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و انتظامي كليه افـراد:1مادة  دادگاههاي نظامي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي

ميمي خوانده» نظامي«زير كه در اين قانون به اختصار :كنند شوند، رسيدگي

و سازمانهاي وابسته–الف . كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

و سازمانهاي وابسته كاركنان ارتش جمهوري اسالم–ب .ي ايران

و اعـضاي بـسيج و سازمانهاي وابـسته ـ كاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران ج

.پاسداران انقالب اسالمي سپاه

و سازمانهاي وابسته-د و پشتيباني نيروهاي مسلح . كاركنان وزارت دفاع

.ايران كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسالمي–هـ

آن–و . كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان

و– موضوع قوانين استخدامي نيروهـاي مـسلح– محصالن–ز  مراكـز آمـوزش نظـامي

و پشتيباني نيروهاي و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و خارج از كشور انتظامي در داخل

.مسلح

و كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسل–ح ح جمهوري اسالمي ايران هستند

طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محـسوب

. شوند مي

و انتظامي كاركنان مـذكور كـه در سـازمانهاي ديگـر خـدمت–1تبصره  جرايم نظامي

مي مي .شود كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي

.شود رسيدگي به جرايم زمان اشتغال نمي رهايي از خدمت مانع–2تبصره
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: نكتـه

 دادسـراي نظـامي در معيـت 1364دادرسي نيروهاي مسلح مـصوب.ق8ـ چون برابر مادة1

به دادگاه نظامي انجام وظيفه مي و كند در نتيجه، در ماده يك متّعرض دادسراهاي نظامي نشده

.است ذكر دادگاههاي نظامي اكتفا شده

ت2 منظور از جرايم مربـوط بـه وظـايف«: دادرسي نيروهاي مسلح.ق)1(ماده»1«بصرهـ برابر

و انتظامي، بزه  يي خاص نظامي و ها است كه اعـضاي نيروهـاي مـسلح در ارتبـاط بـا وظـايف

و مقررات به عهده آنان است، مرتكب گردند و انتظامي كه طبق قانون ».مسئوليتهاي نظامي

د:ـ اوال3ً و نه احـصاي صـالحيتها، در مقام بيان صالحيتهاي شخصيرماده يك چون  است

و نتيجه، صالحيت رسيدگي سازمان قضايي به موارد مندرج در اين مـاده محـدود نمـي شـود

و اجازه تنفيذي مقـام معظـم رهبـري، سـازمان قـضايي)ره(برابر اجازه تفويضي حضرت امام 

و و امنيتـي نظاميـان براي رسيدگي به جرايم كاركنان وزارت اطالعات )1( جرايم حين خدمت

آيين دادرسي نيروهـاي بيان صالحيتها از وظايف قانون: ثانياً. همچنان صالح به رسيدگي است

. مسلح است كه اين قانون هنوز تصويب نگرديده است

و مصلحت اجازه: ثالثاً كـ هاي تنفيذي مقام معظم رهبري همواره ناظر بر ضرورتها ه هايي بوده

بنابراين، تا زماني كه معظم له ايـن مجوزهـا. بوده است در قوانين عادي به آنها پرداخته نشده

.اند همانند سابق به قوت خود باقي خواهند بود را منتفي ندانسته

مي4 )2(:شودـ جرايم پرسنل وزارت اطالعات تنها در دو مورد در سازمان قضايي رسيدگي

ـ جرايم مربوط به تخلف  پرسنل اطالعات از وظايف قانوني آنان؛ الف
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ـ ساير جرايم آنان در مواردي پرونده مربوط مشتمل بر اطالعات طبقه و اسـرارب بندي شـده

.جمهوري اسالمي باشد

و دادگاههـاي.ق)2(و)1(ـ صالحتيهاي مندرج در مواد5 تعيين حدود صـالحيت دادسـراها

مص6/5/73نظامي كشور مصوب   به قوت خود باقي است؛ چون)3(لحت نظام، مجمع تشخيص

، قوانين ديگـر نمـي24/7/82– 5318برابر نظر استفساري شماره: اوالً تواننـد شوراي نگهبان

ق: ثانياً)4(.مصوبه مجمع را نسخ نمايند   در مقـام نفـي سـاير–م.ن.ج.م.از آنجاكـه مـاده يـك

كرد شوراي نگهبان با تأييد ماده يك قانون توان ادعا باشد، نمي صالحيتهاي سازمان قضايي نمي

.است جديد، نظريه استفساري خود را نسخ ضمني نموده

و خريد خدمت نيروهـاي مـسلح»ج«ـ بند6 با توجه به اطالقي كه دارد شامل كاركنان پيماني

و مقطعي كه قراردادي با نيروهاي مسلح ندارند، نمي مي .گردد شود، ولي شامل افراد روزمزد

)13(و مـاده)6(مقررات استخدامي سپاه پاسـداران.ق)10( ارتش، ماده)5(.ق)25(ـ برابر ماده7

 در صورتي به افراد عنوان محصل مراكـز آموزشـي)7(مقررات استخدامي نيروهاي انتظامي،.ق

و دادگاههاي نظامي كشور مصوب.ق-3 :6/5/73تعيين حدود صالحيت دادسراها
و رسيدگي به جرايم خاص نظامي يا انتظامي، جرايم ديگري كش–1ماده ف شود، سازمان قضايي نيروهـاي مـسلح مجـاز بـه هرگاه در حين تحقيقات

.باشد رسيدگي مي
و نيز جرايم اسراي بيگانه در مـدت اسارتـشان در كـشور، در–2ماده  جرايمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتكب شده اند

.شود سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي
و فسخ مصوبه مجمع تـشخيص: شوراي نگهبان24/7/82– 5318نظريه استفساري شماره-4 و نقض هيچ يك از مراجع قانونگذاري، حق رد وابطال

و مجلس شوراي اسالمي بوده، مجلس پـس از  نظام را ندارد اما در صورتي كه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، مربوط به اختالف نظر شوراي نگهبان
و در مواردي كه موضوع به عنـوان معـضل از طـرف مقـام گذشت زمان معتد به كه تغيير مصلحت،  و تصويب قانون مغاير را دارد موجه باشد حق طرح

، قابل طرح در مجلس شـوراي اسـالمي  و عدم مخالفت معظم له، موضوع معظم رهبري به مجمع، ارسال شده باشد در صورت استعالم از مقام رهبري
.باشد مي
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پس در صورت عـدم اشـتغال بـه. شود كه مشغول به تحصيل باشند نيروهاي مسلح اطالق مي

م  و صـرف دريافـت حقـوق نيـز مـالك راكز آموزشي محـسوب نمـي تحصيل، محصل شـوند

.باشد نمي

وـ وقوع جرم در زمان اشتغال به خدمت در نيروهـاي مـسلح مـالك صـالحيت مـي8 باشـد

.شود رهايي از خدمت نيز مانع رسيدگي به جرايم زمان اشتعال نمي

در–2ماده  ايـن قـانون ذكـر دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمـي

و تبـديل نيـز بـه موجـب. است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد شده اعمال تخفيف

.همين قانون خواهد بود

باشد، چنانچه رسيدگي بـه در مواردي كه مجازات جرمي دراين قانون ذكر نشده–تبصره

بـه آن جـرم، آن جرم در صال حيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربـوط 

و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود تعيين كيفر مي و اعمال تخفيف .نمايد

: نكتـه

) 126(،)76(،)49(ـ اين ماده حكم كلي را در مورد تعيين مجازات بيان نموده، ولي مـواد1

م اين قانون، حكم خاصي را بيان كرده ا زحكم كلي اين ماده تلقي .شوندياند كه استثنا

و تبديل مقـرر درايـنـ راجع به جرايمي كه دراين قانون ذكر شده2 اند صرفاً مقررات تخفيف

.است كليه قوانين مغاير را ملغا نموده) 137(مضاف براين، ماده. شود قانون اعمال مي

ـ اگر فعل واحدي داراي دو عنوان مجرمانه باشد يـا هـردو عنـوان مجرمانـه در ايـن قـانون3

ميهآمد ، مطابق اين قانون رفتار شود يا يكي از عناوين مجرمانـه درايـن اند كه در اين صورت
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، برابر مـاده و عنوان بعدي در قوانين ديگر آمده در اين صورت مجـازات.ق)46(قانون آمده

شد اسالمي عمل مي و به قانوني كه مجازات آن اشد باشد استناد خواهد .شود

ق4 ت جرايم نيروهاي مسلح قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت قابل مجازا.ـ با تصويب

: باشد؛ زيرا اعمال نمي

ـ ماده .است مجازات جرايم نيروهاي مسلح، كليه قوانين مغايررا ملغا نموده.ق)37(الف

ـ نص صريح ماده .مرقوم براين امر داللت دارد)2(ب

ـ تبصره م)3(ماده»2«ج قررات قانون وصول را آورده است واين حـاكي اين قانون بخشي از

از آن است كه قانونگذار به قانون وصـول برخـي از درآمـدهاي دولـت عنايـت داشـته، لـيكن 

.نخواسته تمامي مقررات آن را در خصوص جرايم نظامي الزم االجرا بداند

 اسـت،» تـا دو سـال« در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قـانون-3ماده

تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يـك سـوم حـداقل دادگاه مي

و يا به يكي از مجازاتهاي ذيـل، متناسـب بـا مجـازات  مجازات قانوني جرم تخفيف داده

:اصلي تبديل نمايد

: در مورد كاركنان پايور–الف

و مزايا به ميزان يك چهارم از شش ماه تا يك سال؛–1  كسر حقوق

 ريال؛)000/000/20(ريال تا بيست ميليون)000/000/2( جزاي نقدي از دوميليون–2

 محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال؛-3

 انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه؛–4

. منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين از شش ماه تا يك سال–5
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: در مورد كاركنان وظيفه–ب

ـ اضافه خدمت از دوماه تا چهارماه؛1

 ريال؛)000/000/10(ريال تا ده ميليون)000/000/1( جزاي نقدي از يك ميليون–2

و حـداكثر–3  منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت شش ماه

و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضرورت كمتر از شش مـاه تا پايان خدمت وظيفه

.تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قراردهد باشد دادگاه مي

 در صورت محكوميت به منع اشتغال به خدمت در يك نقطه يـا نقـاط معـين،–1تبصره

.باشد تعيين محل خدمت جديد به عهده يگان يا سازمان مربوط مي

مي–2تبصره به در كليه جرايمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه باشد، قاضي مكلف

.باشد تبديل مجازات حبس به جزاي نقدي مي

بيش از دو سال تا پنج« در كليه مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون–4ماده

مي» سال تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا يك سوم است دادگاه

ي  و يا به كـي از مجازاتهـاي ذيـل، متناسـب بـا حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف دهد

:مجازات اصلي تبديل نمايد

: در مورد كاركنان پايور–الف

ده1  ريال؛)000/000/50(ريال تا پنجاه ميليون)000/000/10(ـ جزاي نقدي از

 محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال؛–2

و يا رتبه؛–3  تنزيل يك درجه

يك انفصال موقت از شش ماه–4 .سال تا
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: در مورد كاركنان وظيفه–ب

ريـال)000/000/30( ريال تا سي ميليون)000/000/5( جزاي نقدي از پنج ميليون–1

.

» بـيش از پـنج سـال« در تمام مواردي كه حداكثر مجازات حبس در اين قانون–5ماده

، مجازات حبس است، دادگاه مي را تـا يـك سـوم تواند در صورت وجود جهات مخففه

و يا به يكي از مجازاتهاي ذيل، متناسب با مجـازات  حداقل مجازات قانوني جرم تخفيف

: اصلي تبديل نمايد

:در مورد كاركنان پايور) الف

يك)000/000/30( جزاي نقدي از سي ميليون–1 ) 000/000/100(صد ميليـون ريال تا

؛  ريال

چه–2  ار سال؛ محروميت از ترفيع از دو سال تا

و يا رتبه؛–3  تنزيل يك تا دو درجه

؛–4  انفصال موقت به مدت يك سال

: در مورد كاركنان وظيفه–ب

ريال)000/000/50(ريال تا پنجاه ميليون)000/000/10( جزاي نقدي از ده ميليون–1

؛

. اضافه خدمت از شش ماه تا يك سال–2

: نكتـه
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و تبديل را برابر مقررات دادگاهها)2( چون ماده–1 ي نظامي را مكلف نموده مقررات تخفيف

و از طرفي، ماده در.م.ن.ج.م.ق) 137(اين قانون اعمال نمايند كليه قوانين مغاير را ملغا دانسته،

و اسـتناد  نتيجه، قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت نسبت به اين قانون قابل اعمـال

.نخواهد بود

تب2 در)3(ماده»2«صرهـ گرچه در رابطه با مباشرت در جرم، ولي دررابطه با معاونت وشروع

.باشد مصداق خارجي ندارد جرايم مصداق دارد وقابل اعمال مي

و نمـي)3،4،5(ـ براي اعمال تخفيف يا تبديل بايد برابر مقررات مواد3 از عمل نمود تـوان

.آن عدول كرد

نحـوه وصـول.ق)3(ماده»2« كه ناظر به بند 9/9/1378/ 642ـ رأي وحدت رويه شماره4

ق برخي از درآمدهاي دولت مي  م نـسخ ضـمني گرديـده.ن.ج.م.باشد، درموردجرايم مذكور در

.است

به)3(ماده»1«ـ در تبصره5 و تعيين محل خدمتي جديد عهده يگانهاي مربوط واگذار گرديده

كه از نقاط قوت اين قانون مي  و تبعيـد مـورد عنايـت دادگاههـا باشد،  بايد در مقـام حكـم بـه

و دادگاهها صرفاً مي توانند محكوم را از شهري كه يگان خـدمتي وي درآنجـا مـستقر قرارگيرد

، از خدمت در ديگر شهرها محروم نماينـد؛ ولـي نمـي  تواننـد محـل است يا حتي عالوه برآن

.خدمتي جديدي براي محكوم تعيين نمايند

چه يك نظامي در زمان حاكميت قانون سابق مجازات جرايم نيروهاي مسلح، به اتهامـ چنان6

و با وضـع قـانون جديـد مجـازات جـرايم  فرار از خدمت به ده ماه حبس محكوم شده باشد

مجازات اسالمي تقاضاي تخفيف مجازات نمايد، چون.ق)11(نيروهاي مسلح، در اجراي ماده 

ا متعاقب ازمي لزامي اين تقاضا تخفيف شودو بـا اعمـال تخفيـف نبايـد محكوميـت وي بـيش



ح شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسل

============================================================= 

و پژوهش .م.ن.ق.س دفترآموزش

9

)

تـوان كـه آيـا مـي درمـورد ايـن. حداكثر مجازات مقرر در قانون جديد كه شش ماه است باشد

دومـاه)60(ماده»ب« مجازات محكوم را به كمتر از حداقل مقرر در قانون جديد كه برابر بند 

و در هر صورت تعيينميمي باشد تخفيف داد، بعضي آن را اختياري  و عدة ديگر الزامي دانند

و مـوازين حقـوقي  و بـا اصـول مجازات كمتر از حداقل مقرر در قـانون جديـد منعـي نـدارد

. سازگارتر است

از آنجاكه قانون جديد از نظر مجازات نسبت به قـانون سـابق اخـف اسـت، ولـي از نظـرـ7

مي اعمال كيفيات مخففه : اعمال تخفيف دو نظريه وجود دارددر خصوص. باشد اشد

)3(و مـاده)8(مجازات اسـالمي.ق)22( تخفيف مجازات وذكر جهات مخففه برابر ماده) الف

مجازات جرايم نيروهاي مسلح سابق بالمانع است؛ هرچند كه اين نظام از نظر حقوقي قابل.ق

.باشد؛ ولي به عدالت نزديكتر است دفاع نمي

و برابر آن رفتار شود در مورد تخفيف)ب . مجازات بايد به قانون جديد استناد

)5(از قـسمت الـف مـاده»3«و بنـد)4(مـاده» الـف«قسمت»3«ـ با توجه به اينكه در بند8

بينـي شـده، تنزيل يك تا دو درجه يا رتبه به عنوان يكي از موارد اختياري تبديل مجازات پيش

 
Z-از مي دادگاه: مجازات اسالمي.ق22 ماده و يا تبديل به مجازات و يا بازدارنده را تخفيف دهد د رصورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري تواند

: نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از
ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي1
و معاونا2 و راهنمائيهاي متهم كه در شناختن شركاء و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شدهـ اظهارات .است مؤثر باشدن جرم
و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده3 درـ اوضاع و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه است از قبيل رفتار

.ارتكاب جرم 
و يا اقرار او در مرحله4 .تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشدـ اعالم متهم قبل از تعقيب
او5 و يا سابقه .ـ وضع خاص متهم
آن6 و جبران زيان ناشي از .ـ اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم

.ـ دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم صريحاً قيد كند1تبصره
مي2تبصره . مخففه را رعايت كندتواند جهاتـ درمورد تعدد جرم نيز دادگاه
د رموارد خاص پيش3تبصره را باشد دادگاه نمي بيني شدهـ چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات

. تخفيف دهد
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باشـد بايـد از سـاير مـوارد تبـديلن درجه نظامي را داشته تري كه مجرم نظامي پايين در مواردي

.استفاده نمود

و نيز مجـازات معاونـت) 128(كه مجازات شروع به جرم مطابق مادهـ نظر به اين9 اين قانون

و حداكثر مي  باشند؛ بنابراين، در خصوص اعمال تخفيف مجازات حـبس در جرم فاقد حداقل

:دو نظريه وجود دارد تا يك سوم به استناد اين مواد 

و برابـر مـواد) الف همـين قـانون)5و3،4(مجازات را در اين قبيل موارد حداقل تلقي نموده

. شود رفتار مي

خروج)5و3،4(چون موارد يادشده فاقد حداقل مجازات هستند، بنابراين، از حكم مواد)ب

و برابر ماده  مي.ق)22(موضوعي داشته صورت، اعمـال در غيراين. شود مجازات اسالمي عمل

و شروع كننده به جرم يكسان خواهد بود كه عادالنه نيست و معاون .تخفيف براي مباشر

مي-6ماده شوند، كليه مقـررات در هر مورد كه كاركنان وظيفه به اضافه خدمت محكوم

و انضباطي نيروهـاي مـسلح در زمـان تحمـل  مربوط به خدمت از جمله مقررات كيفري

.افه خدمت درباره آنان جاري استاض

: نكتـــه

و رافع بسياري از ابهامات  اين ماده تأسيس جديدي است كه براي اولين بار دراين قانون آمده

اگـر.و مشكالتي است كه سابقاً در مورد اضافه خدمت ناشي از حكـم دادگـاه وجـود داشـت

د  و رحـال تحمـل محكوميـت اضـافه كاركنان وظيفه، خدمت سربازي مقـرر را انجـام واتمـام

و اگر از مقررات تخطي نماينـد برابـر  خدمت باشند، مشمول كلية مقررات نظامي خواهند بود

و اگر مرتكب جرايم نظامي گردند طبق همين قانون آيين نامه انضباطي با آنان رفتار خواهد شد

اي يـا چـه حسب مورد عمل خواهدشد؛ واما اگر سربازي در حال تحمـل اضـافه خـدمت دفتر 
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پـس برابـر. ناشي از تنبيه انضباطي باشد، دراين خصوص از قبل هم ابهـامي وجـود نداشـت

.قانون جديد در همة موارد اضافة خدمت تكاليف نظامي بارخواهدشد

 در مواردي كه در اين قانون، مجازاتهاي ديگري غير از حبس به عنوان مجـازات–7ماده

و و در صورت و اصلي پيش بيني شده جود جهات مخففه، بـه شـرح زيـر قابـل تبـديل

: باشد تخفيف مي

و يا خدمات دولتي بـه تنزيـل ـ مجازات اخراج از خدمت يا انفصال دائم از خدمت الف

و يا رتبه؛  دو درجه

ـ مجازات تنزيل دو درجه يا رتبه به تنزيل يك درجه يا رتبه؛ ب

تا–ج  دوسال محروميت از ترفيع؛ مجازات تنزيل يك درجه يا رتبه با شش ماه

 مجازات جزاي نقدي يا انفصال موقت يا محروميت از ترفيع يا اضافه خدمت تا نصف–د

؛  حداقل مجازات قانوني آن

ــه يــك ميليــون–هـــ ــون)000/000/1( مجــازات شــالق تعزيــري ب ــاده ميلي ــال ت ري

.ريال جزاي نقدي)000/000/10(

:نكته

و تكليف مجازاتهـاي اصـلي در جـايي كـه مجـازاتـ اين ماده تأسيس جديد حقوق1 ي است

.اصلي غير از حبس باشد را روشن كرده است

و جايگـاه نيروهـاي مـسلح، مجـازات شـالق حـذف–2  در اين قانون به لحاظ حفظ شـئون

.است شده
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و موقعيت نيروهاي مسلح مجازات شالق را پيش–3 بيني نكرده، چون مقنن با عنايت به شأن

مجازات اسـالمي، برخـي.ق)22(و)16(تواند با تمسك به مواد، قاضي دادگاه نميجهدر نتي 

و مخـالف  از مجازاتهاي اصلي مندرج در اين قانون را به مجازات شالق تعزيري تبديل كـرده

اين قانون تكليف شده،)2(سياستي كه مد نظر مقنن بوده عمل نمايد؛ بلكه برابر آنچه در ماده 

و  .همين قانون باشد)5و3،4(تبديل مجازات صرفاً بايد برابر مواد تخفيف

.كه راجع به تبديل شالق به جزاي نقدي است، در اين قانون مصداقي ندارد»هـ« بند–4

اين قانون در خـصوص)5(و)4(،)3( در مواردي كه تخفيفهاي مقرر در مواد–8ماده

اين قانون مجـدداً)7(تواند آن را به استناد ماده شود، دادگاه نمي مجازات حبس اعمال مي 

.تخفيف دهد

: نكتـه

.است اين ماده تخفيف مجدد را از طريق تبديل دوباره مجازات منع نموده–1

به مجازات ديگري)5و3،4(توانند مجازات حبس را به استناد مواد محاكم نظامي نمي–2

بـه محروميـت)7( ين مجازات را مجدداً به استناد ماده مثل تنزيل درجه تبديل كرده سپس هم 

.از ترفيع تبديل نمايند

 جهات مخففه مندرج در اين قانون همان جهات مخففه قانون مجـازات اسـالمي–9ماده

. است7/9/1370مصوب

: نكتـه

در ـــ ايــن مــاده در خــصوص اعمــال جهــات مخففــه مــي1  باشــد كــه همــان مــوارد منــدرج

. مجازات اسالمي است.ق)22(ماده
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اين)5و3،4(ـ اعمال كيفيات مخففه جهت تخفيف يا تبديل مجازات بايد حسب مواد2

.قانون صورت بگيرد

از.ق)22(ـ برابر ماده3 :مجازات اسالمي جهات مخففه عبارتند

 گذشت شاكي يا مدعي خصوصي؛–الف

ك–ب و راهنمايي متهم از اظهارات و يا كشف اشيايي كـه و معاونان جرم ه در شناختن شركا

.است مؤثر باشد جرم تحصيل شده

و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده–ج و اوضاع ر فتـار است از قبيل

.عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم آميز مجني گفتار تحريك

ـ اعالم متهم قبل از تع و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشدد .قيب

و يا سابقه او .وـ وضع خاص متهم

آن–هـ و جبران زيان ناشي از . اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم

 رياست محترم قوه قضاييه كه ناظر بر مـواد19/7/78–6933/78/1 برابر بخشنامه شماره–4

و ماده.ق) 728(و)22( مجازات جرايم نيروهاي مسلح بوده است،.ق)3(مجازات اسالمي

اقتضا دارد دادگاهها جز در مواردي كه ملزم به صـدور حكـم حـبس هـستند در سـاير مـوارد 

. مجازاتهاي حبس را به جزاي نقدي يا تعزيري ديگر تبديل نمايند

منظور از تخفيـف ايـن: قضاييه قي قوه اداره حقو25/6/1369-1654ـ نظريه مشورتي شماره5

و خفيف  و تعيـين مقـدار است كه ميزان مجازات از حداقل معين شده در قانون كمتر تر باشـد

و يا تبديل به نوع ديگر كه از حداقل مجازات قانوني اخـف باشـد، در اختيـار  كمتر از حداقل

.دادگاه است
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تعليق اجراي حكم:ه حقوقي قوه قضاييه ادار2/8/1367–5258/7ـ نظريه مشورتي شماره6

