
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .مورد سقوط مجازات ، مرور زمان کیفری است چهارمین

: یعنی مدت زمان قانونی که اگر سپری شود دیگر جرم قابل تعقیب و رسیدگی  تعریف

سال پیش در خانه ی ما سرقتی  01.مثال چون نبوده یا مجازات قابل اجرا نمی باشد 

صورت گرفته و تعقیب آن هنوز شروع نشده است ، این جرم رخ داده اتوماتیک وار 

 ابل تعقیب نیست.وارد مبحث مرور زمان شده و دیگر هیچ وقت ق

 

پذیرفته شده است و  فقط در تعزیراتنکته مهم : در حقوق ایران ، مبحث مرور زمان 

 .نمیشودشامل تعزیرات منصوص شرعی و حدود و قصاص و دیات 

 

      از قواعد آمره است.. 0                                             

                                                 

 غیر قابل اسقاط از جانب طرفین است.2                                             

 ویژگی های مرور زمان

                                                                                                               فقط شامل تعزیرات است.  3                                             

 

 

 .مرور زمان شکایت                                                                              0              انواع مرور زمان

 .مرور زمان تعقیب و رسیدگی2                                  

 .مرور زمان اجرای احکام3                                  

 مرور زمان

 ق جزا 031تا  011مواد 
 نویسندگان :

 محمد کاویانی

 عاطفه تقی زاده

 آرزو شب انگیز

 به نام خدا



 
 

 

 سال 0.مدت مرور زمان شکایت : 0                                   

 

                                                                                                                                   

 سال 01:0،2،3تعزیر                                                                            

 

 سال 01:  4تعزیر                                                                               

 

 سال7:  1تعزیر       .مرور زمان تعقیب و رسیدگی 2         نمدت های مرور زما

 چقدر است ؟

 سال 1:  6تعزیر                                                                                

                                                                               

 سال 3: 8و7تعزیر                                                                               

 

 

 

 سال 21: 3و 2و0تعزیر .0    .مرور زمان اجرا احکام3                                 

 

 سال 01: 4تعزیر .2                                                                   

 

 سال 01:  1تعزیر .3                                                                  

 

 سال7:  6تعزیر .4                                                                   

 

                                           سال1:  8و 7تعزیر .1                                                                  



 
 

 توضیح انواع مرور زمان : 

 

 

 

 آن مدت قانونی که اگر سپری شود ، دیگر حتی حق شکایت وجود  ندارد.یعنی 

 مطرح میشود. قابل گذشتنکته : فقط در جرایم 

مثال ، من امروز )نه زمان وقوع ( از جرم است. اطالعنکته : مدت آن یکسال از زمان 

حسن از همان روز اطالع ، یکسال به حسن توهین کردم ، دو هفته بعد حسن مطلع شد ، 

 شود. حق دارد از من شکایت کند و اگر نکرد توهین من شامل مرور زمان می

 

 می شود در موارد زیر :  مدت یکسال بیشتر: گاهی  استثنا

 شکایت نکرده چون : جرم از اطالع از یکسال مدت درشاکی 

 نتوانسته شکایت کند. مانع خارجی. به دلیل 2ی مرتکب بوده  یا  تحت سلطه.0

 متوجه شد کارفرمایش به او توهین کرده است .او طبق 101210مثال : حسن در تاریخ 

حق شکایت کیفری دارد ، اما چون تحت سلطه کارفرما بوده و  121210قاعده تا تاریخ 

 بیشتر می شود. طبق استثنا ترس از اخراج داشته این مدت

 

 است ؟ حالت استثنا مبدا مرور زمان از چه زمانیدر این نکته : 

رتکب از مبدا مرور زمان از تاریخ رفع مانع خارجی شروع می شود یا از زمانی که م

 تحت سلطه مرتکب خارج شد.

 

 شرط وجود داشته باشد : 2نکته : وراث زمانی حق شکایت دارند که 

 .عمل مرتکب شامل مرور زمان نشود ) هیچکدام از مرور زمان ها (0

 .دلیلی مبنی بر انصراف خود متوفی از شکایت وجود نداشته باشد .2

ماه حق شکایت 6تاریخ فوت مورث ، تا با جمع این دو شرط ، وراث طبق قانون ، از 

 دارند.

 

 مرور زمان شکایت



 
 

 

یعنی آن مدت زمان قانونی که اگر سپری شود و اقدام تحقیقی و تعقیبی آغاز نشود یا بعد 

از آخرین اقدام تعقیبی و تحقیقی حکم صادر نشود ، عمل مشمول مرور زمان شده و 

 مجازاتش ساقط می شود.

 

 مدت های مرور زمان تعقیب و رسیدگی را گفتیم.نکته : 

 شروع مرور زمان تعقیب و رسیدگی : مبدا 

محاسبه می شود.یعنی از زمان وقوع جرم : مدت های مذکور تعقیب  مرور زمان .0

 از زمان وقوع جرم ، چند سال تعقیبی صورت نگرفته باشد.
 

 میشودپس در جرم آنی :از روز ارتکاب ، مرور زمان تعقیب شروع 

 پس در جرم مستمر:از لحظه قطع استمرار ، مرور زمان تعقیب شروع میشود

 از تاریخ آخرین عمل ، مرور زمان تعقیب شروع میشودپس در جرم به عادت:

 از تحقق اخرین جز جرم ، مرور زمان تعقیب شروع میشوددر جرم مرکب : سپ

 

محاسبه  یبیقدام تعقزمان آخرین ا: مدت های مذکور از صدور حکم .مرور زمان 2

 می شود .یعنی از زمان آخرین اقدام تعقیبی ، چند سال حکمی صادر نشده باشد.

 

 ونیوظیفه قاندر اجرای یک  مقام قضاییاقدام تحقیقی و تعقیبی چیست : اقدامی که 

مثل جلب و احضار و بازجویی و استماع اظهارات شهود و مطلعان و تحقیقات و 

 ضایی انجام می دهد.معاینه محلی و نیابت ق

 

سوال ، در مواردی که در دادگاه کیفری قرار اناطه صادر میشود ، مرور زمان 

تعقیب از چه زمانی شروع می شود ؟ در اینجا مبدا مرور زمان از تاریخ قطعیت 

 رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است شروع می شود....

 

مثال ، زنی به اتهام ترک نفقه از شوهرش شکایت کیفری میکند ، شوهر در دادگاه 

کیفری حاضر شده و می گوید بین ما علقه ی نکاح وجود ندارد ، دادگاه پرونده را به 

 مرور زمان تعقیب و صدور حکم



 
 

شعبه حقوقی می فرستد. مرور زمان جرم ترک نفقه از زمانی شروع می شود که 

 وقی قطعی شده باشد.حکم دادگاه حق

 

 

یعنی مدت زمان قانونی که اگ سپری شود و حکم قطعی صادر شده ، اجرا نگردد ، 

 دیگر آن حکم قطعی صادر شده اجرا نمیگردد.

 

 نکته : مبدا شروع مرور زمان : زمان قطعیت حکم.

طع شد ، شروع مرور زمان ، از قنکته : اگر مجازات را اجرا کردیم ولی وسط اجرا ، 

  ان قطع اجرای مجازات می باشد.زم

زمان نکته : اگر مجازات را اجرا کردیم ، ولی چند بار وسطش قطع شد ، شروع مرور 

 از تاریخ آخرین انقطاع است.

 ر عمدی محکوم در قطع باعث اعمال مرور زمان نمی شود.نکته مهم : رفتا

، باعث شروع  اگر اجرای یک مجازاتی باعث عدم اجرای مجازات دیگر باشدنکته : 

 مرور زمان برای مجازاتی که هنوز شروع نشده نمی شود.

اگر جرمی را تعلیق کردیم یا به حبسی آزادی مشروط دادیم ، اما بعد آن را لغو نکته :

 کردیم ، مبدا مرور زمان از تاریخ لغو می باشد.

مشمول نکته: چون مرور زمان در خصوص جرم است نه مجرم ، پس اگر مرور زمان 

 شریکی یا معاونی شد ، شامل سایر شرکا و معاونان نیز می شود.

نمی ، شامل سایر شرکا و معاونان نیز پس اگر مرور زمان شامل شریک یا معاونی نشد

 شود.

 نکته : مرور زمان مانع از درخواست مدعی خصوص نمی شود.

 

 

 

 جرایم تعزیری که به هیچ وجه شامل مرور زمان نمی شوند : 

 علیه امنیت ) چه داخلی .چه خارجی (جرایم .0

 مرور زمان اجرای احکام



 
 

 .جرایم موضوع قانون مواد مخدر2

 .کالهبرداری        فقط  بیش از یک میلیارد لایر شامل                                       0.جرایم اقتصادی         3

 خود یک میلیارد( مرور زمان نمیشود )نه                                                     

 

 .سایر جرایم اقتصادی : هم یک میلیارد زیال و هم بیشتر آن   2                              

 شامل مرور زمان نمی شود.                                                             

 

 شود.نکته : پس کالهبرداری به مبلغ یک میلیارد لایر شامل مرور زمان می 

 

  

                                                        

               

 زیر مواعد انقضاء تا جرم وقوع تاریخ از كهصورتي در را تعزیر موجب جرائم تعقیب زمان، مرور_ 014 ماده

 باشد شدهن منتهي قطعي حكم صدور به مواعد این انقضاء تا تحقیقي یا تعقیبي اقدام آخرین تاریخ از یا نشده تعقیب

 :كندمي موقوف

 سال، پانزده انقضاء با سه تا یك درجه تعزیري جرائم( الف

 سال،ده انقضاء با چهار درجه تعزیري جرائم( ب

 سال، هفت انقضاء با پنج درجه تعزیري جرائم( ج

 سال، پنج انقضاء با شش درجه تعزیري جرائم( د

 .سالسه انقضاء با هشت و هفت درجه تعزیري جرائم( ه

 ار،احض جلب، قبیل از قانوني وظیفه یك اجراء در قضائي مقامات كه استاقدامي تحقیقي یا تعقیبي اقدام_ 0تبصره

 .دهندمي انجام قضائي نیابت و محلي معاینه یا تحقیقات مطلعین، و شهود اظهارات استماع بازجویي،

 کیفري رسیدگي که مرجعي رأي قطعیت تاریخ از تعقیب زمان مرور اناطه، قرار صدور مورد در_ 2تبصره       

 .شودمي شروع است، آن صدور به منوط

 

 

 

 نکات :

 توضیح مواد قانونی راجع به مرور زمان

 تعقیب زیر مواعد انقضاء تا جرم وقوع تاریخ از كهصورتي در را تعزیر موجب جرائم تعقیب زمان، مرور_ 015 ماده

 فموقو باشد نشده منتهي قطعي حكم صدور به مواعد این انقضاء تا تحقیقي یا تعقیبي اقدام آخرین تاریخ از یا نشده

 :كندمي

 سال، پانزده انقضاء با سه تا یك درجه تعزیري جرائم( الف

 سال،ده انقضاء با چهار درجه تعزیري جرائم( ب

 سال، هفت انقضاء با پنج درجه تعزیري جرائم( ج

 سال، پنج انقضاء با شش درجه تعزیري جرائم( د

 .سالسه انقضاء با هشت و هفت درجه تعزیري جرائم( ه

 احضار، جلب، قبیل از قانوني وظیفه یك اجراء در قضائي مقامات كه استاقدامي تحقیقي یا تعقیبي اقدام_ 0تبصره

 مورد در_ 2تبصره .دهندمي انجام قضائي نیابت و محلي معاینه یا تحقیقات مطلعین، و شهود اظهارات استماع بازجویي،

 شروع است، آن صدور به منوط کیفري رسیدگي که مرجعي رأي قطعیت تاریخ از تعقیب زمان مرور اناطه، قرار صدور

 .شودمي



 
 

 بیانگر مرور زمان تعقیب و صدور حکم است 011.ماده 0

 شرعی نیست. .این ماده تنها شامل تعزیرات می باشد و شامل تعزیرات منصوص2

.مرور زمان تعقیب به مرحله قبل از شکایت و رسیدگی مربوط می شود یعنی از تاریخ 3

وقوع جرم تا انقضای مهلت قانونی که مرور زمان حاصل می شود تعقیبی صورت 

 نگیرد.

.مرور زمان صدور حکم زمانی مطرح می شودکه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و 4

درباره ی موضوع ،  زمانی که برای مرور زمان الزم استتحقیقی تا انقضای مهلت 

 حکم قطعی صادر نشود.

