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( صالحیت 1

 سرزمینی

 ویژگی

 کلیه اشخاص )ایرانی یا غیرایرانی( مرتکب جرم

 در قلمرو حاکمیت )داخل ایران( محل وقوع جرم

 ینزمی

 هوایی

 دریایی

 هرگاه
 (قسمتی از جرم )بخشی از عملیات عنصر مادی جرم نه مقدمات جرم

 در حکم جرم واقع شده در ایران است.,ی آن در قلمرو حاکمیت ایران رخ دهد یا نتیجه

 استثنائات  

اصل صالحیت 

 شناور

 مصونیت سیاسی نمایندگان سیاسی کشور خارجی مصونیت

کابی در  جرایم ارت

 کشتی در خاک ایران

 مطلقاً در صالحیت کشور صاحب پرچم است جنگی

 غیر جنگی

چه فرمانده کشتی یا نماینده دیپلماتیک یا  نچنا -3

 کنسولی دولت صاحب پرچم تقاضای کمک ورسیدگی کند.

شرط زیر و اگر در خاک ایران   4در صورت وجود یکی از 

لح به رسیدگی های ایرانی صاجرم محقق شود دادگاه

 .باشندمی

 ات و عواقب جرم متوجه ایران شود.چنانچه اثر -1

و امنیت    عمومی چنانچه جرم ارتکابی مخل نظم  -2

 باشد. داخلی دریای سرزمینی

 

چنانچه رسیدگی و تعقیب برای مبارزه با مواد مخدر و   -4

 گردان ضروری باشد.روان

جرایم ارتکابی  

 در هواپیما

 در صالحیت کشور صاحب پرچم است مطلقاً جنگی

قلمروی اجرای  

 قانون در مکان
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 ویژگی

جرایم ارتکابی  

 در هواپیما

 جنگیغیر

 (  دادگاه محلی صالح به رسیدگی است که:4

های ایران صالح به رسیدگی در صورت وجود یکی از سه شرط, دادگاه

 جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. -1 هستند.

 دیده تبعه ایران باشد.متهم یا بزه _2

 هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید. -3

 هواپیما در آنجا فرود آمد.  

ی  در مورد جرمی که تبعه

خارجی در داخل هواپیمای  

ایرانی در صالحیت ایران 

مرتکب جرم شود متهم در ایران 

رم  ج دستگیر یا به علت ارتکاب

های ایران اهدادگ  ,متعهد شود

 صالح به رسیدگی هستند.

 

یا دادگاه محلی که متهم  

 در آنجا دستگیر شود.

 

اصل صالحیت 

 شناور

استثنائ

 ات

صالحیت 

 سرزمینی

( صالحیت واقعی یا  2

 حمایتی یا حفاظتی

 خارج از ایران   محل وقوع جرم

 ایرانی یا غیرایرانی   مرتکب جرم

 ق.م در قوانین خاص 5ا شده در م منافع ملی ایران احص دیدهبزه

 پذیر استامکان امکان محاکمه غیابی

امکان محاکمه مجدد و  

محاسبه مجازات اجرا  

 شده

در صالالالحیت واقعی امکان محاکمه مجدد 

وجود دارد و محالاسالالبه و کسالالر مجازات  

تعزیری اعمال می شالالود. در خارج ایران 

قالاعالده منع مجالازات مفالالاعی رعایت    

 شود. می

صالحیت واقعی, مجرمیت متقابل شرط  در 

 نیست.

 عدم شرط مجرمیت متقابل

 شود.شود و شامل معاونین و شروع به جرم نمیصالحیت واقعی تنها شامل مباشرت می

 شود.ای و جرم تبانی علیه کشور نوعی جرم علیه امنیت است و مشمول صالحیت واقعی میجرم جاسوسی و رایانه

قلمروی اجرای  

 در مکانقانون 
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قلمروی اجرای  

 قانون در مکان
( صالحیت 2

واقعی یا 

حمایتی یا 

 حفاظتی

 

 اقدام علیه نظام امنیت داخلی یا خارجی تمامیت ارضی یا استقالل نظام ایران

 قوانین خاص
قانون مبارزه با تامین مالی 

 تروریسم
 قاچاق انسان

 تبعه ایرانی و غیرایرانی

 تبعه ایرانی

 جاسکناس رای

 یا اسناد تعهدآور بانکی از طرف دولت  نه خصوصی

 های خصوصیجعل اسناد خزانه از طرف دولت نه شرکت

 و اوراق مشارکت صادر شده یا تفمین شده از طرف دولت نه خصوصی

 یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل یهته

 جعل

 آراء مراجع قفایی

 یا غیرقفاییهای سایر مراجع قفایی اجراییه
 عدم شرط مجرمیت متقابل

 یا سایر مراجع قانونی مثل اداره ثبت

 مهر ال امفاء ال حکم ال فرمان  یا دستخط:

 رسمی

 رهبری رسمی یا غیررسمی

 رئیس جمهور

 رئیس قوه قفائیه

رئیس و نمایندگان مجلس شورای  

 رئیس مجلس خبرگان اسالمی اساسالمی اسلمی

ور )نه قفات( رئیس دیوان عالی کش

 دادستان کل کشور کشور

 رئیس و اعفای مجمع تشخیص مصلحت نظام                      

 وزرا یا معاونان رئیس جمهور) نه مشاوران(

( صالحیت 3

 شخص فعال

 خارج از ایران   محل وقوع جرم

 مرتکب جرم

 ایرانی

 دیده هر دو ایرانی باشند مشمول اصل صالحیت شخصی فعال است.هکار و بزدر موردی که جرمی در خارج از ایران اتفاق افتاده بزه

  های خارجی شود. تبعهکننده مسترد نمیمجرم ایرانی تحت هیچ شالرایطی به کشور درخواست

باشند طبق قانون ایران در موارد وقوع جرم به  که در خدمت دولت ایران در خارج مرتکب جرم شده

 محاکمه و مجازات در ایران است.ی او , قابل سبب شغل و وظیفه
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 شرط مجرمیت متقابل وجود ندارد.

در جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی وجود دارد و در جرایم )حد وقصاص( غیرمنصوص شرعی و دیه وجود ندارد. مرتکب جرم محاکمه و  

 شود و در حد و تقاص نیز وجود ندارد.مجازات می

3 )

صالحیت  

شخصی 

 فعال
 به موجب قانون ایران جرم باشد. رفتار ارتکابی

از جرایم تعزیری باشد و متهم در محل وقوع جرم محاکمه 

 و تبرئه نشده باشد.

ی او اجرا یا در صالورت محکومیت مجازات کالً یا بعفاً درباره 

 نشده باشد.

 مرتکب در ایران یافت شود یا به ایران اعاده شود.

الحیت امکان محاکمه غیابی وجود ندارد. )در ص

 شخصی امکان محاکمه مجدد اصوالً وجود ندارد.(

 مشروط به اینکه:

( صالحیت 4

 شخصی منفعل

 خارج از ایران محل وقوع جرم

 غیرایرانی مرتکب جرم

 ایرانی دیدهبزه

 شود.شامل جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی می

 شود.شامل تعزیر منصوص شرعی و دیه و حد و قصاص نمی

 حاکمه غیابی وجود ندارد.امکان م

 شرط مجرمیت متقابل فقط در جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی وجود دارد.

 رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.

متهم در جرایم تعزیری در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده و یا  

 امکان محاکمه مجدد اصوالً وجود ندارد مگر: مشروط به اینکه ی او اجرا نشده باشد.ارهدر صورت محکومیت مجازات او کالً یا بعفاً درب

قلمروی اجرای  

 قانون در مکان

رایم  جمعتبر نیست به تعیین کیفر اقدام کند و در سایر  وی که می یافتالاسدر مورد حدودی که در قانون ذکر نشده مثل ارتداد قاضی باید با مراجعه به منابع معتبر 

 چنین حقی ندارد.

اصل قانونی بودن  

 هاجرم و مجازات
 تفسیر مفیق قوانیننتایج 

 تبرئه در حال شک  

  یتراشی به وسیلهمنع دلیل

 قیاس
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات )نه اقدام تامینی تربیتی( تعیین شده است, جرم محسوب 

 شود.می
 مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی  و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد.حکم به 
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 عناصر جرم

اصل قانونی بودن  

 هاجرم و مجازات

ه تا قابل مجازات باشد. اصل  ق.م.ا به این معنی که رفتار ارتکابی باید به موجب قانون جرم شد 12و  2طبق م  عنصر قانونی

 ق.ا 167

 عنصر معنوی
 شود و اما سوء نیت عام وجود دارد.مباالتی( مرتکب حاصل میاحتیاطی یا بیجرمی  به دادن تقصیر )بی جرم غیرعمدی  

جرایم مقید به نتیجه هسالالتند یعنی نیازمند سالالوء نیت خاص نیسالالتند یعنی هدف تحقق رفتار مادی و 

شالود مثل جرم صدور چک پرداخت  گذار شالرط دانسالتهم محقق می  ای که قانونحاصالل شالدن نتیجه  

 نشدنی.

 جرم دارای هدف  

 جرم عمدی  

 نیت خاص سوء نیت عام + سوء

باشد. اصل براین است که  ای از فعلش میدهد و خواستار تحقق نتیجهجرمی که مرتکب با علم واراده انجام می

 شود.جرایم فقط به طور عمدی واقع می

 عنصر مادی از لحاظ

 نوع رفتار 

 فعل

 ترک فعل

افتد اگر در موردی با ترک فعل محقق شود جرم  فعل ناشی از ترک فعل: جرمی که غالباً با فعل اتفاق می

 فعل ناشی از ترک فعل است.

ده  بو حالت: گاهی رفتار خاصی مورد حکم قانون قرار نگرفته بلکه وجود حالتی خاص مشمول حکم قانون

 مثل ولگردی و اعتیاد.

 مشاهده

 مشهود

 غیرمشهود

لحاظ مسیر  از 

 ارتکابی مجرمانه

 

عنصر مادی  

 جرم
 بهرهاقدامات مجرمانه بی

 جرم تام
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 هزمانی است که مرتکب فعل مادی الزم برای ارتکاب جرم را انجام داد جرم عقیم

است و منطقاً هم امکان تحقق نتیجه وجود داشته است ولی به دالیلی 

 نظیر عدم مهارت مرتکب با دخالت عوامل خارجی جرم محقق نشد.

 

 ساده

از لحاظ  

کیفیت 

رفتار 

 مجرمانه

 آنی

 مستمر

 به عادت

 مرکب

در قانون با یک فعل اتفاق   جرمی که برای تحقق آن, انجام یک فعل برای یک بار کافی است. یعنی

 رفتار مثل قتلم سرقت

دهنده  جرمی که اجزای تشکیل

 شود.آن در یک لحظه محقق می

تابع قانون زمان وقوع جرم  

 است.

دهنده  جرمی که اجزای تشکیل

شود آن درطول زمان تکرار می

 مثل تصرف عدوانی ترک انفاق

 

تابع قانون الحق حتی 

 اگر شدیدتر باشد.

حیت دادگاهی که جرم  در صال

 در قلمرو آن ارتکاب یافته باشد.

هالایی کالاله جرم در  هماله دادگالاه  

قلمروی آن اسالالتمرا یافته صالالالح 

هستند و تقدم با دادگاهی است که 

 زودتر شروع به رسیدگی کرده.

جرمی که باید یک رفتار مشابه 

چنالد بار) حداقل دوبار( تکرار  

 شود تا جرم محقق شود.

 
تحقق آن  جالالرمی کالاله برای

انجام چند فعل متعارف شرط 

 است  مثل کالهبرداری .

تابع قانون حاکم به لحظه تکرار 

دهنده جرم  آخرین رفتار تشکیل

 باشد ولو شدیدتر باشد.می

دادگاهی که فعل مکرر در 

قلمروی آن ارتکاب یافته  

 باشد.

اجزای اخیر عنصر مادی در  

زمان حکومت قانون جدید  

 باشد.

هایی که یکی از  ههمه دادگا

افعال در قلمروی آن ارتکاب  

 یافتند.

 عناصر جرم

اصل قانونی بودن  

 هاجرم و مجازات

 جرم ناتمام

عنصر مادی  

 جرم

 لحاظ مسیراز 

 ارتکابی مجرمانه 

 

  یکه برا یماد اتیاست که مرتکب نتواند عمل یزمان شروع به جرم

 .تحقق جرم الزم است را به طور کامل انجام دهد

تحقق جرم را انجام داده   یالزم برا یکه مرتکب فعل ماد یزمان جرم محال

 جهیمنطقاً افعال تحقق نت یدر زمان وقوع فعل مادا است ام

  ای یماد ای یجهات قانون عدم امکان به نیوجود نداشته است. ا

 است. یموضوع
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اصل قانونی بودن  

 هاجرم و مجازات

 نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات  

که یقین دارد بسنده کند و در موارد شک در جرم بودن قاضی باید در جرم دانستن رفتارها به میزانی  تفسیر مفیق

 عملی فرض را بر مجرم نبودن بگذارد.

 ممنوعیت قیاس در قوانین جزایی

تواند رفتاری را که در قانون برای آن مجازات تعیین نشده را به استناد این  قاضی نمی

 ات کند.  که علت آن با رفتاری که برای آن مجازات تعیین شده مشترک است مجاز

 مگر قیاس و یا تفسیر موسع به مساعد به حال متهم باشد, جایز است.

 عطی به ماسبق نشدن قوانین

 شوند.آیین دادرسی کیفری عطی به ماسبق می

 

 تمسکی

ند. شوقوانین تعزیری غیرمنصوص شرعی عطی به ماسبق نمی

 )مقرارات دولتی و قطعات(
 شوند.ص شرعی عطی به ماسبق میحدود و قصاص و دیه و تعزیرات منصو

 

 ماهوی

  :ینکته تست

  دتریاگر مجازات آن شد یاست حت دیمطلقاً تابع قانون جد باشد دیقانون جد تیآغاز و در زمان حاکم میمستمر در زمان حکومت قانون قد میاگر جرا (1

 .باشد

است چه قانون   دیمطلقا مشمول قانون جد یاستمرار داشته باشد جرم ارتکابرفتار مرتکب  ,دیقانون جد بیکه پس از تصو یمستمر در صورت میدر جرا (2

 .دتریباشد چه شد ترییخف دیجد

  میها از جرادر رسانه تیانتشار حکم محکوم رایاست ز یاریها اختدر رسانه تیحکم محکومانتشار در مورد  است که  شده ۸درجه  یریالی مرتکب جرم تعز (3

  .و قابل اعمال است باشدیدادگاه م اریدر اخت ۸تا  1درجه  میاست که در جرا یلیتکم

 انسان,قاچاق  اگر البته باشدیم رانیا یهادادگاه تیو در صالح ستین قیو تعو قیقابل تعل ( قاچاق انسان به طور مطلق چه عمده باشد و چه نباشد مطلقا4ً

 باشد. یرانیا

ه موارد ک ایننیست و سایر جرایم مربوط به  و تعویق سالح و مهمات فقط قاچاق عمده قابل تعلیق, و روانگردان در بقیه جرایم مشروبات الکلی و مواد مخدر ( 5

 .باشدشرایط قابل تعلیق و تعویق می رقاچاق آنها عمده نباشد و جرایمی نظیر حمل و نگهداری مواد مخدر و یا سالح در صورت وجود سای
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  :ینکته تست

ه شود اعاد رانیبه ا ایشد  افتی رانیکه الی در ا یدر صورت رانیدادگاه ا ,کندیبه عنی م یزنا یرانیزن ا کیبا  ونانیدر کشور  است ونانیی که تبعه کشور ( ال6

  میجرا هیران در کلیاعاده شدن به ا ایشدن و  افتیشرط  یول ستیمنفعل ن تیصالح طیشرا ریبه وجود سا یازیکند و ن یدگیبه جرم الی رس تواندیم

  .منفعل و فعال وجود دارد تیصالح

از سه سال   دینبا ینقد یو در هر حال مدت بازداشت بدل از جزا ستین شتریآن جرم ب یحداکثر مدت حبس مقرر در قانون برا ینقد یبازداشت بدل از جزا (7

  .تجاوز کند

مشروط کند   یصدور حکم آزاد یاز دادگاه صادرکننده حکم تقاضا تواندیاحکام موظی است و دادستان م یاجرا یمشروط قاض یآزاد طی( در صورت وجود شرا۸

 .محکوم وجود ندارد  یبرا یحق نیاما چن

  ,یدادگاه صادرکننده حکم قطع. شودیم دیینظر تا دیتجد دادگاهدر  ناًیع یکه را یاست و در موارد یماده دادگاه صادرکننده حکم قطع نیمنظور از دادگاه در ا    

 نظر است. دیجددادگاه ت

 جرم مستمر است. یرقانونیال ترک انفاق بازداشت غ یانتظام یرویال استفاده از لباس ن یمال مسروقه ال تصرف عدوان اخفای( 9

  .است یقتل و سرقت جرم ساده و آن( 10        

 جرم مرکب است. گانهیجاسوس به کشور ب یجذب و معرف ییال شناسا ی( جرم کالهبردار11        

مروی اجرای  قل

 قانون در مکان

 د.شوقوانینی که نسبت به جرایم سابق فورا اجرا می
 تا قبل از صدور حکم قطعی قوانین مربوط به شیوه دادرسی

 یتا قبل از صدور حکم قطع تیو صالح یقفائ التیمربوط به تشک نیقوان

مربوط به ادله اثبات   نیقوان

 دعوا

 ائت(رنه ب) تیمحکومحکم  یاز اجرا شیتا پ

 یتا قبل از صدور حکم قطع مربوط به مرور زمان نیقوان

 .شوندیبه ماسبق م عطی ییجزا نیقوان یصوص شرعنم راتیو تعز اتید -قصاص -حدود -یدر مقرارات و احکام اله

الحق مجازات   نیاگر قوان ی)حت شودیخاص وضع شده اعمال نم نیموارد مع ایو  نیمدت مع یکه برا نیمقررات فوق در مورد قوان استثناء

 .قانون الحق حیکند.( مگر به تصر حیکرده باشد مگر قانون خالف آن را تصر وضع یترییخف

 قوانین جزایی

 ها است.از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات
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قلمروی اجرای  

 مانزقانون در 

 جزاییقوانین 

 نکته

گیری نسالالبت به موضالالوع دادگاه صالالادرکننده حکم قطعی دانسالالته شالالده  اگر از پرونده  در تمام مواردی که در قانون مرجع تصالالمیم

 شود حتی اگر رای بدوی را عیناً تایید کند.تجدیدنظرخواهی شود دادگاه تجدیدنظر ,دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می

وان رای صادرکرده , دادگاه صادرکننده حکم قطعی  شود دادگاهی که قبل از دی کشور ابرامضمناً در مواردی که رای در دیوان عالی 

قاضی اجرای احکام موظی است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصالح   است.

 .آن را طبق قانون جدید درخواست کند

 تواند از دادگاه صادرکنند حکم تقاضای تخفیی کند.محکوم نیز می

 ننده حکم موظی است با لحاظ قانون الحق مجازت قبلی را کاهش دهد.دادگاه صادرک

مبنی بر  

مقررات و اقدامات   تخفیی

دولت تعزیرات  

غیر منصوص  

شرعی عطی  

شوند.  ماسبق نمی

 مگر

 در صورت

تصویب قانون   

 جدید

 شود.اگر مجازات اجرا نشده باشده دیگر اجرا نمی

  شودنسبت به جرایم سابق اعمال می

 شود. قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای احکامجرای مجازات متوقی میا

 . شودیاجرا نم یلیو تکم یو تبع یمجازات اصل یعنی یفریاثر ک گونهچیه

 شود.قرار موقوفی تعقیب صادر می

 بعد از صدور حکم قطعی

 قبل از صدور حکم قطعی

 حین اجرای مجازات        

   حکم قبالً اجرا شده باشد

 بینی کرده باشد.قانونی که جهت مشروعیت جدیدی را پیش

 قانونی که مجازات تبعی را به مجازات تکمیلی تبدیل کند.

 کند.بینی میقانونی که اسباب اباحه جدیدی را پیش

 99های تعزیری سال اصالحات قانون جدید کاهش حبس

 حداکثر مجازات را پایین بیاورد.   قانونی که حداقل مجازات را افزایش دهد ولی در عین حال

 بینی کند.شقانونی که به جای مجازات اقدام تامینی و تربیتی پی

 

 یا حذف کند. یر  مشدده را بکاهدذقانونی که معا

 قانونی که مدت تحت نظر قرار دادن متهمان را کاهش دهد.  

 .گذشت تبدیل کنندخصوصی, جرم غیرقابل گذشت را به جرم قابلشاکی  با منوط کردن تعقیب کیفری در یک جرم به شکایتقانونی که 

 

 و یا مخففه باشد. کنندهیر معافمعاذکه دارای قوانینی 

که   نیقوان

 ترندییخف
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که   نیقوان

 ترندشدید

 قانونی که مدت زمان مرور زمان تعقیب را افزایش دهد.

 را کاهش دهد. قانونی که حداکثر مجازات را افزایش دهد و حداقل مجازات

 قانونی که مدت اعتراض به قرار تعقیب را افزایش دهد.

 ی صدور قرار مناسب افزایش دهد.قانونی که مدت زمان اعالم عقیده بازپرس را درباره

ا شرط  ر یخاص زهیگذار انگربه قانوناحمورد م کیباشد و در  ییاز جهات خف تواندیم که یریتعز میدر تحقق جرم ندارد مگر در جرا یریاصوالً تاث زهیانگنکته: 

 .شودیمحقق م ابدیارتکاب  زهیکه با آن انگ یفقط در صورت مو جر داندیتحقق جرم م

سه عنصر همزمان وجود داشته  یارتکاب همه یدر لحظه یعنیداشته باشد وجود تقارن  دیبا یو روان یو ماد یتحقق جرم عالوه بر سه عنصر قانون یبرانکته: 

 .باشد

 ا  . امشودیاتفاق افتاده است م دیقانون جد بیکه قبل از تصو یشامل تمام موارد دینشدن حکم جد ایعطی به ماسبق شدن

اما اگر حکم  .) شودیها نمشامل آن دیکرده باشد قانون جد دایتحقق پ سابقگذار در زمان قانون اگر حکم قانون یفور یدر اجرا

 (.شودیشامل آنها م دینکرده باشد قانون جد دایپگذار در زمان سابق تحقق قانون
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 مربوط به شیوه دادرسی 

 زداقوانین جرم

 قوانین خفیی

 قوانین به مرور زمان

 

 قوانین تفسیری

 قوانین مربوط به ادله اثبات جرم تا پیش از اجرای حکم )محکومیت نه برائت(

 قوانین شکلی

 

 قوانینی که مساعد به نفع متهم است

 ربوط به تشکیالت و صالحیت تا قبل از صدور حکم قطعیم

که عطی   ینیقوان

به ماسبق  

 شوندیم

شرایط استرداد مجرمین  : 1نکته 

 از ایران به دولت تقاضاکننده

به مصالح عمومی   مفرجرم ارتکابی در خارج از قلمروی دولت تقاضاکننده ولی 

 کشور متقاضی باشد.

ی اتباع دولت واقع  سیلهتقاضاکننده به وروی دولت جرم ارتکابی در خارج از قلم 

 شده باشد.

اع  دولت و یا اتب ی اتباع آنتقاضاکننده به وسیله جرم ارتکابی در قلمروی دولت

 دولت دیگر واقع شده باشد.

شخص مورد تقاضا به   ندیبنما یبه علت ارتکاب عمل واحد استرداد مجرمین را یهرگاه چند دولت تقاضا: 2نکته 

 .افتندیمصالح آن کشور ارتکاب  هیعل ایآن دولت  یکه جرم در قلمرو شودیم     میتسل یدولت

  یحکم دادگاه حامل شده باشد اگر از رو اینادرست و تجاوز از قانون  یاجرا رکه در اث یگونه صدمه و خسارت هر        

 .شودیم پرداخت المالتینباشد توسط ب تقصیرعمد و 
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ق.م.ا سال   راتیکتاب پنجم تعز یول یاست نه موقت یشیسال آزما 5مدت  یقانون برا نیاست ا 92مجازات مصوب  قانون: 3نکته 

 .است یدائم 75مصوب 

گاه  ددا تیو... در صالح  نگهداری و حمل –قاچاق  جمله  آن از یهاسازهشیردان و پگناروو مربوط به مواد مخدر  میجرا یتمام: 4نکته

 .انقالب است

و... در   یانقالب است و حمل  و نگهدار دادگاه تیر صالحدقاچاق اسلحه و مهمات  و اقالم و مواد تحت کنترل  فقط اما: 5 نکته

 .ستیدادگاه انقالب ن تیصالح

اصل قانونی بودن  

 جرم و مجازات

 جرم و مجازات

 ای صالح و موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقدر در آن باشد.هحکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طرق دادگاه

 شود.هر رفتاری اعم از فعل یا ترک  فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می

در صورت صدور حکم عمداً یا  

تر  سهواً حکم به مجازات اضافه

 داده شود.

 اگر از روی عمد قاضی باشد
 .شودالمال محکوم میه قصاص یا تعزیر و بازگرداندن دیه به بیتقاضی ب

 شود.المال پرداخت میدیه از بیت

اگر از روی تقصیر قاضی  

 باشد

 شود.المال پرداخت میدیه از بیت

 شود.المال محکوم میقاضی به  بازگرداندن دیه به بیت

 شود.المال پرداخت میدیه از بیت

 اشد و مرتکب تقصیر نشده باشداگر قاضی عامد نب

 فرقی بین حد و قصاص و تعزیر نیست.

 

 گردد.مامور اجرای حکم قصاص تعزیر می اگر عمل ارتکابی از عمد مامور اجرای حکم باشد  

آسیب اضافی به محکوم  

علیه در مرحله اجرای  

 حکم

 ی حکم باشداگر عکل ارتکابی از تقصیر مامور اجرا شود.به پرداخت دیه محکوم می

 اگر آسیب اضافی مستند به محکوم علیه باشد   دیه منتفی است.
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 هاانواع مجازات

اصل قانونی بودن  

 جرم و مجازات

آسیب اضافی به  

محکوم علیه در  

 مرحله اجرای حکم

 هیچ یک از حاالت فوق نباشد .
 جرم و مجازات

 مجازات را بنماید نه اعاده دادرسی.تواند در محکوم علیه تخفیی مجازات جرم به موجب قانون الحق تخفیی یا می

 مجازات اصلی

 حدود

 حد مجازاتی است که نوع میزان و کیفیت آن در شرع مقدس تعین شده است.

 در حدود فقط مباشرت وجود دارد و معاونت و شروع به جرم وجود ندارد.

 انواع  

 قوادی = بغی

 النبیزنا = سب

 لواط = قذف 

تفخیز = مصرف  

 احقه =محاربهمس *قذف

 

 سرقت حدی

 جنایت بر تمامیت جسمانی اشخاص –اعفا و منافع  -جنایت عمدی بر نفس  

 اصل براین است که مجازات جرایم عمدی قصاص است مگر در موارد استثناء

 قصاص

 غیرمقدر

 دیه

 مقدر میزان آن در قانون تعیین شده.

 که میزان آن در قانون تعیین نشده.

 
شود  ه موجب قانون در مصادره ارتکاب مجرمات شرعی و نقض  مقررات حکومتی تعیین  و اعمال میب تعزیر

 منصوص غیر شرعی( -)منصوص شرعی 

 تبعی

محکومیت قطعی کیفری در جرام عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر محکوم از حقوق اجتماعی به  

 شود.عنوان مجازات تبعی محکوم می

 732رمز        
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 جرم و مجازات

 انواع  

 هامجازات

 تکمیلی

 شود.ها و به موجب قانون و اختیار مقام قفایی به مجازات اصلی اضافه میهایی که با هدف تکمیل بازدارندگی مجازاتمجازات

 (36ل آن کرده است .)طبق تبصره ماده گذار مقام قفایی را موظی به اعماهایی که قانوناجباری: مجازات

 اختیاری: در اختیار مقام قفایی است.

 ۸تا 1در جرایم حد و قصاص و تعزیه درجه 

 مسئولیت

 مجازات

 اصل شخصی کردن

یعنی فقط شخصی که جرمی را انجام داده است مجازات شود نه  

 دیگران.

 استثنائات

ر صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسئول اعمال  مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها د

 دیگری باشد.

 یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری مرتکب تقصیر شود. 

 مسئول پرداخت دیه است. عاقلهدر برخی موارد 

شود به عهده مدیر مسئول است ولی نافی  مسئولیت مقاالت و مطالبی که در نشریه منتشر می

 به موجب قوانین خاص ویسنده و سایر افرادی که در ارتکاب جرم دخیل بودند نیست.مسئولیت ن

اگر کار فرما یا مسئولین واحدهای مربوطه دستورالعمل شورای عالی حفاظت و بهداشت را رعایت 

ای رخ دهد, شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر  نکنند و در اثر عدم رعایت این مقررات حادثه

 حقوقی مسئول است.کیفری و 

 در تمام جرایم حد و قصاص و دیات و تعزیرات جاری است.

 در صورت فوت محکوم
 شود.جزای نقدی ساقط می

 اما دیه از اموال وی قابل وصول است.

اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده حقوقی  

 شود.منافع آن مرتکب جرم شود. البته نافی مسئولیت شخص حقیقی نمی به نام یا در راستای

 مسئولیت کیفری شخصی است.

 جبران, نه خسارت مالی است و نه مجازات بلکه یک نهاد حقوقی مستقل است. دیه 

 

 مجازاتی است که قانونگذار برای ارتکاب جرم تعیین کرده. قانونی
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 مسئولیت

 مجازات

قفایی

 ی

 دهد.تی است که قاضی به آن حکم میمجازا

 تعزیرات منصوص شرعی  

 1375تعزیرات حکومتی 
 تعزیرات

 معین

 غیرمعین

 اصل فردی کردن  

ها ثابت نبوده بلکه دارای حداقل و حداکثر است و قاضی مجازات هر کس را به تناسب شخصیت ,  اصل فردی بودن مجازات یعنی مجازات

 کند.مجازات بر وی و... در جرم و مجازات تعیین می سابقه , احتمال اثرگذاری

 های تعزیری وجود دارد.تفاد درمجازات

 ودشمقررات تخفیی یا تعلیق یا سقوط به موجب قانون و با توجه موارد مذکور اعمال می

انگیره مرتکب و  

ایج ی نقض وظیفاله و نت شالالیوه ارتکالاب جرم گسالالترده وضعیت ذهنی و روانی  

 بارزیان

اقدامات پس از ارتکاب  

سالالوابق و وضالالعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و  جرم

 تاثیر تعزیر بر وی

مسئولیت کیفری  

 اشخاص حقوقی

 توان شخص حقوقی را به جزای نقدی محکوم کرد که مجازات جرم ارتباطی برای شخص حقیقی نیز در قانون جزای نقدی باشد.زمانی می

 عدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود. در صورت

ای به نام شخص حقوقی چنانچه جرایم رایانه

و در راسالتای منافع آن ارتکاب یابد شخص  

 شود:حقوقی دارای مسوئلیت کیفری می

ای شود.هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه 

وی   در اثر عدم نظارت هرگاه مدیر شخص حقوقی با اطالع مدیر یا

 ای شود.مرتکب جرایم رایانه

  هرگاه یکی از کارمندان شخصی حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر

 ای شود.عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه

ی به ارتکاب جرم  قهرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقو

 .ای اختصاصی یافته باشدرایانه

ای  جرایم رایانه

 اشخاص حقوقی

 مجازات  

 جزای نقدی

 با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی ال میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم

 شود.برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی محکوم می 6تا  3به 

 ای الزامی است و در جرایم شخصی حقوقی ق.م. الزامی است.اعمال جزای نقدی در جرایم رایانه

 یلی موقتتعط
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  ت کیفریمسئولی

 اشخاص حقوقی

 انحالل شخص حقوقی
 ماه( 9ماه تا  1تعطیلی موقت )از 

 سال )مجازات برای شخص حقوقی( 5حداکثر مجازات حبس  و
در صورت تکرار 

تعطیلی موقت از * تا    سال 3تعطیلی موقت یک تا 
  5حداکثر مجازات بیش از 

 سال
 در صورت تکرار انحالل شخص حقوقی

ای جرایم رایانه ت  مجازا

اشخاص 

 حقوقی

شالالخص حقالالوقی در صالالورتی  

مسالالئولیت کیفالالری دارد کالاله  

ی قالالانونی شالالخص  نماینالالده

حقوقی به نالام یالا در راسالتای    

منالالالافع آن مرتکالالالب جالالالرم 

 شود.می

ل چنانچه رابطه علیت بین رفتار شالخص حقوقی و خسالارت وارد شالده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعما   

 مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی خواهد بود.