و دادگاه نمي .تواند به عنوان تخفيف، اجراي حكم را معلق نمايد از مصاديق تخفيف نيست

و: اداره حقوقي قوه قضاييه12/3/75–1585/7 نظريه مشورتي-7 دادگـاه بايـستي شـرايط

و كلـي گـويي عواملي را كه موجب تخفيف مجازات شده در رأي خـود قيـدو تـصريح  كنـد

.درباب تخفيف وجاهت قانوني ندارد

و تـوأم–10ماده  مالك تعيين صالحيت دادگاههاي نظامي، مجازات اصلي جـرم اسـت

و همچنين تبديلي، تأثيري در صالحيت ندارد . بودن حبس با مجازاتهاي ديگر

: نكتـه

و دو مجـازاتـ مقصود ماده فوق اين است كه مالك تعيين صالحيت محـاكم نظـامي1  يـك

، اگر مجازات اصلي حبس با مجازاتهـاي ديگـري ماننـد جـزاي. باشد اصلي حبس مي بنابراين

شـود نقدي يا اخراج توأم باشد، صالحيت دادگاههاي نظامي براساس مجازات حبس تعيين مي 

 اين قانون به مجـازات ديگـري تبـديل)5و3،4(و اگر مجازات اصلي حبس به استناد مواد 

شود، مجازات تبديلي مالك نخواهد بود، بلكه مجازات اصـلي مقـرر در قـانون مـالك تعيـين

.صالحيت خواهد بود

و نظـاير آن نيـز.ق) 548(ـ اين ماده در رابطه با ساير قوانين از قبيل ماده2 مجـازات اسـالمي

.الزم االجرا است

مي-11ماده و توانند به درخواست محكوم عليـ دادگاههاي نظامي و پيـشنهاد دادسـتان ه

باز، مدت حبس وي را كـه بـيش از يـك سـال رعايت مقررات مربوط به زندان بازو نيمه

يا. نباشد به حبس با خدمت تبديل نمايند  در اين صورت محكومان مذكور به يگان مربوط
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و پس از پايان خدمت مراكزي كه نيروهاي مسلح براي خدمت تعيين مي كنند معرفي شده

ميروزانه .شوند در بازداشتگاه يگان يا مركزي كه تعيين شده نگهداري

و وضـعيت-تبصره مقررات اجرائي حبس با خدمت، نحوه هماهنگي با فرمانـده مربـوط

خدمتي اين گونه افراد به موجب دستورالعملي خواهدبود كه ظرف مـدت سـه مـاه پـس 

كاري ستاد كل نيروهـاي ازتصويب اين قانون توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح با هم 

و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهدرسيد .مسلح تهيه

: نكتـه

بينـيـ مجازات حبس با خدمت تأسيس حقـوقي جديـدي اسـت كـه در ايـن قـانون پـيش1

.است شده

و پيشنهاد دادستان بايد بعد از صـدور حكـم2 ـ با توجه به متن ماده، درخواست محكوم عليه

.باشد

هر3  صورت تبديل مجازات حبس به حبس بـا خـدمت بـراي دادگاههـا الزامـي نيـست؛ـ در

و پيشنهاد دادستان را به مـصلحت نداننـد مـي چنانچه درخواست محكوم رد عليه تواننـد آن را

.كنند

آن4 و مطـابق ـ چگونگي اجراي حبس با خـدمت منـوط بـه تـصويب دسـتورالعمل مربـوط

.خواهدبود
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آيـا شـرط» سـال نباشـد مدت حبس وي را كه بـيش از يـك«ه كه گفتهـ با توجه به متن ماد5

سال بودن مجازات حبس در مـتن حكـم تبديل مجازات حبس به حبس با خدمت كمتر از يك 

: دراين راسـتا دو نظريـه وجـود دارد. سال بود باز هم قابل تبديل است است يا اگر بيش از يك 

يك برخي معتقدند در صورتي و اگر بيشتر كه مدت حبس بيش از سال نباشد قابل تبديل است

يك از يك  و بعضي را عقيده برآن است كه در صورت بيش از سـال سال بود قابل تبديل نيست

و ليكن پس از تحمل مـدت زايـد بـر  بودن مجازات حبس باز منعي براي تبديل وجود ندارد؛

يك يك  بـه حـبس بـا خـدمت سال نمانده باشد قابل تبـديل سال مابقي محكوميت كه بيش از

و نظريه اخير با مقصود مقنن سازگارتر است .است؛

 اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه به موجب احكام قطعـي دادگاههـا در جـرايم–12ماده

شوند، از زمـان قطعيـت حكـم، از خـدمت اخـراج عمدي به مجازاتهاي زير محكوم مي

: گردند مي

.به حبس غير تعليقي زايد بر پنج سال)ددرصورت تعد( محكوميت يا محكوميتهاي–الف

. محكوميت به حدود–ب

و خارجي كشور–ج . محكوميت به سبب ارتكاب جرايم عليه امنيت داخلي

. محكوميت به قصاص نفس يا قطع عضو-د

و عدم مصلحت اخراج از خدمت بـا–1تبصره  در صورت وجود شرايط خاص خدمتي

و تصريح در متن حكـم،، دادگاه مي تقاضاي فرمانده مربوط يا دادستان تواند با ذكر داليل

اجراي اثر تبعي حكم را طبق مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسالمي مـصوب 

. معلق نمايد2/3/1375
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 به خدمت اعضاي پيماني يا قراردادي نيروهاي مسلح به محض قطعـي شـدن–2 تبصره

.محكوميتهاي فوق پايان داده خواهدشد

 در صورتي كه كاركنان پايور نيروهاي مسلح به حبس از دو سال تا پنج سـال–3تبصره

و يا بازنشستگي(محكوم شوند، اخراج از خدمت با توجـه بـه نـوع) انفصال، بازخريدي

و با رعايت مقررات استخدامي نيروهاي مسلح با رأي كميسيونهاي انضباطي نيروهاي  جرم

.مسلح خواهدبود

: نكتـه

ـ تأكيد قانونگذار بر اختصاص مجازات تبعي اخراج به جرايم عمدي، از ويژگيهاي مثبت اين1

و به تأثير از آموزه مي قانون بوده و در راستاي تأمين حقوق متهم .باشد هاي جرم شناسي

 كه در تبـصره2/3/75ـ منظور از مقررات مربوط به تعليق در قانون مجازات اسالمي مصوب2

 بـه مـدت ده 1375باشد كه در سـالمي1370همان قانون مجازات اسالمي مصوب آمده،»1«

.است سال تمديد گرديده

د رمتن تبصره3 مربوط به زمان تصويب كتاب پـنجم قـانون)2/3/75(»1«ـ تاريخ ذكر شده

و بازدارنده مي  و ارتباطي بـه مقـررات تعليـق مجازات اسالمي بخش مجازاتهاي تعزيري باشد

.دندار

مي»3«ـ در تبصره4 .باشد منظور از اخراج از خدمت، رهايي از خدمت
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ـ دادگاه نمي تواند رأساً اثر تبعي حكم را تعليق نمايد، بلكه پس از تقاضاي فرمانده مربـوط5

.باشد يا دادستان مجاز به اين كار مي

ن6 و در تعليـق اجـرايميـ تقاضاي فرمانده يا پيشنهاد دادستان براي دادگاه ايجاد تكليف كند

و در هر صورت، چنانچه تصميم بر تعليق داشته  و اثر تبعي حكم مخيراست باشد، ذكـر دليـل

.تصريح درمتن حكم ضرورت دارد

ازـ اگر تعدد محكوميت به بيش از پنج سال حبس ازطريق دادنامه7 هاي متعدد صـادره شـده

ـ  و با فاصله زماني باشد ي ا چنانچـه نظاميـان توسـط مراجـع قـضايي سوي چند مرجع قضايي

عمومي به حبس زايد بر پنج سال محكوم شوند، با توجه به حاكميت اصل تفـسير قـانون بـه

شد نفع متهم در قوانين .كيفري، مشمول اين ماده نخواهد

گـردد، مگـر اينكـه تـصريح عفو محكومان نظامي شامل آثـار تبعـي آن نمـي–13ماده

.باشد شده

و درجهـ14ماده و كاركنان پيماني كه خدمت وظيفه خود را به اتمام افسران داران وظيفه

در نرسانده اند، چنانچه به علت ارتكاب جرايم عمـدي بـه يكـي از مجازاتهـاي مـذكور

دو)12(ماده اين قانون محكوم شوند، بقيه خدمت وظيفه خود را پس از اجراي مجازات با

.خدمت وظيفه انجام خواهنددادتر به صورت درجه يا رتبه پايين

:نكتـــه

و)14( با ماده)12(ماده»2«ـ تبصره1 در خصوص كاركنان پيماني با هـم تنـاقض ندارنـد

 است كـه آمده شامل كاركنان پيماني)12(ماده»2«باشند؛ چون آنچه در تبصره قابل جمع مي 

و ماده خدمت سربازي را قبالً انجام داده ربوط به كاركنان پيماني است كـه خـدمتم)14(اند

.اند سربازيشان را انجام نداده
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مي–15ماده و بازدارنـده عـالوه بـر تعيـين دادگاههاي نظامي توانند در جرايم تعزيـري

.مجازات، به عنوان تتميم حكم، متهم را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند

: در مورد كاركنان پايور–الف

ا1  شتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال؛ـ منع

ـ محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال؛2

: در مورد كاركنان وظيفه–ب

ـ اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه؛1

و درجهـ2  داران وظيفه؛ تنزيل يك درجه افسران

و حداكثر تا پايانـ منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حدا3 قل به مدت سه ماه

و در صورتي كه باقيمانده خدمت دوره ضـرورت كمتـر از سـه مـاه  مدت خدمت وظيفه

.تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد باشد، دادگاه مي

يا-تبصره  درهرمورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده نموده

ر تواند همان مجازات را بـها به يكي از موارد فوق تبديل كرده باشد، نمي مجازات حبس

.عنوان مجازات تتميمي مورد حكم قرار دهد

: نكتــه

لف« كاركنان قراردادي مشمول بندـ1 چـون وظيفـه در مقابـل پـايور. شـوند اين ماده مـي»ا

.قراردارد

ما2 ده به جرايم غيرعمدي نيز تـسري دارد يـاـ در خصوص اينكه آيا تتميم مجازات برابر اين

شود، برخي معتقدند به حسب اطـالق مـاده، شـامل جـرايم صرفاً به جرايم عمدي محدود مي 
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و عده غيرعمدي هم مي مجـازات.ق)19(اي را عقيـده بـرآن اسـت كـه بـه اسـتناد مـاده شود

و رعايت قاعدة تفـسير قـا)9(اسالمي وو با توجه به فلسفه اعمال مجازات نون بـه نفـع مـتهم

و تـسري بـه  و مقصود مقنن صرفاً جرايم عمدي را شـامل مـي شـود لحاظ نمودن روح قانون

.جرايم غيرعمدي ندارد؛ چون اعمال مجازات تتميمي براي جرايم غيرعمدي عادالنه نيست 

مي3 و تبصره ماده)8تا3(توان به استناد موادـ اينكه آيا را تبـديل مجـازات)15(اين قانون

سپس مجازات تتميمي نيز براي آن در نظر گرفت، برخي را عقيده برآن اسـت كـه چـون منـع 

و سپس بار نمودن حكم تتميمـي بـي اشـكال اسـت؛ امـا بنظـر  قانوني نداريم تبديل مجازات

و فلسفه اعمال تخفيف تناسبي نـدارد؛ چـون اوالً رسد، اين مي گونه اقدام نمودن با روح قانون

هنگـامي تبـديل: ثانيـاً. شود كه مجازات اصلي را كافي ندانيم تتميمي زماني مقرر مي مجازات

.شود كه محكوم عليه مشمول كيفيات مخففه باشد مجازات اعمال مي

يك-16ماده  حداكثر محكوميت به انفصال موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح

و محكومان به اين مجازات از حقوق بدون كاري مطـابق مقـررات اسـتخدامي سال است

. مربوط استفاده خواهند كرد

و نابودي اسـاس نظـام جمهـوري-17ماده  هر نظامي كه برنامه براندازي به مفهوم تغيير

و به اين منظور جمعيتي تشكيل دهد يـا اداره اسالمي ايران را طراحي يا بدان اقدام نموده

م مينمايد يا در چنين جمعيتي شركت يا . شود عاونت مؤثر داشته باشد، محارب محسوب

و دستگيري،توبه)17( هر يك از اشخاص مذكور در ماده-18ماده قبل از كشف توطئه

و اطالعاتش را در اختيار بگذارد به نحوي كه توبـه  نمايد وخود را به مأموران معرفي كند

 
مي: مجازات اسالمي.ق)19( ماده-9 است به عنوان تتميم حكمر يا مجازات بازدارنده محكوم كردهتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزي دادگاه

و نيزاز اقامت دو نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت درمحل معين مجبور نمايد .تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم
تع–تبصره و شوراي امنيت كشور مي نقاط اقامت اجباري محكومان، توسط وزارت دادگستري .گردد يين وبه قوه قضاييه اعالم
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و چنانچه اقـدام مرتكـب موجـب وي در دادگاه محرز شود، حد محاربه از او ساقط شده

و امنيت جامعه يا بيم تجري وي يا ديگران گردد، به حبس از يك  و صيانت اخالل در نظم

و در صورتي كه مرتكـب جـرم ديگـري شـده باشـد بـه  تا پنج سال محكوم خواهد شد

. شود مجازات آن جرم نيز محكوم مي

: نكتـه

ت جرايم نيروهـاي مـسلح سـابق، چنانچـه توبـه مجازا.ق)10( در اين ماده بر خالف ماده

و امنيـت جامعـه يـا بـيم مجرم احراز شود، اما اقدام مجرمانه مرتكب موجب اخـالل در نظـم

مي يا ديگران شود تجري وي  از فقط موجب سقوط حد محاربه گردد؛ ليكن مجازات حبس

و اعمال مي .شود يك تا پنج سال به قوت خود باقي بوده

و قتل( نظامي كه به منظور بر هم زدن امنيت كشورهر-19ماده ،)ايجاد رعب، آشوب

جمعيتي با بيش از دو نفر تشكيل دهد يا اداره كند، چنانچه محارب شناخته نشودبه حبس

اعضاي جمعيت كه نـسبت بـه اهـداف آن آگـاهي. گردد از سه تا پانزده سال محكوم مي 

ب ميدارند در صورتي كه محارب شناخته نشوند . گردنده دو تا پنج سال حبس محكوم

: نكتـه

و قتل دانسته است بـدون ، آشوب  در متن ماده، مراد از برهم زدن امنيت كشوررا ايجاد رعب

و غيره« آنكه از كلماتي چون ، استفاده كند؛ در نتيجه، موارد يـاد شـده در بيـان» از قبيل، مانند

. حصري دارند نه تمثيليمقصود از برهم زدن امنيت كشور جنبه
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 هر نظامي كه به نحوي از انحاء براي جدا كـردن قـسمتي از قلمـرو حاكميـت-20ماده

جمهوري اسالمي ايران يا براي لطمه وارد كردن به تماميـت ارضـي يـا اسـتقالل كـشور

.شود جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايد، به مجازات محارب محكوم مي

:نكته

) 190(مـاده»4« طبـق بنـد: اداره حقوقي قوه قضاييه18/6/80-9800/7شماره نظريه مشورتي

است كه با عنايت» نفي بلد«، يكي از مجازاتهاي محارب 1370 مصوب)10(مجازات اسالمي.ق

به شرايط شرعي نفي بلد، صدور حكم بـه تبعيـد در زنـدان يـا حـبس درتبعيـدخالف قـانون 

و لذا شناخته نشده :است

و محكوم عليه بايد در اجـراي حكـم مزبـور حكم–اوالً  به زندان در تبعيد مانع قانوني ندارد

و مقررات حاكم بر مجازات حبس شامل حال اين قبيل محكومين هم هست و بـا. حبس شود

و)11(مجازات اسالمي.ق)193(عنايت به نص ماده  كه محارب بـه نفـي بلـد حـق معاشـرت

و مكاتبه با ديگران محروم باشـد؛ مراوده با ديگران را ندارد، بايد و مالقات از مزاياي مرخصي

لكن از حداقل حقوق انساني برخوردار اسـت ولـذا اگـر بيمـار شـود مـشمول مقـررات مـاده 

. خواهد بود)12(1378.ك.د.آ.ق)291(

في: مجازات اسالمي.ق) 190( ماده-10 و افساد چپ3ـ آويختن به دار2ـ قتل1: االرض يكي از چهار چيز است حد محاربه و سپس پاي ـ4ـ اول قطع دست راست
 بلد نفي

مي: مجازات اسالمي.ق) 193( ماده- 11 و مراوده نداشته باشدشود بايد تحت مراقبت محاربي كه تبعيد و با ديگران معاشرت . قرارگيرد
و انقالب.د.آ.ق) 291( ماده- 12 شود مگر اينكه بـه تـشخيص دادگـاه اجـراي بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي: كيفري دادگاههاي عمومي

و تأخير در بهبودي محكوم  و اخذ تأمين مناسب اجـازة معالجـه عليه باشد كه دراين صورت حكم موجب شدت بيماري  دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد
و اگر محكوم در خارج از زندان را صادر مي و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحـت نظـر ضـابطين دادگـستري معالجـه نمايد عليه تأمين ندهد به تشخيص پزشك

. شود مي
مي در صورت جنون، محكوم–تبصره مي. شود عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري .شود ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه
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و مراوده با كسي را ندارد، تمام مدت-ثانياً و نشر  نظربه اينكه محكوم به نفي بلد، حق حشر

)13()مجازات اسالمي.ق194، 193مادتين(وميت را بايد در زندان بسر برد محك

و» زندان در تبعيد« چون مجازات- ثالثاً حـد اسـت مـشمول مقـررات خـاص حـدود اسـت

مجازات اسالمي ميـسر.ق) 194(تخفيف آن تنها در صورت توبه كردن به نحو مقرر در ماده 

.است

 جرايم زير شوند، چنانچه ارتكاب جـرم آنـان بـه منظـورـ نظامياني كه مرتكب21ماده

و در غيراين صورت به سه تا و همكاري با دشمن باشد به مجازات محارب براندازي نظام

:گردند پانزده سال حبس تعزيري محكوم مي

او: الف هرنظامي كه افراد تحت فرماندهي خود يا پايگاه يا محلي كه حفاظت آن به عهده

ي  و برگ نظامي يا نقشه سپرده شده و ساز و تجهيزات و اسرار نظاميا تأسيسات و اسناد ها

.و نظاير آنها را به دشمن تسليم يا افشا نمايد

.هرنظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند:ب

هر نظامي كه براي دولت در حال جنگ با ايران يا براي گروهها يا دستجات محـارب:ج

وو مفسدجمع  آوري نيرو يا كمك نمايد يا ساير افراد را به الحاق به دشمنان بـا محاربـان

و تشويق كند يا عمالً وسايل الحاق آنان را فراهم آورد . مفسدان اغوا

: نكته

ـ محارب محسوب شدن مجرم در صورت توأم بودن براندازي نظام بـا همكـاري بـا دشـمن1

ج .آمده است»و«مع است؛ زيرا بين اين دو عبارت حرف

و در صورتيكه توبه ننمايد همچنـان در تبعيـد: مجازات اسالمي.ق) 194( ماده- 13 مدت تبعيد در هرحال كمتر از يك سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد
خ .واهد ماندباقي
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در2 و همكاري بـا دشـمن مرتكـب جـرايم منـدرج ـ اگرفرد نظامي بدون قصد براندازي نظام

مي»ج«و»ب«،»الف«بندهاي .باشد شود، مجازات وي حبس از سه تا پانزده سال

 وجـود داشـت، 14سـابق)11(كه در مـاده» با علم به تأثير آن در براندازي«ـ با حذف قيد3

است؛ زيرا احـراز تر شدن قانون، كار قضات نيز به هنگام صدور حكم آسانتر شدهافضمن شف

مي» علم به تأثير در براندازي« .گرديد نه تنها مشكل بود، بلكه موجب اطاله دادرسي نيز

 هر نظامي كه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران اقدام مسلحانه نمايـد، محـارب-22ماده

. شود محسوب مي

 هر نظامي كه نظاميان يا اشخاصي را كه به نحوي در خـدمت نيروهـاي مـسلح-23ماده

هستند اجبار يا تحريك به فرار يا تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند يا موجبات فرار

را تسهيل يا با علم به فراري بودن، آنان را مخفي نمايد، در صورتي كه به منظور براندازي 

 خودي در مقابل دشمن باشد، به مجازات محـارب والّـا بـه حكومت يا شكست نيروهاي 

. شود حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي

مي-24ماده و به مجازاتهاي ذيل محكوم :شوند افراد زير جاسوس محسوب

 هر نظامي كه اسناد يا اطالعـات يـا اشـياي داراي ارزش اطالعـاتي را در اختيـار–الف

د و يا بيگانه قرار هد واين امربراي عمليات نظامي يا نسبت بـه امنيـت تأسيـسات، دشمن

ها،كارخانجات، انبارهـاي دايمـي يـا مـوقتي تـسليحاتي،توقفگاههاي استحكامات، پايگاه 

 
و همكاري با دشمن باشد، با علم بـه:71مصوب.م.ن.ج.م.ق11 ماده- 14 نظامياني كه مرتكب جرايم زيرشونددر صورتيكه ارتكاب جرم آنان به منظور براندازي نظام

و در غيراينصورت به  مي15تا5تأثيرآن در براندازي در حكم محاربند ..…شوند سال حبس تعزيري محكوم

←
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موقت، ساختمانهاي نظامي، كشتيها،هواپيماها يا وسايل نقليـه زمينـي نظـامي يـا امنيـت

شدتأسيسات دفاعي كشور مضر باشد، به مجازات محارب مح . كوم خواهد

 هر نظامي كه اسناد يا اطالعات براي دشمن يا بيگانگان تحصيل كرده،به هـر دليلـي–ب

. گردد موفق به تسليم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي

و يا صنعتي مربوط به نيروهـاي–ج  هر نظامي كه اسرار نظامي، سياسي، امنيتي، اقتصادي

د و يا آنـان را از مفـاد مسلح رابه دشمنان اخلي يا خارجي يا بيگانگان يا منابع آنان تسليم

.آن آگاه سازد، به مجازات محارب محكوم خواهد شد

بندي شده، به نفع دشمن ويا هر نظامي كه براي به دست آوردن اسناديا اطالعات طبقه–د

ب قـوانين ديگـر بيگانه به محل نگهداري اسناد يا اطالعات داخل شود، چنانچه بـه موجـ 

.گردد مستوجب مجازات شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي

و عامداً فقط به صورت غير مجازبه محل مذكور وارد شـود،–تبصره  هر نظامي كه عالماً

:گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي

ا، كارخانجـات، انبارهـايهـ هـ هربيگانه كه براي كسب اطالعات به نفع دشمن به پايگاه

، توقفگـاه تسليحاتي، اردوگاه  هـاي مـوقتي نظـامي، هاي نظامي، يگانهاي نيروهاي مـسلح

و دريايي وارد شده يا به محلهـاي  و وسائط نقليه زميني،هوايي ساختمانهاي دفاعي نظامي

ـ  و در غير اين صورت به حبس از يك ت ا نگهداري اسناد يا اطالعات داخل شود، به اعدام

.گردد ده سال محكوم مي
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 هر كس در جرايم جاسوسي با نظاميان مشاركت نمايد، به تبع مجرمان اصـلي–1تبصره

به نظامي در دادگاه و همان مجازاتي كه بـراي نظاميـان مقـرر اسـت هاي نظامي محاكمه

. شودمي محكوم 

و يا مخفي نمـودن وپنـاه دادن بـه جاسـ–2تبصره وس، جـرم معاونت در امر جاسوسي

و در  و مرتكب به تبع مجرمان اصـلي نظـامي در دادگاههـاي نظـامي محاكمـه محسوب

و يا اعدام است به حبس از سه سـال تـا  مواردي كه مجازات جاسوس، مجازات محارب

. شود پانزده سال محكوم مي

: نكتـه

مج)12(خالء قانوني كه در ماده» بيگانه«ـ با آوردن كلمه1 ازات جرايم نيروهاي مسلح قانون

.وجودداشت برطرف گرديده است)15(سابق 

مي2 .باشدـ منظور از بيگانه، كليه افراد كشور خارجي غير دشمن

و نيز افـراد نظـاميي3 ـ از فحواي ماده چنين مستفاداست كه جاسوسي شامل جاسوسي بالفعل

.گردد كه در صدد جاسوسي باشند مي

مي-1 و به مجازات مقرر ذيل محكوم : شوند اشخاص زير جاسوس شناخته شده
و اقالم او بـراي عمليـات نظـامي يـا نـسبت بـه امنيـت1 و در اختيار دشمن قرار دهد ـ هر نظامي كه اسناد يا اطالعات يا اشياء داراي ارزش اطالعاتي را تحصيل كند

