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یا جرم انجام شده به دالیلی ساقط می شود. دالیل این سقوط گاه در  مجرممجازات ها در برخورد با : چکیده

شخص بزهکار است مانند مرگ یا جنون وی ، گاه در شخصمجنی علیه یا زیان دیده از جرم است ، نظیر اعالم 

ردن رضایت و گذشت او از مجرم ، و زمانی در نفع اجتماعی و فردی قطع تمام یا قسمتی از مجازات  و یا دنبال نک

آن که عفو و بخشودگی مرور زمان نسخ قانون و توبه از آن جمله اند. در برخی موارد نیز سقوط مجازات به علت 

 شبهه و تردید در شرایط مسئولیت کیفری است که اعمال قاعده درا در زمره این موارد است

 .مجازات ، سقوط مجازات ، دالیل سقوط مجازاتکلمات کلیدی : 

 

 مقدمه. 1

و حقوق را کانون زندگی اجتماعی می داند و جامعه بدون قانون را جامعه ای دروغین تعبیر می کند. نظام و امنیت و بهبود روس  

جامعه به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر خائنین و متخلفین از قانون نیازمند است ، اسالم با برنامه های تربیتی و 

سویی و اصالح محیط سازنده از سوی دیگر، موجبات جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع اخالقی و عبادت و خودسازی از 

جنایات پیشگیری می کند به این معنی که اکثر افراد در جامعه ی اسالمی یا از تربیت واالی اسالم برخوردارند و یا دست کم تحت 

هند بود که آزادانه اصالح پذیر نیستند ، و می خواهند از هر فرصتی تاثیر محیط سالم قرار دارند، در عین حال باز هم عده ای خوا

سوء استفاده کرده دست به خیانت و تجاوز به حقوق دیگران بزنند برای مبارزه با چنین افرادی در جوامع مختلف، قوانین کیفری 

مرحوم دکتر رضا نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی  (252ص  1360؛  )الموسوی الخمینی )ره( تهیه و تدوین شده است.

خود در باب مجازات بیان داشته که ارائه تعریفی دقیق، جامع، و روان از مجازات با توجه به ساختارهای روانی،اجتماعی، اقتصادی و 

دیدگاه های مختلف متفکران چندان  سیاسی مجازات و تحول پذیری این ساختارها به دلیل تنوع جوامع و تعابیر و تفاسیر کیفر از

علی ایحال ( 349ص  1387)نوربها ؛  ساده نیست.به نظر می رسد که تجزیه و تحلیل کیفرها خود مبین تعریف آن ها نیز باشد.

عه مجازات ،عکس العملی است که اجتماع در برابر عمل مجرمانه به منظور مبارزه با جرم و جنایت و برقراری نظم و امنیت در جام

اجرای مجازات فایده ای  از خود بروز می دهد و به صورت رنج و سختی است که بر مجرم بار می شود. با این حال در برخی موارد 

مجنون بوده ، یا قانونی وضع شده که عمل او را مشمول هنگام ارتکاب جرم است آنجا که محکوم در نداشته یا امکان پذیر نیست 

اینکه قاعده درا درباره او قابلیت اجرا پیدا می کند،  یا  گذر زمان بر جرمی سبک و ناچیز گرد فراموشی  نسخ قانون قرار می دهد یا

زده و گذر لحظات ، خود عاملی است جهت مجازات مجرم. یا آنجا که محکوم علیه فوت نموده یا با گذشت شاکی از مجازات رهایی 

دد. یا آنجا که بر دیدگان محکوم اشک سرازیر شده و در صدد جبران مافات بوده و می یابد یا اینکه از موجبات عفو برخوردار می گر
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درهای رحمت الهی ،جهت توبه بر روی او باز است. همه ی این موارد از جهات سقوط مجازات هستند. که در این مقاله سعی شده 

ف ، و شرایط خاص هرکدام به تفکیک بیان تعری 1/2/1392است علل سقوط مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسالمی مصوب 

 شود.

 

   . تعریف مجازات2

) جعفری در لغت به معنای سزا ، پاداش و کیفر عمل است و در اصطالح مشقتی است که مقنن به مجرم تحمیل می کند. مجازات 

ص  1381و عمید ؛  577ص  1387( سقوط در لغت به معنی فرود آمدن و تنزل کردن آمده ) معین ؛ 615ص  1384لنگرودی ؛ 

 (  و مقصود از سقوط مجازات ،  تنزل و از بین رفتن مشقتی است که مقنن به مجرم تحمیل می کند 1213

 .علل سقوط مجازات3

در باب سقوط مجازات است. علی االصول مهمترین  1/2/92قانون مجازات اسالمی مصوب فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اولِ 

 عوامل سقوط مجازات عبارتند از

 عللی که ریشه در خود محکوم علیه دارد. مانند فوت متهم یا جنون او-1 

 عللی که به مجنی علیه برمی گردد. مانند گذشت شاکی یا مدعی خصوصی-2

 فردی و اجتماعی دارند. نظیر عفو ، مرور زمان ، نسخ قانون و توبهعللی که ریشه در نفع -3

 و در نهایت عللی که در نتیجه تردید در شرایط مسئولیت کیفری پدید می آید. مانند قاعده درا-4

 . علل شخصی مربوط به متهم3-1

 عللی که ریشه در شخص متهم داشته و عبارتند از  فوت متهم و جنون او

 وم علیه. فوت محک3-1-1

بدیهی است که با فوت محکوم علیه، حق  (1553ص  1381) عمید ؛  فوت به معنای در گذشتن، نیست گردیدن و مردن است

خواهد رفت زیرا اصل شخصی بودن مجازات اقتضاء دارد که با فوت محکوم علیه مجازات از بین برود ، از این رو نمی  مجازات از بین

علی هذا فوت محکوم علیه باعث (254ص  1393توان شخص دیگری را به جای محکوم علیه متوفی مجازات کرد. ) سلیمی ؛ 

ت، زیرا دیه به اجماع فقها دین است و با مرگ وی ساقط نمی شود و از سقوط مجازات های مقرر در قانون به استثنای دیات اس

 (235ص  1393؛  3و اردبیلی ج 181ص 1393. )مهابادی ؛ اموال متوفی استیفا خواهد شد

 . آثار فوت در خصوص مجازات متهم3-1-1-1

 رتیب :بسته به اینکه فوت متهم در چه زمانی حادث شود ، حکم نیز متفاوت خواهد بود بدین ت

اگر فوت متهم مقدم بر تعقیب امر جزایی باشد ، مانند موردی که قاتل پس از ارتکاب قتل خودکشی کند در این صورت ، نهاد -1

تعقیب باید دستور بایگانی اقدامات احتمالی انجام شده توسط ضابطین دادگستری را صادر کند زیرا نه قادر و نه مکلف به تعقیب 

 خواهد بود.

