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One of the most vital issues that must be considered for applying the
regulations of lapse of time, is the beginning of this time through the crimes.
Lapse of time beginning is the date determined by law, and lapse of time
calculation for crime and penalties will begin from that date. The diversity of
the crimes leads us put more attention for determining of this date. However,
it is possible that lapse of time be interrupted due to any investigation
measures, so the previous passed time may not be calculated during the new
course. It is obviously on the contrary to lapse of time suspension through
which the passed time before suspension may be calculated through the
restart.
Recognizing lapse of time interrupting measures, their impacts, and
suspending measures in regard with the evolutions of criminal law have been
studied in this article. Research method is descriptive-analytical that gained
by referring to legal-jurisprudential sources at libraries including books,
dissertations and numerous articles. We have addressed this question
whether the evolutions of lapse of time regulations could have resolved the
increase of criminal cases at courts.
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چکيده
مهمترين موضوعي كه در اعمال مقررات مرور زمان بايد به آن توجه داشت ،مبدأ مرور زمان در
جرائم و مجازاتهاست .مبدأ مرور زمان تاريخي است كه به موجب قانون تعيين ميشود و از همان
تاريخ محاسبه مدت مرور زمان بر جرم يا مجازات آغاز ميگردد .با تنوع انواع جرائم ،تعيين اين
تاريخ مستلزم دقت نظر بسيار است .در عين حال ممكن است مرور زمان بر اثر هر اقدام تعقيبي و
تحقيقي قطع گردد لذا مدت قبلي نبايد در احتساب مرور زمان جديد منظور شود برخالف تعليق
مرور زمان كه زمان سپر شده قبل از تعليق ،بابت مرور زمان قانوني احتساب خواهد شد .شناخت
دقيق اقدامات قاطع مرور زمان و آثار قطع آن و در عين حال علل تعليق مرور زمان با امعان نظر به
تحوالت قانون مجازات جديد از ديگر مباحث مطروحه در اين مقاله ميباشد .روش تحقيق مورد
استفاده در اين رساله توصيفي و تحليلي است ،كه از طريق مراجعه به منابع فقهي  -حقوقي موجود در
كتابخانه ها ،رساله ها دكتر و مقاالت در صدد بررسي اين سوال هستيم كه آيا تحوالت نهاد مرور
زمان توانسته مشكل تزايد پرونده ها كيفر رو حل و فصل نمايد
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مقدمه
نهاد مرور زمان يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي – قضايي نظام حقوقي
ايران بوده است كه موافقان و مخالفان آن بسيار به بحث وجدل پرداختهاند .در نهايت با
تصويب قانون مجازات اسالمي 1392اين موضوع جايگاه مناسبي را به خود اختصاص
داد كه از جهات گوناگون دچار تغييرات گستردها شده است .با توجه به تحوالت نهاد
مرور زمان در ايران و تقنين نهاد مذكور در قانون مجازات اسالمي مصوب  ، 1392در
آثار حقوقي كمتر به آن توجه شده است.
شايان ذكر است در اين تحقيق ما برآنيم كه با تحليل و بررسي تحوالت احكام
مرورزمان و تبيين كاستيها

موجود با ارايه پيشنهادات علمي و كاربرد  ،گرهي از

معضالت دستگاه قضايي كشور گشوده شود و هم چنين باعث رشد و اتقان بيشتر
قانون در قانونگذار بعد شود .بر همين اساس ،در اين پژوهش ،احكام مرور زمان
مثل مبدأ ،انقطاع و تعليق مرور زمان و جزئيات مندرج در قانون جديد و تبيين
ابهامات موجود در اين قانون با در نظر گرفتن راهكارها موجود در رويه قضايي مورد
بحث قرار خواهد گرفت .روش تحقيق مورد استفاده در اين رساله توصيفي و تحليل ي
است ،كه از طريق مراجعه به منابع فقهي  -حقوقي موجود در كتابخانه ها ،رساله ها
دكتر و مقاالت در پي پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا تحوالت نهاد مرور زمان
توانسته از حجم پرونده ها كيفر در محاكم بكاهد

 .1مبدأ مرور زمان کيفري
مرور زمان در لغت يعني گذشت زمان يا انقضا

مدت و در اصطالح حقوقي ،

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از آن از ديدگاه قانوني ،اعالم
شكايت يا تعقيب و تحقيق و رسيدگي به دعوا عمومي و سرانجام اجرا مجازات
امكان پذير نيست»(.آشور  ،1384 ،ص ) 205
مبدأ مرور زمان ،تاريخي است كه به موجب قانون تعيين ميشود و از همان تاري خ
محاسبه مدت مرور زمان بر جرم يا مجازات آغاز ميگردد .در واقع مرور زمان از يك
تاريخي شروع و در تاريخ ديگر به پايان ميرسد و شروع اعمال مرور زمان را مبدأ
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مرور زمان گويند .مبدأ مرور زمان به ماه و سال مورد محاسبه قرار خواهد گرفت .مبدأ
مرور زمان تعقيب ،روز بعد از وقوع جرم است پس اگر جرمي در تاريخ  1390/1/1رخ
داده باشد و مشمول مرور زمان سه ساله باشد ،مرور زمان از تاريخ  1390/1/2شروع
ميشود و ماهها و سالها نيز بر اساس مقررات قانون آيين دادرسي مدني  ،محاسبه
ميگردد .پس اگر مرور زمان ،شش ماه باشد ،بايد  180روز محاسبه شود زيرا هر ماه،
سي روز است و در مثال فوق ،در تاريخ  ،1390/6/25دعوا مشمول مرور زمان ميشود.

.1- 1تحليل مبدأ انواع چهارگانه مرور زمان در قانون مجازات سال 1392

مطابق قانون مجازات اسالمي  ،1392انواع مرور زمان عبارتند از :مرور زمانها
شكايت ،تعقيب ،صدور حكم و اجرا حكم؛ كه هريك از آنها احكام خاص خود ر ا
در رابطه با مبدأ مرور زمان دارند.

 .1- 1- 1مبدأ مرور زمان شکايت

مرور زمان شكايت؛ گذشت مدتي است كه شاك ي يا وراث او در جرائم قابل
گذشت حق دارند از تاريخ اطالع از وقوع جرم ،شكايت خود را در مرجع قضايي
مطرح كنند و اال شكايت آنان پس از مدت مذكور شنيده نميشود .ماده  106ق.م.ا در
تبيين اين مرور زمان اشعار ميدارد« :در جرائم تعزير قابل گذشت ،هرگاه متضرر از
جرم در مدت يك سال از تاريخ اطالع از وقوع جرم شكايت نكند حق شكايت كيفر
از او ساقط ميشود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار ،قادر
به شكايت نباشد كه در اين صورت ،مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه ميشود .
هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضا مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف نظر و
از طرح شكايت نباشد ،هر يك از ورثه و
شكايت دارد.