باله یالک یالا دو مورد از    

هالالای مالالذکور مجالالازات

محکوم میشود و این امر 

مالانع مجالازات شالالخص   

 حقیق نیست.

 ر آن  بابا توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان

 مجازات شخصی حقوقی
  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه ال بطور دائم یا -2

 سال   5حداکثر به مدت 

 مصادره کل اموال -3
 انحالل شخص حقوقی-4
 جزای نقدی -5

 ها  رسانه انتشار حکم محکومیت به وسیله -6

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی بطور دائم یا   -1

 سال 5حداکثر به مدت 

 5دت ممنوعیت از استرداد برخی از اسناد تجاری حداکثر برای م -7

 سال  

 اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی

 

 شود.ها اعمال نمیکنند مجازاتدر مواردی که اعمال حاکمیت می

 شود.ها اعمال میکنند مجازاتدر مواردی که اعمال متصدی می

جرم برای اشخاص حقیقی  برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان  4حداقل دو برابر و حداکثر  میزان جزای نقدی

 تعیین شده.
 دیه و خسارت از اشخاص حقوقی قابل مطالبه است ولو در مقام اعمال حاکمیت باشند یا از مجازات معاف شده باشند.

شالالود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف انحالل شالالخص حقوقی و مصالالادره اموال آن زمانی اعمال می

اند. در این حالت دادگاه موظی است  که لیت خود را منحصالراً در جهت ارتکاب جرم قرارداده یا تغییرداده مشالروع خود فعا 

 شخص حقوقی را به هر دو مجازات محکوم کند. در این موارد دادگاه اختیاری ندارد.
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 شخص مورد تقاضا   ندیبنما یرا به علت ارتکاب عمل واحد یرد جرم یهرگاه چند دولت تقاضا

  تهافیآن کشور ارتکاب  یمصالح عموم هیآن دولت عل یکه جرم در قلمرو شودیم میتسل یبه دولت

 .کندینم میوجه او را تسل چیبه ه ناریاباشد کشور  یرانیکه مرتکب ا یاست و در صورت

 ای که مرتکب جرم شده مسئول است.اصل براین است که فقط زیر مجموعه یا همان شعبه

اقدام بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی بوده باشد که هم زیرمجموعه و هم مرکزیت هر دو مسئولیت  مگر اینکه این

 کیفری دارند.

 در صورتی که شخص حقوقی  شعبه داشته باشد  

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

 اسناد تجاری از اصدار برخیممنوعیت 
سال    2ماه تا  6به مدت  مرتکب جرم مالیاتی شوند شوند.محکوم می

 به

 شوند.به جزای نقدی دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی است محکوم می  مرتکب جرم پولشویی شود

قلمروی اجرای  

 قانون در مکان

مرتکب مبارزه قاچاق  

 کاال و ارز

 ضبط کاال و یا ارز قاچاق

بر و به حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی محکوم  محکومیت به جزای نقدی حسب مورد دو تا چهار برا

 شود.می

 قاچاق کاالی غیرممنوعه و ارز
 ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال        بار اول 

 انحالل شخص حقیقی        بار دوم  

 یافته  قاچاق کاالی ممنوع و سازمان

توان حکم به انحالل شخص حقوقی داد و در  یافته در همان بار اول میاق سازماندر مورد قاچاق کاالهای ممنوع  و همچنین قاچ

 مورد سایر کاالهای قاچاق نیز در بار دوم امثال صدور حکم انحالل وجود دارد.

 

 انحالل شخص حقوقی

مجازات    19م 

 اصلی تعزیرات

 

 درجه یک 

 مجازات تبعی ندارد. مصادره کل اموال  

 میلیارد ریال جزای نقدی از یک

 شروع به جرم دارد.

 در صالحیت دادگاه کیفری یک است.

 شود.آزادی مشروط اعمال می

 ساله( دارد. 3مجازات تکمیلی و تبعی )حبس 

 سال 25حبس بیش از 
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مجازات   19م 

 اصلی تعزیرات

 

 شروع به جرم دارد.

 میلیون تا یک میلیارد 50جزای نقدی از 

 سال 25تا  15حبس بیش از 

 در صالحیت دادگاه کیفری یک است.

 مجازات تبعی و تکمیلی دارد.

 شود.تمام آزادی مشروط اعمال می

 نظام نیمه آزادی در صورت تحمل یک

 درجه دو 

  ها از  مجازات ریدارند و سا یتا پنج مجازات تبع کیتنها مجازات حبس درجه

 ندارند. یعمجازات تب , تمام درجات ینقد یجمله شالق و جزا

 درجه سه

تعلیق اجرای مجازات  

در صالحیت دادگاه کیفری یک  وجود درد

 شود.(آزادی در صورت شروع به جرم دارد. )تحمل یک چهارم مجازات اعمال میشود و نظام نیمه تمام آزادی مشروط اعمال می است.

 سال( دارد. 2سال(  تکمیلی ) 3مجازات تبعی )

 میلیون ریال 550تا  360جزای نقدی از 

 سال 15تا  10حبس بیش از 

 میلیون ریال 360تا   1۸0جرای نقدی 

 آزادی مشروط و تعلیق مجازت وجود دارد 

𝟏آزادی در صورت تحمل نظام نیمه

𝟒
 مجازات وجود دارد. 

 شروع به جرم وجود دارد.

 مجازات تبعی و تکیملی وجود دارد.

 باشدمی در صالحیت دادگاه کیفری یک

 10تا  5حبس بیش از 

 درجه چهار 
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 مجازات تبعی ندارد(دائم از خدمات دولتی و عمومی ) انفصال

 

 درجه چهار 
مجازات   19م 

 اصلی تعزیرات

 

 درجه پنج

  1۸0تا  ۸0جزای نقدی بیش از 

 سال 15تا  5محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از  کییونریال

شغلی یا   محرومیت دائم از یک  فعالیت

محرومیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه   اجتماعی برای اشخاص حقوقی

 شروع به جرم دارد. اشخاص حقوقی

 سال پس از تاریخ اجرای حکم یا مشمول مرور زمان( و تکمیلی دارد. 2مجازات تبعی )

 درجه شش 

 سال   5قوقی حداکثر تا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص ح

 الس 5 ممنوعیت از استرداد برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا 

 سال   5ممنوعیت از دعوت برای افزایش سرمایه, برای اشخاص سرمایه و برای اشخاص حقوقی حداکثر تا 

 در صالحیت کیفری دو است.

 آزادی وجود دارد .نظام نیمه

 ود دارد .آزادی مشروط وج

 تعویق و تعلیق وجود دارد.

 شروع به جرم ندارد.

 میلیون ۸0تا  20جزای نقدی بیش از 

 سال 2ماه تا  6حبس بیش از 

 مجازات تکمیلی دارد ولی مجازات تبعی ندارد.

 جرایم منافی عفتضربه در  99شالق تا 

 ها  عی در رسانهسال انتشار حکم قط 5ماه تا  6محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 

 ضربه   74تا  31شالق 

 در صالحیت کیفری دو است و شروع به جرم وجود ندارد.
 درجه هفت 

 آزادی وجود دارد.تعویق و تعلیق و آزادی مشروط و نیمه
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مجازات   19م 

 اصلی تعزیرات

 

 درجه هفت 
 مجازات تکمیلی دارد ولی مجازات تبعی ندارد .

 ماه 6روز تا  91حبس از 

 میلیون ریال   20جزای نقدی از ده میلیون تا 

 ضربه 30تا  11شالق از 

 ماه 6محرومیت از حقوق اجتماعی تا 

 قابل تجدیدنظر است. 7جزای نقدی درجه 

 درجه هشت 

غیرقابل تجدید   ماه .در صورت اعمال مجازات جایگزین تجدیدنظرخواهی از خود حبس مجازات قانونی و قفایی ممنوع است.) یعنی 3حبس تا 

 آزادی وجود دارد.تعلیق و تعویق و آزادی مشروط و نظام نیمه نظرخواهی(

 ضربه 10شالق تا 

 جزای نقدی تا ده میلیون ریال

 غیرقابل تجدیدنظر است.

مجازات تکمیلی وجود دارد ولی مجازات تبعی وجود ندارد  

 شروع به جرم وجود ندارد. .

 در صالحیت کیفری دو است.

 ها:مجازات 19نکات م 
 

 

مجازات حبس مالک است. یو تبع یبودن مجازات اصل کسانیدر صورت  یعنی دیمجازات شد صیدر صورت عدم امکان تشخ 

شودیمحسوب م 7ه باشد مجازت درجه دنش داده مطابقت ی هشتگانههااز بنده کی چیبا ه یاگر مجازات. 

 دادگاه   تیدرجه مجازات و صالح نییتع اریو مع شودیمحسوب م دتریمجازات حبس شد, شته باشد وجود دا ینقد یکه مجازات حبس و جزا جرمیدر

 مجازات حبس خواهد بود. زین

تیدر صالح جهیدر نت و  شودیم یدگیدادگاه رسدر  میو به طور مستق شودیمحسوب م 7باشد جرم درجه  ینسب ینقد یصرفاً جزا یاگر مجازات جرم 

 ت.دو اس یفریدادگاه ک

مجازات حبس مالک است. ,دتریمجازات شد صیو در صورت عدم امکان تشخها در صورت تعدد مجازات 

 ها مجازات شدیدتردر صورت تعدد مجازات
 بدون در نظر گرفتن مجازات واقعی تبعی بر اساس مجازات اصلی

دارد شدیدتر   یاگر مجازت اصلی یکسان باشد مجازاتی که مجازات تبعی بیشتر

 .است
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 ها:مجازات 19نکات م 

شودیمحسوب م 7اشد درجه نب یاز خدمات دولت (ال موقت ) نه دائمصاگر مجازات جرم انف. 

شودیمحسوب م 7کسر از حقوق باشد درجه  ای. 

شودیمحسوب م 7باشد درجه  ینسب ینقد یجزا ای. 

 ور دادگاهدست ایمالک از مال خود به موجب حکم دادگاه  یدائم تیمحروم یعنیمصادره. 

ضبط یعنی ممنوعیت از مداخله و تصرف در مال به صورت موقت. 

ماده نیمقرر در ا یبر  بندها یمبتن دیکند با نییاز حداقل مجازات مقرر در قانون تع شیچنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را به ب  

  یتبصره موجب مجازات انتظام نیمفاد ا تیرا ذکر کند و عدم رعا یت مقرر قانونااز مجاز شیعلت صدور حکم به ب  یقانون جهات ریسا ایو 

 .تاس 4درجه 

شودیم لیتبد کیمقرر در قانون به حبس درجه   یحد ریغ یابدی هاتمام حبس. 

و به   شوندیو مراز منکر با کسر از حقوق و... رو به ینه ایدهند که در صورت انجام امر به معروف  نشان هشدار کنابه کار یاگر اشخاص حقوق

 .شوندیسال محکوم م 5 یحداکثر برا ایر دائم وبه ط یاجتماع یا یشغل تیچند فعال ای کیمجازات از 

.دیه در تمامی جرایم اعم از عمدی یا غیرعمدی قابل پرداخت است 

  نونی مجازات قا .یاست نه موقت یشیسالال آزما  5مدت  یقانون برا نیا 92مصالوب سالال    یقانون مجازات اسالالم

 .است یدائم 1375ق.م.ا سال مصوب   راتیپنجم تعز جنایات و کتاب

 گر م شوندیعطی به ماسبق نم ییجزا نیو اصوالً قوان شوندیاعمال م رانیا یساحل ییایدر در رانیا ییجزا نیقوان

 ( از استفتائات است.9م و ۸م 7م 6م 5الحق )مواد  نیقوان.باشند  ییخف ایزدا جرم
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در صورتی که یکی از شرکا بخشی از جرم در   -1

ایران و شریک دیگر بخشی از جرم را در 

 .خارج مرتکب شده باشد

رسیدگی به جرم هر دو شریک طبق اصل صالحیت 

در زمانی که برخی از معاونین و   ی ایران است.ها سرزمینی در صالحیت دادگاه

از   خارج ای جرم در ایران و برخیشرک

اند به نحو زیر  ایران مرتکب جرم شده

 شود :عمل می

معاون جرم درخارج از ایران و مباشر جرم در   -2

 .داخل ایران مرتکب جرم شده باشند

رسیدگی به جرم هر شریک و معاون طبق اصل صالحیت  

 های ایران است.سرزمینی در صالحیت دادگاه

در ایران و مباشر جرم در خارج از  معاون جرم  -3

 ایران مرتکب جرم شده باشند.

رسالالیدگی به  جرم معاون الی طبق اصالالل صالالالحیت 

های ایران است اما رسیدگی به سالرزمینی در دادگاه 

جرم مباشر مشمول صالحیت سرزمینی نیست و فقط 

مشمول  9تا  5مذکور در م در صالورت وجود شرایط  

 .ها خواهد بودحیتهمان صال

 .شودیمنتشر م راالنتشاریکث یهااز روزنامه یکیحکومت در حکم  یدولت یا ی( در اموال عمومغیرمجاز)استفاده   یقانون ریم تصرف غجر( 1نکته 

زات ها باشد قابل اعمال است اما مجامجازات گرید ایمجازات حبس  یدارا نکهیاعم از ا یریتعز میجرا تمامیدر   یلیمجازات تکم یریتعز میجرا رد( 2نکته 

  جازاتاست امکان اعمال م 5درجه  ینقد یکه با مجازات جزا یدرباره جرم نیبنابرا شودیاعمال م دارا باشندرا  5تا  1که حبس درجه  یمیدر جرا یتبع

 وجود ندارد. یامکان اعمال مجازات تبع یوجود دارد ول یلیتکم

 یقیاشخاص حق یصادر شود که ارتکاب  آن جرم از سو تواندمی یدر صورت ی تنها. حکم جزای نقد استفاده غیر مجاز در تمامی جرایم دارند( 3نکته 

 .باشدیم ینقد یمشمول جزا

 .شودیم یواقع تیمشمول اصل صالح فتدیور اتفاق بکشکه در خارج از  یدر صورت یداخل جیرا جعل مسکوکاتجرم ( 4نکته 

  39تا  37م 

 مجازات ییتخف

ت تغییر  اتقلیل ماهیت مجاز

 کند.نمی

 د.کنتبدیل ماهیت مجازات تغییر می
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  39تا  37م 

 مجازات ییتخف
دهنده جرمم مالک مجازات قانونی است مگر یک استثنا در مواردی که میزان حبس چه با  در کیفیات تخفیی

روز حبس باشدکه مالک مجازات قفایی است و تبدیل  91اعمال تخفیی چه بدون تخفیی در حکم دادگاه کمتر از 

 حبس به مجازات جایگزین حبس الزامی است.

 امل مجازات حبس الزامی است.ش

 مجازات جایگزین حبس

 سایر جرایم تعزیری جزای نقدی و شالق
 تر  تقلیل به میزان یک یا دو درجه پایین

 ترتبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین

 حبس

 4تا  1درجه  تردرجه پایین 3تا  1کاهش یا تقلیل 

 ترییندرجه پا 2تا  1تقلیل 

 تبدیل به جزای نقدی مناسب با همان درجه
 6یا  5درجه 

 تبدیل به جزای نقدی مناسب با همان درجه 7درجه 

 سال   15تا  5تبدیل انفصال موقت از  انفصال دائم

 4تا  1تبدیل به جزای نقدی درجه  مصادره اموال

 میزان تخفیی

 جهات تخفیی

 ک ناشی از آن جرم و یا اقدام وی برای جبران زیانکوشش متهم به منظور تخفیی آثار 

 ا اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار )در هر محله اعم از دادسرا یا دادگاه موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی )نه تعقیب(

 خ بار جرمدیده یا نتایج زیانخفیی بودن زیان وارده به بزه

 گ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

 ن حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ندامت

دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در آمیز بذهاوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک

 ارتکاب جرم

 ا

حاصله از جرم یا به کار رفته برای  همکاری موثر متهم در شناسایی شرکای معاونان تحصیل ادله یا کشی اموال و اشیای 

 ارتکاب جرم

 ه

 م مداخله ضعیی شریک یا معاونان در وقوع جرم

 کاخ گناهم

در صورتی که مرتکب دستورهای مندرج در قرار نظارت قفایی رعایت کند بنا به درخواست وی که باید به تایید دادستان برسد و یا پیشنهاد   

 عایت قانون در مجازات وی تخفیی دهد.تواند با ردادستان دادگاه می

 از جهات تخفیی مجازات است. 5تا  1توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه 
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  39تا  37م 

 مجازات ییتخف

 جهات

 تخفیی 
 دادگاه مکلی است جهات تخفیی مجازات را در حکم فرد قید کند.

 تواند به موجب همان جهات  مجازات را دوباره تخفیی دهد.ده باشد دادگاه نمیبینی شهر گاه  نظیر جهات مدرج در این ماده در مواد خاصی پیش

 باشد.در جرایم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم حتی اگر شاکی گذشت کند از جهات تخفیی می

 اقرار متهم در هر مرحله  از دادرسی )اعم از دادرس یا دادگاه( کیفیت مخففه جرم است.

 دهد.یا معاونین از کیفیات مخففه برخوردار باشد دادگاه فقط مجازات وی را تخفیی می اگر یکی از شرکا

یا به هر نحوی  در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کنند و 

 کند.هم کند دادگاه مقررات تخفیی را در مورد او رعایت میموجبات معالجه و استراحت مصدوم را فرا

مواردی که اعمال  

کیفیات مخففه  

 ممنوع است.

درمانی و   تعزیرات          در مورد تصادفات رانندگی  ال هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز 719م 

رین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم یا استمداد از مامو

 تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه نماید.شود و دادگاه نمیحداکثر مجازات محکوم می

چنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای  بل تعلیق نبوده و همهای مقرر در این قانون قاهیچ یک از مجازات

 باشد.ق مجازات اختالسگران در نظام اقتصادی( از طریق محاکه قابل تخفیی یا تقلیل نمی 2م  5)تبصره 

اعمال تخفیی در  

  7مجازات درجه 

 ۸و 

 ۸و  7در جرایم تعزیری درجه 

 رت احراز جهات تخفییدر صو

 شود.تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصالح می

 چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت

 در صورت

 ۸و  7در جرایم تعذیری درجه 

 در صورت احراز جهات تخفیی

 شود.تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصالح می

 راز مجرمیتچنانچه دادگاه پس از اح

 رضایت محکوم شرط اعمال معافیت از کیفر نیست.

 تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.دادگاه می

 فقط در جرایم غیرمنصوص شرعی است.



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بار اول
 برای یکبار تا نصی مدت مقرر در حکم به مدت تعویق اضافه کند.

 یا حکم محکومیت صادر کند.
 عدم رعایت دستورات دادگاه

تعویق صدور 

 حکم

 

 جرایم غیر قابل تعویق

 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. خرابکاری در تاسیسات آب و برق و گاز و نفت و مخابرات

 ربایی )مطلقا تعلیق و تعویق ممنوع است(. اسیدپاشییافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدمجرایم سازمان

 تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء –ت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی نمایی و ایجاد مزاحمقدرت

 گردانم مشروبات الکلی و سالح و مهمات  قاچاق عمده مواد مخدر یا روان

  محاربه  و تعزیر بدل  از قصاص نفس )تعزیر بدل از قصاص عفو قابل تعلیق و تعویق صدور حکم است.( معاونت در قتل عمدی و

 االرض  افساد فی

 جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از صد میلیون ریال

 تواند به صورت غیابی صادر کند.دادگاه نمی

 تعویق صدور حکم به صورت قرار است نه حکم.
 قرار تعویق صدور حکم را

 شود.تعزیر منصوص شرعی اعمال نمیشود و در حد و قصاص و دیه و تنها در جرایم تعزیری غیرمنصوص شرعی اعمال می

 قرار تعویق صدور حکم را

   ۸تا  6درجه 

 پس از احراز مجرمیت متهم

 با مالحظه  وضعیت فردی خانوادگی اجتماعی و سوابق و اوضاع و اموال ارتکاب جرم

 ات تخفیی باشد.(تواند از جه: گذشت شاکی شرط صدور قرار تعویق صدور حکم نیست اما می3۸وجود جهات تخفیی )م 

 بینی اصالح مرتکبپیش

 جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن  

 شود.در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوان تعویق و تعلیق اجرای مجازات اعمال می

ماعی محروم  فقدان سابقه کیفری موثر         محکومیتی است که محکوم را به تبع از اجرای حکم از حقوق اجت

 کند .می

 محکومیت محکوم به ارتکاب جرم موجب:

 حد

 قصاص

   7جنایت عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه 

قرار لغو تعویق و  

صدور حکم 

 محکومیت

در صورت تعویق 

 صدور حکم
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صدور  قیتعو

 حکم
 در صورت تکرار

 لغو قرارتعویق و صدور حکم محکومیت

 لیق مجازات نیز ممنوع استدر این صورت صدور قرار تع

 .بر اساس تعدد جرم مجازات کرد توانیدر صورت ارتکاب جرم در مدت صدور حکم مرتکب را منکته: 

در صورت  عدم رعایت دستورات دادگاه

تعویق صدور 

 حکم

 تعویق

شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود.مرتکب به طور کتبی متعهد می  هساد 

 ندارد.صدور تعویق حکم  الزامی برایهم قاضی  هتمامی شرایط ماد جمع تعویق صدور حکم در اختیار قاضی است و حتی در صورتنکته: 

 تدابیر )الزامی(

 کسب اجازه از مقام قفایی به منظور مسافرت خارج از کشور

 حفور به موقع در زمان و مکان تعیین شده

 کننده نظارت به اجرای تعهدات محکوممالک تسهیلارائه اطالعات و اسناد و ا

 روز 15جایی در مدت اعالم تغییر شغل اقامتگاه یا جابه

دستورات 

 )اختیاری(

دادگاه صادرکننده 

 قرار با توجه به

جالالرم ارتالالکالالابالالی  

خصوصیات مرتکب و 

 شرایط زندگی او

اختیار دارد به یک یا چند  

مورد متهم را محکوم کند.  

یق مراقبتی  )در مدت تعو

 تکمیلی( -

 مراقبی

شود  مرتکب متعهد می

دستورها و تدابیر را  

 رعایت کند.

 عالوه بر شرایط تعویق ساده

صادره توسط دادگاه صادرکننده قرار تعویق  

 صدور حکم

عد
ه ب

ح
صف

در 
ه 

دام
ا
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 آموزی یا اشتغال به حرفه خاصحرفه

 اقامت یا عدم اقامت در مکان معین

 یا ترک اعتیاددرمان بیماری 

 پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

خودداری از تصدی به وسایل نقلیه  

 موتوری

ای مربوط خودداری از فعالیت حرفه

به جرمی ارتکابی یا استفاده از 

 وسایل موثر در آن

تعوی

 ق

مراقب

 ی

دستورات 

 )اختیاری(

دادگاه صادرکننده 

 قرار با توجه به

جالالالرم ارتکالالالابی  

خصوصالالالالالالالیات 

کالالب و شالالرایط  مرت

 زندگی او

اختیار دارد به یک یا  

چند مورد متهم را 

محکوم کند. )در مدت  

 تعویق مراقبتی(

مرتکب متعهد  

شود دستورها و می

تدابیر را رعایت  

کند.

صدور  قیتعو

 حکم

 نکته: 

 ب  مرتک وضعیتمددکاری اجتماعی و نیز مالحفه های مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه گزارش پایبندیپس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان

 کند.دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می

.در تعویق صدور حکم دادگاه بعد از اتمام مدت تعویق انواعی به صدور حکم معافیت از کیفر ندارد 

شود.شرعی نمی شامل تعزیرات منصوص 

ی کیفری موثر بوده یا قرار تعویق دیگری برای جرم دیگر وی صادر شده  ر قرار تعویق حکم مشخص شود محکوم دارای سابقهدر صورتی که بعد از صدو

 کند.کند و حکم محکومیت را صادر میدادگاه بدون توجه به این موارد حکم به تعویق صدور حکم را لغو می
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 تعقیب   ۸1تعلیق م 

 دادگاه )نه بازپرس( برای مدتی از تعقیب  قبل از شروع به تعقیب دادستان یا

ها قابل تعلیق است چنانچه شاکی وجود نداشته باشد گذشت کرده یا خسارت وارده که مجازات آن ۸و  7و  6در جرایم تعزیری درجه  متهم صرف نظر کند این ماده مقرر داشته است:

ی محکومیت کیفری باشد  صی داده شود و متهم نیز فاقد سابقهدیده پرداخت آن در مدت مشخگردیده باشد و یا موافقت بذه جبران

)به  . سال معلق کند 2ماه تا  6تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تامین متناسب به تعقیب وی را از دادستان می

 شود. لغو می و تعویقم تعلیق  قدر مدت تعلی 7تا  1محض صدور حکم کیفرخواست( در جرایم حد و قصاص و دیه تعزیر درجه 

  4تعویق صدور حکم م 

 ق.م.ا

دادگاه تعقیب متهم را شروع کرده و مجرمیت وی را احراز کرده باشد ولی حکم محکومیت را صادر نکرده باشد و صدور حکم را به تاخیر   یعنی

 بیندازد.

سال 2ماه تا  6به مدت  +  ۸و 7و  6درجه  میدر جرا 

ات م  تعلیق اجرای مجاز

 ق.م.ا 46

زد.ابه این معنا که دادگاه تعقیب متهم آغاز کرده و پس از احراز مجرمیت حکم محکومیت را نیز صادر کند ولی اجرای مجازات را به تاخیر بیند 

 تا   1عزیر درجه شود. )پس از محکومیت قطعی در جرایم عمدی حد و قصاص یا دیه یا تسال تعلیق می 5تا  1به مدت   +  ۸تا  3درجرایم درجه

 شود.قرار تعلیق لغو و حکم محکومیت قطعی و اجرا می 7

محکوم کرده   ینقد یسال حبس و جزا 2را به  یو یاست شده و قاض ینقد یسال حبس و جزا 7تا  1آن  یکه مجازات قانون یمرتکب کالهبردار یشخص :1 کتهن

توام با   ینقد جزای از بدل بازداشت ق.م.ا هرگاه 2زیرا طبق مسال است  3 ینقد یجزاحداکثر مدت بازداشت بدل از  ینقد یاست در صورت پرداخت جزا

  اینباشد  شترین جرم بر آمقرر در قانون ب حبسکه از حداکثر مدت  شودیاتمام حبس شروع م خیاز تار ینقد یمجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزا

کمتر از  یجرم )نه قفایی( یماده اگر حداکثر مجازات قانون نیبر طبق ا لذا سال تجاوز کند 3از  دیبان ینقد یو در هر حال مدت بازداشت بدل از جزا ستین

باشد  شتریب ایسال  3 یجرم یکه حداکثر مجازات قانون یجرم است و در موارد یحداکثر مجازات قانون زانیبه م ینقد یبازداشت جزا زانیسال باشد م 3

از سه سال است لذا حداکثر   شیب یارکالهبرد ییقفا نه یحداکثر مجازات قانون زیسال است و در فرض سوال ن 3 ینقد یزابازداشت بدل از ج زانیحداکثر م

   .سال است 3 ینقد یبازداشت بدل از جزا زانیم

(  ییم به تخفملزه )ناست  ییتخف بهمخیر دادگاه  ییاست و در صورت وجود جهات تخف ییمعاون در وقوع جرم از جهات تخف ای کیشر ییضع یمداخله: 2نکته 

   .6درجه  نه جرم تاس ریپذامکان ۸ و 7درجه  یریتعز میدر جراق.م.ا  39معافیت از مجازات بر طبق م  و ضمناً
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ان حداقل تا نصی  قاچاق مواد مخدر تا نصی حداقل مجازات آن جرم و در صورت فقد میاعدام در جرا و حبس ابدغیر  یریتعز یهامجازات ییتخف زانیم :3نکته 

  یهامجازات ییدر صورت وجود جهات تخف تواندیمربوط به مواد مخدر در دادگاه م میمبارزه با مواد مخدر در در مورد جراق  3۸طبق م همان مجازات 

  ییشد همان مجازات تا نصی تخففاقد حداقل با یکه مجازات یدر صورت.دهد  یین جرم تخفآ یقانون را تا نصی حداقل مجازات قانون نیدر امقرره  یریتعز

  .و ارسال خواهد شدفع ونیسیمجازات به کم ییعفو و تخف یسال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضا 15در احکام حبس ابد  ییتخف زانیمو ابدی یم

ر د یمطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبل که در پرونده یاتهامات ایاز صدور حکم به علت اتهام  شیکه فرد پ یدر صورت ق.م.ا 27ق م طب :4نکته 

 .است الیهزار ر صدیسروز بازداشت معادل سه ضربه شالق با  هر باشد ینقد یجزا یریکه مجازات مورد حکم شالق تعز یشود در صورتیحکم محاسبه م

از   تیها مانند محروممجازات ریدر سا یریموثر است و تأث ینقد یمجازات حبس و شالق و جزا هفقط در س یاز صدور حکم قطع شیبازداشت پ نیبنابرا

   .ندارد ...و یحقوق اجتماع

  آیین دادرسی کیفری 529م  بند الی دراما  شودیم لیروز تبد کیبه  ینقد یجزا الیر ونیلیم کیدولت هر  تیامصوبه ه ق.م.ا و 29طبق م هرچند  :5نکته 

  گانیرا یساعت انجام خدمات عموم کیبه  الیهزار ر 30شد هر با الیر ونیلیم 15تا  ینقد یکه جزا یدر صورت ماده نیوارد کرده است و بر طبق ا ییاستثنا

  .شودیم لیدتب ی رایگانساعت خدمات عموم کیبه  الیهزار ر یسر است لذا ه الیر میلیون 15 کمتر از ینقد یسوال شدن جزا ضیشود و در فریم لیتبد

ساعت خدمات  کیبه  الیهزار ر 30صورت در  نیدر ا ممحکوم شده است اما از پرداخت آن عاجز است ینقد یجزا الیر ونیلیم 3به پرداخت  یشخص :سوال

 شود.یل میتبد گانیراعمومی 

ال اثرگذاری  ها ثابت نباشند بلکه قاضی مجازات هر کس را متناسب با شخصیت سابقه احتماصل فردی کردن مجازات به این معنی است که مجازات :6نکته 

 نیز به همین منظور قرار داده  شده است.   مخففه  مجازات بدوی و دیگر موارد موثر در جرم و مجازت تعیین کند کیفیات

یق و  روط تعلشدر مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی م ⟸دیدگان ناشی از اسیدپاشی ق.ت.م.ا. و ح از بزه 3طبق م  :7نکته 

دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعالم گذشت کرده باشد که در این صورت دادگاه  تخفیفی مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه

 تواند مجازات را یک درجه تخفیی دهد.یم

تعزیری گذشت کمتر امکان تخفیی وجود دارد و   ا اولیای دم از مجازاتدیده ببنابراین بر خالف سایر جرایم در جرم اسیدپاشی فقط در صورتی که بذه: ۸نکته

 همچنین میزان تخفیی نیز در یک جرم است.
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 منع از 

جرایم  

 اقتصادی

 

 شوند.ق. م. ا مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات نمی 36تمامی جرایم م 

 بیش از یکصد میلیون ریال باشد قابل تعلیق نیست.

 رداری در کالهب
 بیش از یکصد میلیون ریال باشد قابل تعلیق نیست.

 شد.باصد میلیون ریال یا کمتر قابل تعلیق می

 ماجک

های محلی )نه رسانه ملی( و در یک نوبت  در یکی از روزنامه در صورتی که موجب اخالل در نظم یا امنیت نباشد. جرم 4حکم محکومیت قطعی این 

 محاربه      م      شود.منتشر می

 ک          کالهبرداری  

 4ج            تعزیر تا درجه 

 االرضالی          افساد فی

 حمل اسلحه مجاز مستلزم
 ابطال پروانه حمل

و توقیی سالح  

 است.