متهم در جریان تعقیب و رسیدگی به پرونده فوت کند،در صورتی که هنوز حکمی در مورد وی صادر نشده باشد، مرجع اگر -2

 تعقیب باید قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید و اگر قرار تامین کیفری صادر شده مکلف به فک آن است.

حکم صادر کرده باشد، حکم فاقد اعتبار است لذا دادگاه باید اگر متهم فوت کرده باشد و دادگاه بدون آگاهی از این موضوع ،  -3

 قرار موقوفی تعقیب صادر نماید. 

اگر محکوم پس از صدور حکم و قبل از مهلت تجدید نظر خواهی فوت کند،در صورتی که حکم مبنی بر برائت باشد ، رای قطعی -4

اما در صورتی که حکم غیر قطعی و مبنی بر محکومیت متهم  است و دادستان امکان اعتراض حق اعتراض از حکم مذکور را ندارد
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باشد، فوت متهم باعث از بین رفتن اثر حکم می شود و اگر  حکم فوق مبنی بر پرداخت جزای نقدی یا ضبط اموال باشد،امکان اخذ 

 ست.آن از وراث وجود ندارد چرا که حکم صادره دیگر مبنای قانونی ندارد و از درجه ی اعتبار ساقط ا

اگر فوت بعد از صدور حکم بدوی ، ولی موخر بر اعتراض محکوم علیه غایب و یا بعد از تقاضای رسیدگی پژوهشی و فرجامی -5

 اتفاق بیفتد ، دادگاه رسیدگی کننده موظف است قرار موقوفی تعقیب صادر و سقوط دعوای عمومی را اعالم نماید.

کم مزبور به مرحله ی اجرا گذاشته نمی شود.البته در اینجا باید به انواع اگر محکوم پس از صدور حکم قطعی فوت کند،ح-6

مجازات ها دقت نمود بر فرض مثال مجازات اعدام و جزای نقدی قاعدتا به علت عدم قابلیت اجرا در حق متهم جاری نخواهند شد 

 اما دیه به دالیلی که در مطالب پیشین ذکر کردیم قبل مطالبه خواهد بود. 

 آثار فوت در خصوص مدعی خصوصی.3-1-1-2

بنابر مقررات آیین دادرسی کیفری اسقاط حقوق عمومی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود بنابراین اگر تعقیب امر کیفری 

 دبه جهتی موقوف شود دادگاه کیفری با رعایت مقررات مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نمای

 متهم جنون . 3-1-2

و در اصطالح حالت فردی است که بر اثر  ( 707ص  1381)عمید ؛  است زائل گشتن و تباهی عقل معنیجنون در لغت به 

دکتر اسحاق ری، از روان  (153ص  1392؛  2)اردبیلی ج  آشفتگی روحی و روانی، قوه ی درک و شعور خود را از دست داده باشد.

بیان داشتند : روان پزشکی نو ،بی هیچ تردیی اثبات کرده که یک شخص ممکن است  1 پزشکان قرن نوزدهم در قضیه ی ناتن

قربانی وحشتناک ترین توهمات، یعنی اسیر انگیزش های کنترل ناشدنی گردد و در عین حال ،هنوز از دیگر جنبه ها ،رفتاری 

آمده است بر این اساس، هرگاه  2اسالمیقانون مجازات  قاعده ی کلی جنون در ( 233ص  1384) تبیت ؛  طبیعی داشته باشد.

مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه ی تمیز باشد،مجنون محسوب می شود و 

 مسئولیت کیفری ندارد.به حکم قانون ، جنون باید به حدی باشد که اراده و قوه ی تمییز فرد را سلب کند. 

 ع جنونانوا. 3-1-2-1

علم روان پزشکی امروزه نام های جدیدی بر آشفتگی های گوناگون روانی نام نهاده که هریک معرف حالت های خاصی از رفتارهای 

غیر عادی است. البته مهم نیست طبع و شکل جنون چگونه باشد، کافی است وحدت شخصیت متهم در زمان ارتکاب جرم متزلزل 

این ، در عرف روان پزشکان جنون معنی و وسیعی دارد که شامل هرگونه اختالل در قوه ی تمییز و و یا از هم پاشیده باشد. بنابر

از لحاظ  طبع ، جنون ممکن است به صورت ضعف قوای عقلی  خواه مادر زادی مانند نقیصه ی عقلی، کودنی، سفه  اراده می شود.

رس ، نمایان گردد، همچنین جنون ممکن است به حالتی از  و خواه عارضی و بر اثر بیماری مانند فلج عمومی،زوال عقل پیش

درآید. بنابراین منشاء  4و یا شیزوفرنی 3بیماری های روان پریشی یعنی نابسامانی کامل حیات و اختالل قوه ی شعور مانند پارانوئیا

ی باشد و یا جزئی . یعنی یا همه آن چه که جنون یا دیوانگی نامیده می شود متفاوت است. از لحاظ شکل، جنون ممکن است یا کل

                                                            
میالدی بود، درباره ی )دانیل ام .ناتن( که  1843ناتن ( در سال نمونه ای که به تثبیت قانون جنون در انگلستان  در بیش از یک قرن انجامید، دعوای )ام. 1 

وده است.در متهم به قتل )ادوارد دراموند( منشی نخست وزیر ،)سر رابرت پیل( شده بود، ادعای جنون شد. اختالفی نبود که هدف واقعی ناتن، خود)پیل(ب

ب محلی توری در زادگاهش ادینبرگ، در صدد کشتن وی بوده است. او بر این باور بود ، دفاع ناتن گفته شد که او گرفتار این توهم جنون آمیز بوده که حز

رهبر حزب، شخصا  حتی هنگامی که تالش کرده به فرانسه بگریزد، مورد تعقیب افراد توری با لباس راهبان مسیحی قرار داشته است.دانیل با این باور که پیل،

ت را با کشتن او پایان دهد.نظر پزشکانی که ناتن را آزمایش کرده بودند این بود که توهم، کامال واقعی بوده است.در مسئول بوده ،تصمیم گرفت این آزار و اذی

  ( 234ص  1384) تبیت ؛  نهایت با توجه به دالیل جنون، ناتن تبرئه شد.
 ماده ی 149  2
3 paranoia 
4 schizophrenia 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


  27-40، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

30 
 

ی جنبه های حیات آدمی را فراگیرد و یا بخش هایی از سازمان روانی انسان را دربرگیرد و بخش های دیگر آن از گزند بیماری 