 

 

 

 

 از سالیك مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشت قابل تعزیري جرائم در_ 011 ماده

 مگر شود،مي ساقط او كیفري شكایت حق نكند، شكایت جرم، وقوع از اطالع تاریخ

 این رد كه نباشد شكایت به قادر اختیار، از خارج دلیليبه یا بوده متهم سلطه تحت كهاین

 از قبل جرم از متضرر هرگاه. بود خواهد مانع رفع تاریخ از مزبور مهلت صورت

 نباشد شكایت طرح از وي كردن نظرصرف بر دلیلي و كند فوت مذكور مدت انقضاء

 . داشت خواهند شكایت حق وفات تاریخ از ماه شش مهلت در وي ورثه از یك هر

 .و شكایت به درصورتي بوده، متهم سلطه تحت شاكي كه مواردي در جز_ تبصره

 

 

 نکات : 

.ماده به مرور زمان شکایت اشاره دارد و مبدا شروع آن یکسال از تاریخ اطالع از 0

، مشروط بر اینکه بزهدیده تحت سلطه متهم  ارتکاب جرم (زمان  وقوع جرم است ) نه 

نباشد یا به دلیل مانع خارجی ناتوان از شکایت نباشد که در این صورت مهلت یکساله از 

 شود. تاریخ رفع مانع محاسبه می

با این حال به موجب حکم تبصره این ماده در موارد قوه قهریه ، در صورتی به شکایت 

این  011شخص یا ورثه ی او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده 

 شكایت جرم، وقوع از اطالع تاریخ از سالیك مدت در جرم از متضرر هرگاه گذشت قابل تعزیري جرائم در_ 016 ماده

 شكایت به قادر اختیار، از خارج دلیليبه یا بوده متهم سلطه تحت كهاین مگر شود،مي ساقط او كیفري شكایت حق نكند،

 فوت مذكور مدت انقضاء از قبل جرم از متضرر هرگاه. بود خواهد مانع رفع تاریخ از مزبور مهلت صورت این در كه نباشد

 شكایت حق وفات تاریخ از ماه شش مهلت در وي ورثه از یك هر نباشد شكایت طرح از وي كردن نظرصرف بر دلیلي و كند

 . داشت خواهند

 جرم كه شد خواهد رسیدگي او ورثه یا وي شكایت به درصورتي بوده، متهم سلطه تحت شاكي كه مواردي در جز_ تبصره

 .باشد نشده زمان مرور مشمول قبل ماده برابر شكایت موضوع



 
 

قانون مشمول مرور زمان نشده باشد ولی در مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده ، 

 له از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.در هر صورت مبدا مرور زمان یک سا

تنها در فرض وجود شاکی تحت سلطه متهم ، مرور زمان شکایتبر مرور زمان  .2

 )تعقیب و صدور حکم (اولویت دارد. 011ماده 

ماه از زمان فوت وی برای ورثه 6در صورت فوت بزهدیده ، مبدا مرور زمان  .3

 خواهد بود.

 طرح شکایت نباشد( توجه داشته باشید.به عبارت ) دلیلی بر صرف نظر وی از  .4

 . شودمي محاسبه مانع رفع یا مدت آن انقضاء تاریخ از زمان مرور ،

 از آن مدت و كندمي موقوف را تعزیري قطعي احكام اجراء زمان، مرور_ 016 ماده

 :است زیر قرار به حكم قطعیت تاریخ

 سال،بیست انقضاء با سه تا یك درجه تعزیري جرائم( الف

 سال، پانزده انقضاء با چهار درجه تعزیري جرائم( ب

 سال، ده انقضاء با پنج درجه تعزیري جرائم( ج

 سال، هفت انقضاء با شش درجه تعزیري جرائم( د

 سال، پنج انقضاء با هشت و هفت درجه تعزیري جرائم( ه

 باشد، مانعي رفع یا مدت گذشتن به موکول مجازات بقیه یا تمام اجراء اگر_ 0تبصره

 . شودمي محاسبه مانع رفع یا مدت آن انقضاء تاریخ از زمان مرور

 در ایراني اتباع به نسبت کشور از خارج دادگاههاي احکام اجراء زمان مرور_ 2تبصره

 .است ماده این مقررات مشمول قانوني هايموافقتنامه و مقررات حدود

 

 

 

 نکات : 

.این ماده به مرور زمان اجرای حکم مجازات اشاره دارد.بدین معنی که در صورت 0

قطعی شدن حکم ، تا انقضای مهلت مقرر قانونی که برای مرور زمان الزم است ، حکم 

 حکم متوقف می ماند ) مختص تعزیرات ( اجرا نشده باشد ، در این صورت اجرای

.مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارجی نیزتوسط مقنن پذیرفته شده است .در 2

 مدنی رجوع کنید. 172همین راستا به ماده 

 قرار به حكم قطعیت تاریخ از آن مدت و كندمي موقوف را تعزیري قطعي احكام اجراء زمان، مرور_ 017 ماده

 :است زیر

 سال،بیست انقضاء با سه تا یك درجه تعزیري جرائم( الف

 سال، پانزده انقضاء با چهار درجه تعزیري جرائم( ب

 سال، ده انقضاء با پنج درجه تعزیري جرائم( ج

 سال، هفت انقضاء با شش درجه تعزیري جرائم( د

 سال، پنج انقضاء با هشت و هفت درجه تعزیري جرائم( ه

 انقضاء تاریخ از زمان مرور باشد، مانعي رفع یا مدت گذشتن به موکول مجازات بقیه یا تمام اجراء اگر_ 0تبصره

 . شودمي محاسبه مانع رفع یا مدت آن

 و مقررات حدود در ایراني اتباع به نسبت کشور از خارج دادگاههاي احکام اجراء زمان مرور_ 2تبصره

 .است ماده این مقررات مشمول قانوني هايموافقتنامه



 
 

 مدت مرور زمان اجرای حکم بیشتر از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم است..3

اجرای تمام مجازات استیا نسبت به اجرای قسمتی .مرور زمان اجرای حکم یا نسبت به 4

 از مجازات.

 

 

 

 

 

 نکات :

تاریخ قطع اجرای مجازات مالک مبدا شروع مرور زمان اجرای حکم است ، با این .0

حال در صورتی که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی )نه هر رفتاری ( قطع شده باشد 

 این صورت مرور زمان جریان نمی یابد.، در 

 .در صورتی که دفعات متعدد قطع شده باشد ، مبدامرور زمان آخرین انقطاع است.2

 

 

 

 

 

 نکات : 

کالهبرداری با مبلغ یک میلیارد لایر شامل مرور زمان می شود.ولی بیش از  .0

 ان شامل مرور زمان نمی شود.

سایر جرایم اقتصادی چه با مبلغ یک میلیارد لایر چه بیشتر شامل مرور  .2

 نمیشود. زمان 
 

 

 

 

 

 تاریخ زمان، مرور شروع تاریخ شود، قطع علت هر به ولي شروع مجازات اجراء هرگاه_ 018 ماده 

 تاریخ از زمان مرور شروع شود قطع نوبت یک از بیش که مواردي در و است مجازات اجراء قطع

 این در که باشد شده قطعمحکوم عمدي رفتار براثر مجازات اجراء كهاین مگر است، انقطاع آخرین

 .یابدنمي جریان زمان مرور صورت

 :شد نخواهد مجازات اجراء و حكم صدور تعقیب، زمان مرور مشمول ذیل جرائم_ 019 ماده

 كشور، خارجي و داخلي امنیت علیه جرائم_ 0

 ،(قانون این( 55) ماده تبصره موضوع جرائم و كالهبرداري) اقتصادي جرائم_ 2

 .مخدر مواد با مبارزه قانون موضوع جرائم_ 5

 به شروع شود، صادر متعدد قطعي محكومیتهاياحکامي یا حکم موجب به شخص یک به نسبت هرگاه_ 001 ماده

 .بود خواهد زمان مرور قاطع محكومیتها دیگر به نسبت محكومیتها، از یک هر اجراء



 
 

 نکات :

فرقی نمی کند که محکومیت های قطعی متعدد همگی در یک حکم واحد درج شده  .0

 باشند یا اینکه هر یک در حکم جداگانه ای درج شده باشند.

مقصود ماده فوق آن است که با شروع اجرا یکی از مجازات های متعدد علیه  .2

 محکوم علیه ، برای مابقی مجازات ها نیز مرور زمان ساقط خواهد شد.

 

 

 

 

 

 نکات : 

در صورت لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط ، مبدا مرور زمان 

 تاریخ لغو قرار یا حکم آزادی مشروط خواهد بود. اجرای مجازات ،

 

 

 

 

 نکات :

تعدد حکم و ماده فوق تعدد محکوم را در خصوص اعمال مرور زمان مقرر  000ماده 

می دارد.در هر دو مورد ، مرور زمان نسبت به یک محکوم و حکم به سایر افراد و 

 کرد و موجب قطع مرور زمان خواهد شد. محکومیت ها سرایت خواهد

 

 

 

 

 

 

 

 مشروط، آزادي حكم یا تعلیق قرار لغو صورت در مشروط، آزادي اعطاء یا مجازات اجراء تعلیق موارد در_ 000 ماده

 .بود خواهد حكم یا قرار لغو تاریخ زمان، مرور مبدأ

 باشند، نشده یا شده تعقیب كهآن از اعم معاونان و ء شركاء کلیه به نسبت و است مطلق زمان مرور قطع_ 002 ماده

 به نسبت حکم اجراء به شروع همچنین. باشد شده شروع آنها از یکي به نسبت تنها تعقیب چند هر شود،مي اعمال

 .بود خواهد محکومان دیگر به نسبت زمان مرور قاطع جرم معاونان یا ء شركاء از برخي

 و نیست خصوصي مدعي حقوق استیفاء از مانع مجازات، اجراء یا حكم صدور تعقیب، شدن موقوف_ 002 ماده

 .نماید اقامه صالح مرجع در را خصوصي دعواي تواندمي جرم از متضرر



 
 

 

 

 

 

 مجازات ها ، توبه است.پنجمین مورد از موارد سقوط 

 توبه را در دو مبحث حدود و تعزیرات بحث می کنیم.

 توبه در حدود
 .مجازات میشود سقوطباعث  قبل از اثبات جرمتوبه .0قاعده توبه در حدود چیست      

 

 .دنمیشومجازات  سقوطباعث  بعد از اثبات جرمتوبه .2                                     

 این مورد : توبه در جرمی باشد که ان جرم ستثنایا                                     

 مقام قضایی                             بوده که اینجا  اثباتش با اقرار مجرم                                     

                       از  تقاضای عفو وه قضاییه از طریق رییس ق می تواند                                     

 رهبری کند.                                    

یعنی اگر مجرم قبل  قاعده خارج هستنداز شمول این  محاربه و قذفنکته مهم : دو جرم 

 اثبات جرم توبه کند باعث سقوط مجازات نمی شود.

 

 وجود دارد :در مورد محاربه طبق آیه قرآن حکم خاص 

 ) نه اثبات ( باعث سقوط مجازات می شود . قبل از دستگیریدر محاربه           توبه 

 باعث سقوط مجازات نمی شود)تاثیری ندارد( بعد از دستگیریتوبه                        

 

 در مورد قذف هم چون جنبه خصوصی دارد هیچ وقت توبه موثر نیست.

 

 درس نامه

 توبه



 
 

لواط ، دقیقا به قاعده اصلی رجوع می کنیم یعنی اگر مرتکب قبل  در مورد زنا ونکته : 

کند توبه از او ساقط می شود و اگر بعد از اثبات جرمش توبه کند  اثبات جرمش توبه

  توبه او اثری ندارد.

نکته مهممممممم : حال قانون جدید گفته اگر جرم زنا و لواط واقع شد در حالیکه با  

 می حد از او ساقط،  مرتکب قبل اثبات توبه کردو بوده است  اغفال یا اکراه یا عنف

 می کند. را تعزیرشود اما به جای حد قانون او 

 
 نکته : توبه تاثیزی در قصاص و دیه ندارد.

 نکته : توبه باید با دلیل و مدرک نزد قاضی صادر کننده رای احراز شود.

 تظاهر به توبه باعث لغو تخفیف اعمال شده می شود.

 

 توبه در تعزیرات :
 .باعث سقوط مجازات می شود 8و  7و  6توبه در تعزیرات 

 ارد.د مقام قضایی اختیار تخفیفاما  باعث سقوط نیستتوبه در سایر درجات تعزیرات 

 است. مانع پذیرش توبهی در جرایم تعزیر تکرارنکته :  

 .اسقاط نیستبا توبه قابل  تعزیرات منصوص شرعینکته : 

مجازات اعمال شده یا مجازات ساقط شده می شود اما  لغوباعث  تظاهر به توبهنکته : 

 میشود. باعث تعیین حداکثر مجازات تعزیریدر تعزیرات 

 نکته : توبه باید توسط قاضی احراز شود.

یا  دادسرابه  قبل از قطعیت حکممرتکب می تواند دالیل و مدارک خود را تا  نکته :

 .دارایه ده دادگاه

: اگر دادستان مخالف بود با سقوط یا تخفیف مجازات توسط توبه ، می تواند به  نکته

 مراجع تجدید نظر شکایت کند.

 نکته : مهلت ارایه توبه : قبل از قطعیت حکم



 
 

نکته : توبه در سرقت حدی حین اجرای حبس ابد ،با مصلحت اندیشی رهبری و عفو ، 

 مرتکب را می توانند از حبس آزاد کنند.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

 توبه عبارت است از بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا .0

احراز تحقق توبه با قاضی است و تفاوت نمی کند ابراز  توبه نزد قاضی باشد یا  .2

 نباشد.

اصل بر آن است که هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و  در جرایم حدی .3

 ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شود ، حد از او ساقط میگردد.

قذف و محاربه استثنای از این قاعده هستند و در محاربه معیار سقوط حد ،  .4

 دستگیری مرتکب است.

ه باشد دادگاه می در جرم حدی جز قذف ، در صورتی که جرم با اقرار ثابت شد .1

 تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری تقاضا کند.

 توضیح مواد قانونی توبه

 از قبل متهم گاه هر محاربه و قذف استثناء به حد موجب جرائم در_ 00 4ماده

 او از حد شود، محرز قاضي براي او اصالح و ندامت و كند توبه جرم اثبات

 صورت در باشد، شده ثابت اقرار با فوق جرائم اگر همچنین .گرددمي ساقط

 رئیس وسیلهبه را مجرم عفو تواندمي دادگاه جرم، اثبات از پس مرتكب توبه

 .نماید درخواست رهبري مقام از قضائیه قوه

 خواهد حد سقوط موجب او بر تسلط یا دستگیري از قبل محارب توبه_ 0تبصره

 .بود

 انجام دیدهبزه اغفال با یا و اكراه عنف، به جرم هرگاه لواط و زنا در_ 2تبصره

 تعزیري شالق یا حبس به مجازات، سقوط و توبه درصورت مرتكب باشد، شده

 .شد خواهد محكوم آنها دو هر یا شش درجه



 
 

اگر مرتکب به عنف ، اکراه یا اغفال مرتکب زنا یا لواط شود در صورت پذیرش  .6

ویا هر دو  6توبه و سقوط مجازات حدی ، به حبس یا شالق تعزیری درجه 

 مجازات محکوم می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات : 

در صورتی که قاضی ندامت و اصالح مرتکب را احراز  8و  7و 6تعزیرات در  .0

کند مجازات ساقط می شود و در سایر تعزیرات قاضی می تواند مقررات راجع 

 به تخفیف را اعمال کند.

