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 »ديباچه«

و مستلزم مقدماتي است از آن مقوله نظارت و بازرسي يكي از پيچيده ترين و مهمترين مراحل مديريت بوده 

جمله مقدمات مي توان به مسلط و مسلح بودن بازرسين و ناظرين با فنون و علوم مختلفه نام برد البته 

 فول مانده است . مغ  برخي موضوعات عمومي ،وضوعاتامروزه با توجه به تخصصي شدن م

اما از جمله مباحثي كه كليه بازرسين و ناظرين بايستي به آن تسلط و اشراف كامل داشته باشند اصول و 

 بسيار وسيع و گسترده اي در امر نظارت و بازرسي دارد .  قلمرو مباني حاكم بر حقوق جزا مي باشد كه

وصول به اين هدف از تقريرات و نظرات با عنايت به مقدمات فوق مجموعه اي با تسهيل  لاحعلي اي

بزرگان حقوقي باالخص حقوق جزا فراهم گرديد اميد است مورد قبول مشتاقان و عالقمندان محترم واقع و 

 د. نبهره نساز بي داينجانب را از انتقادات سازنده خو

انون جديد اسالمي قابالغ عدم الزم به ذكر است جزوه حاضر براساس قانون مجازات اسالمي بوده و بلحاظ 

 قابل اصالح و ويرايش خواهد بود.  

 با تجديد احترام

 احد زمان زاد قويدل

 91بهار             
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  فصل اول: كليات و تعاريف

 معاني حقوق : )اول

 براي كلمه حقوق مي توان معاني مختلفي را شمرد از جمله :

امعه به سر مي برند حاكم مي باشد به مجموع مقرراتي كه بر اشخاص (حقيقي و حقوقي) كه در ج -1

 عبارتي مقررات تنظيم كننده روابط اشخاص جامعه را حقوق گويند. 

حقوق جمع حق مي باشد و حق در اينجا به معني امتياز و سلطه و اقتداري است كه حقوق هر كشور  -2

قانون يا قرارداد يا عرف  درامتياز را بايد (مقررات حاكم بر جامعه) به فرد اعطاء مي كند و منشاء اين 

 دانست. حق مالكيت، حق حيات، حق زوجيت در اين معني مد نظر مي باشد. 

امتياز و نفعي است متعلق به شخص كه حقوق هر «استاد كاتوزيان در تعريف حق چنين بيان مي دارند : 

منع ديگران از  كشور در مقام اجراي عدالت از آن حمايت مي كند و به او توان تصرف در موضوع حق و

 ».تجاوز به آن را مي دهد

  .حقوق به معني دستمزد و حق الزحمه كه موضوع حقوق اداري و حقوق كار مي باشد -3

 حقوق به معني دانش شناخت قوانين يا تجزيه و تحليل آن.  -4

 :مفهوم حقوق جزا )دوم

و قواعد اطالق مي شود كه  در يك تعريف كلي، حقوق جزا به تفسير و بررسي مجموعة قوانين، مقررات

روبرو هستيم. » حقوق مربوط به مجازات«نظم عمومي را تأمين مي كنند. لذا در اينجا ما با قانون مجازات و 

قانون مجازات مسائلي را در ارتباط با جرم و كيفر آن عنوان مي سازد و حقوق جزا به بررسي و تفسير اين 

 مسائل مي پردازد. 
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از حقوق در واكنش غالباً شديد اجتماعي جامعه عليه نظم عمومي آشكار مي شود.  تفاوت عمدة اين شاخه

با مثالي مطالب روشن مي گردد: انعقاد يك قرارداد در حقوق مدني و منطبق با قانون مدني نه تنها براي 

و حفظ منافع طرفين قرارداد است بلكه نظم عمومي نيز حفظ اجراي اين قرارداد را براي بقاي جامعه 

مصونيت آن از تخلفات منعقد كنندگان قرارداد طلب مي كند. اما اگر طرفين يا يكي از آنها تخلفي از قرارداد 

نشان دهند، واكنش اجتماعي به شكل سادة فسخ قرارداد توسط طرفين يا اقاله ظاهر مي شود و به فرض 

ادگاه به اختالف خود پايان دهند بي وجود مشكل، طرفين مي توانند به دادگاه صالح مراجعه كنند و با رأي د

 آن كه براي تخلفات، جز ضمانت اجراهاي مدني، واكنش شديدتري نشان داده شود. 

در قبال تخلف از نظم اجتماعي است كه قانون آن را مشخص » واكنش جامعه«اما نكتة مهم در حقوق جزا 

 ات تأميني ظاهر مي شود. كرده و اين واكنش به صورت شديد مجازات و يا به شكل خفيف اقدام

  :حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي )سوم

در حقوق جزاي عمومي مسائل عام حقوق جزا مطرح مي شود. تعريف و تبيين جرم، شرايط و مختصات 

مجازات و اقدامات تأميني، مسؤوليت جزايي، علل تشديد كنندة مجازات با كيفيات تخفيف دهندة آن از 

مي هستند كه در اين رشته از حقوق مطرح مي شوند. در مقابل، وقتي بحث از جرايم خاصي جمله مسائل عا

چون قتل، سرقت يا كالهبرداري به ميان مي آيد، اين حقوق جزاي اختصاصي است كه طبقه بندي، تنظيم و 

به آن را تفكيك عناصر هر يك از جرايم را به طور جداگانه به عهده مي گيرد و مجازات و كيفيات مربوط 

P0Fدر هر مورد مشخص مي كند. مثل سرقت كه تعريف شده به ربايش مال غير بصورت پنهاني

1
P  به تعبير ديگر

حقوق جزاي عمومي مجموعة قواعد و مقرراتي است كه مسائل عام مربوط به كنشهاي ضد اجتماعي را كه 

ر مي دهد. كنشهاي ضد با واكنشهاي مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي روبروست مورد بررسي قرا

                                                 
 ، قانون مجازات اسالمي. 197ماده  - 1
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مي گيرند و حقوق جزاي عمومي مطالعة » جرم«اجتماعي با توجه به مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي نام 

 عام جرم، مسؤوليت جزايي مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را بر عهده دارد. 

ديگر باز شناخت. همان گونه كه حال مي توان با آگاهي كامل تري تفاوت اين دو رشته از حقوق را از يك

ديديم، حقوق جزاي عمومي به ماهيم عام مي پردازد، در حالي كه حقوق جزاي اختصاصي احصاء و طبقه 

 بندي يكايك جرايم را به عهده مي گيرد. 

 حقوق جزا:  منابع )چهارم

ماً حقوق جزا را تغذيه معموالً، منابع حقوق جزا را مي توان به دو گروه تفكيك كرد: اول منابعي كه مستقي

مي كنند و ما آنها را منابع اصلي اين رشته از حقوق مي دانيم كه عبارتند از: قانون اساسي، قوانين مربوط به 

مجازات، مصوبات كميسيونهاي قوه قانونگذاري و آئين نامه ها؛ دوم منابع فرعي كه به شكلي غالباً 

 ارتند از: رويه قضايي، عرف و منابع فقهي. غيرمستقيم حقوق جزا را آبياري مي كنند كه عب

 منابع اصلي  -1

مقصود از قانون به معني اخص كلمه همان مقرراتي است كه با تشريفات مندرج در قانون  قانون: -1-1

اساسي از تصويب مجلس شوراي اسالمي مي گذرد. اين قبيل مصوبات را در برابر قانون اساسي قوانين 

 عادي نيز مي نامند. 

انونگذاري يكي از نخستين و اساسي ترين وظايف مجلس شورا است. مجلس شوراي اسالمي مي تواند در ق

كيفري در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع كند (اصل هفتاد  مسايلهمة شؤون اجتماعي از جمله در 

مغايرت نداشته  و يكم) به شرط آنكه اين قوانين با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي

 باشد (اصل هفتاد و دوم). بنابراين، منظور از وضع قانون بيان احكام شرعي يعني قوانين الهي است. 
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ذاري علي االصول (اصل هشتاد و پنجم) از وظايف منحصر مجلس شوراي اسالمي است كه گكار قانون

ي تواند اختيار قانونگذاري اصل تفكيك قوا به آن محول شده است. به موجب اين اصل مجلس نم سبراسا

 را به شخص يا هيأتي واگذار كند. 

منشاء قوانين عادي مجلس يا لوايح قانوني است كه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي شود 

و يا طرحهاي قانوني است كه به پيشنهاد حداقل پانزده تن از نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي قابل 

 تاد و چهارم). طرح است (اصل هف

استقرار و اجراي قوانين منوط است به تأييد شوراي نگهبان از نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسي 

(اصل نود و چهارم) و امضاي رئيس جمهور (اصل يكصد و بيست و سوم) و ابالغ به قوه مجريه و قضائيه 

است. بنابراين، قوانين براي آنكه عموم مردم از (اصل پنجاه و هشتم). انتشار قانون نيز الزمة اجراي آن 

 قانون مدني).  3حقوق و تكاليف خود آگاه شوند بايد در روزنامه رسمي درج و منتشر شود (مادة 

با توضيحاتي كه دربارة نحوة قانونگذاري بيان شد مي توان گفت فقط مصوبات مجلس شوراي اسالمي 

كه ممكن است مستند حكم دادگاههاي كيفري قرار گيرد منحصر  قانون ناميده مي شود. ولي قوانين كنوني

به قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي نيست. قوانين متنوع ديگري كه از مراجع قانونگذاري غير از 

مجلس شوراي اسالمي گذشته و مخالفت آنها با احكام شرع احراز نشده نيز ممكن است ركن قانوني بعضي 

 اين مراجع و مصوبات آنها عبارتند از: از جرايم به شمار رود. 

قوانين مجلس شوراي ملي: برخي از قوانين كيفري كه پيش از انقالب اسالمي به تصويب مجالس شوراي 

رسيده است همچنان اعتبار خود را حفظ كرده اند. به بيان ديگر اين قوانين با تصويب قوانين و سنا ملي 

مار اين قوانين كه بسيار متنوع اند مي توان به اين قوانين اشاره جديد به هيچ صورت نسخ نشده اند. از ش

 كرد: 
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  1353ارديبهشت  2قانون مجازات اخاللگران در صنايع مصوب  -

قانون مجازات اخالل كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي  -

  1349اسفند  4مصوب 

قالب جمهوري اسالمي ايران: اين شورا يكي از نخستين نهادهاي نظام جمهوري لوايح قانوني شوراي ان

اسالمي است كه در ماههاي پس از پيروزي انقالب مرجع موقت قانونگذاري به شمار مي آمد. تأسيس اين 

شورا به فرمان مقام رهبري و اعضاي آن با تأييد اين مقام انتخاب شدند. كار اين شورا به محض تصويب 

به پايان رسيد. لوايح قانوني بسياري  1359ون اساسي و استقرار نهادهاي جمهوري اسالمي در اول مرداد قان

از تصويب اين شورا گذشت كه بعضاً يا به تأييد مجلس قانونگذاري در دوره هاي بعد رسيد و يا با 

بنا نهاد و هنوز نيز معتبر  مصوبات اين مجلس لغو گرديد. از بين لوايح قانوني اين شورا كه قاعده اي كيفري

 است از اين لوايح مي توان نام برد: 

 . 1358شهريور  13اليحة قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب  -

 . 1358آذر  22اليحة قانوني راجع به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب  -

به فرمان مقام رهبري تشكيل شد در  1366مجمع در بهمن  مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام: اين* 

حالي كه در قانون اساسي جايي نداشت. فلسفة تشكيل اين مجمع در آغاز حل اختالف بين شوراي نگهبان 

و مجلس قانونگذاري درباره مصوبات مجلس مذكور بود. ولي به دليل حفظ مصالح كشور در اوضاع و 

كه شوراي  1368نيز به اين مجمع تقويض شد. در فاصلة زماني سال احوال جنگ اختيار قانونگذاري 

بازنگري قانون اساسي حدود وظايف و اختيارات اين نهاد را تعيين كرد مجمع مذكور به وضع مقرراتي 

پرداخت كه نهايتاً صورت قانون به خود گرفت. از جمله مصوبات اين مجمع كه ركن قانوني بعضي از 

 د به قوانين زير مي توان استناد كرد:  جرايم به شمار مي رو
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 . 1367آذر  15قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مصوب  -

 . 1367اسفند  23قانون تعزيرات حكومتي مصوب  -

به موجب اصل يكصد و دوازدهم (اصالحي) قانون اساسي يكي از وظايف اين مجمع و شايد مهمترين آن 

حت در مواردي است كه مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين تشخيص مصل

شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند. 

از طريق بنابراين، با توجه به اصول قانون اساسي و به ويژه اصل پنجاه و هشتم كه اعمال قوه مقننه را فقط 

مجلس شوراي اسالمي ممكن مي دارد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به هيچ وجه حق قانونگذاري ندارد. 

منتهاي مراتب باز هم ديده شده است كه مجمع مذكور در مواردي به وضع قانون پرداخته است. در زمرة 

 م برد: مصوبات اين مجمع كه در قلمرو حقوق كيفري جاي دارد از اين قانون مي توان نا

  1370مرداد  10قانون تخلفات، جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب  -

مصوبات كميسيون داخلي مجلس شوراي اسالمي: چنانكه گفته شد وضع قانوني از اختيارات خاص * 

ين را به مجلس شوراي اسالمي است. ولي مجلس مي تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوان

كميسيونهاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به 

 صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود (اصل هشتاد و پنجم). 

مة نمايندگان مردم با اينكه اهميت حقوق و آزاديهاي مردم ايجاب مي كند كه در تصويب قوانين كيفري ه

سهيم باشند، با اين همه مجلس شوراي اسالمي هيچ گاه فرصت نيافته است مهمترين قوانين كيفري را تماماً 

 به تصويب نهايي برساند. 
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در هر حال، مصوبات كميسيونهاي داخلي مجلس نيز همانند مصوبات اين مجلس از نظر انطباق بر موازين 

ي شوراي نگهبان قرار مي گيرد. مهمترين قوانين كيفري كه به اين ترتيب از شرع و قانون اساسي مورد بررس

 كميسيون امور حقوقي و قضايي مجلس گذشته است عبارت است از: 

P1F1.1362مرداد  18قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) مشتمل بر يكصد و پنجاه و نه ماده مصوب  -
P  

1370P2Fآذر  7و هفت ماده مصوب قانون مجازات اسالمي مشتمل بر چهارصد و نود  -

2
P . 

مرداد  18قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مشتمل بر نود و شش ماده مصوب  -

1371 . 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حدود وظايف و اختيارات قواي سه گانة آيين نامه:  -2-1

ده است. وضع و تصويب قانون در صالحيت قوة قانونگذاري، قضايي و اجرايي را به دقت تعيين كر

قانونگذاري است. وظيفة قوة قضايي حل و فصل دعاوي و رفع خصومات مردم است. قوة اجرايي نيز وظيفه 

دارد قانون را اجرا كند. بنابراين، تنها مقامي كه صالحيت عام وضع قوانين را دارد قوة قانونگذاري است. با 

هيأت دولت، وزيران و...) اجازه دارند (اصل يكصد و سي و هشتم) خواه براي اين همه، مقامات اجرايي (

اجراي قانون، آيين نامه هاي اجرايي و خواه به طور مستقل براي انجام دادن وظايف اداري و تنظيم 

سازمانهاي دولتي، آيين نامه هاي مستقل وضع كنند. صالحيت قوة اجرايي در وضع آيين نامه ها مبتني بر 

 يفي است كه قانون اساسي براي اين قوه شناخته است. وظا

بدون ترديد، اصل استقالل قوا (اصل پنجاه و هفتم) و منع تقويض اختيارات قوة مقننه به اشخاص يا هيأتها، 

قوه مجريه را در وضع قواعد حقوقي محدود مي كند. اختياراتي هم كه در اين باره به موجب قانون اساسي 

                                                 
در  1375خـرداد   2اين قانون براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي به اجرا در آمد. پس از اينكه اين مدت سـپري شـد، در تـاريخ     - 1

 ه از تصويب نهايي مجلس گذشت.  دويست و سي و دو ماد
 به مدت ده سال تمديد شد و مجدداً هر سال تمديد گرديده است.   1375اسفند  12اين قانون نيز به موجب مادة واحدة مصوب  - 2
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شناخته شده منحصر به تأمين اجراي قوانين، نيازهاي تشكيالتي و ادارة بهتر سازمانهاي براي قوة مجريه 

 اداري است. در اين صورت مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد. 

از سوي ديگر، حكم به مجازات و اجراي آن بايد به موجب قانون باشد (اصل سي و ششم) به سخن ديگر 

رو حقوق و آزاديهاي اساسي مردم مقررات قوة اجرايي نبايد محدود كننده باشد. دادگاهها مكلف اند در قلم

از اجراي مصوبات دولت كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه 

ر را به موجب آيين است خودداري كنند (اصل يكصد و هفتادم) در اين باره شوراي نگهبان حتي تعيين كيف

نامه اجرايي مغاير قانون اساسي شناخته است. بنابراين، تعيين جرم و مجازات بايد به موجب مقرراتي كه 

قانون نام دارد و وضع آن در صالحيت قوة قانونگذاري است باشد. با اين همه، چون استقالل قواي سه گانه 

هر سه قوه زير نظر واليت مطلقة امر و امامت امت در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مطلق نيست و 

اعمال مي گردند (اصل پنجاه و هفتم)، تصميمهاي قوة مجريه ممكن است براساس اختياراتي باشد كه مقام 

واليت امر به او واگذار كرده است. كما اينكه قوة مجريه موفق شد به موجب همين تفويض اختيار در 

موصوف  »تعزيرات حكومتي«سلسله آيين نامه هايي دست بزند كه به به تصويب يك  1366-67سالهاي 

شد. هدف حكومت اين بود كه با وضع مجازاتهايي نظير جريمه نقدي، لغو پروانه، تعطيل موقت با دايم 

از نابسامانيهاي شبكة عرضه و تقاضاي كاال و خدمات نظير،  شدت برخيمؤسسه، شالق، حبس و تبعيد از 

وشي احتكار و... بكاهد. اجراي آيين نامه ها و رسيدگي به تخلفات نيز به عهده دولت گرانفروشي، كمفر

 قرار داشت و هيچ تشريفات خاصي براي آن پيش بيني نشده بود. آيين نامه هاي مذكور عبارتند از: 

 آيين نامه تعزيرات حكومتي (گرانفروشي، احتكار، تخلفات مربوط به كوپن و دفترچه ارزاق عمومي، -

 ريالي كاالهاي مشمول طرح و...)  -فروش ارزي

 آيين نامه تعزيرات حكومتي در ارتباط با توزيع و فروش فرآورده هاي نفتي  -
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 آيين نامه تعزيرات حكومتي امور گندم، آرد و نان  -

 آيين نامه تعزيرات حكومتي تخلفات مربوط به توليد و توزيع و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي -

 و بهداشتي. 

 آيين نامه تعزيرات حكومتي سوء استفاده و تخلفات اقتصادي از شناسنامه ها -

P3Fمعاهدات بين المللي -3-1

1
P:  مقررات عهودي كه بر طبق «قانون مدني كه مقرر مي دارد:  9به موجب مادة

مفاد عهدنامه هاي ، چنانچه »قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است

بين المللي كه بر طبق اصل هفتاد و هفتم و هفتم قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده 

است متضمن قاعده اي از قواعد حقوق كيفري باشد در حكم قوانين داخلي تلقي مي شود و محاكم ايران را 

 در اجراي آن متعهد مي سازد. 

بين المللي بسياري ملحق شده است كه از آن ميان مي توان به معاهدات زير  دولت ايران تاكنون به معاهدات

 اشاره كرد: 

 ) 1334آذر  30منع كشتار جمعي (قانون اجازه الحاق دولت ايران مصوب  1948دسامبر  9مقاوله نامه  -

ق دولت ايران منع و مجازات جنايت آپارتايد (قانون اجازه الحا 1973نوامبر  30كنوانسيون بين المللي  -

 ) 1363بهمن  4مصوب 

 منابع فرعي يا مكمل:  -2

دة قواعد حقوق كيفري نيستند. بلكه واضح قواعد مذكور به شمار مي روند. ئيمنابع مكمل حقوقي كيفري زا

-استناد به آنها از اين بابت است كه بتوان قاعدة درست و مقصود قانونگذار را دريافت. منابع مذكور عبارت

 اند از: 

                                                 
1 - Conventions internationales  
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رويه قضايي به مجموع آراء و احكامي كه دادگاهها در موضوع خاص صادر مي كنند روية قضايي:  -1-2

اطالق مي شود. روية قضايي را بايد عرف دادگاهها و پيروي از اين عرف به شمار آورد. زيرا، دادگاهها در 

ه از همان نظر نخستين خود در موارد مشاب تاًمواردي كه نسبت به يك مسأله حقوقي اظهار نظر كردند عاد

 تبعيت مي كنند. 

اصطالح روية قضايي در تداول حقوقدانان به دو معني به كار مي رود؛ يكي معني عام كه پيشتر به آن اشاره 

شد، و يكي معني خاص يعني آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه پيروي از آن در بعضي از موارد براي 

 رويه) و در موارد ديگر براي دادگاه مرجوع اليه (آراء اصراري) الزامي است. تمام دادگاهها (آراء وحدت 

در معني نخست، با اينكه اعتبار هر حكم و رأي مخصوص دعوايي است كه دادگاه آن را فصل كرده است و 

P4Fهيچ دادگاهي نمي تواند براي دادگاههاي ديگر قاعدة حقوقي وضع كند

1
P رد و پيروي از اين قاعده جز در موا

خاص الزامي نيست، با اين همه، در عمل نفوذ معنوي احكام و آراء دادگاههاي عالي تر به اندازه اي است 

 كه ساير دادگاهها خود را از نظر اخالقي موظف به تبعيت از تجربه هاي محاكم ديگر مي بينند. 