 خروج اتباع ایران از کشور مستلزم
 ابطال گذرنامه

و ممنوعیت از درخواست مجدد 

 است.
رفه  اشتغال به شغل کسب ح

 یا کار معین مستلزم  

مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغلم کسبم حرفه یا کار   لغو جواز کار یا پروانه کسب حرفه یا کار است

 ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.  

 ت مجدد است.ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواس رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم

 اصدار چک مستلزم

 های سفید دسته چکابطال برگه

 و اسناد حساب جاری

 و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب

 منع از

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان قال موضوع 

 جرم ارتکابی یک میلیارد یا بیشتر از آن باشد الزامی است.

 شود.کی از روزنامه کثیر االنتشار منتشر میو در رسانه ملی یا ی

 رانت پت و مت گرم پات

 رشاء و ارتشاء ر

 اختالس الی

اعمال نفوذ برخالف حق مقررات قانونی تحصیل مال توسط   ن و ت

 مجرم یا دیگری
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جرایم  

 اقتصادی

 

زان قال موضوع انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که می

 جرم ارتکابی یک میلیارد یا بیشتر از آن باشد الزامی است.
 رانت پت و مت گرم پات

 ورسانت در معامالت خارجی )نه داخلی(پاخذ  پ

 عدیات ماموران دولتی نسبت به دولتت ت

ندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت یمداخله وزرا و نما م

 دولتی و کشور

 در معامالت خارجی )نه داخلی(تبانی  ت

 جرایم گمرکی گ

 قاچاق کاال و ارز ر

 جرایم مالیاتی م

 پولشویی پ

 اخالل در نظام اقتصادی الی

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی ت

 شود.شود که محکوم به موجب حکم قطعی الزم االجرا حبس میمدت حبس از روزی آغاز می

ین و  ی تعینحوه

 ها  اعمال مجازات

 

 شود.محاسبه می ده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکمی مطرح بودر صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده

 هزار ریال است. 400ا معادل سه ضربه شالق ییری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت در صورتی که مجازات مورد حکم شالق تعز

از حداکثر مدت مقرر در قانون  شودیاتمام حبس شروع م خیاز تار یتقد یتوام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزا ینقد یهرگاه در بازداشت بدل از جزا

 .ستین شتریجرم ب یبرا

 شود.یشود و شامل مجازات حدی تعزیرات شرعی نماجرا میمنصوص در جرایم تعزیری غیر

 شود.ساعت باشد در احتساب ایام بازداشت یک روز محاسبه می 24اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از 

 شود.چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبسم شالقم جزای نقدی محاسبه می

 ند.سال تجاوز ک 3ت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از ددر هر حال م

 شود.هزار ریال یک روز حبس اجرا می 400هر  میلیون ریال   15جزای نقدی باالی 

 خدمات عمومی رایگان میلیون ریال  15جزای نقدی تا 

 کند. تواند از مقررات آزادی مشروط است استفادهیزداشت بدل از جزای نقدی شده است نمشخصی که محکوم به با

 شود.ن محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات با حکم دادگاه انجام میاخراج موقت یا دائم بیگانگا
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ی تعیین و  نحوه

 ها  اعمال مجازات

 

 به ازای هر روز بازداشت قبلی  

 روز جزای نقدی روزانه   1

 ساعت خدمات عمومی ۸

 ی مراقبتروز از دوره 5

 ضربه شالق تعزیری 3

 قانون مبارزه با مواد مخدر  

 .سال حبس باشد 3داکثر مجازات جرم ارتکابی کمتر از ح

 .سال حبس است 3حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی 

 شود.هزار ریال یک روز حبس اجرا می 400هر 

حداکثر مدت بازداشت بدل  

 از جزای نقدی

حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی حداکثر مجازات جرم  

 .ارتکابی است

سال یا بیشتر   3مجازات جرم ارتکابی حداکثر 

 سال است. 15حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی  قاچاق کاال و ارز .باشد

 قطعی مجازات تبعی دارند و محکومیت غیرقطعی مجازات تبعی ندارند. هایفقط محکومیت

 مجازات تبعی

 

 فقط جرایم عمدی دارای مجازات تبعی هستند.

 .شوند نه اشخاص حقوقی محکوم به مجازات تبعی می فقط اشخاص حقیقی

قانون اختیار اجرای مجازات تبعی را به   ,های جایگزین حبساگرچه مجازات تبعی در اختیار دادگاه نیست و قاضی اختیاری در اعمال و عدم اعمال آن ندارد اما در مجازات

 دادگاه داده است.

در   .ندکجازات حبس با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم وی را به یک یا چند مورد از مجازات تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم حکم به م ضمنتواند دادگاه میاستثناء: 

 این صورت مدت مجازات مذکور نباید از دو سال بیشتر شود.

 شود.ز میهای سلب حیات و حبس ابد مدت مجازات تبعی پس از تاریخ توقی اجرایی حکم اصلی آغادر مجازات

های متعددی گردد و فقط به یک مجازات تبعی )مجازات تبعی جرمی که مجازات آن اشد بوده و  مدت زمان مجازات تبعی آن بیشتر  اگر شخصی محکوم به مجازات

 شود.محکوم می (است

 مرور زمان اجرای حکم است. ,بعد از قطعیت حکم نیز تنها مرور زمانی که قابل اعمال است

 شود.حبس شود مجازات تبعی پس از اتمام حبس آغاز می مزادی  مشروط لغو شود و مرتکب برای اجرای مجازاتاگر آ

 شود.در مورد عفو نیز مدت مجازات تبعی از زمان عفو آغاز می

 عفو
 ماند.خصوصی: مجازات تبعی باقی می

 رود.عفو: مجازات تبعی از بین می

 شالق
 رد.شالق حدی مجازات تبعی دا

 شالق تعزیری مانند روابط نامشروع مادون زنا دارای مجازات تبعی نیست.

 



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی مجازات تبعی ندارد.مصادره

 ی اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی مجازات تبعی ندارد.مصادره

 مجازات تبعی دارد. 5تا  1حبس تعزیری درجه 
 شالق و جزای نقدی مجازات تبعی ندارد. حبس تعزیری

زات تبعی جرایمی که دارای مجا

 :است

 .قصاص یا حد یا تعزیر باشد سلب حیات اعم از باب اینکه 

 حبس ابد حدی یا تعزیری

 وفمحکومیت به قطع ع

 محکومیت به قصاص عفو  

 نفی بلد )تبعید حدی(

 شالق حدی
 5تا 1حبس تعزیری درجه 

 قصاص عفو
 .در هر حال مجازات تبعی دارد

 شود.سال از حقوق اجتماعی محروم می 2نی علیه یا کمتر از آن باشد به مدت جنایت وارد شده نصی دیه مب هدی

 شود.سال از حقوق اجتماعی محروم می 3دیه جنایت وارد شده بیش از نصی دیه مبنی علیه باشد به مدت 

 مجازات تبعی

 

 .ت تبعی نیستسال فاقد آثار کیفری است و دارای مجازا 1۸محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان کمتر از

 .شودشود اما اگر مجرم گواهی سوء پیشینه بخواهد در گواهی صادره مجرم فاقد سابقه محکومیت موثر معرفی میی کیفری درج میی محکومیت مجرم در پیشینهسابقه

محکومیت کیفری موثر(   کیفری موثر )سابقه های تبعی دارای محکومیته است تا پایان مدت مجازاتشدهای مذکور در این ماده فردی که محکوم به مجازات

 است.
شود و محکوم در مدت آزادی مشروط و در زمان اجرای  های فوق از زمان عفو و اتمام آزادی مشروط رفع میدر عفو وآزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس ازگذشت مدت

 حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم است.

تواند از حقوق اجتماعی استفاده  در این صورت وی به اعاده حیثیت نائل شده و مجدداً می که که مدت مجازات تبعی شخص تمام شودمقصود از اعاده حیثیت این است 

 .محرومیت از حقوق اجتماعی ممکن است به عنوان هر سه مجازات اصلی و تبعی و تکمیلی وجود داشته باشد کند.

خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم   ماعیتیت از حقوق اجهای حکومتی در صورت محروممستخدمان دستگاه

 شوند.صل مینفیا قانون از خدمت م
های اصلی یا تکمیلی هم   مجازاتاین محرومین از حقوق اجتماعی اصوالً مصداق اینکه تبعی است ولی ممکن است محرومیت از حقوق اجتماعی حسب مورد مشمول عنوان 

 باشند.
 اصلی یا تکمیلی هم باشند. هایمجازات مشمول عنوانحسب مورد  تبعی است ولی ممکن است مجازاتاز حقوق اجتماعی اصوالً مصداق  محرومیت 

 یگروه یهارسانه ریسردب ایمسئول  ریاشتغال به عنوان مد

 موقت مشمول قانون بر آنها یذکر نام برا ای حیمستلزم تصر یهاو دستگاه یموسسات ماهواره به خدمات عموم یحکومت یهادستگاه هیاشتغال در کل  ایاستخدام 
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 مجازات تبعی

 

 ج و طالق و دفتریاریاشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدوا موقت

 انتخاب شدن به سمت قیمم امینم متولیم ناظرم متصدی موقوفات عام

 انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

پرورشی فرهنگی و   -های دولتی تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجاری یا موسسه آموزشیتاسیس اداره عفویت در هیات مدیره شرکت

 علمی

 محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی موارد

مجلس شورای اسالمی و شورای اسالمی شهر   –مجلس خبرگان رهبری  –داوطلب شدن در انتخاب ریاست جمهوری 

 و روستا
 هیات دولت و تصدی معاونت رییس جمهور –مجمع تشخیص مصلحت نظام  –عفویت در شورای نگهبان 

 ریاست دیوان عدالت اداری   –ریاست دیوان عالی کشور  –ور دادستانی کل کش –تصدی ریاست قوه قفائیه 

مجازات  

 تکمیلی

 

 های تکمیلی را مختص اشخاص حقیقی )نه حقوقی( دانسته است.کاربرد اصالح فرد به جای شخصم مجازات

 توان حکم به مجازت تکمیلی داد.در جرمی که دیه مجازات دارد نمی

 قدر این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی را به یک یا چند مورد مجازات از مجازات تکمیلی زیر محکوم کند:  تواند با رعایت شرایط مدادگاه می

ت  این در جرمی با مجازادر محکومیت به جرایمی با مجازات حد و قصاص با هرنوع و میزان مجازاتی و در تمامی جرایم تعزیری امکان مجازات تکمیلی وجود دارد بنابر

 سال مجازات تبعی نیز دارد.( 3حدی امکان اعمال مجازات تکمیلی وجود دارد. )

 تنها جرایمی که در آن امکان اعمال مجازات تکمیلی وجود دارد که صرفاً موجب پرداخت دیه باشد.

 توقیی وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم

 انفصال از خدمات دولتی و عمومی
 به طور دائم 4ه عنوان مجازات اصلی درجه ب

 به عنوان مجازات تکمیلی اجباری

 انتشار حکم محکومیت قطعی
 6به عنوان مجازات اصلی درجه 

 به عنوان مجازات تکمیلی

 اجباری

 یا

 اختیاری

 تواند باشد.می

 منع اقامت اجباری در محل معین

 منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین

 نع از حمل سالحم

 منع از خروج اتباع ایران از کشور

 اخراج بیگانگان از کشور

 اختیاری
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مجازات  

 تکمیلی

 

 الزام به خدمات عمومی اختیاری

 ها و دستیجات سیاسی و اجتماعیمنع از عفویت در احزاب گروه

 الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین

 الزام به تحصیل

 ته چک و یا اسناد تجاریمنع از داشتن دس

میلیون ریال باشد به حبس از   50به عنوان مجازات اصلی طبق قانون خاص صدور چک چنانچه مبلغ مندرج در چک از 

 شود.یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می

 یا به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری

مجازات  

 تکمیلی و تبعی

 

 های مجازات تکمیلیویژگی

سال نیست مگر مواردی که قانون به نحو دیگری   2مدت آن  بیش از 

 مقر نموده باشد.

تواند عالوه بر مجازات فوق در  استثناء: دادگاه می

سال از   5تا  1تصادفات رانندگی مرتکب را برای مدت 

 .شودمیلی یکی باشد تنها مجازات اصلی اجرا میاگر مجازات اصلی و تک حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

توان متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم  می

 ۸تا  1در جرایم درجه  کرد.

 شود.در حکم دادنامه باید ذکر 
 شود.تنها در موارد  اشخاص حقیقی اعمال می

 توان حکم داد.هم در جرایم عمدی و هم غیر عمدی وجود دارد و می

 باشد. )مالک مجازات قانونی (در اختیار دادگاه می

 های مجازات تبعیویژگی

 شود.پس صدورحکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف و اثر تبعی آن رفع می در جرایم قابل گذشت

 تنها شامل مجازات و جرایم عمدی است.

تواند ضمن  م دادگاه می۸7م شود )مگر الزامی است و به مجرم تحمیل می

حکم به مجازت جایگزین حبس با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت  

 (محکوم او را به یک یا چند مجازات تبعی محکوم کند. 

 شود.در دادنامه ذکر نمی

 های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری تبعی است.محکومیت

 در عفو و آزادی مشروط
 شود.های فوق از زمان عفو و یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میمیت پس ازگذشت مدتاثر تبعی محکو

 محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین  زمان اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم است.

شود و اشخاص  تنها در مورد اشخاص حقیقی اعمال می

حقوقی مجازات تبعی ندارند. اگر مجازات تکمیلی و  

 .سال بیشتر باشد 2ی نیز محکوم شود نباید از تبع
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مجازات  

 تکمیلی و تبعی

 

های  مستخدمین دستگاه

 دولتی

در صورت محرومیت از حقوق خواه به عنوان  

 مجازات اصلی یا تبعی یا تکمیلی

حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون  

 شوند.از خدمت منفصل می

 ی در جرایم عمدیهای تبعمیزان محکومیت به مجازات

 پس از اجرای حکم به مدت  

 مشمول مرور زمان به مدت

 سال 7محکومیت به 
 مجازات سلب حیات  

 مجازات حبس ابد
 و از تاریخ توقی اجرای حکم به مدت

 سال محکومیت به 3

 قطع عفو

قصاص عفو که دیه جنایت وارده 

بیش از نصی دیه کامل مجنی علیه  

 باشد.

 نفی بلد

   4تا 1س درجه حب

 سال محکومیت به 2

 شالق حدی

 5حبس درجه 

قصاص عفوم در صورتی که دیه جنایت نصی  

 علیه باشد مجنییا کمتر از نصی دیه کامل 

البته در صورت گذشتن نیمی از مدت 

 مجازات تکمیلی و

 لغو یا کاهش مجازات تکمیلی توسط دادگاه اختیاری است.

 به نسبت
 لغو

 ت مجازات تکمیلی  اقدام کند.یا کاهش مد

 به پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان
 عدم تکرار جرم

 اصالح مجرم

 البته در صورت گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی و

عدم رعایت حکم مجازات تکمیلی 

شخصی که به دلیل  شود و هچنین شخصی که به علت عدم رعایت مجازات تکمیلی به حبس محکوم می توسط متهم

 تواند از آزادی مشروط استفاده کند.شود نمیبازداشت بدل از جزای نقدی حبس می

 تشدید مجازات تکمیلی برای دادگاه اجباری است. ضمانت اجرا
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مجازات  

 تکمیلی و تبعی

 
حکم به محکومیت مجازات  

 را به

 .دشومانده مجازات میباعث از بین رفتن باقی

 در صورت تکرار .کندحبس تکمیلی تبدیل می

 کند.تبدیل می ۸و  7جزای  نقدی درجه 
ناظر به جایی است که حکم به افزایش مجازات تکمیلی داده  

 شده است.

عدم رعایت حکم 

مجازات تکمیلی توسط 

 متهم

𝟏مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تا  بار اول ضمانت اجرا

𝟑
 

کند دادگاه دومی است که جرم عمدی دوم رسیدگی کرده است نه دادگاه اولی که قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق شده قبلی را صادر میدادگاهی 

 که قرار تعلیق اجرای مجازت را صادر کرده است.

تعلیق اجرای  

 مجازات

 

 ابل تجدیدنظر است.قرار تعلیق قابل تجدیدنظر است و همچنین قرار تعویق صدور حکم ق

 ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات   6هر گاه محکوم علیه پیش از سپری شدن حداقل 

 به طور مستمر حسن اخالق در رفتار نشان دهد,
قاضی اجرای احکام کیفری مراقب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه  

 کند.حکم اعالم میصادرکننده 

 گیرد.العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم میدادگاه در وقت فوق

تواند هر دو ماه یکبار مجدداً اجرای این ماده را به  ها از سوی دادگاه قاضی اجرای احکام کیفری میدر صورت عدم پذیرش پیشینه

 دادگاه پیشنهاد نماید.

 اهش قرار تعلیقدرخواست لغو یا ک

 تواند به درخواستمی
 دادستان

 یا قاضی اجرای احکام

بدون عذر موجه از دستورهای  

 دادگاه تبعیت نکند

 چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است
 در مدت تعلیق

بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت  

 ی حکم قطعیدادگاه صادرکننده نکند,

 برای
 سال به مدت تعلیق اضافه کند یا قرار تعلیق را لغو کند. 2یک تا بار اول: 

 شود.بار دوم: موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می

 مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب

 حد
 قصاص

 دیه
 شود. 7تا  1یا تعزیر درجه 

 هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق
 جرایم عمدیمحکومیت قطعی به 

 د.شوسه حالتی که قرار تعلیق لغو می
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تعلیق اجرای  

 مجازات

 

سه حالتی که قرار تعلیق لغو  

 شود.می

محکومیت قطعی به جرایم  

 عمدی
پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و  

دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاه  

 کند.م میصادرکننده قرار تعلیق اعال

کند که اگر در مدت  دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور مستمر به محکوم اعالم می

ن  ی آتعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود عالوه بر مجازات جرم اخیر معلق نیز درباره

 شود.یا وی اجرا می

 دارای سابقه محکومیت کیفری موثر

ی محکومیت  ه احراز نماید که محکوم دارای سابقههرگاه پس از صدور قرار تعلیق دادگا

 کیفری موثر

 های قطعی دیگر بوده است.  یا محکومیت

مجازات   یو بدون توجه به آن اجرا هوجود داشت یقیتعل تیآنها محکوم انیکه در م

 .کندیرا لغو م قیمعلق شده است قرار تعل

ع از موارد فوق لغو تعلیق  دادستان یا قاضی اجرای احکام موظی است در صورت اطال

مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز 

 جاری است.

 تواند از جهات تخفیی باشد.گذشت شاکی در تعلیق شرط نیست ولی می

 دادگاه لهیمجازات به وس یاجرا قیقرار )نه حکم( تعل
ضمن صدور حکم  

 محکومیت
 ور آن  یا پس از صد

 و نیازی به قطعیت یافتن قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. شودیآزاد م یمعلق شده است اگر در بازداشت باشد فور یبه طور کل یمجازات و یکه اجرا یکس

 شود.در صورت قرار تعلیق اجرای مجازات تمامی قرارهای تامینی و نظارت قفایی نیز لغو می

 به صورت قرار است نه حکم. قرار تعلیق اجرای مجازات

 شود.اثر میاختیاری ندارد و در صورت عدم انجام جرایم مذکور در این ماده محکومیت بی در قرار تعویق اجرای مجازات بعد از مدت تعلیق دادگاه

 شود و با وجود سایر شرایط قابل تعلیق است.در صورت انجام جرم بعد از پایان تعلیق جرم جدید محسوب می

 اما در تعویق صدور حکم پس از پایان مدت تعویق صدور حکم با دادگاه است یعنی در اختیار دادگاه است که حکم صادر کند یا نکند.

 ر است.اثنشود, محکومیت تعلیقی بی 7تا  1هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد یا قصاص یا دیه یا تعزیر درجه 
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تعلیق اجرای  

 مجازات

 

تواند دعوای  موقوف شدن تعقیب صدور حکم با اجرای مجازات مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متفرر از جرم می

 خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

 از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است
 لغو

 صدو ر تعلیق

 اجرا ی مجازات با درخواست 
 ادستاند

 یا قاضی اجرای احکام
 تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.موقوف شدن تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متفرر از جرم می

 دیده ندارد.کند لکن تاثیری در پرداخت دیه و میزان خسارت زیانی آثار محکومیت را منتفی میعفو همه

 شود.تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پراخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می

 ربایی مطلقاً تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.در جرم شروع به جرم آدم

 باشد.جرای مجازات تعویق صدور حکم و آزادی مشروط نمیجرایم اسیدپاشی شروع به آن و مباشرت در آن به هیچ وجه قابل تعلیق ا

شود فلذا کیفر معاونت در برخی جرایم شامل تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات و آزادی  قصاص و تعزیرات اصالً تعزیری محسوب نمی -مجازات معاونت در جرم حدود 

 شوند.مشروط می

 د.باشل عمدی قابل تعویق و تعلیق نمیفساد فی االرض و در قت –معاونت در محاربه 

 ت.اس در مواردی که مجازات به دلیل عفو کاهش یافته برای تعلیق اجرای بخشی از مجازات گذشت یک سوم از مجازات اولیه )قانونی( نه قفایی مالک

م  جرقاچاق انسان چه یک نفر باشد چه عمده باشد قابل تعویق و تعلیق نیست  و مباشرت و شروع به آن 

 شود.جرم غیر عمدی موجب لغو تعلیق نمی است.

 شود.ی اجرای مجازات غیر معلق محاسبه میهای مورد حکم معلق شود مدت تعلیق از زمان خاتمهدر صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات

گردد مگر آن که در قانون  صورت تعلیق محکومیت معلق موجب انفصال نمی در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی محکومیت کیفری موجب انفصال است در

 موجب انفصال شود. وومیت قطعی شودکشود یعنی حکم محتصریح یا قرار تعلیق لغو می

انجام مجدد جرم بعد از پایان  شود و در صورت اثر میدر صورتی که شخصی که مجازات وی تعلیق شد مرتکب جرایم نگردد محکومیت تعلیقی و محکومیت کیفری وی بی

تواند در صورت وجود سایر شرایط در مورد جرم جدید وی نیز قرار تعلیق  شود و مشمول تکرار جرم نخواهد شد و هم چنین دادگاه میمدت تعلیق جرم جدید محسوب می

 اجرای مجازات صادر کند.  

ها محکومیت تعلیقی وجود داشته باشد قرار تعلیق اجرای مجازات  های قطعی دیگری که در بین آنیتی محومیت کیفری موثر یا محکومیعنی زمانی که شخص دارای سابقه

 شود.لغو می
 شود.در صورتی که شخص که مجازات وی تعلیق شده است مرتکب بزه فرار از خدمت شود قرار تعلیق اجرای مجازات لغو می

 ارد مذکور در این ماده موظی هستند لغو قرار تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه درخواست نمایند.دادستان یا قاضی اجرای احکام در صورت اطالع از مو

 ند.  هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید دادگاه موظی است مجازات حبس وی را تعلیق ک

 ی آزادی مشروط نیست.از استفاده تعدد و تکرار جرم مانع آزادی مشروط
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 31جرایم اقتصادی م 

مواردی که در  

قوانین خاص  

مجازات قابل تعلیق  

 نیست

 ست.تعویق نی مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر قابل تخفیی و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل

های حبس و شالق در جرایم نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده قابل تعلیق و تخفیی نیست و مجازات جرایم قاچاق کاال و ارز در صورت جزای

 باشد.یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمیای و سازمانقاچاق کاالهای ممنوعهم حرفه

سال   5مبارزه با مواد مخدر میزان مجازات بیش از 

 باشد

ها  تعلیق و تعویق آزادی مشروط و سایر ارفاق داقل مجازات قانونی حکم صادر کند.دادگاه به ح

 مگر عفو خصوصیشود اعمال نمی

تعلیق در صورت تحمل حداقل نصی مجازات   دادگاه به حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند.

 سال قابل تعلیق است. 10تا  5قانونی به مدت 

 ی آزادی مشروط نیست.جرم مانع از استفادهتعدد و تکرار  آزادی مشروط

 شود.بر اساس تعدد جرم مجازات می جرم دوم بعد از صدور قرار باشد در تعویق صدور حکم

 تعلیق اجرای مجازات شود.اگر جرم دوم جرم تعزیری باشد در صورت سایر شرایط دادگاه باید بر طبق مقررات تکرار جرم حکم صادر می

  تعلیق اجرای

 مجازات

 

 تعلیق قسمتی از مجازات
 کند.دادگاه در ضمن صدور حکم اجرای بخشی از مجازات را معلق می

دادگاه در ضمن صدور حکم مجازات را تعلیق نکند و حکم به اجرای مجازات بدهد ولی در حین اجرای مجازات و پس از اجرای حداقل یک  

 مانده مجازات را تعلیق کند.سوم مجازات باقی

 639م  در جرایم علیه عفت عمومی

 640م 

 637م 

 63۸م 

 رابطه نامشروع غیر از زنا بین زن و مرد قابل تعلیق است.

 تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی حفور بدون حجاب شرعی در معابر و و انظار عمومی قابل تعلیق است.

و فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن قابل تعلیق و تعویق دایر کردن مراکز فساد و فحشاء تشویق کردن مردم به فساد 

 نیست.) مباشرت و شروع به آن جرم(

به نمایش گذاشتن یا ساختن یا نگهداری یا وارد یا صادر کردن یا متصدی معامله شدن یا به معرض انظار عمومی گذاشتن هر 

ها برای تشویق به معالمه  عمال یا محل نگهداری آنکند معرفی فاعل این ادار میچیزی که عفت و اخالق عمومی را جریحه

 باشد.این اشیاء است. )شروع به آن جرم و یا مباشرت در آن قابل تعلیق و تعویق صدور حکم نمی

ق. م. ا قابل تعلیق   47صدور چک از حساب مسدود طبق م 

چنین اعالم و جزاهای مالی و محرومیت انفصال دائم از خدمات دولتی و  هستند و همهای مقرر در ق مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی قابل تعلیق مجازات است.

 باشند.نهادها از طریق محاکم قابل تخفیی و تقلیل می

  7ر م محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج دهر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی

 باشد.محکوم خواهد شد مجازات تعیین شده قابل تعلیق می

تعلیق اجرای  

مجازات در  

 جرایم خاص
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 خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن ,وارد کردن, در اختیار دیگری قرار دادن ,حمل و نگهداری مشروبات الکی قابل تعلیق است.

 لی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب درکشی جرم و شناسایی سایر متهمان تعلیق بخشی از مجازات بالمانع است.در جرایم علیه امنیت داخ

 ق. م. ا فقط قاچاق مشروبات الکی قابل تعلیق نیست. 47طبق م 

تعلیق اجرای  

مجازات در  

 جرایم خاص

 

 صد میلیونی ریالی یا کمتر قابل تعلیق است.

 31م  جرایم اقتصادی
 با موضوع بیش از یک صد میلیون ریال قابل تعلیق و تعویق  )مباشرت و شروع به آن جرایم ( نیست.

 کالهبرداری
 بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست.

  یدرباره یکه مجازات کالهبردار یو جرائم

  یکالهبردارآن طبق  ایآنها مقرر شده 

 :شودیمحسوب م

 انتقال مال غیر  
 تبانی برای بردن مال غیر

 معرفی مال دیگری به عنوان مال خود
 تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری

 تحصیل انحصار وراثت با علم به وجود وارث دیگری
 یا با علم به عدم وراث بودن خود و...

 در مجازات کالهبرداری صرف نظر از مبلغ آن قابل تعلیق است.

 رایم قابل تعلیق هستند.()مباشرت و یا شروع به این ج

 جرایم کالهبرداری

 کلیه جرایم در حکم کالهبرداری

 جرم مبارزه با قاچاق مواد مخدر

شرایط تعلیق اجرای مجازات قاچاق مبارزه  

 با مواد مخدر
سال باشد و در صورتی که حکم   5در صورتی که مجازات حبس بیش از 

تواند )مختار است( میبه حداکثر مجازات قانونی صادر شود: دادگاه 

 بخشی از مجازات حبس را:

 پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی

 ماه تعلیق کند. 10تا  5به مدت 

سال   5در صورتی که مجازات حبس بیش از 

دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات  

 قانونی صادر شود.

  مرتکب از تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط و سایر نهادهای

ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری )عفو خصوصی( 

 مند نخواهد شد.بهره

گردان یا مشروبات الکلی و سالح و مهمات مباشرت و شروع به این جرایم به صورت عمده قابل تعلیق  ی مواد مخدر یا رواناگر به صورت عمده باشد یعنی قاچاق عمده

 شود.(د )نه معاونت: شامل تعلیق و تعویق و آزادی مشروط میباشاجرای مجازات و تعویق صدور حکم نمی

مبارزه با قاچاق  

 مواد مخدر

 

 شرایط اعمال تخفیی در ق. م با م. م

کلیه محکومینی که پس از صدور به نحوی با نیروی  

کننده همکاری نمایند و اقدام  انتظامی یا سازمان عمل

 ها گردد: آن منجر به کشی شبکه

تواند با تقاضای نیروی انتظامی یا سازمان رکننده میدادگاه صاد

کننده بر اساس اسناد مربوطه مجازات وی را ضمن اصالح حکم  عمل

 الصدور تا نصی تخفیی دهد.سابق



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردان و مشروبات الکلی و سالح مهمات و مانند قاچاقی که عمده نباشد و جرایمی نظیر حمل و نگهداری مواد مخدر یا سالح یا  در سایر جرایم مربوط به مواد مخدر و روان

 شروبات الکلی در صورت وجود سایر شرایط قابل تعویق و تعلیق هستند.م

مبارزه با قاچاق  

 مواد مخدر

 

شرایط اعمال تخفیی در ق. م  

 با م. م
 توانددادگاه می

 )مختار است(

 در صورت جود جهات مخففه
 جزای نقدی –های تعزیری مقدره در این قانون )حبس( شالق مجازات
 تا نصی حداقل مجازات آن جرم تخفیی دهد. حداقل و حداکثر باشد یزات داراکه مجا یدر صورت

 یابد.همان مجازات تا نصی تخفیی می در صورتی که مجازات فاقد حداقل باشد

 سال خواهد بود 15 میزان تخفیی مجازات در احکام حبس ابد
 فو ارسال خواهد شد.کمیسیون ع در مورد مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیی مجازات به

 آزادی مشروط

 

 درخواست آزادی مشروط
 حق درخواست آزادی مشروط از دادگاه را ندارد. محکوم

 پیشنهاد اعمال آزادی مشروط توسط دادگاه اختیاری است. در صورت احراز آزادی مشروط
 دادستان

 قاضی اجرای احکام

 عدم امکان اعمال آزادی مشروط

 محکوم به حداقل مجازات قانونی سال حبس 5مجازات جرم ارتکابی بیش از   ق. م مواد مخدر
 در صورت استفاده قبلی از آزادی مشروط

 جرم اسیدپاشی و شروع به آن

 شخصی که به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده  

 بازداشت بدل از جزای نقدی

 در تبعید و اقامت اجباری
 شود.دار تبدیل میه حبس ابد مگر در صورت عفو به حبس مدتمحکوم ب

 امکان اعمال آزادی مشروط
 محکوم به حداکثر مجازات قانونی سال حبس 5مجازات جرم ارتکابی بیش از  ق. م مواد مخدر 

 در صورت استفاده از عفو

 (۸تا  1در تمام جرایمی که مجازات حبس تعزیری دارند )درجه 

 ر حکم آزادی مشروطشرایط صدو

 محکوم در صورت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخالق در رفتار نشان دهد.