در رابطه با این ماده به نظر می رسد در صورت احراز توبه مرتکب چه قبل از  .2

با اقرار ثابت شده باشد چه با سایر ادله ،  اثبات جرم چه پس از ان باشد چه جرم

حسب مورد مجازات ساقط می شود یا قاضی دادگاه می تواند مقررات راجع به 

 تخفیف را اعمال کند.

اعمال می مقررات توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیزی بر آنها  .3

 شود جاری نمیگردد.

 

 

 

 چنانچه هشت و هفت شش، درجه تعزیري جرائم در_  005ماده

 شود، محرز قاضي براي او اصالح و ندامت و نماید توبه مرتكب

 تواندمي دادگاه تعزیر موجب جرائم سایر در. شودمي ساقط مجازات

 .نماید اعمال را مجازات تخفیف به راجع مقررات

 تكرار مقررات كه كساني درباره توبه به راجع مقررات_ 0 تبصره

 .گرددنمي جاري شود،مي اعمال آنها مورد در تعزیري جرائم

 و( 7) ماده( 2) بند همچنین و ماده این مقررات اطالق_ 2 تبصره

 ،(44) ،(59) ،(58) ،(27) مواد و( 8) ماده( 2) و( 0) بندهاي

 شرعي منصوص تعزیرات شامل( 014) و( 92) ،(90) ،(45)

 .شودنمي

 .گرددنمي ساقط توبه با و محاربه قذف حد و قصاص دیه،_ 006 ماده



 
 

 

 نکات : 

توبه در جرایم حق اللهی و تحت شرایطی موجب سقوط مجازات می شود بنابرایندر .0

جرایم حق الناسی و انجا که حقوق شاکی خصوصی در میان است قابل اعمال نیست و 

 دیات و قصاص و قذف همگی واجد این ویژگی هستند.

این ماده گفته که حد محاربه با توبه ساقط نمی شود ولی .درست است که قانونگذار در 2

توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط  004ماده  0باید دقت داشت که به موجب تبصره 

او موجب سقوط حد است.به عالوه در صورتی که جرم محاربه با اقرار ثابت شده باشد 

عفو مجرم را توسط رییس در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم ، دادگاه می تواند 

 قوه قضاییه از مقام رهبری بخواهد.

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

توبه نیازمند حالت روحی و روانی است بنابراین قاضی نباید به صرف جاری   .0

 شدن لفظ توبه به زبان مرتکب حکم به سقوط مجازات دهد.

احراز توبه و اصالح و مرتکب شامل همه ی مجازات هایی می گردد که توبه در  .2

 انها موثر است.

 

 

 

 

 نکات : 

 مهلت ارایه مدارک توبه : قبل قطعیت حکم .0

 گردد،مي مجازات تخفیف یا سقوط موجب مرتكب توبه كه مواردي در_ 007 دهام

. شودنمي اكتفا مرتكب ادعاء به و گردد احراز باید وي ندامت و اصالح توبه،

 توبه به تظاهر مرتكب كه شود ثابت توبه، به راجع مقررات اعمال از پس چنانچه

 اجراء مجازات و شده ملغي شده گرفته درنظر تخفیفات و مجازات سقوط است كرده

 حداكثر به مرتكب باشد تعزیر نوع ازمجازات چنانچه مورد دراین. گرددمي

 .شودمي محكوم تعزیري مجازات

 حسب را خود توبه به مربوط ادله حكم، قطعیت از قبل تا تواندمي متهم_ 008 ماده

 .نماید ارائه رسیدگي یا تعقیب مقام به مورد



 
 

 مقامی که باید مدارک را به او بدهیم : دادگاه یا دادسرا .2

 

 

 

 

 

 

 .نیست مجازات تخفیف یا سقوط مانع دادستان اعتراض:  نکته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتجدیدنظ مرجع به تواندمي باشد، مجازات تخفیف یا سقوط مخالف دادستان چنانچه_ 001 ماده

 .كند اعتراض

 



 
 

 .نکته : اعتراض دادست

 

 

 

 ششمین مورد از موارد ساقط کننده مجازات کیفری اعمال قاعده درا می باشد.

 حدیث نبوی  ) تدرا الحدود بالشبهات ( می باشد.نکته : مهمترین دلیل اعمال قاعده درا 

حدود و قصاص وتعزیرات و عده درا را در همه جرم های مستوجب نکته : قانون قا

 دیات پذیرفته است.

 

 

 .وقوع جرم0: همین که شبهه و تردید کنیم در   قاعده درا در حدود 

 .شرایط وقوع جرم2                                                               

 ط مسیولیت کیفری.شرای3                                                               

       .محاربه0جرم      4ساقط می شود جز در حد 

 افساد فی االرض.2                                           

 سرقت.3                                           

 قذف.4                                           

 ، حد ساقط میو به صرف ایجاد شبهه  به دنبال دلیل نمیگردیمدر شبهه در حدود نکته : 

 شود.

 

 جرم وقوع.0         درشبهه و تردید کنیم . 0: هرگاه رات قاعده درا در تعزی

          جرم وقوع شرایط.2                                                                      

 کیفری مسیولیت شرایط.3                                                                     

و پیدا نکردیم )برعکس حدود که دلیل نمی خواهد ( ، با دنبال دلیل گشتیم  . 2 و      

 اعمال قاعده درا باعث سقوط مجازات می شود.

 

 درس نامه

 قاعده درا



 
 

                                    

 

 نکات :

 .مهم ترین دلیل اعمال قاعده درا ، حدیث نبوی تدرا الحدود بالشبهات است.0

.قاعده درا عام است و به دلیل عموم ) الحدود (قصاص و تعزیرات را نیز در بر می 2

گیرد.از سوی دیگر استفاده از لفظ مطلق جرم بدون آنکه مخصصی بدان زده شده باشد ، 

 ما را بدین تفسیر رهنمون می کند. 

.حصول شبهه در شروط تحقق سرقت موجب حد ، می تواند موجب منتفی شدن حد 3

ل اص دست و گاهی تبدیل سرقت حدی به سرقت تعزیری شود البته به شرط انکه قطع

سرقت با اقرار یا شهادت شهود به اثبات رسیده باشد.در همین حال ، حصول شبهه برای 

مقام قضایی در تحقق ارکان سرقت یا شبهه برای متهم از لحاظ مالکیت مال مسروق و یا 

صدور حکم حد قطع دست و حتی تعزیر را  ماذون بودن متصرف مال از سوی مالک،

 منتفی می کند.

 .مطابق ماده ، قاعده درا در موارد زیر اعمال خواهد شد :4

الف ( شبهه در نفس وقوع جرم : مثال در جرم حدی زنا ، برای قاضی در رابطه با 

 اینکه جماع با آلت تناسلی مرد صورت گرفته یا خیر شبهه حاصل گردد.

از شرایط وقوع جرم : به عنوان مثال رکن اصلی سرقت ربودن  ب( شبهه در برخی

است ، بنابراین اگر در این خصوص قاضی با شبهه مواجه شود ، مشروط به تحقق سایر 

 شرایط ، محل اعمال قاعده درا خواهد بود.

ج( شبهه در شرایط مسیولیت کیفری : برای مثال در خصوص جنون ادواری ، قاضی 

 ون مرتکب حین ارتکاب جرم با تردید مواجه می  گردد.پیرامون عقل یا جن

 

 

 

 

شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل  .اصوال در حدود صرف وجود0نکات : 

باعث می شود حسب مورد جرم یا شرایط آن ثابت نشود مگر در محاربه ،افساد فی 

 االرض ، سرقت و قذف

 ای شبهه مورد كیفري مسؤولیت شرایط از هریك یا و آن شرایط از برخي یا جرم وقوع هرگاه_ 021 ماده

 .شد نخواهد ثابت مذكور شرط یا جرم مورد حسب نشود یافت آن نفي بر دلیلي و گیرد قرار تردید

 وجود صرف به قذف، و سرقت االرض، في افساد محاربه، استثناء به حد موجب جرائم در_ 020 ماده

 .شد نخواهد ثابت مذكور شرط یا جرم مورد حسب دلیل تحصیل به نیاز بدون و تردید یا شبهه

 



 
 

.در سایر مجازات ها اعم از قصاص ، دیات و تعزیرات، صرف وجود شبهه و تردید 2

تی به دنبال دلیل بود و باعث سقوط مجازات و عدم اثبات جرم و شرط نمی گرددو بایس

 صرفا در صورت عدم وجود دلیل مخالف شبهه و تردید ، قاعده درا جاری می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمات تهیه.2 جرم ارتکاب قصد مرحله.0 از عبارتندتام  جرم ارتکاب مراحل. 

 تام جرم یا جرم اجرای.4 اجرا به شروع.3

 

:رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده است شروع به جرم تعریف 

 ، ولی به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه منتهی نشده است.

 :  شرایط و احکام تشکیل دهنده شروع به جرم

 ( لزوم قصد مجرمانه :  0

 باید قبل از ارتکاب جرم ، حتما قصد قبلی باشد.

، فرض شروع و جرایم ناشی از تخلف از نظامات دولتی  نکته : در جرایم غیر عمدی 

 به جرم منتفی است.

نکته : گاهی صرف داشتن قصد مجرمانه به صورت مستقل جرم انگاری شده است مثل 

 تهدید به قتل.

 (آغاز عملیات اجرایی : 2

 مادی کند. شخص باید وارد عنصر مادی شده ، و باید شروع به اجرای عنصر

نکته : برای اینکه عنصر مادی شروع به جرم ، شروع به اجراست ، لذا در جرایمی که 

عنصر مادی آنها ترک فعل است شروع به جرم قابل تصور نیست.مثال شروع به ترک 

 انفاق نداریم.

 درس نامه

 شروع به جرم



 
 

نکته : حواسمان باشد آغاز عملیات اجرایی را با تهیه مقدمات یکی نگیریم.از کجا بین 

 و تفکیک قایل شویم ؟؟؟این د

عامل خارجی را حذف می کنیم ، نتیجه حاصل شد شروع به جرم است و اگر نتیجه 

 حاصل نشد ، شرو به جرم نیست.

 مثال مثال سارق ، مال مسروقه را برداشته ولی هنوز نقل مکان نکرده است.

این معنا نکته : تهیه مقدمات اصوال قابل مجازات نیست چون تهیه مقدمات همیشه به 

نیست که شخص نیت مجرمانه داشته است منتهی در بعضی موارد قانون گذار تهیه 

مقدمات را به عنوان جرم مستقلی قابل مجازات دانسته است مانند ساختن کلید برای 

 ارتکاب جرم.

 ( وجود عامل خارجی : 3

پلیس و  عدم وقوع جرم باید ناشی از وجود مانع خارجی باشد مثال شنیدن صدای ماشین

 فرار سارق از خانه بدون مال مسروقه.

 (فقدان انصراف ارادی : 4

 نکته مهم : انصراف ارادی ، مانع از تحقق شروع به جرم است.

نکته : اگر شخص وارد عملیات اجرایی شد و قصد مجرمانه داشت  و مانع خارجی آمد 

، اما اگر همان  ولی انصراف ارادی کرد ، در قالب شروع به جرم قابل مجازات نیست

 میزان رفتارش عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد بابت آن عمل قابل مجازات است.

 

نکته :  اعمالی که فقط مقدمه جرم اند یعنی ارتباط مستقیمی با جرم ندارند ، در قالب 

 شروع به جرم مجازات نمی شوند.

شده است ، مثال نکته : گاهی اوقات شروع به جرم ، به صورت مستقل جرم انگاری 

 اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور هر چند به قاچاق نینجامد.

 

 

 

 

 

این است  12نکته مهم : از جمله تغییرات مهم ق 

که دامنه شروع به جرم را بسیار گسترده کرده 

 است و برای اکثر جرایم شروع به جرم داریم.



 
 

م متصور است مثال جعل جرم مطلق  است و نکته : در جرم مطلق هم شروع به جر

 شروع به جرم برای ان داریم.

 نظریه عینی پذیرفته شده است. استدالل  نکته : در حقوق ایران برای شروع به جرم

 

نکته : شروع به جرم هنگامی باعث اجرای مجازات بر فرد می شودکه در قانونبرای 

اشد. پس اصل قانونی بودن جرایم و شروع به ان ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده ب

 مجازاتها برای شروع به جرم هم قابل تصور است.

 نکته : جرم عقیم و محال را تعریف می کنیم و تفاوت آن را با شروع به جرم می گوییم : 

: جرمی که امکان وقوع جرم همیشه هست ولی به علتی نتیجه واقع نمی شود  جرم عقیم

وجود دارد ولی علت دیگر می اید و نمی گذارد موضوع ، یعنی موضوع برای جرم 

 واقع شود.مثال الف به ج تیر اندازی می کند اما تیر به خطا می رود.

:جرمی که امکان وقوع آن وجود ندارد یعنی اصال موضوعی وجود ندارد  جرم محال

 که جرم بخواهد بر روی ان واقع شود مثل شلیک به انسان مرده به قصد قتل.

 :  شروع به جرم و جرم عقیم و محال تفاوت

در شروع به جرم عملیات اجرایی به پایان نمیرسد ولی در جرم محال و عقیم ، عملیات 

 اجرایی به پایان می رسد ولی در هیچکدام نتیجه واقع نمی شود.

