
 

 

از شمول عفو ) تعزيرات(قانون مجازات اسالمي  593 محكوميت مرتكب جرم موضوع ماده

 .خارج است) مدظله العالي(اعطايي مقام معظم رهبري 

 

 :سؤال

كتاب پنجم (قانون مجازات اسالمي ) 593(شخصي به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به نحو وصول و ايصال و مستند به ماده 

 .است گرديده محكوم حبس روز يكصد تحمل به) 1375 مصوب -تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده 

ليكن در تبصره اين بند، معاونين جرم مشمول عفو   از شمول عفو مستثني شدند،  در عفو صادره از سوي مقام معظم رهبري، مرتكبين ارتشاء

 .اند دانسته

عنوان جرم مستقلي است؟ يا اينكه محكوميت ) فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء به نحو وصول و ايصال(حال آيا محكوميت ياد شده 

 .توان محكوميت ياد شده را مشمول عفو اعطايي دانست ، كه در اينصورت ميباشد مي  اشاره معاونت در ارتشاءمورد 

توان محكوميت مرتكب جرم را  شود و مي معاونت در ارتشاء محسوب مي آيا جرم فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء جرم مستقلي است و يا

 مشمول عفو اعطايي مقام معظم رهبري دانست؟

 

 

 

 :پاسخ

و  رياست محترم قوه قضاييه در خصوص شرايط 10/11/1397تاريخ  100/55317/9000ي  قسمت چ از دستورالعمل شماره 10برابر بند 

به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب شكوهمند اسالمي، مرتكبين بزه ارتشاء از ) مد ظله العالي و الوارف(ضوابط عفو اعطايي مقام معظم رهبري 

قسمت ج همان دستورالعمل؛ معاونت در جرائم مانع اعمال عفو تلقي نشده  3ي بند  اند و همچنين به موجب تبصره شمول عفو مذكور مستثني شده

؛ هر چند كه از حيث فعل ارتكابي نوعي معاونت در جرم )تعزيرات( 1375قانون مجازات اسالمي مصوب  593ي  است و ازطرفي جرم موضوع ماده

شود و در فرض پرسش؛ چه به  ص براي آن مقرركرده، جرمي مستقل محسوب ميشود؛ لكن با توجه به اينكه قانونگذار عنوان مجرمانه خا تلقي مي

بيني شده در دستورالعمل عفو خارج است و با رعايت ساير مقررات  عنوان جرم مستقل و چه به عنوان معاونت در جرم، از شمول استثناء پيش

به تاريخ  135505/74/7ي شماره  العمل ياد شده به موجب نامه شايان ذكر است دستور. قرار گيرد تواند مشمول عفو العمل موصوف مي دستور

 .ها ارسال شده است بخشودگي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان توسط اداره كل پيشگيري از وقوع جرم و عفو و 29/11/1397

 07/03/1399ـ  222623/34/6 :نظريه



 


