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  مقدمه
 

رارت به منظور  نه يك تاليف در معناي رايج آن؛ بلكه نوعي گردآوري ، سامان دهي و ساحت بخشي قوانين و مقاين كتاب 

. حيطه عمل فعالين مدني و نيز تالش در جهت اصالح نقصان ها است  ايجاد درك دقيق تر از حدود ممكن و مختصات

و تالش در جهت تعريف و بازتعريف اين قوانين از قوانين و مقررات آن جامعه  اطالع نيازمند زيست فعال در يك جامعه 

كسي كه نداند جرايم سياسي و امنيتي چه مصاديقي . اين امر دو چندان اهميت دارددر مورد فعاليت در حوزه سياست  .است

دارند چگونه مي تواند حدود آنها را رعايت كرده يا مرزهاي آن را جابجا سازد؟ همچنين كسي كه نداند در اين زمينه ، 

ن آنها ايراد وارد ساخته و به دفاع حكومت او را صاحب چه حقوق غير قابل نقضي دانسته است چگونه مي تواند به نقض شد

مي توان سعي اين كتاب را نوعي آموزش  مهارت دانست ، مهارتي كه در عرصه عمل مي توان آن را به ؟ از خويش برآيد

خود اين كتاب نيز به طريقي حاصل همين تجربه در عمل و آموزش به . كار بست ، تجربه كرد و با پيچ و خم هايش آشنا شد

  . بوده است واسطه نياز

در اين كتاب در ابتدا به جرايم و مجازات هاي آن اشاره شده است تا فرد به طور ملموسي به دركي از ميدان بايد ها و نبايد 

جرايم در چهار عنوان جرايم امنيتي ، جرايم عمومي با امكان محتواي سياسي ، جرايم سياسي و . هاي فضاي سياست برسد

در مورد هر جرم نيز توضيحات اضافه يا نكات مهمي كه بايد به آن بيشتر توجه . م بندي شده اندجرايم با مجازات حدي تقسي

در . داشت، در حد دانش نويسنده ،آورده شده و نيز نقصان هاي موجود در قانون جهت اصالح به بحث گذاشته شده است

فصل سوم در خصوص . هاي تامين پرداخته شده استفصل بعدي به تعقيب و بازداشت و تحقيق از فرد در دادسرا  و انواع قرار

حقوق متهم در قوانين بحث مي نمايد و در فصل چهارم به روش ها و مواد قانوني اشاره مي شود كه به واسطه آنها مي توان به 
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اه فصل پنجم در خصوص رسيدگي به اتهام در دادگاه ها و صالحيت و نحوه برگزاري جلسات دادگ. دفاع از خود پرداخت

فصل بعدي به اجراي . فصل ششم به اعتراض به آراي صادره و انواع روش ها و امكان هاي اعتراض پرداخته است. است

در نهايت در فصل آخر به مجازات حبس ، انواع زندان و نيز . احكام كيفري و نيز نكات مهم اين قضيه اختصاص دارد

  . مقررات حاكم بر زندانيان و حقوق آنها اشاره مي شود

همان طور كه ديده مي شود سامان كتاب به گونه اي چيده شده است كه هر فعال مدني در جريان فعاليتش ممكن است به 

از تعقيب ، احضار ، بازداشت ، تفهيم اتهام ، رسيدگي در دادگاه ، صدور راي ، اعتراض : صورت مرحله اي با آن مواجه شود 

اميد كه هيچ كس وارد اين چرخه نشود و هيچ كس را بي دليل . ي و در نهايت زندانبه آرا ، تجديد نظر ، اجراي احكام كيفر

. وارد اين چرخه نسازند؛ اما به هر ترتيب كسي كه قصد دارد در حيطه سياست فعاليت نمايد ناگزير از دانستن اين موارد است

ير كارشناسان به بحث در خصوص اصالح و اميد كه اين كتاب گشايشي باشد براي ورود وكال ، قضات ، اساتيد حقوق و سا

، اجراي آزمايشي پنج  97رفع ابهام از بعضي مواد قانون تا بسياري از گل آلودي اين آب ماهي نگيرند به خصوص كه در سال 

حه به پايان رسيده و احتماال الي و نيز اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري 92ساله قانون مجازات اسالمي مصوب سال 

در صحن مجلس مطرح شده و به تصويب خواهد  ،ن مهم و سرنوشت ساز هم اكنون در دست تهيه استيانواصالح اين ق

ساله خود در خصوص اين قانون جديد سخن بگويند ، محاسن اين قانون  5فعالين سياسي و مدني نيز بايد از تجربيات . رسيد

  . امات آن را كه سبب تضييع حقوق شان شده است را برطرف سازندنسبت به قانون سابق را تقويت كرده و معايب و ابه
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  جرايم و مجازات .  1فصل 
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  تقسيم بندي جرايم انتسابي به حوزه فعالين مدني 

 

چون فعاالن سياسي،  هايي بي نام يا با نام افراد فعالين مدني در اينجا يك نامگذاري صرف است به عده اي

تحت كه چون هر يك از اين اوصاف تا حد زيادي ... امنيتي، آشوب گران ، خرابكاران، جاسوسان و مجرمان 

اصل را بر برائت گذاشته و . ما از آن اجتناب مي كنيم شده انداز پيش متعين ، نوعي برچسب ارزش گزارانه 

ضعيتي بهتر قلم داد مي همه را به عنوان يك فعال مدني در عرصه اصالح امور و تغيير وضعيت موجود به و

جرايمي كه در زير آورده . كنيم كه ممكن است به درست يا به خطا به يكي از جرايم اين فصل متهم گردند

معيار اين تقسيم . مي شود ، جرايمي است كه توسط قانون تعريف شده و براي آنها مجازات تعيين شده است

سالمي است و از سويي ديگر تقسيم بندي مجازات بندي از يك سو فصل بندي موجود در قانون مجازات ا

بلكه  هاي حدي و تعزيري، به همين دليل مي توان آن را تقسيم بندي در معناي مصطلح آن به حساب نياورد

   :عنوان عبارتند ازاين چهار . چهار عنوان براي شرح بهتر و دقيق تر جرايم موجود در قانون است

 جرايم امنيتي  -1

 سياسي محتوايكان امجرايم عادي با  -2

 جرايم سياسي -3

 جرايم با مجازات حدي   -4
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  جرايم امنيتي 

 

وجود داشته و اغلب  75انواع جرايم كه در قانون مجازات اسالمي مصوبه سال  ايع ترينيكي از ش

فصل اول  فعالين مدني ممكن است در معرض اتهام به آن قرار داشته باشند جرايمي است كه در 

» جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور« تحت عنوان » ت و مجازات بازدارندهكتاب پنجم تعزيرا«

جرايم تعريف شده در اين فصل در قالب جرايم امنيتي ، محكومان را از بسياري . قرار داده شده است

به . سازندساير جرايم در نظر گرفته است بي بهره مي مجازات از امتيازهايي كه قانون براي تخفيف 

ل اعمال تعليق مجازات ، تعويق صدور راي ، استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس نظير طور مثا

 نامه آيينيا در . براي زندانيان امنيتي منع شده است 92جريمه نقدي در قانون مجازات اسالمي سال 

 محدوديت هايي براي مرخصي و مالقات  كشور تربيتي و تاميني اقدامات و زندانها انمساز اجرايي

به ساير محدوديت هاي اعمال شده بر اين نوع از . شده استدر نظر گرفته اين دست از زندانيان 

  .مجرمان در ادامه اين كتاب اشاره خواهد شد

  :ذكر مي شود  هامربوط به آنمهم و مواد  عمده جرايم امنيتيدر ذيل عناوين 

١- ����� �	
�ه� زد ����� �� ادار�  د�� ، ����� و � ٩٨&$�د� ( ا$#�� "�!ر ن�� ه�ف 
 )ا.م.ق

  . )در صورتيكه فرد محارب شناخته نشود(سال 10سال تا  2: مجازات در نظر گرفته شده 
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 از خارج يا داخل در نفر دو از بيش جمعيتي شبه يا جمعيت ، دسته ، مرامي هر با هركس« : متن قانون 

 و باشد كشور امنيت زدن برهم آن دفه كه نمايد اداره يا دهد تشكيل عنواني يا اسم هر تحت كشور

  ) ا .م.ق 498ماده ( ».شود مي محكوم سال ده تا دو از حبس به نشود شناخته محارب

  

  : رد ابهام  انكات كليدي و مو

  

هدف از تشكيل يا اداره گروه بايد بر تشكيل هر گروه و دسته و جمعيتي شامل اين ماده نمي شود بلكه  -1
والي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه هدف يا قصد كه امري س. هم زدن امنيت كشور باشد

در اينجا مي توان تفاوتي بين قصد به عنوان امري ذهني است را چگونه مي توان به اثبات رسانيد؟ 
به هر حال قانون گذار . ذهني و هدف به عنوان امري تدارك ديده شده با استفاده از وسايل قائل شد

توضيح دهد كه هدف بايد مربوط به گروه و عملكرد آن باشد نه قصد و غرض بايد اين موضوع را 
درنتيجه شواهد بايد در ارتباط با فعاليت هاي گروه و اقدامات آنها سنجيده . شخص در تشكيل گروه

 . شود نه نيات و قصد فرد تشكيل دهنده با استناد به مواردي خارج از تشكيالت گروه

و مقايسه آن با ساير مواد قانوني بخش امنيت ، ) تا ده سال حبس(شده شدت مجازات در نظر گرفته  -2
امر ساده اي نظير تشكيل جلسات ، » برهم زدن امنيت كشور«ثابت مي كند هدف قانونگذار از عبارت 

اما متاسفانه به دليل گنگ بودن قانون و عدم ارائه مصداق و تدقيق سبب شده . نيست... كتاب خواني و 
با اين اتهام ... ري از فعالين حوزه مدني به صرف داشتن گروه مطالعاتي يا بحث آزاد يا است كه بسيا
 . مواجه شوند

يعني افرادي كه به صورت . در اين ماده شرط تعريف گروه را تعداد بيش از دو نفر اعالم مي كند -3
 .زوجي فعاليت مي كنند شامل اين ماده نمي شوند

براي تعريف آنها بايد به قانون آيا . عيت و شبه جمعيت ارائه نمي دهدقانون گذار تعريفي از دسته ، جم -4
كه تنها مرجعي است كه  60فعاليت احزاب ، جمعيت ها ، انجمن هاي سياسي و صنفي مصوب سال 

 براي دسته و جمعيت  در اين صورت در قانون مذكوراين عناوين را تعريف كرده است مراجعه كرد؟ 
 .استنامه و وجود نوعي عضوگيري و طبقه بندي تشكيالتي شرط وجود اساس نامه ، مرام 
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يكي از وظايف مهم قانوگذار ، قضات و وكالي محترم تالش در خصوص تدقيق اين ماده و  -5
جلوگيري از تضييع حقوق متهمان اغلب سياسي است كه علي رغم تصويب قانون جرايم سياسي در 

  . س اين ماده مورد محاكمه قرار مي گيرندهمچنان به دليل ابهامات موجود بر اسا 95سال 

٢- ��ه� زدن ����� و 
	� ����� ، /.!�� در د�� ٩٩&$�د� ( /��0 ا$#�� "�!ر �� ه�ف 
 )ا.م.ق

  .سال 5سه ماه تا  : مجازات در نظرگرفته شده

 تعضوي )498(ماده در مذكور هاي جمعيت هشب يا ها جمعيت يا ها دسته از يكي در هركس« : متن قانون

 بوده اطالع بي آن اهداف از شود ثابت اينكه مگر گردد مي محكوم حبس سال پنج تا ماه سه به يابد،

  )ا .م.ق 499ماده ( ».است

  

  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

در صورتيكه فرد از اهداف گروه بي اطالع بوده باشد و اين امر به قاضي ثابت گردد فرد تبرئه مي  -1
 )ماده تبصره ذيل همين(. شود

استفاده شده است ، سوال اينجاست كه آيا منظور از عضويت پر » عضويت«در متن اين ماده از واژه  -2
تشكيالتي است؟ يا و تعلق معناي عضويت وجود نوعي طبقه بندي  آياكردن نوعي فرم عضويت است؟

كند شركت ) با فرض امنيتي بودن اهداف گروه(به صرف اينكه فردي در بعضي جلسات يك گروه 
   ؟عضو آن گروه به حساب مي آيد

 

 )ا.م.ق 8٠٠$�د� ( ��6��7 �	45�0 /��0 �23م  -٣

  . سه ماه تا يك سال: مجازات در نظر گرفته شده 

 هر به نظام مخالف هاي سازمان و گروهها نفع به يا ايران اسالمي جمهوري نظام عليه هركس« : متن قانون 

  ) ا .م.ق 500ماده (» .شد خواهد محكوم يكسال تا ماه سه از حبس به نمايد تبليغي فعاليت نحو
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  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

منظور از فعاليت تبليغي چيست؟ آيا نوشتن يك مقاله مصداق فعاليت تبليغي است؟ يا فعاليت امري  -1
منظور است مستمر كه عقيده اي خاص را تبليغ كند و يا بر عليه عقيده اي دست به تبليغ بزند؟ همچنين 

 از تبليغ چيست و مرز آن با انتقاد كجاست؟ 

منظور از نظام آيا  .اشاره شده استدر متن اين ماده به فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسالمي ايران  -2
 كليت آن است يا اركان آن را نيز شامل مي شود؟ 

دهد كه گروه يا منظور از گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام چيست؟ فرد چگونه بايد تشخيص  -3
ضديت با وجود نظام است يا شامل مخالفت  ،سازماني مخالف نظام است؟ آيا منظور از اين مخالفت

هاي جزئي در بعضي سياست ها هم مي شود؟ همان طور كه مالحظه مي شود گنگي هاي موجود در 
ي داند به لحاظ يعني فرد نم. قانون به طور صريح با اصل قانوني بودن جرم و مجازات در تضاد است

  و فعاليت تبليغي چه حد و حدودي دارد؟  قانوني چه گروه يا سازماني مخالف است؟

 

 )ا.م.ق 501ماده ( جاسوسي با در اختيار قراردادن اسناد -4

  سال 10تا  1: مجازات در نظر گرفته شده 

 را كشور خارجي يا يداخل سياست به راجع تصميمات و اسناد يا اسرار يا ها نقشه هركس« : متن قانون 

 كند مطلع آن مفاد از يا دهد قرار ندارند را آنها به دسترسي صالحيت كه افرادي اختيار در عامدا و عالما

 محكوم حبس سال ده تا يك به جرم مراتب و كيفيات به نظر باشد، جاسوسي نوعي متضمن كه نحوي به

  )ا .م.ق 501ماده ( ».شود مي

 

 )ا.م.ق 502ماده (  انهجاسوسي به نفع دول بيگ -5

  .سال  5تا  1: مجازات در نظر گرفته شده 
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 از يكي مرتكب ايران قلمرو در ديگر بيگانه دولت ضرر به و بيگانه دولت يك نفع به هركس« : متن قانون 

 محكوم حبس سال پنج تا يك به نمايد وارد صدمه ملي امنيت به كه نحوي به شود جاسوسي جرايم

  )ا.م.ق 502 ماده(» .شد خواهد

  

 

 503ماده ( نقشه برداري يا گرفتن عكس و فيلم برداري از استحكامات نظامي -6

 )ا.م.ق

  سال 3ماه تا  6: مجازات در نظر گرفته شده 

 به امنيتي يا نظامي يا سياسي ازاسرار اطالع كسب يا برداري نقشه يا سرقت قصد به هركس« : متن قانون 

 نقشه درحال ذيصالح مقامات يا مامورين اجازه بدون كه اشخاصي ينهمچن و شود داخل مربوطه مواضع

 تا ماه شش به شوند دستگير ممنوعه اماكن يا نظامي استحكامات از عكسبرداري يا فيلم گرفتن يا برداري

  )ا .م.ق 503ماده(».شوند مي محكوم حبس سال سه

 

 504ماده (  ميتحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظا -7

  )ا.م.ق

  .سال 10تا  2: مجازات در نظر گرفته شده 

 هستند مسلح نيروهاي درخدمت نحوي به كه را اشخاصي يا رزمنده نيروهاي هركس«  :متن قانون 

 براندازي قصد كه درصورتي كند نظامي وظايف اجراي عدم يا تسليم فرار، ، عصيان به موثر تحريك

 چنانچه واال شود مي محسوب محارب باشد داشته را دشمن مقابل در ديخو نيروهاي شكست يا حكومت

 حبس سال سه تا ماه شش به صورت اين غير در و سال ده تا دو از حبس به شود واقع موثر وي اقدامات

  )ا .م.ق 504ماده (».شود مي محكوم
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 )ا.م.ق 505ماده ( جمع آوري اطالعات طبقه بندي شده با پوشش مسوولين نظام -8

  .سال 10تا  2: مجازات در نظر گرفته شده 

 پوشش با را شده بندي طبقه اطالعات وسيله هر به كشور امنيت زدن برهم هدف با هركس« : متن قانون 

 ديگران اختيار در را آن بخواهد چنانچه كند آوري جمع ديگر نحو به يا دولت مامورين يا نظام مسوولين

 پنج تا يك از حبس به صورت اين غير در و سال ده تا دو از حبس به شود نآ انجام به موفق و دهد قرار

  )ا .م.ق 505ماده (» .شود مي محكوم سال

 

 )ا.م.ق 508ماده ( همكاري با دول خارجي متخاصم - 9

  سال 10تا  1: مجازات در نظر گرفته شده 

 همكاري ايران اسالمي ريجمهو عليه هرنحو به متخاصم خارجي دول با گروهي يا هركس« : متن قانون 

ا .م.ق 508ماده (» .گردد مي محكوم حبس سال ده تا يك به نشود شناخته محارب كه صورتي در نمايد،
(  

  

 

 )ا.م.ق 510ماده ( مخفي ساختن و اختفاي جاسوسان يا شناسايي و جذب آنها -10

  . سال 3ماه تا  6: مجازات در نظر گرفته شده 

 تفتيش مامور كه را ،جاسوساني دشمن به كمك يا ملي امنيت زدن برهم قصد به هركس «: متن قانون 

 حبس به بشود آنها اخفاي سبب يا نمايد مخفي و شناخته اند بوده كشور به لطمه هرگونه كردن وارد يا

 ) ا.م.ق 510ماده (» .شود مي محكوم سال سه تا ماه ازشش

 و نموده جذب و شناسايي هرنحو به را افرادي نمايد، مخفي را جاسوسان يا و كند جاسوسي آنكه بدون هركس  .تبصره

 مي محكوم حبس سال دو تا ماه شش به نمايد معرفي بيگانه كشورهاي يا خصم دولت به كشور امنيت عليه جاسوسي جهت

  .شود
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 )ا .م.ق 511ماده (تهديد به بمب گذاري  -11

  . سال 2ماه تا  6: مجازات در نظر گرفته شده 

 گذاري بمب به تهديد عمومي اذهان تشويش و كشور امنيت زدن برهم قصد به هركس« : متن قانون 

 عالوه است شده گذاري بمب مزبور وسايل كه نمايد ادعا يا نمايد عمومي نقليه وسايل و كشتي هواپيما،

 511ماده (».گردد مي محكوم حبس سال دو تا ماه شش به ، اشخاص و دولت به وارده خسارات جبران بر

  )ا.م.ق

  

 

 )ا.م.ق 512ماده ( اغوا و تحريك مردم به جنگ و كشتار -12

  سال  5تا  1: مجازات در نظر گرفته شده 

 تحريك يا اغوا يكديگر با كشتار و جنگ به كشور امنيت زدن هم بر قصد به را مردم هركس« : متن قانون 

 » .گردد مي محكوم حبس سال جپن تا يك به نشود يا بشود غارت و قتل موجب اينكه از صرفنظر كند

  ) ا .م.ق 512ماده (
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 جرايم امنيتي. 1جدول 

رد

 يف
 عنوان اتهام

نوع 

 جرم

شماره 

 ماده

حبس 

 حداقل

حبس 

 حداكثر

درجه 

 مجازات

1 
  تشكيل يا اداره  دسته ، جمعيت و شبه جمعيت 

 با هدف بر هم زدن  امنيت كشور 
 4 سال 10 سال 2 498 امنيتي

2 
  عضويت در دسته ، جمعيت و شبه جمعيت  

 به هدف بر هم زدن  امنيت كشور 
 5 سال 5 ماه  3 499 امنيتي

3 
  فعاليت تبليغي عليه نظام 

 به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام 
 6 سال 1  ماه  3 500 امنيتي

 4 سال 10 سال 1 501 امنيتي جاسوسي با در اختيار قراردادن اسناد   4

 5 سال 5 سال 1 502 امنيتي جاسوسي به نفع دول بيگانه   5

6 
  نقشه برداري يا گرفتن عكس و فيلم برداري

 از استحكامات نظامي  
 5 سال 3 ماه 6 503 امنيتي

7 
  تحريك موثر به عصيان، فرار، تسليم

 يا عدم اجراي وظايف نظامي   
 4 سال 10 سال 2 504 امنيتي

8 
  ندي شدهجمع آوري اطالعات طبقه ب 

 با پوشش مسوولين نظام 
 4 سال 10 سال 2 505 امنيتي

 4 سال 10 سال 1 508 امنيتي همكاري با دول خارجي متخاصم   9

10 
  مخفي ساختن و اختفاي جاسوسان 

 يا شناسايي و جذب آنها 
 5 سال 3 ماه 6 510 امنيتي

 6 سال 2 ماه 6 511 امنيتي تهديد به بمب گذاري  11

 5 سال 5 سال 1 512 امنيتي تحريك مردم به جنگ و كشتار اغوا و   12
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   جمع بندي فصل جرايم امنيتي

  

مورد  ،شدت مجازاتتاكيد بر شدت جرم و هم تاكيد بر همان طور كه از مفاد مواد اين فصل بر مي آيد هم 
بر هم زدن حت نام كلي كه ت 499و  498اما همان طور كه پيش تر ذكر شد در مواد . نظر قانونگذار بوده است

صرف تشكيل ، قانونگذار با تشكيل گروه خوانده مي شود كشور اقدام عليه امنيتامنيت كشور يا نام مصطلح 
سال را براي آن در نظر  10تا  2گروه ، بدون آنكه هيچ كاري كرده باشند را جرم شناخته و مجازات سنگين 

سال  5تا  1و تحريك مردم به جنگ و كشتار با يكديگر را مجازات اغوا  512گرفته است در حاليكه در ماده 
همچنين . سال منظور كرده است 10يا مجازات همكاري با دول خارجي متخاصم را يك تا . مقرر كرده است

در بعضي مواد موثر بودن اقدام و عدم تاثير آن را در شناسايي ميزان مجازات دخيل كرده است در حاليكه در 
صرف تشكيل يا عضويت و صرف هدف اقدام عليه امنيت كشور را مستحق مجازات مي  499و  498ماده 
با توجه به اينكه بسياري از فعالين سياسي و مدني ايران كه هدفي غير از اقدام عليه امنيت كشور داشته و . داند

حاكمه مي شوند جا صرفا به دليل عاليق سياسي يا تاثير قانوني خود بر سياست حاكميت ، به اتهام اين مواد م
حد و مرز آن را با قانون دارد كه قانونگذار و نيز تمامي فعالين مدني تالش نمايند ضمن شفاف سازي اين ماده 

  . مشخص نمايند 95مصوب سال جرايم سياسي 

و اتهام تبليغ عليه نظام ضمن وجود نواقصي كه به آن اشاره شد بهتر است اين  500همچنين در خصوص ماده 
  . ا در فصلي خارج از فصل امنيت و در قانون جرايم سياسي تعريف نمايندجرم ر

با توجه به محدوديت هاي زيادي كه براي محكومين امنيتي در قانون پيش بيني شده است ، از جمله عدم 
، عدم ) ا.م.ق 71ماده ( عدم اعمال مجازات هاي جايگزين حبس ،  )ا.م.ق 47ماده ( تعويق حكم وامكان تعليق 

عدم امكان درخواست تعليق پس از گذراندن يك سوم مدت ، ) ا.م.ق 109ماده ( امكان شمول مرور زمان 
الزم است كه تالش وسيع و )  ز.س.آ 221ماده ( عدم امكان استفاده از مرخصي ، ) ا.م.ق 46ماده ( حبس 

  . دقيقي جهت عدم تداخل متهمان سياسي و امنيتي صورت گيرد
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  ماهيت سياسي ان امكجرايم عادي با 

 

  )ا.م.ق 513ماده (اهانت به مقدسات   -1

   سال 5تا  1: مجازات در نظر گرفته شده 

حضرت صديقه  يا) ع(هر كس به مقدسات اسالم و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين« :  متن قانون

ر اين صورت به حبس از غي و در مي شودالنبي باشد اعدام  ساب اهانت نمايد اگر مشمول حكم) س(طاهره

  ) ا .م.ق 513ماده (» .يك تا پنج سال محكوم خواهد شد

  

  )ا.م.ق 514ماده ( و مقام معظم رهبري اهانت به حضرت امام خميني -2

  . سال 2ماه تا  6: مجازات در نظر گرفته شده 

مقام معظم  ه وعلي... ا هر كس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسالمي رضوان« : متن قانون 

 514ماده (» .خواهد شد از شش ماه تا دو سال محكوم  رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس

  ) ا .م.ق

            

ماده (سوء قصد به جان مقام معظم رهبري ، روساي قواي سه گانه و مراجع تقليد  -3      

  )ا.م.ق 515

  . سال  10تا  3: مجازات در نظر گرفته شده 
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سوء قصد  گانه و مراجع بزرگ تقليد، هر كس به جان رهبر و هر يك از رؤساي قواي سه« : متن قانون 

  ) ا.م.ق 515ماده (» .سه تا ده سال محكوم خواهد شد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از

  

... و توهين به روئساي سه قوه ، وزرا ، نمايندگان مجلس و خبرگان و شوراي نگهبان   -4

  )ا.م.ق 609ماده (

  ضربه شالق يا جزاي نقدي 74ماه حبس يا تا  6تا  3: مجازات در نظر گرفته شده 

وزرا يا يكي  هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رييس جمهوري يا« : متن قانون 

وراي نگهبان يا قضات يا ش نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي يا

ها در حال  شهرداري  هاي دولتي و شركت ها و مؤسسات و اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه

ضربه شالق و يا پنجاه هزار تا ) 74(تا شش ماه حبس و يا تا  انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه

  )ا .م.ق 609اده م(»  .مي شودنقدي محكوم  جزاي يك ميليون ريال

  

  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

منظور از توهين چيست؟ آيا منظور به كار بردن الفاظ ركيك و فحش  609و   514و  513در مواد  -1
است؟ اگر فرد بگويد كه قصدش توهين نبوده چه؟ در همين زمينه استفساريه اي از مجلس شوراي 

به چاپ رسيده  79/ 25/10به تاريخ  16281شماره  اسالمي صورت گرفته است كه در روزنامه رسمي
از نظر مقررات كيفري اهانت و « : نظر مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد چنين بود . است

عبارت است از به كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و با ارتكاب اعمال و انجام ... توهين و 
با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص  حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و

 ».و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي گرددموجب تخفيف يا تحقير آنان شود 



٢١ 

 

با تصويب قانون جرم سياسي  اين جرم در طبقه بندي جرايم سياسي  95همچنين در ارديبهشت سال  -2
 :اره كرده است قانون مذكور به آن اش 2قرار گرفت كه بند الف ماده 

توهين يا افترا به روساي سه قوه ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، معاونان « : متن قانون 

رئيس جمهور ، وزرا ، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي 

  )29/2/95قانون جرم سياسي مصوب  2بند الف ماده ( » . شوراي نگهبان به واسطه مسووليت آنان

  

  ) ا.م.ق 610ماده (  اجتماع و تباني بيش از دو نفر بر ضد امنيت   -5

  سال  5تا  2: مجازات در نظر گرفته شده 

  

داخلي يا خارج  هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت« : متن قانون 

عنوان محارب بر آنان صادق  ند در صورتي كهفراهم نماي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را

  )ا .م.ق 610ماده (» .نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد

  

  : نكات كليدي و موارد ابهام  

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چرا قانون گذار اين جرم را در فصل جرايم امنيتي  -1
جتماع و تباني براي جرايم را به آن اختصاص داده نياورده است و فصل بخصوصي تحت عنوان ا

مي توان فصل منطقي قائل شد اما از لحاظ محتوايي هر  498و  499است؟ گرچه بين اين ماده و ماده 
سخن از تشكيل گروه و عضويت در گروه به  498و  499در جرايم ماده . دو به يك حيطه تعلق دارند