گفته : هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم دارد اما  22در تبصره ماده 

 است. در حکم شروع به جرمه جهات مادی ، جرم واقع نشود ، ان عمل اگر ب

اند که قانونگذار انها را  همان جرم عقیم و محالپس منظور در حکم شروع به جرم ، 

در حکم شروع به جرم محسوب کرده است و مجازات شروع به جرم را بر انها بار 

 کرده است.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

جرم متصور است و مجازات شروع به جرم آنها چقدر برای چه جرم هایی ، شروع به 

 است ؟؟؟؟؟؟؟

 

 تعزیری حبسدایم و  ) دقت به حبس کنید( حبسسلب حیات ، برای جرم مستوجب 

 است. 4درجه  حبس، شروع به جرم داریم و مجازاتش  3و  2و0

 

 4درجه حبس )دقت به حبس کنید( عضو و  قطع )نه قصاص(برای جرم مستوجب .2

 است . 1درجه  حبسشروع به جرم داریم و مجازات شروع به ان 

 

)دقت به  حبس)نه تعزیری( و جرم مستوجب  حدیشالق برای جرم مستوجب .3

درجه  حبسشروع به جرم داریم و مجازات شروع به جرم ان ،  1حبس کنید ( درجه 

 است. 6یا جزای نقدی درجه   6یا شالق تعزیری درجه   6

 

 

به عنوان شروع به جرم جرم انگاری  12موارد حصری که در سایر قوانین قبل از سال 

 شده اند : 

 شروع به جعل 
 شروع به ارتشا 
 شروع به قتل عمد 
 شروع به آدم ربایی 
 شروع به احراق 
 شروع به تخریب تاسیسات عمومی 
 شروع به کالهبرداری 
 شروع به اسید پاشی 
 شروع به صید جانوران وحشی 
  به قاچاق انسانشروع 



 
 

 شروع به جرایم تعزیری در قانون نیروهای مسلح 

 

 

 شروع به برخی موارد سرقت تعزیری 
 گانه 1.شروع به سرقت مقرون به شرایط 0

 .شروع به سرقت مقرون به ازار مسلحانه2

 .شروع به راهزنی3

 .شروع به سرقت گروهی مسلحانه در شب4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

توضیح مواد قانونی شروع 

 به جرم

 از خارج عامل واسطه به لكن نماید آن اجراء به شروع و كردهجرمي ارتكاب قصد هركس_ 022 ماده

 و محكوم جرم همان مجازات به باشد جرم گرفته انجام اقدامات چنانچه بماند، معلق قصدش او اراده

 :شودمي مجازات زیر شرح به صورت این درغیر

 هب است سه تا یك درجه تعزیريحبس یا دائم حبس حیات، سلب آنها قانوني مجازات كهجرائمي در_ 0

 چهار، درجه تعزیريحبس

 تعزیريحبس به است چهار درجه تعزیريحبس یا عضو قطع آنها قانوني مجازات كهجرائمي در_ 2

 پنج، درجه

 ای تعزیريحبس به است پنج درجه تعزیريحبس یا حدي شالق آنها قانوني مجازات كهجرائمي در_ 3

 شش، درجه نقدي جزاي یا شالق

 از بمرتك كه مادي جهات به لكن داشته، جرم ارتكاب با مستقیم ارتباط ارتكابي رفتار هرگاه_ تبصره

 .است جرم به شروع حكم در شده انجام اقدام باشد، ممكنغیر جرم وقوع بوده اطالعبي آنها



 
 

.شروع 3.تهیه مقدمات 2.مرحله قصد ارتکاب جرم 0.مراحل ارتکاب جرم عبارتند از 0

 .اجرای جرم یا جرم تام4به اجرا 

.مقررات جزایی شامل کسانی که تنها در مرحله اندیشیدن یا فکر ارتکاب جرم اند اجرا 2

نمی شود مگر در موارد استثنایی مثال اندیشه قاچاق طال بر اساس رای وحدت رویه سال 

 ...یا تهدید به قتل و . 0331

.در مرحله تهیه مقدمات بزهکار از مرحله ی قصد و تصمیم خارج شده و برای 3

 نزدیک شدن به مقصود ارتکاب جرم ، مقدمات کار را فراهم می کند

.مرحله تهیه مقدمات اصوال قابل مجازات نیست  و استثنا ان ساختن کلید برای ارتکاب 4

 .جرم است که مستقال جرم قلمداد می شود

ت اجرایی اعمالی هستند که فی نفسه جرم از انها ترکیب می یابد.بنابراین عملی . عملیا1

که از مرتکب صادر شده است باید با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا ان عمل 

 را بتوان شروع به اجرا محسوب کرد.

عبارتست از رفتاری که به منظور عملی کردن  022.شروع به جرم بر اساس ماده 6

د مجرمانه انجام شده است لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر قص

 منتهی نشده است.

در جرایم غیر عمدی و جرایم ناشی از تخلف از نظامات دولتی فرض شروع به جرم  .7

 قابل تصور نیست.

.تنها عملیاتی که ارتباط مستقیم و بی واسطه با وقوع جرم دارد در قالب عملیات 8

 اجرایی و شروع به جرم قرار می گیرد و قابل مجازات است.

 .قانونگذار نظریه عینی را در رابطه با شروع به جرم پذبرفته است.1

 انصراف ارادی مانع تحقق شروع به جرم است..01

.اصل قانونی بودن جرایم و مجازات بر تاسیس حقوقی شروع به جرم نیط حاکم 00

رای شروع به جرمی در قانون مجازات تعیین نشده است است.بنابراین در مواردی که ب

است اعمال مجازات وجاهت  قانونی  8تا  6مثل جرایمی که مجازات قانونی انها درجه 

 ندارد.

 .نهادهای مشابه با شروع به جرم :02

جرم محال : جرمی که موضوع آن منتفی ست مانند کشتن انسان مرده و گاه وسایلی که 

ه کار می رود طوری است که انجام جرم را ذاتا غیر ممکن می کند برای ارتاب جرم ب

مثل زمانی که شخص به جای ریختن سیاه نور در غذای دیگری از ماده غیر کشنده 



 
 

امده  022دیگری استفاده می کند. با توجه به این تعریف حکمی که در تبصره ماده 

 کم شروع به جرم می داند.منطبق با جرم محال هم می باشد که قانونگذار ان را در ح

جرم واقع نمی شود  جرم عقیم : جرمی که موضوع ان منتفی نیست ولی به علتی خارجی

شامل جرم  022در تیر اندازی و نکشتن فرد مورد نظر...حکم تبصره ماده  مثل خطا

 جرم عقیم را نیز در حکم شروع به جرم می داند. عقیم نیز می شود

تا  0 است نه تعزیر 1تا  0حبس تعزیری .ضابطه تعیین مجازات در شروع به جرم 03

است مشمول ماده اند نه جرایمی که با  1تا  0...جرایمی که با حبس تعزیری درجه 1

 مواجه اند. 1تا  0تعزیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات : 

انصراف ارادی تنها باعث می شود عمل شروع به جرم تلقی نشود در نتیجه ممکن است 

عمل شخص تا همین مرحله ، عنوان مجرمانه مستقلی داشته باشد مثل وضعیتی که 

شخص شروع به اجرای قتل عمدی از طریق سالح نماید و به میل خود ان را ترک کند 

اما تحت عنوان کجرمانه حمل سالح غیرمجاز اقدام این شخص شروع به جرم نیست 

 قرار دارد.

 

 

 

 

 

 ارتباط و بوده جرم مقدمه فقط كه اقداماتي و عملیات یا و جرم ارتكاب قصد مجرد_ 023 ماده

 .نیست مجازات قابل حیث این از و نبوده جرم به شروع باشد، نداشته جرم وقوع با مستقیم

 منظور جرم به شروع اتهام به كند ترك را آن خود اراده به كردهجرمي به شروع كه كسي هرگاه_ 024 ماده

 .شودمي محكوم آن مجازات به باشد جرم شده مرتكب كه رفتاري مقدار اگرهمان لكن شود،نمي تعقیب



 
 

 

 

 .مباشرت0                                                                               

 .تسبیب2                                                                               

 .شرکت3. فاعل مادی   0                                                            

 .فاعل معنوی2.فاعل جرم    0                                          

 فتار مجرمانه     انواع مبادرت در ر

 .معاون جرم 2                                          

 

 

 فاعل مادی جرم : کسی که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام می دهد.

 

مرتکب می شود یعنی کسی که « توسط دیگری »فاعل معنوی جرم : کسی که جرم را 

ر ارتکاب ان مداخله کند واقع می شازد و در با داشتن اقتدار جرم را بی انکه مادتا د

واقع مغز اندیشیده جرم است.مثال الف به دو نفر دستور میدهد بچه ای را بربایند یا 

شخصی به پزشک می گوید برای معافیت از سربازی برایش گواهی جعل کند....گاها 

 مباشر معنوی را در حد مباشر مادی قابل مجازات دانسته اند.

 

شر جرم : کسی است که جرم را عمال ، مستقیما ، به تنهایی انجام میدهد مثال تعریف مبا

 حسن میرود سرقت و کاالیی را می رباید.

 

تعریف مسبب جرم : وقتی شخصی خود مستقیما مرتکب جرم نمی شود بلکه سبب آن را 

ایجاد می کند به طوری که اگر آن شخص نبود جنایت حاصل نمی شد مثال حسن چاهی 

 کند و الف در ان می افتد و می میرد.می 

 

 در اجتماع سبب و مباشر :

 سه حالت متصور است :

 درس نامه

 شرکت در جرم



 
 

 .اقوی بودن مباشر از سبب : مباشر ضامن است0

.اقوی بودن سبب از مباشر ، سبب مسیول است مثال مباشر بی اختیار بوده یا جاهل یا 2

 است.سبب ضامن ن یا شی و .....که صد درصد صغیر غیر ممیز یا مجنون یا حیوا

 .مهممممم : تساوی سبب و مباشر : هر دو به طور مساوی ضامن  اند.3

 

 

: همکاری دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرایم خاص به شرکت در جرم  تعریف 

 طوری که فعل هر یک سبب وقوع جرم باشد.

 

 

 برای تحقق شرکت در جرم سه شرط باید باشد :

 جرم.مداخله در عملیات اجرایی 0

 .منتسب بودن عمل به همه ی شرکا2

 در تحقق عنصر مادی ) نه معنوی ( جرم ) وحدت قصد ( .علم و عمد3

نکته مهم : شرکا در عنصر معنوی جرم مستقل هستند ولی در عنصر مادی جرم 

 مشترکند و جرم مستند به همه ی آنهاست.

جرایم غیر عمدی در  نکته : شرکت در جرم در جرایم عمدی و غیرعمدی متصور است.

دیواری را بر سر الف خراب می کنند و مانند اینکه عده ای کارگر به دلیل بی احتیاطی 

 او می میرد .حال این کارگران شریک در قتل غیر عمدی اند.

 نکته : شرکت در جرم در شروع به جرم هم متصور است.

ازی به وحدت قصد نکته : در مبحث شرکت در جرم نیازی به تبانی نداریم و الزاما نی

نیست مثال حسن قصد کشتن الف دارد و به سر او تیری میزند ، نادر می خواهد اهویی 

را شکار کند اما تیرش به خطا میرود و به قلب الف می خورد.پزشک قانونی تشخیص 

 دو شریک میدهد که سلب حیات الف توسط شلیک به سر و قلب صورت گرفته پس هر

 واحدی داشته باشند البته یکی به عمد و دیگری به غیر عمد.ون انکه قصد جرم اند بد

نکته : شرکت در جرم ، در جرایم نشی از ترک فعل هم قابل تصور است مثال دو نفر 

انسانی را مصدوم بر روی زمین می بینند و به او کمک نمی کنند و رد می شوند که 

 طبق قانون خودداری از کمک به مصدومین شریک در جرم اند.



 
 

نکته : مسیولیت کیفری شریک در جرم کامال شخصی است و به هیچ نحو به مسیولیت 

کیفری شرکای دیگر ربطی ندارد پس هر شریک جرم می تواند به تنهایی مورد تعقیب 

قرار بگیرد.مثال اگر پدری با برادر خود اموال فرزند خودش را سرقت کند اگرچه خود 

احراز سایر شرایط سرقت حدی محکوم به حد از حد سرقت معاف است اما برادرش با 

یا مثال ممکن است یک شریک به دلیل صغر از مسیولیت کیفری معاف شود اما می شود.

 دیگر شریک همه ی شرایط مسیولیت کیفری را داشته باشد و معاف  نشود.

نکته : اگر چند نفر در جرمی شریک باشند کیفیات مخففه و مشدده برای هر مجرمی با 

به موقعیت حقوقی و خصوصیات روانی و خانوادگی و شخصی جداگانه در نظر  توجه

 گرفته می شود و بر مجازات شرکای دیگر تاثیری ندارد.

نکته : در شرکت در جرم  وحدت قصد مجرمانه  در عملیات اجرایی الزم است ) نه 

ر .بنابراین اگ معنوی (  حال این وحدت قصد باید مقدم یا متقارن با عملیات مجرمانه باشد

سارق پس از ارتکاب سرقت تقاضای اخفای اموال مسروقه نماید و شخص اخیر با علم 

به مسروقه بودن اموال را بپذیرد شریک در سرقت نیست بلکه واجد عنوان مجرمانه 

 مستقل یعنی اخفای اموال مسروقه می باشد.

 

ان هستند و قوانین نیستند و مشمول تبصره  021نکته : قصاص و دیات مشمول ماده 

 برای جرایم تعزیری است. 021خاص خود را دارند و ماده 

 در برخی از حدود مثل قذف و شرب خمر مسارکت مفهمومی ندارد.

