
 حبس جايگزين مجازاتهاي _ نهم فصل

مجازاتهاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان،  -46ماده 

جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است كه در صورت 

گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار 

جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه ديده و ناشي از 

 ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء ميشود.

 

دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب مجازات مورد حكم با شرايط و  -تبصره

كيفيات مقرر در اين ماده تصريح ميكند. دادگاه نميتواند به بيش از دو نوع از 

 ايگزين حكم دهد.مجازاتهاي ج

 نکات:

 عبارتند از: مجازات هاي جايگزين حبس-1

 تحت و دادگاه حکم به محکوم، آن طي كه است ايدوره مراقبت دوره :مراقبت دوره .1

 تعويق در مندرج دستورات از مورد چند يا يك انجام به احکام اجراء قاضي نظارت

 ق م ا( 28)ماده ي .گرددمي محکوم مراقبتي

 محكوم رضايت با كه است خدماتي رايگان،عمومي خدمات: رايگان خدمات عمومي .8

.)ماده گرددمي اجراء احکام اجراء قاضي نظارت تحت و واقع حکم مورد معين مدت براي

 ق م ا( 28
 درآمد چهارم يك تا هشتم يك از است عبارت روزانه نقدي جزاي :روزانه نقدي جزاي .8

ق  28)ماده  .شودمي وصول احکام اجراء نظارت با و واقع حکم مورد كه محکوم روزانه

 م ا(

 ق م ا( 28: )ماده جزاي نقدي .8

 ق م ا( 28: )ماده محروميت از حقوق اجتماعي .8

 شرايط اعمال مجازات هاي جايگزين حبس: -8



مالحظه نوع جرم و كيفيت ارتکاب آن و آثار  -8وجود جهات تخفيف -8گذشت شاكي -1

ساير -8وضعيت بزه ديده -8سن،مهارت،وضعيت،شخصيت و سابقه ي مجرم -8ناشي از جرم 

 اوضاع و احوال )دادگاه مکلف به تصريح تناسب مجازات مورد حکم با شرايط مذكور است.(

 از مجازت هاي جايگزين حکم دهد. دو نوعدادگاه نمي تواند به بيش از  -8

اصل فردي كردن مجازات راستاي با توجه به ذيل ماده مجازات هاي جايگزين حبس در -8

 تدوين شده اند. ها

 

مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است  -46ماده 

 گردند. به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي

 

تقسيم مي شوند: مجازات  مجازات قانوني و قضاييدر يك تقسيم بندي مجازات ها به -1

قانوني آن است كه در متن قوانين تصريح شده است اما مجازات قضايي آن است كه قاضي 

دادگاه با توجه به جرم ارتکابي، اعمال تخفيف و تشديد و بر مبناي اصل فردي كردن مجازات 

كه  مي دهد. بنابراين در خصوص مجازات هاي قضايي اين امکان وجود داردها بدان حکم 

 از حداقل مقرر در قانون حکم دهد.  كمتر دادگاه با استفاده از اعمال تخفيف به

 مجازات قانونيمعيار اعمال مجازات هاي جايگزين حبس، در همه جاي فصل نهم -2

 است.)نه مجازات قضايي(

)حداكثر مجازات قانوني سه ماه حبس درجه هشتمرتکبان جرايم عمدي كه با مجازات -8

 مجازات جايگزين حبس خواهد بود. لزومااند، مجازاتشان  حبس( مواجه

 

مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا  -44ماده 

گردند مگر  شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي

اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند 



 و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

 

بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي  -الف

 (ريال يا شالق تعزيري 0101110111بيش از ده ميليون )

  

محكوميت قطعي به حبس بيش از شش ماه يا حد يا قصاص يا  يك فقره سابقه -ب

 داخت بيش از يك پنجم ديهپر

)حداكثر مجازات قانوني نود و يك  حبس درجه هفتمرتکبان جرايم عمدي كه با مجازات -1

مجازات جايگزين حبس خواهد بود مگر  لزوما روز تا شش ماه حبس(مواجه اند، مجازاتشان

داراي سابقه ي محکوميت كيفري به شرح مندرج در  جرم عمدياب به دليل ارتک -1اينکه: 

 به ب-از اجراي حکم)نه صدور حکم( پنج سال نگذشته باشد.-8بندهاي الف و ب ماده باشند. 

 در بندهاي الف و ب توجه داشته باشيد. يك فقرهو  به بيش از يك فقره-8

 مشمول ماده نيست. يك پنجم ديهپرداخت -8

 

تواند مرتكبان جرائم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها  دادگاه مي -46ماده 

بيش از شش ماه تا يكسال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در 

( اين قانون اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس ممنوع 44صورت وجود شرايط ماده)

 است.

در مورد مرتکبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال -1

 است. مختارحبس است دادگاه در اعمال مجازات جايگزين حبس 

اعمال مجازات جايگزين حبس  مانع در اين ماده هم 88به طريق اولي وجود شرايط ماده -8

 خواهد شد.



گردند  به مجازات جايگزين حبس محكوم ميمرتكبان جرائم غيرعمدي  -46ماده 

مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت 

 حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

مرتکبان جرايم غير عمدي به مجازات جايگزين حبس محکوم مي گردند و استثنائا  اصوال-1

باشد دادگاه در اعمال  بيش از دو سال حبسجرم ارتکابي در موردي كه مجازات قانوني 

است: به طور مثال اگر مجازات قانوني جرم غيرعمدي سه سال  مختارمجازات جايگزين حبس 

 حبس باشد دادگاه در اعمال مجازات جايگزين حبس مختار است.

 تعيين موضوعه قوانين در آنها تعزير ميزان يا نوع كه جرائمي مرتكبان -46 ماده

 گردند. مي محكوم حبس جايگزين مجازات به است نشده

 است. الزامي اين ماده نيز از مواردي است كه اعمال مجازات جايگزين-1

اصل قانوني بودن مجازات ها تدوين شده است، چرا كه  بر خالفدر نگاه نخست، ماده فوق -8

مقنن موظف است به موازات جرم انگاري، مجازات آن را هم معين كند. در هر حال اعمال اين 

 خواهد بود. قانون اساسي 046صل ماده در قلمرو ا

 

 دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي -61ماده 

درصورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت  كند تا

 جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

 بايد تصريح نمايد:  دو موردصدور حکم مجازات جايگزين حبس به ه هنگام ادادگ-0

 تعيين مجازات جايگزين حبس  -1

 مدت مجازات حبس جرم ارتکابي -8

م ارتکابي ضمن تعيين مجازات جايگزين حبس مي علت تعيين مدت مجازات حبس جر-8

 تواند يکي از موارد زير باشد:

 از اجراي مجازات جايگزين حبس تعذر مرتكب -1



 از دستور دادگاه تخلف -8

 از پرداخت جزاي نقدي عجز -8

اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا  -60ماده 

 خارجي كشور ممنوع است.