وحدت رويه قضايي ولي نسبت به آراء وحدت رويه يعني آرايي كه ديوان عالي كشور به موجب قانون 

P5F2)1328(مصوب 
P  1337از مواد الحاقي به آيين دادرسي كيفري (مصوب  3و يا مادة(P6F3

P  صادر مي كند اين

ي اقتداري همانند قانون براي آراء مذكور فحكم عام و قانوني است. به سخن ديگر، چون قانونگذار از طر

ير از رعايت آن هستند. و از طرف ديگر شناخته است و در حكم قانون به شمار مي آيند عموم مردم ناگز

                                                 
ه و حكم آن را تعيين مي نمايد و نبايد به طـور عمـوم و قاعـده    دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرد«قانون آيين دادرسي مدني:  5به موجب ماده  - 1

 »  كلي حكم بدهد.
هرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رييس ديـوان   -ماده واحده« - 2

ر كه در اين مورد الاقل با حضور سه ربع از روسا و مستشاران ديـوان مزبـور تشـكيل مـي يابـد      عالي كشور يا دادستان كل هيئت عمومي ديوان عالي كشو
 موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايد.  

 »  اين صورت نظر اكثريت هيأت مزبوره براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است.
هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزايي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پـس از اطـالع    -3ماده « - 3

عـي  مكلف است موضوع را در هيئت عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيئت عمومي را در آن باب بخواهد رأي هيئت عمومي در موضـوعاتي كـه قط  
 »شده بي اثر است و از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود.
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چون در اجراي قانون، دادگاهها را در موارد مشابه مكلف به تبعيت كرده است اين آراء مستند احكام 

 دادگاهها قرار مي گيرند. بنابراين، در زمرة مصادر ركن قانون جرم در حقوق كيفري محسوب مي شوند. 

ة قضايي (آراء وحدت رويه) چون تفسير قضايي قانون است در ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه روي

واقع قانون جديد نيست، بلكه در مقام بيان مقصود قانونگذار و معني درست قانون است. اصوالً روية قضايي 

و منتها در  است ردر حقوق كيفري ايجاد قاعدة حقوقي نمي كند. وضع اين گونه قواعد به عهدة قانونگذا

نونگذار عناصر اختصاصي جرم را تعيين و عمل مجرمانه را تعريف نكرده باشد، دادگاهها مي مواردي كه قا

توانند در نهايت اين نقص قانون را مرتفع نمايند. بنابراين، سهم روية قضايي به عنوان منبع حقوق جزا در 

 نظام حقوقي اين كشور فقط در ارتباط با قانون قابل درك است. 

ي توان عاداتي تلقي كرد كه در ميان مردم يا گروهي از مردم به عنوان قاعده اي الزام عرف را م عرف: -2-2

آور به تدريج معمول شده باشد. گاه، در ميان مردم رعايت قاعده اي آنچنان قوت مي گيرد كه تخطي از آن 

نكه پس مغاير توقعات جمعي محسوب مي شود. مبناي اعتبار عرف ضرورتهاي زندگي اجتماعي است، چندا

از چندي به نظر مي رسد همگان بر اين عادت تراضي ضمني كرده اند و خالف آن را جايز نمي دانند. 

اكنون سوال اين است كه آيا عرف و عادت در حقوق جزا شأني دارد؟ براي پاسخ دادن به اين سؤال ذكر 

ادگاههاي دادگستري مكلف د«قانون آيين دادرسي مدني:  3چند نكته مقدمتاً ضروري است. به موجب مادة 

اند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كنند و در صورتي كه قوانين كشوري كامل يا صريح نباشد يا متناقض 

موضوعه و عرف باشد و يا اصالً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد بايد موافق روح و مفاد قوانين 

اين ماده به دادگاهها اجازه داده شده است كه در صورت در » و فصل نمايند. حلو عادت مسلم، قضيه را 

اجمال و تناقض يا سكوت قانون، به روح قانون و عرف و عادت مسلم رجوع كنند. يافتن حكم براي تمام 

اگر دادرس دادگاه به عذر اينكه قوانين «همين قانون:  4مطابق مادة قضات دادگاهها يك تكليف است. زيرا، 
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يا صريح نيست و يا متناقض است و يا اصال قانوني وجود ندارد، از رسيدگي و  موضوعه كشوري كامل

قانون مجازات  597و به موجب مادة » فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

اسالمي (تعزيرات) به انفصال از شغل قضايي و تأديه خسارت وارده محكوم خواهد شد. بنابراين، چنانكه 

م قانونگذار خود به دادگاهها اجازه داده است كه براي تكميل و رفع اجمال قوانين به عرف استناد كنند گفتي

و دعوا را فصل نمايند. علت اصلي تاثير عرف در دادرسي عموماً ناتواني قانون در پيش بيني تمام مسائل 

مشهودتر است. در حقوق  زندگي اجتماعي است. اين ناتواني در انتظام روابط خصوصي افراد بيشتر و

عمومي داخلي نظم حاكم بر روابط شهروندان و دولت عموماً مبتني بر قواعد و اصول صريح و براساس 

قانون مي باشد. بنابراين، دادگاهها در مقام رفع ابهام و اجمال محدودترند. يعني اختيارات دادرسان به ميزاني 

اصل قانون بودن «رف و عادت حكم صادر كنند. زيرا، به اعتبار به استناد عنيست كه بتوانند در موارد مذكور 

در نمي  و اينكه هيچ جرمي بدون قانون وجود ندارد و هيچ مجازاتي بدون قانون به اجرا »جرايم و مجازاتها

آيد چنين مي نمايد كه عرف و عادت به قلمرو حقوق جزا راهي ندارد. از اين رو، دادگاههاي كيفري نمي 

استناد عرف عملي را جرم بدانند و يا مجازاتي را برابر عرف مورد حكم قرار دهند و اگر چنانچه  توانند به

 قانون در مورد فعل خاصي ساكت بود ناچار بايد به برائت متهم حكم دهند. 

انكار كرد. در موارد بسياري دادگاههاي براي با وجود اين، اثر عرف را در حقوق كيفري نيز نمي توان 

قانون نيامده نظير فحشاء،  ه مي شوند ولي تعريفي از آنها درماهيت اعمالي كه مجرمانه شناختتشخيص 

اعمال منافي عفت و غير آنها ناگزير از استناد به عرف مي باشند. مثالهاي ديگري را مي توان براي تأكيد اثر 

 عرف در حقوق جزا شاهد آورد: 

المي تحقق سرقت منوط به اجتماع شروطي است كه در ذيل قانون مجازات اس 198حرز: به استناد مادة  -

سارق به تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده «اين ماده تصريح شده است. يكي از شروط اين است كه 
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ولي قانونگذار حرز را تعريف ننموده است. بدون ترديد معني حرز بر حسب نوع اموال مصاديق » باشد

 گوناگوني پيدا مي كند. 

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقالب (مصوب  8به موجب ماده  منابع فقهي يا فتاواي معتبر: -3-2

قضات دادگاههاي عمومي و انقالب مكلف اند به دعاوي و شكايات و اعالمات موافق ). «1373تير  15

ند و حكم قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران رسيدگي كن

اصل مذكور به قضات اجازه داده است هرگاه حكم دعوا را در قوانين مدون » قضيه مطروحه را صادر نمايند.

نيافتند با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند. منظور از منابع فقهي معتبر 

دلة استنباط احكام و يا منابع اجتهاد و نيز منابع حقوق نزد اماميه كتاب، سنت، اجماع و عقل است كه به ا

اسالمي شهرت دارد. البته مقصود از يافتن حكم در موارد سكوت قانون يعني مواردي كه قانونگذار فعل يا 

اين نيست كه اگر قاضي به استناد منابع  ،ترك فعلي را جرم نشناخته و مجازات براي آن مقرر نكرده است

فتاواي معتبر فعل يا ترك فعلي را جرم شناخت حكم به مجازات متهم صادر كند. زيرا، اصل فقهي معتبر يا 

P7Fسي و ششم قانون اساسي

1
P  قانون مجازات اسالمي مانع از آن است كه قاضي بتواند براي فعل يا  2و ماده

ر منابع ترك فعلي كه در قوانين موضوعه كشور جرم شناخته نشده و براي آن مجازات تعيين نگرديده د

فقهي و يا فتاواي معتبر حكمي بيابد. به ويژه آنكه به داللت اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي الزام 

دادگاههاي كيفري فقط در اين است كه از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع نورزند، نه 

نشده است. در اين قبيل موارد،  تعيين كيفر براي فعل يا ترك فعلي كه در مقررات جزايي جرم محسوب

دادگاههاي كيفري موظف اند به استناد اصل برائت حكم به بي گناهي  متهم صادر نمايند. با اين همه، در 

مواردي كه دادگاههاي كيفري در يافتن ماهيت بعضي از حقايق شرعي و يا فقهي با نقص قانون مواجه اند 

                                                 
 » حكم به مجازات و اجراء آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«اصل سي و ششم:  - 1
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در » ارش«فتاواي معتبر اين نقص را مرتفع سازند. براي مثال، ماهيت  مي توانند با استناد به منابع فقهي و يا

تعيين ميزان آن با كيست؟ در اين  كه قوانين كيفري كشور ما معلوم نيست و در مواردي مشخص نيست

 صورت رجوع به منابع فقهي و يا فتاواي معتبر بي اشكال است. 
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 جرم تعريف : دومفصل 

لف نظم اجتماعي اطالق مي گردد كه اين اعمال بايد در قانون جزا پيش بيني و از ديدكلي جرم به اعمال مخا

 براي آن مجازات يا واكنش اجتماعي تعيين شود. 

هر فعل يا ترك فعل كه در «در مقام تعريف جرم مي گويد:  1370قانون مجازات اسالمي مصوب  2مادة 

مي دهد كه بايد در مورد هر جرم، قانوني قبل از  اين تعريف نشان». قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد

ارتكاب آن تدوين و تصويب شده باشد و مراحل اجراي قانون يعني تصويب، امضاء، ابالغ و انتشار در 

روز از تاريخ انتشار در روزنامة رسمي نيز گذشته باشد. زيرا تنها  15روزنامة رسمي نيز سپري شده باشد و 

 عمل يا ترك عملي را جرم بشناسد و مجازات آن نيز بايد در قانون ذكر شده باشد. قانون است كه مي تواند 

در حقوق جزاي ايران دو نوع واكنش اجتماعي وجود دارد: يكي مجازات و ديگري اقدامات تأميني و 

ت ق. م. ا در مقام تعريف جرم فقط به مجازات اشاره كرده است و از اقداما 2تربيتي. قانونگذار در مادة 

 تأميني و تربيتي بحثي به ميان نياورده است. 

 اول) عناصر تشكيل دهندة جرم: 

عناصر تشكيل دهندة جرم به عناصر خاص (عناصري كه هر يك از جرايم بر حسب نوع دارا مي باشند و 

 عناصر عمومي (عناصري كه در تمام جرايم موجود است) تقسيم مي شود. 

عمومي بحث مي شود و عناصر اختصاصي در حقوق جزاي عناصر عمومي جرايم در حقوق جزاي 

 اختصاصي بحث مي شود. 

 ) عنصر معنوي. 3) عنصر مادي 2) عنصر قانوني 1عناصر عمومي جرايم عبارتند از: 

 ) عنصر قانوني جرم 1

  انونـا در قـده و يـاني كه حكمي بر آن وارد نشـد تا زمـان هر اندازه هم زشت باشـفعل يا ترك فعل انس
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بيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به عبارت ديگر تا زماني كه قانونگذار فعل يا ترك فعل انسان را  پيش

جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند، افعال انسان مباح است. عنصر قانوني شرط الزم است ولي شرط 

يد وجود داشته باشند تا جرم كافي جرم نيست چون عناصر ديگر يعني عنصر مادي و عنصر معنوي هم با

قابل مجازات، محقق شود. بدون وجود يكي از عناصر عمومي (قانوني، مادي و معنوي) جرم محقق نخواهد 

 شد. 

در حقوق جزاي عمومي از عنصر قانوني جرم به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ياد مي شود. البته اصل 

ق عرفي در حقوق جزاي اسالم نمود پيدا كرده است و شواهدي از قانوني بودن جرم و مجازاتها قبل از حقو

قبح عقاب «و قاعدة » و ما كنا معذبين حتي نبعث رسوالً«و آيه » اليكلف اهللا نفساً اال ما اتيها«قبيل آيه 

 رفع عن امتي تسعه اشياء: الخطا و النسيان و ما استكرهوا عليه و ماال«كه مي گويد: » رفع«و حديث » بالبيان

 و همچنين اصل اباحه بيانگر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در اسالم مي باشند. » يعلمون...

سزار بكاريا اولين كسي بود كه اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها را مطرح كرد ولي اين اصل براي اولين 

 بار در اعالمية حقوق بشر فرانسه به صورت مدون ذكر شد. 

هوري اسالمي ايران در اصل يكصد و شصت و نهم اصل قانوني بودن جرم را بيان مي كند قانون اساسي جم

خود اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها را بيان مي نمايد. اصل سي و  2و قانون مجازات اسالمي در مادة 

 ششم قانون اساسي نيز در مقام بيان اصل قانوني بودن مجازاتها و دادرسي مي باشد. 

 اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها عبارتند از: نتايج 

 ) عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري 1

 كه تحت عنوان قلمرو قوانين جزايي از آن بحث مي شود.  ) تفسير مضيق يا محدود قوانين جزايي2
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  قلمرو قوانين جزايي در زمان  -1-1

 الف) عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري 

قوانين كيفري  -2قوانين كيفري ماهوي  -1انين كيفري به دو نوع تقسيم مي شوند: در اين چارچوب قو

 شكلي. 

قوانين كيفري ماهوي آن قوانيني هستند كه جرم، مسؤوليت كيفري و مجازات را ايجاد مي كنند و نظر به 

تربيتي،  وذات و ماهيت مسائل دارند و به طور كلي مسائل راجع به جرم و مجازات و اقدامات تأميني 

كيفيات مشدده و معافيت ها را بررسي مي نمايند. قوانين كيفري شكلي آن قوانيني هستند كه به شرح 

 ئين رسيدگي به جرايم مي پردازد. آ شكيالت قضايي، صالحيت دادگاهها وت

قبل خود اثر اصوالً اثر قانون نسبت به آتيه است كه اين امر را اثر فوري قانون نيز گويند و قانون نسبت به ما

 ندارد. 

قانون مدني صراحتاً ذكر شده است. از اثر فوري قانون به عطف به ماسبق نشدن ياد مي  4اين امر در مادة 

كنند يعني قانون به گذشته بر نمي گردد و به زمان بعد از تصويب اثر دارد. ولي بايد گفت در حقوق جزا 

 ي ماهوي و شكلي فرق دارند. عطف به ماسبق نشدن قوانين، نسبت به قوانين كيفر

 ». اصوالً عطف به ماسبق نمي شوند مگر در موارد استثنايي ناين قواني«در قوانين كيفري ماهوي بايد گفت: 

زماني كه قانونگذار عطف به  -1ق. م. ا ذكر شده اند كه عبارتند از:  11استثنائات: اين استثنائات در مادة 

قوانيني كه اقدامات  -3جديد، تفسير قانوني قبلي باشد. ي كه قانون زمان -2ماسبق شدن را تصريح كند. 

وقتي كه قانون جديد نسبت به قانون قديم ماليم (خفيف) به حال مجرم باشد.  -4تأميني را ايجاد مي كنند. 

 قانون جديد جرم بودن عمل را از بين ببرد.  -5

 ف ـقانون خفي -1سبق مي شوند كه عبارتند از: پس در قوانين كيفري ماهوي سه دسته از قوانين عطف به ما
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 قانون مساعد.  -3قانون جرم زدا  -2به حال مجرم 

قانون خفيف: قانوني است كه از ميزان مجازات كاسته باشد يعني مثالً حداكثر مجازات جرمي را پايين  -

اتي كه حداقل آن پايين تر بياورد ولي حداقل را باال ببرد. اگر حداكثر هر دو مجازات برابر باشد آن مجاز

است مجازات خفيف است. اگر حداقل هر دو مجازات مساوي باشد آن مجازاتي كه حداكثرش پايين تر 

است مجازات خفيف است. اگر حداكثر بيشتر و حداقل آن كمتر از مجازات قبلي باشد اين مجازات شديد 

پيدا مي كند كه مجازات سابق مثالً است نه خفيف. مشكل تشخيص مجازات خفيف از شديد زماني نمود 

ماه حبس يا برعكس. اينكه كدام يك از اين دو مجازات  6ضربه شالق باشد ولي مجازات الحق مثالً  74

قضايي (سابق) در اين مورد چنين اظهار خفيف است نمي توان به راحتي نظر داد. كميسيون شوراي عالي 

ه اي به اخف يا اشد بودن مجازات حبس از شالق و بالعكس در قوانين جزاي اسالمي اشار«نظر كرده است: 

نشده است و بستگي به وضعيت اجتماعي و اخالقي و خانوادگي و شغلي متهم يا مجرم دارد، هر كدام را كه 

 ». مناسب تر به حال خود ديد ممكن است نسبت به او از نوع ديگر اخف تلقي نمود

ترك فعلي را كه قبالً جرم بود ديگر جرم تلقي نكند و آن را مباح  قانون جرم زدا، قانوني است كه فعل يا -

گرداند. اگر حكم قبلي اجرا نشده باشد ديگر اجرا نمي شود اگر در مرحلة اجرا باشد موقوف مي شود و اگر 

 ق. م. ا)  11مادة  2اجرا شده باشد اثر كيفري زايل مي گردد. (بند 

ه قانون قبلي مناسب و ماليم براي متهم يا مجرم باشد. اين قوانين قانون مساعد: قانوني است كه نسبت ب -

 بسيار زيادند. مصاديقي از اين قانون عبارتند از: 

 ) قانوني كه عوامل موجهة جديدي پيش بيني كنند. 1

 ) قانوين كه عذرهاي معاف كننده يا تخفيف دهنده يا كيفيات مخففه را ايجاد نمايد. 2
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ود بايد مراحلي را طي نمايد تا معني قانوني به خود بگيرد اين مراحل به ترتيب وقتي قانوني وضع مي ش

 عبارتند از: 

) مرحلة تصويب در مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت نظام (البته قانونگذاري مجمع تشخيص مصلحت 1

 نظام محل تأمل است). 

 ) مرحلة امضا توسط رئيس جمهور. 2

 ) مرحلة ابالغ.  3

 در روزنامة رسمي.  ) مرحلة انتشار4

همه عالم به قانون هستند و جهل به قانون  ،روز پس از انتشار در روزنامة رسمي 15فرض بر اين است كه 

از كسي پذيرفته نخواهد بود. ولي ممكن است در خود قانون مصوب به زمان اعتبار قانون اشاره شده باشد 

روز پس از انتشار مفهومي ندارد  15در اينجا ديگر » استاز تاريخ تصويب، اين قانون معتبر «مثالً گفته باشد 

 ». 1382مثل قانون چك اصالحي «

تعيين تاريخ وقوع جرم نيز اهميت فوق العاده اي دارد و اين اهميت از اين جهت است كه بدانيم چه قانوني 

وقوع، جرايم به  بر اين جرم حاكم است. چون جرايم تابع قوانين زمان وقوع هستند. از جهت تعيين تاريخ

 سه دسته تقسيم شده اند: 

ي): يعني جرايمي كه در يك لحظه از زمان اتفاق مي افتند و استمرار زماني الزم ندارند. نجرايم فوري (آ -1

مثل: قتل، تخريب، سرقت، خيانت در امانت و... اين جرايم تابع قانون زمان وقوع هستند و اگر بعد از وقوع 

 ه شديد باشد اين قانون به جرم آني سابق عطف نمي شود. جرم قانون وضع شود ك

جرايم مستمر: جرايمي كه در طول زمان ادامه دارند و قصد مجرمانه در آنها همواره تكرار مي شود؛  -2

ممكن است اين استمرار ناشي از طبيعت عمل باشد. كه در اين صورت جرم مستمر دائم ناميده مي شود مثل 



 اصول و مباني حقوق جزا و كاربرد آن در نظارت و بازرسي

  

21 

ق. م. ا) در  690شي در ملك متعلق به غير يا ممانعت از حق و مزاحمت در ملك (مادة ديواركشي و يا نهرك

مثل جرايم آني عناصر تشكيل دهندة جرم در يك زمان معلوم و يكباره فراهم مي آيد و جرايم مستمر دائم 

ع هستند اگر چه آثار آنها در طول زمان ادامه دارد اين جرايم جرم آني به شمار رفته و تابع قانون زمان وقو

آثار آنها در زمان حكومت قانون الحق هم ادامه داشته باشد. در مقابل جرايم مستمر دائم، جرايم مستمر 

پياپي قرار دارند كه جرم مستمر به معني خاص هم هستند كه در اين جرايم قصد مجرمانه هر لحظه تجديد 

تجديد حيات مي كند مثل ترك اتفاق،  مي شود يا به عبارت ديگر در هر لحظه جرم با تمام عناصرش

استفادة علني و بدون مجوز از لباسهاي رسمي نظامي، اخفاء مال مسروقه و... اين جرايم (جرايم مستمر 

مستمر پياپي) مشمول مقررات قانون الحق قرار مي گيرند هر چند قانون الحق شديد باشد. در برخي جرايم 

ق. م. ا قانونگذار مدت زمان خاصي را شرط مداومت قرار  585و  583مثل توقيف غير قانوني موضوع مواد 

روزه را ذكر كرده است و گفته كه اگر مدت توقيف غيرقانوني  5داده است. مثالً در مواد مذكور مدت زمان 

شديد كرده تروز تجاور كند مجازات مرتكب تشديد مي شود حال اگر قانون جديد اين مجازات را  5از 

 عمل مشمول مجازات شديد جديد قرار گيرد.وز از تاريخ قانون جديد احتساب شود تا ر 5باشد بايد 

جرايم به عادت: جرم به عادت جرمي است كه با يك بار ارتكاب يافتن قابل مجازات تلقي نمي شود  -3

م را بار جر 2بار) منظور از تكرار در اينجا يعني حداقل  2بلكه تحقق آن منوط به تكرار آن است (حداقل 

ق. م. ا معاملة مال مسروقه، تكدي و كالشي و... از جرايم  48انجام داده باشد، است نه تكرار موضوع مادة 

به عادت هستند. اگر در خصوص مجازات جرم به عادت، قانون جديدي وضع شود كه مجازاتش شديد 

ون جديد هر چند شديد اگر ارتكاب براي بار دوم جرم به عادت در داخل قانون جديد باشد، قان .باشد

است، بر آن جرم حكم فرما خواهد بود ولي عده اي هم مي گويند بايد هر دو دفعة جرم به عادت در داخل 

 قانون جديد صورت بگيرد تا مشمول قانون جديد باشد. 
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اين قوانين اصوالً عطف به «عطف به ماسبق نشدن در قوانين شكلي: در مورد قوانين شكلي بايد گفت: 

 ».ق مي شوند مگر در موارد استثناييماسب

  :ب) تفسير مضيق يا محدود قوانين جزايي

در اين قسمت هم بايد گفت: تفسير مضيق يا محدود قوانين جزايي شامل قوانين جزايي ماهوي مي شود لذا 

در قوانين جزايي شكلي تفسير موسع جاري است؛ در قوانين جزائي ماهوي تفسير موسع با اصل قانوني 

دن جرائم و مجازاتها منافات دارد. ولي با اين حال قوانين جزايي ماهوي ارفاق آميز را مي توان تفسير بو

موسع نمود مثالً قانون ماهوي كه شرايط و علل موجهه جديدي را پيش بيني كند تا حدي كه متن قانون 

معني الفاظ قانون و عباراتي اجازه دهد به نفع متهم قابل تفسير است. منظور از تفسير قانون آشكار كردن 

است كه در ظاهر مبهم و مجمل مي نمايد. قاضي بايد بر طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد اگر در 

خصوص مورد قانوني نباشد يا مبهم و مجمل يا ناقص باشد با رجوع به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر 

ق. آ. د. ك) و اگر قانوني نباشد بايد به  214ساسي و مادة قانون ا 167بايد حكم الزم را صادر نمايد. (اصل 

 قانون اساسي عمل نمود.  167اصل 

 نتايج تفسير مضيق قوانين جزايي عبارت است از: 

الف) تبرئه در حال شك: اصل برائت در حال شك در غالب قانونگذاري ها پذيرفته شده است وقتي قانون 

كه قاضي نمي تواند انديشه قانونگذار را درك كند و عمل ارتكابي را  جزا مجمل است يا ابهام دارد به نحوي

 با آن مطابقت دهد بايد متهم را تبرئه كرد. 

