرکاء به یونه ای که بخشی از علت وقوع جرم باشیس. یعیی ب ن  فتا  شریک و نت جه مجرمانه  ابطه مستق م وجوه هاشته باشوس. 

 ز اهم ت ن ست.یو ه  چی ن فرضی اتت که خ  ف یا شسیس بوهن تاث ر، حا

حتی ایر شریک ثابت کیس که  فتا  هیگر شرکاء برای وقوع جرم کافی بوهه باز هم ن ی شرکت نمی کیس. و او ن ز بوه   به هم ن هل ل اتت که

 یکی از شرکاء محسوب خواهس شس. موثر بوهن ه  وقوع جرمهل ل 

رک فعول متصوو  موی باشوس و بوه      ه  معاونت، فقط با فعل مثبت قابل تحقق اتتب اما شرکت ه  جرم هم با فعل و هم با تو  به عبارت دیگر: - 2

هم ن هل ل چیانچه مامو ین همراهی کییسه متام ترک فعل کییس، یعیی تساب ر امی تی  ا  عایت نکییس و موجب فرا  متام شونس، بوه شورکت   

 ه  جرم فرا ی هاهن متام محکوم خواهیس شس.

از نظر عیصر  وانی معاونت فقط ه  جرایم عمسی متصو  اتتب زیرا وحست قصوس شورط معاونوت اتوت و فقوط ه  جورم        به عبارت دیگر: - 9

عمسی وحست قصس قابل تصو  اتت. اما چون شرکت ه  جرم مساخله ه  عمل ات اجرایی الزم ها ه، یعیی ه  حوزه عیصر ماهی جورم اتوت،   

ایم عمسی که عیصر  وانی توء ن ت عام یا خاص اتت، شرکت ه  جرم متصو  اتوت و  عیصر  وانی شرکاء مام ن ستب یعیی هم ه  جر نوع

هم ه  جرایم غ رعمسی که عیصر  وانی آن ها تقص ر یا خطای جرایی اتت. به هم ن هل ل ایر علت وقوع جرم تقص ر ا تکابی چیس شوریک  

 سوب می شونس.باشس )تقص ر کا یران و  یزش تاختمان( همه آنان شریک ه  جرم غ رعمسی مح
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 نحوه مجازات شریک

       به هل ل اصل تساوی مجازات شریک با مباشر که اصطالحاً فاعل مستقل ن ز ی توه موی شووه، مجوازات هور

 مباشر آن جرم اتت.شریک همان مجازات 

 اصل تساوی مجازات شریک با مباشر

  نحوه مجازات کرهن شریک تابع اصل تساوی مجازات شریک با مباشر اتت و به هم ن هل ل هر شریک به

 مجازات فاعل مستقل محکوم می شوه.

 آنهلا  همه رفتار به 2مستند جرم، و كند مشاركت 4جرمي اجرایی عملیات در ديگر اشخاص يا شخص با كس هر -421 ماده

 خلواه  باشلد  مسلاوي  آنلان  كلار  1اثر خواه و 1نهاشد خواه باشد كافي جرم وقوع براي تنهايي به يك هر رفتار خواه 9باشد

 نيلز  غیرعمیدی  جلرايم  ملورد  در 1.اسلت  جرم آن 1مستقل فاعل مجازات او مجازات و محسوب جرم در شريك متفاوت،

 آنلان،  از يلك  هر مجازات و شوندمي محسوب جرم در شريك مقصران، باشد نفر چند يا دو 4تقصیر به مستند جرم، چنانچه

 . است جرم آن مستقل فاعل مجازات

اعمال مجازات حدود، قصاص و ديات در مورد شركت در جنايت با رعايت مواد كتابهاي دوم، سوم و چهارم  -تبصره

 .گيرد اين قانون انجام مي

 عنصر روانی در جرایم غیرعمدی

  اتت که به آن خطای جزایی هم ی ته موی شووه و ه  تبصوره مواهه      تقصیرعیصر  وانی  غیرعمدی،ه  جرایم

عسم ماا ت و عسم  عایت نظامات بور خوالف قوانون توابق از تعریوف تقصو ر خوا ج شوسه انوس و بوه            561

 ر وووووووووو صوان مصساقی از بی احت اطی یا بی مباالتی بوه آن هوا تصوریح شوسه اتوت. لوذا مصواهیق تق       وووعی

 تمث لی اتت. اما تعریف تقص ر، بی احت اطی و بی مباالتی اتت.

                                                           
 جرمی: یعیی جرم واحس. - 5
 مستیس: یعیی قابل ت انتسابب یعیی همان  ابطه عل ت. - 1
 قابل ت انتساب =  ابطه عل ت = فعل ت اتتیاه. - 3
 ن ی عل ت نمی کیس. - 6
 تاث ر برای وقوع جرم. - 1
 .فاعل مستقل: مباشر - 4
 اصل تساوی مجازات شریک و مباشر. - 7
 ]خطای جزاییم، عیصر  وانی جرم غ رعمسی اتت.تقص ر  - 4
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 شرایط عامه مسئولیت کیفری  و حكم اکراه

       شرایط عامه مسئول ت ک  ری بایس ه  همه جرایم عمسی وجوه هاشته باشس تا جورم بوه فوره قابول انتسواب

اتتثیائاً ه  قتل، فره اکراه شسه که فاقس اخت ا  اتوت  باشس که عبا تیس از : عقل، بلوغ و اخت ا . و از آنجا که 

 خا ج و ن ازمیس  جوع به کتاب قصاص اتت. 560قصاص می شوه، حکم اکراه ه  قتل از عموم ماهه 

 شخصی بودن مسئولیت کیفری

  اصل بر این اتت که مسئول ت ک  ری شخصی اتتب یعیی فقط کسی بایس مسئول باشس که  فتا  مجرمانه  ا

 وا ه بر این اصل هو مو ه اتت: استثنائاتمرتکب شسه اتت. 

 .561مسئول ت ناشی از فعل غ رب ماهه  .5

 .563مسئول ت اشخاص حقوقی. ماهه  .1

 مسئولیت ناشی از فعل غیر دو منشا دارد:

یعیی موا هی که قانون صراحتاً وه  ه مراقبت، نظا ت یا ح اهت  ا بر عاسه شخصی یذاشته  و  نونی:منشا قا .5

حاهثه مجرمانه ای  خ هاهه اتت که  به هل ل عسم انجام آن وه  ه قانونی یا انجام ناه تت آن وه  ه قانونی

اخلوه ای نساشوته اتوت و    ه  این صو ت ایر چه کسی که وه  ه قانونی هاشته ه  عمل ات اجرایوی جورم مس  

بوه عیووان مسوئول ناشوی از فعول       وه  ه قانونی ن وز  فره هیگری انجام هاهه شخص ها ای  فتا  مجرمانه  ا

 4قابل مجازات اتتبغ ر

یعیی جایی که فره مرتکب تقص ری شسه اتت که آن تقص ر ا تباطی به  فتا  نوسا ه، بلکوه    منشا قراردادی: .1

قص ری صو ت یرفته  فتا  هیگری ت ه   ابطه با نت جه. یعیی مجرمانه شسه اتتتقص ر موجب وقوع نت جه 

 2قابل مجازات اتت.جا فره مقصر )ه   ابطه با نت جه( به عیوان مسئول ناشی از فعل غ ر اتت. که ه  ایی

                                                           
وه  ه قانونی بر مراقبت یا نظا ت: به این معیا که ایر قانونگذا  فره یا افراهی  ا موهف نمایس که بور  فتوا  هیگوران     به عبارت دیگر: - 4

جرمی واقع شوه، مسئول ت آن حاهثوه   نظا ت یا مراقبت کییس، صرفیظر از این که قرا هاهی ب ن آناا وجوه هاشته اتت یا خ ر، چیانچه

مجرمانه با کسی خواهس بوه که آن وه  ه قانونی  ا ترک کرهه و یا به ه تتی ای وا نکورهه اتوت. مانیوس مسوئول ت کا فرموا نسوبت بوه         

ه  تموامی   حواهث مجرمانه ناشی از فعال ت کا یران. و یا مسئول ت آموزش ههیسه  انیسیی نسبت به فره ه  حال آموزش. و یا اتاتواً 

 موا هی که از ناح ه آموزش ی رنسه  حاهثه مجرمانه ای واقع می شوه که علت آن عسم نظا ت و یا عسم مراقبت آموزش ههیسه اتت.

میشا تقص ر به این معیا که از یک تو  فتا  ه  برها نسه تقص ر  ا کسی انجوام هاهه کوه اصوطالحاً مباشور آن تقصو ر       به عبارت دیگر: - 2

ت: مانیس  انیسه ای که علی  غم خواب آلوهیی با ترعت غ رمجاز ه  حال  انیسیی اتت. و میجر به واژیونی ماش ن می شووه.  بوهه ات

ه  واقع  فتا  میتسب به تقص ر  انیسه اتت اما نت جه این  فتا   که آتش توزی و توختن مسافران بوهه میتسوب بوه شوخص هیگوری     

ه   ابطوه بوا نت جوه  فتوا  ا تکوابی هیگوری       »از عبا ت  561نت جه شسه اتت. لذا ه  ماهه  اتت که تقص ر آن شخص موجب وقوع این

 اتت اهه شسه اتت. که ه  این مثال شرکت تازنسه مسئول ناشی از فعل غ ر محسوب می شوه.« مرتکب تقص ر شوه
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 صو ت  این میشأ هوم یعیی میشأ ناشی از تقص ر حتی با فقسان تصریح قانونی، یعیی با عسم وه  ه قانونی به

قرا هاهی ن ز ایجاه مسئول ت ناشی از فعل غ ر می کیس. یعیی تقص ر به هل ل عسم ای اء یوا انجوام ناه توت    

 وا ه.مثال پرتتا  نا یک وه  ه قرا هاهی بوهه اتت.

 نكته:

 بغ ر ه  قالب یک مثال فعل فر  تسب ب و مسئول ت ناشی از 

  مراقبت هاشته حاهثه ای واقع می شوه، چیانچه صاحب موا هی که به وت له ح وان که صاحب آن وه  ه  ه

ح وان تقص ر کرهه اتت، تبب اقوا محسوب می شوه و از باب تسب ب مسئول اتت. اما ایر هیگری  فتا  

متضمن تقص ر  ا مرتکب می شوه و تپس حاهثه ای واقع می شوه ایر چه هیگری ح وان  ا تحریک کرهه 

 ح وان که وه  ه مراقبت هاشته مسئول ناشی از فعل غ ر اتت.و مباشر ه  تقص ر اتت، اما صاحب 

 مسئولیت اشخاص حقوقی

آن شوخص حقووقی باشوس موی تووان شوخص        صرفاً نماینده قانونیایر کسی که جرم  ا مرتکب شسه اتوت،   .4

حقوقی  ا ن ز مسئول تلقی کره. لذا مسئول ت ک  ری شوخص حقووقی، هریونوه نماییوسیی موثالً نماییوسیی       

 باشسب نماینده قانونیقرا هاهی  ا شامل نمی شوهب بلکه مرتکب بایس 

چوه تومت شخصوی    شخص حقوقی  ا ن ز مسئول می کیوس کوه ایر   ،نماییسه قانونی ه  صو تی عالوه بر خوه .2

« به نام شخص حقوقی»، از اصطالح 563هاشته، اما به اعتبا  شخص حقوقی جرم  ا انجام هاهه اتت. لذا ماهه 

اتت اهه کرهه اتت. یعیی  ابطه عل ت ب ن اعتبا  شخص حقوقی و وقوع جرم. حتی ایر جرم شخص حق قی 

مرتکب     اتتای میافع شخص حقوقیهبه نام شخص حقوقی نباشس هم ن مقسا  که اثبات شوه وی جرم  ا 

شسه، یعیی عوایس جرم میتسب به شخص حقوقی شسه اتت کافی اتت تا جمع مسئول ت صوو ت یرفتوه و   

 عالوه بر شخص حق قی، شخص حقوقی ن ز مسئول قلمساه شوه.

 عدم تالزم

       ل اصل بر عسم مالزمه مسئول ت شخص حق قی با شخص حقوقی اتت. لوذا ایون کوه شوخص حقووقی مسوئو

خواهس بوه، موجب بر طرف شسن مسئول ت شخص حق قوی نموی شووه. از تووی هیگور هور جوا عضووی از         

)مواهه  شخص حقوقی جرمی مرتکب شوه لزوماً برای شخص حقوقی ایجاه مسئول ت ک  ری نخواهوس کوره.   

563.) 
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 بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

 فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری

عاقیل،  مسؤوليت كيفري در حدود، قصاص و تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم،  -412ماده 

 آمده است.« قصاص»كه حكم آن در كتاب سوم  2باشد به جز در مورد اكراه بر قتل 4بالغ و مختار

 9مسؤوليت كيفري، شخصي است. -414ماده 

مسلؤول اعملال    1قانونی در صورتي ثابت است كه شخص به طور تنهامسؤوليت كيفري به علت رفتار ديگري  -412ماده 

 1شود. تقصیررفتار ارتكابي ديگري، مرتكب  نتیجهدر رابطه با  یاباشد ديگري 

در مسؤوليت كيفري اصل بر مسلؤوليت شلخص حقيقلي اسلت و شلخص حقلوقي در صلورتي داراي         -419ماده 

شود. مسؤوليت  مرتكب جرمي در راستاي منافع آن یا نام بهشخص حقوقي  1نماینده قانونیمسؤوليت كيفري است كه 

 .كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست

 

او در ارتكلاب رفتلار مجرمانله     قصلد مرتكب به موضوع جرم، بايد  علمعالوه بر  عمدیم يدر تحقق جرا -411ماده 

نتيجه يا علم به وقلوع آن نيلز    قصدمي كه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتيجه است، يجرا احراز گردد. در

 بايد محرز شود.

عملدي   مرتكب است. در جنايلات غيرعملدي اعلم از شلهه     تقصیر، منوط به احراز غیرعمدیم يتحقق جرا -411ماده 

 .شود ميوخطاي محض مقررات كتاب قصاص و ديات اعمال 

مهاالتي است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعايلت نااملات دولتلي و    احتياطي و بياعم از بيتقصير  -تبصره

 شود. مهاالتي محسوب مياحتياطي يا بيبي مصادیقمانند آنها، حسب مورد، از 

                                                           
 شرایط عامه مسئول ت. - 5
 تیاا اتتثیاء بر شرایط عامه مسئول ت. - 1
 با اصل شخصی بوهن مجازات فر  ها ه. –هن مسئول ت اصل شخصی بو - 3
 وه  ه قانونی مراقبت یا نظا ت. - 6
 میشأ هوم  ابطه ب ن تقص ر و نت جه اتت. - 1
 و نه قرا هاهی. - 4
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 معیار تشخیص اقدامات مقدماتی

  هاخل ه  تعریف جرم نشسه باشسباین اتت که  فتا  مرتکب 

 کا ت جعلی، هاخل ه  تعریف توتل بوه وتوایل متقلبانوه ن سوت و بوه همو ن هل ول         برای مثال تاختن یک

 نسبت به کالهبرها ی اقسامی مقسماتی اتت. ایر چه خوه عیوان مجرمانه مستقل جعل  ا ها اتت.

  بیابراین اصل بر این اتت که مقسمات ا تباط مستق م با جرم نسا نس و لذا قابل مجازات ن ستیس، مگر آن که

 اتتثیائاً قانونگذا  آن مقسمات  ا جرم مستقل محسوب کرهه باشس.

 در حكم شروع به جرم

  بایس شرایط ذیل جمع شوهب 511برای تحقق عیوان ه  حکم شروع به جرم، به موجب تبصره ماهه 

 فتا  ا تکابی فی ن سه  فتا  مشروع و قانونی نباشس.  هاشته باشسب یعیی جرم فتا  ا تباط مستق م با ا تکاب  .4

هه اتت اما به قصوس ایون کوه مشوروب      ه  واقع آب خو« طرف»زیرا ایر  فتا  قانونی باشس، مانیس جایی که 

بخو ه، اتاتاً موضوع از حقو  جزا خا ج می شوه. زیرا صرف قصس مجرمانه وجوه هاشته که ه چگاه قابل 

 می یوییس. «4تجری»هم ن هل ل ه  فقه جزایی، به آن مجازات نمی باشسب به 

 نکته: مالک تشخ ص ا تباط مستق م این اتت که ایر مانعی نمی  ت س فره وا ه عمل ات اجرایی موی شوس.  

 بیابراین ا تباط مستق م ماب ن اقسامات مقسماتی و عمل ات اجرایی اتت.

اتتب یعیوی جاتوی کوه مساخلوه      ت ماهیجا، وجوه یک آنچه که باعث غ رممکن شسن جرم یرهیسه اتت .2

مرتکب ه  آن نقشی نساشته و ه  واقع جات شخصی نبوهه اتت. بلکه ناهر به عالم خا ج بوهه اتت. یعیی 

 یک امر ب رونی جرم  ا غ رممکن کرهه اتتب

مرتکب از آن جات ماهی بی اطالع باشسب این بی اطالع بوهن می توانس مربوط به موضوع جرم باشوس. یعیوی    .9

کوه ه    مرتکب نمی هانسته که اتاتاً موضوع جرمی وجوه نسا ه. یعیی محل موضوعی شکل یرفتوه اتوت.  

این صو ت ایر علی  غم فقسان موضوع،  فتا  ا تکابی میع قانونی هاشته باشس با جمع هو شرط باال ه  حکم 

 شروع به جرم خواهس بوه. لذا ته حالت  ا می توان متصو  شس:

 

 )2+  فتا  با میع قانونی + عسم اطالع  = ه  حکم شروع به جرمب محال موضوعی الف 

 )جرم نبوهن ]تجری یا صرف قصس مجرمانهمب+ عسم اطالع =  9مباحمحال موضوعی +  فتا   ب 

 )شروع به جرم. وع جرمقعسم ووجوه موضوع + عمل ات اجرایی +  ا = 

                                                           
 تجری ه  فقه یعیی انجام یک  فتا  مشروع، اما با یک قصس نامشروع. که قابل عقاب ]مجازاتم ن ست. - 5
 قانون مجازات اتالمی. 511تبصره ماهه  - 1
 فاقس میع قانونی. فتا   - 3
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 محال وسیله ای

  ناهر به حالتی اتت که:محال وت له ای 

ا تکاب جرم ناقص یا مع وب اتتب و این نقص موجب شسه که اتاتاً مرتکب نتوانس  فتوا  ا تکوابی   وت له  .5

ی انجام نشسه اتت. که ه  این صوو ت نوه تیاوا    ل کح خراب بوهه و بیابراین اتاتاً ش ا انجام ههس. مثالً تال

عیصر ماهی ا تکاب ن افته ه  حکم شروع به جرم ن ست، بلکه اتاتاً جرم نمی باشسب زیرا  فتا ی به عیوان 

 اتت.

نقص ه  وت له وجوه هاشته، لکن علی  غم آن  فتا ی  ا هم فره مرتکب شسه اتتب مثالً علی  غم این که  .1

کر وووووو به جای تم شکر بوهه اتت،  فتا   یختن شکر ه  غذای هیگری  ا انجوام هاهه اتوتب ایور چوه ش    

عالوه بر آن  فتا  هم  فتا  مستق م بوا ا تکواب جورم     وت له ای که کا ایی کشتن هاشته باشس، ن ست، ولی

 خا ج اتت.« ه  حکم شروع به جرم»و لذا این حالت از محال وت له ای ن ز از  نبوهه

 جرم عقیم

     الف( ایر به هل ل عسم ماا ت مرتکب جرمی واقع نشوهب مانیس ت ری که شل ک کرهه ولی بوه توبب فقوسان

 باصابت نکرهه اتت و لذا  فتا  انجام شسه  ابطه مستق م با جرمی نوسا ه ماا ت اتاتاً ت ر به کسی یا جایی 

 بیابراین ه  حکم شروع به جرم ن ستب

 این حاهثه  ابطه مستق م ب ن  فتا  و ا تکاب ب( ایر حاهثه غ رقابل پ ش ب یی باعث عسم وقوع جرم شوه ،

خوا ج اتوت و ه  حکوم شوروع بوه جورم        .م.ا.  511جرم  ا قطع می کیس و بیابراین از شمول تبصره ماهه 

 .نخواهس بوه
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 عنصر قانونی شروع به جرم

 ب ها ای هو حالت هستیسببه بعس می باشس 694جرایم تعزیری میس ج ه  کتاب پیجم تعزیرات. که از ماهه  .4

آن هتته از جرایم تعزیری که قبالً ه  کتاب تعزیرات اتاتاً شروع به جرم نساشتب یعیوی قانونگوذا     الف(

شوروع بوه خ انوت ه      -به شروع به جرم آن ها تصریح نکرهه بوه. مانیس شروع به اتت اهه از تیس مجعول 

ر ه  قوانون جسیوس   شروع به ترقت های تاهه و امثالام. ه  خصوص این جرایم از آن جا که هیگو  –امانت 

بوه، شروع به  1تا  5، بلکه ه جه مجازات مالک می باشس، ایر آن جرم از ه جه عیوان مجرمانه مام ن ست

 جرم آن جرم اتت و قابل مجازات می باشس.

آن هتته از جرایم تعزیری ه  کتاب پیجم تعزیرات که قبالً ن ز شروع بوه جورم هاشوت، اموا بوه هل ول        ب(

یوا شوروع    –. مانیس شروع به ترقت های مشسهه ذ ا به شروع به جرم تصریح کرهه بوهعیوان جرم  قانونگ

شروع به کالهبرها ی . که ه  این جرایم برای تع  ن مجازات شروع به جرم بایس به ه جات ماهه  –به قتل 

روع چون مجازات تلب ح وات ها ه، شو   511 جوع کرهب زیرا برای مثال قتل به اتتیاه بیس الف ماهه  511

 .هاشته باشس. لذا بر اتاس این بیس تع  ن مجازات می شوه 6به آن بایس حبس ه جه 

جرایمی که ه  قوان ن مت رقه شروع به جرم ها نسب یعیی اوالً به موجب قانون خاص، شروع به جورم آن هوا    .2

تع  ن ه جوه بوه   . برای جرم اتت، ثان اً نوع و م زان مجازات شروع به جرم ن ز ه  آن ها تع  ن شسه اتت

 قانون جسیس  جوع می شوه، ولی همان مجازات مقر  ه  قانون خاص به قوت خوه باقی اتت.

که مجازات آناا مثالً تلب ح ات اتت، مانیس بغی که  جرایم قانون جسیسب مانیس برخی جرایم مستوجب حس .9

 بایس تع  ن مجازات شوه. 511شروع به آن جرم ن ز  بر اتاس ماهه 

 جرممعاونت در 

ن که به ه چ وجه معاون وا ه عمل ات آ: به هر شکل تسا ل کرهن جرم اتت، مشروط به معاونت عیصر ماهی الف(

بیوابراین ایور کسوی قصوس      اجرایی نشوه. برخالف مباشر و شریک کوه ضورو تاً بایوس وا ه عمل وات اجرایوی شووه.      

خوهکشی هاشته باشس و از هیگری بخواهس که ش ر یاز  ا باز کرهه و یا ه  حالت حلق آویز صویسلی  ا از زیور پوای    

ی تالب ح ات اتت که هق قاً عمل ات اجرایی قتول موی باشویس    اوی بزنس، از آن جا که این  فتا  ها مصاهیق اقسام ه

 ه معاون ه  خوهکشی.مرتکب مباشر ه  قتل عمسی اتت و ن

، شرط تحقق معاونت اتت مشوروط بوه ایون کوه     517عیصر  وانی معاونت: وحست قصس به موجب تبصره ماهه  ب(

معاون هم ه  خوه  جرم و هم ه  تمامی ک   ات مشسهه حاکم بر جرم با مباشر وحست قصس هاشت باشس. لوذا ایور   

، چوون هیگور تطوابق قصوس وجووه      عسول از وحست قصس نمایوس مباشر از محسوهه وحست قصس فراتر  فته و ه  واقع 

نسا ه، معاون صرفاً به مجازات جرم خ  ف تر محکوم می شوهب یعیی میظو  از وحست قصس تطابق قصوس اتوت، نوه    

 توافق قصس. بیابراین ایر مباشر، جرم شسیستر مرتکب شس، معاون به جرم خ  ف تر محکوم خواهس شس.
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 ننحوه تعیین مجازات معاو 

آن ابتسا مجازات تع و ن شوسه ه  شورع موالک اتوت، ه  مرحلوه هوم مجوازات        « ت»، و ن ز بیس 517به اتتیاه ماهه 

مصرح قانونی مالک اتت، یعیی قانونگذ ا برای معاونت ه  آن جرم مجازات مستقل ه  نظر یرفته باشس. که ه  این 

ایر به معاونت ه  آن جرم بوه   ه و ه  مرحله تومصو ت بایس آن مجازات تصریح شسه ه  ماهه قانونی  ا اعمال کر

طو  مستقل تصریح نشسه بوه و جرم از جریام تعزیری بوه، مجازات معاون یک تا هو ه جه پای ن تر اتت مجازات 

جرم ا تکابی اتت. لذا ه  این حالت مالک مجازات جرم اصلی اتت و نه مجازاتی که مباشر به موجب حکم هاهیاه 

 به آن محکوم شسه اتت.

 شروع به جرم معاونت در

معاونت ه  شروع به جرم اصوالً جرم و قابل مجازات اتتب چرا که اصل قانونی بوهن شوروع بوه جورم ایجواب موی      

نمایس که هر جرمی که شروع به آن ه  قانون جرم تلقی شوسه، معاونوت ه  آن شوروع بوه جورم ن وز جورم و قابول         

، جرم و قابل مجوازات اتوت و معاونوت ه  شوروع بوه      1به جرایم تا ه جه مجازات می باشس. لذا معاونت ه  شروع 

 نسا یم. 4و  7، 4جرایم ه جه 

یوس  اشتن، از شروع به جرم تبع وت موی ک  چون از ح ث جرم بوهن و مجازات ه« ه حکم شروع به جرم»معاونت ه  

 ن ز وجوه ها ه.« ه  حکم شروع به جرم»همان مالک معاونت ه  شروع به جرم ه  خصوص معاونت ه  

 .شروع به معاونت جرم نبوهه و قابل مجازات ن ست و به هم ن هل ل شروع به معاونت فاقس عیصر قانونی اتت :نكته

 منظور از وحدت قصد

ب بلکوه کوافی   میظو  از وحست قصس، ه چگاه توافق قبلی با مباشر جرم، و یا از قبل شیاختن مباشر جورم نموی باشوس   

نمایس که معاون قصس هاشته برای ا تکاب جرم به مباشر مساعست کیوس.  اتت قراین و اوضاع و احوال هاللت بر آن 

 ا بشیاتس و یا حتی توافق قبلی وجوه هاشته باشس، چاقویی « ب»بسون آنکه « الف» لذا حتی ایر ه  اثیای یک میازعه

بر وحوست قصوس    خواهس بوه. زیرا اوضاع و احوال هاللت« ب»معاون ه  جرم ا تکابی « الف» ا ه  اخت ا  وی بگذا ه 

 می نموهه اتت.« ب»و « الف»ب ن 

 وحدت قصد

   میظو  از وحست قصس، تغ  ر ش وه ا تکاب جرم نمی باشس و لذا ایر مباشر بر خالف ش وه ای که معواون از

، او خواتته و با هم وحست قصس کرهه انس، جرم  ا مرتکب شوه، باز هم تسوا ل کییوسه جورم معواون اتوت     

 مگر در یک استثناء:ی ه  معاونت نسا ه. یعیی تغ  ر ش وه تاث ر
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       چیانچه عیصر ماهی معاونت، تا ه وتایل بوهه باشس، بایس هو شرط با هم جمع شووه توا تا وه کییوسه وتو له

 معاون ه  جرم محسوب شوهب

 علم هاشته باشس که از آن وت له برای ا تکاب جرم اتت اهه خواهس شسب .4

باشس. زیرا بایس معاونت به فره قابل انتساب باشس و شرط قابل ت  از آن وت له ه  ا تکاب جرم اتت اهه شسه .2

 انتساب این اتت که وت له تا ه شسه علت ا تکاب جرم بوهه باشس.

 سوء استفاده از قدرت

  عیصر ماهی معاونت اتتب بوه ایون معیوا کوه فوره از      514ماهه « الف»توء اتت اهه از قس ت به موجب بیس ،

ه و یا از جایگاه مافو  بووهن خووه تووء اتوت اهه کورهه و ه  قالوب یوک فعول         ن وذ خوه توء اتت اهه کره

 ه از قس ت  ا مرتکب شسه اتتباین توء اتت اه ایجابی، یعیی فعل مثبت

   برای مثال، آمر ه  یک جرم تحت عیوان معاونت ه  آن جرم قابل مجازات خواهس بوه زیرا آمریت هاللوت

، و یوا  چون معاونت با فعل تلبی، یعیی با ترک فعل قابل تحقق ن ستبر توء اتت اهه از قس ت می کیس. اما 

با صرف تکوت مافو  تحقق نمی یابس، ایر مافو  از وقوع جرمی مطلع شوه، و تکوت کرهه یا اتاتاً فعلی 

 مرتکب نشوه، به عیوان معاون ه  جرم قابل مجازات نخواهس بوه.

 شرط دیگر تحقق معاونت

از جرم مباشر و یا همزمان با آن ا تکاب یافته باشس. لذا هریونه تسا ل بعس از وقووع   آن اتت که فعل معاون قبل

 جرم، به هل ل موخر بوهن  فتا  معاون، بر مباشر جرم، معاونت ه  جرم ن ستب ایر چه می توانس جرم مستقل باشس.

 مجازات معاون

افساه فی اال ض، یا تلب ح ات از بواب  ، اوالً جرایمی که تلب ح ات حسی ها نسب مثال 517به اتتیاه ماهه  .5

و یا تلب ح ات از باب تعزیر مانیس اعسام ها ه  مواه مخس ، و یا آن که مجوازات حوبس ابوس     قصاص ها نس،

 بها نس، معاون به حبس ه جه هو یا ته محکوم خواهس شس

شووه یوا   ه  قطع عمسی عضو که مجازات آن قصاص عضو اتت، صرفیظر از این که مباشر، قصواص عضوو ب   .1

 محکوم می یرههب همچی ن اتت ه  معاونت ه  ترقت حسیب 4یا  1نشوه، معاون به حبس ه جه 

ضربه شوال  محکووم موی شووه. موثالً       76تا  35همه جرایم حسی که مجازات آن ها شال  اتت، معاون به  .3

قواهی، و مانیس آناا. و از آنجا که تعزیر بایس بورای معواون از کمتورین     معاونت ه  زنای تاهه، شرب خمر،

بوسیای اتوت کوه     ضوربه شوال  اتوت    71م زان حس کمتر باشس و کمترین م زان حس، حس قواهی اتت کوه  

 ضربه شال  می توانس باشس. 76حساکثر مجازات معاون صرفاً تا 
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، یعیی به هالیلی از قب ل، پس  بوهن قاتل، مجیون بوهن ه  موا هی که جاات تقوط قصاص ن س یا عضو وجوه ها ه

یذشت یا ع و اول اء هم، قصاص اجرا نشوه، ابتسا فرضی  ا که قصاص اجرا می شوس   مقتول، ماسو السم بوهن مقتول،

 م.مبسیار مه .721ماده  2تبصره ]ه  نظر یرفته، و تپس یک تا هو ه جه مجازات معاون  ا پای ن تر ه  نظر می ی ریم. 

 قصاص

 یا عضو ن س

 معاون به حبس ه جه هو یا ته محکوم می شوه.ه  اییجا   می شوه: اجرا

 از مجازات مباشر محکوم می شوه. معاون به حبس یک تا هو ه جه پای ن تر می شوه: طاقت

 423ماده شرح 

 فتوا  ا تکوابی بوه مباشور     ، چیانچه  فتا  مباشر ه  مقام اعمال یک حق باشس، کسی کوه ه  آن  519به موجب ماهه 

، معاون ه  جرم نبوهه و قابل مجازات ن ست. مانیس کسی که کمک کرهه، چون کمک ه  اجرای یک حق بوهه اتت

ه  حالت اضطرا  به هیگری کمک می کیسب چرا که اضطرا  جات نوعی اتت، اما چیانچوه جاوت شخصوی باشوس، از     

شخص خاص قابل تعق ب و مجازات ن سوت، بوه معواون ا تبواطی      آنجا که عمل ذاتاً مجرمانه بوهه ولی نسبت به آن

 نساشته و معاون قابل مجازات اتت.

 جسول تاث ر جاات ا تکاب جرم ه  مجازات معاونت: 

 مجازات معاون مثال جهات

 ه  این صو ت تاث ری ه  مجازات معاون نسا ه. جیونمانیس  جات شخصی

 قابل مجازات نمی باشس. و معاون محسوب نمی شوه 4کییسه، تسا ل مانیس هفاع مشروع ]حق همهم جات نوعی

مانند صغر و جنلون، قابلل تعقيلب     2هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي -423 ماده

موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جلرم   جهتي از اين جهات،نهاشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به 

 9ندارد.

