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 دانشجوی گرامی 

 

دلیل حل مسائل متنوع، ارتباط زنده و دو طرفه بین دانشجو و  ه  های موسسه فاضل بحضور در کالس 

در   گرفتن  قرار  آزمون استاد،  و  دانشجو  اشکاالت  رفع  رقابت،  انگیزه  ایجاد  کنکور،  که جو  های کالسی 

از میزان آمادگی خود مطلع می انتخابی است که نمیضمن آن  یا چند  شوید  با مطالعه یک  آنرا  توان 

 کتاب مقایسه کرد. 

 

که   دهد  می  را  امکان  این  شما  به  فاضل  موسسه  کشوری  هماهنگ  کنکورهای  در  شرکت 

کشوری بیابید چرا که عالج واقعه قبل از وقوع باید   واقعی خود را در رتبه بندیایگاه  ج

 کرد. 



 سخن مؤلفان
کتاب مربوط به آزمون های گوناگون، نگارش نموداری است که درک   تألیفیکی از شیوه های رایج در  

پیش رو نگارنده تالش نموده تا مبتنی بر کتاب های    مطالب را برای داوطلب آسانتر می نماید، در کتاب

اصلی موجود یعنی با تکیه بر کتاب حقوق جزای اختصاصی دکتر حسین میرمحمدصادقی و کتاب محشای  

ایرج گلدوزیان اقدام به شرح نموداری ماده به ماده قانون مجازات اسالمی به  قانون مجازات اسالمی دکتر  

لب بتواند با آسایش خاطر و با اعتماد به اینکه کتاب بر مبنای دیدگاه منابع  صورت نموداری نماید تا داوط

نگاشته شده و نویسنده از نظرات شخصی در نگارش کتاب بهره ای نبرده است، به مطالعه کتاب بپردازد با  

 امید به اینکه مورد بهره وری بزرگواران قرار گیرد.

 دکتر صدیقه گلستان رو 

 



 

 

   تقدیم به 

 همه آنان که با حکمی ناعادالنه اسیر کیفرهای نابجا شدند. 
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 حدود و تعزیرات 

 کتاب دوم: حدود

 حدود:مواد عمومی 

حد مجازاتی است که   1 م ق 15طبق ماده 

موجب -

نوع -

میزان -

و کیفیت اجرای آن -

 در شرع مشخ  شده است

 
و  ۲۱۷ماده   قصد  علم،  داشتن  بر  عالوه  که  که  است  مسئول  صورتی  در  مرتکب  حد،  موجب  جرایم  »در   :

 شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.« 
 

شر  مس ولیت کیفری در جرایم حدی

علم به موضوع جرم -1

داشتن قصد ارتکاب جرم -2

عقل،   وجود شرایط مسئولیت کیفری -3
 بلوغ و اختیار

 علم به حرمت شرعی رفتار ارت ابی -4
  جهل حکمی پذیرفته شده است 

 
 رافع مسئولیت کیفری است.   حدودجهل به قانون یعنی جهل به جرم بودن رفتار ارتکابی، فقط در    ن ته:

 

جهل به قانون راف  مس ولیت 

کیفری نیست م ر ای  ه

 155ماده تحصیل علم عادتا  برای وی ممکن نبوده  -

 حدود   یا شرعا  عذر شمرده شود -

 

 

 در حدود اصل بر این است که مرتکب نسبت به حرمت عمل ارتکابی علم ندارد.   :ن ته

 

 تأثیر ادعای فقدان علم یا قصد در جرایم حدی: 

وجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت  : »در جرایم م۲۱۸ماده  
کیفری را در زمان ارتکاب جرم نمایند در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که  
به بینه و سوگند پذیرف با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز  ته  اقرار او 

 می شود.«

: »در جرایم محاربه و افساد فی االرض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف  ۱تبصره  
 ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.« 
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 : »اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.« ۲تبصره  

در جرایم 
حدی

 م افی عفت با ع  ، اکراه، ربای  یا ا فا مستوجب حد محاربه، افساد یا جرایم  -

فقدان علم یا قصد -صرف ادعای

وجود موانع مسئولیت کیفری -

مسقط حد نیست و دادگاه 
موظف به بررسی و تحقیق 

 است

در سایر جرایم حدی  -
اگر مرتکب ادعا کند

فقدان علم یا قصد یا وجود موانع مسئولیت کیفری، در صورتی  -
 که احتمال صدق گفتار او داده شود

که اقرار با تهدید، ارعاب و شکنجه گرفته شده -
 

   .ادعای مرتکب بدون بینه و سوگند پذیرفته می شود. یعنی شبهه موجب عدم اثبات است 

اقرار
 نزد قاضی در محکمه اعتبار دارد -

 که نزد ضابطین دادگستری یا مقامات دادسرا باشد دارای اعتبار نیست اما اقراری -

 

در اقرار

یعنی قصد اقرار نداشته   مرتکب ادعا می کند اقرار وی با شکنجه، تهدید یا ارعاب بوده  -
 اما به خاطر تهدید یا ارعاب یا شکنجه مجبور به اقرار شده است

 218ماده   بدون بینه و سوگند ادعای او پذیرفته می شود 

اما اقرار خالف واقع بوده   مرتکب، اقرار را انکار کند یعنی با قصد و اختیار اقرار کرده ام -
  است
ماده   طبق  که    ۱۷۳که  جرمی  به  اقرار  در  جز  به  نیست  مجازات  سقوط  موجب  اقرار  از  پس  »انکار  ق.م.ا: 

مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله و در حین اجرا مجازات مزبور ساقط و به  
 جای آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می شود.«

در جرایم م افی عفت :ن ته

   اگر اکراهی بودن جرم در دادگاه ثابت نشده و یکی از مرتکبین ادعای اکراه کند -1
 ادعای او مسموع است  احتمال صدق گفتار او داده شود 

اگر اکراهی بودن در دادگاه ثابت شود و مرتکب ادعا کند تحت شکنجه اقرار کرده یا  -2
در جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش و اغفال صرف    علم نداشته یا مست بوده

218 ماده 1ادعا مسقط حد نیست و باید توسط دادگاه بررسی شود طبق تبصره 

 : تغییر در مجازات حدی 21۹ماده 

واند کیفیت نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تغییر دهد یا تبدیل ت: »دادگاه نمی۲۱۹ماده  
یا ساقط نماید این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا  

 تبدیل است.« 
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در جرایم 
حدی

 نوع، کیفیت، میزان حد قابل ت ییر، تقلیل، تبدیل یا اسقاط نیست -

معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، ن ام نیمه آزادی، آزادی مشروط، ن ارت  -
 سامانه الکترونیک در جرایم حدی اعمال نمی شود