ط تشكيل گروه را بيش از دو نفر قلمداد كرده است در قصد اقدام عليه امنيت كشور است و شر
به فراهم  610همچنين در ماده . وجود دو نفر را به منزله اجتماع دانسته است 610حاليكه در ماده 

صرف هدف اقدام عليه  499و  498كردن وسايل ارتكاب جرم اشاره شده است در حاليكه در مواد 



٢٢ 

 

اين حال جاي سوال است كه چرا حداكثر مجازات در نظر با . امنيت كافي تشخيص داده شده است
 سال مي باشد؟ 10،  499سال بوده در حاليكه حداكثر مجازات ماده  5گرفته شده براي اين ماده 

سوال ديگر اين است كه با توجه به اينكه جرم اجتماع و تباني عليه امنيت در فصل جرايم امنيتي نيامده  -2
اب مي آيد؟ يعني محكومان به اين ماده از محدوديت هايي نظير عدم است ، آيا جرم امنيتي به حس

تعليق جرايم امنيتي و عدم تبديل پذيري مجازات حبس برخوردار هستند يا كه اين محدوديت ها 
 شامل اين افراد نمي شود؟

به را  499و  498در نتيجه مسلم است كه قانون گذار بايد حدود صدق و شرايط صدق اين ماده و مواد  -3
 . نحوي احصا نمايد كه چنين تشكيك هايي از بين برود

  

  ) ا.م.ق 618ماده ( اخالل نظم و آسايش و آرامش عمومي -6

   ضربه شالق 74سال و تا  1ماه تا  3: مجازات در نظر گرفته شده 

  

و اخالل نظم  هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب« : متن قانون 

) 74(سه ماه تا يك سال و تا  كسب و كار باز دارد به حبس از آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از

  ) ا .م.ق 618ماده (».ضربه شالق محكوم خواهد شد

جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به  قبلي و دسته در نتيجه توطئهباال اه جرايم مذكور در مواد رگه. تبصره 

  .شد مقرر محكوم خواهندمجازات  حداكثر

  

  )ا.م.ق 675ماده (  ...آتش زدن عمدي عمارت ، هواپيما ، اشجار و -7

  سال  5دو تا : مجازات در نظر گرفته شده 



٢٣ 

 

طور كلي هر محل  هر كس عمداً عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به« : متن قانون 

هاي  اشجار يا مزارع يا باغ يا هر نوع محصول زراعي يا  ا خرمنمسكوني يا معد براي سكني يا جنگل ي

  )  ا .م.ق 675ماده (  ».مي شودمحكوم  متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال

مجازات . اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسالمي باشد - 1تبصره  

   .محارب را خواهد داشت

  .باشد مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي - 2تبصره  

  

   )ا.م.ق 677ماده ( تخريب اموال منقول و غير منقول -8

  . سال 3ماه تا  6: مجازات در نظر گرفته شده 

كالً يا به هر نحو  هر كس عمداً اشياء منقول و يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد« :  متن قانون

 ا.م.ق 677ماده (» .ال محكوم خواهد شدس حبس از شش ماه تا سه يا بعضاً تلف نمايد و يا از كار اندازد به

(  

شده  به وسيله مواد منفجره واقع مواد باالهر گاه جرايم مذكور در « آورده شده است كه  678در ذيل همين ماده در  ماده 

  ».باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است

  

  )ا .م.ق 682و  681مواد (  سوزاندن و اتالف اسناد دولتي و غير دولتي - 9

 2سال و در خصوص اسناد غير دولتي سه ماه تا  10تا  2در خصوص اسناد دولتي : مجازات در نظر گرفته شده 

  . سال
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نحو ديگري تلف كند به  ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر هر كس عالماً دفاتر و قباله« : متن قانون 

  )ا .م.ق 681ماده (» .حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد

ها موجب ضرر  كه اتالف آن هر كس عالماً هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي را « 

ماده ( ».ماه تا دو سال محكوم خواهد شد ديگر كشف كند به حبس از سه  غير است بسوزاند يا به هر نحو

  )ا .م.ق 682

  

  )ا.م.ق 687ماده (خرابكاري در تاسيسات عمومي -10

  .سال 10سال تا  3: مجازات در نظر گرفته شده 

   

فاضالب، برق،  هاي آب و هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه« : متن قانون 

و راديو و تلويزيون و متعلقات  )مخابرات (وويو فركانس و ماكر نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز

نيرو و مخابرات  هاي برق و خطوط انتقال و نيروگاه كشي ها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله مربوط به آن

ها كه به هزينه يا سرمايه  هاي توليد و توزيع و انتقال آن و دستگاه) نوري هاي هوايي يا زميني يا كابل (

 بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد  ايه مشترك دولت وبا سرم دولت يا

اشخاص يا تأمين  جان شده و همچنين در عالئم راهنمايي و رانندگي و ساير عالئمي كه به منظور حفظ

حريق يا از كار انداختن يا  ها نصب شده است، مرتكب تخريب يا ايجاد تأسيسات فوق يا شوارع و جاده

نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا  شود بدون آن كه منظور او اخالل در هر نوع خرابكاري ديگر

  )ا .م.ق 687ماده (» .ده سال محكوم خواهد شد

با حكومت اسالمي  در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخالل در نظم و امنيت جامعه و مقابله - 1تبصره  

  .داشت باشد مجازات محارب را خواهد

.مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است -  2تبصره    
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  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

سال سبب  3در اين ماده نيز قانون گذار با كلي كردن قضيه و گذاشتن مجازات سنگين حداقل  -1

ين سال حبس ا 10تا  3اوال شرط . ايجاد مشكل براي متهمان و قضات در صدور راي خواهد شد

سوال اينجاست پس چه هدف ديگري . است كه منظور فرد اخالل در نظم و امنيت عمومي نباشد

از تخريب تاسيسات عمومي مي تواند داشته باشد؟ بر فرض كه هدف فرد نامشخص باشد و نتوان 

اخالل در نظم و امنيت عمومي را برداشت كرد در اين صورت براي چنين فردي در نظر گرفتن 

سال واقعا سنگين و غير منطقي است و با يك مقايسه ساده بين جرايم موجود در  10ا ت 3مجازات 

فصل امنيت و مجازات هاي در نظر گرفته شده براي آن مواد با مجازات اين ماده مشخص مي 

ناسب با آن دچار اشتباه شده است در گردد قانون گذار در تعريف دقيق جرم و نيز مجازات مت

 .رم با مجازات در اين ماده رعايت نشده استه اصل تناسب ججنتي

  

  ) ا.م.ق 688ماده (تهديد بهداشت عمومي و محيط زيست   -11

  . سال حبس 1تا : مجازات در نظر گرفته شده 

  

 آشاميدني آب كردن آلوده قبيل از شود شناخته عمومي بهداشت عليه تهديد كه اقدامي هر« : متن قانون 

 مواد ريختن زايد، مواد و دامي و انساني فضوالت بهداشتي غير دفع ، هآلود آشاميدني آب توزيع يا

 يا خام فاضالب مجاز غير استفاده ، مجازدام غير كشتار و ها خيابان در زباله ها، رودخانه در كننده مسموم

 طبق چنانچه مرتكبين و باشد مي ممنوع كشاورزي مصارف براي فاضالب ي ها خانه تصفيه آب پس

 688ماده (».شد خواهند محكوم سال يك تا حبس به نباشند شديدتري مجازات مشمول صخا قوانين

  )ا .م.ق
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  :نكات كليدي و موارد ابهام  

  

قانون گذار براي اين جرم كه مي تواند هم جنبه امنيتي داشته باشد هم با جان انسان ها چرا معلوم نيست كه 

ا الاقل تفكيك هاي مندرج در ساير مواد را در خصوص آن مربوط باشد مجازات كمي در نظر گرفته است؟ ي

اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و در تبصره ذيل همين ماده تشخيص اينكه . در نظر نگرفته است

عهده وزارت بهداشت، درمان و  يا خير و نيز اعالم جرم مذكور به مي شودشناخته  آلودگي محيط زيست

  . گذاشته شده استاظت محيط زيست پزشكي و سازمان حف آموزش

  ) ا .م.ق 697ماده ( افترا به غير از طريق نوشتاري يا گفتاري  -12

  . ضربه شالق 74سال حبس و يا تا  1ماه تا  1: مجازات در نظر گرفته شده 

  

امع يا نطق در مج هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد« : متن قانون 

منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر  ها را صريحاً نسبت دهد يا آن  يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را

موجب حد است به   ثابت نمايد جز در مواردي كه و نتواند صحت آن اسناد را مي شودجرم محسوب 

» .حكوم خواهد شدها حسب مورد م شالق و يا يكي از آن ضربه) 74(يك ماه تا يك سال حبس و تا 

  )ا .م.ق 697ماده(

را ثابت نمايد  در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد -تبصره  

  .شد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد
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  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

به اين طريق افترا بايد به . اين ماده استاز جمله اقدامات خوب قانون گذار گنجاندن واژه صريحا در  -1

 . طور صريح مطرح شده باشد و مطالب طنز يا كنايي را شامل نمي شود

. افترا را در صورتي جرم مي داند كه فرد نتواند آن را اثبات كند قانونگذار اين است كه ابهامنكته  -2

وجداني  قناعر اين صورت شايد امنظور از اثبات در اينجا ، اثبات براي كيست؟ اثبات براي قاضي؟ د

 . براي قاضي حاصل نشود اما براي بسياري از افراد داليل عنوان شده قابل اعتنا و پيگيري باشد

  

  ) ا.م.ق 698ماده (  اظهار كذباز طريق  تشويش اذهان عمومي  -13

  . ضربه شالق 74سال حبس و يا تا  2ماه تا  2: مجازات در نظر گرفته شده 

  

 يا نامه وسيله به رسمي مقامات يا عمومي اذهان تشويش يا غير به اضرار قصد به هركس« : متن قانون

 امضا بدون يا امضا با خطي يا چاپي اوراق هرگونه توزيع يا گزارش يا عرايض يا مراسالت يا شكواييه

 شخص به قول لنق عنوان به يا راسا حقيقت برخالف را اعمالي مقاصد همان با يا نمايد اظهار را اكاذيبي

 از نحوي به مزبور طريق از اينكه از اعم دهد نسبت تلويحا يا تصريحا رسمي مقامات يا حقوقي يا حقيقي

 از حبس به بايد ، امكان صورت در حيثيت براعاده عالوه نه يا شود وارد غير به معنوي يا مادي ضرر انحاء

  )ا.م.ق 698ماده ( ».شود محكوم ضربه )74( تا شالق يا و سال دو تا ماه دو
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  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

نكته مهم در اين ماده وجود قصد اضرار به غير يا قصد تشويش اذهان عمومي است كه مي توان از آن  -1
به نفع متهم برداشت كرد اما نكته منفي اين ماده اين است كه نه تنها موارد صريح بلكه موارد تلويحي 

ور كه مشخص است امور تلويحي و ضمني ، قابل برداشت و خوانش همان ط. را هم شامل مي شود
هاي متفاوت و دو پهلو هستند اينكه قانون گذار بر عكس ماده قبل ، موارد تلويحي را هم مستحق 

 . مجازات مي داند به ضرر متهم بوده و راه تفاسير متفاوت را باز مي كند

قا همين اتهام با همين مضمون ، در صورت ارتكاب دقي 746در قسمت مربوط به جرايم رايانه در ماده  -2
از طريق انتشار رايانه اي مطرح شده است كه در آن نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي داراي 

سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون  ريال تا چهل ميليون  ريال يا هر دو  2روز تا  91مجازات  حبس از 
  .مجازات مي باشد 

  

  

  )ا.م.ق 700ماده (  شفاهي ياكتبي  ،طريق شعر يا نثر  هجو از -14

  

  .ماه حبس  6ماه تا  1: مجازات در نظر گرفته شده 

  

 منتشر را هجويه يا و كند هجو را كسي شفاهي يا كتبي صورت به يا نثر يا نظم با هركس« : متن قانون 

  ) ا .م.ق 700ماده ( ».شود مي محكوم ماه شش تا يك از حبس به نمايد،

  

  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

همچنين اگر هجويه . از نقاط ابهام اين ماده اين است كه تفاوتي بين نوشتن هجويه و انتشار آن قائل نشده است
بوده يا به قصد تشويش افكار عمومي منتشر شده باشد چه؟ به هر حال گنجاندن مجازات و توهين همراه افترا 
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بهتر است در اين خصوص چاره اي . ه ساز بوده و متناسب با جرم ارتكابي نيستحبس در موارد باال همه مسال
  . مجازات حبس در نظر گرفته نشوددر اين موارد انديشه شود كه براي هيچ نويسنده اي 

  

  

  )ا.م.ق 739ماده (خرابكاري در سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي خدمات عمومي  -15

  

  . سال حبس 10تا  3: مجازات در نظر گرفته شده 

  

، )8(هركس به قصد خطر انداختن امنيت، آسايش و امنيت عمومي اعمال مذكور در مواد « : متن قانون 

اين قانون را عليه سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به ) 10(و ) 9(

رات، حمل و نقل و بانكداري مرتكب شود، به كار مي روند، از قبيل خدمات درماني، آب، برق، گاز، مخاب

  ) ا .م.ق 739ماده (» .حبس از سه تا ده سال محكوم خواهدشد

  

  

  :توضيح 

در  738و  737و  736اين قانون ، قانون جرايم رايانه اي است كه با شماره هاي  10و  9و  8منظور از مواد  
يير گذر واژه يا رمزنگاري داده ها و جلوگيري خصوص دستكاري يا تخريب داده ها، مخفي كردن داده ها، تغ

در حاليكه قصد به خطر انداختن مخابراتي   از دسترسي اشخاص مجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا
  . است ،امنيت ، آسايش و امنيت عمومي وجود نداشته باشد

  

  )ا.م.ق 742ماده ( جن يا مبتذلهنگهداري يا انتشار عكس ها و محتويات مست -16

  

سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا چهل ميليون ريال  2روز تا  91حبس از : مجازات در نظر گرفته شده 
  .يا هر دو مجازات
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محتويات مستهجن را  ،هركس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده« : متن قانون 

ه قصد تجارت يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و منتشر، توزيع يا معامله كند يا ب

ريال ) 40.000.000(ريال تا چهل ميليون ) 5.000.000(يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون 

  )ا .م.ق 742ماده ( ».يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد

  

  : نكات كليدي و موارد ابهام  

  

در تبصره ذيل همين ماده ارتكاب . ن محتويات مستهجن و مبتذل تمايز قائل شده استقانون گذار بي -1
هاي فوق  يكي از مجازات اعمال فوق درخصوص محتويات مبتذل را موجب محكوميت به حداقلِ

در  .و در ادامه محتويات و آثار مبتذل را آثاري مي داند كه داراي صحنه و صور قبيحه باشد دانسته 
محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن : ين ماده مستهجن را چنين تعريف مي كند هم 4تبصره 

واقعي يا غير واقعي يا متني اطالق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا 
 .آميزش يا عمل جنسي انسان است

در نتيجه . فرد تبرئه مي شودذخيره و نگهداري و حتي توليد اگر به قصد تجارت يا افساد نباشد ،  -2
اما در صورت انتشار . جرم نيسترايانه اي صرف وجود محتويات مبتذل يا مستهجن در يك سيستم 

گفته شده است هرگاه محتويات مستهجن همين ماده ذيل  2در تبصره . آن قطعا جرم شناخته مي شود
) 5.000.000(ريال تا پنج ميليون  )1.000.000(به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك ميليون 

نكته ابهام اين است كه آيا ارسال به افراد متفاوت از انتشار . ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد
است؟ مثال اگر كسي عكس مبتذلي را بر روي صفحه شخصي اش منتشر كند كه ديگران به آن 

  مي كند؟ تفاوتيدسترسي دارند يا دسترسي افراد محدود است آيا 

همچنين در خصوص كسي كه به صورت حرفه و شغل يا به صورت سازمان دهي شده اين كار را  -3
ذيل اين ماده اگر مفسد في االرض شناخته نشود به حداكثر هر دو  3انجام مي دهد بنا بر تبصره 

 .مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد

چه مي توان گفت؟ ... هاي تاريخي و همچنين در خصوص مطالب علمي ، تابلوهاي نقاشي ، عكس  -4
شامل ) 742(شده  مفاد اين ماده و ماده در تبصره ذيل ماده بعد كه شامل اين ماده نيز مي شود آورده 
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آن دسته از محتوياتي نخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقاليي ديگر تهيه يا توليد يا 
البته تفسير اين تبصره بسيار لغزنده بوده و به نظر . عامله مي شودنگهداري يا ارائه يا توزيع يا انتشار يا م

 . قاضي پرونده بستگي دارد

  

  

 سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي از طريق تغيير يا تحريفتوسط  افراد هتك حيثيت -17

  )ا.م.ق 744ماده (

  

ج ميليون  ريال تا چهل ميليون سال يا جزاي نقدي از پن 2روز تا  91حبس از : مجازات در نظر گرفته شده 
  . ريال يا هر دو مجازات 

  

هركس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير « : متن قانون 

دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب 

شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون  هتك حيثيت او

ماده ( ».ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد) 40.000.000(ريال تا چهل ميليون ) 5.000.000(

  )ا .م.ق 744

  

  

در تبصره ذيل اين ماده آورده شده است كه در صورتيكه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، 
 . تكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شدمر

  

  

هتك حيثيت افراد توسط سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي از طريق انتشار اسرار  -18

  )ا.م.ق 745ماده ( خصوصي
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 يال تا چهل ميليون ريالسال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ر 2روز تا  91حبس از : مجازات در نظر گرفته شده 
   .هر دو مجازات يا

  

هر كس به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا « :متن قانون 

يا دسترس ديگران قرار   خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند

ود، به حبس از نود و يك روز تا دو دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او ش

ريال يا هر دو ) 40.000.000(ريال تا چهل ميليون ) 5.000.000(سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون 

  )ا .م.ق 745ماده (» .مجازات محكوم خواهدشد

  

  

  

  

ماده (نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بوسيله سامانه هاي رايانه اي   - 19

  ) ا.م.ق 746

  

سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون  ريال تا چهل  2روز تا  91حبس از : جازات در نظر گرفته شدهم
  .ميليون  ريال يا هر دو مجازات 

  

هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سامانه رايانه « : متن قانون 

يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را بر اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد 

خالف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي به طور صريح يا تلويحي نسبت 

دهد، اعم از اينكه از طريق يادشده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، 

، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج )در صورت امكان(حيثيت افزون بر اعاده 

  ».ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهدشد) 40.000.000(ريال تا چهل ميليون ) 5.000.000(ميليون 
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همين  698همان طور كه پيشتر اشاره شد در فصل مربوط به افترا و توهين و هتك حرمت ، در ماده 
غير (وان با همين مضمون وجود دارد كه در آن اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي از طريق نشر عن

مي  محكوم ضربه )74( تا شالق يا و سال دو تا ماه دو از حبس بهد خارج از حقيقت رموا )رايانه اي
  .شوند
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 جرايم عادي با امكان ماهيت سياسي. 2جدول 

 وان اتهامعن رديف
شماره 

 ماده

حبس 

 حداقل

حبس 

 حداكثر

درجه 

 مجازات
 ساير

 5 سال 5 سال 1 513 اهانت به مقدسات 1
 

 6 سال 2 ماه 6 514 اهانت به حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري 2
 

3 
سوء قصد به جان مقام معظم رهبري ، روساي قواي سه گانه 

 و مراجع تقليد
 4 سال 10 سال 3 515

 

4 
  هين به روئساي سه قوه ، وزرا ، تو

 نمايندگان مجلس و خبرگان و شوراي نگهبان
 7 ماه 6 ماه 3 609

  ضربه شالق 74يا تا 

 يا جزاي نقدي

 5 سال 5 سال 2 610 اجتماع و تباني بيش از دو نفر بر ضد امنيت 5
 

 ضربه شالق 74تا  6 سال 1 ماه 3 618 اخالل نظم و آسايش و آرامش عمومي 6

 5 سال 5 سال 2 675 ...تش زدن عمدي عمارت ، هواپيما ، اشجار و آ 7
 

 5 سال 3 ماه 6 677 تخريب اموال منقول و غير منقول 8
 

 سوزاندن و اتالف اسناد دولتي و غير دولتي 9
681-

682 
 4 سال 10 ماه 3

 

 4 سال 10 سال 3 687 خرابكاري در تاسيسات عمومي 10
 

 688 حيط زيستتهديد بهداشت عمومي و م 11
 

 6 سال 1
 

 6 سال 1 ماه 1 697 افترا به غير از طريق نوشتاري يا گفتاري 12
ضربه  74يا تا 

 شالق

 6 سال 2 ماه 2 698 تشويش اذهان عمومي از طريق اظهار كذب 13
ضربه  74يا تا 

 شالق

 7 ماه 6 ماه 1 700 هجو از طريق شعر يا نثر ، كتبي يا شفاهي 14
 

 4 سال 10 سال 3 740 و مخابراتي خدمات عمومي  ر سامانه هاي رايانه ايخرابكاري د 15
 

 6 سال 2 روز 91 742 نگهداري يا انتشار عكس ها و محتويات مستهجن يا مبتذل 16
پنج تا چهل ميليون 

 ريال

17 
  هتك حيثيت افراد توسط سامانه هاي رايانه اي

 يا مخابراتي از طريق تغيير يا تحريف 
 6 سال 2 روز 91 744

پنج تا چهل ميليون 

 ريال

18 
هتك حيثيت افراد توسط سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي از 

 طريق انتشار اسرار خصوصي
 6 سال 2 روز 91 745

پنج تا چهل ميليون 

 ريال

19 
نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي بوسيله سامانه هاي 

 رايانه اي
 6 سال 2 روز 91 746

ميليون  پنج تا چهل

 ريال
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  جرايم سياسي 

 

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با « قانون اساسي   168بر اساس اصل 

نحوه انتخاب ، شرايط ، . حضور هيات منصفه  در محاكم دادگستري صورت مي گيرد

ين اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسالمي مع

، قانون جرم سياسي به تاييد  95ارديبهشت سال  29سال از انقالب باالخره در  38پس از   .»مي كند

تمام كساني كه به اتهام سياسي طبق مواد اين قانون محاكمه مي شوند بايد . شوراي نگهبان رسيد

ود كه متهمين و نيز از مزايايي برخوردار خواهند ب شان علني و با حضور هيات منصفه باشد دادگاه

جرم سياسي را جرمي مي داند كه با انگيزه  «اين قانون ،  1ماده .  عادي از آن بي بهره اند

اصالح امور كشور ارتكاب يابد بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را 

ابير در اينجا باز هم قانون با استفاده از گنگ ساختن خويش سبب مي شود راه براي تع ».داشته باشد

متاسفانه در جرايم سياسي اين گنگي سبب شده است كه هر جا كه مي شود به . متفاوت از آن باز شود

تفسير به نفع بعضا نفع متهم قانون را تفسير كرد ، قضات به عنوان بخشي از بدنه حكومت ، 

رايمي به همين واسطه اصل اساسي بي طرفي قضات در ج. را ترجيح دهند )در معناي عام آن(حكومت

قانون گذار بايد با توجه به اين معضل سعي . سوي آن حكومت قرار دارد به زير سوال مي روديك كه 
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قانون را طوري انشاء نمايد كه از ايجاد اين گنگي و ابهام جلوگيري كرده و با شفاف ساختن  مي كرد

ذهني چون قصد و نيت  يدن امربا مالك قرار دا. از قانون را ببندد جانبدارانهراه هرگونه تفسير ، قانون 

و انگيزه ، كه مي توان به هر كسي آن را نسبت داد ، قانون گذار اصل برائت را فداي اصل سوءظن مي 

به گونه اي كه در دادگاه فرد بايد ثابت نمايد قصد و انگيزه اش اصالح بوده نه ضربه زدن به نظام . كند

در نتيجه قانون . انگيزه جهت ضربه زدن به نظام است د وجود قصد وو، در حاليكه آنچه بايد اثبات ش

گذار با ايجاد چنين ابهام هايي ، راه را براي سوء استفاده قدرت باز مي سازد در حاليكه قانون بايد راه 

  . ايجاد سوء استفاده از قدرت را محدود و مهار سازد

يك از اين جرايم شرط سياسي فهرست مي گردد در هر  مذكر شده در قانون جر جرايمدر ذيل 

  : اين قانون يعني انگيزه اصالح و نه ضربه زدن به اصل نظام بايد مد نظر قرار گيرد  1اساسي ماده 

توهين يا افترا به روساي سه قوه ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، معاونان رئيس جمهور ،  3-1

ن و اعضاي شوراي نگهبان به وزرا ، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ، نمايندگان مجلس خبرگا

  . واسطه مسووليت آنان

  . توهين به رئيس يا نماينده كشور خارجي كه در قلمرو ايران وارد شده است 3-2

قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها ، انجمن هاي  16ماده ) ه(و ) د(جرايم مندرج در بندهاي  3-3

   7/06/1360شناخته شده مصوب سياسي و صنفي و انجمن هاي اسالمي يا اقليت هاي ديني 

جرايم مقرر در قوانين انتخابات خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسالمي  3-4

  . شهر و روستا به استثناي مجريان و ناظران انتخابات

  نشر اكاذيب 3-5
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  :نكات كليدي و موارد ابهام  

ار به غير يا تشويش اذهان عمومي از اضر( 698همان طور كه قبال گفته شد نشر اكاذيب  در مواد  -1

نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي ( 746و ماده  ) طريق نشر موارد خارج از حقيقت

قانون  2در بند ث ماده . قانون مجازات اسالمي نيز آورده شده است) بوسيله سامانه هاي رايانه اي

اوت كه قصديت تشويش اذهان جرم سياسي نيز نشر اكاذيب جرم شناخته شده است با اين تف

با توجه به ساير موارد قانون جرم سياسي، منظور از نشر اكاذيب . عمومي از آن حذف شده است

جرمي است كه به قصد اصالح امور كشور و نه ضديت با نظام و عليه مديريت و نهاد هاي سياسي 

 . يا سياست هاي داخلي و خارجي كشور ارتكاب يافته است

نقض آزادي «قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها به ترتيب در خصوص   16ماده ) ه( و) د(بندهاي  -2

قانون فعاليت  16در ماده . است »ايراد تهمت ، افتراء و شايعه پراكني«و » هاي مشروع ديگران

آورده شده است كه گروه ها و  جرايمي، فهرستي از  60مصوب سال  احزاب و جمعيت ها

 :عبارتند از  موارديا فعاليت ها و تجمعات خود از آن پرهيز كنند اين  جمعيت ها بايد در نشريات

 .شود منجر كشور نقض استقالل به كه افعالي ارتكاب -الف

 و دولتي ارگانهاي سفارتخانه ها، نمايندگيها، با مواضعه و تباني اطالعات، مبادله ارتباط، نوع هر - ب
 و ملي وحدت استقالل، آزادي، به كه تبه هر صور و سطح هر در خارجي كشورهاي احزاب
 .باشد ايران مضر اسالمي جمهوري مصالح

 .بيگانگان از تداركاتي و كمك مالي گونه دريافت هر – ج

 .ديگران مشروع نقض آزاديهاي – د

 .پراكني شايعه و افتراء تهمت، ايراد - ه

 .كشور تجزيه براي طرح ريزي چون اعمالي ارتكاب و ملي نقض وحدت – و
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 و فرهنگي زمينه هاي متنوع از استفاده صفوف ملت با اختالف ميان تشديد و ايجاد تالش براي – ز
 .ايران جامعه در موجود نژادي و مذهبي

 .اسالمي اساس جمهوري و اسالمي نقض موازين – ح

 .مضره نشريات پخش كتب و و اسالمي ضد تبليغات - ط

   .مجاز غير مهمات و اسلحه حمل و نگهداري و اختفاء - ي

مشمول قانون جرم سياسي ) ه(و ) د(همان طور كه مالحظه مي كنيد از بين تمام اين جرايم صرفا مواد 

قانون مذكور شيوه رسيدگي به تخلفات گروه ها و جمعيت ها كه در باال آورده  17در ماده .  مي شود

اينده دادستان ، نماينده شده است را  بر عهده كميسيوني در وزارت كشور مي داند كه با حضور نم

همچنين در . ، نماينده وزارت كشور و دو نماينده مجلس تشكيل مي گردد )سابق(شوراي عالي قضايي

