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 ایران  کیفری  حقوق در  زمان مرور قاعده اعمال   از  خارج جرایممصادیق  بررسی

 

 2یریاحمد رضا تحر ، 1علی رضا تحریری

 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  1

 ال دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شم  ، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی 2

 

 چکیده 

 1392مصوب    یقانون مجازات اسالم  کنیبوده است ل  کسانی   با  یتقر  یفرینسبت به نهاد مرور زمان ک  م یون گذار از قدقان  نگرش

مجازات ها اشاره    یتوان به اعمال آن بر اساس درجه بند  یدر آن اعمال نموده که از جمله آن م  یجزئ  یراتییتغ  یدر موارد

  ی ب یاقدامات تعق نیآخر خیاز تار می شده را بر خالف قانون قد بیص جرائم تعقصوخ درآنکه شروع مدت مرور زمان  یگرینمود.د

تواند به    یم  یاستعالم ساده در دادسرا  کی  یچرا که حتباشد    یم   نیامر عمال  بر خالف مصلحت متهم  نیاعمال نموده که ا

سه نوع مرور زمان    ینون مجازات اسالمقا   107و    105و قاطع مرور زمان باشد.مطابق ماده    ده یلحاظ گرد  ی بیعنوان اقدام تعق

ب قانون  زمان   انیدر  از گذشت مدت  بعد  و  است  ا  توانینم  گری مشخص د  یشده  رس  نیبه جرائم  از   یبرخ  کرد.  یدگیمتهمان 

از جرائم هستند که    یبرخ  نیشوند مانند جرم مستمر، همچن  یوقوع جرم نم  خیعنوان مشمول مرور زمان از تار  چیجرائم به ه

قانون مجازات   109که ماده    شوندیمجازت نم  یو اجرا  بیوقوع جرم، تعق   خ یگانه از تار  3  یان مشمول مرور زمانها نوع   چیبه ه

وقوع خسارات   ای جرم، و    تیمانند، اهم  ی توان گفت قانون بنا به مصالح  یجرائم را مشخص نموده است، در کل م   نیا  یاسالم

  ت یامن  هیعل  میدر جرا  نی ندانسته است همچن   یفریقاعده مرور زمان ک  شمولرا م  میجرا  یبرخ  تیگسترده به جامعه و حاکم

 میجرا  یمنصوص شرع   راتیموضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، تعز  میجرا  ،یمانند کالهبردار  ی اقتصاد  میجرا  ،یو خارج  یداخل

 از قاعده مرور زمان خارج شده اند. 

 

 مواد مخدر  ،یو خارج یداخل تیامن هیعل میجرا ، یداقتصا میجرا ،حکم اجرای ، زمان مرورهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

باشدد بدا توجده بده انجدام  یم رانیا یفریخارج از اعمال قاعده مرور زمان در حقوق ک  میجرا  یبررس  انجام این مقالهما از    هدف

کمتدر ررداختده شدده ، یفدریقاعدده حقدوق ک نیاستثنائات وارده بر ا نهیزم اما در  ،گسترده در قبال قاعده مرور زمان  قاتیتحق

حکدم  یاجدرا ایدبده جدرم   یدگیرس  کهیدر صورت  ،است که به موجب قانون  یمدت  یفریو ک  یحقوق  یمرور زمان در دعاو  ،است

حالت گفته  نیو در ا  شودیاجرا نم  ینشده و حکم قطع  یدگیبه آن جرم رس  گرید  ،افتاد  قیبه تعو  نیمع  یدر مدت  یفریک  یقطع

آمدده  1392مصوب  یمجازات اسالم قانون ،107 ،10۶ ،105است.مرور زمان در مواد مرور زمان شده  که جرم مشمول    شودیم

قانونگذار در خصوص مرور زمدان   ،باشد  یم  یحکم قطع  یو اجرا  یصدور حکم قطع  ،بیتعق  ،تیکه به چهار نوع مرور زمان شکا

شدامل  یجدرائم اقتصداد ،کشدور یو خدارج یداخلد تیامن هیاز استثنائات شده است که عبارتند از: جرائم عل  یسر  کیقائل به  

ذکر شدده   یقانون مجازات اسالم(  3۶که در ماده )  یکشور و جرائم  یاخالل در نظام اقتصاد  ،یجرائم گمرک  ،رشوه  ،یهبردارکال

 ،بیدز تعقرا مشمول مدروز زمدان اعدم ا  میجرا  یبرخ  ینا به مصالحکه در قانون مواد مخدر ذکر شده است.قانون ب  یاست.جرائم

 میجدرا نیدا قیدکه به جامعده از طر یو خسارات مینوع جرا  نیا  تیچرا که اهم  ،ستندانسته ا  یحکم قطع  یو اجرا  ،صدور حکم

 ایدو  ،مجدازات یاجدرا قیداز موارد مانندد تعل یاریکه در بس دهیموجب گرد ،شود یم رادیکه به اساس حکومت ا یوارد و لطمات

قرار ندادندد قانونگدذار  یفاتیتخف نیچن قیرا ال نانقانونگذار آ ،مجرم است ایکه به سود متهم  یینهادها ریسا ایمجازات و    قیتعو

قدانون مجدازات  109مطدابق مداده  ،از اسدتثنائات شدده اسدت  یکسریدر خصوص مرور زمان قائل به    یدر قانون مجازات اسالم

ت یدامن  هیدعل  میشوند کده عبارتندد از: جدرا  یت نممجازا  یصدور حکم و اجرا  ،بیجرائم مشمول مرور زمان تعق  یخبر  یاسالم

 و جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر. یشامل کالهبردار  یجرائم اقتصاد ،کشور یو خارج یداخل

قانون )ق.م.ا( با  نیا 3۶موضوع تبصره ماده  میو جرا  یشامل کالهبردار  یاقتصاد  میکرده به عنوان مثال در بند ب » جرا  استثناء

 مبلغ مقرر در آن ماده« مطرح شده است.  تیرعا

 بند )بند ب( دو قسمت دارد: نیا

 یشامل کالهبردار  یاقتصاد مید جرا1

 مبلغ مقرر در آن ماده  تیقانون )ق.م.ا( با رعا نیا  3۶موضوع تبصره ماده مید جرا2

 میجهدت اسدت کده جدرا  نیداز ا  ی)ذکر عبارت شدامل کالهبدردار  یشامل کالهبردار  یقتصادکه جرم ا  ستین  یمعن  نیبد  نیا

آمدده اسدت اسدتثناء  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  3۶را که در تبصره ماده …اختالس و  ،ارتشاء  لیاز قب  گرید  یاقتصاد

مبلدغ مقدرر در تبصدره  تیدمشدمول رعا 3۶هذکر شده در تبصره مداد  یاقتصاد  میجرا  ریمانند سا  یکند و نشان دهد کالهبردار

را از   یبند به صراحت خواسدته تدا کالهبدردار  نیقانون باشد. ا  نیا  3۶مبلغ مندرج در تبصره ماده  تیعابا ر  دی( باستین  3۶ماده

 استثناء کند.  الیر اردیلیم  کی دیشمول ق

بده هدر مبلدغ  یندارد و جدرم کالهبدردار تیجهت عدم شمول مرور زمان اهم یمبلغ کالهبردار ،یدر جرم کالهبردار  نیا  بنابر

 .شودیمجازات نم یصدور حکم و اجرا ،بیمشمول »مرور زمانِ« تعق 1392ات اسالمی مصوب مجاز قانون  109طبق ماده  

وجده مشدمول مدرور زمدان   چیبه هد  یبه هر مبلغ  یجرم کالهبردار:  109که از نظر قانونگذار طبق بند ب ماده  میابییدر م  رس

 .شودینم

 یحقدوق مددع  یفایمدانع از اسدت ،مجدازات یاجرا ای حکم صدور ،بیموقوف شدن تعق ،یقانون مجازات اسالم  113ماده    سبح

 .دیصالح اقامه نما را در مرجع یخصوص یدعوا تواندیو متضرر از جرم م ستین یخصوص
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 یمت بوده و به اشخاص )مدردم( ارتبداطشده مربوط به دولت و حکو  ادیموارد    یاست که تمام  نیکه وجود دارد ا  یرادیو ا  نکته

 یمشخص نشده که شامل مرور زمان مد  یابیآراء غ   فیتکل  نیاست. همچن  امدهیبه عمل ن  یجامعه دفاع فراد  از ا  یندارد و به نوع 

 .ر؟یخ  ایشود 

اعده مرور زمان خارج از اعمال ق میجرا یموضوع بررس  نیعادالنه هدف از انتخاب ا  یموضوع و تحقق و دادرس  تیتوجه به اهم  با

 .باشد یم رانیا یفریدر حقوق ک

 

 شناسی  واژه –اول  مبحث

 . در این مبحث برای آشنایی بهتر با موضوع به بررسی مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع می رردازیم