و را که بیمار همواره می پندارد همه یا کسانی در صدد آزار او هستند و می خواهند ا 5مصون ماند. مانند جنون ستم و آزار بینی

بکشند.گاه این توهم چنان در ذهن او قوت می گیرد که به قتل دشمن خیالی دست می زند. در این شکل از جنون، بیمار هر چند 

با بدگمانی و بدبینی واقعیت را تاویل و تفسیر می کند، ولی درک نادرست از واقعیت ها هیچ گاه خللی به هوشیاری، کارآمدی و 

 ارد نمی کند.سایر شایستگی های بیمار و

همچنین جنون ممکن است دائمی یا ادواری باشد. در جنون دائمی، این حالت همواره با فرد همراه است اما در جنون ادواری گاه 

حالت دیوانگی دست می دهد و گاه حالت افاقه. همین که ثابت شود جرم در حال جنون ارتکاب یافته و سپس مجرم به حالت افاقه 

از میان اشکال مختلف جنون، قانون گذار در فصول دیگر قانون مجازات اسالمی)  .6ولیت کیفری نخواهد داشتبازگشته است، مسئ

مشهور است، بیمار گاه  7( فقط جنون ادواری را شناخته است. در این شکل از جنون که به بیماری شور افسردگی308و  178مواد 

زیاد از اندازه خوشحال و شاد است، گاه برعکس خاموش و اندوهگین گوشه ی عزلت می گزیند و  در این حال احیانا دست به 

خودکشی می زند. این دو حالت )جنون و افاقه( به تناوب و به فاصله های نامعین بر بیمار عارض می گردد.ولی به هر حال تشخیص 

 الی به جنون در زمان وقوع جرم ثابت بوده کاری است بس دشوار و مسئله ای است موضوعی.این که ابت

 شروط تحقق جنون . 3-1-2-2

 دو شرط برای تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی متصور است

 همزمان بودن جنون و لحظه ی ارتکاب جرم. 3-1-2-2-1

ن ارتکاب جرم را در صورتی که قوه ی تمییز را از فرد سلب کند رافع قانون مجازات اسالمی به صراحت، جنون در زما 149ماده ی 

مسئولیت کیفری دانسته است. پس جنون زمانی می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد که  اوال در حین ارتکاب جرم و همزمان با 

کند. با این دو شرط، متهم فاقد مسئولیت  آن باشد و نه قبل یا بعد از ارتکاب جرم. ثانیا جنون قوه ی تمییز و تشخیص فرد را زایل

کیفری بوده و قرار موقوفی تعقیب در حق وی صادر می گردد. جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان به موجب بند ث ماده 

حالت قانون مجازات اسالمی یکی از عوامل تخفیف مجازات تعزیری به حساب آورد. اما جنون پس از ارتکاب جرم را در چند  38ی

 می توان بررسی کرد: 

 جنون پس از وقوع جرم و پیش از صدور حکم قطعی.  3-1-2-2-1-1

 این قسم از جنون احکام خاص و مربوط به خود را دارد که در سه حالت قابل بررسی هستند

 در جرایم حق اللهی. 3-1-2-2-1-1-1

 متهم تا زمان افاقه به تاخییر می افتد در جرایمی که جنبه ی حق اللهی دارند مانند زنا، لواط و... تعقیب

 در جرایم حق الناسی. 3-1-2-2-1-1-2

در جرایمی که مجازات آن ها از نوع حق الناسی است مانند قصاص و دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون متهم مانع از تعقیب و 

 قانون مجازات اسالمی( 150ماده ی  1رسیدگی نیست)تبصره ی

 

                                                            
5 Folie de la persecution 

ولیت جنایتی نظیر قتل یا ضرب و جرح انجام دهد، جنایت مذکور خطای محض بوده و عاقله ی وی ضامن پرداخت دیه هستند.لیکن مسئگر مجنون ا -12

 مدنی مجنون پابرجاست، لذا هرگاه مجنون باعث ورود ضربه به سایرین شود ضامن است و باید از مال خود وی پرداخت شود.

 
7 Psychose maniac-depressive 
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 در جرایم تعزیری . 3-1-2-2-1-1-3 

 در این دسته از جرایم ، مجنون در بیمارستان روانی تا بهبودی کامل نگهداری می گردد

 جنون پس از صدور حکم قطعی یا در حین اجرای مجازات.3-1-2-2-1-2

مجنون در .در این حالت 9و خواه در جرایم تعزیری 8ه درجرایم حدیجنون در این حالت موجب سقوط مجازات نمی گردد خوا

به عقیده استاد فقید اما  بیمارستان روانی تا بهبودی کامل نگهداری شده و این ایام جزء محکومیت کیفری او محاسبه می گردد.

حقوق جزای کشورمان، دکتر رضا نوربها ، به دو دلیل اجرای مجازات در خصوص کسی که در حین اجرای مجازات مانند موردی که 

ر حال تحمل حبس،  جنون بروی عارض می گردد بی فایده است اول اینکه با حدوث جنون تقرب به محکوم به حبس بوده و د

هیچ کدام از اهداف مجازات ها امکان پذیر نیست و ثانیا جامعه نیز ازدیوانه انتظاری ندارد تا ادامه کیفر او را به عنوان تخطی از 

 مقررات اجتماعی بپذیرد.

 با جرممرتبط بودن جنون .3-1-2-2-2

یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید مشخص کنند این است که آیا جرم ارتکابی در نتیجه ی نابسامانی یا 

بیماری روانی فرد بوده است یا خیر.مثال گروهی از بیماران روانی تحت تاثیر اوهام  دیداری و شنیداری گاه می پندارند که کسی به 

 د که مرتکب عملی شود و گاهی احساس حضور فردی را در کنار خود دارند که درصدد اذیت و آزار آن هاست.آن ها دستور می ده

 علل شخصی مربوط به بزه دیده یا مجنی علیه . 3-2

جرایم  10تنها در جرایمی سبب موقوفی تعقیب است که قابل گذشت باشند. است و گذشت شاکی،  گذشت شاکیاین موردشامل 

 11قابل گذشت جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و اجرای مجازات در آن ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

در مقابل جرایم قابل گذشت،جرایم غیر قابل گذشت وجود دارد که جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع و 

در حقوق ما ،اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و چنانچه قابل گذشت بودن  12اجرای مجازات و توقف آن نقشی ندارد.