درجات تنبيه اعمالي به گروه هايي كه مرتكب تخلفات باال شده اند را از تذكر  اين قانون، 18ماده 

مي داند كه توسط افراد همان كميسيون  كتبي ،  اخطار ، توقيف پروانه و تقاضاي انحالل از دادگاه

  . تصميم گيري مي شود

در قانون جرم سياسي چيست؟ ) ه(و ) د(گنجاندن بند  ازحال سوال اين جاست كه منظور قانون گذار 

آيا ساير تخلفات مندرج در اين ماده قابليت تعريف شدن در جرايم سياسي را نداشته است؟ آيا قانون 

ها به نحو مساعدتري راجع به تخلفات سياسي و اعمال مجازات  انديشه فعاليت احزاب و جمعيت 

  نكرده است؟ 

درصد جرايم  10در واقع آنچه به عنوان قانون جرم سياسي به تصويب رسيده است شايد كمتر از 

 38وقفه مي توان گفت از اين جهت . سياسي را شامل مي شود و به همين دليل قانوني ناكامل است

  . فره رفتن از تعريف جرم سياسي همچنان ادامه داردساله براي ط
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بايد دقت كرد توهين به مقام رهبري و نيز بنيان گذار انقالب همچنان جرم سياسي به حساب نمي  -3

در  . مي باشد ،داده شدشرح كه پيشتر قانون مجازات اسالمي  514ماده  مجازات آن برابرآيند و 

اين قانون آمده است سابقا در  2كه دربند الف ماده ... ان و توهين به روساي سه قوه و وزيرحاليكه 

ديگر با تصويب قانون جرايم سياسي ، در  قانون مجازات اسالمي تعريف شده بود كه 609ماده 

   . اين محدوده قرار مي گيرد

قانون تعريف شده  1همان طور كه پيش تر اشاره شد يكي از شروط سياسي بودن جرم كه در ماده  -4

قانون مذكور عده اي ديگر از  3در ماده . نگيزه اصالح و نه ضربه زدن به اصل نظام استاست ا

جرايم نام برده مي شود كه مباشرت ، مشاركت ، معاونت و شروع به ارتكاب آنها جزو جرايم 

 :اين جرائم عبارتند از . سياسي به شمار نمي آيد

  جرائم مستوجب حدود ، قصاص و ديات  -الف

  به مقامات داخلي و خارجي  سوء قصد -ب

  آدم ربايي و گروگان گيري –پ 

  .بمب گذاري و تهديد به آن ، هواپيما ربايي و راهزني دريايي -ت

  .سرقت و غارت اموال ، ايجاد حريق و تخريب عمدي -ث

  حمل و نگهداري غير قانوني ، قاچاق و خريد و فروش سالح ، مواد مخدر و روانگردان -ج

اختالس ، تصرف غير قانوني در وجوه دولتي ، پول شويي ، اختفاي اموال ناشي  رشا و ارتشا ،-چ

  .از جرم مزبور

  جاسوسي و افشاي اسرار -ح
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  تحريك مردم به تجزيه طلبي ، جنگ و كشتار و درگيري -خ

اختالل در داده ها يا سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي به كار گرفته شده براي ارائه خدمات  -د

  .عمومي يا حاكميتيضروري 

كليه جرائم عليه عفت و اخالق عمومي اعم از جرائم ارتكابي به وسيله سامانه هاي رايانه اي يا  -ذ

  . مخابراتي يا حامل هاي داده و غير آن

كردن جرائم سياسي  ترگذار هرچه محدودونهمان طور كه در باال مالحظه مي كنيد هدف قان

جرائم امنيتي يا عمومي با محتواي سياسي پيش تر توضيح داده اكثر اين جرائم را در قسمت . است

  .ايم

متهم مي . تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي است كه پرونده در آن مطرح است  -5

تواند در هر مرحله از رسيدگي در دادسرا يا تا پايان جلسه اول دادرسي در دادگاه نسبت به اين 

مرجع رسيدگي كننده طي قراري در اين مورد اظهار نظر مي . اد كنداير) صالحيت دادگاه(مورد 

اين موارد . كند كه شيوه صدور و اعتراض به اين قرار بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري است

 . قانون مذكور شرح داده شده است 5در ماده 

ه اند از در خصوص جرايم سياسي امتيازاتي قائل شد 92آيين دادرسي كيفري مصوب سال در  -6

آيين دادرسي كيفري به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه  302جمله اينكه مطابق ماده 

ماده ( كيفري يك مركز استان و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود ، دادگاه بايد علني باشد 

ر مي و نيز جرايم سياسي و مطبوعاتي قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشو) همان قانون 305

، متهمان و محكومان سياسي نسبت  هم  95مصوب سال  قانون جرم سياسيدر ) . 428ماده (باشد 
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. قانون مذكور به آنها اشاره شده است  6به جرايم عادي از حقوقي برخوردار مي باشند كه در ماده 

 : از جمله 

  .مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي -الف

  ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس -ب

  ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم -پ 

  غير قابل استرداد بودن مجرمان سياسي -ت

ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضايي بيم تباني  -ث

  .روز باشد 15ي بداند لكن مدت آن نبايد بيشتر از بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضرور

  .حق مالقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس -ج

  .حق دسترسي به كتب ، نشريات ، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس-چ

به فكر تعريف جرم ) سال 38پس از (همانطور كه مالحظه مي شود قانون گذار هرچند خيلي دير 

در اين خصوص امتيازات خوبي  وو دادن امتيازاتي به آن نسبت به جرايم عادي شده است سياسي 

اين است كه در آن جرم سياسي به گونه اي تعريف شده مذكور ايراد اساسي قانون . قائل شده است

آن چنان به سليقه شرايط احراز است كه بسياري از محكومان سياسي را در بر نمي گيرد و نيز 

كه عمال بسياري از افراد را از دامنه  )انگيزه اصالح يا ضربه زدن به اساس نظام( سته استقاضي واب

در نتيجه بر عهده فعالين مدني و حقوقي است كه ضمن بحث و بررسي . آن بيرون مي اندازد

سياسي كه نه تنها امتيازات ماهيتا جرايم برخي بخصوص در زمينه امنيتي شمردن  ،ايرادات موجود
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ان سياسي را از آن ها سلب مي كند بلكه به نام امنيتي بودن بسياري از حقوق را نيز محدود محكوم

   . ، راهي جهت اصالح قوانين پيشنهاد نمايند مي سازد

  

  

  جرايم با مجازات حدي

به دليل احكام حكومت  اشد وداراي محتواي سياسي ب در برخي موارد مي توانداين گونه جرايم 

  :به شرح ذيل مي باشد  اعم آن. تعيين شده استحدي آن از نوع شرع مجازات  اسالمي منبعث از

  

  )ا.م.ق 130ماده ( يافتهگروه مجرمانه سازمان  يسردستگ  -1

  

 يجرم يدترينبه حداكثر مجازات شد يردگروه مجرمانه را برعهده گ يك يهركس سردستگ«  :متن قانون 

گردد مگر آنكه جرم  يه مرتكب شوند، محكوم ماهداف همان گرو يآن گروه در راستا يكه اعضا

صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم  ينباشد كه در ا يهد ياقصاص  ياموجب حد  يارتكاب

بر سردسته  ي االرضمفسد ف ياكه عنوان محارب  ياالرض زمان يدر محاربه و افساد ف. شود يم ممحكو

ماده (».گردد يمحكوم م االرض يمفسد ف ياحارب گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات م

  )ا .م.ق 130
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گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشكل  «: ذيل اين ماده گروه مجرمانه تعريف مي شود  1در تبصره 

» .گردد يمارتكاب جرم منحرف  يهدف آن برا يل،پس از تشك ياشود  يم يلارتكاب جرم تشك يكه برا يشترب يااز سه نفر 

  .مي داند» تشكيل يا طراحي يا سازماندهي يا اداره گروه«معناي سردستگي را  2همچنين در تبصره 

  

  )ا.م.ق 262ماده ( يسب نب  -2

  اعدام : مجازات در نظر گرفته شده  

م دهد را دشنا يعظام اله ياءاز انب يكهر  ياو آله وسلم و  يهاهللا عل ياعظم صل يامبرهر كس پ«: متن قانون 

  ) ا.م.ق 262ماده (».شود ياست و به اعدام محكوم م يقذف كند ساب النب يا

  

  :توضيحات 

 . به مرد يا زن است دادنزنا و لواط  نسبتمعناي قذف  -1

در تبصره ذيل اين ماده آمده است كه قذف هر يك از ائمه معصوم يا حضرت فاطمه و  -2

 . دشنام به آن ها در حكم ساب نبي مي باشد

ت قانونگذار شرايط متهمان به ساب را جهت رهايي از حكم اعدام با گنجاندن ماده در نهاي -3

كه  يدب، ادعاء نمااهرگاه متهم به س« : در اين ماده آمده است . سهل مي كند  263

 ياسبق لسان  ياغضب  يا يدر حالت مست يااكراه، غفلت، سهو  ياز رو ياظهارات و

محسوب  يالنب بوده است ساب يگريقول از د نقل ياكلمات و  يبدون توجه به معان

و در تبصره ذيل اين ماده آورده شده كه در صورتيكه ) ا .م.ق 263ماده (» .شود ينم
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ساب در حالت مستي يا غضب يا به نقل از ديگري باشد و صدق اهانت كند موجب تعزير 

  . هفتاد و چهار ضربه شالق است

  

  )ا.م.ق 279ماده ( محاربه  -3

  .اعدام يا صلب يا قطع دست راست و پاي چپ  يا نفي بلد : ر نظر گرفته شده  مجازات د

ارعاب آنها است،  ياناموس مردم  ياسالح به قصد جان، مال  يدنمحاربه عبارت از كش« : متن قانون 

چند  يا يك يبه سو يشخص يزهبا انگ يهرگاه كس. گردد يطدر مح يكه موجب ناامن يبه نحو

مردم سالح  يكه به رو يكس يزنداشته باشد و ن يد و عمل او جنبه عمومشخص خاص سالح بكش

 279ماده (» .شود ينشود، محارب محسوب نم يتموجب سلب امن ياثر ناتوان رد يبكشد، ول

  )ا .م.ق

  

  :  توضيحات

. افرادي را كه در برابر محاربان سالح به دست گيرند را محارب به حساب نمي آورد 280در ماده  -1

 . مجازات برشمرده شده را به اختيار قاضي مي گذارد 4تعيين مجازات از ميان ،قانونهمچنين 

حداقل زمان يك سال است و تا زماني كه فرد توبه نكند بايد در ) نفي بلد(در خصوص تبعيد  -2

الزم به ذكر است ).  ا.م.ق284ماده . (شرط خروج از تبعيد ، توبه فرد است. تبعيد باقي بماند

قانون مجازات اسالمي توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او را موجب  114اده م 1درتبصره 

محاربه با توبه ساقط « مجازات اسالمي  116اما پس از دستگيري طبق ماده . سقوط حد دانسته است

 ».نمي گردد
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  )ا.م.ق 286ماده ( االرض يو افساد ف يبغ -4

  اعدام  : مجازات در نظر گرفته شده 

 يتامن يهافراد، جرائم عل يجسمان يتتمام يهعل يتهركس به طور گسترده، مرتكب جنا« : قانون متن 

پخش مواد  يب،كشور، احراق و تخر ياخالل در نظام اقتصاد يب،كشور، نشر اكاذ يخارج يا يداخل

كه  يا معاونت در آنها گردد به گونه ياكردن مراكز فساد و فحشا  يردا ياو خطرناك  يكروبيو م يسم

 ياافراد  يجسمان يتورود خسارت عمده به تمام يا يكشور، ناامن يدر نظم عموم يدموجب اخالل شد

محسوب و به  ي االرضگردد مفسد ف يعفحشا در حد وس ياسبب اشاعه فساد  يا ي،و خصوص ياموال عموم

  ) ا .م.ق 286ماده ( ».گردد ياعدام محكوم م

  :  توضيحات

ده است كه هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در تبصره ذيل اين ماده آم -1

در نظم عمومي ، ايجاد ناامني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد و فحشا در حد وسيع و يا علم 

به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند ، در صورتيكه جرم ارتكابي مشمول مجازات 

ادگاه مي تواند با توجه به نتايج زيان بار جرم  مرتكب را به حبس تعزيري قانوني ديگري نباشد ، د

، بيش از  5قانون مجازات اسالمي حبس درجه  19بر اساس ماده . محكوم كند 6يا درجه  5درجه 

 . سال است 2ماه تا  6، بيش از  6سال و درجه  5سال تا  2

نظام جمهوري اسالمي ايران ، قيام گروهي كه در برابر اساس « :  آمده است  287در ماده  -2

مسلحانه كند باغي محسوب مي شود و در صورت استفاده از سالح ، اعضاي آن به مجازات 
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اعضاي « قانون گذار پيش بيني كرده است كه اگر  288در ماده » . اعدام محكوم مي گردند

مان و مركزيت آن چانچه سازگروه باغي ، قبل از درگيري و استفاده از سالح دستگير شوند ، 

و در صورتيكه سازمان و  )سال 15تا  10بيش از (وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه 

محكوم مي ) سال 5سال تا  2بيش از (مركزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج 

  » .شوند

  

 جرايم با مجازات حدي. 3جدول 

 مجازات شماره ماده عنوان اتهام رديف

 اعدام 130 سردستگي گروه مجرمانه سازمان يافته  1

 اعدام 262 سب نبي  2

 279 محاربه 3

  اعدام يا صلب يا 

قطع دست راست 

و پاي چپ  يا 

 نفي بلد 

 اعدام 286 بغي و افساد في االرض  4
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  تعقيب و بازداشت.  2فصل 
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  ضابطان دادگستري

ضابطان دادگستري « .فعاالن سياسي توسط ضابطان دادگستري انجام مي شودبه طور معمول تعقيب و بازداشت 

آوري ادله وقوع  مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جمع

يمات جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابالغ اوراق و اجراي تصم

ضابطان عام همان نيروي انتظامي و ضابطان خاص طبق ) دك.آ 28ماده (». كنند قضائي، به موجب قانون اقدام مي

  نيروي  مأموران ، سازمان اطالعات سپاه ومأموران وزارت اطالعات  قانون آيين دادرسي كيفري، 29ماده تعريف 

  . ندمي باش اسالمي انقالب   پاسداران  سپاه  بسيج  مقاومت

همه . ضابطان بايد توسط قوه قضاييه تحت آموزش قرار گرفته و با قوانين و مقررات و حيطه وظايف خود آشنا شوند

تحقيقات و اقدامات صورت گرفته  «ضابطان بايد داراي كارت شناسايي با نام ويژه ضابط دادگستري باشند و  

بر ) ك.د.آ 30ماده (» .ون اعتبار استاز سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بد

هاي الزم و  هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت طور مستمر دوره دادستان مكلف است بهاساس قانون 

رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از  «همچنين  .ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد

  )ك.د.آ 32ماده (» .به عهده دارند با دادستان استعنوان ضابط  حيث وظايفي كه به

در جرايم غير مشهود كه اغلب جرايم سياسي چنين وضعيتي دارند ، ضابطان اطالعات و تحقيقات خود را در اختيار دادستان 

درخواست تحت نظر قراردادن ، . گذاشته و براي دريافت مجوزهاي قضايي الزم جهت اقدام از وي درخواست مي كنند
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بر اساس ماده . بازداشت و يا تفتيش منزل و امكان همه بايد توسط مقام قضايي تاييد و ابالغ گردد تا قابليت اجرا داشته باشد

ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و « ، آيين دادرسي كيفري  55

طور كلي  ضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را بهاشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردي مقام ق

ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از  )ك.د.آ 55ماده (»  .به ضابط ارجاع داده باشد

آيين  140همچنين بر اساس ماده ) دك.آ 56ماده ( .هاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند بازرسي اشخاص، اشياء و مكان

شود كه ضرورت اقتضاء  عمل ميĤيد و در صورتي هنگام شب انجام مي تفتيش و بازرسي منزل در روز به «سي كيفري دادر

 ».يابد كند و در صورت امكان، خود در محل حضور مي مجلس قيد مي بازپرس داليل ضرورت را احراز و در صورت. كند

ن شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات ضمن رعايت موازي« در حضور ساكنان منزل و تفتيش منزل بايد

  .صورت گيرد )دك.آ 142ماده (» حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن

ضابطان بايد همه چيزهايي را كه جهت بررسي موضوع اتهام موثر مي دانند را و قصد خروج آن از منزل را دارند در 

همچنين آنها نمي توانند هر چيز نامربوطي را نيز با خود . يادداشت نمايند صورتجلسه اي كه به امضاي صاحب آنها مي رسد

ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع   از اوراق، نوشته «آيين دادرسي كيفري  146ببرند بر اساس ماده 

رد ساير بازپرس مكلف است در مو. شود به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي

ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با  نوشته

 )ك.د.آ 146ماده (»شود جرم نشود، در غير اينصورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي

 

در مرحله تحقيقات «در جرايم امنيتي  بكند اماو حضور وي را پس از بازداشت فرد ، او مي تواند بالفاصله درخواست وكيل 

مقدماتي طرفين دعوا وكيل يا وكالي خود را از بين وكالي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب 

وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا  تواند به نظر مي شخص تحت) ك.د.آ 48تبصره ذيل ماده (» ..نمايند مي

عمل آورند، مگر  نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت الزم را در اين خصوص به نايان خود را از تحتآش

در اينصورت بايد مراتب را براي «. نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت

همچنين به درخواست خود فرد يا يكي از بستگانش فرد ) ك.د.آ 50ماده (» .أخذ دستور مقتضي به اطالع مقام قضائي برسانند

ماده .( بازداشت شده مي تواند مورد معاينه پزشك منتخب دادستان قرار گرفته و نتيجه معينات بايد در پرونده فرد درج شود 

  )ك.د.آ 51

صورت مكتوب در  را به متهم تفهيم و به حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر« همچنين ضابطان وظيفه دارند

  )ك.د.آ 52ماده (» .اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند
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در زمان بازجويي ضابطان مكلفند كه تاريخ و ساعت و مدت بازجويي و عين اظهارات فرد را در برگه هاي بازجويي درج 

ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن،  در بازجويي « همچنين بنابر قانون) ك.د.آ 53ماده . (نمايند

طرح سؤاالت تلقيني يا اغفال كننده و سؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در 

تاريخ، زمان و . پاسخ به چنين سؤاالتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست

 60ماده (» .مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد ازجويي بايد در اوراق صورتطول مدت ب

 )ك.د.آ

اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط  «. در برگه هاي بازجويي نبايد قلم خوردگي يا نوشتن بين سطور باشد

همچنين اگر . آيد، آن را امضاء كنند يق از او به عمل مينازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحق

هرگاه اين ترتيب رعايت . يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند

  )ك.د.آ 115ماده (» .نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است

آيين دادرسي  185بر اساس ماده . بدون تحويل به بازپرس در بازداشت خويش نگاه دارند همچنين ضابطان حق ندارند فرد را

ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بالفاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم  «كيفري 

صورت در . دسترسي به بازپرس يا مقام قضائي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند

به هر حال مدت . تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود

ماده (» .نگهداري متهم تا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد

ق كرده و وضعيت او و نوع قرار او را همچنين بازپرس هم بايد بالفاصله در خصوص فرد بازداشت شده تحقي )ك.د.آ 185

نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا  تحت « .مشخص كند 

تبصره (» .شود تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانوني محسوب و مرتكب به مجازات قانوني محكوم مي

 ) دك.آ 189ذيل ماده
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  مين و نظارت قضاييانواع قرار هاي تا 

اين قرار . در خصوص هر متهم با توجه به نوع اتهام ، وضعيت اجتماعي و ساير امور دخيل ، مي توان نوع قرار را انتخاب كرد

در زير انواع قرارهاي . متفاوت است» قرار بازداشت موقت«تا » التزام به حضور با قول شرف «ها به ترتيب از ساده ترين قرار 

 :در قانون آورده مي شود تعيين شده 

 التزام به حضور با قول شرف -1

 التزام به حضور با تعيين وجه التزام -2

 التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف -3

 التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام -4

 .قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع اي خود به التزام به معرفي نوبه -5

التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد  التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه -6

 .پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط

التزام از طريق نظارت با تجهيزات  هم با تعيين وجهالتزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت مت -7

 الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات

 .الكفاله أخذ كفيل با تعيين وجه -8

 نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول أخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت -9

  بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني -10

پس روز  10تا البته فرد مي تواند . مي باشد) بازداشت( 10، ) اخذ وثيقه( 9،) كفيل( 8قرارها از نوع  در جرايم سياسي معموال

و اگر مرجع صادر كننده قرار نه بازپرس بلكه دادگاه باشد دادگاه هاي  به قرار تعيين شده اعتراض كند بازداشت از اعالم قرار

در صورتيكه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه همچنين . ي كنندتجديد نظر استان مي توانند به اين اعتراض رسيدگ

تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي  در اين صورت متهم مي. بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است

  )ك.د.آ 220ماده ( .وثيقه را تقاضا كند

در . دقت زيادي براي صدور قرار بازداشت موقت قائل شده استهمچنين محدوديت و ) 92سال (قانون آيين دادرسي جديد 

  : اين قرار را صرفا در برخي موارد مجاز مي شمارد كه در زير فهرست شده اند  237ماده 
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 .باشديا قطع عضو ، حبس ابد جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات  -1

 )سال 5از حبس بيش ( .جرائم تعزيري كه درجه چهار و باالتر است -2

 )سال 2حبس بيش از ( .جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و باالتر است -3

وسيله چاقو يا  نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت -4

 .هر نوع اسلحه انجام شود

  .كالهبرداري، ارتشاء، اختالس، خيانت در امانت سرقت، -5

در موارد باال باز هم قاضي نمي تواند به طور بي واسطه دستور بازداشت موقت را صادر كند بلكه بايد يكي از شرايط زير 

  :وجود داشته باشد تا قرار بازداشت موقت فرد توجيه داشته باشد 

و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب  زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار آ - 1

 .شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند

 .بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد - 2

  .يا خانواده آنان و خود متهم باشد آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود - 3

 239ماده ( .قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود

دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار . قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شودهمچنين ) ك.د.آ

هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختالف با . طور كتبي به بازپرس اعالم كند ت نظر خود را بهساع

ماده (.شود كند، بازداشت مي دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمي

  )ك.د.آ 240

جرائم موجب مجازات تعزيري درجه در جرايم عادي تا يك ماه و در جرايم .محدوديت دارد همچنين زمان بازداشت فرد نيز 

بازپرس مكلف به فك يا  «، اگر پرونده منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود تا دو ماه پس از بازداشت موقت  چهار و باالتر

باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته . تخفيف قرار تأمين است

به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن  )ك.د.آ 242ماده (» .شود ابالغ مي

م از جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائ

 ) همان ماده( .كند يكسال تجاوز نمي

به جاي  بازپرس مي تواندعالوه بر قرار هاي تامين برشمرده در باال ، در جرايم با مجازات هاي تعزيري درجه هفت و هشت ، 

يا  ازپرساي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط ب معرفي نوبهقرار تامين از قرار نظارت قضايي كه شامل مواردي نظير 
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استفاده نمايد يا در سايرموارد عالوه بر قرارهاي  ممنوعيت خروج از كشور يا هاي مرتبط با جرم ارتكابي منع اشتغال به فعاليت

ماه  مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور ششالبته  ) ك.د.آ 247ماده . (تامين فرد متهم را تحت نظارت قضايي هم قرار دهد

در صورتيكه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و «. و قابل تمديد است

  ) ك.د.آ 248ماده (» .توانند مانع از خروج شوند مراجع مربوط نمي

  

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در نهايت 

صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري در 

دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را مالحظه و نظر خود را به طور . كند نزد دادستان ارسال مي

چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند، صرفاً مواردي را كه . س برگرداندكتبي اعالم كند و پرونده را نزد بازپر

در اين . خواهد كند و تكميل آن را مي براي كشف حقيقت الزم است به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي

زپرس بر جلب متهم به دادرسي در صورتي كه عقيده دادستان و با و صورت، بازپرس مكلف به انجام اين تحقيقات است

 .باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور كيفرخواست، از طريق شعبه بازپرسي بالفاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال ميكند

پس از آن دادگاه . آنچه از دادسرا و از جانب بازپرس به دادگاه مي رود ، كيفرخواست و قرار صادره و نتيجه تحقيقات است

  . ص اتهام فرد و محكوميت يا برائت او راي مي دهددر خصو

در صورتيكه مجموع . شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي

لف است اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مك

همچنين  .اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد

تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا  دادستان نمي

 282ماده ( .كشف يا حادث ميشود به دادگاه اعالم كند 	يل جديد له يا عليه متهم را كهتواند دال اصالح كند و فقط مي

 )ك.د.آ

توان بار ديگر متهم را به همان  هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي

توان بار ديگر  قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نميهرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، . اتهام تعقيب كرد

بار قابل تعقيب  متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك

   ) ك.د.آ 278ماده . (است
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  حقوق متهم .  3فصل 
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  ي كيفريحقوق متهمان در آيين دادرس

  

آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است جهت كشف جرم ، تعقيب متهم ، تحقيقات 

از وي ، نحوه رسيدگي و صدور راي ، اعتراض به آرا ، اجراي مجازات و نيز ضوابط حاكم بر اعمال 

قانون آيين در اين بخش سعي مي كنيم با اشاره به بعضي از مواد موجود در . و رفتار ضابطان قضايي

  . دادرسي كيفري در راستاي استيفاي حقوق متهمان كمك و راهنمايي كرده باشيم

  

 ) :ك.د.آ 2ماده (  استناد به قانون و عدم تبعيض -1

دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و «  :متن قانون 

ه سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي ب

 )ك.د.آ 2ماده (» .ميگيرند، به صورت يكسان اعمال شود

  : مورد استفاده 

در مواقعي كه افراد داراي جرايم مشابه مي باشند در صورتيكه احكام متفاوتي در خصوص آن ها 

راد مي توانند با ارائه صادر شده يا طريقه اعمال آيين دادرسي در خصوص آنها متفاوت باشد ، اف

  . در قالب اين ماده حقوق ضايع شده خويش را پيگيري نمايندمدارك در اين خصوص 
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2- ك.د.آ 3ماده ( يبي طرفي و استقالل قاض( 

طرفي و استقالل كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در  مراجع قضائي بايد با بي« :متن قانون 

مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد  كوتاهترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم

  )ك.د.آ 3ماده ( ».، جلوگيري كنندمي شوداختالل يا طوالني شدن فرآيند دادرسي كيفري 

  

  : مورد استفاده 

در جرايمي كه يك سوي آن حكومت و قدرت سياسي حاكم و در سوي ديگر متهم با اتهامات 

توان قاضي اي را كه از حكومت حقوق دريافت كرده و عزل و مي  آياسياسي و امنيتي وجود دارد ، 

؟ به يقيين چنين نصبش توسط حكومت تعيين مي شود را داراي بي طرفي و استقالل كامل دانست

 به همين دليل هم هست كه در قانون پيش بيني شده است محاكم . امكاني به سختي محقق خواهد شد

اما متاسفانه در تعريف .  برگزار كردو علني ضور هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي را بايد با ح

توسط اين قانون  سياسي تحديد قائل شده است كه عمال محاكمه افرادجرايم سياسي قانونگذار چنان 

  . انجام نشده و به استناد ساير مواد قانون مجازات اسالمي انجام مي گيرد

ه است و نشان دهنده بي طرفي قاضي است اين است كه از نكات ديگري كه در قانون به آن پرداخته شد
اين مساله در خصوص . قاضي نبايد تا پايان رسيدگي در خصوص مجرميت يا برائت متهم اظهار نظر كند

كه خود قاضي به نوعي داراي سليقه و نظر است بيش تر نياز به دقت دارد ) در معناي عام آن(اتهامات سياسي 
پيش از اتمام رسيدگي و اعالم رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار قاضي دادگاه نبايد « : 

 )ك.د.آ 372ماده (» .عقيده كند
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 ) ك.د.آ 4ماده ( اصل برائت -3

هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم . اصل، برائت است«: متن قانون

ظارت مقام قضائي مجاز خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت ن

نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت 

 )ك.د.آ 4ماده ( ».اشخاص آسيب وارد كند

 