در جرایم ا  م ق 114طبق ماده   عفو خصوصی می تواند باعث سقوط مجازات حدی شود  -
اگر حد با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات  حدی  یر از ق  

 جرم دادگاه می تواند عفو مجرم را از رهبری درخواست کند توسط رئیس قوه قضائیه

  پیش از اثبات جرم موجب سقوط حد است م ر ق   و محاربهتوبه مجرم در جرایم حدی  -

 ا م ق 114ماد 

 
 

 114ماده توبه در جرایم حدی 

در محاربه -1
 پس از دستگیری موجب سقوط نیست -

 پیش از دستگیری یا تسلط موجب سقوط است -

 با توبه ساقط نمی شود   در ق   -2

سایر حدود -3
حد ساقط می شود  قبل از اثبات جرم توبه کند  -

بعد از اثبات جرم توبه کند -
حق درخواست عفو توسط دادگاه  با اقرار ثابت شده  -

 مجازات ساقط نمی شود  با شاهد ثابت شده  -

توبه در زنا و لواط به عنف، اکراه یا اغفال بزه دیده پیش از اثبات جرم موجب سقوط  -4
 یا هر دو می شود 6 حد و تبدیل به تعزیر یعنی حبس یا شالق تعزیری درجه

 

 که در قانون نیست: حدودی 

قانون ۲۲۰ماده   و هفت  یکصد و شصت  نشده است طبق اصل  ذکر  قانون  این  در  که  »در مورد حدودی   :
 اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می شود.« 

 

اما طبق این ماده درباره حدودی که در قانون بیان شده مانند ارتداد به   .اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است

 و مرتکب را مجازات کند.   فتاوای معتبر مراجعه کندیا    به منافع فقهی  ه دادهقاضی اجاز

 

 ن ات جرایم حدی: 

 مرور زمان مخصوص جرایم تعزیری است.      حدود مشمو  مرور زمان نمی شود  -1

 در شالق و حبس حدی محاسبه نمی شود.      ایام بازداشت قبلی  -2

سال اختیار دارد.    2وجود دارد و دادگاه در اعمال آن حداکثر تا    ام ان مجازات ت میلی در جرایم حدی  -3

 ق.م.ا( 23)ماده
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ام ان اعما   -4
مجازات تبعی در جرایم 

 ا م ق 25ماده   حدی

در شالق حدی   سال محرومیت از حقوق اجتماعی 2 -

سرقت و  در حد قطع عضو    سال محرومیت از حقوق اجتماعی 3 -
 محاربه

در سالب حیات از توقف حکم و    سال محرومیت از حقوق اجتماعی 7 -
 حبس ابد از تاری  توقف اجرای حکم

مجازات شرو  به  -5
 122ماده   اجرای حد
 ا م ق

حبس تعزیری   مجازات مستوجب سلب حیات یا حبس دائم  -
    سرقت حدی مرتبه سوم، لواط   4درجه 

5حبس تعزیری درجه   مستوجب قطع عضو  -

 6حبس یا شالق تعزیری درجه   مستوجب شالق حدی  -

 

مجازات معاونت در  -6
 127ماده   جرایم حدی
 ا م ق

 حبس  3 یا 2درجه   حدی مستوجب سلب حیات یا حبس دائم  -

 حبس  6 یا 5درجه   حدی موجب قطع عضو و سرقت حدی  -

 فقط شالق  6درجه   حدی مستوجب شالق  -
 

 ق.م.ا(   130حداکثر مجازات معاونت در همان جرم )ماده     مجازات سردسته در جرایم حدی  -7

 در اثبات جرایم حدی نقشی ندارد.   سوگ د و شهادت بر شهادت   -8

 

 :جرایم علیه ام یت حدی

 

 ( 27۹ -28۵محاربه مواد )  -1
 

موجب  ۲۷۹ماده   که  نحوی  به  است،  آنها  ارعاب  یا  مردم  ناموس  یا  مال  جان،  قصد  به  سالح  »کشیدن   :
حیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل ناامنی در م

او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سالح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب 
 امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.« 

 
 ن و فقه اسالمی است. محاربه مصداق و نمونه بارز جرایم علیه امنیت در حقوق ایرا
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عنصر مادی 

 برهنه کردن سال  کشیدن سال    رفتار -

شرایط و اوضاع  -
و احوال

 علیه امنیت به صورت عمومی است  موضوع جرم -

سال   وسیله جرم -
سرد -

یا گرم -
 فقط باید واقعی باشد

عنصر معنوی -2
علم به موضوع و عمد در کشیدن سال   سوءنیت عام  -

قصد تعر  به جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها  سوءنیت خاص  -

قصد غیرمستقیم برای   ن ته
اگر پسارتکاب جرم کافی است 

قصد اولیه ربودن هواپیما یا مال دیگری باشد -

همین که می داند کار او موجب سلب امنیت می شود  -
محارب است

در هر مکان شهر یا  زن یا مرد   هر کسی   مرت ب -
 خارج شهر و هر زمان شب یا روز

سلب امنیت مردم راهها  نتیجه -

 

 برد و موجب سلب، امنیت مردم و راهها می شود. مانند راهزن، سارق و قاچاقچی که دست به سال  می 
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ن ات محاربه

 در جرم وجود داشته باشد عمومیت نشان می دهد در محاربه باید نوعی  مردم وا ه  -1

  کسی که با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخ  خاص سال  بکشد و عمل او جنبه عمومی
مانند چاقو کشیدن روی صاحب خانه، م ازه دار یا دختری که به   محاربه نیستنداشته باشد، 

خواستگاری او جواب منفی داده

 یک نفر را بترساند، محاربه محقق شده است   در عمل الزم نیست که تعداد زیادی را بترساند -2

محاربه جرم مقید است، مقید به سلب امنیت و ایجاد رعب و هراس است یعنی ایجاد ناامنی در  -3
محیط

  کسی که به روی مردم سال  بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب
 نمی شود

ناتوانی
ضعیف الجثه  جسمی  -

ترسو  روحی  -

ناآشنا به کاربرد اسلحه       مهارتی و -

یا شیوه عمل او خنده دار باشد و جدی نباشد و کلماتش یا 
 باالخره به نوعی مردم نترسند  رفتارش این را نشان دهد

مثال هفت تیری را بکشد اما شلیک نکند در    کشیدن سال  مستلزم استفاده عملی از آن نیست -4
  از مصادیق بارز محاربه، قطاع الطریق است   صورت سلب امنیت محارب است

سال  -5
 آنچه برای نزاع و جنگیدن ساخته شده و معنای آن از لحا  زمان و مکان مت یر است -

تفن ، هفت تیر، مسلسل،   برداشت عرف از سال  یا اسلحه اعم از سرد و گرم است  -
   اسلحه سرد مانند چاقو، شمشیر، خنجر، نیزه، قمه و     تو ، تانک و 

 

بیل، داس و غیر  )ابزار کار(، چوب، تازیانه، ادویه مان د فلفل، اسیدپاشی، آت  زدن    اما عصا، س گ، 

 سال  نیست. 