در مهلت شش ماه از تاريخ وفات ،حق
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تبصره -غير از موارد كه شاكي تحت سلطه متهم بوده ،در صورتي به شكايت و
يا ورثه او رسيدگي ميشود كه جرم موضوع شكايت طبق ماده  105اين قانون ،مشمول
مرور زمان نشده باشد».
مقررات ماده  106ق.م.ا  1392كه بازگشت قانونگذار به ماده  48قانون مجازات
عمومي  1352است ،فقط
در مورد جرائم قابل گذشت برقرار است و مبدأ اين مرور زمان ،تاريخ اطالع متضرر
از جرم است يعني هر روز كه و اطالع پيدا كند ،از فردا آن روز مرور زمان شروع
ميشود.
مدت شمول مرور زمان شكايت ،يك سال از تاريخ اطالع متضرر از جرم است .
بنابراين تاريخ وقوع جرم مالک اين نوع مرور زمان نميباشد بلكه تاريخ اطالع از وقوع
جرم معيار ميباشد .در حالي كه در قانون سابق ،يعني ماده  48ق.م.ع  1352موعد شش
ماه لحاظ شده بود كه در مقام قياس بايد بگوييم به نظر ميرسد با توجه مسأله تزايد
پروندهها و عنايت به كافي بودن مدت شش ماه برا شاكي در جرائم قابل گذشت و
تصميمگير راجع به شكايت از متهم يا گذشت از او ،مهلت شش ماه قانون سابق با
مصالح عمومي و شلوغي بيش از حد محاكم دادگستر سازگار بيشتر دارد.
از آنجا كه اصل بر عدم اطالع متضرر از جرم ميباشد ،پس متهم بايد تاريخ اطالع
متضرر از جرم را ثابت كند .البته معموالً در اين موارد به قرينهها و امارات خارج ي
مراجعه ميشود البته چنانچه شاكي يا متضرر از جرم تحت سلطه متهم بوده يا به هر
علتي خارج از اختيار ،نتواند شكايت خود را مطرح كند مثالً وقوع زلزله يا اسارت يا
مرضي كه مانع حركت و شده باش ،مبدأ مدت يك سال ،از زمان رفع مانع محاسبه
خواهد شد( .اردبيلي ،1392،ص  )66و اين حكم نسبت به ورثه شاكي مجر است.
در موارد كه متضرر از جرم قبل از انقضا مدت يك سال فوت نمايد و دليلي بر
انصراف صريح يا ضمني او از طرح شكايت در دست نباشد ،تعقيب متهم از سو
وراث وقتي جايز تلقي شده است كه از تاريخ فوت بيش از شش ماه سپر نشده باشد.
چنانچه متهم مدعي گذشت متوفي باشد ،بايد او گذشت را ثابت نمايد و وراث
نميتوانند به استناد اينكه از فوت مورث بياطالع بودند ،شش ماه را از تاريخ اطالع از
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فوت مورث مورد محاسبه قرار دهند .به نظر ميرسد بر خالف ظاهر ماده بهتر است
مبدأ مرور زمان شكايت ورثه را تاريخ اطالع ورثه از وقوع جرم پس از فوت بدانيم .

 .1- 1- 2مبدأ مرور زمان تعقيب

مرور زمان تعقيب كه به مرحله قبل از شكايت و رسيدگي مربوط ميشود عبارت
است از :انقضا مدتي از وقوع جرم كه ديگر امكان تعقيب متهم وجود ندارد .راجع به
مرور زمان تعقيب ماده  105ق.م.ا مقرر ميدارد« :مرور زمان ،در صورتي تعقيب جرائم
موجب تعزير را موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضا مواعد زير تعقي ب
نشده باشد.»...
مرور زمان تعقيب از تاريخ وقوع جرم آغاز ميشود يعني مبدأ مرور زمان تعقيب در
قانون جديد همانند قانون آيين دادرسي كيفر

مصوب  1378همان روز

است كه

جرم اتفاق افتاده است .ماده  31قانون استخدام قضات كه مبدأ مرور زمان تعقي ب
انتظامي قضات را ،تاريخ وقوع تخلفات تعيين نموده ،مويد اين نظر است .بايد يادآور
شد كه در صورت فقدان نص مخالف ،روز ارتكاب جرم جزء مرور زمان به شمار
نميآيد( .آخوند  ،1388،ص )256

 .1- 1- 3مبدأ مرور زمان صدور حکم

معني مرور زمان صدور حكم كه در قانون مجازات جديد با عنوان عام مرور زمان
تعقيب آمده ،اين است كه اگر از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مورد نظر
به صدور حكم قطعي منتهي نشده باشد ،تعقيب موقوف خواهد شد .در اين زمينه ماده
105ق.م.ا اشعار ميدارد« :مرور زمان ،در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير ر ا
موقوف ميكند كه از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضا

مواعد زير به

صادور حاكم قطعي منته ي نگرديده باشد.»...
به موجب ماده  173ق.آ .د.ک مصوب ،1378در جرايمي كه مجازات قاانوني آن
از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ اولين اقدام
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تعقيبي تا انقضا
موقوف خواهد شد.

مواعد مشروحه ذيل به صدور حكم منتهي نشده باشد ،تعقيب

مرور زمان صدور حكم در قانون مجازات جد يد برخالف قانون آيين دادرس ي
كيفر  1378كه از تاريخ اولين اقدام تعقيبي مورد محاسبه قرار ميگرفت ،از تاري خ
آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي محاسبه ميشود .بنابراين مبدأ مرور زمان صدور حكم،
تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي ميباشد كه اين تحول مناسب با توجه به نقيصه
اطاله دادرسي در سيستم قضايي كشور ،عالوه بر جلوگير از كوتاهي مقامات انتظام ي
و قضايي ،باعث عدم تضييع حقوق بزه ديدگان ميشود( .سبزوار نژاد ،1393 ،ص
 )130در پارها از موارد ،تاريخ ها خاصي برا مبدأ مرور زمان ،تعيين شده است
مثل مسأله اناطه موضوع تبصره  2ماده  105ق.م.ا.
قانون مجازات  ،1392مبدأ مرور زمان را آخرين اقدام تعقيبي و تحقيقي دانسته
است در حالي كه قانون آيين دادرسي سابق فقط اقدام تعقيبي را مورد توجه قرار داده
بود و اقدام تحقيقي را ذكر نكرده بود .البته به نظر ميرسيد منظ ور از اقدام تحقيق ي
مندرج در ماده  173ق.آ.د.ک  1378مجموع اقدامات تعقيبي و تحقيقي باشد.
مطابق قانون سابق با صدور حكم بدو

استناد به مرور زمان منتفي بود ولي در

قانون مجازات جديد تا قبل از صدور حكم قطعي مرور زمان مجر است.

 .1- 1- 4مبدأ مرور زمان اجرای حکم

مرور زمان اجرا حكم كه يكي از عوامل سقوط مجازات محسوب ميشود عبارت
است از گذشتن مدتي از صدور حكم قطعي يا قطع اجرا حكم قطعي كه پس از آن از
ديدگاه قانوني ،اجرا مجازات امكانپذير نيست .در اين زمينه ماده  107ق.م.ا مقرر
ميدارد« :مرور زمان ،اجرا احكام قطعي تعزير
تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است.»...

را موقوف ميكند و مدت آن از

ماده 174ق.آ.د.ک  1378كه به واسطه ماده 107ق.م.ا نسخ ضمني شده است ،بدين
شرح آمده بود « :در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء
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نشده باشد پس از انقضا موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم ،اجرا آن
موقوف ميگردد.»...
در خصوص مبدأ مرور زمان اجرا حكم دو تاريخ اعالم شده است:
الف :تاريخ قطعيت حكم ،برا مجازاتهايي است كه هنوز اجرا نشدهاند.
ب :تاريخ توقف حكم ،برا مجازاتهايي است كه حكم شروع به اجرا شده اما در
حين اجرا متوقف شده باشد( .عزيز  ،1392 ،ص ) 168
اگر اجرا مجازات با مانعي روبرو شود ،از تاريخ رفع مانع ،تاريخ مرور زمان
شروع خواهد شد .هرچند قانونگذار سابق اين موضوع را مسكوت گذاشته بود ليكن،
تبصره يك ماده  107ق.م.ا اشعار ميدارد« :اگر اجرا تمام...مجازات موكول به گذشتن
مدت يا رفع مانعي باشد ،مرور زمان از تاريخ انقضا آن مدت يا رفع مانع محاسبه
ميشود» .اما اگر اجرا مجازات شروع اما به دليلي كه در اختيار محكوم نبوده اجرا
مجازات متوقف شود ،سپس مانع برطرف گردد ،تاريخ شروع مرور زمان اجرا حكم،
تاريخ رفع مانع خواهد بود .اگر چندين بار اين امر واقع شود همين حكم جار بوده و
تاريخ شروع مرور زمان اجرا

مجازات تاريخ رفع مانع غيرعمد

آخريني است كه

اجرا مجازات به واسطه آن قطع گرديده است .عليرغم سكوت قانونگذار سابق ،مقنن
در ماده  108ق.م.ا مقرر فرموده است« :هرگاه اجرا مجازات ،شروع ولي به هر علت
قطع شود ،تاريخ شروع مرور زمان ،تاريخ قطع اجرا مجازات است و در موارد كه
بيش از يك نوبت قطع شود ،شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است »...هم
چنين در تبصره يك ماده 107ق.م.ا آمده است« :اگر اجرا ...بقيه مجازات موكول به
گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد ،مرور زمان از تاريخ انقضا