 

 

 

                                                           
 وان معاون جرم بر او با  نمی شوه،عیچون ذکر کره اما  برای آن  ا تمعاون کامل می توان تعریفویرنه نوشته شسه اتتب  تمث لاز باب ه  اییجا تسا ل  - 5

 شوه.محسوب نمی شوه، و ه  نت جه معاون جرم ن ز محسوب نمی جرم ن ز  او عمل
 و نه جاات نوعی. - 1
 یعیی معاون قابل مجازات اتت. - 3
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 جهات نوعی و شخصی: برخی از مصادیق

 ، بوهن. ماسو السم نوعی: هفاع مشروع، اضطرا 

 ی کوه حکوم   قواتل  تول  توان سن  قبوه  ، 2ترقت حسی پس  از فرزنوس  4،شخصی: جیون، صغر، پس  بوهن ه  قتل

 از اول اء هم.قصاص او صاه  شسه اتت، توتط کسی غ ر 

 قانون مجازات، تدریس نشده است. 492ماده 

 فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

هركس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شلديدترين جرملي كله اعضلاي آن      -492ماده 

آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يلا ديله    گردد مگر گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي

االرض زملاني كله    شود. در محاربه و افساد في باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي

االرض االرض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيعنوان محارب يا مفسد في

 گردد. محكوم مي

گروه مجرمانه عهارت است از گروه نسهتاً منسجم متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي ارتكاب جلرم تشلكيل    -4تبصره

 گردد. شود يا پس از تشكيل، هدف آن براي ارتكاب جرم منحرف مي مي

 يا سازماندهي يا اداره گروه مجرمانه است. طراحيسردستگي عهارت از تشكيل يا  -2تبصره

 تشک ل یا طراحی یا تازمانسهی و یا اها ه یروه مجرمانه. :دستگیسر 

 :نسبتاً میسجم، ته ن ر یا ب شتر، برای ا تکاب جرم یا انحرف بعسی به تمت جرم. گروه مجرمانه 

 : م.هم ن قانون 11 ک ماهه ه  اییجا مطلق و عام ]اعم از کلی و جزییم اتت: ] انحرا 

 
 

 مجازات سر دسته:
 

حساکثر مجازات شسیسترین جرمی که اعضوای آن یوروه ه   اتوتای    ه  جرایم تعزیری: 

 اهساف یروه مرتکب می شونسب

 ه  حسوه و قصاص و هیات: حساکثر مجازات معاونت ه  آن جرمب

ایر بر او عیوان محا ب یا م سس فی اال ض صوس  کیوس حسوب موو ه بوه مجوازات هموان        

 عیوان محکوم می شوه.

                                                           
 .ا تکابی جرم مجازات از تر پای ن ه جه هو تا یکمجازات می شوهب  آن ماهه،« ت»، ناهر بر بیس 517ماهه  1پس  ه  اییجا تعزیر می شوه، و معاون طبق تبصر  - 5
 اون ه  جرم تعزیری اتت.عشوه و معاون، م ه  ترقت حسی پس  از فرزنس، ترقت او تعزیری محسوب می - 1
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 کیفری موانع مسئولیت

 نكته:

 .علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت در هم ادغام شده و به عنوان علل مانع ]موانع[ مسئولیت در آمده است 

 بلوغ نخست: 

 که مالک حس بلوغ بوه، ه  قانون جسیس مالک تن بلوغ شسه اتتب لذا تن موضووع ت   خالف قانون تابقبر

ها ه. ایر چه ه  واقع فره علی  غم هاشتن تن بلوغ به حس بلوغ نرت سه باشس بواز هوم مسوئول ت ک  وری     

 .564ماهه  خواهس هاشت. هوماً مالک تن بلوغ تا یخ قمری اتت. بیابراین اما ات بلوغ مام ن ست.

  از آنجا که واکیش ک  ری ه  حقو  جزا هم می توانس مجازات و هم موی توانوس اقوسام    564موجب ماهه به ،

تام یی و ترب تی باشس نسبت به افراه نابالغ می توان این اقسامات  ا اعمال کره و بر خالف قوانون توابق بوه    

ک بورای اعموال ایون    ه  حالی که از نظر هکتورین احوراز حالوت خطرنوا     خطرناک بوهن تصریح نشسه اتت

اقسامات تام یی و ترب تی که یک قانون خاص بووه  ا نسوخ    وننون جسیس قاناقسامات الزم بوه. و همچی ن قا

، بوا نسوخ آن قوانون خواص، کل وه اقوسامات توام یی بور اتواس          714صریح کرهه اتت و لذا به اتتیاه ماهه 

 مقر ات قانون جسیس اعمال خواهس شس.

 نابالغ مسؤوليت كيفري ندارند.افراد  -411ماده 

 سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب نه و پانزده سال تمام قمري است. -411ماده 

 .شود ميدر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات اين قانون، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال  -414ماده 

 جنون دوم: 

  جیوون  نکورهه، بلکوه اخوتالل  وانوی موالک م      ون تصوریح هیگر قانون جسیس به ل ظ جی ،569به موجب ماهه

 محسوب شسن اتت، آن هم اختاللی که یکی از هو حالت ذیل باشس:

 فرها  ا فاقس قوه تم  ز کیس.ب(             فره  ا فاقس ا اهه کیسب الف(      

 نكته:

    ضورو تاً بایوس ه     ، یعیوی تقا ن زمانی  ب ن عیصر ماهی و عیصر   وانی جرم، شرط تشک ل هور جورم اتوت

همان زمان ا تکاب  فتا  مجرمانه عیصر  وانی ن ز وجوه هاشته باشس. ه  غ ر ایون صوو ت بوا عوسم تقوا ن      

 زمانی اتاتاً جرمی تشک ل نخواهس شس.
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 نكته:

  تقا ن زمانی ب ن زمان وقوع جرم و علل مانع مسئول ت ک  ری بایس وجوه هاشته باشسب یعیی جیون  هیگامی

 ب ت تلقی می شوه که همزمان با ا تکاب جرم باشسمانع مسئول

 :مبتال به جیون شووه بواز هوم     بعس از صسو  حکم قطعیه  مو ه جرایم مستوجب حس، حتی ایر فره  استثناء

حس بر وی اجرا خواهس شس. اما ه  جرایم تعزیری امکان اجرای مجازات بر کسی که مبوتال بوه جیوون شوسه     

 رایم تعزیریم ه چ اتتثیایی نسا ه.و ه  این مو ه ]ج وجوه نسا ه.

 در مورد جنون در جرایم حدی سه فرض تفكیک می شود؛

 چیانچه ه  زمان ا تکاب جرم، مبتال به جیون باشس: جیون مانع مسئول ت ک  ری می یرههب .5

 چیانچه بعس از صسو  حکم قطعی، مبتال به جیون شوه: نسبت به مجیون حس اجرا می شوهب .1

تعق ب و محاکموه بوه    تعق ب و محاکمه مبتال به جیون شوه: الف( ه  جرم حسی حق الایچیانچه ه  مرحله  .3

 تاخ ر می افتس. ب( ه  جرایم حسی حق الیاتی، تعق ب و  ت سیی اهامه پ سا می کیس.

 نكته:دو 

 ل قصاص یا هیه ن ز وووووووشرعی ثابت ها هب به هم ن هل  جرم حسی حق الیاتی هر جرمی اتت که مجازات

 بحق الیاتی محسوب می شونسحس 

  (.510ضر  و زیان ناشی از جرم حسی، هموا ه حق الیاتی محسوب می شوه. )تبصره یک ماهه 

 جنون در جرایم تعزیری

 = مانع مسئول ت ک  ریب (جیون ه  لحظه ا تکاب جرم )تقا ن زمانی .5

 جیون بعس از ا تکاب جرم = مانع اجرای مجازات. .1

 نكته:

 + نگاسا ی ه  محل میاتب  + امکان اخالل ه  نظم امی تبعس از وقوع جرم جیون + حالت خطرناک = 
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باشلد   تمييلز يا قوه  اراده نحوي كه فاقد بوده به اختالل روانيهرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار  -413ماده 

 و مسؤوليت كيفري ندارد. شود ميمجنون محسوب 

جرم مهلتال بله    پس از وقوعم موجب تعزير يمجنون باشد يا در جرا 4،ارتكابدر حين هرگاه مرتكب جرم  -412ماده 

نالم و   9حالت خطرناك مجنون با جلب نار متخصص، ثابلت و آزاد بلودن وي مخلل    2 وجنون شود چنانچه جنون 

 شود. مي 1نگهداري محل مناسبامنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناك در 

 دادگاه صورت، اين در كه كنند اعتراض 1دستور اين به دادگاه در توانندمي او خويشاوندان يا شده 1نگهداري شخص

 حاللت  رفلع  تشلخيص  بلا  و كنلد مي رسيدگي اداري جلسه در كارشناس نار جلب با را موضوع معترض، حضور با

 حكلم  ايلن . كندمي صادر حكم دادستان، دستور تأييد در صورت غيراين در و تأميني اقدام خاتمه مورد در خطرناك

 اين به اعتراض حق كردند مشاهده را بههود ميعال هرگاه وي، خويشاوندان يا شده نگهداري شخص ولي است قطعي

 .دارند را حكم

هاي رواني، مرتكب، درمان شده باشلد برحسلب   اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه بنا به تشخيص متخصص بيماري

 نگهداري او دادستان دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر كند.پيشنهاد مدير محل 

 1شلود.  دچار جنون شود حد ساقط نمي قطعیپس از صدور حكم م موجب حد يهرگاه مرتكب يكي از جرا -4تبصره

تلا   تعقيب و محاكمله در حدودي كه جنهه حق اللهي دارد  قهل از صدور حكم قطعيدر صورت عارض شدن جنون 

هايي كه جنهه حق الناسي دارد مانند قصاص و ديه و همچنلين ضلرر و    افتد. نسهت به مجازاتمي تأخیر زمان افاقه به

 زيان ناشي از جرم، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست.

ي براي نگهداري افراد موضوع ايلن ملاده   ييه موظف است مراكز اقدام تأميني را در هر حوزه قضايقوه قضا -2تبصره

تا زمان شروع به كار اين اماكن، قسمتي از مراكز روان درماني بهزيستي يا بيمارستاني موجلود بله ايلن    تدارك بهيند. 

 .شود ميافراد اختصاص داده 

 

                                                           
 .اصل تقا ن زمانی - 5
 .)+( یعیی جیون بایس همراه با حالت خطرناک باشس - 1
 یعیی جیون بایس همراه با حالت خطرناک  و اخالل ه  امی ت باشس )+(. - 3
 نگاسا ی مت اوت از حبس می باشس. - 6
 قبول اعتراض مجیون به نظر بع س می  تس. - 1
 ه می یاب م که نگاسا ی، مجازات ن ست.« هتتو »از ل ظ  - 4
 یعیی اجرای مجازات حسی بر مجیون امکان ها ه. - 7
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 اکراه سوم: 

 ًه  اکراه بایس قصس و ا اهه مرتکب زایل شسه باشسب و صِرف فقسان  ضایت کافی نموی باشوس بوه همو ن      :اوال

 هل ل اکراه ه  امو  ک  ری فقسان ا اهه و قصس اتت، نه فقسان  ضا.

  هوما:ً اکراه ه  امو  ک  ری، همان اجبا  اتت. آن ها هو تات س ک  ری مجزا و مستقل محسوب نمی شونسب

 یکسیگرنس. بلکه متراهف

  تاسیسی اتت که غ رقابل تحمل باشسب یعیی نسبت به فوره تاسیوس شوسه    توماً: ضابطه تحقق اکراه آنچیان

 قابل تحمل نباشس. لذا ضابطه شخصی اتت.

 ه  هر حال  فتا ش بسون ه  نظور یورفتن خووه وی طبوق قوانون جورم        چاا ماً: از آنجا که فره اکراه شسه

محسوب می شوه، نمی توان  فتا   ا غ رمجرمانه محسوب کرهب اما همان  فتا  نسبت به فوره اکوراه شوسه    

ه ه   فتا ی که طبق کرَو این ه  همه جرایم تعزیری صس  می کیس. و چون مُ ه( قابل مجازات ن ست.)مُکرَ

بوهه اتاتاً ا اهه نساشته اتت، ایرچه فاعل جرم اتت، اما مجازات نمی شوهب بلکه اکراه کییوسه  قانون جرم 

 ه، ا اهه خوه  ا بر مُکرَه تحم ل کرهه اتت.کرِبه مجازات فاعل جرم محکوم می شوه. زیرا مُ

 4تقسیمات دکترین از اکراه

 

 اکراه

 میدش
خوواب ناشوی از شوست     ب موا ی یوا   – عموسی  نوه خواب وسن   2غلبه خواب اتت،میظو   درونی

 9خستگی.

 1و قاری هم باشس. مانیس: حواهث قاری.چ زی که علت خا جی هاشته هر  بیرونی
 

مجورم  ه  مجوازات   یتواث ر » :ه اجاناتی که ه  هیگام جرم به مجرم هتت موی ههوس   درونی معنوش

 .«نسا ه

مشروط به غ رقابل تحمل بوهن اتت و از موانوع مسوئول ت    میظو  همان اکراه اتت. بیرونی

 اتت.

 

 

 

                                                           
 ون مجازات این تقس مات  ا قبول نسا ه. فقط به خاطر تکم ل بوهن مبحث ه  اییجا ذکر شسه اتت.نقا - 5
 مانع مسئول ت اتت. - 1
 ایر تربازی به طو  عمسی تر پست بخوابس، مشمول این مو ه نمی باشس. شامل خواب به اخت ا  فره ن ست. مثالً - 3
 ه  این مو ه هم فره مجازات نمی شوه. – ه  واقع این مو ه اضطرا  اتت: اما ه  اییجا بخاطر مطرح کرهن نظر هکترین اتت. - 6
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 4تكمیلی اکراه شرایط

        اکراه کییسه قصس جسی بر عملی کرهن تاسیس  ا هاشته باشسب یعیی قریوب الوقووع اتوت کوه تاسیوس عملوی

 شوهب

 کسی که اکره شسه، قس ت بر هفع کرهن آن تاسیس  ا نساشته باشسب 

 مثال تاسیس به معرفی کرهن فره به مراجع قضایی، تاسیس محسوب نموی شووهب یعیوی    ، تاسیس به امو  قانونی

 بایس به امو  غ رقانونی باشس. ستاسی

       مجره خوف از کسی، تاسیس محسوب نمی شوهب زیرا ه  تاسیس بایس از توی فره اکوراه کییوسه یوک  فتوا

 ع یی ب رونی که موجب ترس شسه باشس صو ت بگ ره.

شلود   جلرم محسلوب ملي    طهق قلانون شود كه  رفتاريمرتكب  9غيرقابل تحمل 2كسي بر اثر اكراههرگاه  -414ماده 

م موجب حد و يشود. در جرا كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي م موجب تعزير، اكراهيگردد. در جرا مجازات نمي

 .شود ميقصاص طهق مقررات مربوط رفتار 

 اضطرار چهارم: 

بوهن ب ن هو امرب و به هم ن هل ل ه  اضطرا  الزم ن ست احراز شوه که مضطر فاقوس ا اهه  اضطرا  یعیی مخ ر  الف(

بوه همو ن هل ول     ه  آن شرط تحقق اتوت.  زه عیصر  وانی اتت و فقسان ا اههبوهه اتت. بر خالف اکراه که ه  حو

اضطرا  هم نسبت به جان و مال خوه فره و هم نسبت به جان و مال هیگری قابل اتتیاه می باشس. ایرچه کسی کوه  

هیگری  ا با ا تکاب جرم از حالت اضطرا  خا ج کرهه، خوه ه  شرایط اضطرا ی نبوهه باشس، باز هم می توانوس بوه   

 باشسب س و عمل او قابل مجازات نمیاضطرا  اتتیاه کی

شرط تحقق اضطرا  اتت و عالوه بور آن خوواه خطور موجووه باشوس،      « بروز خطر شسیس»ع یی بوهن خطر با ل ظ  ب(

یعیی ه  همان لحظه ا تکاب جرم فعل ت هاشته باشس، و خواه بیا به قراین متعا ف خطر ه  آتتانه وقوع باشس که از 

 تیاه به اضطرا  قرا  ی رهباتت اهه شسه اتت می توانس مجوز ات« قریب الوقوع»ل ظ 

      لذا موجوه بوهن خطر هیگر شرط تحقق اضطرا  ن ست، بلکه می توانس حتی ه  لحظوه وقووع جورم خطوری

 یعیی همانیس هفاع مشروع شسه اتت. وجوه نساشته باشسب

                                                           
 ط ن ز شرایط هکترییی اتت و ه  قانون ن امسه اتت.ایاین شر - 5
وجوه ها ه که مسقط قصس و ا اهه « اکراه معیووووووووی»ن ز می یوییس. ه  مقابلِ اکراه ماهی، « اکراه ماهی»که به آن  اجبا  ]زوال قصس و ا اههمیعیی ه  اییجا  - 1

 نمی باشس.
 ضابطه شخصی اتت. - 3
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یاه کیوسب  خوهش مسئول اتت و نمی توانس به اضطرا  اتت« قاعسه اقسام»ایر کسی عمساً خطر  ا ایجاه کرهه، طبق  ا(

اما ایر خطر تاواً ایجاه شسه اتت، یعیی از  وی تال انگا ی و غ لت، موجب بروز خطر یرهیسه اتت، حتی ایور  

 برای برطرف کرهن خطر، مرتکب جرم شوه، می توانس به اضطرا  اتتیاه کیسب

شسه با موالی کوه از    شرط تحقق اضطرا  اتت و میظو  ب ن  فتا  و خطر می باشس، و نه ب ن مالی که ح ظ تیاتب د(

ب ن  فته اتت. و احراز تیاتب با یک ضابطه نوعی اتتب یعیی هر انسان متعا فی ا تکواب جورم  ا بورای هفوع آن     

 متیاتب تلقی کیسب خطر

، ضورو ت شورطی از   511ضرو ت و اضطرا  هو تات س مجزا و مستقل نموی باشویس، و از نظور تصوریح مواهه       (یه

م سور  جورم  شرایط اضطرا  اتتب یعیی هفع خطر و برطرف کرهن شرایط اضطرا ی، به هو چ  اهوی جوز ا تکواب     

 نباشسب

  ه قرا هاهی یا قوانونی بورای   ، برخی از افراه، یا به موجب قرا هاه یا قانون، وه511به اتتیاه تبصره ماهه  

برطرف کرهن خطر و از ب ن برهن شرایط اضطرا ی ها نس. و ایرچه آن شرایط هاللت بر اضطرا  می نمایس، 

اما وجوه وه  ه باعث می شوه که آناا نتوانیس به اتتیاه اییکه شرایط اضطرا  موجوه ن ست از انجام وه  وه  

و ایور افوراهی کوه     ، موا ه اضطرا ی اتوت وه  ه مقابله با خطر موا ه خوهها ی کییسب زیرا بسیای اتت که

 وه  ه ها نس ن ز بتوانیس به اضطرا  تمسک کییس، هیگر کسی وه  ه قانونی خوه  ا انجام نخواهس هاه.

 سوزي، سيل، طوفان، زلزله يا بيماري به الوقوع از قهيل آتشقريب يا خطر شديد فعلي 4بروزهركس هنگام  -412ماده 

شود قابل مجازات  مناور حفظ نفس يا مال خود يا ديگري مرتكب رفتاري شود كه طهق قانون جرم محسوب مي

و براي دفع آن ضرورت  متناسبو رفتار ارتكابي با خطر موجود  2ايجاد نكند عمداًنيست مشروط بر اينكه خطر را 

 داشته باشد.

توانند با تمسك به اين ماده از ايفلاي   باشند نمي ب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر ميسَكساني كه حَ -تبصره 

 وظايف قانوني خود امتناع نمايند.

 

 

 :مختص هفاع مشروع اتت و شامل این ماهه و تایر مواه مشابه نمی باشس. «آزاهی تن» نكته 

                                                           
 بروز یعیی فعلی بوهن و ع یی بوهن. - 5
 خطرهای تاوی مشمول این ماهه می شوه. - 1

شییرایط 

 اضطرار

 خطر فعلی یا قریب الوقوع باشسب

 عمس ه  ایجاه خطرب فقسان

 جات ح ظ جان یا مال خوه یا هیگری باشسب

 وجوه تیاتب ب ن  فتا  موجوه با خطر + ضرو ت هفع آن.
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 خوابپنجم: 

بر این اتت که  فتا  ه  حال خواب ایر مستقل از خوه شخص ه  نظر یرفته شوه، جرم و قابل مجازات اتتب  اصل

« که طبق قانون جرم محسوب می شووه ه  حال خواب مرتکب  فتا ی شوه »، از عبا ت 513لذا قانونگذا  ه  ماهه 

، فره خوواب مجوازات   اتت اهه کرهه اتت. اما از آنجا که خواب مانع مسئول ت ک  ری اتت و ا اهه زایل شسه اتت

 نمی یرهه.

 = شخص خواب مجازات می شوه.  2به ا تکاب جرم + خواب سن عمسی 4اتتثیای وا ه بر اصلب علم قبلی

شلود   جرم محسوب مي طهق قانون، مرتكب رفتاري شود كه بيهوشي و مانند آنهاهركس در حال خواب،  -419ماده 

شود، عمداً بخوابد و  به اينكه در حال خواب يا بيهوشي مرتكب جرم مي 9علمگردد مگر اينكه شخص با  مجازات نمي

 يا خود را بيهوش كند.

 مستی ششم:

 فرض توم اتتثیای بر اتتثیای اول اتت.فرض اول اصل، فرض هوم اتتثیاء و  ته فرض ها ه: 516ماهه 

، ملانع  نالاير آنهلا  گلردان و  مسكرات، مواد مخدر و روان 1اختياريارادگي حاصل از مصرف مستي و بي -411ماده 

االختيار بوده است. لكن چنانچله  مسلوب کلیطور  مگر اينكه ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به 1مجازات نيست

آن بوده است و جرم مورد نار واقع شلود، بله    علم به تحققبا يا ارتكاب جرم  مناور بهثابت شود مصرف اين مواد 

 شود. مجازات هر دو جرم محكوم مي

 تاثیر مستی بر مجازات

 مانع مجازات اتتب  -« فقسان تقا ن زمانی»به علت  شسه اتت: 1فره به طو  کلی مسلوب االخت ا  5

 مانع مجازات نمی باشسب -« قاعسه اقسام»به هل ل  با اخت ا  خوه  ا مسلوب االخت ا  کرهه اتت: 1

 مانع مجازات نمی باشس. علم قبلی + قصس قبلی )فا غ از این که مسلوب االخت ا  بشوه یا نشوه(: 3

 

                                                           
 ]علم قبلیمب عمل به یق ن تابق ه  برابر شک الحقب علم قبلی ه  اییجا همان یق ن تابق ما اتت. اتتصحاب - 5
 نمی شوه.« غلبه خواب» شامل - 1
 علم قبلی. - 3
 قاعسه اقسام. - 6
 !مسئول ت.ت نه مانع تمانع مجازات اهرچیس این موا ه، ذیل موانع مسئول ت ک  ری آمسه انس، اما ه  اییجا طبق نص:  - 1
 مستی جز موانع مجازات نمی باشسب این مسلوب االخت ا  بوهن فره اتت که مانع مجازات او می شوه. - 4
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 اشتباه یا ل ییجهم: هفت

  بموضوعییا اشتباه جال بر هو نوع اتت: جال یا اشتباه حکمی و جال 

   جال یا اشتباه حکمی: یعیی ه  جایی که فره از قانون جزا مطلع ن ستب چون جال به قانون  افع مسوئول ت

 نمی باشس، جال به حکم مانع مجازات نمی باشس.
 

 استثنائات جهل یا اشتباه حكمی: .4

  ممکن باشس که به آن اصطالحاً جال قصو ی ی ته موی شووهب یعیوی    برطرف کرهن جال و تحص ل علم غ ر

 میتسب به تقص ر مرتکب نبوهه اتت. که ه  این صو ت اتتثیائاً جال حکمی مانع مجازات خواهس شس.

 اشوس، یعیوی   ، علم به حکم ن وز ب ه  موا ه اتتثیایی ه  مو ه مجازات های شرعی، ایر شرط اجرای مجازات

فره بایس علم به حرام بوهن ن ز هاشته باشس، ایر ثابت شس که چی ن علمی که شرعاً الزم اتت، نساشته، عذ  

 محسوب می شوه و قابل مجازات نمی باشس.

 .اما ایر جرم بوهن  ا بسانس، ولی نووع و م وزان مجوازات  ا     میظو  از جال به حکم، جال به جرم بوهن اتت

 ات خواهس بوه.نسانس، قابل مجاز
 

 استثنائات جهل یا اشتباه موضوعی: .2

 :اشتباه موضوعی ه  جرایم عمسی ته نوع ها ه 

 ا  از عیووان قتول   اشتباه ه  قتلب که ماه ت قتل  ا تغ  ر می ههس، به نحوی که به هل ل اشتباه موضوعی،  فت

 نه این که اتاتاً وصف مجرمانه زایل شوه. )عسم علم به پُر بوهن تالح(ب عمس خا ج می شوه،

        ،اشتباه ه  جرمی که علم به تمت شخص، جرم  ا مشسهه می کرهه اتوت و لوذا بوا اثبوات جاول موضووعی

آنکه با جال به تمت فره به وی توه ن کییس. کوه بوه مجوازات تووه ن      ه. مانیستبسیل به جرم تاهه می شو

 می شوهب تاهه محکوم

 .اشتباهات موضوعی که اتاتاً وصف مجرمانه  ا زایل می کیسب مانیس آنکه نسانس مال غ ر اتت و آن  ا ببره 

 نكته: 

 .و اشتباه موضوعی ه  جرایم غ رعمسی بی تواث ر اتوت و    تاث ر اشتباه موضوعی فقط ه  جرایم عمسی اتت

 فره مشتبه، به مجازات جرم غ رعمسی محکوم خواهس شس.

يلا   4جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي وي ممكلن نهاشلد   -411ه ماد
 2جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.

 جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست. -تبصره

                                                           
 میظو  همان جال قصو ی اتت. - 5
 ه  حسوه اتتثیائاً علم به حرام بوهن هم الزم اتت. - 1
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 چند نكته:

  نمی کیس و  فتا  با قصس واقوع شوسه   عوامل مانع، یاه نوعی اتت، یعیی عواملی که ا اهه مرتکب  ا مخسوش

بیوابراین هفواع مشوروع،     اتتب اما قانونگذا  برای همه افراه جواز قانونی ا تکواب آن عمول  ا هاهه اتوت.   

اضطرا ، امر آمر قانونی عوامل مانع نوعی هستیس، زیرا ه  آن ها مرتکب با قصس و ا اهه  فتا   ا انجام هاهه 

کوه ه  ایون حالوت     4همه افراهیسن، جواز قانونی اتت که قانونگذا  به اتت. و تیاا هل ل جرم محسوب نش

 قرا  بگ رنس هاهه اتت.

  ا اهه و قصس  ا مخسوش می کیس و به هم ن هل ل، تاث ر آن فقط نسبت یاهی عامل مانع شخصی اتتب یعیی

کوه   اکوراه، مسوتی  به همان شخصی اتت که ا اهه اش مخسوش یا زایل شسه اتت، مانیس جیون، عسم بلووغ،  

 موجب تلب قصس و ا اهه، یعیی موجب زوال عیصر  وانی می شوه.

 ری پ وسا  وووواز آنجا که ه  موانع نوعی، عمل نسبت به ه چ کس جرم ن ست، لذا به معاون ن و شرکا هم تس

، چون عمول جوواز قوانونی ها ه و    می کیس و عمل آنان ن ز جرم محسوب نمی شوه. همچی ن ه  موانع نوعی

 مل جایز ه چ یاه ضمان آو  ن ست، جبران ضر  و زیان ن ز وجوه نسا ه.ع

    ه  موانع شخصی، چون فقط ناهر به وضع ت خوه شخص اتت، به معاون تسری پ سا نمی کیسب لوذا معواون

، مانیس شکستن ش شوه پیجوره   موانع شخصی قابل مجازات اتت. همچی ن چون ن س عمل جایز نبوهه اتت

 هل ل عسم جواز، ضمان آو  اتت و مجیون یا نابالغ بایس جبران ضر  و زیان کییس.توتط مجیون، به 

 هشتم: دفاع مشروع

 خطراتی که نسبت به افراه متصو  اتت ته نوع می باشسب 

 

خطور ه    ،که به آن خطر فعلی ی ته می شوه و میظو  وضع تی اتت کوه بوه طوو  ع یوی     قطعی الوقوع:خطر  .5

 عالم خا ج  ا خطر فعلی می یوییسب لذا وجوه خطر ه  .موجوهیت پ سا کرهه باشس خا جعالم 

، ها ای قوراین  514مواهه  « ب»یعیی احتمال بروز خطری که آن احتموال بوه اتوتیاه بیوس      قریب الوقوع: خطر .1

ضابطه  می یوییس که مالکم با قراین  ا قریب الوقوع ألذا احتمال تو .معقول و یا به تبب خوف عقالیی باشس

 ی ب ش از صِرف احتمال قلمساه کیسبیعیی عرف آن  ا چ ز نوعی اتت.

ل یا خوف عقالیی وجووه هاشوته   یعیی صِرف احتمال وقوع خطر بسون آن که قراین معقو خطر ممكن الوقوع: .3

ه  این مواقع هریونه اقسام پ شگ رانه اصطالحاً پ شستتی ه  هفاع محسوب می شوه و عمل ا تکوابی   باشس.

 هفاع مشروع تلقی نخواهس شس.

                                                           
 .اتت نوعی ،عاملیعیی  - 5
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 موضوعات دفاع مشروع

 ،آزادی تنرض، ناموس و مال، عِ یعیی ن س،موضوعات هفاع پیج یانه اتتب  نسبت به همه شارونسان. 
 

 خانواهیی و اجتماعی فره اتتب ه  حالی که ناموس ناهر به تعرضات  ، آبرو، ح ث ت و شأنضمیظو  از عِر

شرافتی جیسی اتت و میظو  از آزاهی تن هریونه تعرضی اتت که موجب تلب یوا محوسوه شوسن آزاهی    

و ضوابطان   فره یرهه. مانیس توق ف غ رقانونی. اما ه  مو ه موا هی که تعورض از تووی ن روهوای انتظوامی    

ن س، مال، عِرض و ناموس  ا شامل می شوه و ایر ایون  ره، موضوعات چاا یانه هاهیستری صو ت می ی 

 (.517و  514مامو ان به آزاهی تن تعرض کییس، مجوز هفاع ه  برابر آنان وجوه نسا ه )ماهه 

  ب یعیی مسافع ه چ  اهی غ ر از ا تکاب جرم برای هفاع از خوه نساشته باشس. اتتشرط هیگر هفاع ضرو ت

رهن، ه چگاه  اه هیگر محسوب نمی شوهب زیرا فرا  تکل ف قانونی ن ست و فوره موی توانوس ه     ولی فرا  ک

،  فتا  هفاعی خوه  ا انجام ههس و ایر فرا  نکره شرط ضرو ت هفاع مخسوش نخواهس مقام اعمال حق هفاع

 شس.
 

 بیعیی .اتت تناسب شرط هیگر هفاع 

 ًو از زموانی کوه     فتا  هفاعی بایس تا جایی پ ش  وه که هیگر خطر و تعرضی متوجوه موسافع نباشوس    :اوال

هیگر خطری وجوه نسا ه، تیاتب به اتمام  ت سه و هریونه  فتا  هیگر، جرم محسوب می شوه: زیرا از 

 اتتب محسوهه حق هفاع خا ج شسه

 وهن وت له اتت اهه شسه مسافع و مااجم( ن سوتب  ه چگاه میظو  از تیاتب، مماثله )یعیی همانیس ب :ًهوما

 زیرا با توجه به اوضاع و احوال می توانس نوع وت له اتت اهه شسه برای هفاع تغ  ر کیس.

 مراحل دفاع

 :از نظر ثبوتی ته مرحله ه  هفاع وجوه ها ه که ها ای ترت ب هستیس 

 :اتاتاً تعرضی اعم از فعلی یا قریوب الوقووع   اصل هفاع بایس محرز شوه: یعیی مسافع اثبات کیس که اول 

 بوهه اتت که برای وی موجس حق هفاع بوهه اتت. زیرا تعرض شرط ایجاه حق هفاع اتتب

 ضرو تب :مدو 

 می یوییس  عایت شوه. لذا  «لتاَالَلُ فَتاَالَاَ»یعیی  عایت مراحل هفاع، که اصطالحاً به آن  تیاتب: :سوم

شرط ضرو ت هموا ه مقسم بر شرط تیاتب اتت. اما از نظر اثباتی، بعس از آن که اصل هفاع محرز شس، 

 اثبات این که شرایط  عایت نشسه از ح ث با  اثبات بر عاسه مااجم اتت.
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 شروط دیگر دفاع

خوهش باعوث ایجواه خطور نشوسه     شرط هیگر هفاع آن اتت که فرهی که اهعای هفاع از خوه می کیس،  .4

باشسب ه  واقع وقتی خوه فره ابتسا تعرض کرهه و هیگری از خوه هفاع می کیوس، هیگور هفواع ه  برابور     

هفاع وجوه نسا ه. زیرا این اقسامات هفاع مشروع محسوب نمی شونسب چرا که هفواع مشوروع هفواع ه     

عث تعرض شوسه، هیگور عمول او هفواع     برابر تعرض اتت و بیابراین طبق قاعسه اقسام، چون خوهش با

 .514ماهه « پ»ن ست. بیس 

 ها ای هو حالت اتت: 4شرط هیگر هفاعب از ح ث امکان توتل به قوای هولتی .2

A. به  هفاع محرز شوه که کمبوه زمان وجوه هاشته اتت 

B.  محرز شوه که ایرچه فرصت اطالع هاهن به قوای هولتی امکانپذیر بوهه اتت، اما حتی ایر آنان

 مطلع می کره، اقسام آنان موثر واقع نمی شس. ا 

ه  هو حالت فو  ایر بسون توتل به قوای هولتی ابتسا به تاکن خوه ه  مقوام هفواع برآیوس، عمول همچیوان      

 هفاع مشروع محسوب می شوه.

