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 هافصل سوم ـ نحوه تعيين و اعمال مجازات

صورتي كه  گردد. دراالجراء حبس ميشود كه محكوم، به موجب حكم قطعي الزممدت حبس از روزي آغاز مي -72ماده 

در حكم قبلي علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت فرد، پيش از صدور حكم به

شود. در صورتي كه مجازات مورد حكم، شالق تعزيري يا جزاي نقدي باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه محاسبه مي

ترتيب نسبت به حبس، شالق و جزاي نقدي است. چنانچه مجازات متعدد باشد به(ريال 033.333هزار)صدشالق يا سي

 گردد.محاسبه مي

 حبس شود. حکم قطعی الزم االجرامدت حبس از روزي شروع مي شود كه محكوم به موجب  -1

حكم قطعي  اصوال مجازاتها  تا زمانيكه حكم قطعي صادر نشده باشد قابل اجرا نيستند به همين خاطر اگر قبل از صدور -2

 شخصي مدتي را بازداشت بوده ،اين مدت از مدت حبسي كه به موجب حكم قطعي به آن محكوم شده كسر مي شود.

منظور از كلمه ي بازداشت فقط بازداشت موقت نيست؛ بلكه هر نوع بازداشتي را كه به موجب قرارهاي تأمين باشد) مثل  -0

 قه را جور كند و بازداشت شده( را هم در بر مي گيرد.اينكه شخص بايد وثيقه  مي گذاشته ،نتوانسته وثي

 نحوه ي محاسبه ي مدت بازداشت شخص قبل از صدور حكم قطعي در ميزان مجازات: -4

 

طعي گذرانده ازين مدت كسر مي مدت حبسي كه قبل از صدور حكم ق مجازات حبس استیا 

 شود.

از سی هزار تومان ور حكم قطعي هر يک روز بازداشت قبل از صد   مجازات جزاي نقدي است یا

 جزاي نقدي را كم مي كند.

 

را كم  شالق سه ضربههر يک روز بازداشت قبل از صدور حكم قطعي  مجازات شالق است  یا

 مي كند.

باقي  ضربه شالق سهروز بازداشت بوده باشد،فقط  9ضربه شالق محكوم شده باشد و قبل از آن  03مثال اگر شخصي به 

 اشد اجرا شود.مي ماند كه ب
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باشد و در حدود و قصاص چنين  بازدارنده یاجرم تعزيري كه در صورتي مدت بازداشت قبلي از مجازات كم مي شود -4

 چيزي وجود ندارد.

نمي شود.) تعريف تعزيرات منصوص  تعزیرات منصوص شرعیاست و شامل  115ماده ي  2اين ماده از مصاديق تبصره -5

 قبل آمده بود(شرعي در جزوه ي هفته ي 

اگر شخص هم به حبس محكوم شده باشد و هم به شالق و هم به جزاي نقدي؛ بازداشت قبلي،اول از حبس كم مي شود -6

 بعد از شالق و در آخر هم از جزاي نقدي.

 

وسيله بهكليه مبالغ مذكور در اين قانون و ساير قوانين از جمله مجازات نقدي، به تناسب نرخ تورم اعالم شده  -72ماده 

كه بعد از آن بار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران تعديل و در مورد احكاميبانک مركزي هر سه سال يک

 گردد.االجراء ميشود الزمصادر مي

تعديل مي شود و به نظر مي رسد مشمول مقررات عطف به ما سبق نشدن  سال یکبار 3هر مبالغ مذكور در اين ماده  -1

 ("صادر مي شود بعد از آندر مورد احكامي كه  "ين مي گردد)يعني عطف به ما سبق نمي شود به خاطر عبارتقوان

در مورد آن تصميم مي گيرد،     هيأت وزیران2مطرح مي شود،  وزیر دادگستریپيشنهاد تعديل مبالغ :از طرف  -2

 از آن اجرا مي شود. بعدنسبت به احكام 0

 

از تاريخ اتمام حبس بدل از جزاي نقدي ل از جزاي نقدي توأم با مجازات حبس باشد بازداشت هرگاه بازداشت بد -72ماده 

شود كه از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزاي شروع مي

 سال تجاوز كند.سه نقدي نبايد از 

دل از جزاي نقدي اولويت دارد،يعني وقتي كه مجازات حبس تمام شد ، بازداشت اجراي مجازات حبس بر اجراي بازداشت ب -1

بدل از جزاي نقدي شروع مي شود.اما مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از حداكثر مدت حبسي كه قانون براي آن 

جزاي نقدي نبايد بيشتر از : بازداشت بدل از سال حبس است 2ماه تا  6جرم تعيين كرده بيشتر باشد مثال مجازات جرمي 

 سال باشد. 0دو سال مثال 

 0مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي نبايد از  29سال باشد: طبق قسمت آخر ماده ي  5تا  2حاال اگر مجازات حبس جرمي 

 سال است مالک نيست. 5سال بيشتر باشد و ديگر حداكثر مدت اين جرم كه 
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حرفه يا كار معين مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار است مشروط  منع از اشتغال به شغل، كسب، -33اده م

 به اينكه جرم به سبب اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار ارتكاب يابد يا آن اشتغال وقوع جرم را تسهيل نمايد.

كم به آن تناسب ميان جرم و منع از اشتغال به شغل و كسب و حرفه از مصاديق مجازات تكميلي است و قانونگذار در ح -1

فقط در صورتي مي توان شخصي را از شغل يا حرفه يا كسب و كار معيني منع مجازات را در نظر گرفته به همين خاطر 

 :كرد كه

 یاشغل يا حرفه يا كسبش باعث ارتكاب آن جرم شده باشد     الف:

 شغل و كار و حرفه اش ارتكاب جرم را راحتتر كند.ب:  

 ي اينكه شخص ديگر نتواند به آن شغل مشغول شود ، قانون گفته پروانه يا جواز آن شغل يا كسب لغو شود.حاال برا 

 

 است.مجدد گواهينامه و ممنوعيت از درخواست  ابطالمنع از رانندگي و تصدي وسيله نقليه موتوري مستلزم  -33ماده 

 ست به همين خاطر تناسب رعايت شده.ممنوعيت مذكور در اين ماده هم از مصاديق مجازات تكميلي ا  

 

از درخواست  ممنوعيتحساب جاري و  نسدادهاي سفيد دسته چک و ابرگه ابطال منع از اصدار چک مستلزم -37ماده 

 است.مجدد افتتاح حساب جاري 

بش و منتهي به صدور كيفر خواست شود ، حسا طبق قانون تجارت اگر شخصي بيش از يک بار چک بالمحل صادر كند -1

 سال هم نمي تواند حساب ديگري باز كند. 0مسدود مي شود و تا 

 اين ماده هم از مصاديق مجازات تكميلي است. -2

 

 است.توقيف سالح پروانه حمل و  ابطال منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم -33ماده 

 باید :اگر شخصي به عنوان مجازات تبعي از داشتن سالح منع شود  -1

 ل شود.مجوز حمل سالحش باطالف:

 سالحش هم توقيف شود كه ديگر نتواند به واسطه ي داشتن سالح جرمي را مرتكب شود) مثال تهديد يا ارعاب كند(ب:

 

 



5 
 

 خروج اتباع ايران از كشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعيت از درخواست مجدد است.از منع  -33ماده 

 ي است.ممنوعيت مذكور در اين ماده هم از مصاديق مجازات تكميل

 

 .شوداخراج موقت يا دائم بيگانگان محكوم به مجازات از كشور پس از اجراي مجازات و با حكم دادگاه انجام مي -33ماده 

اگر بيگانه اي در كشور ما مرتكب جرمي شود و محاكمه هم بشود و از كشور اخراج شود، ابتدا مجازات جرمش در موردش  -1