 

 تعریف مرور زمان  :اول گفتار

گذشتن مدتی است از تداریخ ارتکداب   ،قوق جزا)ایام( می باشد در اصطالح ح  مرور زمان به معنای گذشتن  1در فرهنگ دهخدا  

تحت تعقیب قرار گرفته باشد یا حکدم مجدازات در مدورد او جداری شدده   ،بدون اینکه مجرم  ،ر حکم مجازاتجرم یا تاریخ صدو

باشد که در این صورت مجرم تعقیب نشده قابل تعقیب نخواهد بود و مجرمی که مجدازات در مدورد او اجدرا نشدده باشدد قابدل 

 ازات نخواهد بود.مج

 2شتن زمان است.مرور زمان در لغت به معنای سپری شدن و گذ

 چنین تعریف شده است:  (prescriptionمرور زمان ) ،در ترمینولوژی حقوق 

لکن بایدد توجده داشدت کده ایدن  3» گذشتن مدتی است که به موجب قانون رس از انقضای آن مدت دعوی شنیده نمی شود«

که ردس از آن   ز:» گذشتن مدتی استکیفری عبارت است ا  4ر زمان دعاوی حقوق )مدنی( است.مرور زمانمروتعریف مربوط به  

 5امکان رذیر نیست.« ،از دیدگاه قانونی اعالم شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعاوی عمومی و سرانجام اجرای مجازات

 ،ردس از انقضدای آن مددت ،ز: گذشتن مدتی که به موجب قدانونعبارت است ا ،» مرور زمان کیفری:در تعریف دیگری آمده که

 ،هرگاه رسیدگی به جرم یدا اجدرای حکدم قظعدی کیفدری ،یا اجرای حکم کیفری موقوف می شود به عبارت اخری  جرمتعقیب  

 ،ورت جرمدیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی به موقع اجرا گذاشته نمی شود. در این ص  ،تعویق افتد  مدت معینی به

کایت یدا تعیقدب جدرم و یدااجرای امور کیفری مدانع ازاسدتماع شد  بنابراین تحقق مرور زمان در  ۶مشمول مرور زمان شده است

 مجازات در احکام قطعی کیفری است.

 

 فلسفه مرور زمان کیفری  :دومگفتار 

ارد که هر گدروه اسدتاللی درایدن خصدوص مرور زمان کیفری از نظر اندیشمندان حقوقی و علوم اجتماعی موافقان و مخالفانی د

 ارائه نموده اند.
 

 205ص  1395هنر  ، انتشارات جماللغتنامه  ،دهخدا، علی اکبر  1
 237ص 1382 ،بهشتی  شهید هیانشگا د دسقوط مجازات ها در حقوق کیفری اسالم و ایران، جها  ،عباس ،شیری 2
 173ص  1393 ،دانش  ج،انتشارات گنجعفری، لنگرودی، مححمدجعفر، ترمینولوژی حقوق 3

4 La prescription  
 1۶2ص  1393 (سمت) دانشگاهها  انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان آیین دادرسی کیفری جلد اول، نشر ،محمد  ،آشوری 5
  1۶8ص  ،همان ۶
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 استدالل موافقان :بند اول

اضطراب ناشی از ارتکاب جرم که دامنگیر جامعه شده است تسکین می یابد جامعه جرم را به تدریج بده دسدت   ،با گذشت زمان

ره ارتکاب جرم دوباره دراذهان عمومی زنده فراموشی می سپارد و به این علت تعقیب متهم و مجازات او سبب می شود که خاط

احیداء و احسداس عددم امنیدت در الل در نظم عمومی که بر اثر گذشت زمان التیام رذیرفتده بدار دیگدر  شده آالرم ناشی از اخت

 شهروندان زنده می شود.

ی گردد او را به فکر و اندیشه تا حدی موجب تهذیب نفس اخالف و رفتار متهم م  ،از مجازات در مدت زمان نسبتا طوالنی  ستر 

از هددف ات چنین فرد متنبه و اصالح شده ای فاقد نتیجه مطلدوب اسدت و هدیچ یدک وامی دارد و موجب تنبیه می شود مجاز

 .7های اعمال مجازات را تامین نمی کند وبالاثر می باشد و باید از آن صرفنظر نمود

جرم یا مسافرت شهود یا از بین رفتن آثار وعالئم   تمهاجر  ،م به علت فوتتحصیل دلیل علیه مته  ،با گذشت سالها از وقوع جرم

اقیمانده نیز به طور طبیعی و بدا گذشدت زمدان حضدور ذهدن خدود را نسدبت بده با مشکالت فراوانی مواجه خواهد شد شهود ب

 .8جامعه نخواهد داشت مسموعات و مشهودات تا حدی از دست میدهند و با لحاظ این مسائل چنین رسیدگی های نفعی برای

را در این فاصله مجرم برای فدرار عید باشد چنین مجازاتی عادالنه نخواهد بود زیهرگاه تاریخ مجازات نسبت به تاریخ وقوع جرم ب

نوعی کفاره بده  ،از مجازات دائما در اضطراب به سر می برده و با رریشانی روزگار می گذرانیده است و همین اضطراب و رریشانی

و ایدن ن است که دو دفعه به مجازات رسدیده اسدت ر می رود وچنانچه بعدا مجازاتی در مورد وی اجرا شود در واقع مثل ایشما

 .9خالف اصول عدالت است

اگر دستگاه قضایی و اجرایی در اجرای مجازات ها مرتکب قصور شده است نباید آثار سوء این قصور متوجه محکوم علیه گردد و 

خواهد شد  مستقیم شامل حال جامعه همو در حالت بالتکلیفی از فعالیت های اجتماعی اوکه نفع آن به طور غیربا نگاه داشتن ا

 .10جلوگیری بعمل آورد

 

 استدالل مخالفان :بند دوم

و روزیستیویست ها ضمن انتقاد به این نهاد خواهان اعمال آن فقط نسبت   11مخالف سرسخت مرور زمان کیفر بود    ،سزار بکاریا

 .12به مجرمان اتفاقی بودن

 ،ه بکار می برد بتواند مددتی طدوالنیعلت آشنائی با قانون و با نیرنگ و فریبی ک احتمال آن وجوددارد که مجرمی با سابقه به-1

از چنگ دستگاه جزایی جامعه بگریزد و رذیرفتن مرور زمان باعث می شود که برای همیشه از تحمل مجازاتی که به طور قطعی 

 .  13و تعیین شده رهائی یابدبرای ا

 
 175ص  1387 ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت نشر ،جلد اول  ،محمد، آیین دادرسی کیفری ،وندیآخ 7
 1۶3ریشین، ص  ،محمد  ،آشوری 8
 355ص  1392 ،انتشارات مجد ،باهری، محمد، حقوق جزای عمومی 9
 314ص  1382 ،گنج دانش انتشارات  ،2حقوق جزای عمومی ج  ،صانعی، ررویز 10
 1382جرایم ومجازات ها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی نشر میزان  بکاریا، سزار، رساله 11
 874ص  2ج 1387 ،طباطبایی عالمه دانشگاه ژرز،لواسور، برنار، بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه دکتر حسن دادبان، نشر ،استفانی، گاستون 12
 314صانعی، ررویز، ریشین، ص  13
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ه کارانه و تشجیع آنان به غوطه ور شدن در منزله تشویق آنان به ادامه فعالیتهای بز  انصراف از تعقیب و مجازات بزهکاران به  -2

 .14مرحله بزه کاری است

سدزاوار نیسدت بدا فدرار ن در اذهان مردمان باقی است به اثبات رسدید اوقتی جنایت های جانگدازی که خاطره آنها تا دیر زم-3

ا اعمال مرور زمدان بده سرنوشدت ندامعلومی کده کوچک و از یاد رفته باید ب مرور زمان شود ولی در جرائمکیفر مشمول    ،بزهکار

 .15درانتظار متهم است رایان داد

 

 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  :دوم  مبحث

و با توجه به تالش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود  حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است

ذشته مقررات سدختی در مدورد جدرایم جرایم علیه امنیت می توانند برای حاکمیت و استقالل ایجاد نمایند. از گو خطراتی که  

 کارکردهدای  از  کدیی  .به همین خاطر از زمره جرایمی هستند که مشمول مرور زمان نمی شدوند.علیه امنیت وجود داشته است

 بده مستقیما جرایم برخی. کند می ریدا بیشتری اهمیت امنیت ،جرایم از ای راره در اما. است امنیت ایجاد ،کیفری  حقوق   اصلی

 آزادی و مدتهم حقدوق  است  ممکن  بنابراین.  نیست  طرف  بی  جرایمی  چنین  در  دولت  لذا  و  زنند  می  لطمه  دولت  و  کشور  امنیت