 دفاع از دیگری

  ذیول کوافی   ه  تمام موضوعات پیجگانه هفاع، اقسامات هفاعی برای هیگری ن ز جایز اتت و یکی از شرایط

 :اتت تا فره ه  مقام هفاع از هیگری برآیس
 

ا ی یو نوعی اتت و ا تبواطی بوه  ابطوه توبب     فره هیگر از نزهیکان هفاع کییسه باشس، که ضابطه تشخ ص آن .4

 از نزهیکان محسوب شوهب نسبی نسا ه. کافی اتت عرفاً

 مسافع وه  ه قانونی یا قرا هاهی ه  هفاع از هیگری هاشته باشسب .2

 ناتوان از هفاع باشسبهیگری  .9

 هیگری اتتمساه کیسب .1

 هیگری امکان اتتمساه نساشته باشس. .1

 

 

 

                                                           
 چون ه  این مو ه توتل به قوای هولتی م سر اتت.هفاع مشروع ه  اموال غ رمیقول الزم ن ستب  - 5
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 هرگونله  برابلر  در ديگلري  يلا  خود 4تن آزادي يا مال ناموس، رض،عِ نفس، از دفاع مقام در فردي هرگاه -411 ماده

 محسلوب  جلرم  قلانون  طهلق  كله  شود رفتاري مرتكب 9دفاع مراحل رعايت با 2الوقوعقريب يا فعلي خطر يا تجاوز

 :شود نمي مجازات زير شرايط اجتماع درصورت شود، مي

 .باشد داشته ضرورت خطر يا تجاوز دفع براي ارتكابي رفتار -الف

 1.باشد عقاليي خوف يا معقول نيقرا به مستند دفاع -ب

 .باشد نگرفته صورت ديگري دفاع و فرد خود تجاوز يا آگاهانه اقدام سهب به تجاوز و خطر -پ

 .نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله يا نهاشد ممكن عمالً وقت فوت بدون دولتي قواي به توسل -ت

 كننلده  دفاع نزديكان از او كه است جايز صورتي در ديگري تن آزادي و مال عرض، ناموس، نفس، از دفاع -0تهصره

 وضلعيتي  در يلا  نمايلد  كمك تقاضاي يا بوده دفاع از ناتوان يا باشد كنندهدفاع برعهده وي از دفاع مسؤوليت يا بوده

 . باشد نداشته استمداد امكان كه باشد

 برعهلده  دفلاع  شرايط رعايت عدم اثهات نهاشد محرز آن شرايط رعايت ولي باشد محرز 1دفاع اصل هرگاه -0 تهصره

 .است 1مهاجم

 الملال  بيلت  از ديله  كه ديوانه تهاجم مقابل در دفاع درمورد جز است ساقط نيز ديه مشروع دفاع موارد در -0 تهصره

 .شود مي پرداخت

 دیه در عوامل مانع مسئولیت

    ه  همه عوامل مانع هیه به قوت خوه باقی اتت و تاقط نمی شوهب زیرا خون ه چ فرهی نبایس هوس  بوروه و

اضوطرا  موانع مجوازات    . بیابراین برای مثال ایور کسوی مضوطر اتوت،     اتت« لطَ»این مستیس به قاعس فقای 

 اوتت، اما هیه تاقط نمی شوه.
 

 که از آنجا که خون متعرض هس  اتت و خووه عل وه خووه اقوسام      تنها استثنا در عوامل مانع، دفاع مشروع است؛

 ، مسافع هیه ن ز نمی پرهازه. یعیی ه  هفاع مشروع هیه تاقط می شوه.کرهه اتت

 :به قتل برتانس، هیه آن هیوانه از ب ت المال پرهاخت خواهس شس.ایر کسی هیوانه ای  ا ه  مقام هفاع  نکته 

                                                           
 موضوعات هفاع. - 5
 احتمال + قراین = قریب الوقوع. - 1
یعیی شرط تیاتبب یعیی ابتسا از جرم خ  ف تر شروع بشوه. یعیی مسافع تا مرحله ای پ ش بروه که هیگور خطوری وی  ا تاوووووووسیس    : هفاع مراحل  عایت با - 3

 نمی کیس.
 خطر قریب الوقوع.« = ب»احتمال + بیس  - 6
 اصل هفاع: یعیی وقوع تعرض یا خطر قریب الوقوع. - 1
 اثبات اصل هفاع با مسافع اتت. - 4
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 مقابل ماموراندفاع در نهم: 

   وب وووو اصل بر این اتت که مامو  مشغول انجام وه  ه اتت و بیابراین ایر کسی مقاومت کیوس هفواع محس

 ما اتتثیائاً ایر هو شرط زیر جمع بشوه هفاع جایز اتت:نمی شوه، ا

 خروج از وه  هب .4

 قریب الوقوع ]خوف + اهله و قراینم. خطر .2

 :امکانپذیر نمی باشس. «آزاهی تن»نسبت به مامو ان ه چگاه هفاع ه  برابر  توجه 

مقاومت در برابر قواي انتاامي و ديگر ضابطان دادگستري در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند،  -411ماده 

ن موجلود  يشلوند و حسلب ادلله و قلرا     از حدود وظيفه خود خارجشود لكن هرگاه قواي مزبور  دفاع محسوب نمي

 ل گردد، دفاع جايز است.آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا ما 4خوف

 

 رضایت در حقوق جزادهم: 

    اصل بر این اتت که  ضایت هاهن به وقع جرم، وصف مجرمانه آن جرم  ا زایل نمی کیس و  فتوا  همچیوان

و این به هل ل آمورهه بووهن مقور ات     جرم اتتب یعیی اصل بر عسم تاث ر  ضایت ه  ماه ت جرم می باشس

 جزایی اتت که نمی توان برخالف آناا تراضی کره.

 استثناعات وارد بر اصل عدم عدم تاثیر رضایت

، ایر اثبات شوه کوه فوره  ضوایت هاشوته اتوت هیگور       ه  جرایمی که عسم  ضایت شرط تحقق جرم اتت .4

ن تشک ل ههیسه جرم بوهه اتت. برای مثال: اتاتاً جرمی تحقق پ سا نمی کیسب چرا که  ضایت نساشتن  ک

غ رقانونی، نمونه های جرایمی هستیس که تحقق آن ها با  ضایت امکانپذیر هم  بایی، توق ف آ کالهبرها ی،

ن ست. بیابراین ایر ثابت شس که  ضایت ه  این جرایم از توی بزه هیسه وجوه هاشته، این  ضایت تواث ر  

 عمال زایل می شوه.می یذا ه و وصف مجرمانه این ا

یاه  ضایت ایر چه عیوان مجرمانه  ا زایل نمی کیس، اما باعث می شوه که جورم از یوک عیووان بوه عیووان       .2

هیگر تبسیل شوه. مانیس آنکه متجاوز ه  زنا،  ضایت فره  ا ثابت کیس که ه  این صو ت  ضایت، زنای بوه  

 عیف  ا تبسیل به زنای تاهه می کیس.

 

                                                           
 خوف + اهله و قراین =  خطر قریب الوقوع. - 5

 خا ج شسه انس. خوه شغول انجام وه  ه نبوهه انس یا اییکه مشغول وه  ه بوهه اما از حسوه وهایفامو ان مم شرایط جواز دفاع:
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 رضایت گاهی شرط ناقصه است 

 :یعیی نمی توانس به عیوان علت تامه به تیاایی هم شورط الزم و  هوم شورط      ضایت یاهی شرط ناقصه اتت

کافی برای عسم تحقق جرم باشس. بلکه صرفاً شرط الزم برای جرم محسوب نشسن یک  فتا  می باشس و ایر 

 فتا   ا از ب ن می بره. لذا  ضایت به عیوان شرط الزم ، وصف مجرمانه آن با تایر شروط قانونی جمع شوه

 لت ها ه:اهو ح

 بیعیی احراز  ضایت از نحوه  فتا  فره برای مثال ه  عمل ات و زشی رضایت ضمنی: .4

 مانیس  ضایت به انجام اعمال طبی و جراحی. رضایت صریح: .2

 عملیات ورزشی

  جمع هو شرطه  مو ه اقسامات و زشی، حواهث ناشی از آناا ایرچه میجز به و وه  صسماتی می شوه اما به 

 :ذیل قابل مجازات نمی باشس
 

لذا ایر  فتا  و زشکا  ه  مقر ات آن و زش خاص تعریف نشوسه   علت حادثه نقض مقررات آن ورزش نباشد؛ .4

هوای غ رمتعوا ف ه  و زش هوا. اموا ایور  فتوا         اتت، عمل مجرمانه محسووب خواهوس شوس: مانیوس  فتوا      

، هیگور  و زشکا ، هاخل مقر ات همان و زش تعریف شسه، و صرفاً خطوای و زشوکا  محسووب موی شووه     

 وصف مجرمانه نخواهس هاشتب

و ایذای غ ر اتوت،   موجب ایذای ن س  یعیی از و زش های فاقس ضابطه که مقررات ورزش خال  شرع نباشد: .2

 نباشس. زیرا ه  این صو ت فعل حرام اتت و وصف مجرمانه خواهس هاشت.

 اعمال طبی و جراحی

  ،شرط ذیل بایس جمع بشوه: 6برای آنکه اعمال پزشکان یا جراحان جرم محسوب نشوه 

 مشروع باشسب برای مثال، تقط غ رقانونی نامشروع اتتب .4

 یا نماییسه قانونی ب ما  وجوه هاشته باشسب ضایت ب ما  یا اول ا یا ترپرتتان  .2

پزشک صالح ت انجام آن امر  ا هاشته باشوس، یعیوی ه  وهوایف و اخت وا ات تخصصوی       طبق نظامات هولتی .9

 پزشک تعریف شسه باشسب

  عایت کرهه باشس. ا  4حتی  هیگامی که پزشک صالح ت ها ه موازین فیی و علمی .1

 

                                                           
 نمی باشس.موازین علمی و فیی به معیی نساشتن تبحر توجه:  - 5
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 چند نكته

 ن برائت اتتب یعیی ایر شرایط فو  الذکر جمع شس، حتی ایر نت جه طبابوت  قانون جسیس،  ضایت هما طبق

 یا جراحی صسمه ای به ب ما  یا حتی فوت ب ما  باشس، هیگر پزشک ضامن ن ست.

     پزشک مقصر هموا ه ضمان ک  ری ها هب زیرا تقص ر خوه مصساقی از عسم  عایت مووازین فیوی و علموی و

 لذا پزشک مقصر مرتکب جرم شسه اتت.عسم  عایت نظامات هولتی اتت و 

    ایر عمل جراحی فو ی باشس، حتی بسون  ضایت ب ما  ن ز پزشک بایس اقسام کیس و ضامن نخواهس بووه، اموا

چیانچه موضوع فو یت نساشته، ب ما  نابالغ باشس، یعیی  ضایت او معتبر نباشس و ترپرتت ب ما  ن ز به ه چ 

راحی کیس، از بواب اضوطرا ، چیانچوه    ووووه مان ط ل مباه ت به ج وجه  ضایت نسهس، چیانچه پزشک برای

 4حاهثه ای واقع شوه، ضامن نخواهس بوه.

 قانون اهم اجرای دهم:یاز

  ه  قوان ن ک  ری ه  عالم ثبوت، یاه امکان جمع هو قانون وجوه نسا ه، که اصطالحاً به آن تعا ض هو قانون

قابل جمع هستیس اما ه  مرحله اجر نمی توان آناا  ا جموع کورهب    ه  عالم ثبوت می یوییسب اما یاه هو قانون

لذا اجورای قوانون   می یوییس.  «تزاحم»ه  واقع اجرای یکی موجب نقض هیگری اتت. که به اصطالحاً به آن 

، بیابراین چیانچه کسی قانون اهم  ا اجرا کیس و بیابراین قانون مام نقض شووه،  اهم ه  مرحله تزاحم اتت

زیرا با نقض قوانون ماوم جرموی     ی مسئول ت ناشی از نقض قانون مامبقانون اهم مانعی می شوه برااجرای 

 واقع شسه، اما اجرای قانون اهم مانع مسئول ت ک  ری جرم ناشی از نقض قانون مام می شوه.
 

   برای مثال اعالم ب ما ی وای رها  از توی پزشک که همزمان موجب افشای اترا  ب ما  می شوه، اما چوون

 می شوه. «افشای اترا »اتت، مانع مسئول ت ک  ری پزشک ه  قبال جرم « اهم»اعالم کرهن، 

 :تهنك

 بل مجازات ن ست، اموا  ایرچه اجرای قانون اهم مانع مسئول ت ک  ری شسه و  فتا  اجرا کییسه قانون اهم قا

موجب می شوه توا   150با ماهه  514ماهه « ب»مجری قانون اهم هموا ه مسئول ت مسنی ها هب اما جمع بیس 

، هیگر ضومان موالی ن وز نساشوته باشوس. لوذا ه  مقوام        ایر کسی از تر احسان قانون اهم  ا اجرا کرهه اتت

 ن ز شسه باشسب ایت مقر ات قانونیاحسان بوهن هیگامی مسئول ت مسنی  ا زایل می کیس که  ع
 

  چون ه  مقام احسان مرتکب جرم تخریب می شوه کسی که برای کمک به مصسوم ن جانی،به هم ن هل ل ،

بوهه اتت، به تبب اجرای قانون اهم مسئول ت ک  ری نسا ه و به تبب احسان، مسئول ت مسنی ن ز نخواهس 

 هاشت.
                                                           

 بر جای خوه باقی اتت.، هیه ]اضطرا م توجه: ه  این مو ه - 5
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 امر آمر قانونیزدهم: دوا

  مامو  اجرا می کیس ها ای فروض ذیل اتت:هتتو اتی که 

 

 تمام شرایط امر آمر قانونی جمع باشس: که ه  این صو ت، نه آمر و نه مامو  مجازات نخواهس شسب .4

  هر هو مجازات ووجوه نساشته باشس، که ه  این صو ت، آمر و مام، 514ماهه « پ»حتی یکی از شرایط بیس  .2

 می شونسب

، که ه  این صوو ت ن وز آمور و موامو  هور هو      هتتو ات آشکا ا غ رقانونی باشسهتتو  هاهه شسه از جمله  .9

 مجازات می شونس و اهعای اشتباه از مامو  پذیرفته نمی شوهب

هتتو  به هاهر قانونی باشس، اما مامو  به هل ل اشتباه حکمی هچا  اشتباه قابل قبول شسه باشسب یعیی قانونی  .1

و  اتت، متوجه نشسه باشس که این اشتباه مانع مسئول ت ک  ری مامو  وووووکه حکم آن هتت بوهن هتتو   ا

 می شوه. لذا مامو  مجازات نمی شوه. ایرچه آمر مجازات خواهس شس.

 نكته:

 صرفاً مسئول ت ک  ری از ب ن می  وه، اما چیانچه امر غ رقانونی باشس، هیه و ضمان مالی  ه  امر آمر قانونی

 .هتتو  غ رقانونی مسئول ت مسنی ایجاه می کیس به قوت خوه باقی اتتب زیرا

 نسبت به صِغار و مجانیناقدامات والدین سیزدهم: 

 :ًجات عصبان ت و بسون آنکوه   اهت باشسب لذا ایر والسین مثالً بهاین اقسامات بایس به قصس تاهیب یا  ح  اوال

 جرم و قابل مجازات اتتبخطایی از ط ل ترزهه اتت، تیب ای انجام ههیس، 

 :ًاین اقسامات بایس ه  حس متعا ف باشس، که مالک آن عرف خاص، یعیی عرم علوم ترب تی اتتب دوما 

 :ًحسوه شرعی  عایت بشوه: یعیی مجوز تاهیب توا کمتورین م وزان هیوه وجووه ها ه. و طبوق مووازین         سوما

 شرعی، چیانچه مشمول هیه شوه، از تاهیب خا ج بوهه و قابل مجازات اتت.
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، در موارد زيلر  شود طهق قانون جرم محسوب ميارتكاب رفتاري كه  4عالوه بر موارد مذكور در مواد قهل، -414ماده 

 قابل مجازات نيست:

 در صورتي كه ارتكاب رفتار به حكم يا اجازه قانون باشد. -الف

 9الزم باشد. 2در صورتي كه ارتكاب رفتار براي اجراي قانون اهم -ب

 باشد و امر مذكور خالف شرع نهاشد. 1مقام ذي صالح 1به امر قانوني 1رفتاردر صورتي كه ارتكاب  -پ

شود،  تأديب يا حفاظت آنها انجام مي 1به مناورغار و مجانين كه اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صِ -ت

 و محافات باشد. تأديب 3و حدود شرعي 4مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف

عمليات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اينكه سهب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نهاشد  -ث

 و اين مقررات هم مغاير موازين شرعي نهاشد.

شخص يا اولياء يا سرپرستان يلا نماينلدگان قلانوني وي و     42رضايتكه با  مشروعهر نوع عمل جراحي يا طهي  -ا

 شود. در موارد فوري أخذ رضايت ضروري نيست. ناامات دولتي انجام مي وعلمي  وفني  موازينرعايت 

به مجازات مقرر در قلانون   آمر و مأموريكي از مقامات رسمي، جرمي واقع شود  44امر غيرقانونيهرگاه به  -413ماده 

ر اينكه قانوني است، اجلراء كلرده   تصوو به  49قابل قهول 42اشتهاهعلت  شوند لكن مأموري كه امر آمر را بهمحكوم مي

 تابع مقررات مربوطه است. در دیه و ضمانشود و  باشد، مجازات نمي

 

                                                           
 میظو  همه عوامل مانع مسئول ت اتت. - 5
 ه  مقام تزاحم. - 1
 عمول  هموان  و ههوس  انجوام  اتوت،  الزم او نواموس  یوا  عرض جان، مال، ح ظ جات به که  ا  فتا ی هیگری به کمک و احسان انگ زه با شخصی هریاه  .م.ا:  150 ماهه - 3

 .ن ست ضامن ایمیی، نکات و قانونی مقر ات  عایت صو ت ه  شوه خسا ت یا و صسمه موجب
 و ماهویامر قانونی: شکلی  - 6
 مامو  قانونی = وه  ه قانونی. - 1
 .آمر قانونیب ها ای صالح ت - 4
 به قصس. - 7
 میظو  عرف خاص اتت. - 4
 تا کمترین م زان هیه. - 9

 یعیی علت ناقصه اتت. – ضایت، شرط الزم اتت نه کافی  - 50
 حکم. - 55
 حکمی اتت. قابل قبول: شباه اشتباه - 51
 .غ رقانونی –خروج امرهای فاحش  - 53
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 انواع مجازات ها

 مجازات اصلی

 مجازاتی که صراحتاً ه  یک ماهه قانونی برای یک جرم تصریح شسه اتت. و لذا مجازات اصلی واحوس،   یعنی

 الزامی اتتب زیرا ه  غ ر این صو ت، جرم، بسون مجازات خواهس مانس. یهموا ه مجازات

  :لذا مجازات اصلی ایر متعسه باشس 

 به صو ت الزامی بایس همه مجازات های اصلی جمع شوه، یعیی موا هی که ب ن مجازات هوا از حورف    ییاه

 اتت اهه شسه اتت.« و»

 اتوت اهه  « یوا »مجازات اصلی به صو ت تخ  ری اتت. یعیی ب ن مجازات های اصلی متعسه، از حورف   ییاه

 شسه اتت.

 مجازات اصلی احاله هاهه شسه اتت. مثالً: انتقال مال غ ر ه  حکم کالهبرها ی اتوت، و لوذا مجوازات     ییاه

 احاله شسه کالهبرها ی، مجازات اصلی انتقال مال غ ر  ن ز محسوب می شوه.

 مجازات تكمیلی

 :ًبه مجازات های حسی و قصاصی ن ز می توان مجازات تکم لی اضافه کره، زیرا این مجازات ها ماه ت  اوال

جب حس مرتکب وحسی نسا نس که با اصل ثابت بوهن حسوه مغایرت پ سا کییس. بیابراین ایر کسی جرم مست

 شوه، ش وه مجازات او می توانس هو حالت باشس:

 مجازات حسی هاهه شوهب صرفاً حکم به .4

حکم به مجازات حسی توام با مجازات تکم لی یرهه و یا حکم به قصاص عضو، هموراه بوا مجوازات     .2

 تکم لی یرهه.

 :ًن ز می توان مجازات تکم لی  ا مو ه حکم قرا  هاه. درجه شش تا یکه  تعزیرات  دوما 

 :ًواحس اتت، اما اتتثیائاً ه  مجوازات هوای   ایرچه اصل بر این اتت که جرم واحس مقتضی مجوووووازات  سوما

 تکم لی می توان ه  قبال یک جرم واحس به چیس مجازات تکم لی حکم هاه.

 :ًبا جورم و   شرط تناسبه  مجازات های تکم لی بایس  عایت شوه و لذا  فرهی کرهن مجازات هااصل  چهارما

 مجرم بایس ه  تع  ن مجازات تکم لی  عایت شوه.
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 نكات:

  اتوت اهه شوسه   « هاهیواه موی توانوس   »، صراحتاً از عبا ت 13تکم لی، اخت ا ی اتت و به اتتیاه ماهه مجازات

اتت. لذا به اتتیاه این ماهه، مجازات تکم لی نمی توانس اجبا ی باشس. همچی ن انوع مجازات های تکم لوی،  

 حساکثر تا هو تال اتتب مست، حصری اتت و از نظر مع ن بوهن

 بفقط به مجازات اصلی حکم هاهه می شوه ی باشسمجازات اصلی یک جرم از همان نوع مجازات تکم ل ایر 

         مثاًل: مجازات ان صال ه  کالهبرها ی مشسهه، مجوازات اصولی اتوت، از تووی هیگور، ان صوال، از مصواهیق

حکوم ههوس، لوذا    مجازات های تکم لی ن ز می باشسب ه  این صو ت هاهیاه فقط می توانس، مجازات اصلی  ا 

، غ رقابل جمع می باشیس. ایر چه هاهیاه می توانس مجوازات تکم لوی   متکم لی و اصلی]مجازات های هم نوع 

 از نوع هیگر  ا به آن مجازات اصلی اضافه کیس.

 ضمانت اجرای مجازات های تكمیلی

 :ه  موا ه عسم  عایت 

 با  اول =  تا یک توم افزایشب .4

 .4یا  7ی نقسی ه  صو ت تکرا  = حبس یا جزا .2

        ایر مجازات تکم لی، با شرایطی هاللت بر اصالح فره نمایس، یعیی او تکورا  جورم نخواهوس کوره، بوا توپری

 شسن نصف مست، هاهیاه می توانس هو تصم م بگ ره:

 تکم لیب مجازاتلغو  .4

 کاهش مجازات تکم لی. .2

محكلوم كلرده    شش تا درجله يلك   درجه تعزيري ازيا مجازات  قصاص، حدفردي را كه به  4تواند دادگاه مي -29ماده 

از  9به يلك يلا چنلد مجلازات     2با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي است

 1هاي تكميلي زير محكوم نمايد: مجازات

 ؛منع از اقامت در محل يا محلهاي معين -ب   1؛اقامت اجهاري در محل معين -الف

                                                           
 تخ  ری بوهن مجازات های تکم لی.می توانس: یعیی  - 5
 اصل فرهی کرهن مجازات ها. -تیاتب با جرم و تیاتب با مجرم  - 1
 اتتثیا بر این که: جرم واحس مقتضی مجازات واحس اتت. - 3
 حصری هستیس: تمث لی نمی باشیس. تکم لیمجازات  - 6
 حکم هاه. مجازات به هر هو ،بس ا  شب ه به تبع س اتت: اما از آنجایی که این هو، هو تات س مجزا هستیس، می توان برای مجازتاقامت اجبا ی،  - 1
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 ؛از خدمات دولتي و عمومي انفصال -ت               ؛اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين منع از -پ

 ؛با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوريمنع از رانندگي  -ث

 ؛منع از حمل سالح -چ    ي؛يا اصدار اسناد تجارت منع از داشتن دسته چك و -ا

 ؛اخراج بيگانگان از كشور -خ                        ؛منع از خروج اتهاع ايران از كشور -ح

 ؛منع از عضويت در احزاب، گروهها و دستجات سياسي يا اجتماعي -ذ  ؛الزام به خدمات عمومي -د

 ؛توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم -ر

 .محكوميت قطعيانتشار حكم  -س   ؛حصيلالزام به ت -ژ   ؛الزام به يادگيري حرفه، شغل يا كار معين -ز

 نحو ديگري مقرر نمايد.مگر در مواردي كه قانون به 4بیش از دوسال نیستمدت مجازات تكميلي  - 4تبصره 

 2گيرد. مجازات اصلي مورد حكم قرار مي فقط، چنانچه مجازات تكميلي و مجازات اصلي از يك نوع باشد - 2تبصره 

االجلراء شلدن ايلن قلانون     به كيفيت اجراي مجازات تكميلي ظرف شش ماه از تاريخ الزم نامه راجعآيين - 9تبصره 

 رسد.يه ميييس قوه قضايشود و به تصويب ر توسط وزير دادگستري تهيه مي

دادگاه صادركننده حكم به  9چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، مفاد حكم را رعايت ننمايد، -21ماده 

دهلد و در  افزايش مي سوميك تامدت مجازات تكميلي مندرج در حكم را  بار اولپيشنهاد قاضي اجراي احكام براي 

بعلد از  كند. همچنلين   تهديل مي حهس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت، بقيه مدت محكوميت را به تكرارصورت 

تواند با پيشنهاد قاضي اجراي حكم در صورت اطمينلان بله علدم     از مدت مجازات تكميلي، دادگاه مي گذشتن نيمي

 مدت زمان مجازات تكميلي وي اقدام كند. يا كاهش 1لغوتكرار جرم و اصالح مجرم، نسهت به 

ضمانت اجرای ماده 

 [:اجباری] 29

 افزایش مست تا یک توم به پ شیااه قاضی اجراب عسم  عایت برای با  نخست:

 .4یا  7ه  صو ت تکرا  عسم  عایت: تبسیل به حبس یا جزای نقسی ه جه 

اجرای ماده  پاداش

 [:اختیاری] 29

نسبت به لغو یا کاهش  پس از یشت ن می از مجازاتب

مدت مجازات تکمیلـی  

 وی اقدام کند.

 می توانسب ]صاه کییسهم هاهیاه

 پ شیااه قاضی اجرای حکمب با

 ه  صو ت اطم یان به عسم تکرا  جرم و اصالح مجرم.

                                                           
 حساکثر تا هوتال. - 5
 هم نوع. جمع بوهن مجازات های تکم لی با مجازات های اصلیِ غ رقابل - 1
 ضمانت اجرای مجازات تکم لی. - 3
 معاذیر نمی باشس. لغو، جزلغو با معاف ت فر  ها ه: یعیی  - 6
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 مجازات های تبعی

 مجازات های تبعی، آثا  قاری مترتب بر محکوم ت ک  ری هستیسب 

    یعیی به طو  خوه به خوه بر مجازات اصلی مترتب می شونس. و بیابراین یک الزام قانونی هستیس و نوه یوک

 مضاف بر این که این مجازات ها ه  حکم ه ج نمی شوه. الزام قضایی.

 نكات:

  ک  ری تع  ن می شوه و لذا مالک  قطعیمجازات تبعی، بر اتاس مجازات اصلی میس ج ه  حکم محکوم ت

 محکوم ت قطعی اتت. و البته ه  جرایم عمسی. و لذا حکم محکوم ت هو حالت ها ه:

 تبعی، بعس از اجرا اتتب مجازاتایر اجرا شس: مبسا احتساب  .4

ایر اجرا نشس، و مشمول مرو  زمان شس: از بعس از شمول مرو  زمان مبسا احتسواب مجوازات تبعوی     .2

 خواهس بوه.

 .یعیی محکوم ت هایی که   محکوم ت هایی که مجازات تبعی ن ز ها نس، محکوم ت موثر محسوب می شونس

 موجب محروم ت فره از حقو  اجتماعی خواهیس شسب

  بیابراین کسانی که به مجازات تبعی ن ز محکوم می شونس، ایر چه ه  توابق ک  ری آناا ه ج می شوه، ولی

ه چگاه ه  یواهی اتتعالم توء تابقه ذکر نخواهس شس. مگر آنکه مرجع قضایی اتتعالم کیسب زیرا آیواهی  

 نسبت به توء تابقه برای تع  ن مجازات یا بازنگری ه  آن الزم اتت. 

 های مجازات های تبعیمدت 

 تالب ح ات و حبس ابس: مبسا تا یخ توقف حکم اصلی = ه ت تالب .5

 قطع عضو حسی، ن ی بلس حسی، حبس یک تا چاا  و قصاص عضو ب ش از نصف هیه کامل = ته تالب .1

 شال  حسی، حبس ه جه پیج و قصاص نصف یا کمتر از هیه کامل = هو تال. .3
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 :نكات

  ه  حکم ه ج نمی شونس، اما ه  پ ش یه ه ج می شونس و ه  یواهی های صاه ه محکوم ت های موثر ایر چه

 ن ز میعکس می شونس.

    موی شوونس. اموا ه  یوواهی هوای صواه        محکوم ت های غ رموثر، هم ه  حکم ه ج و هوم ه  پ شو یه ه ج

 میعکس نمی شونسب مگر به ه خواتت مراجع قضایی.

 تبعی بودن این مجازاتنتیجه 

  قابل یذشت، بعس از حکم قطعی، اجرای مجازات حق شاکی اتت، با یذشوت وی، مجوازات   چون ه  جرایم

 اصلی اجرا نخواهس شسب بیابراین مجازات تبعی ن ز اجرا نمی شوه.

 نكته:

  از پایوان   محروم وت از حقوو  اجتمواعی    ه  مواقعی که آزاهی مشروط اعطاء می شوه، مبسا احتساب موست

جتماعی جرای حبس و زمان آزاهی مشروط ن ز، همچیان فره از حقو  اآزاهی مشروط اتتب ایرچه زمان ا

 محروم اتت:

 :مجازات تبعی = مست حبس + مست آزاهی مشروط + ه ت، ته یوا هو توال از زموان اتموام      آزادی مشروط

 آزاهی مشروطب

 :مجازات تبعی = زمان اجرای حکم + ه ت، ته یا هو تال از زمان ع و. عفو 

 اجتماعی مستخدمانمحرومیت از حقوق 

 .4مستخسم ن هولت = محروم ت از حقو  اجتماعی + ان صال از خسمت 

 

 

 

 

 

                                                           
 یعیی این هو با هم مالزمه ها نس. - 5
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در مدت زمان مقرر در  2يا شمول مرور زمان، 4پس از اجراي حكم م عمدی،یدر جراكيفري  قطعی محكوميت -21ماده 

 كند:محروم مي 9مجازات تبعیعنوان  اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به

 ؛هاي سالب حيات و حهس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي هفت سال در محكوميت به مجازات -الف

 1از نصلف ديله   بییش قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده  1سه سال در محكوميت به قطع عضو، -ب

 1؛درجه چهار تا و حهس 1عليه باشد، نفي بلد مجنيٌ

عليه يلا   مجنيٌ نصف دیهدو سال در محكوميت به شالق حدي، قصاص عضو در صورتي كه ديه جنايت وارد شده  -پ

 .كمتر از آن باشد و حهس درجه پنج

هاي صلادره از   شود لكن در گواهي در پيشينه كيفري محكوم درج مي مراتب محكومیت 4در غير موارد فوق، -4تبصره 

 .براي تعيين يا بازنگري در مجازاتي يمگر به درخواست مراجع قضاگردد  ربط منعكس نميمراجع ذي

با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي،  حكم قطعیم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور يدر مورد جرا -2تبصره 

 شود. شود اثر تهعي آن نيز رفع مي اجرای مجازات موقو 

 .یعیی ن ازی به تپری شسن مست مقر  نمی باشس 

ملدت   44يا اتمام 42و آزادي مشروط، اثر تهعي محكوميت پس از گذشت مدتهاي فوق از زمان عفو 3در عفو -9تبصره 

از حقلوق   نییز شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجلراي حكلم    آزادي مشروط رفع مي

 42گردد. اجتماعي محروم مي

 

                                                           
 مبساء. - 5
 مبساء. - 1
 مالک مجازات های تبعی، محکوم ت قطعی اتت. - 3
 اما ه  اییجا هر هو تصریح شسه انس. –ایر قطع عضو به تیاایی به کا  بروه ]اطال م، قصاصی  ا هم شامل می شس  حسی. - 6
 میظو  هیه کامل اتت. - 1
 همان تبع س اتت. –، حسی اتت ن ی بلس - 4
 یک، هو، ته و چاا . : ه جاتیعیی - 7
 موا ه فو : یعیی محکوم ت های موثر. - 4
، اقتضوا  11مواهه   3با تبصوره   94ع ماهه وووو، ع و همه آثا  محکوم ت  ا زایل می کیسب میظو  از ع و ه  این ماهه، صرفاً ع و عمومی اتتب زیرا جم94ماهه به اتتیاه  - 9

حروم وت از حقوو    می نمایس که ع و خصوصی، ه چگاه آثا  محکوم ت  ا زایل نکیس، بلکه حتی زمان اعطای ع و خصوصی مبساء مجازات های تبعی یعیی زمان شروع م
 ای تبعی بی تاث ر اتت. اجتماعی اتت. لذا ع و عمومی مجازات تبعی  ا زایل می کیس، اما ع و خصوصی بر مجازات ه

 مبساء. - 50
 مبساء. - 55
 فرهی که محکوم ت موثر هاشته باشس قبل از تپری شسن مواعس این ماهه نمی توانس از تعویق صسو  حکم و یا تعل ق اجرای مجازات باره ببره. - 51
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 حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: -21ماده 

در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شـوراهای   داوطلب شدن -الف

 ؛اسالمی شهر و روستا

 ؛یس جمهوریمعاونت ر تصدیدر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و  عضویت -ب

 ؛یه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت ادارییریاست قوه قضا تصدی -پ

 ؛موجب قانون يا با رأي مردم ها به ها، شوراها، احزاب و جمعيت انتخاب شدن يا عضويت در انجمن -ت

 ؛هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختالف تاعضويت در هي -ث

 ؛هاي گروهيمدير مسؤول يا سردبير رسانهعنوان  اشتغال به -ا

ها و شركتهاي وابسته به آنها،  هاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاه -چ

هلا و مؤسسلات    سيماي جمهوري اسالمي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نار رههري، شلهرداري  صدا و

 ؛راي شمول قانون بر آنهاعمومي و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذكر نام بمأمور به خدمات 

 ؛اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثهت اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفترياري -ح

 4؛عامانتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات  -خ

 ؛كارشناسي در مراجع رسميانتخاب شدن به سمت داوري يا  -د

 ؛هاي دولتي و عناوين افتخاري استفاده از نشان -ذ

هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثهت نام تجارتي يا مؤسسله   در هيأت مديره شركت 2عضويتيا  اداره، أسيست -ر

 .آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي

، خواه به عنوان مجازات اصللي و خلواه   حقوق اجتماعیمحرومیت از دستگاههاي حكومتي در صورت  مستخدمان -4تبصره

 شوند.  مي منفصلمجازات تكميلي يا تهعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت 

( ايلن  00مقرر در ماده) 9پس از گذشت مواعدمحروم گردد  اجتماعيعنوان مجازات تهعي از حقوق  هر كس به -2تبصره 

در مورد بندهاي)الف(، )ب( و)پ( اين ملاده   مگر 1گردد ل مييشود و آثار تهعي محكوميت وي زا مي اعاده حیثیتقانون 

 شود. محروم مي مییطور دا بهكه از حقوق مزبور 

                                                           
 شامل موقوفات خاص نمی شوه. - 5
 به ترت ب: موتس، مسیر و عضو. - 1
 یا هو تال.یعیی ه ت، ته و  - 3
 یعیی توء تابقه  فع می شوه. - 6
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 :21نكات ماده 
 حکم حکوم ت ک  ری بایس از هاهیاه صاه  بشوهب 

   بشوهباعث محروم ت از حقو  اجتماعی می  جرایم عمدیفقط حکم محکوم ت قطعی ه 

 محروم ت از حقو  اجتماعی قبل از اجرای حکم و یا بعس از انقضای مست مرو  زمان اجرا می شوهب 

 ست تع  ن شسه ه  قانون خوهبه خوه از محروم وت  فوع اثور    ووووووواعاهه ح ث ت و  فع آثا  تبعی: بعس از اجرای حکم و انقضای م

 می شوه و ن ازی به ه خواتت نسا ه.

