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مقدمه
اللهم اخرجنی من الظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم
آغاز کتاب حمد و سپاس خدایی است که علم و دانش را بر بندگانش آموخت.
آنچه که نگارنده کتاب را به تألیف این کتاب تشویق کرد لـزوم وجـود کتـابی بـا رویکـرد صـرفا
آزمونی برای داوطلبین آزمونهای مختلف حقوقی بود تا داوطلبین گرامی که غالبا توانایی یا زمـان
الزم برای خواندن منابع سنگین و جداسازی مطالب مختص آزمونها را ندارند بتواننـد بـا خوانـدن
کتابی که رویکرد صرفا آزمونی دارد نتیجه مطلوبی در درس جزا کسب کنند .تجربیات نگارنـده در
زمینه شرکت در آزمون و کسب درصد باال در درس جزا در آزمـونهـای مختلـف حقـوقی بکسـب
میانگینِ  98درصد در درس جزا در آزمونهای قضاوت ،ارشد و دکترا) ما را بر آن داشت تـا کتـابی
با ویژگیهای زیر تدوین کنیم:
 -5چینش ماده به ماده در عین توجه به ارتباط مواد:
در این کتاب مواد قانون به ترتیب آمده است اما با توجه به اینکه بعضـا مـواد مـرتبط بـا هـم در
نقاط مختلفی از قانون قرار گرفته است بمانند مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی که در مواد  26تا
 378 ،22ق.م.ا و مواد  777و  773ق.ت آمده است) و اگر داوطلبی مواد را به ترتیبی که در قانون
آمده است بخواند ممکن است پیوستگی بین برخـی از مـواد را درک نکنـد لـذا مـوادی کـه دارای
ارتباط هستند به صورت یک جا و با هم توضیح داده شده است و حتی در دو مـورد بجـرایم علیـه
اموال و جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص) تمامی مواد مرتبط به صورت یکجا در انتهـای کتـاب
توضیح داده شده است .البته به منظور حفظ نظم ،مواد تمامی مـواد بـه ترتیـب آورده شـده اسـت
لیکن برخی از مواد به عنوان ماده مرتبط در ذیل ماده دیگـر آورده شـده اسـت و بـه همـراه مـاده
مرتبط توضیح داده شده است .به عبارتی موادی که که دارای ارتباط با مواد دیگر بـوده اسـت یـک
بار در جای خود و یک بار هم به همراه ماده ای که دارای ارتباط با آن بوده است آمده است .ببـرای
نمونه رک به مواد  22 ،33 ،38 ،2و  87ق.م.ا)

 -5پرهیز از ارائه نظرات متعدد و ذکر نظر مورد نظر طراحان آزمونهای حقوقی
در علم حقوق اختالف نظر امری بدیهی است اما با توجه به رویکرد این کتاب کـه صـرفا جنبـه
آزمونی دارد فقط نظری که در آزمونهای حقوقی مالک است بصرف نظـر از اینکـه از نظـر علمـی
صحیح هست یا اشتباه) ذکر شده است و از ارائه نظرات متعدد اجتناب شده است .البتـه در مـوارد
بسیار معدودی بحدود  5مورد) دو نظر بیک نظر در متن و یک نظر در پاورقی) ذکر شده است کـه
علت آن نیز این است که ممکن است هر یک از این دو نظر در آمونهای حقوقی مورد سؤال واقـع
شود در این موارد داوطلبین گرامی اصل را بر نظری که در متن ذکر شده است بگذارند مگر اینکـه
د ر آزمون مشخص باشد که طراح سؤال از نظری که در پاورقی ذکر شده است پیروی کرده است.
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 -1پرهیز از ارائه نظرات صرفاً علمی و غیر آزمونی

با عنایت به اینکه شعار ما در تدوین کتاب این بوده است کـه بهـر نکتـهای کـه در کتـاب بیـان
می شود برای آزمون مناسب باشد و هر نکتهای ب رای آزمون مناسب است در کتـاب بیـان شـود) از
ارائه نظریات صرفا علمی که جنبه آزمونی ندارد بمانند مقایسه قانون جدید با قانون قـدیم ،بررسـی
مزایا و معایب موجود در قانون ،مقایسه قانون ایران با قوانین کشورهای دیگر و )...پرهیز شده اسـت
و فقط نظراتی که ارزش آزمونی دارند بیان شده است.
 -5ارائه جدول و مثال در توضیح نکات:

در این کتاب سعی شده است به منظور تفهیم بهتر مطالب عالوه بر توضیح مطالب مثال نیز ارائه
شود تا اگر مطلبی مبهم باشد با توجه به مثالهای ارائه شده خوانندگان گرامی بهتر بتواننـد نکـات
را درک کنند .در موارد مورد نیاز هم از جداول برای دستهبندی بهتر مطالب استفاده شده است.
 -1توجه به منابع معتبر حقوق:

در تدوین کتاب از  33کتاب معتبر حقـوق جـزا بکتـابهـای اسـاتید بزرگـوار آقایـان اردبیلـی،
میرمحمد صادقی ،نوربها ،گلدوزیان ،شمس ناتری و خالقی) استفاده شده اسـت .در رفـرنس دهـی
نیز به منظور اختصار نام نویسنده و یک عدد ذکر شده اسـت و در انتهـای کتـاب بقسـمت منـابع)
شماره هر کتاب ذکر شده است .در مواردی که به کتب اساتید گرامی ارجاع داده شده است نیازی
به مراجعه به این کتب وجود ندارد به عبارتی ذکر منبع فقط بـرای آگـاهی خواننـدگان از منبعـی
است که نکته از آن اقتباس شده است بنه برای مراجعه به منبع ذکر شده و تکمیل نکته).
خوانندگان گرامی میتواند در صورت وجود ابهام یا سؤال یا وجود اشکال علمی و نگارشـی در مـتن
به نشانی  www.sharheazmooni.irمراجعه و پاسخ خود را از نویسنده کتاب دریافت کنند.
از تمامی عزیزانی که ما را در تهیه این مجموعه یاری نمودهاند به ویژه آقایان رضا باستانی نامقی
و داوود صادق نیا کمال تشکر را داریم.
و من اهلل توفیق

  95شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی

فصل دهم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
ماده -33درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکـاب،
نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد ،دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الف) تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد بـه تأدیـب و تربیـت و مواظبـت در
حسن اخالق طفل یا نوجوان.
تبصره -هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهـد بـه
انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
 )3معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
 )2فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی.
 )8اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
 )7جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.
 )5جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجـوان بدانـد بـا
الزام به انجام دستورهای مذکور در بندبالف) در صورت عدم صالحیت والدین ،اولیا یـا سرپرسـت
قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات مادهب )3378قانون مدنی.
تبصره -تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است.
پ) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ت) اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ث) نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجـه یـک تـا
پنج.
تبصره -3تصمیمات مذکور در بندهایبت) و بث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تـا پـانزده
سال قابل اجرا است .اعمال مقررات بند بث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجـب تعزیـر
درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند ،الزامی است.
تبصره -2هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تـا
پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهایبت) و یا بث) محکوم میشود و
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کتاب اول :کلیات 91 
در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهایبالف) تا بپ) این مـاده در مـورد آنهـا اتخـاذ
1
میگردد.
تبصره -8در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهایبالف) و بب) این ماده ،دادگاه اطفال و نوجوانـان
میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل
یا نوجوان و رفتار او ،هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خـود تجدیـدنظر
نماید.
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مواد مرتبط

ماده -96دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتـار او در کـانون
اصالح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یکسوم تقلیـل دهـد یـا
نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرسـت قـانونی او تبـدیل نمایـد .تصـمیم دادگـاه
مبنی بر تجدید نظر در صورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حداقل یکپنجم از مدت نگهداری
در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد .رأی دادگـاه در ایـن مـورد قطعـی اسـت .ایـن امـر مـانع
استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ماده -378افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.
ماده -377سن بلوغ ،در دختران و پسران ،به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده -373در مورد افراد نابالغ ،براساس مقررات ایـن قـانون ،اقـدامات تـأمینی و تربیتـی اعمـال
میشود.
نکته 5ـ افراد زیر  33سال تمام شمسی در غالب موارد مسؤولیت کامـل کیفـری ندارنـد و بـه
مجازاتی که در قانون برای جرم ارتکابی پیشبینی شده است محکوم نمیشوند اما در مورد آنهـا
اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.
نکته 5ـ مقصود از طفل فردی است که به بلوغ نرسیده است بدختر زیر  9سال قمری و پسر زیر
 35سال قمری) و مقصود از نوجوان فرد بالغی است که به  33سال تمام شمسی نرسیده است.
نکته 1ـ در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی قبل از ذکر آنها به چند نکته باید توجه داشت:
 در مورد جرایم تعزیری معیار ،بر اساس سن شمسی است ولی در جرایم حدی و قصاص معیار،
براساس سن قمری است.
 .3عبارت در غیر این صورت در این تبصره بهمانگونه که در جدولی که در ذیل نکات آمده است اشاره شده است) بـه
این معنی است که مرتکب  3تا  32سال داشته باشد و با توجه اینکه سن بلوغ در دختران  9سال قمری اسـت و
دختر  32تا  35ساله که نابالغ باشد وجود ندارد قسمت دوم ماده فقط در مورد پسران است.
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 برای حفظ کردن میزان اقدامات تأمینی و تربیتی نیازی به حفظ این موارد برای دختـر و پسـر
به طور جداگانه نیست زیرا اقدامات تأمینی دختر و پسر فقط در یک مورد با هم تفـاوت دارد و
آن زمانی است که اوال جرم ارتکابی حدی یا موجب قصاص باشد ثانیا سن مرتکب بین  9تا 35
سال قمری باشد بنابراین در سایر موارد یعنی در تمـامی جـرایم تعزیـری و همچنـین جـرایم
موجب حد یا قصاص که سن مرتکب کمتر از  9سال قمری یا بـیش از  35سـال قمـری اسـت
اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد دختر و پسر اعمال میشود یکسان است.
نکته 5ـ در آزمون های حقوقی برای حل سؤاالت مربوط به اطفال و نوجوانان بهتر است ابتـدا
به ماهیت جرم باینکه جرم ارتکابی تعزیری است یا موجب حد یا قصاص) توجه شود بنه به سـن
و جنسیت مرتکب) سپس اگر جرم حدی یا موجب قصاص باشد به ترتیب به جنسیت و سـن وی
توجه شود و اگر جرم تعزیری است به سن و درجه مجازات توجه شود بچون در جـرایم تعزیـری
تفاوتی بین دختر و پسر نیست لذا اگر جرم تعزیری باشد به جنسیت مرتکب توجه نشود) جدولی
که در نکته بعد آمده است نیز بر همین اساس تنظیم شده است و ابتدا به نوع جرم ارتکابی توجه
شده است.
نکته 1ـ اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد اطفال و نوجوانان به شرح زیر اعمال میشود.
 .5در جرایم تعزیری باعم از اینکه مرتکب دختر یا پسر باشد):
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سن مرتکب

درجه جرم
ارتکابی

زیر  9سال شمسی

درجه  3تا 3

 9تا  32سال شمسی

درجه  3تا 3
درجه  3تا 5

 32تا  35سال شمسی
درجه  8تا 3

 35تا  33سال شمسی

درجه  3تا 3

اقدام تأمینی و تربیتی که اتخاذ میشود

مرتکب از هرگونه مجازات یا اقدامات تأمینی
و تربیتی معاف است.
یکی از اقدامات بندهای الف تـا پ مـاده 33
بتسلیم به والدین ،تسلیم به اشخاص حقیقی
و حقوقی دیگر ،نصیحت به وسیله قاضی)
بند ث ماده  33بنگهداری در کـانون اصـالح
تربیت از سه ماه تا یک سال)
یکی از اقدامات بندهای الف تا ت بتسلیم بـه
والدین ،تسلیم به اشخاص حقیقی و حقـوقی
دیگر ،نصیحت به وسیله قاضـی ،اخـذ تعهـد
کتبی)
بر اسـاس درجـه جـرم ارتکـابی بـه یکـی از
اقدامات تأمینی و تربیتی مذکور در ماده 39

کتاب اول :کلیات 91 
 .5در جرایم موجب حد یا قصاص که مرتکب دختر است:
سن مرتکب

اقدامی که توسط دادگاه اتخاذ میشود.

زیر  9سال
قمری

یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی بنـدهای الـف تـا پ مـاده  33بتسـلیم بـه
والدین ،تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ،نصیحت به وسیله قاضی)
اصل بر این است که به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شـود ب نـه اقـدامات
تأمینی و تربیتی) مگر اینکه ماهیت جرم انجام شده و یا حرمـت آن را درک
نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشـته باشـد کـه در ایـن
صورت به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم میشود .بماده )93

 9سال قمری
تا  33سال
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 .1در جرایم موجب حد و قصاص که مرتکب پسر باشد:
سن مرتکب

اقدامی که توسط دادگاه اتخاذ میشود.

زیر  32سال یکی از اقدامات بندهای الف تا پ مـاده  33بتسـلیم بـه والـدین ،تسـلیم بـه
اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ،نصیحت به وسیله قاضی)
قمری
یکی از اقدامات بندهای ت و ث ماده  33باخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی
 32تا 35
سال قمری به عدم تکرار جرم ،نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال)
اصل بر این است که به مجازات جرم ارتکابی محکوم می شـود ب نـه اقـدامات
 35سال قمری تأمینی و تربیتی) مگر اینکه ماهیت جرم انجام شده و یا حرمـت آن را درک
نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشـته باشـد کـه در ایـن
تا  33سال
صورت به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم میشود .بماده )93
نکته 1ـ همانطور که از جدول باال مشخص است در جرایم موجب حد و قصاص هـیچ حـداقل
سنی برای اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی وجـود نـدارد و مرتکـب هـر سـنی کـه داشـته باشـد
اقدامات تأمینی و تربیتی درباره وی اعمال می شود ولی در تعزایرات فقط زمانی اقدامات تأمینی و
تربیتی اعمال می شود که مرتکب حداقل  9سال تمام شمسی داشته باشد و اگـر مرتکـب زیـر 9
سال تمام شمسی سن داشـته باشـد هـیچ اقـدام اقـدامات تـأمینی و تربیتـی دربـاره وی اعمـال
نمیشود( .اردبیلی ( ،)5ص  501و )509
نکته 1ـ در تمامی موارد دادگاه فقط میتواند به یک مورد از اقدامات تأمینی و تربیتـی حکـم
دهد مثال در مواردی که گفته شده است دادگاه بین اِعمال بند الف تا پ مخیر است دادگاه فقـط
به یکی از اقدامات مذکور در این بندها میتواند حکم دهد.