. اسدت معدروف لتدیود جدرایم بده شناسدی  جرم  اصطالح  در  که  دهد  رخ  مردم  علیه  دولت  جرایم  و  گیرد  قرار  درخطر  افراد  های

 گردد  می  امنیتی  شناسی  جرم  گیری  شکل  به  منجر  و  گیرند  می  قرار  هم  تقابل  در  جرایم  این  در  عدالت  و  امنیت  گاهی  ،بنابراین

 قابدل  مسدائل  از  یکدی.  شود  می  نقض  عادالنه  دادرسی  و  داند  می  طرد  مستحق  را  وی  و  رنداشته  خطرناک  موجودی  را  مجرم  که

 .است امنیت علیه جرایم در ترمیمی  عدالت های آموزه اجرای امکان  یاعدم  امکان ،حوزه این در بحث

 

 اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور :گفتار اول

 عنصر قانونی  بند اول:

شدوند  اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکدبق.م.ا= هر گاه دو نفر یا بیشتر   ۶10)ماده  

نان صادق نباشد به دو تا رنج سدال حدبس محکدوم خواهندد یا وسایل ارتکاب آنرا فراهم نمایند. در صورتیکه عنوان محارب بر آ

 شد.(  

 

   بند دوم: عنصر مادی جرم

 ت و اجتماع و تبانی یا فراهم آوردن وسدایل بدرای ارتکداب جدرایم علیده امنیدتاین جرم از جمله جرایم خیانت علیه کشور اس

 دهد.  عنصر مادی جرم را تشکیل می ،کشور

شود که قصد اقدام بین افراد هماهنگ شده باشد و بر آن اتفاقی قطعی داشته و عزمشان را قوال  و عمال  تبانی هنگامی محقق می

 شود که بین دو نفر یا بیشتر باشد.  تبانی اصوال  هنگامی محقق می  فلذا  ،بر انجام آن جزم نموده باشند

 1392قانون مجازات اسدالمی مصدوب  123داشت جرم دانستن اجتماع و تبانی بر خالف اصل است؛ زیر حسب ماده توجه  باید  

قیم با وقوع جرم نداشدته اصل آن است که مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مست

 
 1۶4آشوری، محمد، ریشین، ص  14
 71ار، ریشین ص بکاریا، سز 15
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تواند در مواردی مهدم اما قانونگذار برای حفظ امنیت استثنائا  می  ،زات نباشندشروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجا  ،باشد

از این ماده عدول نماید. در این جهت مقنن کسانی را هم که وسایل ارتکاب جرائم بر ضدد امنیدت داخلدی و خدارجی کشدور را 

مصادیق معاونت است امدا قانونگدذار بده   این مقدار عمل اگر چه از حیث اصول کلی از  ،آورند؛ مجرم محسوب نموده استفراهم  

 1۶ظ اهمیت موضوع آنرا بعنوان جرمی مستقل قابل مجازات دانسته است. لحا

 

 بند سوم: عنصر روانی جرم  

ع به نامشروع و غیر قانونی بودن عمل خویش مبدادرت بده این جرم از جمله جرایم عمدی است؛ لذا مرتکبین باید با علم و اطال

بنابراین در صورتی که شخصی بدون قصدد مجرمانده در اجتمداعی حاضدر   ،یا تهیه وسایل ارتکاب جرم نمایند  اجتماع و تبانی و

 مشمول ماده فوق نخواهد شد.   ،شود

 

 اسلحه قدرت نمایی و اقدام علیه آسایش عمومی بوسیله   ، تظاهر  :گفتار دوم

  :بند اول:عنصر قانونی جرم

= هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمدایی کندد   1392قانون مجازات اسالمی مصوب    ۶17)ماده  

یا آنرا وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گالویز شود در صورتیکه از مصدادیق محدارب نباشدد بده 

 ( ضربه شالق محکوم خواهد شد.(74س از شش ماه تا دو سال و تا )حب

 

  مصر مادی جربند دوم:عن

اخداذی و یدا تهدیدد و  ،مزاحمدت اشدخاص ،قدرت نمایی ،جرم فوق از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است و تظاهر

 دهد.  ن جرم را تشکیل میگالویز شدن با اشخاص بوسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر عنصر مادی ای

بنابراین جرم مزبور جرمی مطلق اسدت و مقیدد بده اخدذ مدال و یدا  ،ردصرف انجام اعمال فوق فرد را مستحق مجازات خواهد ک

 ۶15تحقق تهدید و غیره نیست. گالویز شدن در این ماده از نوع منازعه جمعی نبوده در صورت اخیر موضوع از مصدادیق مداده 

 خواهد بود.   1392المی مصوب قانون مجازات اس

 

 عنصر روانی جرم   بند سوم:

لذا علم و اطالع از نامشروع و غیر قانونی بودن عمل و خواست فدرد بده انجدام اقددامات   ،جرایم عمدی استجرم مزبور از جمله  

 مجرمانه فوق وی را مستحق مجازات خواهد نمود. 

 

 به قصد بهم زدن امنیت  تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر  :گفتار سوم

قصد برهم زدن امنیت به جنگ و کشدتار بدا یکددیگر اغدوا  دم را بههر کس مر ،13۶2قانون تعزیرات مصوب   10به موجب ماده  

در حکدم محدارب بدود.لیکن در مداده  ،وتحریک کند که موجب قتل ولو در بعضی از نواحی گردد یا باعدث نهدب و غدارت شدود

 
 ۶8ص   1398 ،تاب آوا: ک ناشر ،یعموم  یمختصر حقوق جزا  ،دمحمدیسی، نی حس - 1۶
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تار بدا هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشد  1375مصوب    1392صوب  قانون مجازات اسالمی م512

صرف نظر از اینکه موجب قتل وغارت بشود یا نشود به یک تا رنج سال حبس محکدوم مدی گدردد.   ،یکدیگر اغوا یا تحریک کند

محاربده  ،منجر به قتل و غارت بشود یا نشدود تحریک واغوا مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر ولو ،همانطور که مالحظه می شود

 .یا در حکم محاربه محسوب نمی شود

 

 حرق یا تخریب انبار مهمات و اسلحه یا کشتی یا هواپیما و امثال آنها  :گفتار چهارم

هواریمدا انبار مهمات و اسلحه یا کشتی یدا    ،هرکس عمدا  وبا قصد سوء و خیانت  ،13۶2قانون تعزیرات مصوب    12بموجب ماده  

در صدورتیکه بده قصدد  ،اتر دولتی را بسوزاند یا خراب نمایدوامثال آنها یا مواضع ومراکز مهم نظامی ودولتی یا مراکز اسناد یا دف

 این جرم حذف شده است. 1375در حکم محارب بود لیکن در قانون تعزیرات سال   ،براندازی حکومت وفساد باشد

 

 ر یا رئیس جمهوری و مراجع بزرگ تقلیدسوء قصد به جان رهب :گفتار پنجم

هرکس با نیت فساد و مقابله با حکومت به جان رهبر یا رئیس جمهور سوء قصد   ،13۶2قانون تعزیرات مصوب    14بموجب ماده  

ت قدانون مجدازا515در حکم محارب بود. لیکن ماده    ،بال اثر بماند  ،نماید و رس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است

نانچده نه و مراجع بزرگ تقلید را چو هریک از روسای قوای سه گا  سوء قصد به جان رهبر  1375مصوب    1392اسالمی مصوب  

 سال ریش بینی نموده است. 10تا   3نباشد مشمول مجازات حبس از  محاربه

 

 دائر نمودن مراکز فساد وفحشاء  :گفتار ششم

کسی که مراکز فساد یا فحشاء دائر نموده یا اداره کند کده مدردم را بده   ،13۶2  قانون تعزیرات مصوب  102بموجب تبصره ماده  

ات آنرا فراهم نماید. در صدورتیکه عمدل یا فحشاء بکشاند و یا کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبفساد و  

مجدازات مفسدد فدی االرا را داشدت. لدیکن  ،فوق سببیت از برای فساد عفت عامه باشد و با علم به سببیت آنرا مرتکدب شدود

دائر کردن مرکز فسداد و یدا فحشداء و مصدادیق دیگدری از   1375مصوب    1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶40و    ۶39مواد

جرائم مشابه آنرا از مصادیق افساد فی االرا محسوب نکرده بلکه آنها را از جدرائم تعزیدری محسدوب و حسدب مدورد مجدازات 

ضدربه شدالق  74ل و تدا سال و جزای نقدی از یک میلیون و رانصد هزار ریال تا شش میلیون ریا3  تا1  سال و یا  10تا    1حبس  

 )یک یا دو مجازات مذکور( ریش بینی نموده است.