 شود.اجرا مي شود سپس از كشور اخراج مي 

 اخراج بيگانگان از كشور هم از مصاديق مجازاتهاي تكميلي است. -2

 

االرض يا تعزير تا درجه چهار و نيز كالهبرداري حكم محكوميت قطعي درجرائم موجب حد محاربه و افساد في -33ماده 

هاي محلي يكي از روزنامه(ريال در صورتي كه موجب اخالل در نظم يا امنيت نباشد در 1.333.333.333بيش از يک ميليارد )

 شود.در يک نوبت منتشر مي

(ریال یا 3033303330333ميليارد)یك، جرم ارتكابيكه ميزان مال موضوع زير جرائم قطعي در حكم محكوميت  انتشار –تبصره 

 :شودهاي كثيراالنتشار منتشر ميروزنامهرسانه ملي يا يكي از باشد، الزامي است و در بيش از آن 

 شاء و ارتشاءر -الف

 اختالس -ب

 در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني -پ

 مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري -ت

 تباني در معامالت دولتي -ث

 أخذ پورسانت در معامالت خارجي -ج

 سبت به دولت تعديات مأموران دولتي ن -چ

 جرائم گمركي -ح

 قاچاق كاال و ارز -خ

 جرائم مالياتي -د

 پولشويي -ذ

 اخالل در نظام اقتصادي كشور -ر

 تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي -ز
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 به شرطی که 
انتشار اين حكم محكوميت 

اختالل در نظم و باعث 

 نشود.امنيت جامعه 

 

 منتشر شود عبارتند از:   يكباربراي از روزنامه هاي محلي در يكي باید  جرايمي كه حكم قطعي در آنها -1

 

   محاربه 

 اد في االرض     افس 

  تعزير نه حبس( 4تعزير تا درجه(                                                       

 كالهبرداري بيشتر از يک ميليارد ريال 

 

منتشر شود  كثيراالنتشاريكي از جرايد  یا رسانه ي مليدر  باید ر آنهادقطعي رايمي كه انتشار حكم محكوميت ج 2

 عبارتند از:

 

 انتشار حكم محكوميت در اين اين  "ز"الي بند  "الف"جرايم بند 

 است. بدون هيچ قيد و شرطیجرايم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 فصل چهارم ـ تخفيف مجازات و معافيت از آن

مجازات را يا كم مي كنند يا ازبين مي  -2از طرف قانونگذار تعيين شده اند ،  -1كه:  اموري هستند معاذیر قانونی -1

 .ضي نمي توانند آنها را اعمال كندمنتها حتما بايد در مورد معاذير قانوني نص قانوني وجود داشته باشد مگرنه قا -0برند؛

معاذير قانوني  -5است آنها را اعمال كند.  مکلف،قاضي در صورت احراز معاذير قانوني اگر هم نص قانوني وجود داشت -4

 هستند.خاصي  جرايممحدود به 

 معاذير يا معاف كننده هستند يا تخفيف دهنده: -2

 از مجازات معاف شود. مثل مادهباید در اين موارد در جاهايي كه قانون تصريح كرده مرتكب  :کننده معاف معاذیر 

 در مورد توبه. 521ن( يا ماده ي تعزيرات) در مورد همكاري با مأمورا 535

 تعزيرات. 585مجازات مرتكب تخفيف داده شود. مثل ماده ي  باید:در اين موارد دهنده تخفيف معاذیر 

 اوضاع و احوالي هستند كه اگر همراه با يكسري شرايطي باشند، قانونگذار همان کيفيات مخففه، يا  معاذیر قضایی

( كه در مقام تخفيف ،مجازات  جرمي را تخفيف دهد يا به مجازات می توانداضي به دادگاه اجازه مي دهد) يعني ق

 مساعد ديگري تبديل كند.

 س:پ

 هستند.الزامی است؛بر خالف معاذير قانوني كه  اختياریاعمال كيفيات مخففه يا همان معاذير قضايي براي دادگاه 

 حدود و قصاص و ديات قابل اعمال نيست.امكان دارد و در  جرایم تعزیریدر  فقطاعمال كيفيات مخففه 

 قاضي در صورتي مي تواند كيفيات مخففه را اعمال كند كه جهات آن را احراز كند.

 

 نحوه ی تخفيف مجازات:

تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم درصورت وجود يک يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي -32ماده 

 رح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:شتر باشد بهمناسب

 تقليل حبس به ميزان يک تا سه درجه -الف

 تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک تا چهار -ب

 تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال -پ

 اع ديگرهاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا انوتقليل ساير مجازات -ت
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اگر قاضي موردي را براي تخفيف مجازات احراز كرد حتما بايد آن مورد يا موارد را در حكم قيد كند. ) مثال در حكم  -1

 تبديل شد.( 5به درجه  2بنويسد به علت به علت گذشت شاكي يا مدعي خصوصي مجازات حبس درجه 

 كند.مجازات جرمي كاهش پيدا  حد اقلتخفيف مجازات باعث مي شود كه  -2

تعيين كرده؛ پس  05براي تخفيف مجازات در نظر بگيرد ، قانون در همين ماده ي ميزان و حدودي را كه قاضي مي تواند  -0

 مجازات را به هر ميزان كاهش دهد. نمی تواندقاضي 

 قاضي ضمن اينكه حكم صادر مي كند اگر خواست تخفيف بدهد بايد تخفيف را هم اعمال كند. -4

باعث نمي شود كه آن عمل ديگر  ) معاذير قضايي يا قانوني(  خفيف براي جرمي وجود داشته باشداينكه علل و جهات ت -5

جرم نباشد يا به جرم ديگري تبديل شود فقط قاضي اگر وقوع جرم را محرز و آن را منتسب به متهم دانست در مورد 

 .ف بدهد گيرد كه با توجه به علل و جهات ، مجازات را تخفيمي تعيين مجازات تصميم 

اگر پس اينكه مجازات جرمي با جهات مخففه تخفيف يافت،شخص مرتكب جرم جديدي شود،اين تأثيري در جرمي كه  -6

 مجازاتش تخفيف يافته ندارد.

 در مورد اقدامات تأميني و تربيتي نمي توان كيفيات مخففه را اعمال كرد،چون كيفيات مخففه ماهيتا مفيد هستند. -5

 .مثل:تخفيف بدهدنمی تواند عمال كيفيات مخففه را ممنوع اعالم كرده باشد،قاضي اگر قانون در مواردي ا -8

كالهبرداري،تحصيل مال نا مشروع،اختالس ،ارتشا...كه فقط ميتوان تا حداقل مجازات مقرر قانوني تخفيف داد )كه  -1

 .(اين در واقع تخفيف اصطالحي نيست چون گفتيم تخفيف يعني كاهش مجازات به كمتر از حداقل

 چنانچه مرتكب داراي سه فقره يا بيشتر ،محكوميت قطعي مشمول مقررات تكرار جرم باشد. -2

 در تكرار جرم سرقت در صورتيكه سارق داراي سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد. -0

و برابر رد عين موضوع قاچاق و پرداخت د 585جزاي نقدي ناشي از قاچاق كاال :طبق رأي وحدت رويه شماره  -4

 درآمدي كه طبق قانون براي دولت مقرر شده قابل تخفيف نيست.

هرگاه مصدوم احتياج به كمک فوري داشته باشد و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني يا استمداد  -5

 و مصدوم را رها كند. محل حادثه را ترک كند،از مأمورين انتظامي ازاين كار امتناع كند يا به منظور فرار از تعقيب 

 

اگر براي جرمي مجازات تكميلي و تتميمي هم درنظر گرفته شده باشد،اين مجازاتها هم مشمول تخفيف مي شوند.پس  -9

 تخفيف فقط مخصوص مجازاتهاي اصلي نيست.