اعمال جايگزين حبس، جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي  ممنوعيتيکي از موارد -1

 مدت زمان حبس(است.)اعم از عمدي و غير عمدي و بدون محدوديت 

مي تواند داشته باشد كه از جمله  مصاديق متعدديجرايم عليه امنيت داخلي و خارجي -8

ق م ا به بعد)كتاب  892عبارتند از: افساد في االرض، بغي، محاربه و جرايم موضوع مواد 

 تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده(

 

تعدد جرائم عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آنها بيش از شش ماه  -62ماده 

 جايگزين حبس است.حبس باشد مانع از صدور حكم به مجازات 

تعدد جرايم عمدي در صورتي مانع صدور حکم به مجازات جايگزين حبس است كه مجازات -1

 به طورقانوني حداقل يکي از آنها بيش از شش ماه حبس باشد. درنتيجه: تعدد جرايم عمدي 

 نيست.مانع صدور حکم به مجاات جايگزين حبس  مطلق

 

انوني آنها بيش از يك سال حبس است در در جرائم عمدي كه مجازات ق -67ماده 

تواند به مجازات جايگزين  صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك سال، دادگاه نمي

 حبس حكم نمايد.

 اعمال مجازات جايگزين حبس مي باشد. ممنوعيتاز موارد -1

همانطور كه قبال گفته شد معيار اعمال مجازات جايگزين حبس مجازات قانوني است، در -8

 نمي تواندنتيجه با توجه به اين ماده اگرچه مجازات قضايي كمتر از يك سال است، دادگاه 

 حکم به مجازات جايگزين حبس بدهد.



 اين شدن اءاالجر الزم از پيش كه قطعي احكام مورد در فصل اين مقررات -66 ماده

 .شود نمي اجراء است صادرشده قانون

البته ماده فوق اشاره به عطف به ما سبق نشدن مقررات مجازات هاي جايگزين حبس دارد، -1

 بنابراين حکم مشروط به آنكه مرحله تجديدنظر را طي كرده و قطعيت يافته باشند.

انون مجازات اسالمي مرحله مقرر در اين ماده شامل احکامي كه در زمان الزم االجرا شدن ق

قانون  99تجديدنظر را طي نکرده اند، نخواهد شد. همچنين بايد دقت نمود كه بر اساس ماده 

به تصويب آيين نامه اي  منوطجايگزين حبس  اعمال مقررات مجازات هاي، مجازات اسالمي

شده است و به محض الزم االجرا شدن قانون مجازات اسالمي، مقررات اين فصل مجري 

 نخواهد بود.

 

همراه بودن ساير مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات  -66ماده 

ا ن بتواند به مجازاتهاي مذكور همزما جايگزين حبس نيست. در اين صورت دادگاه مي

 مجازات جايگزين حبس حكم دهد.

همراه بودن ساير مجازات ها با مجازات حبس، از موارد ممنوعيت اعمال مجازات جايگزين -1

 نيست.حبس 

 

مالك تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به  -64ماده 

 مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.

با اين حال مقرره اي شکلي كه  اينکه قانون مجازات اسالمي، قانوني ماهوي است؛ با توجه به-1

 مربوط به صالحيت محاكم مي باشد، در آن قيد شده است.

 در اين ماده نيز بايد به تفکيك مجازات قانوني و قضايي دقت نمود.-8

ه بم محکوميت با توجه به اين ماده براي تعيين صالحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حک-8

جرم ارتکابي توجه نمود و اگر به  مجازات قانوني)نه قضايي(مجازات جايگزين حبس، بايد به 



عنوان مثال مجازات قانوني حبس تعيين شده براي جرم قابل تجديدنظر باشد، به تبع آن 

 صدور حکم به مجازات جايگزين حبس نيز قابل تجديدنظر است.

تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار  قاضي اجراي احكام مي -66ماده 

اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه 

 صادركننده رأي پيشنهاد كند.

 قاضي مذكور به تعداد الزم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حکم را تشديد، تخفيف مي تواندقاضي اجراي احکام -1

 به دادگاه پيشنهاد كند. شرايط و آثار اجراي حكمو  وضعيت محكومبا توجه به 

 دادگاه صادر كننده ي حكم قطعيبه نظر مي رسد منظور از دادگاه صادر كننده راي، -8

 مي باشد.

يفي بر عهده ندارد، اما به است و تکل مختار دادگاه در پذيرش پيشنهاد قاضي اجراي احکام،-8

اقدامات مذكور در ماده را انجام دهد و نياز به پيشنهاد قاضي  راسا نمي تواندنظر مي رسد 

 اجراي احکام وجود دارد.

 

محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل  -66ماده 

 احكام اطالع دهد. اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي

 بر عهده دارد و مختار نيست. تكليفمحکوم در مورد اين ماده -1

است و  تمثيلينشان مي دهد موارد مذكور در ماده به صورت  ))نظير((استفاده از عبارت -8

 موارد مشابه ديگر نيز مشمول ماده خواهد بود.

 باشد. حكممانع يا مخل اجراي محکوم بايد تغييراتي را اطالع دهد كه -8

 آمده است. 21ضمانت اجراي اين ماده، در ماده -8

 توجه شود تغييرات به او بايد اطالع داده شود نه دادگاه. ))قاضي اجراي احكام((به قيد -8



تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاهها و مؤسسات دولتي و عمومي  -66ماده 

حكام و محكوم، به موجب پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي ا

آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون به وسيله 

شود و با تأييد رئيس قوه قضائيه به  وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه مي

نامه موضوع  رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين تصويب هيأت وزيران مي

 شود. جراء مياين ماده الزم اال

 

 

چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصالح رفتار وي  -61ماده 

تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يكبار بقيه مدت مجازات  باشد دادگاه مي

 را تا نصف آن تقليل دهد.

در  مخيردگاه آنچه در متن ماده آمده است براي دادگاه تکليف ايجاد نخواهد كرد و دا-1

اعمال آن است، البته در صورتي كه پيشنهاد آن ازسوي قاضي اجراي احکام وجود داشته 

 باشد.)ظاهرا راسا نمي تواند.(

 از اختيار مندرج در ماده برخوردار است. تنها يك باردادگاه -8

است و تکليفي  مختاربه نظر مي رسد قاضي اجراي احکام در خصوص پيشنهاد تخفيف -8

 برعهده ندارد.