ولی  13جرمی در قانون تصریح نشده باشد ، غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

 ر نموده است.به صراحت جرایم قابل گذشت را ذک 104در هر صورت قانون مجازات اسالمی در ماده 

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت ،موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اعالم گذشت بعد از صدور حکم 

بنابراین اعالم گذشت در جرایم قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب  سقوط مجازات می  14قطعی اجرای مجازات است 

 وش ویژه ای الزم نیست اما گذشت باید دارای شرایط ذیل باشد : شود. برای اعالم گذشت لفظ خاص و ر

گذشت باید منجز باشد، به گذشت مشروط و معلق اصوال ترتیب اثر داده نمی شود مگر در صورتی که آن شرط یا معلق علیه -1

 تحقق یافته باشد

 .15پذیرفته نیستبه عبارتی برگشتن از گذشت در حقوق کیفری ایران عدول از گذشت مسموع نیست، -2

                                                            
 تبصره ماده 1 ماده 150 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 8
 ماده 291 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 9

در جرایم تعزیری درجه شش و هفت و هشت با گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت ، مقام قضایی می تواند با رعایت شرایط قانونی پس از اخذ  10

(همین قانون نیز رجوع شود 13به ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  82موافقت متهم ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید.) ماده   
 تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 11
 تبصره 2 ماده 100 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 12
 ماده 103 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 13
 ماده 100 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 14
 ماده 101 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 15
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گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم -3

  16تحقق شرط یا معلق علیه است.در این صورت محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود

ه متضررین از جرم متعدد باشند شروع به تعقیب جزایی با شکایت در پایان بحث مربوط به گذشت شاکی باید توجه داشت که هرگا

هر کدام از آن ها خواهد بود لیکن موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده 

ضمنا گذشت حق بزه دیده است و با فوت او به ورثه اش منتقل می گردد و در صورت گذشت همه ی آن ها حسب مورد  17اند.

الزم به ذکر است که مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های  18تعقیب،رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می شود. 

کتاب دوم)حدود( و سوم)قصاص(ذکر شده است و گذشت شاکی در قصاص نفس و عفو، حد قذف و حد سرقت همان است که در 

 سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

 عللی که ریشه در نفع فردی و اجتماعی دارند. 3-3

 عفو. 3-3-1

ه به به عفو عفو وسیله ای است برای اسقاط تعقیب دعوا و یا متوقف ساختن اجرای حکم.اعطای عفو بر حسب مرجع اعالم کنند 

 (370ص  1389)گلدوزیان ؛   عمومی یا عفو خصوصی یا خاص قابل تقسیم است.

 19. عفو خصوصی3-3-1-1

به پیشنهاد قوه قضاییه و با موافقت مقام رهبری صورت می گیرد بخشودگی یا عفو خصوصی که از شخص معین نشات می گیرد ، 

 یا به مجازات خفیف تری تبدیل می شود. که به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات بخشیده شده

 گستره ی عفو خصوصی. 3-3-1-1-1

عفو خصوصی شامل مجازات های تعزیری است و مجازات های قصاص، دیه و جبران ضرر و زیان دیده از شمول عفو مستثنی -1

جرم با اقرار متهم محتمل است هستند.مجازات های حدی نظیر زنا و لواط و..  نیز در موارد خاص و به شرط توبه پس از اثبات 

 مشمول عفو شوند.

تمام مجازات ها اعم از اصلی، تکمیلی و تبعی که از دادگاه های عمومی و انقالب و دادگاه های ویژه ی روحانیت و عفو خصوصی -2

 ( 266و  265ص  1393؛  3را شامل می شود )اردبیلی ، جلد نظامی صادر شده اند 

قدامات تامینی تربیتی یا درمانی مثل نگهداری اطفال بزهکار در کانون اصالح و تربیت را شامل نمی عفو خصوصی آن دسته از ا-3

 شود.

 عفو خصوصی شامل مجازات های انتظامی و جریمه های مالیاتی نیست-4

 شرایط اعطای عفو خصوصی. 3-3-1-1-2

 اعطای عفو خصوصی فقط پس از صدور حکم محکومیت قطعی و طی مراحل تجدید نظر خواهی امکان پذیر است -1

اشاره شده مع الوصف امکان اعمال عفو خصوصی  "عفو یا تخفیف مجازات محکومان"قانون مجازات اسالمی به  96در ماده ی  -2

به عبارتی دیگر عفو خصوصی مختص موردی است که حکم  شت.در مورد متهمان و قبل از صدور حکم محکومیت وجود نخواهد دا

 ( 453ص  1384قطعی محکومیت صادر شده باشد  )جعفری لنگرودی ؛ 

  قابل عفو نخواهند بود زیرا الزم االجرا نبوده و در صورت اعتراض محکوم علیه از احتمال نقض برخوردار خواهند بود. احکام غیابی-3

                                                            
 تبصره 1 ماده 101 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 16
 ماده 102 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 17
 تبصره  ماده 102 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 18

 
 به بند 11 ال 110قانون اساسی و ماده 96 انون مجازات اسالمی رجوع شود 19
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 نخواهد بودو اعطای آن به فرد به معنای اعطای آن به شرکا و معاونین جرم  محدود بوده به شخص محکومعفو خصوصی  -4

 افرادی که حق درخواست بخشودگی یا عفو دارند. 3-3-1-1-3

 برابر مقررات قانونی افراد زیر می توانند درخواست عفو را پیشنهاد نمایند

 محکوم علیه-1

 علیهپدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم -2

 رئیس زندان مربوطه-3

 رئیس دادگستری مربوطه-4

 قاضی ناظر زندان مربوطه-5

 20دادستان مربوطه-6

 موارد ممنوعیت صدور عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات. 3-3-1-1-4

 موارد مربوط به حق الناس-1

 قاچاقچیان حرفه ای-2

 سرقت مسلحانه-3

 تجاوز و زنای به عنف-4

 محاربه ، قاچاق سالح و مهمات ، اختالس ، ارتشاء و آدم رباییجرایمی چون جاسوسی، -5

محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی، اعدام ، رجم مانند زنای محصنه و لواط ، مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود -6

 21عادل اثبات شده باشد.

 آثار عفو خصوصی. 3-3-1-1-5

صورت کلی یا جزئی است. در جرایمی که محکومیت اعدام را در پی دارند، عفو ، عفو خصوصی باعث توقف اجرای مجازات به  -1

 مجازات اصلی را ساقط و آن را تبدیل به مجازات از نوع خفیف تر می نماید.