 هم مجازات جرايم عمدي و هم مجازات جرايم غير عمدي را مي توان تخفيف داد.-13

يري يا بازدارنده باشد مي تواند مشمول تخفيف قرار بگيرد، اما اگر به عنوان حد يا قصاص باشد نمي اگر مجازات اعدام، تعز-11

 تواند.
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 تبديل كند و نمي تواند هر دو را با هم اعمال كند. یامجازات جرم ارتكابي را تخفيف بدهد  یادادگاه بايد  -12

 يط خاصي را براي تخفيف در اين موارد پيش بيني كرده.تعدد و تكرار جرم مانع تخفيف نيست اما قانونگذار شرا -10

تعزيرات( وجود ندارد اما امكان تعليق  518و 514امكان تبديل مجازات قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي )ماده ي  -14

 اجراي مجازات وجود دارد.

 تبديل كند. مجازات جرمي را تخفيف دهد يا دادگاه بدوي در مرحله ي واخواهي مي تواند -15

مالک تبديل يا تخفيف مجازات مناسب تر بودن آن به حال متهم است و به نظر مي رسد خود متهم براي تعيين آنچه  -16

 برايش مناسب تر است مختار است.

 :(ا م ق 333 ماده 3 تبصره)امکان اعمال تخفيف در تعدد جرم

حداقل و حداكثر تخفيف  ميانگينمجازات مرتكب را تا : دادگاه مي تواند باشد اگر مجازات داراي حداقل و حداكثر -1

 دهد.

 آن تخفيف دهد.نصف :دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا نباشداگر مجازات داراي حداقل و حداكثر  -2

 :(ا م ق 332 ماده)امکان اعمال تخفيف در تکرار جرم

 حداقل و حداكثر تخفيف دهد. ميانگينب را تا :دادگاه مي تواند مجازات مرتكباشداگر مجازات داراي حداقل و حداكثر  -1

 آن تخفيف دهد. نصفدادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا :نباشداگر مجازات داراي حداقل و حداكثر  -2

 تا نصف حداقلدر مورد جرايم ارتكابي توسط اطفال،دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را نکته:

 ات تأميني و تربيتي  اطفال را به اقدام ديگري تبديل كند.تقليل دهد و اقدام

در   -0قاضي اين جهات را احراز كند و -2، جهاتي وجود داشته باشد  -1:براي اينكه بتوان مجازات جرمي را تخفيف داد بايد

 ؛اين جهات عبارتند از:حكم خود قيد كند

 جهات تخفيف عبارتند از: -32ماده 

 مدعي خصوصي گذشت شاكي يا -الف

يا به كار رفته براي  اشياء حاصله از جرماموال و متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف  مؤثرهمكاري  -ب

 ارتكاب آن
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ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در آميز بزهدر ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريک مؤثراوضاع و احوال خاص  -پ

 ب جرمارتكا

 وي درحين تحقيق و رسيدگي مؤثراعالم متهم قبل از تعقيب يا اقرار  -ت

 ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري -ث

 منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آنكوشش متهم به -ج

 انبار جرمديده يا نتايج زيخفيف بودن زيان وارده به بزه -چ

 جرم وقوعمعاون در  يامداخله ضعيف شريک  -ح

 جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند. مکلف استدادگاه  -1تبصره

به موجب همان  تواندنمیبيني شده باشد، دادگاه هرگاه نظير جهات مندرج در اين ماده در مواد خاصي پيش -2تبصره

 جهات، مجازات را دوباره تخفيف دهد.

 

منظور گذشت در جرايم غيرقابل گذشت است چون گذشت در جرايم قابل گذشت باعث موقوفي تعقيب يا  "الف"در بند  -1

 موقوفي مجازات مي شود.

 همكاري متهم بايد مؤثر باشد،يعني بايد منجر به شناسايي شركا و معاونان شود تا موجب تخفيف شود. "ب"طبق بند  -2

ثر در ارتكاب جرم:يعني بايد آن اوضاع و احوال خاص موجب ارتكاب جرم شده اوضاع و احوال خاص مؤ "پ"طبق بند  -0

 باشد تا موجب تخفيف شود.

اقرار بايد مؤثر باشد؛ يعني اقرار متهم بايد باعث كشف جرم يا سهولت در تحقيق شود تا موجب تخفيف  "ت"طبق بند -4

 شود.

 شهرت سابقه مي تواند از جهات تخفيف باشد. سوء سابقه ي كيفري نمي تواند دليل ارتكاب جرم باشد،اما حسن -5

اگر شخصي از روي ترحم و دلسوزي و با درخواست خود بيمار از او سلب حيات كند،اگرچه اين سلب حيات موجب قصاص  -6

،دادگاه مي تواند در تعيين است اما اگر اولياي دم از قصاص گذشت كردند چون انگيزه ي شخص شرافتمندانه بوده 

گيزه را مورد توجه قرار بدهد.توجه داشته باشيد كه انگيزه ي مقبول در هر جرمي باعث برائت نمي شود مجازات حبس ان

 بلكه فقط مي تواند از موجبات تخفيف باشد.

تعزيرات كه رساندن مصدوم به مراكز درماني يا اطالع به مأمورين را از  519ماده ي  2اگر دادگاه به موجب تبصره ي  -5

 تخفيف بدهد. 08مجازات جرم را تخفيف داد، نمي تواند دوباره مجازات را به استناد بند ج ماده ي  جهات تخفيف دانسته
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دادگاه پس از احراز مجرميت،  چهدر صورت احراز جهات تخفيف چنان هفت و هشتهاي در جرائم تعزيري درجه -32ماده 

گذشت شاكي و صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و  درشود اصالح مي مرتكب،نيز اجراي مجازات عدم تشخيص دهد كه با 

 حكم به معافيت از كيفر صادر كند. تواندمیجبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن 

معاذیر با احراز شرايطي امكان معافيت از مجازات وجود دارد و اين ماده در واقع از  2و  2تعزیری درجه در جرايم  -1

 ات است.معافيت از مجازقانونی 

 :8و 5شرايط الزم براي معافيت از مجازات در جرايم تعزيري درجه  -2

 جهات تخفيف احراز شود.-1

 دادگاه بعد از احراز مجرميت تشخيص دهد اگر مجازات اجرا نشود هم مرتكب اصالح مي شود.-2

 سابقه ي كيفري مؤثر وجود نداشته باشد.-0

 ابل گذشت است(شاكي گذشت كرده باشد.)منظور در جرايم غيرق-4

 مرتكب ضرر و زيان را جبران كرده باشد يا ترتيبي براي جبران آن داده باشد.-5

 

 اعمال معافيت از مجازات براي دادگاه الزامي نيست و اختياري است. -0

 شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود. 115ماده ي  2طبق تبصره  اين ماده و احكامش  -4
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 فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

پس از احراز مجرميت متهم با مالحظه وضعيت  تواندمیدادگاه شش تا هشت در جرائم موجب تعزير درجه  -33ماده 

ه است در صورت وجود شرايط زير اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديدفردي، خانوادگي و 

 دو سال به تعويق اندازد:شش ماه تا مدت به صدور حكم را 

 وجود جهات تخفيف -الف

 بيني اصالح مرتكبپيش -ب

 جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران -پ

 فقدان سابقه كيفري مؤثر -ت

اين قانون از حقوق اجتماعي  (25ي حكم، براساس ماده)محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجرا مؤثر،محكوميت  -تبصره

 كند.محروم مي

 

 تعويق صدور حكم يعني به تأخير انداختن صدور حكم محكوميت. -1

 امكان پذير است. 2و  2و  3در جرایم تعزیری  درجه تعويق صدور حكم  -2

 صدور حكم را به تعويق اندازد و و الزامي ندارد.می تواند دادگاه  -0

 كم بعد از احراز مجرميت متهم است پس دادسرا نمي تواند تعويق را اعمال كند.تعويق صدور ح -4

سوابق و اوضاع و احوالي كه  -2در نظرگرفتن وضعيت فردي و اجتماعي و خانوادگي مرتكب و  -1تعويق صدور حكم با   -5

 موجب ارتكاب جرم شده امكان پذير است.