  98شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
نکته 8ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر غیر از والدین منوط به وجود  8شرط است:
 تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه این اقدام به مصلحت طفل است.
 عدم صالحیت والدین ،اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان
 قبولِ شخص حقیقی یا حقوقی که دادگاه قصد سپردن طفل یا نوجوان به وی را دارد.
نکته 9ـ مصادیق عدم صالحیت والدین بر طبق ماده  3378عبارتنداز:
 اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر و قمار.
 اشتهار به فساد اخالق و فحشا.
 ابتال به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
 سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخالقی مانند فساد و فحشا ،تکدیگری
و قاچاق.
 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
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ماده -39درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب ،بین پانزده
تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء میشود:
الف -نگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن هـا
تعزیر درجه یک تا سه است.
ب -نگهداری در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن هـا
تعزیر درجه چهار است.
پ -نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یـا پرداخـت جـزای نقـدی از ده میلیـون
ب )3606660666ریال تا چهل میلیون ب )7606660666ریـال یـا انجـام یکصـد و هشـتاد تـا هفتصـد و
بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت -پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ب )306660666ریال تا ده میلیون ب )3606660666ریـال یـا
انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرایمـی کـه مجـازات قـانونی
آنها تعزیر درجه شش است.
ث -پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ب )306660666ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی
آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره -3ساعات ارائه خدمات عمومی ،بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره -2دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی ،به جـای صـدور حکـم بـه مجـازات
نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای بالف) تا بپ) این ماده ،به اقامت در منـزل در سـاعاتی کـه
دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد بـرای
سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

کتاب اول :کلیات 99 
نکته 5ـ این ماده اقدامات تأمینی و تربیتی افراد  35تا  33سال شمسی ب اعم از دختر یا پسر)
که مرتکب جرم تعزیری شوند را مشخص کرده است.
نکته 5ـ در این ماده فقط برای جرایم تعزیری درجه  3تا  5نگهداری در کانون اصالح و تربیت
پیشبینی شده بدر مورد افراد  32تا  35سال نیز فقـط در مـورد جـرایم تعزیـری درجـه  3تـا 5
امکان نگهداری در کانون اصالح و تربیت وجود دارد) لذا در مورد جرایم تعزیری درجـات  8تـا 3
توسط افراد  32تا  33سال و همچنین تمامی جرایم افراد زیر  32سال امکان نگهداری در کـانون
اصالح تربیت وجود ندارد.
نکته 1ـ امکان اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معـین مـیکنـد یـا نگهـداری در کـانون
اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته فقط در مورد بندهای الف تا پ بجرایم تعزیری درجـه  3تـا
 )5وجود دارد نه جرایم تعزیری درجات  8تا 3
نکته 5ـ با توجه به عبارت بحسب مورد) در تبصـره  ،2مـدتِ اقامـت در منـزل در سـاعاتی کـه
دادگاه معین میکند و نگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته به اندازه مـدت زمـان
نگهداری در کانون اصالح و تربیت است مثال اگر فردی مرتکب جرم تعزیـری درجـه  7شـده باشـد
چون مدت زمان نگهداری در کانون اصالح و تربیت بر طبق بند ب ماده  39یـک تـا  8سـال اسـت
مدتِ اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند و نگهداری در کـانون اصـالح و تربیـت در
دو روز آخر هفته نیز یک تا  8سال خواهد بود.
نکته 1ـ همانگونه که در توضیحات ماده  37گفته شـد سـاعات ارائـه خـدمات عمـومی بـرای
اطفال و نوجوانان بکه در مورد جرایم تعزیری درجه  8و  7امکان اعمال دارد) حـداکثر  7سـاعت
در روز است اعم از اینکه طفل یا نوجوان شاغل باشد یا غیرشاغل.
نکته 1ـ جزای نقدی در جرایم تعزیری درجه  5تا  3قابلیت اعمال دارد.
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ماده -96دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتـار او در کـانون
اصالح و تربیت یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیـل دهـد یـا
نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرسـت قـانونی او تبـدیل نمایـد .تصـمیم دادگـاه
مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حداقل یکپنجم از مـدت نگهـداری
در کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد .رأی دادگـاه در ایـن مـورد قطعـی اسـت .ایـن امـر مـانع
استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ماده مرتبط

تبصره 8ماده  -33در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای بالف) و بب) این ماده ،دادگاه اطفال
و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی
از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او ،هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصـمیم
خود تجدیدنظر نماید.

  500شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
نکته 5ـ در تفاوت تبصره  8ماده  33و ماده  96باید توجه داشت که:
در موردی که دادگاه حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در بندهای الف وب ماده  33بتسـلیم
به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی ،تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) هر چنـد بـار کـه
مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند میتواند در تصمیم خود تجدید نظر کند.
اما در موردی که دادگاه حکم به نگهداری در کانون اصالح و تربیت بدهد فقـط یک بار مـیتوانـد
در تصمیم خود تجدیدنظر کند آن هم به شرطی که حداقل یکپنجم از مـدت نگهـداری در کـانون
اصالح و تربیت گذشته باشد در اینصورت دادگاه میتواند مدت نگهـداری را تـا یـک سـوم کـاهش
دهد مثال اگر فردی به  86ماه نگهداری در کانون اصالح و تربیت محکوم شده باشد دادگاه میتوانـد
بعد از گذشت یک پنجم مدت نگهداری ب 8ماه) ،مدت نگهداری را حداکثر تـا یـک سـوم ب 36مـاه)
کاهش دهد .البته در این مورد دادگاه میتواند نگهداری در کانون اصالح و تربیت را به تسلیم طفـل
یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید.
نکته 5ـ قانونگذار فقط در موردِ  -3تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی  -2تسلیم بـه
اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر  -8نگهداری در کانون اصـالح و تربیـت ،امکـان تجدیـد نظـر در
حکم را به دادگاه داده است و در مورد بقیه اقـدامات تـأمینی و تربیتـی نظیـر خـدمات عمـومی،
جزای نقدی و ...دادگاه امکان تجدید نظر در حکم خود را ندارد.
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ماده -93در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ،ماهیت جرم انجـام
شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقـل آنـان شـبهه وجـود داشـته باشـد،
حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم میشوند.
تبصره -دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یـا از هـر
طریق دیگر که مقتضی بداند ،استفاده کند.
نکته 5ـ همانگونه که ذیل ماده  33گفته شد اصل بر این است که افراد بالغ بدختـران  9سـال
قمری و باالتر و پسران  35سال قمری و باالترِ کمتر از  33سال) در صورت ارتکاب جـرم موجـب
حد یا قصاص بنه جرایم تعزیری) به مجازات کامل جرم ارتکابی محکوم میشوند اما بر طبق ایـن
ماده اگر مرتکب ،ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمـال عقـل
او شبهه وجود داشته باشد به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم خواهند شد.

کتاب اول :کلیات 505 
ماده -92در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگـری اسـت ،دادگـاه اطفـال و
نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند.
نکته 5ـ در مورد دیه و دیگر ضمانهای مالی ضوابط دقیق آن در مواد  782تا  776آمده است
اما به طور خالصه باید گفت:
 در مورد ضمانهای مالیِ غیر از دیه خـود طفـل ضـامن اسـت و خسـارت از امـوال طفـل داده
میشود .بماده )788
 در مورد دیه دو حالت متصور است:
 .5مرتکب بالغ باشد :خود مرتکب مسـؤول پرداخـت دیـه اسـت و دیـه از امـوال وی پرداخـت
میشود.
 .5مرتکب نابالغ باشد :اگر میزان دیه کمتر از موضـحه بکمتـر از  5درصـد دیـه کامـل) باشـد
توسط مرتکب و اگر به اندازه موضحه یا بیشتر ب 5درصد یا بیشتر) توسط عاقله پرداخت میشود.
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ماده -98دادگاه میتواند درصورت احراز جهات تخفیف ،مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهـد
و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
نکته 5ـ مقصود از جهات تخفیف موارد مذکور در ماده  83ق.م.ا است.
نکته 5ـ در مقام تخفیف دادگاه به دو صورت میتواند عمل کند:

 مجازات را تا نصف حداقل تخفیف دهد.
 اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
نکته 1ـ تخفیف مجـازات اطفـال مـذکور در ایـن مـاده مشـمول تعزیـرات منصـوص شـرعی
نمیشود .بتبصره  2ماده )335
ماده -97دادگاه میتواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان ،صدور حکـم را بـه
تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.
نکته 5ـ ذیل ماده  76توضیح داده شده است.
ماده -95محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.
نکته 5ـ محکومیت اطفال و نوجوانان ب افراد کمتر از  33سـال تمـام شمسـی) دارای مجـازات
تبعی بمواد  25و  )28نیست .ب برای توضیحات بیشتر به توضیحات ماده  25مراجعه شود).

  505شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
نکات کلی عفو

نکته 5ـ عفو به دو نوعِ عفو خصوصی و عفو عمومی تقسیم میشود:
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 عفو خصوصی یعنی شخصی که محکومیت وی قطعی شده است مـورد عفـو قـرار گیـرد .عفـو
خصوصی در مورد محکوم یا محکومینِ معین و خاص اعمال میشود و جنبه عمومی ندارد.
 عفو عمومی به این معنی است که قوه قانون گذاری بمجلس شورای اسالمی) به موجـب قـانون
مرتکبین برخی از جرایم را از تعقیب و مجازات معاف کند .عفو عمومی در مورد جرم یا جـرایم
خاص اعمال میشود بنه نسبت به فرد یا افراد خاص)
نکته 5ـ تفاوت عفو عمومی با نسخ فانون در این است که در نسخ قانون عملی که قبال جرم بـوده
است دیگر جرم نخواهد بود مثال اگر قانونگذار در خرداد ماه سال  3898بـا تصـویب قـانونی حمـل
اسلحه را جرم نداند حمل اسلحه از خرداد ماه سال  3898به بعد جرم نخواهد بود و کسانی هم کـه
قبل از این تاریخ مرتکب جرم شدهاند بر طبق ماده  36ق.م.ا دیگر مجـازات نمـیشـوند امـا در عفـو
عمومی جرم بودن عمل از بین نمیرود بلکه فقط افرادی که تا تاریخ عفو عمـومی مرتکـب آن جـرم
شده باشند از تعقیب معاف میشوند مثال اگر در خرداد ماه سال  3898با تصویب قـانونی اشخاصـی
که مرتکب حمل اسلحه شدهاند مورد عفو عمومی قرار گیرند افرادی کـه تـا خـرداد  3898مرتکـب
حمل اسلحه شدهاند از مجازات معاف میشوند اما اگر فردی بعد از عفو عمومی مرتکـب جـرم شـود
بمثال در تیرماه  3898مرتکب حمل اسلحه شود) قابل تعقیب است .به عبارتی اثر نسـخ قـانون هـم
نسبت به گذشته است هم نسبت به آینده ولی اثر عفو عمومی فقط نسبت به گذشته است.
تفاوتهای عفو عمومی و خصوصی

نکته 1ـ عفو عمومی و خصوصی تفاوتهایی دارند که عبارتند از:
 فقط محکومانی که حکم آنها قطعی شده است می توانند مشمول عفـو خصوصـی قـرار گیـرد
بنابراین متهمان و کسانی که حکم آنها قطعی نشده را نمیتوان مورد عفو خصوصـی قـرار داد
اما عفو عمومی هم شامل محکومان میشود و هم شامل افرادی که متهم هستند باعم از اینکـه
تا زمان عفو عمومی مورد تعقیب قرار گرفته باشند یـا قـرار نگرفتـه باشـند ).بنـابراین در عفـو
عمومی اگر جرم قبل از تاریخ عفو عمومی ارتکاب یافته باشد چه تعقیب نشده باشـد و چـه در
حال تعقیب باشد و چه حکم قطعی صادر شـده باشـد مشـمول عفـو عمـومی قـرار مـیگیـرد.
(اردبیلی ( ،)1صص 511و )511
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 همانگونه که ذیل ماده  25گفته شد در عفو عمومی مجازات تبعی از بین میرود بماده  )93لذا
شخصی که جرم وی مشمول عفو عمومی شده است سابقه کیفری ندارد و دقیقا مانند شخصی
است که مرتکب جرمی نشده است و به همین دلیل از نهادهایی که شرط برخورداری از آنهـا
عدم سابقه کیفری مؤثر است بنظیر تعویق صـدور حکـم و تعلیـق اجـرای مجـازات) مـیتوانـد
استفاده کند و همچنین در صورت ارتکاب جرم جدید مشمول تکرار جرم نخواهد بـود ولـی در
عفو خصوصی مجازات تبعی از بین نمیرود .بتبصره  8ماده )25
 عفو خصوصی جنبه شخصی دارد و فقط شامل شخصی که عفو دربـاره وی صـادر شـده اسـت
می شود بنه شرکا و معاونین) ولی عفو عمومی جنبه نوعی دارد و شامل تمامی افـراد دخیـل در
جرم بشرکا و معاونین) میشود.
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ماده -98عفو یا تخفیف مجازات محکومان ،در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد ریـیس قـوه
قضاییه با مقام رهبری است.
نکته 5ـ این ماده ناظر به عفو خصوصی است و عفو عمومی در ماده  97آمده است.
نکته 5ـ عفو خصوصی الزاما شامل کل مجازات نمیشود بلکه به تصریح ماده ممکـن اسـت در
مجازات تخفیف داده شود و فقط بخشی از مجازات مورد عفو قرار گیرد.
نکته 1ـ حکم ماده فقط شامل جرایم تعزیری است زیـرا قصـاص و دیـه حـق النـاس بـوده و
نمیتواند مشمول عفو قرار بگیرد و فقط صاحب حق میتواند از آن گذشت کنـد در مـورد حـدود
هم ضوابط عفو یا تقلیل و تبدیل حدود در ماده  337ق.م.ا آمده است.
نکته 5ـ بر طبق ماده  28آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیـف مجـازات محکـومین ،در برخـی
جرایم تعزیری نمیتوان مقررات عفو خصوصی را اعمال کرد که عبارتند از:
 قاچاقچیان حرفهای.
 موارد حق الناس.
 سرقت مسلحانه.
 مصادیق مهم جرایمی از قبیل:جاسوسی ،قاچاق سالح و مهمات ،اختالس ،ارتشا و آدم ربایی.
نکته 1ـ در برخی از موارد گذشت مدت زمانی خـاص بـرای عفـو مرتکـب شـرط شـده اسـت
برطبق بند  8ماده  25آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین :عفو محکـومین بـه
حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس امکان پذیر است.
1/5ـ باید توجه داشت این بند ناظر به فرضی است که باقیمانده مجازات به طور کلـی مـورد
عفو قرار گیرد در این صـورت گذشـتِ حـداقل  36سـال از مجـازات شـرط اسـت امـا در تقلیـل
بتخفیف) مجازاتِ حبس ابد ،گذشت مدت زمانی خاصی شرط نیست و تقلیل مجازات مرتکب در
هر زمانی جایز است.
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نکته 1ـ اگر عفو شامل تمام مجازات نباشد و بخشی از مجـازات تخفیـف داده شـود بمجـازات
تقلیل یابد) محکوم میتواند مجددا از عفو استفاده کند اما در بندهای  2و  7و 5مـاده  25آیـین
نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در برخی از موارد گذشت مـدت زمـانی خاصـی
شرط استفاده مجدد از عفو دانسته شده است که عبارتند از:
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«بند 2ـ محکومین به اعدام که مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابـد تبـدیل
شده ،در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاریخ عفو قبلی.
بند 7ـ محکومین به حبس ابد که حبس آنان به پانزده سال تقلیل یافتـه ،پـس از
گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی.
بند 5ـ محکومین غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقی مانـده حـبس
از تاریخ عفو قبلی».
1/5ـ در بند  5برای استفاده از عفو مجدد تحمل یک سوم باقی مانده مجازات بنـه یـک سـوم
کل مجازات) شرط برخورداری از عفو مجدد است مثال اگر فردی به  35سال حبس محکوم شـده
باشد و بعد از گذشت  8سال مجازات وی به  9سال تقلیل یابد چـون بعـد از تقلیـل مجـازات8 ،
سال از مجازات وی باقی مانده است لذا بعد از گذشت یک سومِ  8سال بیعنـی2سـال) مـیتوانـد
مجددا درخواست عفو کند.
1/5ـ الزم به توضیح است محدودیتهای مذکور در این نکته ناظر به عفـو مجـدد اسـت نـه
اولین عفو در مورد اولین عفو تنها محدودیت همانی است که در نکته  5به آن اشاره شـده اسـت.
ببند  8ماده  25آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجـازات محکـومین کـه در مـورد عفـوِ کـلِ
مجازاتِ محکومین به حبس ابد ،گذشت  36سال از مدت حبس را شرط دانسته است).
ماده -97عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود ،تعقیب و دادرسـی
را موقوف میکند .در صورت صدور حکم محکومیت ،اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیـز
زائل میشود.
نکته 5ـ این ماده ناظر به عفو عمومی است به این معنی که قوه مقننه افرادی که جرم خاصـی
را انجام دادهاند از مجازات معاف کند.
نکته 5ـ عفو عمومی فقط در مورد جرایم تعزیری اعمال میشود.
نکته 1ـ زمانی که رفتار ارتکابی فرد مشمول عفو عمومی قرار گیرد اگـر قبـل از صـدور حکـم
قطعی باشد قرار موقوفی تعقیب و اگر در حین اجرای مجـازات باشـد قـرار موقـوفی اجـرا صـادر
میشود.
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ماده -93عفو ،همه آثار محکومیت را منتفی مـی کنـد لکـن تـأثیری در پرداخـت دیـه و جبـران
خسارت زیاندیده ندارد.
نکته 5ـ این ماده ناظر به عفو عمومی است و در عفو خصوصـی بـر طبـق تبصـره  8مـاده 25
مجازات تبعی باقی میماند.
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مبحث دوم ـ نسخ قانون
ماده -99نسخ قانون ،تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند .آثار نسخ قوانین کیفری به شرح
مندرج در مادهب )36این قانون است.
نکته 5ـ ذیل ماده  36توضیح داده شده است.