در برخی حدود مثل سرقت و محاربه و افساد فی االرض و قوادی ، شرکت در جرم 

اظ شرکت در جرم نیست و هر یک از مرتکبین ممکن است اما تابع مقرره خاصی از لح

 به عنوان شریک در جرم قابل مجازات خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد قانونی شرکت در جرم

 و کند مشارکتجرمي اجرائي عملیات در دیگر اشخاص یا شخص با كس هر_ 021 ماده

 اشدب کافي جرم وقوع براي تنهایي به یک هر رفتار خواه باشد آنها همه رفتار به مستند جرم،

 و محسوب جرم در شریک متفاوت، خواه باشد مساوي آنان کار اثر خواه و نباشد خواه

 چنانچه نیز غیرعمدي جرائم مورد در. بود خواهد جرم آن مستقل فاعل مجازات او مجازات

 هر مجازات و محسوب جرم در شریک مقصرین باشد نفر چند یا دو تقصیر به مستند جرم،

 . است جرم آن مستقل فاعل مجازات آنان، از یک

 رعایت با جنایت در شرکت مورد در دیات و قصاص حدود، مجازات اعمال_ تبصره

 .گیردمي انجام قانون این چهارم و سوم دوم، کتاب مقررات



 
 

 نکات :

.شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطالق می شود که شخصا اعمال مادی 0

این جهت که جرم را به همراهی افراد تشکیل دهنده ی جرم را انجام می دهد اما از 

 دیگر انجام می دهد او را شریک می دانند مانند اینکه دو نفر با هم سرقت کنند.

.مسیولیت کیفری شریک در جرم کامال شخصی است و به هیچ وجه ربطی به 2

 مسیولیت کیفری شرکا دیگر ندارد.

یفری که علیه شرکای وی .مجازاتی که علیه شزیکی اعمال می شود کامال مستقل از ک3

قابل اعمال است می باشد.بدین ترتیب که کیفیات مشدده و مخففه برای هر شریک جدا از 

 سایر شرکا قابل اعمال است.

شرایط تشکیل دهنده شرکت در جرم عبارتند از ، وحدت قصد در عملیات اجرایی جرم 4

 ، انجام عملیات اجرایی جرم ، استناد جرم به همه شرکا

و عمد باید در هنگام ارتکاب جرم موجود باشد تا شخص شزیک تلقی شود و  .علم1

 چنانچه پس از خاتمه جرم باشد ممکن است جرم خاص باشد .

 .شرکت جرم در جرایم عمدی و غیر عمدی متصور است.6

 

 

 

 

 

نداشته بلکه از : کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی جرم دخالت تعریف 

طریق تحریک ، ترغیب ، تطمیع و...در ارتکاب جرم همکاری می کند به عبارتی 

 معاونت یعنی مداخله در ارتکاب جرم بدون دخالت در عنصر مادی جرم.

 شرایط الزم برای تحقق معاونت :

 :  .جرم بودن فعل اصلی0

مجازات باشد و این معاون زمانی قابل مجازات است که عمل مباشر جرم بوده و قابل 

همان استعاره ای یا عاریه ای بودن معاونت است و لذا در مواردی که عمل مباشر جرم 

مانند اینکه عمل مباشر مشمول علل موجهه قرار  نباشد عمل معاون قابل مجازات نیست.

 درس نامه

 معاونت در جرم 



 
 

گیرد یا عمل مباشر شامل عفو عمومی ) نه خصوصی ( شود یا خودکشی که اصال جرم 

 ن داشته باشیم.نیست که معاو

نکته : معاونت در خودکشی اگر از طریق رایانه صورت گیرد استثنایا جرایم رایانه ای 

این عمل را جرم دانسته است.پس معاونت در خودکشی جرم نیست مگر در جرایم رایانه 

 ای.

 .لزوم فعل مثبت : 2

 معاونت صرفا از طریق فعل واقع می شود .پس معاونت با ترک فعل نداریم

مباشر جرم فعل مجرمانه را انجام داده باشد یا شروع به اجرای آن کرده .3

 باشد.

مثال الف ج را تشویق می کند که ب را بکشد ، ج ، ب را نمی کشد پس الف هم معاون 

 در جرم نیست.

 نکته : جرم شروع به معاونت نداریم

 اما معاونت در شروع به جرم داریم.

 باشد. موثر .عمل معاون باید در وقوع جرم4

 

 .ضرورت تقارن یا تقدم انجام عمل معاون با عمل فاعل :1

 مگر در دو فرض استثنایی :

کرده اند نیازی به این بند نداریم مثال مباشر میگوید تبانی .وقتی معاون و مباشر با هم 0

من سرقت می کنم و تو پشت خیابان با وانت بایست تا فرار کنیم که اینجا تسهیا 

 می گیرد. دارد صورت

حسن ) : منصور ملک حسن را انتقال می دهد بدون اجازه او. بعد  انتقال مال غیر.2

 ماه نرود شکایت کند می شود معاون جرم. 0مالک( می فهمد اگر ظرف 

 ..بین عمل معاون و مباشر وحدت قصد وجود داشته باشد6

و الزاما نیاز به  دقت کنید معاون و مباشر باید قصد ارتکاب یک جرم را داشته باشند

 تبانی نداریم ، پس در بحث معاونت هم نیاز به تبانی نیست الزاما.

نکته : اگر فاعل اصلی جرم ، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود ، 

معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.مثال معاون تطمیع 



 
 

ده ولی مباشر سرقت مسلحانه کرده است کرده است مباشر را در جرم سرقت سا

 در اینجا به معاون مجازات جرم مهاونت در سرقت ساده را می دهیم.

نکته مهم : با توجه به این شرایط متوجه می شویم که معاونت صرفا در جرایم عمدی 

 متصور است و در جرایم غیر عمدی معاونت نداریم .

ت مثل ساختن کلید توسط غیر سارق نکته : گاهی معاونت به عنوان جرمی خاص اس

 برای سرقت

 

 مصادیق معاونت :

 

 برانگیختن و واداشتن دیگری به ارتکاب جرم :  تحریک 
 تحریک باید مستقیم ، فردی و موثر باشد.

 گاهی تحریک ، خود جرم مستقل است مثل تحریک مردم به جنگ و کشتار.

 یعنی به رفبت اوردن و این مورد هم باید مستقیم ، فردی و موثر باشد. ترغیب : 

  تهدید : به معنی ترساندن است و مجرد خوف از کسی یا چیزی تهدید به شمار

 نمی آید.
 تهدید در هواپیما به عنوان جرم مستقل جرم انگاری شده است.

 که منحصرا  ازمندی ، نوع خاصی از ترغیب است به معنی ( : تطمیع )تحریص

 .جنبه مادی و مالی دارد

  معنای مکر و حیله است و اگر به طور پنهانی باشد : به دسیسه ، فریب و نیرنگ

آن را دسیسه می گویند و الزم نیست مستقیما در مباشر جرم موثر باشد و می 

 تواند تاثیر غیر مستقیم بگذارد.

  ه ای برای ارتکاب جرم : یعنی کسی با علم و عمد وسیلتهیه وسایل ارتکاب جرم

 توسط دیگری تهیه کند و مباشر نیز از این وسیله استفاده کند.

  یعنی طریق و روش ارتکاب جرم را با علم به قصد ارایه طرق ارتکاب جرم :

یا اینکه شخص را از نارسایی و دشواری شیوه ای که در  مرتکب ارایه دهیم

 ارتکاب جرم برگزیده است با خبر کنیم.

  یعنی شخص عامدا و عالما ارتکاب جرم را تسهیل کند مثال : تسهیل وقوع جرم

زن حامل خور را در اختیار پزشک قرار دهد برای سقط جنین ، معاون در جرم 

 سقط جنین می شود و پزشک مباشر است.

 

 



 
 

.یعنی مثال بگوییم حسن ، مریم را معاونت در معاونت نداریمنکته : در حقوق ایران ، 

کرده که مریم علی را برای کشتن الف تشویق کند.اینجا حسن معاون در معاون  تطمیع

 است که حقوق ایران همچنین جرمی را نپذیرفته است.

 

نکته : معاونت با ترک فعل نداریم ، اما در جرایم ترک فعلی معاونت داریم مثال معاونت 

 در ترک انفاق قابل تصور است.

 

 مجازات های معاونت : 

  حبس ابد0جرم مستوجب  معاونت در  برای. 

                  .سلب حیات2                                                 

                                      

 

   سرقت حدی0برای معاونت در جرم مستوجب. 

 .قطع عمدی عضو )منظور قصاص عضو(2                                               

 

  : شالق تعزیریبرای معاونت در جرم مستوجب شالق حدی 

 

  برای معاونت در جرایم مستوجب تعزیر:  هر چه به مباشر دادیم یک تا دو درجه

 دهیم فقط با درجه پایینتر ( ) پس ی ک مدل میپایینتر به معاون می دهیم.

 برای معاونت در جرم مستوجب مصادره اموال :  .0سه استثنا بر این قاعده 

 برای معاونت در جرم مستوجب انفصال دایم :.2                                  

 جرم مستوجب انتشار محکومیت :برای معاونت در .3                                  

 

نکته : اگر جانی علیه نفس یا عضو به هر علت قصاص نشد ، می بینیم چه تعزیری به او 

 دادند ، بعد هر چه به جانی دادند یک تا دو درجه پایین تر را به معاون جنایت می دهیم.

 

 3و  2 حبس

 6و  1حبس 

 4جزای نقدی 

 6جزای نقدی 

 7جزای نقدی 



 
 

 : 028فرض بسیار مهم در ماده  2

ساله (  در ارتکاب جرم از شخص نابالغ  31)مثال فرد : فرضی است که بالغ  0فرض 

ساله ( استفاده میکند، چون در اینجا نابالغ در حکم وسیله است،  4) مثال دختر غیر ممیز

 )محسوب شده و مجازاتش تشدید می شود به حداکثر مجازات قانونی همان جرم. بالغ مباشر

 اشر(پس اگر مرتکب صغیر غیر ممیز بود ، بالغ میشود مب

ساله ( در ارتکاب جرم از شخص نابالغ  31: فرضی است که بالغ ) مثال فرد  2فرض 

در جرم محسوب محسوب  اینجا بالغ معاونساله( استفاده می کند ، در  8) مثال دختر  ممیز

می شود و خود صغیر ممیز مباشر به حساب می اید اما به معاون حداکثر مجازات معاونت 

 )پس اگر مرتکب صغیر ممیز بود ، بالغ می شود معاون (.را می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات : 

داشته باشد .معاون جرم کسی است که بدون انکه خودش در عنصر مادی جرم دخالت 0

 با رفتار خود عمدا وقوع جرم را تسهیل می کند یا مباشر را به ارتکاب ان برانگیخته.

به علم و عمد اشاره ای نشده است اما با تصریح وحدت قصد ،  026.در بندهای 2

 لزومی به تکرار آن در بندهای ماده وجود ندارد.

 بررسی مواد معاونت

 :شوندمي محسوب جرم معاون زیر اشخاص.026ماده

 ت،قدر از استفاده سوء با یا كند جرم ارتكاب به تحریك یا تطمیع، تهدید، ترغیب، را دیگري كسهر_ 0

 .گردد جرم وقوع موجب فریب یا دسیسه

 .دهد ارائه مرتكب به را جرم ارتكاب طریقه یا كند تهیه یا بسازد را جرم ارتكاب وسایل كس هر_ 2

 .كند تسهیل را جرم وقوع كسهر_ 3

 رمج مرتکب و معاون رفتار بین زماني اقتران یا تقدم و قصد وحدت جرم، در معاونت تحقق براي_ تبصره

 به معاون شود، مرتکب بوده معاون مقصود آنچه از تر شدیدجرمي جرم، اصلي فاعل چنانچه. است شرط

 .شودمي محکوم تر خفیف جرم در معاونت مجازات



 
 

ونگذار جدید سو استفاده از .مصادیق معاونت در جرم انحصاری هستند ضمن اینکه قان3

 قدرت را از مصادیق معاونت دانسته که سابقا این وجود نداشت.

 .همه مصادیق معاونت به صورت فعل رخ می دهند .4

. به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود 1

 یا شروع به اجرای آن کند.

 .شروع به معاونت نداریم.6

حقق معاونت این است که معاونت پیش از وقوع جرم یا همزمان با وقوع جرم .شرط ت7

 استثنا را در باال ذکر کردیم. 2باشد.البته 

)در شرکت .در علل موجهه جرم ، با زوال عنصر قانونی ، معاون قابل مجازات نیست.8

 در جم نیز همینگونه است (

می شود و معاون قابل تعقیب در علل رافع مسیولیت کیفری ، مسیولیت مرتکب زایل 

 ) در شرکت در جرم نیز همینگونه است (.است .

.در صورتی که عمل اصلی جرم باشد اما مورد عفو عمومی قرار گیرد ، مجازات 1

 معاون نیز به تبع ان منتفی می شود.

. بر اساس نظام عاریه ای اصوال عمل معاون در صورتی جرم قلمداد می شود که 01

م باشد.هر چند مواردی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع رفتاری فعل مباشر جر

علی رغم اینکه معاونت باشد اما عنوان مجرمانه مستقل دارد مثل ساختن کلید برای 

 .664ارتکاب جرم ماده 

.در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ، ولی معاونت ان در خارج از کشور 00

در ایران محسوب می گردد و رسیدگی به اتهام  انجام یافته باشد جرم واقع شده

 معاون در جرم ،در صالحیت دادگاههای ایران است.