 شود.حاالت و رفتار محکوم نشان دهند که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی

ی را بپردازد یا قرار  به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت مالی دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوص

 برای پرداخت آن ترتیب دهد.
رسد قاضی اجرای احکان موظی است موارد در انقفای مواعد فوق پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می

 ه دادگاه تقدیم کند.مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی مشروط را ب
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 آزادی مشروط

 

 محکومین حبس ابد
 شودآزادی مشروط اعمال نمی

 دار تبدیل شودمگر در صورتی که عفو به حبس مدت

 
مدت زمانی که دادگاه پس از گذشت آن 

 تواند حکم آزادی مشروط صادر کندمی

 بعد از گذشت یک سوم مدت حبس سال 10سال یا کمتر از  10حبس 

 شود.دی مشروط اعمال میآزا

 

 بعد از گذشت نصی مدت حبس سال 10حبس بیش از 

 

 ویژگی آزادی مشروط

 در صورت استفاده قبلی از آزادی مشروط

 جرم اسید پاشی و شروع به آن

 شخصی که به دلیل عدم رعایت مفاد مجازات تکمیلی به حبس محکوم شده
 بازداشت بدل از جزای نقدی

 امت اجباریدر تبعید و اق

 دار تبدیل شودمحکوم به حبس ابد مگر در صورتی که عفو به حبس مدت

 محکوم به حداقل مجازات قانونی ← سال حبس 5مجازات جرم ارتکابی بیش از  ←قانون مجازات مواد مخدر 

 نظام

 آزادینیمه

 

 آزادی را تقاضا کند.نیمه تواند صدور حکمی حکم قطعی نمیدر صورت عدم رضایت محکوم دادگاه صادرکننده

 آزادی است.یعنی رضایت مجرم شرط صدور حکم نظام نیمه

 آزادی را نماید.تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم نیمهمی 57مجرم در صورت دارا بودن شرایط مذکور در م 
 دادگاه موظی به برررسی است.

مع  آزادی وظیفه ندارد و با جاما در مورد صدور حکم نیمه

 آزادی است.بودن تمام شرایط هم مخیر به صدور حکم نیمه

آزادی  

 مشروط
 

 تواند پیشنهاد حکم آزادی مشروط را به دادگاه صادرکننده حکم بدهد.دادستان می

 ی حکم بدهد.ادرکنندهولی قاضی اجرای احکام در صورت احراز شرایط آزادی مشروط موظی است پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه  )نه دادستان( ص

 اما دادگاه حتی در صورت وجود تمامی شرایط الزامی به قبول پیشنهاد قاضی اجرای احکام یا دادستان و صدور حکم آزادی مشروط ندارد.

ضمناً محکوم حق درخواست آزادی مشروط از دادگاه را ندارد مانند تعلیق اجرای  

 رمبا توجه به اوضاع و احوال وقوع ج مجازات.

 دادگاه

 تواندمی

 و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم

 او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند.
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 دادگاه

 تواندمی

 

 دستورهای مذکور
 و آثار عدم تبعیت از آنها

 رم جدیدو نیز آثار ارتکاب ج
 کند.در حکم خود قید و به محکوم تفهیم  دادگاه

 رد.ربایی که دارای حبس تعزیری است قابل آزادی مشروط است یعنی قابلیت اعمال آزادی مشروط وجود داسرقت مسلحانه و جرم آدم

 تواند مقررات آزادی مشروط را اعمال کند.ی محکومیت قبلی داشته باشد ولی از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد دادگاه میاگر محکوم سابقه

آزادی مشروط  

سامانه نظارت 

 الکترونیکی

 

از اتمام مدت محکومیت منوط به احراز شرایط مقرر در قانون با هدف  ی حکم آزاد کردن محکوم به حبس از زندان پیش آزادی مشروط یعنی اختیار دادگاه صادرکننده

 کار و محدودسازی آثار منفی حبس بدهکاران.امکان اصالح بزه

تواند محکوم را تابع تدابیر مراقبتی یا دستورهای تعویق مراقبتی قرار  می در صورت لزوم

 ۸تا  5درجه  دهد.
 قابل اعمال( )به شرط گذراندن مدت حبس 4تا  2درجه 

 شرایط تعویق وجود داشته باشد
 شرایط نظارت سامانه الکترونیکی

 علیهرضایت محکوم
 تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس از اختیارات دادگاه است.

 سامانه نظارت الکترونیکی

 در صورت محکومیت به جرم تعزیری دیگر
 مقررات تعدد جرم در مدت تعویق

 آزادی مشروط
 ا تعلیق اجرای مجازاتب

 دهند.طبق مقررات تکرار جرم دادگاه حکم می در مدت

 مدت آزادی مشروط به اندازه مدت حبس است. مانده کمتر از یک سال حبس باشدمدت باقی
 تعیین مدت آزادی مشروط

 .م دهددادگاه باید بین یک تا پنج سال حک مانده یک سال یا بیش از یک سال حبس باشدمدت باقی

 تعیین دستورات )تعویق( در آزادی مشروط توسط دادگاه اختیاری است.

عدم رعایت دستورات دادگاه در مدت آزادی  

 مشروط توسط محکوم بدون عذر موجه

 تکرار
 بر اساس تکرار جرم دادگاه حکم خواهد داد

 شود.شود یعنی در مرتبه دوم حکم آزادی مشروط لغو میبقیه مجازات حبس اجرا می

 شود.یک تا دو سال حبس به مدت آزادی افزوده می بار اول  

 موجب محکومیت

 حد

 قصاص

 دیه

 شود.در غیر این صورت آزادی محکوم قطعی می

 شود.بقیه مجازات حبس اجرا می

 آزادی مشروط
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ی فسخ  ذشت شاکدر بحث تعدد جرم اگر مجازات اشد مندرج در دادنامه از علل قانونی غیر قابل اجرا شود یا تقلیل یابد یا تبدیل شود یا موجبی از قبیل گنکته: 

شود که در این صورت مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات ر زمان مجازات اشد غیرقابل اجرا شود , مجازات اشد بعدی اجرا میمجازات قانونی یا مرو

باشد( در صورت رعایت تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا شود )قابل اجرا در تعدد جرم می –شود  و اگر آزادی مشروط اشد بعدی محاسبه می

 شود.دادگاه و عدم ارتکابی جرم توسط مرتکب مجازات اشد بعدی اجرا نمیدستورات 

 شود.در تعدد جرم آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا می

 شود.از زمان پایان اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می تعلیق های مورد حکمدر صورت معلق شدن قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات

آزادی  

 مشروط

 

اگر مرتکب از تاریخ صدور  

 قرار تا پایان مدت تعلیق

 حد
 با قصاص

 7با دیه و تعزیری تا درجه 

 به جرم عمدی موجب  

 شود.اثر میمحکومیت تعلیقی بی محکوم نشود

و )اگر محکوم شود(در صورت 

 قطعیت حکم 

.  شودقرار تعلیق لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می

کند و  ر این مورد دادگاهی که قرار تعلیق را لغو مید

دهد دادگاهی دومی دستور اجرای حکم معلق قبلی را می

 کند.است که به جرم عمدی دوم رسیدگی می

ارتکاب جرمی که موجب قوانین اداری و  

 استخدامی موجب انفصال خدمت است.

 کبدر صورت تعلیق مجازات مرت در صورت تعلیق مجازات مرتکب
 شود.از خدمت منفصل نمی

 مگر در قانون تصریح یا قرار لغو شود.

 نظام

 آزادینیمه

 

 آزادی توسط دادگاه اختیاری است.اعمال نظام نیمه
 شود برخالف تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات که به صورت قرار است.به صورت حکم صادر می

 دیده موثر باشند.فرآیند اصالح مجرم یا در جبران خسارت وارده بر بذه هایی حکم دهد که درآزادی به فعالیتدادگاه در نظام نیمه

 دیده موثر باشد.هایی که در فرآیند اصالح مجرم یا جبران خسارت زیانانجام فعالیت

آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظی به رسیدگی و در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمهی تحمل مجازات تواند در طول دورههمچنین محکوم می

 آزادی کند.تواند درخواست صدور حکم نظام نیمهمحکوم خود مستقیماً نمی است.

 دادگاه صادرکننده حکم قطعی مرجع صادرکننده

 شود.آزادی صادر مینیمهبدون گذشتن زمان خاصی حکم نظام  7تا  5مجازات جرم حبس از درجه 

 آزادی  ط صدور حکم نیمهشرای گذشت شاکی بر خالف تعلیق و تعویق و آزادی مشروط که گذشت شاکی شرط نیست.



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام

 آزادینیمه

 

𝟏به شرط گذراندن  4تا  2درجه 

𝟒
 از مدت حبس 

 سپردن تامین مناسب

ادگی یا درمان اعتیاد و یا بیماری که در فرایند  آموزیم مشارکت در تداوم زندگی خانوای آموزشیم حرفههای حرفهتعهد به انجام فعالیت

 دیده دیده موثر است.اصالح یا جبران خسارت وارده به بذه

 رضایت مجرم یا محکوم

 شرایط صدور حکم

 آزادینیمه 

ویژگی تعلیق  

 اجرای مجازات

جرایم غیر قابل تعلیق  

 اجرای مجازات

در ق مبارزه با مواد مخدر ) 45م 

نیروی انتظامی یا   صورت همکاری با

کننده تعلیق اجرای  سازمان عمل

 (مجازات امکان اعمال دارد

مجازات حبس  

 سال 5بیش از 

محکوم به حداکثر  

 مجازات قانونی

بالخشالالی از مالالجالالازات پس از  

 گذراندن حداقل مجازات قانونی

سال   10تا  5از 

قابل تعلیق  

سال 5مجازات حبس بیش از  است. ت قانونی قابل تعلیق نیست.محکوم به حداقل مجازا   

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مگر در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشی جرم و شناسایی متهمان تعلیق بخشی از 

 خرابکاری در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات مجازات امکان دارد

یافتهم سرقت مسلحانه یا مقرون به آزارجرایم سازمان  

اسیدپاشی -(مطلقاً قابل تعلیق و تعویق نیست)آدم ربایی   

تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء -ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر -قدرت نمایی  

639-640مگر م  قابل تعلیق استجرایم علیه عفت عمومی   

  قاچاق انسان -گردان مشروبات الکلی سالح و مهماتقاچاق عمده مواد مخدر روان
میلیون ریال  100جرایم اقتصادی با موضوع بیش از   

( ود.ش***در اینجا در مورد معاونت هم شامل می)معاونت  -(تعزیر بدل از قصاص عفو قابل تعلیق و تعویق است.تعزیر بدل از قصاص نفس )

 افساد فی األرض -محاربه -در قتل عمدی
ها مقرر شده یا طبق قانون کالهبرداری محسوب  ی آنائمی که مجازات کالهبرداری دربارهکلیه جرایم در حکم کالهبرداری و جر -کالهبرداری

 ها قابل تعلیق نیست.شود و شروع به جرم آنمی

 تعلیق قسمتی از اجرای مجازات
𝟏حین اجرای مجازات و پس از اجرای حداقل 

𝟑
مانده مجازات تعلیق مجازات قانونی باقی  

شود.می حکمضمن صدور    

 موارد لغو قرار تعلیق

 محکومیت قطعی به

 حد

 قصاص

 7تعزیر یا دیه تا درجه 
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موارد لغو قرار  

 تعلیق
 د.ها تعلیقی باشدارای سابقه کیفری مؤثر یا محکومیت قطعی باشد که در میان آنها محکومیت

 عدم رعایت دستورات دادگاه در مدت دادگاه
 استمخیر  بار اول

 علیقبار دوم لغو ت

ویژگی تعلیق  

 اجرای مجازات

 ویژگی تعلیق اجرای مجازات

 فقدان سابقه کیفری مؤثر -جبران ضرر و زیان -پیش بینی اطالع مرتکب - )وجود جهات تخفییوجود شرایط تعویق 

 ت ندارد. تعلیق اجرای مجازات اختیاری است و حتی با وجود تمام شرایط مقرر هم دادگاه الزامی به تعلیق اجرای مجازا

تواند تعلیق اجرای مجازات را مستقیماً از دادگاه  محکوم نمی

 مالک مجازات قانونی است نه قفایی. بخواهد.

 شود امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.در مواردی که قرار تعویق صدور حکم لغو می

 سال 5تا  1 اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به مدت

 ۸تا  3ه درج
 جرایم تعزیری غیر منصوص

 شود.شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی

 به تقاضای

 قاضی اجرای احکام

 یا دادستان

 یا محکوم توسط دو شخص مذکور

𝟏پس از اجرای 

𝟑
 از دادگاه صادرکنندة حکم قطعی تقاضای تعلیق کند. مجازات     

𝟏از مجازات ) برای تعلیق بخشی  کاهش مجازات به علت عفو

𝟑
 (از مجازات اولیه مالک است 

عدم رعایت دستورات دادگاه در 

 مدت اجرای مجازات
 تواند  دادگاه صادرکنندة حکم قطعی می

 بدون عذر موجه

 بار اول
 شودسال به مدت تعلیق اضافه می 2یک تا 

 ودشبا قرار تعلیق لغو می

 بار دوم
 لغو قرار تعلیق اجرای مجازات

 اجرای مجازات

 به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام

 (قبرخالف تعلیکند. )در تعویق صدور حکم خود دادگاه *** نسبت به افزایش مدت یا تعیین مجازات اقدام مینکته: 
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 در مورد مجازات جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر خواهی همان مجازات قانونی اولیه است.

 که اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است نیازی به وجود گذشت شاکی و کیفیات مخففه نیستدر مواردی 
 باشد الزامی است.روز می 91ها کمتر  از اعمال مجازات جایگزین حبس در مورد حبس هایی که مجازات قفایی آن

روز حبس مجازات قفایی حکم شده  91اعمال کیفیات مخففه به کمتر از  که در جرائم عمدی که با 37مالک مجازات قانونی است مگر یک استثناء تبصره م 

 شود.اعمال  می
ی نوع جرم و  با مالحظه و وجود گذشت شاکی و کیفیات مخففه تنها در مواردی شرط است که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است

 ن و اجرا می شود.کیفیت ارتکاب جرم و آثار ناشی از جرم  ...... تعیی

 دادگاه حسب مورد تنها در حکم غیر قطعی موظی یا مختار در اعمال مجازات جایگزین حبس است.
 باشد.که حکم قطعی صادر شده باشد مانع صدور مجازات جایگزین حبس میدر صورتی

 تواند حداکثر به دو مورداز مجازات جایگزین حبس حکم دهد.دادگاه می
روز باشد برای اعمال مجازات جایگزین حبس مجازات قانونی مالک خواهد بود و در اختیار  91روز یا بیش از  91ان مجازات حبس در دادنامه در صورتیکه میز

 دادگاه است و نیاز به گذشت شاکی دارد.

 ویژگی

مجازات های  

 جایگزین حبس

 اند ازعبارت

در جرایم با مجازات حداکثر  

 ماه 3تا 

  3مجازات حداکثر در جرایم با

 ماه 6ماه یک روز تا 

  6در جرایم با مجازات بیش از 

 ماه تا یک سال حبس

 در جرایم بدون تعزیر معین

در جرایم غیرعمدی با بیش از  

 یک سال

خدمات عمومی   دوره مراقبت

 رایگان
 جزای نقدی روزانه   جزای نقدی

میلیون ریال   36از 

 میلیون ریال 72تا 

 ریال   میلیون 9از 

 میلیون ریال 1۸تا 

 میلیون ریال   1۸از 

 میلیون ریال 36تا 

 میلیون ریال   9از 

 میلیون ریال 1۸تا 

 روز 1۸0تا  میلیون ریال 9تا 

 روز 360روز تا  1۸0

 روز 720روز تا  360

 روز 360روز تا  1۸0

 روز 1440روز تا  720
  2160ساعت تا  10۸0

 ساعت

  540ساعت تا  270

 ساعت

  10۸0ساعت تا  540

 ساعت

  540ساعت تا  270

 ساعت

 ماه 6تا  ساعت 270تا 

 ماه تا یک سال 6

 سال 2سال تا  1

 ماه تا یک سال 6

 سال 4سال تا  2
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اعمال مجازات  

 جایگزین حبس

 موارد الزامی

سال از اجرای آن   5نکه محکومیت کیفری داشته باشند وماه حبس یا کمتر است اعم از ای 3جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آنها بیش از  -1

 (داشته باشند یا نداشته باشند.) .نگذشته باشد

ماه حبس است که البته در صورتی که مرتکب دارای سابقه ی محکومیت کیفری باشد  6روز تا  91جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بین  -2

 شد.سال نگذشته با 5که از اجرای آن 

 سال یا کمتر باشد. 2جرایم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا  -3

 ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است.مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن -4

 سال حبس باشد. 2جرایم غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا 

ی محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد و از اجرای  که سابقه ماه تا یک سال حبس است در صورتی 6ها بیش از جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن

 سال تمام گذشته باشد. 5آن 

 موارد اختیاری

محکومیت کیفری که مانع از  

 اعمال جایگزین حبس است

سال   5داشتن محکومیت کیفری موثر که از اجرای آن 

 تمام نگذشته باشد:

 ماه 6از یک فقره محکومیت قطعی به حبس تا بیش 
 یا شالق تعزیری

 میلیون ریال یا کمتر( 10میلیون ریال) نه  10یا جزای نقدی بیش از 

1 

 ماه 6یک فقره محکومیت قطعی به حبس بیش از 

 یا حد یا قصاص
𝟏یا پرداخت بیش از 

𝟓
𝟏 دیه ) نه 

𝟓
 دیه یا کمتر از آن( 

2 

 ی کیفری مذکور باشد.روز تا یک سال حبس در صورتیکه مرتکب دارای سابقه 91ها که حداکثر مجازات قانونی آن جرایم عمدی

به مجازات   توانداست در صورت تخفیی مجازات به کمتر از یک سالم دادگاه نمیجرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس 

 جایگزین حبس حکم نماید.  

چه با تخفیی چه بی تخفیی در   آنروز حبس چه بیشتر از 91لیه امنیت داخلی یا خارجی با هر میزان مجاز است که داشته باشد چه کمتر از جرایم ع

 هر حال صدور حکم جایگزین حبس ممنوع است.

 موارد ممنوعیت

 مالک مجازات

 مجازات قانونی مجازات یاجرا قیدر تعل

 مجازات قفایی مشروط یآزاد

 مجازات قانونی تکمیلی

مجازات  

 جایگزین حبس
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مجازات  

 جایگزین حبس

 مجازات قانونی آزادی و نظارت الکترونیکینظام نیمه

 مجازات قانونی در اقدامات تامینی و مجازات اطفال و نوجوانان

 جایگزین حبس
 باشد.روز حبس می 91مجازات قفایی در جرایمی که مجازات آنها کمتر از 

 سایر جرایم مجازات قانونی در

 مالک

 جازاتم

سال حبس   کیروز تا  کیآن ها سه ماه و  یکه حداکثر مجازات قانون یعمد میجرا 67و  66مذکور در م  میجرا

 حبس هستند. نیگزیاست مانع صدور جا

حبس   نیگزیمانع صدور مجازات جا یعمد ریغ میکدام از جرا چیاست و ه 67و  66مشمول م  یعمد میو جرا

 .ستین

که   یعمد ریغ میماه حبس است و جرا 3آن ها تا  یکه حداکثر مجازات قانون یعمد میجرا در بقیه موارد

مانع   66مذکور در م  یفریک ینشده سابقه نییموضوعه تع نیآن ها در قوان زانیم اینوع و 

 .ستیحبس ن نیگزیاعمال جا

 نکته:

 شد.حداقل دو جرم از جرایم ارتکابی عمدی با

 حداکثر مجازات قانونی نه قفایی یکی از جزایم ارتکابی عمدی بیش از یک سال حبس باشد.
در  باشدیحبس م نیگزیمانع صدور حکم جا یعمد میتعدد جرا

 صورت وجود دو شرط:

 حبس حکم دهد. نیگزیبه مجازات جا تواندیادگاه نمسال د کیمجازات به کمتر از  ییسال حبس است در صورت تخف کیاز  شیآنها ب یکه مجازات قانون یعمد میدر جرا

با مجازات حبس مانع صدور حکم به  ها مجازات ریسا بودنهمراه 

 به دو صورت است:  .  ستیحبس ن نیگزیمجازات جا

 :باشد گرید یهامجازات یگریمجازات حبس و د یجرم دارا کی
 حبس

 شالق
  یمجازات یدارا یگریحبس و د یاز آن ها دارا یکیکه چند جرم شده باشد  ایمرتکب دو جرم  یفرد

 مذکور را نداشته باشد. طیحبس باشد البته شرا ریغ

 حبس حکم دهد. نیگزیمذکور همزمان با مجازات جا یهابه مجازات تواندیصورت دادگاه م نیدر ا
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 .است یجرم ارتکاب یمجازات قانون محبس نیگزیبه مجازات جا تیاز حکم محکوم یدنظرخواهیدادگاه و تجد تیصالح نییمالک تع

  ینقد یروزانه )جزا ینقد یحبس مرتکب را به جزا نیگزیماه حبس باشد و دادگاه در مقام اعمال مجازات جا 3آن تا  یمجازات قانون یاگر جرم

ماه حبس درجه  3تا  1حبس  یبجرم ارتکا یاست اما مجازات قانون دنظریقابل تجد 7درجه  ینقد یشود( محکوم کند جزا یم 7درجه  ینسب

 است. یدنظرخواهیقابل تجد ریحکم غ نیرابوده بناب ۸

 مالک مجازات
مجازات  

 جایگزین حبس

توقی   ای لیتبدم یتخفی ، دیتشد شنهادیحکم پ یو آثار اجرا طیمحکوم و شرا تیتواند با توجه به وضعیاحکام فقط م یاجرا یقاض

 با دادگاه است. یینها میبدهد و تصم یرا یه صادرکننده موقت مجازات مورد حکم را به دادگا
 اختیارات قاضی اجرای احکام

 :یدر مورد انجام خدمات عموم

 دهد.ب شنهادیحکم پ یبه دادگاه صادرکننده گریحبس د نیگزیآن را به مجازات جا لیتبد ای

 هاو مانند آن یانوادگخ یهاتیمعذور ای یبه خدمات پزشک ازیو ن یبنا به وضع جسمان تواندیم

ماه در طول  3 یبه دادگاه به طور موقت و حداکثر برا شنهادیرا راساً و بدون پ یانجام خدمات عموم

 کند قیدوره تعل

 محل ایمثل شغل  یراتییاحکام اطالع دهد بلکه موظی است تغ یاجرا یرا به قاض راتییتغ یتمام ستیمحکوم موظی ن

 را اطالع دهد. شودیحکم م یجرامخل ا ایاقامت خود که مانع 
 وظایی محکوم در طول دوره محکومیت

 .دادستان ایاحکام اطالع دهد نه دادگاه  یاجرا یبه قاض

 .شودیاجرا م یکند مجازات اصل جادیرا ا راتییتغ نیکه محکوم به منظور متوقی کردن مجازات ا یدر صورت

  یچند مورد از دستورها ای کیانجام به حکم  یاجرا یحکم دادگاه و تحت نظارت قاضآن محکوم به  یاست که ط یادورهدوره مراقبت: 

 .یعمد ریغ ای یعمد میاعم از در جرا شودیمحکوم م یمراقبت قیمندرج در تعو

 مجازات جایگزین حبس

احکام   یاجرا یت نظارت قاضو تح ردیگیمورد حکم قرار م نیمدت مع یمحکوم و برا تیاست که با رضا یخدمات: گانیرا یخدمات عموم

در هر   .ستیساعت در روز ن ۸از  شیشاغل ب ریافراد غ یساعت و برا 4از  شیافراد شاغل ب یبرا ی. ساعات ارائه خدمات عمومشودیاجرا م

 مانع از امرار معاش متعارف محکوم باشد. دینبا اتحال ساعات ارائه خدم

𝟏عبارت از  :روزانه ینقد یجزا

𝟖
𝟏تا  

𝟒
مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را  روز  10هر ماه ظرف  انیمحکوم که موظی است در پا یدرآمد روزانه  

   پرداخت کند.

   ینقد یجزا

ز از پرداخت  ها یا عجدادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین حبس م مدت مجازات حبس را نیز تعیین میکند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین یا تخلی از دستور

 جزای نقدی مجازات حبس اجرا شود.
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مجازات  

 جایگزین حبس

 مفاد حکم دستورات دادگاه

 نهادشیتواند به پیباشد دادگاه م یاز اصالح رفتار و یمحکوم حاک یمفاد حکم دادگاه از سو تیچنانچه رعا در صورت رعایت

 دهد. لین تقلمدت مجازات را تا نصی آ هیبق کباری یاحکام برا یاجرا یقاض

 در صورت عدم رعایت

 دادگاه تخلی کند به یدستورها ایمفاد حکم  یچنانچه محکوم از اجرا

 دادگاه یاحکام و را یاجرا یقاض شنهادیپ
𝟏 بار اول

𝟒
𝟏تا  

𝟐
به مجازات حکم افزوده   

 شود.مجازات حبس اعمال می بار دوم و تکرار شود.می

 ند.کیم میو به محکوم تفه دیق حیو تخلی از مفاد حکم را به طور صر تیار تبعدادگاه در متن حکم آث

نحوه نظارت و به مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط  تیدر ضمن اجرا با رعا زیاحکام ن یاجرا یقاض

 .کندیمحکوم را مشخص مازمراقبت 

های جایگزین حبس )اجرای  در صورتی که اجرای مجازات

 رو شود:از مجازات( با مانعی روبهتمام یا قسمتی 

 شود.یاجرا م یمجازات اصلمتوقی کردن مجازات باشد:  یمحکوم باشد و برا یعمد یرفتار لیمانع به دل

 .دشویحبس بعد از رفع مانع اجرا م نیگزیمجازات جا یماندهیباقباشد:  گرید لیمانع به دال

 نکته:

ی  هایگزین حبس با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم وی را به یک یا چند مورد از مجازاتتواند ضمن حکم به مجازات جادادگاه می

 تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم کند.

سال شود. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو 

 در مورد فردی که به جایگزین حبس محکوم شده  در اعمال مجازات تبعی دادگاه اختیاری ندارد اما استثنائاً این ماده به قاضی اختیار داده

 اعمال کند.

 سال است. 2مدت مجازات تبعی و یا تکمیلی برای شخصی که محکوم به جایگزین حبس شده حداکثر 
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𝟏تا  مجازات تکمیلی

𝟑
به مدت مجازات تکمیلی   

 شود.افزوده می

بقیه مدت مجازات تکمیلی به  

  ۸یا  7حبس یا جزای نقدی درجه 

 شود.بدیل میت

 تعویق صدور حکم
𝟏تا 

𝟐
شود یا  به مدت اضافه می 

 شود.حکم محکومیت صادر می

شود و حکم  قرار تعویق لغو می

 شود.محکومیت صادر می

 قرار تعویق اجرای مجازات
یک تا دو سال به مدت اضافه  

 شود.شود یا قرار لغو میمی

شود و مجازات قرار تعویق لغو می

 شود.  یاجرا م

 جایگزین حبس
𝟏

𝟒
𝟏تا  

𝟐
به مدت مجازات صادره   

 شود.حکم افزوده می
 شود.مجازات حبس اجرا می

 آزادی مشروط
سال به مدت آزادی   2تا  1

 شود.مشروط اضافه می
ی محکومیت اجرا  ماندهمدت باقی

 شود.می

 در بار دوم در بار اول نهاد مورد حکم



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت از مدت مجازات به منظور عدم    100ساعت خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس محکوم شده است پس از انجام  500ه به مدت فرشاد ک:1 نکته

 شود.مجازات اصلی اجرا می در این صورت کندی دور افتاده سفر میمانده مجازات به نقطهاجرای باقی

 شود.یگان به عنوان مجازات جایگزین حبس رضایت ندهد مجازات اصلی مورد حکم واقع میاراگر فردی که به انجام خدمات عمومی  :2نکته 

 کند.را مشخص می است ی محکومیت به مجازات جایگزین حبس تعزیراتی که مانع و یا مخل اجرای حکم شدهمحکوم در طول دوره :3نکته 

 کند.مجازات قانونی جایگزین حبس محکوم شده را مشخص میفردی که به  ازی نظارت و مراقبت قاضی اجرای حکم نحوه :4نکته 

 .شودمجازات جایگزین حبس لغو نمی 7تا  1ی مستوجب حد و قصاص با تعریز درجه دمدر صورت ارتکاب جرم ع :5نکته 

 مجازات تکمیلی و تبعی برای فرد محکوم به مجازات جایگزین حبس هر دو اختیاری است. :6نکته 

 ت جرم عمدی سه ماه تا دو سال حبس باشد در صورتی که دادگاه به سه ماه حبس یا کمتر حکم دهد الزامی در غیر این صورت ممنوع است.اگر مجازا :7نکته 

 

 د ندارد (وجو یریتعز میدختر و پسر در جرا نیب یاطفال و نواجوانان مالک است ( ) فرق ی: سن شمس یری( )مجازات تعزیاطفال و نوجوانان) شمس یریمجازات تعز

  .) معاف از مجازات است. معاف است یتیو ترب ینیاقدامات تام ایجازات ممرتکب از هر گونه  سال شمسی 9زیر  ۸تا  1درجه 

) 

 ۸تا   1درجه  غ(وسال شمسی )صرف نظر از بل 12تا  9 ۸۸یکی از اقدامات بند الی تا پ م 

هد با اخذ تع یسرپرست قانون ای ایاول ای نیبه والد میالی( تسل

  : دادگاهنوجوان ایو مواظبت در حسن اخالق طفل  تیو ترب بیتاد

 تواند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.هر چند بار که بخواهد می

 پ( نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

که دادگاه به   یگرید یحقوق ای یقیبه اشخاص حق میب( تسل

ر مذکو یدستورهادام به انجام قنوجوان بداند با ا ایمصلحت طفل 

  تواندی)دادگاه هر چند بار که بخواهد م تیالحصدر صورت عدم 

 به افراد مذکور یعدم دسترس اینظر کند(  دیخود تجد میدر تصم

 .در بند الی 
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12  تسلیم به والدین )صرف نظر از بلوغ( یسال شمس 15تا 

 نصیحت به وسیله قاضی

 تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر

 ذ تعهد کتبیاخ

 یکی از اقدامات بند الی تا ت ۸تا  6درجه 

 ماه تا یک سال 3نگهداری در کانون اصالح و تربیت به مدت  5تا  1درجه 

15  سال شمسی 1۸تا 

 سال در کانون 5تا  2 نگهداری در کانون اصالح و تربیت 3تا  1درجه 

 الس 3تا  1 نگهداری در کانون اصالح و تربیت 4درجه 

 5درجه 
 ماه تا یک سال 3 نگهداری در کانون

 ساعت خدمات عمومی رایگان 720تا  1۸0میلیون ریال یا  4تا  10 جزای نقدی

 ساعت خدمات عمومی رایگان 1۸0تا  60میلیون ریال  یا  10تا  1 جزای نقدی 6درجه 

 میلیون ریال 10تا  جزای نقدی ۸و  7درجه 

با توجه به وضع متهم و جرم   بند 3 نیدادگاه در ا

  یجزا ای یصدور حکم به نگهدار یبه جا یارتکاب

که دادگاه   یبه اقامت در منزل ساعات تواندیم ینقد

در کانون در دو روز اخر   یبه نگهدار ای کندیم نییتع

 .سال حکم دهد 5ماه تا  3 یهفته حسب مورد برا

مجازات حد یا قصاص  

اطفال و نوجوانان )بین  

پسر تفاوت وجود  دختر و

«  قمری»دارد( مالک سن 

 است.