مبحث سوم ـ گذشت شاکی
ماده -366در جرایم تعزیری قابل گذشت ،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مـورد موجـب
موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره -3جرایم قابل گذشت ،جرایمی می باشند که شروع و ادامـه تعقیـب و رسـیدگی و اجـرای
مجازات ،منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره -2جرایم غیر قابل گذشت ،جرایمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع بـه
تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره -8مقررات راجع به گذشت ،شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو ،حـد قـذف و
حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قـانون ذکـر شـده اسـت.
گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
نکته 5ـ گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت باعث قرار موقوفی تعقیب باگـر گذشـت قبـل از
صدور حکم قطعی باشد) یا موقوفی اجرا باگر گذشت بعد از صدور حکم قطعـی باشـد) مـیشـود
ولی در جرایم غیر قابل گذشت برطبق بند الف ماده  83گذشت شاکی از جهات تخفیف است.
نکته 5ـ در حدود ،گذشت شاکی فقط در دو حدِ سرقت و قذف مؤثر است نه سایر حـدود امـا
در مورد قصاص و دیه چون قصاص و دیه حق مجنیٌعلیه یا اولیای دم است لذا در تمامی موارد با
گذشت مجنیٌعلیه یا اولیای دم ،قصاص و دیه ساقط میشود.
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نکته 1ـ گذشت فقط بعد از وقوع جرم مؤثر است و قبل از وقوع جـرم گذشـت وجـود نـدارد
1
بلکه نام گذشتِ قبل از وقوع جرم ،رضایت است.
نکته 5ـ گذشت میتواند قبل از شروع به تقیب یا در حین رسـیدگی یـا بعـد از صـدور حکـم
قطعی باشد .تنها استثنای آن سرقت حدی است که بر طبق بند ذ ماده  283گذشت شاکی فقـط
تا قبل از اثبات سرقت مؤثر است و بعد از آن تأثیری در سقوط مجازات ندارد.
نکته 1ـ گذشت شاکی شامل عوارض بعدی نمیشود مثال اگر «الـف» انگشـت دسـت «ب» را
قطع کند و «ب» رضایت خود را نسبت به قطع انگشت دست اعالم کند ولی بعد از مدتی در اثـر
سرایت این جنایت دست «ب» به طور کامل قطع شود چون رضایت فقط نسبت به انگشت بـوده
است بنه نسبت به قطع شدن خود دست) حق شکایت کیفری برای «ب» وجود خواهد داشت.
نکته 1ـ در جرایم قابل گذشت ،شاکی در حین اجرای مجازات هم میتوانـد گذشـت کنـد در
این صورت قرار موقوفی اجرا صادر شده و باقی مانده مجازات اجرا نمیشود در این مورد بر طبـق
تبصره  2ماده  25اثر تبعی حکم نیز رفع میشود و مجازات تبعی اعمال نخواهد شد.
نکته 1ـ در مواردی که جرم قابل گذشت باشد و بزه دیده اهلیت برای شـکایت نداشـته باشـد
ببزه دیده محجور باشد) ولی یا قیم وی میتواند نسبت به طرح شکایت اقدام کنـد در ایـن مـورد
اگر بزه دیده ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجـب فـوت وقـت یـا
توجه ضرر به محجور شود ،تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین درصـورتی کـه
ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد ،و همچنین اگر بزهدیده ،ولی و یا
قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد دادستان شخصی را بـهعنـوان قـیم موقـت
بقیم اتفاقی) تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند .بماده  76ق.آ.د.ک) البته اگر بزه دیده
سفیه باشد بو به این دلیل محجور شناخته شود) تنها در دعاوی مالی موارد فوق رعایت میشـود
و در امور غیر مالی خود سفیه باید نسبت به طرح شکایت اقدام کند .بتبصره ماده  76ق.آ.د.ک)
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ماده -363گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده میشود
که آن شرط یا معلقٌعلیه تحقق یافته باشد .همچنین عدول از گذشت ،مسموع نیست.
تبصره -3گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیـب ،رسـیدگی و صـدور حکـم نیسـت ،ولـی اجـرای
مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یـا معلـقٌعلیـه اسـت .در ایـن صـورت،
محکومٌعلیه با قرار تأمین مناسب آزاد میشود.
تبصره -2تأثیر گذشت قیم اتفاقی ،منوط به تأیید دادستان است.

 .3احکام رضایتِ مجنیعلیه در ذیل ماده  353ق.م.ا توضیح داده خواهد شد.
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نکته 5ـ در جریم قابل گذشت اگر گذشت مشروط یا معلق باشد دادگاه به رسـیدگی و صـدور
حکم ادامه میدهد و به این نحو عمل میکند:
 اگر تا قبل از صدور حکم قطعی شرط یا معلق علیه تحقق یابد :گذشـت معتبـر بـوده و دادگـاه
قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.
 اگر حکم قطعی صادر شود و شرط یا معلق علیه تحقق نیافته باشد ولی احتمـال تحقـق آن در
آینده وجود داشته باشد بمانند اینکه شاکی گذشت خود را منـوط بـه پرداخـت  366میلیـون
ریال ظرف یک سال کرده باشد و قبل از صدور حکـم قطعـی مـدت  5مـاه از ایـن یـک سـال
گذشته باشد و محکوم هنوز این مبلغ را نپرداخته باشد) :محکوم بـا قـرار تـأمین مناسـب آزاد
می شود بدیهی است که در این مورد در صورت عدم تحقق شرط یا معلق علیـه مجـازات اجـرا
میشود و در صورت تحقق شرط یا معلق علیه قرار موقوفی اجرا صادر میشود.
 اگر حکم قطعی صادر شود و عدم تحقق شرط یا معلق علیه قطعـی شـده باشـد بماننـد اینکـه
شاکی گذشت خود را منوط به پرداخت  366میلیون ریال ظرف یک ماه کرده باشـد و قبـل از
صدور حکم قطعی مدت یک ماه سپری شـده و شـاکی ایـن مبلـغ را پرداخـت نکـرده باشـد):
مجازات اجرا میشود.
نکته 5ـ بعد از گذشت دیگر عدول ببازگشت) از گذشت مسـموع نیسـت و شـاکی نمـیتوانـد
دوباره طرح شکایت کند همچنین اگر گذشت مشروط یا معلق باشد در صـورت تحقـق شـرط یـا
معلق علیه گذشت قطعی شده و شاکی نمیتواند به استناد اینکه گذشت وی از ابتدا قطعی نبـوده
مجددا طرح شکایت کند.
نکته 1ـ قیم اتفاقی بقیم موقت) در موارد مذکور در ماده  76ق.آ.د.ک حق شـکایت و تعقیـب را
دارد اما گذشت وی بر طبق تبصره  2ماده باید بـه تأییـد دادسـتان برسـد و بـدون تأییـد دادسـتان
گذشت وی اعتباری ندارد.
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ماده -362هرگاه متضررین از جرم ،متعدد باشند تعقیب جزائی با شـکایت هـر یـک از آنـان شـروع
میشود ولی موقوفی تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمـام کسـانی اسـت کـه
شکایت کردهاند.
تبصره -حق گذشت ،به وراث قانونی متضرر از جرم ،منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسـب
مورد تعقیب ،رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میگردد.

  508شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
نکته 5ـ اگر متضررین از جرم بیش از یک نفر باشند به این نحو عمل میشود:
 شروع به رسیدگی با شکایت یک نفر آغاز میشود.
 موقوفی تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات منوط به گذشت تمامی کسانی اسـت کـه شـکایت
کردهاند بنه تمام متضررین از جرم) مثال اگر جرمی  5بزه دیـده داشـته باشـد و  8نفـر از آنـان
شکایت کرده باشند برای موقوفی تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات گذشت همین  8نفری که
شکایت کردهاند کافی است.
نکته 5ـ در جرایم قابل گذشت برای موقوفی تعقیب ،رسیدگی و اجرا گذشـت تمـامی کسـانی
که شکایت کرده اند الزامی است اما در جرایم غیـر قابـل گذشـت بـرای اعمـال مقـررات تخفیـف
گذشت یکی از شکات هم کافی است.
نکته 1ـ در صورتی که حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل شود گذشـت همـه
آنان برای موقوفی تعقیب ،اجرا و رسیدگی الزم است.
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ماده -368چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ،غیرقابل گذشت محسـوب
میشود مگر اینکه از حقالناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.
ماده -367عالوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمـی کـه
به موجب قوانین خاص قابلگذشت میباشند ،جرایم مندرج در قسـمت أخیـر مـاده ب )598و مـواد
ب ،)863ب ،)822ب ،)882ب ،)888ب ،)872ب ،)873ب ،)883ب ،)889ب ،)878ب ،)877ب ،)879ب،)832
ب ،)837ب ،)835ب ،)896ب ،)892ب ،)897ب ،)897ب ،)893ب )899و ب )766از کتاب پنجم «تعزیـرات»
نیز قابل گذشت محسوب میشوند.
نکته 5ـ به طور کلی برای تشخیص جرم قابل گذشت و غیر قابل گذشت دو روش وجود دارد.
روش اول روش ضابطه قانونی است که در این روش قانونگذار ضوابطی برای تشخیص جـرایم
قابل گذشت پیشبینی میکند و تشخیص مصادیق را بـه دادگـاه واگـذار مـیکنـد ماننـد اینکـه
قانونگذار جرایمِ حقالناسی را قابل گذشت و جرایم حقاللهی را غیر قابل گذشت اعـالم نمایـد و
تشخیص اینکه کدام جرم حقاللهی و کدام جرم حقالناسی است را به دادگاه واگذار کند.
روش دوم روش احصای قانونی است .به این معنی که مقنن به جای تعیـین ضـابطه ،صـراحتا
مصادیق جرایم قابل گذشت را مشخص کند .در این روش قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشـت
بودن جرایم میگذارد و جرایم قابل گذشت را به طور حصری بیان میکنـد .قـانونگـذار در مـاده
 367از روش احصای قانونی استفاده کرده است.

کتاب اول :کلیات 509 
نکته 5ـ بر طبق ماده  367جرایم قابـل گذشـت عبارتنـد از 1:سـوء اسـتفاده از ضـعف نفـس
شخصی توسط ولی یا وصی یا قیم ب )598بسوء استفاده از ضعف نفس شخصی توسط افراد دیگـر
غیر قابل گذشت است) ،توهین ساده ب )863بتوهینهای مشدد غیر قابل گذشـت اسـت) ،سـقط
جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حاملـهب )822ب بقیـه مـوارد سـقط جنـین از
جمله سقط جنین توسط پزشک غیرقابل گذشت است) ،امتناع شخص از دادن طفلـی کـه بـه او
سپرده شده است ب ،)882رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محلی
که خالی از سکنه است ب ،)888ترک انفاق ب 2،)872افشای اسرار مـردم ب ،)873اخـد نوشـته یـا
سند یا امضا یا مهر با جبر و قهر یا اکراه و تهدید ب ،)883تهدید بـه قتـل یـا ضـررهای نفسـی یـا
شرفی یا مالی یا افشای اسرار ب ،)889برخی از مصـادیق تخریـب ب 878و  ،)877کشـتن حیـوان
حالل گوشت متعلق به دیگر یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اسـت ب ،)879اتـالف
اسناد غیردولتی ب )832باتالف اسناد دولتی غیر قابل گذشـت اسـت) ،تخریـب محـیط زیسـت و
منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق ب ،)896تصرف ملک دیگری بـه
قهر و غلبه ب ،) 892ورود به منزل یـا مسـکن دیگـری بـه عنـف یـا تهدیـد ب ،)897افتـرا ب،)897
نشراکاذیب ب )893بنشر اکاذیب رایانهای غیر قابل گذشت است) ،افترای عملـی ب ،)899هجـو و
انتشار هجویه ب)766
5/5ـ عالوه بر جرایم فوق که به تصریح ماده  367غیر قابـل گذشـت هسـتند جـرایم تعزیـری
مندرج در فصل حد قذف و کتاب دیات هم قابل گذشت هستند.
نکته 1ـ از جمله جرایمی که در قوانین خاص قابل گذشت محسوب شده اسـت مـیتـوان بـه
جرم صدور چک پرداخت نشدنی اشاره کرد که بر طبق ماده  33قانون صدور چک از جرایم قابـل
گذشت محسوب میشود.

www.novinbook.com

 .3اعدادی که بعد از عنوان جرایم آمده است شماره ماده آن جرم در قانون تعزیرات است.
 .2الزم به توضیح است که ماده  872ق.ت نسخ شده و ماده  58قانون حمایت از خـانواده جـایگزین آن شـده اسـت
البته بر اساس این ماده نیز ترک انفاق قابل گذشت است.

  550شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی

مبحث چهارم ـ مرور زمان
نکات کلی مرور زمان
نکته 5ـ مرور زمان به این معنی است که بعد از گذشت مدت زمانی از وقـوع جـرم یـا آخـرین
اقدام تحقیقی یا تعقیبی یا اطالع بزه دیده یا صدور حکم قطعی ،مـتهم یـا مجـرم از تعقیـب یـا
مجازات معاف شود.
نکته 5ـ مرور زمان فقط در جرایم تعزیری اعمال میشود و جرایم موجب حد و قصاص و دیـه
هیچ گاه مشمول مرور زمان نمیشود.
نکته 1ـ مرور زمان فقط جنبه کیفری بمجازات) را ساقط میکنـد ولـی ضـرر و زیـان مـدعی
خصوصی با حصول مرور زمان ساقط نمیشود .بماده )338
نکته 5ـ در ق.م.ا  7نوع مرور زمان پیش بینی شده است:
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 مرور زمان تعقیب بماده )365
 مرور زمان صدور حکم بماده )365
 مرور زمان شکایت بماده )368
 مرور زمان اجرای حکم بماده )367

ماده -365مرور زمان ،در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقـوع
جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای ایـن
مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال.
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال.
پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال.
ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال.
ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره -3اقدام تعقیبی یا تحقیقی ،اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفـه قـانونی
از قبیل احضار ،جلب ،بازجویی ،استماع اظهارات شهود و مطلعان ،تحقیقـات یـا معاینـه محلـی و
نیابت قضایی انجام میدهند.
تبصره -2در مورد صدور قرار اناطه ،مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسـیدگی
کیفری منوط به صدور آن است ،شروع میشود.
نکته 5ـ این ماده به دو مرور زمانِ تعقیب و صدور حکم اشاره دارد.