ها يا هواپيماها يا وسايل نقليه زميني، انبارهاي دايمي يا موقتي تسليحاتي، توقفگاههاي موقت، ساختمانهاي نظامي، كشتي تأسيسات، استحكامات، پايگاهها، كارخانجات
.نظامي يا امنيت تأسيسات دفاعي كشور مضر باشد به مجازات محارب محكوم خواهدشد

ب2 و به هردليل موفق ميـ هرنظامي كه اسناد يا اطالعات براي دشمن تحصيل كند .گردده تسليم آن به دشمن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محكوم
ـ هرنظامي كه اسرا نظامي يا سياسي يا اقتصادي يا صنعتي يا كليدهاي رمز را به دشمنان داخلي يا خارجي تسليم نمايد يا آنان را از مفاد آن آگاه سـازد، بـه مجـازات3

.محارب محكوم خواهدشد
بر4 اي بدست آوردن اسناد يا اطالعاتي به نفع دشمن به محل نگهداري اسناد يا اطالعات داخل شود چنانچه به موجب قوانين ديگر مـستوجب مجـازاتـ هرنظامي كه

.گردد شديدتري نباشد به حبس از دو تا ده سال محكوم مي
هاي تسليحاتي، اردوگاههـاي نظـامي يگانهـاي نيروهـاي مـسلح، توقفگاههـاي اي كه براي كسب اطالعات به نفع دشمن به پايگاهها، كارخانجات، انبارـ هر بيگانه5

و در غيراينصورت بـه دو تـا  موقتي نظامي، ساختمانهاي دفاعي نظامي يا وسائط نقليه زميني، هوائي، دريايي يا در محل نگهداري اسناد يا اطالعات داخل شود به اعدام
.گردد ده سال حبس محكوم مي
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از منظور از دشم-25ماده و دولتهايي كه با نظام جمهوري اشرار، گروه:ن عبارت است ها

و يا اقدامات آنان بر ضـد  اسالمي ايران در حال جنگ بوده يا قصد براندازي آن را دارند

.امنيت ملي است

از–تبصره  هر گاه براي دادگاه، تشخيص دشمن يا دولت متخاصم محرز نباشـد موضـوع

ع و نظر شوراي مذكور مالك خواهـد طريق قوه قضاييه از شوراي الي امنيت ملي استعالم

.بود

و مدارك،مذاكرات، تصميمات يا اطالعات طبقه-26ماده بندي شـده هر نظامي كه اسناد

را در اختيار افرادي كه صالحيت اطالع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد يا به هـر نحـو 

ميآنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتيب ذي : شودل محكوم

، عنوان سري داشته باشدبه حـبس–الف  هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات

.از دو تا ده سال

به–ب  هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات يا اطالعات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد

.حبس از سه ماه تا يك سال

 يا اطالعات، عنوان خيلي محرمانـه داشـته هر گاه اسناد، مذاكرات، تصميمات–1تبصره

.باشد از طرف فرمانده يا رئيس مربوط تنبيه انضباطي خواهد شد

 هر گاه اعمال فوق به موجب قوانين ديگر مستلزم مجـازات شـديدتري باشـد–2تبصره

. مرتكب به مجازات شديدتر محكوم خواهد شد

و تغيير طبقـه–3تبصره و طبقه بندي و بنـدي اسـناد و مـذاكرات، تـصميمات مـدارك

و طرز نگهداري اسناد طبقه  بندي شده به موجب دستورالعملي است كـه توسـط اطالعات
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و پس از تصويب فرمانـدهي كـل قـوا جهـت اجـرا ابـالغ ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه

. گردد مي

بي-27ماده  رعايـت مباالتي يا سهل انگـاري يـا عـدم هرنظامي كه براثر بي احتياطي يا

و و تصميمات يا فقـدان يـا از بـين رفـتن اسـناد نظامات دولتي موجب افشاي اطالعات

بندي اسـناد افـشا شـده بـه اين قانون شود، با توجه به طبقه)26(مدارك مذكور در ماده 

.شود ترتيب ذيل محكوم مي

: نكتـه

به«ب افشاي اطالعات اگر عدم رعايت نظامات دولتي توسط فرد نظامي موج)27(برابر ماده

اگر اين قبيل اقـدامات)28(شود مجازات آن تا دو سال حبس است؛ اما برابر ماده» كلي سري

هاي الزم را نيز ديده سـبب افـشاي اطالعـات شـود، مجـازاتش اي كه آموزش از سوي نظامي 

شش به و تا مي مراتب كمتر بوده ا ماه حبس فراد بيگانـه باشد؛ يعني مجازات افشاي اطالعات به

، يك چهارم مجازات افشاي اطالعات به افراد غيربيگانه يا غير دشمن است كه ايـن  و دشمن

. از موارد ابهام قانون است

بنـدي شـده، هرنظامي كه پس از آموزش الزم در مورد حفظ اطالعـات طبقـه–28ماده

و يـا بيگ دراثر بي  و عدم رعايت اصول حفـاظتي، توسـط دشـمنان انگـان تخليـه مباالتي

.گردد اطالعاتي شود، به يك تا شش ماه حبس محكوم مي

: نكتـه
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به لحاظ اينكه فرد نظامي آموزش الزم را ديده ديگر اطالعـات طبقـه بنـدي)28(ـ در ماده1

بنابراين، اگر اطالعات تخليه شده محرمانه باشـد. تفكيك نگرديده است)27(شده مانند ماده 

. داشتبازهم مجازات خواهد

در72قانون تجديد نظر آراي دادگاهها مصوب)9(ماده»2«ـ برابر بند2  ،آراي محاكم بدوي

و غيرقابل تجديدنظر مي .باشد اين خصوص قطعي

و سرپيچي از تكاليف نظامي سبب تسلط دشـمن بـر اراضـي يـا-29ماده  هرگاه تخلف

ميمواضع يا افراد خودي شود، مرتكب به مجازات محارب مح .گردد كوم

او-30ماده  هرفرمانده يا مسئول نظامي بدون استفاده از تمام وسايل دفاعي كه در اختيار

كرده خودداري نمايدو آنچـه را كـه بوده از انجام اقداماتي كه وظيفه نظامي او ايجاب مي

، سـربازخانه،  حفاظت يا دفاع از آن به او سپرده شـده از قبيـل تأسيـسات، اسـتحكامات

و مهمات يا آذوقه يا سـوخت يـا ملزومـات نظـامي،ك و مخازن اسلحه ، انبار ارخانجات

و اراضي به نحوي از انحـاء بـه دشـمن تـسليم نمايـد، بـه  هواپيما، كشتي، شهر، آبادي

.مجازات محارب محكوم مي شود 

ي هرفرمانده يا مسئول نظامي كه با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد، در صـورت-31ماده

كه تصميم متخذه موجب خلع سالح نيروهاي تحت فرماندهي يا اسارت آنهـا يـا تـسليم

و در غيراين صورت، به  و حفاظتش به عهده او ست، بشود به مجازات محارب آنچه دفاع

.گردد حبس ازسه تا پانزده سال محكوم مي

يا-32ماده  ساير امكانـات هرنظامي كه در مقابل دشمن، از به كار بردن سالح يا مهمات

نظامي براي مبارزه خودداري نمايد يا آشكارا مرتكب اعمالي گـردد كـه موجـب تزلـزل
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، جنگيدن، اسـير نمـودن يـا روحيه افراد ديگر شود يا عمداً از كوشش براي روبه روشدن

منهدم ساختن نيروها، كشتيها، هواپيماها يا هرگونه وسايل ديگر دشمن كه به عهده او بوده 

كرده خودداري نمايد چنانچه موجب شكست جبهـه اسـالمه نظامي او ايجاب مي يا وظيف 

و اال به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي .گردد گردد به مجازات محارب

 دو شق است كه در شق اول متقرض عمدي بودن عمل نشده ؛ولي در شـق دوم؛ قيـد32ماده

تص. عمداً را صريحاً آورده است ريح به عمـد نـشده، امـا جـرم در صـورتي گرچه درشق اول

.شود كه عمدي ارتكاب يابد محقق مي

و بـه-33ماده  نظاميان زير كه تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش كننـده محـسوب

: شوند ترتيب ذيل محكوم مي

 نظاميان مسلحي كه با تباني يا به صورت دسته جمعـي از اطاعـت فرمانـدهان يـا–الف

پيچي كنند چنانچه مصداق محارب نباشند هريك به حبس از سه تا پانزده رؤساي خود سر

. سال

و باسالح گرم يا سـرد بـه–ب  نظامياني كه در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعي

جان يا مال يا ناموس مردم يا اموال عمومي تعدي يـا تجـاوز نماينـد، چنانچـه محـارب

س .المحسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده

و يـا بـه–ج و گروهـي  نظاميان مسلحي كه به منظور دستيابي به اهداف شخصي، صنفي

در منظور بهره و نظـاير آن مندي از مزاياو امتيازات يا عليـه تـصميمات قـانوني مـسؤالن

و يـا بـه هرنحـوي  يگانهاي نظامي يا در هر محل ديگر اجتماع، تحصن يا اعتصاب نموده

. به حبس از سه تا پانزده سال موجب اخالل در نظم شوند،
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. چنانچه مرتكبان جرايم فوق غيرمسلح باشند، به حبس از شش ماه تا سه سال-د

 هرگاه يك نفر از مرتكبان جرايم فوق در يك اقـدام گروهـي مـسلح باشـد،كليه–تبصره

“الف“ افراد حسب مورد به مجازات بندهاي شد”ج“و”ب” . اين ماده محكوم خواهند

:ـه نكت

 نظربه اينكه ارتكاب جرم موضوع اين ماده مبتني بر مسلح بودن افراد نظامي به تعداد حـداقل

باشد، بنابراين، اگر ساير مرتكبين از مسلح بودن ديگري آگاه نباشند يا اگر مجـرمين سه نفر مي

.از حد نصاب سه نفر كمتر باشند، در آن صورت مشمول اين ماده نخواهند بود

هريك از فرماندهان يا مسؤالن نظامي بدون امر يا اجازه يا بـدون ايـن كـه بـه–34 ماده

باشد عليه نيروهاي نظامي يا اتباع دولتي كه با ايران در حال جنـگ اقدام متقابل وادار شده 

اي را وادار به حمله نمايد يا با نيروي تحت فرمانـدهي خـود نباشد مسلحانه حمله يا عده 

با ايران در حال جنگ نباشد مرتكب عمليات خصمانه شـود، هرگـاه در اراضي دولتي كه 

اقدامات فوق موجب اخالل در امنيت داخلي يا خارجي كشور گردد، به مجازات محارب 

، به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي .شودو درغير اين صورت

ر توقف عملياتـ هريك از فرماندهان يا مسئوالن نظامي كه پس از دريافت دستو35ماده

د رنظـام بـه هـم(جنگي، عمليات را ادامه دهد، در صورتي كه عمل وي موجب اخـالل

در) خوردن امنيت كشور  و و يـا شكـست جبهـه اسـالم گـردد، بـه مجـازات محـارب

مي غيراين .شود صورت، به دو تا ده سال حبس محكوم
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ق–36ماده و يـا هرنظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني، فرماندهي سمتي را به عهده گيرد

و  برخالف امر مافوق، فرماندهي قسمتي را ادامه دهد، به حبس از دو تا ده سـال محكـوم

.چنانچه مرتكب جرم ديگري گردد، به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد 

 هرنظامي كه اوامر فرماندهان يا رؤساي مربوط را به لغو نمايد، به ترتيـب زيـر–37ماده

: وم مي شود محك

و مفـسدان امتنـاع ورزد، چنانچـه–الف  هرگاه از امر حركت به طرف دشمن يا محاربان

و يا موجب اخالل در نظام و)بهم خوردن امنيت كشور(حاكي از همكاري با دشمن باشد

تا يا شكست جبهه و در غير اين صورت، به حبس از سه اسالم گردد، به مجازات محارب

.پانزده سال

اي است كه درآن جنگـي يـا محـدوديتهاي ضـروري اگر مخالفت با اوامر در ناحيه–ب

و آن مخالفت مربوط به امور جنگي يا مقررات حالت محـدوديتهاي ضـروري  اعالم شده

و) بهـم خـوردن امنيـت كـشور(باشد، در صورتي كه عمل او موجب اخـالل در نظـام 

. به حبس از دو تا ده سالياشكست جبهه اسالم باشد، به مجازات محارب واال

ايـن قـانون، دسـتوري را لغـو)37( هر نظامي در غير موارد مذكور در ماده–38ماده

گردد، به حبس از دومـاه نمايد، به استثناي مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي 

.شود تا يك سال محكوم مي

اي كـه بـهع بيگانه يا با اتباع بيگانه هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتبا–تبصره

و اخراج سبب ازدواج تبعه ايران محسوب مي  ، به حبس از سه ماه تا يك سال شوند باشد

.گردد ازخدمت محكوم مي
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: نكتـه

ازو تفكيك لغو دستوري كه جرم محسوب مـي» لغو دستور«و مصاديق» دستور« مفهوم شـود

و آيـين مواردي كه تخلف انضباطي صرف است  و ابـالغ دسـتورالعمل نامـه منوط به تصويب

.باشد مربوط مي

و مسئوالن نظامي يا انتظامي كـه حـسب مـورد مـصوبات–39ماده هريك از فرماندهان

و شوراهاي تأمين استان يا شهرسـتان را در  شوراي عالي امنيت ملي، شوراي امنيت كشور

 اجرا نكنند، چنانچه مـشمول مجـازات باشند مواردي كه طبق قانون موظف به اجرا آن مي 

محارب نباشند يا به موجب ساير قوانين مستوجب مجازات شديدتري نگردند، به حبس از

.شوند شش ماه تا دو سال محكوم مي

: نكتـه

و هماهنگي با مسئولين مـافوق، دو مقولـة جـدا از هـم مـي باشـند، نظر به اينكه اجراي قانون

و مسئوالن بنابراين، مطابق اين ماده  ، اجراي مصوبات شوراهاي مندرج در آن توسط فرماندهان

و انتظامي منوط به تصويب رده .هاي مافوق نمي باشد نظامي

و–40ماده و جمعيتهـاي سياسـي عضويت كاركنان نيروهاي مسلح در سازمانها، احزاب

و يا فعاليت آنان در دسـته  و مناقـشه مداخله يا شركت و بنـديها تبليغـات هـاي سياسـي

و مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي  و در هـر انتخاباتي ممنوع است گردند

حال، ادامه خدمت يا رهايي اين گونه افراد از خدمت بـه عهـده هيأتهـاي رسـيدگي بـه 

.باشد تخلفات نيروهاي مسلح مي
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و ضـوابط عمـ41ماده داًـ هرنظامي كه در حين خدمت يا مأموريت بـرخالف مقـررات

هاي واردشده، به حبس از سه ماه تـا مبادرت به تيراندازي نمايد، عالوه بر جبران خسارت 

و در صورتي كه منجر به قتل يا جرح شود، عالوه بر مجـازات يك سال محكوم مي  شود؛

و چنانچه از مصاديق مـواد مذكور، حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي  ) 612(گردد

 باشد، بـه مجـازات منـدرج در مـواد 2/3/1375اسالمي مصوب قانون مجازات) 614(و

.مذكور محكوم خواهدشد

و چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفتـهـ1تبصره باشـد مرتكـب از مجـازات

و خسارت  و بـي پرداخت ديه و اگر مقتول يا مجروح مقصر نبوده گنـاه معاف خواهد بود

.شددالمال پرداخت خواه باشد ديه از بيت

و خـسارت2تبصره و نحوه پرداخت ديه هـا بـه موجـبـ مقررات مربوط به تيراندازي

قانون به كارگيري سالح توسط مأمورين نيروهـاي مـسلح در مـوارد ضـروري مـصوب«

.هاي مربوط خواهد بود نامهو آيين» 18/10/1373

: نكتـــه

» يـك« طبـق تبـصره: قوه قضاييه اداره حقوقي25/3/72–2266/7ـ نظريه مشورتي شماره1

، چنانچه تيراندازي مطابق مقررات)16()سابق(قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح)24(ماده

و در ايـن صـورت، و پرداخت ديه معاف خواهد بود صورت گرفته باشد، مرتكب از مجازات

 ولي اگـر مقـصر يـا گيرد؛ اي به او تعلق نمي اگر مقتول يا مجروح مقصر يا مهدورالدم باشدديه 

مهدورالدم نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهدشد؛ اما اگـر تيرانـدازي مطـابق مقـررات

 
و درصـورتيكه چنانچه تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته:71م، مصوب.ن.ج.م.ق24 ماده1ـ تبصره 16 و پرداخت ديه معـاف خواهـد بـود باشد مرتكب از مجارات

و يا مهدورالدم نباشد، ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد .مقتول يك مجروح مقصر
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صورت نگرفته باشد، در صورت وقوع قتل يا جرح حسب مورد، نظامي مقصر محكوم به ديـه

.يا قصاص خواهد شد

:ـ در خصوص تيراندازي توسط فرد نظامي سه نوع جرم متّصور است2

ـ فرد نظامي مجوز استفاده از سالح را داشته باشد، ولي برخالف مقررات مربوط اقدام بـها لف

و منجر به ايراد خسارت نيز شود برابر شق اول ماده مذكور عمل مي .شود تيراندازي نمايد

و مهماتي را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غير مجـاز–ب  فرد نظامي اسلحه

.اين قانون منطبق است)83(مورد استفاده غيرمجاز قراردهد كه اين مورد با ماده برساند يا

 فرد نظامي با قصد اتالف مهمات مبادرت به تيراندازي نمايد يا آنها را ازبين ببرد، هرچنـد–ج

و مهمات برحسب وظيفه به وي سپرده نشده )93(باشد، كه ايـن مـورد مـشمول مـاده اسلحه

.گردد مي

درـ چنا3 نچه تيراندازي برخالف مقررات منجر به قتل يا جـرح شـود، ولـي موجـب اخـالل

و اولياي دم نيـز رضـايت» نظم« و ديگران نگردد و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب صيانت

مجـازات.ق) 614(و) 612(بايد مجـازات نمـود يـا برابـر مـواد)4(دهند،آيا به استناد ماده 

مي از مجازات)17(اسالمي  شود؟ معاف

و و بايد مجـازات اشـد را اعمـال نمـود برخي معتقدند موضوع از مصاديق تعدد معنوي است

مرقوم، هم قـصد) 614(و) 612(گروهي را عقيده برآن است كه چون در جرايم موضوع مواد 

 
وش:مجازات اسالمي.ق612 ماده- 17 و يا به هرعلت قصاص نشود در هركس مرتكب قتل عمد شود اكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد

و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب ياديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي و صيانت .نمايد صورتيكه اقدام وي موجب اخالل در نظم
.عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود دراين مورد معاونت در قتل–تبصره
هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضايا منتهي به مـرض دايمـي: مجازات اسالمي.ق 614ماده

و يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي  و صـيانت  كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخالل در نظـم
و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخـت ديـه نيـز محكـوم امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد

.شود مي
ض–تبصره شد در صورتيكه حرج وارده منتهي به و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد و آلت جرح اسلحه يا چاقو . ايعات فوق نشود
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و هم قصد نتيجه ولي درماده و قـصد نتيجـه)41(فعل مجرمانه هست فقط قصد فعل هست

ت، يعني مأمور نظامي از تيراندازي فقط هدف متوقف كردن فرضاً وسـيله نقليـه يـا در كار نيس 

و جرح وي را ندارد  و قصد قتل ) 614(و) 612(بـا مـواد)41(بنابر اين، مـاده. مظنون را دارد

 قابـل جمـع 18مجـازات اسـالمي.ق) 295(مـاده»3«قابل جمع نيست؛ اما بـا تبـصره

و جرح مگراينك. باشد مي و به قصد كشتن يا مجـروحه ضارب قصد قتل  عمدي را داشته باشد

قابل جمع خواهـد بـود امـا) 614(و) 612(صورت با مواد ساختن تيراندازي نمايد كه در اين

.احراز چنين قصدي در تيراندازي مشكل است

و بدون عذرـ هرنظامي كه بايد به طور انفرادي يا جمعي به مأموريت برود عمدا42ًماده

:شود موجه در وقت مقرر حاضر نگردد، به ترتيب زير محكوم مي

و–الف و مفـسدان باشـد  هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه جنگي يا مقابله با اشـرار

و يا شكست جبهه اسالم) بهم خوردن امنيت كشور(عمل مرتكب موجب اخالل در نظام

و در غير اين .ت، به حبس از دو تا ده سالصور گردد، به مجازات محارب

ـ هرگاه حركت براي عزيمت به منطقه بـاش رزمـي يـا اي كه در حالت جنگ يا آمادهب

قانون اساسي جمهوري اسالمي)79(اعالم محدوديتهاي ضروري موضوع اصل هفتادونهم 

.ايران باشد، به حبس از دو تا پنج سال

ـ در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفاً شـود، بـه تخلف انضباطي محسوب مـيج

.حبس از دو ماه تا يك سال

بي: مجازات اسالمي.ق 295 ماده3 تبصره- 18 و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يـا جـرح واقـع هرگاه براثر احتياطي يا بي مباالتي يا عدم مهارت
ن ميشود به و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود اي اتفاق نمي شد حادثه حوي كه اگر آن مقررات رعايت و يا ضرب .افتاد قتل
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 هرنظامي كه پس از انتقال به يگان جديد در معرفي خود به آن پـيش از مهلتـيـ1تبصره

كه به او داده شده بدون عذر موجه تأخير كند، مطابق مقـررات ايـن مـاده بـا وي رفتـار

.خواهد شد

ت جنگي يا موقع اعالم آماده بـاش رزمـي بـدون هرنظامي كه در منطقه عملياـ2تبصره

.شود عذر موجه در محل معين حاضر نگردد، به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي

:نكتـــه

و عدم حضور در محل مأموريـت1 ـ اگر فرد نظامي عمداً وبدون عذر موجه به مأموريت نرود

، آيا عمل اين فرد تعـدد مـادي جديد يا در يگان منتقل اليه، به حدنصاب فرار از خدمت برسد

و آن را دو جرم مـي محسوب مي و شود يا تعدد معنوي؟ بعضي قايل به تعدد مادي بوده داننـد

و مجرم را مشمول مجازات اشد مي دانند .برخي ديگر قايل به تعدد معنوي بوده

قـد بـهـ درمورد اين كه آيا مرجع قضايي مبدأ صالح است يا مرجع قضايي مقصد، بعضي معت2

و عده  مي صالحيت مرجع قضايي مبدأ هستند مي. دانند اي مقصد را صالح كه بنظر رسد از آنجا

مرتكب خود را به محل مأموريت جديد معرفي ننموده درنتيجه يگان متبوع محل وقـوع جـرم 

.شود ومرجع قضايي مبدأ صالح خواهد بود تلقي مي

ن مجوز تـرك نمايـد، در صـورتي كـهـ هرنگهبان كه محل نگهباني خود رابدو43ماده

بهم خـوردن(درمقابل دشمن با همكاري يا تباني باشد يا عمل وي موجب اخالل در نظام

در) امنيت كشور  و يـا شكـست جبهـه اسـالم گـردد، بـه مجـازات محـارب محكـوم،

مي غيراين .شود صورت به شرح زير مجازات

و مفسدان ـ هرگاه در مقابل دشمن يا محاربان .باشد به حبس از سه تا پانزده سالالف
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ـ هرگاه در ناحيه و محـدوديتهايب و يـا اعـالم وضـعيت اي باشد كه در حالت جنـگ

و يا حالـت)79(ضروري موضوع اصل هفتادو نهم  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

.آماده باش رزمي باشد، به حبس از دو تا ده سال

ـ در ساير موارد به استثناي موا ميج د، به حبس ازسـهشو ردي كه صرفاً تخلف محسوب

.ماه تا دو سال 

و انتظامي( نگهبان، مأمور–تبصره و حفاظـت) اعم از نظامي مسلحي است كه مراقبـت

.يك محل يا يك منطقه يا مقام معين به او واگذار شده باشد 

:نكته

تـشديد مجـازات قاچـاق.ق)1(مـاده”2“ـ در خصوص سالح به آيين نامه اجرايي تبصره1

و قاچاقچيان مسلح مصوب  و مهمات و26/11/50اسلحه و فهرست انواع اسلحه سرد جنگـي

)19(. مراجعه شود10/11/53شكاري تهيه شده از طريق وزارت جنگ وقت به تاريخ

مي2 و فهرست مرقوم، اسلحه شامل اسلحه سرد نيز .شودـ برابر قانون

مي اينكه ترك پست نظاميـ3 شود يـا تخلـف انـضباطي، منـوط بـه ان بدون اسلحه جرم تلقي