ب) منع دليل تراشي به وسيله قياس: قياس يعني گسترش اجراي قانون صريح به مواردي كه در قوانين 

 ته باشد. جزايي پيش بيني شده است در صورتي كه شباهتي بين دو عمل وجود داش
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 قلمرو قوانين جزايي در مكان  -2-1

جزايي در زمان تحت عنوان عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي مورد بررسي قرار گرفت. در قلمرو قوانين 

 اين قسمت به قلمرو قوانين جزايي در مكان مي پردازيم: 

 تعيين محدودة اجراي قوانين جزايي تابع اصول زير است. 

  :جزايي ي بودن قوانين) اصل سرزمينالف

قوانين جزايي، قوانين درون مرزي هستند و نسبت به كلية ساكنين كشور اعم از اتباع داخلي يا خارجي قابل 

قانون مدني نيز با اين  5قانون مجازات اسالمي بيانگر اين اصل مي باشد. همچنين مادة  3اجرا است. مادة 

 اصل هماهنگي دارد. 

ان مرتكب جرم شود و از ايران فرار كند، در اين صورت اگر به كشور خود فرار كند اگر تيغة خارجي در اير

چون هيچ كشوري تبعة خود را مسترد نمي كند لذا استرداد ممكن نخواهد بود و بهتر است در صورتي كه 

 جرم جنبة حق اللهي ندارد رسيدگي و غياباً حكم صادر شود و اگر جرم جنبة حق اللهي دارد و رسيدگي

غيابي ممكن نباشد بايد پرونده مفتوح بماند. ولي اگر مرتكب به كشوري غير از كشور متبوع خود فرار كند 

مي توان از طريق مقررات استرداد مجرمين او را مسترد نموده و محاكمه كرد. اگر با آن كشور قرار داد 

ادر شود يا پرونده تا دستگيري استرداد نداشته باشيم بايد در صورت امكان رسيدگي غيابي، حكم غيابي ص

 وي مفتوح بماند. 

قانون مجازات اسالمي نيز در اين مورد حائز اهميت است، بدين صورت كه اگر قسمتي از جرم در  4ماده 

ايران واقع و نتيجة آن در خارج از ايران حاصل شود يا برعكس، در حكم جرم واقع شده در ايران محسوب 

زرگان تيراندازي مي كند و در خاك تركيه فردي را مي كشد اين جرم براساس است. مثالً شخصي در مرز با

 قانون ايران رسيدگي مي شود و در حكم جرم واقع شده در ايران مي باشد. 
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بر اصل سرزميني بودن قوانين كيفري تنها يك استثناء وارد است و آن مصونيت سياسي است. براساس 

را، كارداران و مأموران كنسولي سفارتخانه) رؤساي مأموريت، كنوانسيون وين نمايندگان سياسي (سف

كارمندان ديپلماتيك مأموريت و اعضاي خانوادة آن ها و كارمندان اداري و فني مأموريت و اعضاي خانوادة 

قانون الحاق  36تا  28آنها و خدمه در محدودة وظيفة خود از مصونيت سياسي برخوردار هستند. (مواد 

كنوانسيون وين) مصونيت سياسي به معني اين نيست كه افراد فوق در صورت ارتكاب جرم  دولت ايران به

قابل تعقيب و محاكمه نيستند قابل تعقيب نيستند بلكه به معني اين است كه افراد فوق در كشور پذيرنده 

امنيت  ولي در كشور خودشان (كشور فرستنده) محاكمه و مجازات خواهند شد. فلسفة اين مصونيت تأمين

 آنها و انجام وظايف مأموريتي بدون دغدغة خاطر است. 

  :اصل شخصي بودن قوانين جزايي )ب

هر ايراني كه در خارج «قانون مجازات اسالمي نمود پيدا كرده است. بدين صورت كه  7اين اصل در مادة 

ايران مجازات  ايران مرتكب جرمي مي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسالمي

 اين اصل مكمل اصل سرزميني بودن قوانين جزايي است. ». خواهد شد

در اين مورد مشكل زماني پيش مي آيد كه يك فرد ايراني در خارج مرتكب جرمي مي شود و در كشور 

مي ق. م. ا  7محل ارتكاب جرم محاكمه و مجازات شود و بعداً به ايران برگردد. عده اي با استناد به مادة 

و مجازات شود. عده اي ديگر گويند اين شخص به خاطر جرم ارتكابي مجدداً بايد در ايران محاكمه 

بين المللي و انصاف ايجاب مي كند كه اين شخص را مجدداً محاكمه و مجازات نكنيم.  تاكترمعتقدند، 

حدود و قصاص و ديات) و بهترين جوابي كه به اين مشكل مي توان ارائه داد اينست كه ما بايد بين جرايم (

تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده تفكيك قائل شويم. اگر شخص مرتكب جرم حدي يا مستوجب قصاص يا 

ديه شده باشد به لحاظ اينكه اين جرايم وضعيف خاص شرعي دارند بايد براساس اين قوانين او را محاكمه 
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ه باشد. ولي در مورد جرايم مستوجب و مجازات كنيم هر چند در كشور خارجي محاكمه و مجازات شد

تعزير و مجازات بازدارنده براساس اصل معاملة متقابل اقدام نمائيم. بدين صورت كه ببينيم آن كشور در 

خصوص اقدام كشور ما چه عكس العملي نشان مي دهد يعني اگر تبعة آن كشور در كشور ما مرتكب جرم 

كنيم آنها از مجازات مضاعف صرفنظر مي كنند يا نه؟ اگر  اينچنيني بشود و ما او را محاكمه و مجازات

 صرفنظر كردند و به اقدام كشور ما احترام گذاشتند ما هم مثل آنها عمل نمائيم. 

 زوال عنصر قانوني (علل موجهة جرم)  -3-1

است گاهي علل عيني و گاهي هم » مسؤوليت كيفري«يكي از مسائل كليدي حقوق جزا بحث راجع به 

اين مسؤوليت را تحت تأثير قرار مي دهند. ما علل عيني را در اينجا بحث مي كنيم و علل شخصي شخصي 

را كه به علل رافع مسؤوليت كيفري معروف هستند بعدا بحث خواهيم كرد. در حقوق جزا از اين دو عنوان 

 (علل عيني و علل شخصي عدم مسؤوليت) به علل تبرئه كننده ياد مي كنند. 

ا واقعي يا موضوعي رفع مسؤوليت را علل موجهة جرم گويند و اين نامگذاري بدين جهت است علل عيني ي

كه در اين حالت رفع مسؤوليت در خود مجرم نيست بلكه در نظر قانونگذار است. يعني قانونگذار عملي را 

 كه جرم دانسته در اين شرايط جرم تلقي نمي كند. 

د و رفتار مجرمانه را مباح مي گردانند. به طور كلي براي مجازات علل موجهة جرم در جرم تأثير مي گذارن

 ) مجازات. 3) مسؤوليت 2) جرم 1مجرم ما بايد سه مقوله را در نظر بگيريم كه عبارتند از: 

ما بايد اثر علل موجهة جرم، علل رافع مسؤوليت كيفري و معاذير معاف كننده را بر روي سه مقولة فوق 

موجهة جرم چنانچه از اسمشان پيداست در خود جرم تأثير مي گذارند يعني جرم را بررسي نمائيم. علل 

زايل مي نمايند وقتي كه جرم از بين رفت ديگر بحثي از مقوله هاي ديگر يعني مسؤوليت و مجازات به ميان 

ري كه از نمي آيد. ولي علل رافع مسؤوليت كيفري كه بعداً مفصالً راجع به اين، بحث خواهيم كرد، همانطو
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اسمش پيدا است در مسؤوليت تأثير مي گذارند و مسؤوليت كيفري را از بين مي برند (مسؤوليت مدني در 

) يعني 1اين مورد زايل نمي شود). همانطوري كه مالحظه مي شود علل رافع مسؤوليت از مقولة شمارة (

ذارد و آن را از بين مي برد پس ) يعني مسؤوليت كيفري تأثير مي گ2جرم رد مي شود و در مقولة شمارة (

در اين مورد جرم محقق شده است ولي مجرم، در شرايطي است كه نمي توان جرم را به حساب او گذاشت 

از  ولي در علل موجهه جرم، جرم محقق نمي شد. در علل رافع مسؤوليت كيفري حاال كه مسؤوليت كيفري

ازات به ميان نمي آيد. يك تأسيس حقوقي ديگر داريم ) يعني مج3بين مي رود ديگر بحثي از مقولة شماره (

) يعني مجازات تأثير مي گذارد و مجرم را از 3اين معاذير در مقولة شماره (» معاذير معاف كننده« مبه نا

) يعني جرم و 2) و (1مجازات اصلي معاف مي نمايند و اين بدان معني است كه مقوله هاي شمارة (

(نه تبعي و تكميلي) معاف نا به شرايطي قانونگذار مجرم را از مجازات اصلي مسؤوليت وجود دارند ولي ب

 مي نمايد. در اين مورد هم بعداً بحث خواهيم كرد. 

 علل موجهة جرم چهار تا هستند (دفاع مشروع، امر قانون و امر آمر قانوني، ضرورت و رضايت) 

جرم، كودكي، مستي، اشتباه  جهل به حكم در  علل رافع مسؤوليت كيفري عبارتند از (جنون در حال ارتكاب

 مواردي و جهل به موضوع، اجبار و اكراه و اضطرار) بعداً توضيح داده خواهد شد. 

 علل موجهة جرم علل عيني يا واقعي ولي علل رافع مسؤوليت كيفري علل شخصي عدم مسؤوليت هستند. 

ين مي برند ولي علل رافع مسؤوليت كيفري علل موجهة هم مسؤوليت كيفري و هم مسؤوليت مدني را از ب

 فقط مسؤوليت كيفري را از بين مي برند و مسؤوليت مدني پابرجا است. 

 معاذير قانوني معافيت از مجازات موجب زوال عنوان مجرمانه نمي گردد. 

  :انواع علل موجهة جرم

 :دفاع مشروع) الف

 ن شده است و در اين ماده قانونگذار ارتكاب اعمالي قانون مجازات اسالمي بيا 62و  61اين تأسيس در مادة 
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را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است، در مقام دفاع، جرم نمي شناسد و مسؤوليت كيفري 

به بعد ق. م. ا نيز مواردي را بيان مي  627و مسؤوليت مدني دفاع كننده را منتفي دانسته است. به عالوه مواد 

قدان جميع شرايط الزم براي تحقق دفاع مشروع، با احراز ساير شرايط، عمل در حكم دفاع كنند كه عليرغم ف

  و براي آن شرايطي ذكر كرده است كه عبارتند از:  مشروع تلقي مي شود

دفاع يا تجاوز و خطر متناسب باشد . براي مثال مدافع حق ندارد براي راندن ضرباتي كه به قصد صدمه ) 1

به قتل متجاوز دست بزند . اصوالً دفاع نامتناسب دفاعي است كه از حد ضرورت فراتر جزئي متوجه اوست 

رود . دفاع متناسب آن دفاعي است كه معترض را از ادامه تعرض بازدارد. پس منظور از دفاع متناسب مقابله 

 به مثل نيست . 

جرم خطر را دفع نمايد ولي  دفاع بايد ضرورت داشته باشد هرگاه مدافع بتواند به طريقي جز ارتكاب) 2

با آوردن عبارت ق.م  627عليه متجاوز به جرم متوسل شود، دفاع او مشروع نخواهد بود . بند ج ماده 

اين امر را مورد تاكيد قرارداده » توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد«

شته باشد ولي فرار نكند و به دفاع متوسل شود، باز دفاع او است ،ولي بايد گفت اگر مدافع امكان فرار دا

 موجه است چون دفاع حق است و قانونگذار هيچ وقت تكليف به فرار نكرده است . 

  :امر قانون و امر آمر قانونيب) 

 قانون مجازات اسالمي 56امر قانون با امر آمر قانوني متفاوت است . حكم هر كدام از اين موارد در ماده 

 مي توان گفت امر قانون از طريق آمر قانوني به مرحله اجرا در مي آيد. ذكر شده است . به طور 

 اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب «ق.م.  56به موجب ماده 

 نمي شود:

 ) در صورتيكه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خالف شرع هم نباشد . 1
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 ») در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم الزم باشد.2

عمل مامور زماني به حكم قانون موجه مي گردد كه حكم قانون راساً متوجه آن مامور باشد و اال هرگاه 

حكم قانون راساً تكليفي براي ماموران تعيين نكند و اداي تكليف مستلزم امر مافوق باشد، ارتكاب عمل 

يچ وجه مشروع تلقي نمي شود مگر آنكه به دستور مقام مافوق قانوني اقدام نموده باشد. مجرمانه به ه

هنگامي كه اعمال مذكور بوسيله  ماموري ارتكاب يافته كه مستقيماً مخاطب حكم قانون قرار  گرفته و به 

مي رود. اجازه عمل به شمار تحصيل امر مقام قانوني نياز نداشته است، حكم قانون به تنهايي سبب اباحه 

ق.م. منشاء  59ماده  1قانون نيز در راستاي حكم قانون قرار گرفته است  و همان آثار را دارد مثل مورد بند 

ق.م. عرف است به موجب اين ماده اولياء و سرپرستان اطفال نافرمايان مي توانند آنان را در  59اجازه ماده 

(پدر و مادر) و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين را حدود متعارف تنبيه نمايند . اين ماده والدين 

شامل مي شود آن هم در صورتي كه اقدامات آنها به منظور تاديب و حفاظت و در حد متعارف باشد. اين 

اين ماده شامل اقدامات معلم ماده شامل اقدامات آنها به منظور تأديب و حفاظت و در حد متعارف باشد . 

ه دانش آموز نمي شود . همچنين نامادري و ناپدري نيز از شمول اين ماده خارج هستند زيرا مبني بر تنبي

اولياء قانوني شامل پدر، جد پدري و وصي منصوب از طرف يكي از آنها و قيم مي شود. منظور از سرپرست 

 همان قيم است. 

نمود پيدا مي كند و نيز  اقدامات پزشكان و جراحان به قصد درمان بيماران كه به صورت ضرب و جرح

ضربات و جراحات ناشي از عمليات ورزشي نيز در راستاي حكم قانون قرار دارند . منتهي رضايت مجني 

 عليه در اين قبيل موارد شرط اباحة عمل است . 

ذكري از حكم قانون به عمل نياورده است ولي در موارد ديگر صراحتاً به  56ماده  1قانونگذار در بند 

ق. م. در  648ين يا مراجع ذيصالح اجازه انجام اعمالي را در شرايط عادي جرم است داده است. ماده مامور
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نقص قانون مهم را براي اجراي قانون  56ماده  2باب افشاء اسرار از اين موارد مي باشد. قانونگذار در بند 

ن قانون اهم و قانون مهم مي توان جرم تلقي نكره است . در مقام تمايز بياهم مجاز شمرده و چنين عملي را 

مهمتر و داراي ارزش زيادتر از قانون مهم است مثالً در تصادف رانندگي شخصي براي  ،گفت قانون اهم

قانون مهم  ضنجات مصدومان اقدام به تخريب شيشه اتومبيل مي نمايد چون حفظ جان افراد اهم است، نق

 يعني تخريب جرم تلقي نمي شود. 

است . اين مورد اختصاص به كارمندان و ماموران دولتي دارد » امر آمر قانوني«ق.م.  56ماده بحث ديگر در 

 96(ماده به طوري كه عالوه بر قانون بايد مقام صالحيت دار نيز موجود باشد . تا عمل موجه تلقي گردد. 

سبت به زوجه پدر پس اين ماده نمي تواند مقامات غير رسمي مثل شوهر نقانون مديريت خدمات كشوري). 

نسبت به فرزند و يا كارفرما نسبت به كارگر و معلم نسبت به دانش آموز را شامل شود. بلكه بين آمر و 

مأمور سلسله مراتب اداري وجود داشته باشد و آمر هم قانوني (صالحيت دار) باشد و امر آمر هم خالف 

قانون باشد اجراي دستور خالف قانون آمر،  نباشد. در صورتي كه امر آمر قانوني مخالف   (قانون ) شرع

 95و قانون استخدام كشوري  54واجد آثار و عواقبي براي مامور خواهد بود. مگر اينكه مامور مطابق ماده 

خالف قانون بودن امر را كتباً اعالم نمايد و اگر آمر اصرار ورزيد آن دستور قانون مديريت خدمات كشوري 

ق.م. مي باشد. كه بر اساس اين ماده  57جع به غير قانوني بودن امر آمر مشمول ماده را انجام دهد . مسائل را

آمر و مامور مطابق قانون مجازات خواهند شد مگر اينكه مامور به تصور اينكه امر قانوني است اقدام نموده 

مشروعيت فعل باشد كه در اين صورت فقط ديه و ضمان مالي بر عهده اوست . امر آمر قانوني زماني سبب 

 مامور مي گردد كه واجد شرايط زير باشد:

) شرايط شكلي قانوني امر 3) مامور و آمر در سلسله مراتب اداري قرار گرفته باشند. 2) آمر قانوني باشد. 1

 آمر، رعايت شده باشد. 
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لذا ق. م. محسوب نمي گردد  57مدير عامل شركت به عنوان كارفرما از مقامات رسمي مذكور در ماده 

كارگر چنانچه عامالً و عامداً چنين كاري را انجام دهد قابل مجازات است و جبران خسارت با اوست اما در 

 غير اينصورت مجازات و جبران خسارت با كارفرماست . 

 ) ضرورت ج

ق. م. ا.  55اوتي ديده نمي شود و هر دو مشمول ماده در قانون مجازات اسالمي بين ضرورت و اضطرار تف

باشند حال آنكه اين دو تاسيس حقوقي و اضطرار از نظر اصولي و ماهوي با هم فرق دارند. ضرورت از مي 

مي برد ولي اضطرار از علل رفع مسئوليت كيفري است . يعني علل موجهه جرم است. يعني جرم را از بين 

از سوي ديگر رفته جرم است ولي به لحاظ اضطرار مسئوليت كيفري از بين رفته است. عمل انجام گ

ضرورت منشاء بيروني دارد و از عوامل بيروني مانند آتش سوزي ، سيل و طوفان و ... ناشي مي شود ولي 

گرسنگي و ... اين حالت را بوجود مي آورد . ضرورت هر چند از علل  مثلاضطرار منشاء دروني دارد 

قانون و آمر قانوني و رضايت) از موجهه جرم است ولي نسبت به ساير علل موجهه جرم (دفاع مشروع، امر 

يك استثناء برخوردار است و آن هم اين است كه بر خالف ساير علل موجهه جرم كه از روي ضرورت 

مرتكب جرم شده بايد ضرر و زيان خسارت ديده را جبران نمايد . اين حالت باعث شده كه بين آثار مترتب 

ق.م.ا. هم شامل  55مين دليل است كه مي گوييم ماده بر ضرورت و اضطرار فرقي وجود نداشته باشد. به ه

 ضرورت و هم شامل حالت اضطرار مي شود. 