  : مورد استفاده 

متاسفانه در برخي موارد شاهد هستيم . در دادگاه آنچه بايد اثبات شود جرم است نه بي گناهي فرد

وقوع جرم را پيش  ،اهند بي گناهي خود را اثبات كنند و از اين جهت از قبلكه از متهم مي خو

فرض گرفته اند در حاليكه اصل بر برائت فرد است و اگر جرمي واقع شده است ابتدا بايد داليل 

به اصل برائت به . ارائه گردد و بعد فرد به رد آن داليل بپردازدها ، و گمان  ياتوقوع آن نه حدس

  . قانون اساسي هم اشاره شده است 37صل اساسي در ماده عنوان يك ا

ورود به حريم خصوصي افراد همان طور كه مشخص است بدون حكم قاضي كسي در خصوص 

اجازه ورود ندارد و در صورت ورود با حكم هم حق توهين به فرد را ندارد چرا كه هنوز جرم وي 

گاه محكوم شود باز از حقوق اساسي ثابت نشده است و در حكم متهم هست ، اگر هم در داد

بر در هر صورت هر گونه توهين و آسيب به كرامت و حيثيت فرد  .محكومان برخوردار است

  . ممنوع مي باشداساس قانون 
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  )ك.د.آ 5ماده ( حق آگاهي نسبت به اتهام و حق داشتن وكيل -4

تسابي آگاه و از حق دسترسي متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام ان« : متن قانون 

 )ك.د.آ 5ماده ( ».مند شود به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره

  

قانون اساسي نيز به آن اشاره شده  35حق داشتن وكيل يكي از حقوق اساسي است كه در اصل 

توانايي  در همه دادگاه ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر« : است 

 35اصل (» .انتخاب وكيل را نداشته باشد بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل را فراهم كرد

  )ا.ق

قانون  48در ماده . مساله اساسي در بحث استفاده از وكيل ، زمان و ميزان دسترسي به وكيل است

ت مالقات با آيين دادرسي كيفري ، با شروع تحت نظر قرار دادن متهم ، وي مي تواند درخواس

با شروع تحت نظر قرار « : وكيل را بنمايد ، اين مالقات حداكثر يك ساعت مي تواند باشد 

وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن . گرفتن، متهم ميتواند تقاضاي حضور وكيل نمايد

ات با تواند در پايان مالق تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر مالقات نمايد و وكيل مي

ساعت باشد مالحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارائه  متهم كه نبايد بيش از يك

  )ك.د.آ 48ماده (»  .دهد

در برخي جرايم اجازه اخذ وكيل را صرفا اما بالفاصله پس از اين ماده تبصره اي آمده است كه 

يه امنيت داخلي يا در جرايم عل«:  محدود به وكالي مورد تاييد رئيس قوه قضايه مي كند

اين قانون است، ) 302(خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 

در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوا وكيل يا وكالي خود را از بين وكالي رسمي 

 مزبور وكالي اسامي. نمايند¬دادگستري كه مورد تأييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي
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موارد الف ، ب و پ (  )ك.د.آ 48تبصره ذيل ماده (».مي گردد اعالم قضاييه قوه رييس وسطت

ذكر شده در باال شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات ،  حبس ابد و قطع عضو  مي 

  .)باشد

مي در خصوص جرايم امنيتي كه اغلب فعالين سياسي و مدني به آن متهم همان طور كه سابقا بحث شد ، 
با اين حال اگر مفاد همين . شوند اين محدوديت ، نيز به ساير محدوديت هاي موجود در قانون اضافه مي شود

و اتهام هاي امنيتي موجود در قانون نيز با ) مالقات با وكيل بعد از يك هفته( قانون نيز به درستي اجرا شود 
از جمله محدوديت هاي . حقوق اميدوار بود دقت سنجيده و اصالح گردند ، مي توان به محقق شدن بعضي از

 در ماده. آيين دادرسي كيفري است 191ديگري كه براي اخذ وكيل در قانون مالحظه شده است ، در ماده 
متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري « : آمده است  )190 ماده(پيش از آن

. د پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابالغ و تفهيم شوداين حق باي. همراه خود داشته باشد

وكيل متهم ميتواند با . مي شودچنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابالغ 

كسب اطالع از اتهام و داليل آن، مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون الزم 

  )ك.د.آ 190ماده (» .مي شوداظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته . ر كندبداند، اظها

 او را از داشتن اينذيل اين ماده آمده است كه اگر كسي را از حق داشتن وكيل منع نمايند يا حتي  1در تبصره 
ز حقوق ار ادامه اين قوانين كه به خوبي د. فرد خاطي به مجازات انتظامي محكوم مي شود، با خبر نسازندحق 

چنانچه « :  محدوديتي در خصوص دسترسي وكال به پرونده قائل است 191در ماده متهم دفاع مي كند 

بازپرس، مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با ضرورت كشف حقيقت 

با ذكر دليل، قرار عدم  منافي بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد

و ظرف سه روز  مي شوداين قرار، حضوري به متهم يا وكيل وي ابالغ . مي كنددسترسي به آنها را صادر 

العاده به اعتراض رسيدگي و  دادگاه مكلف است در وقت فوق. قابل اعتراض در دادگاه صالح است

  )ك.د.آ 191ماده (».گيري كند تصميم

دادرسي كيفري به متهم و وكيل او اجازه مي دهد كه با مراجعه به دادگاه پرونده  آيين 351همچنين در ماده 
را مطالعه كرده و در صورت نياز با اطالع رئيس دادگاه از اوراق مربوطه تصوير تهيه نمايند اما در تبصره ذيل 

دي شده و اسناد حاوي بن  دادن تصوير از اسناد طبقه« : اين ماده ، تهيه تصوير در بعضي موارد منع شده است

» .مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است
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براي جرايم  محدود كننده اي در اينجا نيز شاهد هستيم قانونگذار استثناي) ك.د.آ 351تبصره ذيل ماده (
  . امنيتي قائل شده است

، به اين موضوع اشاره شده  1384رايي سازمان زندان ها مصوب سال آيين نامه اج 180در تبصره ذيل ماده 
است كه متهمان ممكن است به دليل لطمه خوردن به جريان رسيدگي از سوي قاضي در مدت بازداشت 

 مربوط قاضي« : در اين صورت . ممنوع المالقات شده و حتي با وكيل خود امكان مالقات نداشته باشد
 مدت در و صورت اين در  .كند اعالم ممنوع را وي مكاتبه يا محكوم با القاتم كتبي طور به ميبايست

 مجاز صالحيتدار قضايي مراجع كتبي اجازه با تنها او مكاتبه يا و محكوم با مالقات مورد حسب ممنوعيت

 آغاز از پس ولي بود خواهد متخلف اداري يا انتظامي تعقيب موجب تبصره اين مفاد از تخلف .ميباشد

 از يك هيچ و نمايد مالقات او با كه داشت خواهد حق شده بازداشت شخص مدافع وكيل،  اكمهمح

  » .نمايند جلوگيري مالقات اين از وجه هيچ به توانند نمي قضايي و اداري يا انتظامي مأموران

 

  

  

 

 

 )ك.د.آ 7ماده (  حقوق شهرونديآزادي هاي مشروع و مراعات  -5

قانون احترام به «دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در در تمام مراحل «  :متن قانون 

از سوي تمام مقامات قضائي، » 15/2/1383هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب  آزادي

متخلفان . ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است

تعزيرات (قانون مجازات اسالمي ) 570(ت مقرر در ماده عالوه بر جبران خسارات وارده، به مجازا

شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات  محكوم مي 3/2/1375مصوب ) هاي بازدارنده و مجازات

 )ك.د.آ 7ماده ( » .شديدتري مقرر شده باشد
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  : مورد استفاده 

پس از  1383اه قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ  حقوق شهروندي در ارديبهشت م

در . مجلس و تاييد شوراي نگهبان توسط محمد خاتمي رئيس جمهور وقت ابالغ گرديدتصويب 

از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقالب و « ماده واحده اين قانون آمده است 

را به  نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضاييه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل

از  .شد متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند. دقت رعايت و اجراء كنند

  : مي توان به موارد ذيل اشاره كرد  ،جمله موارد مهمي كه در اين قانون لحاظ گرديده 

ي بر بايد مبتن كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي-1

رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه ساليق شخصي 

  .و بدون ضرورت اجتناب شود يهاي اضاف و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت

ز به حكم و ترتيبي باشد كه نمايد كه در موارد ضروري ني اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي -2

در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده 

  .دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند

در جريان دستگيري و بازجويي يا استطالع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و  -3

  .به آنان، اجتناب گردد ساير اعضاء، تحقير و استخفاف

بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به  -4

  .هاي خالف قانون خودداري ورزند اماكن نامعلوم و كالً اقدام

ها ومعاينات محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آالت و ادوات جرم بر اساس مقررات  بازرسي -5

انوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ق
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هاي فاميلي و  ها و عكس ها و نوشته ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه

  .ها خودداري گردد مورد آن هاي خانوادگي و ضبط بي فيلم

ه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و هر گونه شكنج -6

  .وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت اقرارهاي اخذ شده بدين

 ياز كنجكاوي در اسرار شخصباشد و  يها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتساب پرسش -7

افراد و پرداختن به موضوعات غير مؤثر در پرونده و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته 

  .مورد بررسي احتراز گردد

هايي كه به موجب قوانين خاص وظايف  هاي نيروهاي ضابط يا دستگاه محاكم و دادسراها بر بازداشتگاه -8

ن دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريا آنان را انجام مي

  .صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود

كليه . رئيس قوه قضاييه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند -9

را معمول هايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيأت همكاري الزم  دستگاه

ها و انطباق  آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، عالوه بر مساع در اصالح روش. دارند

ها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس  آن

  .قوه قصاييه گزارش نمايد

اين  15دستورالعمل اجرايي بند ،آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي پس از تصويب قانون احترام به 

كه مقرر كرد رسيد  رياست وقت قوه قضايه به تصويب 83در آبان ماه سال  نيز )از موارد باال 9مورد ( قانون

 تحت نظر رياست قوه قضايه يا يكي از معاونت هاي آن در تهران و هيات هاي »يمركز نظارت هيات«

ياست كل دادگستري هر استان تشكيل شود تا بر اساس ردر استان ها تحت نظر  »و بازرسي استاننظارت «
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مذكور بر اجراي دقيق مفاد آن و حفظ آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي افراد نظارت دستورالعمل 

  . دشنداشته با

  

  )ك.د.آ 60ماده (  منع شكنجه ، اجبار يا توهين به متهم جهت اقرار  -6

ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤاالت تلقيني يا اغفال  در بازجويي« : قانون  متن

كننده و سؤاالت خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤاالتي و 

ول مدت بازجويي بايد تاريخ، زمان و ط. همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست

  )ك.د.آ 60ماده (» .مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد در اوراق صورت

در جايجاي قوانين و مقرارت اصرار قانون گذار به عدم استفاده از خشونت عليه متهم و توهين يا تحقير وي 
مچنين طرح سواالتي كه به مورد اتهامي ه. معتبر دانسته استنااشاره شده است و اقرار تحت اين شرايط را 

ربط ندارد نظير مسائل شخصي ، خصوصي و روابط جنسي فرد به صراحت در اين ماده نهي شده است و 
آيين دادرسي كيفري  195در ماده . هرگونه جوابي كه فرد در پاسخ به اين گونه سوال ها بدهد معتبر نمي باشد

 «: نمي تواند تلقيني باشد به همين جهت در اين ماده آمده است  پرسش هاي بازپرس از متهم همآمده است 

پرسش تلقيني يا همراه با اغفال، اكراه و .پرسشها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد 

 «در صورتيكه بازپرس چنين پرسش هايي را طرح كند طبق تبصره ذيل اين ماده » .اجبار متهم ممنوع است

متهم ميتواند در صورت طرح سؤاالت تلقيني يا ساير موارد خالف قانون به بازپرس تذكر وكيل 

 . خواهد شد 4تخلف از اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه  )ك.د.آ 195تبصره ذيل ماده (».دهد

  

ونه شكنجه براي هرگ« : اين امر به صراحت بيان شده است  ،به عنوان قانون مادر  ،قانون اساسي   38اصل  در

اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين . گرفتن اقرار يا كسب اطالع ممنوع است

» .متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است

  )ا. ق 38اصل ( 
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« : شرايط اعتبار اقرار متهم آورده شده است قانون مجازات اسالمي در خصوص  169ن در ماده همچني

أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار  يجسم يا يو آزار روح يتاذ ياكه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و  ياقرار

  )ا.م.ق 169ماده .(يدمجدد نما يقاست و دادگاه مكلف است از متهم تحق

 39آيين دادرسي كيفري در اصل  60ه هتك حرمت متهم نيز عالوه بر ماد، در خصوص منع توهين و تحقير 
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير ، بازداشت ، « : قانون اساسي آورده شده است 

   ) ا.ق 39اصل ( ».ع و موجب مجازات استوزنداني يا تبعيد شده ، به هر صورت كه باشد ممن

زادي هاي مشروع و حفظ  حقوق شهروندي احترام به آهمچنين همان طور كه پيش تر عنوان شد در قانون 
 «،  »ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان «نيز اعمالي نظير  83مصوب سال 

  . صريحا نهي شده است »پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم

م در بازجويي ها با عنوان نمودن مسائل شخصي و روابط جنسي فرد همچنين مواردي از تحقير يا تهديد مته
آيين دادرسي كيفري منع شده و پاسخ به آنها را قابل استناد ندانسته است به  60عالوه بر آنكه در ماده 

 « : آيين دادرسي كيفري هرگونه تحقيق در خصوص اين مسائل را ممنوع مي داند  102صراحت در ماده 

جرائم منافي عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص  درتعقيب و تحقيق  انجام هرگونه

مجاز نيست، مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع شود و يا داراي شاكي باشد كه در اين 

صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شكايت و يا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضي دادگاه انجام 

  )ك.د.آ 102ماده (» .شود مي

  

  

  ) ك.د.آ 150ماده (  و تفتيش مرسوالت پستيممنوعيت شنود  -7

  

كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت « : متن قانون 

و ) پ(، )ب(، )الف(داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي 

در اين صورت با موافقت رئيس كل . اين قانون الزم تشخيص داده شود) 302(ماده ) ت(

كنترل مكالمات تلفني . مي شوددادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام 
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اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين ) 307(اشخاص و مقامات موضوع ماده 

  ) ك.د.آ 150ماده (» .باشد اختيار قابل تفويض به سايرين نمي

موارد الف ، ب ، پ و ت ذكر شده در باال شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب : توضيح 

همچنين افراد و   .مي باشد به باال  3و مجازات تعزيري درجه   قطع عضو ،حيات ،  حبس ابد 

ندگان مجلس ، رئيس و شامل روساي سه قوه ، معاونان و مشاوران آنها ، نماي 307مقامات موضوع 

عاونان وزير ، استانداران ماعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اعضاي شوراي نگهبان ، وزرا و 

  . و فرمانداران مراكز استان ، دارندگان پايه قضايي و رئيس و دادستان ديوان محاسبات است

مه استثنا و سخت اينه. همان طور كه ديده مي شود باز هم جرايم عليه امنيت مستثني شده است

گيري در خصوص جرايم امنيتي الزم مي كند كه جرايم امنيتي به طوري دقيق تعريف شود كه 

نتوان متهمان سياسي را به جرم امنيتي دستگير كرد چرا كه بسياري از حقوق آنها به اين واسطه 

سطه متهمان و اگر قانون گذار دغدغه امنيت كشور را داشته است و به اين وا. پايمال خواهد شد

محكومان به اين جرايم را تحت نظارت دقيق تري قرار داده است بايد حدود تعاريف جرايم 

امنيتي و فصل مربوطه در قانون مجازات اسالمي دوباره بازنگري شده ، با قانون جرايم سياسي 

  . تطبيق داده شده و خال هاي موجود به صورت كارشناسانه حل گردد

جرايم امنيتي هم بايد با كسب  اجازه از رياست كل دادگستري استان صورت گرفته و نيز  با اين حال شنود در
در خصوص كنترل تلفني محكومان ، در . در مجوز صادره مدت شنود و تعداد دفعات آن مشخص شده باشد

مي شود را بر عهده دادگاه اولي كه راي تحت نظر او اجرا خصوص اين تبصره ذيل اين ماده تصميم گيري در 
كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين  «: و قاضي اجراي احكام دانسته است 

 )ك.د.آ 150ماده  2تبصره (».يا قاضي اجراي احكام ممنوع است مي شودكه رأي زير نظر آن اجراء 

سالت پستي تفتيش و بازرسي مرا «: آيين دادرسي كيفري ذكر شده است 152ماده همچنين در 

آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع  عمل مي  مربوط به متهم در مواردي به
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به تشخيص  « در خصوص محكومان نيز اين امر ».جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد

    . انجام مي شود »دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان

 

 

  )ك.د.آ 352ماده ( دگاهدا علني بودن محاكمات -8

محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني « : متن قانون 

همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن . بودن محاكمه را درخواست كنند

 :مي كندمحاكم را در موارد زير صادر 

  .رائمي كه منافي عفت يا خالف اخالق حسنه استامور خانوادگي و ج -الف 

  )ك.د.آ 352ماده (» .علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد -ب 

  

در تبصره ذيل اين ماده منظور قانون گذار از علني بودن دادگاه را عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در 

به صراحت عنوان مي شود اخالل در نظم دادگاه سبب و بهانه  354همچنين در ماده  .جلسات عنوان مي كند

صرفا در قانون حضور . اي براي غير علني بودن جلسات نيست و بايد نظم را به گونه اي مقتضي برقرار كرد

ماده (. امكان پذير است تشخيص دادگاهتنها با حضور آنها سال در محاكم كيفري ممنوع بوده و  18افراد زير 

  )ك.د.آ 355
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 تعاريف و اصول . 4فصل 

  دفاع از حقوق متهم 
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  :تعريف جرم 

هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در « : قانون مجازات اسالمي جرم تعريف شده است  2در ماده 

  )ا.م.ق 2ماده (» .قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود

بر اساس اين اصل هم جرم و هم مجازات . سي قانوني بودن جرم و مجازات تكيه دارداين تعريف به اصل اسا

هيچ فردي را نمي توان به دليل ارتكاب عملي كه در قانون براي آن . آن بايد توسط قانون تعيين شده باشد

ش جرم در اين صورت فرد مي تواند مدعي باشد كه عمل ارتكابي ا. مجازاتي تعيين نشده است محاكمه كرد

كه تعقيب افراد بدون بيان اينكه آن عمل موجب حكم مي كند » قبح عقاب بالبيان«همچنين قاعده . نبوده است

البته ندانستن قانون موجب نمي شود كه از مجازات فرد مجرم . تعيقيب مي شود ، زشت و ناپسند است

قانون گذار در . تعريف شده باشد جهت مجازات فرد بايد در قانون آن جرم و مجازات آنجلوگيري نمود اما 

حكم به «  : قانون مجازات اسالمي به صراحت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات اشاره مي كند  12ماده 

مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت 

 )ا.م.ق 12اده م(» .شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد
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  )ا.م.ق 123ماده ( قصد ارتكاب به جرم ، جرم نيست

كه فقط  يو اقدامات ياتعمل يامجرد قصد ارتكاب جرم و « : قانون مجازات اسالمي آمده است  123در ماده 

قابل مجازات  يثح ينو از ا يستبا وقوع جرم ندارد، شروع به جرم ن يممقدمه جرم است و ارتباط مستق

ا نمي شود به اين علت كه چيزي به ذهنش خطور كسي ر. اين ماده از لحاظ عقلي كامال به جاست» .باشد ينم

كرده يا قصدي كه هيچ گاه عملي اش نكرده يا قصدي كه مقدماتي برايش چيده است كه به طور مستقيم با 

اما همان طور كه پيش تر ديديد در جرايم امنيتي ، صرف قصد . آن جرم ارتباط ندارد دستگير و مجازات كرد

قصد . در اينجا پيچيدگي وجود دارد كه بايد قانونگذار آن را تشريح نمايد. مبناي محكوميت فرد مي شود

ارتكاب جرم كه به معناي تصميم ذهني به انجام يك عمل ، متفاوت است از قصد ارتكاب جرم به معناي 

در حالت اول منظور از قصد ، تصميم و نقشه است ، در حالت دوم منظور از . هدف فرد از انجام يك جرم

كه در خصوص مواقعي است كه قصد فرد بدون اراده وي و از  122در تبصره ذيل ماده . هدف استقصد ، 

با  يمارتباط مستق ي،هرگاه رفتار ارتكاب «: طريق مانعي بيروني عملياتي نمي شود قانون گذار مي گويد 

باشد،  ممكنيراطالع بوده وقوع جرم غ يكه مرتكب از آنها ب يارتكاب جرم داشته، لكن به جهات ماد

  )ا.م.ق 122تبصره ذيل ماده (» .اقدام انجام  شده در حكم شروع به جرم است

در ماده بعدي گفته شده است كه اگر كسي شروع به جرمي كند ولي به اراده خود آن را ترك كند ، مورد 

اتهام  و به اراده خود آن را ترك كند به يدنما يشروع به جرم يهرگاه كس« : تعقيب قرار نمي گيرد 

كه مرتكب شده  است جرم باشد به  يشود لكن اگر همان مقدار رفتار ينم يبشروع به آن جرم، تعق

  )ا.م.ق 124ماده (» .شود يمجازات آن محكوم م

.  با اينكه صرف قصد ارتكاب به جرم ، جرم نيست اما وجود آن براي اثبات جرم در جرايم عمدي الزم است

عالوه بر علم مرتكب به موضوع جرم،  يدر تحقق جرائم عمد«ات اسالمي قانون مجاز 144بر اساس ماده 

كه وقوع آنها براساس قانون منوط به  يدر جرائم. قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد يدبا

در واقع اگر فردي قصد و نيت بدي » .محرز شود يدبا يزعلم به وقوع آن ن يا يجهاست، قصد نت يجهتحقق نت
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ام يك عمل نداشته باشد اما عملش به نتيجه مجرمانه اي ختم شده باشد در اين صورت چون قصدي از انج

  .همراه آن عمل نبوده است جرم عمدي تحقق نيافته است

  

  ادله اثبات جرم 

  : گونه است  4قانون مجازات اسالمي  160راه هايي كه از طريق آن مي توان يك جرم را اثبات كرد بر طبق ماده 

  علم قاضي -4قسامه و  سوگند                     -3شهادت                     -2قرار              ا -1

  :از موارد باال مورد اقرار و علم قاضي از موارد مهمي هستند كه بايد به آن توجه ويژه كرد 

  

  :  نكات مهم در خصوص اقرار متهم

  )ا.م.ق 165ماده . ( اقرار از طريق وكيل يا ولي قابل قبول نيست. اقرار صرفا بايد توسط خود فرد انجام شود -1

  )ا.م.ق 166ماده . (اقرار مي تواند لفظي باشد يا نوشته شده باشد -2

نوشتن جمالت دو پهلو ، با شرح و تفسير و اما و اگر دار در  ».اقرار بايد روشن و بدون ابهام باشد« -3

 ».اقرار بايد منجز باشد و اقرار مشروط و معلق مورد قبول نيست« . بازجويي ها اقرار به حساب نمي آيد

  )ا.م.ق 167و  166ماده (

أخذ شود، فاقد  يجسم يا يو آزار روح يتاذ ياكه تحت اكراه، اجبار، شكنجه و  ياقرار «-4

  )ا.م.ق 169ماده (» .يدمجدد نما يقارزش و اعتبار است و دادگاه مكلف است از متهم تحق

 ينم يگرمعتبر است و نوبت به ادله د يمتهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وهرگاه «  -5

البته به . اين امر نشان دهنده اين است كه تا چه ميزان اقرار فرد در اثبات جرم موثر است) ا.م.ق 171ماده(».رسد

له جهت مجرم اين طريق عكس موضوع هم صادق است يعني هنگامي كه خود متهم به جرم اقرار نمي كند اد
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در ادامه همين ماده آمده است كه اگر قاضي امارات و داليل ديگر متقني . شناختن فرد بايد خيلي محكم و قوي باشد

  . بيابد كه اقرار فرد را زير سوال قرار مي دهد مي تواند دستور تحقيق صادر كند

صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به هرگاه متهم به طور  « :آيين دادرسي كيفري نيز آمده است 360در ماده  

اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه   گونه شك و شبهه طوري كه هيچ

 )ك.د.آ 360ماده (».به استناد اقرار، رأي صادر مي كند

  

  ��3ت $?� در <=!ص /�0 ;�:4 

در . شود يمطرح م ياست كه نزد و يامردر  ينحاصل از مستندات ب يقينعبارت از  يعلم قاض«  -1

مستند علم خود را به   ينموظف است قرائن و امارات ب ياست، و يكه مستند حكم، علم قاض يموارد

در نتيجه زماني كه فرد اقرار نكرده است قاضي با استناد به علم )  ا.م.ق 211ماده (» .كند يددر حكم ق يحطور صر

نكته اي كه در اينجا وجود دارد اين . شانه هاي وقوع جرم است اقدام به صدور راي مي كندخويش كه منبعث از قرينه ها و ن

است كه اوال بايد مواردي كه سبب علم قاضي شده است در حكم انشاء شود و قاضي نمي تواند داليل خود بر صدور حكم 

اين مهم در تبصره ذيل اين ماده آمده است . بگيردرا پنهان نگاه دارد و در ثاني هر چيزي هم نمي تواند مستند علم قاضي قرار 

  . به آن اشاره مي شود 2كه در بند 

اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و  ي،محل يقاتمحل، تحق ينهكارشناس، معا يهنظر يلاز قب يموارد«  -2

مجرّد علم  در هر حال. يردقرار گ يتواند مستند علم قاض يقرائن و امارات كه نوعاً علم آور باشند م يرسا

تبصره ذيل ماده (» .باشدتواند مالك صدور حكم  يشود، نم ينم يقاض يقينكه نوعاً موجب  ياستنباط

در اتهامات سياسي معموال قضات به گزارش ضابطان اكتفا كرده و با توجه به گزارش هايي كه آنها فرستاده اند ) ا.م.ق 211

در حاليكه اوال قاضي بايد گزارشات . به ضرر متهم حكم صادر مي كنند، حتي اگر فرد به جرم خويش اقرار نكرده باشد ، 

ضابطان را با عنوان جرم و شرايط وقوع آن تطبيق دهد چرا كه گاها گزارشات ضابطان صرفا شواهد فعاليت هاي سياسي يك 

ثانيا . مانه اي قلمداد كردفرد است كه ممكن است ماهيت مجرمانه نداشته باشد يا نتوان آنها را مقدمات انجام عمليات مجر

ضابطان معموال به دليل جايگاه حكومتي خود در گزارشات خويش بي طرفي كه اصل اساسي قضاوت است را رعايت نمي 

كنند و وظيفه قاضي است كه در مقام قضاوت از قوه استدالل و استنباط جهت شناخت حقيقت استفاده نمايد چرا كه اگر مي 
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بطان اكتفا و اعتماد نمايد كه خود ضابطان پيش از آن راي بر محكوميت فرد داده بودند و ديگر خواست صرفا به گزارش ضا

ثالثا قاضي بايد در خصوص مجرم بودن فرد يقيين حاصل . حضور دادگاه و شانيت رسيدگي در حضور قاضي معنايي نداشت

در واقع اگر قاضي به مجرم . مجرميت فرد باشد كند و مجرد علم استنباطي كه سبب يقين قاضي نشود نمي تواند ادله اثبات

  . بودن فرد ظنين باشد و نسبت به آن يقين حاصل نكند  ، اصل برائت حكم مي كند كه راي به برائت فرد بدهد

  

  : قانون نشدن/عطف به ماسبق شدن

فرض اگر كسي  بر. هر فرد را بر اساس قانوني مي توان محاكمه كرد كه در زمان وقوع جرم وجود داشته باشد

جرم نبوده است اما چند سال بعد قانون به  جاري در زمان ارتكاب جرم،مرتكب عملي شود كه در قانون 

در حالت  . فرد را نمي توان مورد تعقيب قرار داد، شود  شناختهنحوي تصحيح شود كه آن عمل ارتكابي جرم 

يدن حبس باشد اما قانون جديدي نوشته عكس آن اگر فرد به واسطه قانوني مجرم تلقي شده و در حال كش