.است نامه مربوط است كه هنوز تهيه نشده آيين

و شكاري موضوع تبصره- 19 و قاچاقچيـان مـسلح مـصوب بهمـن مـاه.ق)1( ماده2 فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و مهمات  1353تشديد مجازات قاچاق اسلحه
اج: وزارت جنگ ق2راي تبصره در و شـكاري را بـشرح زيـر. ماده يك ، بدينوسيله انواع اسلحه سرد جنگي و قاچاقچيان مسلح و مهمات تشديد مجازات قاچاق اسلحه
:دارد اعالم مي

: انواع اسلحه سرد جنگي–الف
 هاي قابل نصب به تفنگـ انواع سرنيزه1
ح يا مشابه آنها انواع كاردهاي سنگري متد اول در نيروهاي مسل–2

ـ انواع اسلحه شكاري :ب
 زني هاي ساچمهـ انواع تفنگ1
 كردن جاندارانـ انواع تفنگهاي مخصوص بيهوش2
 انواع تفنگهاي مخصوص شكار حيوانات آبزي–3



ح شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسل

============================================================= 

و پژوهش .م.ن.ق.س دفترآموزش

39

�)

هرنظامي كه در حين نگهباني به طور ارادي بخوابـد، بـه شـرح زيـر محكـوم–44 ماده

: شود مي

و محاربان باشد، در صورتي كه عمل وي موجب اخالل در ـ هرگاه در مقابل دشمن الف

و) بهم خوردن امنيت كشور(نظام  و ياشكست جبهه اسالم گردد، بـه مجـازات محـارب

.درغير اين صورت، به حبس از دو تا ده سال

ـ هرگاه در ناحيه اي باشد كه در حالت جنگ يا اعالم محدوديتهاي ضروري موضوعيب

 باشـد، بـه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران يا آماده باش رزمي)79(اصل هفتادونهم 

.حبس از شش ماه تا دو سال

شـود، بـه در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مـي–ج

.حبس از دو ماه تا يك سال

: نكته

به1 ميـ گرچه احراز ارادي بودن خواب و مصاديق آن متعدد هنگام پست برعهده دادگاه باشد

ي از عواملي چون خـستگي مفـرط، مـصرف دارو، نگهبـاني كه خوابيدن ناش است، در صورتي 

و امثال آن باشـد، غيـر ارادي محـسوب مـي و بيش از حدمتعارف شـود؛ امـا چنانچـه اسـباب

و بـه جـايي بـراي خوابيـدن  مقدمات خوابيدن را از قبل فراهم نمايد يا محل نگهباني را ترك

. برود، ارادي تلقي خواهد شد

بوـ2 و متهم تكليفي بـر اثبـات غيـرارادي بـودن بار اثبات ارادي دن فعل برعهده قاضي است

.عملش ندارد 

و غيرارادي بودن خواب كجاست، دو نظريه وجود دارد3 :ـ اينكه مرجع تشخيص ارادي
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مي–الف باشد، اما تشخيص جرم بودن يا نبـودن نظربه اينكه توصيف اعمال مجرمانه با يگان

بنابراين، كلية موارد بايد به سازمان قضايي مـنعكس شـود. يي است عمل ارتكابي با مرجع قضا 

و گاهي موجب سـوء  وگرنه تفسير موسع در اين مقام موجب خواهد شد جرايم گزارش نشود

.هايي نيز بشود استفاده

ـ با توجه به وحدت مالك حاصل از ماده و)85(ب اين قانون، تشخيص اوليه با يگان نظامي

و بازرسي مي حسب مورد با دفا  باشد؛ اما در مـواردي كـه يگـان نظـامي بـه تر قضايي، حقوقي

و شك داشته باشـد بايـد موضـوع را بـه سـازمان  و يا غيرارادي بودن عمل نگهبان ظن ارادي

.قضايي گزارش كند

 هرنظامي درحين خدمت يا در ارتباط با آن به نگهبان يـا مراقـب در رابطـه بـا–45ماده

ت ميانجام وظيفه وي : گردد عرض نمايد، به ترتيب زير محكوم

ـ چنانچه مرتكب با سالح تعرض نمايد، به حبس از سه تا پانزده سال .الف

ـ چنانچه مرتكب بدون سالح تعرض نمايد، به حبس ازدو تا پنج سال .ب

اي به نگهبان يا مراقب وارد آيد كه موجب قتـل يـا چنانچه در اثر تعرض صدمه–تبصره

ن ميجرح يا .گردد قص عضو شود، مرتكب حسب مورد به قصاص يا ديه نيز محكوم

د رحين خدمت به نحوي به نگهبان يا مراقب در رابطه46ماده  با انجام وظيفهـ هرنظامي

او وي اهانت نمايد، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي گردد، مگـر آن كـه اهانـت

مي باشد كه به مجازات آن مح)20(مصداق قذف .شود كوم

:نكته

.قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري: مجازات اسالمي.ق139 ماده- 20
ا.ق140ماده .حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است: سالمي مجازات
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:ـ در خصوص اين ماده سه حالت متصور است

و مورد قذف قرار نگيرد، در اين–الف صـورت مجـازات منـدرج به نگهبان صرفاً اهانت شود

.شود در ماده فوق اعمال مي

و اهانت چيزي جداي از قدف نباشـد، مرتكـب–ب  اهانت به نگهبان موجب قذف وي شود

ميدر صورت مطالبه نگهب .شود ان، به حد قذف محكوم

ـ مقدوف خود نگهبان نباشد، بلكه پدر، مادر يا يكي از بستگان نگهبان باشد، دراين صورت ج

حـال اگـر فـرد. شـود چنانچه شخص مقذوف مطالبه نمايد مرتكب به حد قذف محكـوم مـي

فتـه در مقذوف مجازات مرتكب را مطالبه نكند، چون نگهبان به نحوي مـورد اهانـت قـرار گر 

ل مي .شود نتيجه، مجازات مقرر در ماده دربارة مرتكب اعما

 هر نظامي كه حين خدمت يا در ارتباط با آن نـسبت بـه مـافوق خـود عمـداً–47ماده

و يا قتل شود، عالوه بر محكوميت به قصاص يا ديـه مرتكب ضرب يا جرح يا نقص عضو

:شود حسب مورد به شرح ذيل محكوم مي

.تي كه با سالح باشد به حبس از سه تا پانزده سال در صور–الف

و اگـر–ب و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سـال  چنانچه بدون سالح باشد

و در غيراين صورت، به حبس موجب جرح يا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال

.ازدو تا پنج سال

:نكته
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 مـالك)21(نامه انـضباطي نيروهـاي مـسلح، آيين)36(برابر ماده» مافوق«ـ در خصوص مفهوم1

.باشد درمرحله اول درجه نظامي مي

مي2 درـ مافوق مفهوم عامي دارد كه هم شامل كاركنان پايور و هـم كاركنـان وظيفـه را شـود

.گيرد برمي

مي3 و يگاني مالك و مادون تلقي شدن نظاميان، آيا ارتباط خدمتي باشـد يـاـ در مورد مافوق

:ر دو نظريه وجود داردخي

» حين خدمت، در ارتباط با آن، مافوق خـود« با توجه به قيودي كه در ماده آمده از قبيل–الف

و مادون محسوب نمي شوند؛ زيرا اگر رابطه خدمتي نباشد يا از دو يگان مجزايي باشند، مافوق

 
: آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح36 ماده- 21

و پـشتيباني نيروهـاي مـسلح در برخوردهـا وروابـط36ماده و وزارت دفـاع ـ به منظور روشن شدن ارشديت بين اعضاي ستاد فرماندهي كل قوا، سپاه، نيروي انتظامي
و يا درتجمعات نظامي كه براساس سلسله مراتب سازماني قواعـد تـشكيل نـشده باشـد،) تابعيت(و يا در دست گرفتن فرماندهي، رياست يا مديريت هنگام بروز بحران

: ومقررات ارشديتي بايد وجود داشته باشد كه ترتيب آن به شرح زيراست
: نظاميان) الف

::ادامه پاورقي صفحه قبل
. ارشد كسي است كه داراي درجه باالتر باشدبين دو نظامي،)1
. بين نظاميان هم درجه ارشد كسي است كه درجه شغل سازماني وي باالتر باشد)2
و درجه شغل سازماني، دارنده درجه ثابت نسبت به دارنده درجه موقت ارشديت دارد)3 .در صورت تساوي درجه
و درجه شغل سازماني، ارشد كسي است)4  كه خدمت وي در درجه فعلي بيشتر باشد، مگر در مورد سلسله مراتب فرمانـدهي يـا رياسـت يـا در صورت تساوي درجه

.مديريت كه دراين صورت فرمانده يا مدير نسبت به مرئوس خود ارشد است
از)5 و به همين ترتيب به درجات قبل .آندر صورت تساوي شرائط باال ارشد كسي است كه قدمت خدمت وي در درجه قبلي بيشتر باشد
و وظيفه ارشد خواهد بود)6 .در صورت تساوي كليه شرائط باال، اعضاي كادر ثابت نسبت به اعضاي پيماني
. در صورت تساوي كليه شرائط باال، ارشد كسي است كه نشان جنگي دردرجه باالتر داشته باشد)7
فر)8 .دار باشد ماندهي يا رياست يا مديريت را عهدهدر صورت تساوي كليه شرائط باال، ارشد كسي است كه طبق دستور مقام باالتر سمت
و خدمات رزمي ارشديت دارند هاي رزمي نسبت به كاركنان رسته در صورت تساوي كليه شرائط باالكاركنان رسته)9 .هاي پشتيباني رزمي

و در نتيجه فرمانـدهي بـا كاركنـاني دار شدن فرماندهي در يك وضعيت بحراني در صورت تساوي كليه شرايط باال اگر منظور از تعيين ارشد عهده) 10 باشد، ارشديت
و وضعيت ابواب جمعي بيشتري داشته .باشد است كه در آن محل

:بين كارمندان)ب
مي ارشد بين كارمندان با توجه به رتبه .باشد هاي خدمتي آنان طبق مقررات مذكور در بند الف اين ماده

و كارمندان)پ : بين نظاميان
و رتبه ارشد بين نظاميا و كارمندان در مشاغل مشترك با توجه به ترتيب همطرازي درجات نظامي  مقررات بند الـف ايـن مـاده35و34هاي كارمندان مذكور در موادن

و صرف نظامي يا كارمندان بودن موجب ارشديت كاركنان بريكديگر نخواهدبود .بوده
ميبا توجه به اينكه ارتقاء نظاميان از درجه سرت: تبصره و با صدور فرمان مقام معظم فرماندهي كل قوا تحقق و يپي به باال در چها رچوب نيازهاي محدود سازماني يابـد

و شيرازه تـشكيالتي نيروهـاي مـسلح، نظاميـاني كـه بـه درجـات با نگرش به اينكه ارتقاء رتبه كارمندان داراي چنين امتيازي نمي  باشد به منظور حفظ نظام فرماندهي
و يا در مشاغل درجات اخيرالذكر انتصاب مي سرتيپي  االشـاره قراردارنـد كـه در مـشاغل درجـات فـوق20و19و18هاي يابند به كليه كارمندان رتبه به باالارتقاء يافته

.ارشديت خواهند داشت
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و مـأمور بـودن بـين آنهـا وجـود نـدارد ودرسلـس و حالت آمر له مراتـب اداري رابطه خدمتي

.گرچه احترام نظامي الزم است.همديگر قرار ندارند

ـ چون تمامي اجزاي نيروهاي مسلح، جامعه واحدي را تشكيل مي آنب و نمونـه بـارز دهنـد

و اساس تشكيالت نظامي نيز برمبناي درجـه ستاد كل نيروهاي مسلح يا ستاد مشترك مي  باشد

و مادون تلقي .شوندمياست؛ بنابراين، مافوق

.ـ گذشت يا عدم گذشت مافوق در مجازات مرتكب تأثيري ندارد4

 هر نظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نمايد، به حبس–48ماده

.گردد از دوماه تا يك سال محكوم مي

مي–تبصره .شود در صورتي كه اهانت وي مصداق قذف باشد به مجازات آن محكوم

:كتهن

و تبصره آن قابل ذكر است، اين نكته كـه معمـوالً الفـاظ قـذف بـه اي كه در خصوص اين ماده

مراتب شديدتر از الفاظ اهانت هستند؛ اما در اهانت، گذشـت مـافوق سـبب انتفـاي مجـازات 

مي نمي .گردد شود، ولي در قذف، گذشت وعدم مطالبه مافوق سبب سقوط حد قذف

و يـا هريك از فرمان–49ماده و مسئوالن نظامي، به افراد تحت امـر خـود اهانـت دهان

و آيين  از خارج از محدوده اختيارات فرماندهي نامه انضباطي آنان را تنبيه نمايد، به حبس
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و هرگاه به موجب قوانين جزايي ديگر مـستلزم حدقـصاص يـا دوماه تا يك سال محكوم

. گردد ديه باشد، به آن مجازات نيز محكوم مي

:تهنك

اگر فرماندهي، نيروي تحت امر خـود را در مقـام تنبيـه انـضباطي بـيش از اختيـارات قـانوني

: بازداشت نمايد، سه نظريه وجوددارد

و مقـررات آيـين–الف نامـه اگر فرمانده به عنوان تنبيه انضباطي فراتر از اختيارات فرمانـدهي

م  امـا. شود جازات مقرر دراين ماده مي انضباطي افراد تحت امر خود را بازداشت نمايد مشمول

نامه انضباطي نباشد، برابـر اگر بازدداشت نيروهاي تحت امر در مقام اعمال اختيار يا عمل آيين 

.شود با وي رفتار مي)22(مجازات اسالمي.ق) 583(ماده 

ـ عمل فرمانده از مصاديق تعدد معنوي است وبرابـر مـاده )23(مجـازات اسـالمي،.ق)46(ب

ميمجا .شود زات اشد اعمال

مجازات.ق) 583(مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ماده.ق)49( چون با تصويب ماده–ج

و مرتكب را به استناد)2(اسالمي درباره نظاميان نسخ گرديده بايد مطابق ماده  اين قانون رفتار

.مجازات نمود)49(ماده 

باط با آن، مافوق خود يا مراقب يا نگهبـاني هرنظامي كه حين خدمت يا در ارت–50ماده

را در ارتباط با انجام وظيفه آنان تهديد نمايد، به حبس از دومـاه تـا يـك سـال محكـوم 

.شود مي

 بدون حكمي از مقامات صالحيتدار در غيرمواردي كه در قانون هركس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها: مجازات اسالمي.ق583 ماده- 22
 نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هيجده جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي

.ميليون ريال محكوم خواهد شد
جر: مجازات اسالمي.ق46 ماده- 23 ميدر .شود كه مجازات آن اشد است ايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعددة جرم باشد مجازات جرمي داده
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و تهديد فرمانـده يـا–51ماده و يا ارعاب  هرنظامي كه براي فرار از كار يا انجام وظيفه

ا و يا هر مافوق ديگر يا براي تحصيل معافيـت و يـا انتقـال بـه منـاطق رئيس ز خـدمت

و يا كسب امتيازات ديگر عمداً به خود صدمه وارد آورد يا تهديد به خود زنـي مناسب تر

و بنا به گـواهي پزشـك نظـامي يـا  نمايد يا به عدم توانايي جسمي يا روحي متعذر شود

و يا در انجام وظايف نظامي بي   را در عالقگي خود پزشكان قانوني تمارض او ثابت گردد

بر موارد متعدد ظاهر كند، به نحوي كه در تضعيف ساير نيروهاي نظامي مؤثر باشد، عالوه

:گردد جبران خسارت وارده به ترتيب زير محكوم مي

ـ هرگاه در مقابل دشمنان باشد، چنانچه عمـل وي موجـب اخـالل در نظـام بهـم( الف

و در غير ايـنو يا شكست جبهه اسالم گردد،) خوردن امنيت كشور   به مجازات محارب

.صورت، به حبس از دو ماه تا ده سال

و در مقابل دشمنان نباشد، به حبس از يك تا پنج سال–ب . هرگاه در زمان جنگ باشد

شـود، بـه در ساير موارد به استثاي مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مـي–ج

.حبس از سه ماه تا يك سال

 جـرايم مـذكور در نتيجـه اعمـال فـوق، از هـيچ امتيـازي برخـوردار مرتكبان–تبصره

به نمي و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد، مگر آن كه ادامه خدمت گردند

.هيچ وجه مقدور نباشد

:نكته

و1 و ارعاب مندرج در ماده، ركن مادي جـرم نيـستند؛ بلكـه قـصد انجـام كـار بـوده ـ تهديد

تل سوء مينيت خاص .شوند قي
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و ابـراز كردنـي2 و معنوي دارد؛ ولي تهديد جنبة غالبش ظاهري ـ ارعاب، بيشتر جنبه باطني

مي. است .شود ارعاب بدون تهديد عملي نيز محقق

و آگـاهي در مقابـل مـأموران–52ماده هرنظامي حين خدمت يا در ارتباط با آن با علم

م  و انتظامي حين انجام وظيفه آنان و نظامي قاومت يا به آنان حمله نمايد، متمرد محـسوب

: شود به ترتيب زير محكوم مي

. در صورتي كه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال–الف

ك–ب .حبس از شش ماه تا سه ساله تمرد بدون سالح؛ بعمل عمل آيدبه در صورتي

ج–تبصره رم ديگري هـم بـشود بـه مجـازات آن نيـز اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب

.گردد محكوم مي

هرنظامي كه حين انجام وظيفه مرتكب جرايم ذيل گردد، در هر مورد به حـبس–53ماده

:شود از شش ماه تا سه سال محكوم مي

. چنانچه نسبت به مجروح يا بيمار آزار روحي يا صدمه بدني وارد كند–الف

يا اشخاصي كه در معرض خطرجاني قرار دارنددر حالي چنانچه نسبت به مجروحان–ب

.كه كمك رساني از وظايف اوست از كمك خودداري كند

 درموارد فوق الذكر، در صورتي كه مورد از مصاديق قصاص يا ديه نيز باشد يـا–تبصره

اموالي را تصاحب كرده باشد حسب مورد به قصاص، ديه يا استرداد اموال نيـز محكـوم

.گردد مي

: نكتـه
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دو» حين انجام وظيفه«و» حين خدمت«ـ دراينكه1 تفاوتي با هم دارند يا مترادف هـستند،

: نظريه وجوددارد

و مترادفند–الف .است در اين ماده نيز معناي واحدي ارايه شده. تفاوتي باهم ندارند

مح. مفهومي متفاوتي دارند–ب و حضوردر ل خدمت اعـم از حين خدمت، يعني وقت اداري

و حين انجـام وظيفـه؛ يعنـي در حـال اينكه وظيفه خاصي هم به فرد محول شده باشد يا خير؛

و وظيفه خاص كه به فرد محول شده  و مأموريـت انجام مأموريت و بالفعـل بـه وظيفـه اسـت

 در خـصوص تمـرد)24(مجازات اسالمي.ق) 607(مفهوم حاصل از ماده. محوله مشغول است 

بنابراين، حين خدمت نسبت به حين انجام وظيفه داراي مفهـوم. باشد اين برداشت مي نيز مؤيد

.تري است عام

 هرگاه بي احتياطي يا بي مباالتي يا عدم رعايت نظامات دولتي درارتباط با امور–54ماده

و مسئوالن رده هاي مختلف نيروهاي مسلح موجب تلفات جـاني خدمتي توسط فرماندهان

و يا ساير قوانين مستلزمو يا صدمات   بدني گردد، چنانچه به موجب مواد ديگر اين قانون

. شود مجازات شديدتر نباشد، مرتكب به حبس از يك تا سه سال محكوم مي

: نكتـه

به معني منجر شـدن اسـت، نـه بـه» موجب«واژه»..…موجب تلفات جاني«ـ در عبارت1

و مـوجبي را قابـل مجـازات دانـسته كـه برابـر به بيان ديگر، در اين» سبب«معني   ماده سبب

.توان مجازات نمود مقررات ديگر حقوقي نمي

و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيـد تمـرد محـسوب مـي: مجازات اسالمي.ق7- 24 و هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم شـود
آ ..…:ن به شرح ذيل استمجازات
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و بـي2 و بـدونـ ظاهراً وضع اين ماده ناظر بر مواردي بوده كه فرماندهي با بي دقتـي مبـاالتي

و تلفات جاني مـي رعايت نظامات دولتي دستوري مي  و بـراي داده كه منتهي به صدمات شـده

و تلفات، اين مقررات وضع گرديده اسـت توجهي وگيري از اين قبيل بي جل در ايـن راسـتا. ها

» موجـب«اند كـه اي نيز بر اين عقيده عده. چنانچه تلفاتي حاصل شود مباشر مسئول خواهدبود 

و مقنن به نتيجه حاصـل از عمـل مجرمانـه توجـه و تسبيب است در اين ماده اعم از مباشرت

مي بنابرا.داشته و سبب به يك معنا و معناي لغوي واژه ين، موجب  منظور بوده است، نـه باشند

ا زمباشر نباشد باز قابل اعمال است و اين ماده در جايي كه سبب اقوي .كاربرد حقوقي آن

 هرنظامي كه با اقدام خود برخالف شئون نظامي به نحـوي از انحـاء موجبـات–55ماده

روهاي مسلح فراهم سازد، به حـبس از دو مـاه تـا يـك سـال بدبيني مردم را نسبت به ني

.شود محكوم مي

: نكتــه

از1 در متن ماده صرفاً اعمال خالف شئوني اسـت كـه جـرم نباشـد يـا» اقدام«ـ اينكه منظور

مي مفهومي عام داشته  دوو هر اقدامي را شامل و چه جرم نباشد، شود، چه آن عمل جرم باشد

:نظريه وجوددارد

و اعمالي اسـت كـه فـي قرينه است براين» شئون نظامي« عبارت–الف نفـسه كه منظور اقدام

و اعمال خود داراي عنوان مجرمانـه باشـد، در آن صـورت از  و چنانچه اين اقدام جرم نيستند

و مجـازات تعيـين دايره شمول اين ماده خارج مي  و مطابق همان عنـوان مجرمانـه رفتـار شود

.شود مي

ـ و غير مجرمانه است» اقدام«ب اگر عمل ارتكابي جرم تعزيري باشـد،. اعم از عمل مجرمانه

و برابرماده  مي.ق)46(تعدد معنوي محسوب و چنانچـه مجازات اسالمي كيفر اشد تعيين شود
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و مطابق مـاده مجـازات اسـالمي عمـل.ق)47(جرم غير تعزيري باشد تعدد مادي محسوب

.شود مي

در فقط شامل غيرنظاميان مـي» مردم« كه واژه اين در موردـ2 شـود يـا خـود نظاميـان را نيـز

: گيرد، دونظريه وجود دارد برمي

مي» مردم«واژه) الف پس منصرف به غيـر نظاميـان. كند واسم عام واسم جمع است افاده نوع

و شامل نظاميان نمي .شود بوده

ـ داراي مفهوم عامي است كه شامل خود نظام ميب شود؛ زيرا ممكن است اقدام يكـي يان نيز

و يـا اقـدام يـك  از نيروهاي مسلح موجب بدبيني ديگر نيروهاي مسلح به آن مجموعـه شـود

نظامي سبب بدبيني نظامي ديگر شود؛ مانند بدبيني بسيجي نسبت به نيروي انتظامي يـا بـدبيني 

.مأمور نيروي انتظامي نسبت به بسيجي

 نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پـانزده روز متـوالي اعضاي ثابت–56ماده

و حـسب مـورد بـه و عذر موجهي نداشته باشـند، فـراري محـسوب مرتكب غيبت شده

:شوند مجازاتهاي ذيل محكوم مي

ـ چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند، به حبس از دو تا شش ماه يـا محروميـت از الف

. ترفيع از سه تا شش ماه

ـ هرگاه دستگير شوند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا محروميت از ترفيع از شـشب

.ماه تا دو سال

: نكتــه
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)96(طبـق مـاده: اداره حقوقي قوه قـضاييه 10/2/1370–902/7ـ نظريه مشورتي شماره1

 ،فرار از خدمت، وضع پرسنلي است كه مدت 1366ارتش جمهوري اسالمي ايران تصويب.ق

و در زمان جنگ از پنج روز تجـاوز نمايـد بـه عبـارت. غيبت آنان در زمان صلح ازپانزده روز

و براي ادامه غيبت ضـوابط  ديگر، مقنن انقضاي مدتهاي مذكور را براي تحقق بزه كافي دانسته

و اشـتغال مجـدد وضـع نمـوده  كـه ايـن اسـت، بـدون ايـن خاصي از جهت اداري، استخدامي

د و كيفر بزه فرار از خدمت داشتهمقررات تأثيري .باشدر ماهيت

و صـدور رأي، مـشخص بـودن خاتمـه فـرار از خـدمت2 ـ از آنجا كه براي تعيين مجـازات

ضرورت دارد؛ بنابراين، چنانچه مرتكب فرار مراجعت ننمايـد يـا دسـتگير شـود، صـدور رأي