کتاب اول :کلیات 555 
نکته 5ـ مرور زمانِ تعقیب با وقوع جرم شروع میشود به عبـارتی بـرای اینکـه جـرم ارتکـابی
مشمول مرور زمان تعقیب شود مدتهای مذکور در ماده باید از زمـان وقـوع جـرم سـپری شـده
باشد( .خالقی ( )50ص )515
5/5ـ در جـرایم مرکـب زمـان وقـوع جـرم ،تـاریخ تحقـق آخـرین جـزء اسـت مـثال در جـرم
کالهبرداری که عنصر مادی آن توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری اسـت زمـان تحقـق
جرم ،زمانی است که مال دیگری برده شود( .خالقی ( )50ص )515
5/5ـ در جرایم مستمر مبدأ مرور زمان تاریخ خاتمه استمرار عمل است نه شروع آن (خـالقی
( )50ص  )515مثال در جرم اخفای اموال مسروق اگر فردی در سال  3895مال مسروق را مخفی
کند و تا سال  3897آن را مخفی نگه دارد مدتهای مذکور در ماده از سال  3897آغاز میشـود.
در همین راستا رأی وحدت رویه شماره  859مورخ  3833/8/7مقرر داشته است که جرایم تجاوز
به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی به دلیل اینکه از جرایم مستمر اسـت تـا زمـانی کـه تصـرف
ادامه دارد مشمول مرور زمان نمیشود.
5/1ـ در جرایم به عادت مبدأ مرور زمان ،زمانی است که آخرین عمـل تشـکیل دهنـده جـرم
تحقق یافته است .مثال اگر شخصی یک بـار مرتکـب در سـال  3898و یـک بـار در سـال 3897
اشتغال به تکدی داشته باشد مرور زمان از سال  3897شروع میشود.
نکته 1ـ بعد از شروع به تعقیب امکان تحقق مـرور زمـان تعقیـب وجـود نخواهـد داشـت .بـه
عبارتی در صورتی که تعقیب شروع بشود تحت هیچ شرایطی جرم ارتکابی مشـمول مـرور زمـان
تعقیب نخواهد شد بلکه در صورت وجود سایر شرایط ممکن است جـرم ارتکـابی مشـمول مـرور
زمانِ صدور حکم یا اجرای مجازات شود.
نکته 5ـ مبدأ بزمان شروعِ) مرور زمان صدور حکم تاریخ آخرین اقـدام تعقیبـی یـا تحقیقـی
است .به عبارتی بعد از هر اقدام تعقیبی یا تحقیقی مدت زمان جدیدی بـرای مـرور زمـان صـدور
حکم آغاز می شود و مدت زمانهای قبلی به حساب نمیآید مثال در جـرم تعزیـری  7کـه مـدت
مرور زمانِ صدور حکم آن  8سال است اگر در سال  3898بازپرس قرار معاینه محل صـادر کـرده
باشد و سپس در سال  3895متهم را جلب کند مدت  8سالهی مرور زمان از سـال  3895شـروع
خواهد شد و جرم ارتکابی در سال  3893مشمول مرور زمان خواهد شد.
نکته 1ـ بعد از صدور حکم قطعی بنه حکم غیرقطعی) مرور زمان صدور حکم قطع میشـود و
تحت هیچ شرایطی امکان تحقق مرور زمان صدور حکم وجـود نخواهـد داشـت .بلکـه در صـورت
وجود سایر شرایط ممکن است جرم ارتکابی مشمول مرور زمانِ اجرای مجازات شود.
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  555شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
نکته 1ـ مصادیق مذکور در تبصره  3تمثیلی هستند نه حصری بنابراین هر اقـدام تعقیبـی یـا
تحقیقی دیگر مانند صدور حکم غیرقطعی و صدور قرار نهایی در دادسرا و ...نیز باعث قطع مـدت
مرور زمان و شروع مدت جدید خواهد شد( .خالقی ( )50ص )511
نکته 1ـ در تبصره  3فقط به اقدامات تعقیبی یا تحقیقـیِ مقـام قضـایی اشـاره شـده اسـت
بنابراین اقدامات کارمندان دفتری دادسرا و دادگاه و باعث قطع مدت مـرور زمـان و شـروع مـرور
زمان جدید نیست( .خالقی ( )50ص)511
نکته 8ـ تعریف قرار اناطه در ماده  23ق.آ.د.ک آمده است بر اساس این مـاده« :هرگـاه احـراز
مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنهـا در صـالحیت مرجـع کیفـری
نیست ،و در صالحیت دادگاه حقوقی است ».قرار اناطه صادر میشود .در موردی که قـرار اناطـه
صادر شود مرور زمان صدور حکم از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسـیدگی کیفـری منـوط بـه
صدور آن است بقطعیت رأی دادگاه حقوقی) محاسبه میشود.
نکته 9ـ بر طبق تبصره  2ماده  335حکم این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود و
تعزیرات منصوص شرعی مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم نمیشود.
نکته 50ـ در مورد مرور زمان تخلفات انتظامی قضات تبصره ماده  25قـانون نظـارت بـر رفتـار
قضات مقرر داشته است« :مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقـدام
تعقیبی سه سال است».
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ماده 368ـ در جرایم تعزیری قابلگذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تـاریخ اطـالع از
وقوع جرم ،شکایت نکند ،حق شکایت کیفری او ساقط میشود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یـا
به دلیلی خارج از اختیار ،قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبـور از تـاریخ رفـع مـانع
محاسبه میشود .هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بـر صـرفنظـر
وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده ،درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسـیدگی
میشود که جرم موضوع شکایت طبق ماده ب )365این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
نکته 5ـ مرور زمان مذکور در این ماده ،مرور زمان شکایت است.
نکته 5ـ مرور زمان شکایت فقط در جرایم قابل گذشت وجود دارد و جرایم غیر قابـل گذشـت
هیچگاه مشمول مرور زمان شکایت نمیشوند.
نکته 1ـ مدت مرور زمان شکایت یک سال از تاریخ اطالع بزه دیده از جـرم اسـت بنـه تـاریخ
وقوع جرم)
نکته 5ـ درصورت فوت بزه دیده درصورتی وراث حق شکایت دارند که اوال مهلت یک ساله مـرور
زمان شکایت در مدت حیات بزهدیده تمام نشده باشد ثانیا دلیلی بر صـرف نظـر کـردن بـزهدیـده از
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شکایت نباشد .در این صورت ورثه تا شش ماه پس از فوت بزهدیده حق شکایت کیفری دارند و پس
از این مدت جرم مشمول مرور زمان شکایت میشود.
نکته 1ـ با توجه به تبصره ماده در مورد حداکثرِ مدت زمان شکایت باید بین دو مورد تفکیـک
قائل شد:
 اگر بزه دیده به دلیلی غیر از سلطه متهم قادر به شکایت نباشد مانند اینکه بزه دیده از وقـوع
جرم اطالع نداشته باشد یا به دلیل خارج از اراده مانند بیماری قـادر بـه شـکایت نباشـد :بـین
مدت یک ساله بو در مورد وراث شش ماهه) و مدتهای مذکور در ماده  365هر کدام زودتـر
محقق شود جرم مشمول مرور زمان است مثال در ماده  365مدت مرور زمانِ جـرایم تعزیـری
درجه ،7ده سال از تاریخ وقوع جرم است حال اگر  36سال از وقوع جرم تعزیری قابل گذشـتِ
درجه  7بگذرد ولی بزه دیده به دلیلی غیر از سلطه متهم قادر به شکایت نباشـد حـق شـکایت
وی ساقط است همچنین اگر مدتی کمتر از  36سال بمثال  7سال) از وقوع جرم گذشته باشـد
و مدت زمان یک ساله بدر مورد وراث شش ماهه) از تاریخ رفع مانع سپری شود جرم مشـمول
مرور زمان میشود.
 در مواردی که بزه دیده یا وراث وی تحت سلطه متهم بودهاند مدت مرور زمـان مطلقـاً یـک
سال بو در مورد وراث شش ماه) از تاریخ رفع سلطه است .چه این مدت یک ساله یا شش ماهه
قبل از مدتهای مذکور در ماده  365محقق شود چه بعد از آن.
نکته 1ـ واژه سلطه در این ماده اعم از سلطه مادی و معنوی است ،سلطه مـادی بـه معنـی در
قل و زنجیر یا محبوس بودن متضرر از جرم و سلطهی معنوی به معنای تهدید متضرر از جرم بـه
ضررهای مادی و معنوی است بنابراین اگر متضرر از جرم به دلیل تهدید متهم قـادر بـه شـکایت
نباشد تحت سلطه متهم بوده است( .اردبیلی ( ،)1ص)515
نکته 1ـ در مورد اطالع بزه دیده از وقوع جرم اصل بر عدم علم وی است بنابراین مثال اگر بـزه
دیده  8سال بعد از وقوع جرم شکایت کند و ادعا کند که تا یک ماه قبل از شکایت از وقوع جـرم
مطلع نبوده است ادعای وی پذیرفته می شود مگر اینکه اطالع وی از وقوع جرم بـر دادگـاه ثابـت
شود( .خالقی ( )50ص )515
نکته 8ـ در برخی موارد مدت زمان خاصی برای شکایت شاکی پیشبینی شده است مـثال بـر
طبق ماده  33قانون صدور چک اگر دارنده چک تا  8ماه پس از صدور گواهی عـدم پرداخـت بـه
بانک مراجعه نکند حق شکایت کیفری وی ساقط می شود بدیهی است در این مورد همین مـدت
زمان مقرر در قانون صدور چک الزم االجرا است نه مهلت یک ساله قانون مجازات اسالمی.
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ماده -367مرور زمان ،اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیـت
حکم به قرار زیر است:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال.
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال.
پ) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال.
ت) جرایم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال.
ث) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال.
تبصره -3اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد ،مرور زمـان
از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود.
تبصره -2مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات
و موافقتنامههای قانونی ،مشمول مقررات این ماده است.
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نکته 5ـ این ماده به مرور زمان اجرای حکم اشاره دارد به این معنی که در صورت صدور حکم
قطعی اگر ظرف مدت زمان مقرر در این ماده ،حکم قطعی اجرا نشود جرم ارتکابی مشمول مـرور
زمان شده و مجرم مجازات نمیشود.
نکته 5ـ مبدأ مرور زمان اجرای حکم از تاریخ قطعیتِ حکم است .بنه صـدور حکـم) البتـه در
یک مورد مبدأ مرور زمانِ صدور حکم ،صدورحکم قطعی نیست و آن زمانی است اجرای تمـام یـا
بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد ،که در این مـورد مـرور زمـان از تـاریخ
انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه میشود.
نکته 1ـ در مورد مجازاتهای تبعی و تکمیلی الزم به توضیح است زمـانی کـه جـرمِ ارتکـابی
مشمول مرور زمان تعقیب ،صدور حکم و شکایت شود مجازات تبعی و تکمیلی وجود نـدارد زیـرا
مجازات تکمیلی و تبعی با صدور حکم قطعی بر مرتکب جرم تحمیل مـیشـود در حـالی کـه در
مرور زمانهایِ تعقیب ،صدور حکم و شکایت ،حکم قطعی صادر نشده است.
اما زمانی که جرم ارتکابی مشمول مرور زمان اجرای حکم شود عالوه بر مجازات اصلی مجازات
تکمیلی نیز ساقط میشود ولی مجازات تبعی به تصریح ماده  25اعمال خواهد شـد و زمـان آغـاز
مجازات تبعی زمانی است که جرم مشمول مرور زمان میشود.
نکته 5ـ اقدامات تأمینی و تربیتی با حصـول مـرور زمـان سـاقط نمـیشـود( .اردبیلـی (،)1
ص)511
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نکته 1ـ به منظور حفظ بهتر مدتهای مرور زمان ،در جدول زیر مدت مـرور زمـانِ تعقیـب و
صدور حکم و اجرای مجازات به صورت یکجا آورده شده است:
درجه جرم ارتکابی

 3تا 8
7
5
8
7و3

مرور زمان تعقیب و صدور حکم

مرور زمان اجرای مجازات

 35سال
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 36سال
 7سال
 5سال
 8سال

 26سال
 35سال
 36سال
 7سال
 5سال

ماده -363هرگاه اجرای مجازات ،شروع ولی به هر علت قطع شود ،تاریخ شروع مـرور زمـان ،تـاریخ
قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مـرور زمـان از تـاریخ
آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد کـه در ایـن
صورت مرور زمان اعمال نمیشود.
نکته 5ـ بعد از قطعِ اجرای مجازات ،مدت مرور زمان دوباره آغاز مـیشـود و در صـورتی جـرمِ
ارتکابی مشمول مرور زمان میشود که بعد از قطعِ اجرای مجازات ،مدتهای مذکور در ماده 367
سپری شود.
نکته 5ـ اگر قطعِ اجرای مجازات ،به دلیل رفتار عمدی محکوم ماننـد فـرار محکـوم از زنـدان
باشد مقررات مرور زمان اعمال نمیشود البته این حکم فقط ناظر به زمانی است که اجرای حکـم
آغاز شده باشد و سپس در اثر رفتار عمدی محکوم قطع شود اما در جایی که حکم قطعی صادر
ولی هنوز اجرای آن آغاز نشده است اگر در اثر رفتار عمـدی محکـوم ،اجـرای مجـازات امکـان
نداشته باشد جرم مرتکب مشمول مرور زمان میشود مثال اگر شخصی به جرم خیانت در امانـت
به موجب حکم قطعی محکوم به حبس شود و قبل از شروع به اجرای مجـازات بـه منظـور عـدم
اجرای مجازات در نقطهای دور افتاده سکونت کند جـرم وی مشـمول مـرور زمـانِ اجـرای حکـم
میشود ولی اگر اجرای مجازات آغاز شود و بعـد از آغـاز اجـرای مجـازات ،در اثـر رفتـار عمـدیِ
محکوم اجرای مجازات متوقف شود مرور زمان اعمال نمیشود.
نکته 1ـ در مواردی که محکوم در حین اجرای مجازات ،با رفتار عمدی خود باعث قطع مجـازات
شود اگر رفتار عمدیِ وی وصف مجرمانه داشته باشد این رفتار مشمول مرور زمان میشود ببرخالف
جرم دیگر وی که مشمول مرور زمان نمیشود) مثال اگر شخصی کـه بـه جـرم سـرقت تعزیـری در
زندان است عمدا از زندان فرار کند جرم سرقت تعزیریِ وی مشمول مرور زمان نمیشود ولـی جـرم
فرار از زندان بماده  577ق.ت) در صورت وجود سایر شرایط مشمول مرور زمان میشود.
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ماده -369جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب ،صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند:
الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب) جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره مادهب )88این قانون با رعایت مبلغ
مقرر در آن ماده.
پ) جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

www.novinbook.com

نکته 5ـ اصل بر این است که جرایم تعزیری مشمول مرور زمان مـیشـوند ولـی در ایـن مـاده
برخی از جرایم تعزیری مشمول مرور زمان نمیشوند.
نکته 5ـ باتوجه به صدر ماده مرور زمان شکایت در این ماده پیشبینـی نشـده اسـت بنـابراین
جرایم مذکور در این ماده در صورت وجود سایر شرایط بازجمله قابل گذشت بودن) مشمول مرور
زمان شکایت قرار خواهند گرفت.
نکته 1ـ از مهمترین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایم مذکور در مـواد  793تـا 532
ق.ت است.
نکته 5ـ در بند ب عبارت ببا رعایت مبلغ مقرر در آن ماده) هم به کالهبرداری بر مـیگـردد و
هم به جرایم مذکور در تبصره ماده  88به عبارتی کالهبرداری فقط در صورتی کـه بـیش از یـک
میلیارد ریال و جرایم مذکور در تبصره ی ماده 1 88فقط در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر
باشند باشد مشمول مرور زمان نمیشوند( .خالقی ( )50ص)551
5/5ـ جرایمی که قانونگذار آنها را در حکم کالهبرداری دانسته است بمانند انتقال مال غیـر)
مشمول بند ب ماده  369هستند و به عبارتی اگر مال موضوع جرم بـیش از یـک میلیـارد ریـال
باشد مشمول مرور زمان تعقیب ،صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند.
نکته 1ـ آرای وحدت رویه  877و  898دیوان عالی کشور که جرایم ارتشا و انتقال مال غیـر را
به طور مطلق از شمول مرور زمان خارج دانستهاند با تصـویب مـاده  369نسـخ شـده انـد و هـم
اکنون فقط در صورتی که ارتشا یک میلیارد ریال یا بیشتر و انتقال مال غیر بیش از یک میلیـارد
ریال باشد مشمول مرور زمان نمیشود( .خالقی ( )50ص )558