 «اندتدریس نشده  ،قانون مجازات 91الی  21مواد »

 ها فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات

گردد. در صورتي  حهس مي االجراءبه موجب حكم قطعی الزمشود كه محكوم،  مدت حهس از روزي آغاز مي -21ماده 

علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشلت  كه فرد، پيش از صدور حكم به

هیر روز  شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شالق تعزيري يلا جلزاي نقلدي باشلد،      قهلي در حكم محاسهه مي

رتيب نسهت بله  ت(ريال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به0220222)سيصدهزار یا سه ضربه شالقمعادل  بازداشت،

 4گردد. محاسهه مي حهس، شالق و جزاي نقدي

وسيله  به به تناسب نرخ تورم اعالم شدهكليه مهالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي،  -24ماده 

كه بعد  احكاميبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد  بانك مركزي هر سه سال يك

 گردد. االجراء مي شود الزم از آن صادر مي
 .تعسیل مبالغ مذکو  ه  قوان ن: به تیاتب نرخ تو م اعالم شسه 

هرگاه بازداشت بدل از جزاي نقدي توأم با مجازات حهس باشد بازداشت بدل از جلزاي نقلدي از تلاريخ     -23ماده 

میدت  ر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هلر حلال   شود كه از حداكثر مدت حهس مقر اتمام حهس شروع مي

 تجاوز كند. سه سالاز جزاي نقدي نهايد از  بازداشت بدل

 

زمان شروع بازداشت بدل 

 :از جزای نقدی

شروع از تا یخ اتمام حبس اتتب ه  این صوو ت   توام با حبس باشد:اگر 
 مقر  ه  قانون برای آن جرم ب شتر نمی باشسب از حساکثر مست حبس

 بالفاصله شروع می شوه. باشد:نتوام با حبس اگر 

جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار اسلت   لغو مستلزممنع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين  -92ماده 

 آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد. یابه اينكه جرم به سهب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد  مشروط

                                                           
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه  - 5
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 از درخواست مجدد است. ممنوعيت وگواهينامه  ابطال مستلزممنع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري  -94ماده 

از  ممنوعيلت  وحسلاب جلاري   انسلداد   وهاي سلفيد دسلته چلك    برگه ابطال مستلزممنع از اصدار چك  -92ماده 

 درخواست مجدد افتتاح حساب جاري است.

 سالح است. توقيف وپروانه حمل  ابطال مستلزممنع از حمل اسلحه مجاز  -99ماده 

 از درخواست مجدد است. ممنوعيت وگذرنامه  ابطال مستلزممنع از خروج اتهاع ايران از كشور  -91ماده 

انجلام   با حكم دادگاه و اجراي مجازات پس ازم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور ياخراج موقت يا دا -91ماده 

 شود. مي

االرض يلا تعزيلر تلا درجله چهلار و نيلز       م موجب حد محاربه و افساد فييحكم محكوميت قطعي درجرا -91ماده 

صورتي كه موجب اخالل در نام يا امنيت نهاشد در يكي (ريال در 0022202220222كالههرداري بيش از يك ميليارد )

 شود. هاي محلي در يك نوبت منتشر مياز روزنامه

م زيللر كلله ميللزان مللال موضللوع جللرم ارتكللابي،     جللرايانتشللار حكللم محكوميللت قطعللي در    –تبصییره 

هاي كثيراالنتشار روزنامه(ريال يا بيش از آن باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يكي از 0022202220222ميليارد) يك

 شود: منتشر مي

 ؛اختالس :ب   ؛رشاء و ارتشاء :الف
 ؛اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري :پ
 ؛مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري :ت
 ؛أخذ پورسانت در معامالت خارجي :ا     ؛تهاني در معامالت دولتي :ث
 ؛م مالياتييجرا :د   ؛قاچاق كاال و ارز :خ  ؛م گمركييجرا :ح  ؛ديات مأموران دولتي نسهت به دولتتع :چ
 .تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي :ز     ؛اخالل در ناام اقتصادي كشور :ر    ؛پولشويي :ذ

 

شرح 

ماده 

91 

قســمت نخســت 

 ماده[:ماده ]صدر 

و کالهبرها ی بو ش از یوک    6حس محا به، افساه فی اال ض، تعزیر تا ه جه 

ه   در صورتی که انتشار آنها موجب اخالل در نظم و امنیت نشیود؛ م ل ا ه  یوال:  

 ه  یک نوبت میتشر می شوه. –یکی از  وزنامه های محلی 

ــمت دوم  قســــ

 ماده ]تبصره[:

]معروف به جرایم اقتصاهیم، یک م ل ا ه  یال و یا ب شتر « ز»تا « الف»موا ه 

یوا یکوی از    ]بسون ق س و شرطم، ه   تانه ملی ]تلوزیوونم  در هر صورتاز آن، 

  وزنامه های کث ر االنتشا  میتشر می شوه.
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 تخفیف مجازات

 تعریف تخفیف

 بلکه یک یا چیس ه جوه پوای ن آو هن مجوازات اتوت کوه البتوه ه         تخفیف به معنای پایین آمدن از حداقل نیست؛

حبس یک تا ته ه جه و تایر مجازات های تعزیری یک یا هو ه جه پای ن آو هن مجازات اتت. لذا هموا ه 

 همان نوع مجازات از نظر ه جه پای ن ب ایس اما ه  تبسیل نوع مجازات بایس تغ  ر کیس.از ه  تخ  ف بایس 

 تخ  ف با تبسیل غ رقابل جمع هستیس. یعیی نمی توان ابتسا ه جه همان نووع  37به موجب ماهه  به همین دلیل ،

 (.37ه  ماهه  «تقل ل یا تبسیل» عبا ت ا کاهش هاه و با  هیگر آن مجازات  ا به نوع هیگر تبسیل کره. )
  ًنوع و خواه نوع هیگور باشوس،   ، ه  مو ه تایر تعزیرات غ ر از حبس، خواه همان 37ماهه « ت»ه  بیسه استثنائا

 قانونگذا  از ل ظ واحس تقل ل اتت اهه کرهه اتت.

 الزام و اختیار تخفیف

       اصل بر این اتت که کل ه تات سات ا فاقی، تخ  ری هستیسب یعیی هاهیاه حتوی ایور تموام شورایط  و جاوات

 بنکرهه و تخ  ف نسهسمخ  ه وجوه هاشته باشس، باز هم می توانس از اخت ا  خوه اتت اه اتت اهه 

  34تبصره یک ماهه  اتت. الزامیاتتب اما ذکر جاات تخ  ف هموا ه  اخت ا یهاهن تخ  ف هموا ه. 

 مالک و مرجع تخفیف

     تخ  ف یا تبسیل مشروط به آن اتت که به حال متام ]مجرمم میاتب تر باشس و تشخ ص این امور بوا هاهیواه

اتت، به یونه ای که مجازات تخ  ف یا تبسیل شسه موجب اصالح بشوه، ایر چه طبوق نظریوه مشوو تی اها ه    

ن قووان ن جزایوی ایجواب    حقوقی، خوه متام بایس تشخ ص ههس که چه مجازاتی میاتب تر اتت، اما آمره بوه

 تشخ ص حال متام اتت. مالکتشخ ص هاهیاه باشس، ایرچه  مرجعمی کیس که 

 جمع تخفیف

  یعیی ک   ات مخ  ه قضایی، هاهیاه تخ  ف ههس، می توانس با  هیگر به اتتیاه یوک  34چیاچه به اتتیاه ماهه ،

 ف ههسب لوذا اصووالً ک   وات     جازات  ا تخ ف کرهه، باز هم م ماهه قانونی خاص ن ز که هاهیاه  ا ملزم به تخ

آن که اتتثیائاً جات تخ  ف قانونی، نظ ر جات  مگرمخ  ه قضایی با ک   ات مخ  ه قانونی قابل جمع هستیس. 

تخ  ف قضایی باشس، یعیی علت هر هو تخ  ف همانیس هم باشس، که ه  این صوو ت، ک   وات مخ  وه قضوایی     

 .م.ا.  34ماهه  1)معاذیر قضایی( با ک   ات مخ  ه قانونی )معاذیر قانونی( غ رقابل جمع خواهیس بوه. )تبصره 

 یرات(.تعز 759و تبصره ماهه 



   67 
 

 به كه نحوي به را 2تعزیری مجازات 4تواند مي دادگاه تخفيف، جهات از جهت چند يا يك وجود صورت در -91 ماده
 :كند 1تهديل یا دهد تقليل ذيل شرح  به باشد تر مناسب 9متهم حال
 ؛به ميزان يك تا سه درجه 1تقليل حهس -الف
 ؛چهارتهديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك تا  -ب
 ؛م به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده ساليتهديل انفصال دا -پ
 1.يا انواع ديگر 1هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع تقليل ساير مجازات -ت

 4جهات تخفيف عهارتند از: -94ماده 
 3؛گذشت شاكي يا مدعي خصوصي -الف
حاصله از جرم يا به كلار   ياشيامتهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و  مؤثرهمكاري  -ب

 ؛رفته براي ارتكاب آن
 42انگيلزه ديلده يلا وجلود    آميز بلزه    در ارتكاب جرم، از قهيل رفتار يا گفتار تحريك مؤثراوضاع و احوال خاص  -پ

 ؛شرافتمندانه در ارتكاب جرم
 44؛تحقيق و رسيدگي درحينمؤثر وي  اقراراز تعقيب يا  قهلمتهم  اعالم -ت
 42؛ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قهيل كهولت يا بيماري -ث
 49؛اقدام وي براي جهران زيان ناشي از آن یامناور تخفيف آثار جرم  كوشش متهم به -ا
 ؛بار جرم ديده يا نتايج زيانخفيف بودن زيان وارده به بزه -چ
 .مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم -ح

 كند. قیداست جهات تخفيف مجازات را در حكم خود  مكلفدادگاه  -4تبصره
بله موجلب    41تواند نمی بيني شده باشد، دادگاهدر مواد خاصي پيش 41مندرج در اين مادههرگاه ناير جهات  -2تبصره

 همان جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

                                                           
 نشان از اخت ا ی بوهن تخ  ف اتت. - 5
 اطال  ها ه: نوع جرم تعزیری مام ن ست. - 1
اتت اهه بشوهب چرا که ه  اییجا فره مجرم و محکوم شسه اتت کوه حوال ه  موو ه تخ  وف     « محکوم»بایستی از ل ظ  ه  اییجا اشتباه اتت و« متام»واژه کا بره  - 3

 مجازات او بحث می شوه. 
 غ رقابل جمع بوهن تبسیل با تخ  ف ]تقل لم. - 6
 حبس، غ رقابل تبسیل اتت.«: ت»ت اوت با بیس  - 1
 میظو  تقل ل اتت. - 4
 ، آن  ا تقل ل هانست.«مت»]بیس  اما بایس بیابر ابتسای هم ن بیسمیظو  تبسیل اتتب  - 7
 تعزیرات. 107 ک.  - ک   ات مخ  ه ]معاذیرم قضایی. - 4
 ه  جرایم غ رقابل یذشت. - 9

 اما ممکن اتت موجب تخ  ف باشس. –انگ زه از عیاصر  وانی جرم نمی باشس و ه  تحقق جرم تاث ری نسا ه  - 50
 تحق ق. ه  ح ناقرا   –تعق ب  قبل ازاعالم  - 55
 آت ب پذیری متام. - 51
 . تعزیراتب با این تبصره قابل جمع نمی باشیس. 759ماهه  1تبصره   ک. - 53
 : یعیی ک   ات مخ  ه قضایی.جاات میس ج ه  این ماهه - 56
 یعیی غ رقابل جمع هستیس. - 51

ن ست: تبصوره   مانع تخ  ف تعدد
 ب536ماهه  3

اصوالً مانع تخ  وف ن سوت:   تكرار 
 موواه بجز  موضووع   بم539ماهه ]

 .تعزیرات 759و  444
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 9پس از احراز مجرمییت، چنانچه دادگاه  2احراز جهات تخفیفدر صورت  های هفت و هشتم تعزیری درجهیجرادر  4 -93ماده 

 در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شلاكي شود  مي اصالحدهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب،  تشخيص

 1 صادر كند. حكم به معافیت از کیفرتواند  برقراري ترتيهات جهران آن ميیا  و جهران ضرر و زيان
  شاکی + جبران ضر  یا تسا ک ترت بات. + تشخ ص اصالح + فقسان تابقه موثر + یذشت 4و  7حکم معاف ت از ک  ر = ه جه 

 انواع معاذیر

 بقانونی و قضایی 

 :م.39م و معاف کییسه ]فقط ماهه 34تخ  ف ههیسه ]تمام موا ه ماهه  معاذیر قضایی 

 :تعزیراتم. 107 و 135، 115و معاف کییسه ] متعزیرات 135و  115مانیس] تخ  ف ههیسه معاذیر قانونی 

كنند بوده و رياست يا  امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه  :121ماده 

اشخاصي را كله در فتنله و فسلاد دخيلل هسلتند، بله ملامورين         ، قصد جنايت و اسامي  قهل از تعقيبمركزيتي نداشته باشد و 

و در صلورتي   1معا به عمل آورد از مجازات  موثری همكاری ن دولتي به تعقيب با ماموري پس از شروعدهد و يا اطالع  دولتي

 1.خواهد شد كه شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم

ساير ملرتكهين را   ودهند  اطالعبه دولت  قبل از تعقیبهرگاه  اند اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قهل شده :194ماده 

وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنلان تخفيلف داده    بعد از تعقیب ياكنند  معرفی،  صورت بودن در

 1.خواهند شد معا شود و يا از مجازات  مي

 ، ملامورين  قضليه  قبل از کشفشوند  ( مي002( و )005( و )000) هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد4 :124ماده 

خود موجهات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يلا   اقرار به واسطه  ضمن تعقیبنمايند يا در  مطلعتعقيب را از ارتكاب جرم  

كنند بنا به پيشنهاد رييس حلوزه قضلايي مربلوط و موافقلت       راهنمایی در كشف جرم كمك و نحو موثریمامورين دولت را به 

شوند مگر  مي معا شود و حسب مورد از مجازات حهس  داده مي تخفیف متناسبجازات آنان دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در م

 .خواهند شد معا  مذكور  اند كه در اين صورت از كليه مجازاتهاي كرده قبل از دستگیری توبهآن كه احراز شود 

                                                           
 تات س جسیس قانون جسیس. ذیر قضایی معاف کییسه.امع - 5
 .34ماهه  - 1
 احراز مجرم ت: مطمئیاً وی مجرم بوهه اتت که قرا  اتت مو ه تخ  ف قرا  بگ ره. - 3
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه  - 6

1
 معاذیر قانونی به هو هتته معاف کییسه تخ  ف ههیسه تقس م می شونس. -معاذیر معاف کییسه. - 

4
 بعس از تعق ب: همکا ی موثر –قبل از تعق ب: اطالع   - 

7
 معاذیر قانونی  یا عذ  قانونی: مخ  ه یا معاف کییسه. - 

4
 معاذیر قانونی. - 
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 عویق صدور حكمت

 :ًحکوم اتوت و بوه همو ن هل ول آنچوه  ا کوه        هموا ه جایگاه تعویق بعس از احراز مجرم ت و قبل از صسو   اوال

 هاهیاه می توانس به تعویق ب یسازه، صسو  حکم می باشسب

 :ًتعویق مانیس تایر تات سات ا فاقی هیگر، اخت ا ی اتتب دوما 

 :ًتعویق صسو  حکم ه   اتتای اصل فرهی کرهن مجازات ها اتتب لذا وضع ت مجرم لحاظ می شوه. سوما 

 :ًتعزیرات شش تا هشت اتت و مست آن شش ماه تا هو تال می باشس.تعویق مخصوص  چهارما 

 نكته:

 .حسوه، قصاص و هیات مشمول تات سات ا فاقی نمی شونس 

 :14ماده « ت»بند  :تعویق صدور حکمرابطه مجازات تبعی با 

 .جرم ا تکابی تابق، مجازات تبعی ]تابقه موثرم نسا ه: تعل ق امکان ها ه 

  ،مجازات تبعی ]تابقه موثرم ها ه: تعل ق امکان نسا ه.جرم ا تکابی تابق 

   جرم ا تکابی تابق، مجازات تبعی ]تابقه موثرم ها ه، اما مواعس تپری شسه اتت ]فقسان تابقهم: تعل ق امکوان

 ها ه.

 :نكته

      .امکان صسو  قرا  تعویق، به صو ت غ ابی وجوه نسا ه: زیرا اصل فرهی کرهن ن ازمیوس حضوو  مجورم اتوت

 .65تبصره یک ماهه 

 یقاجرای تعوضمانت 

  لغو قرا  تعویقب یاعسم  عایت هتتو  = نصف مست اضافه شوه 

  لغو قرا  تعویق. 4ا تکاب جرم غ ر از ه جه = 

 مجوزی برای هاهتتان اتتب تعلیق تعقیب:

 ب تال 1ماه تا  4حکم به مست تن به تاخ ر انساخب 4و  7، 4ه  جرایم تعزیری ه جه از اخت ا ات هاهیاهب  تعویق صدور حكم:

 تال. 1تا  5به تاخ ر انساختن اجرای مجازات به مست  ب4تا  3از اخت ا ات هاهیاهب ه  جرایم تعزیری ه جه  تعلیق اجرای حكم:
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 فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

 9پس از احلراز مجرميلت ملتهم بلا مالحاله      2تواند میدادگاه  شش تا هشتدرجه  4م موجب تعزیریجرادر  -12ماده 

وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت 

 را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: صدور حكموجود شرايط زير 

 1؛وجود جهات تخفيف -الف

 ؛بيني اصالح مرتكبپيش -ب

 ؛ضرر و زيان يا برقراري ترتيهات جهرانجهران  -پ

 .فقدان سابقه كيفري مؤثر -ت

( اين قلانون از حقلوق   00محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تهع اجراي حكم، براساس ماده) -تبصره

 كند.اجتماعي محروم مي

 تعويق به شكل ساده يا مراقهتي است. -14ماده 

دادگاه، مرتكب جرمي نشلود و از  وسيله بهگردد، در مدت تعيين شده  متعهد ميبه طور كتهي در تعويق ساده مرتكب  -الف

 1؛شود در آينده نيز مرتكب جرم نمي نحوه رفتار وي پيش بيني شود كه

وسيله دادگاه مقرر شده به تدابيرو  دستورهاگردد  ، مرتكب متعهد ميعالوه بر شرايط تعويق سادهدر تعويق مراقهتي  -ب

 1گذارد. اجراءكند يا به موقع  رعايتدر مدت تعويق  را

 1صورت غيابي صادر كند. تعويق صدور حكم را به قرارتواند  دادگاه نمي -4تبصره

تعويق صدور حكلم، بالفاصلله دسلتور آزادي وي را     قرارچنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور  -2تبصره

أخذ نمايد. در هر صورت أخذ تأمين نهايد به بازداشت مرتكب  4در اين مورد تأمين مناسب تواند نمايد. دادگاه ميصادر مي

 3منتهي گردد.

                                                           
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه  - 5
 پس تعویق هم اخت ا ی اتت. ا فاقی = اخت ا یب - 1
 فرهی کرهن مجازات ها.اصل  - 3
 .34جاات میس ج ه  ماهه  - 6
 تعویق تاهه =  تعاس کتبی. - 1
 .اقبتی عایت هتتو  + اجرای تساب ر + تعاس کتبی = تعویق مر - 4
 اتت. مجرم چرا که اصل فرهی کرهن، ن ازمیس حضو  - 7
 قابل جمع بوهن تعویق با تام ن. - 4
 بازهاشت.غ رقابل جمع بوهن تعویق با  - 9
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 زير است: تدابيرتعويق مراقهتي همراه با  -12ماده 

 ؛ام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظردر زمان و مكان تعيين شده توسط مق حضور به موقع -الف

 ؛عهدات محكوم براي مددكار اجتماعيناارت بر اجراي ت كنندهمدارك تسهيلاطالعات و اسناد و  هيارا -ب

ه گزارشلي از آن بله ملددكار    يجايي در مدت كمتر از پانزده روز و اراه يا جابهاقامتگا، تغيير شغلهرگونه  اعالم -پ

 .ي به مناور مسافرت به خارج از كشوريكسب اجازه از مقام قضا -ت       ؛اجتماعي

معاضدتي از قهيل معرفي مرتكب بله نهادهلاي    تدابيرتواند از سوي دادگاه همراه با برخي  ياد شده مي تدابير -تبصره 

 حمايتي باشد.

با توجه بله جلرم ارتكلابي و خصوصليات مرتكلب و       تواند میدر تعويق مراقهتي، دادگاه صادركننده قرار  -19ماده

اش اختالل اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكلب را بله اجلراي    در زندگي وي يا خانواده نحوی که بهشرايط زندگي او 

 يك يا چند مورد از دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:

 ؛اقامت يا عدم اقامت در مكان معين -ب     ؛اي خاصآموزي يا اشتغال به حرفهحرفه -الف
 ؛النفقهپرداخت نفقه افراد واجب -ت          ؛درمان بيماري يا ترك اعتياد -پ
 ؛خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري -ث
 ؛اي مرتهط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آنخودداري از فعاليت حرفه -ا
 ؛تشخيص دادگاه ديده بهخودداري از ارتهاط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قهيل بزه -چ
هاي تربيتلي،  هاي اساسي زندگي يا شركت در دوره هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتگذراندن دوره يا دوره -ح

 .اخالقي، مذههي، تحصيلي يا ورزشي

در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات عمدي موجب ديه يلا تعزيلر تلا     -11ماده 

در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه،  2كند.مي حكم محكومیت صادرقرار تعويق اقدام و لغو دادگاه به  4درجه هفت،

 9حكم محكوميت صادر كند. یابراي يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه  تواند میقاضي 

 1مجازات ممنوع است.در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق اجراي  -تبصره

هلاي   پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايهندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگلاه، گلزارش   -11ماده 

مددكار اجتماعي و نيز مالحاه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيلت از كيفلر   

 1كند.اقدام مي

                                                           
 .4یعیی هر جرمی به غ ر از جرم تعزیری ه جه  - 5
 اجرای مجازات جرم ا تکابی + مجازاتی که تعویق آن لغو شسه اتت. - 1
 ضمانت اجرای تعویق. - 3
 غ رقابل جمع بوهن، تعویق با تعل ق. - 6
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه  - 1
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 4تعلیق اجرای مجازات

 :ًبایس تمامی شرایط تعویق وجوه هاشته باشس، تا بتوان قرا  تعل ق اجرای مجازات  ا صاه  کرهب اوال 

 :ًه  تعل ق نسبی،  –هم مطلق )تام( و هم نسبی اتتب ه  تعل ق مطلق، اجرای تمام مجازات معلق می شوه  دوما

ا قسمت تعل ق نشسه بایس اجرای قسمتی از مجازات معلق می شوه و به هل ل اصل فو یت اجرای مجازات، ابتس

 اجرا بشوه و تپس بعس از تحمل مجازات، قسمت هیگر تعل ق خواهس شس.

 اگر یک سوم از مجازات اجرا شود، دو حالت برای تعلیق امکان دارد؛

 هاهتتان یا قاضی اجرای احکام از هاهیاه تقاضای تعل ق کیسب .5

 تعل ق نمایس.محکوم از طر  هاهتتان یا قاضی اجرای احکام ه خواتت  .1

  ،لذا ه  این هو مو ه برعکس تعل ق نسبی که همان ابتسا تصم م ی ری می شوه، تصم م  اجع به اعطای تعل ق

 بعس از اجرای یک توم مجازات اتخاذ خواهس شس.

 نكته:

 تعل ق هم ضمن حکم و هم موخر بر صسو  حکم محکوم ت می توانس صاه  شوه.  قرا 

 شرایط تعلیق:

 [؛83تخفیف: ]ماده وجود جهات  .4

 پیش بینی اصالح مرتکب؛ .2

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛ .9

 [52فقدان سابقه کیفری موثر. ]ماده  .1

 ضمانت اجرای تعلیق

  برای با  اول: یک تا هو تال اضافه شوهیا لغو قرا  تعل قب عسم  عایت هتتو 

  برای با  هوم: برابر اتت با لغو قرا ب عسم  عایت هتتو 

  و اجرای مجازات. = لغو قرا   4ا تکاب جرم غ ر از ه جه 

 نكته:

  هریاه اصوالً مجازات تبعی محکوم ت یک مامو  هولت ان صال باشس، چیانچه آن محکوم ت تعل ق شوه هیگر

 صال.موجب ان صال نخواهس بوه. ه  واقع تعل ق محکوم ت مساوی اتت با عسم ان 

                                                           
 ا فاقی = اخت ا یب پس تعل ق هم اخت ا ی اتت. - 5
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 فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

در صورت وجود شرايط مقرر بلراي تعويلق صلدور     تواند دادگاه می سه تا هشتدرجه  4م تعزیرییجرادر  -11ماده 

از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفلري   9يا قسمتي 2حكم، اجراي تمام

محكلوم  از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين  تواند ميمجازات  سومپس از اجراي يكنيز 

دادسلتان يلا قاضلي اجلراي      از طريقسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، تواند پس از تحمل يك مي

 احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

 قابل تعویق و تعلیق نیست: شروع به آنها و زيرم يدر مورد جرا اجراي مجازات و صدور حكم -11ماده 

 ؛خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات 1داخلي و خارجي كشور، امنيتم عليه يجرا -الف

 ؛ربايي و اسيدپاشييافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمم سازمانيجرا -ب

 ؛تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا 1م عليه عفت عمومي،يمزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرا ايجادنمايي و قدرت -پ

 ؛گردان، مشروبات الكلي و سالح و مهمات و قاچاق انسانمخدر يا روان مواد عمدهقاچاق  -ت

 ؛االرض در قتل عمدي و محاربه و افساد في معاونت 1،تعزير بدل از قصاص نفس -ث

 .(ريال02202220222جرم بيش از يكصد ميليون ) م اقتصادي، با موضوعيجرا -ا

 طور ساده يا مراقهتي باشد.  تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به -14ماده 

گلردد. كسلي    مي صادرصدور آن  1پس از یا ضمن حكم محكوميتوسيله دادگاه  قرار تعليق اجراي مجازات به -13ماده 

 گردد. طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مي  كه اجراي حكم مجازات وي به

دادگلاه   دسیتورهای چنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون علذر موجله از    -12ماده 

دستان يا قاضي اجراي احكام، براي بار اول يلك  تواند به درخواست دا دادگاه صادركننده حكم قطعي مي، تبعیت نكند

قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه براي بار دوم، موجب الغاي قلرار   یاتا دو سال به مدت تعليق اضافه 

 4شود. تعليق و اجراي مجازات مي

                                                           
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه  - 5
 تعل ق مطلق. - 1
 تعل ق نسبی. - 3
 تاسیس به بمب یذا ی. –مانیس تبل غ عل ه نظام  - 6
 مانیس جرایم ماهون زنا. - 1
 . تعزیرات.451مثال: ماهه  - 4
 موخر بر صسو  حکم. - 7
 ضمانت اجرای نقض هتتو . - 4
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تعليق اجراي مجازات محكوم نسهت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت خسارت يا ديه  -14ماده 

 4شود. در اين موارد اجراء مي

موجب حد، قصاص، ديه يلا تعزيلر    جرم عمدیهرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب  -12ماده 

 شود. مي 2راثتا درجه هفت نشود، محكوميت تعليقي بي

، مدت تعليق از زمان خاتمله  شودهاي مورد حكم معلق  در صورتي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازات -19ماده 

 9گردد. اجراي مجازات غيرمعلق محاسهه مي

در صلورت   «محكوميت كيفري موجب انفصال اسلت »در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي،  -تبصره 

 مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود. ،«گردد محكوميت معلق، موجب انفصال نمي»تعليق، 

موجلب حلد،    م عمیدی یجیرا مرتكب يكلي از   1هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، -11ماده 

لغو و دستور اجراي حكلم   قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را

طور  كند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق بهمعلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعالم مي

بر مجازات جرم أخيلر،   عالوهم فوق شود، يكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جراصريح به محكوم اعالم مي

 1شود. مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي

قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سلابقه محكوميلت كيفلري ملؤثر يلا       پس از صدورهرگاه  -11ماده 

اجلراي  بله آن   بدون توجهكه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و  1هاي قطعي ديگري بوده است محكوميت

كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيز موظف است درصورت اطالع مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو مي

جاري نیز از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم 

 است.

 

 

 

                                                           
 غ رقابل تعل ق بوهن حق الیاس. - 5
 از تجل ک  ری. یعیی امحای - 1
 اصل فو یت اجرا. - 3
 یعیی ه  مست تعل ق. - 6
 ضمانت اجرای ا تکاب جرم. - 1
 یعیی کاش  ت. - 4
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 نظام نیمه آزادی

 تت که ه  طول مست حبس ه  خا ج از زنوسان انجوام موی ههوس و نظوا ت بور ایون        فعال ت محکوم به حبس ا

 فعال ت ها با مراکز ن مه آزاهی اتت.

 4شرایط صدور حكم نیمه آزادی عبارتند از:

 ب7و   4، 1حبس های ه جات  .5

 یذشت شاکی: زیرا بیا بر آن اتت که این فعال ت ها ه  جبران خسا ت او موثر باشسب .1

 زیرا بیا بر آن اتت که فعال ت ها موجب اصالح محکوم شوهب ضایت محکوم:  .3

 تپرهن تام ن میاتب: زیرا فعال ت خا ج از زنسان با ب م فرا  یا تبانی محکوم مواجه اتت. .6

 نكته:

 .ه  هر زمان از طول هو ان حبس محکوم ه خواتت صسو  حکم ن مه آزاهی  ا می توانس انجام ههس 

 فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

 هلاي  فعاليتتواند در زمان اجراي حكم حهس،  اي است كه بر اساس آن محكوم ميناام نيمه آزادي، شيوه -11ماده 

زير نالر  ها  انجام دهد. اجراي اين فعاليت 2در خارج از زندانآموزي، درماني و نااير اينها را اي، آموزشي، حرفهحرفه

 شود. كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي آزادي استمراكز نيمه

و  گذشت شاكي مشروط بهتواند  دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي درجه پنج تا هفتدر حهسهاي تعزيري  -11ماده 

آموزي، مشاركت در تداوم زنلدگي  اي، آموزشي، حرفه، حرفهتعهد به انجام يك فعاليت شغليو  سپردن تأمين مناسب

است، محكوم را بلا   مؤثرديده در فرآيند اصالح يا جهران خسارت وارد بر بزه کهخانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري 

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت  ، تحت ناام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم ميرضايت خود او

 نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است. حكمي، صدور دارا بودن شرايط قانون

 

 

                                                           
 صرفاً  اخت ا  اتت. موا ه، حتی با وجوه همه شرایط، حق فره، ن ست، واین تمام  - 5
 ن بازب اما تات س نظام ن مه آزاهی چ زی غ ر از زنسان باز و ن مه باز اتت.فعال ت ه  خا ج از زنسان = تا حسوهی شب ه به زنسا - 1
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 آزادی مشروط

 هو نکته خ لی مامب 

 :ًمالک اعطای آزاهی مشروط آن اتت که فره برای اول ن با  باشس که از آزاهی مشروط اتت اهه می کیس.  اوال

مام نموی باشوس. لوذا ایور کسوی مرتکوب        لذا این امر که محکوم ت وی به حبس برای اول ن با  اتت یا خ ر،

جرایم متعسه و یا مرتکب تکرا  جرم شسه باشس،باز هم امکان اتت اهه از آزاهی مشروط وجوه ها ه. مشروط 

 به آن که ه  آن جرایم متعسه یا مکر ، قبالب از آزاهی مشروط اتت اهه نکرهه باشس.