آن منع قانوني ندارد، اما بـا نتيجه است؛ گرچه صدور غيابي به لحاظ عدم امكان ابالغ عمالً بي 

و رويه قضايي موجود، بهتـر  توجه به سياست كيفري حاكم در سازمان قضايي نيروهاي مسلح

.است جرايم فرار غيابي رسيدگي شود

مجـازات.ق) 137(مجازات جرايم نيروهاي مسلح سابق با مـاده.ق)56(ـ از آنجا كه ماده3

شده؛ بنابراين، در صـورت ارتكـاب فـرار از خـدمت جرايم نيروهاي مسلح فعلي نسخ صريح 

و مقررات يگانهاي متبوع بالمانع است .زايد بر شش ماه اخراج مرتكبين برابر ضوابط

 در مرجـع قـضايي مطـرح ودر75هايي كه قبل از سالـ در راستاي اعمال اين ماده، پرونده4

و صدور حكم محكوميت به دليل فرار زايد بر شش مـاه موجـب اخـراج حال رسيدگي باشند

و اخـراج آنهـا منتفـي شود، اين قبيل نظاميان مشمول عفو مقام معظم رهبري قـرار مـي  گيرنـد

.خواهد شد

اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه در زمان صلح در مأموريـت يـا مرخـصي يـاــ57ماده

ـ  ه مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج از كشور هستند هرگاه پـس از خاتم
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مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از فراخواني قبـل از خاتمـه آن بـه فاصـله

پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت بـه قـسمتهاي مربـوط در داخـل ويـا 

و يا نمايندگيهاي دائمي دولت جمهوري اسالمي ايـران در  و يا كنسولگريها سفارتخانه ها

و عذر موجه  و حسب مورد مشمول خارج معرفي ننمايند ي نداشته باشند فراري محسوب

. اين قانون خواهند بود)56(يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده

وــ58ماده  اعضاي ثابت نيروهاي مسلح كه فراري بوده هرگاه درزمان جنـگ يـا بـسيج

باشد چنانچـه ظـرف فراخوان عمومي يا هنگامي كه يگان مربوط در آماده باش رزمي مي

و فراخوان عمومي يا اعالم آماده باش رزمي، مدت  يك ماه از تاريخ شروع جنگ يا بسيج

و كيفر معاف خواهند بود . خود را معرفي كنند از تعقيب

و يا پـس از آن دسـتگير در صورتي كه معرفي پس از مدت مذكور باشد يا در اين مدت

. شوند حكم فرار درزمان جنگ را خواهد داشت

:نكتــه

اگ1 و مقررات مربوطهـ ر فرد نظامي بيش از شش ماه مرتكب فرار از خدمت شود برابر قوانين

و دراينصورت ديگر نظامي محسوب نمـي اخراج وي در دستور كار يگان قرار مي و گيرد شـود

و رعايـت. از دايره مشمول اين ماده خارج است  برخي نيز معتقدند با توجـه بـه اطـالق مـاده

 متهم چنانچه مرتكب فـرار ظـرف مهلـت مقـرر در مـاده مراجعـت نمايـد قاعده تفسير به نفع 

و چنانچه بعد از انقضاي يك ماده مراجعت نمايـد يـا دسـتگير شـود مشمول اين ماده مي شود

.شود برابر قسمت انتهايي ماده با وي رفتار مي

.آماده باشهاي غيررزمي از شمول اين ماده خارجندـ2
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رز3 مي، آمادگي براي برخورد مسلحانه بـا يـك وضـعيت فـوق العـادةـ مالك در آموزشهاي

و چنانچه متهم از حالت آماده باشـي رزمـي يگـان حاكم در جامعه يا در برابر دشمن مي  باشد

و به يگان خدمتي مراجعه نمايد مشمول اين ماده مي  شود ولـي اگـر از آمـاده بـاش مطلع شود

و انصاف قضايي حكـم مـي اي يگان مطلع نباشد، رزمي محدود يا منطقه  از عدالت كنـد وي را

.مشمول اين ماده خارج بدانيم

كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح بيش از پانزده روز متـوالي–59ماده

و چنانچه دسـتگير شـده  و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب مرتكب غيبت شده

يا باشند به حبس از سه ماه تا يك ميسال .گردند سه ماه تا يك سال اضافه خدمت محكوم

:نكتـــه

ـ مراد از دستگيري در ماده اعم از دستگيري بخاطر جرم ديگر يا دسـتگيري بـدليل ارتكـاب1

و شـرايط. فرار از خدمت مي باشد در هردو صورت دستگيري قاطع فرار از خدمت محـسوب

.شود آن در تعيين مجازات لحاظ مي

وـ اگر متهم2  بعد از ارتكاب فراراز خدمت به سبب جرم ديگري دستگيرو سـپس آزاد شـود

مدتي پس از آزادي شخصاً به يگان خدمتي خود مراجعت نمايد در اين صورت دستگيري وي

.شود از مصاديق دستگيري مندرج در ماده تلقي نمي

و مـشغول كاركنان وظيفه فراري در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفـي–60ماده

: شود خدمت شوند به ترتيب زير با آنان رفتار مي

از–الف و ظرف مـدت شـصت روز ا زخدمت شده  چنانچه براي اولين بار مرتكب فرار

شروع غيبت مراجعت نمايند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضايي در مقابل هر روز غيبت



ح شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسل

============================================================= 

و پژوهش .م.ن.ق.س دفترآموزش

53

0�

ا.دشوو فرا ر، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده مي اين اضافه خـدمت بـيش

. زسه ماه نخواهد بود

و يا سـابقه) الف( چنانچه پس از مدت يادشده در بند-ب اين ماده خود را معرفي كنند

.گردند فرار از خدمت داشته باشند به حكم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محكوم مي

و فراخوان عمومي يا هنگـا ـ چنانچه در زمان جنگ يا بسيج درج مي كـه يگـان مربـوط

و  آماده باش رزمي باشدو ظرف حداكثر مدت دو ماه از تـاريخ شـروع جنـگ يـا بـسيج

و كيفـر معـاف  فراخوان عمومي يا اعالم آماده باش رزمي خود را معرفي كنند از تعقيـب

از. خواهند بود  و يا پـس در صورتي كه معرفي پس ازمدت مذكور باشد يا در اين مدت

.د حكم فراري درزمان جنگ را خواهند داشت آن دستگير شون

فوق در صورتي كه مدعي عـذر مـوجهي باشـند،) الف( فراريان مشمول بندـ1تبصره

و مـسؤوالن  و مـسؤوالن عقيـدتي سياسـي د رهيأتي كه با شركت فرماندهان ادعاي آنان

و رد  هـايهحفاظت يا معاونان آنان در سطح لشگرها، تيپهـاي مـستقل، نـواحي انتظـامي

و باالتر تشكيل مي  و نظر اكثريت قطعي است همطراز در صورت عذر. گردد بررسي شده

موجه به تشخيص هيأت مذكور، به تناسب روزهاي موجـه از اضـافه خـدمت وي كـسر 

.گردد مي

ـ در صورتي كه انجام بقيه خدمت اين افراد مـورد رضـايت فرمانـدهان باشـد2تبصره

ي اين ماده، تمام يـا قـسمتي از اضـافه)1(ادشده در تبصره ممكن است با تصويب هيأت

.خدمت مزبور بخشيده شود
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هاي اين ماده ظرف سه ماه پـس از تـصويبو تبصره) الف(ـ دستورالعمل بند3تبصره

و ابالغ مي و تصويب .شود اين قانون، توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه

: نكتــه

و صراحت بند الف اين ماده فرار از خدمت نيروهـاي)25( اساسي قانون36ـ با توجه به اصل1

و مرتكب در خاتمه فـرار مراجعـت وظيفه و كمتر از شصت روز باشد  چنانچه براي اولين بار

و مرتكب آن مجرم تلقي نمي و نمايد چنين فراري وصف جزايي ندارد شود بلكـه فرمانـدهان

و تبـصره مسؤولين يگان مربوطه با چنين متخلفي برابر  و مقـررات بنـد الـف هـاي ايـن مـاده

.دستورالعمل مربوطه رفتار خواهند نمود

آن2 و خاتمـة و چنانچه فرار از خدمت قطـع ـ فرار از خدمت از جملة جرايم باز دارنده است

.گردد مشخص باشد مشمول مقررات مروز زمان مي

و خاتمـه فـرار معلـومـ فرار از خدمت3  نيـست مـشمول مـرور زمـان هايي كه استمرار دارند

.شوند نمي

ـ پايوراني كه مرتكب فرار از خدمت بيش از شش ماه شوند چون با انقضاي شش ماه اخراج4

مي مي و بـا ايـن وصـف فـرار از خـدمت آنـان شوند بنابراين با اخراج استمرار فرار قطع شود

.شود مشمول مرور زمان مي

بهـ مقررات بند الف اين ماده مانع از دست5 گيري يا صدور حكم جلب در صورتيكه گزارشي

و اصل شود نمي .باشد مرجع قضايي

اين ماده اگر فرار مرحله اول نيروهاي وظيفه منجر به اصدار قرار منـع»ب« در رابطه با بندـ6

شود مگر اينكه منع تعقيب صـادره بعـد از الزم تعقيب يا رأي برائت شود سابقه محسوب نمي 

 
و به موجب قانون باشد: اساسي.ق36اصل- 25 و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح .حكم به مجازات
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و بدليل كمتر از االجرا شدن  روز بودن فرار باشد اما اگر منجر به صدور موقوفي60اين قانون

.آيد تعقيب شود سابقه به حساب مي

در7 و ـ اگر پرسنل وظيفه براي اولين بار مرتكب فرار از خدمت كمتـر از شـصت روزشـوند

ا الجـراء شـدن ايـن پايان شخصاً مراجعت نمايند چنانچه فرار از خدمت مربوط به قبل از الزم

و)26(شـود قانون باشد چون موضوع از موارد نسخ قانون جزاست موقوفي تعقيـب صـادر مـي 

60اگر فرار مربوط به بعد از الزم االجراء شدن اين قانون باشد چون به استناد بنـد الـف مـاده

صـ. چنين قراري فاقد وصف جزايي است و در دادگاه حكم برائت ادر در دادسرا را منع پيگرد

وي. شود مي بعد از صدور قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب يا حكم برائت بايد مراتـب فـرار

. به يگان خدمتي مربوطه اعالم تا اضافه خدمت مندرج در بند الف اين مـاده را اعمـال نماينـد 

باشد قبالً حكـم قطعـيمي)60(اگر در مورد فراري كه منطبق با شرايط مقرر در بند الف ماده

. عمل خواهد شد)27(مجازات اسالمي.ق11صادر شده باشد برابر ماده 

 توسـط يگـان خـدمتي يـا60ـ اگر فرار از خدمت منطبق با شرايط مقرر در بند الـف مـاده8

را تواند چنين پرونـده ضابطين به دادسراي نظامي گزارش شود دادستان يا مقام ارجاع مي هـايي

 
و انقالب در امور كيفري.د.آ.ق)6( ماده4 حسب وحدت مالك حاصل از بند- 26 طب–6ماده«: دادگاههاي عمومي و اجراي مجازات كه ق قـانون تعقيد امر جزايي

آ»…… نسخ مجازات قانوني–چهارم.……: شود مگر در موارد زير شروع شده باشد موقوف نمي ص.ك.د.و نيز مراجعه شود به آخونـدي، دكتـر محمـود، ج اول
243 

و تربيتي بايد به موجب قانوني: مجازات اسالمي.ق11 ماده- 27 و اقدامات تأميني و نظامات دولتي، مجازات و در مقررات  باشد كه قبل از وقوع جـرم مقررشـده باشـد
توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر، مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجـازات هيچ فعل يا ترك فعل را نمي

و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق  در صورتي كه بـه موجـب قـانون.بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود بوده
: سابق حكم قطعي الزم االجرا صادر شده باشد به ترتيب زيرعمل خواهدشد

اجـراء باشـد موقـوف االجـراءـ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود دراين صورت حكم قطعي اجرا نخواهدشد واگـردر جريـان1
و همچنين درمواردي كه حكم قبالً اجراشده باشد هيچ  و در اين دو مورد اين مقررات در مـورد قـوانيني كـه بـراي. گونه اثر كيفري برآن مترتب نخواهد بود خواهد ماند

و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي .گردد مدت معيني
ميـ اگر مجازات وي به موجب قان2 و ون الحق تخفيف يابد محكوم عليه و دراين صورت دادگاه صادر كننـده حكـم تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد

.يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون الحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد
و تربيتي تبديل گردد3 .فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفتـ اگر مجازات وي به موجب قانون الحق به اقدام تأميني
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ار نظر قضايي به يگان مربوطه اعاده نمايد تا مطابق بند الف بدون ارجاع به شعب تحقيق يا اظه

.اقدام نمايند)60(ماده 

ب ماده9 آن)60(ـ سابقه فراراز خدمت مندرج در بند و غير يگـاني(اعم از سابقه محكوميت

از. باشدمي)   روز با مراجعت در پايان فرار60ممكن است سربازي يك فقره سابقه فرار كمتر

باشد، سپس مرتكب فرار ديگري شود كه بيش از پانزده روز است ودر فرار دوم اعـم از داشته

ب ماده  . خواهد بود60اينكه در پايان مراجعت نمايد يا دستگير شود مشمول بند

ـ تحقق جرم فرار منوط به بيش از پانزده روز بودن آن است اما قانونگذار با لحاظ شـرايطي 10

پ در رونـده از جمله كاستن از بار هـاي ارجـاعي بـه دادسـرا خواسـته از فـرار پرسـنل وظيفـه

و بجـاي مجـازات  صورتيكه واجد شرايط سه گانه زير باشد وصف مجرمانه را از آن برداشـته

:تنبيه انضباطي براي آن در نظر بگيرد

ـ فرار كمتر از  روز باشد60الف

ـ براي اولين بار مرتكب فرارشود ب

و ـ شخصاً با ميل .اختيارو در پايان فرار مراجعت نمايندج

ـ مالك مرحله اول تلقي شدن فرار از خدمت زمان وقوع جـرم اسـت بنـابراين اگـر بـراي 11

و پـس از آن فـرار متهمي يك مرحله فرار از خدمت گزارش شده ومورد رسيدگي قرار گيـرد

كه مؤخر گـزارش فرار اخير ولو اين. ديگري كه مقدم بر فرار رسيدگي شده است گزارش شود 

و برابر بند الف ماده  مي)60(شده فرار مرحله اول تلقي .شود در مورد آن اقدام

ـ اگر سربازي قبل از الزم االجرا شدن قانون جديد مرتكب يـك مرحلـه فـرار از خـدمت 12

و در مرحلـه دادسـرا بـراي وي تعليـق)60(منطبق با شرايط مقرر در بند الف ماده شده شود

و قبـل از انقـضاي مـدت تعليـق تعقيب  و سپس در زمان حاكميت قـانون جديـد صادر گردد
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تعقيب مرتكب فرار از خدمت ديگري شود از آنجاكه با ارتكاب جـرم جديـد تعليـق تعقيـب

شود در اين موارد چون چنين فراري وصف جزايي نـدارد بايـد تعليـق تعقيـب الغـاء ملغي مي 

و مراتب جهت اع  و)60(مال بند الف ماده موقوفي تعقيب صادر به يگان خدمتي اعالم شـود

.فرار مرحله دوم نيز برابر مقررات رسيدگي گردد

جنگ بـيش از پـنج روز متـوالي اعضاي ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان–61ماده

و پس از دستگيري به حـبس از  و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب غيبت نمايند

ول محكوم مي يك تا پنج سا  شوند واگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب

.گردند به حبس ازسه تا پانزده سال محكوم مي

و)61( فراريان مذكور در ماده–62ماده اين قـانون، چنانچـه شخـصاً خـود را معرفـي

مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشـد بـه حـبس 

مياز و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محكوم .شوند يك تا سه سال

 كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح هرگاه در زمان جنگ بيش از پـنج روز متـوالي–63ماده

و پس از دستگيري به حـبس از و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب غيبت نمايند

ا يك تا سه سال محكوم مي  و گر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محـسوب گردند

.شوندو به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي

و)63( فراريان مذكور در ماده–64ماده اين قـانون، هرگـاه شخـصاً خـود را معرفـي

مشغول خدمت شوند در صورتي كه فرا رآنان فرار از خدمت در زمـان جنـگ باشـد بـه 

س  ا زجبهه باشد به حبس از شـش مـاه تـا دو سـال حبس از سه ماه تا يك و اگر فرار ال

.گردند محكوم مي
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ـ منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه و تبصره اي است كه يگاني در گيري مـستقيم

.باشد سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده 

اين قانون، موجب)64(،)63(،)62(،)61( چنانچه فرار افراد مذكور در مواد–65ماده

شكست جبهه اسالم يا وارد شدن تلفات جاني بـه نيروهـاي خـودي شـود بـه مجـازات 

.شوند محارب محكوم مي

و–66ماده  هرنظامي كه در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضـد انقـالب، اشـرار

و يا منطقه درگيري فرار نمايد در  حكم فرار از جبهـه قاچاقچيان مسلح از محل مأموريت

و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مقرر دراين بخش خواهد بود .محسوب

 نظامياني كه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصي هستند يا مشغول گذراندن–67ماده

باشند، هرگـاه پـس از خاتمـه مأموريـت يـا دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور مي

فراخواني قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از 

هـا يـا هـاي مربـوط در داخـل يـا سـفارتخانه جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت 

هاي دائمي دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج معرفي ننمايند كنسولگريها يا نمايندگي 

و حسب مورد مشمول  مجازاتهاي مقرر چنانچه عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب

.در اين بخش خواهند بود

 هرنظامي كه در زمان بسيج يا هنگامي كه يگان مربوط در مأموريت آماده بـاش–68ماده

باشد مرتكب فرار شود حسب مورد مـشمول مجازاتهـاي مقـرر در ايـن بخـش رزمي مي

.خواهد بود 
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اح–69ماده و ذخيره كه درزمان جنگ ضار شده به فاصله پـنج افراد وظيفه دوره احتياط

و  روز از تاريخ احضار يا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفي نكنند فراري محسوب

از. شوند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي  در صورتي كه افـراد يـاد شـده قبـل

.دهد خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، دادگاه مجازات آنان را تخفيف مي

از)64(و)62(فراريان مشمول موادـ70ماده اين قـانون، فقـط بـراي بـار اول فـرار

و يا تكرار خدمت مي  و در صورت تعدد توانند از تخفيف مقرر در اين مواد استفاده نمايند

شد)63(و)61(فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد  .اين قانون مجازات خواهند

: نكتـــه

و1 وظيفه چنانچه درزمان جنگ براي اولين بار مرتكب فـرار از خـدمت شـدهـ كاركنان پايور

و يـا64و62شخصاً مراجعت نمايند مشمول مواد   اين قانون خواهند بود واگر دستگير شوند

. خواهند بود63و61درزمان جنگ مرتكب فرار از خدمت مجدد شوند مشمول مواد

مو«ـ منظور از عبارت2 .باشدمي64و62تخفيف مندرج در مواد»ادتخفيف مقرر در اين

و وسـايل. هرنظامي كه با سالح گرم، هواپيما، بالگرد، كـشتي–71ماده ناوچـه، تانـك

موتوري جنگي يا مجهز به سالح جنگي مبادرت به فـرار نمايـد از زمـان غيبـت فـراري 

و چنانچه عمل وي ضربه مـؤثر بـه مأموريـت نير  وهـاي مـسلح وارد آورد بـه محسوب

و در غيراين صورت به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي .شوند مجازات محارب

: نكتـــه

و وسايل نقليه موتوري اعم از اينكه71ـ با توجه به اطالقي كه ماده1  دارد، اسلحه، تجهيزات

ميدر تحويل مرتكب باشد يا خودش به نحوي آنها را در اختيار بگيرد مش .شود مول ماده
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و لوازم مورد استفاده نيروهاي72ماده ـ هرنظامي با وسايل موتوري ديگر يا ساير وسايل

اين قانون فرارنمايـد چنانچـه عمـل وي ضـربه)71(مسلح غير از موارد يادشده در ماده

و در غير اين صـورت  مؤثري به مأموريت نيرويهاي مسلح وارد آورد به مجازات محارب

شدبه تر : تيب ذيل محكوم خواهد

و به حبس از سـه تـا ـ هرگاه فرار وي از جبهه باشد از لحظه غيبت فراري محسوب الف

.پانزده سال 

. هرگاه فرار وي در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال–ب

. در غير موارد مذكور به حبس از دو تا پنج سال–ج

باشـد ديگر اين قانون مجازات شديدتري داشته چنانچه عمل وي به موجب مواد–تبصره

. شود به آن مجازات محكوم مي

: نكتــه

و لوازمي كه در مواد1 ذكر شده اقدام به فـرار نمايـد)72(،)71(ـ اگر فرد نظامي با وسايل

و بيش از  ج ماده15چنانچه فرار مرتكب در زمان صلح و مـي72 روز باشد مشمول بند شـود

و بيش از اگر در  ب مـاده5زمان جنگ و چنانچـه72 روز باشد از مصاديق بند  خواهـد بـود

.كمتر از اين مدت باشد از دايره شمول اين ماده خارج است

ا زعبارت2 و مـصرفي» ساير وسايل مورد استفاده نيروهاي مسلح«ـ منظور هروسيله جزئـي

و لوازمي است كه غالباً كاربر نمي و بطور متعـارف در جاهـاي باشد بلكه وسايل ي نظامي دارد

.ديگر كاربردي ندارد
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و موجـب شكـست جبهـه اسـالم يـا–73ماده  هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد

و در غير اينصورت به سه تا پانزده سـال حـبس تقويت دشمن گردد به مجازات محارب

.شود محكوم مي

قبلي صورت گيـرد فـرار يـا توطئـه محـسوبـ فرار بيش از دو نفر كه با تباني74ماده

و مي و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محكـوم گردد

و در زمان صلح دو تا پنج در غيراين  صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال

. باشد سال حبس مي

: نكتـه

اند حداقل سه نفر يا بيـشتر رادي كه اقدام به فرار نموده اين ماده شامل مواردي است كه اوالً اف

.از آن باشند ثانياً فرار با تباني قبلي صورت گيرد

و اعضاي پيماني كه طبق مقررات استخدامي نيروهاي75ماده ـ محصالن مراكز آموزشي

و بـسيجي ويـژه تـابع مسلح خدمت پيماني را به صورت نظامي يا كارمند انجام مي دهند

و ساير بـسيجيانم و كاركنان خريد خدمت نيروهاي مسلح قررات مربوط به اعضاي ثابت

درزمان خدمت از لحاظ كيفر مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط به كاركنان وظيفـه 

.باشند مي

: نكتـــه

كه منظور كيفر مقرر در فصل فـرار از خـدمت» ازلحاظ كيفر مندرج در اين فصل«در عبارت

و تخفيف مجازات تعيين نگرديده استب مي . اشد تكليف كيفر مشخص شده ولي تكليف تتميم
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و فرع بر مجازات است بنابراين در تتمـيم و تخفيف مجازات از تبعات كيفر از آنجا كه تبديل

.و تخفيف نيز از مقررات مربوطه تبعيت خواهد شد

: است ازقبيل منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون مواردي–76ماده

. بيماري مانع از حضور–الف

و اوالد–ب ، خواهر، درزمانيكه عرفاً براي مراسـم اوليـه( فوت همسر، پدر، مادر، برادر

در صـورتي كـه مراقـب ديگـري(و همچنين بيماري سخت يكي از آنان) ضرورت دارد 

و به مراقبت وي نياز باشد )نباشد

و زلزله ابتالء به حوادث بزرگ مانند–ج  حريق، سيل

 دـ در توقيف يا حبس بودن

اين مـاده مبـتال)ج(و)ب(،) الف( هرنظامي كه به حوادث مذكور در بندهاي–تبصره

و حسب مورد نسبت  گردد موظف است در اولين فرصت ممكن، مراتب را به يگان اطالع

و امثال آن اقدام نمايد  صو. به اخذ مرخصي استعالجي، استحقاقي رتي كه امكان اخـذ در

و سـپري  و اقدام نكند، همچنين اگر پس از برطرف شدن عذر مرخصي وجود داشته باشد

شدن مدتي كه عرفاً براي آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفي ننمايد با توجه به مـدت 

.غيبت حسب مورد طبق مقررات انضباطي يا كيفري با او رفتار خواهدشد

: نكتـــه

وه ين چنين مادـ هدف از تقن1 اي توجه به اهميت وظايف محولـه بـر عهـده يگانهـاي نظـامي

و انتظام در آنها بوده است . تحكيم انضباط
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ـ اگر براي يك نظامي عذر موجهي پيش بيايد كه مانع حضور وي در سر خدمت گردد چند2