 .3جرایم مذکور در تبصره ماده  88عبارتند از -3 :رشا و ارتشا  -2اختالس  -8اعمال نفـوذ بـرخالف حـق و مقـررات
قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری  -7مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولـت در
معامالت دولتی و کشوری  -5تبانی در معـامالت دولتـی  -8اخـذ پورسـانت در معـامالت خـارجی  -7تعـدیات
مأموران دولتی نسبت به دولت  -3جرایم گمرکی  -9قاچاق کاال و ارز  -36جـرایم مالیـاتی  -33پولشـویی -32
اخالل در نظام اقتصادی کشور  -38تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
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ماده -336هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر
شود ،شروع به اجرای هر یک از محکومیتها ،نسبت به دیگر محکومیتها ،قاطع مرور زمان است.
نکته 5ـ با توجه به تصریح این ماده تفاوتی ندارد که مجرم با یک حکم به محکومیتهای متعـدد
محکوم شده باشد یا با چند حکم .همچنین با توجه به اطالق ماده تفاوتی ندارد که مجرم یک جـرم
انجام داده باشد ولی برای آن جرم مجازاتهای متعدد پیشبینی شده باشد بماننـد مـاده  897ق.ت
که برای جرم افترا هم حبس و هم شالق پیشببینی کرده است) یا اینکه مجـرم بـه دلیـل ارتکـابِ
چند جرم به مجازاتهای متعدد محکوم شده باشد .و در تمامی حاالت مذکور شروع بـه اجـرای هـر
یک از محکومیتها ،نسبت به دیگر محکومیتها ،قاطع مرور زمان است.
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ماده -333در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قـرار تعلیـق یـا
حکم آزادی مشروط ،مبدأ مرور زمان ،تاریخ لغو قرار یا حکم است.
نکته 5ـ برطبق این ماده ،مدتِ تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط جزء مدتِ مـرور زمـان
محاسبه نخواهد شد و در صورت لغو قرار تعلیق اجرای مجـازات یـا حکـم آزادی مشـروط ،مـرور
زمان اجرای مجازات از تاریخ لغو قرار یا حکم محاسبه میشود.
ماده 332ـ قطع مرور زمان ،مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده
یا نشده باشند ،اعمال میشود هر چنـد تعقیـب فقـط دربـاره یکـی از آنهـا شـروع شـده باشـد.
همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت بـه
دیگر محکومان است.
نکته 5ـ تفاوت این ماده با ماده  336این است که در فرض ماده  336مجرم یک نفر است ولی
محکومیتهای وی متعدد است ولی ماده  332ناظر به فرضی است که مجرمین متعدد هستند.
نکته 5ـ براساس این ماده تعقیب یا مجازات یک نفر از مباشرین یا معاونینِ جـرم باعـث قطـع
مرور زمان نسبت به بقیه مباشرین و معاونین است.
ماده -338موقوف شدن تعقیب ،صدور حکم یا اجرای مجازات ،مـانع از اسـتیفای حقـوق مـدعی
خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
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مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده -337در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جـرم ،توبـه
کند و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود ،حد از او ساقط میگـردد .همچنـین اگـر جـرایم
فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد ،در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جـرم ،دادگـاه
میتواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره -3توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره -2در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ،اکراه و یا با اغفـال بـزه دیـده انجـام گیـرد ،مرتکـب
درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حـبس یـا شـالق تعزیـری درجـه
شش یا هر دوی آنها محکوم میشود.
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نکته 5ـ این ماده به سقوط مجازاتِ جرایم حدی در اثر توبه اشاره دارد.
نکته 5ـ در مورد جرم قذف الزم به توضیح است حد قذف تحت هیچ شرایطی با توبه مرتکـب
ساقط نمیشود زیرا قذف ،حق الناس است و فقط با گذشت شاکی سـاقط مـیشـود .ببـه همـین
دلیل در نکته بعدی نیازی به حفظ کردن احکام حد قذف به طور خاص نیست و به عنـوان نکتـه
کلی باید توجه داشت قذف تحت هیچ شرایطی با توبه ساقط نمیشود).
نکته 1ـ بر اساس این ماده بر حسب اینکه توبه قبل از اثبات جرم باشـد یـا بعـد از آن احکـام
متفاوتی دارد که احکام آن در زیر آمده است:
 .3اگر توبه قبل از اثبات جرم باشد:
جرم ارتکابی
تمامی جرایم حدی غیر از قذف و محاربه

محاربه
قذف

تأثیر توبه
حد ساقط میشود.
اگر توبه قبل از تسلط یا دستگیری باشد حد
ساقط میشود.
حد ساقط نمیشود.

 .2اگر توبه بعد از اثبات جرم باشد به این نحو عمل میشود:
دلیل اثباتکننده جرم

اقرار

جرم ارتکابی

تمام جرایم حدی
به جز قذف
قذف

دلیل دیگری غیر از اقرار
بشهادت شهود یا علم قاضی)

تمام جرایم

تأثیر توبه

دادگـاه میتوانـد عفـو مجـرم را توسـط
ریــیس قــوه قضــاییه از مقــام رهبــری
درخواست نماید.
مجازات ساقط نمیشود.
مجازات ساقط نمیشود.

کتاب اول :کلیات 559 
نکته 5ـ در مورد توبهی قبل از اثبات جرم در مواردی که به سقوط مجازات اشاره شـده اسـت
دادگاه اختیاری در اجرا یا عدم اجرای حد ندارد بلکه حد اجرا نخواهد شد .اما در مورد توبهی بعد
از اثبات جرمی که با اقرار ثابت شده است ،دادگاه تکلیفی برای تقاضای عفـو مجـرم نـدارد بلکـه
مخیر است که مجازات را اجرا کند یا اینکه عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری
درخواست نماید.
نکته 1ـ در مواردی که مجازات حدی به دلیل توبه ساقط میشود بچـه در توبـه قبـل از اثبـاتِ
جرم و چه در توبه بعد از اثباتِ جرم) هیچ مجازاتی جایگزین آن نمیشود ببـه عبـارتی مرتکـب بـه
هیچ مجازاتی محکوم نمیشود) تنها استثنای این حکم زمانی است که جرم ارتکابی زنا یـا لـواطِ بـه
عنف ،اکراه و یا با اغفال بزه دیده باشد بنه زنا یا لواط ساده) که در این صورت مجازات حدی 1ساقط
میشود ولی مرتکب به حبس یا شالق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم میشود.
نکته 1ـ در موارد فوق هرجا که از اثبات جرم سخن به میان آمده است مقصـود صـدور حکـم
قطعی است .بنابراین تا قبل از قطعیت حکم ،توبهی مرتکب ،توبـهی قبـل از اثبـات جـرم اسـت.
(خالقی ( )50ص)515
نکته 1ـ در تبصره  2ماده  273ق.م.ا حکم خاصی درباره توبه در حین اجرای حبسهایی کـه
مشمول عنوان تعزیر نیست بمانند حبس ابدِ سرقت حدی در مرتبه سوم) وجـود دارد بـر اسـاس
این تبصره:
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«در مورد بند بپ) این ماده و سایر حبسهایی که مشمول عنـوان تعزیـر نیسـت
هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت
بداند با عفو ایشان از حبس آزاد میشود .همچنین مقام رهبری میتواند مجـازات
او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید».
در این تبصره تفاوتی ندارد که جرم با اقرار ثابت شده باشد یا با ادله دیگر و در هر صورت مقـام
رهبری حق دارد که مرتکب را از حبس آزاد نماید یا مجازات حبس را به مجازات تعزیری دیگری
تبدیل کند.

 .3مجازات حدیِ زنای به عنف و اکراه و اغفال بزهدیده بر طبق ماده  227ق.م.ا و تبصرههای آن اعدام است.

  550شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
ماده -335در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت چنانچه مرتکـب توبـه نمایـد و نـدامت و
اصالح او برای قاضی محرز شود ،مجازات ساقط میشود .در سـایر جـرایم موجـب تعزیـر دادگـاه
میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره -3مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکـرار جـرایم تعزیـری در مـورد آنهـا
اعمال میشود ،جاری نمیگردد.
تبصره -2اطالق مقررات این ماده و همچنین بندبب) مادهب )7و بنـدهایبالف) و بب) مـاده ب )3و
مواد ب ،)27ب ،)89ب ،)76ب ،)75ب ،)78ب ،)98ب )97و ب )365این قانون شـامل تعزیـرات منصـوص
شرعی نمیشود.
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نکته 5ـ این ماده به توبه در جرایم تعزیری اشاره دارد و بـر خـالف مـاده قبـل ،در ایـن مـاده
تفکیکی میان زمان توبه که قبل یا بعد از اثبات جرم باشد و اینکه دلیل اثبات جرم اقرار یـا ادلـه
دیگر باشد به عمل نیامده است و در هر حال توبـه مرتکـب در هـر زمـانی از رسـیدگی مشـمول
مقررات این ماده است.
نکته 5ـ در جرایم تعزیری درجه  8تا  3اگر مرتکب توبه کند دادگاه موظف است مرتکب را از
مجازات معاف کند و در جرایم تعزیری درجه  3تا  5دادگاه می تواند مقررات تخفیف مجـازات را
اعمال کند.
نکته 1ـ در دو مورد مقررات توبه در جرایم تعزیری اعمال نمیشود:
 کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود.
 کسانی که مرتکب تعزیر منصوص شرعی شدهاند.
1/5ـ تکرار جرم فقط در جرایم تعزیری مانع اعمـال مقـررات توبـه اسـت و در جـرایم حـدی
مقررات توبه حتی در صورتی که شخص محکوم به تکرار جرم باشد اعمال میشود.
نکته 5ـ بر طبق تبصره  2ماده مواردی که مشمول تعزیرات منصوص شرعی نمـیشـوند ایـن
موارد هستند:1
 موارد مذکور در بند الف ماده  7و بند الف و ب ماده  3ببرای توضیحات بیشتر رک به مواد  7و
)3
 محاسبه مدت بازداشت قبلی در حبس ،شالق تعزیری یا جزای نقدی ب)27
 حکم به معافیت از کیفر ب)89
 تعویق صدور حکم و معافیت از کیفر بعد از تعویق صدور حکم ب 89و )75

 .3شماره داخل پرانتز شماره مواد مربوطه در ق.م.ا است

کتاب اول :کلیات 555 
 تعلیق اجرای مجازات ب)78
 تخفیف و تعویق و تعلیق جرایمِ اطفال و نوجوانان ب 98و )97
 مرور زمان تعقیب و صدور حکم ب)365
 مقررات توبه در جرایم تعزیری ب)335
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ماده -338دیه ،قصاص ،حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد.
نکته 5ـ ماده  337به تأثیر توبه در حدود و ماده  335به تأثیر توبه در تعزیرات اشاره دارد ولی
بر طبق ماده  338دیه و قصاص با توبه ساقط نمیشود زیرا حق الناس هستند و فقط بـا گذشـت
صاحب حق ساقط میشوند.
نکته 5ـ مقصود از عدم سقوط مجازات محاربه در این ماده ،توبهی بعد از تسلط یا دسـتگیری
است زیرا بر طبق ماده  337توبه محارب قبل از تسلط یا دستگیری باعث سقوط حد است.
ماده -337در مواردی که توبه مرتکب ،موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد ،توبه ،اصـالح و
ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفا نمیشود .چنانچه پس از اعمال مقررات راجع
به توبه ،ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظـر گرفتـه
شده ملغی و مجازات اجرا میگردد .در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیـر باشـد مرتکـب بـه
حداکثر مجازات تعزیری محکوم میشود.
نکته 5ـ همانگونه که در این ماده و مواد  337و  335آمده است صرف ادعای مرتکب بـر توبـه
باعث تخفیف یا سقوط مجازات وی نمی شود بلکه زمانی مقررات توبه اعمال مـیشـود کـه توبـه،
اصالح و ندامت مرتکب برای دادگاه احراز شود.
نکته 5ـ اعمال حداکثر مجازات تعزیری مربوط به زمانی است که بعد از اعمال مقـررات توبـه
تظاهر مرتکب به توبه آشکار شود ولی اگر در حال رسیدگی و قبل از اعمال مقررات توبه مرتکـب
تظاهر به توبه کند مجازات تعزیری وی تشدید نمـیشـود .در مـورد حـدود نیـز در صـورتی کـه
مرتکب تظاهر به توبه کرده باشد مجازات جرم ارتکابی ببدون اینکه تشدید شود) اجرا میشود.
ماده -333متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم ،ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقـام
تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
ماده -339چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد ،میتواند به مرجع تجدیـدنظر
اعتراض کند.

  555شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده -326هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤلیت کیفری مورد شبهه
یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
ماده -323در جرایم موجب حد به استثنای محاربه ،افساد فیاالرض ،سرقت و قذف ،به صرف وجود
شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل ،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
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نکته 5ـ مواد فوق به قاعده دَرأ بتبرئه در حال شک) اشاره دارد به این معنی که اگر مقام قضـایی
در مجرم بودن شخصی شک داشته باشد باید فرض را بر این بگذارد که شخص مجرم نیست.
نکته 5ـ قاعده درأ هم در مورد شک در وقوع جرم باعث سقوط مجـازات اسـت هـم در مـورد
شک در شرایط وقوع جرم و هم در مورد شک در هر یک از شرایط مسؤولیت کیفری.
5/5ـ منظور از شرایط وقوع جرم شرایطی است که برای تحقق جرم الزم است مثال سرقت بـه
معنی ربودن مال متعلق به غیر است حال اگر قاضی شک در مالیـت داشـتن شـیب ربـوده شـده
داشته باشد باید به استناد قاعده درأ حکم برائت صادر کند.
 5/5ـ شرایط مسؤولیت کیفری در ماده  376ق.م.ا بیان شده است بر اساس این ماده:

« مسؤولیت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است کـه فـرد
حین ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکـم
آن در کتاب سوم «قصاص» آمده است».
بر طبق ماده  326در صورت شک در هر یک از شرایط مذکور در ماده  376قاضی بایـد مـتهم
را تبرئه کند.
نکته 1ـ اگر دادگاه در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤلیت کیفری
تردید داشته باشد بر حسب جرم ارتکابی به این نحو عمل میشود:
 در تمامی جرایم حدی به غیر از محاربه ،افساد فیاالرض ،سرقت حدی و قـذف :دادگـاه بـدون
اینکه تحقیق کرده و تحصیل دلیل نماید حکم بر برائت متهم خواهد داد.
 در جرایم غیر حدی بقصاص ،تعزیر و دیه) و محاربه ،افساد فـیاالرض ،سـرقت حـدی و قـذف:
دادگاه به تحقیق و تحصیل دلیل خواهد پرداخت اگر پس از تحقیـق و تحصـیل دلیـل ،مجـرم
بودن شخص و مسؤولیت کیفری وی احراز شد حکم به مجازات خواهد داد و اگر دادگاه پس از
تحقیق و تحصیل دلیل همچنان در وقوع جرم یا برخـی از شـرایط آن و یـا هریـک از شـرایط
مسؤلیت کیفری تردید داشته باشد حکم بر برائت میدهد.