در اين زمينه قانون گذار با . شود كه در آن عمل ارتكابي جرم شناخته نشود ، فرد بالفاصله بايد آزاد شود

قانون مجازات اسالمي اين قضيه بيان شده  10در ماده . عمل كرده است» تفسير به نفع متهم«توجه به اصل 

  : است 

ولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از در مقررات و نظامات د«

موجب قانون  وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نميتوان به

مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني بر 

يف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود تخف

  )ا.م.ق 10ماده (» .نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است

ي در ادامه اين ماده تشريح مي شود كه در خصوص احكام قطعي شده كه به موجب قانون جديد جرم تلق 

حكم قطعي اجراء نمي شود و اگر در جريان اجراء «: در اينگونه موارد. نمي شوند، چگونه عمل مي شود 
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در اين موارد و همچنين در موردي كه حكم قبالً اجراء شده است . باشد اجراي آن موقوف مي شود

  )ا.م.ق 10بند الف ماده (» .هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست

،  تعليق مجازات جرايم امنيتي  92دانيد در قانون مجازات اسالمي اصالحي مصوب سال  همان طور كه مي

 92مرتكب جرمي امنيتي شده باشد اما به اتهامات او پس از سال  92حال اگر فردي پيش از سال . برداشته شد

در . محروم كرداز امتياز تعليق مجازات  92رسيدگي شود ، آن فرد را نمي توان به موجب قانون موخر سال 

براي كاهش مجازات ،  92حالت عكس آن هم با توجه به تمهيدات خوبي كه در قانون مجازات اسالمي سال 

تخفيف و تبديل آن قائل شده است محكومان سال هاي قبل مي توانند از اين طريق درخواست رسيدگي 

  . مجدد نمايند

  

  )ا.م.ق 120ماده (  اعمال قاعده دراء

به اين معنا كه اگر دليلي يافت . صوص اثبات نشدن جرم با لحاظ بعضي شبهات به كار مي روداين قاعده در خ

شود كه وقوع جرم را يا شرايط وجودي آن را به زير سوال ببرد و در آن ايجاد شبه نمايد و يا مسووليت 

نشود ، جرم اثبات  كيفري فرد را با چالش مواجه سازد و از سويي ديگر هيچ قرينه اي بر نفي آن دليل يافت

اين قاعده زير مجموعه اي از اصل برائت است كه در صورتيكه شبه اي در گناهكار بودن طرف . نمي شود

  . ايجاد شده و نتوان آن را حل كرد اصل برائت حكم مي كند كه او را گناه كار به حساب نياورد

 يدترد يامورد شبهه  يفريك يتلمسؤو يطاز شرا يكهر ياآن و  يطاز شرا يبرخ ياهرگاه وقوع جرم  «

 120ماده (».شود يشرط مذكور ثابت نم يانشود حسب  مورد جرم  يافتآن  يبر نف يليو دل يردقرار گ

  )ا.م.ق
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  اصول حاكم در خصوص صدور احكام تعزيري

تي حد مجازا. حد ، قصاص ، ديه و تعزير: دسته تقسيم شده اند  4، مجازات ها به مجازات اسالمي در قانون

قصاص مجازاتي است كه در برابر . است كه نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع ، تعيين شده است

ديه مالي است كه در شرع براي ايراد جنايت . جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع افراد اعمال مي شود

راي آن قصاصي تعيين نشده غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي ب

حال اگر جرمي هيچ يك از سه دسته قبل نباشد ، تعزيري به حساب مي . است از فرد مجرم گرفته مي شود

در واقع جرايم با مجازات تعزيري جرايمي هستند كه در شرع مجازاتي براي آن تعيين نشده است اما . آيد

به . كرده و براي آن در قانون مجازات تعيين كرده استحكومت بنابر مصالح خود يا اجتماع آن را جرم تلقي 

در حاليكه خريد و فروش و قاچاق مشروبات الكلي مجازات . طور مثال شرب خمر ، مجازات حدي دارد

  . تعزيري دارد

اكثر اتهاماتي كه گريبانگير فعالين سياسي و مدني مي شود از نوع تعزيري است ، يعني جرايمي است كه 

اين خصوص قانون گذار توجه خاص دارد كه در خصوص در . ها را جرم انگاري كرده استقانونگذار آن

صدور احكام تعزيري مواردي نظير انگيزه فرد ، سابقه فرد ، شان اجتماعي او ، تاثير تعزير بر زندگي و رفتار او 

نوع مجازات را در ساير مجازات ها از آنجايي كه شارع . در هنگام صدور راي مورد مالحظه قرار گيرد

مشخص كرده و نسبت به افراد تفاوتي قائل نشده است دست قانون گذار بسته است اما در جرايم تعزيري 

در . وضعيت فرد در صدور حكم لحاظ گردد» شخصي بودن مجازات«توصيه اكيد شده است با توجه به اصل 

  : قانون مجازات اسالمي به اين شرايط اشاره شده است  18ماده 

 :دادگاه در صدور حكم تعزيري، با رعايت مقررات قانوني، موارد زير را مورد توجه قرار مي دهد. ..« 

  انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني وي حين ارتكاب جرم -الف
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  شيوه ارتكاب جرم، گستره نقض وظيفه و نتايج زيانبار آن -ب

  اقدامات مرتكب پس از ارتكاب جرم -پ

  )ا.م.ق 18ماده (» ، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر ويسوابق و وضعيت فردي -ت

همان طور كه مالحظه مي شود فرد متهم مي تواند در صورتيكه هر يك از موارد باال شامل حالش شود از 

  . شرايط باال را مد نظر قرار دهد صدور حكمدادگاه درخواست نمايد در 

   

  :  تخفيف مجازات

قانون  37ماده . تاكيد گرديد دست دادگاه در تخفيف مجازات جرايم تعزيري باز است همان طور كه پيشتر

. دارد براي فرد مجرم تخفيف قائل شود اجازهمجازات اسالمي مشخص كرده است كه تا چه اندازه اي قاضي 

. هدمشخص نموده است كه چه مسائلي مي تواند مجرم را مستحق اعطاي تخفيف قرار د 38همچنين در ماده 

. درجه تقسيم شده اند 8مجازات هاي تعزيري به  ،پيش از مطالعه اين دو ماده مهم خوب است بدانيم در قانون

شدت بيشتري از مجازات  1اين درجات به نوعي شدت مجازات را تعيين مي كند به طوريكه مجازات درجه 

انون مجازات اسالمي آمده است در ق 19در زير اين تقسيم بندي از مجازات ها كه در ماده .  دارد 8درجه 

در اين خصوص بايد توجه داشت كه اين تقسيم بندي صرفا جهت مشخص كردن  .قالب جدولي ارائه مي شود

به طور مثال اگر مجازات در نظر . از آن استفاده كردمجازات درجه مجازات است و نمي توان جهت تبديل 

اگر مجازات در نظر گرفته . مي باشد 6از نوع اين مجازات  سال زندان باشد ، درجه 1گرفته شده براي جرمي 

شده براي يك جرم حداقل و حداكثر داشته باشد مثل مجازات منظور شده براي تشكيل گروه با هدف اقدام 

، قانون گذار درجه اين مجازات را با توجه به حداكثر  سال است 10تا  2عليه امنيت كشور كه مجازات آن 

   . به حساب مي آيد 4در اين صورت مجازات پيش گفته از نوع درجه . ه حساب مي كند مجازات تعيين شد
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 ميزان حبس درجات مجازات
  ميزان جزاي نقدي

 )ميليون ريال(
 شالق محروميت از حقوق اجتماعي

     1000 سال 25بيش از  1درجه 

     1000تا  550 سال 25تا  15بيش از  2درجه 

     550تا  360 سال 15تا  10بيش از  3درجه 

     360تا  180 سال 10تا  5بيش از  4درجه 

   سال 15تا  5بيش از  180تا  80 سال 5تا  2بيش از  5درجه 

 ضربه 74تا  1 سال 5ماه تا  6بيش از  80تا  20 سال 2ماه تا  6بيش از  6درجه 

 ماه 6تا   20تا  10 ماه 6روز تا  91بيش از  7درجه 
 30تا  11

 بهضر

 ضربه 10تا    10تا  ماه 3حبس تا  8درجه 

  

  

قانون مجازات اسالمي آمده  37در ماده . اكنون بر مي گرديم به بحث تخفيف مجازات عنوان شده در قانون

  : است 

در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه «

  :اشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كندبه حال متهم مناسب تر ب
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  تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه -الف

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

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

 37ماده (»وع يا انواع ديگرتقليل ساير مجازات هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان ن -ت

  )ا.م.ق

  

كه در صورت وجود يك يا چند دليل از داليل . در ماده بعدي قانون گذار جهات تخفيف  را ذكر مي كند
همچنين دادگاه بايد در حكم تخفيف . در مجازات تخفيف اعمال كند  37ذيل قاضي مي تواند مطابق ماده 

  . يافته جهات تخفيف را نيز ذكر نمايد

 :هات تخفيف عبارتند ازج« 

  گذشت شاكي يا مدعي خصوصي -الف

همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم  -ب

  يا به كار رفته براي ارتكاب آن

ه يا وجود اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك آميز بزه ديد -پ

  انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم

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

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

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

  دن زيان وارده به بزهديده يا نتايج زيانبار جرمخفيف بو -چ

  )ا.م.ق 38ماده (» .مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم -ح

  

مراعات حال محكومين در جرايم تعزيري حتي تا سه درجه تقليل همان طور كه مشاهده مي شود قانون جهت 

. ن جهت كاهش محكوميت استفاده كردحبس را نيز در اختيار قاضي گذاشته است كه مي شود از اين امكا

و  وجود جهات تخفيفدر صورت   8و  7آمده است كه در خصوص جرائم تعزيري درجه  39حتي در ماده 
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تشخيص دادگاه مبني بر اينكه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب، اصالح مي شود، در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و 

  . رقراري ترتيبات جبران آن مي تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كردگذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا ب

  

  تعويق صدور حكم 

، در صورتيكه فرد مجرم داراي شرايط خاصي باشد با اينكه  8تا  6در قانون پيش بيني شده است در جرايم تعزيري درجه 

ماه  6اقدام به صدور راي نكند و صدور راي از  دادگاه پس از رسيدگي مجرميت او را مسلم تشخيص داده باشد اما مي تواند

در تعويق ساده فرد صرفا . ساده و مراقبتي: تعويق در قانون هم به دو صورت پيش بيني شده است . سال به تعويق اندازد 2تا 

الوه بر در تعويق مراقبتي ع. تعهد كتبي مي دهد كه در اين مدت جرمي مرتكب نشده و خودش را در روند اصالح قرار دهد

قانون مجازات  40ماده در . تعهد فرد بايد ساير دستوراتي كه دادگاه بر عهده او گذاشته است را در اين مدت انجام دهد

  : مي خوانيم صدور حكم اسالمي در خصوص تعويق 

متهم با مالحظه  يتتواند پس از احراز مجرم يدادگاه م ،درجه شش تا هشت يردر جرائم موجب تعز« 

است  يدهكه موجب ارتكاب جرم گرد يو سوابق و اوضاع و احوال يو اجتماع يخانوادگ ي،دفر يتوضع

  :اندازد يقصدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعو يرز يطدر صورت وجود شرا

  يفوجود جهات تخف -الف

  اصالح مرتكب يشبينيپ -ب

  جبران يباتترت يبرقرار يا يانجبران ضرر و ز -پ

  )ا.م.ق 40ماده ( » مؤثر يفريه كفقدان سابق -ت

  

اگر قرار است حكم صادر شود چه فايده اي به تعويق انداختن آن وجود . بي فايده است امري در ظاهر تعويق صدور حكم 

دارد؟ قانون گذار در اينجا هدفش اين است كه با دادن فرصت اصالح به طرف نه تنها صدور حكم را به تعويق بياندازد بلكه 

يعني تعويق صدور حكم در نهايت مي تواند به عدم مجازات . ن مدت تعيين شده حكم به معافيت فرد از مجازات بدهددر پايا

  :قانون مجازات اسالمي مي خوانيم  45در ماده . فرد ختم شود
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دادگاه، گزارش  يدستورها يمرتكب به اجرا يبنديپا يزانبا توجه به م يقپس از گذشت مدت تعو «

صدور حكم  يا يفرك يينمرتكب، دادگاه حسب مورد به تع يتمالحظه وضع يزو ن يجتماعمددكار ا يها

  )ا.م.ق 45ماده (» .كند ياقدام م يفراز ك يتمعاف

  

  

  تعليق اجراي مجازات

تعليق اجراي مجازات هم يكي از تمهيدات و ظرفيت هاي خوب قانون است كه سبب مي شود فرصت جبران به فرد مجرم 

ون اعمال مجازات تا مدتي تحت نظر باشد كه اگر جرمي با شرايط خاص مرتكب شد عالوه بر مجازات جرم داده شود كه بد

مدت تعليق . اخير به مجازات تعليق شده نيز محكوم گردد و در غير اين صورت كل محكوميت از پرونده فرد پاك شود

 3جرايم درجه  صرفا. يق مي تواند ساده يا مراقبتي باشدتعليق هم مانند تعو. سال باشد 5كردن اجراي مجازات مي تواند يك تا 

موجب حد،  يعمدمرتكب جرم  يق،مدت تعل يانصدور قرار تا پا يخهرگاه محكوم از تار .قابل تعليق هستند 8تا درجه 

ران به عبارت ديگر در صورتيكه فرد در دو .شود يم ي اثرب يقيتعل يتنشود، محكوم درجه هفتتا  يرتعز يا يهقصاص، د

خصوص در 53در  تبصره ذيل ماده . به باال مرتكب شود بايد مجازات تعليق شده را هم بكشد 7تعليق جرمي عمدي از درجه 

آورده شده است كه حتي اگر براي محكوميت به ارتكاب جرمي در قانون تخلفات اداري مجازات كارمندان دولت هم 

يعني تعليق مجازات تا اين اندازه اثرات . ل فرد از خدمات دولتي نمي شودانفصال تعيين شده باشد ، تعليق مجازات سبب انفصا

  .مجازات را منتفي مي سازد

 حبس  ند پس از گذراندن يك سوم از مدتنند هم مي تواندوران محكوميت خود را در زندان مي گذرا كه ديافراهمچنين  

  : ح ذيل آمده است شرايط تعليق به شر 46در ماده . از دادستان درخواست تعليق كند

صدور  يقتعو يمقرر برا يطتواند در صورت وجود شرا يدرجه سه تا هشت دادگاه م يريدر جرائم تعز« 

احكام  ياجرا يقاض يادادستان . يدتا پنج سال معلق نما يكاز مجازات را از  يقسمت ياتمام  يحكم، اجرا

 يقتعل يتقاضا ي،قطع كمصادركننده ح تواند از دادگاه يمجازات م سوم يك يپس از اجرا يزن يفريك

 ي،قانون يطمجازات، در صورت دارا بودن شرا سوم يكتواند پس از تحمل  يمحكوم م ينهمچن. يدنما

  ) ا.م.ق 46ماده (» .يدنما يقتعل يتقاضا يفرياحكام ك ياجرا يقاض يادادستان  يقاز طر
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حتي مي كند ، اما  اجراي مجازات را معلقبا ذكر جهات  در اكثر احكام قاضي در همان حكم اوليه در صورت شمول تعليق

  :  منعي ندارد 49مطابق ماده  غ حكم بالپس از ا در راي صادره تعليق لحاظ نشده باشد ، صدور تعليقاگر 

. گردد يپس از صدور آن صادر م يا يتدادگاه ضمن حكم محكوم يلهوس مجازات به ياجرا يققرار تعل «

 يآزاد م يمعلق شده است، اگر در بازداشت باشد فور يبه  طوركل يزات وحكم مجا يكه اجرا يكس

  )ا.م.ق 49ماده (» .گردد

البته بهتر بود قانونگذار در اينجا مشخص مي كرد كه منظور از تعليق پس از صدور حكم، متفاوت از تعليقي است كه محكوم 

  . اين دو سهوا اشتباه گرفته نشوند تا بعد از گذراندن يك سوم از محكوميت از دادگاه تقاضا مي كند

جرائم امنيتي از اين امتياز محروم شدند و  92در سال .  مبحث بسيار مهم در تعليق استثنا شدن برخي جرايم از امتياز تعليق است

به همين . مايندمتاسفانه به دليل تداخل تعاريف امنيتي و سياسي ، بسياري از فعالين سياسي نمي توانند از اين امتياز استفاده ن

در . مي تواند چاره ساز باشدهمان طور كه پيشتر عنوان شد ، دليل هم ايجاد تفكيك بين جرايم امنيتي و تعريف دقيق آنها 

  : اين جرايم به شرح ذيل تعريف شده است  47ماده 

  :يستن قيو تعل يقو شروع به آنها قابل تعو يرمجازات در مورد جرائم ز يصدور حكم و اجرا -47 ماده«

  آب، برق، گاز، نفت و مخابرات يساتدر تأس يكشور، خرابكار يو خارج يداخل يتامن يهجرائم عل -الف

  يدپاشيو اس ييمقرون به آزار، آدمربا ياسرقت مسلحانه  يافته،جرائم سازمان  -ب

 يا يلتشك ي،عفت عموم يهجرائم عل يگر،هر نوع اسلحه د يامزاحمت با چاقو  يجادو ا ييقدرت نما -پ

  اداره مراكز فساد و فحشا

  و سالح و مهمات و قاچاق انسان يروانگردان، مشروبات الكل ياقاچاق عمده مواد مخدر  -ت

  االرض يو محاربه و افساد ف يبدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد يرتعز -ث

  )ا.م.ق 47ده ما(» يال ر) 100.000.000( يليونم يكصداز  يشبا موضوع جرم ب ي،جرائم اقتصاد -ج
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كه به  يدر موارد «. همچنين مساله مهم ديگر اين است كه محكوميت تعليقي تاثيري بر وضعيت استخدامي فرد نيز ندارد

 يتمحكوم يق،موجب انفصال است در صورت تعل يفريك يتمحكوم ي،و استخدام يادار ينموجب قوان

 53تبصره ذيل ماده (» .لغو شود يققرار تعل اي يحگردد، مگر آنكه در قانون تصر يمعلق، موجب انفصال نم

  )ا.م.ق

عليه پس از   هرگاه محكوم «آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده است اين است كه  552نكته ديگري كه در ماده 

سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخالق و رفتار نشان 

م كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دهد، قاضي اجراي احكا

العاده در مورد  دادگاه در وقت فوق. كند دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعالم مي

 همچنين ) ك.د.آ 552ماده (».گيرد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي

اين درخواست را بار  تواند هر دوماه يك سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري مي در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از

 .دوباره مطرح سازد

  

  

  آزادي مشروط 

  

قانون مجازات اسالمي مي تواند با  58 كساني كه در حال گذراندن دوران محكوميت خود در زندان هستند بر اساس ماده 

 يدادگاه صادر كننده حكم م يري،به حبس تعز يتدر مورد محكوم« . شرايطي از آزادي مشروط استفاده نمايد

 يكموارد پس از تحمل  يراز ده سال پس از تحمل نصف و در سا يشتواند در مورد محكومان به حبس ب

 يحكم به آزاد يرز يطشرا يتاحكام با رعا ياجرا يقاض يادادستان  يشنهادسوم مدت مجازات به پ

  :مشروط را صادر كند

  .مجازات همواره از خود حسن اخالق و رفتار نشان دهد يكوم در مدت اجرامح -الف

  .شود ينم يمرتكب جرم يگرد ي،حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزاد -ب
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 يمورد موافقت مدع يامورد حكم  ياندادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و ز يصبه تشخ -پ

  .دهد يبپرداخت آن ترت يابر يقرار يارا بپردازد  يخصوص

  .مشروط استفاده نكرده باشد ياز آن از آزاد يشمحكوم پ -ت

 يسماده پس از گزارش رئ ينا) ب(و ) الف( يمراتب مذكور در بندها ينمواعد فوق و همچن انقضاي

 يتاحكام موظف است مواعد مقرر و وضع ياجرا يقاض. يرسداحكام م ياجرا يقاض ييدزندان محل به تأ

مشروط را به  يآزاد يشنهادو در صورت احراز آن، پ يمذكور بررس يطرا درباره تحقق شرا ينزندا

  )ا.م.ق 58ماده (» .يدنما يمدادگاه تقد

  

آزادي مشروط شامل بقيه دوران محكوميت فرد مي شود اما دادگاه مي تواند اين مدت را تغيير دهد در هر حال بر اساس ماده 

البته در صورتيكه مدت باقي مانده از . سال باشد 5سال و بيش از  1ن مدت نمي تواند كمتر از قانون مجازات اسالمي اي 59

از  يكيارتكاب  يادر صورت تكرار . حبس كمتر از يك سال باشد ، آزادي مشروط كمتر از يك سال نيز امكان پذير است

 يد،عالوه بر مجازات جرم جدي مشروط ، در دوران آزطادتا درجه هفت،  يرتعز يا يهموجب حد، قصاص، د يجرائم عمد

  .شود يم يقطع فرد يصورت آزاد ينا يردر غ يد،آ يبه اجراء در م يزن يتمحكوم يماندهباق مدت

  

  

  مجازات هاي جايگزين حبس 

از آن جايي كه سياست حبس زدايي و كاهش جمعيت زندانيان يكي از سياست هايي كه دولت دنبال مي كند ، سيستم 

دستورالعمل ساماندهي زندانيان و . تالش كرده است در طي اين سال ها به شدن اين سياست را به اجرا در آوردقضايي نيز 

ابالغي رياست قوه قضاييه از جمله اين تمهيدات است كه در جاي جاي  17/6/95كاهش جمعيت كيفري زندان ها مصوب 

زندان ها دستور داده است بنابر امكانات پيش بيني شده در قانون آن به دادسرا ها ، دادگاه هاي اوليه ، تجديد نظر و سازمان 

ي نيز ، مجازات قانون مجازات اسالم 64در ماده به همين ترتيب . تا آنجا كه مي شود از صدور حكم حبس خودداري نمايند

ي ، جزاي نقدي دوره مراقبت ، خدمات عمومي رايگان ، جزاي نقد: عبارتند از هاي جايگزين حبس پيش بيني شده كه 
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. دادگاه تنها مي تواند حداكثر به دو نوع از مجازات هاي جايگزين حبس حكم كند. محروميت از حقوق اجتماعي  وروزانه 

ارتكاب آن،  يفيتبا مالحظه نوع جرم و ك يفوجود جهات تخفهمچنين براي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس بايد 

در نظر گرفته  اوضاع و احوال يرو سا يدهبزه د يتمجرم، وضع هو سابق يتشخص يت،ضعاز جرم، سن، مهارت، و يآثار ناش

  :براي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس ، جرائم به سه دسته تقسيم شده اند . شود

  :ماه  3جرايم عمدي با حداكثر ميزان مجازات كمتر از  -1

توجه بايد كرد منظور قانگذار جرم ارتكابي است و . ي شونداين محكومان به جاي حبس به مجازات جايگزين تبديل م 

.  در حكم نه ميزان مجازات منظور شده براي مجرمدر قانون است جرم ارتكابي نظر گرفته شده براي حداكثر ميزان حبس در 

، شامل اين بند ماه است 3ماه است اما مجازات قانوني جرمش بيش از  3در نتيجه كسي كه با احتساب تخفيف مجازاتش زير 

دوره مراقبت اين افراد يعني مدت زماني كه بايد به جاي زندان مجازات هاي جايگزين مثل خدمات عمومي رايگان . نمي شود

  . ساعت مي باشد 270ميزان ساعت خدمات عمومي رايگان در اين حالت تا . ماه مي باشد 6را انجام دهند حداكثر 

روز به عنوان  180تا خود را چهارم درآمد روزانه  يكهشتم تا  يك مبلغ  محكوم بايد در صورت تعيين جزاي نقدي روزانه ،

  . جريمه پرداخت كند

  . ميليون ريال مي باشد 9ميزان جريمه نقدي جايگزين حبس در اين حالت تا 

  :ماه  6روز تا  91جرايم عمدي با حداكثر ميزان مجازات بيش از  -2 

 يدارا يارتكاب جرم عمد يلبه دل ينكهمگر امجازات هاي جايگزين حبس استفاده كنند  اين محكومان هم مي توانند از 

  :آن پنج سال نگذشته باشد يباشند و از اجرا يربه شرح ز يفريك يتسابقه محكوم

 يا يالر) 10.000.000( يليوناز ده م يشب ينقد يجزا يابه حبس تا شش ماه  يقطع يتفقره سابقه محكوم يكاز  يشب -الف

   يريشالق تعز

  يهپنجم د يكاز  يشپرداخت ب ياقصاص  ياحد  يااز شش ماه  يشبه حبس ب يقطع يتفقره سابقه محكوم يك -ب

دوره مراقبت اين افراد يعني مدت زماني كه بايد به جاي زندان مجازات هاي جايگزين مثل خدمات عمومي رايگان را انجام 

  . ساعت مي باشد 540تا  270عت خدمات عمومي رايگان در اين حالت ميزان سا.  دهند شش ماه تا يك سال مي باشد
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روز به  360تا  180خود را از چهارم درآمد روزانه  يكهشتم تا  در صورت تعيين جزاي نقدي روزانه ، محكوم بايد مبلغ  يك

  . عنوان جريمه پرداخت كند

  . يليون ريال مي باشدم 18ميليون تا  9جايگزين حبس در اين حالت از ميزان جريمه نقدي 

  

در مورد اين محكومان نيز مجازات :  ماه تا يك سال  6جرايم عمدي با حداكثر ميزان مجازات بيش از  -3

با اين تفاوت كه دوره مراقبت اين افراد يك تا دو سال مي . قابل اعمال است 2جايگزين حبس با شرايط گفته شده در  بند 

  . ساعت مي باشد 1080تا  540ايگان در اين حالت ميزان ساعت خدمات عمومي ر. باشد

روز به  720تا  360خود را از چهارم درآمد روزانه  يكهشتم تا  در صورت تعيين جزاي نقدي روزانه ، محكوم بايد مبلغ  يك

  . عنوان جريمه پرداخت كند

  .باشدميليون ريال مي  36ميليون تا  18ميزان جريمه نقدي جايگزين حبس در اين حالت از 

سال باشد ، تبديل حبس به اختيار  2در صورتيكه مجازات قانوني در نظر گرفته شده بيش از : جرايم غير عمدي  -4

و نيز ميزان ساعت مدت زمان دوره مراقبت . دادگاه است اما در غير اين صورت كليه جرايم غير عمدي قابل تبديل هستند

در جرايم غير عمدي كه . جرايم غير عمدي مانند جرائم عمدي استدر ه و نيز جريمه نقدي روزانخدمات عمومي رايگان 

و ميزان ساعت خدمات عمومي . مجازات قانوني آن بيش از يك سال است مدت دوره مراقبت دو تا چهار سال مي باشد

كوم بايد مبلغ  در اين حالت در صورت تعيين جزاي نقدي روزانه ، مح. ساعت مي باشد 2160تا  1080رايگان در اين حالت 

همچنين در اين حالت . روز به عنوان جريمه پرداخت كند 1440تا  720خود را از چهارم درآمد روزانه  يكهشتم تا  يك

  .ميليون ريال مي باشد 72ميليون تا  36ميزان جريمه نقدي جايگزين حبس از 

  

  : چند نكته مهم 

  . اسالمي استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس ممنوع مي باشد قانون مجازات 71در خصوص جرايم امنيتي مطابق ماده  -1
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ماده . (وجود نداردجايگزني  امكانماه باشد  6در تعدد جرايم عمدي كه مدت مجازات حداقل يكي از آن جرايم بيش از   -2

  ) ا.م.ق 72

سال،  يكزات به كمتر از مجا يفسال حبس است در صورت تخف يكاز  يشآنها ب يكه مجازات قانون يدر جرائم عمد -3

سخت گيرانه بوده و  73و  72و  71هرسه اين مواد  ) ا.م.ق 73ماده . (يدحبس حكم نما يگزينتواند به مجازات جا يدادگاه نم

  .تغيير يابندبهتر است جهت كاهش جمعيت زندانيان و در راستاي حبس زدايي اين مواد 

، نشانه هاي اصالح فرد بروز جايگزين حبس توسط محكوم و  تكاليف ، در صورت اجراي درست 81و  80بر اساس مواد  -4

قاضي اجراي احكام مي تواند از دادگاه بخواهد بقيه دوران محكوميت را تا نصف كاهش دهد و برعكس در صورت تخلف 