 :از آزاهی مشروط. مالک آزاهی مشروط = اول ن با  اتت اهه به عبارت دیگر 
 

 :ًمالک اعطای آزاهی مشروط تعزیری بوهن جرم نمی باشس، بلکه تعزیری بوهن مجازات مالک اتتب بوه   دوما

هم ن هل ل اتت که ایر کسی مرتکب قتل عمس شوه و به هر علوت قصواص نشووه و مجوازات قصواص او بوه       

ایر چوه جورم ا تکوابی تعزیوری نبووهه،      حبس تعزیری تبسیل شوه، می توانس از آزاهی مشروط اتت اهه کیس. 

 بلکه قتل عمس اتت.

 :مالک آزاهی مشروط = تعزیری بوهن حبس و نه تعزیری بوهن جرم. به عبارت دیگر 

 

 استثناء مدتی که باقی می ماند مدتی که باید سپری بشود مقدار حبس

 بیش از ده سال

 

 پس از تحمل نصف
مابقی جز مست آزاهی 

 .مشروط اتت

آزاهی مشروط نمی توانس مست مست 

 تال باشس. 1ب ش از 

 کمتر از ده سال

 

 پس از تحمل یک توم
مابقی جز مست آزاهی 

 .مشروط اتت

مست مست آزاهی مشروط نمی توانس 

 کمتر از یک تال باشس.

 ضمانت اجرای اعطای آزادی مشروط

 با  اول عسم  عایت هتتو  = یک تا هو تال اضافه می شوهب .5

 عسم  عایت هتتو  =  بق ه حبس اجرا می شوهب مبا  هو .1

 + مجازات جرم ا تکابی. 2م = بق ه حبس اجرا می شوه4]هر جرمی غ ر از تعزیر ه جه  4ا تکاب جرم .3

 

 

                                                           
  جرایم عمسی اتت. -میظو  از جرم   - 5
توالم، ایور حتوی ه   وز آخور آزاهی مشوروط       1تال از آن  ا یذ انسه باشس و به او آزاهی مشروط هاهه باشویس، ]  50تال حبس ها ه،  10مثالً ایر کسی که  - 1

 خواهس بوه. هه تالم بشوه، عالوه بر مجازات جرم جسیس، مست باقی مانسه حبس او 4مرتکب جرمی ]هرجرمی مگر تعزیر ه جه 
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 فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

بيش در مورد محكومان به حهس  2تواند دادگاه صادر كننده حكم مي 4،محكوميت به حهس تعزيريدر مورد  -14ماده 

سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يلا قاضلي   از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك

 به آزادي مشروط را صادركند:حكم اجراي احكام با رعايت شرايط زير 

 محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد. -الف

 شود. نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي محكومحاالت و رفتار  -ب

تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصلي   به تشخيص دادگاه محكوم -پ

 را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.

 محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. -ت

ي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي)الف( و)ب( اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محلل بله   انقضا

رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقلق  تأييد قاضي اجراي احكام مي

 9دگاه تقديم نمايد.شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دا

و در تغيير دهلد  مدت آن را  تواند ميدادگاه  1لكن 1شود، مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي -13ماده 

در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر  1جز 1سال و بيشتر از پنج سال باشد تواند كمتر از يك هر حال آزادي مشروط نمي

 مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حهس است.از يك سال باشد كه در اين صورت 

با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در ملدت   تواند دادگاه مي -12ماده 

دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم  4، ملزم كند.اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكمآزادي مشروط، به 

 كند.مي تفهیمو به محكوم  قیدتهعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود 

                                                           
 تعزیرات. 451مانیس ماهه  جرم تعزیری.و نه   - 5
 همه تات سات ا فاقی اخت ا ی می باشیس. - 1
 هاهیاه. –قاضی اجرای احکام  –ت ر شکلی:  ی س زنسان  - 3
 اصل. - 6
 اتتثیاء. - 1
 1تال و یا ب ش از آن باشس، قاضی می توانس آن  ا کمتر از  1تال مخ ر اتت. لذا هر جایی که مست باقی مانسه  1تقف اتت و قاضی ب ن یک تا  ،پیج تال - 4

 تال با  عایت حساقل یک تال تع  ن کیس.
 اتتثیای بر اتتثیاء. - 7
 هم ن قانون. 63و  61 ک. مواه  آزاهی مشروط مراقبتی. - 4
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يلك   براي بار اولدادگاه تهعيت نكند  دستورهايهرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از  -14ماده 

عملدي موجلب    يا ارتكاب يكي از جلرائم  4در صورت تكرارشود.  تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي

 علالوه بلر مجلازات جلرم جديلد، ملدت باقيمانلده محكوميلت نيلز           2حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجله هفلت،  

 9شود. آيد، در غير اين صورت آزادي او قطعي ميبه اجراء در مي

تواند در صورت وجلود شلرايط مقلرر در تعويلق      ، دادگاه ميدرجه پنج تا درجه هشتم تعزيري از يدر جرا -12ماده 

در محدوده مكاني مشخص تحت نالارت سامانه)سيسلتم(هاي الكترونيكلي     بارضایت ویمراقهتي، محكوم به حهس را 

 1قرار دهد.

ناارتي يا دستورهاي ذكر شده در تعويق مراقهتي قلرار  تواند محكوم را تابع تدابير  دادگاه در صورت لزوم مي -تبصره

 دهد.

االجراء شدن آزادي وآزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ الزمي مواد مربوط به ناام نيمهيآيين نامه اجرا -19ماده 

قوه قضلائيه  شود و به تصويب رئيس  يلللوسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ماين قانون به

 رسد.مي

 «اندتدریس نشده  ،قانون مجازات 31الی  11مواد »

 های جایگزین حبس فصل نهم ـ مجازات

هاي جايگزين حهس عهارت از دوره مراقهت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي  مجازات -11ماده 

وجود جهات تخفيف با مالحاه نوع روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت گذشت شاكي و 

ديده و  جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه

 شود. ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي

ماده تصريح  دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين -تبصره

 هاي جايگزين حكم دهد. تواند به بيش از دو نوع از مجازات كند. دادگاه نميمي

                                                           
 عسم  عایت هتتو .تکرا   - 5
 .4هر جرمی بجز جرم تعزیری ه جه  - 1
 ضمانت اجرای آزاهی مشروط. - 3
 .4تا  1تامانه الکترون کی =  ضایت محکوم + شرایط تعویثق مراقبتی + ه جه   - 6
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جلاي حلهس بله مجلازات     كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حهس اسلت بله   م عمدییجرامرتكهان  -11ماده 

 گردند.جايگزين حهس محكوم مي

جاي حلهس  قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حهس است بهكه حداكثر مجازات  م عمدییجرامرتكهان  -11ماده 

اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به  مگرگردند به مجازات جايگزين حهس محكوم مي

 شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

جلزاي نقلدي بليش از ده ميليلون      ییا بيش از يك فقره سلابقه محكوميلت قطعلي بله حلهس تلا شلش ملاه          -الف

 ؛ري(ريال يا شالق تعزي0202220222)

 .پنجم ديهيك فقره سابقه محكوميت قطعي به حهس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا پرداخت بيش از يك -ب

سال حلهس   كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يكرا  م عمدییجرامرتكهان تواند  میدادگاه  -11ماده 

هلاي   ( اين قلانون اعملال مجلازات   00است به مجازات جايگزين حهس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده)

 جايگزين حهس ممنوع است.

اينكله مجلازات قلانوني جلرم      مگرگردند  به مجازات جايگزين حهس محكوم مي م غیرعمدییجرامرتكهان  -14ماده 

 ارتكابي بيش از دو سال حهس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حهس، اختياري است.

بله مجلازات جلايگزين     در قوانين موضوعه تعيين نشده اسلت  نوع یا میزان تعزیر آنهامي كه يمرتكهان جرا -13ماده 

 گردند.حهس محكوم مي

اجلراي   تعیذر صلورت   تا در کندمدت مجازات حبس را نیز تعیین می، ن مجازات جايگزينضمن تعييدادگاه  -12ماده 

 از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حهس اجراء شود. عجز يااز دستورها  تخلفمجازات جايگزين، 

 است. ممنوعداخلي يا خارجي كشور  م علیه امنیتیجراهاي جايگزين حهس در مورد  اعمال مجازات -14ماده 

از صلدور   میانع كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه حهس باشلد   عمدیم يجرا تعدد -12ماده 

 حكم به مجازات جايگزين حهس است.

تخفيف مجازات به كمتلر  در صورت م عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال حهس است يدر جرا -19ماده 

 جايگزين حهس حكم نمايد.به مجازات  تواند نمیاز يك سال، دادگاه 
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االجراء شدن اين قانون صادرشلده اسلت اجلراء    كه پيش از الزم احكام قطعیمقررات اين فصل در مورد  -11ماده 

 شود. نمي
 عطف نمی شوه. یذشتهاحکام قطعی به  مقر ات مجازات جایگزین حبس 

. در نیسیت از صدور حكم به مجازات جايگزين حهس  مانعها با مجازات حهس،  ساير مجازات همراه بودن -11ماده 

 هاي مذكور همزمان با مجازات جايگزين حهس حكم دهد. به مجازات تواند میاين صورت دادگاه 

مجیازات   تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنارخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حهس، مالک -11ماده 

 است.قانونی جرم ارتكابی 

با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشلديد، تخفيلف،    تواند می قاضي اجراي احكام -11ماده 

 كند. پیشنهادتهديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي 

 قاضي مذكور به تعداد الزم مددكار اجتماعي و مأمور مراقهت در اختيار دارد.

که مانع یا مخل اجرای حكم ناير تغيير شغل و محل اقاملت را   تغییراتیدوره محكوميت بايد  در طول محكوم -14ماده 

 دهد. اطالعاحكام  به قاضي اجراي باشد

تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكلاري   -13ماده 

االجلراء شلدن ايلن    اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزمنامهموجب آيينآنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به

تصويب هيأت وزيران ميشود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به هاي كشور و دادگستري تهيه ميوسيله وزارتخانهقانون به

 شود. االجراء مي نامه موضوع اين ماده الزمرسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين

به پيشنهاد  تواند دادگاه میوي باشد  حاکی از اصالح رفتارچنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم  -42 ماده

 دهد. تقلیلآن  بقيه مدت مجازات را تا نصف بار برای یکقاضي اجراي احكام 

نمايد، به پيشنهاد قاضلي اجلراي احكلام و     تخلفچنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه  -44ماده 

، مجلازات  در صورت تكیرار شود و  دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي يك چهارم تا يك برای بار نخسترأي دادگاه 

 گردد. حهس اجراء مي

كنلد. قاضلي   ملي  تفهییم به محكوم  و طورصریح قید  بهاز مفاد حكم را  تبعیت و تخلف آثاردادگاه در متن حكم  -تبصره

را اجراي احكام نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه ناارت و مراقهت بر محكلوم  

 نمايد.مشخص مي

 

 ق س آثا  تبع ت و تخلف از م اه حکم و ت ا م به محکومب وظایف قاضی صادرکننده:

 کرهن مقر ات مربوط به نحوه نظا ت و مراقبت از محکوم.مشخص  وظایف قاضی اجرا:
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مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا  مانعیهاي جايگزين حهس با  چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات -42ماده 

محكلوم و بلراي    رفتیار عمیدی  گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه  اجراء مي رفع مانعنشده آن بعد از  بخش اجراء

 شود. اصلي اجراء ميمتوقف كردن مجازات ايجاد گردد مجازات 

وجییود مییانع اجییرای  

 مجازات جایگزین حبس

 بعس از  فع مانع، مجازات اجرا می یرههب :ممانیس ب ما ی و حواهث غ رمترقبهغ رعمسی ]

 مجازات اصلی اجرا می یرهه. :مبرای متوقف کرهن مجازات] عمسی از جانب محکوم

اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت ناارت قاضي اجلراي احكلام بله    دوره مراقهت دوره -49ماده 

 گردد: به شرح ذيل محكوم مي تعویق مراقبتیاز دستورهاي مندرج در  یک یا چند موردانجام 

 ؛ماهمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حهس است، تا ششيدر جرا -الف

نود و يك روز تا شش ماه حهس است و جرائمي كله نلوع و ميلزان تعزيلر آنهلا در       مي كه مجازات قانوني آنهايدر جرا -ب

 ؛عيين نشده است، شش ماه تا يك سالقوانين موضوعه ت

 ؛مي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو ساليدر جرا -پ

 .دو تا چهار سال م غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است،يدر جرا -ت

براي مدت معين به شرح ذيل مورد حكم واقع  با رضایت محكومخدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه  -41ماده 

 گردد: شود و تحت ناارت قاضي اجراي احكام اجراء مي مي

 ؛( تا دويست و هفتاد ساعت00م موضوع بند)الف(ماده)يجرا -الف

 ؛و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت (دويست00م موضوع بند)ب(ماده)يجرا -ب

 ؛( پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت00م موضوع بند)پ(ماده)يجرا -پ

 ؛( هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت00م موضوع بند)ت(ماده)يجرا -ت

 هشلت بليش از   برای افراد غیرشیاغل سلاعت و   چهاربيش از  برای افراد شاغله خدمت عمومي يساعات ارا -4تبصره

 ارائه خدمت در روز نهايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود. در هر حال ساعاتساعت در روز نيست. 

مربوط بله آن خلدمت از جملله     مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونیه خدمت عمومي يحكم به ارا -2تبصره

 آور است.وابط خاص كارهاي سخت و زيانهاي فني و بهداشتي و ضشرايط كار زنان و نوجوانان، محافات

 در هر حیال نامه موضوع اين فصل حكم دهد. مقرر در آيين به بيش از يك خدمت عمومي تواند نمی دادگاه -9تبصره

 شود. مورد حكم واقع مي مجازات اصلیمحكوم، به انجام خدمات عمومي،  عدم رضایتدر صورت 

هاي خلانوادگي و  تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت احكام مي قاضي اجراي -1تبصره

آن را بله   یا تبیدیل نمايد  تعلیقمانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره، 

 دهد. پیشنهادمجازات جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم 
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شرح زير مورد حكلم  محكوم كه به از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانهجزاي نقدي روزانه عهارت است  -41ماده 

 گردد: شود و با ناارت اجراي احكام وصول مي واقع مي

 ؛( تا يكصد و هشتاد روز00م موضوع بند)الف( ماده)يجرا -الف

 ؛روز( يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت 00م موضوع بند)ب( ماده)يجرا -ب

 ؛( سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز00م موضوع بند)پ( ماده)يجرا -پ

 .( هفتصد و بيست تا هزار و چهارصد و چهل روز00م موضوع بند)ت( ماده)يجرا -ت

 محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه آن ماه را پرداخت نمايد. -تبصره

 نقدي جايگزين حهس به شرح زير است:ميزان جزاي  -41ماده 

 ؛يال(ر502220222( تا نه ميليون )00م موضوع بند)الف( ماده)يجرا -الف

 ؛(ريال0002220222(ريال تا هجده ميليون)502220222( از نه ميليون)00م موضوع بند)ب( ماده)يجرا -ب

 ؛(ريال0002220222و شش ميليون) (ريال تا سي0002220222( از هجده ميليون)00م موضوع بند)پ( ماده)يجرا -پ

 .( ريال0002220222) تا هفتاد و دو ميليون (ريال0002220222)( از سي و شش ميليون00م موضوع بند)ت( ماده)يجرا -ت

ضمن حكم به مجازات جايگزين حهس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكلوم، وي   تواند میدادگاه  -41ماده 

بيش  نبایدمجازات مذكور  مدتنيز محكوم نمايد. در اين صورت  های تبعی و یا تكمیلی مجازاتیک یا چند مورد از را به 

 4از دو سال شود.

 ها  و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان فصل دهم ـ مجازات

تا پانزده سال  شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، نهدرباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرائم تعزيري مي -44ماده 

 كند:تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي

أخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظهت در حسن اخالق طفلل   باتسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني  -الف

 ؛يا نوجوان

مذكور در اين بند تعهد به انجام اموري از قهيل تواند حسب مورد از اشخاص  هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي -تبصره

 موارد ذيل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز أخذ نمايد:

                                                           
 هم ن قانون. 13 ک. تبصره یک ماهه  - 5
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 ؛طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و همكاري با آنان معرفی -0

 ؛آموزي ر تحصيل يا حرفهطفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به مناو فرستادن -0

 ؛جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نار پزشك اقدام الزم -0

 ؛از معاشرت و ارتهاط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه جلوگیری -4

 .از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محلهاي معين جلوگیری -0

تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجلوان بدانلد بلا اللزام بله انجلام        -ب 

دستورهاي مذكور دربند)الف( در صورت عدم صالحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم 

 ؛قانون مدني 4(0000دسترسي به آنها با رعايت مقررات ماده)

 تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قهول آنان است. -تبصره

 ؛نصيحت به وسيله قاضي دادگاه -پ

 ؛اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتهي به عدم تكرار جرم -ت

 .نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائم تعزيري درجه يك تا پنج  -ث

بندهاي)ت( و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سلال قابلل اجلراء    تصميمات مذكور در  -4تبصره 

است. اعمال مقررات بند)ث( در مورد اطفال و نوجواناني كه جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكلب شلده  

 اند، الزامي است.

درصورتي كه از دوازده تا پانزده سال قملري  گردد  م موجب حد یا قصاصیجراهرگاه نابالغ مرتكب يكي از  - 2تبصره 

شود و در غيراين صلورت يكلي از اقلدامات     داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي)ت(ويا)ث( محكوم مي

 گردد. مقرر در بندهاي)الف( تا )پ( اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي

بلا   توانید  میی در مورد تصميمات مورد اشاره در بندهاي)الف( و)ب( اين ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان  -9تبصره 

هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجلوان و رفتلار او، هلر     توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش

 ر نمايد.چند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنا

                                                           
 ه  ط ول  اخالقوی  ترب وت  یوا  و جسومانی  صوحت  ، اوتوت  حضوانت  تحوت  ط ل که ماه ی یا پس  اخالقی انحطاط یا مواهبت عسم اثر ه  هریاه ق.م. 4419 ماده  - 4

 مقتضوی  ط ول  حضوانت  بورای  که  ا تصم می هر قضائی حوزه  ئ س تقاضای به یا او ق م تقاضای به یا ط ل اقربای تقاضای به توانس می محکمه ، باشس خطر معرض
 : اتت والسین از یک هر اخالقی انحطاط یا و مواهبت عسم مصاهیق از ذیل موا ه  -  .کیس اتخاذ بسانس

 . قانونی پزشکی تشخ ص با  وانی ب ما یاای به ابتال -3    .فحشاء و اخالقی فساه به اشتاا  -1   . قما  و مخس  مواه ، الکل به آو  زیان اعت اه -5 
 .متعا ف حس از خا ج جرح و ضرب تکرا  -1    . قاچا  و یری تکسی فحشاء، و فساه مانیس اخالقی ضس مشاغل ه  و وه به او اجبا  یا ط ل از اتت اهه توء -6 

شرط تسلیم طفل بیه اشیخاص   

 والدین:دیگر غیر از 

والووسین یووا عووسم   عووسم صووالح ت 

 هتترتی به آنااب

 قبول شخص واجس صالح ت.
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 بین پانزده تا هجیده سیال  شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي -43ماده 

 شود: هاي زير اجراء مي است مجازات 4شمسی تمام

 نگهداري در كانون اصالح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنهلا تعزيلر درجله    -الف

 يك تا سه است.

نگهداري در كانون اصالح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنهلا تعزيلر درجله     -ب

 چهار است.

نگهللداري در كللانون اصللالح و تربيللت از سلله مللاه تللا يللك سللال يللا پرداخللت جللزاي نقللدي از ده        -پ

يا انجام يكصد و هشتاد تلا هفتصلد و بيسلت سلاعت     (ريال 4202220222(ريال تا چهل ميليون)0202220222ميليون)

 خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه پنج است.

(ريال يا انجام شصت تا يكصد 0202220222(ريال تا ده ميليون )002220222پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون) -ت

 جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است. و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان درمورد

(ريال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آنهلا تعزيلر درجله    002220222پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ) -ث

 هفت و هشت است.

 در روز نيست. بیش از چهار ساعته خدمات عمومي، يارا ساعات -4تبصره 

توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم به مجازات نگهداري يا جلزاي  با  تواند میدادگاه  -2تبصره 

كند يا به نگهلداري در  نقدي موضوع بندهاي)الف( تا)پ( اين ماده، به اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي

 د.كانون اصالح و تربيت در دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم ده

 

 

 

 

 

                                                           
 مالک تن: ح ن ا تکاب جرم بر اتاس تال خو ش سی اتت. - 5
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هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصالح و تربيت  با توجه به گزارش تواند میدادگاه  -32ماده 

دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان  تا یک سوم تقلیلدر رأي خود تجديدنار كند و مدت نگهداري را  یک بار

شلود كله طفلل يلا      اتخاذ مي درصورتیبه ولي يا سرپرست قانوني او تهديل نمايد. تصميم دادگاه مهني بر تجديدنار 

پنجم از مدت نگهداري در كانون اصالح و تربيت را گذرانده باشلد. رأي دادگلاه در ايلن ملورد      نوجوان حداقل يك

 امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.قطعي است. اين 

 

شده و يا حرمت آن م موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجاميدر جرا -34ماده 

توجله بله سلن آنهلا بله       را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شههه وجود داشته باشلد، حسلب ملورد بلا    

 شوند.بيني شده در اين فصل محكوم ميهاي پيش مجازات

نار پزشكي قانوني را استعالم يا از هلر طريلق ديگلر كله      تواند میبراي تشخيص رشد و كمال عقل  دادگاه -تبصره

 مقتضي بداند، استفاده كند.

 

ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقلررات   پرداخت دیه یا هر ضمان مالیمي كه مستلزم يدر جرا -32ماده 

 كند.مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي

ها را تا نصلف حلداقل تقليلل دهلد و اقلدامات       درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات تواند میدادگاه  -39ماده 

 4تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تهديل نمايد.

 

اندازد يلا   تعویق، صدور حكم را به توسط نوجوانانارتكابي  2م تعزيرييدر مورد تمام جرا تواند میدادگاه  -31ماده 

 كند. معلقاجراي مجازات را 

 است. فاقد آثار کیفریهاي كيفري اطفال و نوجوانان  محكوميت -31ماده 

                                                           
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه  - 5
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه ن ز  - 1
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 جهات سقوط مجازات

 عفو

 الف( عفو عمومی

 ن هل ل قانون ع و عمومی هموا ه عطف به  و توتط قانونگذا  ایجاه می شوه و به هم این ع و به موجب قانون

ن ز هست: مانیس قانون ع و عمومی ها نسیان تالح  یذشتهماتبق می شوه و برعکس تایر قوان ن اثر آن ه  

 که به تمام کسانی که تا قبل از تصویب این قانون ها ای تالح یا حامل تالح بوهنس ع و می شس.

 با تصویب قانون عفو عمومی مراحل ذیل واقع می شود:

 تعق ب موقوف می شوهب .5

 ایر فره ه  مرحله محاکمه باشس، هاه تی موقوف می شوهب .1

ت فره ن ز  فوع اثور   ووایر ه  مرحله اجرای مجازات باشس، اجرا موقوف می شوه. و البته همراه آن از محکوم  .3

 هیگر توء تابقه محسوب نخواهس شس.می یرهه. یعیی آثا  محکوم ت زایل شسه و 

 نكته:چند 

 .ع و عمومی محسوه به جرایم تعزیری اتت 

     ع و اعم از عمومی یا خصوصی ه  حق الیاس تاث ر نسا ه. لذا جبران ضر  یا پرهاخت هیه به قووت خووه بواقی

 اتت.

  اهه، صورفاً ع وو عموومی    ، ع و همه آثا  محکوم ت  ا زایل می کیسب میظو  از ع و ه  ایون مو  94به اتتیاه ماهه

، اقتضا می نمایس که ع و خصوصی، ه چگواه آثوا  محکوم وت  ا    11ماهه  3با تبصره  94اتتب زیرا جمع ماهه 

زایل نکیس، بلکه حتی زمان اعطای ع و خصوصی مبساء مجازات های تبعوی یعیوی زموان شوروع محروم وت از      

می کیس، اما ع و خصوصی بر مجازات هوای تبعوی   حقو  اجتماعی اتت. لذا ع و عمومی مجازات تبعی  ا زایل 

 بی تاث ر اتت. 
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 4[یا تخفیف خصوصی] ب( عفو خصوصی

     [ :اتاتواً ه  آن جورم   5پ شیااه  یس قوه قضای ه +  اخت ا  مقام  هبوری +  محوسوهیت ه  مووازین اتوالمی .

. اجازه ع و به اشخاصی غ ر از مقام  هبوری هاهه شوسه اتوت    1 ،اجازه ع و هاهه نشسه اتت مانیس ع و محا ب

 مانیس ع و اول ای هم ه  قتل عمس.م

 فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

 مبحث اول ـ عفو

يه با مقام رههري يپس از پيشنهاد رئيس قوه قضا ت محكومان، در حدود موازين اسالمعفو يا تخفيف مجازا -31ماده 

 است.

كنلد.  شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي اعطاء مي م موجب تعزیریدر جرا به موجب قانونعفو عمومي كه  -31ماده 

 شود. مي 2ليدر صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زا

 دیده ندارد.خسارت زیانتأثیری در پرداخت دیه و جبران  لكنكند مي همه آثار محكومیت را منتفی 9عفو، -34ماده 

 نسخ قانون

        قانون ناتخ ه  واقع قانون جرم زها اتتب به این معیا که بوا زهوهن وصوف مجرمانوه مجوازات  فتوا  ا تکوابی

تاقط می شوه. لذا نسخ به تیاتب مرحله ای که واقع می شوه موجب موقوفی تعق ب یا موقوفی اجورا خواهوس   

 شس.

 مبحث دوم ـ نسخ قانون

كند. آثار نسلخ قلوانين كيفلري بله شلرح منلدرج در       نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي -33ماده 

 ( اين قانون است.02ماده)

 

                                                           
 یک تا هو ه جه مجازات آناا  ا تخ  ف بسهس.کامالً ع و نکییس، بلکه مقام  هبری می توانس یک تری از محکوم ن به حبس  ا  - 5
  فع اثر از محکوم ت: یعیی محکوم ت تابقه محسوب نمی شوه. - 1
 میظو  ع و عمومی اتت.  - 3



   88 
 

 گذشت شاکی

 34ازات تاث ر ها ه و به اتتیاه بیس الوف مواهه   ووویذشت شاکی فقط ه  م زان مج ،ه  جرایم غ رقابل یذشت ،

شروع به اجرای مجازات یا شروع به تعق ب یا  ت سیی  ا نمی توانس شوه. اما ه چ یاه  موجب تخفیفمی توانس 

موقوف کیس. اما برعکس ه  جرایم قابل یذشت، یذشت شاکی موجب توقوط مجوازات اتوتب یعیوی اتاتواً      

 شروع به اجرا ن ز صو ت نمی ی ره.

 موا اتوتثیائاً ه  حوس    اصل بر این اتت که یذشت شاکی ه  حسوه تاث ر نسا هب زیرا حسوه جیبه حق الای ها ه ا

قذف که حق الیاتی اتت و ه  حس ترقت که قبل از شکایت نوزه هاهیواه )قبول از مرافعوه نوزه قاضوی( حوق        

الیاتی بوهه و بعس از شکایت حق الای می شوه ه  قسمت حق الیاتی یذشت شاکی تاث ر ها ه. یعیی یذشت 

 اکی موجب تقوط حس نخواهس بوه.یذشت ش دو استثناءمال باخته قبل از شکایت. لذا غ ر از این 

 گذشت مشروط یا معلق

     ه  جرایم غ رقابل یذشت، یذشت مشروط و معلق تاث ر نسا ه. اما ه  جرایم قابل یذشت ایور آن شورط یوا

آن معلق عل ه ه  یذشته تحقق یافته باشس، آن یذشت مشروط و معلق معتبر اتت و به هم ن هل ل، حتوی ه   

یذشتی می توانس موجب تخ  ف شوه. اما اتوتثیائاً ایور شورط یوا معلوق عل وه،        جرایم غ رقابل یذشت، چی ن

مربوط به آییسه بوه ایرچه تعق ب و  ت سیی و صسو  حکم  ا نمی توانس موقوقف کیس، ولی ه  مرحله اجرای 

 مجازات، اجرا صو ت نمی ی ره ماهامی که آن شرط یا معلق عل ه ه  آییسه تحقق یابس.

  معلق = وقوع شرط یا وقوع معلق عل ه ه  یذشته = تقوط مجازات.یذشت مشروط یا 

 .یذشت مشروط یا معلق + جرم قابل یذشت + تحقق شرط یا معلق عل ه ه  آییسه  = تقوط مجازات 

 نكات:

   ایر شاک ان متعسه باشیس، با یک شکایت ن ز تعق ب و  ت سیی شروع می شوه، اما برای یذشت، یعیی بورای
 وقوفی  ت سیی یا موقوفی اجرا، همه شاک ان بایس یذشت کییس.موقوفی تعق ب، م

  می شوه. منتقلحق یذشت قابل انتقال اتت و با هم ن شرایط فو  الذکر به و ثه ن ز 

اعالم گذشـت در جـرایم   

 قابل گذشت:

  .م.اب 500می شوه: ماهه  تعق ب موقوف قبل از صدور حكم قطعی:

  .م.اب 500می شوه: ماهه  موقوف اجرای حکم بعد از صدور حكم قطعی:

اعالم گذشـت در جـرایم   

 غیرقابل گذشت:

  .م.اب  34از جاات تخ  ف اتت: ماهه  قبل از صدور حكم قطعی:

 ه  م زان مجازات بازنگری می شوه. بعد از صدور حكم قطعی:
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 441جرایم قابل گذشت مصرح در ماده 

 توء اتت اهه از ضعف ن س اشخاصب .5

 4توه ن تاههب .1
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 مبحث سوم ـ گذشت شاکی

م تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يلا  يدر جرا -422ماده 
 4موقوفي اجراي مجازات است.

و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجلراي مجلازات، منلوط بله      شروعباشند كه  مي مييم قابل گذشت، جرايجرا -4تبصره 
 شكايت شاكي و عدم گذشت وي است. 

به تعقيب و رسيدگي  2شروعباشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در  مي مييقابل گذشت، جرام غيريجرا -2تبصره 
 تأثيري ندارد.و ادامه آنها و اجراي مجازات 

قذف و حدسرقت هملان   هاي قصاص نفس و عضو، حد در مورد مجازات ،شاكي مقررات راجع به گذشت -9تبصره 
اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تلأثيري در  « قصاص» و سوم« حدود»است كه در كتاب دوم

 سقوط و تخفيف مجازات ندارد.

ن شلرط يلا   شود كله آ  و به گذشت مشروط و معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي گذشت بايد منجّز باشد -424ماده 
 . همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.تحقق يافته باشد عليه معلقٌ
م يگذشت مشروط يا معلق مانع تعقيب، رسيدگي و صدور حكلم نيسلت، وللي اجلراي مجلازات در جلرا       -4تبصره 

 شود. عليه با قرار تأمين مناسب آزاد مي محكومٌ در این صورت،عليه است.  گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلقٌ قابل
 9تأثير گذشت قيم اتفاقي، منوط به تأييد دادستان است. -2تبصره

  یذشت محکوم با قرا  تام ن ایر یذشت معلق باشس + معلق عل ه تحقق ن افته باشس + حکم صاه  شسه باشس = ه  جرایم قابل
 آزاه می شوه.

شلود وللي موقلوفي     از آنان شروع ملي  هر يكي با شكايت يباشند تعقيب جزا متعددهرگاه متضررين از جرم،  -422ماده 
 اند. كرده تمام كساني است كه شكايتتعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت 

حسب مورد تعقيلب،   گذشت همگي وراثجرم، منتقل و در صورت  حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از -تبصره
 گردد. رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي

گذشت انحاللی در مقابل گذشیت  

 مجموعی؛ متضررین متعدد:
 با یذشت همه وا ث ن. موقوفی:  با شکایت مو ثب :شروع و اث:

 با  ضایت همه شکات. موقوفی:  با شکایت حساقل یکی از متضر ینب :شروع تایر متضر ین:

مگلر   1شلود  چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب ملي  -429ماده 
 .الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشداينكه از حق

                                                           
 .34ماهه  بیس الفتخ  ف اتت.  ک.  یذشت ه  جرایم غ رقابل یذشت، از جاات - 5
 شروع به اجرای مجازات. –شروع به  ت سیی  –شروع به تعق ب  - 1
 آی ن هاه تی ک  ری. 70برای هیسن موا هی که ق م موقت تع  ن می شوه  ک. ماهه  از نظر  عایت مصلحت. - 3
 اصل بر ح ث ت عمومی اتت. - 6
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بله موجلب قلوانين    مي كه ياين قانون و جرا قذف حدو فصل  م تعزيري مندرج در كتاب دياتيجراعالوه بر  -421ماده 
(، 040(، )000(، )000(، )000(، )020( و ملواد ) 050م مندرج در قسمت أخيلر ملاده )  يباشند، جرا گذشت مي خاص قابل

( و 055(، )050(، )050(، )054(، )050(، )052(، )000(، )004(، )000(، )005(، )000(، )000(، )005(، )000(، )040)
 شوند.قابل گذشت محسوب مينيز « تعزيرات»( از كتاب پنجم 022)

 مرور زمان

 :مرو  زمان تعق ب، مرو  زمان  ت سیی و مرو  زمان اجراب مرور زمان سه نوع است 

 :مبسأ آن وقوع جرم و پایان آن شروع نشسن تعق ب علی  غم تپری شسن مست اتتب مرور زمان تعقیب 

 :پایان آن صاه  نشسن حکم قطعی علی  غوم  مبسأ آن آخرین اقسام تعق بی یا تحق قی و  مرور زمان صدور حكم

 تپری شسن مست اتت.