 

 مرتکب دختر

 سال )نابالغ( 9زیر 

 نوجوان ایو مواظبت در حسن اخالق طفل  تیو ترب بیبا اخذ تعهد به تاد یسرپرست قانون ای ایو اول نیبه والد میتسل

  ای تیالحصدر صورت عدم دادگاه  صینوجوان به تشخ ایبه مصلحت طفل  گرید یحقوق ای یقیبه اشخاص حق میتسل

 به افراد مذکور در بند الی    یعدم دسترس

 دادگاه یقاض لهیبه وس حتینص

 سال قمری 1۸تا  9
 (یتیو ترب ینیمحکوم شود ) نه اقدام تام یاست که به مجازات جرم ارتکاب نیاصل به ا

ل عقل آنها  در رشد و کما ایحرمت آن را درک نکند  ایجرم انجام شده  تیماه مگر اینکه

محکوم   یتیو ترب ینی)به اقدام تام شبهه وجود داشته باشد

 (.شوندیم

 مرتکب پسر

 یسرپرست قانون ای ایاول ای نیبه والد میتسل

 گرید یحقوق ای یقیبه اشخاص حق میتسل
 دادگاه یقاض لهیبه وس حتینص

 سال قمری )نابالغ( 12زیر 

 اخطار و تذکر

 م تکرار جرمیا اخذ تعهد کتبی به عد
 ماه یک سال 3یا نگهداری در کانون اصالح و تربیت از 

 سال قمری )نابالغ( 15تا  12
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مجازات حد یا قصاص  

اطفال و نوجوانا )بین دختر  

وپسر تفاوت وجود دارد( 

 است.« قمری»مالک سن 

 

 مرتکب پسر

 ماهیت جرم انجام شده  

 یا حرمت آن را درک نکند
 ل آنان شبهه باشد.یا در رشد و کمال عق

 مگر اینکه

 اصل بر این است که به مجازات جرم ارتکابی محکوم شود نه اقدام تامینی و تربیتی

 سال قمری 1۸تا  15

 قابلیت *** دارد. ۸تا  5تواند به یک مورد از اقدامات تامینی و تربیتی حکم بدهد. جزای نقدی در جرایم تعزیری درجه دادگاه فقط مینکته: 
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کات جرایم و  ن

مجازات اطفال و  

 نوجوانان

 .(یعنی مجازات تبعی ندارند  .): محکومیت اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است 1نکته

 

ساعات ارائه  .ساعت در روز می باشد  4سال تمام شمسی اعم از شاغل یا غیر شاغل حداکثر  1۸تا  15: ساعت ارائه خدمات عمومی برای افراد  3نکته 

 ت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.خدم

 

سال(  یا اجرای مجازات را معلق   2ماه تا 6: دادگاه می تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق بیندازد ) 2نکته 

 (جرایم تعزیری  ۸تا  1سال(  درجه  5تا  1) . ))تعلیق ( کند

 

⟸ 

تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد تادیب و تربیت  و  

 مواظبت در حسن اخالق طفل یا نوجوان
دادگاه اطفال یا نوجوانان می تواند با  

توجه به تحقیقا و گزارش های مددکاران 

اجتماعی هر چند بار که مصلحت بداند  

 .در تصمیم خود تجدید نظر نماید
اص حقیقی یا حقوقی در موارد عدم صالحیت والدین ماولیا یا  تسلیم به اشخ

 عدم دسترسی به آنها

 

امکان تجدیدنظر آرا  

ها در جرایم  دادگاه

 اطفال و نوجوانان

 .به تشخیص دادگاه این اقدام به مصلحت طفل باشد

 .ست قانونی طفل یا نوجوانعدم صالحیت یا عدم دسترسی به والدین یا اولیا یا سرپر :شرط است 3به وجود  منوط

 .قبول شخص حقیقی یا حقوقی که دادگاه قصد سپردن طفل یا نوجوان را به او دارد

 )جرایم تعزیری ( )شمسی(     ۸92الح و تربیت بند الی تا پ صدر موارد نگهداری طفل یا نوجوان در کانون ا

 یا تا یک سوم مدت مجازات نگهداری را تقلیل دهد

 .کار در کانون را لحاظ کندع بزهضده از وهای رسیگزارش

 .فقط یکبار در رای خود تجدید نظر کند

 توانددادگاه می
 ولی یا سرپرست قانونی تبدیل کند بهتسلیم 

 مدت نگهداری را به

مشروط به اینکه طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از  

 .مدت نگهداری در کانون را گذرانده باشد

 .ستفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی برای اطفال و نوجوانان نیستو این امر مانع ا

⟸ 
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نکات جرایم و  

مجازات اطفال و  

 نوجوانان

   .قانونی است مجازات
 

   .شودشامل تعزیرات منصوص شرعی نمی 93:  تخفیی مجازات اطفال مذکور در م  4نکته 
 

تعلیق و   ،امکان تخفیی م تبدیل 

مربوط به جرایم اطفال و  تعویق آرای 

 نوجوانان

 .اندها حداقل تا نصی قابل تقلیلمجازات  ⟵  93ورت احراز جهات تخفیی م در ص

 اقدامات تامینی و تربیتی به اقدام دیگر قابل تبدیل است. ⟵ 93در صورت احراز مبهمات تخفیی م  

 .نوجواناندر کلید جرایم تعزیری توسط  ⟵ 94امکان صدور تعویق صدور حکم م 

در کلید جرایم تعزیری توسط   ⟵  94امکان تعلیق اجرای مجازات یا حکم م

 .نوجوانان
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جرایم اطفال و  

که   نوجوانان

 ق. م.ا 92مستلزم م

باشد  پرداخت دیه می

 اگر    

 .شودخود مسئول پرداخت دیه است و دیه از اموال وی پرداخت می ⟵ مرتکب بالغ باشد

اگر مرتکب نابالغ 

 دباش

باشد توسط خود مرتکب از اموال او پرداخت  ←درصد دیه کامل  5کمتر از  موضعاگر دیه کمتر از 

 شودمی

 .شودتوسط عاقله پرداخت می ←یشینه باشد پیا  موضعو اگر به اندازه 

 شود.خود طفل ضامن است و خسارت از اموال طفل داده می ⟵مالی غیر از دیه  ردر مورد صغا

 (ق.م.م7م .)کیفری طفل مانع از مسئول شناختن وی در مقابل جبران خسارت ناشی از اتالف اموال غیر نیست  عدم مسئولیت

 .شودم نمی شود اما مشمول تعدد جرم میمجازات اطفال و نوجوانان مشمول تکرار جر ⟵ 5نکته 

 

 

 

 شود .مجازات قانونی همان جرم محکوم میفاده کند به حداکثر هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به سود است ⟵ 6نکته 

 ق.م(272م تنام به) است .هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغ معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود ⟵ 7نکته 

 ) به حداکثر معاونت در سرقت حدی(.یری محکوم میشود تعز ندم آمر به مجازات سرقتدر سرقت حدی اگر فردی توسط صغیر ممیزمال را از حرز خارج ک

 شود.شوند یعنی با مرور زمان ساقط نمیاقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان نمی

 

  ⟵ ۸نکته 
 

 .شودشود اما مشمول تعدد جرم میال نابالغ : مشمول تکرار جرم نمیدر جرایم اطف

 .شودتکرار جرم و تعدد جرم میمشمول  ⟵سال  1۸در جرایم بالغ زیر 

د  مستنبوده و جرم  وسیلهنابالغ در حکم  مواردی که

 :دیگر است به طرف

 .نابالغ غیر ممیز باشد

غیر این صورت صغیر یا نابالغ  در  ⟵در حکم وسیله باشد جهل نابالغ ممیز باشد ولی به دالیلی مانند اکراه یا 

 در حکم وسیله نخواهد بود.م  وسیله
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 تعیین مسئولیت کیفری نحوه مداخله

 است و فقط سبب ضامن است رسبب اقوا از مباش نابالغ و غیر ممیز( اگر سبب عاقل و بالغ باشد )مباشر : در جمع سبب و مباشر

 هب م مستنداگر فرد بالغ و عاقلی از نابالغ غیر ممیز  به عنوان وسیله ارتکاب جر

 خود استفاده کند:

ود شاست و به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می رسبب اقوا از مباش ⟵فرد بالغ

سرقت حدی به  .اق.م272استتنام به  .)د مسئولیت کیفری استفاقو نابالغ غیر ممیز 

 (حداکثر مجازات سرقت تعزیری

وسیله ی ارتکاب جرم مستند به خود اگر فرد بالغ و عاقلی از نابالغ ممیز به عنوان 

  :استفاده کند و نابالغ ممیز جاهل یا مکره باشد

است و به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می  سبب اقوا از مباشر ⟵فرد بالغ

  .شود و نابالغ ممیز جاهل یا مکره فاقد مسئولیت کیفری است

 ابالغ ممیزاب جرم مساعدت کند و ننابالغ ممیز را در ارتک م اگر فرد بالغ و عاقلی

اگر نتیجه جرم مستند به رفتار نابالغ ممیز باشد و بالغ صرفا آگاه و مختار باشد: )

 :مساعدت کرده باشد(

 ۸۸نابالغ به عنوان مباشد جرم با لحاظ سن و درجه جرم ارتکابی به یکی از تصمیمات م

 .محکوم می شود 

 .ر مجازات معاون در آن جرم محکوم می شودبالغ به عنوان معاون جرم به حداکث

ای خروج مال از حرز استفاده ممیز بر غیر اگر در ارتکاب سرقت حدی بالغی از نابالغ

 :کند

 .د سرقت می باشد حب است و مستوج بالغ اقوا از مباشر

  

حرز استفاده ممیز برای خروج مال از  ارتکاب سرقت حدی بالغی از نابالغاگر در 

 :کند

 غ به عنوان آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است اما در مورد بال

اورا به اقتفای سن و درجه جرم ارتکابی به یکی از تصمیمات  اندنابالغ ممیز دادگاه می تو

 .ق.م.ا محکوم کند۸۸مقتفی در م

 را وسیله تکدی گری قرار دهد یا آنان را به رشیدیاگر فردی طفل صغیر یا غیر 

 این امر بگذارد: 

سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آمده محکوم  2ماه تا  3به 

 .کند

سال را به مصرف مواد مخدر یا جرایم مرتبط با آن تشویق  1۸اگر فردی افراد زیر 

 و ترغیب کند :

 .جرم محکوم میشود رترغیب کننده یا تشویق کننده به مجازات مباش
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سال را به مصرف مواد   1۸ر فردی افراد زیر اگ

 :مخدر یا جرایم مرتبط با آن وادار یا مجبور کند

 شودبرابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می 5/1به 

 .شودو اگر مجازات آن جرم حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال از ناشی از جرم محکوم می

  3ل و نوجوانان برای رسیدگی به جرایم اطفا

 :نهاد وجود دارد

 .ای تخصصی از دادگاه کیفری یک استشعبه ⟵دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان 
 

 .دادگاه اختصاصی است ⟵دادگاه اطفال و نوجوانان 
 

 .شوددر دادگاه اطفال ونوجوانان به طور مستقیم رسیدگی می ⟵جرایم اطفال و نوجوانان : تمامی جرایم اطفال ونوجوانان 

 

 .شوددر دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی می ⟵سال  1۸مگر در مورد جرایم اطفال و نوجوانان نظامی زیر 

تمامی جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه  

اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود اما در مورد 

 :حالت وجود دارد 2سال  1۸فرد بالغ زیر 

فری یک یا  جرایم ارتکابی در صالحیت دادگاه کی

   ⟵ کنندکه با تعدد قاضی رسیدگی میاست انقالب 
) تعدد قاضی   .شود در دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان رسیدگی می

 و یک مشاور( مستشار 2یک مشاور ()یک رئیس  +

 یک مشاور ( وحدت قاضی+ ) یک قاضی  .شوددگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میسایر جرایم در دا

 ⟵ سال تجاوز کند 1۸از  ⟵ سیدگی به جرم در دادگاه اطفال و نوجواناندر حین ر

 

تا   و دهددادگاه اطفال و نوجوانان به رسیدگی ادامه می

 کند.صدور حکم به پرونده رسیدگی می

 

دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم ارتکابی رسیدگی نمیکند وآن را حسب مورد به دادگاه  

 کند.صالح دیگر ارسال می

 ⟵سال شود  1۸بیش از   ⟵قبل از شروع به رسیدگی سن مرتکب 

 م از تمام حقوق اطفال و نوجوانان برخوردار است.البته در این حالت مته

 

 ای تخصصی از دادسرای عمومی و انقالبشعبه ←دادسرای نوجوانان 
 

جرایم اطفال و  

   نوجوانان

سن متهم یا  

 نوجوان اگر  
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مجازات معاونت در   

 جرم 

 سال 25تا  15  ⟵دو  حبس تعزیری درجه ⟵ سلب حیات یا حبس دائم   

 سال 15تا  10  ⟵سه 

 6ضربه شالق درجه  74تا  31 ⟵شالق تعزیری  ⟵ شالق حدی

رسیدگی به جرایم اطفال و  

 نوجوانان به همراه بزرگسال

 صا معاونت اشخایهرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت 

ل مرتکب جرم شوند یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسا

 :بزرگسال معاونت کنند 

فقط به جرایم اطفال و نوجوان در دادگاه اطفال ونوجوان رسیدگی  ⇐

 .شودمی

در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا  

چند نفر باشد در صورتی که در رسیدگی به 

اتهام یکی از آنها )متهمان( در صالحیت 

 : ه اطفال ونوجوانان باشددادگا

⇐ 
رسیدگی به اتمام کلیه متهمان دردادگاه  

 .آیداطفال ونوجوانان به عمل می
⇐ 

در این صورت اصول حاکم بر  

رسیدگی به جرایم اشخاص باالتر  

سال تابع قواعد عمومی   1۸از 

 .است

 یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی ⟵ در سایر جرایم تعزیری

 4جزای نقدی درجه  ⟵ مصادره اموال    

 6جزای نقدی درجه  ⟵ انفصال دائم    

 7جزای نقدی درجه  ⟵ انتشار حکم محکومیت

  .شودمجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم می ⟵ اجرا نشود ردر صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عفو برای مباش

 مجازات معاون جرم ارتکابی
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ردسالالتالالگالالی گروه سالال

 مجرمانه سازمان یافته
 

 گروه   ستهسرد ⇐
 

ترین جرمی که اعفای گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شدند محکوم  سردسته گروه به حداکثر مجازات شدید

 ود.شمی

 .شودمگر موجب قصاص یا دیه یا حد باشد که به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می

مفسد فی االرض محکوم   ⟵ب یا افساد فی االرض شناخته شود به مجازات محارب محاراگر 

 .شودمی

 مصادیق عدم صالحیت والدین

 

 اربه مواد مخدرم الکل و قماعتیاد 

 شتهار به فساد اخالق و فحشاا

 های روانی با تشخیص پزشکی قانونیابتال به بیماری

مشاغل ضد اخالقی  سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در

 مانند فساد و فحشا

 گری و قاچاقتکدی

تکرار ضرب و جرح خارج از  

 حد متعارف
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 تواند تخفیی دهد)تقلیل یا تبدیل( که دادگاه می مجازات جرم ارتکابی    

 درجه 3تقلیل مجازات به میزان یک تا     4تا1حبس تعزیری درجه  -1

 تره میزان یک یا دو درجه پایینتقلیل ب -1 

 7یا تبدیل به حبس درجه  -2 6و  5حبس درجه  -2

 یا تبدیل به مجازات جزای نقدی متناسب با همان درجه -3 

 4تا  1تبدیل به جزای نقدی درجه  ی کل اموالمصادره -3

 سال 15تا 5ال موقت به میزان صتقلیل به انف ال دائم  صانف -4

 ترتقلیل به میزان یک یا دو درجه پایین های تعزیری  زاتسایر مجا -5

 ترتبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایینیا   

 تخفییدر میزان حبس آن با هایی که مجازات -6

  شودروز صادر می 91کمتر از  حکم به 

 شود )الزامی(به مجازات جایگزین حبس تبدیل می

 

ها مجازات
م ۵۱۲

۲۳۵
 مجازات تبعی )پس از اجرای حکم یا مشمول مرور زمان( 

 رای حکمجسال از تاریخ توقی ا   7 ⟵سلب حیات و حبس ابد   -1

 سال  3 ⟵ 4تا  1حبس درجه علیه قصاص عفو دیه جنایت بیش از نصی دیه کامل منجی –قطع عفو  -2

 سال 2 ⟵دیه جنایت نصی یا کمتر از آن  -قصاص عفو  - 5حبس درجه  -شالق حدی   -3

1 

 )توسط دادگاه اختیاری است ( در صورت وجود یک یا چند جهت تخفیی   37میزان و جهات تقلیل و تخفیی مجازات م  2
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3 

 

 

 

 

 

 دربار دوم                 دربار اول                  نهاد مورد حکم              

 ۸یا  7 جهحبس در                                                                                                                                                                                                    

 ⟵ مجازات تکمیلی 
۱

۳
تبدیل        ۸یا7 جهیا جزای نقدی در                            به              تکمیلی مجازات تصید  ⟵ ه می شودودبه مدت مجازات تکمیلی افز 

 .شودمی

 .شودقرار لغو و حکم محکومیت صادر می ⟵ صادر می شود  تا نصی به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت ⟵ تعویق صدور حکم 

 .شودرار لغو می شود و مجازات اجرا میق  ⟵ شود سال به مدت تعلیق افزوده یا قرار تعلیق لغو می 2 تا1  ⟵تعلیق اجرای مجازات 

 .شودا میمدت باقی مانده محکومیت اجر ⟵ شود  سال به مدت آزادی افزوده می 2 تا 1  ⟵آزادی مشروط 

 ⟵جایگزین حبس 
۱

۴
  تا 

۱

۵
 .شودجازات حبس اجرا میم ⟵ شود به مجازات مورد حکم افزوده می  
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خدمان عمومی رایگان با  میزان دوره مراقبت  مجازات

 رضایت محکوم
جزای نقدی روزانه 

۱

۸
تا  

۱

۴
 

 درآمد روزانه 

 جزای نقدی

 میلیون ریال  9تا  روز 1۸0 ساعت 270 ماه 6تا  ماه )عمدی( 3حداکثر حبس  -1

ماه و جرایمی که میزان و  6روز یا  91حبس  -2

 نوع آن تعیین نشده )عمدی(

 میلیون ریال 1۸تا  9 روز 360روز تا  1۸0 ساعت 540تا  270 سال 1ماه تا  6

 میلیون ریال 36تا  1۸ روز 720 تا 360 ساعت  10۸0تا  540 سال 2تا  1 ماه تا یک سال )عمدی( 6حبس بیش از  -3

 میلیون ریال 72تا  36 روز 1440تا  720 ساعت 2160تا  10۸0 سال 4تا  2 حبس بیش از یک سال -4

 

 مجازات شروع به جرم آن مجازات قانونی جرم ارتکابی            

 سال( 10تا  5عنی )ی 4حبس تعزیری درجه      ⟵ 3 تا 1سلب حیات یا حبس دائم یا حبس تعزیری درجه 

 (سال 5 تا 2یعنی  )5حبس تعزیری درجه                                                    4قطع عفو یا حبس تعزیری 

 6حبس تعزیری درجه      

 شالق تعزیری(  74 تا 31) 6یا شالق درجه  6درجه  ⟵ 5شالق حدی یا حبس تعزیری درجه 

 (میلیون ریال ۸0 تا 20) 6یا جزای نقدی درجه  

 

 

 

 

 

 های جایگزین حبسمجازات -4

شروع به جرم  مجازات -5

 حبس
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  .شودنمیدر جرایم تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی به دلیل آن که از جرایم مستمر هستند تا زمانی که تصرف ادامه دارد مشمول مرور زمان  :1نکته 

 کند.ساله ای مرتکب جرم حدی شود دادگاه برای او اقدام تامینی و تربیتی اعمال می ۸هرگاه کودک  – 1نکته 

  اعمال مقررات تخفیی تا نصی شود دادگاه در صورتمی دارد( ضربه شالق 74سال حبس و تا  10ماه تا 3اله مرتکب سرقت مقرون به آزار  )با اینکه س 16اگر پسر  -2نکته

 حداقل کیفر مقرر برای نوجوانان پسر را به کیفر تعیین می کند.

نوجوان یک پنجم از مدت نگهداری را گذرانده باشد به میزان یک سوم مجازات کاهش   کاهش مدت نگهداری در کانون اصالح و تربیت در صورتی که طفل یا -3نکته 

 .)کاهش به میزان یک سوم باقی مانده از مجازات ممکن است( یابد.می

 تصمیم می گیرند.ترتیب  ساله که مرتکب ضرب و شتم شده در این صورت دادگاه تسلیم والدین یا اخذ تعهد به 10شخصی  -4نکته

ه  ب ساله مرتکب زنا شده باشد پسر تسلیم به والدین یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر یا نصیحت به وسیله قاضی و دختر اصوالً 10ساله با دختر  11اگر پسر  – 5نکته  

 مجازات زنا محکوم می شود.

 باشد .می 4ساله مرتکب جرم تعزیری درجه  13نگهداری در کانون اصالح و تربیت مجازات اندامی دختر  -6نکته

نگهداری  سال حبس طبق قانون برای دختر 5تا2کنند با مجازات ساله مبادرت به شرکت در احراق منزل مسکونی دیگری می 16یک پسر  ساله و 14یک دختر  -7نکته

   .نگهداری در کانون اصالح و تربیت با جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان در کانون اصالح و تربیت و برای پسر
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 عفو
 .شوددر مورد محکوم یا محکومین معین و خاص اعمال می

 .عفو خصوصی یعنی شخصی که محکومیت وی قطعی شد

 عفو خصوصی

 .ی عمومی ندارد و جنبه شخصی دارد جنبه

 .شودشامل کسانی که حکم آنها قطعی نشده نمی

 .روددر عفو خصوصی مجازات تبعی از بین نمی

 .شودمیاست حکم قطعی آنها صادر شده فقط شامل محکومانی که 

 .شودباره او صادر شده است اجرا میفقط در مورد شخصی که عفو در

 شود.نمی معاونان شامل شرکا و

 .عفو یا تخفیی مجازات در حدود موازین اسالمی پیش از پیشنهاد رئیس قوه قفاییه با مفاهیم رهبری است

 .فقط شامل جرایم تعزیری است 

 .دشوجرایم منصوص شرعی و دیه و قصاص به دلیل اینکه حق الناس هستند نمیشامل 

 .شودتبدیل در حدود عمل مییا در حدود طبق ضوابط یا تقلیل 

 .شودو در جرایم دیه وقصاص چون حق الناس است و فقط در صورت گذشت صاحب حق رفع می

 عفو
 دادستان مربوط

 رئیس دادگستری مربوط

ق  افرادی که ح

 درخواست عفو دارند

 قاضی ناظر زندان مربوط

 رئیس زندان

 .عفو آنان را به طور جداگانه به مرجع پیشنهاد کندتواند باشد رئیس قوه قفاییه میفاقد برخی از شرایط ضرورت  چنانچه عفو محکومان

 محکوم علیه
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 عفو
  .پذیر استسال حبس امکان 10در این صورت عفو محکومین به حبس ابد پس از تحمل   ⟵ مجازات حبس ماندهعفو دائمی باقی عفو خصوصی

برای تخفیالی  و عف

 مجازات حبس

 .در این صورت گذشت مدت زمان خاصی شرط نیست و تقلیل مجازات مرتکب در هر زمانی جایز است

 محکومین به

  اعدام 

 ابد تبدیل شده مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس

 .تواند درخواست عفو برای تخفیی مجدد کندقبلی می وسال حبس از تاریخ عف 10مل حداقل در صورت تح

  محکومین به

 حبس ابد

  سال تقلیل یافته پس از گذشت پنج سال از عفو قبلی 15ها به که حبس آن ⟵

  محکومین به

حبس ابدغیر   

  ز تاریخ عفو قبلیدر صورت تحمل یک سوم باقیمانده حبس ا

 .یک سوم کل مجازات شرط برخورداری از عفو مجدد است نهیک سوم باقیمانده مجازات  تحملعفو مجدد 

 عفو عمومی

   .شود نه نسبت به فرد یا افراد خاصمی لعفو عمومی در مورد جرم و جرایم خاص اعما

 . اثر عفو عمومی فقط نسبت به گذشته است

 .بردرا از بین می تبعی عمومی مجازات وعف

.مشمول تکرار جرم نخواهد بودم در ارتکاب جرم مجدد بعد از عفو عمومی    

  .کندمیمعاف  از تعقیب و مجازاترا قوه قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسالمی به موجب قانون مرتکب برخی جرایم 

  .ندشوکه تا تاریخ عفو عمومی مرتکب آن جرم شده باشند از تعقیب معاف می رود بلکه فقط افرادیدر عفو عمومی جرم بودن عمل از بین نمی

  قطعی صادر حکم چه و باشد یبتعق حال در چه و باشد نشده بیتعق چه باشد یافته ارتکاب  م قبل از تاریخ عفو عمومیردر عفو عمومی اگر ج

 .گیردمی قرار عمومی مشمول عفو باشد شده

  .است ل عفو عمومی شده است سابقه کیفری ندارد و دقیقا مانند شخصی است که مرتکب جرم نشدهشخصی که جرم او مشمو

 . شود اعم از شرکا و معاونینعفو عمومی جنبه نوعی دارد و شامل تمام افراد دخیل در جرم می

  .شودهم شامل محکومان و هم متهمان می 
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عفو  

 عمومی

 . شودم موجب تعزیر اعطا میعفو عمومی به موجب قانون در جرای

شود نمی  قصاص و دیه محد  م شرعی صونصم جرایمشامل 

 : شودزمانیکه رفتار ارتکابی فرد مشمول عفو عمومی می

 موقوفی تعقیب قرار ⟵ قطعی شود  واگر قبل از صدور حکم باشد 

 اجرا  موقوفی قرار ⟵ اگر در حین اجرای مجازات باشد

 بردحکومین را از بین میی آثار معفو همه
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ابل  جرایم ق

 گذشت
 ویژگی

 .در قصاص و دیه حق مجنی علیه یا اولیای دم است

 

 سرقت حدی استثنای
  گذشت قبل از اثبات جرم سرقت موثر

  است است.

  .ف موثر استذکی فقط در سرقت حدی و قر حدود گذشت شاد

سرقت موثر   جرم گذشت بعد از اثبات

  .نیست

 گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

قرار موقوفی تعقیب صادر   ← قبل از صدور حکم قطعی

  شودمی

  قرار موقوفی اجرا  ←بعد از صدور حکم قطعی

  .جهات تخفیی است شت ازذگگذشت شاکی در جرایم غیر قابل 

 . شودلذا در تمام مواردی که گذشت مجنی علیه یا اولیای دم قصاص و دیه ساقط می

 .تواند قبل از شروع به تعقیب یا در حین رسیدگی یا بعد از صدور حکم قطعی باشدگذشت می

 .ایت استگذشت فقط بعد از وقوع جرم موثر است و قبل از وقوع جرم گذشت وجود ندارد بلکه رض

  .شودگذشت شامل عوارض بعدی آن نمی-

  .شودرود و باقیمانده مجازات اجرا نمیاثر تبعی مجازات از بین می-

 

ت  یافته باشد. عدول از گذششود که آن شرط با معلق علیه تحقق گذشت شروط یا معلق در صورتی ترتیب اثر داده می وباشد  منجزگذشت باید 

 صحیح نیست.
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جرایم قابل  

 گذشت
گذشت شاکی در  

 ا.د.ک   قانون

وقی شود مگر آنکه در جرایم حق  مت تعقیبهرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود تا زمان افاقه دادرسی و 

س از  کنند و پ اتهامافاقه نیز نتواند از خود رفع  فرضای باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در الناسی شرایط اثبات جرم به گونه

 .یابدمی ادامهتعیین وکیل تسخیری طبق ماده تعقیب و دادرسی 

 
کند  خواست ترک تعقیب کند در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر میدر جرایم قابل گذشت تا قبل از صدور کیفرخواست در

 .متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست کند ددتواند تعقیب مجشاکی می

 

بت  توانند نسولی یا قیم می (دباش محجوردیده بزه)در مواردی که جرم قابل گذشت باشد و بزه دیده اهمیت برای شکایت نداشته باشد 

 . به طرح شکایت اقدام کند

  و فورح تا شود جورمح به  و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه حفورباشد دیده ولی یا قیم نداشته باشد یا به آنان دسترسی ناگر بزه

 .قیم نصب یا قیم یا ولی مداخله

 

 . م شده باشند یا مداخله در آن داشته باشندو همچنین در موردی که خود ولی یا قیم مرتکب جر

و همچنین اگر به دیده ولی یا قیم او به دلیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین یا خود امر  

 . کندکیفری را تعقیب می

 .کندکشی شکایت میخود سفیهکنند و در امور غیر مالی یباشد تنها در امور مالی و دادستان طبقه فوق عمل م سفیهدیده اگر بزه
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جرایم قابل  

 گذشت

  شوددر جرایم قابل گذشت هرگاه متفرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می

  شوده شکایت نباشد در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه میمگر این که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر ب

نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه در مهلت شش ماه از  هرگاه متفرر از جرم قبل از انقفای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف 

  تاریخ وفات حق شکایت دارد

در صورت احراز جهات تخفیی چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب   ۸و  7در جرایم تعزیری درجه 

 .ی موثر و گذشت شاکی و میدان ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات میدان آن می تواند حکم به کیفر صادر کندشود و در صورت فقدان سابقهاصالح می

 .نیمه آزادی شرط است وجود گذشت شاکی در نظام

 
 گذشت شاکی در مجازات جایگزین حبس

 .شرط نیست (مجازات قفایی)روز  91حبس کمتر از  

 شرط است (مجازات قانونی)در سایر موارد 

 .شودت موقوف میحق گذشت به وراث قانونی متفرر از جرم منتقل و در صورت گذشت تمامی یا همگی و وراثت مورد تعقیب و رسیدگی یا اجرای مجازا

 

 .یابدنصی تقلیل می به مقدر در قانون جرایم قابل گذشت ۸تا  4 درجههای حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات

 چ

 .شرعاً قابل گذشت باشد ونشده باشد غیر قابل گذشت است مگر اینکه از حق الناس بوده  حریصتچنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون 

 

بل گذشت در صورتی که پس از حکم صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن جرم  در جرایم قا

 .شودنیز رفع می

تواند از جهات تخفیی  ونیکی وجود گذشت شاکی شرط نیست اما میرکتلا نظارتدر تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و 

 .باشد
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جرایم قابل  

 گذشت

متفررین از جرم  

  متعدد باشند

 .رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت نمایندم ولی موقوفی تعقیب

 .شودتعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می

 

گذشت  ماگر جرم قابل گذشت

ا معلق به امری باشد یمشروط 

کنددادگاه به این صورت عمل می  

  

 . شودو موقوفی تعقیب صادر می استمعلق علیه تحقق یابد گذشت معتبر یا قبل از صدور حکم قطعی شرط  -1

 

اگر حکم قطعی صادر شود و شرط و معلق علیه تحقق نیافته باشد ولی احتمال تحقق آن در آینده باشد محکوم   -2 

علیه مجازات اجرای موقوفی اجرا صادر می شود   شود و در صورت تحقق شرط یا معلقآزاد می مناسبعلیه با تامین 

 .شودو مجازات اجرا نمی

 
 . دشوباشد و عدم تحقق شرط یا معلق علیه قطعی شده باشد مجازات اجرا می شدهاگر حکم قطعی صادر -3
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 جرایم قابل گذشت

 رسمی  نههای غیر رسمی و تزویر اسناد و نوشته لجع 

 ستفاده از ضعی نفس شخصی سوءا 

  ایران خاک قلمروهین به نماینده رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی کشور خارجی در تو دولتم کارمندان به مشدده توهینتوهین ساده نه 

 غیرقابل گذشت هستند مشدده هایسایر توهین. 

 است پزشک غیرقابل گذشت توسطجنین زن حامله  سقط. 

 و یا اذیت و آزار زن حامله  ضرباسطه سقط جنین زن حامله به و 

 امتناع شخص از دادن طفلی که به او سپرده شده است.  

 یست در محلی خارج از سکنهرها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود ن 

  دیگر دستگاه مخابراتی یامزاحمت با تلفن  

 تدلیس در نکاح 

  افشای اسرار مردم 

 اکراه و تهدید  جبر و قهر یا هر بااخذ نوشته یا سند یا امفای م 

  افشای اسرار  یا تهدید به قتل با ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی 

  مهرسوءاستفاده از سفید امفا یا سفید 

  خیانت در امانت 

  برخی از مصادیق تخریب 

 کشتن حیوانات حالل گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است.  

 (غیر قابل گذشت است ← دولتی )نهاسناد غیر دولتی  قاطاس 

 اسناد دولت غیر قابل گذشت است اسقاط 

 نخل متعلق به دیگریباغ میوه آسیاب درخت یا تاکستان یا ریب نخلستانتخ دیگریم به متعلق محصوالت چراندن 

 در مواردی که امالک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد تخریب محیط زیست منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق. 
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 اگر امالک و اراضی متعلق به اشخاص دولتی باشد غیر قابل گذشت است. 

  دیگری به قهر و غلبه  ملکتصرف 

  مزاحمت یا ممانعت از حق برای بار دوم  یاتصرف عدوانی 

  یا تهدید  عنیورود به منزل یا مسکن دیگری به 

  افترا 

 کاذیب نشر ا 

  غیر قابل گذشت است ایرایانهب یکاذانشر.  