: حالت متصور است

و اقـدام كنـد در اينـصورت امكان اخذ مرخصي يا اطالع به يگان متبوع را داشته–الف  باشد

.شود برابر مقررات مربوط با وي رفتار مي

و تقاضاي مرخصي نمايد ليكن فرمانده يا مسوول مربوطه ترتيب اثر ندهد يـا–ب  اطالع دهد

و براي چنين فردي فرار از خدمت گـزارش شـود مرجـع قـضايي بايـد با تقاضا موافقت نكند

و اجراز صحت ادع و تصميم مقتضي قضايي را اتخاذ نمايد نسبت به بررسي .ا اقدام

ا زخدمت گـردد برخـي–ج و مرتكب فرار  بر غم امكان اطالع يا اخذ مرخصي اقدامي نكند

و كل مدت به عنـوان فـرار از خـدمت لحـاظ شـود معتقدند بايد عذر موجه ناديده گرفته شود

ب  ه نفع متهم بايد مدت متعـارفي را بـه وعدة ديگر عقيده دارند به تبعيت از قاعدة تفسير قانون

و براي اين مدت قرار منع پيگرد يا رأي برائـت و از فرار ارتكابي كسر عنوان عذر موجه تلقي

و نسبت به مابقي فرار با مد نظر قرار دادن اينكه به حد نصاب مي  هر صادر نمود رسد يا نه در

.مورد تصميم مقتضي اتخاذ نمود

ري نيروهاي مسلح تا رسماً خود را براي ادامـه خـدمت بـه يگـان كاركنان فرا–77ماده

و در صورتي كه در اثناء فرار يكـي  مربوط معرفي ننمايند فرارشان استمرار خواهد داشت

از عذر هاي موجه حادث شود براي مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهنـد شـد ولـي 

و بعد از حدوث عذر، يك فرارمتواليمجموع فرار م قبل ميو .شود ستمر محسوب

و ابالغ آن، خود را به يگان مربوط معرفي در صورتي كه پس از صدور رأي نهايي دادگاه

و به اتهام فرار مجدد نيز تعقيب خواهند شد .ننمايند فراري محسوب
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: نكتـــه

مي1 گرديد نص صريحـ در قانون سابق چنانچه عذر موجهي در خالل فرار از خدمت حادث

و در عمل رويه قانوني و گـاه متهـافتي وجود نداشت تا تكليف را مشخص كند هاي مختلـف

.اين خالء قانوني را پركرده است)77(گرديد كه ماده اتخاذ مي

: اگر در اثناي فرار عذر موجهي حادث شود مانع استمرار فرار نخواهد بود–2

مي3 هـ سابق براين چنانچه بين فرار عذري حادث و بعـداز شد براي ركدام از فرارهـاي قبـل

و عذرو براي مدت زمان عذر موجه قرار جداگانه  و چنانچه هركدام از فرارهاي قبـل اي صادر

بعد به حد نصاب مي رسيد براي مرتكب دو مرحله فرار محـسوب بـا اعمـال مقـررات تعـدد 

و بعـ. گرديد مادي براي وي مجازات تعيين مي  د از عـذر يـك برابر اين ماده مجموع فرار قبل

از مرحله تلقي مي شود اما اينكه جمع شدن مدت فرار منوط بـه حـد نـصاب رسـيدن هريـك

:باشد يا خير در اين خصوص سه نظريه وجود دارد طرفين عذر مي

و بعداز عـذر موجـه اگـر بـه حـد نـصاب فـرار از خـدمت–الف  مدت فرار از خدمت قبل

مي رسيده و اال جمع باشند با هم جمع چنانچه مجموع فراربه بيش از شش ماه. شوند نمي شوند

.شود برسد موجب اخراج از خدمت نيز مي

و بعداز عذر موجه هرچند هركدام به تنهـايي بـه حـد نـصاب–ب  مدت فرار از خدمت قبل

در اين مورد نيز چنانچه مجموع فـرار زايـد. شوند فرار از خدمت نرسيده باشند با هم جمع مي

.شود موجب اخراج از خدمت مي بر شش ماه گردد 

و بعد از عذر موجه هرچند هركدام به تنهـايي بـه حـد نـصاب–ج  مدت فرار از خدمت قبل

و هم چنين مدت عذر موجه با هم جمع مي و چنانچه مجمـوع ايـن فرار نرسيده باشند شوند

.شود مدتها زايد بر شش ماه شود منجر به اخراج از خدمت مي
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و بعـد از حـدوث عـذر« در عبارت نظر به اينكه مقنن » فـرار« از كلمـه» مجموع فـرار قبـل

و مصداق آن عنايت داشـته بايـد گفـت نظـر اول مقـرون بـه و احتماالً به مفهوم استفاده كرده

و با قاعده تفسير به نفع متهم نيز همخواني دارد  از. صواب است گرچه گاهي مقنن در استفاده

. الفاظ مسامحه دارد

ا4 ازـ و6گر فرد نظامي در زمان حاكميت قانون سابق مرتكب فرار از خدمت بيش  ماه گردد

مجـازات اسـالمي اسـتفاده.ق)11(در اثناي فرار عذر موجه داشته باشد بايد از مقررات مـاده

و از آنجا كه قانون جديد از ايـن نظـر  و قانوني كه مساعدتر است مورد استناد قرار گيرد نمود

.ال متهم نيست بايد قانون سابق كه در زمان وقوع جرم حاكميت داشته اعمال شودمساعد بح

ـ مطابق اين ماده متهم بايد خود را به يگان خدمتيش معرفي نمايدتا استمرار فـرار وي قطـع5

و تـا شود لذا صرف معرفي كردن خود معرفي را به دادسراي نظامي قـاطع فـرار تلقـي نبـوده

.به يگان خدمتيش مراجعت ننمايد فرار وي استمرار خواهد داشتزمانيكه بعد از آن 

هرنظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي برخالف واقع به فرماندهان يـا–78ماده

و يا با سوء نيت گزارشـي بـا  و يا حقايق را كتمان كند ديگر مقامات مسؤول تقديم نمايد

يا جرايم ارتكابي كاركنان تحت امر خود را بـه تغيير ماهيت يا به طور ناقص ارائه دهدو 

و جـرايم  و يا از گزارش آن جلوگيري نمايد يا گزارشها مقامات ذي صالح گزارش ندهد

: شود را به موقع اعالم نكند به ترتيب زير محكوم مي

 چنانچه اعمال فوق موجب شكست جبهه اسالم يا تلفات جاني گردد بـه مجـازات–الف

.محارب
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 صورتي كه موضوع را با امور جنگي يا مسائل امنيت داخلي يا خـارجي مـرتبطدر–ب

.باشد به حبس از دو تا پنج سال

شـود بـه در ساير موارد به استثناي مواردي كه صرفاً تخلف انضباطي محسوب مـي–ج

.حبس از سه ماه تا يك سال

ع–1تبصره الوه بر مجـازات چنانچه اعمال مذكور موجب خسارات مالي گردد، مرتكب

.فوق به جبران خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد

بي”ج“و”ب“ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهاي–2تبصره و اين ماده در اثر مبـاالتي

باشد، مرتكـب بـه انگاري باشد، در صورتي كه موجب جنايت برنفس يا اعضا شده سهل

و در غيراين نصف حداقل، تا نصف حداكثر مجازاتهاي مزبور  صورت، محكوم خواهد شد

مي طبق آيين مي. شود نامه انضباطي عمل .باشد پرداخت ديه طبق مقررات قانون ديات

: نكتــه

 عبارتهاي ذيل)28(مجازات جرايم نيروهاي مسلح سابق.ق)57(ـ در اين ماده نسبت به ماده1

: است اضافه شده

 سوء نيت؛-

ذي عمداً جرايم ارتكابي كارك-  صالح گزارش ندهد؛ نان تحت امر خود را به مقامات

و جرايم ارتكابي- . عدم اعالم بموقع گزارشها

دو2اين ماده، با توجه به شرايطي كه در تبصره” الف“ـ در خصوص بند2  مقرر شده اسـت،

: نظريه وجود دارد

را:71مصوبه.م.ن.ج.م.ق57 ماده- 28 هر نظامي به مناسبت انجام وظيفه عمداً گزارشي برخالف حقيقت به فرماندهان ياديگر مقامات مسوول تقديم نمايد يا حقايق
ميكتمان كند يا گزارشي با تغيير ماهيت يا بطور ناقص ارائه دهد به ترتيب .……:شود زير محكوم
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بي–الف و و اگر اعمال مورد اشاره براثر سهل انگاري اين امر موجـب شكـست مباالتي باشد

توان براي مرتكب مجـازات محـارب را در نظـر گرفـت؛ جبهه اسالم يا تلفات جاني شود نمي 

.زيرا قانون دراين خصوص ساكت است

و بي مباالتي در ارتكاب اعمال ياد شده موجب شكست جبهه اسـالم–ب  چون سهل انگاري

 گرفت؛ لذا مرتكب، محارب محسوب شده را ناديده توان نتايج حاصل يا تلفات جاني شده نمي

كه»ج«و»ب«كه، جرم مورد اشاره نسبت به جرايم مندرج در بندهاي مضاف براين. شود مي

و با وحدت مـالك حاصـل از براي آنها مجازات درنظر گرفته شد داراي اهميت بيشتري است

 اسـالم را بـراي همين قانون كه درآن صرف ايجاداخالل در نظام يا شكست جبهـه)87(ماده 

توان مرتكب را در چنين مواردي به مجازات محـارب اعمال مجازات محارب كافي دانسته، مي

.محكوم نمود

كه در قالب نصف حداقل تا نصف حداكثر بيان شده، چون”2“ـ مجازات مندرج در تبصره3

.ال تخفيف نمودتوان اعم مجازات قانوني جرم تلقي شده در نتيجه، با احراز كيفيات مخففه مي

هرنظامي كه موجبات معافيت يا اعزام مشمولي را به خـدمت وظيفـه عمـومي–79ماده

و يا سبب شود نام كسي كه مشمول قانون خـدمت وظيفـه  برخالف مقررات فراهم سازد

و يا شخصاً يا به واسطه ديگري اقـدام بـه  عمومي است در فهرست مشموالن ذكر نگردد

نامه خالف واقع در امور نظام وظيفه يا غيـر آن نمايـد، چنانچـه صدور گواهي يا تصديق 

اعمال مذكور به موجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري نباشد، به حبس از يك تا 

و يا شش ميليون  ريـال جـزاي)000/000/30(ريال تا سي ميليون)000/000/6(پنج سال

.شود نقدي محكوم مي
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و اطال1تبصره و تصديقـ هركس با علم هاي خالف واقع مذكور دراين نامه ع، از اوراق

و يـا سـه  و يا امتيازاتي كسب كند، به حبس از شش ماه تا سه سـال ماده استفاده نمايد

و)000/000/18(ريال تا هجده ميليون)000/000/3(ميليون  ريال جزاي نقدي محكـوم

.گردد در هرصورت امتياز مكتسبه لغو مي

مرتكبان جرايم مذكور، چنانچه براي انجام اعمال فوق مرتكب جرم ارتشا نيـزـ2تبصره

مي شده .گردند باشند، به مجازات آن جرم نيز محكوم

: نكتــه

ممكن است در مورد مرجع صـالح رسـيدگي موجـب”1“در ابتداي تبصره» هركس«ـ قيد1

و مالزمـه وجـود دارد، رسـيدگي ابهام شود؛ اما از آنجا كه دراين موارد جرم غالباً مرتب  ط است

و ارتباطي احراز نشود، جـرم در محـاكم و چنانچه مالزمه در سازمان قضايي منع قانوني ندارد

و استناد محاكم عمومي بـه قـانون حاضـر نيـز در صـورتي  در عمومي قابل رسيدگي است كـه

.قوانين عمومي مصداقي نداشته باشد بالمانع است 

اـ2  كـه مفهـومي عـامتر از مـاده)29(خدمت وظيفه عمـومي.ق)61(و)60(ز مواد با استفاده

شـود، مـي)79(اين قانون دارد؛ چون عالوه بر اينكه شامل كليه جرايم ذكر شده در ماده)79(

و  مي.…جرايم ديگري از قبيل كتمان حقيقت مي. شود را نيز شامل توان در موارد سكوت لذا

 
:29/7/63 خدمت وظيفه عمومي مصوب.ق- 29
–، ، استفاده از شناسـنامه ديگـران، اعمـال نفـوذ، شـهادت كـذب ، كارت پايان خدمت، كارت معافيت ، مهر، امضاء  كساني كه با ارتكاب اعمالي چون جعل شناسنامه

ف ، اخذ رشوه،يا ، مكتوم داشتن حقيقت در. ريب دادن مشمول موجبات معافيت خودگواهي خالف واقع با ديگران را از خدمت وظيفه عمومي فراهم سازند، به اتهام آنـان
و تهديد به حبس تعزيري از يكسال تا پنج سال  و توبيخ و مراتب تأديب از وعظ و مراتب جرم و دفعات و امكانات خاطي و با رعايت شرايط دادگاه صالحه رسيدگي شده

.دشون محكوم مي
و تهديد به حبس تعزيري از و توبيخ و مراتب تأديب از وعظ و امكانات خاطي ودفعات ومراتب جرم شد7تا3 از خدمات دولتي با رعايت شرايط . سال محكوم خواهند
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به استناد همين ماده براي» فراهم كردن موجبات معافيت« از عبارت كلي با استفاده)79(ماده

( مرتكبين مجازات تعيين كرد مي. .)شود چون موجبات معا فيت از راههاي گوناگون فراهم

و خـدمت وظيفـه عمـومي مـي.ق)61(ـ از آنجا كه نظاميان مـشمول مقـررات مـاده3 باشـند

ا7تا3مجازات آن  و باشد؛ بنابراين،مي.م.ن.ج.م.ق)79(شد از مجازات ماده سال حبس بوده

.مرقوم منسوخ دانست)79(خدمت وظيفه عمومي را با ماده.ق)61(و)60(توان مواد نمي

هرنظامي كه اسلحه ويا اجزاي آن يا مهمات يا موادمنفجره يا محترقه متعلق بـهـ80ماده

و يا به نحوي به آن دسترسـي پيـدا كـرده، دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده 

بفروشد يا به رهن بگذارد يا به نحو ديگري مورد معامله قرار دهد يا با سوء نيـت مخفـي

.شود نمايد، به حبس از دو تا ده سال محكوم مي

: نكتـــه

و شمول آن بر فروش، رهن گذاشتن، انـواع معاملـه، مخفـي1 ـ با توجه به عموميت اين ماده

كردن با سوء نيت اموالي كه به نحوي به آن دسترسي پيدا كرده، ممكن است اين سؤال مطـرح

آن شود كه اگر دسترسي به اموال مذكوردر اين ماده از طرق مجرمانـه  و امثـال اي مانندسـرقت

شـود يـا عـالوه حاصل شده باشد، آيا براي مرتكب تنها مجازات جرم اصلي درنظر گرفته مـي 

و مـثالً از طريـق سـرقت دسترسـي برآن، چنانچه  طريق تحصيل يا دسترسي نيز مجرمانه باشد

و مورد از مصادق تعـدد مـادي  پيدا كرده باشد، به مجازات چنين جرايمي نيز محكوم مي شود

اي با حاكم دانستن قاعده تفسير به نفع متهم تنها مجازات جرم اصلي را براي مجرم است؟ عده 
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عقيده ديگر مبتني برآن است كه ماده مذكور صرفاً در مقام توصـيفيك. دانند قابل اعمال مي

و اين امر منافاتي با اعمـال مجـازات ديگـري كيفري بودن انجام معامله يا اختياراموال مي  باشد

نفـي ماعـدا) توصيف مجرمانه(كه مترتب بر ارتكاب جرم ثانوي است ندارد؛ چون اثبات شئ 

و كه، عمل مجرمانـه مضاف براين.كند نمي) ارتكاب ساير جرايم( اي چـون سـرقت، اخـتالس

و معامله خيانت در امانت، عناوين مستقلي هستند كه مالزمه  اي با تصرفات بعدي مانند فروش

. ندارند، پس تعيين دو مجازات بال اشكال است

در» مداخلـه در مـال سـرقتي«ـ برخي از اساتيد مانند دكتر مير محمد صادقي، در مبحـث2

) 662(عمل وي را مشمول مـاده. كه سارق شخصاً مال سرقتي را مورد معامله قرار دهد صوتي

و تعيين دو مجازات را براي سارق تجويز مي)30(تعزيرات.ق و تنها دانسته اخفـاي مـال«كنند

داننـد؛ چـون در همـه مـوارد، اخفـاي مـال توسط سارق را قابل مجازات مجزا نمـي» مسروق 

ميمسروقه با  .نمايند سرقت مالزمه دارد وسارقين هميشه مال سرقتي را مخفي

هر نظامي كه مركب يا وسايل نقليه يا ساير اموال متعلق به دولت يا در اختيـار–81ماده

و يا به هرنحو بـه آن دسترسـي پيـدا كـرده  دولت را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده

ي مورد معامله قراردهد يا با سـوء نيـت مخفـي بفروشد يا به رهن بگذرد يا به نحو ديگر 

.گردد نمايد، به حبس شش ماه تا دو سال محكوم مي

و–82ماده و فـروش هرنظامي، البسه نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده اسـت

ياهرنوع معامله ديگري در مورد آن از نظر سازمان مربوط غير مجاز باشد، بفروشد يـا بـه 

مينحو ديگري مور .شودد معامله قراردهد، به حبس از دو تا شش ماه محكوم

و اطالع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب: تعزيرات.ق) 662( ماده- 30  سرقت به دست آمده است آن رابه نحوي از انحـاء هركس با علم
و تا شد74تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال در صورتي كـه مـتهم معاملـة امـوال. ضربه شالق محكوم خواهد

م .گردديمسروقه را حرفة خود قرارداده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم
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:نكتــه

ـ منظور از البسه نظامي لبا سهايي است كه نظاميـان اجـازه اسـتفاده از آنهـا را دارنـد، لـيكن1

و معاملة آنها نمي و اين البسه براي استفاده مجازبه فروش هـاي خـاص بـه آنـان سـپرده باشند

زا شده ا و بايد بعد .ستفاده مسترد نماينداست

د رمـوردـ2  چنانچه لباس نظامي توسط خود وي تهيه شده باشد فروش يا هرمعاملة ديگـري

.آن بالمانع است

در–83ماده و لوازم نظامي متعلق به دولـت يـا و مهمات يا وسايل  هر نظامي كه اسلحه

مجاز برساند يا مـورد اختيار دولت را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غير

و برخالف مقررات در اختيار ديگري بگذارد يا  استفاده غير مجاز قرار دهد يا بدون اجازه

به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع آنها گردد، به حبس از شش ماه تا سه سال 

.گردد محكوم مي

و وجوه متعلق به دولت–84ماده و اموال  يا در اختيار دولـت هر نظامي كه ساير وسايل

را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به مـصرف غيرمجـاز برسـاند يـا مـورد اسـتفاده

و يـا آن را  و برخالف مقررات در اختيار ديگري بگذارد غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه

و يا در غير مـورد معـين به مصارفي برساند كه در قانون براي آن اعتبار منظور نشده  است

مييا .شود زايد براعتبار مصرف نمايد، به حبس از شش ماه تادوسال محكوم

: نكتــه

و تفريط را نيز متذكر شده)83(ـ ماده1 است؛ ولـي عالوه بر تعرضات عمدي به اموال، اهمال

و تفريط نگرديده)84(ماده  و. است متعرض اهمال حـال اگـر فـرد نطـامي بـه غيـراز اسـلحه
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و بـي مهمات به ساير اموا د راثـر سـهل انگـاري لي كه برحسب وظيفه هم به او سپرده نشده،

احتياطي خسارتي وارد نمايد يا چنين اموالي را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد يا به مـصرف 

؟ در پاسخ، برخي معتقدند مـشمول مـاده  ايـن قـانون)85(غير مجاز برساند، تكليف چيست

صرف اشـاره بـه)85(در ماده»84مذكور در ماده«ن عبارت شود؛ زيرا مراد مقنن از آورد مي

و ساير قيدهاي ذكر شده در مـاده  شـود؛ در نتيجـه، الزم را شـامل نمـي)84(اموال بوده است

و عده  كه نيست اين اموال بر حسب وظيفه به مرتكب سپرده شده باشد اي را عقيده برآن است

و شرايط مندر  و اعمـال مجـازات را در برمي)84(ج در ماده عبارت ذكر شده، كليه قيود گيـرد

و اقليتي معتقدند در ايـن قبيـل مـوارد  صرفاً منوط به سپرده شدن اموال برحسب وظيفه است؛

. استناد نمود)31(تعزيرات.ق) 598(توان به ماده مي

شـدن نيـز قيـد سـپرده) 598(د رمـاده: رسد، نظريه اخير صائب نباشـد؛ چـون اوالً به نظر مي

فرع بر بحث اختالس است كه در اخـتالس نيـز) 598(ماده: ثانياً. برحسب وظيفه وجود دارد 

قيد سپرده شدن بر حسب وظيفه شرط تحقق جرم است؛ با اين تفاوت كه در اختالس، امـوال 

و تملك مي  و تملـك شخـصي در كـار) 598(شود، ولي در ماده سپرده شده برداشت برداشت

و  و استفاده و مؤيـد ايـن برداشـت، مـاده نيست .ق)76( مصرف غيـر مجـاز مطـرح اسـت

و در ادامـه مبحـث)75(باشد كه در ذيل مـادهمي1362تعزيرات مصوب سال همـان قـانون

 
: تعزيرات(مجازات اسالمي.ق) 598( ماده- 31 و سازمان) و كاركنان ادارات و يا شهرداري هريك از كارمندان و شركت ها يا شوراها و مؤسسات و يـا ها هـاي دولتـي

و مؤسساتي كه زير نظر ولي  و بنيادها و يا نهادهاي انقالبي مي وابسته به دولت م فقيه اداره و ديوان ميشوند و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره شـوند حاسبات
و غيررسمي وجوه نقـدي  و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و همچنين نيروهاي مسلح و به طور كلي اعضاو كاركنان قواي سه گانه و يا دارندگان پاية قضايي

و اوراق بهادار يا و ساير اسناد الذكر يا اشخاصي كـه برحـسب وظيفـه بـه آنهـا ها ومؤسسات فوق ساير اموال متعلق به هريك از سازمانيا مطالبات يا حوالجات يا سهام
و عـالوه بـر جبـران سپرده شده است را مورد استفادة  غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محـسوب

و پرداخ  باشد عالوه برمجازات مذكور بـه جـزاي نقـدي معـادل مبلـغ ضربه محكوم مي شودو در صورتي كه منتفع شده)74(ت اجرت المثل به شالق تا خسارات وارده
و يا آن را به مصارفي برسـاند كـه  و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال ووجوه دولتي گردد در قـانون انتفاعي محكوم خواهد شد

.اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد براعتبار مصرف نموده باشد
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مي. بود اختالس ذكرشده شـود، نيز نمـي) 598(مورد ذكر شده مشمول ماده. توان گفت نهايتاً،

.بلكه از مصاديق مسئوليت مدني است

و ايراد هرگونه خسارتي است2 .ـ تضييع اموال، اعم از مفقود شدن

مي3 و لوازم نظامي به فرد كفايت و تحـولـ صرف سپرده شدن اموال و منوط به تحويل كند

و مكتوب نمي .باشد رسمي

و همـاهنگي4 ـ اگر فرد نظامي خودروي نظامي را كـه تحويـل ديگـري بـوده بـدون مجـوز

ا و مورد و مشمول مـاده برداشته ) 665(ستفاده غير مجاز قراردهد، اين عمل نوعي ربودن است

.باشد مي)32(مجازات اسالمي.ق

در–85ماده  هرنظامي كه به علت اهمال يا تفريط موجب نقص يا تضييع امـوال مـذكور

و خسارت وارده بيش از مبلغ ده ميليـون)84(ماده ريـال)000/000/10(اين قانون شود

ميباشد، .شود به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم

در صورتي كه خسارت وارده كمتر از اين مبلغ باشد، عالوه بر جبران خسارت وارده، بـا

مي وي مطابق آيين  .شود نامه انضباطي رفتار

: نكتــه

و تفريط تا مبلغ ده ميليـون ريـا1 ل فاقـدـ از آنجا كه برابر ماده، ايراد خسارت ناشي از اهمال

از وصف مجرمانه است؛ در مواردي و جـرم قبـل كه خسارت كمتر از ده ميليـون ريـال باشـد

 
و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد ): تعزيرات(مجازات اسالمي.ق) 665( ماده- 32 هركس مال ديگري را بريابد

و اگر در نتيجه اين كار شد عليه واردشده اي به مجني صدمهشد .باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد
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االجراشدن اين قانون تحقق يافته باشـد، چـون مـورد از مـصاديق نـسخ قـانون جزاسـت، الزم