 

 تخریب واتالف اموال به قصد مقابله با حکومت ، حرق  :گفتار هفتم

کس عمدا  عمارت یا بنا یا کارگاه و کارخانه یا انبدار وبطدور کلدی هدر هر  ،13۶2قانون تعزیرات مصوب    12۶بموجب تبصره ماده  

در  ،نددونی یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلدق بده غیدر را آتدش بزمحل مسکونی یا غیرمسک

ماده  1زات محارب را داشت. تبصره صورتیکه به قصد مقابله با حکومت اسالمی واز مصادیق محاربه و افساد فی االرا باشد مجا

در این فصل) فصل بیست و ردنجم( بده   ورتیکه اعمال مذکورنیز در ص  1375مصوب    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    ۶75

 عمل در حکم محاربه محسوب می شود.  ،مجازات محارب را خواهد داشت یعنی  ،قصد مقابله با حکومت اسالمی باشد



فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات  

 270-288، صفحات 1401 تابستان ،2 شماره  ،8 دوره

277 

 

مدل ایدن اسدت کده ع  ،گذار از مقید نمودن عمل به اینکه از مصادیق محاربه و افساد فی االرا باشدبنظر می رسد مقصود قانون

یعندی عمدل بده  ،بلکه شرائط معتبره در محاربه و افساد فی االرا را داشته باشدد  ،ارای جنبه خصومت شخصی نبودهارتکابی د

ظور ایجاد فسادو سدلب آسدایش وامنیدت عمدومی انجدام کمک سالح مخرب یا آتش زا صورت گرفته و یا با هر وسیله ای به من

 17شود.

 

منیت داخلی یا خارجی یا اساااح حکوماات یااا اعاارا  و  ارتکاب جرائم بر ضد ااجتماع و تبانی برای  :گفتار هشتم

 نفوح یا اموال مردم

رائمی بر ضد امنیدت خدارجی هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع وتبانی نمایند که ج  ،13۶2قانون تعزیرات مصوب    88بموجب ماده  

یا تبانی برای  ،ا و نفوس یا اموال مردم مرتکب شوندیا داخلی ممکلت یا بر ضد اساس حکومت جمهوری اسالمی یا بر ضد اعرا

چنانچه در حد صدق عنوان محاربه و افساد فی االرا باشد به مجازات آن محکوم می گردیدند.   ،تهیه وسائل ارتکاب آن نمایند

دارای  ،از مفهوم مخالف ماده مذکوراستنباط می گرد که در صدورت عددم صددق عندوان محاربده و افسداد فدی االراین حکم ا

مصدوب  1392قانون مجازات اسالمی مصدوب  ۶10مجازات تعزیری می باشد که در ماده فوق الذکر بیان شده است. لیکن ماده  

ارتکاب جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خدارجی کشدور یدا تهیده  مقرر می دارد که اجتماع وتبانی دو نفر یا بیشتر جهت  1375

 5تدا  2محارب بر آن صدق کند مجازات محارب ودر غیر اینصورت دارای مجازات حدبس   وسائل ارتکاب آن در صورتیکه عنوان

یدا بیشدتر اجتماع وتبانی دو نفر    1375مصوب    1392قانون مجازات اسالمی مصوب  ۶11همچنین بموجب ماده  سال می باشد.  

دیق محاربده محسدوب نشدده بلکده جهت ارتکاب جرم علیه اعراا یا نفوس یا اموال مردم وتدارک مقدمات اجرائدی آن از مصدا

 18سال( می باشد. 3ماه تا   ۶دارای مجازات تعزیری) حبس از 

 

 وجرایم در حکم محاربه در قانون مجازات اسالمیمحاربه   گفتار نهم:

نوبت به بحث و بررسی تک تک این جدرایم   ،تعمیم احکام محاربه به جرایم مشابه توسط قانونگذاررس از بررسی و تحلیل نحوه  

 مقایسه آنها با جرم محاربه می رسد.   و

مدادی و رواندی  ،سپس به تشریح عناصر تشکیل دهنده هر یک اعم از عنصر قدانونی ،در این جهت ابتدا آنها را احصاء می نمائیم

 جرم محاربه مورد مقایسه قرار می دهیم.    ررداخته و در انتها با

ره کدرده ماده به »جرم در حکدم محاربده« اشدا  47جود کشور حدود  حسب بررسیهای بعمل آمده در مجموعه قوانین جزایی مو

 ماده را می توان تحت سه عنوان قانونی ذیل دسته بندی و مورد بررسی قرار داد:   47است این 

 ماده شامل مواد:    1۶نون مجازات اسالمی به تعداد  جرایم در حکم محاربه در قا  -1

مدددداده  1و تبصددددره  ۶83و  ۶54 ،۶53 ،۶17 ،۶10 ،52۶ ،515 ،509 ،508 ،507 ،504 ،498 ،188 ،287 ،281 ،287 ،279

۶75  . 

 ده شامل مواد: ما 31مشتمل بر  18/5/1371جرایم در حکم محاربه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب   -2

 
  104ص 1399 زانی: مناشر ،یعموم  یحقوق جزا ،عباس ،یمنصورآباد - 17
 140،ص1388گلدوست جویباری، رجب، جرائم علیه امنیت کشور، انتشارات جنگل، .18
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 ،۶3 ،۶1 ،۶0 ،57 ،53 ،52 ،51 ،50 ،44 ،43 ،33 ،27 ،25 ،2۶ ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،1۶ ،15 ،و تبصددددره آن 12 ،11 ،9 ،8

 . 90و   73  ،72 ،71  ،70  ،۶4

 عنوان شامل:   4جرایم در حکم محاربه در قوانین متفرقه به تعداد    -3

( قانون انتخابدات مجلدس شدورای ۶۶( ماده )1۶حت عنوان )ایجاد رعب و هراس در امر انتخابات( مذکور در بند )جرایم ت  -الف  

( قدانون انتخابدات ریاسدت جمهدوری 33( و )1۶و بندد )  7/9/1378دی همچندین  و اصالحات بعد  9/12/13۶2اسالمی مصوب  

  4/4/13۶8رسی در جمهوری اسالمی ایران مصوب ( قانون همه ر 3و بند )ب( و ماده ) 5/4/13۶4اسالمی ایران مصوب 

ل و نقل کداال مصدوب ( قانون مجازات عاملین متخلف در امر حم3جرم )سرقت کاال در حین حمل و نقل( مذکور در ماده )  -ب  

23/1/13۶7.  

ان و گرانفروشدان ( قدانون تشددید مجدازات محتکدر۶جرم )احتکار و گرانفروشی به قصد مقابله با حکومت( مذکور در ماده )  -ج

  .23/1/13۶7مصوب 

وردهنددگان ( قانون مجدازات عب1محل امنیت کشور( مذکور در بند )الف( ماده )  ،جرم )عبور دادن غیرمجاز اشخاص از مرز  -د  

که به توضیح و تشریح جرایم مزبور بپردازیم الزم اسدت متدذکر شدویم اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصالح آن قبل از آن

ب آنچه در فصل قبل بیان گردید برای مقایسه جرایم فوق با جرم محاربه الزم اسدت مبندا و معیداری از جدرم محاربده نیدز حس

بحث محاربه مذکور گردید این معیار و مبنا مدی تواندد تعریدف جدرم محاربده مسدتنبط از نظدر داشته باشیم بر اساس آنچه در  

اسالمی همان )تجرید السالح ال خافة الناس( باشد. علیهذا با مبنا قرار دادن این ( قانون مجازات  279مشهور فقها و صریح ماده )

جرایم در حکم محاربه را با جرم محاربه مورد مقایسه  ،فصل اول  تعریف و نیز مبنا قرار دادن مبانی نحوه تعمیم احکام مذکور در

   نمائیم.قرار داده وجوه افتراق و اشتراک فیمابین آنها را بررسی می

 

 بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق    گفتار دهم:

 عنصر قانونی جرم:   :بند اول

= راهزنان سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح ببرند و موجب سلب امنیت   1392اسالمی مصوب  قانون مجازات    281)ماده  

 مردم وراهها شوند محاربند.(  

 

 عنصر مادی جرم:   :ومبند د

بدرهم   ،بزه موضوع این ماده برخالف ظاهر آن ناظر به سرقت نیست؛ بلکه از جمله جرایم علیه امنیت داخلی محسدوب گردیدده

دهدد. همچندین الزم نیسدت ایدن امدر هددف عنصر مادی جرم را تشکیل می  ،ایجاد رعب و وحشت  مردم و جاده و  زدن امنیت

مشمول حکم این مداده قدرار مدی  ،اد مسلحی بعنوان سرقت و راهزنی امنیت مردم و جاده را بهم بزنندبزهکار باشد؛ بلکه اگر افر

ت در مردم و سلب امنیت نباشد از شمول حکم این مداده خدارج اسدت و گیرند؛ بنابراین اگر سرقت همراه با ایجاد رعب و وحش

 19می شود.مشمول مواد دیگر 
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فعل مثبت مادی است و وسیله مجرمانه در آن موضوعیت داشته بکار بردن سالح اعم از سرد مستفاد از ماده مزبور فعل ارتکابی  

تفاده و یا حمل سالح باید علنی باشد؛ بنابراین اگر سدالح مخفدی و یا گرم الزامی است اما اقدام به تیراندازی شرط نمی باشد اس

 از حکم این ماده خارج است.   ،باشد

اما منظور از آن مشارکت بیش از یک نفر نبوده جرم ارتکابی توسدط فدرد نیدز  ،ع بکار برده شدهعنوان قطاع الطریق بصورت جم

خدارج از شدهر و از ه قاطع الطریق عمدتا  در جداده هدا و طدرق تفاوت قطاع الطریق و سارق مسلح آن است ک  ،قابل تحقق است

با استفاده از سدالح در شدهرها و روسدتاها اقددام بده برخالف سارق مسلح که  ،طریق کمین اقدام به سرقت اموال مردم می کند

ا مدرتکبین سدرقتی سرقت می نماید. از نکات مهم در این جرم آن است که برای تحقق آن الزم نیست در اثر اقددام مرتکدب ید

 صورت رذیرد؛ بلکه صرف اقدام به سرقت و بر هم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت کافی خواهد بود.  