 سال است. 2ماه تا  6مدت تعويق صدور حكم  -6

 عويق صدور حكم شرايطي الزم است:براي ت -5

 جهات تخفيف بايد وجود داشته باشد. -1

 قاضي بتواند اصالح مرتكب را پيش بيني كند. -2

 مرتكب ضرر و زيان ناشي از جرم را جبران كرده باشد يا براي جبرانش ترتيبي داده باشد. -0

 مرتكب سابقه ي كيفري مؤثر نداشته باشد. -4

 از مرتكب تعهد گرفته شده باشد. -5

 اطفال و نوجوانان با رعايت مقررات وجود دارد. تمام جرایم تعزیریكان تعويق صدور حكم در مورد ام -8

 شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود. 115ماده ي  2تعويق صدور حكم طبق تبصره  -9



13 
 

 تعويق به شكل ساده يا مراقبتي است. -33ماده 

وسيله دادگاه، مرتكب جرمي نشود و از در مدت تعيين شده بهگردد، متعهد مي به طور کتبیدر تعويق ساده مرتكب  -الف

 شود.بيني شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نمي نحوه رفتار وي پيش

وسيله دادگاه را در به گردد دستورها و تدابير مقرر شدهدر تعويق مراقبتي عالوه بر شرايط تعويق ساده، مرتكب متعهد مي -ب

 اجراء گذارد.موقع ه مدت تعويق رعايت كند يا ب

 صورت غيابي صادر كند.قرار تعويق صدور حكم را به تواندنمی دادگاه -1تبصره

دادگاه پس از صدور قرار تعويق صدور حكم، بالفاصله دستور آزادي وي را صادر مي ،متهم در بازداشت باشد چهچنان -2تبصره

 به بازداشت مرتكب منتهي گردد. نباید در هر صورت أخذ تأمين .مايدتواند در اين مورد تأمين مناسب أخذ ننمايد. دادگاه مي

 قانون مجازات اسالمي باشد. 42همراه با تدابير ماده ي  باید تعويق مراقبتي -1

 قانون مجازات اسالمي باشد. 40همراه با تدابير ماده ي  می تواندتعويق مراقبتي  -2

 را به طور غيابي صادر كند.آن  نمی توانداست و دادگاه  "قرار"تعويق صدور حكم  -0

 

 تعويق مراقبتي همراه با تدابير زير است: -37ماده 

 حضور به موقع در زمان و مكان تعيين شده توسط مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر  -الف

 كننده نظارت بر اجراي تعهدات محكوم براي مددكار اجتماعي ارائه اطالعات و اسناد و مدارک تسهيل -ب

 جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعيعالم هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابها -پ

 كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور -ت

في مرتكب به نهادهاي حمايتي از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از قبيل معر تواندمیتبصره ـ تدابير ياد شده 

 باشد.

 " می تواند"است اما با توجه به لفظ  اجباری وحصری  تدابيري كه در اين ماده براي تعويق مراقبتي در نظر گرفته شده -1

 است. ختياریمثل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي، ا تدابير معاضدتیدر تبصره ، اضافه كردن بعضي از 

 حصري نيستند. "از قبيل"ر تبصره به خاطر قيد تدابير معاضدتي مندرج د -2

با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي  تواندمیدر تعويق مراقبتي، دادگاه صادركننده قرار  -33ماده

د از اش اختالل اساسي و عمده ايجاد نكند مرتكب را به اجراي يک يا چند مورنحوي كه در زندگي وي يا خانوادهاو به

 دستورهاي زير در مدت تعويق، ملزم نمايد:
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 شرطي كهبه 
 

 اي خاصآموزي يا اشتغال به حرفهحرفه -الف

 اقامت يا عدم اقامت در مكان معين -ب

 درمان بيماري يا ترک اعتياد -پ

 النفقهپرداخت نفقه افراد واجب -ت

 خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري -ث

 اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آنت حرفهخودداري از فعالي -ج

 ديده به تشخيص دادگاهخودداري از ارتباط و معاشرت با شركا يا معاونان جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه -چ

ي، اخالقي، هاي تربيتهاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دورهگذراندن دوره يا دوره -ح

 مذهبي، تحصيلي يا ورزشي

 

 است. اختياریتدابير مندرج در اين ماده  -1

 در مدت تعويق اين تدابير اعمال مي شود و با پايان يافتن تعويق ، اين تدابير هم منتفي مي شود. -2

 اين تدابير -0

          هم بايد با توجه به جرم ارتكابي باشد -1

 هم با توجه به خصوصيات مرتكب -2

                      تعيين مي شود.   با توجه به شرايط زندگي مرتكب  هم -0

 اعمال كند.هستند و دادگاه نمي تواند غير از اين دستورات را  حصریدستورات مندرج در اين ماده -4

 باید دادگاه در مورد تدابير اختياري مي تواند يک يا چند مورد )نه همه ي موارد( را اعمال كند اما در مورد تدابير الزامي-5

 را اعمال كند.همه ي تدابير 

 

، درجه هفتموجب ديه يا تعزير تا عمدی در مدت تعويق، در صورت ارتكاب جرم موجب حد، قصاص، جنايات  -33ماده 

تواند براي كند. در صورت عدم اجراي دستورهاي دادگاه، قاضي ميدادگاه به لغو قرار تعويق اقدام و حكم محكوميت صادر مي

 .صادر كندحكم محكوميت يا مقرر در قرار به مدت تعويق اضافه يک بار تا نصف مدت 

 جراي مجازات ممنوع است.در صورت الغاي قرار تعويق و صدور حكم محكوميت، صدور قرار تعليق ا -تبصره

 "دقت شود این ماده ضمانت اجراهای ارتکاب جرم و عدم اجرای دستورات دادگاه را در مدت تعویق بيان ميکند"

 

خانواده اش در زندگي شخص يا 

 ايجاد نكند.اساسی يا  عمدهاختالل 
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 ارتكاب جرايمي كه موجب لغو قرار تعويق مي شود: -1

 (عمدي غير و عمدي از اعم)5تعزير تا درجه  -4موجب ديه     عمدیجنايات -0قصاص    -2حد     -1

 

 ضمانت اجراي رعايت نكردن دستورات دادگاه در مدت تعويق:-2

تا نصف مدتي كه در قرار تعيين كرده بوده براي انجام دستورات را به مدت مي تواند براي بار اول                     قاضي -1

 حكم محكوميت صادر كند. یا تعويق اضافه كند

 حكم محكوميت صادر كند. دبايقاضي   در صورت تكرار                    -2

 وجود ندارد. تعليق اجرای مجازاتاگر قرار تعويق لغو شود و حكم محكوميت صادر شود ديگر امكان -0

 

هاي مددكار پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش -33ماده 

 كند.گاه حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مياجتماعي و نيز مالحظه وضعيت مرتكب، داد

پس از گذشت مدت تعويق دادگاه يا مجازات تعيين مي كند يا حكم معافيت صادر مي كند؛كه هر كدام ازين دو اقدام با -1

 درنظر گرفتن:

 يبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاهاميزان پ -1

 گزارش هاي مددكار اجتماعي -2

 وضعيت مرتكب مي باشد. -0

 

 ، اين ماده شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود.115ماده ي  2طبق تبصره  -2
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 ـ تعليق اجرای مجازات ششمفصل 

در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم،  تواندمیدادگاه تا هشت در جرائم تعزيري درجه سه  -33ماده 

تي از مجازات را از يک تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري نيز پس از اجراي اجراي تمام يا قسم

تواند پس از تحمل يکتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم ميسوم مجازات مييک

 سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

 تعليق اجرای مجازات با تعليق تعقيب متفاوت است:

 : (جدید ک0د0ا0ق 23 ماده)تعليق تعقيبالف( 

 ن است.كه مجازاتشان قابل تعليق است ممك 8و  5و  6در جرايم تعزيري درجه  -1

 شاكي وجود نداشته باشد يا گذشت كرده باشد. -2

) مدت داده شده باشد. در مدت معينترتيبي براي جبران آن  با موافقت بزهدیدهضرر و زيان جبران شده باشد يا  -0

 را دادگاه تعيين مي كند(

 نداشته باشد. مؤثرمتهم محكوميت كيفري  -4

 رتي كه: دادستان مي تواند تعقيب را معلق كند  البته در صو -5

 الف( متهم موافق باشد      ب(در صورت ضرورت تأمين مناسب گرفته شده باشد.       