 

 کند.ساتور برای قصابی ساخته شده اما عنوان سال  سرد بر آن صدق می   :ن ته

 

 : مقابله با محاربان 280 ماده

 ببرد، محارب نیست.« : »فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ۲۸۰ ماده

ببرد  اسلحه  به  مقابله دست  و  دفاع  برای  که  در محاربه قصد خاص    ،کسی  زیرا  است  خارج  محاربه  از  تخصصا 

 ترساندن مردم را الزم است. 
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 دست بردن به اسلحه برای دفاع و مقابله با محاربان دو حالت دارد:  

ا را داشته باشد یعنی تجاوز یا خطر، فعلی یا  م ق 156 اگرعمل آنها مشمول دفاع مشروع شود و شرایط ماده -1
قریب الوقوع بوده و دفاع برای دفع آن ضرورت داشته و مراحل آن رعایت شود و توسل به قوای دولتی عمال  

 اساسا  مجرم نیستند  دفع تجاوز یا خطر مؤثر نباشدممکن نباشد یا مداخله آنها در 

اما اگر بدون همه یا برخی از شرایط دفاع مشروع، مانند اینکه برای انتقام پس از عمل محاربان به طور  -2
به استناد دفاع مشروع مجازات نشوند اما محارب نیستند چون سوءنیت خاص مسلحانه درگیر شوند نمی توانند 

 دارند    اما جرم ضرب و جر  و تخریب و    ندارند یعنی قصد ناامنی در محیط نداشته اند

 

 (53، ص  3)میرمحمدصادقی، جلد    : راهزنی و سرقت مسلحانه281ماده 

برند و موجب سلب امنیت مردم و راهها  : »راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سالح می۲۸۱ماده  
 د.«شوند محاربن 

 

 در راهزنی، سرقت و قاچاق: 

همه افرادی که در اجرای یک طر  مشترک و هماهن  در باندهای سرقت، راهزنی و قاچاق  -1
مسلحانه شرکت دارند مشمول محاربه هستند، هر چند تنها تعدادی از افراد باند در صحنه 

 عملیات دست به سال  برده باشند

سال  واقعی است نه تقلبی و بدلی اما پر یا خالی بودن، سرد یا گرم بودنش  ،من ور از سال  -2
 فرقی ندارد

نباشد:  ن ته فراهم  محیط  در  ناامنی  و  سال   کشیدن  یعنی  محاربه  شرط  ماده    ،اگر        تعزیرات    653مشمول 

، در صورتی که عنوان محارب بر او  راهزنی شودها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب  می شود.  هر کس در راه

 شود. ضربه محکوم می   74صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شالق تا  
 

281 و 653تفاوت ماده 
 دست به اسلحه بردن ضرورتی ندارد 653 در ماده -1

در سایر جاها مانند  281 راهها و شوارع است در داخل یا خارج شهر اما ماده 653 مکان جرم در ماده -2
 گردشگاه عمومی یا ورزشگاه نیز قابل ارتکاب است

هر چند هدف اصلی  281 باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در ماده 653 برای تحقق ماده -3
مرتکبان، سرقت و قطع الطریق باشد اما در عمل آنچه برای تحقق جرم الزم است برهم خوردن امنیت 

 مردم یا راهها است

 

     را اعمال نمود.   653تا بتوان ماده  بررسی شود    281اول باید مشمول نبودن مرتکب نسبت به ماده 

 مقید است و سلب ام یت مردم و راهها      281جرم راهزنی و سرقت مسلحانه ماده   
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من ور از

راه عبور عابران پیاده یا ماشین رو  راهها -

راههای بزرگتری مانند بزرگراهها و اتوبانها که راههای کوچک   شوارع -
 فرعی از آن منشعب می شود

راهزنی

گرفتن اموال مسافران و عابران در راهها و شوارع، ضمن غافلگیری و  -
تهاجم مسلحانه

 مقید به تعداد معین نیست با یک نفر هم محقق می شود -

گلدوزیان (
)277ص

 

راهزنی، سرقت یا 
قاچاق

سرقت، راهزنی یا قاچاق مسلحانه  رفتار  مرتکب دست به اسلحه ببرد  -

 در عمل موجب سلب ام یت شود  مقید به سلب امنیت مردم و راهها است  -

 

  دن  محاربه از جهتی اعم از این موارد است که چون بدون قصد جان، مال یا آبرو فقط برای ارعاب و ترسان

 مردم هم اسلحه بکشد محارب است.  

    ماده یعنی  ماده  این  قاچاق    281از جهت دیگر  یعنی  است.  آورده  به شمار  را جز مصداق محاربه  مواردی 

مسلحانه که به قصد جان، مال یا ناموس یا ترساندن مردم نیست اما منجر به سلب امنیت مردم و راهها شود،  

 جزء محاربه به شمار آمده است. 

 

 : مجازات محارب 282ماده 

 : »به یکی از چهار مجازات زیر است: ۲۸۲ماده 

 ت( نفی بلد«   قطع دست راست و پای چپ  پ(  ب( صلب   الف( اعدام 

 ( در اختیار قاضی است.«۲۸۲: »انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده )۲۸۳ماده 

ت، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید  : »مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیس ۲۸۴ماده  
 و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.« 

مراوده رفت و آمد  ۲۸۵ماده   با دیگران معاشرت،  و  قرار گیرد  باید تحت مراقبت  بلد، محارب  نفی  : »در 
 نداشته باشد.«

مجازات محارب طبق ا تیار قاضی

قطع دست و پا  -

صلب -

اعدام -

نفی بلد -

 

 قط  دست و پا همان حد -
 278ماده   سرقت است

کف دست و انگشت شست بماند    انگشت دست راست 4 -

پای چپ تا برآمدگی که نصف قدم و مقداری از محل مس  بماند -
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آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو ...(: در اجرای حد صلب    58)طبق ماده     صلب 

محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می کنند؛ به نحوی که پشت به صلیب و رو به  

زمین   از  مقداری  پاهایش  و  بوده  دستقبله  همچنین  باشد.  داشته  و  فاصله  افقی  چوبه  دو  به  را  محکوم  های 

 موران به همان حال رها می کنند. أپاهایش را به چوبه عمودی بسته و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت م

 نحوه بستن محکوم نباید به گونه ای باشد که موجب مر  مصلوب شود  1تبصره -

من ور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است با غروب آفتاب روز سوم، محکوم از چوبه دار   2تبصره -
چنان چه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد، جسد برای انجام مراسم مذهبی و   پایین آورده می شود

 کفن و دفن پایین آورده می شود

کنند و اگر خدمات  را رها میهمین آیین نامه اگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او    59و طبق ماده  

 پزشکی الزم دارد، مانعی ندارد. 