 

 صر روانی جرم:  عن :بند سوم

از جمله جرایم عمدی است؛ بنابراین مجرم باید قصد ارتکاب رفتار مجرمانه یا قصد فعل یعندی حمدل سدالح و   185)جرم ماده  

برای تهدید عابران و مسافران در جاده ها و شهر را داشته باشد و همچنین قصد مجرمانه او نیز محرز گردد یعنی ایجاد اقداماتی  

یت مردم و ایجاد رعب و وحشت در آنها باشد »بنابراین اگر عمدل سدارق اتفاقدا  موجدب بدرهم زدن امنیدت و خواستار سلب امن

ود زیرا گرچه ظاهر ماده اطالق دارد امدا فرایندد خدارجی ایدن اطدالق را ترساندن مردم بشود بعید است که مشمول این ماده ش

 20کند.(منصرف به قصد ارعاب و اخالل در امنیت می

 

 کالهبرداریوجرایم اقتصادی   :ومسمبحث 

 تهبرجسد  جایگاه  ،المللی  بین  و  داخلی  مقامات  نزد  اقتصادی  جرایم  امروزهجرایم اقتصادی مشمول مرور زمان نمی شوند چرا که  

 توجده ،متعددد هدای انگداری جدرم طریق از ای منطقه و المللی بین مؤسسات  ،راستا  این  در.  است  داده  اختصاص  خود  به  را  ای

 بدا مبدارزه دلیدل همدین بده. نماید  می  ایفا  بشر  زندگی  در  مهمی  نقش  اقتصاد  زیرا.  اند  نموده  مبذول  اقتصادی  نظم  به  را  خاصی

 یقده جدرایم ،اقتصدادی مفاسدد همچدون؛ عنداوینی اقتصدادی جرایم برای.  است  فردی  به  منحصر  جایگاه  دارای  اقتصادی  جرایم

 سداماندهی ،حاکمیت و دولت نارذیر اجتناب و مهم  کارکردهای  از  یکی.  رود  می  ارک  به..  .و  یافته  سازمان  جرم  اصطالح  و  سفیدها

 بده  فرسدا  طاقدت  های  دغدغه  از  فارغ  بتوانند  منطقی  نحوی  به  مردم  های  توده  که  است  شرایطی  ایجاد  و  جامعه  اقتصادی  اوضاع

 لطمدات کده بغرنجدی مشکل هرگونه بروز. شوند مواجه مشکالت کمترین با عرصه این در و یابند  دست  خود  نظر  مورد  انتظارات

 و  نارضدایتی  تدراکم  موجدب  نبدوده  ردذیر  تحمدل  نمایدد  وارد  خدود  مطالبدات  تدممین  بدرای  جامعه  آحاد  توانمندی  به  توجه  قابل

 آن آثدار گداهی کده یابدد مدی گسدترش بسدرعت ،آن  سدازوکارهای  بکارگیری  از  غفلت  صورت  در  و  شده  جامعه  در  ردگیسرخو

 کارآمددکردن  در  مسدتقیم  تدمثیر  کده  اسدت  جوامدع  در  مظاهری  ابعاد  دارای  اقتصادی  جرایم  و  مفاسد.  است  بینی  ریش  غیرقابل

 اقتصدادی امنیدت در بددیلی بدی نقدش ردیده این.  دارد  تماعیاج  و  فردی  عرصه  در  اقتصاد  جریان  تنظیم  در  دولت  سازوکارهای

 بده  سدرعت  بده  نشدود  وکنتدرل  رصدد  مستمر  بطور  یاقتصاد  کالن  مدیریت  توسط  آن  های  آسیب  که  صورتی  ودر  داشته  جامعه

 .داشت خواهد  دنبال به  نارذیری اجتناب  های هزینه و  شده  تبدیل  ملی ای مسئله
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 پولشویی :گفتار اول

 مقدماتی جرایم مرتکبان که صورت این به. است قانون اجرای ماموران دادن فریب  نوعی  موجب  رولشویی  های  الیتفع  و  عملیات

 سدفید دنبالبده ،آمیزخدعه اعمال انجام با ،نامشروع های درآمد کسب از رس ،(است شده نامشروع مال انجام موجب که  جرمی)

 اولیده جرم ارتکاب در که دهندمی انجام اشخاصی توسط به را رولشویی جرم ادافر این. هستند اموال دادن جلوه مشروع و  نمایی

 همدان یدا دهندده انجدام بدا یدا و نباشد باخبر اولیه جرم نوع و چگونگی از شخص این که است ممکن حتی ،اند  نداشته  دخالتی

 .باشد  کرده  تبانی اولیه جرم مباشر

 مراکدز در و تهدران در عمدومی هدای  دادگداه  از  شدعبی  ،آن  تبصره  و  رولشویی  با  مبارزه  قانون  اصالح  قانون(  11)  ماده  موجب  به

 رسیدگی  مانع  شعبه  بودن  تخصصی.  یابدمی  اختصاص  مرتبط  اقتصادی  جرایم  اعانو  و  رولشویی  جرم  به  رسیدگی  امر  به  ها  استان

 دادرسدی  آیدین  قدانون(  308)  و(  307)  دمدوا  موضوع  مقامات  از  رولشویی  جرم  مرتکب  که  مواردی  در.  باشد  نمی  جرایم  سایر  به

 کیفدری هدای دادگداه در ردمدو  برحسدب  رولشویی  جرم  به  ،باشد  شده  ذکر  مقامات  از  غیر  شخصی  ،منشم   جرم  مرتکب  و  کیفری

 21.شود  می رسیدگی استان  مرکز یا تهران

  

 کاال و  ارز قاچاق  :گفتار دوم

 مسدئولیت  ،تعزیدرات  دادسدرای.  شدد  تصدویب  ارز  و  کداال  قاچداق   بدا  مبارزه  قانون  اقتصادی  جرایم  انواع  بحث  در  1394  سال  در

 صددور عددم ،فروشدی گدران ،فروشی کم ،احتکار  نظیر  جرایمی  به.  دارد  عهده  بر  را  ارز  و  کاال  قاچاق   جرایم  از  برخی  به  رسیدگی

 مدی  حکدومتی  تعزیدرات  انسدازم  ،کنددمی  رسیدگی  هاآن  به  و  کرده  ورود  باشد؛  فروش  قیمت  عدم  دارای  که  کاالهایی  و  فاکتور

 در آن نظدر تجدیدد و بددوی شدعبات آرای و دارد قرار مجریه قوه  و  دادگستری  وزارت  نظر  زیر  ،حکومتی  تعزیرات  سازمان.  باشد

 حکدومتی تعزیدرات سدازمان کدالن سدطح در ارز و کداال  قاچداق   جرایم  به  کلی  طور  به.  است  رسیدگی  قابل  اداری  عدالت  دیوان

 22.است انقالب  دادگاه و دادسرا صالحیت در  هاآن به رسیدگی سئولیتم  و کند  نمی  رسیدگی

  

 باانکی اساناد  یاا  خارجی یا  داخلی اسکناح  جعل  :گفتار سوم

 چنانچده امدا. شددود مدی بنددی دسدته عمومی آسایش علیده جدرایم جزء عدادی شدرایط در اقتصادی جرایم انواع از دسته  این

 زمدره در را جرایم  این  ،سیاسی  امنیت  و  نظام  زدن  برهم  یا  اقتصادی  یا  بانکی  یا  رولی  وضع  در  اللاخت  قصد  به  جرایم  این  ارتکاب

( اسددالمی مجددازات قدانون( 52۶) مداده بازدارنده های مجازات و تعزیرات) دهد می قرار اقتصادی ایمجر و بانکی و  رولی  جرایم