 سال است. 2ماه تا  6مدت تعليق تعقيب هم  -6

شود و تعقيبش منتهي به  5اگر متهم در دوران تعليق تعقيب مرتكب يكي از جرايم موجب حد يا قصاص يا تعزير تا درجه  -5

 عليق تعقيب لغو مي شود و اگر از اتهام دوم تبرئه شد دوباره قرار تعليق تعقيب ابقا مي شود.صدور كيفرخواست شود،قرار ت

شرايط نامبرده براي صدور قرار تعليق تعقيب بايد همگي باهم وجود داشته باشند تا امكان صدور قرار وجود داشته  نکته:

 باشد.

 

 :(ا م ق 33 ماده)ب(تعليق اجرای مجازات

 ممكن است. 8تا  0ري درجه در جرايم تعزي -1

 بايد شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم وجود داشته باشد.-2

 ازمجازات را معلق كرد. قسمتييا  تماممي توان اجراي -0

 سال است. 5تا  1مدت تعليق مجازات بين -4
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 است. اختياری تعليق اجراي  مجازات-5

 ين اجرا باشد.تعليق اجراي مجازات مي تواند ضمن صدور حكم يا در ح-6

 مجازات سپري شده باشد. یك سوم بایداگر تعليق اجراي مجازات در حين اجرا باشد -5

 افرادي كه مي توانند تقاضاي تعليق اجراي مجازات كنند:-8

 (مستقال نه احكام اجراي قاضي يا دادستان طريق از)الف( دادستان   ب(قاضي اجراي احكام    ج(خود محكوم عليه

 اي مجازات فقط نسبت به مجازاتها قابل اجراست و نسبت به اقدامات تأميني و تربيتي قابل اجرا نيست.تعليق اجر-9

 در تعليق اجراي تمام يا بخشي از مجازات بايد اجراي تمام يا آن بخشي كه معلق شده ضروري نباشد.-13

بشود بازهم بايد ضرر و زيان يا ديه ي تعليق مجازات تأثيري در حق مدعي خصوصي ندارد يعني اگر مجازات معلق هم -11

مدعي خصوصي پرداخت شود.) البته در قانون آيين دادرسي كيفري جديد بين شاكي و مدعي خصوصي تفاوت گذاشته شده: 

 شاكي كسي است كه از حيث كيفري ادعايي دارد؛ مدعي خصوصي از حيث جبران ضرر و زيان مدعي است(

يمي هم عمال مورد پيدا نمي كند چون دادگاه مي تواند از تعيين آنها خودداري كند اما تعليق مجازاتهاي تكميلي و تتم-12

 اگر همراه با مجازات اصلي تعيين شده بودند و مجازات اصلي معلق شد اين مجازاتها هم معلق مي شوند.

 قابل تعليق است. به هر تعدادی جرایم تعزیریمحكوميت به شالق در -01

 در جرايم تعزيري و بازدارنده قابل تعليق است  (0 درجه نقدي جزاي)ميليون ريال 535تا  ،نقدي باشداگر مجازات جزاي -41

اگر مجازات جرم ارتكابي در قانون حبس به همراه جزاي نقدي تعيين شده باشد،حبس قابل تعليق است و حتي مي تواند -51

 به جزاي نقدي تبديل شود.

 ق نيست.حبس بدل از جزاي نقدي قابل تعلي-61

 شعب سازمان تعزيرات حكومتي، دادگاه نيست و نمي تواند اجراي مجازات را معلق كند.-51

 

 صدور حكم و اجراي مجازات در مورد جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست: -32ماده 

 نفت و مخابرات داخلي و خارجي كشور، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، امنيتجرائم عليه  -الف

 ربايي و اسيدپاشييافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمجرائم سازمان -ب

 نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشاقدرت -پ

 و سالح و مهمات و قاچاق انسان گردان، مشروبات الكليمخدر يا روان مواد عمدهقاچاق  -ت

 االرضتعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في -ث

 (ریال33303330333یکصد ميليون )جرم بيش از  جرائم اقتصادي، با موضوع -ج
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) ه استثنا شده باشدقابل تعليق هستند مگر در مواردي ك 8تا  0اصل بر اين است كه كليه ي مجازاتهاي تعزيري درجه  -1

 (است را تخصيص زده 46ماده ي  45پس از نظر اصولي،ماده ي 

 

 مواردي كه مجازات آنها قابل تعليق نيست عبارتند از: -2

 جرايم مندرج در اين ماده -1

مجازات صدور چک از حساب مسدود قابل تعليق نيست اما مجازات ساير جرايم مندرج در قانون صدور چک قابل  -2

 تعديل است.

 از بين انواع سرقت هاي تعزيري فقط سرقت مسلحانه و سرقت مقرون به آزار مشمول اين ماده هستند.-0

باشد تا مجازاتش قابل تعليق  عمده بایدروانگردان و سالح و مهمات  قاچاق مواد مخدر ، مشروبات الكلي و داروهاي-4

 نباشد،ولي قاچاق انسان الزم نيست عمده باشد.

 حكم در مورد مشروبات الكلي فقط در فرض قاچاق آن وجود ندارد. امكان تعويق صدور-5

 ،قابل تعليق و تعويق هست.عضوتعزير بدل از قصاص  "ث"با توجه به بند-6

 چون مجازات شريک جرم ، مجازات فاعل مستقل است،مجازات شركاي جرايم اين ماده هم غير قابل تعليق است.-5

 د سوال واقع شد0مور 27این ماده در آزمون وکالت سال *

 طور ساده يا مراقبتي باشد.تعليق مجازات با رعايت مقررات مندرج در تعويق صدور حكم، ممكن است به -32ماده 

 تعليق مجازات بر دو نوع است:

ساده: در اين نوع تعليق،در مدت تعليق، مرتكب فقط تعهد مي دهد كه مرتكب جرمي نشود ولي تعهدي براي انجام  -1

 مات و دستورات ندارد.يكسري اقدا

مراقبتي: در اين نوع ،در مدت تعليق عالوه بر اينكه مرتكب متعهد مي شود مرتكب جرمي نشود بايد دستورات و  -2

 اقداماتي را هم كه دادگاه تعيين كرده را در مدت معيني اجرا كند.