کتاب اول :کلیات 551 

بخش سوم ـ جرایم
فصل اول ـ شروع به جرم
نکات کلی
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نکته 5ـ برای اینکه جرم محقق شود مجرم  7مرحله طی میکند -3:قصد ارتکاب جرم -2تهیه
مقدماتِ ارتکاب جرم  -8شروع به اجرا  -7تحقق جرم بجرم تام) .برای مثال در جرم قتل ایـن 7
مرحله به این نحو طی میشود ابتدا قاتل تصمیم میگیرد مقتول را به قتل برساند بقصد ارتکـابِ
جرم) سپس وسایلی مانند اسلحه یا طناب که برای قتل الزم است را تهیه میکند بتهیه مقدماتِ
ارتکاب جرم) و بعد از آن با اسحله به سمت مقتول شلیک میکند بشروع به اجرای جـرم) و بعـد
از برخورد گلوله با مقتول وی میمیرد بتحقق جرم)
نکته 5ـ اگر شخصی هر  7مرحله را پشت سر بگذارد مرتکب جرم تام بکامل) شده است و بـه
مجازات جرم ارتکابی محکوم می شود اما در مواردی که فعل مرتکب قبل از انجام جرمِ تام متوقف
میشود و جرم تام محقق نمی شود حسب اینکه در کدام مرحله فعل وی متوقف شده است احکام
آن متفاوت خواهد بود:
 ارتکاب مراحل اول و دوم ب قصد ارتکاب جرم و تهیه مقـدماتِ ارتکـاب جـرم) جـرم نیسـتند و
نمیتوان مرتکب را مجازات کرد مثال اگر اثبات شود شخصی قصد قتل شخص دیگری را داشته
و برای این کار طنابی تهیه کرده است دادگاه نمیتواند وی را مجازات کند مگر اینکه قانون بـه
طور خاص به جرم بودن این دو مرحله اشاره کرده باشد مثال قانونگذار قصد ارتکاب جرم را در
مواد  836و  833ق.ت در مواردی که با تبانی با دیگری باشد جرم انگاری کرده است همچنین
ساختن وسایل ارتکاب جرم در ماده  887ق.ت جرم انگاری شده است امـا در غیـرِ ایـن مـوارد
مصرح در قانون ،قصد ارتکاب جرم و تهیه وسایل ارتکابِ جرم ،جرم نبوده و اگـر فعـل مرتکـب
در این دو مرحله متوقف شود قابل مجازات نیستند.
 در برخی موارد مجرم تا مرحله سوم بشروع به اجرا) پـیش مـیآیـد ولـی بـه دالیلـی جـرم محقـق
نمیشود یعنی مرحله چهارم تحقق نمییابد بموضوع مواد  322تا  327ق.م.ا ناظر به همـین حالـت
است) حال با توجه به علتی باعث عدم تحقق جرم تام شده است میتوان  8حالت را در نظر گرفت:
 -3شروع به جرم  -2جرم محال  -8جرم عقیم .که تعریف این موارد در نکات بعدی آمده است.
نکته 1ـ قبل از توضیح شروع به جرم وجرم محـال و جـرم عقـیم بـه خواننـدگان محتـرم توصـیه
میشود برای یادگیری بهتر این موارد به این نکته توجه داشته باشند که در هر جرمی باید فعـل مـادی
از مرتکب سر زده باشد تا جرم محقق شود مثال اگر «الف» قصد داشته باشد با فشار دادن ماشه تفنـگ
تیری به سمت «ب» شلیک کرده و او را به قتل برساند در اینجا فعلی کـه بـرای ارتکـاب جـرم توسـط
مجرم الزم است فشار دادن ماشه است .یا اگر «الف» بخواهـد مرتکـب جعـل اسـکناس شـود سـاختن
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اسکناسی که شبیه با اسکناس اصلی باشد فعلی است که برای تحقـق ایـن جـرم الزم اسـت .در نکـات
بعدی شروع به جرم و جرم محال و جرم عقیم با توجه به این نکته توضیح داده خواهد شد.
نکته 5ـ تعریف شروع به جرم :زمانی است که مرتکب نتواند عملیات مـادی کـه بـرای تحقـق
جرم الزم است را به طور کامل انجام دهد مثال اگر «الف» بخواهد با فشار دادن ماشه تفنگ تیری
به سمت «ب» شلیک کند و «ب» را به قتل برساند ولی موفق به فشار دادن کامـل ماشـه نشـود
شروع به جرم اتفاق افتاده است .بنابراین اگر مرتکب ،فعل مادی الزم برای جرم را انجام دهد ولی
به نتیجه مدنظر خود نرسد بماشه را به طور کامل فشار دهد ولی شخص مورد نظـر وی بـه قتـل
نرسد) مورد شروع به جرم نیست و حسب مورد جرم محال یا عقیم است.
نکته 1ـ تعریف جرم محال :زمانی است که مرتکب ،فعل مادی الزم برای تحقق جرم را انجـام
داده است اما در زمان وقوع فعل مادی ،منطقا امکان تحقق نتیجه وجود نداشته اسـت ایـن عـدم
امکان ممکن است به جهات قانونی بحکمی) باشد یا به جهات مادی بموضوعی):1
 جهات قانونی (حکمی) :زمانی است که به دلیل فقدان یکی از اموری در قانون شرط تحقق جرم
دانسته شده است امکان تحقق جرم وجود ندارد مثال قتل به معنی کشتن انسان زنده است حـال
اگر «الف» فوت شده باشد و «ب» با تصور اینکه «الف» زنده است بـه قصـد قتـل بـه وی شـلیک
کند به جهات قانونی امکان تحقق جرم وجود نداشته است .بزیرا در تعریف قتل زنده بودن شـرط
دانسته شده در حالی که «الف» زنده نبوده است) مثال دیگر جـرم سـرقت اسـت کـه بـه معنـی
ربودن مال متعلق به دیگری است حال اگر «الف» ساعت خود را به تصور اینکـه متعلـق بـه «ب»
است برباید به جهات قانونی امکان تحقق جرم وجود نداشته است .بزیـرا در قـانون الزمـه تحقـق
سرقت ،تعلق مال به دیگری دانسته شده است و در اینجا مال متعلق به دیگری نیست).
 جهات مادی (موضوعی) :به دو صورت اتفاق میافتد:
 .5زمانی که وسایل مورد استفاده مرتکب تکاپو بقدرتِ) تحقق جرم را نداشته باشـد مـثال «الـف»
تصور کند تفنگی که با آن قصد قتلِ «ب» را دارد دارای گلوله است اما تفنگ خالی باشد ببدیهی
است که با تفنگ بی گلوله امکان قتل وجود ندارد بنابراین جـرم محـال اتفـاق افتـاده اسـت) یـا
«الف» قصد داشته باشد با ریختن سم در غذای «ب» وی را به قتل برساند ولی ادویه خـوراکی را
به تصور اینکه سم است در غذای «ب» بریزد.
 .5موضوع وقوع جرم منتفی باشد :جرم همیشه دارای یک موضوع است مثال موضوعی کـه جـرم
قتل بر آن اتفاق میافتد انسان زنده است حال اگر «الف» با قصد قتل «ب» وارد اتاق «ب» شـود
و به سمت تخت خواب «ب» شلیک کند ولی «ب» لحظاتی قبل اتاق را ترک کرده باشد در اینجا
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 .3الزم به توضیح است علت تفکیک به عمل آمده بین محال قانونی و مادی این است که ارتکاب جـرم محـال مـادی
بر طبق تبصره ماده  322جرم است اما ارتکاب جرم محال قانونی جرم نیست.

کتاب اول :کلیات 551 
چون موضوعی که بنا بوده جرم بر روی وی اتفاق بیفتد وجود نداشته لذا جرمِ محال اتفاق افتـاده
است همچنین در جرم سرقت ،موضوعی که جرم بر آن اتفاق میافتد مال است حال اگر «الف» با
قصد سرقت دست در جیب «ب» کند ولی در جیب «ب» مالی وجود نداشته چون موضوع جـرم
بمال) وجود نداشته لذا جرم محال اتفاق افتاده است.
نکته 1ـ تعریف جرم عقیم :زمانی است مرتکب فعل مادی الزم برای ارتکاب جرم را انجام داده
است و منطقا هم امکان تحقق نتیجه وجود داشته است بیعنی امکان وقوع جرم از نظـر مـادی و
قانونی وجود داشته باشد) ولی به دالیلی نظیر عدم مهارت مرتکب یا دخالـت عوامـل خـارجی و...
جرم محقق نشود مانند اینکه «الف» به «ب» تیر شلیک کند ولی «ب» جلیقه ضد گلوله پوشـده
باشد و در نتیجه به قتل نرسد .بدر این مثال مرتکب فعل مادی الزم برای ارتکاب جـرم را انجـام
داده است و موضوع جرم که انسان زنده است و تمام عناصر قانونی که در تعریف قتل آمده اسـت
وجود داشته است و وسیله مورد استفاده قدرت انجام قتل را داشته اسـت ولـی بـه دلیـل عوامـل
خارجی قتل اتفاق نیفتاده است).
نکته 1ـ روش تشخیص شروع به جرم و جرم محال و عقیم :برای تشـخیص ایـن  8مـورد
ابتدا باید بررسی کرد که آیا مرتکب فعل مادی که برای تحقق جرم الزم اسـت را بـه طـور کامـل
انجام داده یا انجام نداده است .اگر مرتکب فعل مادی که برای تحقق جرم الزم اسـت را بـه طـور
کامل انجام نداده بود قطعاً شروع به جرم است در این مـورد بـه مسـائل دیگـر نظیـر اینکـه در
صورت ارتکاب عمل مادی جرم محال یا جرم عقیم یا جـرم تـام اتفـاق میفتـاد توجـه نمـیشـود
بنابر این اگر شخصی بخواهد فعل مادی جرمی را انجام دهد کـه در صـورت ارتکـاب کامـل فعـل
مادی ،جرم محال اتفاق می افتاد ولی موفق به انجام فعل مادی نشود باز هم شروع به جـرم اسـت
مثال اگر شخصی بخواهد با تفنگ به جسدی که تصور میکند زنده است شلیک کند ولی قبـل از
کشیدن ماشه ،پلیس وی را دیده و مانع این کار شود شروع به جرم اتفاق افتاده اسـت بنـه جـرم
محال).1
اما اگر فعل مادی جرم انجام شده باشد مورد قطعا شروع به جرم نیست و جرم محال یـا عقـیم
است در این مورد ابتدا شرایط محال بودن جرم را باید بررسی کرد اگر شرایط محال بـودن جـرم
وجود داشت بیعنی امکان تحقق جرم در لحظه ارتکاب فعل مادی به دالیل قـانونی یـا موضـوعی
وجود نداشت) جرم محال اتفاق افتاده است بنه عقیم) اما اگر شـرایط محـال بـودن جـرم وجـود
نداشت آن گاه جرم عقیم اتفاق افتاده است بنابراین برای تشخیص این سه مورد به ترتیب ،ابتدا
شرایط شروع به جرم سپس شرایط جرم محال و بعد از آن شرایط جرم عقیم بررسی شود.
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 .3البته منظور از شروع به جرم الزاما مجازات مرتکب نیست زیرا همه شروع به جرم ها مجازات ندارند ولی ماهیتـا شـروعِ
به جرم محال ،شروع به جرم محسوب میشود .الزم به توضیح است شروع به جرم محال دارای مجازات نیست.

  551شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
ماده -322هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ،لکـن بـهواسـطه عامـل
خارج از اراده او قصدش معلق بماند ،بهشرح زیر مجازات میشود:
الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ،حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تـا
سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است بـه حـبس
تعزیری درجه پنج
پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حـبس
تعزیری یا شالق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره -هرگاه رفتار ارتکابی ،ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ،لکن به جهات مادی که مرتکـب
از آنها بیاطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد ،اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده -328مجر د قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جـرم اسـت و ارتبـاط
مستقیم با وقوع جرم ندارد ،شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیباشد.
ماده -327هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن
جرم ،تعقیب نمیشود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شدهاست جرم باشـد بـه مجـازات
آن محکوم میشود.
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نکته 5ـ بر طبق این مواد برای اینکه شروع به جرمی مجازات داشته باشد دو شرط باید وجـود
داشته باشد:
 جرم شروع به اجرا شده باشد :بنابراین مجرد قصد ارتکابِ جرم یا انجام عملیـات و اقـداماتی
که فقط مقدمه جرم هستند باعث تحقق شروع به جرم نیست.
 عدم انصراف ارادی :زیرا بر طبق ماده327در صورتی که شخصی شروع به اجرای جرمی کنـد
ولی با اراده خود از انجام جرم منصرف شود به مجازات شروع به جرم محکوم نمـیشـود البتـه
اگر همان مقدار عمل وی جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم میشـود مـثال اگـر «الـف»
برای قتل «ب» اقدام به حمل اسلحه کند ولی درست لحظهای قصد شلیک بـه «ب» را دارد از
قتل منصرف شود در اینجا چون «الف» به طور ارادی از قتل «ب» منصرف شده است به جـرم
شروع به قتل محکوم نمیشود البته چون حمل اسلحه جرم مستقل است لذا «الف» به مجازات
جرم حمل اسلحه محکوم میشود.