 در اخدالل ،است مالی  و  ردولی  های  سیاست  برگیرنده  در  که  اقتصادی  های  سیاست  تعریف  به  توجه  با  جرایم  گونه  این  کده  چدرا

 .شودمی محسوب  مالی و  رولی  نظام

  

 
 114ص  139۶ - زانی: مناشر ،1 یعموم  یحقوق جزا ،مسعود ،یتهران یمظاهر - 21
مایش ملی ریشگیری از وقوع جرم به کوشدش جمشیدی،علیرضا،ریشگیری از جرائم اقتصادی،از اقدام های قضایی تا اقدام های اجرای،در مجموعه سخنرانی های ارائه شده در نخستین ه  -  22

 17ص  1388سید حسین سرکشیکیان،چارخانه معاونت آموزش ناجا، محمد فرجیها و
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 بورسای جرایم  :گفتار چهارم

 بهدادار اوراق  معدامالت صدحیح و عدادی روندد از کده است جرایمی شدامل که است اقتصادی جرایم  انواع  دیگر  از  بورسی  جرایم

 ارتکداب  بدورس  بدازار  در  اختالل  و  سازی  قیمت  منظور  به  و  قانونی  غیر  های  شیوه  به  توسل  با  و  نیت  دوءس  بدا  غالبا   و  بوده  خارج

 .یابددمی

 غیدر  یددا  مسدتقیم  افشدای  ،نهدانی  اطالعدات  از  اسددتفاده  سدوء  ،نهددانی  اطالعدات  بدر  متکدی  معاملده:  از  عبارتند  ورسیب  جرایم

 یددا  گرمعاملده  /کدارگزار  ،بورس  کارگزار  توسط  اشخاص  اسرار  افشای  ،بدازار  مدتقی  کداری  دسدت  ،محرمانده  اطالعدات  مسدتقیم

 …  غیره و بورس  سازمان به  مهم مدارک  و اسناد یا اطالعات ارائه از خدودداری  ،بدازگردان

  

 هاقیمت به مربوط جرایم :گفتار پنجم

 از تجدداوز نظیدر ای  مجرمانده  اعمدال  برگیرندده  در  که  اه  قیمت  به  مربوط  جرایم  از  عبارتند  اقتصادی  جرایم  انواع  از  بعدی  مورد

 اوراق  مورد در واقع غیر امور انتشدار همچنین و است مزایده و حراج آزادی در اختالل و  کاذب  های  قیمت  ایجاد  ،مصوب  قیمدت

 فرد  توسط  ها  آن  خرید  ورمنظ  به  اوراق   این  استرداد  به  تحریک  و  مردم  اعتماد  سلب  منظور  به  دولت  توسط  شده  عرضه  مشارکت

 .شود می محسوب رول مجرمانه تحصیل عنوان  با اقتصادی جرم  مصدادیق نیدز  کنندده تحریک

 

 ربا اخذ  :ششم گفتار

 بده کده ربدا فلسدفه لحداظ به نیز قرضی ربدای در وساطت و  بهره  یا  قرا  دادن  در  اشخاص  اضطرار  از  استفاده  سوء  و  ربا  گرفتن

 جدرم و اقتصددادی نظدام در اختالل باعث که باشد می اقتصادی جرایم انواع  از  دیگر  یکی  ربا  اخذ،  شود  می  تولید  امر  مانع  نوعی

 هددیچ اینکده بدددون ،آورد  مدی  بدسدت  مجرمانده  طریدق  از  را  مبالغی  ،گیرنده  ربا  زیرا.  شودمی  محسوب  ادیاقتص  سیاست  علیه

 .باشد داشته اقتصادی  و تولیددی  فعالیدت

  

 مالیات پرداخت با مرتبط  رایمج  :گفتار هفتم

 ضدد بدر اقتصادی جرایم انواع دیگر الفبرخ جرایم از دسته این ،مالیدات بدر ها کشدور از بسدیاری اقتصاد اتکای و  تکیه  دلیل  به

 مسدتقیم هدای مالیدات  قدانون  اصالحیه  در.  شود  نمی  واقع  شهروندان  مزایدای  و  مندافع  مستقیم  بطور  جرم  هدف  و  اسدت  دولت

 23.شد  ذکر  مالیاتی جرم  مصادیق عنوان به  بند هفت  در  مالیاتی جرایم(  274) ماده در موسع صورت به 1394  لسا

  

 کالهبرداری  :گفتار هشتم

 جدرایم ب بندد در کده کدرده اسدتثناء زمدان مدرور شمول رااز ماده آن مطروحه جرایم 92/2/1 مصوب  ا.م.ق   109  ماده  برطبق 

 است شده مطرح ماده  آن  در  مقرر  مبلغ  رعایت  با(  ا.م.ق )  قانون  این  3۶  ماده  تبصره  موضوع  یمجرا  و  کالهبرداری  شامل  اقتصادی

 طبدق مبلغ هر به کالهبرداری جرم و ندارد اهمیت مرورزمان شمول عدم جهت کالهبرداری  مبلغ  ،ریکالهبردا  جرم  در  بنابراین

 
 1394بستان ،مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی،دوره دوم،شماره دوم و سوم،بهار و تا1392حسنی،جعفر،مهرا،نسرین،نقدی بر مفهوم»جرم اقتصادی« در قانون مجازات اسالمی مصوب   - 23
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جرم کالهبرداری یکی از مهمترین جرایم .  شود  نمی  تمجازا  اجرای  و  حکم  صدور  ،تعقیب  زمان  مرور  مشمول  م  ا.م.ق   109  ماده

هر روز گسترش مییابد. یکی از مهمترین ویژگیهدای جدرم میالدی تا به امروز    18علیه حق مالکیت است که ارتکاب آن از قرن  

داری کده کالهبرداری گفتن دروغ توسط کالهبردار و فریب خوردن قربانی است. همچنین یکی دیگر از ویژگیهای جرم کالهبدر

فتن یک امتیداز مورد توجه حقوق دانان قرار نگرفته سوء استفاده از نقطه ی ضعف و یا آسیب رذیری بزه دیده و بردن مال یا گر

یا هر امر دیگری به صورت ناروا و یا ناحق است. قانون گذار ایرانی از یدک سدو در فصدل یدازدهم کتداب ردنجم قدانون مجدازات 

ن ارتشاء و ربا و کالهبرداری به موضوع جرم کالهبرداری اشداره نمدوده ولدی هدیچ مداده ای را بده اسالمی )تعزیرات( تحت عنوا

به صورت ضمنی به این این موضوع ررداخته است. از سوی  59۶ی اختصاص نداده است ولی ماده ی صراحت به جرم کالهبردار

کالهبرداری به صراحت به موضدوع جدرم کالهبدرداری   اختالس و  ،قانون مجازات مرتکبین ارتشاء  1دیگر قانون گذار در مادهی  

رداری به صورت خاص نپرداخته بلکه تنهدا بده عناصدر یدا ررداخته است. متاسفانه قانون گذار در این مواد به تعریف جرم کالهب

کالهبدرداری بخشهایی از جرم کالهبرداری ررداخته است و این امر سبب برداشتهای متفاوت از سوی حقوقدانان از تعریف جرم 

مدرور جرایم مطروحده آن مداده رااز شدمول   92/2/1مصوب    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    109برطبق ماده    .شده است

این قانون )ق.م.ا( با رعایت   3۶زمان استثناء کرده که در بند ب جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده  

مبلغ کالهبرداری جهت عدم شدمول مرورزمدان اهمیدت   ،ه است بنابراین در جرم کالهبرداریمبلغ مقرر در آن ماده مطرح شد

صددور  ،م مشمول مرور زمان تعقیب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    109بلغ طبق ماده  ندارد و جرم کالهبرداری به هر م

 24.حکم و اجرای مجازات نمی شود

 

 واد مخدرجرایم موضوع قانون مبارزه با م   :چهارممبحث 

 بدر حداکم جنایی ستسیا. ، در حقوق کیفری ایران این جرایم مشمول مرور زمان نمی شوند  ،با توجه به آثار ویرانگر مواد مخدر

 غیرکیفدری های راسخ قسمت در ولی چرخد می غیرکیفری و کیفری از اعم دولتی  های  راسخ  محور  بر  اساسا   مخدر  مواد  جرایم

 دادن مشدارکت ،اعتیاد از نسبی زدایی جرم. است محسوس نهاد مردم های سازمان و  ها  ارگان  قشن  ،درمان  و  ریشگیری  بر  ناظر

 کدل مصدادره تقلیل و صنعتی  گردان  روان  مواد  انگاری  جرم  ،اعتیاد  ترک  و  معتادان  درمان  در  نهاد  مردم  و  غیردولتی  های  ارگان