با توجه به اينکه اين ماده در فصل مجازات هاي جايگزين حبس آمده است، فقط در -8

 خصوص اين مجازات ها قابل اعمال است، نه كليه ي مجازات هاي مقرر در قانون.

 

چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلف نمايد، به  -60ماده 

قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به  پيشنهاد

 گردد. شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي مجازات مورد حكم افزوده مي



 

دادگاه در متن حكم آثار تبعيت و تخلف از مفاد حكم را به طورصريح قيد و  -تبصره

نيز در ضمن اجراء با رعايت مفاد حكم كند. قاضي اجراي احكام  به محكوم تفهيم مي

 نمايد. دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محكوم را مشخص مي

 

 

يکي از  ضمانت اجراي تخلف از مفاد حکم مجازات هاي جايگزين حبس يا دستورهاي دادگاه-1

 موارد زير است:

در حکم ازاتي كه مج)به مجازات مورد حکم  يك چهارم تا يك دومبراي بار اول  .1

 آمده نه مجازات قانوني جرم( اضافه مي شود.

 اجرا مي شود. حبسدر صورت تکرار مجازات  .8

است ضمن حکم مجازات هاي جايگزين، آثار تبعيت و تخلف از مفاد حکم را  مكلفقاضي -8

 صريحا قيد و به محکوم تفهيم كند.

نحوه حبس، مکلف است جايگزين  راي احکام در ضمن اجراي مجازات هايقاضي اج-8

 بر محکوم را مشخص نمايد.)با رعايت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط( نظارت و مراقبت

 پيشنهاد قاضي اجراي احكامافزوده شدن يك چهارم تا يك دوم و اجراي حبس نيازمند -8

 اقدام كند. راسا نمي توانداست و دادگاه 

 

ازاتهاي جايگزين حبس با مانعي مواجه چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مج -62ماده 

گردد.  گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي

چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف كردن مجازات ايجاد 

 شود. گردد مجازات اصلي اجراء مي



جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد دو حالت اگر اجراء تمام يا بخشي از مجازات هاي -1

 متصور است:

ايجاد شده  متوقف كردن مجازاتو براي   محکوم رفتار عمديمانع به واسطه ي  .1

 است: در اين صورت مجازات اصلي اجرا خواهد شد.

مانع بدون دخالت رفتار عمدي محکوم ايجاد شده است: مجازات مورد حکم يا بخش  .8

 مانع اجرا مي گردد.اجرا نشده بعد از رفع 

در صورتي كه رفتار عمدي محکوم باعث ايجاد مانع شود اما مقصود محکوم متوقف كردن -8

 مشمول ماده نيست.مجازات نباشد 

 مي تواند شامل بيماري، حوادث غير مترقبه و ... باشد. رفتار غير عمدي-8

 

ه و تحت دوره مراقبت دورهاي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگا -67ماده 

نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق 

 گردد: مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي

 

 ماه در جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر سه ماه حبس است، تا شش -الف

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است و  -ب

رائمي كه نوع و ميزان تعزير آنها در قوانين موضوعه تعيين نشده است، شش ماه تا ج

 يك سال 

در جرائمي كه مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك سال است، يك تا دو  -پ

 سال

در جرائم غيرعمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك سال است، دو تا چهار  -ت

 سال

در ضمن مجازات هاي جايگزين حبس پرداخته  دوره ي مراقبتف ماده ي فوق به تعري-1

 است.



از دستورهاي مندرج در  يك يا چند مورددر دوره ي مراقبت دادگاه مي تواند محکوم را به -8

 تعويق مراقبتي محکوم كند و نمي تواند از محکوم بخواهد تمام دستورات را اجرا كند.

، دستورهاي مندرج در ماده مراقبتي تعويق در مندرج دستورهايبه نظر مي رسد منظور از -8

 ق م ا است. 88

 اهميت سوالي نداشته باشد. 28تا  28به نظر مي رسد موارد بندهاي الف تا ت در ماده هاي -8

 

خدمات عمومي رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت  -66ماده 

نظارت قاضي اجراي احكام اجراء شود و تحت  معين به شرح ذيل مورد حكم واقع مي

 گردد: مي

 

 ( تا دويست و هفتاد ساعت67جرائم موضوع بند)الف(ماده) -الف

 (دويست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت67جرائم موضوع بند)ب(ماده) -ب

 ( پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت67جرائم موضوع بند)پ(ماده) -پ

 و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت( هزار 67جرائم موضوع بند)ت(ماده) -ت

 

ساعات ارائه خدمت عمومي براي افراد شاغل بيش از چهار ساعت و براي  -0تبصره

افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت در روز نيست. در هر حال ساعات ارائه خدمت 

 در روز نبايد مانع امرار معاش متعارف محكوم شود.

 

مشروط به رعايت همه ضوابط و مقررات قانوني  حكم به ارائه خدمت عمومي -2تبصره

مربوط به آن خدمت از جمله شرايط كار زنان و نوجوانان، محافظتهاي فني و بهداشتي 

 و ضوابط خاص كارهاي سخت و زيان آور است.

 

تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه موضوع  دادگاه نمي -7تبصره



ل در صورت عدم رضايت محكوم، به انجام خدمات اين فصل حكم دهد. در هر حا

 شود. عمومي، مجازات اصلي مورد حكم واقع مي

 

تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي  قاضي اجراي احكام مي -6تبصره

يا معذوريتهاي خانوادگي و مانند آنها، انجام خدمات عمومي را به طور موقت و 

ره، تعليق نمايد يا تبديل آن را به مجازات جايگزين حداكثر تا سه ماه در طول دو

 ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد.

 شرايط خدمت  عمومي رايگان:-0

 با رضايت محکوم باشد. .1

 براي مدت معين باشد. .8

 قاضي اجراي احکام بر آن نظارت كند. .8

 ساعات ارائه ي خدمت در روز مانع امرار معاش متعارف محکوم نشود. .8

 ر مورد هر خدمت بايد همه ي ضوابط و مقررات قانوني آن رعايت شود.د .8

 دادگاه نمي تواند به بيش از يك خدمت عمومي مقرر در آيين نامه اين فصل حکم دهد. .8

تحت سامانه هاي  قرار دادن محكومو  نيمه آزاديخدمت عمومي رايگان مانند نظام -8

ورتي كه محکوم به انجام خدمت عمومي احتياج دارد. در ص رضايت محكومالکترونيکي به 

 خواهد داد. مجازات اصليرضايت نداشته باشد، دادگاه حکم به 

 جنبه ي حصري نداشته و تمثيلي اند. 8موارد مندرج در تبصره ي -8

 راسا مي تواند 8انجام خدمت عمومي بر اساس تبصره ي  تعليققاضي اجراي احکام براي -8

نها و ت راسا قادر به اقدام نيستآن به مجازات جايگزين ديگر  تبديلاقدام كند، اما در مورد 

 مي تواند پيشنهاد آن را به دادگاه صادر كننده حکم تقديم نمايد. 