آیین نامه  به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار یا به شیوه دیگری که کمترین آزار    40طبق ماده    :اعدام

زمان اجرای مجازات سالب حیات حین طلوع آفتاب    41شود.  و طبق ماده  برای محکوم داشته باشد، اجرا می

 آن که دادگاه زمان دیگری را تعیین کرده باشد.    است مگر

آیین نامه اگر مر  محکوم به تأیید پزشک برسد و سپس زنده بودن او احراز    48دیگر آنکه طبق ماده    و نکته

 دم دوباره قصاص می شود.   شود و در قصاص نفس با درخواست اولیای شود، مجازات اعدام اجرا می 

یین نامه:  طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص به  آ  1طبق بند   ماده  :  نفی بلد

نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد خاص جرم  

 محاربه است.  

موارد مذکور در قانون  اما تبعید طبق بند چ: طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی سکونت در مکان خاص در 

 به نحوی که به طور مستمر تحت مراقبت باشد. 
 

نفی بلد
حداقل یک سال است -

محارب بعد از دستگیری توبه کند و محکوم به نفی بلد شود  -
 سال باید در تبعید باشد1حداقل 

 به طریق اولی اگر توبه نکند هم کمتر از یک سال در تبعید نیست -

سال، در تبعید باقی 1اگر در تبعید توبه کند البته پس از تحمل  -
 نمی ماند

در تبعید محارب تحت مراقبت است و حق معاشرت و مراوده و رفت و آمد ندارد از این رو در  -
 به عنوان نفی بلد می دهند  حبس در تبعید برخی موارد قضات حکم 

 

 مجازات محارب:

 اعدام یا صلب یا قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد   مجازات اصلی:  -

: دادگاه می تواند مرتکب محاربه که جزء جرایم حدی است را به یک یا چند  23طبق ماده    مجازات ت میلی:  -

 23ماده    1سال طبق تبصره    2مجازات تکمیلی مانند منع از حمل سال  و... محکوم نمایند. به مدت حداکثر  
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  2یلی نیست )تبصره  اگر مجازات اصلی نفی بلد باشد، امکان حکم به اقامت اجباری به عنوان مجازات تکم  ن ته:

 (  23ماده  

  مجازات تبعی -

ا م ق 125طبق ماده 

سال محرومیت از حقوق  7  محکومیت قطعی به مجازات سالب حیات  -
 بندالف ماده   اجتماعی

سال محرومیت از  3  محکومیت قطعی به قطع عضو یا نفی بلد در محاربه  -
 بند ب ماده  حقوق اجتماعی

مراتب در پیشینه کیفری محکوم درج می    1در سایر موارد طبق تبصره  -
شود اما در گواهی صادره منعکس نمی شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای 

تعیین یا بازنگری در مجازات

 

  در صورتی که موجب اخالل در ن م و امنیت نباشد در یکی از  36طبق ماده  : انتشار ح م مح ومیت قطعی  -

 منتشر می شود.   یک نوبتدر    روزنامه های محلی

اثبات محاربه

بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل 1 -

ا با علم یقین آور قاضی نیز قابل اثبات است و حتی طبق ماده  م ق 211طبق ماده  -
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعار  باشد، علم قاضی معتبر  212

 است و آن ادله برای قاضی معتبر نیست

 

 1طبق تبصره   توبه محارب
توبه محارب البته باید   14 ماده

 اصال  و ندامت او احراز شود

 موجب سقوط حد است  قبل از دستگیری یا تسلط بر او  -

 پذیرفته نمی شود  بعد از دستگیری با تسلط بر او  -

در تبعید -
سال 1البته بعد از   از تبعید خارج می شود  توبه کند  -

 در تبعید می ماند  توبه نکند  -

 

  شرو  به محاربه
ابهام دارد زیرا طبق

مجازات شروع به   اگر مجازات جرمی سلب حیات باشد  ا  م ق 122بند الف ماده  -
 است 4جرم آن حبس تعزیری درجه 

5اگر مجازات قطع عضو باشد، حبس تعزیری درجه  ا  م ق 122بند ب ماده  -

 و مشخ  نیست به کدام یک عمل شود؟ با توجه به اینکه جرم تام می تواند نفی بلد باشد!! 

حبس تعزیری     مجازات جرم مباشر سلب حیات باشد    ق.م.ا    127طبق بند الف ماده    :معاونت در محاربه

باشر قاضی می تواند به یک سال نفی بلد سال حبس در حالی که برای م  25تا    10یعنی بیش از    3یا    2درجه  

 حکم بدهد!!! 

 چ د ن ته: 

 طبقامکان ندارد.    معاونت محاربهو    محاربهدرباره    مجازات  اجرای  و  حکم   صدور  تعلیق  و  تعویق  -1

  ا.م.ق   47 ماده  ث و الف بند
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شر  محارب  -2
محسوب شدن

تحریک مؤثر نیروهای رزمنده -1
به قصد بر اندازی حکومت یا -

به قصد شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن -

 675ماده 1تبصره   به قصد مقابله با حکومت   احراق و تخریب -2

نیروهای  20 جرم ن امیان ماده -3
مسل 

برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا -

لطمه به تمامیت ارضی یا استقالل کشور اقدام  -
 نماید

 خرابکاری در تأسیسات عمومی -4
 678ماده 1تبصره  

به من ور اخالل در ن م و امنیت جامعه -

و مقابله با حکومت اسالمی -

 

 است.   دادگاه انقالب رسیدگی به جرم محاربه در صالحیت    -3

در محاربه صرف ادعای شبهه مسقط حد نیست، و دادگاه موظف به تحقیق و بررسی است و اگر دلیلی برای    -4

 شود. )شبهه در وقوع جرم، شرایط آن، شرایط مسئولیت کیفری( رفع شبهه پیدا نشود، جرم ثابت نمی 

عضو یا بیشتر برای    3 اگر عنوان محارب بر سردسته گروه مجرمانه )منسجم دارای    ق.م.ا  130طبق ماده    -5

 شود.  ارتکاب جرم( صدق کند، به مجازات محارب محکوم می 
 

 افساد فی االرض:   -2

امنیت    ۲۸۶ماده   علیه  جرایم  افراد،  جسمانی  تمامیت  علیه  جنایت  مرتکب  گسترده،  طور  به  کس  »هر 
نشر اکاذیب، اخالل در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب، پخش مواد سمی و  داخلی و خارجی کشور،  

ای که موجب اخالل میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه
یا اموال عمومی و   ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد  شدید در نظم عمومی کشور، 

وصی، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب و به اعدام محکوم می  خص
 گردد.

ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظام عمومی، ایجاد ناامنی، ایجاد    -تبصره هرگاه دادگاه از مجموعه 
قدام انجام شده را احراز نکند  خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن ا

به   مرتکب  جرم،  زیانبار  نتایج  میزان  به  توجه  با  نباشد،  دیگری  قانونی  مجازات  مشمول  ارتکابی  جرم  و 
 « شود.حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می
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ع اصر جرم افساد فی االرض

رفتار

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد -

جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور -

نشر اکاذیب یا معاونت وسیع -

اخالل در ن ام اقتصادی -

احراق و تخریب -

پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک -

دایر کردن مراکز فساد و فحشا -

 یا معاونت وسیع در این امور گردد. 

شرای  اوضا  
و احوا 

 ضابطه عینی  ارتکاب گسترده رفتارهای فوق -

مبهم است  گسترده 
سه بار تکرار؟ -

ده بار؟ -

هر کسی  مرتکب -

  نتیجه
رفتارها 
م جر به

اخالل شدید در ن م عمومی و ناامنی -

ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی  -

اشاعه فحشا یا فساد در حد وسیع -

 

 ن ر قاضی تعیین کننده است.    مبهم هستند     کلمات  شدید ،  عمده  و  وسیع   

ع صر مع وی

علم و عمد در ارتکاب رفتارها  سو  نیت عام -

قصد نتیجه؛ یعنی اخالل شدید، خسارت عمده یا اشاعه در   سو  نیت  ا  -
ضابطه شخ     نوعی قصد غیرمستقیم حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها 

 یا ذهنی برای افساد فی االر  ضروری است

 
 افساد فی االر  جرم مقید است. 
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مجازات افساد 
فی االرض

مجازات اصلی  -

اگر همه شرایط احراز گردد  اعدام  -

6 یا 5حبس درجه  -

اگر از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل  -
گسترده در ن م عمومی یا ایجاد ناامنی یا 
ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در 

یا علم به موثر بودن اقدامات انجام حد وسیع 
شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول 

حبس درجه    مجازات قانونی بیشتری نباشد
 6 یا 5

اگر مجازات قانونی بیشتری داشته باشد، به  -
 همان مجازات محکوم می شود

 سال دارد 2ا در جرایم حدی حداکثر  م ق 23طبق ماده   مجازات تکمیلی  -

سال  7در محکومیت به سالب حیات   ا  م ق 25طبق ماده   مجازات تبعی  -
 محرومیت از حقوق اجتماعی است

اگر مرتکب به 
حبس تعزیری 

 6 یا 5درجه 
محکوم شود

سال 2 مجازات تکمیلی حداکثر تا 23طبق ماده  -

سال محرومیت از حقوق  2 باشدطبق بند   این ماده به 5 اگر حبس درجه 25طبق ماده  -
 اجتماعی محکوم می شود

 
شود اما در گواهی محکومیت در پیشینه کیفری محکوم به درج می   25ماده    1در غیر موارد فوق طبق تبصره  

 صادره درج نمی شود. 

 ن ات افساد فی االرض  

مجازاتش مانند مباشر مفسد  گسترده مرت ب معاونت در افساد فی االرض گرددهر کس به طور  -1
.است

ا در جرایم موجب افساد فی االر  حکم محکومیت در یکی از روزنامه های محلی در .م.ق 36 طبق ماده -2
.ن م یا امنیت نباشدیک نوبت منتشر می شود، اگر انتشار حکم، موجب اخالل در 

ا صدور حکم و اجرای مجازات درباره جرائم علیه امنیت و در معاونت در افساد فی .م.ق 47 طبق ماده -3
البته در جرایم علیه امنیت تعریزی در صورت همکاری مؤثر در بخش  .قابل تعلیق و تعویق نیستاالر  

.از مجازات، قابل تعلیق است

 دادگاه انقالبک در صالحیت .د.آ.ق 303طبق ماده  :دادگاه صال  در رسیدگی به افساد فی االر  -4
.اسالم است

هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد  :تأثیر قاعده در  -5
.شود پیدا نشود جرم با آن شبهه ثابت نمی اگر دلیلی بر نق  آن شبههشبهه قرار گیرد 

صرف ادعا    ،ق.م.ا: ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود موانع مسئولیت کیفری در حین ارتکاب جرم  121طبق ماده  

 است.  رسی و تحقیقمسقط حد نیست و دادگاه موظف به بر
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 (60موارد ملحق شده به مفسد فی االرض: دارای مجازات اعدام )همان،  

قانون  تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن  در مواردی که   1ماده    2طبق تبصره    -1

م مرتکب، افساد فی باشد؛ اقدا   1/2/92( قانون مجازات اسالمی مصوب  286اسید پاشی مشمول مقررات ماده )

 االر  محسوب و به مجازات آن محکوم می شود. 

  اگر اسیدپاشی به صورت گسترده علیه تمامیت جسمانی اشخاص صورت گیرد و موجب اخالل شدید در ن م

مستوجب مجازات مفسد     عمومی کشور شود یا ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود 

 فی االر  است. 

قصد مقابله با  اال و از دادن فاکتور به  فروشی یا عرضه نان نامرغوب و خودداری از عرضه ک گران فروشی، کم  -2

 1367تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان(  6و    5)مواد    ح ومت

)ماده    -3 باشد  عمومی  امنیت  مخل  در صورتی که  مرز  از  افراد  دادن  مرز(    1عبور  از  دهندگان  عبور  مجازات 

1367 

 تشدید مجازات ارتشاء اختالس(   4)ماده    ارتشاء، اختالس و کالهبرداری با تشکیل و رهبری شبکه چند نفره  -4

جعل، توزیع، وارد کردن اسکناس رایج داخلی به قصد مقابله و مبارزه با ن ام توسط عضوی از شبکه مجرمانه    -5

)ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس  

 )مجمع(   1368مجعول(  

اخالل در ن ام تولید، توزیع، صادرات یا پولی از طریق کارهایی مثل قاچاق ارز، احتکار و گران فروشی؛ رشا و    -6

ای و  های مضاربه ارتشاء خارج کردن میراث فرهنگی از کشور؛ حیف و میل کالن اموال مردم با تأسیس شرکت 

 (  1369مانند آن.... )قانون مجازات اخاللگران در ن ام اقتصادی کشور  

ابد    45طبق ماده    -7 اعدام یا حبس  این قانون دارای مجازات  الحاقی به مواد مخدر: مرتکبان جرائمی که در 

هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی االر  می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال  

به حبس درجه    حسب مورد  مشمول اعدام  تشود در غیر این صورناشی از مواد مخدر و روانگردان محکوم می 

تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و  مشمولین    1یک تا سی سال و جزای نقدی درجه  

به حبس ابد  به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و  

 شوند. روانگردان محکوم می 

ر مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سال  کشیده یا به قصد مقابله با  الف( د

 مأموران، سال  گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد. )سال  سرد و مهمات(

( یا پشتیبانی 1/2/1392قانون مجازات اسالمی    130ب( در صورتی که مرتکب نقش سردستگی )موضوع ماده  

سال یا مجانین برای ارتکاب جرم    18و یا سرمایه گذاری را داشته باشد یا از اطفال و نوجوانان کمتر از  مالی  

 استفاده کرده باشد. 

 ( مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا  

 سال را داشته باشد.  15حبس بیش از  

کیلوگرم    50قانون مبارزه با مواد مخدر )مواد سنتی( مشروط بر اینکه بیش از    4موضوع ماده    ت( کلیه جرائم

 ( )مواد صنعتی( مشروط بر این که بیش از سه کیلوگرم باشد. 8باشد و موضوع ماده )
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 ( 64-68)همان، ص  بغی:  -3

 

مسلحانه می کند باغی محسوب : »گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسالمی ایران، قیام  ۲۸۷ماده  
 گردند.«می شود و در صورت استفاده از سالح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می

 

قیام مسلحانه گروهی  رفتار -

فعالیت متشکل و ن ام مند بیش از دو نفر -

گروه علیه اساس ن ام دست به اسلحه برده باشند -

حکومت و ن ام جمهوری اسالمی  موضوع ب ی -

شرای  و اوضا  و احوا  -ع صر مادی -

 مطلق است و ندارد  نتیجه -

علم و عمد در اقدام به قیام مسلحانه  سوءنیت عام -

قصدبراندازی ن ام جمهوری اسالمی  سوءنیت خاص -
عنصر معنوی -

 

و  ۲۸۸ماده   سازمان  چه  چنان  شوند،  دستگیر  از سالح  استفاده  و  درگیری  از  قبل  باغی  گروه  »اعضای   :
تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس  

 رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند.«
 

مجازات با ی

اگر گروه علیه اساس ن ام دست به اسلحه برده باشد و متهم خاص از اسلحه استفاده  -1
 آن متهم به اعدام محکوم می شود   کرده باشد

3درجه   اگر سازمان و مرکزیت باقی باشد  -

5درجه   اگر سازمان و مرکزیت باقی نباشد  -

در صورت دستگیری اعضا قبل از  -2
درگیری و استفاده از سال 

 

سازمان و مرکزیت از بین رفته باشد به این معنا نیست که اعضای مرکزیت در قید حیات نباشد، بلکه    :1  ن ته

مانند شناسایی و حبس، عمال  نقشی در اداره گروه نداشته باشند نیز مشمول از بین    مواردی که آنان به دالیلی

 رفتن سازمان و مرکزیت هستند. 

باغی کسی است که عمال  دست به سال  برده باشد و صرف اقدام به قیام مسلحانه موجب باغی محسوب    :2  ن ته

 ( 66قی، صشود!! )میر محمد صادشدن همه اعضای آن و هواداران آن نمی
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برای مقابله با ن ام -

در مجلس بمب گذاری می کند -

صدها نماینده را می کشد -

شخصی

 

 باغی است قیام مسلحانه علیه ن ام  -

مفسد فی االر  است جرم گسترده علیه امنیت است  -

موجب ناامنی و محارب سال  کشیدن به قصد جان مردم یا ارعاب  -

    مجازات اشد اجرا می شود.    مجازات اجرا می شود ق.م.ا    132ماده    2تعدد معنوی است و طبق تبصره 

سیاسی است اما چون خشونت و سال  دارد مشمول نیست -ب ی جرم علیه حکومت و گروهی -

جرم سیاسی، سیاسی نیست 1پس طبق ماده   و انگیزه اصال  ندارد  -

ن ته

.محاربه و افساد جرم علیه امنیت است -
 

 . مطلق استب ی جرم    وت اس  دادگاه انقالب دادگاه صال  به رسیدگی  
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 تعزیرات 

 (4۹8 –  ۵12فصل او : جرایم ضد ام یت دا لی و  ارجی کشور )مواد

همه جرایم، امنیت و آسایش عمومی را خدشه دار می سازند اما برخی جرایم مستقیما  با مفهوم امنیت ملی در  

به   اطالعات محرمانه، سوء قصد  به شورش، جمع آوری  مردم  مانند جاسوسی، شورش، تحریک  ارتباط هستند 

ت سیاسی و ... به طور مستقیم با حاکمیت ملی و اساس و پایه های یک ن ام و حکومت برخورد دارند،  جان مقاما

 ( 15:3از این رو جرایم علیه امنیت نامیده می شود. )میرمحمدصادقی،  

 

 ن ات کلی جرایم علیه ام یت: 

ق.م.ا درصالحیت محاکم ایران و طبق   5انجام این جرایم در خارج کشور توسط ایرانی یا غیرایرانی طبق ماده  -1

 ( 28قانون ایران است. )صالحیت واقعی( )همان، ص

صدور حکم و اجرای مجازات و شروع به آن درباره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و    -2

ر بخشی از مجازات  ق.م.ا( مگر اینکه مرتکب همکاری مؤثر کند که قابل تعلیق د 47تعلیق نیست. )بند الف ماده  

 می شود. )طبق قانون کاهش( 

 ق.م.ا(   71اعمال مجازات جایگزین حبس درباره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. )ماده  -3

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از شمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات خارج    -4

جرایم علیه امنیت از تخفیف و مساعدت هایی که به مجرمین عادی    نمی شوند.هستند و مشمول مرور زمان  

 می شوند، محروم هستند. 

در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد با موافقت رئیس کل دادگستری استان    استثنائا   -5

و با تعیین مدت و تعیین دفعات کنترل، ارتباطات مخابراتی افراد قابل کنترل است. )اصل بر ممنوعیت آن است(  

 ق.آ.د.ک(   150)ماده  

  180امنیت داخلی و خارجی کشور امکان دارد. )ماده  جلب متهم قبل از احضار توسط بازپرس در جرایم علیه    -6

 ق.آ.د.ک( 

صدور قرار بازداشت موقت در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و    -7

  باالتر است، جایز است مشروط بر اینکه دالیل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم داللت کند. )بند  

 ق.آ.د.ک( صدور قرار بازداشت موقت اصوال  جایز نیست.   237ماده  

الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در زمان جن  درباره جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی که    -8

 ق.آ.د.ک(   618موجب مجازات تعزیری درجه پنج و باالتر باشد. )بند ب ماده  

ستای محاربه، افساد فی االر  و ب ی هستند و وقتی شرایط اعمال مجازات  جرایم تعزیری علیه امنیت در را   -9

حدی باشد، نوبت به تعزیر نمی رسد، از این رو قانون گذار در موارد مختلف تصری  نموده که اگر مرتکب محارب  

 نباشد، مجازات تعزیری اعمال می شود.