 يحكم افزوده م دوم به مجازات مورد  يكچهارم تا  يكبار نخست  يدادگاه برا ياحكام و رأ ياجرا يقاض يشنهادبه پ ،فرد

  .گردد يشود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء م

در صورتيكه در حكم دادگاه نيز مجازات هاي جايگزين حبس پيش بيني نشده باشد قاضي اجراي احكام مي تواند با   -5

ند با توجه به توا ياحكام م ياجرا يقاض« : توجه به شرايط متهم از دادگاه تقاضاي تبديل مجازات حبس را بنمايد 

توقف موقت مجازات مورد حكم  يا يلتبد يف،تخف يد،حكم، تشد يو آثار اجرا يطمحكوم و شرا يتوضع

  ) ا.م.ق 77ماده (».كند يشنهادپ يرا به دادگاه صادركننده رأ

ساعت در از هشت  يشب يرشاغلافراد غ ياز چهار ساعت و برا يشافراد شاغل ب يبراي رايگان ساعات ارائه خدمت عموم -6

   .مانع امرار معاش متعارف محكوم شود يددر هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نبا. يستروز ن

  

  مرور زمان 

مرور زمان به اين معناست كه در . يكي ديگر از موارد مهمي كه در قانون در نظر گرفته شده است بحث مرور زمان است

ام داده باشد ولي مورد تعقيب قرار نگرفته باشد پس گذشت مدت صورتي كه فردي عمل مجرمانه اي را سال ها پيش انج

به طور مثال كسي كه در دوران دانشجويي عمل مجرمانه اي . زماني كه در قانون پيش بيني شده است ديگر قابل تعقيب نيست
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ي كه قانون مرتكب شده باشد يا نويسنده اي كه سال ها پيش كتابي نوشته است را نمي توان پس از گذشت مدت زمان

  : قانون مجازات اسالمي به شرح ذيل آمده است  105اين بحث در ماده . مشخص كرده است مورد تعقيب قرار داد

وقوع  يخكند كه از تار يرا موقوف م يرجرائم موجب تعز يبتعق يمرور زمان، در صورت -105 ماده« 

مواعد  ينا يتا انقضا يقيتحق يا يبيتعق اقدام ينآخر يخاز تار يانشده   يبتعق يرمواعد ز يجرم تا انقضا

  :باشد يدهنگرد يمنته يبه صدور حكم قطع

  پانزده  سال يتا سه با انقضا يكدرجه  يريجرائم تعز -الف

  ده  سال يدرجه چهار با انقضا يريجرائم تعز -ب

  هفت  سال يدرجه پنج با انقضا يريجرائم تعز -پ

  سالپنج   يدرجه شش با انقضا يريجرائم تعز -ت

  )ا.م.ق 105ماده (».سه  سال يدرجه هفت و هشت با انقضا يريجرائم تعز -ث

ده باشد كه مجازات آن در قانون نشر اكاذيب در فضاي مجازي شماده باال به اين معناست كه اگر به طور مثال كسي مرتكب 

مان ارتكاب به آن جرم مورد تعقيب قرار سال از ز 5به حساب مي آيد ؛ اگر تا  6سال است و در نتيجه از درجه  دوتا  روز 91

سال گذشته باشد ، نمي توان فرد مذكور را  5نگرفته باشد يا از تحت تعقيب قرار گرفتن تا صدور حكم قطعي بيش از 

  . محاكمه كرد و اين مورد مشمول مرور زمان شده است

  

  : نكات مهم بحث مرور زمان 

ي از جرايم مشمول مرور زمان نمي شوند و همان طور كه مي توان قانون مجازات اسالمي برخ 109بر اساس ماده  -1

 :حدس زد يكي از اين موارد جرايم عليه امنيت كشور است

  :يشوندمجازات نم يصدور حكم و اجرا يب،مشمول مرور زمان تعق يلجرائم ذ «

  كشور يو خارج يداخل يتامن يهجرائم عل -الف
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مبلغ مقرر  يتقانون با رعا ينا) 36(ئم موضوع تبصره ماده و جرا يشامل كالهبردار يجرائم اقتصاد -ب

  در آن ماده

  )ا.م.ق 109ماده ( جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر -پ

  

قانون مجازات اسالمي ، احكام قطعي  107عالوه بر اينكه مرور زمان ، مي تواند تعقيب را متوقف كند بر اساس ماده  -2

 :زير مشمول مرور زمان شده و اجراي آنها متوقف مي شود  تعزيري نيز پس از گذشت مواعد

حكم به قرار  يتقطع يخكند و مدت آن از تار يرا موقوف م يريتعز ياحكام قطع يمرور زمان، اجرا «

  :است يرز

  سال  يستب يتا سه با انقضا يكدرجه  يريجرائم تعز -الف

  پانزده  سال يدرجه چهار با انقضا يريجرائم تعز -ب

  ده  سال يدرجه پنج با انقضا يريائم تعزجر -پ

  هفت  سال يدرجه شش با انقضا يريجرائم تعز -ت

  )ا.م.ق 107ماده (»  پنج  سال يدرجه هفت و هشت با انقضا يريجرائم تعز -ث

  

  توبه 

از مجازات  در بعضي از جرائم تعزيري فرد مجرم مي تواند با توبه كردن به شرط آنكه توبه او مورد قبول قاضي قرار گيرد

  : قانون مجازات اسالمي آمده است  115در ماده . رهايي يابد يا خود را مستحق تخفيف مجازات كند

 يقاض يو ندامت و اصالح او برا يددرجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نما يريدر جرائم تعز «

واند مقررات راجع به ت يدادگاه م يرجرائم موجب تعز يردر سا. شود يمحرز شود، مجازات ساقط م

  )ا.م.ق 115ماده (» .يدمجازات را اعمال نما يفتخف
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  :نكات توبه 

 )ا.م.ق 115ذيل ماده  1تبصره . (توبه در خصوص كساني كه مشمول قوانين تكرار جرم مي باشند قابل قبول نيست -1

 )ا.م.ق 116ماده ( .گردد يقصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نم يه،د -2

اي مساله توبه اين است كه اگر در هر مرحله اي ثابت شود كه فرد واقعا توبه نكرده است بلكه تظاهر به يكي از خطره -3

توبه كرده است ، مجازات نه تنها اعمال مي شود بلكه در جرايم تعزيري حداكثر مجازات پيش بيني شده در قانون 

وه اقدام عليه امنيت كشور باشد و به به طور مثال اگر كسي عضو گروهي باشد كه قصد آن گر. لحاظ مي شود

سال تعيين كرده است به يك سال حبس  5ماه تا  6قانون مجازات اسالمي كه مجازات آن را  499موجب ماده 

محكوم شود اما توبه نمايد تا به اين طريق مجازات حبس ساقط شود ، در صورتيكه چند سال بعد اثبات شود كه توبه 

اين . محكوم مي شود)  499حداكثر مجازات تعيين شده در ماده (سال حبس  5ر او به او ظاهري بوده است اين با

 : قانون مجازات اسالمي به شرح ذيل آمده است  117بحث در ماده 

 يگردد، توبه، اصالح و ندامت و يمجازات م يفتخف ياكه توبه مرتكب، موجب سقوط  يدر موارد« 

چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت . شود ياء نممرتكب اكتف ياحراز گردد و به ادعا يدبا

و مجازات  يدرنظر گرفته شده ملغ يفاتشود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخف

 يريباشد مرتكب به حداكثر مجازات تعز يرمورد چنانچه مجازات از نوع تعز يندر ا. گردد ياجراء م

  )ا.م.ق 117ماده (» .شود يمحكوم م

  

 .يدارائه نما يدگيرس يا يبحكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعق يتتواند تا قبل از قطع يمتهم م -4

 يدنظرتواند به مرجع تجد يمجازات باشد، م يفتخف ياچنانچه دادستان مخالف سقوط همچنين ) ا.م.ق 118ماده (

 ) ا.م.ق 119ماده ( .اعتراض كند

قانون مجازات اسالمي به شرح ذيل تصميم گرفته است  114ازات هاي حدي نيز قانون گذار در ماده در خصوص مج -5

: 
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قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و  يدر جرائم موجب حد به استثنا« 

از قذف با اقرار  يراگر جرائم فوق غ ينهمچن. گردد يمحرز شود، حد از او ساقط م يقاض ياصالح او برا

تواند عفو مجرم را توسط  يپس از اثبات جرم، دادگاه م يثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حت

  )ا. م. ق 114ماده (» .يددرخواست نما ياز مقام رهبر ييهقوه قضا يسرئ

  .سقوط حد است تسلط بر او موجب يا يريقبل از دستگ ،توبه محاربهمچنين در تبصره ذيل اين ماده آمده است كه 

  

  تعدد جرم 

، در اين صورت آيا بايد مجازات ها به صورت  مجرمانه متعدد باشد ينعناو يرفتار واحد، داراپيش مي آيد كه گاهي اوقات 

انباشتي جمع شود؟ به طور مثال كسي كتابي مي نويسد كه هم مصداق نشر اكاذيب است و هم تهمت و افترا و هم توهين به 

اين صورت چه مجازاتي بايد براي فرد در نظر گرفت ؟ قانون گذار با تفكيك مجازات هاي حدي و  بعضي مقامات در

تعزيري در خصوص مجازات هاي تعزيري اشد مجازات در نظر گرفته شده براي عناوين اتهامي را به عنوان مجازات تجويزي 

مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به  يناوعن يهرگاه رفتار واحد، دارا يردر جرائم موجب تعز« . در نظر مي گيرد

  )ا.م.ق 131ماده (».شود يمجازات اشد محكوم م

از سه جرم نباشد دادگاه  يشب يهرگاه جرائم ارتكاب. قانون مجازات اسالمي اين بحث به تفصيل بيان شده است 134در ماده 

از  يشرا ب يكمجازات هر دادگاه رم باشد، از سه ج يشب يو هرگاه جرائم ارتكاب حداكثر مجازات شديدتر را منظور مي كند

فقط  اما در نهايت يد،نما يم ييننصف آن تجاوز نكند، تع هاز حداكثر به اضاف ينكهمشروط به ا يحداكثر مجازات مقرر قانون

اء شود، اجر يرقابلغ يا يلتبد يا يابد يلتقل ياز علل قانون يكيو اگر مجازات اشد به  مي داندقابل اجراء را  مجازات اشد

  .گردد ياجراء م يمجازات اشد بعد

  چند نكته در خصوص تعدد جرم 

در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها  -1

  )ا.م.ق132ماده . (يكسان باشد
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ت مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازا -2

  ) ا.م.ق 134ذيل ماده  3تبصره . (چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد

اين مجازات ها با هم و نيز با . مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هاي هفت و هشت اجراء نمي شود -3

منظور اين است كه در صورتيكه در ) ا.م.ق 134ذيل ماده  4تبصره ( .يك تا شش جمع مي گرددمجازات هاي تعزيري درجه 

و اعمال مي تعدد جرم ، جرائمي از درجه هفت و هشت وجود داشته باشد ، مجازات هاي آنها به طور مستقل محاسبه شده 

  . مقايسه نمي شوندو با ساير مجازات هاي ديگر شوند 

 

 

  تكرار جرم 

منظور . ز تكرار جرم اين است كه فردي جرمي با درجه بخصوص را در طي يك مدت زمان مشخص تكرار كندمنظور ا

هر  «: قانون مجازات اسالمي اين حدود مشخص شده است  137در ماده . تكرار همان جرم نيست بلكه تكرار مجرميت است

 يخشش محكوم شود و از تارتا  يكاز درجه  يريتعز ياز مجازات ها يكيبه  يكس به موجب حكم قطع

درجه  يريمجازات، مرتكب جرم تعز يشمول مرور زمان اجرا يا يثيتحكم تا حصول اعاده ح يتقطع

  )ا.م.ق 137ماده (» .شود يبرابر آن محكوم م يمو ن يكگردد، به حداكثر مجازات تا  يگريتا شش د يك

باشد و نيز مدت فاصله بين قطعي  6درجه يك تا  در نتيجه هر جرم تعزيري تكرار به حساب نمي آيد بلكه بايد از

در اين صورت شرايط . شدن حكم بيش از مدت زماني كه در مرور زمان اجراي مجازات تعيين شده است نباشد

  . تكرار جرم صدق مي كند

  نكات مهم تكرار جرم 

يم اطفال را از شمول تكرار جرم خارج ، جرايم سياسي و مطبوعاتي و جرا 138نكته مهم اين است كه قانون گذار در ماده  -1

  . در نتيجه در جرايم سياسي ، تكرار جرم سبب افزايش مجازات نمي شود. كرده است
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حداقل و  يانگينتواند مجازات مرتكب را تا م يدادگاه م،  يفدر صورت وجود جهات تخف يريدر تكرار جرائم تعز -2

  )ا.م.ق 139ماده . (ت تا نصف كاهش دهدو در صورت ثابت بودن مجازا يلحداكثر مجازات تقل

اعمال  يفاز آن باشد، مقررات تخف يشترب يامشمول مقررات تكرار جرم  يقطع يتسه فقره محكوم يچنانچه مرتكب دارا -3

  )ا.م.ق 139تبصره ذيل ماده ( .شود ينم

قانون مجازات اسالمي  136ه توجه بايد داشت كه موارد باال در خصوص جرايم تعزيري است در حاليكه بر اساس ماد -4

هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاري گردد، حد «

 )ا.م.ق 136ماده (» .وي در مرتبه چهارم اعدام است

  

  محكوميت موثر و محروميت از حقوق اجتماعي 

ام ارگان هاي دولتي يكي از شرايط افراد عدم مثال در بحث استخد. حتما اصطالح محكوميت موثر را شنيده ايد

 ،منظور از محكوميت كيفري موثر محكوميتي است كه بر اثر آن محكوميت. داشتن سوء پيشينه كيفري موثر است

مثال تا چند سال نمي تواند كانديداي . فرد از بعضي حقوق اجتماعي تا مدت زمان معيني به تبع آن محروم مي شود

، اين مجازات هاي تبعي و  25در قانون مجازات اسالمي در ماده . به وكالت بپردازديا نمي تواند شوراي شهر شود ، 

  .حدود آنها را مشخص كرده است

�A!$ Bه� ��$!�C$ Dد��=$  

سال فرد از  7ي ، تا حكم اصل يتوقف اجرا يخو حبس ابد از تار ياتسالب ح يبه مجازات ها يتمحكوم  -1

  . شودحقوق اجتماعي محروم مي 

 10تا  5حبس بيش از ( بلد و حبس تا درجه چهار ي، نف) با شرايطي(به قطع عضو، قصاص عضو  يتدر محكوم -2

  . سال پس از آزادي از حقوق اجتماعي محروم مي شود 3فرد تا ) سال

رد ف) سال 5سال تا  2حبس بيش از (  و حبس درجه پنج )با شرايطي(قصاص عضو  ي،به شالق حد يتدر محكوم -3

  .سال پس از آزادي از حقوق اجتماعي محروم مي شود 2تا 
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 يشينهدر پ يتمراتب محكوم«در نتيجه ساير مجازات ها ، محكوميت موثر به شمار نمي آيند و در مورد آنها 

گردد  يمنعكس نم يربطصادره از مراجع ذ يها يشود لكن در گواه يمحكوم درج م يفريك

 25ذيل ماده  1تبصره (» در مجازات يبازنگر يا يينتع يبرا ييمگر به درخواست مراجع قضا

  )ا.م.ق

  

  . به شرح ذيل آورده شده است 26و اما حقوق اجتماعي كه فرد از آنها محروم مي شود در ماده 

  

 D4 $=�د�/��  EF!ق ا�

شهر و  يماسال يو شوراها ياسالم يمجلس شورا ي،مجلس خبرگان رهبر ي،جمهور ياستداوطلب شدن در انتخابات ر -1

  .روستا

  .جمهور يسمعاونت رئ يدولت و تصد يأته يامصلحت نظام  يصنگهبان، مجمع تشخ يدر شورا يتعضو -2

    .يعدالت ادار يواند ياستكشور و ر يعال يواند ياستكل كشور، ر يدادستان ييه،قوه قضا ياستر يتصد -3

   .مردم يبا رأ ياها به موجب قانون  يتدر انجمن ها، شوراها، احزاب و جمع يتعضو ياانتخاب شدن  -4

  .حل اختالف يمنصفه و امناء و شوراها يها يأتدر ه يتعضو -5

  .يگروه يرسانه ها يرسردب يامسؤول  يراشتغال به عنوان مد -6

دا و وابسته به آنها، ص يسه گانه و سازمان ها و شركت ها ياعم از قوا يحكومت يدستگاه ها يهاشتغال در كل يااستخدام و  -7

ها و مؤسسات مأمور به خدمات  يشهردار ي،تحت نظر رهبر ينهادها يرمسلح و سا يروهاين يران،ا ياسالم يجمهور يمايس

  شمول قانون بر آنها  ينام برا رذك يا يحمستلزم تصر يو دستگاه ها يعموم

  .ياريدفتر و ازدواج و طالق و يدفاتر ثبت اسناد رسم يو تصد يدادگستر يلاشتغال به عنوان وك -8

  .موقوفات عام يمتصد ياناظر  ي،متول ين،ام يم،انتخاب شدن به سمت ق -9
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  .يدر مراجع رسم يكارشناس يا يانتخاب شدن به سمت داور -10

  .يافتخار ينو عناو يدولت ياستفاده از نشان ها -11

مؤسسه  يا يت نام تجارتثب يا يو خصوص يتعاون ي،دولت يشركت ها يرهمد يأتدر ه يتعضو يااداره  يس،تأس -12

  يو علم يفرهنگ ي،پژوهش ي،آموزش

در صورت  يحكومت يمستخدمان دستگاه ها«: در خصوص كارمندان دولت در تبصره ذيل اين ماده آمده است 

حسب  ي،تبع يا يليو خواه مجازات تكم يخواه به عنوان مجازات اصل ي،از حقوق اجتماع يتمحروم

  ) ا.م.ق 26ماده  1تبصره ( ».شوند يانون، از خدمت منفصل مق يامورد در مدت مقرر در حكم 

شود ، پس از يا دو سال از حقوق اجتماعي محروم  3،  7فردي به دليل نوع محكوميتش به مدت اگر نكته مهم ديگر اين كه 

 شد اما قانوناز او اعاده حيثيت شده و مي تواند به تمامي حقوق محروم شده دسترسي داشته با، گذشت مواعد ذكر شده 

 ياز حقوق اجتماع يهر كس به عنوان مجازات تبع «. نمي داند برگشتاز حقوق اجتماعي را قابل  3و  2و  1موارد 

 يشود و آثار تبع يم يثيتقانون اعاده ح ينا) 25(محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده

ماده كه از حقوق مزبور به   ينا) پ(و) ب(، )الف( يگردد مگر در مورد بندها يزائل م يو يتمحكوم

  )ا.م.ق 26ماده  2تبصره (» .شود يمحروم م يطور دائم

اين مورد هم به نظر سخت گيرانه است چرا بايد كسي تا ابد از حق اجتماعي نظير كانديداي رياست جمهوري محروم شود؟  

و سه نگاه  2و  1حال اگر به موارد بندهاي . ز استشبه برانگي بيشتراگر فرد به اتهام سياسي محكوم شده باشد كه اين مساله 

كنيم بعضي از پست ها كه به راي مردم انتخاب مي شوند نظير شوراي شهر و روستا ، مجلس شوراي اسالمي نيز شامل همين 

آن بود بهتر . مورد مي شوند كه باز هم بيشتر سختگيرانه بودن و ناقض حقوق شهروندي بودن اين تبصره نشان داده مي شود

كه تمامي پست هايي كه به راي مردم انتخاب مي شوند از شمول اين تبصره خارج شوند و نيز افرادي كه علت محكوميتشان 

  . سياسي بوده است شامل اين تبصره نشوند
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  رسيدگي در دادگاه. 5فصل 
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  رسيدگي در دادگاه

  

هاي نظامي  اه كيفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگ دادگاه

. شود البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل مي  دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي  .شود تقسيم مي

دگاه كيفري يك در مركز دا. يابد ادگاه كيفري يك داراي رييس و دو مستشار است كه با حضور دو عضو نيز رسميت ميد

حضور ، در جلسات دادگاه كيفري دو  .مي شودها تشكيل  استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان

  . دادستان يا نماينده او الزامي نيست ، اما در دادگاه هاي كيفري يك حضور آنها الزامي است

د عمومي است به جز مواردي كه منحصرا در صالحيت دادگاهاي ديگر به طور كلي صالحيت دادگاه كيفري دو ، همه موار

  : موارد زير صرفا در دادگاه كيفري يك بايد رسيدگي شود به طور مثال . است

  .جرائم موجب مجازات سلب حيات -1

  .جرائم موجب حبس ابد -2

  .ثلث ديه كامل يا بيش از آنبا ميزان   جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني - 3

  .جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و باالتر-4

  .جرائم سياسي و مطبوعاتي -5
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در  .در دادگاه كيفري يك ، متهم مي تواند حداكثر سه وكيل و در دادگاه هاي كيفري دو حداكثر دو وكيل داشته باشد

د بدون حضور وكيل تشكيل شود و متهم حتما بايد يا خود وكيل بگيرد باال جلسه دادگاه نمي توان 4تا  1جرايم موضوع موارد 

ماده ( .مي شودالوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت   حق. يا دادگاه وكيل تسخيري برايش تعيين كند

.  مي شودالت تسخيري منتفي هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وك) ك.د.آ 348

دادگاه به او معرفي همچنين متهم مي تواند براي يك بار درخواست نمايد وكيل تسخيري وي عوض شده و وكيل ديگري را 

  ) تبصره هاي ذيل همان ماده.( نمايد

ا ممنوع و انتشار آنه. مي شودمحاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز 

در ساير دادگاه ها ضبط و تصوير برداري ممنوع است مگر با اجازه رئيس  .استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است

  . دادگاه

همچنين همان طور كه ديده مي شود رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي نيز به دليل اهميت و شانيت در نظر گرفته شده 

مطبوعاتي نمي تواند در دادگاه دو رسيدگي شود بلكه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاه كيفري يك  براي فعاالن سياسي و

همان طور كه قبال ذكر شد اين جرايم عالوه بر اينكه در دادگاه كيفري يك بايد انجام شود بايد جلسات آن علني و با . است

 .حضور هيات منصفه برگزار شود

 

  : صالحيت دادگاه هاي انقالب مي باشد رسيدگي به موارد زير نيز در 

جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في االرض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسالمي ايران يا اقدام  -1

  .مسلحانه يا احراق، تخريب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظام

  .ران و مقام رهبريتوهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسالمي اي -2

 تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت كنترل -3

  .ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صالحيت اين دادگاه است -4

  

در صورت رسيدگي به  تشكيل مي شود مگر  البدل يا توسط يك مستشار حضور رئيس يا دادرس عليدادگاه هاي انقالب با 

كه در اين ،  ده استتوجه به نوع جرم در دادگاه انقالب مطرح شاست اما  1در صالحيت دادگاه كيفري  كه 4تا  1موارد 

  .مي يابد تشكيل شده و با دو عضو نيز رسميتبا حضور رئيس و دو مستشار جلسات دادگاه حالت 

  



٩٧ 

 

  نكات مهم در خصوص رسيدگي 

  

هاي قضائي  اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه. كه جرم در حوزه آن واقع شود مي شودمتهم در دادگاهي محاكمه  -1

چنانچه جرائم ارتكابي . مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت ميگيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد

در صورتي . مي كنددستگير شود، به همه آنها رسيدگي  از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن

كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صالحيت رسيدگي به تمام جرائم را 

  ) ك.د.آ 310ماده ( .دارد

دادگاه كيفري يك و دو و بعضي هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صالحيت  -2

ديگر در صالحيت دادگاه انقالب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صالحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، 

در صورتيكه اتهامات از حيث . مي شودو پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام  مي شودمحاكمه 

 .مي شودي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقالب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه مجازات مساو

  ) ك.د.آ 314ماده (

اختالف بين دادسراها مطابق  دادرسي مدني است و حل حل اختالف در صالحيت در امور كيفري، مطابق مقررات آيين -3

  )ك.د.آ 317ماده ( .در معيت آن قرار داردرا سهايي است كه داد قواعد حل اختالف دادگاه

 340ماده . (ونيازي به دادرسي ندارند مي شودطور مستقيم در دادگاه مطرح  جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به -4

دادگاه مكلف است بدون  .شودمي به دادگاه ارجاع صادره از سوي دادسرا پرونده با كيفرخواست  ، در ساير موارد) ك.د.آ

وقت رسيدگي حداكثر ظرف يكماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع تعيين 

همچنين در صورتي كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا . يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند

تلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مس

 در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به. مي كندرا از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات 

ماده ( .ت مربوط صورت گيرد، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررامي شودطور مستقيم در دادگاه مطرح 

دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابالغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، ،  )در شرايط معمول( باالدر غير موارد ) ك.د.آ 341

متهم، وكيل يا وكالي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه 

فاصله بين ابالغ احضاريه تا جلسه  .مي شودتصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده همچنين . كند رسيدگي احضار مي

مي هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول . رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد

 .شود
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تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در  هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل -5

  )ك.د.آ 363ماده ( .مي كندجريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعالم 

مي ي كه داراي متهم اصلي، شريك و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع  ا در پرونده -6

  )ك.د.آ 363 ماده( .شود

  )ك.د.آ 373ماده ( .دادگاه پس از اعالم ختم رسيدگي، نميتواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت كند -7

دادگاه پس از اعالم ختم دادرسي با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و  -8

رأي دادگاه بايد مستدل، . مي كندهفته به انشاي رأي مبادرت  ت و حداكثر ظرف يكدر صورت عدم امكان در اولين فرص

تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب . موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است

  )ك.د.آ 374ماده ( .محكوميت انتظامي تا درجه چهار است

. يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كنددادگاه بايد در رأي، حضوري  -9

اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعالم كند اين امر، 

  )ك.د.آ 375ماده ( .خواهي نيست مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام

 .شود خوانده مي» دادنامه«اين رأي كه . رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاكنويس يا تايپ شود -10

  )ك.د.آ 379ماده . (پيش از امضاي دادنامه، اعالم مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است

ه اطالع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد ك -11

تواند از مفاد كامل رأي اطالع يافته و از آن استنساخ  نفع مي امنيت داخلي و خارجي كشور، ابالغ دادنامه حضوري بوده و ذي

  .)ك.د.آ 380ماده  2تبصره . (نمايد

فت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت در جرائم تعزيري درجه هآيين دادرسي كيفري  80مطابق ماده  -12

تواند پس از تفهيم اتهام با مالحظه وضع  كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضائي مي

اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم 

همچنين بر . بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند رعايت مقررات قانوني، فقط يكبراي 

در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشته،  81اساس ماده 

يا دادگاه (هم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و مت

تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال  مي) اوليه

ات پس از مدت مذكور و در اين مدت از او بخواهد دستوراتي را انجام دهد و در صورت انجام درست اين دستور معلق كند

 . پرونده وي بايگاني گردد
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  انواع طرق اعتراض به آرا

  

  واخواهي 

واخواهي نوعي اعتراض به راي صادره است كه از همان مرجع صدور راي مي خواهد تا با رسيدگي مجدد ، مبادرت 

هرگاه متهم يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا اليحه به طور مثال . به صدور دوباره راي كند

در اينصورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر . مي كنددفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر 

 406ماده ( .محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است

كند و پس از بررسي  دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت ميدر اين حالت  )ك.د.آ

عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع اين بار ديگر . ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد

  )ك.د.آ 407ماده ( .رسيدگي نيست
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  تصحيح راي

   

يا در . يش مي آيد كه دادگاه در انشاء راي دچار اشتباه سهوي مي شود ، كلمه اي جا افتاده يا به غلط تايپ مي شودگاهي پ

صورت مي گيرد ، در اين صورت خود دادگاه يا  در محاسبات مواقعي كه بحث تبديل و محاسبه مجازات است اشتباهي

 «. آيين دادرسي كيفري از دادگاه درخواست تصحيح راي  كنند 381دادستان يا هر يك از طرفين مي توانند مطابق ماده 

اي رخ دهد و يا اشتباهي  هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه

علت عدم تجديدنظرخواهي و انقضاي مواعد  در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به

وز از آن تجديدنظرخواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذينفع يا قانوني، قطعي شود يا هن

تسليم رونوشت يا تصوير . مي شودرأي تصحيحي نيز ابالغ . مي كنددادستان، رأي تصحيحي صادر 

رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، درصورت قطعيت . هريك از آراء، جداگانه ممنوع است

  )ك.د.آ 381اده م(» .مي شوداجراء 

 

  

�23 ���G� 4اه!>   

جز در ، دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراء غيرقطعي كيفري 

دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رئيس و . ، استموارديكه در صالحيت ديوان عالي كشور باشد

آرايي كه در همان دادگاه اول قطعي محسوب شده  .شده و با دو عضو رسميت مي يابدعضويت دو مستشار تشكيل 

  : و قابل تجديد نظرخواهي نيست شامل موارد محدودي است كه عبارتند از 

  .جرائم تعزيري درجه هشت  -1

  .اشدجرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل ب -2

مهلت . در ساير موارد فرد مي تواند نسبت به راي دادگاه از طريق دادگاه هاي تجديد نظر استان درخواست تجديد نظر كند

دادخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابالغ رأي يا 

آيين دادرسي كيفري در صورت عذر موجه براي تاخير دادگاه مي تواند به  432ماده ق البته طب .انقضاي مهلت واخواهي است

برائت متهم، دادستان نيز هنگام . هم خود فرد و هم وكيل قانوني فرد مي توانند درخواست تجديد نظر دهند. آن رسيدگي كند
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نامه درخواست تجديد نظر بايد به . نظر كندمي تواند درخواست تجديد  عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

دادگاه صادر كننده راي داده شود و اليحه دفاعيه نيز مي تواند پيوست شود يا بعدتر پس از مشخص شدن شعبه دادگاه تجديد 

از  در قانون جهاتي به عنوان جهات تجديدنظرخواهي ذكر شده است كه فرد بايد مشخص نمايد. نظر تنظيم شده و ارائه گردد

آيين دادرسي كيفري اين  434در ماده . چه جهت به راي دادگاه اعتراض داشته و از چه جهت درخواست تجديد نظر دارد

  : شده اند  عنوانجهات به شرح ذيل 

  ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه -1

  ادعاي مخالف بودن رأي با قانون -2

  از جهات رد دادرس نده رأي يا وجود يكيادعاي عدم صالحيت دادگاه صادركن -3

  ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي -4

ديگر امكان رسيدگي پيدا  صدق كنندنبايد تصور كرد با عنوان كردن يك جهت اگر جهات ديگري نيز براي تجديد نظر 

خواسته شده و راي صادر شده  دادگاه تجديد نظر موظف است صرفا در موردي كه نسبت به آن تجديد نظرخواهي. نمي كند

يعني نمي تواند موارد ديگري كه دادگاه در خصوص آنها راي نداده يا فرد از آن درخواست تجديد . اقدام به صدور راي كند

  )ك.د.آ 435ماده . (نظر نكرده را وارد جريان رسيدگي خود قرار دهد

د اما اگر كسي كه درخواست تجديد نظر دارد به همين واسطه هزينه تجديد نظرخواهي با توجه به تعرفه ساالنه تعيين مي گرد

همچنين فرد تجديد نظر خواه در صورت  )ك.د.آ 438ماده (زنداني باشد از پرداخت اين هزينه براي بار اول معاف مي شود 

ديد نظرخواهي همچنين پيش از پايان مهلت تج. )ك.د.آ 441ماده . (پشيماني مي تواند درخواست تجديد نظر را مسترد كند

در صورتيكه دادستان به حكم اعتراض نكرده باشد ، فرد تجديدنظرخواه مي تواند اعتراض خود را پس گرفته و به جاي آن 

درخواست تخفيف مجازات كند كه در اين صورت دادگاه با تشكيل جلسه در وقت فوق العاده با نظر دادستان تا يك چهارم 

  . چنين حكمي قطعي است و ديگر نمي شود به آن اعتراض كرد )ك.د.آ 442ماده . (مجازات را كاهش مي دهد

نكته مهمي كه در خصوص تجديد نظر خواهي مطرح است اين است كه دادگاه تجديد نظر نمي تواند مجازات تعيين شده را 

آمده رسي كيفري آيين داد 458اين موضوع در ماده . تشديد نمايد مگر اينكه دادستان نسبت به حكم شكايت كرده باشد

دادگاه تجديدنظر استان نميتواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم  «: است 

تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخالف جهات 

ورد تجديدنظر خواهي شاكي و يا قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر م

در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل . دادستان قرار گرفته باشد

  )ك.د.آ 458ماده (».مي كندمجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام 
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كند اما معتقد باشد كه فرد مستحق تخفيف همچنين در حالي كه دادگاه تجديد نظر حكم دادگاه اوليه را درست ارزيابي 

  )ك.د.آ 459ماده . (است مي تواند مجازات را تخفيف دهد هر چند كه فرد در اين خصوص تقاضايي نكرده باشد

دادگاه تجديد نظر پس از تكميل و اعالم ختم رسيدگي كه مي تواند حضوري يا غير حضوري باشد پس از يك هفته راي را 

  . نمايدمي صادر 

  رجام خواهيف

فرجام خواهي توسط ديوان عالي كشور كه در تهران مستقر بوده و تعدادي شعب در برخي از شهرهاي بزرگ دارد صورت 

همان طور كه پيشتر شرح داده شد همه آرا قابل فرجام خواهي نيستند بلكه از آرايي مي توان فرجام خواهي كرد كه . مي گيرد

آراء صادره  «: آيين دادرسي كيفري در اين خصوص بيان مي كند  428گذار در ماده  قانون. داراي اهميت بااليي باشند

و باالتر  سه طع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجهدرباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، ق

ن عليه يا بيش از آ ديه كامل مجني نصف است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها

» .است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور است

  )ك.د.آ 428ماده (

بايد دقت كرد . ميليون ريال است 550تا  360 يا جريمه نقديسال  15تا  10 شامل حبس باالي  3مجازات هاي تعزيري درجه 

ط دادگاه صحبت نمي كند بلكه منظورش مجازات قانوني تعيين شده براي يك جرم در اينجا قانون از مجازات تعيين شده توس

  . است

در فصل . همچنين همانطور كه قبال گفته شد جرايم سياسي و مطبوعاتي قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي باشند

تعريف جرم سياسي چنان انجام شده است  جرايم سياسي اين گونه جرايم را تعريف كرديم و همان طور كه اشاره شد متاسفانه

  . كه بسياري از فعاليت هاي سياسي و محكومان سياسي نمي توانند از مزاياي آن استفاده كنند

آيين دادرسي كيفري به آن  464همچون تجديد نظرخواهي ، فرجام خواهي نيز از جهاتي صورت مي گيرد كه در ماده 

  :ز اين جهات عبارتند ا. پرداخته شده است

  ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او -1

  شود اعتباري رأي دادگاه منجر به بيكه اي از اهميت  ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه -2

  عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده -3

ديوان پس از . صوصي كه دادگاه حضور فرد را الزم بداندجلسات رسيدگي ديوان عالي غيرحضوري است مگر در موارد بخ

. بررسي، يا راي صادره را صحيح تشخيص داده و آن را ابرام مي كند يا آن را نادرست دانسته و اقدام به نقض آن مي كند
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ات قانوني متهم به اتهام ارتكاب آن محكوم شده ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جه فرد اگر عملي كه 

اگر رأي به علت عدم صالحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به  .مي شودقابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بال ارجاع 

شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي  دهد، ارسال مي صالح تشخيص ميبراي رسيدگي مرجعي كه ديوان عالي كشور، 

  .مي شودارجاع  بوده صادر كننده راي عرض هم ي ديگر كهرونده به دادگاهدر ساير موارد، پس از نقض رأي، پ .است

 

 
 

   اعاده دادرسي

آيين دارسي كيفري در خصوص احكام قطعي دادگاه ها در مواردي مي توان درخواست اعاده  474براساس ماده 

ل فردي محكوم شده اغلب اين موارد شامل حال محكومان سياسي نمي شود مانند اينكه كسي به قت. دادرسي داد

در زير به موارد اعاده دادرسي اشاره مي شود كه در اين بين بندهاي چ ، ج ، ث ، ت از . ست اما او را زنده پيدا كنندا

اعاده دادرسي در موارد ذيل . جمله بندهايي هستند كه بيشتر مي توانند مورد استفاده محكومان سياسي قرار گيرند

  :پذيرفته مي شود 

 .به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گرددكسي  -الف

اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن  چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه -ب

 .قائل شد

به علت انتساب همان شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي  -پ 

 .جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بيگناهي يكي از آنان احراز گردد

 .درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود -ت

 .در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خالف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است -ث

يا  فردپس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي  -ج 

  .عدم تقصير وي باشد

  .عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد -چ
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، با تجويز اعاده دادرسي، ) 474(از موارد موضوع ماده پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي  ديوان عالي كشور

و در غير اين صورت قرار رد اعاده  مي دهدعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع  رسيدگي مجدد را به دادگاه هم

 .دادرسي صادر مينمايد

 

  

 

   خالف شرع بين

يه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را در صورتي كه رئيس قوه قضائآيين دادرسي كيفري ،  477بر اساس ماده 

خالف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط 

اين ماده شامل تمام احكام و قرارهاي . شوديابد رسيدگي و رأي قطعي صادر  رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي

ذيل اين ماده  3همچنين بر اساس تبصره . قطعي صادره از همه دادگاه ها از جمله ديوان عالي كشور و آراي آن نيز مي شود

درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي عالوه بر رئيس قوه قضاييه ، 

ظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خالف شرع بين مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام و

   .توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند تشخيص دهند، مي

باشد اجراي  اعاده دادرسي پذيرفته شده) 477(هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده

در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير  .حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق ميافتد

بايد هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا،  مجازات

 .بدهددستور توقف اجراي حكم را 
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 اجراي احكام كيفري. 7فصل 
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 چگونگي اجراي احكام

 

تحت رياست و نظارت وي در دادسراي عمومي » معاونت اجراي احكام كيفري«اجراي احكام كيفري برعهده دادستان است و

از جمله وظايف  .قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد .دار اين وظيفه است عهده

  :قانون آيين دادرسي كيفري به آن اشاره شده است  عبارتند از  489قاضي اجراي احكام كه در ماده 

 االجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها صدور دستور اجراي احكام الزم -الف

 ها در امور راجع به زندانيان نظارت بر زندان -ب

 اجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقرراتنظر درباره زندانيان و اعالم -پ

 اعطاي مرخصي به محكومان براساس قوانين و مقررات -ت 

العالج و ساير افراد  هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتاليان به بيماري -ث 

 ور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقرراتمحكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صد

ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام  اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات -ج

  .كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است

ر مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا د، آرايي كه  كند قطعي كه دادگاه نخستين صادر ميآراي 

مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض ، آرايي كه  فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد

اي احكام به اجرا در مي ، به دستور قاضي اجر كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشدو نيز رايي  رأي نخستين صادر كرده باشد

  . آيند

هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ  «قانون آيين دادرسي كيفري  491بر اساس ماده 

قانوني الزم االجراء نداند، مراتب را با اطالع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعالم و مطابق 

ا مشخص نيست منظور از اينكه حكمي از لحاظ قانوني الزم االجرا نباشد در اينج»  .مي كندتصميم دادگاه اقدام 

رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع  «قانون  497چيست؟ بر اساس ماده 

اشكاالت مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه 

  »  .مي شودي زير نظر او اجراء رأ
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   نكات مهم در خصوص اجراي احكام

هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست  -1

ماده ( .استاالجراء  تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام درمورد بقيه الزم

  )ك.د.آ 492

اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمتهاي الزم االجراي آن  -2

  )ك.د.آ 493ماده ( .نيست

دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را  كه ياجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد -3

  )ك.د.آ  499ماده ( .روري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كندض

كفيل يا در صورتيكه فرد در موعد مشخص شده در ابالغ ، براي اجراي حكم به دادگاه مراجعه نكند ، دادگاه به  -4

فردي كه مراجعه نكند حكم جلب در نهايت قاضي براي  .را براي اجراي رأي تسليم كند فردتا  ي دهدگذار اخطار م وثيقه

تواند دستور جلب او را صادر كند و يا همچنين قاضي در صورتي كه از همان اول بيم فرار فرد را بدهد مي . صادر مي كند

  )ك.د.آ 500ماده . (اگر فرد به دادگاه مراجعه كرد او را جلب نمايد در موعد مقرر تعيين شده جهت تسليم ،حتي 

 به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام موارد بعضياجراي مجازات در  قانون آيين دادرسي كيفري  501بر اساس ماده   -5

  : ، از جمله افتدبه تعويق  مي تواند

 دوران بارداري -الف 

 پس از زايمان حداكثر تا شش ماه -ب 

 دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي - پ

  ايام حيض يا استحاضهاجراي مجازات شالق در  -ت 

به بيماري جسمي يا رواني مبتال باشد و اجراي مجازات موجب  فردهرگاه  قانون آيين دادرسي كيفري ، 502براساس ماده   -6

تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، 

چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، . اندازد عويق مياجراي مجازات را به ت

پس از احراز بيماري و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در 

  .مي كندي قطعي ارسال نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأ
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7- يا  هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد عليه داراي محكوميت هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكوم

موظف است پرونده ها را به دادگاه داراي  ، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفريتكرار جرم

ماده  . (اهي كه آخرين راي را داده است فرستاده تا بر اساس قانون تعدد جرم ، حكم اصالح شودصالحيت باالتر يا آن دادگ

  )ك.د.آ 510و511

ماه از تاريخ ابالغ رأي، از دادگاه  تواند حداكثر ظرف شش شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي -8

هاي  محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامهصادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از 

  )ك.د.آ 512ماده ( .كثيراالنتشار منتشر شود

همچنين اگر مجازات تعيين . روزهايي كه فرد بازداشت شده باشد بايد محاسبه شده و  از ميزان حبس تعيين شده كم شود -9

. هزار تومان جريمه نقدي كسر مي شود 30قبلي ، سه ضربه شالق يا شده شالق يا جريمه نقدي باشد به ازاي هر روز بازداشت 

  )ا.م.ق 27ماده . (اين مبلغ و نيز ساير مبالغ تعيين شده در قانون بايد هر سه سال يك بار با نرخ بهره بانك مركزي به روز شوند

بالغ احضاريه قاضي اجراي احكام ظرف ده روز از تاريخ ااگر فرد ) جريمه هاي نقدي(در اجراي محكوميت هاي مالي  – 10

جزاي %) 20(درصد  تواند او را از پرداخت بيست كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام مي

در غير اين صورت فرد بايد جريمه را به طور كامل پرداخت كند و در ) ك.د.آ 529ذيل ماده  3تبصره . (نقدي معاف كند

در غير اين حاالت قاضي مبادرت به . اخت نباشد از دادگاه تقاضاي تقسيط نموده يا ادعاي اعسار نمايدصورتيكه قادر به پرد

هزار تومان جريمه يك  30نبودن آنها فرد بايد به ازاي هر كافي مصادره اموال يا بازداشت وثيقه فرد مي كند و در صورت 

هزار تومان به يك  3ليون ريال كمتر باشد جريمه وي به ازاي هر مي 15در صورتيكه ميزان جريمه فرد از . روز به زندان رود

  .شود انجام خدمات عمومي رايگان تبديل ميساعت 

 
هزار تومان از  30به همين اتهام بازداشت بوده باشد به ازاي هر روز بازداشت و قبل از صدور حكم قطعي در حاليكه فرد سابقا 

 . جريمه نقدي او كسر مي شود
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زندان و قوانين  .8فصل 

  مربوط به تحمل حبس
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  زندان انواع 

  

 زندان سازمان به كشور تربيتي و تاميني اقدامات و زندانها سرپرستي شوراي تبديل قانون 9بر اساس ماده 
آذر  20در  كشور تربيتي و تاميني اقدامات و زندانها انمساز اجرايي، آيين نامه  16/11/64 مصوب ها

مراكز  -2زندان بسته    -1:  در اين آيين نامه زندان ها به دو دسته تقسيم شده اند . ه تصويب رسيدب 1384
  حرفه آموزي و اشتغال

 خارجي و داخلي پوشش در باني ديده برجهاي با كه ورصمح «زندان بسته طبق تعريف زنداني است 
 و محصور تواند مي كه است مكاني«  در مقابل مراكز حرفه آموزي و اشتغال» .باشد كامل حفاظت داراي

 در يا و تظامينا مامور و حفاظت بدون و نامحصور يا وبوده   مناسب حفاظت داراي خارجي پوشش در

 كار خاتمه از پس و گردند مي اعزام كار به گروهي طور به محكومان آن در كه باشد بينابين حالتي

اين مراكز خود به دو دسته تقسيم ) ز.س.آ 7ماده (» .شوند مي داده بازگشت خود هاي آسايشگاه به دوباره
  ) اردوگاه(موسسه هاي كاردرماني  -2     آموزي حرفه هاي موسسه -1: مي شوند 

  .موسسه هاي كاردرماني يا اردوگاه صرفا جهت نگهداري و بازپروري معتادان مواد مخدر استفاده مي شود

كه در مالكيت سازمان مي شوندندان يا بيرون زندان موسسه هاي حرفه آموزي شامل موسسه هاي داخل ز
و در زمينه هاي صنعتي ، كشاورزي و رند زندان هاست يا به ساير بخش هاي خصوصي يا دولتي تعلق دا

 ميزان و آنان از يك هر كارداني و مهارت درجه تناسب به محكومان روزانه مزد. خدماتي كار مي كنند

 .مي شود تعيين استان زندان هاي مديركل بوسيله كارمزدي صورت هب دهند مي انجام كه كاري نوع و
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رداخت شده ، پدرصد مزد ماهيانه محكومان به سرپرست موقت عائله تحت تكفل فرد  50). ز.س.آ 129ماده (
درصد آن براي  20درصد آن به حساب زنداني ريخته شده و پس از آزادي در اختيار او قرار مي گيرد ،  25

در صد باقي مانده هزينه حوادث و خسارات احتمالي محيط كار در  5ي زنداني مصرف شده و مخارج ضرور
  .نظر گرفته مي شود

زندان مي » شوراي طبقه بندي«تشخيص اينكه فرد در كدام يك از انواع زندان ها نگهداري شود بر عهده  
» رفتار و اخالق شخصيت، كيفري، پيشينه محكوميت، ميزان ونوع  «اين آيين نامه  8بر اساس ماده . باشد

  . افراد در اين طبقه بندي موثر مي باشد

 يبر اساس آن محكوم م. قانون مجازات اسالمي اين شيوه به نام نظام نيمه آزادي معرفي شده است 56در ماده 

ا در خارج از زندان ر ينهاا يرو نظا يدرمان ي،حرفه آموز ي،آموزش ي،حرفه ا يها يتحكم حبس، فعال يتواند در زمان اجرا

 يستأس يتيو ترب ينيتأم قداماتاست كه در سازمان زندان ها و ا يآزاد يمهنظر مراكز ن يرها ز يتفعال ينا ياجرا. انجام دهد

به اين طريق فرد صبح ها از زندان خارج شده و به محل كار خود مراجعه مي كند و شب براي خوابيدن دوباره خود  .شود يم

در حبس « : قانون مجازات اسالمي طريقه و حدود اين شيوه توضيح داده شده است  57در ماده . رفي مي كندرا به زندان مع

مناسب و  ينو سپردن تأم يتواند مشروط به گذشت شاك يم يدرجه پنج تا هفت دادگاه صادر كننده حكم قطع يريتعز يها

 يا ياددرمان اعت يا يخانوادگ يمشاركت در تداوم زندگ ،يحرفه آموز ي،آموزش ي،حرفه ا ي،شغل يتفعال يكتعهد به انجام 

 يمهخود او، تحت نظام ن يتمؤثر است، محكوم را با رضا يدها جبران خسارت وارد بر بزه دياصالح  يندكه در فرآ يماريب

ور حكم صد ي،قانون يطتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرا يمحكوم م ينهمچن. قرار دهد يآزاد

  )ا.م.ق 57ماده (» .است يدگيو دادگاه موظف به رس يدرا تقاضا نما يآزاد يمهن

آموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني  باز، مراكز حرفه زندان بسته، نيمه «در آيين دادرسي كيفري نيز زندان ها را به 

  )ك.د.آ 513تبصره ذيل ماده ( .شده است تقسيم »و تربيتي از جمله كانون اصالح و تربيت براي اطفال ونوجوانان

قاضي اجراي در اين موارد . توضيح داده شده استآيين دادرسي  553روند درخواست استفاده از نظام نيمه آزادي در ماده 

بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام  تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه احكام كيفري مي

آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و  اي، آموزشي، حرفه مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفهكيفري، 

ديده مؤثر   عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصالح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه يا درمان پزشكي، از سوي محكوم

هاي الكترونيكي را طبق  نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي

  .مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند
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ي نيز هستند كه به رعالوه بر اين دو نوع زندان و به تبع آن دو نوع زنداني، زندان ها معموال ميزبان افراد ديگ
و تبصره ذيل آن نگهداري افراد بازداشت شده  4بر اساس ماده . ر بازداشت ، محبوس شده اندواسطه تعيين قرا

بايد در بازداشتگاه صورت گيرد و اگر هنوز بازداشتگاه  وجود ندارد محلي در همان زندان جهت نگهداري 
همچنين بر » .تاس ممنوع مكان يك در محكومان با متهمان ياردنگه« به هر ترتيب . اين افراد تهيه شود

تحت  زندان در قرار تحت متهمان فهرست موظفند ها زندان يسانئر و مديراناين آيين نامه  27اساس ماده 
 به و كرده تهيه ماه هر شده، سپري آنان قرار صدور تاريخ از ماه يك حداكثر كه را خويش مديريت

  .ددهن قرار مربوط قضايي مراجع اختيار در نهايي تكليف تعيين منظور

  

  

  زندانيان شهروندي حقوق از حمايت دفتر

  

آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها ، براي جلوگيري از نقض حقوق شهروندي در زندان ها و  44بر اساس ماده 
نيز رعايت حقوق انساني و اسالمي زندانيان و تسهيل روند زندان زدايي و بازسازگاري محكومان ، دفتري به 

  : تشكيل مي شود كه اهم وظايف آن عبارتند از » حقوق شهروندي زندانياندفتر حمايت از «نام 

 حرفه مراكز و ها بازداشتگاه زندانها، در شهروندي حقوق نقض موارد پيگيري و بررسي مطالعه، -1
  .سازمان رييس به آن اعالم و اشتغال و آموزي

 مقام و ناظر قاضيان به قانوني يموعدها گذشت تذكر و قرار تحت افراد قضايي هاي پرونده مطالعه -2
  .مربوط قضايي هاي

 و حقوق اين ماهانه تقديم و متهمان و محكومان قانوني تكاليف و حقوق مورد در اي كتابچه تهيه -3
  .وارد تازه افراد به تكاليف

 حفظ و مشروط هاي آزادي به احترام قانون اجراي بر نظارت هيات با مند نظام و مستمر همكاري -4
 بازرس گينهماه از پس بشري حقوق نهادهاي سير و قضاييه قوه بشر حقوق ستاد شهروندي، قحقو

  .سازمان
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  .مي شود ارجاع قانون موجب به دفتر اين به كه اموري ساير و نامه آيين اين اجراي حسن بر نظارت -5

  

دارد و در واقع يك ها  زندانهمان طور كه در باال ديده مي شود اين دفتر وظيفه سنگين و مهمي در سازمان 
زندان ها  سازمان رييس توسط دفتر،اين  ل مسئواما متاسفانه . نهاد نظارتي پشتيبان زندانيان به حساب مي آيد

بهتر بود مسئول اين دفتر از طريقي ديگر مثل كانون وكال . و از ميان حقوق دان هاي با تجربه انتخاب مي شود
 . قل تر به وظايف خود رسيدگي كندتعيين مي شد تا بتواند به صورت مست

 

  

  

  وسايل مجاز مورد استفاده در زندان 

  

آيين نامه اجرايي زندان ها ، زندانيان صرفا مي توانند وسايل زير را با خود در زندان به همراه داشته باشند  60بر اساس ماده  -1

 و خميردندان مجاز، نشريات و كتاب: شد  ه شوراي انتظامي معرفي خواهندو در صورت استفاده از وسايل غير مجاز ب

 جوراب، دوجفت كوچك، دوعددحوله غيرفلزي، شانه ابرحمام، شامپو، و صابون غيرفلزي، صابون جاي غيرفلزي، مسواك

 اجازه با ديگر بهداشتي لوازم و طبي عينك ،)خودكار مداد، پاكت، كاغذ،( افزار نوشت بهداشتي، ضرورت بنابه زير لباس

همچنين قانون پيش بيني كرده است  .دار باطري موج يك راديو و دستي اصالح ماشين چاقو، فاقد ناخنگير دان،زن بهداري

  . كه وسايل ديگر در صورتي مجاز است كه با اجازه و پيشنهاد رئيس زندان و تاييد مديركل زندان ها باشد

 دو بالش، تشك، تختخواب،: هر فرد بگذارد اشاره شده استاين آيين نامه به وسايلي كه بايد زندان در اختيار  71در ماده  -2

  .)است ممنوع محكوم دلخواه به آسايشگاه در لوازم اين محل تغيير( بالش و تشك پتو، براي ملحفه پتو، تخته

 مالمين جنس از امكان درصورتكه  قاشق و ليوان ،كاسه،بشقاب  : از است عبارت محكوم هر براي غذاخوري لوازم -3

   ) ز.س.آ 96ماده . (اب مي شودانتخ

 استحمام زندان به ورود محض به محكوم بوده، فراهم محكومان استحمام وسايل بايد زندان يا موسسه هر درهمچنين  -4

  )ز.س.آ 107ماده ( .نمايد

 مطالعات واندميت تحصيلي هاي برنامه اجراي بر افزون ممتاز و فردي فعاليتهاي عنوان به زندان رييس موافقت با محكوم -5

 با را خود نياز مورد لوازم و وسائل و دهد انجام زندان يا موسسه در شخصاً را خود تحقيقاتي و اي حرفه فني، دانشگاهي،
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 به دولت هزينه به امكان درصورت و خود شخصي هزينه به زندانها يا اشتغال و آموزي حرفه مراكز داخلي مقررات رعايت

  )ز.س.آ 143ماده ( .نمايد تدارك زندان موزشيآ هاي برنامه مسئوالن وسيله

 دستي كارهاي به آسايشگاه در فراغت و بيكاري هاي ساعت در زندان رييس موافقت با توانند مي متهمان و محكومان -6

مي  گذاشته آنان اختيار در زندان يا مركز فروشگاه طريق از انحصاري بطور كارها نوع اين اوليه مواد. باشند داشته اشتغال

 هر به نظرخبره از استفاده با و زندان توسط قيمتگذاري از پس را خود كاردستي است مجاز محكوم) ز.س.آ 127ماده ( .شود

  )تبصره ذيل همان ماده. (برساند فروش به يا واگذار ديگر اشخاص به يا زندان يا موسسه به داند مي خود كه نحو

  ) ز.س.آ 146ماده ( .ندارد مانعي زندان يا موسسه داخل در مجاز هاي روزنامه و ها مجله از استفاده -7

 كتاب جلد يك خود انفرادي يا عمومي درآسايشگاه تواند مي باشد كشور رسمي اديان از يكي داراي كه محكومي هر -8

  ) ز.س.آ 149ماده ( .نمايد نگهداري خود مذهب واجب امور اجراي براي نماز مهر و سجاده دعا، كتاب آسماني،

 دريافت بازپروري مسئول نظر با را مجاز نشريه يا كتاب هر و تحصيلي علمي، مذهبي، كتابهاي تواند مي محكوم يا متهم -9

  )ز.س.آ 210ماده ( .نمايد مطالعه و

 گردد مي تحويل انبار به لباس اين و نمايد دريافت لباس زندان از خارج از آزادي از پيش روز 10 ميتواند محكوم هر -10

  ) ز.س.آ 211تبصره ذيل ماده ( .نمايد استفاده آن از خروج هنگام حكومم تا

  

  شوراي طبقه بندي زندانيان 

  

شوراي طبقه بندي زندانيان مشتمل بر افراد زير است كه وظيفه طبقه بندي زندانيان و تعيين صالحيت آنها جهت استفاده از 

 واحدهاي مسئولين،  شورا دبير عنوان هب زندان رييس شورا؛ ييسر عنوان به زندان ناظر قاضي. تسهيالت را بر عهده دارند