 اجدرای ضدمانت وضدع  ،مخددر  مواد  جرایم  رصد  و  تعقیب  امر  در  دیگر  کشورهای  با  همکاری  ،جرم  از  ناشی  اموال  به  مجرم  اموال

 1389  سدال  اصدالحیه  مدوارد  از  مخددر  مدواد  جرایم  اصلی  لینعام  و  سرکردگان  مجازات  تشدید  و  مرتکبین  برای  گذرنامه  ابطال

 بداالخص مللیال بین های کنوانسیون و 85 مصوب مخدر مواد با  مبارزه  کلی  های  سیاست  تاثیر  تحت  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون

 بدی  و  ضدابطه  بدی  اسدتفاده  جمله  از  مختلف  دالیل  به  ایران  قضایی  سیستم  در.  است  بوده  متحد  ملل  سازمان  1988  کنوانسیون

 های  دادرسی  سرعت  کندی  ،شدید  های  مجازات  اجرای  به  قضات  از  بسیاری  تمایل  عدم  ،مجازات  تخفیف  و  عفو  نهادهای  از  رویه

 است  گردیده متزلزل  ها مجازات قطعیت و حتمیت اصول زیادی  حد  تا ،کیفری
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 مخدر مواد با  مرتبط جرائم مصادیق :گفتار اول

 صدادر یدا کدردن وارد فقط جرم نوع این از شما منظور اگر ،است شده قوانین در  مخدر  مواد  قاچاق   مجر  از  که  تعریفی  به  باتوجه

 .بود خواهد  ناقص بحث  این  ،باشد یگرد نقطه به اینقطه از مخدر  مواد به مربوط  کاالی کردن حمل  یا کردن

 قدانون  28  مداده  در  قانونگذار  چند  هر  ،بگذاریم  کنار  را  قاچاق   مفهوم  باید  کنیم  صحبت  مخدر  مواد  جرایم  زمینه  در  بخواهیم  اگر

 بدا  امدا  اسدت  کدرده  اسدتفاده  قاچاق   اصطالح  از  1389  و  137۶  سال  مصوب  اصالحی  و  13۶7  سال  مصوب  مخدر  مواد  با  مبارزه

 بایدد  ،کندیم  تعریدف  را  جرایم  نوع  این  کلی  طور  به  بخواهیم  اگر  ،دارد  وجود  داخلی  حقوق   در  قاچاق   جرم  از  که  تعریفی  به  هتوج

 از  استفاده  ،نگهداری  ،حمل  ،توزیع  ،فروش  برای  عرضه  ،فروش  ،خرید  ،ارسال  ،تولید  ،ساختن  ،کردن  صادر  ،کردن  وارد  که  بگوییم

 .هستند مخدر مواد از  ناشی جرایم مفهوم در داخل همه  مواد نوع این به  اعتیاد و  آنها کشت  ،مخدر مواد

 جدرم حدوزه ایدن در کده اعمدالی 3/8/13۶7 مصدوب آن بده مدوادی الحداق  و رمخد  مواد  با  مبارزه  قانون  اصالح  قانون  اساس  بر

 :است شرح این به شودمی محسوب

 .غیردارویی صنعتی هایگردانروان  یا مخدر مواد تولید منظور به  شاهدانه کشت  و  مطلقا  کوکا و خشخاش کشت  -1

 .غیردارویی صنعتی هایگردانانرو  یا مخدر مواد انواع ساخت  و تولید  ،صادرکردن ،ارسال ،کردن  وارد د2

 .غیردارویی صنعتی هایگردانروان  یا مخدر  مواد فروش و عرضه ،ترانزیت  ،اخفا ،توزیع  ،خرید ،حمل  ،نگهداری د3

 .غیردارویی صنعتی هایگردانروان  یا مخدر مواد استعمال برای  مکان کردن ارهاد  یا کردن  دایر د4

 .باشد  کرده مستثنا  قانون که مواردی در مگر  ،طریق و شکل  هر به غیردارویی صنعتی هایگردانروان  یا  مخدر مواد استعمال د5

 هدایگردانروان یدا مخددر مدواد اسدتعمال و  سداخت  بده  مربوط  ابزار  و  ادوات  و  آالت  نگهداری  ،فروش  ،خرید  ،ساخت  ،تولید  د۶

 .غیردارویی صنعتی

 دستگیر  یا  و  اندتعقیب  تحت  که  غیردارویی  صنعتی  هایگردانروان  یا  رمخد  مواد  محکومیت  ،متهمین  دادن  رناه  یا  دادن  قرار  د7

 .اندشده

 .مجرمان جرم ادله اخفا  یا  امحا د8

 .دیگری کردن متهم  قصد  به محلی در استعمال ادوات  و آالت  یا غیردارویی عتیصن هایگردانروان  یا  مخدر مواد دادن قرار د9

 

 مخدر مواد با مرتبط  ئمجرا مجازات  قانونی  معیار  :گفتار دوم

 مدواد مقدررات از هاییقسدمت اضدافه بده 137۶ و 13۶7 سال مصوب موادمخدر با مبارزه  مصوبه  را  جرایم  نوع  این  قانونی  عنصر

 البته. دهدمی تشکیل ،نیست مخدر مواد با مبارزه جدید قانون با  مغایر  که  1359  سال  مصوب  مخدر  مواد  الیحه  به  مربوط  مخدر

 نظدام  مصدلحت  تشدخیص  مجمدع  زیدرا  ،گفدت  قانونگدذار  13۶7  سدال  مصدوب  موادمخددر  بدا  مبارزه  قانون  کنندهنتدوی  به  باید

 .است  بوده قانون  این کنندهتصویب

 مثبت فعل صورت به جرایم نوع این  در  ارتکابی  عمل  که  شودمی  گفته  مخدر  مواد  از  ناشی  جرم  جرایمی  به  مادی  عنصر  حیث  از

 25.کندنمی  ریدا  مصداق  جرایم نوع این مورد در  فعل  ترک دیگر بارتع به  یابدمی ارتکاب  مادی

 

 
 174نشر دادگستر. ص  ،،حقوق کیفری مواد مخدر1391منصور،  ،رحمدل .1
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 مخدر مواد جرائم  مرتکبین  روانی  گفتار سوم: شرایط

 اینکه  اول.  شود  محقق  باید  روانی  عنصر  دهندهتشکیل  اجزای  تمامی  که  بگوییم  باید  جرایم  از  دسته  این  معنوی  عنصر  بررسی  در

 ممندوع موادمخددر بده مربدوط جدرایم ارتکاب که بداند وی یعنی  باشد  داشته  جرایم  نوع  این  در  حکم  به  علم  باید  مجرم  شخص

 بدا مدرتبط اعمال که دانندمی جامعه در  همه  که  شودمی  فرا  یعنی  است  مفروا  کلی  قاعده  یک  موجب  به  علم  نوع  این.  است

 مجدرم شدخص کده مداده ایدن هکد بداند مجرم یعنی ،است موضوع به علم هم معنوی عنصر بعدی بخش. است  جرم  مخدر  مواد

 .است موادمخدر  ،کندمی وارد  یا  و صادر  ،کندمی نگهداری  ،کندمی حمل  ،فروشدمی  ،خردمی

. کندد اراده را جرمی چنین ارتکاب شخص اینکه یعنی «عام سوءنیت. »تاس سوءنیت  بحث  ،جرم  روانی  عنصر  درباره  بعدی  بحث

 و حمدل و شاهدانه کشت مورد در استثنایی صورت به اما ندارد تاثیری  و  نقش  ایمجر  در  انگیزه  کنیم  تاکید  که  دارد  جا  اینجا  در

 .است  شده شناخته موثر قانون موجب به انگیزه  ،مخدر مواد  نگهداری و اخفای

 باشدد موادمخددر توزیدع ،اعمال نوع  این  ارتکاب  از  شخص  انگیزه  که  شد  خواهد  تلقی  جرم  شخص  عمل  صورتی  در  دمور  این  در

 احدراز اینکده مگدر ،شدودنمی تلقدی جرم آن فروش و خرید و نگهداری ،اخفا ،حمل و شاهدانه کشت که است این بر اصل  یعنی

 رویکدرد ایدن عکدس بر و متفاوت قضیه عمل در اما. است شاهدانه بعدی توزیع ،اعمال  نوع  این  ارتکاب  از  شخص  انگیزه  که  شود

 .داندمی  مفروا جرایم نوع این در را روانی عنصر  قضایی رویه است؛

 ندزد  مخددر  مدواد  کده  زمدانی  زیدرا  نباشد  واقعیت  از  دور  هم  خیلی  مخدر  مواد  جرم  روانی  عنصر  کردن  تلقی  مفروا  شاید  البته

 موادمخددر ،او ندزد کاالهای که دانستهمی مجرم شخص که  است  آن  از  حاکی  قضیه  احوال  و  اوضاع  ،شودمی  یافت  مجرم  شخص