آن مدت يا رفع مانع

محاسبه ميشود».
اگر مرتكب به علت ديگر محكوم به حبس باشد ،پس از ختم محكوميت اولي او،
محكوميت دومي او اجرا خواهد شد و مانع مذكور نميتواند اجرا محكوميت دوم ر ا
مشمول مرور زمان قرار دهد .به موجب ماده  110ق.م.ا «هرگاه در مورد يك شخص به
موجب حكم يا احكامي محكوميتها قطعي متعدد صادر شود ،شروع به اجرا هر
يك از محكوميتها ،نسبت به ديگر محكوميتها ،قاطع مرور زمان است».
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اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره  2447/7مورخ  1380/3/27در اي ن
خصوص بيان داشته است« :چنانچه عدم اجرا حكم به جهت آن است كه محكومعليه
به علت ديگر مشغول تحمل كيفر ميباشد و مقرر شده است كه پس از ختم آن
مجازات اين حكم دربارهاش به مرحله اجراء درآيد از شمول ماده  174مذكور راجع به
مرور زمان عدم اجرا حكم خارج است.»...
اگر محكوم از تعليق اجرا مجازات و يا آزاد مشروط استفاده ميكرده است ولي
با ارتكاب جرم يا عدم تبعيت از دستور دادگاه باعث لغو قرار تعليق و حكم آزاد
مشروط شده باشد ،مرور زمان از تاريخ لغو قرار يا حكم شروع خواهد شد و نه زمان
صدور حكم و قرار( .الهام و برهاني ،1393،ص  )89در اين رابطه ماده  111ق.م.ا در
تحولي مناسب اشعار ميدارد« :در موارد تعليق اجرا مجازات يا اعطا آزاد مشروط
در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزاد مشروط ،مبدأ مرور زمان ،تاريخ لغو قرار يا
حكم است».
ماده  107ق.م.ا زمان شروع مرور زمان در مجازات را تاريخ صدور حكم قطع ي
ميداند اما يكي از موارد ابهام آن است كه چند حكم غيابي صادر شده و به مرحله
قطعيت برسد و محكوم عليه درخواست تجميع آراء را بنمايد و دادگاه صادركننده
آخرين رأ آنها را تجميع كند .آيا مرور زمان از تاريخ صدور هر رأ است يا آخري ن
رأ يا زماني كه آراء تجميع ميشوند ظاهراً بايد زمان تجميع آراء را مبدأ مرور زمان
قرار داد زيرا احكام قبلي نقض شده و آثار خود را از دست ميدهند ،اما ديدگاه ديگر
ميگويد كه مرور زمان از تاريخ قطعيت هر حكم آغاز ميشود و نقض احكام و صدور
رأ واحد مانع شروع و ادامه مرور زمان نسبت به آرا قطعيت يافته قبلي نخواهد بود.
(زراعت ،حاجي زاده و متولي ،1383 ،ص ) 242
مطابق قسمت پاياني ماده 108ق.م.ا كه مقرر ميدارد...« :مگر اينكه اجرا مجازات
براثر رفتار عمد محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال
نميشود ».اگر محكومي كه مشغول تحمل كيفر است از زندان فرار كند ،مرور زمان
درباره او اعمال نميشود .اما برخي از قوانين خارجي ،نصف مدت مجازاتي را كه اجرا
شده است از مدت مرور زمان ،ساقط ميدانند يعني اگر شخصي كه به پانزده سال
حبس محكوم شده و ده سال از مجازات خود را تحمل كرده است و مجازات و
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مشمول مرور زمان بيست ساله است فرار كند ،پنج سال برا او محاسبه شده و پانزده
سال از مرور زمان و باقي مي ماند كه به نظر ميرسد خالء اين موضوع در قواني ن
كيفر ايران احساس ميشود( .زراعت ،1392،ص ) 210

 .1- 2تبيين مبدأ مرور زمان در جرائم بر اساس عنصر مادی

جرائم را ميتوان از جهات مختلف تقسيمبند كرد .مثالً از لحاظ عنصر ماد
ميتوان جرم را به فور  ،مستمر و به عادت و يا به دليل بساطت و پيچيدگ ي به ساده و
مركب تفكيك نمود (نوربها ،1387 ،ص  )230و همين تقسيمبند منشأ تفاوت در مبدأ
مرور زمان هر نوع ميباشد .عدم تمييز بين جرائم مستمر ،آني ،جرم به عادت و مركب
از كاستيها مقررات فعلي است( .لرستاني ،1392،ص ) 44
تفكيك دقيق جرايم از نظر محاسبه مبدأ مرور زمان در قانون نه ممكن است و نه
ضرور و در اين خصوص رويه قضايي با مالحظه فلسفه وضع مرور زمان و اهداف
آن ،بايد چگونگي اعمال آن را در جرايم مختلف تعيين نمايد.
جرايم آني جرايمي هستند كه عنصر ماد آن از نظر زمان وقوع ،قابل تجزيه نيست
و در برهها از زمان اتفاق ميافتند و نتيجه بالفاصله پس از وقوع جرم بدست ميآيد
و جرم كامل ميشود( .صانعي ،1371،ص  )375سرقت ،ضرب و جرح عمومي ،توهين
و بسيار از جرايم در اين گروه جا دارند .مدت مرور زمان جرايم آني ،روز پس از
تاريخ وقوع جرم آغاز ميشود.
قابل ذكر است در برخي از جرايم آني مثل خيانت در امانت ،ثبت ملك غير
و...تعيين تاريخ وقوع بزه ،با مشكالتي روبهرو شده است كه رويه قضايي درصدد حل
آنها برآمده است.
در جرم خيانت در امانت ،مبدأ مرور زمان ،تاريخ مطالبه مال مورد امانت و انكار
امين است و نه تاريخ توديع مال نزد امين( )1(.بار  ،1393 ،ص  ) 68اما ديوان عال ي
كشور فرانسه در جرم خيانت در امانت حكم ميكند كه مبدأ مرور زمان در اين جرم
شروع نميشود مگر بعد از انقضا مدت احضار مجرم و مبدأ مرور زمان تاريخ وديعه
گذاردن نيست( .الرگيه ،1378 ،ص )19
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مبدأ مرور زمان جرم ثبت ملك غير ،از روز شروع ميشود كه ملك به نام متقاض ي
در دفتر امالک ثبت ميگردد نه تاريخ انقضا مدت اعتراض.
جرايم مستمر ،جرايمي هستند كه در طول زمان ادامه دارند و به طور دايم تجد يد
حيات ميكنند به نحو كه تا قطع استمرار دائماً ميتوان فرد را در حال ارتكاب جرم
دانست.
بر اساس ماده  50ق.م.ع « :1352ابتدا مرور زمان تاريخ وقوع جرم و در مورد
جرم مستمر تاريخي است كه استمرار قطع شده است ».مثالً در جرمي همانند م خف ي
كردن مال مسروقه كه جرمي مستمر است ،مبدأ مرور زمان ،زماني است كه مال مسروقه
از و كشف شود و يا متهم دستگيرگردد.
مطابق پيش نويس اليحه جديد مجازات اسالمي ،مرور زمان تعقيب در مورد ج رم
مستمر از تاريخ قطع استمرار مورد محاسبه قرار ميگرفت .اما متأسفانه در بازنگر
نهايي ،اين ماده قانوني حذف شده ولي محتوا