حالت ضرورت زماني ايجاد مي شود كه شخص هنگام بروز خطر شديد مثل آتش سوزي و سيل و ... به 

منظور حفظ جان يا مال يا ديگري مرتكب جرم شود در اين صورت در صورت تحقق تمام شرايط زير 

قابل تعقيب و « قانونگذار از واژة  61تكب مجازات نخواهد شد. (دقت شود كه در باب دفاع مشروع ماده مر
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شرايط تحقق حالت » مجازات نخواهد شد« است ولي در اينجا از واژة استفاده كرده » مجازات نخواهد بود

 ضرورت عبارتند از : 

 را عمداايجاد نكرده باشد.) مرتكب خودش خطر 1

 ارتكابي با خطر موجود متناسب باشد.) عمل 2

 ) رفع آن خطر ضرورت داشته باشد. 3

 ) رضايتد

است و رضايت پس از وقوع جرم تحت » رضايت قبل از ارتكاب جرم«رضايت مورد نظر در اين بحث 

مطرح مي شود. رضايت اصوالً از علل موجهة جرم نيست مگر در موارد استثنايي. اين » اعالم گذشت«عنوان 

 ثناء دو صورت دارد: است

) تأثير رضايت مجني عليه در ماهيت جرم كه در اينجا رضايت يكي از عناصر تشكيل دهندة جرم را زايل 1

مي سازد و در اين حالت جرم علي االصول محقق نمي شود. مثالً عدم رضايت صاحب مال از شرايط 

سارق بدهد ديگر جرم سرقت محقق  اساسي تحقق سرقت است و اگر مالباخته با رضايت خود، مال را به

 نمي شود چون عدم رضايت مالباخته از عناصر تشكيل دهندة جرم سرقت است. 

گاهي رضايت مجني عليه شرط اباحة عمل است در اينجا عناصر جرم زايل نمي شود بلكه رضايت سبب ) 2

مل را توجيه مي كند و رفع تقصير و معافيت از مجازات مي شود و در واقع اذن قانون در اين موارد ع

 رضايت شرط ضمني قانون مي باشد مانند عمل جراحي پزشكان و اجراي ورزشهاي خشن. 

  :) عنصر مادي جرم2

هر جرمي الزاماً داراي يك عنصر مادي است و اين همان مظهر خارجي اراده است. يا به عبارت ديگر بروز 

مي شود. عنصر مادي جرايم به دو صورت نمود پيدا عوارض بيروني ارادة ارتكاب جرم، عنصر مادي ناميده 
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) رفتار مجرمانة منفي 2) رفتار مجرمانة مثبت (فعل) 1مي كند: رفتاري كه اين مورد خود سه نوع است: 

رمانة مثبت ناشي از رفتار مجرمانة منفي (فعل ناشي از ترك فعل) نوع ديگر حالت ج) فعل م3(ترك فعل) 

 نام دارد. 

  : فعل -

يعني انجام عملياتي از طرف مجرم، البته در جرايم با عنصر مادي است. فعل » فعل«مادي غالب جرايم عنصر 

فعل، نظر قانونگذار به شيوة انجام عمل معطوف نيست بلكه نتيجة آن عمل مورد توجه است. قتل، سرقت، 

يوة عمل نيز مورد توجه افترا، زنا و... عنصر مادي به صورت فعل را دارا هستند. ولي در برخي مواقع، ش

قانونگذار مي باشد مثل توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال غير از اين طريق كه كالهبرداري ناميده مي 

شود. انجام آن اعمالي جرم و قابل مجازات است كه قانونگذار انجام آن اعمال را نهي كرده باشد. فعل 

 ز پيدا كند. اري و نوشتاري بروتممكن است به صورت رفتاري، گف

  :ترك فعل -

است. ترك فعل يعني عدم انجام تكليف قانوني. امتناع » ترك فعل«عنصر مادي برخي جرايم به صورت 

، خودداري اشخاص از كمك به مصدومين و رفع )ق. م. ا 597مقامات قضايي از انجام وظايف قانوني (مادة 

ق. م. ا) امتناع از استرداد طفل  642(مادة . خودداري از پرداخت نفقه 15/3/54رات جاني مصوب طمخا

ق. م. ا) امتناع مادر از شير دادن طفل به قصد سلب حيات از وي. عدم ثبت وقايع  632سپرده شده (مادة 

 والدت و فوت و... از جرايمي هستند كه عنصر مادي آنها ترك فعل است. 

 :فعل ناشي از ترك فعل -

است. مثل موردي كه نابينايي در شرف » فعل ناشي از ترك فعل«م، مادي رفتاري جراييكي ديگر از عناصر

افتادن به چاه است. شخصي كه ناظر افتادن نابينا به چاه است هيچ اقدامي براي نجات آن نابينا و جلوگيري 
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از سقوط وي در چاه انجام نمي دهد. آيا اين شخص را مي توان مجازات كرد؟ آنچه مسلم است اين است 

مي توان نتيجة مجرمانه را به حساب تارك فعل گذاشت كه قانونگذار مخاطب را به انجام دادن كه زماني 

فعلي تكليف كرده باشد. البته مثالهايي كه در كتب حقوق جزا ذكر شده بيشتر با ترك فعل تطابق دارد تا فعل 

اينطور » شي از ترك فعلفعل نا«ناشي از ترك فعل مثل همين مثال فوق. به نظر مي رسد بهترين مثال براي 

باشد كه راننده اي از معيوب بودن ترمز اتومبيل خود اطالع دارد ولي اقدام به تعمير ترمز اتومبيل نمي نمايد 

و عليرغم معيوب بودن ترمز با بي احتياطي رانندگي مي كند در وسط راه به عابري مي رسد هر چقدر ترمز 

مل نكرده و در نتيجة تصادف، به عابر صدمه وارد يا فوت مي مي زند ترمز ماشين به خاطر معيوب بودن ع

 شود. 

 :حالت -

ق. م. ا) چون  712نام دارد. مثل اعتياد به مواد مخدر، ولگردي (مادة » حالت«دومين نوع عنصر مادي جرايم 

و » داشتن«اين حالتها زمينة حالت خطرناكي مجرم را فراهم مي سازد. البته در كتب حقوق جزايي 

هم از عناصر مادي جرايم تلقي شده اند به اين اعتبار كه قانونگذار داشتن و نگهداري بعضي از » گهدارين«

اشياء را جرم و قابل مجازات مي داند مثل نگهداري اشياء مخالف عفت و اخالق عمومي اگر براي تجارت 

شديد مجازات حمل سالح و قانون ت 2نگهداري اسلحة غيرمجاز (مادة ق. م. ا)  640و توزيع باشد (مادة 

هيأت  13/2/1361-5قاچاقچيان مسلح) نگهداري بدون مجوز اجناس دخانيه (رأي وحدت روية شمارة 

) 1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  5عمومي ديوان عالي كشور) نگهداري مواد افيوني (مادة 

 ). 1367قانون مبارزه با مواد مخدر  3نگهداري بذر يا گرز خشخاش (مادة 

  :) شروع به جرم1-2

 ت سر مي گذارد تا جرم تام و قابل مجازات را به اتمام ـه را پشـرحلـار مـمجرم در مسير فعل مجرمانه چه
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) جرم 4) شروع به اجرا 3) تهية مقدمات 2) تجسم رواني (قصد مجرمانه) 1رساند. اين مراحل عبارتند از: 

 تام. 

قداماتي كه فقط مقدمة جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و ا

نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست. پس تجسم رواني يا قصد مجرمانه 

 قابل مجازات نيست. 

توجه  تهيه مقدمات اصوالً قابل مجازات نيست مگر در موارد منصوص قانوني. در مورد شروع به جرم هم با

ق. م. ا و تبصره هاي آن و ساير مواد قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) بايد گفت شروع به جرم  41به مادة 

 اصوالً قابل مجازات نيست مگر در موارد منصوص. 

رفتاري كه به منظور عملي نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لكن به «در تعريف شروع به جرم گفته اند: 

شروع به جرم مستلزم  »ا ارادي به تحصيل نتيجة مورد نظر منتهي نگرديده است.جهت مانع خارجي ي

ارتكاب فعل مادي است پس شروع به جرم در جرايمي كه عنصر مادي آنها ترك فعل است محقق نيست. 

هر كس قصد ارتكاب جرمي «ق. م. ا  41شروع به جرم در جرايم عمدي متصور است و از قسمت اول مادة 

 نيز اين برداشت حاصل مي شود. » كند و...

 شروع به جرم زماني محقق مي شود كه مرتكب، اجراي عمليات مادي جرم را آغاز كرده باشد. 

خريداري طناب ذاتاً عملي مجاز و مباح مي باشد لذا در صورت عدم وقوع جرم مزبور از آنجا كه ارتكاب 

 هد بود. عمل تا اين ميزان مباح بوده فرد قابل تعقيب كيفري نخوا

ق. م. ا براي تحقق  41صرف قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي را نمي توان شروع به جرم دانست. در مادة 

كيفيات مخففه شروع به جرم قانونگذار انصراف غيرارادي را شرط ندانسته است بلكه انصراف ارادي را از 

ماده فوق  2شده جرم باشد و از تبصره قانوني يا اجباري دانسته است آن هم در صورتي كه اقدامات انجام 
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مانع تحقق شروع به جرم نيست و اگر اقدامات انجام گرفته جرم باشد » انصراف ارادي«استنباط مي شود كه 

 قاضي مكلف است مجازات وي را تخفيف دهد. 

رفته  تباني براي ارتكاب به طور كلي زماني جرم محسوب مي شود كه مرتكب از مرحله شروع به جرم فراتر

ق. م. ا) لكن مقنن به خاطر حساسيت موضوع  611و مقدمات اجرايي را هم تدارك ديده باشد (ر.ك ماده 

در جرايم بر ضد امنيت داخلي و خارجي كشور از اين كليت پا را فراتر نهاده است و مقرر داشته هرگاه دو 

ي و خارجي كشور مرتكب شوند يا نفر يا بيشتر اجتماع  تباني نمايند كه جرايمي را بر ضد امنيت داخل

وسايل ارتكاب آن را فراهم آورند مستحق مجازات مي باشند خواه وارد مرحله اجرايي شده باشند يا خير. 

 ق. م. ا)  610(ر.ك ماده 

شخصي ديگري را با اسلحه تهديد به قتل مي كند و بدين وسيله چكي از وي وصول مي نمايد، ولي وجه 

 . اقدام او جرم تام است. چك را دريافت نمي كند

جرم عقيم وقتي است كه مجرم به واسطه عدم مهارت يا بي فكري خود يا يك علت اتفاقي غيرقابل پيش 

بيني نتيجه اي از عمل خويش نمي گيرد و در اين مورد، مقتضياتي كه به وجود آمده اند، مستقل از اراده 

تيراندازي نمي تواند مجني عليه خود را به لحاظ فاعل هستند مثالً فردي كه با وجود تهيه مقدمات و 

اشتباهات در ديد و عدم مهارت در تيراندازي بكشد، عملي انجام داده است كه اصطالحاً به آن جرم عقيم 

 مي گويند. 

برخي از جرايم هستند كه در آنها تحقق نتيجه شرط است به اين جرايم، جرايم مقيد گويند، برخي از جرايم 

كه تحقق نتيجه در آنها شرط نيست و صرف انجام عمليات مجرمانه كافي است، به اين جرايم، نيز هستند 

جرم مطلق گويند. وضعيت شروع به جرم در اين جرايم به يك صورت نيست در جرايم مقيد تا زماني كه 

نتيجه محقق نشده است چنانچه در اين مسير به لحاظ موانع خارجي و ارادي شخص از ارتكاب جرم 
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منصرف شود به اين مرحله كه تا تحقق نتيجه ادامه دارد شروع به جرم گويند مثل كالهبرداري، قتل و... در 

جرايم مطلق چون تحقق نتيجه شرط نيست لذا تشخيص مرحلة شروع به جرم امكانپذير نيست هر چند عده 

مرحله شروع به جرم مي  اي از حقوقدانان مرحلة قبل از ورود به عمليات اجرايي يعني آغاز عمليات را

دانند. البته جرايم مانع (بازدارنده) را نبايد با جرم مطلق اشتباه گرفت. جرايم مانع به جرايمي گفته مي شود 

مثالً ساختن كليد كه قانونگذار با جرم شناختن آنها مي خواهد از ارتكاب جرايم مهمتر جلوگيري نمايد 

جرم تلقي كرده است تا از ارتكاب جرايمي چون سرقت و...  ق. م. ا) براي ارتكاب جرم را 664(مادة 

جلوگيري نمايد. جرم مطلق با نتيجه اي كه قانونگذار در صدد پيشگيري از آنست رابطة مستقيم دارد ولي در 

جرايم مانع رابطة عليت مستقيم ميان فعل و نتيجه هميشه برقرار نيست. دشواري تشخيص مرحلة شروع به 

در جرم مطلق وجود دارد در جرم مانع وجود ندارد چون اشتغال به ساخت كليد يعني قبل جرم آنچنان كه 

 از اتمام ساختن در جرم مانع، مرحلة شروع به جرم است. 

شروع به جرم در تمام جرايم جرم نيست بلكه در برخي جرايم كه قانون صراحت دارد جرم و قابل مجازات 

 ق. م. ا عبارتند از:  است. شروع به جرمهاي مستوجب كيفر در

ق. م. ا) داراي مجازات  655تا  651و مواد  203و مادة  198مادة  3) شروع به سرقت تعزيري (تبصرة 1

 حبس و شالق 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبرداري  1مادة  2) شروع به كالهبرداي (تبصره 2

قانون براي هر مورد مي باشد و اگر نفس عمل انجام ) مستوجب حداقل مجازات مقرر در 1367مصوب 

 شده نيز جرم باشد به مجازات آن عمل نيز محكوم مي شود. 

 رداريـالس و كالهبـا، اختـن ارتشـقانون تشديد مجازات مرتكبي 3مادة  3) شروع به جرم ارتشاء (تبصرة 3

 س ـانفصال به اضافة مجازات نف) كه مستوجب حداقل مجازات مقرر در هر مورد و سه سال 1367مصوب  
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 عمل جرم انجام شده مي باشد. 

) 1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و كالهبرداري مصوب  6) شروع به اختالس (مادة 4

 كه مستوجب حداقل مجازات مقرر در هر مورد به اضافة مجازات نفس جرم انجام شده مي باشد. 

  .ق. م. ا) 515رئيس جمهور به قصد مقابله با مقام رسمي حكومت (مادة  ) سوء قصد به جان رهبر يا5

ق. م. ا)  561) شروع به جرم خارج ساختن غيرقانوني اشياء عتيقه مذكور در قانون حفظ آثار ملي (مادة 6

 مستوجب حبس و جريمه و استرداد مال است. 

 جازات تعيين شده در هر مورد مي باشد. ق. م. ا) مستوجب حداقل م 542) شروع به جعل و تزوير (ماده 7

  :عنصر معنوي جرم) 3

براي تحقق جرم عالوه بر عناصر قانوني و مادي، عنصر معنوي نيز بايد موجود باشد واال با فقدان يكي از 

اين عناصر جرم محقق نمي شود. عنصر معنوي مالكي است كه جرايم عمدي و غيرعمدي را از هم تفكيك 

 معنوي متشكل از دو عامل است كه عبارتند از: ارادة ارتكاب فعل و قصد مجرمانه. مي نمايد. عنصر 

به طور كلي در تعريف عنصر معنوي مي توان گفت مجرم زماني مسؤول تلقي مي شود كه با آگاهي كامل 

قي به كيفيت فعل مجرمانه و همچنين نامشروع بودن آن، جرم را انجام دهد و چه بسا در برخي جرايم مصادي

از تقصير مثالً بي احتياطي جايگزين اين عنصر گردد. با توجه به تفاوت بين جرايم عمدي و غيرعمدي براي 

 سهولت بررسي، عنصر معنوي جرايم عمدي و غيرعمدي را جداگانه بحث مي نمائيم. 

به  سوء نيت يعني يقين بر حصول نتيجة مجرمانه و آگاهي عامل از خالف قانون بودن عمل ارتكابي و

 عبارت ديگر كشش اراده به سمت هدف مخالف منافع اجتماعي. 

  :عنصر معنوي جرايم عمدي -1-3

 قبل از هر بحثي بايد گفت هم در جرايم عمدي و هم در جرايم غيرعمدي، ارادة ارتكاب فعل وجود دارد و
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ل بايد با قصد در صورت فقدان اراده، اصالً جرمي محقق نمي شود. در جرايم عمدي ارادة ارتكاب فع 

مجرمانه توأم باشد. ارادة ارتكاب همان خواستن فعل يا ترك فعل است. قصد مجرمانه عبارتست از آگاهي 

ممنوعيت هاي قانوني يا ارادة فاعل به ارتكاب جرم مقرر در قانون يا به عبارت ديگر يقين  ضبزهكار به نق

ادة ارتكاب و قصد مجرمانه بايد مقارن هم بر حصول نتيجة مجرمانه همان قصد است. در جرايم عمدي ار

باشند واال اگر اراده قبل يا بعد از قصد محقق شود عمل را نمي توان عمدي دانست مثالً شخصي مي 

مورد نظر با اتومبيل خود به محل عزيمت مي كند در وسط راه به لحاظ بي احتياطي و سرعت خواسته، فرد 

د و شخص مورد تصادف، فوت مي كند به محض اينكه از ماشين غيرمجاز فردي را با ماشين زير مي گير

پياده مي شود مي بيند شخص كشته شده همان فردي است كه مي خواست او را بكشد و از كشته شدن وي 

ابراز رضايت مي نمايد در اينجا چون اراده ارتكاب (رانندگي) و قصد، مقارن هم نبوده اند پس قتل عمدي 

 نيست. 

با قصد مجرمانه (خواستن نتيجه) بايد مطابق باشد يعني ارادة فاعل بايد براي رسيدن به نتيجة ارادة ارتكاب 

ق. م. ا كه در اين مورد قصد  206خاص به كار برده شود مگر در موارد منصوص قانوني مثل بند (ب) مادة 

دي بودن قتل نتيجه (قتل عمدي) مفروض تلقي شده است و صرف كشنده بودن نوعي عمل فاعل، براي عم

كافي است و نيازي نيست ثابت شود كه فاعل نتيجه يعني كشتن مقتول را مي خواسته يا نه. احراز قصد 

مجرمانه با مقام قضايي است مگر اينكه قانونگذار قصد خاصي را مفروض تلقي كرده باشد (مثل مثال فوق) 

به قصد مجرمانة فاعل مي برد و در  مقام قضايي با توجه به اوضاع و احوال ارتكاب جرم (نوع عمل) پي

برخي موارد هم از طريق نوع فعل نمي توان قصد مجرم را كشف كرد چون در برخي مواقع عمد و بي 

احتياطي با هم مشتبه مي شوند كه در اين صورت بايد به طريقي سوء نيت مجرم اثبات شود كه بيشتر از 

 قرائن موجود، كمك گرفته مي شود. 
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ارادة ارتكاب جرم، به عمد در فعل يا سوء نيت عام و از قصد مجرمانه، به عمد در نتيجه يا حقوقدانان از 

 قصد خاص يا سوء نيت خاص ياد مي كنند. 

در جرايم عمدي مرتكب هم عمد در فعل دارد (سوء نيت عام) هم عمد در نتيجه (سوء نيت خاص) چون 

د. گاهي مواقع مرتكب عمد در فعل دارد (سوء نيت عمد در فعل دارد پس علم به موضوع به طريق اولي دار

عام) ولي عمد در نتيجه ندارد. ولي فعلي كه او عمد در انجام آن دارد نوعاً كشنده است. در اينجا نيز چون 

عمد در فعل دارد پس علم به موضوع به طريق اولي دارد و اين مورد هم جرم عمدي تلقي مي شود. اگر 

باشد ولي عمد در نتيجه نداشته باشد و فعل هم نوعاً كشنده نباشد اين مورد  عمد در فعل داشته مرتكب

ق. م. ا مراجعه  295ق. م. ا و بند الف و ب مادة  206جرم شبه عمدي نام دارد (به بند الف، ب و ج ماده 

ق. م. ا يكي ديگر از مصاديق عمد است كه در آن شخص، عمد در فعل كه نوعاً  206شد). بند ج ماده 

كشنده نيست دارد ولي عمد در نتيجه ندارد ولي آن عمل نسبت به مجني عليه واسطة بيماري يا پيري يا 

ناتواني يا كودكي و ... نوعاً كشنده باشد به شرط اينكه، قاتل نسبت به وضعيت مجني عليه آگاهي داشته 

خطاي محض مي باشد و به باشد. اگر مرتكب هم عمد در فعل و هم عمد در نتيجه نداشته باشد اين مورد 

 لحاظ فقدان عمد در فعل، علم به موضوع نيز منتفي است. 

هدف بالواسطه از ارتكاب جرم است ولي » قصد«بايد توجه داشت بين قصد و انگيزه تفاوت وجود دارد. 