کتاب اول :کلیات 551 
نکته 5ـ بر طبق ماده  322شروع به جرم فقط در جرایمی که مجازاتهای قانونی زیر را دارند
جرم بوده و مجازات دارد:
 سلب حیات
 حبس دائم
 قطع عضو
 شالق حدی
 حبسهای تعزیری که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه  3تا  5است.
5/5ـ همانگونه که مشخص است در تمامی جرایم تعزیـری درجـه  8تـا  3و همچنـین جـرایم
تعزیری درجه  3تا  5که مجازاتی غیر از حبس دارند شروع به جرم مجازات ندارد.
5/5ـ در مورد مجازات شالق باید توجه داشت اگر شالق حدی باشد شروع بـه جـرم مجـازات
دارد ولی در جرمی که مجازات قانونی آن شالق تعزیری است شروع به جرم مجازات ندارد.
نکته 1ـ تبصره ماده  322جرم محال مادی بموضوعی) را در حکم شروع به جرم دانسته است
به این معنی که اگرچه این عمل شروع به جرم نیست و جرم محال اسـت امـا احکـام بمجـازاتِ)
شروع به جرم را دارد .البته جرایم محال قانونی بحکمی) مجازات ندارند.
1/5ـ برای اینکه جـرم محـال مـادی در حکـم شـروع بـه جـرم باشـد بـه تصـریح تبصـره مـاده
322مرتکب باید از عدم امکان وقوع جرم بیاطالع باشد و در صورت اطالع مرتکـب عمـل وی قابـل
مجازات نخواهد بود مثال اگر «الف» با علـم بـه اینکـه اسـلحه دارای گلولـه نیسـت اسـحله را بـرای
ترساندنِ «ب» به سمت «ب» گرفته و ماشه اسلحه را فشار دهد چون «الف» از عـدم امکـان وقـوع
جرم اطالع داشته است مشمول تبصره نبوده و به جرمِ شروع به قتل محکوم نمیشود.
1
نکته 5ـ شخصی که مرتکب جرم عقیم شده است به مجازات شروع به جرم محکوم میشـود.
(میرمحمّد صادقی ( )5ص  - 98شمس ناتری ( )9ص )599
نکته 1ـ شروع به جرم در جرایمی که عنصر مادی آنها ترک فعل است قابـل تحقـق نیسـت.
(اردبیلی ( ،)5ص )151
نکته 1ـ در مورد شروع به جرمهایی که در موارد خاص قبل از تصویب قانون مجازات اسـالمی
 3892وجود داشته است مانند تبصـره مـاده  572ق.ت و مـاده  823ق.ت بـر اسـاس نظـر اداره
حقوقی قضاییه و اساتید حقوق باید آن موارد را نسـخ شـده تلقـی کـرد و بـر اسـاس مـاده 322
مجازات مرتکب را تعیین کرد مثال در تبصره ماده  823ق.ت برای شروع به آدم ربایی مجـازات 8
تا  5سال حبس تعیین شده است اما بر اساس ماده  322حبس تعزیری درجه  7پیشبینی شـده
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 .3البته گروهی از حقوقدانان جرم عقیم را دارای مجازات نمیدانند .باردبیلی ب ،)3ص)885

  558شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
است1و هم اکنون باید به تعزیر درجه  7حکم داد البته اگر در قانون خاصـی کـه بعـد از تصـویب
قانون مجازات اسـالمی ببعـد از  8خـرداد  )3892تصـویب شـده اسـت مجـازات دیگـری غیـر از
مجازاتهای مذکور در ماده  322مقرر شده باشد همان مجازات اجرا مـیشـود مـثال در مـاده83
قانون قاچاق کاال و ارز که بعد از ق.م.ا تصویب شده است مقرر شـده اسـت« :مجـازات شـروع بـه
قاچاق ،حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است ».بنـابراین در مـورد
قاچاق کاال و ارز در صورت شروع به جرم ،مرتکب به حداقلِ مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود
نه مجازاتهای مقرر در ماده  322ق.م.ا.
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فصل دوم ـ شرکت در جرم
توضیحات کلی شرکت و معاونت
نکته 5ـ برخی موارد مجرم به تنهایی جرمی را انجام میدهد که به وی مباشر گفته میشـود امـا
در برخی موارد بیش از یک نفر در انجام جرم دخیل هستند در اینجا بحـث از شـرکت و معاونـت و
سبب اقوی از مباشر پیش میآید.
نکته 5ـ شرکت در جرم به این معنی است دو یا چند نفر ،عملیات اجرایی بعنصر مادیِ) جرم
را انجام دهند.
نکته 1ـ معاونت به این معنی است که شخص معاون بـا امـوری نظیـر تحریـک و ترغیـب و...
موجب وقوع جرم ،توسط شخص دیگر شود بدون اینکه در عملیات اجرایی بعنصـر مـادیِ) جـرم
دخالت نداشته باشد.
نکته 5ـ تشخیص شرکت و معاونت :مهمترین تفاوت و معیار تشخیص معاون از شریک ایـن
است که شریک در عملیات اجرایی بعنصـر مـادیِ) جـرم دخالـت دارد ولـی معـاون در عملیـات
اجرایی بعنصر مادیِ) جرم دخالت ندارد .بنابراین اگر شخصی در عنصر مادی جرم دخالـت نکنـد
شریک جرم نیست مثال اگر «الف»« ،ب» را با پرداخت مبلغ بسیار زیادی تطمیع کند تـا «ج» را
به قتل برساند ،در صورت وقوع قتل« ،ب» قاتل و «الف» معاون در قتل است بنه شریک) هرچند
که اگر عمل «الف» نبود هیچ گاه «ب» مرتکب قتل «ج» نمیشد .بنابراین تـا شخصـی در عمـل
مادی جرمی که توسط دیگری انجام گرفته شرکت نکرده باشد شریک در جرم نیست بلکه معاون
است هر چند وی نقش بسیار اساسی در تحقق جرم داشته باشد.

 .3مجازات آدم ربایی حبس تعزیری درجه 8است و در نتیجه مجـازاتِ شـروع بـه آدم ربـایی طبـق مـاده  322ق.م.ا
حبس تعزیری درجه  7است.

کتاب اول :کلیات 559 
نکته 1ـ تعریف سبب و مباشر و سببِ اقوی از مباشر :مباشرت در جرم به این معنی اسـت
که خودِ مرتکب مستقیما ببدون واسطه) مرتکب جرم شود و فعل مادی جـرم را خـود وی انجـام
دهد اما تسبیب به این معنی است که خودِ مرتکب مستقیما فعل مادی جرم را انجام ندهـد بلکـه
این عمل را با واسطه انجام دهد مثال اگر «الف» برای قتل «ب» با تفنگ گلولهای شـلیک کنـد و
«ب» را به قتل برساند این امر مصداق مباشرت در جرم اسـت امـا اگـر «الـف» بـرای قتـل «ب»
چاهی بکند و «ب» با افتادن در چاه به قتل برسد این قتل ،مصداق تسبیب است.
 1/5ـ در برخی موارد هم مباشر در جرم وجـود دارد و هـم سـبب در ایـن مـوارد عـاملی کـه
جنایت مستند به اوست مسؤولیت دارد .در برخی از موارد فقـط سـبب مسـؤول اسـت قسـمت
انتهایی ماده  528ق.م.ا مقرر داشته است:
«در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار ،جاهل ،صغیر غیرممیز یـا مجنـون و ماننـد آنهـا
باشد فقط سبب ،ضامن است».
مثال «الف» در غذای «ب» سم میریزد و «ب» بدون اطالع از اینکه غـذای وی مسـموم اسـت
غذا را میخورد و میمیرد در اینجا فعل مادی جرم توسط «ب» صـورت گرفتـه و «الـف» سـبب
جرم بوده بنه مباشر جرم) ولی به دلیل اینکه «ب» از مسموم بـودن غـذا بـیاطـالع بـوده اسـت
«الف» سبب اقوی از مباشر بوده و مجازات وی مجازات مباشر است ببه عبارتی «الف» به مجازات
جرم ارتکابی محکوم میشود ).همینطور اگر شخصی ،مجنون یا صغیر غیر ممیز بنه صغیر ممیـز)
را تحریک به انجام سرقت کند و صغیر غیر ممیز و مجنون مرتکـب سـرقت شـود اگرچـه مباشـر
جرم ،همان صغیر ممیز یا مجنون است ولی چون تحریک کننده سببِ اقوی از مباشـر اسـت لـذا
وی مسؤولیت کیفری دارد .همچنین زمانی که «الف»« ،ب» را بدون اطالع وی برای انجـام جـرم
هیپنوتیزم کند و «ب» مرتکب جرمی شود در اینجا اگرچه «ب» مباشـر جـرم اسـت ولـی چـون
بیاختیار بوده است «الف» سبب اقوی از مباشر است .در مواردی که سبب ،اقوی از مباشـر باشـد
فقط سبب مسؤول است و مباشر مجازات نمیشود.
1/5ـ همانگونه که از متن ماده  528و عبارتِ بمانند آنها) مشخص است سببِ اقوی از مباشر
فقط منحصر به این  7مورد ببی اختیار ،جاهل ،صغیر غیرممیز یا مجنـون) بـودن مباشـر نیسـت
بلکه هر امری که باعث شود مباشر جرم در حکم وسیله باشـد باعـث مـیشـود سـبب ،اقـوی از
مباشر بوده و مجازات متوجه وی باشد حتی ممکن است مباشر حیوان باشد مانند اینکـه «الـف»
به سگ آموزش دیدهای دستور دهد که جنایتی به «ب» وارد آورد در اینجا چون سـگ در حکـم
وسیله است لذا «الف» سبب اقوی از مباشر بوده و به مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود.
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  510شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
نکته 1ـ تشخیص سبب اقوی از مباشر و معاون :سبب اقـوی از مباشـر و معـاون هـر دو در
عنصر مادی جرم دخالت نمی کنند به همین دلیل شاید برخی از مصـادیق بـه نحـوی باشـد کـه
تشخیص این دو مورد ببه ویژه در تستها) مشکل باشد برای تشخیص ایـن دو مـورد ابتـدا بایـد
شرایط سبب اقوی از مباشر بودن را بررسی کرد یعنی باید دید آیا مباشر بی اختیار ،جاهل ،صغیر
غیرممیز یا مجنون و مانند آنها بوده است یا خیر اگر مباشر این ویژگیها یا هر ویژگـی دیگـری
که باعث شود در حکم وسیله باشد را داشت سبب ،اقـوی از مباشـر بـوده و بـه مجـازات جـرم
ارتکابی محکوم میشود ولی اگر این ویژگیها وجود نداشت مورد از موارد معاونت خواهد بـود بـه
عبارتی اگر در موردی هم شرایط سبب اقوی از مباشر وجود داشت هم شرایط معاونت باید مـورد
را سببِ اقوی از مباشر دانست بنه معاونت) مانند اینکه «الف» مجنونی را به ارتکاب جرم تحریک
کند که در صورت ارتکاب جرم توسط مجنون این مورد هم با معاونت شبیه اسـت بزیـرا یکـی از
مصادیق معاونت تحریک است) هم با سبب اقوی از مباشر در اینجا باید «الف» را سـبب اقـوی از
مباشر دانست نه معاون.
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ماده -325هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیـات اجرائـی جرمـی مشـارکت کنـد و جـرم،
مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد
و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت ،شریک در جرم محسوب و مجازات او مجـازات فاعـل
مستقل آن جرم است .در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم ،مستند به تقصیر دو یا چند نفـر
باشد مقصران ،شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان ،مجـازات فاعـل مسـتقل
آن جرم است.
تبصره -اعمال مجازات حدود ،قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای
دوم ،سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.
نکته 5ـ همانگونه که گفته شد شرکت در جرم به این معنـی اسـت دو یـا چنـد نفـر عملیـات
اجرایی بعنصر مادیِ) جرم را انجام دهند .باید توجه داشت در شرکت در جـرم فقط عنصر مادی
در نظر گرفته میشود نه عنصر روانی بنابراین اگر «الف» عمدا و با قصد قتل «ب» به وی شـلیک
کند و «ج» در همان لحظه به حیوانی شلیک کند و تیر وی بـه خطـا رفتـه و بـه «ب» بخـورد و
خوردن هر دو تیر در قتل نقش داشته باشد «الف» و «ج» شریک در قتل هستند هرچنـد قتـل
نسبت به «الف» عمد و نسبت به «ج» غیرعمد بخطای محض) است همچنین اگـر فـرد عاقـل و
بالغی به «الف» شلیک کند و در همان لحظه فرد مجنونی هم به «الف» تیـر بزنـد و هـر دو تیـر
منجر به قتل شود هر دو شریک در جرم هستند هر چند شخص مجنون مسؤولیت کیفری نـدارد
بنابراین در شرکت در جرم باید فقط عنصر مادی در نظر گرفته شود نه دیگر مسائل.

کتاب اول :کلیات 515 
نکته  -5برای تحقق شرکت در جرم بر خالف معاونت ،وحدت قصـد شـرکا ضـروری نیسـت و
تحقق شرکت در جرم نیازمند توافق قبلی نیست مثال اگر دو نفر بدون تبـانی قبلـی بـه شخصـی
شلیک کنند و باعث قتل وی شوند هر دو شریک در قتل هستند.
نکته 1ـ شرکت در جرم زمانی محقق میشود که جرم ،مستند به رفتار شرکا باشد یعنی رفتار
تمام شرکا در وقوع جرم نقش داشته باشد و در صورت مستند بـودن جـرم بـه رفتـار مـرتکبین،
میزان تأثیر رفتار آنها مهم نیست و در هرحال شریک در جرم محسوب میشوند برای مثال اگـر
دو نفر آسیبی به دیگری بزنند و باعث فوت وی شوند اگر هر دو ضربه در قتل نقش داشته باشد
هر دو نفر شریک در قتل خواهند بود ولو اینکه تأثیر یک ضربه  96درصد و تأثیر ضربه دیگـر 36
درصد باشد اما اگر یکی از آسیبها هیچ تأثیری در قتل نداشته باشد مانند اینکه «الف» بـا چـاقو
به قلب مقتول زده باشد و «ب» خراش جزیی در صورت مقتول ایجاد کرده باشـد و ایـن خـراش
هیچ تأثیری در قتل نداشته باشد شرکت در قتل محقق نمیشود و فقط «الف» قاتل است.
1/5ـ زمانی که شرکت در جرم محقق شود مجازات تمامی مرتکبین یکسان خواهد بـود حتـی
اگر درصد تأثیر رفتار مرتکبین متفاوت باشد 1البته در جرایم تعزیری اگر میزان تأثیر رفتار برخی
از شرکا کم باشد دادگاه به استناد ح ماده  83میتواند مجازات وی را تخفیف دهد.
نکته 5ـ شرکت در جرم در تمامی جرایم عمدی و غیرعمـدی ،مطلـق و مقیـد ،جرایمـی کـه
عنصر مادی آنان با فعل یا ترک فعل است و همچنین در شروع به جرم وجود دارد.
نکته 1ـ در جرایم مرکب اگر هر یک از شرکا یکی از اجزای جرم را انجام دهد شرکت در جرم
محقق است مثال در جرم کالهبرداری که اجزای مادی آن شامل توسل به وسایل متقلبانه و بردن
مال دیگری است اگر «الف» با وسـایل متقلبانـه «ب» را فریـب دهـد و «ج» مـال «ب» را ببـرد
«الف» و «ج» شریک در کالهبرداری هستند( .اردبیلی ( ،)5ص)85
نکته 1ـ در جرایم تعزیری مجازات هر یک شرکا مجازات فاعل مستقل است به این معنی کـه
مجازات هر شریک مانند زمانی است که خود به تنهایی و بدون شرکت دیگری مرتکب جرم شـده
است.
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 .3مقصود از یکسان بودن مجازاتِ شرکا یکسان بودن مجازاتِ قانونی آنها اسـت نـه یکسـان بـودن مجـازات قضـایی
آنها .مثال اگر دو نفر مرتکب کالهبرداری که مجازات قانونی آن  3تا  7سال حبس است شـوند در اینجـا صـرف
نظر از تأثیر رفتار آنها مجازات هر کدام از شرکا  3تا  7سال است اما دادگاه الزامی بـه تعیـین مجـازاتِ یکسـان
برای هر دو شریک ندارد بلکه میتواند مثال مجازات یکی از شرکا را  2سـال و مجـازات شـریک دیگـر را  5سـال
تعیین کند.