آن منطبق با اصول حقوقي و قابل

اعمال است( .ساكي ،1390،ص ) 130
جرم به عادت ،جرمي است كه عنصر ماد
تكد گر

آن به دفعات تكرار ميشود .مانند

كه با حداقل دو بار ارتكاب ،عنصر ماد

جرم محقق ميشود(.نوربها،

 ،1375ص  )198مطابق پيش نويس اليحه جديد مجازات اسالمي ،مرور زمان جرم به
عادت از تاريخي احتساب ميشود كه آخرين بار تحقق يافته است .ليكن در بازنگر
نهايي اين ماده قانوني حذف شده ولي محتوا آن منطبق با اصول حقوقي و قابل
پذيرش است .بدين ترتيب در جرم تكد گر  ،مرور زمان از تاريخي كه متهم برا
دومين بار مرتكب عمل بزهكارانه شده است ،شروع ميگردد ،مشروط به اينكه هيچ
يك از دفعات قبلي به تنهايي مشمول مرور زمان نشده باشد( .آشور  ،1384،ص ) 212
جرايم از نظر بساطت و پيچيدگي به ساده و مركب تقسيم ميشوند .جرم مركب ،
جرمي است كه در عين حالي كه عنوان خاص دارد ولي از جرايم مستقل و متفاوت
ديگر تشكيل ميشود ،مثل كالهبردار .
شروع مدت مرور زمان در جرايم مركب از زمان ارتكاب آخرين عمل كه عنوان
جرم مركب را بر افعال ارتكابي ميسر ميسازد ،محاسبه ميشود.
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 .2انقطاع مرور زمان
انقطاع مرور زمان يعني اين كه حادثها در مدت مرور زمان رخ دهد كه اثر مدت
قبل از حادثه را زايل كند به گونها كه گويي مرور زماني شروع نشده است و مرور
زمان با مدت جديد شروع ميشود و مدت قبلي به حساب نميآيد.
مرور زمان بر اثر عوامل مختلفي ميتواند قطع شود و مدت قبلي مرور زمان قطع
شده نبايد در احتساب مرور زمان جديد منظور شود .قطع مرور زمان در قوانين قبل از
انقالب مقرر شده بود ،در اين باره ماده  51ق.م.ع مصوب 1352مقرر كرده بود« :جريان
مرور زمان به وسيله هر اقدام تحقيقي يا تعقيب ي كه توسط مقام صالحيتدار به عمل آمده
باشد اگر چه هنوز مرتكب معلوم نباشد قطع ميگردد ،مدت قبلي مرور زمانهايي كه
قطع شده به حساب آورده نميشود ».اما پس از انقالب حكم قطع مرور زمان به
صراحت بيان نشده است و از ماده  173ق.آ.د.ک ميتوان قطع مرور زمان را استنباط
كرد.
در اين مبحث سعي بر آن است تا عالوه بر شناخت مفهوم انقطاع مرور زمان به
بررسي تحوالت صورت گرفته در مقوله علل انقطاع مرور زمان در انواع چهار گانه مرور
زمان و اوصاف اين انقطاع در قانون مجازات جديد پرداخته شود.

 .2- 1علل انقطاع مرور زمان

در اغلب كشورها نيز رويه قضايي ،محدوده اقدامات قاطع مرور زمان را مشخص
ميكند ،اما قانون آيين دادرسي كيفر  ،1378راجع به جهات و عوامل انقطاع مرور
زمان ساكت بود .همين رويه تا حدود در قانون مجازات جديد اعمال شده است و به
جز در موارد محدود مثالً ماده  110ق.م.ا به صراحت از عوامل انقطاع مرور زمان
صحبتي به ميان نياورده است ولي با مداقه در مواد مربوط به انواع مرور زمان ميتوان
اين جهات را مشخص نمود .البته بهتر است اين خأل قانوني با يك ماده قانوني از سو
مقنن برطرف شود .در ادامه به اقدامات قاطع مرور زمان در هريك از انواع چهارگانه
مرور زمان در قانون مجازات اسالمي  1392خواهيم پرداخت.
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 .2- 1- 1اقدامات قاطع در مرور زمان شکايت

در مورد مرور زمان شكايت بايد گفت كه اين مرور زمان به واسطه شكايت شاكي
خصوصي يا وراث او و يا وكال آنها در جرايم قابل گذشت ،قطع ميگردد .اين مهم
از ماده  106ق.م.ا مستفاد ميشود كه مقرر ميدارد« :در جرائم تعزير

قابل گذشت

هرگاه متضرر از جرم در مدت يك سال از تاريخ اطالع از وقوع جرم ،شكايت نكند،
حق شكايت كيفر از او ساقط ميشود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به دليلي
خارج از اختيار قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت ،مهلت مزبور از تاريخ رفع
مانع محاسبه ميشود .هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضا

مدت مذكور فوت كند و

دليلي بر صرف نظر و از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه و در مهلت شش ماه
از تاريخ وفات ،حق شكايت دارد».
بدين ترتيب شكايت عالوه بر قطع ،خاصيت انهدام مرور زمان را دارد .شكايت
شاكي نزد مرجع قانوني صالح ،قاطع مرور زمان است يعني شكايت بايد نزد مرجع
قانوني مطرح و ثبت شده باشد تا بتوان زمان طرح شكايت را ثابت كرد .همين كه
شكايت مطرح شد ،مرور زمان قطع ميشود هر چند عمليات تعقيب ادامه پيدا نك ند،
منتهي شكايت مطرح شده ،مشمول مرور زمان تعقيب و حكم خواهد بود يعني اگر از
اين تاريخ زمانها مذكور در ماده  105ق.م.ا منتهي به صدور حكم نشود ،قرار
موقوفي تعقيب صادر ميگردد.
با تدقيق در متن ماده  106ق.م.ا ميتوان بر اين عقيده بود كه اگرشاكي يا وراث
تحت سلطه متهم بوده و يا به دليلي خارج از اختيار قادر به شكايت نباشد مرور زمان
قطع ميشود .اين امر ممكن است به كرات اتفاق بيفتد و منعي برا پذيرش انقطاع
نامحدود در مرور زمان شكايت وجود ندارد.پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه
اقدامات قاطع مرور زمان شكايت عبارت از شكايت شاكي ،سلطه متهم و قوه قاهره
است.
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 .2- 1- 2اقدامات قاطع در مرور زمان تعقيب

مطابق ماده  105ق.م.ا ،مرور زمان ،در صورتي تعقيب جرائم موجب تعزير ر ا
موقوف ميكند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضا مواعد زير تعقيب نشده باشد .اصوال
تقاضا تعقيب در مورد جرائم قابل گذشت با شاكي خصوصي و در جرائم غير قابل
گذشت بر عهده مدعيالعموم (دادستان) ميباشد ،اگر اين افراد از زمان وقوع جرم تا
انقضا مواعد مرور زمان ،تقاضا تعقيب مجرم را نكرده باشند و در هر صورت اقدام
تعقيب ي آغاز نشده باشد ،موضوع مشمول مرور زمان شده و تعقيب صورت نخواهد
گرفت.
با امعان نظر به صدر ماده  105ق.م.ا ميتوان گفت كه بعد از وقوع جرم ،اولين اقدام
تعقيب ي كه از سو مقام صالحيتدار قانوني صورت ميگيرد ،قاطع مرور زمان تعقي ب
ميباشد .در واقع با تعقيب متهم ،مرور زمان تعقيب منتفي ميشود .به همين دليل است
كه عدها از حقوقدانان معتقدند عليرغم اينكه قانونگذار انقطاع نامحدود در مرور
زمان تعقيب را مسكوت گذاشته است اما به نظر ميرسد كه اصول تفسير قواني ن
كيفر اقتضا آن را دارد كه قطع مكرر مرور زمان در اين مورد پذيرفته نشود( .الهام و
برهاني ،1393،ص ) 184
نكته حائز اهميت اين است كه قانون آيين دادرسي كيفر  1378در ماده  173مقرر
كرده بود « :در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات
تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضا مواعد مشروحه ذيل تقاضا
تعقيب نشده باشد...تعقيب موقوف خواهد شد ».يعني صرف «تقاضا تعقيب» برا
قطع مرور زمان تعقيب كفايت ميكرد هر چند اقدام تعقيبي از سو

دستگاه قضا

صورت نپذيرد .تقاضا تعقيب ميتواند توسط شاكي يا حتي ضابطان دادگستر
مقام قضايي درخواست شود.