رم که مباشر ج .تحریک باید فردی و مستقیم و موثر باشد و شامل هر رفتاری می شود02

 به ارتکاب جرم کند و  محدودیتی به نوع تحریک نیست. را مصمم

 از موارد رفع مسیولیت کیفری است. .تهدیدی که در قالب اکراه در بیاید03

 .در دسیسه و فریب و نیرنگ الزم نیست که مکر و حیله مستقیم باشد .04

.چنانچه شخصی بداند دیگری قصد کشتن شخصی را دارد و موجبات قتل را فراهم 01

اورد معاون جرم است هرچند هیچگونه تبانی و ارتباطی بین انها نباشد زیرا وحدت 

 .ه الزاما تبانیقصد مهم است ن



 
 

.در صورتی که تهیه وسایل منتهی به وقوع جرمی شود ، بدون آنکه تهیه کننده علم و 06

اطالعی از این امر داشته باشد ، جرم معاونت محقق نمی شود مانند کسی که تفنگ 

 دوست خود را برای شکار قرض بگیرد ولی با آن مرتکب قتل شود.

ال در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع نشده باشد ، .در صورتی که وسایل تهیه شده عم07

 معاونت محقق نمیشود.

. دادن اطالعات مبهم و ساده برای تحقق ارایه طریق در ارتکاب جرم کافی نیست و 08

راهنمایی باید با صراحت و با اگاهی از ماهیت عمل مجرمانه به عمل ِآد و بدسین 

نشان دادن راههای ورود و خروج وسیله موجبات اجرای جرم فراهم شود.مانند 

 یک موسسه به قصد سرقت.

 .معاونت در جرایم غیرعمدی به جهت فقدان وحدت قصد ، امکان پذیر نیست.01

یان در دیدگاهی قابل تامل این نظر را با انتقاد روبه رو می کند و در توضیح دکتر گلدوز

ور غیرعمدی وارد معاونت در رانندگی بدون پروانه و در پی آن صدماتی که به ط

را مطرح می سازند.حال آنکه کسی که ماشین خود را به شخص فاقد  می شود

گواهی نامه می دهد تنها در جرم رانندگی بدون پروانه که عمدی است معاونت 

 نموده  نه در صدمات غیر عمدی ناشی از نداشتن گواهینامه.

مباشر جرم هماهنگی داشته .اصوال مسیولیت معاون جرم نسبت به جرایمی است که با 21

است اما گاهی رویه قضایی ، معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر 

 دانسته است.

.اگر کسی با علم و اطالع ، برای تاجر ورشکسته قرضی کند و تا مدتی مانع ظهور 20

 ورشکستگی او شود عمل او معاونت تلقی می شود.

شود نیز امکان معاونت وجود دارد.مانند مادری .در جرمی که با ترک فعل واقع می 22

 که فرزندش را ترغیب به ندادن نفقه به زوجه اش می کند.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

اعمال مجازات های مقرر منوط به این است که در قانون یا شرع برای معاون آن  .0

 مجازات دیگری پیش بینی نشده باشد. جرم

معاون هم سنخ مجازات مباشر خواهد بود . در جرایم مستوجب تعزیر ، مجازات  .2

با این وجود در مواردی که مجازات مباشر مصادره اموال ، انفصال دایم ، انتشار 

 حکم محکومیت است ، مجازات قابل اعمال بر معاون ، جزای نقدی می باشد.

مواجه اند  8با عنایت به بند اخر به نظر می رسد جرایمی که با تعزیر درجه  .3

 ر آنها قابل مجازات نیست.معاونت د

منظور از میزان تعزیر فاعل اصلی  2به نظر می رسد با توجه به ظاهر تبصره  .4

جرم ، میزان تعزیر مقرر در حکم دادگاه است نه تعزیر مقرر در قانون یا تعزیر 

 قانونی.

 

 

 

 باشد، نشده تعیین معاون براي دیگري مجازات قانون، یا شرع در كهصورتي در_ 027 ماده

 :است زیر شرح به وي مجازات

 درجه تعزیريحبس است، دائم حبس یا حیات سلب آنها قانوني مجازات كهدرجرائمي_ 0

 دویاسه،

 شش، یا پنج درجه تعزیريحبس عضو عمدي قطع و حدي سرقت در_ 2

 ضربه چهار و هفتاد تا یك و سي است حدي شالق آنها قانوني مجازات كهجرائمي در_ 3

 شش، درجه تعزیري شالق

 .ارتكابي جرم مجازات از تر پایین درجه دو تا یك تعزیر موجب جرائم_ 4    

 مگر است ارتكابي جرم قانوني مجازات نوع از معاون مجازات( 4) بند مورد در_ 0تبصره

 ترتیب به معاون مجازات كه محكومیت حكم انتشار و دائم انفصال اموال، مصادره مورد در

 .باشدمي هفت و شش چهار، درجه نقدي جزاي

 بر معاون مجازات نشود، اجراء عضو یا نفس قصاص علت هر به كه صورتي در_ 2تبصره

 .شد خواهد اعمال فوق،( 4) بند مطابق جرم، اصلي فاعل تعزیر میزان اساس

 مایدن استفاده خود به مستند جرم ارتكاب وسیله عنوانبه نابالغ فرد از هركس.028 ماده

 رفتار در هركس همچنین. گرددمي محكوم جرم همان قانوني مجازات حداكثر به

 محكوم جرم آن در معاونت مجازات حداكثر به كند معاونت نابالغي فرد مجرمانه

 .شودمي



 
 

 نکات :

.قسمت اول ماده بیانگر شخصی است که مباشر معنوی است که به حداکثر مجازات 0

. اما فرد نابالغ مباشر مادی جرم تلقی می شود ودر  شود قانونی همان جرم محکوم می

 قانون از مسیولیت کیفری مبری است . 046اجرای ماده 

سالگی به ترتیب برای دختران و پسران مالک سن  01و  1 ...047.بر اساس ماده2

 بلوغ است.

.هر چند که قانونگذار در این ماده از واژه هرکس استفاده نموده است با این حال باید 3

ین حال با اآن را منصرف از افراد نابالغ بدانیم چرا که این افراد مسیولیت کیفری ندارند 

با وجود انکه امکان معاونت در جرایم از سوی افراد نابالغ نیز امکان پذیر است ولی از 

انجا که در قانون برای افراد نابالغ مسیولیت کیفری مقرر نشده است و اقدامات تامینی و 

تربیتی در مورد انها اعمال می گردد لذا به نظر می رسد که ذیل ماده نیز منصرف از 

 نابالغ است. افراد

 

 

 

 نکات :

.در این ماده قانونگذار به صراحت از عوامل شخصی یا همان عوامل رافع 0

مسیولیت کیفری سخن به میان اورده است که تاثیری در مسیولیت معاون جرم 

ندارد اما در عوامل موجهه مثل دفاع مشروع ، حکم یا اجازه قانون ، چون عمل 

ا معاونت در ان عمل نیز قابل تعقیب و اسا جرم محسوب نمی شود قاعدتاس

 مجازات نیست.

.مقصود از قابل تعقیب نبودن مرتکب ، می تواند مشمول عوامل رافع مسیولیت 2

کیفری در رابطه با مباشر جرم باشد مانند جنون ، صغر و اجبار... . در توقف 

تعقیب یا اجرای مجازات هم عواملی مانند آزادی مشروط ، تعلیق تعقیب و 

 ...دخیل است.

.عکس متن ماده فوق هم صادق است یعنی چنانچه معاون به جهاتی قابل 3

 مجازات نباشد این موضوع تاثیری در حق مباشر نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 اجراء یا تعقیب یا نباشد تعقیب قابل قانوني جهات از جهتي به جرم مرتكب هرگاه_ 021 ماده

 .ندارد جرم معاون مجازات و تعقیب در تأثیري گردد متوقف قانوني جهات از جهتي به او مجازات



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

 .طبق قانو جدید سردستگی گروه بزهکار از موجبات تشدید است.0

که متشکل از سه نفر یا بیشتر است که یا نسبتا منسجم  .گروه مجرمانه یعنی گروهی 2

برای ارتکاب جرم تشکیل شده است یا پس از تشکیل ، هدف آن برای ارتکاب جرم 

منحرف شده است.مثال گروهی برای توزیع مواد مخدر تشکیل داده اند یا ابتدا گروهی 

الی مجاز بوده اند ولی بعد از مدتی شروع به قاچاق مواد برای فروش و توزیع عمده کا

 مخدر کرده اند.

گفته بود  22اینجا وجود ندارد.ماده  22بر خالف ماده  منحصراواژه نکته : دقت کنید  

اگر شخص حقوقی برای ارتکاب جرم ایجاد شود یا با انحراف از هدف مشروع نخستین 

، فعالیت خود را منحصرا در ارتکاب جرم قرار دهد به عنوان مجازات منحل می شود و 

 اموالش مصادره می شود.

خص حقیقی ( که تشکیل ، طراحی ، سازماندهی یا اداره ی کسی است ) ش سر دسته :.3

 گروه مجرمانه را برعهده دارد.

 .سردستگی باعث تشدید مجازات است.4

 .مجازات سر دسته :1

 در جرایم تعزیری : 

 شدیدترین مجازات حداكثر به گیرد عهده به را مجرمانه گروه یك سردستگي كس هر_ 031 ماده

 كهآن مگر گردد،مي محكوم اند،شده مرتكب گروه همان اهداف راستاي در گروه آن اعضاء كهجرمي

 آن در معاونت مجازات حداكثر به صورت این در كه باشد دیه یا قصاص یا حد موجب ارتكابي جرم

 بر االرض في مفسد یا محارب عنوان كه زماني االرضفي افساد و محاربه در. شد خواهد محكوم جرم

 .گرددمي محكوم االرضمفسدفي یا محارب مجازات به مورد حسب كند صدق مجرمانه گروه سردسته

 براي كه بیشتر یا نفر سه از متشكل منسجم نسبتا   گروه از است عبارت مجرمانه گروه_ 0تبصره

 .باشد شده منحرف جرم ارتكاب براي هدفش تشكیل، از پس یا شده تشكیل جرم ارتكاب

 .مجرمانه گروه اداره یا سازماندهي یا طراحي یا تشكیل از است عبارت سردستگي_ 2تبصره

 و بررسی قانون آن سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته



 
 

نگاه می کنیم  ، در راستای آن گروهبه جرم های تعزیری که اعضای گروه انجام داده اند 

گروه را انتخاب می کنیم ، سپس حداکثر همان شدیدترین را به سر  ، شدیدترین جرم 

 دسته می دهیم.

 مثال الف سرقت ساده کرده

 ب کالهبرداری ساده کرده

 ج کالهبرداری مشدد کرده

سال  01تا  2حال می گوییم شدیدترین جرم گروه کالهبرداری مشدد است که مجازاتش 

 سر دسته می دهیم یعنی ده سال.است و ما حداکثر مجازات همین جرم را به 

 

در جرایم حدود و قصاص و دیه : مجازات معاون این جرایم را به سردسته می دهیم 

 البته حداکثر مجازات معاون آن جرم را به او می دهیم.

 نکته : تشدید مجازات در این مواد اجباری است.

 

 

 

 

 

: یعنی متهم مرتکب چند جرم شده است و به هر علت برای هیچ کدام از ان  عریفت

 مرتکب ازپس تعدد جرم ، تعداد جرمی است که  حکم قطعی صادر نشده استجرایم 

مثال امروز سرقت می کند ،  انجام می دهدتا صدور حکم قطعی ی وقوع جرم  لحظه

.و هنوز برای هیچ یک از جرم فردا کالهبرداری پس فردا یک کالهبرداری دیگر و ...

 ها حکم قطعی صادر نشده است.

 12خیانت در امانت کرده و برایش کیفرخواست صادر شده است ،  81مثال ،علی سال 

هم یک فقره سرقت می کند : اینجا مصداق تعدد است زیرا هنوز برای هیچکدام حکم 

 قطعی صادر نشده است.

 است.فری عوامل مشدده کینکته : تعدد  جرم از   

 معنوی 2.مادی 0تعدد دو قسم دارد : 

 درس نامه

 تعدد جرم



 
 

: وقتی است که عنصر مادی حداقل دو بار رخ داده باشد پس الزاما بیش از تعدد مادی 

 یک رفتار مجرمانه رخ داده است.

 

 

 : مثال متهم دو بار سرقت ساده انجام داده است. .یکسان0تعدد مادی      

 متهم یک سرقت و یک کالهبرداری انجام داده است.متفاوت : مثال .2                  

 

 

د کرده م داده است یعنی شخص یک رفتار واحمتهم یک عنصر مادی انجا:تعدد معنوی 

است اما حسب مورد نتایج متعددی از این رفتار واحد حاصل شده است یا بر این رفتار 

 واحد ، عناوین متعددی قابل انتساب است.

الف می خواهد ب را بکشد ، به سوی ب تیر می اندازد ، تیر از :  برای نتایج متعددمثال 

شانه ج رد میشود و ان را زخمی می کند و سپس به قلب ب می خورد و او را می کشد 

و سپس از قلب او در می اید  و پنجره را می شکند...با یک تیر اندازی که رفتار واحد 

 است ضرب و جرح ، قتل و تخریب رخ داده است.

بی یکدیگر را در خیابان بمثال برای عناوین متعدد : زن و مردی بدون رابطه نسبی و س

می بوسند.عمل بوسیدن آنها واجد دو عنوان مجرمانه شده است یکی اعمال منافی عفت 

 در مال عام و دیگری رابطه نامشروع مادون زنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتار مجرمانه است : تعداد پس تفاوت تعدد مادی و معنوی در

 یک رفتار مجرمانه : تعدد معنوی

 بیش از یک رفتار مجرمانه : تعدد مادی



 
 

 

 

 وه مجازات در تعدد جرم : نح

  یکسان اند( : اند یک نوعوجود دارد و همه جرایم از  تعدد مادیفرضی که( 

 تعزیر اجرا میشود حتی اگر ده سرقت تعزیری ساده بوده . یک بار:  در تعزیر

 تا حد (اجرا می شود حتی اگر فرد ده بار شراب خورده باشد. 81حد)  یک بار:  در حد

 به وجود می آید  یعنی یک قصاصداد جرم های مستوجب قصاص ،: به تع در قصاص

 قصاص به وجود  آید.  اگر حسن ، الف و ب را کشته یک

فر ندیه گرفته می شود مثال اگر حسن  دست دو : به تعداد جرایم مستوجب دیه ،  در دیه

 را مجروح کرده باید دو دیه بدهد.