هدف مع الواسطه از ارتكاب جرم است. قصد از عناصر تشكيل دهندة جرم است ولي انگيزه از » انگيزه«

اصر تشكيل دهندة جرم نيست و صرفاً عاملي است كه مجرم جرمي را مرتكب مي شود تا آن را بدست عن

بياورد مثالً قصد يك تيرانداز ممكن است كشتن طرف باشد ولي انگيزة وي چيزهايي چون خالي كردن 

ه صورت جيب قرباني پس از كشته شدن يا رهايي دادن وي از درد و رنج و يا... باشد. انگيزه اگر ب

 ادة ـم 3د ـشرافتمندانه باشد مي توان از كيفيات تخفيف دهنده مجازات باشد (در اين مورد به قسمت آخر بن
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 ق. م. ا مراجعه شود).  22

  :عنصر معنوي جرايم غيرعمدي -2-3

به بعد ق. م. ا  714عنصر معنوي در جرايم غيرعمدي چون جرايم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد 

ارادة ارتكاب عمل (عمد در فعل) وجود  مير جزايي يا خطاي جزايي است نه سوء نيت. در اين جرايتقص

دارد و ارادة ارتكاب فعل بايد با خطاي جزايي (بي احتياطي، بي مباالتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات 

عنصر رواني عمل جرم  دولتي و غفلت) توأم باشد يا به عبارت ديگر مقارن باشد و گرنه به لحاظ فقدان

نخواه بود. در يك مورد ارادة ارتكاب جرم به تنهايي جرم است با فقدان قصد و خطاي جزايي و آن مورد 

ق. م. ا تعريف شده  295قتل يا جرح يا نقص عضو به صورت خطاي محض است. كه در بند (الف) مادة 

ايم رانندگي موجب سلب مسؤوليت قاتل است. با اين وجود استثنائاً تخلف مقتول يا مجني عليه در جر

 ق. م. ا).  333خطايي است. (مادة 

 ق. م. ا)  335اگر دو نفر اتفاقاً با يكديگر برخورد كنند و صدمه ببينند عاقلة هر دو ضامنند. (ماده 

اگر كسي قصد تيراندازي به كسي را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند جنايت او 

 طاي محض محسوب مي شود. خ

جرايم غيرعمدي جرايمي هستند كه در آنها قصد مجرمانه وجود ندارد و غالباً يك خطاي جزايي عنصر 

ق. م. ا قتل غيرعمدي را قتلي دانسته است كه به واسطة بي  616رواني اين جرايم را تشكيل مي دهد. مادة 

در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت احتياطي يا بي مباالتي يا اقدام به امري كه مرتكب 

جنايات حاصل از بي احتياطي يا بي مباالتي يا عدم مهارت و عدم  295مادة  3نظامات واقع شود. تبصرة 

رعايت مقررات مربوط به امري را در حكم شبه عمدي دانسته است و از جمع اين دو ماده نتيجه گرفته مي 

ق.  616خود قاتل بايد ديه را بدهد و مجازات حبس مادة  ،م با خطاي جزاييشود كه در جرايم شبه عمد توا
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م. ا را هم متحمل شود ولي در خطاي محض فقط ديه، مورد حكم است كه پرداخت آن هم بر عهدة عاقله 

است و بنا به نظر معروف مي توان گفت در جرم عمدي مرتكب نتيجه را مي خواهد ولي در شبه عمدي 

چنانچه قتل شبه عمدي توام با خطاي جزايي نباشد، قاتل فقط ديه را بايد ه را مي خواهد. ي از نتيجئجز

 بدهد، در اين صورت حبس وجود ندارد. 

شرط اساسي در جرايم غيرعمدي احراز وجود رابطة عليت ميان واقعه و خطاي مرتكب (بي احتياطي و...) 

: بي احتياطي، بي مباالتي، عدم مهارت و عدم است. مصاديق تقصير جزايي يا خطاي جزايي عبارتند از

 6، مادة 1346قانون مواد آرايشي و بهداشتي مصوب  6رعايت نظامات دولتي. در قوانين ديگر مثل مادة 

قانون راجع به مجازات اخالل گران در صنايع  8و مادة  1320قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 

 نيز به عنوان يكي ديگر از مصاديق خطاي جزايي اشاره شده است. » لتغف«به  1336نفت ايران مصوب 

كاري است كه شخص نبايد مرتكب آن بشود «بي احتياطي: حقوقدانان در تعريف بي احتياطي مي گويند:  -

قانون راجع به مجازات اخالل گران در صنايع نفت ايران مصوب  8در تبصرة مادة  »ولي مرتكب آن مي شود

به «نگذار بي مباالتي را در معناي بي احتياطي تعريف كرده و گفته است بي مباالت كسي است كه قانو 1336

كامالً تعارض بين تعريف حقوقدانان و قانون مذكور در ». امري كه نبايد اقدام مي كرد اقدام نموده است

جرم نبايد انجام مي مورد بي احتياطي مشخص است. حقوقدانان بي احتياطي را انجام فعلي مي دانند كه م

داد ولي قانون فوق اين تعريف را براي بي مباالتي به كار برده است و در واقع بي احتياطي را ترك فعلي مي 

 داند كه مجرم نبايد آن را ترك مي كرد. 

تي بي مباالتي (غفلت): حقوقدانان اين دو كلمه را مترادف به كار برده اند و قائل بر اين هستند كه بي مباال -

و غفلت نوعي بي احتياطي به صورت ترك فعل و خودداري از انجام عملي است كه انجام آن شرط احتياط 

است در قانون مجازات اخالل گران صنايع نفت ايران نيز غفلت به همين صورت تعريف شده است ولي 
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نجام عملي كه نبايد انجام غفلت و بي مباالتي را در مقابل و متضاد هم بيان كرده است؛ يعني بي مباالتي را ا

مي داد دانسته است ولي غفلت را ترك عملي كه بايد انجام مي داد دانسته است. به نظر مي رسد با توجه به 

آثار يكساني كه بر اين مفاهيم (بي احتياطي و بي مباالتي و غفلت) مترتب مي شود بحث راجع به تفكيك 

 آنها چندان فايده اي نداشته باشد. 

هارت: نداشتن مهارت به دو صورت مادي يا معنوي مطرح است. عدم مهارت مادي يا بدني يعني عدم م -

نداشتن ورزيدگي و تمرين كافي در امري است (مثل رانندگي) كه انجام آن مستلزم  يادگيري و تمرين 

 است. عدم مهارت معنوي شامل عدم آگاهي و اطالع در شغل يا حرفة خاص مثل پزشكي، عدم مهارت،

 منشاء تقصيرهاي ديگر چون بي احتياطي و بي مباالتي است. 

عدم رعايت نظامات دولتي: منظور از نظامات دولتي، قوانين، تصويب نامه ها، آئين نامه ها و بخشنامه هاي  -

 دولتي است. عدم رعايت نظامات دولتي ممكن است به تنهايي جرم خاص باشد. 

چه فردي مدعي تقصير وي گردد بايد وجود تقصير را ثابت نمايد. تعهد پزشك تعهد به وسيله است و چنان

اما در مورد گزينه هاي دوم و سوم و چهارم قانونگذار تقصير را فرض كرده است كه مرتكب بايستي در 

 صورت وقوع اين جرايم عدم تقصير خود را ثابت نمايد. 

  :عنصر معنوي در جرايم خالفي -3-3

به جرايمي گفته مي  1352و اصالحي  1304ت قانون مجازات عمومي مصوب تا زمان حكوم» خالف«واژة 

شد كه نسبت به جنايت و جنحه كم اهميت تر و فقط مستلزم پرداخت جزاي نقدي بود. با تصويب قوانين 

جديد پس از پيروزي انقالب تقسيمات سه گانه (جنايت، جنحه و خالف) از بين رفت و تقسيمات ديگري 

به معني سرپيچي » خالف«و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) االن واژة  پديد آمد (حدود

ل هايي به كار رفته كه موجب مسؤوليت مطلق كيفري است كه عنصر ماز قوانين و آئين نامه ها و دستورالع
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رند البته خصوصيات جرايم مادي صرف را دامعنوي در اينها هميشه مفروض است و اثبات آن الزم نيست و 

 اثبات عدم تقصير توسط مجرم او را از مسؤوليت مبري مي نمايد. مثالً به قوة قهريه استناد نمايد. 

جرايم مادي صرف كه به آنها جرايم با مسئوليت مطلق گفته مي شود جرايمي هستند كه عنصر معنوي در آن 

 مفروض است و نيازي به احراز و اثبات نيست. 
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 جرايم  طبقه بندي: فصل سوم

تقسيم جرايم برحسب عناصر سه گانة جرم (عنصر قانوني، مادي و معنوي) رايج ترين طبقه بندي جرايم 

 است. 

  :از حيث عنصر قانوني اول)

 از لحاظ طبيعيت جرم يا عنصر قانوني، جرايم به جرايم عمومي و جرايم سياسي و جرايم نظامي تقسيم 

 مي شوند. 

 جرايم عمومي  -

ند كه ضمن ايراد صدمه به تماميت جسماني، معنوي و منافع خصوصي اشخاص، اذهان عمومي جرايمي هست

 را مشوش مي سازند مانند قتل. 

 جرايم سياسي  -

در مورد اين جرايم تعريف مشخصي وجود ندارد. قدر مسلم آن است كه مجرمين سياسي فاقد اغراض و 

ه است. برخالف بزهكاران عادي اين مجرمان مورد انزجار انگيزه هاي پليد هستند و اقدامات آنها بشر دوستان

عمومي نيستند. يافتن ضابطه براي شناسايي مجرمين سياسي از عمومي مشكل اساسي صاحب نظران بوده 

 است. 

 جرايم نظامي  -

جرايم عمومي  -2جرايم خاص نظامي  -1در مورد جرايم نظاميان بايد به سه نوع جرم آنها توجه كرد: 

 جرايم نظاميان در مقام ضابط دادگستري بودن.  -3ن نظاميا

رسيدگي به جرايم خاص نظامي در صالحيت دادگاههاي نظامي است. جرايم خاص نظامي جرايمي هستند 

فرار حين خدمت سربازي يا فروش و رهن گذاشتن كه فقط نظاميان آن را مي توانند مرتكب شوند مثل 
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ك محل خدمت و تمرد از امر فرمانده مخصوص خود و... اين جرايم اشياء نظامي، فرار از ميدان جنگ، تر

شباهتي به تخلفات انتظامي از مقررات اداري ساير سازمانهاي دولتي دارد. يا به عبارت ديگر جرم خاص 

نظامي يعني قصور نظاميان در حفظ انضباط و تخلف از وظايف ارتش كه به مناسب شغل به آنها محول شده 

داشتن وجوهي كه به نظامي سپرده شده به نفع خود و توسط آن نظامي جرم نظامي است. است. مثالً بر

ماده واحده قانون صالحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب  3تعريف جرم خاص نظامي كه از تبصرة 

مي توان برداشت كرد به اين صورت است: جرايمي كه افسران و درجه داران  9/2/58الحاق مصوب  8/2/58

اد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوطه مرتكب شده و افر

خدمت كه يك نظامي به سبب خدمت نظامي يا در حين باشند. پس در حالت كلي جرم نظامي جرمي است 

 نظامي و به سبب آن ارتكاب يافته باشد. 

و آن جرايمي هستند كه با وظايف و مسؤوليت هاي جرايم عمومي نظاميان غير از جرايم خاص نظامي است 

نظامي آنها مرتبط نيست. جرايم نظاميان در مقام ضابط دادگستري نيز در رديف جرايم عمومي تلقي شده 

اند. رسيدگي به جرايم عمومي نظاميان و جرايم نظاميان در مقام ضابط دادگستري در صالحيت دادگاههاي 

 عمومي است. 

ه جرايمي كه نيروهاي انتظامي در راستاي برخورد با شورشها و اغتشاشات مرتكب مي شايان ذكر است ك

خاص نيروهاي انتظامي شوند جرايم خاص نظامي هستند چون مبارزه با اغتشاشات و شورشها از وظايف 

است و در اين مورد نيروهاي انتظامي به عنوان ضابط عمل نمي كنند بلكه وظيفة خاص خودشان را انجام 

ي دهند. مجرمين نظامي نيز مثل مجرمين سياسي غيرقابل استرداد هستند. در دادگاههاي نظامي مدعي م

خصوصي نمي تواند ضرر و زيان خود را مطالبه نمايد. براي اين موضوع بايد دادخواست به دادگاههاي 

 عمومي حقوقي بدهد. 
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  :از لحاظ عنصر مادي دوم)

م يا از لحاظ طول زمان ارتكاب جرم و شيوة ارتكاب جرم يا از از لحاظ عنصر مادي تقسيم بندي جراي

 لحاظ نتيجة اجراي مادي جرم يا از لحاظ كيفيت احراز وقوع مادي جرم، صورت مي گيرد. 

  : تقسيم بندي از لحاظ شيوه و طول زمان ارتكاب جرم -

است اين فعل يا ترك فعل جرايم به اعتبار شيوة ارتكاب آن به فعل و ترك فعل تقسيم مي شوند و ممكن 

در فاصلة زماني كوتاه آغاز شده و اندكي بعد به پايان برسد به اين جرايم، جرايم آني گويند ولي اگر تحقق 

جرم منوط به سپري شدن زمان مديدي باشد جرم مستمر ناميده مي شود و تابع احكام زمان و مكان انقطاع 

شود. توضيحات راجع به اين نوع جرايم يعني آني و مستمر است. به جرايم مستمر جرايم متمادي گفته مي 

 قبالً ذكر شده است. 

 ترك انفاق همسر و اوالد واجب النفقه در صورت استطاعت از مصاديق جرم مستمر است. 

از جمله جرايم مستمر محسوب مي شود و در جرايم مستمر، رفتار مجرمانه تابع جرم اخفاي مال مسروق 

 و آنكه قانون مزبور شديدتر از قانون سابق باشد. قانون جديد است ول

تقسيم بندي جرايم به ساده، به عادت و مركب نيز در اين قالب قرار مي گيرد. جرم ساده با عمل واحد 

تحقق مي يابد مثل قتل. جرم به عادت مركب از چند عمل مشابه و از نوع واحد است كه هر يك به تنهايي 

حداقل دو بار) جرم است مثل تكدي گري و كالشي. در اين جرايم دفعات جرم نيست ولي تكرار عمل (

ارتكاب فعل در توصيف مجرمانه شرط شده است. جرم مركب از افعال مادي متعدد تشكيل مي شود كه اين 

افعال در جهت هدف واحدي با يكديگر هماهنگ هستند مثل كالهبرداري كه توسل به وسايل متقلبانه، 

 رم، بردن مال غير و انتفاع كالهبردار يا شخص ثالث عناصر مادي اين جرم مي باشند. اغفال قرباني مج
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جرايم مركب از چند عمل مختلف تشكيل مي شوند كه هيچكدام از آنها به تنهايي جرم نيست، ولي مجموعاً 

انون زمان و مزبور و رسيدگي به آن فقط تابع ق مجرمي را به وجود مي آورند مانند كالهبرداري. تحقق جراي

 مكان وقوع جرم (تحقق تمامي عمليات مجرمانه) خواهد بود. 

چنانچه مخفي كردن اموال مسروقه توسط خود سارق صورت پذيرد جرم جداگانه محسوب نمي شود؛ ولي 

اگر فرد ديگري غير از سارق، اموال مسروقه را مخفي نمايد عملش جرم محسوب و اين جرم از جمله 

 ي است. متمادجرايم مستمر 

 به فوت مجني عليه منجر شده مصداق جرم آني است. ايراد ضرب و جرحي كه يك هفته بعد 

 جرم استمرار يافته همان جرم مكرر و جمعي متحد المقصد است. 

 تقسيم بندي از لحاظ نتيجة اجراي مادي جرم  -

د كه تحقق آنها منوط به از اين لحاظ جرايم به مطلق و مقيد تقسيم شده اند. جرايم مطلق جرايمي هستن

ق. م. ا)، داخل  698حصول نتيجه نيست و صرف ارتكاب عمل كافي است. مثل جرم نشر اكاذيب (مادة 

كردن خود در مشاغل دولتي و استفاده از سند مجهول... در اينجا وصف مجرمانه به صورت فعل تعلق مي 

 به حصول نتيجه است مثل سرقت، قتل و...  گيرد. جرايم مقيد يا مادي جرايمي هستند كه تحقق آنها منوط

 فايدة عملي اين تفكيك در بحث شروع به جرم است كه قبالً بحث كرديم. 

جرمي است كه تحقق آن منوط به حصول نتيجه نيست مانند جرم نشر  (Delit Formel)جرم مطلق 

تحقق جرم مزبور اعم ق. م. ا كه علي رغم ضرورت وجود قصد اضرار به غير،  698اكاذيب موضوع ماده 

) 218است از اينكه ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شده باشد يا خير. (دكتر گلدوزيان، همان منبع، ص 

 جرم سوء قصد به جان رهبر و ارتشاء نيز از جمله جرايم مطلق محسوب مي شوند. 
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ون در يك لحظه جرم فروش اشياء عتيقه مطلق است چون تحقق نتيجه خاصي شرط نيست و فوري است چ

 واقع مي شود. 

اين جرم مطلق است زيرا تحصيل نتيجه اي براي تحقق آن شرط مي باشد و فوري است زيرا به محض 

 امتناع از دادن طفل جرم واقع مي گردد. 

 تقسيم بندي از لحاظ كيفيت احراز وقوع جرم  -

قانون آئين  21اين مشهود در مادة از اين لحاظ جرايم به مشهود و غيرمشهود تقسيم مي شوند. مصاديق جر

دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقالب آمده است. غير از جرايم مندرج در اين ماده جرايم ديگر 

غيرمشهود هستند. جرايم غيرمشهود جرايمي هستند كه مدتي از ارتكاب آن گذشته باشد و به دست آوردن 

 داليل آن مسلم نباشد برعكس جرايم مشهود. 

 حيث عنصر معنوي:  )سوم

از اين لحاظ جرايم به عمدي و غيرعمدي تقسيم شده اند. در بحث عنصر معنوي جرايم در اين خصوص 

توضيحات كافي داده شده است. بحث راجع به جرايم مرتبط هم در برخي كتب حقوق جزا در اين قسمت 

با يكديگر دارند. صالحيت دادگاه توضيح داده شده است. جرايم مرتبط جرايمي هستند كه پيوندهاي نزديك 

جرايمي هستند كه پيوندهاي نزديك با يكديگر دارند. صالحيت اضافي نام رسيدگي به جرايم مرتبط را 

گذاشته اند. جرايمي كه چندين نفر در يك زمان مرتكب مي شوند بدون آنكه بتوان يكي از شريك يا معاون 

ه در اين جرايم بعضي از جرايم مقدمه يا مكمل جرايم ديگر ديگري قلمداد كرد از اين نوع جرايم هستند ك

ق. م. ا از اين نوع جرايم مي باشد). به تمام جرايم  683هستند و يا به منظور واحدي ارتكاب مي يابند (مادة 

 بايد در يك دادگاه رسيدگي شود. يا مرتبط 
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عف مجازاتها طبقه بندي نموده قانون مجازات اسالمي ما، در شرايط فعلي جرايم را براساس شدت و ض

 ق. م. ا تقسيم بندي نموده است كه عبارتند از:  12دسته در مادة  5است و مجازاتها را هم در 

ق. م. ا. مراجعه  13) حدود: مجازاتي است كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (به ماده 1

 شود). 

 ق. م. ا) 14) قصاص: كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد. (مادة 2

 ق. م. ا)  15) ديات: مالي است كه از طرف شارع براي جنايات تعيين شده است. (مادة 3

 ق. م. ا تعريف شده است.  16) تعزيرات: در مادة 4

 ق. م. ا تعريف شده است.  17) مجازاتهاي بازدارنده: در ماده 5

غريزي چون جرايم طبيعي هستند بلكه بنا به جرايم قراردادي آن دسته از جرايمي است كه فاقد واكنش 

مقتضيات و نيازهاي جامعه در برخي از شرايط ايجاد مي شوند. مانند صدور چك بالمحل يا ممنوعيت از 

قابل جرايم طبيعي است. جرايم طبيعي معموالً به آن عبور و مرور در برخي از نقاط. جرايم قراردادي نقطه م

دسته از جرايم اطالق مي شود كه هميشه و در همه جوامع (مگر در شرايط استثنائي) وجود دارند و وجدان 

 انساني را شديداً مي آزارند. اين جرايم واكنشي غريزي و خود به خود ايجاد مي كنند مانند قتل و سرقت. 

جرم جزايي مستقالً و بدون ورود خسارت قابل تحقق است. (مثل شروع به جرم، جرم  از لحاظ عنصر مادي

محال نسبي يا در مواردي مطلق، حمل اسلحه غيرمجاز و ولگردي) در حالي كه جرم مدني هميشه بر مبناي 

 خسارتي است كه بر شخص وارد شده است. 
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 مجرم و مسئوليت جزايي: فصل چهارم

نجام داده باشد يعني كسي كه فعل يا ترك فعل را در قانون براي آن مجازات مجرم كسي است كه جرم ا

 جرم عالوه بر عناصر قانوني و مادي عنصر معنوي نيزبراي تحقق تعيين شده است مرتكب شده باشد چون 

است لذا كسي مي تواند جرم را مرتكب شود  كه از ادراك و شعور و اراده برخوردار باشد بديهي است  الزم

ين امر از انسان كه داراي قوه شعور و اراده مي باشد امكانپذير است . البته انسانها با اجتماع اراده خود يك ا

ايجاد مي كنند كه االن با توجه به موازين موجود امكان ارتكاب جرم » اشخاص حقوقي«شخص ديگر به نام 

 نيز وجود دارد. توسط اين اشخاص 

ف.م.ا بيان نموده است و با توجه به اينكه  362تا  357ان را در مواد قانونگذار ما مسئوليت مالك حيو

ارتكاب جرم از ناحيه حيوان امكان پذير نيست ( به لحاظ فقدان اراده ) صاحب حيوان را تحت شرايطي 

است كه مي گوييم جرم پديده انساني و اجتماعي است  هقابل بازخواست دانسته است . به اعتبار همين مسال

 توسط انسان و در اجتماع شكل مي گيرد . يعني 

انسان بازيگر نقش اول سناريوي جرم گاهي به تنهايي به طور مستقيم (مباشرت) يا غير مستقيم (سبب) جرم 

را انجام مي دهد و گاهي با همكاري ديگران كه در اينصورت مباحث شركت در جرم و معاونت در جرم 

 مطرح مي شود . 