از

حال آن كه در قانون مجازات جديد« ،تعقيب متهم» و در واقع اولين اقدام تعقيب ي
مناط اعتبار قطع مرور زمان ميباشد كه به نظر ميرسد قانون جديد به متهم ارفا ق
بيشتر نموده است.
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 .2- 1- 3اقدامات قاطع در مرور زمان صدور حکم

مطابق با ماده  105ق.م.ا معني مرور زمان صدور حكم اين است كه اگر از تاريخ
آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاء مواعد مورد نظر به صدور حكم قطعي منته ي
نشده باشد ،تعقيب موقوف خواهد شد .بنابراين اقدامات تعقيبي و تحقيقي و صدور
حكم قطعي از علل انقطاع مرور زمان صدور حكم محسوب مي شوند كه هريك از اي ن
علل در اين قسمت تبيين مي شود.
در مرور زمان صدور حكم ،آخرين اقدام تعقيبي از علل انقطاع مرور زمان محسوب
ميشود .با اين توضيح كه در مفهوم خاص ،معنا تعقيب جرم اين است كه دادستان با
صدور كيفرخواست ،از دادگاه جزايي درخواست تعيي ن مجازات يا اقدامات تأميني و
تربيتي برا متهم مينمايد .مفهوم واقعي تعقيب همين است( .آخوند  ،1387 ،ص
 )75در واقع آخرين اقدام تعقيبي كه قاطع مرور زمان صدور حكم ميباشد ،همان
صدور كيفر خواست برا متهم است .بنابراين اگر مرور زمان بعد از آخرين اقدام
تحقيقي در جريان بوده و بعد از گذشت نصف مدت مرور زمان ،آخرين اقدام تعقيب ي
كه همان صدور كيفر خواست برا

متهم است ،رخ دهد ،مرور زمان سابق قطع

ميگردد.
اولين اصل حاكم بر مرحله تحقيقات مقدماتي كه در غالب نظامها حقوقي پذيرفته
شده است ،اصل تفكيك مقام تعقي ب (دادستان) از مقام تحقيق (بازپرس) است .ماده 51
ق.م.ع مصوب  1352اقدام تحقيقي را قاطع مرور زمان دانسته بود و در مقررات بعد
اين عبارت به طور كلي حذف شد و مقنن در ماده  173ق.آ.د.ک  1378فقط از «اقدام
تعقيبي» نام برده بود .بنابراين قانون نسبت به اقدام تحقيقي ساكت بود اما قانون
مجازات جد يد در ماده  105اقدامات تحقيقي را در كنار اقدامات تعقيبي از علل انقطاع
مرور زمان دانست.
 90قانون آ.د.ک« 1392تحقيقات مقدماتي  ،مجموعه
به موجب تبصره ماده
اقدامات قانوني است كه از سو بازپرس يا ديگر مقامات قضائي ،برا حفظ آثار و
عالئم و جمعآور ادله وقوع جرم ،شناسايي ،يافتن و جلوگير از فرار يا مخفي شدن
متهم انجام ميشود ».بنابراين با ملحوظ نظر قرار دادن ماده فوقاالشعار و تبصره ي ك
ماده  105ق.م.ا تحقيقات مقدماتي عبارت است از مجموعه اقدامات بازپرس و ساي ر
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مقامات قضائي است كه در اجرا يك وظيفه قانوني موارد از قبيل احضار ،جلب،
بازجويي ،استماع اظهارات شهود و مطلعان ،تحقيقات يا معاينه محلي ،نيابت قضائي ،
اخذ احضارات شاكي و متهم و هر نوع اقدامي كه در جهت كشف جرم و كسب ادله
جرم و شناسايي ،يافتن و جلوگير از فرار يا مخفي شدن متهم واقع ميشود.
اقدامات تحقيقي كه توسط مقام ذ صالح صورت ميگيرد ،قاطع مرور زمان صدور
حكم ميباشند .هر چند به ضابطان دادگستر محول شده باشد .اما اقدام كارشناس را
نميتوان قاطع مرور زمان دانست .همچنين دستور كلي دادستان مبني بر رسيدگي به
پروندهها ،قاطع مرور زمان نيست( .شير محمد  ،1393،ص  ) 68بدين ترتيب قطع
بيحد و مرز مرور زمان بوسيله هر اقدام تحقيقي يا تعقيبي ،طبق ماده 105ق.م.ا پذيرفته
شده است.
به موجب ماده  105ق.م.ا كه اشعار ميدارد« :مرور زمان ،در صورتي تعقيب جرائم
موجب تعزير را موقوف مي كند كه ...از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا
انقضا

اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد »...صدور حكم قطعي،

قاطع مرور زمان است كه در واقع با اين امر نهاد مرور زمان سالبه به انتفاء موضوع م ي
شود .نبايد فراموش كرد كه ممكن است نتيجه پرونده ،صدور قرار باشد و از اين جهت
كلمه حكم در عبارت ماده  105ق.م.ا صحيح نيست گرچه اگر قرار نهايي صادر شده
باشد تعقيب پايان يافته تلقي مي گردد( .زراعت ،حاجي زاده و متولي ،1383،ص ) 522
مطلب مهم در اين مبحث اين است كه در قانون آيين دادرسي كيفر  ،1378اطالق
«صدور حكم» در ماده  ،173مشتمل بر حكم بدو و حكم قطعي بود ،يعني با صدور
حكم بدو  ،مرور زمان صدور حكم قطع ميشد .حال آن كه ماده  105ق.م.ا « صدور
حكم قطعي» را مناط انقطاع مرور زمان صدور حكم ميداند  .مفهوم آن اين است كه
حتي اگر حكم غير قطعي هم صادر شود ،قاطع مرور زمان نيست .در تبيين اين تفاوت
بايد بگوييم اين مزيت قانوني باتوجه به فرآيند طوالني بودن دادرسي در نظام كيفر
ايران با قابل نقد است و بهتر است صرف صدور جكم بدو قاطع مرور زمان شناخته
شود.
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 .2- 1- 4اقدامات قاطع در مرور زمان اجرای حکم

با مراجعه به مواد مربوط به مرور زمان اجرا حكم خصوصاً ماده  108ق.م.ا م ي
توان بر اين عقيده بود كه انقطاع نامحدود مرور زمان اجرا حكم مورد پذيرش مقنن
قرار گرفته است.عواملي مختلفي را ميتوان برشمرد كه قاطع مرور زمان اجرا حكم
محسوب ميشوند .
زماني كه اجرا مجازات آغاز ميشود ،مرور زمان آن مجازات قطع ميشود و اگر
اجرا

مجازات به داليلي متوقف گردد ،مرور زمان جديد از زمان توقف اجرا

مجازات آغاز ميگردد ،اما مرور زمان قبلي به حساب نميآيد .صرف دستور اجرا
حكم از طرف مقام صالح قضايي قاطع مرور زمان نبوده و تنها شروع به اجرا واقعي و
عملي حكم صادره است كه مرور زمان مجازات را قطع مينمايد .
قانونگذار حتي مرور زمان مجازات را نيز امر مطلق محسوب نموده است و شروع
به اجرا مجازات در مورد برخي از شركا يا معاونان را قاطع مرور زمان نسبت به ديگر
محكومان دانسته است .در اين رابطه ذيل ماده  112ق.م.ا مقرر ميدارد...« :شروع به
اجرا حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم ،قاطع مرور زمان نسبت به ديگر
محكومان است».
در جرائم قابل گذشت با اعالم گذشت شاكي يا مدعي خصوصي ،اجرا حكم قطع
و متوقف ميشود كه در اين صورت به دليل انتفاء موضوع ،بحث از اجرا مرور زمان
هم منتفي ميگردد.
به موجب ماده  108ق.م.ا هرگاه اجرا مجازات شروع ولي به هر علت قطع شود،
تاريخ شروع مرور زمان تاريخ قطع اجرا مجازات است و در موارد كه بيش از ي ك
نوبت قطع شود ،شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجرا
مجازات بر اثر رفتار عمد محكوم قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال
نميشود .بنابراين رفتار عمد
باشد.