 ، جنبه ي حصري نداشته و موارد مشابه را هم در بر ميگيرد. 8 موارد مندرج در تبصره ي-8

 کام در خصوص تبديل مختار است.بديهي است دادگاه در پذيرش پيشنهاد قاضي اجراي اح-8



دادگاه صادر به نظر مي رسد منظور از دادگاه صادر كننده ي حکم در تبصره ي چهار -9

 است. كننده ي حكم قطعي

 

جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه  -66ماده 

 اجراي احكام وصول ميشود و با نظارت  محكوم كه به شرح زير مورد حكم واقع مي

 گردد:

 

 ( تا يكصد و هشتاد روز67جرائم موضوع بند)الف( ماده) -الف

 ( يكصد و هشتاد تا سيصد و شصت روز67جرائم موضوع بند)ب( ماده) -ب

 ( سيصد و شصت تا هفتصد و بيست روز67جرائم موضوع بند)پ( ماده) -پ

 ر و چهارصد و چهل روز( هفتصد و بيست تا هزا67جرائم موضوع بند)ت( ماده) -ت

 

محكوم موظف است در پايان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزاي نقدي روزانه  -تبصره

 آن ماه را پرداخت نمايد.

 

 محکوم اخذ خواهد شد. كار روزانهجزاي نقدي روزانه از -1

است و محکوم عليه، ده روز زمان جهت  ماهانهموعد پرداخت جزاي نقدي روزانه به صورت -8

)به طور مثال جزاي نقدي روزانه فروردين ماه تا دهم ارديبهشت ماه بايد خت آن دارد.پردا

 پرداخت شود.(

 ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است: -64ماده 

 

 (ريال 601110111( تا نه ميليون )67جرائم موضوع بند)الف( ماده) -الف

(ريال تا هجده 601110111( از نه ميليون)67جرائم موضوع بند)ب( ماده) -ب

 (ريال0601110111ميليون)



(ريال تا سي و شش 0601110111( از هجده ميليون)67جرائم موضوع بند)پ( ماده) -پ

 (ريال7401110111ميليون)

(ريال تا هفتاد 7401110111( از سي و شش ميليون)67جرائم موضوع بند)ت( ماده) -ت

 ( ريال6201110111و دو ميليون )

تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم  گاه ميداد -66ماده 

ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازاتهاي تبعي و يا تكميلي 

 نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.

 فردي كردن مجازات هاست. ماده بيانگر اصل ))وضعيت محكوم((با توجه به عبارت-1

است كه با توجه به جرم  مخيرحکم ماده الزامي براي قاضي ايجاد نمي كند؛ بلکه قاضي -8

ارتکابي و وضعيت محکوم، در كنار مجازات جايگزين حبس، حکم به مجازات تبعي يا تکميلي 

نشده اما حداقل معين  )دو سال(نيز بدهد. گر چه در اين حالت حداكثر آن مشخص شده 

 است.

 به بعد مورد تقنين واقع شده است. 88تکميلي از ماده و  تبعي مجازات هاي-8

 مورد از مجازات هاي تبعي يا تکميلي قابل اتخاذ است، نه همه ي موارد. يك يا چند-8

 

 و اطفال تربيتي و تأميني اقدامات و  مجازاتها _ دهم فصل

 نوجوانان

كه مرتكب جرائم تعزيري ميشوند و سن آنها در درباره اطفال و نوجواناني  -66ماده 

زمان ارتكاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از 

 كند: تصميمات زير را اتخاذ مي

 

تسليم به والدين يا اولياء يا سرپرست قانوني با أخذ تعهد به تأديب و تربيت و  -الف

 مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان



 

تواند حسب مورد از اشخاص مذكور در اين  هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي -صرهتب

بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد ذيل و اعالم نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را 

 نيز أخذ نمايد:

 

معرفي طفل يا نوجوان به مددكار اجتماعي يا روانشناس و ديگر متخصصان و  -0

 همكاري با آنان

فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا  -2

 حرفه آموزي

 اقدام الزم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك -7

 جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه -6

 ه محلهاي معينجلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان ب -6

 

تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا  -ب

نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهاي مذكور دربند)الف( در صورت عدم صالحيت 

والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا عدم دسترسي به آنها با رعايت 

 ن مدني(قانو0067مقررات ماده)

 

 تسليم طفل به اشخاص واجد صالحيت منوط به قبول آنان است. -تبصره

 

 نصيحت به وسيله قاضي دادگاه -پ

 اخطار و تذكر و يا أخذ تعهد كتبي به عدم تكرار جرم -ت

نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال در مورد جرائم تعزيري  -ث

 درجه يك تا پنج 

 



يمات مذكور در بندهاي)ت( و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تصم -0تبصره 

تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند)ث( در مورد اطفال و نوجواناني كه 

 جرائم موجب تعزير درجه يك تا پنج را مرتكب شدهاند، الزامي است.

 

ا قصاص گردد درصورتي كه هرگاه نابالغ مرتكب يكي از جرائم موجب حد ي - 2تبصره 

 از دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشد به يكي از اقدامات مقرر در بندهاي

شود و در غيراين صورت يكي از اقدامات مقرر در  )ت(ويا)ث( محكوم مي

 گردد. بندهاي)الف( تا )پ( اين ماده در مورد آنها اتخاذ مي

 

ندهاي)الف( و)ب( اين ماده، دادگاه در مورد تصميمات مورد اشاره در ب -7تبصره 

تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارشهاي  اطفال و نوجوانان مي

مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصلحت طفل يا 

 نوجوان اقتضاء كند در تصميم خود تجديدنظر نمايد.

است و اغلب همين مشخصه باعث تفکيك آن از  و تعب رنجمشخصه اساسي مجازات -1

 اقدامات تاميني و تربيتي شده است.

 9 در زمان ارتكابكودكان و نوجوانان، چنانچه سن آنان  جرايم تعزيريدر مورد ارتکاب -8

سال خورشيدي باشد، تصميمات جزايي اعم از مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي قانونا  18تا 

سال ارتکاب جرايم كودكان و نوجوانان قانونا مشمول  18تا  9مطرح است و از  ويمسابه طور 

اقدامات تاميني در جهت پيشگيري و انطباق اجتماعي، كه در ماهيت  است تصميماتي

 هستند. فرهنگي كودكان و نوجوانان

 (.از موارد بندهاي الف تا ث حسب مورد قابل اعمال است.)قابل جمع نيستند يكيتنها -8

است و همچنين اقدامات ذكر شده جنبه  مختاردر خصوص تبصره ي ذيل بند الف، دادگاه -8

 و تمثيلي اند. حصري نداشتهي 



مالک است نه مددكار اجتماعي يا  دادگاهتبصره ذيل بند الف تشخيص  8در خصوص بند -8

 مقام هاي ديگر.