 يجاد پل ارتباطي بين جرم و مجازات و قابليت انتساب جرم به فاعل . مسئوليت كيفري يعني ا

 مباشر (فاعل)  اول)

كسي كه جرم را مادتاً و بطور مستقيم مرتكب شود فاعل يا مباشر ناميده مي شود . اگر مباشر يا فاعل چند 

كنند كه در برابر اين ناميده مي شود از مباشر جرم به فاعل مادي ياد مي »  شركاء جرم«نفر باشند عنوان 

كه جرم را با واسطه انسان ديگر انجام مي دهد يعني در تحقق فعل است قرار دارد و آن كسي » فاعل معنوي«
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به نحوي بر مباشر تاثير مي بخشد . از فاعل معنوي به مكره هم ياد مي كنند مثال كسي كه از طريق صغير 

ق.م.ا) در اين ماده استثنائاً سبب در حكم  198ماده  2ه غير مميز مال ديگري را از حرز خارج كند. (تبصر

مباشر تلقي شده است. بدين ترتيب فاعل كسي است كه رفتار مادي و معنوي او با توصيف قانوني جرم 

كامالً مطابقت  دارد . در مورد جرائم ناشي از ترك فعل، شخصي كه قانونا موظف به انجام كاري بوده است 

عمل ، مباشر جرم با خودداري از انجام   ه جاي خود مامور به انجام آن كار نموده باشد،حتي اگر ديگري را ب

به صورت ترك فعل تلقي مي شود . در جايي در حقوق جزا اصالح فاعل ميانجي به كار رفته است كه 

مسئوليت  منظور از آن كسي است كه نه مي توان او را مباشر و نه معاون و نه معاون جرم به شمار آورد ولي

فعل غير متوجه اوست . گاهي اوقات استثناً به معاون جرم به عنوان مرتكب يك جرم مستقل نيز مباشر 

ق.م.ا (مرتكب در اين ماده معنوي است ) مباشر معنوي مغز انديشيده جرم  512اطالق مي گردد مثل ماده 

 است و جرم  را توسط ديگري مرتكب مي شود. 

حرز خارج كند و آن را بربايد قانوناً فاعل معنوي از موزي قطعه جواهري را كسي كه توسط پرنده دست آ

 ناميده مي شود و در حكم مباشر است . 

 : مسبب دوم)

جرم مي شود ، به عبارت ديگر كسي است كه سبب جرم مرتكب مسبب كسي است كه به طور غير مستقيم 

كند و كسي در آن چاه مي افتد و آسيب مي بوده يا اسباب جرم را فراهم كرده است . مثالً چاهي مي 

به طوري كه اگر آن واسطه ق.م.ا) ميان رفتار مسبب و نتيجه مجرمانه واسطه وجود دارد  318بيند(ماده 

وجود نداشت ، جرم تحقق نمي يابد فرق بين مباشر معنوي و مسبب در اين است كه بين مباشر معنوي و 

اني (سالم و كامل) وجود دارد كه عالم به قصد مباشر معنوي نتيجه حاصل از جرم يك مباشر مادي انس

 اني كه ـا انســنيست ولي در سببيت واسطه بين مسبب و نتيجه حاصل از جرم حيوان يا شي ء مادي است ي
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 فاقد شرايط عامه تكليف است كه در اينصورت آن انسان به عنوان وسيله ارتكاب جرم قرار گرفته است. 

ه تنهايي نتيجه مجرمانه را فراهم مي آورد خودش ضامن است ولي وقتي سبب با مباشر در جايي كه سبب ب

ق.م.ا) مگر اينكه  366جمع شود يعني اجتماع سبب و مباشر ، اصل بر اين است كه مباشر ضامن است (ماده 

 ق.م.ا)  217ق.م.ا) (ماده  356سبب اقوي از مباشر باشد كه در اينصورت سبب ضامن خواهد بود.(مثل ماده 

اگر اكراه شونده (در قتل) طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده «.ق.م.ا.  211ماده  1برابر تبصره 

واسطه قرار است و همانطوري كه گفتيم » مسبب«اكراه كننده در اين تبصره » محكوم به قصاص است 

م) بين اكراه كننده و اكراه شونده در اختيار و عل بلوغ، گرفتن يك انسان فاقد شرايط عامه تكليف (عقل،

 . قالب سبب مطرح مي شود نه مباشر معنوي

  :شريك جرم سوم)

شريك جرم همانند مباشر مادي جرم به كسي اطالق مي شود كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را 

اشخاص ديگر انجام دهد ولي از اين جهت چنين فردي را شريك جرم مي دانند كه به همراهي شخص يا 

 كيل دهنده جرم را به مورد اجرا بگذارد . ضوابط تشخيص شركت در جرم عبارتست از :اعمال مادي تش

الف) علم و عمد در تحقيق جرم ب) انجام عمليات اجرايي جرم : دومين ضابطه قانوني براي شركت در 

 نده جرم باشد . جرم اين است كه همكاري و مشاركت به صورت انجام عمليات اجرايي تشكيل ده

شركت در جرم كه مستلزم علم و اطالع شركاء و دخالت آنان در عمليات مادي جرم است خاص جرايم 

 عمدي نبوده و در جرايم غير عمدي نيز قابل تصور است . 

ق.م.ا است . در جرايم تعزيري و بازدارنده  42عنصر قانوني شركت در جرايم تعزيري و بازدارنده ماده 

در عمليات اجرايي جرم (عنصر مادي) دخالت دارند و هم قصد مجرمانه آنها منجز و هماهنگ با شركاء هم 

ق.م.ا (عالماً و عامداً) ذكر شده است علم و عمد شركاء به ارتكاب جرم بايد قبل  42هم است . زيرا در ماده 
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حبت نكرده است ولي از يا حين انجام عمليات اجرايي باشد هر چند قانون از دخالت در عمليات اجرايي ص

اين مفهوم استنباط مي گردد. همچنين در جرايم مستوجب » جرم مستند به عمل همه آنها باشد«عبارت 

تعزير و مجازاتهاي بازدارنده تاثير عمل هر يك از شركاء ممكن است يكسان نباشد كه در اينصورت مستنداً 

ردار مي شوند . بنابراين احراز رابطه عليت بين افعال ق.م.ا از كيفيات مخففه اجباري برخو 42به تبصره ماده 

 شركاء و نتيجه ضروري است و مساوي بودن يا نبودن اثر كار شركاء فرقي نمي كند . 

 براي تحقق عنصر معنوي شركت در جرم عمدي وجود آگاهي و اداره ضروري است . 

ان تحقق شركت وجود دارد در صورتيكه ق.م.ا در جرايم غير عمدي نيز امك 42با توجه به قسمت آخر ماده 

جرم غير عمدي ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنها نيز مجازات فاعل مستقل است 

مثل خطاي جمعي ناشي از عمل جراحي و ... در اين مورد نيز احراز رابطه بين خطاي شركاء و نتيجه 

 حاصل ضروري است . 

  :معاون جرمچهارم) 

اون جرم كسي است كه در عنصر مادي جرم (عمليات اجرايي جرم) شركت ندارند و فقط به مباشر يا مع

شركاي جرم در تدارك و يا ارتكاب جرم كمك رسانيده و نقش تبعي و فرعي داشته است تحقق معاونت 

ق. م. ا.  43همچون مشاركت مشروط به اجتماع عناصر قانوني معاونت در جرايم تعزيري و بازدارنده ماده 

مي باشد مصاديق معاونت به طور حصري در سه بند در اين ماده پيش بيني شده است . بر اساس اين ماده 

معاون كسي است كه ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله 

م و عمد وسايل ارتكاب جرم را دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود . همچنين كسي كه با عل

تهيه كند و يا از طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد يا عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهيل 

 كند، معاون است. 
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معاونت زماني محقق مي شود كه موجب وقوع جرم گرددآن هم  جرمي كه مورد قصد معاون و مباشر يا 

الزمه مجازات معاون در صورت تحقق شرايط شخصي انجام جرم توسط مباشر شركاء جرم بوده است پس 

يا شركاء يا شروع به اجراي آن است و جرم ارتكابي نيز همان جرمي باشد كه معاون و مباشر به ارتكاب آن 

وحدت قصد داشته اند . همچنين اگر شخصي نردباني به مباشر جرم سرقت بدهد و تمام شرايط معاونت 

اب سرقت از وسيله آن معاون استفاده نكند معاونت محقق نمي شود يا اگر كد ولي مباشر در ارتمحقق باش

شخص معاون معاونت را انجام داده و به پايان برساند ولي مباشر جرم را انجام ندهد و شروع هم نكند باز 

ونت در شروع معاونت محقق نمي شود پس بطور كلي مي توان گفت شروع به معاونت جرم نيست ولي معا

به جرم است . پس در امكان تحقق معاونت در جرم بايد گفت اوالً فعل اصلي قابل مجازات بايد موجود 

وع به اجراي آن شده باشد بنابراين معاونت در خودكشي رباشد يعني يا بطور كامل انجام گرفته باشد يا ش

ل اجرا شده باشد اگر فعل اصلي (جرم) جرم نيست چون خود كشي جرم نيست. ثانياً معاونت بايد بطور كام

مشمول يكي از علل موجهه جرم گردد اين امر در معاونت نيز تاثير دارد چون علل موجهه وصف مجرمانه 

را از جرم مي گيرد و اين علل عيني هستند و به تمام عوامل جرم سرايت مي كنند همين طور است عفو 

كيفري برخوردار باشد اين امر در معاونت تاثيري ندارد چون  عمومي ولي اگر مباشر از عوامل رفع مسئوليت

 ق.م.ا)  44علل رافع مسئوليت كيفري علل شخصي هستند . (ماده 

  :شرايط عمل معاون در جرم -

 شرايط عمل معاون در جرم عبارتست از :

م. ا حصري ق.  43خود معاونت بايد فعل مثبت (ايجابي) باشد چون مصاديق معاونت مندرج در ماده  -1

است و تمام آن مصاديق فعل مثبت هستند لذا ترك فعل را نمي توان عنصر مادي معاونت در جرم دانست 

البته منظور خود عمل معاون است نه جرم اصلي يعني اگر مثالً شخصي دوست خود را تحريك كند كه زن 
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ترك انفاق به صورت ترك  خود نفقه ندهد (ترك انفاق) در اينجا هر چند عمل جرم اصلي (شوهر) يعني

فعل است ولي عمل معاون (تحريك) فعل مثبت است و معاونت با تحقق ساير شرايط محقق است . سكوت 

و عدم اقدام به جلوگيري از بزه هم نمي تواند معاونت باشد ولي خودداري از كمك به مصدومين كه در 

خودداري از كمك به مصدومين و رفع معرض خطر جاني هستند عنوان جرم مستقلي است (قانون مجازات 

) الزم به ذكر است دادگاه بايد نوع فعل يا افعال مادي معاونت را (يكي از 1354مخاطرات جاني مصوب 

 ) در حكم خود قيد كند . 43اشكال مندرج در ماده 

 فعل معاونت بايد به انجام رسيده باشد (شروع به معاونت جرم نيست)  -2

 ق.م.ا)  43ماده  1جرم اصلي و يا همزمان با آن ارتكاب يابد(تبصره فعل معاونت پيش از -3

  :مصاديق معاونت در جرم -

 ق.م.ا) عبارتست از : 43مصاديق معاونت در جرم (مندرج در ماده 

  :) تحريك1

عامل تحريك مباشر معنوي جرم مي تواند تلقي شود ولي در قانون يكي از مصاديق معاونت محسوب شده 

 تحريكي معاونت تلقي مي شود كه داراي سه شرط باشد :  ،يعني بر انگيختن است تحريك

تحريك بايد مستقيم باشد يعني ارتكاب جرم خاص به ديگري القا شده باشد (مطالب دو پهلو و مبهم  -

 نباشد) .

 تحريك بايد فردي باشد يعني مخاطب آن شخص معلوم و معيني باشد .  -

 ي بر اثر آن، جرم مورد نظر به وقوع بپيوندد و يا شروع به اجراي آن گردد . تحريك بايد موثر باشد يعن -

جرم را انجام ندهد در اينصورت به لحاظ  ،ممكن است معاونت كامالً انجام  گرفته باشد ولي مباشر جرم

عدم تحقق جرم و مجرميت عاريه اي معاون كه از مباشر جرم عاريه گرفته مي شود معاون قابل مجازات 
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يست ولي اين امر مشكالت زيادي به همراه مي آورد چون معاوني كه حالت خطرناكي خود را نشان داده ن

ق. م.ا.) را  512است بدون مجازات مي ماند براي رفع اين مشكل قانونگذار برخي معاونت ها (مثل ماده 

مجازات دانسته  جرم خاص و مستقل دانسته است و حتي بدون ارتكاب جرم توسط مباشر معاون را قابل

 است. 

 ) ترغيب 2

 يعني ايجاد ميل و عالقه  ارتكاب جرم معين توسط مباشر. 

 ) تهديد 3

تهديد بايد موثر باشد و مباشر مصمم به ارتكاب جرم معيني كند در تهديد قصد  ،يعني ترساندن و بيم دادن

هديد آميز شرط نيست تهديد و اراده از مباشر جرم ساقط نشده است و براي تحقق تهديد نوع خاص فعل ت

ق.م.ا) اگر تهديد به حدي برسد كه اراده را از  669و  668در مواردي جرم مستقل شمرده مي شود (موارد 

ق.م.ا) در اينصورت مسئوليتي متوجه فاعل نيست و اجبار كننده  54فاعل سلب كند اجبار نام دارد ( ماده 

 مسئول است . 

 ) تطميع 4

ع انداختن است كه با وعده و امتياز مالي و يا قول به تحصيل مقام و منزلت اجتماعي طمبه تطميع به معني 

همراه است . اين شكل معاونت، بيشتر جنبه مادي دارد و همواره مالي است . گاهي اوقات تطميع به شكل 

ورد در اين م 34قانون شهرداري مصوب  88و ماده  ق.م.ا 175معانت جرم خاص تلقي مي شود مثل ماده 

 اخير تطميع شوندگان نيز شريك جرم شناخته شده اند . تحريص هم به معني تطميع است. 

 دسيسه و فريب و نيرنگ  )5

 فريب و نيرنگ مترادف و به معني خدعه و مكر و حيله است و اگر خدعه و حيله به طور پنهاني باشد آن را 
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كه مكر و حيله مستقيماً در مباشر جرم موثر  دسيسه گويند . در اين مورد برخالف موارد فوق نيازي نيست

بين دسيسه و فريب با جرم رابطه باشد كافي است . اين امر از عبارت خود كه واقع شود بلكه صرف اين 

 نيز استنباط مي شود.» و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.و يا بوسيله دسيسه «قانون كه گفته 

 تهية وسايل ارتكاب جرم )6

بيشتر تحت عنوان معاونت معنوي ياد مي شوند ولي اين مورد و موارد بعدي تحت عنوان  موارد فوق

معاونت مادي مطرح مي شوند. در اينجا معاون براي مباشرت جرم وسيلة ارتكاب جرم تهيه مي كند با توجه 

رار است مباشر ق.م.ا در اين مورد علم و عمد شرط است يعني معاون بايد به نوع جرم كه ق 43مادة  2به بند 

با وسيله اي كه معاون تهيه كرده، مرتكب شود، عالم بوده و عمد داشته باشد و عالوه بر اين، مباشر بايد در 

ارتكاب جرم از وسيله اي كه معاون تهيه كرده، استفاده نمايد واال معاونت محقق نمي شود. جرم ارتكابي 

اشر براي ارتكاب آن قرار گذاشته اند. لذا اگر كسي توسط مباشر هم بايد همان جرمي باشد كه معاون و مب

اسلحه اي شكاري به ديگري بدهد و بنا، بر اين بوده كه شخص با آن شكار انجام دهد ولي در قتل ديگري 

از آن استفاده كند در اين صورت، تهيه كنندة اسلحه به لحاظ فقدان علم و عمد معاون نيست. تهية وسايل 

ق.م.ا) گاهي هم صرف تهية  584گاهي به عنوان جرم خاص شناخته شده است (مادة ارتكاب جرم معين نيز 

ق.م.ا) در اين  664وسيله، بدون توجه به ارتكاب جرم خاص، جرم و قابل مجازات شناخته شده است (مادة 

 ق.م.ا هم مراجعه شود. 43مادة  2مورد به تبصرة 

 ارائه طريق ارتكاب جرم ) 7

كه قبل از ارتكاب جرم صورت مي گيرد و دادن اطالعات يا نشان دادن طريق اين مورد معاونتي است 

ارتكاب جرم بايد صراحتاً و با آگاهي از ماهيت عمل مجرمانه باشد و ابهام نداشته باشد. صرف هموار كردن 

 ريق ـطة ــاً ارائـراه ارتكاب جرم با علم به وقوع جرم براي معاونت به اين شكل كافي است. قانونگذار بعض
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 ق.م.ا). 623ارتكاب جرم را جرم خاص دانسته است (مادة 

 ) تسهيل ارتكاب جرم8

تسهيل ارتكاب جرم ممكن است قبل يا همزمان با وقوع جرم باشد ولي علم و عمد تسهيل كننده شرط 

 است. مثالً اگر كسي با علم و اطالع براي تاجر ورشكسته قرض كند و تا مدتي مانع ظهور ورشكستگي او

مورد عمل مباشر (تاجر)، ورشكستگي به تقلب و  نگردد عمل او معاونت در قالب تسهيل است. كه در اي

 عمل تسهيل كننده، معاونت در ورشكستگي به تقلب است. 

در حقوق موضوعة ايران مصاديق عنصر مادي معاونت در جرم؛ حصري است و توسط مقنن تصريح شده 

ابل تحقق نيست، چون تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر است. معاونت بعد از ارتكاب جرم ق

شرط است. پس فراري دادن سارقين بعد از سرقت معاونت تلقي نمي شود ولي اگر فراري دهنده قبالً با 

سارقين تباني كرده باشد تا پس از ارتكاب جرم آنها را فراري دهد اين مورد معاونت تلقي مي شود زيرا 

ه فراري دهنده ارتكاب جرم توسط مباشرين را تسهيل نموده است و جرأت ارتكاب جرم را در بدين وسيل

 باشد.  43مادة  3آنها افزايش داده اشت لذا مي تواند مشمول بند 

براي «ق.م.ا  43مادة  1بحث مهم راجع به معاونت در جرم، عنصر معنوي معاون در جرم است. بنا به تبصرة 

مثالً اگر معاون، وسيلة » وجود وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم شرط استتحقق معاونت در جرم 

علم و « 43مادة  1ارتكاب جرم كالهبرداري را فراهم كند قصد مباشر نيز بايد كالهبرداري باشد. در بند 

 43مادة  3و  2معاون مستتر است و خود اعمال ذكر شده حاكي از وجود علم و عمد است و در بند » عمد

 نونگذار به طور مجزا و مصرح به وجود علم و عمد در معاون اشاره كرده است.قا

اين نيست كه بين معاون و مباشر جرم لزوماً تباني يا مواضعه بر ارتكاب جرم » وحودت قصد«منظور از 

پديد آمده باشد، بلكه همين اندازه كه معاون، مباشر جرم اصلي را در جهت تحقق قصد خاص مجرمانه 
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دهد، وحدت قصد ميان اين دو بوجود آمده است. اگر مباشر جرم، جرمي متفاوت از آنچه مقصود ياري 

معاون باشد انجام دهد، در اين صورت اگر عمل ارتكابي مباشر، شديدتر از عمل مورد قصد معاون باشد، 

گر عمل مباشر، معاونت در عمل ارتكابي محقق نيست مگر اينكه سوء نيت احتمالي وي را احراز كنيم. ولي ا

خفيف تر از عملي باشد كه بين معاون و مباشر نسبت به آن وحدت قصد بوده، در اين صورت معاونت 

محقق است مثالً اگر معاون وسيله اي تهيه كند و به مباشر بدهد براي ارتكاب قتل شخص خاصي ولي 

 قق است.مباشر مرتكب ايراد جرح شود نه قتل در اين صورت معاونت در ايراد جرح مح
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 ت كيفري) يمسؤوليت كيفري (علل رافع مسئول فصل پنجم:

هم ياد مي شود پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و » قابليت انتساب«مسؤوليت كيفري كه از آن به 

بدون وجود آن مجرم قابل مجازات نيست. از نظر حقوقي زماني مي توان مجرم را سزاوار كيفر دانست كه 

بي را به حساب او گذاشت. اين توانايي پذيرفتن بار تفصير را، مسؤوليت كيفري يا قابليت بتوان جرم ارتكا

انتساب گويند يعني مجرم بايد حين ارتكاب جرم داراي قوة تمييز و شعور باشد و اال نمي توان جرم را به 

. همانطوري كه مجرم نسبت داد و در اين صورت به لحاظ فقدان مسؤوليت، مجرم قابل مجازات نخواهد بود

در بحث علل موجهه هم بيان كرديم دو مقوله بايد موجود باشد تا مجرم را مجازات نمائيم يعني جرم و 

ت كيفري و مجازات در حقوق جزا ارتباط تنگاتنگي با هم يمسؤوليت كيفري. به عبارت ديگر جرم، مسئول

ثر بگذارد. يكي از اين علل، علل رافع دارند و علل مختلفي وجود دارند كه ممكن است در يكي از اينها ا

مسؤوليت كيفري است و همانطوري كه از اسمش هم پيدا است اين علل فقط مسؤوليت كيفري را زايل مي 

سازد و چون مسؤوليت كيفري كه پل ارتباطي بين جرم و مجازات است از بين مي رود (پل ارتباطي قطع 

ين موارد هر چند مسؤوليت كيفري با وقوع يكي از علل زات هم مطرح نمي شود. در اامي شود) ديگر مج

رود و به تبع آن مجازات مطرح نمي شود ولي جرم واقع شده است برخالف علل رافع مسؤوليت از بين مي

 موجهة جرم كه جرم را از بين مي برند و به تبع جرم، مسؤوليت و مجازات مطرح نمي شود. 

 علل رافع مسؤوليت كيفري: اول) 

ت جزايي و علل نسبي رافع مسؤوليت جزايي تقسيم مي شوند. علل تام به يلئولل به علل تام رافع مساين ع

طور كامل مسؤوليت جزايي را رفع مي كنند مثل كودكي، جنون و اجبار. در علل نسبي مثل خواب و 

اشتباه، جرمي  بيهوشي و مستي و اشتباه در حكم يا موضوع قانون، مجرم با اختالل ارادة خود يا با حلول

 مرتكب مي شود ولي به طور كامل در اختيار خود نبوده است.
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ت كيفري، علل شخصي هستند نه واقعي و فقط در شخصي كه از اين عوامل برخوردار يلئوعلل رافع مس

است تأثير دارد و نسبت به شركاء و معاونان جرم اثري ندارد برخالف علل موجهه كه كيفيات عيني يا 

د و بر همه تأثير دارد چون با حلول يكي از آنها جرم از بين مي رود. ولي در علل رافع واقعي هستن

 مسؤوليت كيفري جرم وجود دارد و مسؤوليت مدني هم پابرجا است. 