در محکومیت های حدی که پس از توبه، از ولی امر تقاضای عفو محکوم علیه می شود، با اعطای عفو ، مجازات حدی ساقط می -2

 چیزی جایگزین نمی گردد. شود و

ه کیفری و محکومیت با تمام آثاری که بر آن بار می شود در شناسنام نداشته محکومیت کیفریتاثیری در عفو خصوصی  -3

محکوم علیه باقی می ماند. همچنین عفو خصوصی مانع اجرای مقررات تکرار جرم در حق محکوم نبوده و سابقه برای تحقق تکرار 

 (453ص  1384باقی است )جعفری لنگرودی ؛  جرم به قوت خود

نداشته و ضرر و زیان ناشی از جرم اشخاص حقیقی یا حقوقی باید تاثیری در حق زیان دیدگان از جرم  هیچ  عفو خصوصی -4

 (. 352ص 1392جبران گردد ) آقایی جنت مکان ؛ 

 

 مناسبات عفو و بخشودگی. 3-3-1-1-6

 های ذیل تشکیل می گرددکمیسیون عفو و بخشودگی به مناسبت 

 مبعث حضرت رسول اکرم)ص(-1

 والدت حضرت رسول اکرم)ص(-2

                                                            
 ماده 6 آیین نامه کمیسیون عفو مصوب 1387/9/12 20
 ماده 26 آیین نامه کمیسیون عفو مصوب 1387/9/12 21
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 والدت امام علی)ع(-3

 والدت حضرت فاطمه زهرا )س( ویژه عفو محکومین نسوان -4

 والدت امام حسین)ع(-5

 والدت حضرت قائم )عج(-6

 عید سعید فطر-7

 عید سعید قربان-8

 عید سعید غدیر-9

 بهمن(22انقالب اسالمی)سالروز پیروزی -11

 عید نوروز)اول فروردین(-12

 22فروردین( 12سالروز جمهوری اسالمی ایران)-31

 . عفو عمومی3-3-1-2

شود و تعقیب و دادرسی را موقوف در صورت صدور حکم به موجب قانون در جرایم مستوجب تعزیر اعطا می  عفوی است که

به عبارتی عفو عمومی اصوال توسط مقنن وضع و در  23کومیت را زائل می گرداند محکومیت اجرای مجازات را نیز موقوف و آثار مح

 ( 254ص  1393مورد کلیه افراد صرفنظر از مشخصات و روحیات افراد ، اجرا می شود ) سلیمی ؛ 

 شرایط اعطای عفو عمومی. 3-3-1-2-1

مشترکی را استنتاج نمود که کم و بیش بدون تغییر عفو عمومی در هر صورت مقررات خاص خود را دارد ولی می توان قواعد 

 مهمی مورد توجه قرار گیرد

قوانین عفو عمومی از قوانین استثنایی هستند. معموال در موقع بروز انقالب ها ی سیاسی و بحران های اجتماعی که با مشارکت -1

ال منقول و غیر منقول و جرایم علیه امنیت عده ی زیادی از مردم برای نیل به مقاصد مشترک، جرایمی مهم چون تخریب امو

ارتکاب می شود،عکس العمل دولت حاکم شدید است.پس از خاتمه ی بحران و انصراف از تعقیب ،برای رفع اثر از مجازات های 

ص  1389. ) گلدوزیان ؛ شدد و سنگین، با  تصویب قانون عفو عمومی و مرتکبین جرایم عمومی را مورد عفو عمومی قرار می دهند

371 ) 

قانون عفو عمومی گاهی ساده و بدون قید و شرط است . ولی در مواردی هم شمول آن به ذینفع مشروط به انجام امری -2

است.مثال برگرداندن سرمایه به کشور در مورد جرایم مربوط به مبادالت ارزی می تواند شرط استفاده از عفو عمومی باشد.همچنین 

 رای محکومیت های مالی،غالبا شرط استفاده از عفو می باشد.پرداخت قبلی جزای نقدی ب

عفو عمومی می تواند با توجه به ویژگی های شخصی و قومی و محلی و ملیت افراد اعالم شود. مثال در شهر یا استانی که به -3

دد فرصت مناسب و تکرار انگیزه های قومی شورش کرده اند،اعالم عفو می تواند حس کینه و انتقام جویی شورشیان را که درص

 عملیات خود باشند تخفیف و تسکین دهد.

) اردبیلی ،  عفو عمومی شامل جرایم ارتکابی قبل از تصویب قانون می گردد و قانونا جرایم احتمالی آینده را شامل نمی شود. -4

 ( 277ص  1393؛  3ج

 

 

                                                            
 ماده 23 آیین نامه کمیسیون عفو مصوب 1387/9/12 22
 ماده 97 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 23

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


  27-40، ص 1395،  اردیبهشت 1، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

 

35 
 

 تاثیر عفو عمومی. 3-3-1-2-2

. این آثار از قواعد آمره بوده ،لذا افراد نمی توانند از قبول نسبت به عفو خصوصی می باشدعفو عمومی واجد آثار به مراتب بسیاری 

 آن سرباز زنند.این آثار به قرار ذیل اند:

 از محکومیت قطعی موجب سقوط دعوای عمومی خواهد شد. قبلعفو عمومی  -1

 : زیر نیز هست و دارای آثارشده ائل زمحکومیت  ،از محکومیت قطعی بعدعفو عمومی با  -2

 (183ص 1393حذف سابقه کیفری از سجل کیفری فرد )مهابادی ؛ . 2-1

و عدم رعایت مقررات تکرار جرم در صورت  به استثنای اقدامات تامینی زوال کلیه ی مجازات ها اعم از اصلی،تکمیلی و تبعی. 2-2

 (372ص  1389ارتکاب جرم جدید ) گلدوزیان ؛ 

 مجازات در صورت اجرا و موقوف ماندن آثار تبعی آنمتوقف کردن اجرای . 2-3

، . در صورتی که تعقیب متهمین آغاز نشده باشد ، دیگر تعقیب منتفی شده و در صورتی که تعقیب متهمین در جریان باشد 2-4

 (372ص همان قرار منع تعقیب باید صادر شود ) 

خسارت مذکور قابل مطالبه خواهد بود. بنابراین عفو عمومی باعث  در صورتی که از اعمال ارتکابی خسارتی وارد شده باشد،. 2-5

 24سقوط دیه نخواهد شد و دیه تنها با گذشت مجنی علیه و یا اولیا دم ساقط می شود.

 . مرور زمان3-3-2

مرور این اساس ( بر 375اصلی است که طبق آن ، سپری شدن مهلتی ممکن است موجب آثار حقوقی گردد ) همان ص مرور زمان 

 زمان شامل مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت و مرور زمان اجرای مجازات می گردد.