 مبسأ آن صسو  حکم قطعی و پایان آن اجرا نشسن حکم اتت علی  غوم آن کوه موست    مرور زمان اجرای حكم :

 تپری شسه اتت.

 مرور زمان و قرار اناطه

  از لحظه ای کوه  تو سیی   ه  مرو  زمان تعق ب، امکان صسو  قرا  اناطه وجوه ها ه و به هم ن هل ل اتت که

هاهیاه ک  ری متوقف می شوه و میوط می شوه به تع  ن تکل ف ه  هاهیاه حقوقی، ماهامی که هاهیاه حقوقی، 

هیوز تع  ن تکل ف نکرهه، این مست جزو مرو  زمان حساب نمی شوه. اموا از لحظوه ای کوه هاهیواه حقووقی      

 .زمان احتساب می شوه تع  ن تکل ف کره، یعیی  ای قطعی صاه  شس، مست مرو 

 شوه، مشمول مرو  زمان تعق وب   اناطه اقسام نکیس، و مست ها تپری لذا ایر هاهیاه ک  ری بعس از بازیشت از

 خواهس شس. 

 استثنائات سپری شدن مدت های قانونی

ه  جرایم قابل تعزیری یذشت، یک تال از تا یخ اطالع شکایت نکیس، مشمول مرو  زموان موی شووه: یعیوی      .4

 شکایت او تاقط می یرههبحق 

ایر شاکی تحت تلطه متام اتت، مثالً  بوهه یا توق ف غ رقانونی شسه اتت و یا بوه هور هل لوی کوه خوا ج از       .2

اخت ا  اوتت، نمی توانس طرح شکایت کیس، چون ه  اییجا ایر چه شواکی مطلوع شوسه، اموا موانعی بورای طورح        

 ست یک تال احتساب می شوه.مانع، م ایجاه شسه اتت از زمان بر طرف شسنشکایت 

فوت شاکی ه  مست یک تالب که ه  این صو ت، اصل بر این اتت که او می خواتته شکایت کیس و لوذا حوق    .9

 شکایت به و ثه او میتقل می شوه که شش ماه از تا یخ وفات بایس شکایت کیس.
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 نكته:

 اجرای مجازات موکول به یذشت مست شوه: مست مرو  زمان از زمان انقضای مست اتتب یی کهجا هر 

 اجرای مجازات مانعی برای اجرا به وجوه آیس: مست مرو  زمان از زمان  فع مانع اتت. یی کهجا هر 

 قاطع مرور زمان 

  تعسه محکوم ت:  -قاطع مرو  زمان هو حالت ها ه: تعسه شرکا و معاون ن 

  ،یکی از شمول مرو  زمان خا ج شوه، همه موا ه ن ز خا ج خواهیس شس.ایر ه  هر هو حالت 

 .میظو  از همه موا ه یعیی مابقی شرکا و معاون ن یا مابقی محکوم ت ها 

 نكته:

   چیانچه به هل ل ا تکاب جرم یا عسم  عایت هتتو  ه  مست تعل ق یا مست آزاهی مشروط، قرا  یا حکم لغوو

بعس از لغو بایس اجرای مجازات صو ت ی ره، ایر از زمان لغو، هیوز اجرا شروع نشسه، این فاصوله  شوه، چون 

 زمانی جزو مست مرو  زمان احتساب می شوه.

 حقوق خصوصی در مرور زمان

 :ه  مرو  زمکان یک اصل و یک اتیثیاء وجوه ها ه 

 :خوه باقی اتت و ضر  و زیوان موسعی   آن اتت که مانیس تمام جاات تقوط مجازات، حق الیاس به قوت  اصل

 خصوصی بایس جبران شوهب

 :آن اتت که بعس از آن که هاهیاه ک  ری مرو  زمان  ا احراز کره، مطالبه ضر  و زیان بایس به موجوب   استثناء

 یک هعوای خصوصی ه  هاهیاه حقوقی طرح شوه و هاهیاه ک  ری به آن  ت سیی نخواهس کره.

 یا شش ماه پس از فوت ویب –یک تال از تا یخ اطالع بزه هیسه  [:421مرور زمان شكایت ]ماده 

 از زمان وقوع جرم مست مقر  تپری شسه و ه چ اقسام تعق بی صو ت نگرفته اتتب [:421مرور زمان تعقیب ]ماده 
 از آخرین اقسام تعق بی مست مقر  تپری شسه و حکم صاه  نشسه اتت.

  .م.ا. 507تا یخ قطع ت حکم به شرط تپری شسن مست مقر  ه  ماهه از  [:421ماده مرور زمان اجرا]

 مبسا شروع مرو  زمان ه  مو ه اناطه: از تا یخ قطع ت  ای مرجعی که  ت سیی هاهیاه جزایی میوط به صسو   ای آن مرجع اتت.
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 مبحث چهارم ـ مرور زمان

تلا انقضلاي    2از تاريخ وقوع جرمكند كه  را موقوف مي 4م موجب تعزیریجرامرور زمان، در صورتي تعقيب  -421ماده 
منتهلي   حكم قطعيتا انقضاي اين مواعد به صدور  9آخرين اقدام تعقيهي يا تحقيقييا از تاريخ  نشده تعقيب زيرمواعد 

 نگرديده باشد:
 ؛سال  م تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي پانزدهيجرا -الف
 ؛سال انقضاي دهم تعزيري درجه چهار با يجرا -ب
 ؛سال م تعزيري درجه پنج با انقضاي هفتيجرا -پ
 ؛سال م تعزيري درجه شش با انقضاي پنجيجرا -ت
 سال. م تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي سهيجرا -ث

ي در اجراي يك وظيفه قانوني از قهيل احضار، جلب، ياقدام تعقيهي يا تحقيقي، اقدامي است كه مقامات قضا -4تبصره 
 دهند.ي انجام مييبازجويي، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلي و نيابت قضا

از تاريخ قطعيت رأي مرجعي كه رسيدگي كيفري منوط به صلدور آن   مرور زمان تعقيب، قرار اناطهدر مورد صدور  -2تبصره 
 شود. است، شروع مي

 

 

از وقوع جلرم، شلكايت    يك سال از تاريخ اطالعهرگاه متضرر از جرم در مدت  گذشت قابلم تعزيري يدر جرا -421ماده 

به دليلي خارج از اختيلار، قلادر بله شلكايت      يااينكه تحت سلطه متهم بوده  مگرشود  مي ساقطاو  حق شكایت کیفرینكند، 

شود. هرگاه متضرر از جلرم قهلل از انقضلاي ملدت      محاسهه مي 1از تاريخ رفع مانعنهاشد كه در اين صورت مهلت مزبور 

هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفلات   1دنار وي از طرح شكايت نهاشو دليلي بر صرفمذكور فوت كند 

 دارد.   حق شكايت

شلود كله    ي ميغير از مواردي كه شاكي تحت سلطه متهم بوده، درصورتي به شكايت وي يا ورثه او رسيدگ -تبصره

 ( اين قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.020جرم موضوع شكايت طهق ماده )

 

 

                                                           
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه  - 5
 مبسأ. - 1
 مبسأ. - 3
 مبسأ. - 6
 از شکایت صرفیظر نکرهه اتت.وی  م روض این اتت که - 1
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 به قرار زير است: 4كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكممرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي -421ماده 

 ؛سال تعزيري درجه چهار با انقضاي پانزدهم يجرا -ب   ؛سال م تعزيري درجه يك تا سه با انقضاي بيستيجرا -الف

 ؛سال م تعزيري درجه شش با انقضاي هفتيجرا -ت    ؛سال م تعزيري درجه پنج با انقضاي دهيجرا -پ

 .سال م تعزيري درجه هفت و هشت با انقضاي پنجيجرا -ث

اگر اجراي تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد، مرور زمان از تاريخ انقضاي آن  -4تبصره 

 شود.  مدت يا رفع مانع محاسهه مي

هاي مرور زمان اجراي احكام دادگاههاي خارج از كشور درباره اتهاع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه -2تبصره 

 اين ماده است.قانوني، مشمول مقررات 

 :ه  صو تی که از تا یخ قطعی شسن حکم تا انقضای مالت مقر  که برای مرو  زمان الزم اتوت   خالصه ماده

 ، اجرای حکم متوقف می شوهبحکم اجرا نشسه باشس

 :مست مرو  زمان اجرای حکم یک ه جه ب شتر از مست مرو  زمان تعق ب و صسو  حکم اتت. دقت شود 

 2تلاريخ قطلع اجلراي   هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان،  -424ماده 

اسلت مگلر    9تاريخ آخلرين انقطلاع  مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از 

 شود. زمان اعمال نمي اينكه اجراي مجازات براثر رفتار عمدي محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور

 قطع اجرای مجازات و تاثیر آن بر احتساب مرور زمان:

 شروع تا یخ مرو  زمان تا یخ اجرای مجازات اتتب برای یكبار قطع شود: قطع به هر علت:

 اجرای مجازات اتتب از آخرین انقطایشروع تا یخ مرو  زمان  در زمان های متعدد:قطع 

 عسم اجرا و محاتبه مرو  زمان. محکوم:قطع به علت رفتار عمدی 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مبسأ مرو  زمان اجرا. - 5
 مبسأ. - 1
 مبسأ. - 3
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 شوند:م ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمييجرا -423ماده 

 4؛م عليه امنيت داخلي و خارجي كشوريجرا -الف

 ؛اين قانون با رعايت مهلغ مقرر در آن ماده 2(00م موضوع تهصره ماده)يم اقتصادي شامل كالههرداري و جرايجرا -ب

 .م موضوع قانون مهارزه با مواد مخدريجرا -پ

صادر شود، شروع بله   متعددهاي قطعي  هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي محكوميت -442ماده 

 است. قاطع مرور زمانها،  ها، نسهت به ديگر محكوميت از محكوميت هر يكاجراي 

  ایر به محکوم آزاهی مشروط بسهیس یا اجرای مجازات او  ا معلق کییس، از زمان لغوو آزاهی مشوروط یوا     :مادهشرح

 لغو قرا  تعل ق مرو  زمان محاتبه می شوه.

در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صلورت لغلو قلرار تعليلق يلا حكلم آزادي        -444ماده 

 است. اریخ لغو قرار یا حكمتمرور زمان،  مهدأمشروط، 

اعم از آنكه تعقيب شده يلا نشلده باشلند، اعملال      کلیه شرکا و معاوناناست و نسهت به  9مطلققطع مرور زمان،  -442ماده 

شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا  مي

 قاطع مرور زمان نسهت به ديگر محكومان است.معاونان جرم 

از استيفاي حقوق مدعي خصوصلي نيسلت و    مانعتعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات،  موقوف شدن -449ماده 

 تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد. متضرر از جرم مي

 

 

 

                                                           
 تعزیرات. 151تا  694مصاهیق آن: جرایم مصرح ه  مواه  - 5
بو ش  ییا   یال  (5000000000000) م ل ا ه م زیر که م زان مال موضوع جرم ا تکابی، یکیانتشا  حکم محکوم ت قطعی ه  جرا  همین قانون: 91ماده تبصره  - 2

 شوه: های کث راالنتشا  میتشر میاز آن باشس، الزامی اتت و ه   تانه ملی یا یکی از  وزنامه
 باعمال ن وذ برخالف حق و مقر ات قانونی ه  صو ت تحص ل مال توتط مجرم یا هیگری -پب                         اختالس -بب                       شاء و ا تشاء -الف
 بمعامالت خا جیانت ه  أخذ پو ت -جب     تبانی ه  معامالت هولتی -ثب     مساخله وز ا و نماییسیان مجلس و کا میسان هولت ه  معامالت هولتی و کشو ی -ت
 ب پولشویی -ذب             م مال اتییجرا -هب               قاچا  کاال و ا ز -خب                م یمرکییجرا -ح                   ب  نسبت به هولتتعسیات مأمو ان هولتی  -چ
 .عمومی یا هولتیتصرف غ رقانونی ه  اموال  -زب        اخالل ه  نظام اقتصاهی کشو  - 
 یعیی به همه تسری پ سا می کیسب یعیی عسم احتساب مرو  زمان به همه ترایت پ سا می کیس. - 3
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 توبه

 الف( در جرایم حدی

 توبه کیس، توبه موجب تقوط حس اتتبقبل از اثبات جرم حسی مرتکب ایر  .5

ایر بعس از اثبات جرم حسی توبه کیس، مشروط به آن که ش وه اثبات، اقرا  خوه شخص باشس، هاهیواه توتوط    .1

  ی س قوه قضای ه از طریق  هبری ه خواتت ع و می کیس.

 

 توبه در حدود  
 حس تاقط می شوهب اتتثیای آن قذف اتت.  قبل از اثبات

 ایر با اقرا  مجرم باشس، ع و  هبریب اتتثیای آن قذف اتت. اثباتبعس از 

 نكات:

        چیانچه حتی قبل از اثبات فره توبه کرهه باشس، اما جرم ا تکابی قذف باشس، حوس قوذف بوه هل ول حوق الیواس

 بوهن تاقط نخواهس شسب

 همراه شسه باشس. ن س توبه به تیاایی مالک تقوط مجازات ن ست، مگر آن که با نسامت و اصالح مجرم 

  حس اعوسام تواقط    ه  نت جهوه. و  وووووومجازات می ش تقوطه  تجاوز به عیف ]اعم از زنا یا لواطم، توبه موجب

 .و یا هرهوی آن ها می شوه 4می یرههب بیابراین توبه صرفاً موجب تبسیل حس اعسام به حبس یا شال  ه جه 

 ب( تعزیرات

 ب]اخت ا یم موجب تخ  ف مجازات اتته  تعزیرات ه جه یک تا پیج، توبه  .5

 .]الزامیم ، توبه موجب تقوط مجازات تعزیری اتت4و  7، 4ه  تعزیرات ه جه  .1

 نكته:

 .تقوط هموا ه الزامی و قاری اتت، ه  حالی که تخ  ف از باب توبه جیبه اخت ا ی ها ه 

 تجاوز به عنف دو حالت دارد:

 ن مجرمانه زنای به عیف اتتبایر عیف با توتل به خشونت ف زیکی باشس، عیوا .5

چیانچه عسم  ضایت زن وجوه هاشته باشس، مثالً ه  حالت بی هوشی، مستی یا از طریق اغ ال زنا ا تکاب یابس،  .1

  .م.ا(. 116ماهه  1عیوان مجرمانه ه  حکم زنای به عیف خواهس بوه. )تبصره 
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 دو اصل در توبه

  هیه، قصاص و قذف، توبه پذیرفته نمی شوهباصل بر این اتت که ه  حسوه حق الیاتی اعم از 

 [ م، اتتثیای آن: توبه محا ب قبل از تلطه یا قبول از هتوتگ ری،   554اصل بر عسم پذیرش توبه محا ب اتت

 م.556موجب تقوط حس محا به می شوه ]تبصره یک ماهه 

 4تظاهر به توبه

 تظاهر به توبه، ها ای ضمانت اجرا اتتب 

 احراز تظاهر به توبه، حسی که تاقط شسه بوه، اجرا می شوهبه  جرایم مستوجب حس، با  .4

 مجازات تعزیری محکووم موی شووه. لوذا    ه  جرایم تعزیری، پس از احراز تظاهر به توبه، مرتکب به حساکثر  .2

 تظاهر به توبه ه چگاه موجب تشسیس تعزیر نمی شوه.

 مطرح کردن توبه

 شروط به آن که هیوز حکم قطعی نشسه باشس.توبه ه  تمامی مراحل هاه تی می توانس مطرح شوهب م 

 اعتراض به تاثیرات توبه

 هاهتتان می توانس به هریک از تاث رات توبه اعم از تقوط یا تخ  ف اعتراض کیسب 

  ،تجسیسنظر اتت. هاهیاهمرجع طرح این اعتراض 

 :هاهتتان نمی توانس به ن س توبه اعتراض کیس. نكته 

 جرم غیرقابل جمع بودن توبه با تکرار

  امیا مکر ، نمی توانس اهعای توبوه نمایوس.    جرایم تعزیریتوبه با تکرا  جرم غ رقابل جمع می باشسب لذا مرتکب 

 ب551هه توبه ه  تعسه جرم قابل پذیرش اتت. تبصره یک ما

 :مانع پذیرش توبه نمی باشس.در جرایم حدیتکرا  و یا تعسه  دقت شود ، 

 منصوصات شرعی و توبه

  جرم تعزیری میصوص شرعی باشس، یعیی عالوه بر حرام بوهن و مستوجب تعزیر بوهن، نوع و ه  مواقعی که

مقسا  تعزیر ن ز ه  شرع تع  ن شسه باشس، چیانچه مرتکب توبه نمایس، مشمول مقر ات توبوه نخواهوس شوس و    

 ه  مضوان. زوجه بر خالف  ضایت ه  موا  طیِوَ -توبه وی پذیرفته نمی شوه. مانیس خواب سن تحت یک پوشش 

  .م.ا. 551ماهه  1تبصره 
                                                           

 می یوییس.« جرم عل ه عسالت»ن ساً جرم نمی باشسب اما هکترین به آن  - 5
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 مبحث پنجم ـ توبه مجرم

نلدامت و   وجلرم، توبله كنلد    قهل از اثهلات  م موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم يدر جرا -441ماده 
ثابت شلده   اقرارم فوق غير از قذف با يگردد. همچنين اگر جرا اصالح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي

يس قوه قضائيه از مقام يتواند عفو مجرم را توسط ر جرم، دادگاه مي پس از اثهاتباشد، در صورت توبه مرتكب حتي 
 رههري درخواست نمايد.

 توبه محارب قهل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است. -4تبصره 
ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط بزه 4اغفالدر زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با  -2تبصره 

 شود. محكوم مي يا هر دوي آنهامجازات به شرح مندرج در اين ماده به حهس يا شالق تعزيري درجه شش 

 قاضي براي او اصالح و ندامت و نمايد توبه مرتكب چنانچه هشت و هفت شش، درجه تعزيري ميجرا در -441 ماده
 را مجازات تخفيف به راجع مقررات تواند مي دادگاه تعزير موجب ميجرا ساير در. شود مي ساقط مجازات شود، محرز
 .نمايد اعمال
 جلاري  شلود،  مي اعمال آنها مورد در تعزیری میجرا تكرار مقررات كه كساني درباره توبه به راجع مقررات -0 تهصره

 2.گردد نمي
(، 05(، )00( و ملواد) 0( و بنلدهاي)الف(و)ب( ملاده)  0اطالق مقررات اين ماده و همچنين بند)ب( ملاده)  -2تبصره 

 .شود شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی( اين قانون 020( و )54(، )50(، )40(، )40(، )42)

 9گردد. ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي -441ماده 

نلدامت وي بايلد    وگردد، توبله، اصلالح    در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي -441ماده 
شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابلت شلود كله مرتكلب      احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي

گردد. در ايلن ملورد    مي مجازات اجراءو  ملغينار گرفته شده  در سقوط مجازات و تخفيفاتكرده است  تااهر به توبه
 1شود. محكوم مي مجازات تعزيري 1حداكثرچنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به 

، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يلا رسليدگي   تا قهل از قطعيت حكمتواند  متهم مي -444ماده 
 ه نمايد.يارا

 1تواند به مرجع تجديدنار اعتراض كند. مجازات باشد، مي 1سقوط يا تخفيفچنانچه دادستان مخالف  -443ماده 

                                                           
 . .م.ا 116ماهه  1اغ ال: ه  حکم زنای به عیفب تبصره - 5
 تکرا  جرایم تعزیری.غ رقابل جمع بوهن توبه با  - 1
 اتتثیای آن اتت. 556این ماهه اصل، و تبصره یک ماهه  - 3
 توجه: حساکثر به معیای تشسیس نمی باشس. - 6
 ضمانت اجرای تظاهر به توبه. - 1
 تخ  ف یا تقوط، تاث رات توبه هستیس. - 4
 اعتراض هاهتتان به تاث رات توبه، نه خوه توبه. - 7
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 قاعده درأ

 ه ذیول   با وجوه شک مجازات تاقط می شوه. زیرا شباه موجب عسم اثبات جرم اتتب محل شک یکی از موا

 می توانس باشسب

 شباه ه  وقوع جرم: یعیی ات ا  افتاهن جرم ه  عالم خا جب .4

 شباه ه  شرایط تحقق جرم: یعیی ترهیس نسبت به عیاصر متشکله جرمب .2

 شباه نسبت به مسئول ت ک  ری: یعیی ترهیس ه  قابل ت انتساب جرم. .9

         هر یک از موا ه فو  ماهامی که هل لی بر ن ی شباه وجوه نساشته باشوس، یعیوی ایور هل ول قوس  مت قیوی ا ایوه

 بوه.نشوه، به صرف شباه مجازات تاقط خواهس 

 دو نكته:

     ه  حسوه اصل بر این اتت که صرف شباه بسون آن که تحص ل هل ل الزم باشس، مجازات  ا تواقط موی کیوسب

 یعیی جرم ثابت نمی شوه.

 :ه  محا به، افساه فی اال ض، ترقت حسی و قذف، صرف شباه موجب تقوط مجازات نمی شوه. بلکه  استثناء

 ن از به تحص ل هل ل ها ه.

 ه أ ه  حسوه و قصاص اتت، اما ه  تعزیرات ن ز وجوه ها ه. تصریح قاعسه 

 مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

مورد شههه يا ترديلد قلرار    شرايط مسؤوليت كيفريو يا هريك از  برخي از شرايط آنيا  4وقوع جرمهرگاه  -422ماده 

 2شود. شرط مذكور ثابت نمي یامورد جرم  گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب

، به صرف وجود شههه يا ترديلد  االرض، سرقت و قذفمحاربه، افساد فيم موجب حد به استثناي يدر جرا -424ماده 

 شود. و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي

 

 

 

                                                           
 جرم اطال  ها ه. - 5
 یعیی مجازات تاقط می شوه. - 1
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 تعدد جرم

 تعدد مادی

     ایر چیس جرم ا تکاب یابس که یکی مقسمه هیگری باشس، اصل بر این اتت که صرف مقسمه بووهن یوک جورم

برای جرم هیگر ن ی تعسه نمی کیسب یعیی همچیان تعسه ماهی اتت. مگر آن که اتوتثیائاً بو ن جورم مقوسم و     

 جرم موخر مالزمه وجوه هاشته باشس. 

  نساشته اتت. ه  این صو ت جرم مقسم، چون مقسمه الزم شسه یعیی وقوع جرم موخر بسون جرم مقسم امکان

اتت، موجب ن ی تعسه می شوه و هیگر تعسه ماهی محسوب نشسه، بلکه جرم واحسی اتت کوه مرتکوب بوه    

 مجازات جرم موخر می  تس.

 نكته: 

  ،که اصوطالحاً  ایر ه  جرایم حسی، یکی مقسمه الزم هیگری باشس، باز هم مقسمه الزم بوهن، ن ی تعسه می کیس

اتوت اهه کورهه اتوت. و مرتکوب  بوه مجوازات حوسی اشوس         « ه   اتتای هم بوهن جرایم»قانونگذا  از عبا ت 

 که فره صرفاً به مجازات لواط مکوم می یرهه. –محکوم می شوه. مانیس ت خ ذ ه  هیگام لواط 

 :مقسمه بوهن ن ی تعسه نمی کیسب اصل 

 :کیس. مقسمه الزم بوهن ن ی تعسه می استثناء 

      ایر کسی از ا تکاب چیس جرم، یک هسف واحس هاشته باشس، این هسف واحس ن ی تعوسه نموی کیوس و همچیوان

یوک هوسف واحوس     یبورا چیسین موس ک  ا   فرهی جرایم ا تکابی تعسه ماهی محسوب می شوه. مانیس آن که

 این جعل ها، جال های متعسه محسوب می شوه. –جعل کیس  مخروج از کشو ]

 مثال:

 :مثال های مقدمه بودن جرایم در حالتی که مقدمه الزم نیستند و بنابراین تعدد مادی محسوب می شوند 
 تا ه تالح غ رمجاز و ا تکاب قتلب 
 جعل و اتت اهه از تیس مجعولب 
 و وه غ رمجاز به کشو  برای جاتوتیب 
 بوهن برای تجاوز به عیفب  
 .بوهن همراه با توق ف غ رقانونی  

  مقدمه الزم:مثال های 
 اتتعمال مواه مخس  و هاشتن مواه مخس ب 
 وا ه کرهن کاالی قاچا  و حمل کاالی قاچا ب 
 .و وه غ رمجاز و ترقت 
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 اصل اجتماع اسباب

          ه  حسوه، ه  فرض تعسه جرایم حسی، اصل بر اجتماع اتباب اتوتب یعیوی هور جورم حوسی کوه یوک توبب

ی کیس و بیابراین همه جرایم با هم جموع موی شوونس.    مستقل محسوب می شوه با جرایم حسی هیگر تساخل نم

مانیس آن که فره مرتکب شرب خمر، ترقت حسی و زنا شسه باشوس کوه ه  ایون صوو ت طبوق اصول اجتمواع        

 اتباب به تعساه جرایم حسی ا تکابی مجازات خواهس شس.

 :تعسه جرم حسی = تعسه مجازات حسیب اصل 

 ًایر هم نوع و هم مجازات جرایم حسی یکسان باشس، ه  این صو ت تساخل اتباب ایجواه موی شووه و     استثنائا

بیابراین صرفاً یک حس جا ی خواهس شس: مانیس آن که کسی چیس با  شرب خمر کیس. که ه  این صو ت فقوط  

 یک حس جا ی می شوه.

 :تعسه جرایم حسی هم نوع = ن ی تعسه و اجرای حس واحس. استثناء 

 ستثناء بر استثناءا

    ایر مجازات یکی از چیس جرم حسی اعسام، و مجازات تایر زنا ها جلس باشس، جلس ه  اعسام تساخل موی کیوس و

فقط اعسام اجرا می شوهب همچی ن اتت ایر مجازات یکی  جم باشس. که ه  این صو ت ن وز فقوط  جوم اجورا     

 می شوه.

 تساخل می کیوس. ه  نت جوه: فقوط اعوسام و فقوط  جوم اجورا         تساخل مجازات ها = جلس ه  اعسام و جلس ه   جم

 خواهس شس.

 .ه  جرایم حسی، حبس و تبع س ن ز ه  اعسام تساخل می کیس و لذا فقط اعسام اجرا می شوه 

 تعدد حد قذف

   از آنجایی که قذف یک حس حق الیاتی اتت، به تعساه افراهی که قذف شسه انس حق الیاس ایجاه شسه و بایوس

 شوه. و ه  اییجا هم نوع بوهن اهم تی نسا ه.حس اجرا 

 تقدم اجرای قصاص بر حدود در تعدد مادی

 اصل بر فو یت و تقسم اجرای حسوه اتت. مگر ه  موا ه ذیل که اتتثیائاً اجرای قصاص مقسم می شوهب 

 اجرای حس موضوع قصاص  ا از ب ن ببره: مانیس حس قطع هتت ه  ترقتب .5

 قصاص بشوهباجرای حس موجب تاخ ر ه   .1

مجیی عل ه یا اول اء هم فو اً اجرای قصاص  ا مطالبه کرهه باشیس. و یا  اجع به تبسیل قصاص به هیه یا یذشوت   .3

 از قصاص فو اً تصم م یرفته باشیس.
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 تعدد معنوی

    ،تعسه معیوی یعیی فعل واحس که ها ای عیاوین مجرمانه متعسه شسه اتت. لذا مالک تشخ ص تعوسه معیووی

  فتا  هر هو جرم اتت و نه واحس بوهن عیصر ماهی آن ها.  واحس بوهن

 اما یاهی  فتا ی که ه  عوالم   مثالً ایر چه عیصر ماهی توه ن با عیصر ماهی تمره از نظر قانون مت اوت اتتب

خا ج انجام می شوه، یک  فتا  اما ه  برها نسه هر هو عیوان اتت. مثالً  تورک کورهن موافو  بعوس از آن کوه      

هاهه اتت. این  فتا  ترک کرهن، هم توه ن آم وز اتوت و هوم نشوانگر عوسم اطاعوت، یعیوی تموره.         هتتو  

 ن  فتا  ترک کرهن مافو  هو عیوان پ سا کرهه اتت: تمره و توه ن. لذا تعسه معیوی اتت.یبیابرا

      ول، ه  یاهی  فتا  واحس ه  یک جرم مرکب مطرح اتت: مثالً ه  کالهبرها ی فوره بوا اتوت اهه از تویس مجعو

رهه واقع توتل به وتایل متقلبانه کرهه اتت. لذا هر هو یکی اتت و هاللت بر یک  فتا  می کیس. ایر چه با بُو 

شسن مال این  فتا  واحوس هوم عیووان کالهبورها ی پ وسا کورهه و هوم عیووان اتوت اهه از تویس مجعوول. لوذا             

ایر خوه این فره تیس  ا جعل ن ز کرهه  کالهبرها ی و اتت اهه از تیس مجعول تعسه معیوی اتت ه  حالی که

بوه، چون  فتا  جعل، تاختن یا تغ  ر هاهن اتت و ه چ ا تباطی به  فتا  کالهبرها ی کوه توتول پ وساکرهن    

 اتت نسا ه،  فتا  واحس محسوب نمی شوه. لذا  ابطه جعل با کالهبرها ی، تعسه ماهی اتت.

  ماهی اتتب زیرا  فتوا  جعول بوا  فتوا  اتوت اهه از تویس مجعوول         ابطه جعل با اتت اهه از تیس مجعول، تعسه

 ت اوت ها ه و  فتا  واحس محسوب نمی شوه.

 در تعدد معنوی استثناء

   ایر فعل واحس ها ای هو عیوان باشس، اما صرفاً یک عیوان تعزیری بوهه و عیوان هیگر، حسی، قصاصی یا هیوه

ع وووووو اتوت بایوس جم   مجوازات اشوس  باشس، تعسه معیوی میت ی بوهه و به جای حکم تعسه معیووی کوه اجورای    

 مجازات ها صو ت ی ره.

 بوهه )مثالً لگس زهن( اما هو عیوان پ وسا کورهه اتوت:    : ایراه ضرب میجر به تقط جی ن. که یک  فتا(5) مثال  

یک عیوان تقط جی ن که تعزیری اتت و یک عیوان ایوراه ضورب کوه قصواص یوا هیوه اتوت. و لوذا هور هو          

 مجازات با هم جمع می شوه.

 ( 1مثال:) ای مانیس تشک ل مرکز فساه و فحشا و قواهی: که ه  واقع یک  فتا  اتت، یعیی جمع کرهن افراه بر

 زنا یا لواط. اما هو عیوان ها ه: یکی تعزیری و یکی حسی. و لذا هر هو مجازات جمع می شوه.
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 تعیین مجازات در تعدد مادی

 کمتر از ته جرم: تع  ن حساکثر هر یکب .5

 ب ش از ته جرم: حساکثر + تا نصف. .1

  نسا ه.ه  این هو مو ه فقط اشس اجرا می شوه. یعیی ه  تعسه ماهی جمع مجازات وجوه 

          :ب ش از ته جرم:   جرایم تعزیری: تعسه ماهی، مجازات ثابت:            کمتر از ته جرم 

 :491تبصره یک ماده 

 نتایج متعسه - فتا  واحس  

          چیانچه یک  فتا  واحس بعس از وقوع نتایجی  ا ایجاه کیس که آن نتوایج ن وز بوه طوو  مسوتقل هور یوک وصوف

مجرمانه ها ه، به تعساه نتایج مستقلی که مووخر بور آن  فتوا  واحوس ایجواه شوسه انوس، جورم مسوتقل و مجوزا           

 فتوا ی کوه ایون نتوایج  ا     شکل می ی ره، ایرچه  تعسه ماهیمحسوب می شوه. و لذا ب ن این نتایج مجرمانه 

ایجاه کره، یک  فتا  واحس بوهه اتت. برخالف تعسه معیوی که ه  آن ایر چه  فتا  واحس اتت اما همزمان با 

 ا تکاب  فتا  عیاوین متعسهی مترتب شسه اتت.

 فتا  واحس + عیاوین متعسه = همزمان با فعل واحس = تعسه معیوی  

 فعل واحس = تعسه ماهی  فتا  واحس + نتایج متعسه= موخر بر 

 

     ایر کسی شروع به ترقت از مکانی نمایس و تپس ه  مکان هیگر مرتکب ترقت تام شوه، از آنجا کوه  فتوا

او و ترقت تام، تعوسه   تشروع به ترقت،  فتا ی جسا و مستقل از  فتا  ترقت تام اتت، ب ن شروع به ترق

یس اتت و  فتا  ترقت تام، برهن مال غ ر. مگور آن   به ترقت، اثبات عماهی شکل می ی ره. زیرا  فتا  شرو

که ه  یک ترقت واحس این هو عیوان ایجاه شوه که از آنجا که هر ترقت تامی از مرحله شوروع بوه تورقت    

 عبو  می کیس، صرفاً به مجازات ترقت تام محکوم می شوهب زیرا شروع به ترقت مقسمه الزم اتت.