 ويق مراقبتي است( )تعليق ساده با رعايت مقررات تعويق ساده و تعليق مراقبتي با رعايت مقررات تع

 

گردد. كسي كه وسيله دادگاه ضمن حكم محكوميت يا پس از صدور آن صادر ميقرار تعليق اجراي مجازات به -32ماده 

 گردد.طوركلي معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوري آزاد مياجراي حكم مجازات وي به
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 پس از صدور حكم محكوميت -2   یامحكوميت  ضمن صدور حكم  -1زمان صدور قرار تعليق اجراي مجازات:  -1

مجازات را معلق كند و محكوم  تمامقرار تعليق اجراي مجازات يا تمام مجازات را معلق مي كند يا بخشي از آن را؛كه اگر  -2

 آزاد مي شود چون ديگر موجبي براي حبس وجود ندارد. فورادر حبس باشد،

 قرار قطعي شود. الزم نيستزاد مي شود و به محض اين كه قرار تعليق صادر شود مرتكب آ

 

يا  "حكم تعليق"تعليق اجراي مجازات را به كار برده و در بعضي جاها از  "قرار"قانونگذار در بعضي از جاها عبارت  -0

 نزديكتر باشد تا به قرار. حکماستفاده كرده. ولي به نظر مي رسد ماهيت رأي تعليقي به  "محكوميت تعليقي"

مي شود كه يق اجراي مجازات صادر شود،تأميناتي هم كه گرفته شده منتفي مي شود) چون تأمين گرفته وقتي قرار تعل -4

 تضميني براي اجراي مجازات باشد وحال ديگر اجراي مجازاتي در كار نيست(

 

عيت از دستورهاي دادگاه تب بدون عذر موجهچنانچه محكومي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق  -33ماده 

يک تا دو سال به  برای بار اولتواند به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام، نكند، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي

، موجب الغاي قرار تعليق و اجراي مجازات بار دوم برایمدت تعليق اضافه يا قرار تعليق را لغو نمايد. تخلف از دستور دادگاه 

 شود.مي

كب بدون عذر موجه  دستورات دادگاه را اجرا نكند ضمانت اجرا دارد و تشخيص ايتكه عذر موجه  بوده در صورتيكه مرتفقط  -1

 است. دادگاه صادر کننده ی تعليقيا نه، با 

 است. دادگاه صادر کننده ی حکم قطعیمرجع رسيدگي به تخلفات مرتكب در دوران تعليق:  -2

 ام    رسيدگي مي كند.قاضي اجراي احك-2دادستان      -1كه به درخواست 

 ضمانت اجراي عدم رعايت دستورات دادگاه در مدت تعليق: -0

 سال به مدت تعليق اضافه مي شود يا قرار لغو مي شود. 2تا1                               براي بار اول -1

 ا مي شود.قرار لغو مي شود و مجازات اجر                         براي بار دوم)در صورت تكرار(  -2

،و تحت هيچ شرايطي هم   53قاضي پس از آنكه قرار تعليق را صادر كرد نمي تواند آن را افزايش بدهد مگر در مورد ماده ي  -4

 نمي تواند آن را كاهش بدهد.

 را براي مرتكب در نظر بگيرد و 40حصري هستند؛حاال اگر قاضي غير از موارد ماده ي  40گفتيم كه موارد مندرج در مواد  -5

 چون ملزم به اجراي آنها نبوده. نمی شودمرتكب آنها را اجرا نكند قرار تعليقش لغو 
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خسارت يا ديه در اين  تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت -33ماده 

 شود.موارد اجراء مي

چون حقوق الناس فقط با رضايت خود صاحب حق ساقط  اگر مجازات مرتكبي معلق شود تأثيري در حقوق الناس ندارد -1

 مي شود پس مرتكب بايد خسارات يا ديه ي مدعي خصوصي را بپردازد.

اگر محكوم خسارات مدعي خصوصي را نپردازد دادگاه به درخواست محكوم له با فروش اموال محكوم)به غير از مستثنيات  -2

وز حقوق شخص پرداخت نشده ، محكوم در بازداشت مي ماند تا حكم دين( دين شخص را مي پردازد و تا زماني هم كه هن

 اعسارش صادر شود يا حكم به پرداخت به صورت تقسيط، صادر شود.

 

يا تعزير تا ، ديه موجب حد، قصاصعمدي هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب جرم  -37ماده 

 شود.اثر مينشود، محكوميت تعليقي بيهفت درجه 

 شرط بي اثر شدن محكوميت تعليقي: محكوم تا پايان مدت تعليق مرتكب جرم عمدي موجب -1

 نشود. 5تعزير تا درجه -4ديه     -0قصاص    -2حد     -1

 

 5اگر محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق،مرتكب جرم عمدي موجب حد يا ديه يا قصاص يا تعزير تا درجه  -2

ه بر اينكه قرار تعليق اجراي مجازات لغو مي شود و مجازات تعليقي در مورد مرتكب اجرا مي شود،مجازات جرم شود،عالو

 جديد هم در مورد وي اجرا مي شود.

شود،تأثيري در مجازات تعليقي ندارد و همچنان معلق باقي  2جرم تعزیری درجه مرتكب ،اگر مرتكب در مدت تعليق  -0

 مي ماند.

 زمان خاتمه ازهاي مورد حكم معلق شود، مدت تعليق تي كه قسمتي از مجازات يا يكي از مجازاتدر صور -33ماده 

 گردد.غيرمعلق محاسبه مي اجراي مجازات

تبصره ـ در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق، 

 ، مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.گرددمحكوميت معلق، موجب انفصال نمي

اگر براي جرمي چند مجازات در نظر گرفته شده باشد و بعضي از آنها معلق شود: ابتدا مجازاتهاي غيرمعلق اجرا مي شود  -1

 مجازاتهاي اجرا شده شروع مي شود.از تاریخ اتمام  سپس مدت تعليق  مجازاتهاي معلق
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سال حبس در مورد شخص  0سالش معلق شده باشد: ابتدا  2سال حبس،  5ق شده باشد؛مثال از از مجازات معل بخشی اگر -2

 سال پايان يافت، مدت مجازات معلق آغاز مي شود. 0اجرا مي شود،از تاريخي كه 

 انفصال موجب تعليقي نحو به حتي محكوميت نمايد تصريح قانون اينكه مگر نميگردد انفصال موجب تعليقي محكوميت -0

 .شود داده مجازات اجراي به حكم و شود لغو تعليق قرار اينكه يا رددميگ

 

موجب حد، قصاص، ديه يا  عمدیهرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعليق، مرتكب يكي از جرائم  -33ماده 

كم معلق را نيز صادر و مراتب شود، پس از قطعيت حكم أخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حهفت تعزير تا درجه 

كند كه طور صريح به محكوم اعالم ميكند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق بهرا به دادگاه صادركننده قرار تعليق اعالم مي

 شود.اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم فوق شود، عالوه بر مجازات جرم أخير، مجازات معلق نيز درباره وي اجراء مي

 قرار دارد. 52اين ماده در مقابل ماده ي  -1

رايم اين به طور صريح به محكوم اعالم كند كه ضمانت اجراي ارتكاب ج مکلف استدادگاه در هنگام صدور قرار تعليق  -2

 .ماده در مدت تعليق چيست

 5درجه اگر شخصي كه مجازاتش معلق شده در مدت تعليق مرتكب جرايم عمدي حد يا ديه يا قصاص يا تعزير تا  -0

شود،دادگاهي كه به اين جرايم جديد رسيدگي مي كند پس از اينكه حكم محكوميت شخص در اين جرايم قطعي شد،قرار 

تعليق را لغو مي كند و ودستور مي دهد كه حكم معلق هم اجرا شود و به دادگاه صادر كننده ي قرار تعليق هم اين موارد 

 را اطالع مي دهد.

 

صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر يا  هرگاه پس از -33ماده 

هاي قطعي ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات محكوميت

درصورت اطالع از موارد فوق،  موظف است كند. دادستان يا قاضي اجراي احكام نيزمعلق شده است، قرار تعليق را لغو مي

 لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.