 

  هستند : مختلفوجود دارد و جرایم ارتکابی  تعدد مادیفرضی که 

در حد : جمع مجازات ها رخ میدهد.حسن هم قذف کرده ، هم شراب خورده است هم حد 

 قذف و هم حد شراب را می خورد.

منصور را قطع در قصاص : جمع مجازات ها رخ می دهد مثال حسن دست علی و پای 

 کرده است حال هم دستش و هم پایش قصاص می شود.

در دیه : جمع مجازات ها رخ می دهد مثال حسن دست علی و چشم حسین را مجروح 

 کرده باید دو دیه بدهد.

 در تعزیرات :  

 : جرمها حداقل و حداکثر دارندو  داده است  انجام تعزیری مجرم چند تا جرم: 0فرض 

می آیم : مثال سرقت و جعل و کالهبرداری : حال در اینجا  کرده است جرم 3یا  2الف(

جعل یک تا سال ،  سرقت شش ماه تا دو ازات هر جرمی را پیدا کرده مثال  و اشد مج

 بیشترین مقدار اینسال .سپس در مرحله ی حکم  دادن یک تا هفت سال و کالهبرداری سه

 سال را به مرتکب می دهیم. 7یعنی  جرایم

 در حال : مثال سرقت و جعل و کالهبرداری و خیانت در امانت : بیش از سه جرمب( 

 ، سال شش ماه تا دو  سرقت  مثال کرده پیدا را جرمی هر مجازات اشد و آیم می اینجا

دو تا خیانت در امانت  یک تا هفت سال و  کالهبرداری و سال یکسال تا سه سال جعل

 سال ( را انتخاب 7آییم بیشترین مقدار ) یعنی سال.حال در مرحله حکم دادن می پنج 



 
 

و به مرتکب می دهیم یعنی  سال( به آن اضافه کرده 7همین بیشترین )  نصفکرده و تا 

 سال. 311تا  نهایتا سال به عالوه 7

 

 ندارند حداکثر و حداقل جرمها و  است داده انجام تعزیری جرم تا چند مجرم:  .2فرض 

: 

باشد : بیشترین مجازات بین همه جرم ها را نهایتا  ها دو یا سه تااگر تعداد جرم الف(

 011سال بود ، نهایتا تا  6افزایش می دهیم.مثال اگر میزان بیشترین مجازات  یک چهارم

 سال اضافه می کنیم. 6سال به 

 

 نهایتا را ها جرم همه بین مجازات بیشترین باشد : بیش از سه تاب( اگر تعداد جرمها 

 سال3 تا نهایتا ، بود سال 6 مجازات بیشترین میزان اگر مثال.دهیم می افزایش دوم یک

 .کنیم می اضافه سال 6 به

 

 شده اند نتیجه های متعدد حاصل و دارد وجود معنوی تعدد که فرضی : 
 جمع مجازاتمثال شخص با یک تیراندازی هم قتل ، هم تخریب کرده است ،اینجا 

 می شود.

 

 دارد رفتار واحد عناوین متعدد و دارد وجود معنوی تعدد که فرضی : 
.یعنی در مثال بوسیدن زن و مرد در مال عام در اینجا مجازات اشد اجرا می شود

، می بینیم مجازات رابطه نامشروع مادون زنا سنگین تر است یا اعمال منافی 

 دهیم.عفت ، هر کدام بیشتر بود همان را حکم می 

 

 مصادیق تعدد معنوی : 

 انتقال سهم االرث با جعل امضا 
 قتل غیر عمد ناشی از رانندگی بدون پروانه 
 )فروش مال امانی ) انتقال مال از طریق خیانت در امانت 
 کالهبرداری با استفاده از سند مجعول 
 )ترک انفاق زن و فرزند ) رای وحدت رویه 
 سرقت کتیبه منقوش با تخریب آن 

 

 : نکته



 
 

 .در جمع بین سرقت حدی و غیر حدی ، فقط سرقت حدی اجرا می شود 
  اعدام و حبس ، فقط اعدام اجرا می شود.حد  در جمع بین 
  اعدام و تبعید ، اعدام اجرا می شود.حد  در جمع بین 
  در جمع چند جرم در راستای هم در یک واقعه ، باعث اجرای مجازات اشد می

 ط مجازات لواط اجرا می شود.شود مثل تفخیذ و لواط که فق
   فقط برای جرایم  مشمول قواعد تعدد و تکرار جرم نیست 8و  7تعزیر درجه(

 فقط مجازات ها جمع می شود 8و 7در تعزیر   .است ( 6تا 0تعزیری 
  جعل و استفاده از سند مجعول تعدد مادی است.اما استفاده از سند مجعول و

 کالهبرداری تعدد معنوی است.
 د ارتکاب زنا توسط یک مرد و زن با یکدیگر به نحوی که مستوجب اعدام در تعد

 و جلد یا رجم باشد ، فقط اعدام اجرا می شود.
  اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد مقررات تعدد

جرم اعمال نمی شوئ و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود 

 با آزار و اذیتمانند سرقت توام 
 نهب و غارت

 خشک کردن باغ با سرقت آب

 : اعمال مشدده و مخففه می توانند با هم جمع شوند 
اگر مجازات دارای حداقل و حداکثر باشد : دادگاه با احراز جهات تخفیف تا 

 میانگین حداقل و حداکثر تخفیف می دهد

 

از جهات تخفیف می اگر مجازات دارای حداقل و حداکثر نباشد : دادگاه با احر

 تواند مجازات مرتکب را تا نصف حداقل تقلیل دهد.

 

  رای وحدت رویه : وقتی اوراق جعلی متعدد باشد ولو اینکه همه ی انها مربوط به

 یک موضوع یا یک معامله باشند بزه متعدد محسوب می شود.
  رای وحدت رویه : کارمندی که در آن واحد از سه نفر رشوه گرفته است این

 تقارن زمانی موجب عدم رعایت تعدد جرم نخواهد شد.
 .اجرای با اولویت زیر موارد در قصاص و حدی های مجازات جمع صورت در   

 .است

 ید قطع حدی مجازات مثال ببرد بین از را قصاص موضوع حدی مجازات( الف 

 در شود نیز دست قطع به محکوم جنایت ارتکای برای همزمان او و است سارق

 .برد می بین از را قصاص موضوع حدی مجازات اجرای حالت این

 مجازات از یکی مثال گردد قصاص اجرای در تاخیر موجب حدی مجازات( ب 

 تاخیر به نفس قصاص مجازات بلد نفی صورت در.  است بلد نفی محاربه های

 .افتد می



 
 

 اجرا حدی مجازات و ساقط قصاص مجازات اجرای اولویت زیر موارد در( ج 

 : شود می

 0)شود اجرا فورا باید حد چون قصاص اجرای فوری مطالبه عدم. 

 2)او دم اولیا یا و علیه مجنی گذشت 

 3)دیه به قصاص مجازات تبدیل  

 مجازات جمع قصاص و حد موجب جرایم تعدد در قاعده و اصوال:  نتیجه در 

 .هاست
 .اجرای با اولویت ، تعزیر با قصاصی و حدی های مجازات بین جمع در در 

 صورت آن در که مورد این استثنای تنها.است قصاصی و حدی های مجازات

 قصاصی یا حدی مجازات که است حالتی شود می اجرا تعزیری مجازات ابتدا

 معین تعزیر یا الناسی حق نیز تعزیری مجاطات و باشد حیات سلب مستوجب

 .نشود حد اجرای در تاخیر موجب تعزیری مجازات این و باشد شرعی

 

 

 

 

 

                          

 نکات :

تعدد جرم نسبت به بزهکاری اعمال می شود که مرتکب جرایمی در فواصل  مقررات.0

زمانی مختلف شده است اما به هر علتی در مورد آنها رسیدگی کامل صورت نگرغته و 

 حکم قطعی الزم االجرا برای بطهکار صادر نشده است.

معنوی و .این ماده اشاره به تعدد معنوی یا روانی دارد )تعدد جرم به تعدد مادی و 2

 جرایم ارتکابی دارای عنوان قانونی خاص قابل تقسیم است (.

 .این ماده مختص تعزیرات است.3

 .مصادیقی از تعدد معنوی را در باال گفتیم.4

 .مجازات تعدد معنوی جرم ، مجازات اشد است.1

 

 

 مواد قانونی تعدد جرم

 به مرتكب باشد، متعدد مجرمانه عناوین داراي واحد، رفتار هرگاه تعزیر موجب جرائم در.030ماده 

 .شودمي محكوم اشد مجازات



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

.صدر ماده اشاره به تعدد مادی از نوع جرایم مختلف دارد. مثال کسی کع مرتکب زنا 0

و قذف شود.اما ذیل ماده اشاره به تعدد مادی از نوع جرایم یکسان را دارد مثال کسی که 

پیرامون قسمت اخیر شرط یکسان بودن مجازات نیز ذکر چند مرتبه مرتکب زنا شود .

است.قید این شرط به خاطر این است که در برخی جرایم حدی با توجه به کیفیات شده 

جرم ارتکابی شارع مجازات های گوناگونی را در نظر گرفته است مثال برای محصن 

بودن زانی یا زانیه مجازات سنگسار را در نظر گرفته است و اگر به عنف باشد زانی به 

نیز توجه نمود که در صورتی  3به استثنای تبصره اعدام محوم می شود.با این حال باید 

که زانی و زانیه واجد باشند مجازات متعدد ، در این حالت تنها اعدام یا رجم خسب مورد 

 اجرا می شود.

این ماده استثنایی بر صدر ماده تلقی می شود چرا علی رغم اینکه جرایم و  2.تبصره 2

 عمال میشود.مجازات ها متفاوتند فقط مجازات جرم اشد ا

ماده تکلیف موردی را مشخص نکرده که در میان مجازات های متعدد حد  0.تبصره 3

 اعدام باشد که در این صورت فقط اعدام اجرا می شود.

 نیز مراجعه کنید. 218تا  216به مواد  4. در خصوص تبصره 4

 

 

 

 

 

 جرائم كه مواردي در مگر است مجازات تعدد موجب جرم تعدد حد، موجب جرائم در_ 032 ماده

 .باشد یكسان آنها مجازات نیز و ارتكابي

 .شد خواهد اجراء اعدام تنها گردد، محكوم تبعید و اعدام یا حبس و اعدام به مرتكب چنانچه_ تبصره

:چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشد، فقط مجازات اشد اجرا  2تبصره 

 تنها مجازات لواط اجرا می شود.می شود  مانند تفخیذ هنگام لواط که 

: اگر مرد و زنی چند بار مرتکب زنا شوند ، چنانچه مجازات اعدام ، جلد و یا رجم و جلد  3تبصره 

 ثابت باشد ، تنها اعدام یا رجم خسب مورد اجرا می شود.

 : چنانچه قذف ، نسبت به دو یا چند نفر باشد ، دو یا چند مجازات اجرا می گردد.4تبصره 

 

 

 

 چنانچه لكن. شد خواهد جمع مجازاتها قصاص، و حد موجب جرائم تعدد در_ 033 ماده

 گردد، قصاص اجراء در تأخیر موجب یا ببرد بین از را قصاص موضوع حدي، مجازات

 یا گذشت یا قصاص اجراء فوري مطالبه عدم صورت در و است مقدم قصاص، اجراء

 .شودمي اجراء حدي مجازات دیه، به تبدیل



 
 

 نکات :

 .قصاص مذکور در ماده شامل قصاص نفس و عضو می شود.0

.در صورت جمع مجازات های حدی و قصاص در موارد زیر اولویت با اجرای   2

است.الف( مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مثال مجازات حدی قطع ید 

سارق است و او همزمان برای ارتکای جنایت محکوم به قطع دست نیز شود در این 

 .حالت اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین می برد

ب( مجازات حدی موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد مثال یکی از مجازات های 

 محاربه نفی بلد است . در صورت نفی بلد مجازات قصاص نفس به تاخیر می افتد.