 .است خاص احوال  و اوضاع بر  مبتنی نیز برائت صلا  دانیممی که طورهمان. است

 و قضداییرویه. دهددمی  مجرمیدت  اصدل  بده  را  خدود  جای  برائت  اصل  ،باشد  حاکم  برائت  اصل  قواعد  برخالف  احوال  و  اوضاع  اگر

 وقدوع از عدیاطال است مدعی که متهمی شخص و ندارند این جز ایچاره هاررونده این  با  شدن  روروبه  هنگام  در  هادادگاه  قضات

 دادگداه  در  را  خود  ادعای  این  باید  ،است  بوده  موادمخدر  ،مکشوفه  کاالهای  این  که  دانستهنمی  مثال  عنوانبه  و  است  نداشته  جرم

 .باشد موثر بسیار قضیه کشف در تواندمی احوال و  اوضاع گفت توانمی  کلی طور به.  برساند اثبات به

 

 گیرینتیجه 

ی به عنوان ابزاری در راستای ساقط نمودن حق شکایت کیفری تعقیب متهم و اجرای مجازات در نظام کیفدری مرور زمان کیفر

ی لزوم انطباق قوانین و مقررات موضوعه با شریعت اسان سابقه تقنینی دیرینه داشته است.رس از ریروزی انقالب اسالمی و در ر 

ی ایران مرور زمان کیفری از عمومات حقوق جزای کشور حدذف گردیدد و و موازین اسالمی و دگرگونی بنیادی در قوانینی جزای

سدالمی بدا تصدویب قدانون مجدازات ا  1392به جز در مواردی خاص سیستم کیفری ایران از این نهاد بی بهره می ماند.در سال  

ا به احیاء نهاد مذکور )مرور و مصلحت اجتماعی و بر مبنای عقبه تقنینی مجددشاهد آن قرار گرفتیم که قانونگذار بنابر ضرورت  

بخش دوم از یازدهم از مبحدث چهدارم   113الی    105زمان( در قانون مجازات اسالمی اخیرالتصویب همت گمارده است ) مواد  

 (.1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 .نمیشدوند  مجازت  اجرای  و  تعقیب  ،جرم  وقوع  تاریخ  از  گانه  3  های  زمان  مرور  مشمول  عنوان  هیچ  به  که  هستند  جرائم  از  برخی

را مشدمول قاعدده   میجرا  یبرخ  تیوقوع خسارات گسترده به جامعه و حاکم  ایو    ،جرم  تیاهم  ،مانند  یبنا به مصالحگذار  قانون  

موضدوع قدانون  میجرا، یمانند کالهبردار یاقتصاد میجرا ،یو خارج یداخل تیامن هیعل میجرا  ندانسته است.  یفریمرور زمان ک



فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات  

 270-288، صفحات 1401 تابستان ،2 شماره  ،8 دوره

285 

 

 ایدن اسدالمی مجدازات قانون 109 ماده .از قاعده مرور زمان خارج شده اند میجرا یمنصوص شرع  راتیتعز ،با مواد مخدرمبارزه  

 :است نموده مشخص را جرائم

 باشد کشور خارجی و داخلی امنیت  علیه که جرائمی .1

 ،مالیداتی  امدور  ،حدق  خدالف  بدر  نفدوذ  عمالا  ،کالهبرداری  شامل  آن  عناوین  که  تومان  میلیون  100  از  باالتر  اقتصادی  جرائم  .2

 .باشد دولت علیه  کارمندان جرائم و  گمرکی  و رولشویی

 را خدود بده مربدوط قواعدد و بدوده خاص قانون مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون  که  امر  این  به  توجه  با  مخدر  مواد  به  مربوط  جرائم  .3

 .است داشته

 .بود نخواهد زمان رمرو  شامل  دیات  و  قصاص و  الهی  حدود جرائم .4

 و 109 مدواد جمدع در.است نموده بیان را ریال میلیارد یک مالی قید  مجرمانه  عنوان  13  بیان  با  قانونگذار  قانون  این  3۶  ماده  در

 قدرار زمدان مدرور مشدمول تعزیری جرم  باشد  ریال  میلیارد  یک  از  بیش  جرم  مورد  لغمب  تعزیری  جرایم  در  هرگاه،  قانون  این  3۶

 حقوقددان ذهدن که ای نتیجه.نمود خواهد سرایت آن بر زمان مرور باشد آن از  کمتر  یا  ریال  میلیارد  یک  هرگاه  و  فتگر  نخواهد

 .نماید می دار خدشه را  اسالمی حقوقی اصول و  کند می مواجه  چالش  با را

 کیفدری  حقدوق   محتدرم  سداتیدا  نظر  بنابر  تعزیری  جرایم  بر  زمان  مرور  شمول  خصوص  در  قانونگذار  عملکرد  توجیه  در  ایتانه  اما

 مجدازات  کدارایی  میدزان  کننده  تعیین  جامعه  برای  آن  منفعت  و  است  جامعه  به  متعلق  مجازات  که  نمود  استدالل  چنین  میتوان

 مجدد  احیای  حق  دیگر  دادگستری  کند  می  فراموش  را  ارتکابی  جرم،  النیطو  زمانی  گذشتن  علت  به  جامعه  هرگاه  باشد؛رس  می

 این.اسدت نهفتده اجتمداعی فایدده مکتب از برگرفته  اجتماعی  سیاست  یک  قانونگذار  عملکرد  رس  در  دیگر  رتعبا  به.ندارد  را  آن

 حقدوق   مبندای  نیسدت؛زیرا  اشدکال  از  خدالی  آن  به  استناد  ایران  حقوق   در  اما  است  سازگار  لو  کامن  حقوقی  اصول  با  اگرچه  مبنا

 مدی  ممندوع  شدرعی  منصدوص  جرایم  در  را  تعویق  و  تعلیق،  رزمانمرو  آن  در  که  است  اسالمی  و  فقهی  مبنای  غالبا  ایران  کیفری

 طلبد.  می را رویه وحدت ایجاد آینده در مسئله ای.!است گذشته آن از نگهبان شورای  که ایرادی.داند

 

 پیشنهادها:

ه رسدندیده ین امر را مشخص نماید که جایگاه نهادمرور زمان در قوانین شدکلی اسدت یدا مداهوی؟ در نتیجدبدوا  مقنن باید ا-1

از قوانین ماهوی قلمداد کند. از این رو ریشنهاد می گدردد  ،نیست که در یک دوره تقنینی آن را از قوانین شکلی ودر دوره دیگر

 مواره در قوانین شکلی منعکس گردد.چون نهاد مرور زمان از قوانین شکلی محسوب می گردد ه

ح و جامع ای در خصوص نهاد مرور زمان وجود ندارد واین نهداد مهدم در حال حاضر در مقررات کیفری کشور ما قوانین صری-2

واساسی همواره در هاله ای از ابهام بوده وبا محدودیت های فراوان دست به گریبان است که جا دارد مقدنن نسدبت بده تصدریح 

 اء نگردند.آن در قوانین کیفری اقدام نماید تا محاکم در برخورد با آن دچار اختالف نظر و تشتت آردقیق 

نهادی نیست که تنها مختص به سیستم یا سیستم های حقوقی خاصی باشد بلکه اغلدب سیسدتم هدای حقدوقی   ،مرور زمان-3

و تدقیق در سایر سیستم هدای حقدوقی از جهدت چگدونگی این نهاد را مورد توجه قرار داده اند که از این حیث بررسی    ،مترقی

 فاده از تجارب آنها ریشنهاد می گردد.کارکرد وتاثیر این نهاد ومتعاقبا است
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مسدتلزم بدازنگری و بده روز نمدودن برخدی   ،ریشرفت علم وفناوری و به تبع آن تغییرات اجتماعی ومدرن شدن عصر حاضدر-4

اد مرور زمان با دیدگاه سنتی با مقتضیات امروزی قابلیدت تجمیدع نداشدته و نیازمندد نهادها وقواعد سنتی است. بدین وصف نه

 ری و نوگرایی است از این رو بازنگری و به روز نمودن این نهاد حقوقی مهم ریشنهاد می گردد.بازنگ

زمان مواعد هیچ ایدرادی   اما نسبت به مرور  ،در قوانین مصوب رس از انقالب علی رغم این که نهاد مرور زمان کم رنگ گشته-5

سابقه شرعی و فقهی نیدز نددارد از ایدن رو ریشدنهاد مدی در صورتی که هیچ  ،صورت نگرفته و همچنان به قوت خود باقی است

در همده   ،گردد جهت نظم و انضباط امور کیفری وجلوگیری از هرج ومرج و انباشت بالجهت رروندده هدای کیفدری در محداکم

 مدت آن حسب مورد متناسب باشد.  ،گردد بدین توضیح که با تفکیک جرایم مهم از غیرمهممرور زمان جاری  ،جرایم
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