 مرور زمان تعقیب. 3-3-2-1

مرور زمان ،در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از 

 25قی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشدتاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقی

 جرایم تعزیری درجه ی یک تا سه ، با انقضای پانزده سال-الف

 جرایم تعزیری درجه ی چهار ، با انقضای ده سال -ب

 جرایم تعزیری درجه ی پنج، با انقضای هفت سال -پ

 جرایم تعزیری درجه ی شش، با انقضای پنج سال -ت

 جرایم تعزیری درجه ی هفت و هشت ، با انقضای سه سال -ث

در هریک از جرایم فوق اگر مدت زمان های مزبور از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی بگذرد و در این میان هیچ اقدام 

محاکمه را از دست می تعقیبی انجام نشود یا منتهی به صدور حکم نشود، جرم مزبور مشمول مرور زمان شده و قابلیت تعقیب و 

 مبداء مرور زمان تعقیب به قرار ذیل است: 26دهد.

مرور زمان در جرایم به عادت از تاریخ ارتکاب آخرین عملی که برای تحقق جرم ضروری است محاسبه می شود.جرم وقتی به  -1

 639عادت است که عمل حداقل دو بار انجام شود مانند تشویق مردم به فساد یا فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن موضوع ماده ی 

 قانون تعزیرات 

                                                            
 ماده 97 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 24
 ماده 105 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 25

اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه ی قانونی از قبیل احضار،جلب،بازجویی،استماع اظهارات شهود و  26

قانون مجازات اسالمی( 105ماده ی  1مطلعان،تحقیقات یا معاینه ی محلی و نیابت قضایی انجام می دهند)تبصره ی  
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.جرم مستمر فعل یا ترک فعلی است که در طول زمان ادامه ز تاریخی است که استمرار قطع گردد یم مستمر،امرور زمان در جرا-2

داشته و مرتکب قصد ادامه ی آن را دارد. در جرم تصرف عدوانی ملک غیر،ابتدای مرور زمان از لحظه ای شروع می شود که 

 فانه ی خود را از آن ملک منتفی می سازد.متصرف عدوان به اراده ی خود یا به هر علتی، سلطه ی متصر

در جرم مرکب، عنصر مادی تشکیل دهنده ی آن از ترکیب چند عمل به وجود می آید که هر یک به تنهایی جرم نبوده بلکه -3

 مجموع آن اعمال،عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد مانند کالهبرداری که عنصر مادی جرم مستلزم ارتکاب اعمال زیر است:

 توسل به وسایل متقلبانه-والا

 و امثال آن ها  27تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و حوالجات یا قبوض و مفاصا حساب-ثانیا

 بردن و خوردن اموال دیگری-ثالثا

تحقق جرم مستلزم تحقق تمامی عملیات مجرمانه است و لذا مرور زمان جرم مرکب از تاریخ تحقق علت تامه جرم که در مصداق 

 داری بردن و یا خوردن مال است شروع می شود.کالهبر

) همان ؛  در جرائم آنی شروع مرور زمان، همان لحظه ی وقوع آن است که عنصر مادی آن ها به طور سریع تحقق می یابد.-4

 (385و  384و  383صص 

مرور زمان نیستند.چرا که  مرور زمان تعقیب صرفا در جرایم تعزیری مجری است و جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیات مشمول-5

وقتی جنایت های جانگدازی که خاطره ی آن ها تا دیر زمان در اذهان مردمان باقی است به اثبات رسید، سزاوار نیست با فرار 

بزهکار و گریز از کیفر مشمول مرور زمان شود. ولی جرایم کوچک و از یاد رفته باید با مرور زمان، به سرنوشت نامعلومی که در 

تظار متهم است پایان دهد. زیرا هاله ی تردیدی که رفته رفته پیرامون جرم می افتد، ارزش عبرت انگیز کیفری را که به اجرا ان

 (61ص  1389) بکاریا ؛  درنیامده می زداید و به مجرم امکان بهتر شدن را می بخشد.

 مرور زمان شکایت. 3-3-2-2

قابل گذشت ، هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطالع از وقوع جرم، شکایت برابر مقررات قانونی ، در جرایم تعزیری 

نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود، مگر اینکه تحت سلطه ی متهم بوده  یا به دلیلی خارج از اختیار ، قادر به شکایت 

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت مزبور فوت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. 

کند و دلیلی بر صرف نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد،هر یک از ورثه ی وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات، حق شکایت 

ی وی در  در غیر مواردی که شاکی تحت سلطه ی متهم قرار داشته باشد، رسیدگی به جرم مورد شکایت شاکی یا ورثه  28دارد.

 29قانون مجازات اسالمی، مشمول مرور زمان نشده باشد،امکان پذیر است. 105صورتی که مطابق ماده ی 

 مرور زمان اجرای مجازات. 3-3-2-3

چنانچه مجرم محکوم شده اما محکومیت کیفری وی به موقع اجرا درنیامده باشد تنها از مجازات معاف شده اما محکومیت کیفری 

 مرور زمان ، اجرای احکام تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار ذیل است:  د شداو زائل نخواه

 جرایم تعزیری درجه ی یک تا سه ، با انقضای بیست سال-الف

 جرایم تعزیری درجه ی چهار ، با انقضای پانزده سال -ب

 جرایم تعزیری درجه ی پنج، با انقضای ده سال -پ

 تعزیری درجه ی شش، با انقضای هفت سال جرایم -ت

                                                            
 سند تصفیه حساب بدهی 27
 ماده 106 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 28
 تبصره ماده 106 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 29
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 30جرایم تعزیری درجه ی هفت و هشت ، با انقضای پنج سال -ث

اگر اجرای تمام یا بقیه ی مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع 

درباره ی اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های  مرور زمان اجرای احکام خارج از کشور31محاسبه می شود. 

اگر اجرای مجازات شروع شود و به هر علت قطع شود،تاریخ شروع مرور زمان ،تاریخ قطع  32قانونی،مشمول مقررات این ماده است.

است. مگر اینکه اجرای مجازات اجرای مجازات است و اگر بیش از یک بار قطع شود ، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آن 

 33نمی شود. اعمال بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان

 جرایمی که به هیچ عنوان مشمول مرور زمان تعقیب ،صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند عبارتند از :

 34جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور -1

 قانون مجازات اسالمی  36مل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ی ماده ی جرایم اقتصادی شا-2

  35جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر-3

 در باب مرور زمان باید به موارد زیر توجه داشت :

 هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از-1

 36محکومیت ها ،نسبت به دیگر محکومیت ها قاطع مرور زمان است

در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبداء مرور زمان ،تاریخ -2

 37لغو قرار یا حکم است 

م اعم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند،اعمال می شود قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه ی شرکا و معاونان جر-3

هرچند تعقیب فقط درباره ی یکی از آن ها شروع شده باشد.همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم 

 .38قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است

از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند  موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع-4

 39دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

 نسخ قانون. 3-3-3

 نسخ قانون عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون به وسیله ی قانون دیگر، قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ می نامند.