ل تر است و گاهی اعمال مقدماتی به عنوان  در جرایم علیه امنیت، برخالف جرایم عادی، تحقق جرم سه  -10

جرم خاص تلقی شده مانند تشکیل جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت یا صرف اجتماع دو یا چند نفر بدون  

 .تدارک مقدمات اجرایی در جرایم علیه امنیت
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 تش یل یا اداره گروه علیه ام یت کشور

 

یا شعب۴۹۸ماده   با هر مرامی، دسته، جمعیت  از  : »هر کس  یا خارج  نفر در داخل  از دو  ه جمعیتی بیش 
کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و  

 محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.«
 

اداره نمای یا  امنیت کشور تشکیل دهد  بر هم زدن  این ماده  کسی که گروه را به من ور  د مجرم است و طبق 

 مجازات می شود.  

تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا شعبه جمعیت  رفتار -

ع صر مادی -

مرتکب جرم، هر کس می تواند باشد، جنس، سمت، ش ل و  -
ملیت، اهمیت ندارد، ایدئولو ی و طرز فکر هم مهم نیست

نفر باشد 3حداقل تعداد جمعیت  -

مکان جرم در تحقق جرم اهمیتی ندارد -
صالحیت سرزمینی  در ایران باشد  -

صالحیت واقعی  خارج ایران  -

اسم و عنوان جمعیت هم اهمیتی ندارد -

ع صر مع وی
علم به موضوع جرم و عمد در ارتکاب  سو نیت عام -

قصد بر هم زدن امنیت کشور  سو نیت  ا  -

شرایط -

ندارد  نتیجه -

 

و اعمال مجازات منوط به نتیجه    مطلق است: جرم تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت علیه امنیت کشور،  ن ته

عنوان جرم   به  را  امنیت صورت می گیرد  علیه  ارتکاب جرم  راستای  اعمال مقدماتی که در  قانونگذار  و  نیست 

( خواه امنیت به هم بخورد یا نخورد، عمل ارتکابی جرم و قابل مجازات  34خاص پیش بینی کرده )همان، ص

 است. 

مجازات

هر یک از این افراد که به قصد براندازی اقدام کنند، محارب محسوب می شوند  -
و به مجازات محارب محکوم می شوند یا اگر موجب تحقق   ا م ق 279طبق ماده 

همان    افساد فی االر  یا ب ی شود نیز به مجازات همان جرائم محکوم می شوند
 70ص

اگر عمل او مستوجب حد محاربه شناخته نشود به حبس دو تا ده سال محکوم می  -
 4درجه   شود
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ن ات ماده 
498

نفر یا همه  3ضرورتی ندارد هر   این ماده مربوط به اداره کننده یا تشکیل دهنده است -1
اعضای دسته یا جمعیت جزء مؤسسین و مدیران باشند

 نفر الزم است 3حضور  -

 مجازات می شود 498مؤسسین یا مدیران ولو یک نفر باشد طبق ماده  -

اگر مؤسس جمعیت آن را برای هدف دیگری تأسیس کرده ولی سایرین، بدون اطالع او، از  -2
آن جمعیت در جهت بر هم زدن امنیت کشور استفاده کنند یا مواضع را ت ییر دهند، قطعا 

 شودتشکیل دهنده به خاطر عدم عنصر روانی مجازات نمی 

کسی که دسته یا جمعیت واحدی را تأسیس کرده و خودش آن را اداره کند، نمی توان او  -3
 70همان، ص   را به دو مجازات محکوم کرد

 

 : عضویت در گروههای علیه ام یت کشور 4۹۹ ماده

عضویت یابد، به سه    ۴۹۸»هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده  
 ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطالع بوده است.« 

 
که   درآید  گروهی  عضویت  به  که  یعنی کسی  است.  مدیر  غیر  و  مؤسس  غیر  اعضای  مجازات  درباره  ماده  این 

 هدفش بر هم زدن امنیت کشور است، طبق این ماده، مجرم و مشمول مجازات است.  

 

ع صر مادی

استمطلق ندارد و جرم   نتیجه -

نفر 3جمعیت و دسته جات متشکل از حداقل  -

 مرتکب جرم هر کسی ایرانی یا غیرایرانی است -

عضویت در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت  رفتار -

شرایط -

ع صر مع وی
علم و عمد در ارتکاب رفتار  سوءنیت عام -

 عضویت به این قصد باشد قصد برهم زدن امنیت کشور   سوءنیت خاص -

 

( )نکته: اگر محاربه نباشد، به حبس محکوم  5پنج سال حبس )درجه    اگر مشمول حد نباشد، سه ماه تا  :مجازات 

 می شود، هر چند این مسئله در ماده بیان نشده اما بدیهی است( 
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 ( 70-72)همان، ص  :4۹۹ن ات ماده

اصل بر عالم بودن عضو است چون کسی که عضو می شود قطعا  از اهداف آن آگاه است از این رو در  -1
 مگر اینکه ثابت کند از اهداف آن بی اطالع بوده است  انتهای ماده می گوید

 499 نفر از استثنای پایان ماده 2 یا 1 قابل اعمال است حتی اگر 499 و 498 نفر مواد 3 با حضور -2
یا مثال عضو سوم   استفاده کننده و با اثبات عدم اطالع خود از اهداف دسته یا جمعیت، از مجازات رها شوند

 3ص یر غیرممیز و مجنون در احراز    به دلیل اکراه، اختالل دماغی یا ص یر ممیز بودن قابل مجازات نباشد
  نفر نمی آید چون استقالل فکر و شخصیت ندارند

مانند
498مجازات ماده   مؤسس  -
499مجازات ماده   عضو مطلع  -
معاف از مجازات  عضو نامطلع  -

 درباره کسانی که عضو نبوده و صرفا  حامی یا مبل  دسته یا جمعیتی باشند، قابل اعمال نیست 499 ماده -3

من ور از دسته یا جمعیت، گروههای دارای نوعی دوام و پایایی هستند  حضور در کنفرانس دو روزه برای  -4
 نیست 499 و 498 برهم زدن امنیت، مشمول مواد