در مقايسه علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئوليت كيفري بايد گفت در اولي جرم تحقق نمي يابد و 

 كن در دومي جرم تحقق يافته ولي مسئوليت كيفري منتفي است.مسئوليت كيفري هم منتفي است ل

در كليه مجازاتها اعم از حدود و قصاص و ديات و تعزيات مي توان جهت رفع » رفع«از حديث مشهور 

 مسئوليت استفاده كرد. 

 كودكي )1

نان با نظر ق.م.ا اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفري هستند و تربيت آ 49مطابق مادة 

همين  1دادگاه به عهدة سرپرست اطفال و عنداالقتضاء كانون اصالح و تربيت اطفال مي باشد. بنا به تبصرة 

سن «قانون مدني  1210مادة  1براساس تبصرة ». فل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشدط«ماده 

البته اگر اين سن را برحسب سال ». است سال تمام قمري و در دختران نه سال تمام قمري 15بلوغ در پسر 

سال و چند ماه خواهد بود. با  8سال و چند ماه و براي دختر  14شمسي حساب كنيم سن بلوغ براي پسر 

توجه به اين قوانين و ساير قوانين موجود بايد گفت در حقوق كيفري ما سن بلوغ و سن مسؤوليت كيفري 

ر حكم خطاي محض بوده و عاقلة وي ضامن پرداخت ديه يكسان است. قتل و جرح و ضرب غيربالغ د

است. در صورت اتالف مال ديگري توسط طفل، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهدة ولي 

 ق.م.ا) مراجعه شود. 306و تبصرة مادة  50طفل مي باشد (به مادة 
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رتيب طبقات ارث به طوري كه همه عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ت

كساني كه حين الفوت مي توانند ارث ببرند به صورت مساوي عهده دار پرداخت ديه خواهند بود. كسي كه 

 370با عقد ضمان جريره، ديه جنايت ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب مي شود. (مادة 

 ق.م.ا و تبصره ذيل آن) 

صغار به پدر، جدپدري، ولي منسوب از طرف يكي از آنها و قيم » اولياء قانوني«.ا: ق.م 59در بند يك مادة 

 اطالق مي شود.

عدم مسؤوليت كيفري اطفال اماره اي است قانوني كه بزهكاران صغير از آن مستفيد مي شوند ولي اين اماره 

 147و  113است مثل مادة به طور مطلق نيست چون در برخي موارد طفل بزهكار در قانون ما قابل مجازات 

ق.م.ا طفل بزهكار مبرّي از مسؤوليت كيفري است و بنابراين مجازات نمي شود  49ق.م.ا با توجه به مادة 

اين ماده هرگاه  2ولي اين امر مانع از اخذ تدابير تربيتي و اصالحي در قبال آنان نيست و با توجه به تبصرة 

 ان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد. براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آن

 جنون )2

است. جنون » جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسؤوليت كيفري«ق.م.ا  51مطابق مادة 

دو نوع است. دائمي و موقتي. مجنون دائمي كسي است كه همواره مجنون باشد ولي مجنون موقتي كسي 

موقت و ادواري به او جنون دست دهد. عارض شدن جنون در حال ارتكاب جرم، رافع  است كه به طور

مسؤوليت كيفري است. جنون موجب زوال عقل و شعور مي گردد و تشخيص آن با نظر پزشكي قانوني 

 ممكن است. برخالف كودكي، جنون امارة قانوني نيست و بايد در هر مورد وجود آن ثابت شود.

اب جرم، در حال ارتكاب جرم و پس از ارتكاب هر كدام آثار متفاوت دارند. جنون قبل از جنون قبل از ارتك

ارتكاب جرم تأثير آن چناني ندارد و ممكن است در ارتكاب جرم بعدي از كيفيات مخففه تلقي شود به 
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 ق.م.ا) و 51لحاظ وضع خاص متهم. جنون در حال ارتكاب جرم علل رافع مسؤوليت كيفري است (مادة 

تفاوت در درجات جنون وجود ندارد. جنون پس از ارتكاب جرم آثار متفاوتي دارد. اگر در مرحلة تعقيب و 

تحقيق و دادرسي باشد، رسيدگي به اتهام او تا زمان حالت افاقه متوقف مي شود چون متهم بايد در حين 

دفاعي وي تضمين گردد  رسيدگي به پرونده اش از شرايط روحي و رواني كامل برخوردار باشد و حقوقي

قانون  90ولي جنون مانع اطالع او از شرايط دفاعي اش مي باشد. اگر جنون دائمي باشد با توجه به مادة 

آئين دادرسي كيفري قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد شد و اگر موقت باشد تا رفع آن حالت، در محل 

نع از اجراي بعضي از مجازاتها نيست مثل مناسب نگهداري مي شود. جنون در مرحلة اجراي مجازات ما

ق.م.ا مجازات هاي حدي با حلول جنون مجرم ساقط نمي شود و اجرا مي گردند ولي  180و  95مواد 

ق.م.ا هرگاه محكوم به حبس  37جنون در حال اجراي مجازات زندان چنين حكمي ندارد و براساس مادة 

تأييد جنون محكوم عليه به  تك قانوني در صوردر حال تحمل حبس مجنون شود با استعالم از پزش

 وبيمارستان رواني يا محل مناسب ديگر متنقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان يا محل خاص جز

حدوث جرم در از ق.م.ا جنون حين يا پس  52مدت محكوميت وي حساب مي شود. همچنين بنا به مادة 

بت شود باعث مي شود كه مجرم به دستور دادستان در محل مجرم ثا» حالت خطرناك«و » جنون«صورت كه 

مناسبي نگهداري گردد. حدوث جنون بر اجراي كيفرهاي مالي و محروميت از حقوق اجتماعي بي تأثير 

است. در ساير مجازاتها كه قانونگذار صراحتاً بر عدم سقوط آنها با حلول جنون ماده اي پيش بيني نكرده 

قوق جزا و هدف مجازاتها، با حلول جنون اجراي مجازات تا رفع جنون متوقف است با توجه به اصول ح

ق.م.م) و بنا  7خواهد شد مثل اعدام و شالق تعزيري و ... در جنون نيز مسؤوليت مدني پابرجا است (مادة 

 ا اگر مجنون مرتكب جرم مؤثر باشد به حكم دادگاه تأديب مي شود. .ق.م 51مادة  1به تبصرة 
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ل عقل و فقدان شعور است. در مفهوم خاص جنون مبين نوعي زوال و اختالل در قواي دفاعي جنون زوا

ق.م.ا، آن دسته از بيماريهاي رواني را شامل مي گردد كه موجب  51است به طور كلي مفهوم جنون در ماده 

ديدن  سقوط قوه تميز (تشخيص حسن و قبح اعمال) و زوال اراده فرد است. در واقع جنون سبب لطمه

سلولهائي از مغز مي شود كه مخصوص ادراك يا هوش مي باشد مانند تحول تدريجي فلج عمومي كه منتهي 

به جنون مي گردد از نوع اين بيماريهاشيزوفرني و جنون اخالقي است. قانون اصالحي مجازات عمومي 

قوه تميز يا اراده جنون » اختالل نسبي«اختالل تام و » فقدان شعور«با بكارگيري اصطالحات  1352مصوب 

 را طبقه بندي مي كرد. 

 ق.م.ا)  95در جرم زنا حدوث جنون پس از ارتكاب جرم اثري در سقوط حد ندارد (ر.ك.م 

 اجبار (اكراه)  )3

ق.م.ا) كه البته اين  54در حقوق اجزاي عمومي ايران براي اجبار و اكراه يك حكم قانوني وجود دارد (مادة 

م مستوجب تعزير و مجازات هاي باز دارنده است و جرايم مستوجب حدود و حكم فقط شامل جراي

ق.م.ا كه اكراه را مجوز قتل نمي داند.  211قصاص و ديات تابع مقررات خاص خودشان مي باشند مثل مادة 

 ق.م.ا اجبار و اكراه مترادف هم ذكر شده اند ولي از نظر ماهيتي اين دو با هم متفاوت هستند. 54در مادة 

ق.م.ا در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه كسي بر  54اجبار هم قصد و هم اراده را از بين مي برد ولي مادة 

و اجبار كننده به » مجازات نخواهد شد«اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد 

 مي سازد در حكم اجبار است.  مجازات فاعل جرم محكوم مي گردد. اكراه كامل كه اراده را زايل

اكراه با شرايطي از قبيل رفتار تهديدآميز، خطر قريب الوقوع، احتمال وقوع خطر، نامشروع بودن تهديد، عدم 

 قدرت بر دفع، از مكره رفع مسئوليت مي كند.
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مورد  دانها در اينقدر قانون ما هيچ تقسيم بندي راجع به اجبار ديده نمي شود ولي تقسيم بندي كه حقو

) اجبار 2) اجبار مادي 1ارائه داده اند بي اشكال به نظر مي رسد. بنا به نظر حقوقدانان دو نوع اجبار داريم: 

 معنوي

 هر كدام از اين دو نوع اجبار به بيروني و دروني تقسيم شده اند:

ا زايل مي سازد اجبار مادي بيروني يا قوة قاهره: يك علت يا عامل مادي خارجي است كه ارادة مرتكب ر -

مثالً دست كسي را بگيرند و وادار به ارتكاب اسلحه قرار دهند و او را  .و او را وادار به ارتكاب جرم مي كند

وادار به چكاندن ماشه نمايند. اجبار مادي بيروني هم در جرايم عمدي و هم در جرايم غيرعمدي مؤثر واقع 

ق قتل ناشي از رانندگي شود در اين صورت به لحاظ قوة مي شود مثالً اگر زلزله و سيل و ... موجب تحق

 قهريه قتل ناشي از بي احتياطي مطرح نمي شود.

شرايط تحقق اجبار مادي بيروني عبارتست از: الف) غيرقابل مقاومت بودن اجبار ب) غيرقابل پيش بيني 

فرار از خدمت نظام بودن واقعه ج) فقدان تقصير قبلي شخص مجبور. بدين ترتيب چنانچه ارتكاب جرم 

متعاقب قتل غيرعمدي يا شبه عمدي ناشي از بي احتياطي يا بي مباالتي در رانندگي فرد نظامي به نحوي 

باشد كه منتهي به بازداشت و توقيف وي گرديده باشد، تأسيس حقوقي اجبار براي فرار از خدمت قابل 

بت و فرار از خدمت مطرح مي گردد. رأي استناد و در نتيجه رفع مسئوليت كيفري متهم از لحاظ جرم غي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيبت ناشي از  16/10/1368مورخ  2067وحدت رويه شماره هـ 

بازداشت كارمند را غيرموجه ندانسته و در واقع اجبار مادي خارجي را از موارد رفع مسئوليت كيفري دانسته 

 است. 

مستند به خود فاعل است و علت بيروني ندارد بلكه يك عامل  اجبار مادي دروني: در اينجا اجبار -

يا خواب كه البته منظور ارتكاب جرم در حالت خواب نيست بلكه تأثير خواب  جسماني است. مثل بيماري
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در انجام وظايف قانوني است مثالً سربازي به علت غلبة خواب نتواند نگهباني صحيح انجام دهد. در 

نين مواردي مواجه مي شويم. مثالً هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي مقررات قصاص نيز با چ

را بكشد قصاص نمي شود و فقط به دية قتل به ورثة مقتول محكوم خواهد شد در اينجا چون خود قاتل 

 302مادة  2ق.م.ا و بند  225بايد ديه را بپردازد لذا قتل از نوع شبه عمدي است و در مدت دو سال (مادة 

هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت يا غلتيدن موجب تلف يا «.م.ا) بايد ديه را بپردازد. همچنين ق

 323(مادة ». نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزلة خطاي محض بوده و عاقلة او عهده دار ديه است

ي شود. در مورد ق.م.ا) در اين موارد اجبار مادي دروني مطرح بوده و مسؤوليت كيفري مرتكب زايل م

اگر شخص خودش را با علم با ارتكاب جرم در آينده تحت تأثيرات  :خواب مصنوعي (هيپنوتيزم) بايد گفت

هيپنوتيزور قرار دهد نمي تواند از مقررات رافع مسؤوليت كيفري برخوردار شود ولي اگر بدون توجه به اين 

أثيرات هيپنوتيزور قرار دهد مسؤوليت وضعيت (ارتكاب جرم) و فقط از سر كنجكاوي خودش را تحت ت

اقدامات مجرمانه با خود هيپنوتيزور مي باشد چون شخص هيپنوتيزم شده در اين مورد به عنوان وسيله و 

 ابزار قرار گرفته است يعني هم مسؤوليت كيفري و هم مسؤوليت مدني با با هيپنوتيزور مي باشد.

 شرايط تحقق اجبار عبارتست از: 

يد عادتاً غيرقابل مقاومت باشد يعني مرتكب با وجود آن قادر به احتراز از ارتكاب جرم نباشد و ) اجبار با1

 مالك هم وضعيت انسان متعارف است. 

) شخص مجبور تقصير قبلي نداشته باشد يعني اجبار فعلي نبايد ناشي از تقصير قبلي مرتكب جرم باشد 2

به اين » ضرورت«ق.م.ا در باب  55نشده است و فقط در مادة ق.م.ا به اين مورد اشاره  54(البته در مادة 

مورد توجه شده است). روية قضايي نيز تا حاال توجه به اين شرط نداشته است يعني حتي وجود اين شرط 

هيأت عمومي ديوان  16/10/1368-67/20را مانع استناد به اجبار ندانسته است. مثالً وحدت روية شمارة هـ 
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يبت ناشي از بازداشت كارمند غيبت غيرموجه نيست لذا استناد به اجبار مادي خارجي غ«عدالت اداري 

ق.م.ا  54به نظر مي رسد حداقل در جرايم غيرعمدي نتوان اين شرط را مبنا قرار داد. در مادة ». ايرادي ندارد

 نيز فقط به شرط اول اشاره شده است.

فته اند و ممكن است در موقعيت تهديد باشد يا تحريك و اجبار معنوي بيروني: به اين مورد اكراه نيز گ -

مرتكب جرم بايد ثابت كند كه براي اجتناب از خطر ناشي از تهديد به ارتكاب جرم مجبور شده است يا 

تحريك يا تلقين شخص ثالثي او را وادار به ارتكاب جرم نموده است مثالً مأمور مبارزه با مواد مخدر 

ر با مبلغ گزاف را به حامل مواد مخدر مي دهد در اينجا شخص وسوسه مي شود و پيشنهاد خريد مواد مخد

جرم فروش مواد مخدر مجازات به  اقدام به فروش مواد مخدر مي نمايد. در اين مورد اصوالً نمي توان او را

 22ة ماد 3كرد چون تحت تأثير تحريك مأمور قرار گرفته است و اجبار معنوي بيروني محرز است ولي بند 

ق.م.ا رفتار تحريك آميز را از كيفيات مخففه دانسته است. يعني بزه حمل مواد مخدر محقق است. به نظر 

مي رسد اگر تحريك اراده را زايل كند اجبار معنوي است. اجبار ناشي از تهديد بايد شرايط خودش را دارا 

جام تهديدش باشد و از اين طريق خطر باشد يعني رفتار تهديدآميز موجود باشد و تهديد كننده قادر به ان

تهديد شونده را بترساند و تهديد صورت گرفته بايد نامشروع بوده و تهديد شونده قادر به  ،قريب الوقوع

 دفع آن نباشد. 

اجبار معنوي دروني: اين نوع اجبار از علل رافع مسؤوليت كيفري تلقي نمي شود چون مبناي اين اجبار 

ف و احساساتي چون كينه و خشم و فزونخواهي مي باشد در حالي كه همة جرايم هيجانات و عشق و عواط

درونمايه موارد مطروحه را دارند. اين نوع اجبار فقط در تعيين مجازاتها مي تواند مؤثر واقع شود و مثل 

 22مادة  3تحريك كه از اجبار معنوي بيروني است مي تواند از كيفيات مخففه مجازات تلقي شود (بند 

 ق.م.ا) ولي اگر اين عوامل منجر به جنون مرتكب شوند در اين صورت مقررات جنون حاكم خواهد شد. 
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 :مستي )4

مستي از علل نسبي رافع مسؤوليت كيفري است يعني در صورتي كه اراده را زايل كند و قبالً براي ارتكاب 

ف استفاده از مشروبات جرم، شخص خودش را مست نكرده باشد موجب عدم مسؤوليت كيفري است. صر

ق.م.ا) البته مشروبخوار زماني مستوجب حد است كه علم به  165الكلي جرم و مستوجب حد است. (مادة 

حكم (حرمت شرابخواري) و علم به موضوع (شراب بودن آن چيزي كه مي خورد) داشته باشد و بالغ و 

شرب خمر مسلوب االراده شده لكن ثابت شود  ق.م.ا اگر كسي بر اثر 53عاقل و مختار هم باشد. بنا به مادة 

كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم عالوه بر حد مستي به مجازات جرم ارتكابي نيز 

محكوم خواهد شد. ولي اگر شرب خمر اتفاقي باشد (نه عمدي) و براي ارتكاب جرم نباشد در صورتي كه 

اين شرايط مرتكب جرم شود از مسؤوليت كيفري جرم ارتكابي اراده از شخص كامالً سلب شده باشد و در 

ق.م.ا مراجعه شود) ولي اگر شرب  224مبري است، ولي به حد مستي محكوم و مجازات مي شود. (به مادة 

ق.م.ا) گاهي مستي عالوه بر  167خمر براي درمان و معالجة بيماري باشد مستوجب حد هم نيست (مادة 

 ق.م.ا).  718ازات محسوب مي شود (مادة حد از كيفيات مشددة مج

 :اضطرار )5

اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت كيفري است و موقعيت كسي است كه با فقدان هرگونه تعرض بيروني، 

براي حفظ حقوق يا اموال در معرض خطر خود يا ديگري ناگزير از ارتكاب جرم مي گردد مثل سرقت 

يگري. اضطرار برخالف ضرورت منشاء دروني دارد ولي چون با موادغذايي براي رفع گرسنگي خود يا د

ضرورت آثار يكساني درد لذا در قانون ما به نظر مي رسد با ضرورت مترادف به كار رفته است و هر دو 

 ق.م.ا مي باشند.  44مشمول مادة 
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گري است و مبناي رفع مسؤوليت كيفري مضطر فقدان قصد نيست بلكه انگيزة حفظ جان و مال خود يا دي

ق.م.ا بيانگر سقوط  592و تبصرة مادة  591و  198مادة  10و بند  167، 86مبتني بر نفع اجتماعي است مواد 

مجازات به لحاظ اضطرار مي باشند. شرايط اضطرار همان شرايط ضرورت است كه در علل موجهة جرم 

 بحث كرديم. 

ته اند. لكن مفهوم اضطرار با حالت ضرورت برخي حقوقدانان حالت ضرورت را با اضطرار هم معني دانس

ق.م.ا به رغم وجود اشتراك زياد به جهت دروني بودن عامل، با بروز خطر ناشي از پديده  55موضوع ماده 

هاي طبيعي و حوادث بيروني از وجود انسانهاي كه منشأ حالت ضرورت است متمايز مي باشد. زيرا منشأ 

 اضطرار امري دروني است. 

 ه اشتبا )6

اشتباه يا جهل به معني تصور خالف واقع از چيزي داشتن است. اشتباه ممكن است حكمي باشد يا 

موضوعي و در جرايم عمدي و غيرعمدي داراي آثار متفاوت است. اشتباه حكمي يعني عدم آگاهي به حكم 

ديگر جهل به عمل ارتكابي در قانون است. اشتباه حكمي اصوالً رافع مسؤوليت كيفري نيست به عبارت 

 نون رافع مسؤوليت نيست مگر در موارد استثنايي.اق

به طور كلي جل حكمي يعني جهل به قانون، رافع مسئوليت كيفري و مدني نيست و مرتكب جرم همچنان 

مسئول باقي مي ماند بنابراين اشتباه حكمي موجب زائل شدن عنصر معنوي رفتار مجرمانه نمي شود و 

ل به قانون نمي تواند از هنائي (مثالً در جرايم مستلزم حد آن هم به حكم قانون) جصرفنظر از موارد استث

موارد رفع مسئوليت كيفري تلقي شود زيرا قانون جزا مربوط به نظم عمومي است. اما در خصوص جهل 

موضوعي از آنجا كه براي تحقق جرم عمدي، وجود قصد مجرمانه الزامي است و لذا اشتباه موضوعي كه 
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كي از سلب قصد مجرمانه با احراز حسن نيت است از عوامل رافع مسئوليت كيفري خواهد بود لكن حا

 تأثيري در مسئوليت حقوقي نمي گذارد. 

به طور كلي براي تحقق جرم عمدي، وجود قصد مجرمانه الزامي است لذا اشتباه موضوعي كه حاكي از 

مسئوليت كيفري خواهد بود. در مقابل براي جرايم سلب قصد مجرمانه با احراز سوء نيت از عوامل رافع 

غيرعمدي كه برمبناي بي احتياطي و بي مباالتي است، اشتباه موضوعي تأثيري در سلب مسئوليت كيفري 

 ندارد. مع ذلك بر اين قاعده كلي استثنائاتي وارد شده است. 