  افترای عملی 

 هجویه انتشارو  هجو 

  برخی از مصادیق تصادفات رانندگی 

 ایرایانه هتک حیثیت  

 بری جیببری و شرط مشدد و کیی 5یکی از  مقرون سرقت 

  فاقد  سارقمیلیون ریال نباشد و  200ش مال مورد سرقت بیش از زبان قابل گذشت است که ارزش مالی مسروقه ارز جرمهر چهار ربایشی سرقت ساده و

 .سابقه موثر کیفری باشد 

  انتقال مال غیر 

 یا کمتر باشد  آن یک میلیارد ریال کالهبرداری به شرطی که مبلغ. 

 شودری محسوب میآنها مقرر شده یا طبق قانون کالهبردا یجرایم در حکم کالهبرداری و جرایمی که مجازات کالهبرداری درباره. 

 دارد سال 1۸ زیر مرتکب ان ۸ تا 5 درجه تمام آن( ازمبلغ نظر )صرف دیدهبزه داشتن در صورت .  

 

 

 

 

ر مجانی یا با  طوتواند به رسیدگی یا اجرای حکم می تعقیباحل صاحب حق قصاص در هر مرحله از مر ⟵نفس و قصاص عفو قصاص موجب جرایم در گذشت نکته:

 .رسددر برابر حق یا مال گذشت کند حق قصاص به ارث نیز می همصالح

 . هستند گذشت قابل نیز هادر آن معاونت و شروع هستند گذشت قابل که جرایمی تمامی :نکته 

 .گذشت استپرداخت نشدنی و ترک انفاق جرم قابل  چک صدور جرم نکته:
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 تستی:نکته 

در صورت تحمل یک سوم  عفو مجددکاهش یابد در درخواست  حبسش خصوصی با عفوسال حبس شده است  30در صورتی که فردی که محکوم به  ⟵ 1نکته 

 .است  المانعبس از تاریخ قبلی بباقیمانده ح

مجدد یک سوم از مدتی مجازات  عفوبرای ابد شود درخواست مجدد افراد بالمانع است در غیر از موارد مجازات حبس شامل تمام مجازات نمی عفودر مواردی که 

 .قبلی باید بگذرد

 .قابل گذشت هستند  ایهتک حیثیت رایانهتدلیس در نکاح و  ⟵ 2نکته 

فاقد سابقه موثر کیفری باشد و سرقت  سارقمیلیون ریال نباشد و  200که ارزش مال مورد سرقت بیش از  است بری در صورتی قابل گذشتجرم جیب ⟵ 3نکته 

 .غیر قابل گذشت است  یمیلیون ریال است جرم ارتکاب 200بیش از 

مالی یا افشای اسرار و نشر اکاذیب قابل گذشت است چون نشر اکاذیب قابل گذشت  ی یافتهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرم در اسناد رسمی جعل ⟵ 4نکته 

 .و شروع به آن قابل گذشت است معاونتاست لذا 

 .کالهبرداری یک میلیارد ریال یا کمتر قابل گذشت

 فرضسال ارتکاب یابد قابل گذشت است چون در  1۸زیر  که توسط افراد ۸تا  5جرایم تعزیری درجه  ضمناًمیلیارد ریال است قابل گذشت نیست  3مبلغ کالهبرداری 

  .سال قابل گذشت نیست 1۸آن حتی توسط افراد زیر  ارتکاب و شده محسوب 4 درجه جرم نتیجه در سال حبس است 7 کالهبرداری مجازات حداکثر سوال

در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است  معلق مانع تغییر رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازاتیا گذشت مشروط  ⟵ 5نکته 

 .شودبا قرار تامین مناسب آزاد می علیهدر این صورت محکوم
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آثار قطع مرور 

 زمان کیفری

  

 

  طتعقیب فق هرچند شودمی اعمال باشد نشده یا شده تعقیب آن که اعم ازو معاونان قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا 

 باشد. شده شروع هاآن از یکی درباره

 است. محکومان دیگر به نسبت زمان مرور قاطع جرم معاونان شروع به اجرای حکم در مورد برخی شرکا یا

هر یک از   اجرایشود شروع به  صادرهای قطعی متعددی اگر در مورد یک شخص به موجب حکمی از احکام متعدد محکومیت

 .ها نسبت به دیگری قاطع مرور زمان استمحکومیت

 مرور زمان
 و صدور حکم نبوده و یا مجازات اجرا نخواهد بود   رسیدگیدر  تعقیبمرور زمان کیفری عبارت از گذشت مدت زمانی قانونی که پس از آن جامعه قابل 

 .طرفین است توافقاز قواعد آمره و ناظر به نظم عمومی و غیرقابل  

 
 .شدبادادرسی میاز ه رحلقابل طرح در هر م

 .غیر قابل اسقاط از جانب طرفین است

 

 .شودباشد و جرایم موجب حدود و قصاص ودیات را شامل نمیفقط ناظر به جرایم تعزیر می

اقدام تعقیبی و  

 تحقیقی

  

ات مطلع استماع شهادت و اظهار م یبازجویم احفار مجلب قبیل از قانونی وظیفه یک اجرای در قفایی مقامات که ازاقدامی عبارت

   .دهدتحقیقات یا معاینات محلی و نیابت قفایی انجام می
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 مرور زمان

 زمان انواع مرور

 شود  اگر اجرای مجازات و اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد مرور زمان اعمال نمی

  

 مبدا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی تخفیفی  ⟵ حکمصدور مرور زمان 

 شودمحسوب نمیجز مرور زمان  اناطه معلق و صورت موقی بایگانی شدصدور قرار دلیل به  پرونده مدتی که:  تعقیبمرور و زمان   

فری منوط به صدور آن است شروع  مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیاناطه: در مورد صدور قرار 

 شودمی

 مبدأ از تاریخ وقوع جرم

 مرور زمان شکایت

  

 مبدأ از تاریخ اطالع وقوع جرم

 از تاریخ رفع مانع   ⟵ یت به دلیل مانع خارجیدر مورد تحت سلطه بودن شاکی عدم امکان شکا

 اکیاز تاریخ فوت ش ماه 6← در صورت فوت شاکی قبل از انقفای مرور زمان شکایت

 صدور فرمان اجرای حکم

  

قرار یا  در صورت لغو قرار تعلیق یا لغو حکم مشروط شروع از تاریخ لغو  روط:اعطای آزادی مش یا در موارد تعلیق اجرای مجازات

 حکم است

 از تاریخ قطعیت حکم کیفری  

از  ⟵شده است  ی آن شروعگذشت مدتی برای اجرای حکم اجرا یا در صورت لزوم در صورت وجود مانع خارجی در اجرای حکم

 نع  اانقفای آن مدت زمان یا از تاریخ رفع م

 .تاریخ شروع مرور زمان تاریخ قطع مجازات است ⟵ تدر صورتی که قطع شدن اجرای مجازات که اجرای آن شروع شده اس

   .است انقطاعتاریخ مرور زمان از تاریخ آخرین  ⟵ در صورت قطع اجرای مجازات بیش از یک مرتبه  
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 مرور زمان
 . گیردنمی قرار زمان مرور مشمول, تصرف استقرار و ادامه پایان تا عدوانی تصرف جرم

 . شودمی زمان مرور مشمول که است یتعزیر جرم ,شده ملی اراضی به تجاوز

   زمان مرور مبنای تعقیب صدور حکم یا اجرای مجازات بر موقوف شدن

 .ح اقامه کندالی خصوصی را در مرجع صاونیست و متفرر از جمله می تواند دع خصوصی مدعی حقوق استیفای از مانع

  17  محکم های قانونی مشمول مرور زمان اجرای هنامایرانی در حدود مقررات و موافقت ی اتباعههای خارجی از ایران دربارمرور زمان اجرای احکام دادگاه

 .است )ق. م(

 .شود شرعی نمی منصوصمرور زمان شامل تعزیرات  

 ارتکاب جرم  فردای روز از   ⟵آنی  جرایمدر 

 رقطع استمرا یاز لحظه ⟵در جرایم مستمر

 دهنده جرم به عادت  ین عمل تشکیلاز تاریخ آخر ⟵ در جرایم عادت

 .شودسبب کامل شدن می جرم که جزءاز آخرتاریخ تحقق آخرین  ⟵در جرایم مرکب 

 

  مبدا مرور زمان 

 مرور زمان شکایت کیفری

   .شودیت کیفری ساقط مینکند حق شکا ایتاز جرم شک در جرایم تعزیری قابل گذشت اگر متفرر از جرم در مورد یک سال از تاریخ اطالع 

 
 استثناء

 م از طریق متهمتحت سلطه بودن متفرر از جر

ت شکایت به دلیل خارج از اختیاردرعدم ق  
 .شود می محسوبمهلت مرور زمان از تاریخ رفع مانع 

 

 6در مهلت  ورثهایت نباشد هر یک از از طرح شک او اگر دلیلی به صرف نظر کردن ⟵ در صورت فوت شاکی قبل از انقفای مهلت مرور زمان شکایت

 .دنماه از تاریخ خود حق شکایت دار

و یا فوت شاکی قبل از انقفای مهلت مرور زمان شکایت  شاکی خارج از اختیار  یبازگشت مهلت مرور زمان کیفری شکایت و اثبات عدم قدرت شکایت به دلیل

 باشد. نشده یا رسیدگی کیفری تعقیب زمان مرور مدت مشمول جرم که شودمی رسیدگی یا ورثهدر صورتی به شکایت شاکی  ⟵ورثه 

 
  مشمول رمج اگر حتی شودمی رسیدگی شاکی به شکایت است بوده متهم سلطه تحت شاکی اینکه اثبات و شکایت کیفری زمان صدور لتهم, با شکایت 

 باشد. شده رسیدگی تعقیب کیفری زمان مرور
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 جرایم علیه امنیت داخلی و خارج کشور   -1

 جرایم اقتصادی -2

مواد   مبارزه باجرایم موضوع قانون  -3

 مخدر 

ی  شرع نصوصتعزیرات م یم متسوجب کلیه جرا -4

ند  باشزمانی تعقیب و رسیدگی می ر مرورکه ناظر ب

 .خارج هستند

 

ی
شمول نم

ی که م
جرایم

شود 
 

  
 لسا 15 ⟵ سال   10 ⟵   4درجه 

 سال 20 ⟵سال   15 ⟵   3تا  1درجه 

 سال 10 ⟵ سال   7 ⟵   5درجه 

 سال 7 ⟵ سال   5 ⟵   6درجه 

 سال 10 ⟵ سال   3 ⟵   ۸و  7درجه 

 مدت مرور زمان

  

 کالهبرداری   -

   ءارتشا رشا و -

 اختالس   -

صورت تحصیل خالف حق و مقررات قانونی در راعمال نفوذ ب -

   مال

 گری  م یا دیمجر توسط -

 تبانی در معامالت دولتی   -

 یپورسانت در معامالت خارجاخذ  -

 قاچاق کاال و ارز -

 رکنیجرایم گو -

   جرایم مالیاتی - 

 پولشویی   -

 نظام اقتصادی کشور  اخالل در -

 تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی   -

در  نمایندگان مجلس و کارمندان دولت  زرا وو یمداخله -

با رعایت مبلغ یک میلیارد ریال یا  معامالت دولتی و کشوری 
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  .شودنمیدر جرایم تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی به دلیل آن که از جرایم مستمر هستند تا زمانی که تصرف ادامه دارد مشمول مرور زمان  :1نکته 

  مقررات ومشمول شودنمی حساب مستمر آنان فراری نکنند معرفی مربوطه یگان به خدمت دامها برای را خود طور رسمیکارکنان فراری نیروهای مسلح تا به  : 2نکته 

 .دونشنمی زمان مرور

 .مرور زمان جدید نیست شروع و زمان مرور مدت قطع باعث دادگاه و دادسرا دفتری کارمندان اقدامات : 3نکته 

 .سال است 3عقیب از تاریخ وقوع تخلی یا آخرین اقدام تعقیبی مدت مرور زمان ت ⇐ انتظامی قفات اقداماتدر مورد مرور زمان 

 .شودگاه مشمول مرور زمان شکایت نمیدر جرایم تعزیری غیر قابل گذشت هیچ : 4نکته 

های مذکور این مدت قبل از مدت چهد باشماه از تاریخ رفع سلطه می 6سال و در مورد وراث  یک مطلقاً اندبوده متهم سلطه تحت وراث یا دیدهبزه که مواردی در : 5نکته 

   .باشد چه بعد از آن 105م  در 

 
 .باشد مگر اینکه اطالع وی از وقوع جرم برای دادگاه ثابت شوداطالع بزه دیده از وقوع جرم اصل بر عدم علم وی می در مورد : 7نکته 

 .  شودحق شکایت کیفری وی ساقط میهی عدم پرداخت شکایت نکند ماه پس از صدور گوا 6صدور چک اگر دارنده چهار تا ق  11م طبق  : ۸نکته 

 
  لیتکمی هایمجازات زیرا ندارد وجود تکمیلی و تبعی مجازات شود شکایت مشمول صدور حکم و ارتکابی جرم که زمانی یا تکمیلیدر مورد مجازات های تبعی : 10  نکته

 است. نشده صادر قطعی حکم در حکم صدور تعقیب زمان مرور لیکهحا در شودمی تحمیل مرتکب قطعی بر صدورحکم با تبعی و

شود ولی مجازات تبعی اعمال خواهد شود عالوه بر مجازات اصلی جرم مجازات تکمیلی نیز ساقط می دمرور زمان اجرای خو ی مشمولرتکابا جرم که زمانی اما: 11  نکته

 .شودرور زمان اجرای حکم میجرم مشمول م که شد و زمان آغاز مجازات تبعی زمانی است
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 .شودنمی ساقطاقدامات تامینی و تربیتی با مرور زمان  : 12نکته

 
 

شور حفور در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صالحیت دادسرا و دادگاه نظامی است ایامی که متهم یا محکوم علیه بر خالف قوانین و مقررات در ک : 14نکته 

 شود.نمی محسوب زمان جزء مرورنداشته باشند 

 شود.نمی زمان مرور مشمول باشد ریال میلیارد یک از بیش آن موضوع که غیر مال انتقال مثل است کالهبرداری حکم در که نیز جرایمی : 15نکته 

 
 .شودنمی (هاسایر مرور زمان)نه رور زمان تعقیب مشمول م( هانه سایر مجازات)ار از خدمت کارکنان نیروی مسلح در صورتی که مستلزم اخراج باشد فر جرم : 17نکته 

 

 

16نکته  
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 .شوداعمال نمی در این مورد به علت فرار محکوم علیه قطع شود موضوع مرور زمانولی  دوهرگاه اجرای مجازات حبس آغاز ش

 .شودمی زمان مرور مشمول آن( )موضوع ریال میلیارد یکنامشروع با فرض بیش از مال  تحصیل

 .است باقی دیدهبزه برای کیفری ایتشک حق سلطه رفع از پس سال یک تا نباشد شکایت به قادر مرتکب سلطه دلیل به گذشت قابل ی جرمدیدهبزه اگر

های مرور زمان اجرای احکام دادگاه .حکومت دیگر استمها قاطع مرور زمان نسبت به ک از محکومیتی هر شروع به باشد شده محکوم نقدی جزای الی به حبس اگر

 .ات استهای قانونی مشمول مقررنامهاتباع ایرانی طبق مقررات و موافقت یخارج از کشور درباره

 .شودسرقت اموال دولتی توسط کارمند دولت به مبلغ سه میلیارد ریال مشمول مرور زمان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت در 

 جرم
 تحریک یا

 تهدید یا

 تطمیع یا

 هر کس دیگری را ترغیب یا

 به ارتکاب جرم کند ⟸

جود و اکراهمعاونت ولی اگر شرایط  نه اگر تهدید به نحوی باشد که باعث سلب اختیار فاعل شود اکراه خواهد بود ⟵

   .مصداق معاونت استتهدید اشته باشد ند

 ا فریب  ی 

 .موجب وقوع جرم شود   ⇐        یا سوء استفاده از قدرت 

یا فریب یا نیرنگ به نحوی باشد که مباشر جهل به موضوع پیدا کند این عمل معاونت در جرم نیست   دسیسهاگر  ←دسیسه یا با  

 .به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود استبوده  مباشروی از قه سبب اجرم شخص فریب دهندمباشر بلکه به دلیل جهل 

هرگاه دو یا چند عاملم برخی به مباشرت و بعفی به تسبیب در وقوع جنایتیم تاثیر داشته باشندم عاملی که جنایت ق. م. ا  526م  

ان  باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبساوی ضامن میمستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور م

اهلم اختیارم جول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بیئمتفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مس

 .غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سببم ضامن است مصغیر

 

 .یل کندسههرکس وقوع جرم را ت

 ه ارتکاب جرم را  هرکس وسیل
 بسازد 

 یا تهیه کند  

 .ارائه دهدیا طریق ارتکاب جرم را 



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت در 

 جرم

 شروط تحقق جرم معاونت
وان معاونت  ترفتارهایی که به موجب قانون جرم نیست را نمی ررفتار ارتکابی مباشر جرم باشد یعنی تحریک دیگری باگر 

 .تلقی کرد

 

 وحدت قصد

 

مستلزم تبانی و هماهنگی قبلی بین مباشر و معاون نیست بلکه همین   اًالزام قصدتحقق وحدت 

  و قصد وحدت کند,قصد مباشر مطلع بوده و اقدام به انجام یکی از مصادیق مذکور  از که معاون

 .شودبه تبع آن معاونت در جرم محقق می

 

 .یعنی معاون و مباشر هردو قصد ارتکاب جرم را داشته باشند 

 

وسط  ت جرمبنابراین افعالی که بعد از ارتکاب .عمل معاون نسبت به عمل مباشر  (همزمان بودناقتران ) یا (زودتر)تقدم 

 .مباشرت انجام شود مصداق معاونت نیست

  ت 55م  تواند مشمولانجام شده باشد در صورت وجود شرایط می مباشرالبته اعمالی که بعد از ارتکاب جرم توسط 

   .دارای مجازات باشد (معاونت به عنوان نه) جرم خاصباشد و به عنوان 

 
 .شروع باقی نمانده باشدی فعل معاونت به اتمام رسیده باشد یعنی در مرحله

 

 .عمل معاون در وقوع جرم توسط مباشر نقش داشته باشد .عمل معاون موثر است

 
 .شروع به اجرا شود یا یابدارتکاب  مباشرتوسط جرم 
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معاونت در 

 مجر

طرق مختلی معاونت و  

 مجازات معاونت در جرم

 

م  معاون جر, شدیدتر باشد است در صورتی که جرم ارتکابی توسط مباشر از آنچه که مقصود معاون جرم بوده 

 .شودمی محکوم مفهوم همانمجازات جرم خفیی در به

  رمباشدر هر جرمی که  ته مجازات معاوناشد بب مباشر عهده جرم به نوع و بدهد مباشر به را عمل ابتکار معاون اگر

 .شود دهد محکوم میمیانجام 

 

 .مانع تحقق جرم معاونت نیستاست معاون توافق کرده با که اختالف عمل مباشر در نحوه ارتکاب جرم با آنچه 

 اشکال معاونت در جرم

 

 مانند معاونت در جرم سرقت به طور کامل ←معاونت در جرم تام 

 است.

  
 نیست. جرم  در معاونت مشروع به جرملی و

یا دسیسه معاونت از طریق 

 نیرنگ با فریب مباشر جرم

 

 و شودمی محکوم مباشر جرم مجازات به معاون و بوده مباشر از اقوامعاونت سبب  ← شودمباشر به موضوع جهل موجب 

 .نیست جرم در معاونت

  
 ود.معاونت در جرم است وبه مجازات معاون محکوم می ش
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معاونت در 

 جرم

 .شروع به جرمی است که دارای مجازات باشد یعنی اگر رفتار ارتکابی مباشر مجازات نداشته باشد معاون هم مجازات نخواهد شد  , مقصود از شروع به جرم

 

 .ندکمیترغیب هم قابل تحقق است مثل فردی که زوج را به ندادن نفقه زوجه افتد معاونت در جرایمی که با ترک فعل اتفاق می

 

 .مباشر دانست فعلو پیوند و تایید  دوحدت قصی مقدمهبه  است که سکوت کردهرا شود مگر در مواردی که عمل شخصی معاونت با ترک فعل محقق نمی

 

در جرایم   پسهم وجود ندارد  دود ندارد لذا امکان تحقق وحدت قصوج قصداینکه در جرایم غیر عمدی معاونت در جرم تنها در جرایم عمدی وجود دارد و به دلیل 

 .غیرعمدی معاونت وجود ندارد

 .نیست طدر معاون شر ویژگیمعاونت وجود آن  تحققبرای  ,های خاصی در مباشر شرط تحقق جرم باشدجرمی ویژگیدر اگر 

 .نوع است که معاون قصد محقق شدن آن را توسط مباشر دارد از همان جرمی ترجرم شدیدمقصود از 

 
 .شودشود معاون به مجازات سرقت ساده محکوم می سرقت مشددهمرتکب  مباشراگر معاون قصد ارتکاب سرقت ساده را داشته باشد اما 

تیار او گذاشته تا مرتکب جرم مورد نظر شود استفاده نکند معاون  وسایلی که معاون در اخاز یا د مرتکب قتل شوباشر قصد ارتکاب  سرقت داشته ولی م معاوناگر 

 .شودمجازات نمی
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 2درجه س بح ←سلب حیات 

 

 حبس است. سال 5تا  2مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان 

 

معاونت در 

 جرم

 .شودبرای عملی مجازات تعیین شده باشد همان مجازات اجرا می عاگر در شر

 
 همان به معاونغیر از آنچه در این ماده آمده وجود داشته باشد  یوجود نداشته باشد و در قانون برای اجرای جرایمی خاص مجازات یزاتمجا شرعاگر در 

 شود.می محکوم مجازات

 

 3درجه س بح ← عفو قصاص قانونی جرم ارتکابی   مجازات ←معاونت اسیدپاشی 

 
    ←عفو اجرا نشود  عقط یا قصاص علتی هر به یامرتکب قصاص نباشد 

 

ه مجازات  ت کند بمعاونبا مرتکب  طریق بدین و کرده تهیه مکانی فوق ماده در مذکور جرم ارتکاب برای علم و اطالع با که کسی ← قانونی غیر جرم توقیی در معاونت

 .شودبه جزای نقدی محکوم می و ماه تا یک سال 3حبس از 

 

 ⟵قاچاق انسان 

   مرتکب تعزیری مجازات زا ترپایین درجه یک

 

اً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکرهم جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را  دهر کس عالماً و عام

 .شودفراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می

شوند و به مجازات مباشر در جرم نماید معاون محسوب میمی های اماکن برای صرف مشروبات الکلی کمک اشخاصی که در قمارخانه

 .تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات وی را تخفیی دهدشوند. اما دادگاه میمحکوم می

 

مواردی که مجازات معاون  

 برابر مباشر است

مجازات  

 معاونت  

 مجازات قانونی  

 جرم ارتکابی  
⇐ 

 4جزای نقدی درجه  ⟵اموال مصادره 

 

   3یا  2تعزیری درجه  حبس ⟵دائم  سلب حیات یا حبس

   6و  5حبس تعزیری درجه  ⟵سرقت حدی و قطع عمدی عفو 

  6شالق تعزیری درجه  ⟵ شالق حدی 

 یک یا دو درجه پایین تر از جرم ارتکابی   ⟵سایر جرایم تعزیری  

 

  6جزای نقدی درجه  ⟵انفصال دائم 

 7جزای نقدی درجه  ⟵تشار حکم محکومیت ان 

 .نداریم ۸رم درجه ج معاونت در ⟵  ۸مجازات درجه  

 .دشواصلی جرم اعمال می فاعلاساس میزان تعزیر  بر معاون مجازاتدر صورتی که مرتکب به هر علتی قصاص نفس یا عفو شود  
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معاونت در 

 جرم

کن هرگاه جرم واقع ل .د مطیع قوانین ایران خواهد بودرچند عمل معاونت در خارج از ایران تحقق یافته باشمعاونت در جرایمی که در ایران واقع شده است ه

 .ایران مجازات نخواهد شد ق هر چند عمل معاون در ایران فعالیت یافته باشد طبق ,شده در ایران معاونت در جرم تلقی نشود 

 .تل استقا تعزیری مجازات از ترپایین درجه دو تا یک نشود قصاصمجازات معاون در قتلی که قاتل 

ه  به خود استفاد ندوسیله ارتکاب به جرم مست به عنوانبالغ فرد نا از هرکس

 کند

 .شودمجازات قانونی همان جرم محکوم می به حداکثر

 .شودکوم میمحجرم معاونت در آن مجازات قانونی به حداکثر  ندتار مجرمانه فرد نابالغ معاونت کهر کس در رف

  ,از این جهات موقوف شود  یجهته باو  قابل تعقیب نباشد یا اجرای مجازات صغر و جنونم هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند

 .تاثیری در تعقیب و مجازات معاون ندارد

 .همیشه در حکم وسیله است ⟵ غیر ممیز

 .گر به دالیلی مثل جهل یا اکراه در حکم وسیله قرار گیردم در حکم وسیله نیستاصل بر این است که  ⟵ ممیز

 نابالغ

 .شودکثر معاونت در جرم محکوم میحدا هباشد ب میزغیرم صغیر توسطاگر

   .شودمجازات سرقت تعزیری محکوم میبه خارج کرد  حرزرا از  لاگر در سرقت حدی فردی توسط صغیر ممیز ما

 

 توسط نابالغ  رممعاونت در ج
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سردستگی 

گروه مجرمانه  

 سازمان یافته

 گروه مجرمانه

 نسبتاً منسجم

 یا بیشتر متشکل از سه نفر

 که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده است

 . منحرف شده است هدف آن برای ارتکاب جرم,یا پس از تشکیل 

 سردستگی

 تشکیل

 سازماندهی

 طراحییا 

 انهیا اداره گروه مجرم

نحوه مجازات  

سه دسته گروه  

 مجرمانه

 

 روهگ ارتکابیترین جمله حداکثر مجازات شدید ⟵ر در کلیه جرایم موجب درجات تعزی

 در جرایم موجب

   ⟵االرضفیفساد ا -محاربه  -در جرایم حدی

 حد
 قصاص

 دیه
 حداکثر مجازات معاونت در آن بر حسب مورد

 .شودمی محکوم همانمورد به مجازات ها صدق کند حسب اگر این عنوان

 .انسان دانسته است قاچاق حکم در را باشد انسان قاچاقکه هدف آن  گروه یا دسته اداره یا تشکیل قانونگذار انسان قاچاق جرم در

 .شودمحکوم می (مجازات قاچاق انسان)دسته به مجازات مباشر ردر جرم قاچاق انسان س

 .و تعلیق نیست  قاست و قابل تعوی انقالبسازمان یافته در صالحیت دادگاه  به صورتقاچاق کاال و ارز 

 .جرایم سازمان یافته و شروع به آنها قابل تعلیق و تعویق نیست
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شرکت در 

 جرم

 نه معاونت. مباشر دانست را سبب اقوای از وجود داشته باشد باید موارد تاقوای از مباشر و هم شرایط معاونسبب شرایط  اگر در موردی همنکته: 

ای هونی یکی از مجازاتچوب مقررات قانارهتواند در چمقام قفایی می جرم است در راستای مجازات شرکت در جرم که مجازات قانونی مستقل فاعلی اصلی

ی اصل فرد و یکدیگر باشد عین هم یا مساوی دلیلی وجود ندارد که مجازات شرکاکند و قانونی که برای آن وجود دارد بین حداقل و حداکثر تعیین می

 است. کردن مجازات هم موید همین مطلب

 ند.جرم را انجام ده (دیما)شرکت در جرم یعنی دو یا چند نفر عملیات اجرایی 

 .شودحقق میمدخالت داشته باشند شرکت در جرم  عنصر مادی جرم یا چند نفر در ه یکنیست و همین کبین شرکا الزم  صدشرکت در جرم تبانی قبلی و وحدت قدر 

م مستند بودن جر به رفتار شرکا باشد یعنی رفتار تمام شرکا در وقوع جرم نقش داشته باشند و در صورت مستندزمانی محقق می شود که جرم  رمشرکت در ج

 ند.شوحال شریک در جرم محسوب میهردر  ین میزان تأثیر رفتار آنها مهم نیست وبه رفتار مرتکب

کا و مجازات فاعل مستقل است یعنی مجازات هر شریک مانند زمانی است که خود به تنهایی و بدون شرکت دیگری مرتکب رتعزیری مجازات هر یک از ش جرایم در

 .متفاوت باشد ینجرم شده است حتی اگر درصد تاثیر رفتار مرتکب

 .خفیی بدهدی را تتواند مجازات وه میالبته در جرایم تعزیری اگر میزان رفتار برخی از شرایط حاکم باشد دادگا

 محقق جرم در شرکت دهد انجام را جرم اجزای از یکی شرکا از یک هر اگر مرکب جرایم در

 . است

    جهات تخفیی

 شود.می اعمال شرکا همگی مورد در ⟵ عینی یا نوعی

 
 اعمال است برخوردار جهات این از که شریکی مورد در فقط ⟵ شخصی

 شود.می

 جرم به شروع در چنینهم و است همراه فعل ترک یا فعل با آن مادی عنصر که جرایمیو  مقید و مطلق و غیرعمدی و عمدی جرایم تمامی در جرم در شرکت

 .دارد وجود
 . باشد محض خطای یا عمدی شبه عمدیم مورد حسب شرکا از هریک به نسبت تواندمی دیگری جنایت هر یا قتل
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و مقدمات ارتکاب جرم نیست و   جرممقدار ارتکاب 

 مجازات ندارد و مگر در موارد مصرح قانون :

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب  ⟵  610م 

  به دو تا پنج سال حبسفراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد شوند یا وسایل ارتکاب آن را

 .محکوم خواهند شد

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و  ⟵  611م 

  باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش مقدمات اجرائی را هم تدارک دیده

 .شودمیل محکوم ماه تا سه سا

ای  هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله⟵  664م 

 .( ضربه شالق محکوم خواهد شد74به حبس از سه ماه تا یک سال و تا )برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند 

 به جرم معاونت جرم نیست. * معاونت در شروع به جرمم جرم است و شروع
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شرکت در 

 جرم

 .جرم دخالت ندارد (عنصر مادی)جرم دخالت دارد ولی معاون در عملیات اجرایی  (عنصر مادی)شریک در عملیات اجرایی 

ه  ک اییعنی فعل مادی تسبیب  جرم شود اما تحققواسطه باعث مباشرت در جرم یعنی فعل مادی که مرتکب انجام داده است به طور مستقیم و بی 

 .به طور مستقیم باعث تحقق جرم نشودو مرتکب انجام داده است 

 
 .به تنهایی جرمی را مرتکب شود ممجر ←مباشر 

 .بیش از یک نفر در انجام جرم دخیل باشند ← مشارکت

 
دخالت داشته  (عنصر مادی)بدون اینکه در عملیات اجرایی موجب وقوع جرم توسط شخص دیگر شود  ...ترغیب و ,تحریک,شخصی با اموری تطیر  ←معاونت

 .باشد

 

 ←سبب اقوای از مباشر 

 جاهل   

 

 مجنون

 

 اختیاربی

 

 ی ارتکاب جرم قرار گیرد.صغیر غیر مفید یا مجنون یعنی مباشر در حکم وسیله   

 

 مباشر ممکن است مباشر حیوان باشد.     