مانند عضویت در یکی و مؤسس یا مدیر  499 و 498 عضویت در بیش از یک دسته یا جمعیت مواد -5
تعدد جرم و موجب تشدید کیفر  134 دیگری باشد  اعمال او مشمول ارتکاب جرم متعدد است و طبق ماده

 است

 

برای براندازی -

برای سلب امنیت -
 17تشکیل یا اداره جمعیت توسط ن امیان در مواد 

قانون مجازات جرایم نیروهای مسل  19 و

 

مواد

هر ن امی که برنامه براندازی به مفهوم ت ییر و نابودی اساس جمهوری اسالمی    17ماده  -
ایران را طر  یا بدان اقدام نموده و به این من ور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در 

  چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب می شود



 

تشکیل یا اداره -

 عضویت شرکت در جمعیت  -

 عضو جمعیت نیست اما کمک مؤثر ارائه می دهد  معاونت مؤثر در جمعیت  -

  طراحی تفاوت   نکته
 اقدام برنامه براندازی و 

 فرد ن امی، طر  براندازی را می ریزد  در طراحی -

 شروع به اجرای طر  دیگری، می کند  در اقدام -

  یجاد رعب، آشوب و قتل  هر ن امی که به من ور بر هم زدن امنیت کشور    19ماده -
جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس 

اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند،   از سه تا پانزده سال محکوم می گردد
  در صورتی که محارب شناخته نشوند، به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند
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نیز مطلق  19 و 17جرم موضوع مواد   ن ته
19در ماده   هستند

نفر 3حداقل جمعیت  -

تشکیل جمعیت برای بر هم زدن امنیت کشور است و  -
مجازات کمتری نسبت به براندازی دارد

 

 توهین به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا م اهب اسالمی:

مکررـ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های    ۴۹۹ماده
ول حد نباشد  ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشم

و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر 
 .شوداین صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می

توهین۱تبصره از  منظور  یا   ،ـ  و  توهین  اهانت،  کلمه  به  نسبت  استفساریه  »قانون  در  مندرج  هتک    موارد 
(  ۷( قانون مجازات اسالمی و بندهای ) ۶۰۹( و )۶۰۸(، ) ۵۱۴(، )۵۱۳حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد )

 «  .باشد « می۱۳۷۹/۱۰/۴( قانون مطبوعات مصوب ۲۷( و )۲۶( و مواد ) ۶( ماده )۸و ) 
ی ۲تبصره و  یابد  ارتکاب  یافته  سازمان  مجرمانه  گروه  قالب  در  ماده  این  موضوع  جرم  چنانچه  از سوی  ـ  ا 

مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق  
شود،   منتشر  مجازی  یا  واقعی  فضای  در  جمعی  ارتباط  ابزارهای  از  استفاده  با  یا  عمومی  مجامع  در  نطق 

 .مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود
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ع صر مادی

و مطلق است اما اگر منجر به نتیجه شود یعنی منجر به خشونت یا تنش  ندارد  نتیجه -
.شده باشد باعث تشدید مجازات است

اما اگر توسط مستخدمان دولتی یا ( هر کسی :مرت ب
عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود، 

.)باعث تشدید مجازات است

اما اگر از طریق نطق در مجامع ( با هر وسیله ای 
عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای 

.)استواقعی یا مجازی منتشر شود، باعث تشدید مجازات 

توهین   رفتار فیزی ی -
اعما  باشد و یا ارتکاب  صری  یا  اهرکه  الفا یطبق قانون استفساریه، به کار بردن  
جامعه و با در ن ر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و  عرفیاتکه با لحا   حرکاتیانجام  و

با عدم  هور الفا ، توهین آنان شود و  ت فی  و تحقیرموقعیت اشخاص موجب 
 .تلقی نمی شود

:شرای  و اوضا  و احوا 

موضو  جرم

آذری، لر، ل ک، کرد، ترکمن، .قومیت های ایرانی  -1
... ،قشقایی، عرب، بلوچ، ارمنی

قوم یعنی گروهی اجتماعی با اصل و نسب یکسان یا 
مشترک که اغلب زبان و رفتار و پوشش و مذهبی یکسان 

.دارند

.ا.ق 13اصل .زرتشتی، کلیمی، مسیحی  :ادیان الهی -2
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی  :مذاهب اسالمی -3
.ا.ق 12طبق اصل .

 

ع صر مع وی
توهین است  ...علم و عمد در ارتکاب می داند رفتار یا گفتار یا اشاره و  :سو  نیت عام

.و می داند نسبت به قومیت یا مذاهب رسمی یا ادیان الهی است و عمدا انجام می دهد

قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن :سو  نیت  ا 

 مجازات:  

 اگر مستوجب حد باشد یعنی مستوجب ساب النبی، افساد فی االر  به مجازات حدی محکوم می شود.   1

 مستوجب ساب النبی و اعدام باشد یعنی قذف یا دشنام به پیامبران شناخته شده الهی  262توهین او طبق ماده  

ماده    مستوجب االر  یعنی طبق  به صورت گسترده که    286افساد فی  و خارجی  امنیت داخلی  علیه  جرایم 

 موجب اخالل و ناامنی در حد وسیع گردد.

حبس و جزای نقدی درجه پنج یا  ، مستوجب خشونت یا تنش شده باشد. اگر مستوجب حد نباشد اما منجر به 2

 است. یکی از آن دو  

به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از  ،  شده باشدنخشونت یا تنش  منجر به  . اگر مستوجب حد نباشد و  3

 .شودآن دو محکوم می
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 علل مشدده نوعی: تشدید مجازات .  4

  3)گروه مجرمانه دارای انسجام نسبی و دست کم  ارتکاب یابد    گروه مجرمانه سازمان یافتهقالب  الف( اگر در  

 شده یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شده است.( نفر عضو دارد و برای جرم تشکیل  

.  واقع شود در حین انجام و یفه یا به م اسبت آن مأموران یا مست دمان دولتی یا عمومی یا از سوی ب( 

 )علل مشدده شخصی( 

   نطق در مجام  عمومییا از طریق  ج(  

منتشر شود، مهم ترین وسایل ارتباط    ی یا مجازی با استفاده از ابزارهای ارتبا  جمعی در فضای واقعیا  د(  

از عبارتند  ویدئو :جمعى  و  رایـانه   ، مـاهـواره  سـیـنـمـا،  مطبوعات،  تلویزیون،  و  پیامک ،  رادیو،  نوشتاری  های 

 انبوه، وب سایت خبری و ...   تصویری

یعنی منجر به خشونت یا تنش نشده باشد، مستوجب حبس و   مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود

یا یکی از آن دو است و اگر منجر به خشونت یا تنش شده باشد، مستوجب حبس و جزای    5جزای نقدی درجه  

 یا یکی از آن دو است.   4نقدی درجه  
  