خاص به مصلحتش هست در مورد بند ب تشخيص اينکه سپردن طفل يا نوجوان به اين اش-8

 است. دادگاه صادر كننده ي حكميا نه با 

)مشمول يکي از بندهاي الف تا مشمول بند ث نمي باشد. 6تا  4درجه ي  جرايم تعزيري -9

 ث مي باشند.(

به طور عام بند ث را در مورد اطفال و نوجواناني كه جرايم  1اگرچه قسمت دوم تبصره ي  -2

مرتکب شده اند، الزامي مي داند، اما به نظر مي رسد اين عام با  8تا  1موجب تعزير درجه 

توجه به قسمت اول تبصره كه بيان مي دارد بندهاي ت و ث فقط در مورد اطفال و نوجوانان 

جه شده است و در نتيجه ارتکاب جرايم تعزيري موا تخصيصسال قابل اجراست با  18تا  18

، ث مواجه نخواهد بودسال با اقدام موضوع بند  02تا  6اطفال و نوجوانان از سوي  8تا  1

كه ارتکاب جرايم مستوجب حد يا قصاص)كه ماهيتا  8اين برداشت با جمله ي اخير تبصره ي 

الف تا جب اقدامات مقرر در بندهاي را مستو سال 02تا  6از سوي نابالغ  از تعزير شديدترند(

 مي داند تقويت مي شود.  پ

)يعني صرف نظر از رده ي سنيرا  8تا  1و براي نظر مخالف كه ارتکاب جرايم تعزيري درجه 

مواجه مي داند رجوع كنيد قانون يار  در بند ثسال تمام شمسي( با اقدام مذكور  18تا  9

 . 1سوال پاسخ نامه ي  29مجازات اسالمي صفحه ي 

و  9ق م ا سن بلوغ كه سن مسووليت كيفري تلقي مي شود در دختران  189برابر ماده ي -9

در  22سال تمام قمري است. با اين توضيح مشخص مي شود تبصره ي دو ماده  18در پسران 

 مي باشد. پسرهاي نابالغخصوص 

موجب حد يا قصاص سال در صورت ارتکاب جرم  18تا  18توجه شود كه در مورد نابالغ -11

قابل اعمال است، حال آنکه در مورد اطفال و  ت يا ثيکي از اقدامات مقرر در بندهاي 

 قابل اعمال است. بند ث 8تا  1سال در صورت ارتکاب جرايم موجب تعزير  18تا  18نوجوانان 



، محدوديتي از نظر بند الف و بماده، مقنن تنها براي تصميمات  8مطابق تبصره ي -11

 دفعات تجديدنظر قائل نشده است و آنرا مقيد به مصلحت طفل كرده است.

 

شوند و سن آنها در زمان  درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي -66ماده 

 شود: ارتكاب، بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است مجازاتهاي زير اجراء مي

 

پنج سال در مورد جرائمي كه نگهداري در كانون اصالح و تربيت از دو تا  -الف

 مجازات قانوني آنها تعزير درجه يك تا سه است.

 

نگهداري در كانون اصالح و تربيت از يك تا سه سال در مورد جرائمي كه مجازات  -ب

 قانوني آنها تعزير درجه چهار است.

 

نگهداري در كانون اصالح و تربيت از سه ماه تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي  -پ

(ريال يا انجام يكصد و 6101110111(ريال تا چهل ميليون)0101110111ده ميليون) از

هشتاد تا هفتصد و بيست ساعت خدمات عمومي رايگان در مورد جرائمي كه مجازات 

 قانوني آنها تعزير درجه پنج است.

 

(ريال تا ده ميليون 001110111پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون) -ت

ا انجام شصت تا يكصد و هشتاد ساعت خدمات عمومي رايگان (ريال ي0101110111)

 درمورد جرائمي كه مجازات قانوني آنها تعزير درجه شش است.

 

(ريال در مورد جرائمي كه مجازات 001110111پرداخت جزاي نقدي تا يك ميليون ) -ث

 قانوني آنها تعزير درجه هفت و هشت است.

 

 يش از چهار ساعت در روز نيست.ساعات ارائه خدمات عمومي، ب -0تبصره 



 

دادگاه ميتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتكابي، به جاي صدور حكم  -2تبصره 

به مجازات نگهداري يا جزاي نقدي موضوع بندهاي)الف( تا)پ( اين ماده، به اقامت در 

 رمنزل در ساعاتي كه دادگاه معين ميكند يا به نگهداري در كانون اصالح و تربيت د

 دو روز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حكم دهد.

 شروط اعمال مجازات هاي ماده ي فوق عبارت است از:-1

  قانون  91باشد.)به حکم مذكور در ماده  جرايم تعزيريجرم ارتکابي مشمول عنوان

 مجازات اسالمي نيز توجه شود.(

 تمام شمسي باشد. سن مرتکب در زمان ارتکاب بين پانزده تا هجده سال 

 جرم است نه مجازات مقرر در حکم دادگاه. مجازات قانونيدر اينجا هم مالک -8

 مطابق بندهاي الف تا ث:-8

  مي باشد. تا تعزير درجه پنجنگهداري در كانون 

  قابل اعمال است. درجه پنج تا هشتجزاي نقدي در مورد جرايم مستوجب تعزير 

  قابل اعمال  درجه پنج و ششخدمات عمومي رايگان در مورد جرايم مستوجب تعزير

 است.

دگاه مي تواند حسب مورد براي سه ا، و در راستاي فردي كردن مجازات ها د8مطابق تبصره -8

 ماه تا پنج سال، حکم به يکي از موارد زير بدهد:

 .اقامت در منزل در ساعاتي كه دادگاه معين مي كند 

 .نگهداري در كانون اصالح و تربيت در دو روز آخر هفته 

 

تواند با توجه به گزارشهاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و  دادگاه مي -61ماده 

رفتار او در كانون اصالح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت 

ا نوجوان به ولي ينگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا 



سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر درصورتي اتخاذ 

شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصالح و  مي

تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از 

 .اير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيستآزادي مشروط و س

مي تواند در خصوص وضع طفل يا نوجوان در كانون اصالح و تربيت  يك مرتبهدادگاه تنها -1

چنين حقي دارد و نياز به پيشنهاد قاضي اجراي احکام وجود ندارد.( و  راساتجديدنظر كند)

از مدت نگهداري در كانون  پنجمحداقل يك اين امر منوط است به اينکه طفل يا نوجوان 

 و البته تجديدنظر محدود است به اينکه:اصالح و تربيت را گذرانده باشد 

  كاهش دهد. تا يك سوممدت نگهداري در كانون اصالح و تربيت را 

  يا نگهداري در كانون اصالح و تربيت را به تسليم به ولي يا سرپرست قانوني طفل يا

 كند. تبديلنوجوان 

است و ديگر متهم حق تجديدنظرخواهي  قطعيادگاه در خصوص اعمال اين ماده راي د-8

 نخواهد يافت.

با آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني  قابل جمعاستفاده از تخفيف مذكور در اين ماده -8

 است.

است و در مورد جزاي نقدي و  نگهداري در كانوندر مورد  91تجديدنظر موضوع ماده -8

 ندارد.رايگان چنين حقي براي دادگاه وجود خدمات عمومي 

 

در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت  -60ماده 

جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه 

 شده دربيني  وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيش

 شوند. اين فصل محكوم مي

 



تواند نظر پزشكي قانوني را  دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل مي -تبصره

 استعالم يا از هر طريق ديگر كه مقتضي بداند، استفاده كند.

مقنن در خصوص جرايم حدي يا مستوجب قصاص نيز خواسته است تخفيفي براي افراد بالغ -0

محکوم كند؛ مشروط بر  مجازات هاي اين فصلكمتر از هجده سال قائل شود و مرتکب را به 

 اينکه:

  شبهه ي موضوعيهرا نداند.)اين مورد داخل در  ماهيت جرم انجام شدهمرتکب 

يه آن است كه شخص حرمت و ممنوعيت عمل را مي است؛ مقصود از شبهه ي موضوع

داند ولي جهل به موضوع حکم دارد. مثال مي داند كه شرب خمر در اسالم حرام است 

 ولي نمي داند كه مايع حاضر از مصاديق خمر است يا آب.(

  شبهه ي حكميهرا درک نکند.)مقصود همان  حرمت جرم انجام شدهيا مرتکب 

ميه آن است كه حکم كلي چيزي مورد ترديد قرار گيرد. است؛ منظور از شبهه ي حک

ناشي از فقدان نص معتبر يا ناشي از اجمال نص و يا ناشي از جهل به حکم كلي، يا 

 تعارض نصوص است.(

  مرتکب شبهه وجود داشته باشد.)رشد در دو معناي توانايي  رشد و كمال عقليا در

 حفظ مال و مصرف آن در راه درست به كار رفته است.(

مرتکب جرم لحاظ مي  سن نابالغدر تعيين مجازات هاي پيش بيني شده در اين فصل -8

 شود.

 

در جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه  -62ماده 

 كند. طفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم ميا

)چه علم به حرمت تحت هر شرايطيدر جرايم مستوجب ديه يا هر ضمان مالي ديگر، -1

وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد و چه مرتکب رشيد باشد و چه نباشد( اطفال و 

 نوجوانان مسوول هستند.

 



تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازاتها را تا نصف حداقل  دادگاه مي -67ماده 

تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل 

 نمايد.

ق م  89مستند تخفيف مجازات در مورد اطفال است و در مورد اطفال ماده  ق م ا 67ماده -1

 ا  موضوعيت ندارد.

ق م ا در مورد تعزيرات  98تخفيف موضوع ماده  ق م ا 006ماده  2تبصره ي با توجه به -8

اين تخفيف را در مورد حدود و  نمي توانمنصوص شرعي قابل اعمال نيست. به طريق اولي 

 قصاص قابل اعمال دانست.

كنيد مي داند رجوع  همه ي انواع مجازات هاي اطفالو براي نظري كه اين تخفيف را شامل 

 98قانون يار مجازات اسالمي صفحه ي  98ماده  1نکته 

 پرداخته است. جهات تخفيفق م ا به احصاء  82ماده -8

 دارد نه تکليف. اختياردادگاه در اعمال تخفيف موضوع ماده -8

 

تواند در مورد تمام جرائم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان،  دادگاه مي -66ماده 

 اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.صدور حكم را به تعويق 

در مورد اطفال نيز دادگاه مي تواند صدور حکم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را -1

 عمده با اشخاص بزرگسال وجود دارد: دو تفاوتمععلق نمايد. در اين مورد 

  ست.شرطي قايل نشده ااوال قانونگذار براي اعمال تعويق و تعليق در مورد اطفال 

  اطفال و نوجوانان قابل تعويق و تعليق مي باشد. تمام جرايم تعزيريثانيا 

شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود. و به  006ماده  2تبصره ي اين ماده نيز مطابق -8

 قابل اجرا نيست.طريق اولي در مورد حدود و قصاص 

 



 است. محكوميتهاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري -66ماده 

شد.)موارد  نخواهددر رابطه با محکوميت اطفال و نوجوانان اعمال  آثار تبعيطبق ماده -1

 ق م ا( 88مذكور در ماده 

به نظر مي رسد با توجه به عبارت عام به كار رفته)فاقد آثار كيفري است.( محکوميت هاي -8

 نمي گردد.سابقه نيز محسوب كيفري اين افراد در پرونده ي كيفري درج نشده و 

 

 فصل يازدهم ـ سقوط مجازات

 بر اساس قانون مجازات اسالمي موارد سقوط مجازات عبارتند از:

 عفو 

 نسخ قانون 

 گذشت شاكي 

 مرور زمان 

 توبه مجرم 

 اعمال قاعده ي درا 

 مبحث اول ـ عفو

 متوقف ساختن اجراي حكم.و يا  اسقاط دعويبراي عفو وسيله اي است -1

ق م ا( و عفو  98به عفو خصوصي يا خاص)ماده  مرجع اعالم كنندهاعطاي عفو بر حسب -8

رييس قوه ي عفو خصوصي به پيشنهاد  ق م ا( قابل تقسيم است. 99عمومي يا عام)ماده 

 اعطا مي شود. قوه ي مقننهو عفو عمومي از طريق  واليت فقيهاز طريق مقام  قضاييه

 ضوابط عفو در انواع مجازات ها:-8

 وجود دارد. عفو عام و خاصرد تعزيرات امکان تعزيرات: در مو 



 و به شرط توبه، پس  ق م ا( 006)ماده ي حدود: مجازاتهاي حدود فقط در موارد خاص

 از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسيد، ممکن است مشمول عفو قرار گيرد.

 اصعفو خعي اين نوع عفو، ماهيتا نومطابق نظر دكتر گلدوزيان كه البته قابل تامل است 

 است.

 :از شمول عفو  به طور كليوق الناس است، قمجازات قصاص به دليل اينکه از ح قصاص

 مستثني است.