و اخذ خسارت وبرخـورد انـضباطي بـا خـاطي برعهـده يگـان  موقوفي تعقيب صادر مي شود

يادشده، جرم بعداز الزم االجرا شدن اين قانون اتفاق افتد، چون عمل چنانچه در شرايط. است

در اين مورد نيـز اخـذ. است در نتيجه، بايد منع تعقيب صادر گردد فاقد وصف جزايي گرديده 

و اعمال تنبيه بايگان مربوط است .خسارت

، گزارش82ـ چنانچه بعد از الزم االجرا شدن قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب2

مي. خسارت كمتر از ده ميليون ريال به دادسراي نظامي ارسال شود را مقام ارجاع تواند پرونده

بدون ارجاع به شعب تحقيق يا اظهار نظر قضايي، با ذكر توضيحات الزم به يگان مربوط اعاده 

.نمايد

مي3 و امثال آن و مفقود كردن . باشدـ تضييع شامل تلف كلي يا جزئي

كـه در مـواردي)33(،1368قـانون تـشكيل وزارت دفـاع مـصوب)4(مـاده”ك“برابر بنـدـ4

و جبران آن استنكاف  نمايد، وزارت خسارت كمتر از ده ميليون ريال باشدو مقصر از پرداخت

مي دفاع كه مسئول اخذ خسارت مي .تواند از طريق محاكم عمومي اقامه دعوا كند باشد،

سال5 و مهمات، مقنن براي خسارت واردشده به اين قبيل اقالم نظـامي،ـ با توجه به اهميت ح

و خسارت در اثـر سـهل باشـد، مجـازات تعيـين انگـاري ولو اينكه در حد يك تيرفشنگ بوده

كه نسبت به ديگر اقالم مـورد اسـتفاده نيروهـاي مـسلح، چنانچـه ميـزان در حالي. است نموده

.وع را فاقد وصف جزايي دانسته استخسارت كمتر از ده ميليون ريال باشد موض

در نتيجه،. است براي خسارت بيش از ده ميليون ريال، مجازات تعيين شده)85(ـ برابر ماده6

.ميليون ريال يا كمتر از آن باشد مشمول مجازات نخواهد بود)10(چنانچه خسارت ده 

ك ماده- 33 و سازمانهاي وابسته به آنها در مراجع قضايي:68تشكيل وزارت دفاع مصوب.ق)4( بند و وزارت .دفاع از حقوق نيروهاي نظامي
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و لوازم مذكور در اين فـصل جـزء وسـ–86ماده و لـوازم تشخيص اين كه وسايل ايل

در نظامي است، به عهده كارشناسان نظامي ذي ربـط در هـر مـورد مـي  و دادگـاه باشـد

.صورت لزوم نظر كارشناسان مزبور را كسب خواهد كرد

 بهم خوردن امنيت(هرگاه اعمال مذكور در اين فصل موجب اخالل در نظام–87ماده

ميو يا شكست جبهه اسالم گردد، مرتكب به مجاز) كشور .شود ات محارب محكوم

: نكتــه

ـ دراين ماده، صرف ايجاد اخالل در نظام يا شكـست جبهـه اسـالم، بـراي اعمـال مجـازات1

)85(محارب كافي دانسته شده؛ در حالي كه دربرخي موارد ذكر شده دراين فصل ازقبيـل مـاده

و موضـوع خـالي از تأمـل در. نيـست جرم ارتكابي فاقد عنصررواني وسوء نيت خاص اسـت

.است اي بدين صورت سابقه نداشته قانون سابق، وضع چنين ماده

و مواد منفجره متعلـق بـه دولـت يـا در اختيـا–88ماده و مهمات هر نظامي كه اسلحه

.شود ردولت را سرقت نمايد، به حبس از دو تا ده سال محكوم مي

: نكتــه

ميـ1 و غيرآن اگ اشيا، اعم از مال و ماليـت باشـند، باشند؛ حتي ر از نظر شـرعي فاقـد ارزش

.مانند مواد مخــدر

و–89ماده و لوازم نظامي و مواد منفجـره( هرنظامي كه وسايل و مهمات ) غير از سالح

و اجناس يا اشياي متعلق به دولت يا آنچـه در اختيـار نيروهـاي مـسلح اسـت را ووجوه

.گرددميسرقت نمايد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم
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ايـن قـانون، در موقـع)89(و)88(هاي ارتكابي مـذكور در مـواد هرگاه بزه–90ماده

اردوكشي يا مأموريت آماده باش رزمي يا عمليات رزمي يـا در منطقـه جنگـي باشـد يـا 

و يا يك يا چند نفـر  و درآن ايجاد اخالل نمايد سرقت آن در مأموريت محوله يگان، مؤثر

سرقت، حامل سالح ظاهر يا مخفي باشـند يـا حـرز را شكـسته باشـند، از آنان در حين 

.گردند مرتكبان به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي

: نكتـــه

هـ اين ماده از يك سو دربارة اغلب سرقتهاي خاصي كه در قانون مجازات اسالمي ذكـر شـد1

و از سوي ديگر، برخالف قانون پيشين مجازات جـرايم  نيروهـاي مـسلح، بـراي ساكت است

در مـي حال اين سئوال پيش. است برخي از صور خاص سرقت مجازات تعيين نموده آيـد كـه

موارد مسكوت، آيا بايد به قانون مجازات اسالمي استناد نمود يا اطالق ماده به مـوارد سـكوت 

و مي  حا. توان برابر همين ماده نيز قابل تسرّي است لي اسـت كـه مجازات تعيين كرد؟ اين در

مقـرون بـه پـنج شـرط در قـانون مجـازات  براي بعضي از صور سرقتهاي خاص مانند سرقت

بـه عنـوان. است اين قانون، مجازات شديدتري در نظر گرفته شده)90(اسالمي نسبت به ماده 

 براي سرقتي كه مقرون به پـنج شـرط باشـد، پـنج تـا)34(مجازات اسالمي) 651(درماده: مثال

ح و تا بيست سال .است ضربه شالق تعيين شده74بس

و تا هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباش: مجازات اسالمي.ق651 ماده- 34  ضربه74د ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس
: گردد شالق محكوم مي

.باشدـ سرقت در شب واقع شده1
.ـ سارقين دو نفر يا بيشتر باشند2
آن3 .ها حامل سالح ظاهر يا مخفي بوده باشندـ يك يا چند نفر از
ر4 ا شكسته يا كليد ساختگي به كاربرده يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا برخالف حقيقت خود را مأمور دولتي قلمدادـ از ديوار باالرفته يا حرز

.كرده يادر جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند
.باشندـ در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده5
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و نمـي رسد در موارد سكوت، چاره به نظر مي اي جز استناد به قانون مجازات اسالمي نـداريم

.تمسك نمود)90(توان به اطالق ماده 

و فرقـيـ براي تحقق جرم موضوع اين ماده، صرف همـراه داشـتن سـالح كفايـت مـي2 كنـد

و سـالح كند در اينكه همراه داشتن نمي  سالح مجاز باشديا غير مجاز، طرف مقابل بترسد يا نه

و اين موارد تأثيري در ماهيت جرم ندارند .ظاهر باشد يا مخفي؛

.ـ ارتكاب يافتن جرم درروز يا شب تأثيري در ماهيت موضوع ندارد3

د هر نظامي، بعض يا كل نوشته-91ماده ر ها يا اسناد يا اوراق يا دفـاتر يـا مطـالبي كـه

و ضبط نيروهاي مسلح مندرج يا در اماكن نظامي محفوظ يا نزد اشخاصي كـه دفاتر ثبت

رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را بربايد، به حـبس از دو تـا ده سـال محكـوم 

.شود مي

 چنانچه امانت دار يا مستحفظ، مرتكب جرم فوق شود، بـه حـبس از سـه تـاـ1تبـصره

.گردد پانزده سال محكوم مي

بيـ2تبصره احتياطي، بي مباالتي يا عدم رعايـت نظامـات دولتـي توسـط هرگاه در اثر

و ضبط اسناد يا امانت  و مباشر ثبت و مـدارك و يا اسـناد و مستحفظ، جرم فوق واقع دار

نوشتجات مفقود يا تخريب گردد، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سـال محكـوم مـي 

.گردد

: نكتــه
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.است اقتباس شده)35(مجازات اسالمي.ق) 544(ماده، از مادهـ اين1

و دفاترنزد امانت دار يا حتـي مـستحفظ باشـد، ديگـر ربـايش مفهـومي2 و اوراق ـ اگراسناد

ميبه. نخواهد داشت » بربايـد«رسد در تبصره يك اين ماده، مقنن در اسـتفاده از اصـطالح نظر

قا نوعي مسامحه داشته يل شويم نوع خاصي از ربودن با كيفيات مخصوص بـه است، مگر اينكه

و بلند كردن استعمال مـي خود را كه در كاربرد عاميانه به  شـود، صورت كش رفتن، كف رفتن

و اوراق ميسراست .مدنظر داشته است كه در رابطه با اسناد

بي3 د”2“مباالتي به شـرح تبـصره احتياطي وبيـ محقق شدن جرم در اثر رقـانون ايـن مـاده،

و مواد  .است لحاظ نشده)36()545(و) 544(مجازات اسالمي

و) بهـم خـوردن امنيـت كـشور(هاي فوق موجب اخالل در نظـام هرگاه بزه-92ماده

.شود ياشكست جبهه اسالم گردد، مرتكب به مجازات محارب محكوم مي

ن–93ماده ظامي يـا كـشتي يـا هرنظامي كه عمداً تأسيسات يا ساختمانها يا استحكامات

و مخابراتي يا الكترونيكي يا مراكز  هواپيما يا امثال آنها يا انبارها يا وسايل ديگر ارتباطي

و دفاتر يا اسناد طبقه  بندي شده مورد اسـتفاده نيروهـاي مـسلح يـا وسـايل محتوي اسناد

و اسلحه يا مهمات يا مـواد منفجـره  را آتـش دفاعيه يا تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي

بزند يا تخريب كند يا از بين ببرد يا ديگري را وادار به آن نمايد، به حبس از سه تا پانزده 

.شود سال محكوم مي

و ضبط دولتي مندرج يا در امـاكن دولتـي محفـوظ يـا نـزد هرگاه بعض يا كل نوشته: مجازات اسالمي.ق 544ماده- 35 ها يا اسناد يا اوراق يا مطالبي كه در دفاتر ثبت
و مباشر  و سـاير اشـخاص اشخاص كه رسماً مأمور خفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا برخالف مقررات معدوم شود دفتردار و ضبط اسناد مذكور ثبت

شد ها جرم مذكور وقوع يافته كه به واسطة اهمال آن .است به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند
و اقسام جرم: مجازات اسالمي.ق545 ماده- 36 و اگر امانت هاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گردي مرتكبين هريك از انواع د

.دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد
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 در صورتي كه انجام اعمال فوق به قصد براندازي حكومت يا اخـالل درنظـامـ1تبصره

ب يا شكست جبهه اسالم باشد، مرتكب بـه مجـازات محـار) بهم خوردن امنيت كشور(

.گردد محكوم مي

و تأسيـسات بـه منظـور عـدم دسـتيابي دشـمن بـه هنگـامـ2تبصره  تخريب امكانات

. نشيني طبق دستور الزم االجراء، از شمول اين ماده مستثناست عقب

را)93(هرنظامي كه غيراز موارد ياد شده در ماده–94ماده اين قانون، عمداً ساير اموالي

مسلح است، آتش بزند يا تخريب يا تلف كند يا ديگري را وادار بـه كه دراختيار نيروهاي 

در آن نمايد، به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي  و اگر عمل وي موجـب اخـالل شود؛

و يا شكست جبهه اسالم گـردد، بـه مجـازات محـارب) بهم خوردن امنيت كشور(نظام 

.شود محكوم مي

: نكتــه

. اسـت، نـه ايـراد خـسارت يت عمل ارتكابي، مدنظر مقـنن بـوده اهم)94(و)93(ـ در مواد1

بنابراين، صرف ارتكاب اعمال مجرمانه مالك است، هرچند خسارت واردشده ناچيز باشد؛ امـا

. تواند در تعيين ميزان مجازات مد نظر قرارگيرد ميزان خسارت واردشده مي

د–95ماده ستخط فرماندهي كل قـوا را بـه هرنظامي كه حكم يا امضا يا مهر يا فرمان يا

اعتبار مقام وي جعل كند يا با علم جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از سه تا پـانزده 

.سال محكوم خواهدشد

: نكتــه
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ـ مفهوم مخالف اين ماده اين است كه اگر يك نظامي، حكم يا امضا يا مهر يا فرمان يا دسـت1

غيـراز فرمانـدهي كـل(شخص يا حتي مقام رسمي ايـشان خط مقام معظم رهبري را به اعتبار

و بايـد بـه مـاده نمـي)95(جعل يا از اين مدرك جعلي استفاده كند، مشمول ماده) قوا باشـد

. استناد نمود)37(مجازات اسالمي.ق) 524(

ـ برابراين ماده، چنانچه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نمايد، دو جرم جداگانـه تلقـي2

)38(.ودش مي

و استفاده3 كننده از سند مجعول نظـامي باشـد يـاـ در كليه مواردي كه جاعل غيرنظامي باشد

و شخص غيرنظامي به استناد قانون مجـازات اسـالمي  بالعكس، فرد نظامي به استناد اين قانون

.شود مجازات مي

 نيروهاي مـسلح هرنظامي كه حكم يا امضا يا مهر يكي از فرماندهان يا مسئوالن–96ماده

و باالتر را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا در رده فرمانده نيرو يا همتراز

.شود تزوير استعمال نمايد، به حبس از يك تا ده سال محكوم مي

راـ97ماده و مسئوالن نيروهاي مـسلح هرنظامي كه حكم يا امضا يا مهر ساير فرماندهان

م آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد، به حبس از يك تـا به اعتبار مقا 

.گردد پنج سال محكوم مي

جعـل نمـودن) مانند فرمانـده گروهـان(ـ در مواردي كه يك نظامي حق صدور حكم ندارد1

.شود نمي)97(و)96(حكم او مشمول مواد 

به. مجازات اسالمي.ق524ـ ماده1- 37 و يا رؤساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري
.تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهدشدجعل يا 

م.ق75 ماده- 38  هرنظامي كه امضاي يكي از فرماندهان يا مسوولين نيروهاي مسلح راجعل يا با علم به جعل يا تزوير مورد اسـتفاده قـرار دهـد اعـم-م.ن.ج.سابق
ميازاينكه بالمباشره باشد يا به واسطه به حبس از يك .گردد تا ده سال محكوم
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م)75(ماده-2 و جعـل حكـم)97(و)96(اده قانون سابق، دراين قانون به دو تفكيك گرديد

.است يا مهر نيز به جعل امضا اضافه شده

هرنظامي كه بامباشرت يا به واسطه، مهريكي از نيروهاي مسلح را جعل كند يـا–98ماده

.شود علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قراردهد، به يك تا ده سال حبس محكوم مي

باشرت يا به واسطه، منگنه يا عالمت يكي از نيروهاي مـسلح را هرنظامي كه بام–99ماده

جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير مورد استفاده قرار دهد، به حبس از يك تا پنج سـال 

.گردد محكوم مي

هرنظامي كه مهر يا تمبر يا عالمت يكي از نيروهـاي مـسلح يـا سـازمانها يـا– 100ماده

ي وابسته  و شركتها و به صورت غير مجـاز ادارات به آنها را بدون مجوز به دست آورده

استفاده كرده يا موجبات استفاده آن را فراهم آورد، عـالوه برجبـران خـسارت وارده بـه 

.شود حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي

او– 101ماده هرنظامي كه از مهر، تمبر يا عاليم مذكور در مواد قبل اين فـصل كـه بـه

ه به صورت غيرمجاز استفاده كند يا سبب استفاده شود، عالوه برجبران خسارت سپرده شد 

.گردد واردشده، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي

را. مرتكبان جرايم مذكور در مواد قبل اين فصل، هرگاه قبل از تعقيب– 102ماده مراتب

و ساير مرتكبان را معرفي  ، وسايل به مسئوالن ذي ربط اطالع بدهند كنند يا بعد از تعقيب

را. دستگيري آنان را فراهم نمايند  با توجه به نوع عمل ارتكـابي، دادگـاه مجـازات آنـان

.تخفيف داده يا آنان را از مجازات معاف خواهد كرد

:نكتـــه



ح شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسل

============================================================= 

و پژوهش .م.ن.ق.س دفترآموزش

82

Z�

 اين كه در خصوص تخفيف مقرر دراين ماده، قاضي اختيار تخفيـف بـه هرميزانـي را داراـ1

تخفيف دهـد، ابهـام وجـود) تا يك سوم حداقل مجازات(ا بايد در چارچوب مقرر باشدي مي

مي. باشد دارد؛ ولي اطالق ماده مستلزم رعايت اين چارچوب مي  تـوان اگر چه با قياس اولويت

مي. گفت تواند به هرميزان اگر قاضي حق معاف كردن از مجازات را داشته باشد به طريق اولي

.تخفيف دهد) حتي تا كمتر از يك سوم حداقل(د كه مصلحت اقتضا كن

و قاضـي نمـي2 توانـد در صـورتـ معاف نمودن يا تخفيف مجازات براي قاضي الزامي است

.تحقق شرايط مندرج در ماده، از معاف كردن مجرم از مجازات يا تخفيف استنكاف نمايد

و نوشته– 103ماده و تقريرات و اسـنا هرنظامي كه در احكام و هـا و آمـار و سـجالت د

و غير آنها از نوشته و دفاتر و يا راجـع محاسبات و اوراق رسمي مربوط به امور نظامي ها

و يا امضا يـا مهريـا  به وظايفش، جعل يا تزوير كند، اعم از اينكه امضا يا مهري را ساخته

ب خطوطي راتحريف كرده ياكلمه  ه حبس اي را الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد،

.گردد از دو تا پنج سال محكوم مي

و مقاوله هرنظامي كه در تحرير نوشته– 104ماده هاي راجع به وظـايفش نامه ها، قراردادها

و  مرتكب جعل يا تزوير شود، اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهـد يـا گفتـه

و نوشته يكي از مقامات يا تقريرات يكي از طرفها را تحريف كند   يا امر باطلي را صـحيح

يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه به آن اقرار نشده اقرارشده جلوه دهد، به حـبس از دو

.شود تا پنج سال محكوم مي

اين قانون را باعلم) 104(و)103(ـ هرنظامي كه اوراق مجعول مذكور در مواد 105ماده

و تزوير مورد استفاده قرار دهد از. به جعل ميبه حبس .گردد شش ماه تا سه سال محكوم
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و 106ماده ـ هرنظامي كه به مناسبت انجام وظيفه، به يكـي از طريـق مـذكور در اسـناد

مي نوشته .شود هاي غيررسمي، جعل يا تزوير كند، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم

به جعلي بـودن اين قانون را با علم) 106(ـ هرنظامي كه اوراق مذكور در ماده 107ماده

.گردد آنها مورد استفاده قراردهد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي

دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در سـاختن يـاـ هرنظامي كه عهده 108ماده

ا زجهت تعيـين  و به واسطه تدليس در معامله امر به ساختن آن براي نيروهاي مسلح بوده

قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يـا تقلـب در سـاختن آن چيـز، مقدار يا صفت يا 

عـالوه. نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كنديا موجـب ضـرر نيروهـاي مـسلح گـردد 

و جزاي نقدي معادل بهاي مـال مـورد تـدليس  بـه ترتيـب زيـر. برجبران خسارت وارده

: شود محكوم مي

ـ در صورتي كه سود حاصله يا ضرر وارده ريال باشد،)000/000/10(تا ده ميليون الف

.به حبس از شش ماه تا دو سال 

ا زده ميليـون ـ چنانچه سود حاصله يـا ضـرر وارده بـيش ريـال تـا)000/000/10(ب

.به حبس از يك تا پنج سال. ريال باشد) 000/000/100(صدميليون يك

ـ هرگاه سود حاصله يا ضرر وارده بيش از يك ريال باشد،) 000/000/100(صدميليونج

.به حبس از دو تا ده سال

: نكتـــه

از طريق ارتكاب اعمال مجرمانه مقـرر» تحصيل نفع براي خود يا ديگري« با توجه به اينكه-

است؛ بنـابراين، اگـر تحـصيل منفعـت بـراي خـود در اين ماده مستوجب مجازات دانسته شده 
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يگ. مرتكب نباشد و ان نظامي از اين عمل محرمانه منفعتـي كـسب كنـد، بلكه براي يگان باشد

.باز هم جرم تحقق يافته است

قبول هرگونه هديه يا امتياز يا در صدانه از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه– 109ماده

و  يا تسليم مال، تحت هرعنوان به طـور مـستقيم يـا غيرمـستقيم در رابطـه بـا معـامالت

و داخلي تو  رد. سط نظاميان ممنوع است قراردادهاي خارجي مرتكب مـذكور عـالوه بـر

و  هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت، به حـبس تعزيـري از دو تـا ده سـال

.گردد جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي

.ـ مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر دراين ماده است1تبصره

ـ در صورتي كه شخص حقيقي يا حقـوقي خـارجي طـرف معاملـه، درصـدانه2ره تبص

مي مي و پردازد، موضوع قبالً به اطالع مسئول مربوط رسانيده شود ووجوه مزبور دريافـت

دراين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد. گردد تماماً به حساب خزانه واريز مي 

.بود

: نكتـــه

مج- باشـد، از طرفـي در تبـصرهمي» دو تا ده سال حبس« ازات مقرر در اين ماده از آنجا كه

باشدمي) دو سال(يك اين ماده، مجازات شروع به جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در ماده 

و حداكثر است  در.و اين مجازات فاقد حداقل و بنابراين، اين ابهام وجود دارد كه دراين مورد

دي  و حـداكثر مـي تمام موارد مشابه و فاقد حداقل باشـد، بـراي اعمـال گري كه مجازات ثابت

چگونه بايد عمل كرد؟ نظر غالب اين است كـه خـود» تا يك سوم حداقل مجازات« تخفيف 

و به يك سوم مجازات ثابت حكم كنيم  بـا ايـن. مجازات ثابت را معادل حداقل در نظر گرفته
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و از اين استدالل كه تخفيف در واقع كاستن از حدا قل مجازاتي است كه قانون مقرركرده است

.كند جهت مجازات ثابت با حداقل مجازات غيرثابت تفاوتي نمي

و مزايده هرنظامي كه در معامالت يا مناقصهـ 110ماده با ها هاي مربوط به نيروهاي مسلح

و جـزاي ديگران تباني نمايد، عالوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از دو تـا ده سـال 

.شودمي نقدي معادل آنچه برخالف مقررات تحصيل كرده است محكوم

:نكتـــه

از-  براي تحقق جرم تباني در معامالت نيروهاي مسلح، نيازي به حصول نتيجه مجرمانـه اعـم

و به عبارت ديگر، جـرم مقـرر ورود ضرر به نيروهاي مسلح يا انتفاع مرتكب يا ديگري نيست

نهمي»لقمط«دراين ماده  البته اگر نتيجه مجرمانه هم حاصل شود در آن صـورت.»مقيد«باشد،

و جبران خسارت طبق ماده  مي) 110(حكم به جزاي نقدي كند واالّ فقـط بـه موضوعيت پيدا

.شود مجازات حبس حكم مي

چنانچه بازرسان يا ناظران امورمالي در نيروهـاي مـسلح، در ارتكـاب جـرايمـ 111ماده

اين قانون شركت نمايند، بـه مجـازات مرتكبـان) 110(و) 109(،) 108( در مواد مندرج

و اگر پس از كشف يا اطالع از وقوع، آن را مخفي دارند، به مجازات حبس  اصلي محكوم

.مرتكبان اصلي محكوم خواهند شد

اـ 112ماده و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظـارت و ادويه و هرنظامي كه در مواد غذايي

و قرارداده شده و ادويه است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد غذايي
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مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا به واسطه ديگري تقسيم كند، به حبس از دو تـا ده

.سال محكوم خواهدشد

ي يـا مـواد هرنظامي كه با سوءنيت، گوشت حيوانات مبتال به بيماريهاي مـسرـ 113ماده

غذايي فاسد يا ضايع شده را به طور مستقيم يا غير مستقيم بين نظاميان تقـسيم نمايـد، بـه

.شود حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي

و بـي) 113(و)112(چنانچه اعمال مذكور در موادـ 114ماده اين قانون، در اثر اهمـال

ميباشد، مرتكب به حبس از شش ماه توجهي صورت گرفته .گردد تا دو سال محكوم

ايـن) 113(و) 112(هـاي مـذكور در مـواد در صورتي كه در اثر وقوع بـزهـ 115ماده

قانون، لطمه جبران ناپذيري بر نيروهاي مسلح يا عمليات نظـامي وارد آيـد، مرتكـب بـه 

.مجازات محارب محكوم خواهدشد

درـ 116ماده اين فصل، منافعي كسب كـرده چنانچه مرتكب براثر ارتكاب جرايم مندرج

مي يا امتيازاتي گرفته و امتيازات حاصله لغو . شود باشد، منافع مكتسبه مسترد

يا– 117ماده در تمام موارد مذكور دراين فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهي به قتل