 .جرم در حکم وسیله باشد سبب اقوی از مباشر بوده و مجازات متوجه اوست هر امری که باعث شود مباشر     

 

 رضایت باشد

 

 شرکت جرم در تمام جرایم

 

 مطلق و مقید

 

 غیر عمدی –عمدی 

 

  ←جرایمی که عنصر مادی آنان 

 

 فعل

 یا           

 ترک فعل

 

 وجود دارد.⟸

 
 در شروع به جرم
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 هایی موثر باشد.خواه رفتار هر یک به تن

 یا موثر نباشد 

 یا مساوی باشد 

 یا متفاوت 

 

شرکت در 

 شرکت در جرم جرم

 

 با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند  سهرک

 

 شریک در جرم محسوب می شود

 
 .مجازات او مجازات فاعل مستقل جرم است

 

   ی آنها باشدهجرم مستند به رفتار هم

 شرکت در جرایم

 

 مجازات فاعل مستقل جرم ⟵تعزیری 

 
 مجازات هر شریک فاعل مستقل جرم ⟵ حدود

 

 .شودیک دیه تعیین و بین شرکا تقسیم می .نیستمجازات هر شریک مجازات فاعل مستقل جرم  ⟵ دیه

 

 .در برخی موارد مجازات تمام شرکا مستلزم پرداخت دیه است البتهمجازات فاعل مستقل جرم  ⟵ قصاص

 

   ⟵ در جرایم غیر عمدی

 

  ← یک در جرم هستندن شرادر صورتی که جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصر

 

مجازات فاعل   

 مستقل جرم

 

 جهات تشدید و تخفیی

 

 شود مثالً سرقتدر مورد همگی شرکا اعمال می ⟵عینی 

 شوددر شب موجب تشدید مجازات تمام شرکا می 

 .شودشود اعمال میمند میبهره  جهاتاین فقط در مورد شریکی که از  ⟵شخصی 
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   عدم انصراف ارادی مرتکب

                  

 قانون مبارزه با پولشویی 13م 

 

 4حبس درجه  ⟵ مجازات شروع به جرم اکراه در قتل عمدی

 5درجه حبس  ⟵ سرقت حدی 

 

 تامین مالی تروریسم

 
جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند لکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند  هرگاه شخصی قصد ارتکاب 

 .است 92ق م سال 12م 

 

 تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه

 شروع به شکار جانوران وحشی 

 

 شروع به اسیدپاشی

 

 شروع به قاچاق انسان

 

قوانین خاص  

 جرمشروع به 

شروع به جرمی مجازات دارد 

 :که دو شرط داشته باشد

 

 جرم شروع به اجرا شده باشد

 

گرنه جرم تام اتفاق افتاده و پشیمانی  و زمانی است که مرتکب فعل مادی جرم را به طور کامل انجام نداده باشد جرممقصود از انصراف از 

 اند از جهات تخفیی باشدتوشود ولی میاز مجازات نمیت وی مرتکب باعث معافی

                  

 .یعنی از ارتکاب فعل مادی جرم به طور کامل منصرف شود

 .است منصرف شود 3۸از جهات تخفیی م  ← اگر بعد از جرم تام باشد                  

                  

 مجازات

 

 شروع به جرم مجازات دارد

 

 محالجرم 

 

 شودمی محکوممجازات شروع به جرم  مرتکب به ⟵جرم عقیم 

 

⟵

 موضوعی یا مادی

 

 جرم نیست و مجازات ندارد ⟵قانونی یا مادی 

 

 در صورت عدم اطالع مرتکب از عدم امکان و وقوع جرم در حکم شروع به جرم است و مجازات دارد

 
 جازات نداردجرم نیست و مبه دم امکان وقوع جرم در حکم خروج در صورت اطالع مرتکب از ع
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مراحل تحقق  

جرم)شروع به  

 جرم(

 مراحل تحقق جرم

 

⟵

 مقدار ارتکاب جرم -1

⟵

 تهیه مقدمات ارتکاب جرم -2

 

⟵

 شروع به اجرای حکم -3

 

⟵

 تحقیق جرم )جرم تام محقق می شود( -4

 

⟵

جازات جرم ارتکابی محکوم  به جرم تام شده  به ممنجراگر هر شخصی هر چهار مرحله را انجام دهند که 

 .شودمی

 ←جرم محال 

 جهات موضوعی یا مادی

 

 

تواند مرتکب را مجازات  که فیلم مرتکب در مرحله مقصد ارتکاب جرم و تهیه مقدمات ارتکاب جرم متوقی شود )جرم نیست و نمی در صورتی

 .کرد(
عمالی که صرفاً مقدمه ارتکاب جرم هستند جرم نبوده و اگر فعل مرتکب در این دو مرحله متوقی  در غیر از موارد مصرح در قانون مقصد ارتکاب جرم و ا

 ت 664 _ 611 _ 610م شود قابل مجازات نیستند مگر در موارد مصرح قانون

 

⟵

شروع به اجرای  

 تحقق جرم

 

⟵

ست را به طور کامل انجام  شروع به جرم زمانی که مرتکب نتواند عملیات مالی که برای تحقق جرم الزم ا

 دهد

⟵

محال زمانی است که مرتکب  جرم

ی را کامل انجام داده اما  دفعل ما

در زمان وقوع جرم منطقا امکان 

 ه باشد.تحقق جرم وجود نداشت

 

زمانی است که به دلیل فقدان یکی از اموری که در قانون شرط   ← جهات قانونی یا حکمی 

 مجازات ندارد ←امکان تحقق جرم وجود ندارد تحقق جرم دانسته شده است 

 

همیشه دارای یک  و جرم موضوع جرم منتفی باشد   ←جهات موضوعی یا مادی  

 موضوع است.

 
هم امکان تحقق نتیجه وجود داشته ولی   زمانی است که مرتکب فعل مادی الزم را برای ارتکاب جرم انجام داده و منطقاً ←جرم عقیم 

 .شودعدم مهارت مرتکب یا دخالت عوامل خارجی جرم محقق نشده به مجازات شروع به جرم محکوم میبه دالیلی تطیر 

 

 

 وسایل ارتکاب جرم قدرت تحقق جرم را نداشته باشد

 
 محال نسبی

 

 ←ای نسبی دسیسه

 

 خارج شدن فرد از تیرراس گلوله

 

 ←نسبی مصنوعی 

 

 بری جیب خالیجیب

 

 واعان

 جرم محال 

 

 محال مطلق

 

 شلیک با تفنگ آبپاش ←ای دسیسه

 شلیک به جسد ←موضوعی  

 

 موضوع وقوع جرم منتفی باشد جرم دارای یک موضوع است
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 .ورت اطالع مرتکب عمل وی قابل مجازات نیستاطالع باشد و در صاین که جرم محال در حکم شروع به جرم باشد به تصریح داده مرتکب باید از عدم امکان وقوع جرم بی

 

 شروع به جرم

 .جرم در ترک اتفاق قابل تصور نیست مشروع به جرم

 
اگر همان مقدار عملی که مرتکب شده است نباشد   ,هرگاه مانع خارجی به لحاظ روانی به فاعل جرم اثر بگذارد و مانع ادامه ارتکاب مسیر مجرمانه شود

 .شودمحکوم می به مجازات آن

 

 654شروع به سرقت گروهی مسلحانه 

 

 شروع به سرقت تعزیری

 

 651گانه م 5شروع به سرقت مقرون به شرایط 

 652شروع به سرقت مقرون به آزاد یا مسلحانه  

 

 شروع به سرقت گروهی مسلحانه در شب

  .ت قابل تحقق نیستشروع به جرم در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل اس 

 
 .شودبه مجازات شروع به جرم محکوم می شخصی که مرتکب جرم عقیم شده . موفق شود مجر مرتکب سر بزند تا مادیدر هر جرمی باید فیلم 

 

 در جرایم مذکور وجود دارد

 

 سلب حیات

 حبس دائم 

 قطع عفو 

 
 شالق حدی )تعزیری(

 
 5تا  1ه های تعزیری درجحبس

 تنها در جرایم عمدی وجود دارد و در جرایم غیر عمدی وجود ندارد. 

 

مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل ی جرم است. و ارتباط مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه

 از نظر قانونی برای تحقق جرم الزم است را انجام داده باشد. مجازات نیست یعنی مرتکب بخشی از افعال مادی که

 
اطالع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد اقدام انجام شده ها بیرفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنهرگاه 

 در حکم شرع به جرم است.
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حبس تعزیری   ←باشد  5ع عفو یا حبس تعزیری درجه در جرایمی که مجازات آن قط

 5درجه 

 

 شروع به جرم
  3تا  1در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه 

 4حبس تعزیری درجه  ← باشد.

 

حبس تعزیری یا   ←باشد  5در جرایمی که مجازات قانونی آن شالق حدی یا حبس درجه 

 6زای نقدی درجه شالق یا ج

 

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به  

ی عامل خارج از اراده  اجرای آن کند لکن به واسطه

او مقصدش معلق بماند به شرح مذکور مجازات  

 شود:می

 

 عدم انصراف ارادی

 

ود به مجازات شروع به جرم  در صورتی که شخصی شروع به اجرای جرم می کند ولی با اراده خود از انجام جرم منصرف ش

 شودمحکوم نمی

 
 .شودجرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می البته اگر همان مقدار عمل وی 

 
 .شوداگر مانع خارجی تاثیر روانی به فاعل جرم بگذارد انصراف ارادی تلقی می 
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 دراءی قاعده
⟸ 

   جرم وقوع شک در

 جرم وقوع شرایط در شک 

 کیفری مسئولیت شرایطی از شک در هریک 

 

 .شودمینمذکور ثابت  طشر با جرم مورد نشود حسب یافت ی آننف در دلیلی و

 

  که عمدیشود که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه در قتل و تعزیرات تنها زمانی محقق می قصاص -مسئولیت کیفری در حدود 

  .و مجوز قطعی نیست است هآمدقصاص  کتاب سومحکم آن در

 

در حالت شک در وقوع جرم یا شرایط  

های یا هر یک از مسئولیت وقوع جرم

 کیفری دو حالت وجود دارد:

  

و قذف دادگاه بدون اینکه تحقق کرده و تحصیلی   یحد,سرقت  ,االرضافساد فی,در جرایم حدی به غیر از محاربه 

 .بر برائت متهم خواهد دادحکم  دلیل کند

  
دادگاه به تحقیق و تحصیل   قذفو  حدی ,سرقت,و محاربه افساد فی االرض  (قصاص و تعزیر)در جرایم غیر حدی 

  حکم شد احراز وی کیفری مسئولیت و شخص تحقیق و تحصیل دلیل مجرم بودناگر پس از  .دلیل خواهد پرداخت

یط آن و یا هر  شرا از برخی یا جرم وقوع در همچنان دلیل تحصیل و تحقیق از پس دادگاه اگر و داد خواهد مجازات به

 .دهدداشته باشد حکم برائت می تردیدیک از شرایط مسئولیت کیفری 

  

 .شودمحکوم می سادهشود مرتکب به مجازات اگر در اصل وقوع جرم تردیدی نباشد اما در وجود کیفیات مشهد تردید باشد ثابت نمی

  

 شمول قاعده دراء

  

 .ندارند و شمول قاعده نسبت به این گونه شبهاتم قدر متیقن حجیت اضافیدر مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه  فقها 

  

  نیست مسموع مقصد جاهل عذر اما شودمی اعمال قصوری حکمیه شبهات در دراءنظر به این است که قاعده  هدر مورد شبهات حکمی

 .شودنمی محسوب عذر صدمق جهنم و
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 توبه

 ← توبه در سرقت حدی حین اجرای حبس 

 

اند  توشود اگر رهبری صالح بداند میآزاد می حبساز  سارقاز جانب ایشان عفو اندیشی مقام رهبری با با مصلحت

 .دیگری تبدیل کند تعزیرمجازات او را به 

 .اهد شدنخو شرعی تعزیر سقوط موجب شرعی منصوص وجب تعزیرات توبه در جرایم مست 

 

  مجرم توسط دادگاه از رئیس قوه قفاییه برای درخواست عفوبا توبه متهم بعد از اثبات جرم مبتنی بر اقرار امکان تقاضای  ⟸ در همه حدود غیر از قذف

 .از مقام رهبری وجود دارد عفو

 

 .شودحد ساقط می ⇐ ت جرم و احراز اصالح و ندامت و برای قاضیاثبا از قبل متهم به توجه با ⟸به جز قذف و محاربه در همه حدود 

 

 د باش محاربفقط در صورتی موثر است که قبل از دستگیری و تسلط بر  ⟸توبه در حد محاربه 

 .است( مکلی )دادگاهشود در صورت احراز ندامت مرتکب حد ساقط می :اگر قبل از اثبات جرم باشد 

به   واطتوبه در زنا و ل 

   ه: انی یا اکرع

 

همه در هر دو حالت   از قفاییه قوه رئیس توسط دادگاه تقاضای صورت در و شودمی ساقط باشد: حد اقرار با جرم اثبات از بعد اگر

  یمضربه و در جرا 74سال با شالق تا  2ماه تا  6حبس بیش از ) .شودو یا هردو اعمال می 6تعزیری درجه حبس یا شالق  به جای حد

 (ضربه 99تا  عنی نافیم

 
 تکرار جرم  

 

 .است توبه مقررات اعمال مانع تعزیری در جرایم

  .شودجرم باشد هم اعمال می تکرار به محکوم شخص که صورتی در حتی توبه حدی جرایم در 

 

مقررات راجع به توبه درباره  

 کسانی که مرتکب

 

 .شوداعمال نمی ⟵ تکرار جرم در جرایم تعزیری شده

 
 .شود اعمال می ⟵ار جرم در جرایم حدی شده تکر

 
 تا قبل از قطعیت حکم  ⟵مهلت ارائه توبه

 .موثر نیست  ⟵ و دیات و قصاص  قذفتوبه در حد  

 .تواند تعزیر را تخفیی دهد قاضی می  5تا  1توبه درجه  

 د  .شوبا احراز اصالح و ندامت مجرم تعزیر ساقط می ⟵ ۸و  7و  6جه توبه در 

گردد اگر مجازات تعزیری باشد و  سقوط مجازات و تخفیفات منظور شده ملغی و و مجازات اجرا می ⟵ توبه بعد از اجرای مقررات توبه به در صورت تظاهر مرتکب 

 .شودمحکوم می (شودنمی)تشدید مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری 

 .را داردتجدید نظر  ن امکان اعتراض در مرجع دادستا ⟵ در صورت مخالفت دادستان با اجرای مقررات تو به 
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صرف وجود شبهات موجب  یبه جهات تخفیی است در زنا 5توبه باعث سقوط مجازات می شود و در جرایم تعزیری درجه یک تا  ۸تا  6در جرایم تعزیری درجه  :1 نکته

 .عدم تحقق جرم است

 ا .ق.م 120-121  م .شوداعمال می جرایمدر تمامی  یقاعده درا :2نکته 

 .شودمی اعمال وی در توبه مقرراتباشد قواعدی اگر فردی محکوم به تکرار  :3نکته

 .شوداند نمیشرعی شده منصوصمقررات توبه در مورد افرادی که مشمول مقررات تکرار جرم بوده یا متکی به جریمه تعزیر  :4نکته 

مجرم را توسط رئیس قوه قفاییه   عفوثابت شود در صورت توبه بعد از اثبات جرم دادگاه میتواند  اقرار با جرم که صورتی در فقذ جز به حدی جرایم تمامی در: 5نکته 

 .از مقام رهبری درخواست کنند

 .های تعزیری گذشت شاکی خصوصی شرط سقوط مجازات نیستخصوص سقوط مجازات در اثر توبه در مجازات :6 نکته
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⇐ 

 ⟵ کیفیات مشدده شخصی

 

شالالدید بالاعالث ت   ↲

مجازات همه شرکا و 

 شودمعاونین می

 

 عنی و آزار 

 به کار بردن اسلحه 

 جرم مانند سرقت در شب ارتکاب مکان و زمان 

 وجود توطئه قبلی

فقط باعث تشدید   ↲

مجازات شخصی که  

  اتدارای این کیفی

 شود  باشد می

 

 مادی فعل با کهکیفیالا ت مشالالدده عینی یا نوعی  

 .شودمی مجازات تشدید موجب

 
کیفیات  

مشدده  

 جرم

 

 ← خاص

 

در جالالرایم یالالا جرم 

خالاصالالالی مالوجالب    

تشالالدیالد مجالازات   

 شودمرتکب می

 

با توجه به شخص مرتکب  

موجب تشدید مجازات  

 شود می

 
 کارمند بودن 

 

 مستی

 کفر 

 احصان 

 

 سمت خاصی و ...

 

علل 

مشدد یا  

 تشدید

کننده یا  

تخفیی  

دهنده 

 مجازات

 ←عام 

 

 به جرم خاصی نیستندناظر 

 تکرار جرم

 

 تعدد جرایم متعدد قبل از صدور حکم قطعی تکرار جرم

 (تعزیری ایمجر)جرم دوم بعد از صدور حکم قطعی  

 
 (در جرایم حدی)جرم دوم بعد از اجرای حکم قطعی اول 

 

 حکم قانون

 

 انگیزه احسان

 اضطرار 

 دفاع مشروع 

 

 آمره قانونی

 هرضایت منجی علی 

 

اسباب شخصی عدم  

 مسئولیت کیفری  

 

 اجبار

 

 اشتباه

 مستی 

 جنون 

 

 اکراه

 هوشیخواب و بی 

اباحه یا عینی  اسباب  

   عدم مسئولیت

 

 علل رافع مسئولیت کیفری
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   تبعید و اعدام یا

 

 ⟵مجازات اشد 

 

مجازات سنگین تری داشت مجازات اشد است ولی قاضی در   کنیم هر کدام کهن می شود پس با یکدیگر مقایسه مییعنی دو مجازات تعیی

سال   7تا  1سال و کالهبرداری  3ماه تا  6است مانند دو جرم خیانت در امانت مخیر صدور حکم مجازات اشد حداقل و حداکثر مجازات اشد 

 .است مخیر اکثراقل و سال یعنی بین  7تا  1مجازات بین به از ولی دادگاه در صدور حکم  (مجازات اشد) است کهحبس 

 ⟵اشد مجازات 

 

د مانن ⟵گویند ت میاشد مجازا م مجازاتاین  به حداکثر که است حداکثر و حداقل دارای و جرم یک برای شودمی تعیین مجازات یک یعنی

  .دهدسال حداکثر مجازات اشد مجازات است که قاضی حکم می 7است که  سال حبس 7تا 1جرم کالهبرداری که مجازات آن 

شود ترک انفاق زن  ها پرداخت میتفکیک سهم هر یک از آن بدونجا و که زندگی مشترک دارند معموالً یکو اوالد واجب النفقه  نظر به اینکه نفقه زن 60سال  24طبق رای وحدت 

 .ل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعداد جرم خواهد بوداست و آثار و نتایج متعدد فعق  131  مشود رعایت و فرزند در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب می

 

قبل از صدور 

 حکم قطعی

     ↑   
   تعداد جرم   

 

 .شودمرتکب مجازات اشد محکوم می  ⟵ دارای عناوین مجرمانه متعدد ⟵ رفتار واحد ⟵ تعزیری  ایمجردر 

 (  دادگاه در تعیین مجازات ارشد بین حداقل و حداکثر مجازات مخیر است)جازات اشد م ⟵دو یا چند عنوان مجرمانه  ⟵ یک نتیجه + یک فعل ⟵وی تعدد معن

 
 .از ناحیه شوهر تعدد معنوی و اعتباری است  ترک انفاق زن و فرزندان ↩

 

 جرایم موجب حد

 

  (مجازات تعدد) شود اجرا مجازات چند یا دو ⟵نفر چند یا دو به نسبت ⟵ قذف

 
 .جب تعدد مجازات استمو ⟵ در جرایم حدیتعدد 

 
هر دو شرط ضروری   : )وجودجرایم ارتکابی و مجازات آنها یکسان باشد ⟵ مگر در مواردی که

 است( 

 حدود اگر

 

   به   مرتکب
 حبس و اعدام

 . شوداعدام اجرا می تنها ⟸

 
 هاآن مجازات کنند زنا یکدیگر با بار چند زنی و مرد

 

 اعدام و جلد

یا رجم و جلد   

 اشدب
دو یالا چنالد جرم   

 حدی

 

 در راستای هم

 
 در یک واقعه

 

  تغییر در هنگام شبه لواط که تنهامانند  ⟵شودمی اجراباشند فقط مجازات اشد 

 .شوداجرا میواط مجازات ل

 

 مجازات
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⟸   
 

 ←موجب حد و قصاص 

بدون   قانونی یعنی برای تمامی جرایم مجازات ↲ 

تمامی  مل شاشود تعیین شده و  تشدیداین که 

 .شودمی هامجازات

 

 کن چنانچهل ⟵( شودیعنی هر دو مجازات اجرا می)شود ها جمع میمجازات

 

 مجازات حدی

 

  قصاص موضوع

 ببرد بین از را

  در تاخیر موجب یا

 شود قصاص اجرای

 

  قصاص اجرای

 . است مقدم

 

⟸   
 

 و در صورت

 

  فوری مطالبه عدم

   قصاص اجرای

 
 یا گذشت

 

 تبدیل به دیهیا 

 

مجازات حدی  

 شود.اجرا می

 

 یا

 

 موجب حد و تعزیر

 

 شوداجرا می هامجازات تمامشود یعنی ها جمع میمجازات

 

 شود مگریعنی مجازات جرم حدی اجرا می حد ابتدا

 سلب حیات باشد ←حد 

 تعزیر

 باشد جرایم قابل گذشت ⟵حق الناس 

 

  معین شرعی یعنیتعزیر 

  باشد نصوص شرعیم تعزیرات

, 

  برحد تعزیر اجرای 

 .است مقدم

 .اجرای تعزیه موجب تاخیر اجرای حد نشود 

 مجازات چند به محکوم شخصی اگر 

ها حد قذف  آن از یکی که باشد حدی

 باشد
   قذفاجرای حد 

 

 در صورت ⟵
 مطالبه فوری صاحب حق

 های دیگر مقدم استمجازاتبه  ←

 تعدد جرم  

 

⟸ 
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تعدد جرم در  

 جرایم حدی

 

 ها جمع و اجرا شود.اصل بر این است که تمام مجازات

 اعدام و جلد ( هم جرم ارتکابی و هم مجازات آنها یکی باشد.1

اگر   ( الی( در جرم زنا هم زانی و هم زاینده یکی باشند و چند بار با هم زنا کنند2

 رجم و جلد باشد مجازات آن  
 شوند.دام یا رجم محکوم میفقط به اع یا  

شود و در این صورت هم مجازات شالق و هم  اعدام به شالق تبدیل می اگر مجازات اعدام و جلد

 شود.جلد اجرا می
ب( اما اگر اعدام و رجم به هردلیل به شالق 

 شود یعنیتبدیل شوند هر دو مجازات اجرا می
میشود در این صورت هم مجازات جلد و هم شالق  رجم به شالق تبدیل  اگر در مجازات جلد و رجم

 شود.اجرا می

 ( مرتکب به3
 اعدام و حبس

 یا اعدام و تبعید
 شود.فقط اعدام اجرا می محکوم گردد

 دو جرم حدی
 در یک واقعه

 و در یک راستا
 شود.فقط مجازات اشد اجرا می باشند در این صورت

شود و  ها جمع میمجازات

ها  تمامی مجازاتمرتکب به 

 شود.محکوم می

در مواردی که جرم حدی و تعزیری از جنس هم باشند مانند  استثناء:  

شود و های حدی اجرا میسرقت حدی و تعزیری فقط فقط مجازات

 شود.مجازات تعزیری ساقط می

 حد و قصاص

 حد و تعزیر

 قصاص و تعریز

 حد و قصاص و تعزیر

اگر فردی مرتکب جرایم  

 هایددی با مجازاتمتع

 مگر



 
بندی جزای عمومیجزوه جمع 118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 در جرایم

 

 ارتکاب چند جرم قبل از صدور رای قطعی

 

 تعدد جرم

 
 تکرار جرم

 

 تعزیری

 ارتکاب جرم دوم بعد از صدور حکم قطعی جرم اول 

 تعدد جرم 

 
 تکرار جرم

 

 حدی

 

 ارتکاب دو یاچند  جرم  قبل از اجرای حکم قطعی

 
 عی جرم اولارتکاب جرم بعد از اجرای حکم قط

 

 نکته:

شود.در تعدد مادی در تمامی مواردی که حکم به چند مجازات داده شده است صرفا مجازات اشد مذکور در دادنامه اجرا می 

شود.در تعدد جرم آزادی مشروط تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا می 

ود.شیا مخدوش را نماید طبق تعدد مادی مجازات می قلب اگر شخصی سکه تقلبی بسازد و یا سکه مخدوش کند و سپس ترویج سکه 

شود.اگر یک نفر سندی را جعل و از آن استفاده کند به مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجهول بر طبق تعدد مادی مجازات می 

ها را قابل اعمال  جمع مجازات میجرا یارتکاب برخ یگذار براموارد قانون برخی در

 داشته است.

  جعل سند برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل

 دولتی بدون داشتن سمت یا اذن از طرف دولت

 جعل یا تزویر برای ارتکاب جرم توقیی غیرقانونی 

 ارتکاب جرم در هنگام تمرد از مامور دولت 

 ارتکاب جرم در هنگام نبش قبر 

 

 نکته:

 

 تعدد جرم  

 

 تعدد معنوی

 
 یک فعل

 

 مانه متعددیک نتیجه مجر

 

 مجازات اشد

 
 تعدد نتیجه

 

 یک فعل

 

 شود.دو یا چند نتیجه حاصل می

 

 مجازات اشد

 
 تعدد مادی

 

 دو یا چند فعل

 

 شود؛ اعم از:دو یا نتیجه حاصل می

 

 متفاوت

 
 مشابه

 

 یک فعل

 

 یک نتیجه

 

 دو یا چند عنوان مجرمانه
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 تعدد جرم  

 

 تعدد جرم تعزیری

 

 ارتکابی مشابه باشد  اگر جرم 

 مشابه باشد

 تشدید مجازات توسط دادگاه اختیاری است. شودیک مجازات تعیین و همان اجرا می

 
 اگر جرم ارتکابی مشابه باشد   اگر جرم ارتکابی متفاوت باشد

 مشابه باشد

 تشدید مجازات توسط دادگاه اجباری است.

 
اگر حداقل و حداکثر  

جرم نباشد  بیش از سه داشت باشد.

 جرم باشد 3دو یا 
تعدد مادی در  جرایم  

 ارتکابی مختلی

 

کالهبرداری  

 حبس 7تا  1

 حداقل 

 حداکثر  

 سال 1

 سال 7

سال حبس محکوم   7تا  4بین  مرتکب به  

 شود.می

۲ + ۱ = ۸ ÷ ۵ = ۴ 

 7تا  4

 تعدد جرم  

 

بیش از سه  

 جرم باشد

 

 دارای حداقل و حداکثر باشد

 

 سال حبس ۸تا  2 جرمی با مجازات

 

 حداکثر  

 

 حداقل

 
 سال حبس 2

 

 سال حبس ۸

 
۸ + ۵ = ۱۰ 

۱۰ ÷ ۴ = ۵ 

حبس   ۸تا  10حداکثر  +حداقل 

 +حداکثر 
۱

۴
 حداکثر مجازات 

 دارای حداقل نباشد یا دارای مجازات ثابت باشد.

 

 حداکثر  

 

 سال مجازات ثابت ۸

 
 +مجازات ثابت 

۱

۴
 ۸ ÷ ۴ = ۵ 

۸ + ۵ = ۱۰ 

حبس   سال مجازات 10

 ثابت

بیش از سه جرم 

 3نباشالالد دو یا 

 جرم باشد

تعدد مادی  

در  جرایم  

ارتکابی 

اگر مجازات ثابت یا   مختلی

 فاقد حداقل باشد

مانند جرمی که مجازات آن  

 سال حبس است 6

 حداکثر مجازات ثابت )حداقل ندارد( 

𝟏 +حداکثر مجازات 

𝟔
 مجازات ثابت 

 سال 6

 حبس جرم ارتکابی

۶ + ۱ = ۲ 
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در صورتی که قانون برای جرم  

ارتکابی عالوه بر مجازات  

اصلیم مجازات تکمیلی یا  

 تبعی تعیین کرده باشد.

 

 شود.در این صورت مجازات اشد و مجازات تکمیلی در هر صورت اجرا می

 
 اگر مجازات تکمیلی باشد

 

 مجازات اشد باشد

 
 مجازات غیراشد مجازات تکمیلی دارد.

 

 مثال:

 

)جرم مجازات  سال حبس 2ماه تا 3مرتکب صالدور چک بالمحل با  

 سالالال 2ممنوعیت از داشالالتن دسالالته چک به مدت غیر اشالالد( و 

 )مجازات غیر اشد( سال حبس( 7تا  1کالهبرداری ) )تکمیلی(

𝟕 + 𝟏 = 𝟖 
𝟖 ÷ 𝟐 = 𝟒 

𝟐 + 𝟑 = 𝟓 

𝟓 ÷ 𝟐 = 𝟏/𝟓 

سال حبس و مجازات   5/5مرتکب به 

 د.شوتبعی در هر حال محکوم می

 

 مجازات اشد

 

 دارای مجازت تبعی نباشد

 
  

 مثال

 

 مرتکب به

 

 انفصال ابد

 

 5و حبس درجه 

 

 4درجه 

 

 مجازات اشد

 

مجازات غیر اشد که  

 مجازات تبعی دارد.  

 

مرتکب به انفصال ابد )اشد( و مجازات تبعی درجه 

 شود.محکوم می 5

 

زات تبعی جرم غیر اشد نیز در هر  در این صورت عالوه بر مجازات اشد  به مجا

 شود.حال اجرا می

 

اگر مجازات اشد به یکی  

از علل قانونی غیرقابل  

 اجرا شود یا

 

 مجازات غیرقابل اجرا شود

 

 گذشت شاکی

 

 با مرور زمان

 

 یا موجبی از قبیل

 

 نسخ مجازات قانونی

 

مجازت اشد )در این صورت مجازات اجرا شده قبلی  

شود.(  زات اشد بعدی محاسبه میدر اجرای مجا

 شود.  بعدی اجرا می

 

 یا تبدیل شود

 

 تقلیل یابد

 

 شود.مجازات اشد بعدی اجرا نمی

 

آزادی مشروط  

صدررور چک با  

 و عفو

 

 اگر

 

 نسخ مجازات قانونی

 

در حکم اجرا شود )قابل اجرا  

 باشد.در تعدد جرم می

 

ورت رعایت دستورات دادگاه  در ص

 و عدم ارتکاب جرم متوسط مرتکب
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مرتکب 

صدررور 

چک با 

کحل  با 

مااه 3

حبس 

اجرم 

 مجازات 

 

 تکرار جرم

 

 در جرایم تعزیری

 

 .جرم اول باشد تیجرم دوم بعد از قطع

 .باشد یعمد میمرتکب از جرا یو هم جرم فعل یهم جرم قبل

 باشد. 5تا  1درجه  یریتعز میجرم اول جرا

 باشد. 6تا  1درجه  یریتعز میجرم دوم جرا

 باشد. افتهیجرم اول ارتکاب  تیثیاعاده ح ایحکم  یرم دوم از قبل از شمول مرور زمان اجراج

𝟏حداقل و حداکثر جرم تا حداکثر جرم به عالوه  نیانگیم مجازات جرم مرتکب در تکرار جرم

𝟒
 آن   

 یحد میدر جرا

 جرم اول واقع شود. یحکم قطع یبعد از اجرا مجرم دو

 در بار چهارم منوط به دو شرط است: یحد میراحکم اعدام در ج

 اجرا شود. یعنیشود  یسه بار حد به مرتکب جار

 د. )یک نوع جرم حدی باشد(نوع باش کیاز  یجرم ارتکاب 4هر 

در بار اول   یمجازات مرتکب در بار دوم و سوم همانند مجازات و یحد میدر جرا

 است مگر دو مورد:              

 سرقت حدی

 قطع دست راست ولبار ا

 قطع پای چپ بار دوم

 حبس ابد بار سوم

 اعدام بار چهارم

 بار اول

 

 بار دوم و سوم

 

قوادی  

 مرد

 

 ضربه شالق 75

 
 ضربه شالق 75

 و تا یک سال تبعید 

 

 شود.یاعمال نم زیجرم ن ییاز آن و مقررات تخف شتریب ایباشد یمشمول تکرار جرم نم یقطع تیفقره محکوم 3 یمرتکب دارا

انجام دو جرم )فعل  

 مجرمانه(

 

 شود.مشمول تعدد جرم نمی کرده باشد در قانون( نییمجازات تع کیجرم  کی یاگر قانونگذار برا یعنیکرده ) نییمجازات واحد تع کی

مرتکب تنها طبق قانون به یک  رانندگی بدون پروانه منجر به تصادف به فوت

 شودمجازات محکوم می

 مثال
 شود.و در این موارد تعدد جرم اجرا نمی

تعدد مادی  

 جرم

 

 باشد.ق. م. ا می 3۸و  37تابع قواعد عمومی مواد  تخفیی در فرض تعدد جرم

 شود.یاعمال م 3۸و  37اما در تکرار جرم در صورت وجود جهات مختلی طبق م 
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 یو مطبوعات یاسیس میدر جرا .شوندیاما مشمول تعدد جرم م شوندیشمول تکرار جرم نمم

 جرایم اطفال و نوجوانان

 

 اطفال نابالغ شود.یشوند اما مشمول تعدد جرم میمشمول تکرار جرم نم

 
 سال 1۸ رینوجوانان بالغ ز شوند.یمشمول تکرار جرم و تعدد جرم م

 .شودیاعمال نم یریتعز میمقررات توبه در جرا شودیدر مورد آنها اعمال م یریتعز میر جراکه مقررات تکرا یکسان

 مانع اعمال مقررات توبه است. یریتعز میدر جرا

که شخص محکوم به تکرار جرم باشد هم اعمال   یدر صورت یمقررات توبه حت یحد میدر جرا

 حداقل و حداکثر باشد یدارا .شودیم

 ت جرم )ثابت باشد(مجازا یدارا

 مجازات مرتکب جرم در تکرار جرم

 

𝟏𝟎)میانگین حداقل و حداکثر(    – سال 10تا  4مجازات جرم  + 𝟒 =

 یمجازات مرتکب از همان مجازات قانون 𝟏𝟒

𝟏+  یتا مجازات قانون

𝟒
 آن 

 سال حبس ثابت باشد. 10مجازات جرمی 

۱۰ ÷ ۴ = ۵/۲ 

𝟏𝟎مجازات ثابت       + 𝟐/𝟓 = 𝟏𝟐/𝟓 

 تکرار جرم

 

 اکراه

 

 اجبار معلول خطای پیشین فاعل نباشد.