  عفو شمول از كلي طور به است، الناس وققح از اينکه دليل بهديات: مجازات ديه 

 .است مستثني

 پيشنهاد از پس اسالمي موازين حدود در محكومان، مجازات تخفيف يا عفو -64 ماده

 .است رهبري مقام با قضائيه قوه رئيس

مي باشد، و عفو خاص عبارتست از معاف كردن محکوم عليه  عفو خاصماده در مقام بيان -1

مجازات قابل  جايگزين ساختنو يا  حكم قطعياز مجازات مورد  تمام يا قسمتياز تحمل 

 اجرا با مجازاتي خفيف تر.

آثار محكوميت باقي مي عفو خصوصي تاثيري در مجازات هاي تبعي و تکميلي ندارد و -8

و در صورت ارتکاب جرم جديد، سابقه ي محکوميت مورد عفو، براي اجراي مقررات تکرار  ماند

 جرم در نظر گرفته مي شود.

است، لذا احکام غيابي قابل واخواهي يا احکام قابل  احكام قطعيعفو خاص ناظر بر -8

 اصخ عفو شود مي روشن توضيح اين با)تواند مشمول عفو خصوصي قرار گيردتجديدنظر نمي 

در مقابل عفو عام است كه رفتار مجرمانه  .(متهمان نه اجراست قابل محكومان مورد در تنها

 م و اجراي آن شامل مي شود.پيش از تعقيب و پس از تعقيب را تا مرحله صدور حك

 ندارد.عفو خصوصي اثري بر ضمانت اجراهاي مدني و انضباطي -8

 پيشنهاد عفو از از طرف اشخاص زير پذيرفته مي شود:-8

 قاضي مجري حکم)دادستان مجري حکم(. .1



رييس زندان محل گذران محکوميت با موافقت قاضي)داديار(ناظر زندان يا رييس حوزه  .8

 قضايي)دادستان( محل. 

 و خانواده وي. عليه محکوم .8

 مگر در موارد مصرح در قانون. انفصال از خدمت نمي شودعفو شامل -8

 د.نمي باشلغو حکم آزادي مشروط يا فسخ تعليق اجراي حکم، مانع استفاده از عفو -9

است و محکوم عليه امکان اعتراض  الزام آورنتيجه تصميم به قبول يا رد عفو خصوصي -2

 ندارد.

 

 شود، مي اعطاء تعزير موجب جرائم در قانون موجب به كه عمومي عفو -66 ماده

 اجراي محكوميت، حكم صدور صورت در. كند مي موقوف را دادرسي و تعقيب

 .شود مي زائل نيز محكوميت آثار و موقوف مجازات

 اعمال مي شود. جرايم موجب تعزيرهمانطور كه گفته شد عفو عمومي تنها در خصوص -1

است بنابراين به حکم قانون، دادرسي و يا اجراي حکم، موقوف  قانونعفو عمومي به موجب -8

 مي شود. آثار محكوميت جزايي منتفيو  آثار تبعي و تكميلي حكم قطعي، زايلو 

عفو عمومي، آثار محکوميت جزايي را منتفي مي كند و سابقه ي محکوميت مورد عفو، ديگر -8

احتمالي نمي شود و از  تعليق اجراي مجازاتبه حساب نمي آيد و مانع  تكرار جرمبراي 

 سجل كيفري حذف مي گردد.

 ماليقانون مي شود و جرايم احت پيش از تصويبقانون عفو عمومي شامل جرايم ارتکابي -8

 آينده را شامل نمي شود.

و بدون قيد و شرط است اما در مواردي هم شمول آن به  سادهقانون عفو عمومي، گاهي -8

 به انجام امري است. مشروطذينفع، 



ني زيرا چنين قانو تام و كامل نيستتاثير قانون عفو عمومي نسبت به امور جزايي قبلي، -8

 ي پرداختي توسط محکوم عليه نمي شود.موجب استرداد جزاي نقدي و هزينه دادرس

 است و شامل اقدامات تاميني نمي شود. مجازاتعفو عمومي تنها شامل -9

 و ديه پرداخت در تأثيري لكن كند مي منتفي را محكوميت آثار همه عفو، -66 ماده

 .ندارد ديده زيان خسارت جبران

 است و عفو عمومي و خصوصي را در بر مي گيرد. عامحکم اين ماده -1

مي باشد؛ بنابراين تاثيري  جنبه ي عمومي جرمحکم ماده از اين باب است كه عفو ناظر به -8

 .خواهد داشتدر حقوق شاكي خصوصي ن

 

 قانون نسخ ـ دوم مبحث

 قوانين نسخ آثار. كند مي موقوف را مجازات اجراي و تعقيب قانون، نسخ -66 ماده

 .است قانون اين( 01)ماده در مندرج شرح به كيفري

 

ادر ص قرار موقوفي تعقيببا نسخ قانون اگر متهم در مرحله ي تحقيقات مقدماتي باشد -1

خواهد  توقف اجراي مجازاتخواهد شد و اگر مجازات در حال اجرا باشد، دادگاه حکم به 

 داد.

 است. ضمنيو  صريحنسخ قانون بر دو نوع -8

توجه نمود كه  ق م ا 01بند الف ماده در خصوص آثار نسخ قوانين كيفري بايد به مقرره ي -8

 شناخته جرم الحق قانون موجب به است بوده جرم گذشته در كه رفتاري اگرمقرر مي دارد: 

 در. شود مي موقوف آن اجراي باشد اجراء جريان در اگر و شود نمي اجراء قطعي حکم نشود،

 آن بر كيفري اثر هيچگونه است شده اجراء قبالً حکم كه موردي در همچنين و موارد اين

 .نيست مترتب



نمي در صورت نسخ قانون جزا به دليل اينکه به نظر قانونگذار عمل ديگر جرم محسوب -8

پرونده تبعي مجازات از بين مي رود و محکوميت از  از جمله آثار مجازات تمامي آثار شود،

 شود.كيفري شخص پاک مي 

 شاكي گذشت ـ سوم مبحث

در جرائم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب  -011ماده 

 مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

 

جرائم قابل گذشت، جرائمي ميباشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و  -0تبصره 

 گذشت وي است. اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم 

 

جرائم غير قابل گذشت، جرائمي ميباشند كه شكايت شاكي و گذشت وي  -2تبصره 

 در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.

 

مقررات راجع به گذشت، شاكي در مورد مجازاتهاي قصاص نفس و عضو،  -7تبصره 

اين قانون « قصاص»و سوم« حدود»دوم حدقذف و حدسرقت همان است كه در كتاب

ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات 

 ندارد.