محكوم ميتواند باعث قطع مرور زمان اجرا

حكم

همچنين منظور از عبارت «به هر علت قطع شود» اين است كه قطع اجرا مجازات
به صورت قانوني باشد و نه غيرقانوني مثل فرار متهم كه اصالً مشمول مرور زمان
نخواهد بود.
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ماده  108ق.م.ا يكي از نوآور ها قانون جد يد ميباشد كه برا اولين بار پس از
انقالب وضعيت نهاد مرور زمان را پس از اجرا مجازات و انقطاع ناگهاني آن
پيشبيني نموده است( .حق پناهان ،1393،ص  )92قسمت اخير اين ماده كه پيش از اين
در مقررات كيفر سابقه نداشته ،برخالف فلسفه مرور زمان كه مبتني بر فراموش ي
خاطره جرم ارتكابي است ،محكومعليه را به دليل رفتار عمد

خود كه سبب قطع

اجرا مجازات گرديده از مزايا مرور زمان محروم كرده است مانند فرار محكومعليه
از زندان .در اين مثال ،اجرا مجازات حبس هيچگاه با گذشت زمان ساقط نميگردد
ولي تعقيب محكومعليه به اتهام فرار ممكن است مشمول مقررات مرور زمان تعقي ب
شود .در ماده مذكور به رفتار عمد محكومعليه اشاره شده است .بنابراين ،هرگاه ثابت
شود كه قطع اجرا مجازات بر اثر رفتار سهو و خطا محكومعليه و يا عوامل قهر
بوده است ،مشمول حكم اين ماده قرار نميگيرد( .اردبيلي ،1392،ص ) 116
يكي از مسائل مبتالبه در بحث مرور زمان اين است كه ممكن است شخصي به دو
يا چند محكوميت كيفر در يك برهه زماني محكوم شود .حال اين سوال پيش ميآيد
كه ايام تحمل كيفر اول قاطع مرور زمان اجرا

حكم دوم ميشود يا نه قانونگذار

سابق در اين رابطه ساكت بود ،اما قانون مجازات  1392با تحولي مناسب به به اين
سوال پاسخ داده است .بدين ترتي ب به موجب ماده  110ق.م.ا« :هرگاه در مورد ي ك
شخص به موجب حكم يا احكامي ،محكوميتها قطعي متعدد صادر شود ،شروع
به اجرا هر يك از محكوميتها نسبت به ديگر محكوميتها ،قاطع مرور زمان است».
به نظر ميرسد تفاوتي وجود ندارد بين اينكه فرد محكوم به مجازاتها متعدد در ي ك
دادنامه باشد يا محكوم به مجازاتها

متعدد در چند دادنامه از مراجع مختلف.

(عزيز  ،1392،ص ) 106

 .2- 2اوصاف انقطاع مرور زمان

انقطاع مرور زمان ،اوصافي دارد كه شناخت آن در فهم بهتر مرور زمان موثر است.
راجع به اوصاف مرور زمان در قانون سابق نصي وجود نداشت ،اما قانون جد يد تا
حدود اين خأل قانوني را مرتفع نموده است.

آموزههاي حقوقي گواه ،سال پنجم ،شماره دوم( ،پياپي ،)9پایيز و زمستان 1398

126

از مهمترين اوصاف انقطاع مرور زمان آن است كه زمان قبلي بياثر ميشود و مرور
زمان جديد با همان مدت آغاز ميگردد .اين موضوع از مهمترين تفاوتها انقطاع و
تعليق مرور زمان است.
انقطاع مرور زمان اثر عيني دارد (زراعت ،1382،ص  )66يعني مؤثر در عين
دعواست .بنابراين نسبت به تمامي اشخاصي كه دعوا متوجه آنان است ،اثر دارد هرچند
مورد شناسايي قرار نگرفته يا در عوامل قطع مرور زمان ،دخالت نداشته باشند و نيز
توصيفي كه از جرم به عمل آمده است اهميت ندارد بلكه واقعه ماد آن مورد نظر
است .ماده  112ق.م.ا اشعار ميدارد« :قطع مرور زمان ،مطلق است و نسبت به كليه
شركاء و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشد ،اعمال ميشود هرچند تعقي ب
فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد .همچنين شروع به اجرا حكم در مورد
برخي از شركاء يا معاونان جرم ،قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است».
انقطاع مرور زمان فقط نسبت به جرايم موضوع اقدامات قاطع مرور زمان اثر دارد و
شامل جرايم ديگر نميشود ،مگر جرايمي كه با جرم مزبور مالزمه داشته باشند .مانند
جرم جعل و استفاده از سند مجعول يا جرم سرقت و مخفي كردن مال مسروقه .در
ضمن قطع مرور زمان عالوه بر دعوا

عمومي به دعوا خصوصي نيز قابل تسر

است و كليه زيان ديدگان از جرم از آن بهرهمند ميگردند( .آشور  ،1384،ص ) 215
در قانون آيين دادرسي كيفر  ،1378نصي درباره انقطاع محدود يا نامحدود وجود
ندارد ولي با دقت در ماده  173اين قانون ،ميتوان گفت كه در مرور زمان تعقيب قطع
مرور زمان به كرات مانع قانوني ندارد زيرا ماده مزبور مقرر ميدارد...« :از تاريخ وقوع
جرم تا انقضا مواعد مشروحه ذيل تقاضا تعقيب نشده باشد » ...اما در مرور زمان
صدور حكم ،مرور زمان را بيش از يك بار نميتوان قطع كرد زيرا مقنن در اين باره
مقرر ميدارد...« :از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضا مواعد مذكور به صدور حكم
منتهي نشده باشد ».پس در صورتيكه اولين اقدام تعقيبي شده باشد ،ديگر بعد از آن
قطع مرور زمان امكان ندارد .در قانون مجازات جد يد ،انقطاع نامحدود مرور زمان در
بسيار از موارد مورد پذيرش واقع شده است كه در مطالب سابق مورد اشاره قرار
گرفت.
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 .3تعليق مرور زمان
تعليق مرور زمان به معنا آن است كه مرور زمان برا مدتي كه سبب تعليق وجود
دارد ،معلق ميشود و اين در موارد است كه تعقيب جرم يا اجرا مجازات با مانع ي
روبرو شود و تا رفع مانع ،تعقيب و اجرا معلق ميمانند( .آشور  ،1380،ص ) 192
تبصره اول ماده  107ق.م.ا مقرر ميدارد« :اگر اجرا تمام يا بقيه مجازات موكول به
گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد ،مرور زمان از تاريخ انقضا
محاسبه ميشود».

آن مدت يا رفع مانع

 .3- 1عوامل تعليق مرور زمان

جريان مرور زمان ممكن است با حدوث عواملي تعليق شود .عللي كه موجب
تعليق مرور زمان مي شود را ميتوان به دو دسته كلي حقوقي و عملي تقسيم كرد كه
هر يك مصاديقي را شامل ميشود.

 .3- 1- 1عوامل حقوقي تعليق مرور زمان

عوامل حقوقي يا قضايي تعليق؛ عبارت از علل و عواملي است كه از ضوابط قانوني
كشور برا نهاد تعقيب جهت پيگرد افراد ،ناشي ميشود و توانايي تعقيب مجرم را از
دستگاه قضايي سلب ميكند .مصاديق اين علل حقوقي تعليق عبارتند از:
الف .قرار اناطه
اناطه به معنا توقف رسيدگي و اظهارنظر يك دادگاه بر اثبات امر ديگر در
دادگاه ديگر تعريف شده است .هم چنين با لحاظ ماده  21ق.آ.د.ک  1392منظور از
از قرار اناطه بدان معني است كه «هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائل ي
باشد كه رسيدگي به آنها در صالحيت مرجع كيفر

نيست و در صالحيت دادگاه

حقوقي است با تعيين ذ نفع و با صدور قرار اناطه ،تا هنگام صدور رأ قطعي از
مرجع صالح ،تعقيب متهم ،معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني ميشود .در اي ن
صورت ،هرگاه ذ نفع ظرف يكماه از تاريخ ابالغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه
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صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد ،مرجع كيفر به رسيدگي ادامه ميدهد و
تصميم مقتضي اتخاذ ميكند .
تبصره -3مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني ميشود ،جزء مواعد مرور زمان
محسوب نميشود».
تبصره  2ماده  105ق.م.ا در اقدامي ابتكار نسبت به قانون سابق ،رسماً قرار اناطه
را عامل تعليق مرور زمان صدور حكم دانسته و حكم آن را چنين بيان كرده است« :در
مورد صدور قرار اناطه ،مرور زمان تعقيب (همان صدور حكم نگارنده) از تاري خ
قطعيت رأ مرجعي كه رسيدگي كيفر

منوط به صدور آن است شروع مي شود.».