 مواردي كه دادگاه قرار تعليق اجراي مجازات را لغو مي كند عبارتند از:-1 (مهم)*

وميت كيفري مؤثر داشته و بدون توجه به آن اجراي رگاه بعد از صدور قرار تعليق دادگاه احراز كند محكوم،محكه -1

 مجازات لغو شده.
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كه در ميان آنها محكوميت هرگاه بعد از صدور قرار تعليق دادگاه احراز كند محكوم،محكوميت هاي قطعي اي داشته  -2

 تعليقي وجود داشته و دادگاه بدون توجه به آنها قرار تعليق صادر كرده.

حکم شود و  5موجب حد،ديه،قصاص يا تعزير تا درجه  جرایم عمدیتعليق مرتكب هرگاه محكوم تا پايان مدت  -0

 (54در مورد وي صادر شود.)ماده ي  قطعی

 مختاردر صورتي كه محكوم در مدت تعليق بدون عذر موجه دستورات دادگاه را اجرا نكند كه براي بار اول دادگاه  -4

 (53قرار تعليق را لغو كند.)ماده ي  بايدو براي بار دوم  قرار تعليق را لغو كند يا به مدت آن اضافه كند است

صرف اينكه مرتكب قبل از صدور قرار تعليق،مرتكب جرمي شده باشد و پرونده در جريان رسيدگي باشد براي لغو قرار -2

 باشد. قطعیمحكوميت  بایدتعليق كافي نيست بلكه 
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 نظام نيمه آزادی ـ فصل هفتم

هاي فعاليت، در زمان اجرای حکم حبستواند میاي است كه بر اساس آن محكوم نيمه آزادي، شيوهنظام  -33ماده 

ها زير نظر مراكز نيمهآموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليتآموزشي، حرفه ،ايحرفه

 شود.تربيتي تأسيس مي آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و

 است نه اجباري. اختيارینظام نيمه آزادي براي محكوم  -1

 انجام مي شود. خارج از زندانبه نظام نيمه آزادي در  طفعاليت هاي مربو -2

 اليت ها نظارت مي كنند.عبر اين ف مراکز نيمه آزادی -0

 سازمانهايي كه مراكز نيمه آزادي دارند عبارتند از: -4

 سازمان اقدامات تأميني و تربيتي-2             سازمان زندان ها  -1

مشروط به گذشت شاكي و تواند میدادگاه صادر كننده حكم قطعي در حبسهاي تعزيري درجه پنج تا هفت  -32ماده 

آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي اي، آموزشي، حرفهيک فعاليت شغلي، حرفهانجام تعهد به سپردن تأمين مناسب و 

با رضايت خود او، تحت  ، محكوم راديده مؤثر استا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصالح يا جبران خسارت وارد بر بزهي

تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي

 به رسيدگي است. موظفدادگاه  حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و

 اعمال شود.می تواند  2تا  3درجه  حبس های تعزیرینظام نيمه آزادي در  -1

 است. حکم قطعیبا دادگاه صادر كننده ي  -2

 اعطاي نظام نيمه آزادي مشروط به شرايطي است كه اين شرايط عبارتند از: -0

 شاكي گذشت كرده باشد-1

 .تأمين مناسب از متهم گرفته شده باشد-2

 كه فعاليتي شغلي،حرفه اي، آموزشي و...را انجام دهد. تعهد کرده باشدمتهم -0

 رضایت داشته باشد0به انجام اين فعاليت ها و اعطاي نظام نيمه آزادي  متهم-4

مي توان تقاضاي صدور حكم نيمه  در حين اجرای مجازاتو در هنگام صدور حكم و هم  قبل از اجرای مجازاتهم  -4

 آزادي كرد.

 رسيدگي كند. بایدگر متهم درخواست حكم نيمه آزادي كند، دادگاه ا -5

 است نه قرار. حکمرأي نيمه آزادي به صورت  -6
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 باید

 باید

 آزادی مشروطنظام  ـ هشتم فصل

حبس بيش از ده تواند در مورد محكومان به در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي -32ماده 

به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام مدت مجازات  سومپس از تحمل یكو در ساير موارد  تحمل نصف پس از سال

 با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند:

 محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد. -الف

 شود.ز آزادي، ديگر مرتكب جرمي نميحاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس ا -ب

پردازد يا به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را ب -پ

 ترتيب دهد.قراري براي پرداخت آن 

 محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. -ت

مراتب مذكور در بندهاي)الف( و)ب( اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي انقضاي مواعد فوق و همچنين 

رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و اجراي احكام مي

 در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

است و مربوط به ارفاق م آزادي مشروط هم به زن و هم به مرد،صرف نظر از سن و سال تعلق مي گيرد چون نوعي نظا -1

 زماني است كه دادگاه تشخيص دهد محكوم آمادگي برگشت به اجتماع را دارد.

 اعمال مي شود. حبس های تعزیریدر مورد  فقطآزادي مشروط  -2

 است. اختياری اعطاي آزادي مشروط -0

 است نه قرار. حکممشروط به صورت آزادي  -4

آزادي مشروط را اعطا كند،محكوم بايد مدتي از حبس را گذرانده باشد،پس از همان ابتدا نمي محكوم براي اينكه دادگاه به  -5

 تواند شخص را آزاد كند.

 اين مدت كه بايد سپري شود در حبس هاي مختلف متفاوت است:

  

  محكوم شده باشد سال 33بيش از الف( اگر محكوم به حبس 

   

 حبس محكوم شده باشدسال  33 از کمتر یا سال 33 بهب(اگر محكوم 

  

 باشد. حبس گذشتهنصف)يک دوم( مدت 

 

.باشد يک سوم حبس گذشته  
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مي توانند در صورت وجود شرايطي از دادگاه تقاضاي صدور حكم آزادي  هم قاضی اجرای احکامو  دادستان هم  3

 كنند.مشروط را 

نه مدت كاسته  در دادنامه قيد شدهگر مجازات حبس بر اثر عفو كاهش پيدا كرده باشد،مالک مدت حبسي است كه ا  5

 شده در اثر عفو.

 .نمی شودحبس بدل از جزاي نقدي مشمول مقررات آزادي مشروط   8

ست از آزادي مشروط ، اگر كسي قبال به حبس محكوم شده بود،نمي توان1053در قانون مجازات اسالمي مصوب سال  9

 .وجود ندارداستفاده كند ولي در قانون جديد اين محدوديت 

 مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند.سال حبس  37پس از گذراندن ،حبس ابدمحكومان به -13

 است. حکم قطعیصدور حكم آزادي مشروط، با دادگاه صادر كننده ي -11

صادر کننده ی حکم  دادگاه، 501ط هم طبق رأي وحدت رويه شماره مرجع اظهار نظر در مورد آزادي مشرو-12

 )اعم از بدوي و تجديدنظر( است.قطعی

صادر كننده ي حكم قطعي است. اما اگر  دادگاه بدوی)اگر دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه بدوي را عيناٌ تأييد كند،همان 

 جديدنظر،صادر كننده ي رأي قطعي است.(دادگاه تجديد نظررأي را اصالح كند يا تغيير بدهد،دادگاه ت

 ،صادر كننده ي حكم قطعي است. دادگاه بدویاگر رأي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور ابرام شود،-10

از آزادي مشروط استفاده كنند حتي اگر تبعيد به  نمی توانندافرادي كه به زندان يا خارج از زندان تبعيد شده اند، -14

 تتميمی باز هم نمي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند؛ چون اين حبس، مجازات اصلي نيست بلكهحبس هم تبديل شود، 

 است.