 فعاليت تشخيص درقسمت كه مددكار نفر يك و روانشناس نفر يك مربوط، اندرزگاه رييس انتظامي، بازپروري، قضايي،

د مي تواند نظر كه شورا بخواه همچنين در صورتي .در اين شورا عضويت مي يابند زندان يا مركز رييس انتخاب با نمايند مي

  : وظايف اين شورا به شرح ذيل است . را هم در خصوص متهمان جويا شود و اطالعات زندان واحد حفاظت 

 .متهمان و محكومان استقرار محل تقسيم و تعيين -1

 .زندان يا موسسه خارج يا و داخل اشتغال مراكز در محكومان كار به اشتغال عدم يا اشتغال  -2

  .مربوطه مقررات رعايت با زندانيان عفو و مشروط آزادي شرايط احراز زمينه رد نظر اظهار  -3

 با شورا تصميمات يابد، مي رسميت اعضاء اكثريت حضور با و تشكيل بار يك اي هفته كم دست بندي طبقه شوراي

  .شد خواهد تشكيل يز ن العاده فوق جلسه زندان يا موسسه رييس دعوت به لزوم صورت در.  است اجرا قابل ،آراء اكثريت
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  بعضي از مقررات انضباطي  زندان 

  

 وسايل و بنزين و نفت نگهداري و خوراكپزي هاي چراغ از استفاده و آتش كردن روشن حق وجه هيچ به محكومان -1

  )ز.س.آ 73ماده ( .ندارند بازداشتگاه يا زندان موسسه، داخل در را محترقه مواد ساير و برقي

 و مشاجره گردد، زندان يا موسسه امنيت مخل كه تند گفتگوهاي و بحث و جر بلند، صداي با خواندن وازآ زدن، فرياد -2

 هر به كردن اشاره و صحبت سازد، مختل را زندان اي موسسه داخل آرامش و نظم كه جمعي دسته يا فردي عمل هر ارتكاب

 با زندان هاي پنجره از انحاء از نحوي

  )ز.س.آ 78ماده ( .تاس ممنوع مطلق بطور خارج

 .شد خواهد متمرد انضباطي هاي تنبيه موجب آنها دستور اجراي از سرپيچي و بازرسي مأموران برابر در مقاومت يا تمرد -3

  )ز.س.آ 81ماده (

 در اي نوشته هرگونه و عكس الصاق و نقاشي و ترسيم بازداشتگاه، يا زندان يا موسسه ديوارهاي روي نوشتن يا زدن ميخ -4

  )ز.س.آ 83ماده ( .زندان يا موسسه رييس اجازه با خاص موارد در مگر است ممنوع سايشگاهآ

 زندان يا موسسه در آنان بوسيله آن تعويض يا الكتريكي لوازم محل تغيير و كشي سيم به محكومان يا متهمان زدن دست -5

  )ز.س.آ 84ماده . (است ممنوع كلي به بازداشتگاه و

 الزم تمهيدهاي مكلفند زندان يا موسسه در مربوط مسئوالن است، ممنوع مطلق بطور مسقف اماكن در دخانيات استعمال -6

  )ز.س.آ 86ماده ( .نمايند فراهم را سيگار ترك جهت

 احتياجات و ها نيازمندي رفع جهت و باشند نمي زندان در پول داشتن همراه و نگهداري به مجاز محكومان و متهمان -7

 محل از بتوانند محكومان تا نموده فراهم را تمهيدهايي اجرا قابل روشهاي از استفاده با مكلفند دانزن مسئوالن شان،

  )ز.س.آ 87ماده ( .نمايند اقدام خود نياز مورد كاالهاي ساير تهيه و ها فروشگاه از خريد به نسبت خود موجودي

  )ز.س.آ 90ماده ( .زندانها سازمان تشخيص به مگر نيست الزامي محكومان براي محكوم، ي ويژه لباس پوشيدن -8

 داده تشخيص مجاز سازمان سوي از كه ورزشي هاي برنامه در شركت بجز آن نظاير و كمربند و شلوار بند از استفاده -9

  ) ز.س.آ 91تبصره ماده ( .باشد مي ممنوع مي شود

 برنامه طبق استثناء و تبعيض بدون آنها لوازم و ظروف كردن وخشك شستشو غذاخوري، سالن آشپزخانه، نظافت -10

  )ز.س.آ 92ماده ( .باشد مي محكومان كليه عهده به زندان يا موسسه
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 و ها كارگاه كتابخانه، نمازخانه، اجتماعات، سالن ها، سرويس هواخوري، حياط راهروها، آسايشگاه، داخل نظافت -11

 كردن اجير .است محكومان عهده به نظارت و زيري برنامه تحت آن امثال و خدماتي و صنعتي،كشاورزي هاي مؤسسه

  )ز.س.آ 101ماده ( .است ممنوع نحو هر به ديگر محكومي توسط محكوم

 حد در آنان سر موي كردن كوتاه بهداشتي مسايل رعايت لحاظ به ولي نيست، الزامي محكوم سر موي تراشيدن -12

  )ز.س.آ 109ماده ( .است الزامي متعارف

  )ز.س.آ 119ماده ( .بود خواهد انضباطي تنبيه موجب زندان پزشك تشخيص به محكومان تمارض -13

 134ماده ( .است ممنوع ها دستگاه ديگر و زندان يا موسسه اداري و انتظامي و نگهباني امور در محكومان از استفاده -14

  )ز.س.آ

 تلويزيون راديو، هاي برنامه از تنظيمي برنامه طبق ترتيب و نظم رعايت با خود فراغت ساعات در توانند مي محكومان -15

  )ز.س.آ 156ماده ( .نمايند استفاده

 تلويزيون راديو، مانند زندان يا موسسه داخل در مجاز جمعي ارتباط وسايل بوسيله كشور اخبار از توانند مي محكومان -16

  )ز.س.آ 159ماده ( .نمايند حاصل اطالع كثيراالنتشار روزنامه يك دستكم و

 بر بحراني موارد استثناء به ها اندرزگاه و بندها ها، زندان ها، موسسه داخلي پوسته به سرد يا گرم سالح با ماموران ودور -17

  )ز.س.آ 162ماده  3تبصره ( .بود خواهد قانوني تعقيب موجب مورد حسب آن از تخلف و است ممنوع دستور اساس

 است ممنوع كلي طور به متهمان و محكومان اعتصاب و جمعي دسته صورت به مالقات تقاضاي و شكايات اعتراض، -18

 اگر و بنمايد را زندان يا موسسه رييس يا زندان ناظر قاضي با مالقات تقاضاي كتبي يا شفاهي بطور ميتواند محكوم هر اما

 نصب مناسب هاي محل در هايي صندوق منظور همين به بياندازد، مربوط هاي صندوق در آنرا دارد اعتراضي يا شكايت

  )ز.س.آ 167ماده ( .گرفت خواهد قرار بررسي مورد و تخليه ناظر قاضي توسط يكبار اي هفته دستكم گشته،

 در موهن و بار مشقت خشن، هاي تنبيه اعمال و محكومان و متهمان بدني تنبيه يا ركيك الفاظ اداي دشنام، تندخويي، -19

  )ز.س.آ 169 ماده( .است ممنوع كلي به زندانها و ها موسسه

 اموال به خسارت ديگران، آزار و ايذاء خودزني، از جلوگيري و كنترل منظور به دستبند به متهم و محكوم نمودن مقيد -20

 در مسئول مقام ترينباال وي غياب در و زندان يا موسسه رييس نظريه برابر بدرقه و اعزام هنگام به وي فرار از ممانعت و

  )ز.س.آ 170ماده ( .اشدب مي مجاز زندان ي موسسه

 خالف مقررات بنابر كه عملي نوع هر و آن انجام به تهديد يا خودكشي به اقدام خودزني، زندان، در خورد و زد -21

 خواهد معرفي قضايي مراجع به مورد حسب و تنبيه انضباطي شوراي نظر اساس بر متخلف بوده، ممنوع ،مي شود محسوب

  )ز.س.آ 173تبصره ذيل ماده ( .شد

 يا داده زندان از خارج به اطالعي ، زنداني هر بازداشت از مربوط مقامات كتبي و رسمي اجازه بدون نگهبان هرگاه -22

 و ها پيام و اطالعات
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 تحت تخلف اهميت نسبت به بياورد آنان براي خارج از يا برساند خارج به زندانيان طرف از اشيايي و اجناس يا ها نوشته

 را او باشد داشته حق اينكه بدون نمايد مشاهده زنداني نفر يك از خالفي كه مواقعي در نگهبان. گرفت خواهد قرار تعقيب

 رسيدگي مقام در چنانچه دهد گزارش نگهبان افسر به كتباً امر جزييات ذكر با را مراتب بايستي كند مالمت حتي يا مجازات

 )ز.س.آ 33ماده ( .شد خواهد مؤاخذه شود ثابت وي گزارش خالف

 حرفه مراكز و رييسان .باشند داشته همراه به تمام سال دو سن تا را خود اطفال توانند مي زن متهمان و محكومان -23

 مجزا محل در سال 6 تا 2 اطفال جداسازي و تفكيك به نسبت زندان يا موسسه هر در توانند مي اشتغال و آموزي

 به وفموص اطفال انتقال به نسبت يا و اقدام )مهدكودك(

  )ز.س.آ 69ماده  1تبصره ( .نمايند مبادرت اطفال نگهداري هاي مؤسسه يا بهزيستي

 

  

  

  مسائل مربوط به بهداشت و درمان زندانيان

  

 102ماده ( .نمايد اقدام محكومان كليه پزشكي تست به نسبت يكبار ماهي دستكم است مكلف زندان يا موسسه بهداري -1

  ) ز.س.آ

 و زندان يا موسسه رييس اجازه و زندان بهداري تاييد با بايستي معالجه براي زندان از محكوم وجخر ضروري موارد در -2

 يا زندان يا موسسه رييس اجازه و زندان بهداري يا پزشك دستور به بيمار محكوم فوري موارد در  .باشد ناظر قاضي موافقت

 103ماده ( .شود گزارش ناظر قاضي به كتبي صورت به وقت عاسر در بايد مراتب و گردد مي اعزام بيمارستان به او جانشين

  )ز.س.آ

 عهده به است شده ناشي تقصير اثر در يا و ندارد درمان فوريت يا ضرورت كه هايي بيماري و عوارض درمان هزينه -3

  )ز.س.آ 104ماده . (است مقصر يا و محكوم

 با لزوم صورت در آورده، عمل به پزشكي كامل هاي معاينه وارد تازه زنداني از است ظفوم زندان يا موسسه بهداري -4

 كليه و اقدام مربوطه مراكز به وي معرفي يا درمان به نسبت مورد حسب و ريزي برنامه طبي تشخيص هاي آزمايش انجام

  )ز.س.آ 111ماده ( .گردد درج زنداني پرونده در پزشكي اقدامهاي
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 تجويز به تا گيرد مي قرار زندان بهداري اختيار در و اخذ باشد داشته همراه دارويي يا نسخه وارد تازه محكومي هرگاه -5

 وي اختيار در پزشك تجويز و معاينه از پس فوراً بايستي دارد وي براي حياتي جنبه دارو هرگاه و شود داده او به پزشك

  )ز.س.آ 112ماده ( .گيرد قرار

 بهداري به معرفينامه اخذ با و داده اطالع زندان نگهباني مورا مسئول به را جريان كسالت احساس محض به محكوم -6

  )ز.س.آ 113ماده ( .دارد مي دريافت را پزشكي الزم دستورهاي و دارو و اعزام زندان يا موسسه

 در دارو نگهداري. نمايد مصرف را احتياج مورد داروي مسئوالن ساير يا و پزشكيار يا پزشك حضور در بايد محكوم -7

  )ز.س.آ 114ماده ( .است ممنوع ضرورت هنگام به جز هآسايشگا

 وزارت هاي سياست نيز و متخصص پزشك نظر لحاظ با بايد پرخطر و واگيردار رواني، بيماريهاي به مبتال محكومان -8

 كه صورتي در رواني، بيماريهاي بر افزون .شوند معالجه و نگهداري مجزا صورت به پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 ناظر، قاضي با قوانين ساير رعايت با را او عفو پيشنهاد است مكلف زندان رييس،باشد خاص بيماريهاي جزء شخص ماريبي

  )ز.س.آ 116ماده ( .نمايد مطرح بخشودگي و عفو كميسيون يا

 )ز.س.آ 118اده م( .است اشتغالي ا حرفه مراكز يا زندان اداره عهده به بيمار محكومان معالجه نياز صورت در و معاينه -9

 

 

  

 

  مسائل مربوط به مرخصي زندانيان

  

 125ماده ( .شوند رسيدگي روز سه مدت ظرف حداكثر بايد ي طبقه بندي زندانيان شورا به واصله مرخصي تقاضاهاي -1

  )ز.س.آ

 و زندان مقررات رعايت به موكول آن از برخورداري و گردد نمي تلقي حق يك عنوان به زندانيان به مرخصي اعطاي -2

  )ز.س.آ 213تبصره ذيل ماده  ( .ميباشد الزم امتيازات كسب

  :شرايط اعطاي مرخصي به زندانيان به شرح ذيل است  -3

 حداقل ابد حبس و سال15 از بيش محكومين و حبس مدت از ششم يك حداقل بايد سال 15 تا حبس به محكومين) الف

 به باشند، عمدي جرائم در محكوميت سابقه داراي كه محكوميني . باشند كرده سپري را خود محكوميت مدت از سال سه

  .مي شود اضافه مذكور نصاب به ماه يك محكوميت سابقه هر ازاي
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 در برند، مي بسر زندان در دو هر يا و مالي محكوميت تأديه عدم يا نقدي جزاي پرداخت عدم لحاظ به كه محكوميني) ب

 حداقل كه صورتي

  . ، مي توانند از مرخصي استفاده كنندباشند نموده حبس تحمل ذكورم محكوميت بابت ماه يك

اين . كه در آيين نامه آمده است الزامي است يمعيارهاي به توجه با مرخصي نوبت هر براي امتياز 200 حداقل كسب) ج

 ماه هر در فرهنگي يتهايفعال انجام در همكاري،  امتياز 10 ماه هر در زندان در انضباطي امور و مقررات رعايت نمارت شامل

 به مربوط هاي برنامه در شركت،  امتياز 30 ماه هر در مذهبي مراسم ساير و جماعت نماز در شركت به اهتمام ، امتياز 10

،  امتياز 20 ماه هر در برنامه هر عقايد، و اخالق البالغه، نهج يا قرآن حفظ مفاهيم، درك ترجمه، روخواني، آموزش تالوت،

 كامل ترك،  امتياز 200 جزء هر ازاء به قرآن حفظ،  امتياز 10 ماه هر در كدام هر 2 و 1 سطح احكام رهدو در شركت

  .مي شود... و  امتياز 200 زندان بهداري تائيد به اعتياد

 و  ) مستند گواهي براساس( خانوار سرپرست زنان همچنين و سال 55 از بيش و زنان سال 60 از بيش داراي مرد محكومين

 از شرايط ساير رعايت با امتياز 150 حداقل كسب با ايثارگري، سابقه داراي افراد يا و سال ده از كمتر فرزند داراي ادرانم

  ) ز.س.آ 213ماده  2تبصره ( .گردند مي مند بهره مرخصي

 از يكي فوت يا ازدواج صورت در 221 ماده مشمولين استثناي به محكومين كليه«آمده است  213ماده  4در تبصره  -4

 نوبت يك از ماده اين در مذكور شرايط لحاظ بدون  )خواهر برادر، همسر، فرزند، مادر، پدر،(آنان يك درجه بستگان

  ».گردند مي مند بهره مرخصي

  :به شرح ذيل تعيين مي شود  يمدت زمان مرخص -5

 محكوميت يا و ديه نقدي، جزاي تپرداخ عدم دليل به صرفاً كه محكوميني و غيرعمدي جرائم حبس محكومين به) الف

 روز پنج تا سه ماه، دو هر ازاي به الزم امتيازات كسب صورت در شوند مي نگهداري زندان در غيركيفري مالي هاي

  .گردد مي اعطاء تشويقي مرخصي

 ازاي به يعمد جرائم در محكوميت سابقه فقدان صورت در نمايند كسب را الزم امتيازات كه جرائم ساير محكومين به) ب

 تشويقي مرخصي روز پنج تا سه ماه، چهار هر ازاي به عمدي جرائم در محكوميت سابقه وجود صورت در و ماه سه هر

  .ميگردد اعطاء

 عمدي سابقه فقدان و الزم امتيازات كسب صورت در سال ده از كمتر فرزند داراي مادران و خانوار سرپرست زنان) ج

  .گردد مي اعطاء تشويقي مرخصي روز پنج تا سه ، ماه دو هر ازاي به محكوميت

 مرخصي دوره هر پايان در محكوم زندانيان براي تشويقي مرخصي تمديد موجب شده، تعيين سقف از بيشتر امتياز كسب )د

 سقف از بيشتر مدت اين نبايد صورت هر در و بوده بندي طبقه شوراي عهده به مرخصي تمديد مدت تعيين .بود خواهد

  .باشد دوره هر رد مرخصي
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 و بندي طبقه شوراي تشخيص به باشد، كيلومتر صد از بيش وي كيفر تحمل محل تا زنداني سكونت محل فاصله چنانچه )ه

  .شد خواهد افزوده مرخصي مدت به وذهاب اياب براي روز چهار تا يك بين راه فاصله تناسب به

 مي  )باشند نمي مرخصي اعطاي شرايط واجد كه( محكوميني و متهمين غيرمترقبه حوادث بروز و اضطراري مواقع در -6

 كننده بازداشت مقام يا و قضايي حوزه رئيس يا حكم مجري قاضي موافقت و بندي طبقه شوراي تشخيص به بنا توانند

  ) ز.س.آ 220ماده ( .گردند اعزام مرخصي به الحفظ تحت صورت به روز در ساعت 12 مدت به حداكثر

به كساني كه جرايمي با عناوين آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها  221بر اساس ماده  : ي مرخصي مستثنيات اعطا -7

  .ذيل انجام داده اند مرخصي تعلق نمي گيرد

 عليه اقدام زني،جاسوسي، كيف طريق از ديگري مال ربودن آزار، به مقرون يا و مسلحانه سرقت جرائم محكومين  )الف

 اخالل اسيدپاشي، فحشاء، و فساد مراكز دائركردن عنف، به تجاوز يافته، سازمان و باندي جرائم آدمربائي، ،كشور امنيت

 .ها روانگردان و مخدر مواد عمده يا و مسلحانه قاچاق الكلي، مشروبات فروش و توزيع توليد، ورود، اقتصادي، نظام در

 .جرم همان ارتكاب به محكوميت سابقه سه داراي محكومين  )ب

 .مشهورند شرارت به كه كومينيمح  )ج

  .اعدام و قصاص به محكومين )د

  .ميباشد ممنوع نوروز ايام در سرقت جرائم محكومين به مرخصي اعطايهمچنين 

 ماده در مندرج امتيازات كسب صورت در اعدام و قصاص به محكومين جز به فوق ماده در مذكور محكومين 222در ماده 

در  .نمايند استفاده مرخصي از ميتوانند مربوط دادستان تائيد با خود محكوميت دتم ازيك دوم  تحمل از پس و 214

  . سال مي توانند از مرخصي استفاده نمايند 10صورتيكه محكوميت آنها حبس ابد باشد بعد از 

 خصيمر از برخورداري براي الزم شرايط واجد دليل هر به كه محكومي زندانيان«:   تبصره خاص به موارد باال -8

 نوبت يك از توانند مي محل دادستان موافقت و بندي طبقه شوراي پيشنهاد به خاص يا و اضطراري مواقع در نباشند

  ) ز.س.آ 224ماده ( » .شوند مند بهره مرخصي

 مدت جزء غيبت ايام غيبت، صورت در ليكن گرديده، محسوب آنان محكوميت مدت جزء زندانيان مرخصي مدت -9

 اول بار براي قانوني مجازات بر عالوه نمايد غيبت مرخصي اعطاي از پس زنداني چنانچه و گردد نمي احتساب محكوميت

 در و شد خواهد محروم مرخصي از محكوميت مدت پايان تا سوم نوبت براي و سال يك دوم بار براي و ماه 6 مدت به

 پايان تا شود زندان تحويل و دستگير أمورينم توسط و ننمايد مراجعت زندان به مرخصي پايان از پس زنداني كه صورتي

 بخش قضايي حوزه رئيس محل، دادستان تائيد به زنداني غيبتالبته اگر » .شد خواهد محروم مرخصي از محكوميت مدت

، از تنبيهات اين ماده معاف مي  شود داده تشخيص موجه بندي، طبقه شوراي يا و باشد مي دادستان وظايف دار عهده كه

  )ز.س.آ 225تبصره ذيل ماده . (شوند
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  زندانيان و ارسال مرسوالت مسائل مربوط به مالقات

  

به عنوان يك حق به رسميت شناخته شده امكان مالقات و نيز مكاتبه با بستگان و آشنايان  ،آيين نامه اجرايي 180در ماده 

 بر دارند حق وي همسر مادر و پدر همچنين و متهم يا محكوم فرزندان و خواهر برادر، مادر، پدر، زوجه، يا زوج. است

 كسب با درخواست صورت در محكوم دوستان و بستگان ساير و كنند مالقات محكوم با هفتگي هاي مالقات شرايط اساس

اين مالقات براي ). ز.س.آ 182ماده ( .داشته باشند مالقات توانند مي ناظر قاضي يا زندان يا موسسه رييس طرف از اجازه

انجام  و در موارد ضروري بدون حضور مامور ني كه حسن اخالق داشته باشند مي تواند حضوري و در حضور مامورمحكوما

 ساعت و روز نظر از زندان در عمومي مالقات برنامه. در غير اين صورت از پشت شيشه مالقات صورت خواهد گرفت. شود

اطالع رساني مي  هازندان  مديركل تصويب با و تهيه زندان رييس بوسيله محل هرشرايط  نياز و سال هاي فصل با متناسب

 بار يك اي هفته دستكم محكوم هر كه شود تنظيم اي گونه به بايد عمومي مالقات برنامه«  188ماده  2بر اساس تبصره  .شود

  ».نباشد دقيقه 20 از كمتر آن مدت و باشد داشته مالقات

 و كننده مالقات ميان باشد، كه هرگونه به وي نماينده يا زندان رييس جازها بدون مجاز اشياء و نامه كردن بدل و رد «

»  .بود خواهد مالقات دقيق اجراي و كامل انضباط انتظام، حفظ به ظفوم مالقات مأمور و است ممنوع كلي به محكوم

  )ز.س.آ 191ماده (

 رسمي وكيل والدين، فرزندان، و همسر عنوان به هنام دو هفته هر در تواند مي نباشد المالقات ممنوع كه محكومي يا متهم «

 موازين رعايت با كشور، رسمي هاي مقام عنوان به نامه يك ماه هر در و قضايي هاي مقام و دوستان بستگان، ديگر به يا و

 ممنوع ممحكو يا متهم «: در تبصره ذيل اين ماده آمده است ) ز.س.آ س198ماده (»  .دارد ارسال و نوشته قانوني و شرعي

 رسمي وكيل و خانواده به سرگشاده نامه لزوم صورت در كننده رسيدگي قضايي مقام يا دادستان اجازه با تواند مي المالقات

  » .دارد ارسال قضايي مقام تاييد از پس و نوشته

 و مجرب مأموران بين از كه محكومان هاي نامه ارسال مسئول بوسيله بايد متهم يا محكوم وارده و شده صادره هاي نامه«

 ارسال مقصد به مذكور قسمت مهر و امضاء از پس و شده مطالعه و بررسي دقيقاً مي شود انتخاب زندان موسسه اعتماد مورد

اگر امكان تباني يا گزارش . علت مطالعه اين نامه ها هرچه كه باشد كامال غير موجه به نظر مي رسد) ز.س.آ 200ماده (» .شود

و تعقيب و  گري كه جرم به حساب مي آيد در نامه وجود داشته باشد، بايد اصل را بر برائت گذاشتدروغ يا هر چيز دي

و حتي ممكن است موجب  فرد ، نقض حريم شخصي او يخواندن نامه خصوص. مجازات را به پس از وقوع جرم واگذار كرد
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ا خالف و ارسال آن را ممكن نمي داند به اين شرح مواردي كه درج آن در نامه ر) 201(قانون گذار در ماده بعد  .مفسده باشد

 و نظم خالف يا زندان يا موسسه هاي نامه آيين با مخالف يا انگيز مفسده آن هاي نوشته كه هايي نامه «: اعالم مي كند 

 تهديد ناسزا، و مستهجن و ركيك الفاظ متضمن يا شود اشخاص حرمت هتك موجب يا بوده حسنه اخالق و عمومي عفت

 قرار رسيدگي مورد پيش از كه هايي موضوع درباره مكرر و ناموجه هاي حال عرض همچنين و باشد افترا و تهمت يا و

 اساس بر نامه نويسنده و شده ضبط زندان يا موسسه رييس دستور به باشد مزاحمت منظور به صرفاً آنها ارسال و تهيه و گرفته

  ».گرفت خواهد قرار جزايي تعقيب حتت يا و انضباطي تنبيه نامه آيين اين مقررات

 و موسسه بازداشتگاه، امور از ديگر امر هر يا و خود حبس يا بازداشت اجراي نحوه از محكوم كه صورتي در« در اين بين 

 اعالم زندان رييس به مستقيم بطور سربسته اي نامه ضمن دليل ذكر با را خود شكايت تواند مي باشد داشته شكايت زندان

  )ز.س.آ 209ماده (» .دارد ارسال مربوط مراجع به را ها نامه قبيل اين است مكلف و رئيس زندان نمايد

  

  

 

  زندان انضباطي شوراي

  

  : اين شورا به منظور رسيدگي به تخلفات محكومان و متهمان و از افراد ذيل تشكيل شده است 

  .زندان رييس انتخاب با مددكار نفر يك و مربوط اندرزگاه رييس اطالعات، حفاظت بازپروري، قضايي، واحدهاي مسئوالن

  : تنبيه هاي انضباطي در نظر گرفته شده در آيين نامه اجرايي زندان ها به شرح ذيل مي باشد 

 .نوبت سه حداكثر مالقات از محروميت -1

 .ماه 3 تا مرخصي از محروميت  -2

 .روز بيست تا حداكثر مشروط آزادي و عفو پيشنهاد عدم  -3

  .روز بيست تا حداكثر نفره تك واحدهاي در نگهداري  -4

شوراي انضباطي صرفا يك سوم از مجازات هاي فوق را مي تواند مستقيما صادر كند براي بيش تر از يك سوم بايد قاضي 

عليق كند و در ماه ت 6همچنين شوراي انضباطي مي تواند اجراي اين تنبيهات را تا . ناظر زندان نيز موافقت خود را اعالم نمايد

 تخلف بر عالوه محكوم ارتكابي اعمال هرگاه. صورتيكه محكوم دوباره مبادرت به بي انضباطي كرد به مرحله اجرا در آورد

 به ناظر قاضي به مراتب نامه آيين در مندرج هاي تنبيه به محكوميت ضمن باشد، حقوقي يا جزايي وصف واجد انضباطي

  )ز.س.آ 178ماده ( .ددگر مي گزارش تصميم اتخاذ منظور
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  وظايف قاضي ناظر زندان

  

  بازپرورانه اهداف پيشبرد حيث از محكومان امور بر نظارت اعمال -1

 كيفر اعمال شيوه مورد در تصميم اتخاذ و محكوم شخصيت پرونده مالحظه بندي، طبقه شوراي در شركت -2

 جرم متضمن كه مواردي در مربوط، قضايي مراجع به انمتهم و محكومان يقانون و اي نامه آيين هاي تخلف اعالم  -3

 .باشند

 .بازداشتند يا كيفر تحمل حال در كه خارجي اتباع كنسولي و سياسي نمايندگان مالقات منظور به مجوز صدور  -4

 .نامه آيين مقرات و بازپرورانه هاي پيشرفت مالحظه با محكومان به مرخصي اعطاي  -5

 شهروندي حقوق از حمايت دفتر وسيله به آنان پرونده از اطالع كسب يا موقت بازداشت قرار تحت افراد پرونده مطالعه -6

   سازمان

 خود موكالن با حقوقي مشاوران و وكيالن مالقات منظور به قانوني مجوز صدور  -7

 اجراي نحوه از آمدهبر قانوني مشكالت حل منظور به متهمان و محكومان با پاسخ و پرسش هفتگي هاي جلسه برگزاري  -8

  .آنان حقوقي مشكالت به پاسخگويي و كيفرها
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