  515شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
1/5ـ در مورد اینکه جهات تخفیف یا تشدید در مورد تمامی شـرکا یـا برخـی از آنهـا اعمـال
میشود دو حالت مختلف وجود دارد:
 اگر جهات تشدید یا تخفیف شخصی باشد فقط در مورد شریکی کـه از ایـن جهـات بهـرهمنـد
است اعمال میشود و مجازات دیگر شرکا شدیدتر یا خفیفتر نمیشود مثال اگر «الف» و «ب»
شریک در جرمی باشند و «الف» محکوم به تکرار جرم باشد ولی «ب» محکوم بـه تکـرار جـرم
نباشد فقط مجازات «الف» تشدید میشود.
 اگرجهات تشدید یا تخفیف ،عینی بنوعی) باشد جهات تشدید یا تخفیف در مورد همگی شـرکا
اعمال میشود مثال قانونگذار مجازاتِ سرقت در شب را تشدید کرده است در اینجا اگـر شـرکا
در شب مرتکب سرقت شده باشند مجازاتِ همگی آنها تشدید میشود.
نکته 1ـ مجازات شرکت در جرایمِ موجب حدود و قصاص و دیات در این ماده بیان نشده است
اما با توجه به مواد دیگر قانون در این سه مورد به این نحو عمل میشود:
 در مورد حدود مانند جرایم تعزیری مجازات هر یک از شرکا مجازات فاعل مستقل است.
 در مورد قصاص هم مجازات هر شریک مجازات فاعل مستقل است البته در برخی موارد مجـازات
تمام شرکا مستلزم پرداخت فاضل دیه است .ببرای توضیحات بیشتر رک مواد  883تا )877
 در مورد دیه بر خالف حدود و قصاص و تعزیرات ،مجازات هر شـریک مجـازات فاعـل مسـتقل
نیست بلکه بر طبق ماده  758ق.م.ا یک دیه تعیین و بین شرکا تقسیم میشود مثال اگـر دیـه
دست  366میلیون تومان باشد و «الف» و «ب» مشترکا به طور غیرعمدی باعـث قطـع دسـت
شخصی شوند در اینجا یک دیه ب 366میلیون تومان) تعیین و «الف» و «ب» هر یـک مسـؤول
پرداخت  56میلیون تومان خواهند بود.
نکته 8ـ در شرکت در جرم ممکن است مجنیٌعلیه جز شرکا باشد مانند اینکه «الـف» و «ب»
در قتل «ب» نقش داشته باشند در این صورت خود «ب» نیز جز شرکا محسوب میشود.
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فصل سوم ـ معاونت در جرم
ماده -328اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف) هرکس ،دیگری را ترغیب ،تهدید ،تطمیع ،یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریـب
یا سوء استفاده از قدرت ،موجب وقوع جرم گردد.
ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره -برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکـب
جرم شرط است .چنانچه فاعل اصلی جرم ،جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکـب
شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیفتر محکوم میشود.

کتاب اول :کلیات 511 
نکته 5ـ برای تحقق معاونت  7شرط باید وجود داشته باشد:
 رفتار ارتکابیِ مباشر ،جرم باشد :بنابراین تحریک دیگری به رفتارهایی که به موجب قانون جرم
نیست را نمی توان معاونت تلقی کرد برای مثال خودکشی جـرم نیسـت بنـابراین اگـر «الـف»،
«ب» را تحریک به خودکشی کند ولو آنکه «ب» خودکشی کند نمیتوان «الـف» را معـاون در
1
جرم دانست.
 تقدم بزودتر بودن) یا اقتران بهمزمان بودنِ) عمل معاون نسبت به مباشر :بنابراین افعـالی کـه
بعد از ارتکاب جرم توسط مباشر انجام شده باشد مصداق معاونـت نیسـت ماننـد اینکـه بعـد از
ارتکاب جرم توسط «الف»« ،ب» با سوء استفاده از قدرت اجازه شکایت را به بزهدیده ندهد کـه
چون اقدام «ب» بعد از ارتکاب جرم بوده معاونت در جرم نیست.
 فعل معاونت به اتمام رسیده باشد :به این معنی که فعل معاونت در مرحله شـروع بـاقی نمانـده
باشد مثال اگر کسی شروع به تحریک دیگری کند ولی موفق به اتمام عمل خود نشود نمیتوان
وی را محکوم به مجازاتِ معاونت در جرم کرد زیرا شروع به معاونت جرم نیست.
 جرم توسط مباشر ارتکاب یابد یا شروع به اجرا شود :بنابراین اگر «الـف»« ،ب» را تحریـک بـه
قتل کند ولی «الف» اقدام به قتل بیا ال اقل شروع به قتـل) نکنـد اقـدام «الـف» را نمـیتـوان
معاونت در جرم دانست اما اگر «ب» مرتکب قتل شود یا شروع به قتل کند «الف» حسب مورد
معاون در قتل یا شروع به قتل است.
البته باید توجه داشت که مقصود از شروع به جرم ،شروع به جرمی است که دارای مجازات باشـد
زیرا همانطور که گفته شد اگر رفتار ارتکابیِ مباشر مجازات نداشته نباشد معاون هم مجازات نخواهد
شد بنابراین اگر مرتکب بعد از شروع به جرم با میل خود جرم را انجام ندهد یا اینکه مجـازاتِ جـرم
ارتکابی که توسط مباشر شروع شده است حبس درجه  8باشد 2چون رفتار مباشـر جـرم نبـوده لـذا
معاون نیز مرتکب جرم نشده است.
5/5ـ همانگونه که از متن باال مشخص است شروع به معاونت جرم نیست اما معاونت در شـروع
به جرم ،جرم است.
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 .3الزم به توضیح است در ماده  778ق.ت برای کسی که دیگری را از طریق سامانههای الکترونیکی تحریک یا
ترغیب یا تهدید یا دعوت به خودکشی کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب خودکشی را آموزش دهد به طور
خاص مجازات تعیین شده است که در این مورد صرف انجام این امور برای جرم شناخته شدن عمل کافی
نیست و نیازی به تحقق خودکشی نیست.
 .2همانطور که در مبحث شروع به جرم گفته شد تنها شروع به جرایم تعزیری که مجازات آنها حبس درجـه 3تـا 5
باشد مجازات دارند.

  515شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
نکته 5ـ معاونت در جرایمی که با ترک فعل اتفاق میافتند هم قابل تحقق است ماننـد اینکـه
فردی زوج را به ندادن نفقه زوجه ترغیب کند.
نکته 1ـ معاونت با ترک فعل محقق نمیشود مگر در مواردی که عمل شخصی که سکوت کـرده
را بتوان به منزله وحدت قصد و پیوند و تأیید فعل مباشر دانسـت ماننـد اینکـه پلیسـی کـه وظیفـه
جلوگیری از سرقت را دارد با دیدن شخصی که میخواهد دست به سرقت بزند هیچ قدامی نکـرده و
سکوت کند .یا اینکه پدری با دیدن پسر نابالغ خود که قصد دارد بـدون گواهینامـه پشـت اتومبیـل
بنشیند سکوت کند و اجازه رانندگی بدون پروانه را به وی بدهد در این موارد و با احراز این شـرایط
میتوان سکوت را معاونت در جرم تلقی کرد در غیر این صورت صرف سکوت را نمـیتـوان معاونـت
در جرم دانست( .اردبیلی ( ،)5ص  - 555میرمحمّد صادقی ( )5ص -515نوربها ( ،)1ص )555
نکته 5ـ به دلیل اینکه در جرایم غیرعمدی قصد وجود ندارد لذا امکـان تحقـق وحـدت قصـد
وجود نداشته و معاونت در جرایم غیر عمدی وجود ندارد( 1.اردبیلی ( ،)5ص )559
نکته 1ـ در رابطه با تبصره ماده الزم به توضیح است مقصود از جـرمِ شـدیدتر ،جرمـی از همـان
نوعی است که معاون قصد محقق شدن آن توسط مباشر را داشته است مثال اگـر معـاون در سـرقت
ساده معاونت نماید ولی مباشر مرتکب سرقت مشدده شود در اینجا معاون به مجازات سـرقت سـاده
محکوم میشود ولی اگر معاون با دادن کلیدِ منزل ،قصد تسهیل جرم سـرقت را داشـته باشـد ولـی
مرتکب ،بعد از ورود به منزل با صرف نظر کردن از سرقت مرتکب قتل صاحب خانـه شـود در اینجـا
اگرچه جرم قتل شدیدتر از سرقت است ولی به این دلیل که نوع جرم قتل با سرقت تفاوت دارد لـذا
شخصی که کلید را به مباشرِ قتل داده است به مجازاتِ معاونت در قتل یا سرقت محکوم نمیشود.
نکته 1ـ در مورد تهدید الزم به ذکر است اگر تهدید به نحوی باشد که باعث سلب اختیـار فاعـل
شود اکراه خواهد بود نه معاونت ولی اگر شرایط اکراه وجود نداشـته باشـد تهدیـد مصـداق معاونـت
است .ببرای دیدن شرایط تهدیدی که باعث تحقق اکراه میشود به ماده  353رجوع شود).
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ماده -327در صورتی که در شرع یا قانون ،مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشـد ،مجـازات
وی به شرح زیر است:
الف) در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است ،حبس تعزیـری درجـه دو
یا سه.
ب) در سرقت حدی و قطع عمدی عضو ،حبس تعزیری درجه پنج یا شش.

 .3البته گروهی دیگر از حقوقدانان معاونت در جرایم غیرعمدی را نیز قابل تحقق می داننـد .بمیرمحمّـد صـادقی ب)7
ص )787

کتاب اول :کلیات 511 
پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی است سـی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضـربه
شالق تعزیری درجه شش.
ت) در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره -3در مورد بند بت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگـر
در مورد مصادره اموال ،انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جـزای
نقدی درجه چهار ،شش و هفت است.
تبصره -2در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجـرا نشـود ،مجـازات معـاون بـراسـاس
میزان تعزیر فاعل اصلی جرم ،مطابق بند بت) این ماده اعمال میشود.
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نکته 5ـ این ماده به تعیین مجازات معاونت درجرم پرداخته است که بر اساس این ماده اگر در
شرع برای عملی مجازات تعیین شده باشد همان مجازات اجرا میشود بنه مجازاتهای مذکور در
این ماده) از جمله مصادیقِ معاونت که در شرع برای آن مجازات تعیین شده است عبارتند از:
 ممسک :یعنی فردی که مقتول را نگه دارد تا قاتل بتواند مقتول را بکشـد باعـم از اینکـه نگـه
داشتن با دست باشد یا طناب یا محبوس ساختن در اتاق و )..مجازات ممسک حبس ابد اسـت.
(میرمحمّد صادقی ( )5ص )551
 دیده بان :یعنی کسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتوانـد قتـل را بـه سـهولت انجـام دهـد.
مجازات دیدهبان کور کردن چشمان وی است( .شمس ناتری ( )9ص )150
نکته 5ـ اگر در شرع مجازاتی وجود نداشته باشد ولی در قانون برای جرایمی خـاص مجـازاتی
غیر از آنچه در این ماده آمده است وجود داشته باشد معاون به همان مجازات محکوم میشود بنه
مجازاتهای مذکور در این ماده) از جمله مواردی کـه در قـانون مجـازات دیگـری غیـر از مـوارد
مذکور در این ماده تعیین شده است عبارتند از:
 ماده  537ق.ت که در مورد برخی از مصادیق معاونت در جرم توقیف غیر قانونی مقـرر داشـته
است:

«کسی که با علم و اطالع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده
و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه مـاه تـا یـک
سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصـد هـزار ریـال تـا شـش میلیـون ریـال
محکوم خواهد شد».
 بر طبق تبصره  8ماده  8قانون مبارزه با قاچاق انسان ،مجازات معاونت در جرمِ قاچاق انسـان 2
تا  5سال حبس است.

  511شرح آزمونیِ قانون مجازات اسالمی
نکته 1ـ اگرچه مصادیق خاص معاونت به تصریح ماده نسخ نشدهاند اما با توجه به تبصره ماده
 327تبصره ماده  832ق.ت نسخ ضمنی شده اسـت تبصـره مـاده  832مقـرر داشـته اسـت «در
مواردی که قاتل به هر علت قصاص نشود مجازات مرتکب  3تا  5سال است» ولی هـم اکنـون بـا
توجه به تبصره ماده  ،327مجازات معاون در قتلی که قاتل قصاص نشود یک تا دو درجـه پـایین
1
تر از مجازت تعزیریِ قاتل است.
نکته 5ـ در جرایم تعزیری ،مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است یعنی اگـر
مثال مجازات جرمی حبس باشد مجازات معاون هم حبس خواهد بود بنه شالق یا جزای نقدی یـا
دیگر مجازاتها) مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی توسط مباشر یکی از  8مجازات زیر باشد
که مجازات معاون متفاوت از مباشر خواهد بود:
 مصادره اموال بمجازات معاون جزای نقدی درجه 7است).
 انفصال دائم بمجازات معاون جزای نقدی درجه 8است).
 انتشار حکم محکومیت بمجازات معاون جزای نقدی درجه 7است).
نکته 1ـ با توجه به بند ت مادهی  327که مجازات معاون را یک تا دو درجه پایینتر از مجـازات
جرم ارتکابی دانسته است معاونت در جرایم تعزیری درجه هشت مجازات ندارد.
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ماده -323هرکس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر
مجازات قانونی همان جرم محکوم میگردد .همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابـالغی معاونـت
کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم میشود.
نکته 5ـ در این موارد نابالغ در حکم وسیله بوده و جرم مستند به طرف دیگر میشود:
 نابالغ غیر ممیز باشد.
 نابالغ ممیز باشد ولی به دالیلی مانند اکراه یا جهل در حکم وسیله باشد.
در غیر این دو صورت نابالغ در حکم وسیله نیست بنابراین نابـالغ غیرممیـز همیشـه در حکـم
وسیله است اما در مورد نابالغ ممیز اصل این است که در حکم وسیله نیست مگر اینکه به دالیلی
نظیر جهل و اکراه در حکم وسیله باشد.

 .3الزم به توضیح است چون طبق ماده  832ق.ت مجازات قاتلی که قصاص نشود حبس تعزیری درجـه  7محسـوب
میشود لذا مجازات معاون ،حبس تعزیری درجه  5یا  8است .در مورد قصاص عضو نیز چون بر طبق مـاده 837
مجازات تعزیری شخصی که قصاص عضو نشده است حبس تعزیـری درجـه  5محسـوب مـی شـود لـذا مجـازات
معاون ،حبس درجه  8یا  7است.

کتاب اول :کلیات 511 
نکته 5ـ در مواردی که نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم باشد مرتکب به حـداکثر مجـازات
قانونی جرم ارتکابی توسط نابالغ و در مواردی که فردی در رفتار نابالغی معاونت کند بـه حداکثر
مجازات معاونت در جرم محکوم میشود.
نکته 1ـ حکم قسمت دوم این ماده بمعاونت در جرم ارتکابی توسـط نابـالغ) در مـورد سـرقت
حدی تخصیص خورده است و بر طبق ماده  278ق.م.ا در سرقت حدی اگر فردی توسـط صـغیر
ممیز مال را از حرز خارج کند آمر به مجازات سرقت تعزیری محکوم میشود بنه حداکثر معاونت
در سرقت حدی)
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ماده -329هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه ،مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنـون،
قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهـات ،موقـوف گـردد تـأثیری در
تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
نکته 5ـ جهات شخصی بعلل رافع مسؤولیت کیفری) به این معنی است کـه شـخص مرتکـب
جرمی شود ولی مجازات نشود از جمله مصادیق جهات شخصی عبارتند از صـغر ،جنـون ،اکـراه و
اجبار ،مستی و گذشت شاکی.
در مقابلِ جهات شخصی جهات عینی بعلل موجهه جرم) وجود دارد به ایـن معنـی کـه قـانون
گذار در شرایطی خاص وصف مجرمانه را از عملی که بر طبق قانون جـرم اسـت بـردارد از جملـه
جهات عینی عبارتند از :دفاع مشروع ،اضطرار ،امر آمر قانونی و رضایت مجنی علیه.
در جهات شخصی چون وصف جرم بودن عمل ارتکابی زائل نمی شود لذا معاون قابـل مجـازات
است ولی در جهات عینی چون وصف جرم بودن عمل از بین رفته است لذا نمـیتـوان معـاون را
مجازات کرد .ببرای مالحظه تفاوت و احکام جهات عینی و شخصیِ مـانع مسـؤولیت کیفـری بـه
مواد  378تا  359رجوع شود).
نکته 5ـ حکم این ماده در مورد شرکای جرم نیز جاری است به عبارتی اگـر یکـی از شـرکای
جرم به جهات شخصی قابل تعقیب نباشد شریک دیگر قابل تعقیب خواهد بود.