 .الزم نيستگذشت شاكي خصوصي براي استفاده از آزادي مشروط -10

 كند. اما دادگاه بايد اعسار يا افالس را تأييد نيستاعسار يا افالس محكوم عليه هم مانع استفاده از آزادي مشروط -14

است و  ارفاقچون آزادي مشروط  قابل شکایت نيستاگر دادگاه درخواست آزادي مشروط را رد كند،اين رد درخواست -15

 مجددا تقاضا كرد. می تواناست و اجباري ندارد . اما اگر درخواست آزادي مشروط رد شود، مختاردادگاه  در پذيرفتنش 

 از آزادي مشروط هم استفاده كند. می توانداگر شخصي از عفو استفاده كند -16

 در صورت تعدد جرم هم مي توان از آزادي مشروط استفاده كرد.-15

 آن را قبول نكند. نمی توانداست، محكوم عليه  حکمچون آزادي مشروط -18

 .نمی شودممكن است و شامل اقامت اجباري  حبسدر مورد  فقطآزادي مشروط -19
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تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال شود، لكن دادگاه ميبقيه مدت مجازات ميمدت آزادي مشروط شامل  -32ماده 

سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يک سال باشد تواند كمتر از يکآزادي مشروط نمي

 ت.دي مشروط معادل بقيه مدت حبس اسكه در اين صورت مدت آزا

 وط: آزادي مشر مدت -1

 شامل بقيه ي مدت حبس مي شود. 1

 دادگاه مي تواند آن را تغيير دهد. 7

 سال باشد.     1سال باشد مگر اينكه مدت باقي مانده كمتر از 1نمي تواند كمتر از -0

 سال باشد.       5نمي تواند بيشتر از  3

  آنرا كم يا زياد كند. نمی تواند ، پس از تعييندادگاه -5

 

تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي گاه ميداد -33ماده 

مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها 

 كند.به محكوم تفهيم مي و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و

 در مدت آزادي مشروط ، متهم را ملزم كند يكسري اقدامات و دستوراتي را انجام دهد. می توانددادگاه  -1

 با درنظر گرفتن: بایدالبته اين دستورات 

 اوضاع و احوال جرم-3

 خصوصيات رواني و شخصيت متهم  باشد.-2

 

ون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يک تا دو هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بد -33ماده 

يا ديه شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص، سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي

يد، در غير اين صورت آزادي آبه اجراء در ميكوميت نيز ، عالوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محهفتتعزير تا درجه 

 شود.او قطعي مي

 اگر محکوم در مدت آزادی مشروط از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تبعيت نکند:  3

 سال به مدت آزادي مشروط اضافه مي شود. 2تا  1                        براي بار اول    -1

 مشروط منتفي مي شود(باقي مانده ي حبس اجرا مي شود)آزادي    در صورت تكرار-2

 هم مجازات جرم جديد اجرا مي شود. و
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عمدي موجب در صورت ارتكاب جرايم  0*

 5قصاص و تعزير تا درجه حدود و ديه و

 

 

   

 تا در آزادي مشروط مؤثر باشد. عمدی باشدباید يا ديه يا قصاص يا تعزير رتكاب جرايم موجب حد ا -2

 تا در آزادي مشروط مؤثر باشد. بدون عذر موجه باشد بایدعدم اجراي دستورات دادگاه  -0

 ق.م.ا( 93پيش بيني شده است.)ماده ي  اطفال و نوجواناناستفاده از آزادي مشروط در مورد  -4

 

تعويق در صورت وجود شرايط مقرر در  تواندمیدادگاه ، درجه پنج تا درجه هشتز در جرائم تعزيري ا -37ماده 

در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه)سيستم(هاي الكترونيكي قرار  بارضایت ویمحكوم به حبس را مراقبتي، 

 دهد.

 قرار دهد.در تعويق مراقبتي ر شده ذك دستورهايتواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا دادگاه در صورت لزوم مي -تبصره

 برده نام حبس عبارت از ماده بعد قسمت در اگرچه) ممكن است. 2تا  3درجه  جرایم تعزیرینظارت الكترونيكي در  -1

 تعزيري جرايم به بايد ماده صدر عبارت به توجه با پاسخ در شود واقع سوال مورد اگر الكترونيكي هاي سامانه اما است شده

 (هشت تا پنج درجه تعزيري حبس نه شود اشاره هشت ات پنج درجه

 است. اختياری اعمال اين نظارت براي دادگاه -2

 داده رخ مسامحه رسد مي نظر به) وجود داشته باشد.مراقبتی شرایط تعویق  بایدبراي اعمال نظارت الكترونيكي  -0

 باشد مي تعويق شرايط ،قانونگذار منظور و ندارد وجود مراقبتي تعويق براي شرايطي ا م ق 41 ماده ب بند در چون است

 .(است شده مطرح ا م ق 43 ماده در ت تا الف بندهاي در كه

 رضايت داشته باشد تا بتوان اين سيستم را پياده كرد. بایدخود محكوم  -4

 رت الكترونيكي اعمال شود نه هرجايي.بايد سيستم نظا در محدوده ی مکانی مشخص -5

 

االجراء شدن اين ظرف شش ماه از تاريخ الزمآزادي وآزادي مشروط ي مواد مربوط به نظام نيمهآيين نامه اجرائ -33ماده 

 رسد.مي تصویب رئيس قوه قضائيهشود و به كشور تهيه مي سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی وسيلهقانون به

 .بود خواهد تربيتي و تاميني داماتاق و ها زندان سازمان مشروط، آزادي و آزادي نيمه نظام متولي نهاد*

مي  هم باقي مانده ي حبس اجرا مي شود)آزادي مشروط منتفي

 شود( و هم مجازات جرم جديد اجرا مي شود.



28 
 

 

 

 

 نوع تدبير

 

 جرايم قابل اعمال

 

 مدت اعمال

 

 كيفيات مخففه )معاذير قضايي(

 

فقط تعزيرات) اعم از عمدي و 

 غيرعمدي(

 

_ 

 

 معاذير قانوني

 

 (قانون در مقرر)خاص جرايم

 

_ 

 

 معافيت از مجازات

 

 8و5تعزيرات درجه 

 

_ 

 

 تعويق صدور حكم

 

 8و 5و  6تعزيرات درجه 

 

 سال 2ماه تا  6

 

 تعليق اجراي مجازات

 

 8تا  6تعزيرات درجه 

 

 سال 5تا  1

 

 

 تعليق تعقيب

 

كه مجازات  8و 5و  6ت درجه تعزيرا

 آنها قابل تعليق باشد.

 

 

 سال 2ماه تا  6

 

 نظام نيمه آزادي

 

 5تا  5حبس هاي تعزيري درجه 

 

_ 

 

 آزادي مشروط

 

 كليه ي حبس هاي تعزيري

سال است مگر اينكه  5تا  1

 1مدت باقي مانده كمتر از 

 سال باشد.

 

 نظارت الكترونيكي

 

 8تا  5ات درجه تعزير

 

_ 
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ضمانت اجراي عدم رعايت 

 دستورات در مرتبه ي دوم

ضمانت اجراي عدم رعايت 

 دستورات دادگاه در مرتبه ي اول

 

 نوع تدبير

 

 

 قرار تعويق لغو مي شود

 

نصف مدت مقرر به مدت تعويق 

 اضافه مي شود     

 یا

 قرار تعليق لغو مي شود

 

 

 

 تعويق صدور حكم

 

تعليق لغو مي شود و مجازات  قرار

 اجرا مي شود.

 

 

 یاسال به مدت تعليق اضافه مي شود    2تا  1

 قرار تعليق لغو مي شود.

 

 

 تعليق اجراي مجازات

 

مجازات جرم جديد اجرا مي  هم

بقيه ي مدت حبس اجرا  همشود و 

 مي شود.

 

سال به مدت آزادي مشروط  2تا  1

 اضافه مي شود.

 

 

 آزادي مشروط

 

 الزم به ذكر است اعمال كليه ي تدابير نامبرده با رعايت شرايط و جهات مندرج در قانون است. توجه:

 