و صدمه به انساني شود، مرتكـب عـالوه بـر مجازاتهـاي مـذكور  نقص عضو يا جراحت

م  و در هرحال به تأديه خسارات وارده نيـز محكـوم حسب و پرداخت ديه ورد به قصاص

.خواهد شد

هرنظامي براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر– 118ماده

از كاركنان نيروهاي مسلح است، وجه يا مال يا سند پرداخـت وجـه يـا تـسليم مـالي را 
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ت معمول به هر عنوان قبول نمايد، اگر چه انجام يا خـودداري از بالعوض يا كمتر از قيم

و به ترتيب ذيل محكوم مي : شود انجام امر برخالف قانون نباشد در حكم مرتشي است

ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ تا يك ميليون ريال باشد، به حـبس)000/000/1(الف

ق  و جزاي نقدي معادل وجه يا و تنزيل يك درجـه يـا از يك تا پنج سال يمت مال مأخوذ

.رتبه

ـ هرگاه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال تا ده ميليـون)000/000/1(ب

و جزاي نقدي معادل وجه يا قيمـت)000/000/10( ريال باشد، به حبس از دو تا ده سال

و تنزيل دو درجه يا رتبه .مال مأخوذ

ريـال باشـد بـه)000/000/10(مأخوذ بيش از ده ميليون هرگاه قيمت مال يا وجه–ج

و جزاي نقدي معادل وجه نقدي معادل وجـه يـا قيمـت مـال  حبس از سه تا پانزده سال

و اخراج از نيروهاي مسلح .مأخوذ

:نكتـــه

مي1 و نيـازي بـهـ در خصوص ارتشاو اختالس نظاميان به طور كلي به اين قانون استناد شـود

و كالهبـرداري مـصوب مجمـع استناد به  و اخـتالس قانون تشديد مجـازات مـرتكبين ارتـشا

.باشد تشخيص مصلحت نظام نمي

اين قانون در مورد اختالس در صـورت حـصول شـرايط) 123(ـ از آنجا كه مقنن برابر ماده2

و صدور بازداشت موقت يك ماهه را الزامي  و مقررات راجع به اختالس و ساير شرايط دانسته

و متعرض بازداشت ار تشا را مشتركاً با استفاده از قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت آمده

توان گفت قانونگذار برغم آنكه در مقام موقت يك ماهه در مورد مرتشي نگرديده در نتيجه مي 
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و بنـابراين صـدور چنـين بيان بوده متعرض بازداشت موقت الزامي دربـارة مرتـشي نگرديـده

.اهد بودقراري الزامي نخو

و يا ساير امـوال هرنظامي وجوه يا مطالبات يا حوالهـ 119ماده و لوازم و اشيا ها يا اسناد

را كه برحسب وظيفه به او سپرده شده به نفع خود يا ديگري برداشت يا تـصاحب نمايـد، 

و عالوه بر رد وجه يا مال مورد اختالس حسب مورد به مجـازات زيـر  مختلس محسوب

:دشو محكوم مي

ـ هرگاه ميزان اختالس از حيث وجه يا بهاي مـال مـورد اخـتالس تـا يـك ميليـون الف

و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه)000/000/1( ريال باشد، به حبس از يك تا پنج سال

و تنزيل يك درجه يا رتبه .يا بهاي مال مورد اختالس

ـ هرگاه ميزان اختالس از حيث وجه يا بهاي مال مورد اختالس بيش از يـك ميليـونب

و)000/000/10(ريال تا ده ميليون)000/000/1( ريال باشد، به حبس از دو تا ده سـال

و تنزيل دو درجه يا رتبه .جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا بهاي مال مورد اختالس

ـ هرگاه ميزان اختالس از حيث وجه يا بهاي مال مـورد اخـتالس بـيش از ده ميليـون ج

و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه000/000/10(  ريال باشد، به حبس از سه تاپانزده سال

و اخراج از نيروهاي مسلح .يا بهاي مال مورد اختالس

و نظاير آن باشد، مرتكب به مجـازاتـ1تبصره  چنانچه عمل اختالس توأم با جعل سند

.شود هردو جرم محكوم مي
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اـ2تبصره الذكر به نيروهاي مسلح تعلـق ينكه اموال مورد اختالس فوق هركس با علم به

دارد، آن را خريداري يا در تضييع آن مساعدت نمايد، عالوه براسـترداد امـوال برحـسب 

.مورد مثل يا قيمت آنها، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود

:نكتـــه

پ1 و قـوانين يـشين بـراي تحقـق جـرم اخـتالسـ از نظر حقوقدانان، برابر با رويه قـضايي

اموال سپرده شده به حسب وظيفـه، ضـرورت دارد؛و درايـن» تصاحب«و» برداشت«مقارنت 

بـه تنهـايي بـراي تحقـق جـرم اخـتالس كـافي دانـسته» تصاحب«يا» برداشت« ماده، صرف 

و اين امر مشكالتي را در عمل به وجود مـي شده آورد كـه از جملـه آنهـا تعـارض مـاده است

مي)84(با ماده) 119( و هرگونـه)84(باشـد؛ زيـرا در مـاده همين قانون اشـاره بـه برداشـت

و بـراي ايـن جـرم،  تصرف غيرمجاز در اموال سپرده شده برحسب وظيفه توسط نظـامي دارد

.مجازات شش ماه تا دو سال حبس را مقرر كرده است

اخ«ـ نقطه قوت مهم اين ماده تعيين تكليف2 آن» تالس شده خريد اموال و جرم تلقي كـردن

و قـانون تـشديد. با توجه به اهميت موضوع است در حالي كه حتي قانون مجـازات اسـالمي

و كالهبرداري هم از اين نظر ساكتند و اختالس .مجازات مرتكبين ارتشا

و مخـتلس مـذكور در مـواد– 120ماده از) 119(و) 118(چنانچه مرتشي ايـن قـانون

.فه باشد، اخراج منتفي استنيروهاي وظي

و يـا) 119(و) 118(مبالغ مذكور در مواد-121ماده اين قانون از حيث تعيين مجـازات

و جمـع  صالحيت محاكم، اعم از اين است كه جرم دفعتاً واحده يا به دفعات واقع شـده

.مبلغ بالغ برحد نصاب مزبور باشد
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از-122ماده صدور كيفر خواست تمام وجه يا مـال چنانچه نظامي مرتكب اختالس قبل

نمايد مورد اختالس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي 

واجراي مجازات حبس را معلق ولي حكـم تنزيـل درجـه يـا رتبـه را دربـاره او اجـراء 

.خواهدنمود

اخ)000/000/1(هرنظامي كه زايد بريك ميليون-123ماده تالس كنـد درصـورت ريال

و اين قـرار  وجود دالئل كافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است

.در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهدبود

ايـن قـانون، كـه) 119(و) 118(هـاي منـدرج در مـواد در هرمورد از بزه– 124ماده

 از تاريخ صدور كيفر خواست از شـغل، نظامي مرتكب مجازات حبس براي آن مقرر شده 

دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را بـه سـازمان ذي ربـط. خود معلق خواهدشد

در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند، ايام تعليق جـزء. اعالم دارد 

و مزاياي مدتي را كه بـه علـت تعلـيقش نگرفتـه  و حقوق ، دريافـت خدمت او محسوب

.كردخواهد

و مقامات باالتر نظـامي-تبصره  فرمانده نيرو يا رييس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح

در-» بـدون كـاري«توانند پس از پايان بازداشت موقت يك ماهه، وضـعيت مي  مـذكور

و دادرسي اعمال نمايند–قوانين استخدامي نيروهاي مسلح . را تا پايان رسيدگي

با-125ماده و قهـر، هرنظامي كه سوء استفاده از لباس، موقعيت يا شغل خـود بـه جبـر

ديگري را اكراه به معامله مال يا حق خود نمايد يا بدون حق، برمال يا حق ديگري مـسلط 
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شود، عالوه بررد عين، مثل يا قيمت مال يا حق حسب مورد، به مجازات حبس از يك تـا

.شود پنج سال محكوم مي

و البـسه رسـمي نظـامي هرنظامي كه علناً-126ماده و درجـات و عاليم و مدالها  نشانها

داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود، بدون مجـوز يـا

و كارت شناسايي خود براي مقاصـد  بدون حق، استفاده نمايد؛ يا از لباس، موقعيت، شغل

سال محكوم مي شود، مگـر اينكـه بـه غيرقانوني استفاده كند، به حبس از شش ماه تا دو 

و يا قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به  موجب اين قانون

.گردد آن مجازات محكوم مي

و اشياي مذكور در اين ماده، در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول–تبصره  استفاده از البسه

.مقررات اين ماده نخواهدبود

 را امضا نمـوده 1949امي در زمان جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخ هرنظ– 127ماده

آن يا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم يا بازوبند يا ساير عاليم هالل احمر يـا همرديـف

را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علناً مورد استفاده قراردهد، به حبس از شش ماه تـا 

.شود دو سال محكوم مي

و تزوير، سرقت، تخريب يا آتش زدن يا اتـالف-128ماده شروع به جرايم تعزيري جعل

و دسيسه در امور  و امكانات نيروهاي مسلح، تقلب و مهمات يا وسايل تأسيسات يا اسلحه

نظام وظيفه، فروش غيرمجاز اموال نيروهاي مسلح، ارتشا، اختالس، اخاذي يا جرايم عليـه 

و  و خارجي جرم است مرتكب حسب مـورد بـه حـداقل مجـازات جـرايم امنيت داخلي

.شود مذكور محكوم مي
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و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده، خود مـستقالًـ1تبصره  در صورتي كه عمليات

.گردد جرم باشد، مرتكب به مجازات همان جرم محكوم مي

، باشـد هرگاه براي جرايم مذكور دراين مـاده، مجـازات محـارب مقـرر شـدهـ2تبصره

شود، در صورتي كه در اين قانون براي آنها مجـازاتي اقداماتي كه شروع به جرم تلقي مي

.باشد، مرتكب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود تعيين نگرديده

و-129ماده جرايمي كه پس از اعالم رسمي خاتمه در گيريهاي مستقيم رزمي با دشـمن

شود، از نظر اين قانون جرم در زمان صلح محـسوب واقع مي قبل از امضاي قرارداد صلح 

.گردد مي

و)51(،)44(،)43(،)42(مـواد”ج“و بند)38(اعمالي كه به موجب ماده– 130ماده

اين قانون صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي شود، توسط ستاد كل نيروهاي مـسلح)78(

و پس از تصويب فرمانـدهي كـل قـوا ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهي  ه

.گردد ابالغ مي

هرگونه تغيير يا حذف اطالعات، الحاق، تقديم يا تأخير تاريخ نسبت به تـاريخ-131ماده

و نـرم افزارهـاي  و نظاير آن كه به طور غيرمجاز توسط نظاميان در سيستم رايانـه حقيقي

و همچنين اقداماتي از قبيل تسليم  اي بندي شده رايانه اطالعات طبقه مربوط صورت گيرد؛

به دشمن يا افرادي كه صالحيت دسترسي به آن اطالعـات را ندارنـد، افـشاي غيرمجـاز

اطالعات، سرقت اشياي داراي ارزش اطالعـاتي ماننـد سـي دي يـا ديـسكتهاي حـاوي 

مر اطالعات يا معدوم كردن آنها يا سوء استفاده  تكب هاي مالي كه نظاميان به وسيله رايانه
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و حسب مورد مشمول مجازاتهاي مندرج در مـواد مربـوط بـه ايـن شوند، جرم محسوب

.باشند قانون مي

ـ در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب جرم، خسارتي واردشود، مرتكب عالوه بـر 132ماده

و حسب مورد به رد عين يا مال يا مجازاتهاي مقرر در اين قانون به جبران خسارت وارده

و اجرت المثل نيز محكوم مي پرداخت  در. گردد مثل يا قيمت رسيدگي در اين گونه موارد

.دادگاههاي نظامي نياز به تقديم دادخواست ندارد

:نكتـــه

نظر به عبارت آخر ماده مزبور، اين اشـكال وجـود دارد كـه اگـر اشـخاص غيرنظـامي مطالبـه

و زيان متوجه دولت خواهد شد، خسارت نمايند، به دليل عدم نياز به تقديم دادخواست،  ضرر

و خـسارت اشـخاص  و امـوال مگر اينكه قايل شويم اين ماده صرفاً ناظر براموال نظامي است

.عادي تابع مقررات مربوط به خود خواهدبود

در هريك از جرايم موضوع اين قانون، در صورتي كه موضوع يا جرم ارتكابيـ 133ماده

، دادگاه موظف است موضوع را به كارشـناس يـا هيـأتو ميزان تأثير آن مشخص نباشد 

و نظر آنان را كسب نمايد .كارشناسي ارجاع

و اعـالم-تبصره ، بررسـي  نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت ياد شده يا كارشناس، ارجاع

و تعـداد وتركيـب هيأتهـاي كارشناسـي، بـه و يا كارشـناس موجـب نظر هيأت مذكور

و هماهنگي سازمان قضايي دستورالعملي كه توسط ستاد  و با همكاري  كل نيروهاي مسلح

و به تصويب فرماندهي كل قوا مي .رسد، مشخص خواهدشد نيروهاي مسلح تهيه

:نكتـــه
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» موضـوع«معلوم نيست، شـايد لفـظ» موضوع يا جرم ارتكابي«ـ منظور قانونگذار از عبارت1

م و اي مربوط بـه نحـوه سائل علمي حاشيه براي مواردي است كه در جرم بودن يا نبودن عمل

و لفـظ–ارتكاب، شرايط خاص فيزيكي  و امثال آنها ترديد باشد و زيستي جرم جـرم« رواني

مي» ارتكابي  آن براي مواردترديد در نوع جرم ارتكابي كه قتلي كـه صـورت گرفتـه باشد، مانند

.ات بوده استعمدي يا غيرعمدي است، تيراندازي مطابق مقررات يا برخالف مقرر

و 133ـ تفكيكي كه ماده2 و گويـا نيـست و جرم ارتكابي قائل شده چندان دقيق  بين موضوع

ظاهراً منظور لزوم اخذ نظريه كارشناسي در مواردي بوده كه اتخـاذ تـصميم قـضايي بـدون آن

 شده، تشخيص اموال نظامي از اموال غيرنظـامي، ممكن نيست مانند تعيين ميزان اموال اختالس 

و حدود آن، اخذ نظريه پزشـكي اخذ نظريه كاردان فني يا كارشناس تصادفات در اصل تقصير

و نظاير اينها .قانوني براي تعيين نوع جراحت يا ميزان ارش

هرگاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صالحيت دادگاههـاي نظـامي-134ماده

ش  باشد، دادستان نظـامي بـا تعقيـبدهاست، خسارت يا زيان مالي متوجه نيروهاي مسلح

موضوع از لحاظ جنبه عمومي از حيث دريافت خـسارات در دادگـاه، سـمت نماينـدگي 

.نيروهاي مسلح را دارا خواهدبود

و مواعيد آن در مراجع قضايي نظـامي، هماننـد مقـررات– 135ماده مقررات مرور زمان

.باشد مربوط در مراجع قضايي عمومي مي

و از آنجـا كـه طبـق با توجه به ارجاع مرور زمان به مقررات مربوط در مراجع قضايي عمومي

آ  باشـد؛ دربـاره هاي بازدارنـده مـي مرور زمان شامل مجازات 39ا، در امور كيفري،.ع..د.مقررات

 
و انقالب در امور كيفري مصوب 173 ماده- 39 : 28/6/1378 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي

و قوع جرم تا انقضاي مواعد مـشروحه ذيـل 173ماده و از تاريخ و تربيتي باشد  تقاضـايـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني
.باشد تعقيب موقوف خواهدشد باشد ويا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده تعقيب نشده
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و تفاوت آنها با مجازات تعريف مجازات ها هاي تعزيري بايد گفت، اين مجازات هاي بازدارنده

و سـه نظريـه جداگانـة اداره 41 5/11/1372-590و رأي وحـدت رويـه 40ا،.م.ق)17(در ماده

آيد كه همـه انـواع ها چنين برمي بندي مجموع اين ديدگاهو از جمع. است تبيين شده 42حقوقي

)62(ها، اعم از محروميت از حقوق اجتماعي، حبس، شالق، مـوارد منـدرج در مـاده مجازات

ق و امثال آنهـا، داراي عنـوان ا، تبعيد، اقامت يا منع.م.مكرر اقامت در نقطه معين، جزاي نقدي

و تنها مجازات  و سـاير مجـازات مجازات بازدارنده هستند هـاي هايي مانند رجم، شالق حدي

و ديـدگاه غالـب)17(امـا بـا توجـه بـه نـص مـاده. حدي از شمول اين عنوان خارج هستند 

و شرايط اجتماعي، ورود واژه به قـوانين كيفـري مـا بايـد» هاي بازدارندهتمجازا«حقوقدانان

هـا گفت، فارغ از اين كه مصداق مجازات بازدارنده چيست، بايد مبناي حكم به اين مجـازات 
 

ا زسه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال–الف . حداكثر مجازات مقرر بيش
ـ حداكثر مجازات كمتر از سه . سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سالب

ـ مجازات غير از حبس يا جراي نقدي با انقضاء مدت سه سال .ج
. در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جراي نقدي يا شالق يا هر سه باشد مدت حبس مالك احتساب خوهدبود–تبصره

، مجازاتا،.م.ق)17( ماده- 40 و بازدارنده و مراعات مصلحت اجتماع در قبـال تخلـف از مقـررات تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم
از نظامات حكومتي تعيين مي  و منـع و اقامت در نقطه يـا نقـاط معـين و محروميت از حقوق اجتماعي ، لغو پروانه گردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب

آنا و مانند .قامت در نقطه يا نقاط معين
و مـصلحت 8/5/1370قانون مجازات اسالمي مصوب)17(مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده: 5/11/1372-590 رأي وحدت رويه- 41  بـه ضـرورت حفـظ نظـم

و تعيين مجازات تعز و تعيين شده و تنبه مرتكب كافي نباشد كه درايـن اجتماع درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده يري مقرر در قانون براي تنبيه
و تعيـين حـداكثر مجـازات)19(تواند برطبق ماده صورت دادگاه مي  قانون مجازات اسالمي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكـم خـود قيـد نمايـد

.تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي باشد
ق با عنايت به تعريف مجازات:ق.ح.ا 31/6/1380-4939/7 نظريه–الف- 42 و بازدارنده در آن«، منظور مقنن از جملـه 1370ا، مصوب.م.هاي تعزيري در» ماننـد

، هرمجازاتي است كه قانونگذار)17(آخر ماده و– حكومت به معني اعم–مزبور و مصلحت اجتماعي با ذكر نوع ميزان آن در قانون تعيين كرده بدون براي حفظ نظم
حد–مانند مجازات شالق. اينكه آن مجازات در فقه يا شرع آمده باشد  ق- غير از  مكررا مقرر شده، ولي در زمرده مجازاتهاي 1375ا، مصوب.م. كه مثالً در كتاب پنجم

و انقـالب در امـور كيفـري مـصوب رسي دادگاه قانون آيين داد) 173( ماده3ذكر نشده در حالي كه در تبصره)17(موضوع ماده  بـه عنـوان 28/6/1378هاي عمـومي
» ارئـه خـدمات«با توجـه بـه مراتـب مزبـور. 1375ا،.م.ق) 728(موضوع ماده» قطع خدمات عمومي« است همچنين مجازات تبديلي مجازات بازدارنده تصريح شده

و ازمصادي تواند در زمره مجازات نمي موصوف باشد مگر اينكه مقنن آن راتصويب كند مضافاً به اينكه كار اجباري، مخـالف)17(ق جمله مانند آن آخر ماده هاي بازدارنده
.باشدمي–مقررات كنوانسيون سازمان ملل متحد كه ايران هم آن را پذيرفته است 

ق مجازات:ق.ح.ا2/3/1375–1171/7نظريه–ب و جزاي نقدي مجازات بازدارنده استم، مصوب مجمع.م.م. هاي مذكور در . تشخيص مصلحت نظام
هـاي مـذكور تمام مجازات) 1370مصوب(ا،.م.ق)17(ـ با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده1: اداره كل حقوقي 3/11/1375-8013/7 نظريه-ج

ق  ش) 1375مصوب(ا،.م.در كتاب پنجم از و ميزان آن در قانون مشخص ميدهكه نوع و مصلحت اجتماعي اعمال و براي حفظ نظم شود، مجازات بازدارنده اسـت است
و مروز زمان آيين دادرسي دادگاهو مي و انقالب در امور كيفري مصوب تواند مشمول مقررات . شود1378هاي عمومي

م1378ك،.ئ.ا.ق)2(ـ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده2 مي.م.ق)17(جازات بازدارنده در مادهو تعريف تعزيـر«توان گفت بين اصـطالحات ا،
، بيان ديگر اصطالح تعزير، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطالح مجـازات بازدارنـده،» مجازات بازدارنده«و »  و خصوص مطلق وجود دارد رابطه عموم

.شامل تعزيرات شرعي نيست
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آن مجازات)17(مورد توجه قرارگيرد، كه در ماده هاي بازدارنده را مجازاتي دانسته كه مبنـاي

و بالذات از ديدگاه شارع مقدس مبـاح تخلف از احكام حكومتي است؛ يعني، احكامي كه او  الً

تفـاوت اصـلي. گيرنـد بـه خـود مـي» جـرم«يا مكروه هستند، ولي بنابه مصالح جامعه عنـوان

هـاي تعزيـري شـرعي هاي تعزيري دراين است كه مجازات هاي بازدارنده با مجازات مجازات

 شـارع مقـدس بـراي آنهـا باشـد؛ امـا مـياعمالي هستند كه شرعاً حرام تماماً در قبال ارتكاب 

و ميزان مجازات را به حكومت واگذار كرده و تعيين نوع از. است مجازات معيني تعيين نكرده

و حكومتي تقسيم مي و حقوقدانان معاصر، تعزيرات به دو بخش شرعي شـوند نظر اغلب فقها

ميو تعزيرات حكومتي معادل مجازات .باشند هاي بازدارنده

و تدوين قوانين قوه قضاييه17/2/83–574/7رهـ نظر مشورتي شما2 : اداره كل حقوقي

 19/11/1382قـانون مجـازات جـرايم نيروهـاي مـسلح مـصوب) 135(با تصويب مـاده: اوالً

 هيـأت عمـومي 23/11/1380 مـورخ 656مجلس شوراي اسالمي، رأي وحدت رويـه شـماره

و مواعـد مرورزمـان عالي كشور منتفي شـده ديوان قـانون آيـين) 173(مـذكور در مـاده اسـت

و انقالب در امور كيفري مصوب سـال  ، در مراجـع قـضايي 1378دادرسي دادگاههاي عمومي

.نظامي نيز قابل استناد است

مي: ثانياً و در مورد استعالم، چنانچه پرسنل بزه فرار از خدمت، از جرايم مستمر محسوب شود

 شش ماه از آغـاز فـرار اخـراج شـوند، چـون در فراري كادر نيروهاي مسلح به لحاظ گذشت 

صورت معرفي نيز مي توانند شروع به كار نمايند، صدور حكم اخراج موجب قطع استمرار بزه

و از تاريخ صدور حكم اخراج، مرور زمان در مورد آنان قابل اعمال است  فرار از خدمت شده

و يا دستگيري صرفاً به مجازات مقرر از  تاريخ شروع فرار لغايـت تـاريخو در صورت معرفي

.صدور حكم اخراج محكوم خواهندشد
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ـ هرگاه جرم ارتكابي كاركنان نيروهاي مسلح جنبه تخلف انضباطي نيـز داشـته 136ماده

و مـسئوالن نيروهـاي مـسلح باشد، رسيدگي به تخلف از نظر انضباطي توسط فرماندهان

د انجام مي  و اين موضوع مانع رسيدگي بـه جـرم و شود ر مرجـع قـضايي نخواهـد بـود

.فرماندهان مكلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضايي اعالم نمايند

18 مـصوب–ـ با تصويب اين قانون، قانون مجازات جـرايم نيروهـاي مـسلح 137ادهم

و حقوقي مجلس شوراي اسالمي كه درتاريخ 5/1371  11/8/1376 كميسيون امور قضايي

قا–است تمديد شده و كيفر ارتش مـصوبو و كليـه قـوانين 4/10/1318نون دادرسي

.باشدمييمغاير با اين قانون، ملغ