 

 شرایط اجبار مادی

 

 از نظر نوعی

 
 از نظر شخصی

 

 عادتاً غیر قابل تحمل باشد

 

 تواند باشد.هر کدام می

 

 آمیز یا تهدید آمیزوجود رفتار تحریک

 وقوع رفتار نسبت به جان مال آبروی مکره یا نزدیکان او

شرایط اجبار معنوی یا  

 اکراه

 الوقوع بودن خطرقریب

 نامشروع بودن تهدید )شرط ضروری است(

 عدم قدرت مکره در رفع آن

 حکم اجبار و اکراه در جرایم حدود

 

 زنا

 

 .شودزنای به عنی با اکراه یا تهدید یا ترساندن, زانی اعدام می

 

 اعدام

 

 ق. م. ا 224بند ت م 

 ق. م. ا 224م  2تبصره  

 

 لواط

 

 در لواط به عنی

 

 اعدام

 

فاعل  

اعدام  

 اگر غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.

 
 شود.اعدام می

حد لواط برای فاعل در صورت به عنی یا اکراه یا دارا بودن شرایط احسان اعدام   

 ضربه شالق است. 100و در غیر این صورت 
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 راهاک

 

 حکم اجبار و اکراه در جرایم حدود

 کیفری مکره است. در سایر حدود اجبار و اکراه رافع مسئولیت 

 در جنایت بر عفو 

 

 اکراه در قتل

 

 انواع اکراه

 

 قاعده کلی

 

 اکراه در قتل مجوز قتل نیست.

 شود.شونده قصاص نفس میاکراه 

 د.شوکننده به حبس ابد محکوم میاکراه 

 

 شونده بالغ و عاقل باشداگر اکراه

 
 د.  باششونده مبنی بر وقوع قتل خطای محض توسط طفل ممیز موظی به پرداخت دیه میعاقله اکراه

 د.شوکننده به حبس ابد محکوم میاکراه 

 

 شونده صغیر ممیز باشداگر اکراه

 
 .شودباشد که به جای او قرار گرفته و اعدام میی از مباشر میاقوکننده سبب شونده به دلیل عدم تمیز و اکراهدر این فرض اکراه

 

کننده به دلیل اقوی بودن سبب از مباشر فقط قصاص نفس  اکراه

 شود.می

 شونده صغیر غیرممیز باشداگر اکراه

 

 اکراه بر جنایت عفو

 

 کننده است.به عفو موجب قصاص اکراه جنایتاکراه بر 

 دادگاه ثابت شود  باید در  

 شود.شونده( قصاص میدر صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص مباشر )اکراه ثابت شود

 

 ادعای اکراه بر جنایت به عفو

 

در اکراه همیشه یک عامل انسانی شخص دیگری را وادار به  

جرم کرده و اگر عامل انسانی نباشد و باعث ارتکاب جرم  

 است.شده باشد قطعاً اجبار 

 

 و اگر عامل انسانی باشد و شخص مکره مرتکب جرم شود

 باشد و شخص مکره مرتکب جرم شود. 

 اگر مکره اراده داشته باشد

 

 اکراه

 
 اگر مکره اراده نداشته باشد

 

 اجبار

 شودکننده قصاص میجنایت عمدی است و اکراه 

 کننده قصد جنایت وارد بر او را نداشته باشدمگر اکراه 

 

 دشونده( شواگر کس دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت )به اکراه

شود را نیز نداشته باشد که در و آگاهی و توجه به این که اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می 

 شود.کننده به پرداخت دیه محکوم میاین صورت جنایت شبه عمد و اکراه

 
 کننده شود یا آسیبی به او وارد کندز اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع مرتکب قتل اکراهاگر شخصی برای دفاع و رهایی ا

 

 دیه ندارد. –تعزیر  -قصاص
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 کننده است.کننده منوط به اثبات شرایط عمومی قصاص در اکراهاجرای حبس ابد برای اکراه

 این مجازات قابل گذشت و قابل مصالحه است 

 

 نکات اکراه

)حبس تعزیری   کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود به مجازات معاون در قتلاکراه

 شود.محکوم می (3یا  2درجه 

 عدم وجود وظیفه قانونی برای مقابله با خطر

 

 تواند به اضطرار استفاده کند.ولی اگر در هنگام انجام وظیفه به دلیل اضطرار مرتکب عمل شود می

 

 اب جرمضرورت ارتک

 

 یعنی مرتکب هیچ راه دیگری جز ارتکاب جرم نداشته باشد.

 
 الوقوعبروز خطرشدید فعلی یا قریب

 

 به وجود آمده باشد در شرف اتفاق افتادن باشد. –شدید باشد  –خطر ایجاد شده باشد 

 
 تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود

 

 تر باشد.ارزش ت کمکه درصدد نجات آن اسدر رفتار ارتکابی از امری 

 تا میزان نیاز به رفع اضطراب مرتکب جرم شود. 

 

 عدم ایجاد عمدی خطر

 

 تواند به اضطرار استفاده کند.مباالتی شخص به وجود آمده باشد میاحتیاطی یا بیی بیاما اگر این خطر ناشی از خطر سهوی و در نتیجه

 
 تواند به اضطرار استفاده کند.نمی

 
 اضطرارشرایط 

 

 اجبار مادی
 حوادث طبیعی مثل سیل و طوفان بیرونی یا خارجی

 خواب و بیماری داخلی یا درونی
 انواع اجبار

 عنویاجبار م
 ترساندن –اکراه مثل تهدید  خارجی

از   دتوانکند و فقط در جرایم تعزیری مینمی سلبدر این مورد از اجبار معنوی درونی مسئولیت مرتکب را  درونی

 .جهات تخفیی باشد
 هیجان مثل

 اجبار با اضطرار
 در اجبار مرتکب کامال فاقد اراده است در افعال مادی خود

 .کند. مثل سرقت به علت گرسنگی شدیددر اضطرار مرتکب کامالً اراده دارد و آگاه و متوجه است که چه اقدامی می

 شود.ناموس و آزادی تن نمیشامل عرض و  تواند موضوع اضطرار باشد.می تفاوت
 خود

 دیگری
 در  اضطرار حفظ

 مال

 جان

 اضطرار با انگیزه احسان
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اضطرار با انگیزه  

 احسان
 تفاوت

در انگیزه احسان  

 حفظ

 جان

 مال

 عرض

 ناموس

 .تواند موضوع انگیزه احسان باشدفقط دیگری می

 شود.هم چنین فقط نجات جان دیگری مشمول انگیزه احسان می

روش تشخیص  

اضطرار از انگیزه  

 احسان

قطعا اضطرار   اگر شخص برای نجات جان خود یا مال خود رفتار مجرمانه انجام دهد

 است
 قطعا انگیزه احسان است. و اگر برای حفظ عرض یا ناموس دیگری مرتکب رفتار مجرمانه شود

ن بوده وارد اگر خسارت به همان کسی که قصد نجات جان یا مال او در میا

 شده باشد مورد با انگیزه احسان منطبق است.

اما اگر خسارت به شخصی غیر از کسی که قصد نجات او در میان بوده  

 وارد شود مورد با اضطرار منطبق است.

که شخص برای نجات جان یا مال دیگری مرتکب رفتار اما زمانی

 شود.مجرمانه می

 مالی  و دیه را پرداخت کند. ولی شخص مفطر باید خسارات اضطرار

 اضطرار مجوز قتل شخص دیگر نیست یعنی شخص مفطر نمی تواند برای نجات جان یا مال خود مرتکب قتل دیگری شود.

در صورتیکه در تمام شرایط اضطرار از جمله ضرورت  بردوصی کیفری )مجازات( جرم ارتکابی را از بین می

 ارتکاب جرم موجود باشد.

 شود.شخص مجبور در تمامی جرایم حتی در قتل عمدی از مجازات معاف می ادیاجبار م

 جبار معنوی یا اکراه
 در صورت وقوع اکراه مکره از مجازات معاف است. مم اکراهایر سایر جرو د

 اکراه در قتل عمدی مجوز قتل نیست. مکره از مجازات و مسئولیت معاف نیست در قتل عمدی

  ارتکاب جرم حین

 خواب و بیهوشی

)اعم از خواب طبیعی  

 یا هیپنوتیسم(

 شود.مرتکب مجازات نمی )جرایم تعزیری( ارتکاب جرایم غیر از جنایت در حین خواب و بی هوشی

ارتکاب جرایم غیر از جنایت در حین خواب و بی هوشی با علم  

شود.  میبه اینکه در حالت خواب و بی هوشی مرتکب جرم 

 )تعزیری(

با این علم عمداً بخوابد یا خود را بی هوش کند به مجازات جرم ارتکابی  اگر 

 شود.محکوم می

اصل بر این است که  ) آنها ارتکاب جنایت در حالت خواب و بی هوشی و مانند

 قصاص( -شود )مگر علم او به ارتکاب جرم ثابت شودمرتکب مجازات نمی

 باشد.شود مستلزم پرداخت دیه میخطای محض محسوب می

اگر مرتکب جنایت آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً در حال خواب و  

  .شودهوشی موجب جنایت میبی

 شود. قصاص + تعزیر  یا قصاص***جنایت عمدی محسوب می
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و بی ارادگی حین ارتکاب جرم   مستی

 یری( جرایمی غیر از جنایتز)تع
 در حد مسلوب ارادگی کلی

 مصرف اختیاری

 ون قصد ارتکاب جرمبد

 گرداناعمال مجازات حد مصرف مسکر یا مربوط به مصرف مواد مخدر یا روان

 و عدم اعمال مجازات برای جرم ارتکابی

مستی و بی ارادگی حین ارتکاب جرم  

 یری( جرایمی غیر از جنایتز)تع

 مصرف اختیاری

در حد مسلوب ارادگی  

 کلی

 علم به تحقق جرم

 رم یا بابا قصد ارتکاب ج

اعمال مجازات حد مصرف مسکر یا مربوط به مصرف  

 گردانمواد مخدر یا روان

 و اعمال مجازات برای جرم ارتکابی

مستی و بی ارادگی در حین ارتکاب 

 جنایت ) حدود و قصاص(

 مصرف اختیاری

 در حد مسلوب ارادگی کلی

 بدون قصد ارتکاب جرم

 گردانط به مصرف مواد مخدر یا رواناعمال مجازات حد مصرف مسکر یا مربو

 پرداخت دیه

 و اعمال مجازات تعزیری مندرج در
عدم قصاص در قتل  612م 

 عمد
قصاص در نقص عفو   614م 

 یا منافع

مستی و بی ارادگی در حین  

 تارتکاب جنای

 مصرف اختیاری
 در حد مسلوب اختیاری کامل یا ناقص

 با قصد ارتکاب جرم جنایت

علم به اینکه مستی و عدم تعادل او   یا با

 شودولو نوعاً باعث ارتکاب جنایت می

اعمال مجازات حد مصرف مسکر یا مربوط به مصرف مواد مخدر 

 گردانیا روان

 حسب مورد اعمال مجازات قصاص اعم از
 یا قصاص

 قصاص عفو

حدوث وتاثیر مستی ناشی  

از مصرف اختیاری مسکر و  

ردان و  مواد مخدر و روان گ

نظایر آن حین ارتکاب  

جرم به مسئولیت کیفری  

 بزهکار
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اصل بر این است که شخصی که در حالت مستی مرتکب جرم شده است مجازات خواهد شد مگر اینکه مرتکب ثابت کند به طور کلی مسلوب االختیار : 1نکته 

 شده است.

ه در حالت مستی مرتکب جرم می شود خود را مست کند فقط در صورت ارتکاب همان جرم و  اگر شخصی خود را برای ارتکاب جرمی یا با علم به این ک: 2نکته 

در صورت در مورد جنایات همان جرم یا نظیر آن جرم به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود مثالً اگر فردی خود را برای ارتکاب سرقت مست کند فقط 

 یم دیگر مجازات نمی شود.ارتکاب سرقت مجازات می شود و در صورت ارتکاب جرا

  –در صورت اثبات بی اراده بودن شخص در زمان ارتکاب جرم مرتکب به کلی از مجازات جرم ارتکابی معاف می شود )در حالت مستی و بی ارادگی : 3نکته 

 خواب و بیهوشی( 

 ولی مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می شود.در حالی که در حالت )مستی و بی ارادگی( در مورد جنایات فقط قصاص ساقط می شود : 4نکته 

 

شود در صورتی که نبه هر علت قصاص و یا هر کس مرتکب قتل عمدی شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد  ←ق تعزیرات  612م 

 تا ده سال محکوم می کند. 3ا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از مرتکب ی تجریبیم  اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا

نقص   یا هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد کند که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عفوی از اعفا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان ←ق تعزیرات  614م 

و امنیت جامعه یا بیم  لیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی ع

 سال( محکوم می شود. 2ماه تا  6) 6ری مرتکب یا دیگری شود به حبس درجه تج

 ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. 3آن باشد به در صورتی که جرم وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرم اسلحه یا چاقو و امثال 
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انواع  

 اشتباه

 یعنی تصور خالف واقع نسبت به یک امر یا تصور نادرستی از حکم یا موضوع قانون. ←
 

 انواع اشتباه:
 

ا جهل اشتباه ی

 حکمی:
 

 جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست
 

 مرتکب نیستیعنی جهل به حکم به قانون مانع از مجازات 

 ⟵  یعنی جهل به جرم بودن عمل یا رفتار ارتکابی ↲

 جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
 

 تحصیل علم عادتاً ممکن برای مرتکب نباشد.
 

 یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
 

ا جهل اشتباه ی

 :موضوعی
 

 در جرایم غیر عمدی
 

 موثر نیست
 

 م غیر عمدی خطا به عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می گردد.که در آن جر
 اشتباه موضوعی عنصر روانی را از بین نمی برد. 
 

 زیرا خود یکی از مصادیق خطا محسوب می شود.
 

 در جرایم عمدی
 

 موثر نیست
 

اشتباه در یکی از  

عناصر تشکیل 

 دهنده جرم
 

 تصور این که مال خود است(انتفاء امکان انجام جرم )برداشتن مال غیر به 
 

 تغییر ماهیت جرم عمدی به غیر عمدی

در اتهام قتل عمد متهم ثابت شود که در اثر بی احتیاطی به جای دارو   ↲

 سم به بیمار خورانده است.
 

اشتباه در مشدده  

 جرم
 

عد  به عنوان نمونه وقتی که فردی قصد توهین به فردی را دارد و ب ←مجازات  مشددهزوال علل 

معلوم می شود که به مقام قفایی توهین کرده بدون اینکه از سمت مخاطب مطلع باشد به جرم  

 توهین ساده محکوم می شود نه مشدده.
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 .در هیچ صورتی و شرایطی و در هیچ یک از جرایم رافع مسئولیت کیفری نیست ⟵جهل به نوع یا میزان نوع مجازات 
 

 در حدود

به حکم رافع   جهل

نیست   مسئولیت

 مگر:  

در تمام جرایم غیر از  

 حدود 
 

⟸ 

  ممکنتحصیل علم عادتاً 

 نباشد
 

یا جهل به حکم شرعاًم  

 عذر محسوب شود.
 

 است. اهآگاصل بر داشتن مسئولیت کیفری است که به حرکت رفتار ارتکابی 
 

 مگر مرتکب از حکم شرعی رفتار ارتکابی آگاه نباشد.
 

در  ⟵مجازات جهل به نوع یا میزان نوع 

هیچ صورتی و شرایطی و در هیچ یک از  

 .جرایم رافع مسئولیت کیفری نیست
 

 ⟸موضوعی 
 

 .شودمرتکب مجازات نمی ←جهل به موضوع جرم 

 ⟸حکمی 
 

 .تاثیری در مجازات مرتکب ندارد و مرتکب مجازات می شود ⟵میزان مجازات  جهل به نوع یا
 

 جهل به جرم بودن عمل ارتکابی

 

 شودر مورد مرتکب مجازات نمید

 

ولی در بقیه جرایم مرتکب مجازات 

 می شود
 

 مگر
 

تحصیل علم عادتاً ممکن نباشد برای  

 مرتکب
 

 یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

جهل به حکم 

 قانون

جهل به حکم 

 قانون
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جانی عالوه بر پرداخت  

دیه به عنوان قتل شبه  

عمد به تعزیر محکوم  

 .می شود

اگر در دادگاه ثابت شود  

که جانی با چنین اعتقادی  

ولی به اشتباه قدام کرده  

 است.

در صورتی که هدف برای مرتکب معین بوده ولی  

مرتکب با اعتقاد به اینکه هدف از جمله افراد ذیل با  

 ق. م. ا اقدام کرده است مهدور الدم 302لحاظ ماده 
 

بعداً معلوم شود  

مجنی علیه از  

موارد م  مشمول 

مهر دور دم   302

 بودن خارج است.

 

در صورتی که هدف برای مرتکب معین بوده ولی مرتکب جنایت را با اعتقاد به  

 اینکه هدف معین شیء یا حیوان است انجام داده )اشتباه در وصی مجنی علیه(
⟸ 

بعداً معلوم شود که مجنی علیه 

 انسان بی گناهی بوده است
      ⟵جنایت شبه عمد است. 

 مستلزم پرداخت دیه  ↲              
  ⟸ 

  ⟸ 
  ⟸ 

  ⟸ 

  ⟸ 

اگر ثابت نشود در دادگاه  

که جانبی با چنین  

اعتقادی مرتکب جنایت  

 شده است

جنایت عمدی است و  

مرتکب به قصاص محکوم می  

 شود.

 سلب حیات است. مستوجبفرد مورد نظر جانی مرتکب حد 

فس یا قصاص عفو است فرد مورد نظر جانی مستحق قصاص ن

وارده  فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار جنایت 

 بیش از میزان حد نباشد.

فرد مورد نظر جانی متجاوز یا کسی است که تجاوزش قریب  

 الوقوع است.

همسر   های هستند که زاینده فرد مورد نظر جانی زانی و زایند

 اشد.جانی است و مورد خارج از حالت اکراه و اضطرار ب

زنده    جانی هدف معین داشته باشد و یک انسان

 بی گناه باشد و با همین هدف اقدام کرده باشد.
  ⟸ 

بعداً معلوم شود که منجی علیه  

 هویت مورد نظر وی را نداشته است
 جنایت عمدی است ⟸  
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 در دفاع مشروع

 

انواع  

 اشتباه

 نیست اما منوط به ناتوانی است. استمدادی و در دفاع مشروط از دیگری دفاع منوط به دفاع از خود یا دیگری یک حق است نه لزوماً یک تکلی
 

 دفاع از نفس عرض ناموس مال و آزادی تن خود یا دیگری
 

 شرایط تهاجم یا تجاوز
 

 تجاوز غیر قانونی باشد. قانونی نباشد
 

 فعلی بودن تجاوز یا قریب الوقوع بودن خطر
 

 وزغیر قابل دفع بودن تجا

 شرایط تهاجم یا تجاوز
 

 ضرورت دفاع

 
 تناسب دفاع به قرائن معقول و تناسب عرضی دفاع با تجاوز

 خطر یا تجاوز به دلیل اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد یا دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 

 

↰ 

در جایی که اگر شخصی با قرائن معقولی تصور کند که دیگری  

دارد درحالی که تصور وی نادرست باشد و  قصد حمله به او را 

شخص دیگر قصد حمله را نداشته باشد جنایت ارتکابی عمدی  

 نخواهد بود و جنایت ارتکابی شبه عمدی است.

 یعنی قرائن مبنی به اینکه شخصی قصد تهاجم دارد وجود داشته باشدو 

 

 رعایت مراحل دفاع
 

 خطر الزم است اقدام مجرمانه انجام دهد. مدافع باید به کمترین میزانی که برای دفع
 

 اصل بر این است که مراحل دفاع را رعایت کرده است. ←اگر مدافع بتواند ثابت کند که شرایط دفاع وجود داشته است 
 .مهاجم باید عدم رعایت مراحل دفاع را اثبات کند ←اگر مهاجم مدعی باشد که مراحل دفاع رعایت نشده  
 

 محرز باشد و مهاجم بتواند رعایت مراحل دفاع را ثابت کنداگر اصل دفاع 
 شودقصاص ساقط می

 .شودبه تعزیر و پرداخت دیه محکوم می و مرتکب
 .دیه ساقط می شود 

 .بیت المال پرداخت می شود دیه ازدر تهاجم مجنون دفاع در برابر تجاوز مجنون 

 .دیه پرداخت نمی شود در سایر افرادی که مسئولیت کیفری ندارند مثل صغیر

 کشتن حیوانی که به انسان حمله می کند مصداق دفاع مشروع است. 
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دفاع  

 مشروع

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی می شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت وارده بر حسب 

 متعارف متناسب با دفاع باشد.
  ,حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کندبه است که  هایجنایتعملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوانی گردد ضامن  هرگاه شخصی 

 .باشدمی

 مگر اینکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

 

مقاومت در برابر قوای نیروی  

 انتظامی دیگر ضابطان دادگستری

 

 .شوددفاع محسوب نمی ←وظیفه خود می باشند  در مواقعی که مشغول انجام
 

حسب هر ادله قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آن ها موجب قتل  ←در صورت خروج از حدود وظیفه خود 

 .شامل آزادی تن و ضرب نمی شود ←یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد دفاع جایز است 
 

تواند به دفاع  گر ضابطان از حدود اختیارات خود و وظیفه خود هم خارج شوند شخص نمیاگر در آزادی تن و ضرب حتی ا

 .مشروع دست بزند
 

شرایط دفاع از نفس ناموس  

 عرض  

 مال و آزادی تن و )دیگری(

 .فرد مورد تجاوز از نزدیکان دفاع کننده باشد -1

 .یا مسئولیت دفاع او را به عهده داشته باشد -2

 .توان از دفاع باشدیا او نا -3

 .یا او تقاضای کمک کرده باشد -4

 .یا در وضعیتی باشد که امکان استعداد نداشته باشد -5
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مقصود از اجرای قانون اهم این است که شخص دو یا چند تکلیی قانونی داشته باشد ولی شرایط به نحوی باشد که امکان انجام تمام آن  

 ها وجود نداشته  باشد.
 

ابتدا باید شرایط یا   ←ه هم با اجرای قانون اهم و هم اضطرار منطبق است یا با سایر موانع مسئولیت کیفری منطبق است. در موردی ک

 قانون اهم بررسی شود.
 

سایر علل رافع  

 مسئولیت کیفری

 حکم یا اجازه قانون

 

ویند. م  گست را جایز دانسته که به آن اجازه قانون میدر برخی موارد قانون گذار انجام رفتاری که در حالت عادی جرم ا ⟵اجازه قانون 

 .های آمیزشیق بیداری 3ق. ت و م  64۸

 گویند.زم دانسته که به آن حکم قانون میگاهی اوقات ارتکاب رفتار مجرمانه را ال  ⟵حکم قانون

مانع از فردی شخصی شوند در حالی  در جرم قتل عمدی مشهود شهروندان می توانند در صورت حفور ضابطان ⟵مطابق قانون آ. د. ک

 که می دانیم توقیی غیر قانونی جرم است این مقرره منطبق با اجازه قانون است.
 

 اجرای قانون اهم

 

 شرایط تنبیه برای اینکه جرم نباشد

 

اقدامات تنبیهی 

 والدین

 

 از طریق

 

 پدر و مادر نه ناپدری و نامادری ←والدین 

 قیم –وصی  –جد پدری  –پدر  ←اولیای قانونی 

 اند.ادگاه کودکی را به سرپرستی گرفتهافرادی که با حکم د ←سرپرست 

 ... باشد جرم است.دن خشم یا انتقام به منظور تادیب یا حفاظت باشد اگر برای فرونشان

 در حد متعارف و حدود شرعی برای تادیب و حفاظت باشد

 قانونی:  امرآمر 
 

 شود و مجانین می صغارشامل 

 

 در شرایط ذیل امر آمر در اجرای قانون  

 موجب مشروعیت عمل مامور است:
 

 صدور امر قانوناً در صالحیت آمر باشد

 مامور قانوناً موظی است به اجرای دستور مافوق باشد و در اجرای آن تخلفی نکرده باشد.

 دستور قانونی بوده و به نحو قانونی صادر شده باشد.  

 

اما اگر ماموری امر را به   ⟵و هم مامور مجازات می شوند  اصل بر این است که هم آمر ⟵امر مقام رسمی غیر قانونی است در مواردی که 

 .مجازات نمی شود ⟵علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد 
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در مورد پرداخت دیه 

شخصی که بر اثر فعل  

آمر یا مامور به وی  

  3وارد شده خسارت 

 حالت متصور است:
 

 شود.دیه از بیت المال پرداخت می ⟵خسارت یا صدمه وارد شود , عمل ارتکابی قانونی باشد ولی به شخصی که مستحق خسارت یا صدور نیست 
 

 .قابل پرداخت نیست در این مورد دیه ←خسارت یا صدمه وارد شود  , عمل ارتکابی قانونی باشد و به شخص که مستحق خسارت یا صدمه است
 

عمل ارتکابی غیر قانونی باشد در این صورت مامور باید دیه را پرداخت کند حتی اگر به دستور مقام رسمی این عمل را انجام داده باشد  

 به غیر قانونی بودن عمل ارتکابی ناآگاه باشد. ←
 

 .شودجازات می شود و مامور مجازات نمیم هر گاه مامور به اساس دستور به ظاهر قانونی آمر مرتکب جرمی شود امر

 آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد دیه و ضمان به قوت خود باقی است.,در موردی که مامور امر

 .اگر امرآمر به درجه اجبار یا اکراه بدهد تابع احکام اجبار و اکراه است

 ای وظایی قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است.هر گاه ماموری در اجر
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رضایت و برائت  

 شرط اباحه فعل
 

 تفاوت
 

 و قصاص( زیر)تع .برای از بین رفتن وصی کیفری رفتار ارتکابی است ←رضایت 

 شک نسبت به دیه و خسارت است.برای از بین رفتن ضمان پز ←برائت 

 رضایت
 

 .رضایت بزه دیده موجب اباحه با علت موجهه جرم نیست ←اصل بر این است که رضایت مجنی علیه جرم بودن عمل ارتکابی را از بین نمی برد 

 

در دو صورت می تواند  

باعث جرم نبودن 

 :عمل ارتکابی باشد
 

زائل شدن یکی از 

 عناصر قانونی جرم
 

 .رضایت قبل از ارتکاب جرم قبول است  ⟵جرایم مالی  در
 

 .شودرضایت قبل از ارتکاب جرم قبول نیست و مرتکب مجازات می ⟵در جرایم جسمانی 
 

رضایت به عنوان شرط  

 اباحه عمل
 

 رضایت در عملیات جراحی یا طبی مشروع  
 

ناشی از  در حوادثرضایت 

 عملیات ورزشی قانونی و مشروع
 

 .ناشی از نقض مقررات آن ورزش نباشدحوادث 
 

 .نباشد شرعیمقررات آن ورزش خالف قوانین 
 

رضایت در عملیات  

 جراحی یا طبی مشروع
 

هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و با رعایت موازین فنی و علمی و  

 .نیست نظامات دولتی انجام شود جرم

 

 شرایط عملیات درمانی قانونی

 به قصد درمان

 تبا حسن نی

 با لحاظ منفعت جسمی و روحی بیمار

 با اخذ رضایت مجنی علیه یا اولیاء و نمایندگان قانونی او  

 با رعایت موازین فنی علمی و نظامات دولتی

 در موارد ضروری که اخذ رضایت ضرورت ندارد
 

برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کرده باشد کسی ضامن   در موارد ضروری که تحصیل

 تلی یا صدمه وارده نیست.
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دیه و ضمان متوجه  ←فرض به عدم تقصیر پزشک است در صورتی که بیمار یا اولیای دم او نتواند تقصیر پزشک را ثابت کند. 

 او نیست.

 ای دم بتوانند تقصیر پزشک را ثابت کنند دیه و ضمان متوجه او می باشد.در صورتی که بیمار یا اولی

انجام عمل جراحی یا  

طبی مشروع و وقوع  

تلی یا صدمه در  

 نتیجه اقدام پزشک
 

محدوده ضمان پزشک نسبت به تلی با  

صدمات بدنی ناشی از عمل جراحی یا  

 طبی مشروع:
 

وجود رابطه ی سببیت بین معالجه   دهد تلی یا صدمه بدنی گردد هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام میاصل: 

 ا تلی یا صدمه پزشک ضامن دیه است.ی
 

مگر اینکه پزشک ثابت کند که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و عدم قصور و یا عدم تقصیر  

 در علم و عمل خود را ثابت کند در این صورت ضمانی به عهده پزشک نیست.
 

ن خسارت نیست مگر اینکه بیمار یا اولیای دم او تقصیر  از معالجه برائت اخذ کرده باشد ضامیا اگر پزشک قبل 

 پزشک را ثابت کنند.

فرض به تقصیر پزشک است در صورتی که پزشک عدم تقصیر خود را ثابت کند دیه ضمان متوجه او نیست    ⟵اقدام پزشک با اخذ رضایت نامه 

 باشد.متوجه او می  پزشک عدم قصور خود را ثابت نکند ضمان دیهدر صورتی که  ←
 

اقدام پزشک با اخذ  

 رضایت نامه و برائت نامه:  
 

 برائت نامه:   در مورد 
 

 اخذ برائت نامه از مریض که نابالغ یا مجنون است معتبر نیست و در این وضعیت برائت از ولی مریض تسهیل می شود.
 

 شود.یض به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشید از ولی مریض اعم از ولی خاص یا عام برائت اخذ میاگر اخذ برائت از مر
 

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات بیمار طبق موازین علمی و فنی نظامات دولتی عمل کند کسی  

 ضامن تلی و صدمه وارده نیست.
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صدور دستور از 

شک و اقدام  سوی پز

 توسط دیگری
 

 اصل پزشک معالجاتی دستور انجام آن را به  
 

 مریض

 پرستار

 کند.یا افرادی مانند آن ها می دهد یا صادر می

 پزشک ضامن است اگر اجرای دستور موجب تلی یا صدمه بدنی بیمار شود منوط به اینکه افراد به اشتباه بودن دستور پزشک آگاه نباشند.

 استثناء:

 .اگر پزشک عدم تقصیر خود را ثابت کند پزشک ضامن نیست

 .اگر پزشک قبل از معالجه برائت حاصل نمود و تقصیر او نیز ثابت نشود پزشک ضامن نیست

 اگر مریض یا پرستار با علم به اشتباه بودن دستور آن را انجام دهد پزشک ضامن نیست و خسارت مستند به خود بیمار یا پرستار می باشد.