ج( در موارد زیر اولویت اجرای مجازات قصاص ساقط و مجازات حدی اجرا می شود 

: 

 را اجرا شود.(عدم مطالبه فوری اجرای قصاص چون حد باید فو0

 (گذشت مجنی علیه و یا اولیا دم او2

 (تبدیل مجازات قصاص به دیه 3

 در نتیجه : اصوال و قاعده در تعدد جرایم موجب حد و قصاص جمع مجازات هاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

 _ 034 ماده

 براي دادگاه نباشد جرم سه از بیش ارتكابي جرائم هرگاه تعزیر موجب جرائم در( الف

 جرائم هرگاه و دهدمي قرار حكم مورد را مقرر مجازات حداكثر جرائم آن از یك هر

 قانوني مقرر مجازات حداكثر از بیش را یك هر مجازات باشد، جرم سه از بیش ارتكابي

 از یك هر در. كند تجاوز آن نصف اضافه به حداكثر از كهاین بدون كند،مي تعیین

 قانوني علل از یكي به اشد مجازات اگر و است اجراء قابل اشد مجازات فقط فوق موارد

 .گرددمي اجراء بعدي اشد مجازات شود، اجراء غیرقابل یا تبدیل یا یابد تقلیل

 سه از بیش ارتكابي جرائم اگر باشد، حداكثر و حداقل فاقد مجازات كه مورد هر در( ب

 مجازات نصف تا باشد جرم سه از بیش ارتكابي جرائم اگر و چهارمیك تا نباشد جرم

 .گرددمي اضافه آن اصل به قانوني مقرر

 شود، حاصل متعدد مجرمانه نتایج واحد، مجرمانه رفتار از کهصورتي در_ 0تبصره

 .شد خواهد عمل فوق مقررات برابر

 داشته خاصي مجرمانه عنوان قانون در ارتكابي جرائم مجموع كهصورتي در_ 2تبصره

 محكوم قانون در مقرر مجازات به مرتكب و نشده اعمال جرم تعدد مقررات باشد،

 .گرددمي

 مجازات تواندمي دادگاه تخفیف، جهات وجود صورت در جرم تعدد در_ 3تبصره



 
 

تعدد مندرج در ماده تعدد مادی یا واقعی است و عبارتست از اینکه مجرم مرتکب  .0

جرم را در یا چند عمل مجزا و جداگانه گردد که هر یک به تنهایی عناصر دو 

خود جمع می کنند خواه جرم به طور کامل واقع شود یا خیر مانند سرقت و 

 شروع به کالهبرداری.

 .در تعدد مادی ، فعل متعدد و نتایج هم متعدد است.2

.مجازات تعدد مادی در جرایم مستوجب تعزیر ، به صورتی که در درس نامه گفتیم 3

 محاسبه می شود.

توجه کبه زیرات درجه هفت و هشت اعمال نمی شود. با مقررات تعدد جرم در تع.4

اینکه این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می 

 شوند در مورد آنها قانونگذار قاعده جمع مجازات ها را پذیرفته است.

کم قانون .آنچه که مقدمه ی جرم دیگری قرار می گیرد تعدد جرم ایجاد نمی کند و به ح1

نادیده گرفته می شود به طور مثال هتک حرمت منزل جرم مستقل است ولی برای جرم 

 سرقت از منزل دیگری ، مقدمه قرار می گیرد و در تعدد جرم نادیده گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :

با تعزیر ، اولویت با اجرای مجازات .در در جمع بین مجازات های حدی و قصاصی 0

های حدی و قصاصی است.تنها استثنای این مورد که در آن صورت ابتدا مجازات 

مستوجب سلب حیات  تعزیری اجرا می شود حالتی است که مجازات حدی یا قصاصی

 و قصاص موجب جرائم نیز و تعزیر و حد موجب جرائم تعدد در_ 031 ماده

 یا حد مگر شد خواهد اجراء قصاص یا حد ابتدا و شده جمع مجازاتها تعزیر

 موجب و باشد شرعي معین تعزیر یا الناسحق تعزیر، و حیات سالب قصاص،

 .گرددمي اجراء تعزیر ابتدا صورت این در كه نشود نیز حد اجراء تأخیر

تبصره : در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی 

زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ، مرتکب فقط به  و سرقت غیر حدی یا مانند

مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد مگر در حد 

قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد ، مرتکب به هر دو 

 مجازات محکوم می شود.



 
 

باشد و مجاطات تعزیری نیز حق الناسی یا تعزیر معین شرعی باشد و این مجازات 

 اخیر در اجرای حد نشود.موجب تتعزیری 

تبصره ماده در واقع استثنای بر خود ماده است چرا که به موجب صدر ماده در تعدد .2

جرایم موجب حد و تعزیر قاعده جمع مجازات هاست .در مورد مذکور در تبصره، با 

اینکه یک جرم حدی و دیگری تعزیری است و قاعدتا باید مجازات ها جمع شوند ولی به 

که جرایم از یک جنس هستند فقط مجازات حدی اجرا میشود ولی در قذف چنین دلیل این

 استثنایی مطرح نشده است و قاعده صدر ماده اجرا می گردد.

 

 

 

 

 

 : کنیم می بررسی جرایم دسته دو در را جرم تکرار

  تعزیرات در.0

 حدود در. 2

 تعزیری که برای بزهکار در خصوص جرمی زمانی:  تکرار جرم در تعزیرات تعریف

مرتکب بعد صدور محکومیت قطعی ،  حکم محکومیت قطعی صادر شد و او دوباره 

گردید.مثال حسن به دلیل سرقت محکومیت قطعی گرفته است و حال تعزیری جرم 

 ، مشمول قواعد تکرار جرم میشود.دوباره سرقت یا خیانت در امانت و ... می کند

 تکرار از عوامل عام مشدده کیفری است.نکته : 

 است. 6تا  0دقت کنید قواعد تکرار جرم برای جرایم تعزیری درجه 

در بعد از صدور حکم قطعی جرایمی که  لحظه  معیار تعزیری ،  پس در تکرار جرم

 مورد جرم قبال انجام شده صورت می گیرد.

 

 

کند و  6تا  0عزیری  درجه : یعنی الف یک جرم تتکرار جرم در تعزیرات مجازات  

دیگری  6تا  0پس از انکه برایش حکم محکومیت قطعی صادر شد دوباره جرم تعزیری 

 کند حال قواعد تکرار جرم بر وی بار می شود :

 درس نامه

 تکرار جرم



 
 

 شامل قواعد تعدد و تکرار نمی شود. 8و  7دقت کنید که تعزیر درجه 

 حال مجازات فرد چگونه محاسبه می شود :

  

 

 

 مثال حسن بعد محکومیت قطعی اش به سرقت ، کالهبرداری کرده است : 

 سال است 7تا  0اول می بینیم حداکثر مجازات کالهبرداری ساده چقدر است ؟ 

 سال اضافه کنیم. 7سال می توانیم به این  311سپس تا یک و نیم برابر یعنی تا 

 ی تا ده سال و نیم.یعن

اجرا  8و  7نکته مهم : تکرار در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال و تعزیر 

 نمی شود.

نکته :اگر جرمی که محکومیت قطعی برایش صادر شد مشمول مرور زمان شد یا اعاده 

حیثیت از آن رخ داد و پس از آن مجرم جرم دیگری انجام دادبه خاطر آن مرور زمان یا 

 عاده حیثیت مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود.ا

 

اجرای : مبدا تکرار جرم در حدود برخالف تعزیرات ، تکرار جرم در حدود تعریف 

او جاری کردیم و سپس زنا کرد  است.یعنی اگر حسن شراب خورد و حد را برمجازات 

 ول قواعد تکرار می شود.مشم

 

یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار بار مرتکب  3نکته مهم : هرگاه بزهکار برای 

 حد بر او جاری گردد ، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

 .مثال ،حسن شراب خورد ، شالق را برای او اجرا کردند

 حسن دوباره شراب خورد ، شالق را برای او اجرا کردند.

 حسن دوباره شراب خورد ، دفعه سوم هم به او شالق زدند.

 شراب خورد ، این دفعه او را اعدام می کنند.حسن دفعه ی چهارم 

 دفعه باید یک نوع باشد . 4دقت کنید : جرم بزهکار در هر 

 

 تا یک و نیم برابر آن    حداکثر مجازات فرد   



 
 

 نکته: عوامل مشدده و مخففه مجازات با هم جمع می شوند.

مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر  بیش از سه فقره محکومیت قطعیاما اگر مرتکب 

جرم وجود  )دقت این ماده در مورد تعدد نمیشود.ل آن داشته باشد ، مقررات تخفیف اعما

 ندارد(.

 : تا چه حد با وجود عوامل مشدده میشود تخفیف داد : عینا مانند تعدد جرم   
 : شوند جمع هم با توانند می مخففه و مشدده اعمال 

 میانگین تا تخفیف جهات احراز با دادگاه:  باشد حداکثر و حداقل دارای مجازات اگر

 دهد می تخفیف حداکثر و حداقل

 

 تواند می تخفیف جهات احراز با دادگاه:  نباشد حداکثر و حداقل دارای مجازات اگر

 .دهد تقلیل حداقل نصف تا را مرتکب مجازات

 .است تعزیری جرایم خصوص در صرفا ماده نکته :

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکته :

.در قانون قدیم ، برای شرب مسکر در بار سوم مجازات اعدام پیش بینی شده بود اما 0

 در قانون جدید حکم کلی اعدام در مرتبه چهارم است.

مجازات اجرا شده باشد تا در مرتبه چهارم .بعد از ارتکاب هر بار جرم حدی ، باید 2

 حکم اعدام داده شود.

.مالک تشدید مجازات در تکرار جرم حدی ،اجرای مجازات در مرتبه سوم است.در 3

قانونگذار در جرایم حدی ، برخالف جرایم تعزیری ، تکرارجرم را فقط در  036ماده 

 مواد قانونی تکرار جرم

 حد بار هر و شود حد موجب جرم نوع یک مرتكب بار سه كسي هرگاه_ 036ماده

 .است اعدام چهارم مرتبه در وي حد گردد، جاري او بر جرم آن



 
 

کرار جرم خاص نیز می یک نوع جرم مشمول تشدید مجازات دانسته است که به آن ت

 گویند.

 

 

 

 

 نکته :

.در تکرار جرم تعزیری ، مالک تکرار جرم ، اجرای کامل مجازات نیست ، بلکه مبدا 0

 ، جهت اعمال مقررات تکرار جرم ، تاریخ قطعیت حکم است.

.مرتکب زمانی مشمول ماده است که به موجب حکم قطعی ، به یکی از مجازات های 2

تا شش محکوم و از تاریخ قطعیت حکم مجددا مرتکب جرم تعزیری  تعزیری درجه یک

درجه یک تا شش دیگری شود.بنابراین مقررات تکرار جرم تنها در خصوص جرایم 

 تعزیری از درجه یک تا شش اعمال خواهد شد.

.در تکرار جرم هرگاه فاصله ای که بین محکومیت اول و ارتکاب جرم ثانی وجود 3

جازات مرتکب لحاظ نگردد و همواره مجازات مرتکب تشدید شود، دارد، برای تشدید م

اثر تکرار جرم همیشگی و دایمی است ؛هرگاه تا فاصله ی معینی بعد از محکومیت اول 

 تکرار جرم موجب تشدید گردد اثر تکرارجرم موقتی است.

 قانونگذار دوره زمانی تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان

اجرای مجازات را الزمه و شرط اعمال مقررات تکرار جرم تعزیری قرار داده است. 

از این رو اثر تکرار جرم در جرایم تعزیری بر خالف قانون سابق که دایمی و همیشگی 

 بوده به صورت موقت مقرر شده است.

علیه مرتکب جرمی نظیر جرم اولیه یا  محکوم .برای تحقق تکرار جرم الزم نیست4

 رم مشابه شده باشد.ج

 .در تکرار دادگاه مکلف به تشدید مجازات است.1

.حکم ماده مربوط به جرایم عمومی است. بنابراین پیشینه محکومیت متهم به فرار از 6

 خدمت سربازی را نمی توان پیشینه کیفری و موثر در تشدید مجازات دانست.

 

 

 

 از تعزیري مجازاتهاي از یكي به قطعي حكم موجب به كس هر_ 037 ماده

 ای حیثیت اعاده حصول تا حكم قطعیت تاریخ از و شود محكوم شش تا یك درجه

 شش تا یك درجه تعزیري جرم مرتكب مجازات اجراء زمان مرور شمول

 .شودمي محكوم آن برابر ونیمیك تا مجازات حداكثر به گردد، دیگري

 اطفال جرائم و مطبوعاتي و سیاسي جرائم در جرم تكرار به مربوط مقررات_ 038 ماده

 .شودنمي اعمال



 
 

 نکته : 

شمول مقررات تکرار جرم اطالق دارد و جرایم مذکور با  .ماده فوق در خصوص عدم0

هر میزان مجازاتی از شمول تکرار جرم خارج هستند. به نظر می رسد غلت اینکه 

مقررات تکرار جرم در خصوص جرایم سیاسی ، مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی 

 سابقه ی کیفریشود ، این است که به لحاظ قانونی ارتکاب چنین جرایمی برای افراد 

محکومیت کیفری اطفال  11محسوب نمی گردد ، چرا که قانونگذار به صراحت در ماده 

 و نوجوانان را فاقد آثار کیفری دانسته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات : 

.بر خالف قانون قدیم ، قانون جدید ، صراحتا امکان تخفیف را برای دادگاه در صورت 0

 وجود جهات تخفیف در تکرار جرم پیش بینی نموده است.

 .ماده صرفا در خصوص جرایم تعزیری است.2

 بیشتر یا جرم تكرار مقررات مشمول قطعي محكومیت فقره سه داراي مرتكب چنانچه .3

، لذا تخفیف مجازات در تکرار  بود نخواهد اعمال قابل تخفیف مقررات باشد، آن از

جرایم تعزیری بدون قید و شرط نبوده و بلکه باید از سه فقره سابقه محکومیت قطعی 

 اشته باشد.کیفری مشمول مقررات تکرار جرم را د

 

 ومن هللا توفیق.

 شرح به تخفیف جهات وجود صورت در تعزیري جرائم تكرار در_ 031 ماده 

 :شد خواهد عمل زیر

 تواندمي دادگاه باشد، حداكثر و حداقل داراي قانوني مجازات چنانچه_ 0

 .دهد تقلیل مجازات حداكثر و حداقل میانگین تا را مرتكب مجازات

 مرتكب مجازات تواندمي دادگاه باشد، حداقل فاقد یا ثابت مجازات چنانچه_ 2

 .دهد تقلیل مقرر مجازات نصف تا را

 مقررات مشمول قطعي محكومیت فقره سه داراي مرتكب چنانچه_ تبصره

 .بود نخواهد اعمال قابل تخفیف مقررات باشد، آن از بیشتر یا جرم تكرار



 
 

 