به عبارت دیگر نسخ قانون عبارت است از اینکه قانونگذار با وضع قانون جدید قانون سابق را ( 713ص  1384) جعفری لنگرودی ؛ 

قانون مجازات اسالمی آثار نسخ قوانین  99نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. ماده ی  از اعتبار بیاندازد.

داند. مطابق ماده ی فوق ،اگر قبل از صدور حکم قطعی ،قانون سابق نسخ  این قانون می 10کیفری را به شرح مندرج در ماده ی 

                                                            
 ماده 107 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 30
 تبصره 1 ماده 107 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 31
  تبصره 2 ماده 107 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 32
 ماده 108 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 33
 موضوع مواد 498 الی 512 قانون تعزیرات 34
 ماده 109 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 35
 ماده 110 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 36
 ماده 111 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 37
 ماده 112 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 38
 ماده 113 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 39
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شود قابلیت تعقیب کیفری متهم از بین خواهد رفت و اگر بعد از صدور حکم قطعی قانون سابق نسخ شود به اشکال زیر باعث 

 سقوط مجازات می شود.

 قع اجرا در نخواهد آمداگر حکم قطعی صادر شده باشد، اما اجرا نشده باشد،مجازات به مو-1

 اگر حکم قطعی صادر شده باشد و در جریان اجرا باشد، اجرای مجازات متوقف می شود و اثری بر آن بار نخواهد شد -2

  اگر حکم قطعی صادر گردیده و به اجرا درآمده باشد،آثار محکومیت زائل خواهد شد -3

مجازات جرمی را لغو و یا ماده  محدود به مواردی نیست که قانون جدید به روشنی ،که موقوف شدن تعقیبالبته باید توجه داشت 

زایی جدید و نسخ قانون سابق، جرمی را که در مجموعه سابق وجود جقانونی آن را نسخ نماید. اگر قانونگذار با وضع مجموعه قانون 

تلقی نمود. در مقابل ، نباید تغییر شماره یک ماده  یا تغییر آن را باید حذف شده داشت ، در قانون جدید نیاورد، آن جرم و مجازات 

عبارات متن قانون را که در قلمرو شمول آن نسبت به عمل متهم بی اثر باشد ، نسخ به شمار آورد. بنابراین اگر با تصویب مجموعه 

ر ، ولی با همان محتوا در قانون جدید یگجدید قانون جزا ، ماده منطبق با قانون سابق حذف و ماده دیگری با عبارت و شماره ای د

آورده شود ، مجازات آن جرم حذف نشده است همچنین می توان گفت که حتی اگر قانون جدیدی هم وضع نگردد ، اما به شکل 

مدت دیگری اعتبار قانون پیشین سلب گردد ، متهم از وضعیت پدید آمده بهره مند می شود. بنابراین، اگر قانون از ابتدا برای 

معینی به اجرا درآمده باشد، پس از انقضای این مدت، دیگر عمل موضوعِ قانون، جرم محسوب نمی گردد و متهم پس از پایان مدت 

اعتبار  قانون و عدم تمدید آن یا عدم تصویب قانون جدید، از تعقیب رهایی می یابد ، زیرا مبنا و منطق اثر نمودن قانون مساعدتر 

  نیز وجود دارد. در گذشته، در اینجا

 توبه ی مجرم. 3-3-4

توبه شعبه ای است از فضل عظیم الهی و دری است از رحمت رحیمی خداوندی که بر روی بندگان خود باز فرموده است ، خدا از 

آب برسد. توبه بنده اش بیشتر از آن شادمان می گردد که نازایی فرزند آورد،  و گم کرده ای گم شده اش را بیابد، و تشنه ای به 

در نظام کیفری ما  توبه پذیرفته شده و در خصوص جرایم حدی و است که براین اساس ( 419ص  1384)کرمی فریدونی ؛ 

دست کشیدن از گناه و بازگشتن به راه حق را توبه گویند . فردی را که از گناه ارتکابی تعزیری قواعد متفاوتی بر آن بار شده است. 

ندامت کند تائب یا توبه کار گویند.باید توجه داشت که صرف ادعای مرتکب به اینکه از عمل ارتکابی نادم پشیمان شده و اظهار 

است و درصدد اصالح خود  می باشد کفایت نکرده و این ادعا باید احراز شود. توبه مرتکب باید حقیقی باشد و حقیقت توبه 

و مقررات راجع به توبه،ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است،  پشیمانی از گناه است. در صورتی که پس از اعمال قواعد

سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می شود.در این خصوص اگر مجازات از نوع تعزیر باشد،حداکثر 

 40تعزیر برای مرتکب لحاظ می شود.

 توبه در جرایم موجب حد. 3-3-4-1

 اثبات جرم باشد یا بعد از آن قواعد متفاوتی حاکم خواهد بودحد بر حسب اینکه توبه قبل از در جرایم مستوجب 

براین اساس توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط  از اثبات جرم، به استثنای قذف و محاربه موجب سقوط حد است قبلتوبه -1

 41بر او موجب سقوط حد است

 از اثبات جرم،باید به مطالب پسین توجه داشت پسدر خصوص توبه -2

به استثنای قذف، در صورتی که با اقرار ثابت شده باشند، در صورتی که مرتکب توبه ،  در کلیه ی جرایم موجب حد -2-1

 42نماید،حتی پس از اثبات جرم نیز،دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه ی قضاییه از مقام رهبری تقاضا نماید

                                                            
 ماده 117 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 40
 تبصره 1 ماده 114 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 41
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در جرایم حدی چون زنا و لواط، در صورتی که جرم به عنف، اکراه یا اغفال بزه دیده صورت گرفته باشد،مرتکب در صورت -2-2

 43توبه و سقوط مجازات  به حبس یا شالق تعزیری درجه ی شش یا هردو ی آن ها محکوم می شود.