البته بايد ياد آور شويم كه ماده  13ق.آ.د.ک  1378دربرگيرنده مضمون تبصره
فوقالذكر بود .برا مثال ،در جرمي مانند افتراء كه منوط به تعيين تكليف در مورد
انتساب جرم است ،رسيدگي به جرم افتراء امكان قانوني ندارد .بنابراين تا تعيين تكليف
صحت و سقم انتساب عمل مجرمانه توسط محكمه ديگر ،مرور زمان تعليق ميشود.
ب .جنون
يكي ديگر از عوامل تعليق مرور زمان ،جنون مرتكب جرم ميباشد .جنون در
فروض مختلف احكام متفاوتي دارد .نخست؛ جنون حين ارتكاب جرم ،از عوامل رافع
مسئوليت كيفر

تلقي شده و (به تأسي از ماده  202ق.آ.د.ک  ،)1392اصدار قرار

موقوفي تعقيب ضرور است( .آخوند  ،1367،ص ) 249
دوم؛ قانونگذار جنون پس از ارتكاب جرم تا قبل از صدور حكم را از موانع تعقي ب
دعوا عمومي دانسته و در اين وضعيت ،اجرا تحقيقات و در نتيجه دعوا عمومي
به حالت تعليق در ميآيد و پس از بهبود كامل متهم ،تعقيب و رسيدگي مسي ر عاد
خود را طي خواهد نمود .در اين خصوص تبصره  2ماده  13ق.آ.د.ک 1392آورده
است« :هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتال به جنون شود ،تا زمان
افاقه ،تعقيب و دادرسي متوقف ميشود مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحو باشد كه فرد
در حالت افاقه نيز نميتوانست از خود رفع اتهام كند .در اين صورت به ولي يا قيم و
ابالغ ميشود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرف ي وكيل اقدام نمايد .درصورت
عدم معرفي ،صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات برا
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و وكيل تسخير تعيين ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مييابد ».فرض دوم ماده
فوق ،يعني «مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحو باشد كه فرد در حالت افاقه نيز
نميتوانست از خود رفع اتهام كند» از نوآور ها قانون جديد نسبت به قانون سابق
يعني ماده  6ق.آ.د.ک  1378ميباشد .همچني ن به موجب تبصره يك ماده  150ق.م.ا ،در
صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدود كه جنبه حقالله ي
دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير ميافتد .نسبت به مجازاتهايي كه جنبه
حقالناسي دارد مانند قصاص و ديه و هم چنين ضرر و زيان ناشي از جرم ،جنون مانع
از تعقيب و رسيدگي نيست.
سوم؛ جنون متهم بعد از صدور حكم قطعي است كه طبق قوانين موضوعه كيفر
ايران خصوصاً تبصره ماده  150ق.م.ا در جرائم مستوجب حد ،قصاص و ديه ،جنون
محكوم عليه موجب سقوط مجازات نيست .اما درخصوص مجازاتها تعزير ،
برخالف قانون سابق ( )2به موجب ماده  503ق.آ.د.ک ،1392هرگاه محكومعليه در
جرايم تعزير  ،پس از صدور حكم قطعي مبتال به جنون شود تا زمان افاقه ،اجرا
حكم به تعويق ميافتد .تبصره يك ماده  107ق.م.ا در اين خصوص اشعار ميدارد« :اگر
اجرا تمام يا بقيه مجازات موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد ،مرور زمان از
تاريخ انقضا آن مدت يا رفع مانع محاسبه ميشود».
ج .بيماری
يكي ديگر از مصاديق ماده  107ق.م.ا بيمار مرتكب است .بيمار همانند جنون
ميتواند در مراحل مختلف دادرسي كيفر به تعليق مرور زمان بينجامد .بيمار ممكن
است بعد از صدور حكم قطعي و يا در اثناء اجرا مجازات رخ دهد كه مطابق با ماده
 502ق.آ.د.ک  ،1392هرگاه محكومٌعليه به بيمار جسمي يا رواني مبتال باشد و اجرا
مجازات موجب تشد يد بيمار و يا تأخير در بهبود و شود ،قاضي اجرا احكام
كيفر با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبود  ،اجرا مجازات را به تعويق
مياندازد .چنانچه در جرائم تعزير اميد به بهبود بيمار نباشد ،قاضي اجرا احكام
كيفر پس از احراز بيمار محكومٌعليه و مانع بودن آن برا اعمال مجازات ،با ذكر
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دليل ،پرونده را برا تبديل به مجازات مناسب ديگر با درنظر گرفتن نوع بيمار و
مجازات به مرجع صادركننده رأ قطعي ارسال ميكند .
در ضمن هرگاه حين اجرا مجازات ،بيمار حادث شود و تعويق اجرا
مجازات فوريت داشته باشد ،قاضي اجرا احكام كيفر  ،ضمن صدور دستور توقف
اجرا آن ،طبق مقررات اين ماده اقدام ميكند .
پارها از علل تعليق اجرا مجازات كه به نوعي مرتبط با مقوله بيمار است ر ا
مقنن در ماده  501ق.آ.د.ک مصوب  1392آورده است .به موجب اين ماده« :اجرا
مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجرا احكام به تعويق ميافتد:
الف -دوران باردار
ب -پس از زايمان حداكثر تا شش ماه
پ -دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت -اجرا مجازات شالق در ايام حيض يا استحاضه .»...

 .3- 1- 2عوامل عملي تعليق مرور زمان

علل عملي تعليق ،همان قوه

قهريه هستند .مانند عوامل خارجي ازقبيل وقايع

طبيعي (مثل زلزله ،سيل ،آتشفشان و ،)...اشغال نظامي ،جنگ و...كه وضع عاد زندگ ي
افراد را در اجتماع مختل مي سازند.
آيا قوه قاهره را مي توان جزء عوامل تعليق مرور زمان قرار داد در قانون ايران با
توجه به سكوت قانون گذار دو احتمال را مي توان مطرح كرد :نخست؛ آن است كه
اين عوامل ،مرور زمان را متوقف نمي كنند ،زيرا وقتي مرور زمان آغاز شد توقف آن
نياز به دليل دارد و دليل هم بايد صراحتاً در قانون بيان شود و اگر حادثه ا رخ داد كه
در قابليت آن برا تعليق شك داشتيم اصل آن است كه مرور زمان را معلق نكند و
مرور زمان به وجود آمده استصحاب گردد.
دوم؛ آن است كه اين عوامل را مي توان عوامل توقف مرور زمان دانست ،زيرا
عوامل مصرح قانوني عوامل انحصار نيست و جنبه تمثيلي دارد و دادگاه ها بايد به
مالک قانوني توجه نمايند و عدالت نيز حكم مي كند هرگاه تعقيب به هر دليلي ممكن
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نباشد ،مرور زمان متوقف شود .وانگهي مرور زمان يك نهاد خالف قاعده و استثنائي
است و بايد دامنه آن را محدود كرد و از طرفي اين ديدگاه با موازين شرعي و فقهي ني ز
سازگار است ،زيرا بيش تر فقها مرور زمان را نامشروع مي دانند .بنابراين جز در
موارد كه عدم تعقيب جرم به خاطر قصور دستگاه قضائي و عدم شكايت مجني عليه
بوده است ،عوامل قهر نيز عامل تعليق مرور زمان هستند .البته اين عوامل در صورت ي
از علل تعليق مرور زمان محسوب مي شوند كه دستگاه عدالت كيفر را از كار انداخته
و ديگر دادگاه ها قادر به انجام وظايف محوله نباشند.
 .3- 2اوصاف تعليق مرور زمان