 نكته:

 جرم مستقل بوهه انوس و ه  هواهر تعوسه مواهی هسوتیس بوه نحووی باشویس کوه           ایر جرایم ا تکابی که هر یک

قانونگذا  آن ها  ا ه  یک ماهه قانونی ب ان کرهه اتت، ه  این صو ت مقر ات تعسه ماهی اعمال نمی شوه و 

صرفاً همان مجازات میس ج ه  آن ماهه بایس اعمال شوه. زیرا مجموع جرایم ا تکابی ه  قوانون عیووان خواص    

(، فورا  از  414اشته اتت. لذا همان مجازات قانونی بایس اجرا شووه. مانیوس و وه غ رمجواز و تورقت )مواهه      ه

 کتاب پیجم. –(. قانون مجازات 446(، ترقت آب و تخریب محصوالت )ماه 167زنسان و تخریب ه  )ماهه 
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 اولویت اجرا

   ،ایر یک  فتا  واحس ها ای هو عیوان شسه اتت که یک عیوان تعزیری اتت و عیوان هیگر حسی یا قصاصوی

ه  این صو ت به جات اصل فو یت اجرای حسوه یا قصاص ابتسا بایس حس یا قصاص اجورا شووهب مگور آن کوه     

 شونس که ه  این صو ت تعزیر ابتسا اجرا خواهس شسب با هم جمعاتتثیائاً ته شرط 
 

 آن عیوان حسی یا قصاصی تالب ح ات باشسب .5

 تعزیر، حق الیاس یا مع ن ]میصوصم شرعی باشسب .1

 اجرای تعزیر، موجب تاخ ر ه  اجرای حس یا قصاص نشوه. .3

 به طور خالصه

 فتا  واحس: تعزیر + حس = اصل فو یت اجرای حسب مگر ه  صو ت وجوه ته شرط فو ب  

  اجرای قصاصب مگر ه  صو ت وجوه ته شرط فو . فتا  واحس: تعزیر +  قصاص= اصل فو یت 

 نكته:

         هریاه جرایم هم جیس باشیس، که میظو  از جیس مشابه هاشوتن، آن اتوت کوه  فتوا  آن هوا یعیوی عمل وات

اجرایی آن ها مانیس هم اتت، ایرچه عیوان آن ها با هم ت اوت ها هب برای مثال حس و تعزیر می توانیس یواهی  

زیرا  فتوا  هور هو    4ترقت حسی با  فتا  ترقت تعزیری یکسان اتت  فتا ب یعیی جیس مشابه هاشته باشیس

 بوهن اتت، ایر چه عیصر ماهی آن ها که عالوه بر  فتا   اوضاع و احوال  ا ن ز شامل می شوه، با هم ت اوت 

مت اوت اتت. ها ه و یا زنا با جرم  وابط نامشروع که  فتا  از یک جیس اتت، ایرچه باز هم عیوان مجرمانه 

ه  حس قذف ایور هاللوت بور تووه ن بوه       استثنائاًه  این موا ه فقط حس اجرا می شوه و تعزیر تاقط می یرهه. 

هیگری کیس، مجازات ها جمع می شوه و هم حس قذف و هم تعزیر تووه ن اجورا خواهوس شوس. ایرچوه جویس       

 .531قذف با توه ن یکی اتت. تبصره ماهه 

 به طور خالصه:

  تقوط تعزیر = ]اصلم هجیس مشابه: حس اجرا می شوجرایم با + 

 .اتتثیاء: حس قذف + توه ن به هیگری = جمع حس + تعزیر 

 

 

                                                           
 هقت شوه: عیصر ماهی ترقت حسی با عیصر ماهی ترقت تعزیری مت اوت اتت. - 5
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 491ماده  9شرح تبصره 

  اصل بر قابل جمع بوهن تشسیس با تخ  ف اتت. لذا ک   ات مشسهه با مخ  ه قابل جمع انس و به هم ن هل ل هم

هن وجوه ها هب ایرچه تعسه و تکرا  ک   ات مشسهه عام هستیس اما ه  تعسه و هم ه  تکرا ، امکان تخ  ف ها

 .536ماهه  3باز هم با تخ  ف قابل جمع هستیس. تبصره 

 شیوه احتساب تخفیف

  :م انگ ن حساقل و حساکثر  ا تع  ن می کی مب تاه  جرایم ها ای حساقل و حساکثر 

  :نصوف آن مجوازات ثابوت حوق تخ  وف هاهن       توا ه  جرایمی که مجازات ثابت ها نس ]فاقس حساقل و حساکثرم

 وجوه ها ه.

 491ماده  1شرح تبصره 

  اجرا نمی شوه و بیابراین به جای اعمال این مقر ات بایس از جمع مجازات هوا   4و  7مقر ات تعسه ه  ه جات

 اتت اهه کره.

 :به این صو ت که 

  با هم جمع می شونسب  4 و 7ه جه = 

  م ن ز جمع می شونس.4تا  5= با تایر ه جات ] 4و  7ه جه 
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 فصل پنجم ـ تعدد جرم

مرتكب به مجازات اشد  9عناوين مجرمانه متعدد باشد، 2دارايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، يدر جرا4 -494ماده 

 شود. محكوم مي

 :حجاب. همزمانی ترقت یرهنبیس + کشف مثال 

م ارتكابي و نيلز  يمگر در مواردي كه جرا 1م موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات استيدر جرا -492ماده 

 1مجازات آنها يكسان باشد.

 شود. محكوم گردد، تنها اعدام اجراء مي اعدام و تهعيديا  اعدام و حهسچنانچه مرتكب به  -4تبصره 

شلود؛ ماننلد    باشند، فقط مجازات اشد اجراء مي 1راستای هم و در یک واقعه درچنانچه دو يا چند جرم حدي  -2تبصره 

 3شود. اجراء مي 4در هنگام لواط كه تنها مجازات لواط 1تفخيذ

ثابت باشد،  رجم و جلديا  اعدام و جلداگر مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند، چنانچه مجازات  -9تبصره 

 شود. مورد اجراء ميحسب  تنها اعدام یا رجم

 گردد. چنانچه قذف، نسهت به دو يا چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجراء مي -1تبصره 

لكن چنانچه مجازات حلدي، موضلوع    42.شود ميها جمع  م موجب حد و قصاص، مجازاتيدر تعدد جرا -499ماده 

و در صلورت علدم    44موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقلدم اسلت   ياقصاص را از بين بهرد 

 شود. مي 42مطالهه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تهديل به ديه، مجازات حدي اجراء

                                                           
 .]تعسه اعتبا یم تعسه معیوی - 5
 همزمان با فعل واحس. - 1
 هر هو جرم تعزیری باشس. - 3
 تعسه ماهی ه  حسوه: اجتماع اتباب. - 6
 اتتثیای تساخل اتباب. - 1
 الزم.یعیی مقسمه  - 4
 مقسمه الزم. - 7
 موخر. - 4
 مقسمه الزم ه  تعزیرات = مجازات جرم موخر.  -مقسم الزم ه  حسوه = مجازات اشس.     /    - 9

 اصل اجتماع اتباب. - 50
 اتتثیای تقسم قصاص. - 55
 اصل فو یت اجرای حسوه. - 51
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 مجازات حسی موضوع قصاص  ا از ب ن ببرهب اولویت اجرای قصاص:

 مجازات حسی موجب تاخ ر ه  اجرای قصاص یرهه.

 عسم مطالبه فو ی اجرای قصاصب :حد اولویت اجرای

 یذشت مجیی عل ه یا اول ای همب

 .تبسیل مجازات قصاص به هیه

بیرای هیر ییک از آن جیرایم     دادگاه  بیش از سه جرم نباشدم ارتكابي يم موجب تعزير هرگاه جرايدر جرا 4-491ماده 

هر یک را بیش از حداکثر ، مجلازات  سه جرم باشدبیش از م ارتكابي يكند و هرگاه جرامجازات مقرر را حكم مي حداکثر

نمايد. در هر يك از موارد فلوق  تعيين مي 2مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند،

اء قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تهديل يلا غيرقابلل اجلر    مجازات اشدفقط 

 گردد. اجراء مي مجازات اشد بعدیشود، 

چهارم و اگلر  م ارتكابي بيش از سه جرم نهاشد تا يكياگر جرا 9در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد،

 گردد. م ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مييجرا

جرایم تعزییری  مجازات 

 :و اکثر دارای اقل

 حساکثر مجازات مقر : مجازات اشس اجرا می شوه یا اشس بعسی. :سه جرم و کمتر از آن

: اشس اجرا موی شووه   به شرطی که از حساکثر بعالوه نصف تجاوز نکیس :بیش از سه جرم

 یا اشس بعسی.

 1.شود ميطهق مقررات فوق عمل  1حاصل شود، نتایج مجرمانه متعدد، رفتار مجرمانه واحدكه از در صورتي -4تبصره 

 

 جرم
 (ب5نت جه )
 (ب1نت جه )
 ... . نت جه

مقررات تعدد جرم، اعمال  1قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، در که مجموع جرایم ارتكابیدر صورتي  -2تبصره 

 1گردد. و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود نمي

  جرم
 جرم یک عنوان مجرمانه

. ... 
                                                           

 تعسه ماهی. - 5
 حساکثر تا نصف. - 1
 ثابت.جرایم تعزیری با مجازات  - 3
 موخر بر  فتا  واحس. - 6
 یعیی طبق تعسه ماهی برخو ه می شوه. - 1
 تعزیرات. 144 ک.  زیرنویس ماهه  یعیی این جرایم ه  یک ماهه قانونی جمع شسه اتت. - 4
 قانون تعزیرات. 414و  167،  446 ک. مواه:  - 7
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مجازات مرتكب را تا ميانگين حلداقل و   2تواند می، دادگاه تخفيفجرم در صورت وجود جهات  4تعدددر  -9تبصره 

 حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

 تخ  ف تا م انگ ن حساقل و حساکثرب دارای اقل و اکثر: تخفیف در تعدد جرم:

 تا نصف م زان مجازات آن می توانس تخ  ف هاهه شوه. فاقد اقل و اکثر:

و نيز  با همها  اين مجازات 9.شود اجراء نمي هفت و هشتهاي م تعزيري درجهيمقررات تعدد جرم در مورد جرا -1تبصره 

 1گردد. جمع مي یک تا ششهاي تعزيري درجه  با مجازات

حلد يلا    ابتداها جمع و  م موجب قصاص و تعزير مجازاتيتعزير و نيز جرام موجب حد و يدر تعدد جرا -491ماده 

موجب تأخير  والناس يا تعزير معين شرعي باشد تعزير، حق و حد يا قصاص، سالب حيات مگر 1شود قصاص اجرا مي

 1گردد. اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتدا تعزير اجراء مي

مانند سرقت حدي و سرقت غيرحلدي يلا ماننلد زنلا و      1جرم تعزیری باشد از جنسدرصورتي كه جرم حدي  -تبصره

گردد، مگلر در   مي تعزیری ساقطشود و مجازات  محكوم مي فقط به مجازات حدیروابط نامشروع كمتر از زنا، مرتكب 

 شود. باشد، مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي دیگریو دشنام به  شخصیحد قذف كه اگر قذف نسهت به 

 

 

 

 

                                                           
 ک   ات مشسهه عام. - 5
 ا فاقی = اخت ا ی. - 1
 حساکثر و اشس نمی شوه.یعیی تع  ن  - 3
 اتتثیای جمع مجازات ها. - 6
 اصل فو یت اجرای حس یا قصاص. - 1
 اتتثیای تقسم تعزیر بر حس یا قصاص. - 4
 جیس مشابه هاشتن. مع ا  این که هو جرم از یک جیس باشیس،  فتا  مجرم اتت، نه عیصر ماهی. - 7
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 4تكرار جرم

      مالک تکرا : صسو  حکم محکوم ت قطعی اتت و این صرفیظر از آن اتت که آن حکوم قطعوی اجورا شوسه

 باشس یا خ ر. اما چیانچه بعس از محکوم ت قطعی یکی از هو حالت ذیل ایجاه شوهب
 

 اعاهه ح ث ت صو ت ی رهب .4

 مشمول مرو  زمان شوه. .2

  وه، هر جرمی بعس از اعاهه ح ث ت یا بعس از شومول مورو  زموان    ه  این هو حالت چون تابقه جرم از ب ن می 

 ا تکاب یابس، یویی که مرتبه اول اتت و لذا تکرا  جرم ایجاه نمی کیس.

 نكته:

  اعمال نمی شوه.  4و  7مقر ات تکرا  جرم ه  مو ه ه جات 

 و جرایم اط ال ن ز، مشمول مقر ات تکرا  جرم نمی شوه. 2همچی ن جرایم ت اتی مطبوعاتی 

 تكرار، کیفیات مشدده عام

        تکرا  ن ز از ک   ات مشسهه عام اتت و به هم ن هل ل بسون آن که ا تبواطی بوه شوخص مجورم یوا اوضواع و

 احوال جرم هاشته باشس، صرفاً به هل ل ا تکاب بعس از محوم ت قطعی موجب تشسیس می شوه.
 

 ات تعسه و تکرا  به عیوان ک   ات مشسهه عام، ک   ات مشسهه خاص ن ز وجوه ها ه. کوه بور هو نووع    به مواز

 اتت:

ک   ت مشسهه خاص شخصی: که علت تشسیس، شخص مجرم و تمت وی می باشس. مثالً مامو  هولت بوهن ه   .4

 کالهبرها ی. کالهبرها ی  ا به کالهبرها ی مشسهه می نمایسب

ی یا ع یی: که علت تشسیس، اوضاع و احوال حاکم بر جرم اتت. مانیس مسلحانه بوهن ک   ت مشسهه خاص نوع .2

 یا مقرون به آزا  بوهن ه  ترقت. که آن  ا تبسیل به ترقت مشسهه می کیس.

 تکرار در حدود

 اوالً: مالک اجرای حس اتتب 

 هوماً: بایس جرم حسی تکرا  شسه از یک نوع باشسب 

  شسه باشس، از باب تکرا ، مجازات اعسام اجرا می شوه.توماً: ایر ته با  حس اجرا 

 

                                                           
 موجب تشسیس مجازات می شوه. - 5
 تی مطبوعاتی ن ع شخصی  ا هنبال نمی کیس . بیابراین مجازات وی تشسیس نمی شوه.چرا که مجرم ت ا - 1
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  وجووه هاشوته باشوس )زیورا ایون ه جوات        4فقره محکوم ت قطعوی، بوه جورایم ه جوه یوک توا        هوایر تابقه

م شخص مرتکب جرم ه جه یوک  تومحکوم ت های قطعی مشمول تکرا  محسوب می شونس( ایر برای با  

 ه. بیابراین عسم امکان تخ  ف ه  تکرا  ن ازمیس جموع هو شورط   تا شش شوه، هیگر امکان تخ  ف وجوه نسا

 اتت:

 باشسب آن ته فقره یا ب ش از اوالً محکوم ت قطعی .5

 هوماً آن محکوم ت های قطعی تابق همگی از ه جات یک تا شش باشیس. .1

 فصل ششم ـ تکرار جرم

گردد، حد وي  2جاری حد آن جرم بر اوشود و هر بار  جرم موجب حد 4یک نوعمرتكب  سه بارهرگاه كسي  -491ماده 

 در مرتهه چهارم اعدام است.

هاي تعزيري از درجه يك تا شش محكلوم شلود و از    به يكي از مجازات 9حكم قطعیهر كس به موجب  -491ماده 

مرتكب جرم تعزيري درجه يك تلا   1تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات،

 شود. ديگري گردد، به حداكثر مجازات تا يك و نيم برابر آن محكوم مي 1شش

 1شود. م اطفال اعمال نمييم سياسي و مطهوعاتي و جرايمقررات مربوط به تكرار جرم در جرا -494ماده 

 1:شود ميدر صورت وجود جهات تخفيف به شرح زير عمل  جرایم تعزیریدر تكرار  -493ماده 

تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حلداقل و   قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه ميچنانچه مجازات  -الف

 حداكثر مجازات تقليل دهد.

 تواند مجازات مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد. چنانچه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي -ب

جرم يلا بيشلتر از آن باشلد، مقلررات      مشمول مقررات تكرارقطعي  سه فقره محكوميت دارایچنانچه مرتكب  -تبصره

 .شود نميتخفيف اعمال 

 

 :تعزیری مایتخفیف در تكرار جر
 تا م انگ ن حساقل و حساکثربتقل ل  دارای اقل و اکثر:

 هاهه شوه. قل لتا نصف م زان مجازات آن می توانس ت فاقد اقل و اکثر:

                                                           
 مجازات های حسی آناا یک نوع اتت. - 5
 مالک ه  حسوه، اجرا اتت. - 1
 مالک تکرا  ه  تعزیرات. - 3
 بعس از اعاهه ح ث ت یا بعس از مشمول مرو  زمان شسن، با  اول محسوب می شوه و تکرا  ن ست. - 6
 مشمول تکرا  نمی شوه. 4و  7ه جات  - 1
 .4و  7بعالوه تعزیر ه جه  - 4
 تکرا  مانع تخ  ف ن ست. - 7
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 صالحیت

  الف( قلمرو مکانی   ب( قلمرو زمانی جزایی:صالحیت در قوانین 

 قلمرو قوانین در مکان

 صالحیت سرزمینی:

 .هر جرمی ه  قلمرو ایران واقع شوه، اعم از قلمرو زم یی، هوایی یا ه یایی، ه  صالح ت محاکم ایران اتت 

 اما اتتثیائاً ه  مو ه هواپ ما و کشتی، هو مع ا  بایس  عایت شوهب 

 )شسن ه ب هواپ ما: قلمرویی که هواپ ما ه  آن قرا  ها ه. مثالً  کشو  ایران صالح اتت.قبل از بسته  الف 

 )بعس از بسته شسن ه ب هواپ ما: قانون پرچم حاکم می شوه و پرچم هر کشوو ی کوه وجووه ها ه، تع و ن      ب

 ری و بعوس  کییسه صالح ت محاکم آن کشو  اتت. هم یگونه اتت ه  مو ه کشتی ها که بایس ب ن قبل از با ی

 از آن، همانیس هواپ ما ت ک ک قایل شس.

 نتیجه جرم در ایران  –قسمتی از جرم در ایران 

     چیانچه ا تکاب جرم به نحوی باشس که یا قسمتی از آن ه  ایران بوهه و یا آن کوه قسومتی از آن ه  خوا ج از

جوه جورم ه  ایوران واقوع شوسه،      ایران بوهه و نت جه ه  ایران واقع شسه اتت، هم ن که بخشی از جورم یوا نت   

 ی ته می شوه.« ه  حکم جرم واقع شسه ه  ایران»هاهیاه های ایران صالح هستیس که اصطالحاً به آن 

  :صالحیت شخصی

            یعیی مالک تابع ت اتت و صرف ایرانی بوهن موجوب موی شووه کوه هاهیواه هوای ایوران صوالح باشویس. ایون

 و صالح ت شخصی می عل.صالح ت بر هو نوع اتت: صالح ت شخصی فعال 

 فعالصالحیت شخصی 

  ،ه   با جمع توه شورط  یعیی مالک ایرانی بوهن مجرم اتتب ایر فره ایرانی، خا ج از ایران مرتکب جرم شوه

 هاهیاه های ایران قابل محاکمه و مجازات اتت:

 جرم قابل تعزیر به موجب قانون ایران ن ز جرم باشسب .5

اصل میع مجازات مضاعف، آن فره ه  کشو  هیگور محاکموه نشوسه باشوس.     به هل ل اصل میع محاکمه مجسه و  .1

زیرا ایر محاکمه شسه و تبرعه شسه باشس یا آن که محاکمه شسه و تمام یا بخشی از مجازات اجرا شوسه باشوس   

 ه  این صو ت هوبا ه قابل محاکمه و مجازات ه  ایران نخواهس بوهب

 موقوفی اجرا یا تقوط مجازات نباشس. تعق ب، موقوفی تعق ب، ، مشمول میعجرم ا تکابی ه  خا ج از ایران .3
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 نكته:

  ایر جرم ا تکابی شرعی باشس، یعیی غ ر از جرایم تعزیری هم ن که طبق قانون ایران جرم اتت، کافی اتت

 و ه  ایران قابل محاکمه و مجازات می باشس.

 منفعلصالحیت شخصی 

   ایر بزه هیسه ایرانی باشس، ایرچه ه  خا ج از ایران بزه هیسه شسه اتت، باز هم طبق قانون ایران، ه  هاهیواه

 های ایران به آن جرم  ت سیی می شوه. 
 

 :برای محاکمه و مجازات دو شرط باید جمع شود 
 

 ه  ایران آن عمل جرم باشسب .5

ه  کشو  هیگر محاکمه نشسه باشس. لذا ایر محاکمه شس، خواه تبرعه شوه و خواه تمام یا بخشوی از  مجوازات    .1

 اجرا شوه، هیگر ه  ایران قابل محاکمه و مجازات نمی باشس. 
 

 :ایر فره خوا جی   حتیایر جرم عل ه ایرانی، از جرایم شرعی، مانیس مستوجب قصاص، هیه یا حس باشس  استثناء

ج از ایران محاکمه شوه و مجازات یرهه، باز هم ه  ایران محاکمه خواهس شس و مجازات شورعی اجورا   ه  خا 

 می شوه.

 :صالحیت جهانی

     چیانچه شخص مرتکب جرمی شوه که به موجب معاهسات ب ن المللی یا قوان ن خاص ه  هور کشوو ی یافوت

توانس محاکمه و مجوازات کیوسب زیورا جورایم     شوه، محاکمه خواهس شس، ایر ه  ایران ن ز یافت شوه، ایران می 

 ب ن المللی هستیس، یعیی همه کشو  های جاان یا برخی از آن ها ها ای صالح ت  ت سیی بوهه انس.

 :یا حمایتی یا حفاظتی صالحیت واقعی

  م ، که جیبه جرایم حاکم تی و امی تی ها نس ایرانی یا غ ر ایرانوی بووهن مجورم ماو    1ه  جرایم میس ج ه  ماهه

ن ست، یعیی تابع ت مالک نمی باشس. هم چی ن هاخل یا خا ج از ایران ا تکواب یوافتن ماوم ن سوت و ه  هور      

 حال این جرایم طبق قانون ایران  ت سیی می شونس:
 

 )ه  مو ه مستخسمان هولت: مشروط به آن که جرم ا تکابی ه   ابطه با شغل و وه  ه باشسب الف 

 )وابستگان هولت: هر چیس از مصون ت ت اتی برخو ها  باشیس.مامو ان ت اتی، کیسولی یا  ب 
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 فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلالمي ايلران    قلمرو ي ايران درباره كليه اشخاصي كه دريقوانين جزا -9ماده 

 شده باشد. قانون ترتيب ديگري مقررمگر آنكه به موجب  4شود مرتكب جرم شوند اعمال مي
 

جرم واقع شلده در جمهلوري    در حكمآن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود نتیجه از جرم يا  قسمتیگاه هر -1ماده 

 .اسالمي ايران است

م يم زير يا جرايمرتكب يكي از جرا 1كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران 9ایرانی یا غیرایرانیهر شخص  2 -1ماده 

شود و هرگاه رسيدگي به اين  مقرر در قوانين خاص گردد، طهق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات مي

هیای   در تعییین مجیازات  جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منتهي شود، دادگلاه ايلران   

 1كند:ميزان محكوميت اجراء شده را محاسهه مي تعزیری،

 ؛اقدام عليه ناام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي يا استقالل جمهوري اسالمي ايران -الف

 ؛يا استفاده از آن 1مقام رههري دستخطجعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا  -ب

يس و نمايندگان مجللس شلوراي   ييه، رييس قوه قضايجمهور، ريسير دستخط رسمیمهر، امضاء، حكم، فرمان يا  جعل  -پ

يس واعضلاي  يل عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي شلوراي نگههلان، ر  يس ديوانييس مجلس خهرگان، رياسالمي، ر

 ؛از آنهایا استفاده يس جمهور يمجمع تشخيص مصلحت ناام، وزرا يا معاونان ر

 ؛استفاده از آنهاهاي صادره از اين مراجع يا ساير مراجع قانوني و يا يهيي يا اجرايمراجع قضا يجعل آرا -ت

جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهدآور بانكي ايران و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق مشاركت صادرشلده يلا    -ث

 مسكوکات رایج داخل.در مورد  ترویج سكه قلب يا تهیهتضمين شده از طرف دولت يا 

 

خود در خلارج از قلملرو    رابطه با شغل و وظیفهدر م مستخدمان دولت اعم از ايراني يا غيرايراني كه يبه جرا -1ماده 

از مصلونيت   کهم مأموران سياسي و كنسولي و ديگر وابستگان دولت ايلران  ياند و به جراحاكميت ايران مرتكب شده

 1شود. سياسي برخوردارند طهق قوانين جمهوري اسالمي ايران رسيدگي مي

                                                           
 صالح ت ترزم یی. - 5
 صالح ت واقعی. - 1
 تابع ت مام ن ست. - 3
 قلمرو مام ن ست. - 6
 میع مجازات مضاعف. - 1
 می شوه.هتتخط  بطی به تمت  هبری نسا ه. یعیی مشمول هتتخط شخصی او ن ز  - 4
 عسم اهم ت تابع ت و قلمرو. - 7
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در  2در خلارج از كشلور مرتكلب جرملي شلود،      4اتباع ایرانعالوه بر موارد مذكور در مواد فوق هريك از  -1ماده 

شلود   گردد، طهق قوانين جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات مي اعادهو يا به ايران  9یافتصورتي كه در ايران 

 مشروط بر اينكه:

 رفتار ارتكابي به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران جرم باشد. -الف

يلا در   1محاکمه و تبرئه نشیده متهم در محل وقوع جرم  1باشد، موجب تعزیر جرایمبي از در صورتي كه جرم ارتكا -ب

 باشد. 1اجراء نشدهدرباره او کالً یا بعضاً صورت محكوميت، مجازات 

 طهق قوانين ايران موجهي براي منع يا موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات يا سقوط آن نهاشد. -پ
 

مرتكلب جرملي بله جلز      علیه کشور ایران يا 4علیه شخصی ایرانیهرگاه شخص غيرايراني در خارج از ايران 1 -4ماده 

ي جمهوري اسالمي ايلران  يو يا به ايران اعاده گردد، طهق قوانين جزا یافتم مذكور در مواد قهل شود و در ايران يجرا

 شود، مشروط بر اينكه: به جرم او رسيدگي مي

ییا  يا در صورت محكوميت، مجازات كالً  محاکمه و تبرئه نشدهدر محل وقوع جرم،  جرایم موجب تعزیردر متهم  -الف

 باشد. اجراء نشدهبعضاً درباره او 

 3جرم باشد.به موجب قانون جمهوري اسالمي ايران و قانون محل وقوع،  در جرایم موجب تعزیررفتار ارتكابي  -ب

 

در  44در هر کشوری یافت شیود المللي  ها و مقررات بينقانون خاص يا عهدنامهمي كه به موجب يمرتكب جرا42 -3ماده 

ي جمهوري اسالمي ايران محاكمه و مجازات يطهق قوانين جزا 4شود، اگر در ايران يافت شود همان كشور محاكمه مي

 گردد. مي

                                                           
 صالح ت شخصی. - 5
 صالح ت شخصی فعال = مجرم ایرانی. –فعال.  - 1
 شسه باشس.نهتتگ ر  اماکافی اتت ه  ایران یافت بشوه  –یافت شسن به معیای هتتگ ری ن ست: یعیی می توان به طو  غ ابی  ت سیی کره.  - 3
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه نمیشامل تعزیرات میصوص شرعی  - 6
 اصل میع محاکمه مجسه. - 1
 اصل میع مجازات مضاعف. - 4
 صالح ت شخصی می عل. - 7
 بزه هیسه ایرانی اتت. - 4
  .م.ا. 551ماهه  1 ک. تبصره  .شوه شامل تعزیرات میصوص شرعی نمیاین ماهه ن ز « ب»و « الف»موا ه  - 9

 صالح ت جاانی. - 50
 ممکن اتت که این عمل ه  همه هن ا جرم نباشسبیعیی ممکن اتت یک عمل به موجب معاهسه ب ن المللی ب ن چیس کشو  جرم شیاخته شوه. - 55
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 نشدن عطف به ماسبق

  نوع و م زان مجازات نمایوس اصول بور ایون     ایر قانون ماهوی باشس، یعیی ماه ت آن هاللت بر تحقق جرم یا

اتت که عطف به ماتبق نمی شوه یعیی به  فتا  های یذشته تسری پ سا نمی کیس و آثا  آن قوانون نسوبت   

 .به  فتا  های آییسه اتت

 اما ایر قانون شکلی باشس اصل بر این اتت که عطف به ماتبق می شوه. 

 وارد بر اصل عطف به ماسبق نشدناستثنائات 

  موا ه زیر اصل حاکم بوهن قانون زمان وقوع جرم  عایت نمی شوه و ایرچه جرم ه  زمان قانون توابق  ه 

ا تکاب یافته اتت، قانون الحق ماهوی اتتثیائاً به آن جرایم ن ز تسری پ سا می کیس، یعیوی اتوتثیائاً قوانون    

 جسیس به جرایم ا تکابی ه  زمان قانون تابق عطف می شوه که عبا تیس از:
 

، یعیوی جورم   یعیی عملی که ه  قانون تابق جرم بوهه، هیگر مجازات نساشوته  قانون الحق جرم زدا باشد: .4

محسوب نشوه. و یا هیگر اقسام تام یی یا ترب تی نساشته باشس. که ه  این صو ت قانون جسیس به یذشته 

 عطف شسه و آن  فتا  ا تکابی هیگر جرم ن ستب

 بیعیی ه جه مجازات ه  قانون جسیس تقل ل یافته باشس :باشد مبتنی بر تخفیفالحق قانون  .2

یعیی قانون جسیس ه  برها نسه ا فا  باشس. خواه مانیس آن کوه ه  قوانون جسیوس     :باشد مساعد الحق قانون .9

نحووه تع و ن مجوازات     امکان تبسیل، تعل ق، تعویق و مانیس آن پ ش ب یوی شوسه باشوس و خوواه آن کوه     

ای مثال: جرم ا تکابی که ه  زمان قانون تابق مجازات تبعوی هاشوته، ه  زموان    مساعستر شسه باشس. بر

قانون جسیس مجازات تبعی آن حذف شسه و به جای آن مجازات تکم لی مقر  شسه باشوس. از آنجوا کوه    

مجازات تکم لی اخت ا ی اتت، نسبت به قانون تابق که مجازات تبعی الزامی بوهه، مساعستر محسوب 

  به یذشته عطف می یرهه.می شوه. لذا 

 نكته:

 :ه  قانون الحق مبتیی بر تخ  ف به هو  وش ه خواتت تخ  ف صو ت می ی ره 

 قاضی اجرای احکام از هاهیاه صاه  کییسه حکم ه خواتت می کیسب .4

 خوه محکوم ه خواتت می نمایس. .2

  بوه قوانون جسیوس    اتت با توجه  مكلفه  هر هو حالت فو  بعس از انجام این ترت بات شکلی، هاهیاه

 . زیرا قانون خ  ف به همه جرایم یذشته عطف می شوه.مجازات  ا تخ  ف ههس

                                                                                                                                                                                                               
 ه  این ماهه بر خالف تایر مواه: به اعاهه مجرم اشا ه نشسه اتت. - 5
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 نكته:

        ایر قانون جسیس ه  مو ه اط ال اقسام تام یی  ا حذف کرهه اتوت، و یوا آن  ا تخ  وف هاهه اتوت، ولوی  یوا

تت قوانون جسیوس   ترپرتت می توانس، عطف شسن قانون جسیس  ا ه خواتت کیس. و باز هم هاهیاه مکلف ا

 . ا اعمال نمایس

 استثنای بر استثنا

  ایرچه قانون جسیس خ  ف به یذشته عطف می شوه، اما ه  یک مو ه اتتثیایی قانون جسیس حتی ایر خ  ف

 باشس عطف نمی شوه و همان مجازات تابق، هرچیس شسیستر بایس اجرا شوه.

مو ه خاص بووهه اتوت، موثالً قوانون توابق      و آن مو هی اتت که قانون تابق برای یک مست مع ن یا یک 

مجازات اعسام مقر  کرهه بوه، تپس قانون جسیس مجوازات احتکوا   ا هه    برای جرم احتکا  ه  زمان جیگ

تال حبس مقر  کره، ه  اییجا ایرچه قانون جسیس خ  ف تر اتت اموا چوون قوانون توابق ه  موو ه زموان       

 تابق شسیستر بایس اجرا بشوه. جیگ و ه  یک مو ه خاص بوهه اتت، همان قانون

 نكته:

         ایر قانون الحق برای جرم مجازات شرعی مقر  کیس، ه  حوالی کوه هموان جورم ه  قوانون توابق مجوازات

ه  زمان قانون تابق شرعی نساشته اتت، هموا ه قانون جسیس ها ای مجازات شرعی به تمام جرایم ا تکابی 

قالب مجازات اعوسام هاشوته و بعوس از انقوالب مجوازات شورعی       عطف می شوهب لذا قتل ا تکابی ه  قبل از ان

مقر  شسه و لذا تمام قتل های ا تکابی ه  قانون تابق ن ز مشمول مجازات قصاص ه  قوانون جسیوس   قصاص 

 2صاه  شسه اتت.ن ز مبیی بر عطف به ما تبق شسن آن   ای وحست  ویهکه ه  خصوص قصاص  4می شونس

 قوانین تفسیری

 جسیس از آنجا که یک قانون جسیس مستقل محسوب نمی شووه، بلکوه توضو ح ب شوتر هموان       قانون ت س ری

قانون تابق اتت هموا ه به یذشته عطف می شوه. هرچیس آن قانون ت س ری جسیس جیبه شسیستری هاشته 

 باشس.

 جراشسن قانون ت س ری، از همان زمان قانون تابق اتت.زمان الزم اال 

 

                                                           
 هیه بگ رنس یا نگ رنس. ، و ه  صو ت یذشت از قصاص،به اول ای هم می  تس: می توانیس قصاص کییس یا از آن صرفیظر کییسقصاص حق  - 5
 به موجب قانون اتت. ،شسن تایر مجازات های شرعی به ما تبق عطف - 1
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 قوانین شكلی

  اتت که قوان ن شکلی جسیس به تمام جرایم تابق عطوف موی شوونس اعوم از قووان ن مربووط بوه        اصل بر این

 تشک الت قضایی و صالح ت هاهیاه ها، ش وه هاه تی، مرو  زمان و اهله اثباتب

 تا قبل از اجرای حکم قانون جسیس عطف می شووه. اموا ایور اجورای حکوم       البته ه  مو ه اهله اثبات

سیس که  اجع به اهله اثبات اتت، هیگر عطف نمی شوه و حکم به هموان  شروع شس، قانون شکلی ج

 شکل قانون تابق بایس اجرا شوه.

 فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان

موجب قانوني باشد كه قهل از وقلوع جلرم   در مقررات و ناامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به -42ماده 

به مجازات يا اقدامات  2موجب قانون مؤخر توان بهو مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي 4مقرر شده است

مجلازات يلا اقلدام     9يعلدم اجلرا  يا  تخفيفتأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مهني بر 

وضع آن قانون تا صلدور حكلم    م سابق بريد نسهت به جرابه حال مرتكب وضع شو ساعدتريا از جهاتي متأميني و تربيتي 

 شود: شده باشد به ترتيب زير عمل مي االجراء صادرهرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي الزم 1قطعي، مؤثر است.

حكلم قطعلي اجلراء     1اگر رفتاري كه در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جلرم شلناخته نشلود،    -الف

شود. در اين موارد و همچنين در موردي كله حكلم قلهالً     شود و اگر در جريان اجراء باشد اجراي آن موقوف مي نمي

 گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست. اجراء شده است هيچ

به اجراء  يابد، قاضي اجراي احكام موظف است قهل از شروع تخفيفاگر مجازات جرمي به موجب قانون الحق،  -ب

تواند از  يا در حين اجراء از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اصالح آن را طهق قانون جديد تقاضا كند. محكوم نيز مي

، مجازات قهلي لحاظ قانون الحقدادگاه صادركننده حكم، تخفيف مجازات را تقاضا نمايد. دادگاه صادركننده حكم با 

شود نيز جاري  ورد اقدام تأميني و تربيتي كه در مورد اطفال بزهكار اجراء ميدهد. مقررات اين بند در مرا تخفيف مي

 تواند تخفيف اقدام تأميني و تربيتي را تقاضا نمايد. است. در اين صورت ولي يا سرپرست وي نيز مي

انون مقررات فوق در مورد قوانيني كه براي مدت معين ويا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصلريح قل   تبصره ی 

 شود. الحق، اعمال نمي

 

 

                                                           
 اصل قانون زمان وقوع جرم. - 5
 قانون موخر: یعیی قانون الحق. - 1
 قانون جرم زها. - 3
 یعیی عطف می شوه. - 6
 ]نسخ شوهم. یعیی ایر قانون جرم زها باشس. - 1
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 4شود: م سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مييقوانين زير نسهت به جرا -44ماده 

 ؛ي وصالحيتيقوانين مربوط به تشكيالت قضا -الف

 2؛تا پیش از اجرای حكمقوانين مربوط به ادله اثهات دعوي  -ب

 ؛قوانين مربوط به شيوه دادرسي -پ

 .مرور زمانقوانين مربوط به  -ت

در صورتي كه در مورد بند)ب( حكم قطعي صادر شده باشد، پرونده براي بررسي به دادگاه صادركننده حكم  تبصره ی

 شود. قطعي ارسال مي

 قانون مجازات، تدریس نشده اند. 49و  42مواد 

 ها و دادرسی کیفری فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات

اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجلب قلانون و بلا    حكم به مجازات يا  -42ماده 

 رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.

 

حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نهايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يلا حكلم    -49ماده 

كه از روي عملد   تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، درصورتيدادگاه مشخص شده است 

الملال جهلران    صلورت، خسلارت از بيلت    يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير ايلن 

 شود. مي

 

 

 

 

                                                           
 تبق شسن قوان ن شکلی.اصل عطف به ما - 5
 پس از اجرای حکم تاث ری نسا ه. - 1
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 ادله اثبات جرم

 اقرار

  ن ز می باشیس بر علم قاضی اولویت ها نسباصل بر این اتت که هالیل شرعی که ها ای موضوعت 
 

  به آن ها اوالً هل ل شرعی آن هالیلی اتت که ه  موازین فقای به عیوان هالیل اثبات کییسه یک جرم خاص

 تصریح شسه اتتب

      هوماً موضوع ت هاشتن یعیی آن جرم به هل لی خا ج از آن هالیل شرعی اتاتاً قابول اثبوات ن سوت. یعیوی

. لذا ایر هو شرط شرعی و موضوع ت هاشتن با س حصری اتت. )موضوع ت = محصو  بوهن(هل ل اثبات کیی

ایر علم قاضی  استثنائاًهم جمع شوه، بر علم قاضی اولویت ها ه ماهامی که علم قاضی مغایر با آن نباشس. لذا 

 علم قاضی اولویت پ سا خواهس کره. بر خالف هل ل شرعی موضوع ت ها  بوه

 نکته:

        چیانچه هل ل موضوع ت ها ه، اما فاقس شرایط اتت از آنجا که بورای قابول اتوتیاه بووهن هل ول موضووع ت

هاشتن کافی ن ست، بلکه شرایط ن ز بایس جمع شوه. مثالً ایر چه اقرا  موضوع ت ها ه اما شرایط  ا ن ز بایس 

شرایط بوه، هل ل اقرا  تیزل پ سا کرهه و اقرا  کره اما فاقس  «الف»ها ا باشس، یعیی مقرون به واقع باشس، ایر 

به عیوان اما ه محسوب می شوه و چیانچه با تایر قراین و اما ات توام یرهه می توانس از باب علوم قاضوی   

 مستیس حکم قرا  ی ره.

 نکته

     ًایر بعس از اجرای حکم ثابت شوه که آن هل لی که به عیوان هل ل اثبات کییسه جرم بوهه باطول اتوت، موثال

شااهت، ه وغ بوهه اتت: ه  این صو ت ا ایه کییسه آن هل ل، خواه شاهس باشس و خوواه اها کییوسه تووییس    

باشس و خواه شاکی باشس، از آنجا که او تبب اقوا ه  اجرای آن حکم بوهه اتت، خوه وی ضامن خواهس بوه 

 قوت خوه باقی اتت. قصاص می شوه و تعزیر شااهت کذب ن ز به ،و برای مثال شاوه کذب ه  قتل عمس

 نکته:

 .اقرا  کییسه بایس شرایط عامه مسئول ت  ا هاشته باشسب یعیی عاقل، بالغ، قاصس و مختا  باشس 

  نمی توان به هیگری وکالت هاه که جای خوه شخص اقرا  کیس حتوی  همچی ن اقرا  قابل توک ل نمی باشس و

 جایگاه اقرا   ا نخواهس هاشت.ایر خوه شخص محجو  باشس ن ز اهاا ات ولی  یا ق م او 
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 شرایط اقرار

  وشن و بسون اباام باشسب .5

 میجز باشسب .1

 معلق و مشروط نباشسب .3

 مقرون به واقع باشس. .6

 اقرار سفیه و ورشکسته:

 نسبت به جرم نافذ اتتب .5

 نسبت به ضمان مالی معتبر نمی باشس. .1

 نکته:

  ،هاهیاه مکلف اتت این قراین و اما ات مغوایر  ا  چیانچه قراین و اما ات بر خالف اقرا  وجوه هاشته باشس

 ه   ای تصریح نمایس.

 تعداد اقرار

  اصل بر ک ایت یک مرتبه اقرا  اتت و ک  ری یا جیبه غ رک  ری بوهن جرم تاث ر نسا هب لذا هم مجازات و

 هم ضمان مالی  ا اصل بر این اتت که با یک مرتبه اقرا  می توان ثابت کرهب

   الزم اتت، اقرا  های متعسه  ا حتی ه  یک جلسه ن ز می توان اخذ کره. تعسه اقرا هی که  اموه 

 انکار اقرار

 بانکا  بعس از اقرا  مسموع ن ستب یعیی موجب تقوط مجازات نمی شوه 

 :بس ه جه پیج(.ح)تایر جرایم = جرم موجب  جم یا حس قتل )زنا یا لواط = صس ضربه شال (  استثناء 

 شهادت شهود

  م  س علم بوهن. –شااهت شاوهب شا ع معتبر بسانس + حج ت هاشته باشس 

    ،ایر شااهت معتبر اتت، یعیی ه  شرع مجوز اثبات جرم با آن هاهه شسه و عالوه بر آن حج وت ن وز ها ه

یعیی حتی ایر ه چ هل ل هیگری نباشس باز هم می توان به آن اتتیاه کره، ه  این صو ت هاهیاه می توانوس  

ایرچه شااهت اها شسه، م  س علم نباشس. یعیی برای مقام قضایی حصوول علوم    ت به صسو   ای نمایس.مباه 

 نکرهه باشس. 
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 نکته:

     ایر شرایط شااهت وجوه نساشته باشس، به اما ه قضایی تبسیل می شوه و ه  قالب علم قاضوی قابول اتوتیاه

 اتت.

 دو مرحله در شهادت

 هیوسن وقووع جورم،     ه  زمان زمان تحمل شااهت، یعیینه  اتتب مالک شرایط شااهت، زمان اهای شااهت

 الزم ن ست شخص شرایط شاهس  ا ها ا بوهه باشس.

 نکته:چند 

    ایر شاهس خصومت ها ه اما به ن ع طرف شااهت می ههس، اتتثیائاً علی  غم وجوه خصومت شوااهت قابول

 پذیرش اتت.

  تحمل و هم ه  زمان اهای شااهت باشس.ه  مو ه مجیون اهوا ی، شرط افاقه بایس هم ه  زمان 

 .ایر ه  زمان تحمل، فره نابالغ مم ز اتت، اما ه  زمان اها، بالغ اتت، شااهت معتبر اتت 

 عادل بودن شاهد

   یعیی ییاه کب ره انجام نسهس، اصرا  بر ییاه صغ ره نساشته باشس، اشتاا  به فسق نساشته باشس و ماهامی کوه

 محسوب می شوه. عاهلفره خالف آن ثابت نشسه 

 نکته:

 نموه: ایر شاوه متعسه باشیس، هو شرط بایس جمع شوه تا بتوان به آن شااهت اتتیاه 

وحست موضوع ب ن شااهت ها وجوه هاشته باشس: یعیی بر آنچه ه  عالم خا ج واقع شسه، موثالً کشوتن،    .4

 به طو  یکسان شااهت ههیسب

کسان ب ان شوه. ایرچوه توایر خصوصو ات بوا هوم      ه  اثبات ماه ت جرم به صو ت ی خصوص ات موثر .2

تطب ق نساشته باشس. برای مثال خصوص اتی که بر عمسی بوهن قتل هاللت می کیس یکسان باشس، ایرچوه  

 یکسان ب ان نشوه. تایر اوضاع و احوال ه  م اه اهاا ات شاوه
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 شرایط شهادت

 شااهت بایس یق یی، حسی و متعا ف باشسب 

 ًیق یی یعیی مباهی حستی نباشسب :اوال 

 مانیس هیوسن  حسی یعیی مستق ماً هیسه باشس و لذا مباهی قریب به حس از شمول شااهت خا ج اتت :ًهوما .

 ف لم وقوع جرمب

 .توماً: متعا ف باشس یعیی یک ضابطه نوعی عرفی آن  ا تای س کیس 

 نکته:دو 

  اهت تواقط  ووووووو هر هو شا« اذا تعا ضا تساقطاالسل الن »ه  تعا ض ب ن هو شااهت شرعی به اتتیاه قاعسه

 می شونس و هیگر ه چکسام معتبر نمی باشس.

  ،هیگر شااهت معتبر ن ست و علم قاضی مبیای صسو  حکم خواهس بوه.ایر علم برخالف شااهت باشس 

 شهادت بر شهادت

   شااهت بر شااهت بایس:ه 

  ،خوه مستق م آن  ا هیسه باشسباوالً کسی که می یویس وقوع جرم  ا هیسه 

 ب ان کرهن کرهن آن اهاا ات  ا هیسه باشس. هوماً شاهس بر شاهس 

 :با جمع این هو شرط شااهت بر شااهت تلقی می شوه و یکی از هو حالت ذیل اعتبا  ها ه 

 شاهس اصلی فوت کرههب .5

 حضو  شاهس اصلی امکانپذیر نمی باشس. .1

 نکته:

 شااهت بر شااهت قابل اثبات اتتبا فقط قصاص، هیه و ضمان مالی ب 

 .جرایم تعزیری و حسی با شااهت بر شااهت قابل اثبات نمی باشیس 

 شهادت بر شهادت شاهد فرع

  شااهت بر شااهت شاهس فرع معتبر ن ستب یعیی آن کسی که ه  مقام شااهت حضو  پ سا کرهه، ب ن وی و

 نمی توانس ه چ جرمی  ا اثبات کیس. شاهس اصلی ن ز یک واتطه وجوه هاشته اتت که ه  این صو ت

 که بسون واتطه و مستق ماً بوهه اتت معتبر می باشس. لذا صرفاً شااهت بر شااهت شاهس اصلی 
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 بر شهود فرع تاثیر انکار شهادت

 :شاهس اصلی 

 .قبل از صسو   ای انکا  کیسب یواهی شاوه فرع معتبر نمی باشس 

  فرع معتبر اتت.بعس از صسو   ای انکا  کیسبیواهی شاوه 

 نکته:

    شااهت  با لزوم حضو  شاهس مالزمه نسا ه و لذا به صو ت کتبی، صوتی یا تصویری زنسه یا ضبط شوسه ن وز

 شااهت امکانپذیر اتت. اتتماع

 جرح شهود

 صو ت ی رهب قبل از ادای شهادت بایس جرح شاهس 

 :اها ن ز تا قبول از صوسو  حکوم جورح      ایر موجبات جرح بعس از اهای شااهت معلوم شس، حتی بعس از استثناء

 امکان ها ه.

  ه  اثبات جرح یا تعسیل کسی که یواهی بر عاهل بوهن یا یواهی بر عاهل نبوهن می ههس، الزم ن ست علت

 بلکه مطلق یواهی هاهن ک ایت می کیس. یعیی اتباب جرح یا تعسیل  ا ب ان کیس.

 م جرح یا تعسیل اتت به این که فره عوسالت ها ه  حسن هاهر مالک عسالت نبوهه و علم شاهسی که ه  مقا

 بایس وجوه هاشته باشس. –یا خ ر 

 اعاده شهادت بعد از رجوع 

  جوع از شااهت قبل از اجرای مجازات اتت و بیابراین ایر شواهس شوااهت خووه  ا     مسموع بوهنبر اصل 

پس یرفت، هیگر نمی توانس مجسهًا ه  همان موضووع شوااهت ههوس. یعیوی اعواهه شوااهت بعوس از  جووع         

 مسموع ن ست.

 نکته:

 اصل بر شااهت هو مره اتتب 

 :هیه با شااهت یک مره و هو زن ن ز قابل اثبات اتت. استثناء 
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 مواردی که شهود بر زنا یا لواط قذف می شود:

 :ه  هو صو ت شااهت شاوه بر زنا یا لواط موجب حس قذف می شوه 

 بمباهی حسی نبوهه: یعیی شاهس مشاهسه نکرهه باشس .4

تعساه شاوه کافی نباشس. که ه  این صو ت بر شاوهی که قبل از آن که تعساه به حس نصاب برتس مثالً  .2

 شاهس تکم ل شوه، اهای شااهت کرهه انس حس قذف جا ی خواهس شس.قبل از آنکه چاا  

 سوگند

       توییس فقط نسبت به طرف ن هعوا یا قائم مقام آن ها موثر اتتب لذا بر خالف شوااهت کوه بوه هموه افوراه

 تعم م پ سا می کیس، توییس آثا  محسوه به طرف ن هعوا ها ه.

 کاربرد سوگند

 سی و تعزیوری  ا  ووووو با توییس قابل اثبات اتت. لذا جورایم ح  ضر  و زیان مالی یا 4، ا شفقط قصاص، هیه

 نمی توان با توییس اثبات کره.

 کاربرد سوگند در دعوای مالی

   ًه  جرایمی که موجب هیه هستیس یا آن که مقصوه از طرح یک هعوا جیبه مالی آن اتت مانیس شوباه عموسا 

 به شکل زیر امکان ها ه: خطای محض، اثبات جیبه مالی بسون جیبه ک  ری

  هو زن + توییسب یعیی توییس به شااهت ضم مه می شوه و جیبه مالی  ا اثبات  یا شااهتشااهت یک مره

 می کیس.

 نکته:

         ب یه شرعی یعیی شااهت هو مره: که به جای شااهت یک موره بوه ضوم مه تووییس یوا شوااهت هو زن بوه

 ضم مه توییس می توانس جیبه مالی  ا اثبات کیس.

 

 

                                                           
 ه  اییجا تیاا ت اوت با شااهت بر شااهت، ثبوت ا ش اتت. - 5
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 علم قاضی

 :علم قاضی بایس ها ای شرایط زیر باشس 

یعیی ایر مجموع قراین و اما ات  ا نزه هر مقام قضایی ا ایه کییس به طو  متعوا ف وی   علم نوعی باشد؛ .4

 بن ز حصول علم خواهس کره

و مشخص باشس. که ه  این صو ت علوم قاضوی هل ول    یعیی میشاً تحص ل علم مع ن  مستند علم بین باشد؛ .2

اثبات کییسه محسوب می شوه. لذا علم های اتتیباطی که مربوط به شخص قاضی اتت، یعیی بوه جوای   

 ، هل ل اثبات جرم محسوب نمی شوه.نوعی، شخصی اتت و مستیس مع ن نسا ه

 ترتیب ادله در صورت تعارض

  زیر اتت:ترت ب اهله اثبات ه  صو ت تعا ض به شرح 

 اقرا ب .4

 شااهتب .2

 توییس )قسامه(ب .9

  اهله فو  الذکر تعا ض پ سا نکیسبالبته این ترتب تا زمانی اتت که علم قاضی با 

 وی وووو ام هالیل معیووووزیرا ه  صو ت تعا ض، علم قاضی بر همه اهله حاکم می شوه. که اصطالحاً به آن نظ

که مالک هالیول تصوریح شوسه ه      نظام اهله قانونیمی یوییس که مالک اقیاع وجسان  قضایی اتت. برعکس 

 قانون اتت، و نه علم قاضی.

 فصل اول ـ مواد عمومی                          بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

 ادله اثهات جرم عهارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است. -412ماده 

احكام و شرايط قسامه كه براي اثهات يا نفي قصاص و ديه معتهر است، مطلابق مقلررات ملذكور در كتلاب      -تبصره

 باشد.قصاص و ديات اين قانون مي

شلود،   دارد، اثهلات ملي   که موضیوعیت از قهيل اقرار و شهادت  شرعیدر مواردي كه دعواي كيفري با ادله  -414ماده 

 اينكه علم به خالف آن داشته باشد. مگركند ر ميقاضي به استناد آنها رأي صاد

ي يتواند به عنوان اماره قضلا  شرعي و قانوني الزم باشد، مي فاقد شرایطاي كه موضوعيت دارد گاه ادلههر -412ماده 

 ن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.يمشروط بر اينكه همراه با قرا 4مورد استناد قرار گيرد

                                                           
 تقوط هل ل: از هل ل به اما ه. - 5
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كه مجرم،  4جرم باطل گردد، مانند آنكه در دادگاه مشخص شود  كننده از اجراي حكم، دليل اثهاتاگر پس  -419ماده 

شخص ديگري بوده يا اينكه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراي حكم، دچار آسيب بدني، جاني يا خسلارت  

كننده سوگند، شلاكي يلا    مستند به آنان است، اعم از ادا كساني كه ايراد آسيب يا خسارت مذكور،  2مالي شده باشد،

 شوند. حسب مورد به قصاص يا پرداخت ديه يا تعزير مقرر در قانون و جهران خسارت مالي محكوم مي 9شاهد

 فصل دوم ـ اقرار

 اقرار عهارت از اخهار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است. -411ماده 

 شود. عليه اقرار محسوب نميليوَاظهارات وكيل عليه موكل و ولي و قيم عليه مُ -411ماده 

 1اقرار به ارتكاب جرم قابل توكيل نيست. -تبصره

شلود و در هلر    قهيل اشاره نيلز واقلع ملي   اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از  -411ماده 

 صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.

 اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتهر نيست. -411ماده 

 1اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. -414ماده 

ه، اجهار، شكنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي أخذ شود، فاقد ارزش و اعتهلار  اقراري كه تحت اكرا -413ماده 

 نمايد. تحقیق مجدداست و دادگاه مكلف است از متهم 

اسلت، املا    کیفری نافیذ نسهت به املور   ورشكسته،كه حكم حجر او صادر شده است و شخص سفیه اقرار شخص  -412ماده 

 معتهر نيست.نسهت به ضمان مالي ناشي از جرم 

رسد، مگر اينكله بلا   هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتهر است و نوبت به ادله ديگر نمي -414ماده 

الزم  تحقیق و بررسیی ن و امارات برخالف مفاد اقرار باشد كه دراين صورت دادگاه، يكننده قرابررسي قاضي رسيدگي

 كند.خالف اقرار را در رأي ذكر مين و امارات ميدهد و قرا را انجام مي

                                                           
 کاش  ت = تبب اقوا. - 5
 تبب اقوا. - 1
 نه اجبا . –می یوییس: بریرفته از تزویر « شاهس زو »ه  فقه به چی ن شاهسی  - 3
 اقرا  قائم به شخص اتت. - 6
 شرایط عامه مسئول ت. - 1
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 4زير كه نصاب آن به شرح زير است: ميبار اقرار كافي است، مگر در جرام، يكيدر كليه جرا -412ماده 

 ؛چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه -الف

 .دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد -ب

 بار اقرار كافي است.م، يكيكليه جراكيفري براي اثهات جنهه غير -4تبصره 

 انجام شود.یک یا چند جلسه تواند در  در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي - 2تبصره 

 

كه مجازات آن رجم يا حد قتلل   جز در اقرار به جرمي به 2انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست -419ماده 

مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه  ولو در حین اجرا،رت در هر مرحله، است كه در اين صو

 گردد. شالق و در غير آنها حهس تعزيري درجه پنج ثابت مي

 فصل سوم ـ شهادت

امیر  شهادت عهارت از اخهار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم يا هر  -411ماده 

 ي است.ينزد مقام قضا دیگری

دانسته است اعم از آن كه مفيد علم باشلد   9حجیتو داراي  معتبرشهادت شرعي آن است كه شارع آن را  -411ماده 

 يا نهاشد.

شود. تشخيص ميزان تأثير و  اظهارات او استماع مي واجد شرایط شهادت شرعی نباشد،در صورتي كه شاهد  -411ماده 

 با دادگاه است. 1اماره قضاییر علم قاضي در حدود ارزش اين اظهارات د

 بايد شرايط زير را دارا باشد: زمان ادای شهادتشاهد شرعي در  -411ماده 

 ؛نفع نهودن در موضوعذي -ج؛    طهارت مولد -ث؛   عدالت -ت؛    ايمان -پ؛   عقل -ب؛    بلوغ -الف

 ولگرد نهودن -خ؛    عدم اشتغال به تكدي -ح؛    نداشتن خصومت با طرفين يا يكي از آنها -چ

 شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود. -4تبصره 

 شود. مورد خصومت باشد، پذيرفته مي به نفع طر در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد  -2تبصره 

                                                           
 اصل ک ایت واحس بوهن اقرا . - 5
 مسموع ن ست. - 1
 حج ت: یعیی قابل ت اتتیاه. - 3
 تقوط هل ل: از هل ل به اما ه. - 6
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 4.بوده باشد تحمل شهادت نیز در حال افاقه شود مشروط برآنكه شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي -414ماده 

برسلد،   بلیوغ بله سلن    زمان ادای شهادتهرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در  -413ماده 

 شهادت او معتهر است.

شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشكار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتهلر نيسلت مگلر آنكله      -442ماده 

 ضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.قا

 

دهلد، اهلل معصليت نهاشلد.     عادل كسي است كه در نار قاضي يا شخصي كه بر عدالت وي گواهي مي -444ماده 

احیراز  تا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد  یاشهادت شخصي كه اشتهار به فسق داشته باشد، مرتكب گناه كهيره شود 

 شود. در اعمال او و اطمينان از صالحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي تغییر

 

ها در شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت وحدت موضوعدر شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود،  -442ماده

ت موضوع را وحد یاها موجب تعارض شود و يكسان باشد. هرگاه اختالف مفاد شهادت خصوصیات مؤثر در اثبات جرم

 شود. مخدوش كند، شهادت شرعي محسوب نمي

 

 باشد، اداء شود.متعار  و از طريق  حسیبه نحوي كه مستند به امور  یقینشهادت بايد از روي قطع و  -449ماده 

 

شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قهيل اشاره واقع شود و در هر صلورت   -441ماده 

 روشن و بدون ابهام باشد. بايد

 2در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يك معتهر نيست. -441ماده 

 

تصويري زنده و يا ضهط شلده، بلا    -باشد، گواهي به صورت مكتوب، صوتي متعذرچنانچه حضور شاهد  -441ماده 

 است. معتهر، احراز شرایط و صحت انتساب

                                                           
 زمان اهای شااهت.هم زمان تحمل و هم  - 5
 السل الن اذا تعا ضا تساقطا. - 1
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ن و امارات بر خلالف  يهرگاه قرا 4علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد.در شهادت شرعي نهايد  -441ماده 

دهد و در صورتي كله بله خلالف واقلع بلودن      مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي الزم را انجام مي

 شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتهر نيست.

 

نموده و يا به علت غيهت، بيماري  فوتشهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتهر است كه شاهد اصلي  -444ماده 

 باشد. حضور وی متعذرو امثال آن، 

 شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.  -4تبصره 

 شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتهر نيست. -2تبصره 

شود لكن قصاص، ديه و ضلمان ملالي بلا آن     موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثهات نمي ميجرا -443ماده 

 قابل اثهات است.

وسيله شهود فرع و پيش از صدور رأي، منكر شهادت در صورتي كه شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به -432ماده 

 صدور حكم، اثري مترتب نيست. شود اما بر انكار پس از شود، گواهي شهود فرع از اعتهار ساقط مي

 

كه قلانون   فقدان یكی از شرایطیشاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عهارت از شهادت بر  -434ماده 

 مذكور براي شاهد شرعي است. وجود شرایطبراي شاهد شرعي مقرر كرده است و تعديل شاهد عهارت از شهادت بر 

 تعديل شهود را به طرفين اعالم كند. قاضي مكلف است حق جرح و -432ماده 

شلهادت معللوم    2به عمل آيد مگر آنكه موجهات جرح پس از پیش از ادای شهادتجرح شاهد شرعي بايد  -439ماده 

آيد و در هر حال دادگاه مكلف است به موضوع جرح، شود. در اين صورت، جرح تا پيش از صدور حكم به عمل مي

 رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

تواند بلراي اثهلات آن    در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صالحيت شاهد مي -431ماده 

 دليل اقامه كند.
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كنلد  به تعديل يلا جلرح، كفايلت ملي     گواهی مطلق وذکر اسباب آن الزم نیست در اثهات جرح يا تعديل شاهد،  -431ماده 

 مشروط بر آنكه شاهد داراي شرايط شرعي باشد.

در اثهات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن الزم است و حسن ظاهر بله تنهلايي بلراي احلراز      -تبصره

 عدالت كافي نيست.

 4.هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثهات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد از اعتهار ساقط است -431ماده 

پذيرد و در غير اين معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را ميهرگاه دادگاه، شهود  -431ماده 

كند و اگر از وضعيت آنها اطالع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي

كند خاذ تصميم ميرسيدگي را متوقف و پس از آن، حسب مورد، ات نباید بیش از ده روز طول بكشد،كشف وضعيت كه 

 مگر اينكه به نار قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نهاشد.

 

و اعلاده شلهادت    2شود رجوع از شهادت شرعي، قهل از اجراي مجازات موجب سلب اعتهار شهادت مي -434ماده 

 پس از رجوع از آن، مسموع نيست.

مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه كه با چهار شلاهد  م، دو شاهد مرد است ينصاب شهادت در كليه جرا -433ماده 

گردد. براي اثهات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تهعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي  مرد اثهات مي

است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است. در اين ملورد  

شود. جنايات موجب ديه با شهادت يلك   اه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق، ثابت ميهرگ

 شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثهات است.

 

شلود   عملي را كه زنا يا لواط با آن محقلق ملي   9خصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري در -222ماده

ادت مستند به مشاهده نهاشد و همچنين در صورتي كه شلهود بله علدد الزم نرسلند شلهادت      ديده باشد و هرگاه شه

 شود و موجب حد است. درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي

                                                           
 السل الن اذا تعا ضا تساقطا. - 5
  جوع از شااهت مسموع اتت. اما اعاهه مسموع ن ست. - 1
 مباهی حسی. - 3



   131 
 

 فصل چهارم ـ سوگند

 كننده سوگند است.ردادن خداوند بر درستي گفتار ادا سوگند عهارت از گواه قرا -224ماده 

 بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.كننده سوگند ادا  -222ماده  

شود و  خداوند متعال به ساير زبانها اداسوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله واهلل، باهلل، تاهلل يا نام  -229ماده 

د آنهلا  سوگند، دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان، مكان، الفاظ و ماننل  كنندهادا در صورت نياز به تغليظ و قهول 

 مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال تفاوتي وجود ندارد.، بين مسلمان و غيردر هر صورتد. كنتعيين مي

 شود. ام باشد و از روي قطع و يقين اداسوگند بايد مطابق با ادعا، صريح در مقصود و بدون هرگونه ابه -221ماده 

 شود. اي كه روشن در مقصود باشد، اداتعذر، با نوشتن يا اشارهسوگند بايد با لفظ باشد و در صورت  -221ماده 

شنا نهاشلد و يلا ادا   كند، آدر مواردي كه اشاره، مفهوم نهاشد يا قاضي به زبان شخصي كه سوگند ياد مي -221ماده 

 كند.وسيله مترجم يا متخصص امر، مراد وي را كشف مي كننده سوگند قادر به تكلم نهاشد، دادگاه به

 مؤثر است. قائم مقام آنهاو  طرفین دعوینسهت به فقط سوگند  -221اده م

و ضلرر و زيلان ناشلي از     4ارش شود لكن قصلاص، ديله،   تعزيرات با سوگند نفي يا اثهات نمي حدود و -224ماده 

 گردد. م، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثهات مييجرا

 

هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي كه مقصود از آن ملال اسلت ماننلد جنايلت      -223ماده 

تواند بلا معرفلي يلك     نهاشد، وي مي 2بینه شرعیعمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امكان اقامه   ي و شههيخطا

 مالي اثهات كند.شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يك سوگند، ادعاي خود را فقط از جنهه 

دهد و سپس سلوگند توسلط ملدعي اداء    واجد شرايط شهادت مي ابتداء شاهددر موارد مذكور در اين ماده،  -تبصره

 9شود. مي
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سوگند فاقد شرايط قانوني بوده اسلت، بله سلوگند مزبلور      اداءكنندههرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و يا  -242ماده 

 شود. ترتيب اثر داده نمي

 ـ علم قاضی فصل پنجم

شود. در مواردي كه  در امري است كه نزد وي مطرح مي مستندات بیّنعلم قاضي عهارت از يقين حاصل از  -244ماده 

 در حكیم قیید  طور صريح  ن و امارات بيّن مستند علم خود را بهيمستند حكم، علم قاضي است، وي موظف است قرا

 كند.

ن يينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرامواردي از قهيل ناريه كارشناس، معا -تبصره

كه نوعاً موجلب   4تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنهاطي باشند مي آور نوعاً علمو امارات كه 

 تواند مالك صدور حكم باشد. شود، نمي يقين قاضي نمي

 

علم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي  اگر در تعارض باشددر صورتي كه علم قاضي با ادله قانوني ديگر  -242ماده 

چنانچه براي قاضي عللم   2كند.معتهر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي

 شود. مي حاصل نشود، ادله قانوني معتهر است و بر اساس آنها رأي صادر

سامه و سوگند مقدم است. همچنلين شلهادت   در تعارض ساير ادله با يكديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قَ -249ماده 

 سامه و سوگند تقدم دارد.شرعي بر قَ

 

 «قانون مجازات، تدریس نشدند. 241 الی  241 وادم»

 بخش ششم ـ مسائل متفرقه

ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجلود  مجرم بايد مالي را كه در اثر  -241ماده 

نهاشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحهش رد كنلد و از عهلده خسلارات وارده نيلز     

ي بر آن ي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصيبرآيد. هرگاه از حيث جزا

 مقدم است.
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بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شلده   4-241ماده 

را كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حلين ارتكلاب، اسلتعمال و يلا بلراي اسلتعمال       

مورد، مسترد، ضهط يا معدوم شود. درمورد ضهط، دادگاه تكليف اموال اختصاص داده شده است تعيين كند تا حسب 

كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضلاي  و اشياء را تعيين مي

 نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذكور را صادر نمايد:ذي

 قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي الزم نهاشد. وجود تمام يا -الف

 اشياء و اموال، بالمعارض باشد. -ب

 جزء اشياء و اموالي نهاشد كه بايد ضهط يا معدوم گردد. -پ

ي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مهني بر محكوميت يا برائلت  يدر كليه امور جزا

موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين  يا

ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مهني بر استرداد، ضهط يا معدوم شدن آن صلادر  

 نمايد.

تواند از تصميم آنان راجع بله اشلياء و املوال     يا قرار يا حكم دادگاه ميمتضرر از قرار بازپرس يا دادستان  -4تبصره 

مذكور در اين ماده شكايت كند و طهق مقررات در دادگاههاي جزائي شكايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنار 

 ي قابل شكايت نهاشد.ينمايد هرچند قرار يا حكم دادگاه نسهت به امر جزا

آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا كسر فلاحش قيملت آن    مالي كه نگهداري -2تبصره 

الفساد حسب مورد به دسلتور  گردد و حفظ مال هم براي دادرسي الزم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع مي

عنلوان  ق دادگستري بهشود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندو دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي

 گردد. امانت نگهداري مي

 

 

 

 
 

االجلراء  اي است كه تا شش ماه از تلاريخ الزم نامهاجراي احكام حدود، قصاص و تعزيرات براساس آيين -241ماده 

 شود. يه تهيه، تصويب و ابالغ ميييس قوه قضايشدن اين قانون توسط ر
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