 44د ، حق اعتراض به مرجع تجدید نظر را دارددر صورتی که دادستان با تخفیف مجازات یا سقوط آن مخالف باش-2-3

 45مشمول قواعد راجع به توبه نمی شوند.  کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در موردشان اعمال می شود،-2-4

 موجب سقوط حد نیست مطلقاتوبه در قذف -3

 از دستگیری یا تسلط بر وی، موجب سقوط حد است پیشتوبه محارب -4

 نخواهد بود.از دستگیری و قبل از اثبات جرم،موجب سقوط حد  پستوبه محارب -5

 توبه در جرایم مستوجب قصاص و دیه. 3-3-4-2

بنابراین کسی که محکوم به قصاص یا دیه شده باشد نمی تواند با  46توبه در جرایم مستوجب قصاص و دیه موجب اسقاط نیست،

 توبه قصاص یا دیه را از خود ساقط نماید

 توبه در جرایم مستوجب تعزیر. 3-4-3-3

موجبی برای سقوط فقط در جرایم درجه شش و هفت و هشت به شرطی که ندامت و اصالح متهم برای قاضی محرز گردد توبه 

مجازات خواهد بود. علی ایحال در جرایم درجه یک تا پنج توبه تاثیری در سقوط مجازات نداشته و قاضی تنها می تواند مقررات 

  48بر این اساس توبه در جرایم تعزیری دارای دو اثر مهم سقوط و تخفیف مجازات خواهد بود. 47مال نماید.تخفیف را اع

 عللی که در نتیجه تردید در شرایط مسئولیت کیفری پدید می آید. 3-4

دراء در لغت به معنای دور کردن ، رد کردن و دفع کردن آمده است و همچنین در قرآن به  در زمره این عوامل است. قاعده دراء

قانون مجازت اسالمی قاعده ی کلی  120مطابق ماده ی  ( 71ص  1386معنای دفع عذاب و سقوط مجازات آمده ) محقق داماد ؛ 

یط مسئولیت کیفری مورد شُبهه یا تردید قرار گیرد و براین است که چنانچه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرا

دلیلی نیز بر نفی آن پیدا نشود،جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود در جرایم موجب حد به استثنای محاربه،افساد فی االرض 

به   49نمی شود.،سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل،حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت 

و سقوط مجازات ، اگر عمل ارتکابی به عنوان جرم دیگری قابل مجازات باشد ، طور کلی می توان گفت که پس از حصول شبهه 

 (77مرتکب به مجازات همان جرم محکوم شده و گرنه مرتکب آزاد می شود ) همان ؛ ص 
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جهت مطالعه بیشتر در خصوص آثار توبه در مجازات های تعزیری رجوع شود به  .پیرانی ، محمد و صارمی فر ، صادق و شیخی ، سعید ؛ 1394، جایگاه  48

6الی  1صص  نهاد تربیتی توبه در مجازات های تعزیری ، اولین همایش ملی علوم انسانی اسالمی  
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 . نتیجه گیری4

قانون مجازات اسالمی به این موضوع  فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اولِسقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری است که 

. بر این اساس   مقصود از سقوط مجازات ، تنزل و از بین رفتن مشقتی است که مقنن به مجرم تحمیل می کنداختصاص یافته است 

 : وداز این پژوهش نتایج زیر حاصل می ش

 مرگ محکوم علیه سقوط کامل مجازات را در پی دارد به استثنای دیه  که با مرگ ساقط نمی شود.-1

جنون سقوط ناقص کیفر را به همراه دارد. البته حق است بر جنونی که در حین تحمل مجازات بر محکوم عارض می شود -2

 مجازات متهم به کلی ساقط گردد.

 فقط در جرایم قابل گذشت موجب سقوط مجازات می گرددگذشت شاکی یا مدعی خصوصی -3

 عفو و مرور زمان با رعایت شرایط قانونی موجب سقوط کامل مجازات است.-4

 نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را  موقوف می کند-5

شد. به عبارتی توبه همواره توبه بسته به اینکه در چه جرمی و در چه مقطعی صورت بگیرد از موجبات سقوط مجازات می تواند با-6

 موجب سقوط مجازات گردد.می تواند فقط در برخی موارد از موارد سقوط مجازات نیست بلکه 

 می تواند از موارد سقوط مجازات باشدمحاربه،افساد فی االرض ،سرقت و قذف شبهه بجز برخی موارد خاص مانند -7

 

 . منابع5
 ، چاپ بیست و نهم ، نشر میزان.مومی جلد دوم حقوق جزای ع، 1392.اردبیلی، محمد علی ؛ 1

 ، چاپ دوم ، نشر میزان.حقوق جزای عمومی جلد سوم ،  1393.اردبیلی ؛ محمد علی ؛ 2

، ترجمه ی عبدالکریم بی آزار شیرازی، چاپ شرکت رساله ی نوین مسائل سیاسی و حقوقی،   1360.الموسوی الخمینی )ره(، امام سید روح اهلل ؛ 3 

 افست.

 ، چاپ سوم ، انتشارات جنگل )جاودانه(حقوق کیفری عمومی جلد دوم، 1392. آقایی جنت مکان ، حسین؛  4

 12/9/1387؛ آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی .5

 ، ترجمه : دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ ششم ، نشر میزان.رساله ی جرایم و مجازات ها  ، 1389.بکاریا ، سزار ؛6

، اولین همایش ملی علوم انسانی جایگاه نهاد تربیتی توبه در مجازات های تعزیری ، 1394حمد و صارمی فر ، صادق و شیخی ، سعید ؛ .پیرانی ، م7

 اسالمی. 

 ، چاپ پانزدهم،  انتشارات گنج دانش.ترمینولوژی حقوق ،  1384.جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر ؛ 8

 ، چاپ پنجم ، انتشارات جنگل )جاودانه(.یی عمومیچکیده حقوق جزا، 1393سلیمی ، صادق ؛ 

 ، چاپ بیست و سوم ، موسسه انتشارات امیر کبیر.دو جلدی -فرهنگ فارسی عمید، 1381. عمید ، حسن ؛ 9

 .1392مصوب قانون آیین دادرسی کیفری .10

 .1392مصوب قانون مجازات اسالمی . 11

 ، چاپ اول ،  انتشارات حلم.پیامبر) برگردانی تازه از نهج الفصاحه( پرتویی از پیام،  1384.کرمی فریدونی ، علی ؛ 12

 ، چاپ نوزدهم ، نشر میزان. 1-2-3بایسته های حقوق جزای عمومی ،  1389.گلدوزیان ، دکتر ایرج ؛ 13

 ، چاپ هشتم ، مرکز نشر علوم اسالمی.قواعد فقه بخش جزایی ، 1386.محقق داماد ، مصطفی؛  14

 ، چاپ یازدهم ، انتشارات سرایش.فرهنگ فارسی یک جلدی  ،1387؛ .معین ، محمد15

 ، چاپ اول ، انتشارات دور اندیشان.آیین دادرسی کیفری کاربردی  ، 1393.مهابادی ، علی اصغر ؛ 16

 ، چاپ بیست و یکم ، انتشارات گنج دانش.زمینه حقوق جزای عمومی ، 1387.نوربها ، رضا ؛ 17
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