در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب -1

قانون  )منسوخ(989در حالي كه در ماده  است مجازات اجراي موقوفي يا موقوفي تعقيب

 پيشين گذشت شاكي موجب تخيير قاضي در اعمال تخفيف يا موقوفي تعقيب مي شد.

بر آن است كه گذشت شاكي تاثيري در مجازات ندارد؛ با اين حال  اصلدر رابطه با حدود -8

گذشت شاكي )همانند قذف(در برخي جرايم حدي كه واجد جنبه ي خصوصي بيشتري است

 در مجازات مرتکب، موثر است.



سقوط جنبه ي در قصاص و ديات به دليل حق الناس بودنشان گذشت شاكي باعث -8

جرايم مستوجب قصاص و ديه  جنبه ي عمومي مجازات امامي شود  خصوصي مجازات

و مجازات ق م ا كتاب تعزيرات  818ماده  براي قتل عمد به به طور مثال ؛پابرجا خواهد بود

 هاي بازدارنده توجه  فرماييد.

 در و حکم صدور از پيش است ممکن گذشت كه گفت توان مي ماده اين از استفاده با-8

 .باشد آن اجراي هنگام در و حکم صدور از پس حتي يا و رسيدگي هنگام در يا دادسرا

 

 راث ترتيب درصورتي معلق و مشروط گذشت به و باشد منجّز بايد گذشت -010 ماده

 گذشت، از عدول همچنين. باشد يافته تحقق عليه معلقٌ يا شرط آن كه شود مي داده

 .نيست مسموع

 

 ولي نيست، حكم صدور و رسيدگي تعقيب، مانع معلق يا مشروط گذشت -0 تبصره

. است عليه معلقٌ يا شرط تحقق عدم به منوط گذشت قابل جرائم در مجازات اجراي

 .شود مي آزاد مناسب تأمين قرار با عليه محكومٌ صورت، اين در

 .است دادستان تأييد به منوط اتفاقي، قيم گذشت تأثير -2تبصره

اگر شرط  1898اما در ق م ا بود  فاقد اثرگذشت مشروط و معلق، به كلي  1891در ق م ا -1

 ، گذشت واجد اثر مي شود.انجام گردديا معلق عليه در عالم خارج  محقق شود

 در جرايم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط يا معلق عليه است. اجراي مجازات-8

 شرايط رعايت با همچنين ق م ا( 888رجوع كنيد ماده )مسموع نيست.عدول از گذشت، -8

 نيز يانتظام مرجع در گذشت و نيست انتظامي و قضايي مرجع در گذشت بين تفاوتي قانوني

 .است عدول قابل غير



؛ زيرا افراد حق ندارند با تراضي بين خود مقررات موثر نيستگذشت پيش از وقوع جرم -8

قانوني را نقض نموده و مانع اعتبار و اجراي آن شوند. البته در خصوص رضايت مقتول بر قتل 

 خود ضوابطي وجود دارد كه در جاي خود بررسي خواهيم نمود.

مچنين گذشت آن است كه حصول آن موقوف به تحقق امر ديگري نباشد. ه گذشت منجز-8

 باشد و به گذشت مبهم و غير صريح اثري داده نمي شود. صريح و روشنبايد 

ه كاگر بعد از اينکه شاكي گذشت خود را اعالم كرد، يك سري آثاري بر اثر جرم ظاهر شود -8

شاكي مي تواند شکايت كند و مرجع قضايي مکلف به  اساسا نوع جرم را تغيير دهد

را هم شامل گردد يا آثار ايجاد شده در اثر  اين آثاررسيدگي است مگر اينکه گذشت شاكي 

باشد. با اين وجود در عمل محاكم، تمايلي به پذيرش اين نظريه  زه ديدهبجانب فعلي از 

 را رد مي كنند. از گذشت تلقي و آن عدولو اين امر را  نشان نمي دهند

 

هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هر يك از  -012ماده 

شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت  آنان شروع مي

 تمام كساني است كه شكايت كرده اند.

 

ت گذشت حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صور -تبصره

 گردد. همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي

پذيرفته است. همين  گذشت مجموعيرا در مقابل  گذشت انحالليمقنن در اين ماده -1

 هم اعمال خواهد شد. وراث قانونيحکم در خصوص 

 

 غيرقابل باشد، نشده تصريح قانون در جرمي بودن گذشت قابل چنانچه -017 ماده

 .باشد گذشت قابل شرعاً و بوده الناس حق از اينكه مگر شود مي محسوب گذشت



را  اصل اساس قانونگذار بر هميننظر به اينکه كليه ي جرايم واجد جنبه ي عمومي هستند، -1

 بر غيرقابل گذشت بودن جرايم گذاشته است.

مواجه شده است به اين ترتيب كه در  استثناحکم صدر ماده توسط قسمت اخير ماده با -8

صورتي كه در قانون به قابل گذشت بودن جرمي تصريح نشده باشد ولي آن جرم از جمله 

، جرم مذكور قابل گذشت از نظر شرع قابل گذشت استباشد كه  حق الناسيجرايم 

 محسوب مي شود، هر چند قانونگذار در قانون تصريح به قابل گذشت بودن آن جرم نکرده

 باشد.

عالوه بر جرائم تعزيري مندرج در كتاب ديات و فصل حدقذف اين قانون و  -016ماده 

باشند، جرائم مندرج در قسمت  گذشت مي جرائمي كه به موجب قوانين خاص قابل

(، 446(، )446(، )466(، )462(، )477(، )472(، )422(، )416(، )664أخير مواد)

(464( ،)466( ،)466( ،)462( ،)466)( ،466( ،)461( ،)462( ،)466( ،)466 ،)

 شوند. نيز قابل گذشت محسوب مي« تعزيرات»( از كتاب پنجم611( و )466(، )466)

ق م ا، جرايم قابل گذشت تعريف شده است، در ماده ي فوق  111در عين حال كه در ماده -1

در  معياراحصايي و تعيين نيز مقنن در صدد احصا برآمده است. بنابراين هر دو روش 

خصوص شناسايي جرايم قابل گذشت از جرايم غير قابل گذشت در كنار هم پذيرفته شده 

 است.

 882)مواد تخريب اموال تاريخي، فرهنگيجرايم مندرج در فصل  1891بر خالف ق م ا -8

 مي باشند. غير قابل گذشتق م ا كتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده(  888تا 

قابل  مندرج در فصل حد قذفو جرايم تعزيري  مندرج در كتاب دياتجرايم تعزيري -8

 گذشت مي باشند.

است كه توصيه مي  مورد 22جرايم قابل گذشت كتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده -8

 مورد آگاهي داشته باشيد. 88اين  عناوين كليشود از 

 و من اهلل توفيق                                                                                            

                                                                                                                                                 