تعليق مرور زمان دو وصف مهم دارد نخست؛ مرور زمان در مدت تعليق جريان
ندارد ،اما مدت قبلي به حساب مي آيد و كامل كننده مدت بعد است .قانونگذار
همانند قانون سابق تصريحي بر احتساب مدتها سپر شده مرور زمان قبل از تعليق و
بعد از تعليق ندارد و به جاست كه در قانونگذار بعد اين خأل قانوني برطرف شود،
اما در اين مورد نيز بايستي به عمومات راجع به تعليق مرور زمان عمل و زمان ها
پيش از تعليق را جزء مرور زمان محاسبه نمود.
دوم؛ تعليق مرور زمان بر خالف قطع مرور زمان اثر شخصي دارد يعني فقط نسبت
به شخصي اثر دارد كه مرور زمان نسبت به و معلق گرديده است و تعقيب نسبت به
شريك يا معاون جرم ادامه مييابد .ايراد كه در اينجا متوجه قانونگذار ميباشد اي ن
است كه همانگونه كه مقنن در ماده  112ق.م.ا به مطلق يا عيني بودن اثر قطع مرور
زمان تصريح نموده است ،ميبايست به شخصي بودن اثر تعليق مرور زمان تصريح
ميكرد.
نتيجهگيري
پس از مداقه و تحليل تحوالت صورت پذيرفته در ماهيت ،مباني ،قلمرو ،احكام ،
انواع و مواعد مرور زمان كيفر در ايران ،نتايج ذيل حاصل ميگردد:
.1

بر خالف قانون سابق كه در مرور زمان ،آثار تبعي حكم به قوت خود باقي بود

اما طبق قانون مجازات جديد ،مرور زمان در برخي جرائم موجب امحا

آثار
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محكوميت نميشود و در صورت ارتكاب مجدد جرم با رعايت مقررات تكرار جرم
برا مرتكب تعيين مجازات ميگردد و در برخي ديگر اثر تبعي مشمول مرور زمان
ميشود.
 .2مدت مرور زمان تعقي ب كوتاهتر از مدت مرور زمان اجرا حكم است ،چون
در صورت نخست ،معلوم نيست كه تعقيب متهم منتهي به محكوميت و شود و شايد
برائت حاصل كند ،اما در صورت دوم ،مجرميّت محكوم عليه به صورت قطع ي
مشخص شده است و شكي در آن وجود ندارد .اين اصول علمي در بر خالف قانون
سابق در قانون مجازات جديد رعايت شده است.
.3

افزايش مدت مرور زمان شكايت برا متضرر از شش ماه مندرج در ماده 48

ق.م.ع  1352به مدت يك سال در ماده  106ق.م.ا با توجه مسأله تزايد پروندهها و
عنايت به كافي بودن مدت شش ماه برا شاكي در جرائم قابل گذشت و تصميمگير
راجع به شكايت از متهم يا گذشت از او ،توجيه كاربرد ندارد.
.4

در قانون آيين دادرسي كيفر  1378مالک اعمال مرور زمان « صدور حكم»

بود ،در حالي كه به موجب ماده  105ق.م.ا «صدور حكم قطعي» مالک است .اين بدان
مفهوم است كه حتي اگر حكم غير قطعي هم صادر شود ،قاطع مرور زمان نيست .در
تبيين اين تفاوت بايد بگوييم كه به نظر ميرسد مقنن در قانون جديد در اين مقوله
بيش از حد انتظار به مجرم ارفاق كرده است ،در حالي كه دستگاه قضايي با تحمل
زحمت فراوان ،مجرم را در آستانه مجازات قرار داده است و با صدور حكم بدو
معموال صدور حكم قطعي نيازمند مدت زمان زياد نمي باشد ،به يكباره تمام تالش
ها را ناديده گرفته و پرونده از چرخه عدالت كيفر خارج كرده است بنابراين به نظر
مي رسد اكتفا به صدور حكم بدو همانند قانون سابق مناسب تر باشد.
 .5مرور زمان صدور حكم در قانون مجازات جديد برخالف قانون سابق كه از
تاريخ اولين اقدام تعقيبي مورد محاسبه قرار ميگرفت ،از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا
تحقيق ي محاسبه ميشود .اين تحول مناسب با توجه به نقيصه اطاله دادرسي در سيستم
قضايي كشور ،عالوه بر جلوگير از كوتاه ي مقامات انتظامي و قضايي ،باعث عدم
تضييع حقوق بزهديدگان ميشود .
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 .6رعايت تناسب بين مجازاتها و مرور زمان آنها با امعان نظر به اصل مرور
زمان طوالنيتر در مجازات سنگينتر ،بارزترين تحول قانون جديد محسوب ميشود.
 .7عدم تمييز بين جرائم آني ،مستمر ،استمرار يافته ،جرم به عادت و مركب و
عدم تصريح مبدأ مرور زمان آنها ،از كاستيها مقررات فعلي است .در حالي كه اي ن
موضوع در اليحه قانون مجازات ذكر شده بود ولي متأسفانه در بازنگر

نهايي ،اين

ماده قانوني حذف گرديد .
یادداشتها
( )1رأ شماره  1802مورخ  1319/6/19شعبه  2ديوان عالي كشور

( )2ماده  289ق.آ.د.ک « :1378جنون بعد از صدور حكم...موجب سقوط مجازات ها
تعزير نميباشد».

کتابنامه
 .1اردبيلي ،محمد علي( ،)1392حقوق جزا عمومي ،تهران :ميزان
 .2آخوند  ،محمود( ،)1388آيين دادرسي كيفر  ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،ج1
 .3آخوند  ،محمود ،آيين دادرسي كيفر ( ،)1367تهران :انتشارات جهاد
دانشگاهي ،ج  ،1چ 1
 .4سبزوار نژاد ،حجت( ،)1392حقوق جزا عمومي ،مجازات ها و اقدامات
تأميني و تربيتي ،تهران :جنگل ،جاودانه ،ج2
.5

عزيز  ،امير مهد ( ،)1392شرح قانون مجازات عمومي بخش كليات حقوق

جزا عمومي ،1،2،3تهران :مجد،
 .6زراعت ،عباس ،حاجيزاده ،حميدرضا ،متولي جعفرآباد  ،ياسر( ،)1383قانون
آئين دادرسي كيفر در نظم حقوقي كنوني ،تهران :خط سوم
 .7زراعت ،عباس( ،)1392حقوق جزا عمومي ، 3مجازاتها و اقدامات تأمين ي
بر اساس قانون مجازات اسالمي ، 1392،تهران :جنگل ،ج 2
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 .8نوربها ،رضا( ،)1375زمينه حقوق جزا
وكال دادگستر  ،چ 1
 .9نوربها ،رضا( ،)1389زمي نه حقوق جزا
دادگستر مركز ،چ 1

عمومي ،تهران :انتشارات كانون
عمومي ،تهران :نشر كانون وكال

 . 10صانعي ،پرويز( ،)1371حقوق جزا عمومي ،تهران :انتشارات گنج دانش،ج 1
 . 11بار  ،مجتبي( ،)1393يادداشت هايي بر قانون مجازات اسالمي(مصوب
 ،)1392تهران :كتاب آوا
 . 12الهام ،غالمحسين ،برهاني ،محسن( ،)1393درآمد برحقوق جزا عمومي :
واكنش در برابر جرم ،تهران :ميزان
 . 13ساكي ،محمد رضا( ،)1392حقوق جزا عمومي (با لحاظ قانون جد يد
مجازات اسالمي  1392و اصالحات تجديدنظر كلي) ،تهران :جنگل
 . 14آشور  ،محمد( ،)1380آيين دادرسي كيفر  ، ،تهران :سمت ،ج 1
 . 15آشور  ،محمد( ،)1384آيين دادرسي كيفر  ،تهران :سمت ،ج  ،1چ 9
 . 16الرگيه ،ژان( ،)1378آيين دادرسي كيفر فرانسه ،ترجمه حسن كاشفي ،تهران:
گنج دانش،
 . 17جوانمرد ،بهروز( ،)1389فرآيند دادرسي در حقوق كيفر

ايران ،تهران:

بهنامي ،چ 1
 . 18حق پناهان ،عباس( ،)1393بررسي و تحليل حقوقي و جرمشناختي قانون
مجازات اسالمي (در نظم حقوقي نوين) ،تهران :جاودانه ،جنگل
 . 19شيرمحمد  ،اصغر( ،)1393حقوق جزا

عمومي مطابق با قانون مجازات

اسالمي و آيين دادرسي كيفر مصوب  ،1392تهران :جاودانه ،جنگل
 . 20مصدق ،محمد( ،)1394آيين دادرسي كيفر  ،تهران :جنگل ،جاودانه