فرض اينكه مثالً مال، مال خودش اشتباه موضوعي يعني اشتباه در موضوع عمل يا نفس عمل مثالً شخصي با 

است آن را بر مي دارد و مي برد. اشتباه موضوعي اصوالً رافع مسؤوليت كيفري است. البته در جرايم عمدي، 

اشتباه در عناصر اصلي جرم باعث تبديل جرم عمدي به غيرعمدي مي شود يعني عنصر رواني جرم را زايل 

تأثير است، چون عنصر رواني جرايم غيرعمدي خطاي جزايي  مي سازد ولي در جرايم غيرعمدي اشتباه بي

است و اشتباه خودش از مصاديق خطاي جزايي است. اشتباه در كيفيات مشددة جرم نيز قصد مجرمانة جرم 

ق.م.ا باعث تبديل جرم  609شديد را به جرم ساده تبديل مي كند مثالً اشتباه در وضعيت طرف موضوع مادة 

 ق.م.ا) مي شود. 608ن ساده (موضوع مادة توهين مشدد به توهي

هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون 

محكوم مي شوند ولي مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين كه قانوني است اجراء 

 ق.م.ا) 57يا ضمان مالي محكوم خواهد شد. (م كرده باشد، فقط به پرداخت ديه 

عنوي مهرگاه در اثر تقصير و يا اشتباه قاضي در موضوع و يا تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي و 

متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسالمي ضامن است و در 
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ود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه غيراين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي ش

 ق.م.ا)  58ده حيثيت او اقدام شود. (م اقاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اع

  :مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي دوم)

عالوه بر شخص حقيقي، شخص حقوقي نيز مي تواند موضوع حق و تكليف واقع شود. شخص حقوقي از 

عي اشخاص حقيقي ايجاد مي شود مثل انجمنها، باشگاههاي ورزشي، شركت هاي تجاري و ... ارادة جم

اشخاص حقوقي نيز به اعتبار شخص بودن اهليت تمتع و استيفاء دارند. در مورد مسؤوليت حقوقي اشخاص 

معتقدند  حقوقي ترديدي وجود ندارد ولي مسؤوليت كيفري آنها با ترديد همراه است. عده اي از حقوقدانها

اشخاص حقوقي نمي توانند مرتكب جرم شوند بلكه نمايندة اشخاص حقوقي جرم را مرتكب مي شود و در 

كيفرهاي مقرر در قانون مثل اعدام، حبس، تبعيد و شالق خاص  -1توجيه نظرية خود استدالل مي كنند: 

قي فاقد اراده و اشخاص حقو -2اشخاص حقيقي است و در مورد اشخاص حقوقي قابل اجرا نيستند. 

مجازات اشخاص حقوقي به معني مجازات يكايك  -3ادراك هستند و انتساب تقصير بر آنها ممكن نيست. 

 مجازات اشخاص حقوقي با هدف مجازاتها مغاير است.  -4اعضاء آنست. 

عده اي هم موافق مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي هستند و به استدالل هاي طرفداران نظر اول چنين 

اشخاص حقوقي داراي مجازاتهاي خاص خودشان هستند. بستن مؤسسه و تعطيل دائم  -1اب مي دهند. جو

اشخاص حقوقي  -3آن به منزلة اعدام است. اعمال جريمة نقدي در مورد اشخاص حقوقي هم امكان دارد. 

زات اشخاص اينكه مجا -4فاقد اراده نيستند بلكه ارادة جمعي اعضاي آن همان ارادة شخص حقوقي است. 

حقوقي به منزلة مجازات يكايك اعضاء آنست فقط مختص اشخاص حقوقي نيست و اين امر در مورد 

اهداف مجازاتها از مجازات اشخاص حقوقي نيز تأمين مي گردد چون  -5اشخاص حقيقي نيز صادق است. 
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ب جرم به در هر حال گردانندگان اشخاص حقوقي در صدد جذب سود هستند نه ضرر و با عدم ارتكا

 لحاظ ترس از مجازات در صدد دفع ضرر از خود اقدام مي نمايند.

در قوانين موضوعة ما، مادة خاصي كه به صراحت مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي را بيان كند وجود 

 4ندارد ولي با اين حال از برخي مقررات مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي قابل استنباط است. مثل مادة 

قانون  12و مادة  1334به مققرات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب قانون مربوط 

 و ... پس مصاديقي از مسؤوليت كيفري در برخي از قوانين ما وجود دارد. 1367تعزيرات حكومتي مصوب 

 :فعال غيرامسؤوليت كيفري ناشي از سوم) 

ئز اهميت است. زيرا براساس اين اصل هر كسي حا» اصل شخصي بودن مجازاتها«اين بحث با توجه به 

مرتكب جرم شود با تحقق شرايط قابل مجازاتها است لذا نمي توان شخصي را به خاطر جرم ديگري 

مجازات كرد ولي با اين وجود در برخي از قوانين مسؤوليت جزايي ناشي از فعل غيرديده مي شود مثل مواد 

. حقوقدانان مبناي اين مسؤوليت را چنين توجيه مي كنند 1339ب قانون مسؤوليت مدني ايران مصو 12و  7

كه در اين مورد شخص مسؤول، در واقع، فاعل معنوي عمل مجرمانه است و مسؤوليت او به مسؤوليت 

مجرم اصلي ضميمه مي گردد و بنا به نظر ديگر عنصر مادي را از مباشر جرم وام مي گيرد. آنچه مهم است 

كيفري ناشي از فعل غير فقط در جرايم غيرعمدي مطرح و قابل تحقق است، در  اين است كه مسؤوليت

جرايم عمدي هر كس مسؤول اعمال خود است. مسؤوليت عاقله در قتل خطاي محض و مسؤوليت مدير 

مسؤول روزنامه از مصاديق بارز مسؤوليت كيفري ناشي از فعل غير در قانون ما مي باشد كه استثناء بر اصل 

قانون كار مصوب  95و مادة  1364قانون مطبوعات مصوب  27دن مجازاتها مي باشند. به مادة شخصي بو

 نيز مراجعه شود.  1369
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 واكنش اجتماعي در قبال جرمششم: فصل 

در حقوق جزاي عمومي ايران واكنش اجتماعي در قبال جرم به عبارت ديگر عكس العمل جامعه در قبال 

 مجرمين دو دسته مي باشد:

 ) اقدامات تأميني و تربيتي. 2مجازات ) 1

 مجازات  اول)

مجازات يعني عكس العمل اجتماعي در قبال جرم كه با رنج و تعب همراه است. مجازاتها داراي ويژگيها و 

اهدافي هستند. ويژگيهاي مجازاتها را مي توان در آزاردهنده بودن، رسوا كننده بودن، معين شدة قبلي و 

د. اهداف مجازاتها را نيز مي توان در اصالح و تربيت مجرم و اجراي عدالت خالصه قطعي بودن بيان نمو

كرد. هدف اصالحي مجرم داراي شالودة پيشگيري است كه تحت عنوان پيشگيري اختصاصي (اصالح خود 

مجرم) و پيشگيري عمومي (جلوگيري از ارتكاب جرم توسط ديگران) بحث مي شوند. اجراي عدالت هدف 

 رماني مجازاتها مي باشد.ذهني و آ

 مجازاتها در حقوق عرفي -1

 :مجازات اصلي -

ماً مورد حكم قرار مي يمجازات اصلي مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معيني پيش بيني نموده و مستق

گيرد. اين مجازات ضمانت اجراي خاص اوامر و نواهي قانون جزايي است و اجراي آن مستلزم صدور 

دگاه است كه ضمن آن مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت، تعيين شده باشد. (دكتر حكم قطعي دا

 ). 341گلدوزيان، همان منبع، ص 

 :مجازات تكميلي -

 مجازات تكميلي (مجازات تتميمي) به مجازاتهايي گفته مي شود كه به مجازات اصلي افزوده مي شود و بايد 
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ايي نمي تواند مورد حكم واقع شود و اگر احياناً به تنهايي در در حكم دادگاه قيد شوند و هيچ گاه به تنه

ق.م.ا). مجازات تكميلي ممكن است  576حكم دادگاه قيد شوند مجازات اصلي هستند نه تكميلي (مادة 

ق.م.ا ذكر شده است. براساس اين ماده در  91اجباري باشد يا اختياري. مجازات تكميلي اختياري در مادة 

توجب تعزير و مجازات بازدارنده دادگاه مي تواند (اختيار دارد) عالوه بر مجازات اصلي، جرايم عمدي مس

مت در محل معين و امجرم را به يكي از اين سه مجازات يعني، محروميت از حقوق اجتماعي، منع از اق

 ق.م.ا)  19اقامت اجباري در محل معين محكوم نمايد. اين مجازاتها انحصاري هستند. (مادة 

جازاتهاي تتميمي اجباري آنهايي هستند كه در قانون به دنبال مجازات اصلي آمده و قاضي مكلف به اعمال م

 ق.م.ا) 712آنها است مثل ضبط اشياء حاصل از جرم (مادة 

جرايم «ق.م.ا به  19مجازات هاي تكميلي در جرايم غيرعمدي نيز قابل اعمال هستند هر چند در مادة 

ق.م.ا اعمال مجازات تكميلي را در جرايم  718ولي برخي مواد قانوني مثل مادة  تصريح شده است» عمدي

 غيرعمدي ممكن دانسته است.

ق.م.ا) را اعمال كند، بايد مدت  19قاضي وقتي مي خواهد مجازات تكميلي (مثالً موارد مندرج در مادة 

تكميلي در آنها مقرر شده است  معيني را براي مجازات هاي مندرج در اين ماده يا ساير مواد كه مجازات

ق.م.ا ذكر شده است يعني  20تعيين نمايد و ضمانت اجراي عدم التزام مجرم به اجراي اين مجازاتها در مادة 

در اين صورت قاضي مي تواند (اختيار دارد) اين مجازاتها را به حبس يا جزاي نقدي تبديل (با پيشنهاد 

 . كند دادسراي مجري حكم)

 عي مجازات تب -

مجازاتي است كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي شود. 

 1377مكرر ق.م.ا مصوب  62اين مجازاتها نيز به موجب قانون بر مجرم بار مي شوند. اين مجازاتها در مادة 
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حيثيت پيدا كرده و مجدداً وارد  پيش بيني شده اند كه پس از انقضاي مدتهاي مقرر در اين ماده مجرم اعادة

اجتماع مي شود و مي تواند از حقوق اجتماعي برخوردار گردد و محكوميت كيفري از سجل كيفري مجرم 

 پاك مي شود.

 مجازات در شرع )2

ق.م.ا هم اين تقسيم بندي قيد  12در حقوق شرعي اسالم مجازاتها به پنج دسته تقسيم مي شوند كه در مادة 

 شده است. 

 حدود  -

مجازاتهايي هستند كه نوع و ميزان و كيفيت آنها در شرع تعيين شده است. اين مجازاتها قابل تغيير نيستند و 

تابع اصول حاكم بر تعزيرات نمي باشند. اين مجازاتها محدود به موارد خاصي هستند مثل سرقت حدي، 

نها قتل قتل و اگر شالق باشد بيشتر از ضربه شالق و بيشترين آ 74زنا، شرب خمر و ... كمترين ميزان حد 

 ق.م.ا مراجعه شود).  13صد ضربه نخواهد بود. (به مادة 

 قصاص  -

ق.م.ا ذكر شده است بدين صورت، قصاص كيفري است كه جاني به آن  14تعريف اين مجازات در مادة 

اص نفس مجازات محكوم مي شود و بايد با جنايت وي برابر باشد. قصاص نفس غير از اعدام است. قص

 قتل عمدي است ولي اعدام در غير جنايات پيش بيني شده است. 

 ديه -

مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. ديه دو وجه دارد يعني هم مجازات است و هم 

 خسارت. ديه غير از جزاي نقدي است چون نقدي به خزانة دولت پرداخت مي گردد ولي ديه به مجني عليه

يا اولياي دم او. همچنين ديه فقط در برابر جنايت است ولي جزاي نقدي در غيرجنايات مي باشد. ديه 
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مجازات شرعي است ولي جزاي نقدي مجازات عرفي است. ديه توسط شارع تعيين شده است ولي جزاي 

 ق.م.ا مراجعه شود).  15نقدي توسط قانونگذاران عرفي. (به مادة 

 تعزيرات  -

ق.م.ا تعريف شده است و مجازاتي است كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين نشده بلكه  16در مادة 

است. البته قاضي براساس حداقل و حداكثر » قاضي«به نظر حاكم واگذار شده است. منظور از حاكم 

كمتر از حد مجازاتي كه قانونگذار تعيين كرده به اعمال مجازات تعزيري اقدام مي نمايد. تعزيرات بايد 

 ضربه شالق است.  74باشند و كمترين حد هم 

 مجازاتهاي بازدارنده  -

ق.م.ا تعريف شده اند و مجازات هايي هستند كه حكومت براي حفظ نظم و مراعات مصلحت  17در مادة 

 مي باشد.» قوة مقننه«جامعه جرايمي را تعيين و مستوجب اين مجازات دانسته است. منظور از حكومت 

از حقوقدانها مجازات هاي تعزيري را با مجازات هاي بازدارنده يكي مي دانند و تفاوتي بين آنها قائل  برخي

تي است. در مقابل، برخي ديگر از حقوقدانها اين دو زاوصف هر مجا» بازدارنده«نيستند و مي گويند كه 

عزير ريشة شرعي دارند و حكم را جدا از هم مي دانند و چنين استدالل مي كنند كه جرايم مستوجب تمقوله 

مطرح است. ولي جرايم » احتيال«حرمت را در شرع دارند مثل كالهبرداري كه در فقه تحت عنوان 

مستوجب مجازات بازدارنده ريشة شرعي ندارند و حكومت براي حفظ نظم و مصلحت خود به پيش بيني 

ق.م.ا  17و  16ان به آنها نگاه كرد. خود مادة مي تو» احكام سلطانيه«آنها اقدام نموده است و بيشتر از جنبة 

نيز همين معيارها را تلويحاً براي تفكيك اين دو مجازات به كار برده است. از سوي ديگر آثار مترتب براي 

تفكيك آنها نيز حائز اهميت فراوان است زيرا اوالً: مجازاتهاي بازدارنده مشمول مرور زمان (موضوع مادة 

ثالثاً: جرايم مستوجب مجازات بازدارنده تابع اصول  .د ثانياً: اين جرايم تغييرپذير هستندق.آ.د.ك) هستن 173
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يا كمتر از حد بودن يكي از ويژگيهاي تعزيرات » دون الحدبودن«حاكم بر تعزيرات نيستند به عنوان مثال 

گويند چون اعدام باالتر است و مخالفين اعدام در مقام استدالل خود به اين ويژگي تعزير استناد جسته و مي 

از حد است لذا نمي تواند به عنوان مجازات تعزيري پيش بيني شود ولي اين ايراد را در مجازاتهاي 

بازدارنده نمي توانند مطرح بكنند چون مجازات بازدارنده تابع اصول تعزيرات نيستند و ويژگيهاي تعزيرات 

پيش بيني اعدام در اين جرايم را بنمايد كه جرايم مواد مخدر را ندارند لذا قانونگذار مي تواند حتي اقدام به 

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از موارد مي باشد و رابعاً: تشابه در مصداق نيز به معني تشابه 

در ماهيت نيست و اساساً مصداق را نمي توان مبناي تفكيك جرايم قرار داد بلكه بايد به ماهيت خود جرايم 

عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه و تفكيك مجازاتهاي بازدارنده هيات خيراً نگاه كرد. ا

 و تعزيري مشكل را حل كرده است. 

جزاي نقدي مجازاتي است كه هم در جرايم مستوجب تعزير و هم در جرايم مستوجب مجازات بازدارنده 

شد يا نسبي. جزاي نقدي ثابت را خود قابليت اجرايي دارد. جزاي نقدي ممكن است به صورت ثابت با

و ... ق.م.ا) ولي  706، 704نونگذار به صورت مقطوع يا داراي حداقل و حداكثر تعيين مي كند. (مواد اق

جزاي نقدي نسبي را قانونگذار به نسبت ضرر وارده اعالم مي نمايد مثالً در كالهبرداري جزاي نقدي معادل 

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري  1دة مال كالهبرداري شده مي باشد. (ما

 ) 1367مصوب 

در  1377جزاي نقدي قابل تقسيط نيست و با توجه به قانون نحوة اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 

پرداخت به ازاء هر يكصد هزار ريال (با احتساب نرخ تورم متغير است) يك روز بازداشت مي  مصورت عد

 شود.

 ابق مقررات قانوني جزاي نقدي برابر است با غرامت و جريمه نقدي. مط
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 اقدامات تأميني و تربيتي دوم)

اقدامات تأميني، تدابير الزام آوري هستند كه از طرف دادگاه در مورد مجرمين خطرناك اعمال مي شود. 

ابل تجديد نظر بودن هستند اقدامات تأميني داراي ويژگيهايي مثل فقدان رنگ اخالقي، نامعين بودن مدت و ق

و اهداف اقدامات تأميني هم پيشگيري از تكرار جرم توسط مجرمين خطرناك مي باشد. (ر.ك ماده يك 

 )1339قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 

مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخالقي آنها و كيفيت ارتكاب و جرم 

 ر مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از آنكه قانوناً مسؤول باشند يا غير مسؤول. ارتكابي آنان را د

در نظام حقوق ايران برگرفته از  1339پيش بيني حالت خطرناك در قانون اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 

 نظريات لمبروزو، فري و گاروفالو است. 

هستند ولي تنها در يك مورد اقدام تأميني قبل از ارتكاب  اقدامات تأميني پس از ارتكاب جرم قابل اعمال

قانون اقدامات تأميني و  14ياد مي كنند و در مادة » ضمانت احتياطي«جرم اعمال مي شود كه از آن به 

 پيش بيني شده است كه از اقدامات تأميني مالي مي باشد. 1339تربيتي مصوب 

قانون اقدامات تأميني  5هكاران به عادت مي باشد كه در مادة نگهداري در تبعيدگاه از اقئامات تأميني بز

بزهكاران به عادت كساني معرفي شده اند كه داراي پيشينة كيفري هستند و به ظاهر اصالح ناپذيرند. اين 

 اقدام تأميني از لحاظ نظام اجرايي به مجازات شبيه است.

در محل معين و اخراج بيگانگان از كشور از  ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل معين، ممنوعيت اقامت

قانون اقدامات تأميني) ضبط اشياء و بستن مؤسسه نيز  8اقدامات تأميني محدود كنندة آزادي مي باشند (مادة 

مثل ضمانت احتياطي از اقدامات تأميني مالي مي باشند. محروميت از حق قيمومت يا واليت، اقدام تأميني 

 قانون اقدامات تأميني)  16سالب حق است. (مادة 
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 اصول حاكم بر مجازاتها سوم)

 اصل قانوني بودن مجازاتها )1

اصل قانوني بودن عالوه بر جرم در مورد مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي نيز حاكم است و بدين معني 

تأكيد دارد و  قانون اساسي نيز به اين امر 36است كه حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد و اصل 

 ». و ماكُنّا معذَّبين حتي نَبعثَ رسوالً«نيز اين امر را توجيه مي كند همچنين آية: » قبح عقاب بالبيان«قاعدة 

 اصل تساوي مجازاتها )2

تمام كساني كه مرتكب جرم مستلزم كيفر مي شوند در مقابل قانون مساوي هستند و هيچكس نمي تواند در 

 ز كيفر بگريزد. صورت ارتكاب جرم ا

 اصل شخصي بودن مجازاتها )3

الند و شخص ديگر را نمي توان به اعتبار جرم ارتكابي توسط ممجازاتها فقط نسبت به مرتكبان جرم قابل اع

ديگري مجازات كرد مگر در موارد استثنايي مثل مسؤوليت عاقله در خطاي محض و مسؤوليت ناشي از فعل 

 بر اين اصل داللت دارد. » ال تَزِروا وازِره وِزر اُخري«غير كه قبالً بحث شد. آيه: 

قانون كار چنانچه كارفرما شخص حقوقي باشد مسئوليت جزايي متوجه مديرعامل يا  184به استناد ماده 

 مدير مسئول است.

يكي از خصوصيات مجازات، اصل مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات است. يعني مجازات تنها 

مرتكب جرم اعمال مي شود و نه كسان وي. مع ذلك در مواردي استثنائي، مجازات نسبت  نسبت به شخص

 به مباشرم جرم اعمال نمي شود، مانند مسئوليت عاقله در مورد جنايت عمدي و شبه عمدي نابالغ و ديوانه. 

 اصل فردي كردن (تفريد) مجازاتها )4

بايد كوشش كند تا با توجه به شخصيت بزهكار  صل قاضي در اعمال مجازات نسبت به مجرمابراساس اين 

و موقعيت وي و اوضاع و احوال جرم ارتكابي از بين حداقل و حداكثر مجازات قانون جرم، مجازاتي كه 
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متناسب با شخصيت بزهكار است را تعيين و مورد حكم قرار دهد. تشكيل پروندة شخصيت در مورد 

تأسيسات حقوقي تخفيف و تبديل مجازات و تعليق و ... از  بزهكاران براساس اين اصل قابل توجيه است.

 ابزارهاي تأمين اصل فردي كردن يا متناسب كردن مجازاتها مي باشند. 
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 ميزان مجازاتهفتم: فصل 

تعيين ميزان مجازات نتيجة اجراي اصل فردي كردن مجازات مي باشد. قاضي در تعيين مجازات هم بايد 

شي از ارتكاب جرم و هم شخصيت بزهكار را مورد توجه قرار داده و شدت اختالل نظم اجتماعي نا

مجازات مناسبي را مورد حكم قرار دهد و در اين راه از تأسيسات مختلف حقوقي كمك بگيرد. تخفيف، 

تبديل، تعليق، تعدد جرم، تكرار جرم، آزادي مشروط و عفو در اين چارچوب قابل بحث هستند. تأسيسات 

 اين فصل از مهمترين ابزارهاي قانوني براي جايگزيني مجازات حبس مي باشند. حقوقي مطروحه در 

 تخفيف مجازات اول)

تخفيف مجازات يكي از تأسيسات مهم حقوق جزا و تضمين كنندة اصل فردي كردن مجازات ها مي باشد. 

قانون و با  تخفيف مجازات در حقوق جزا به معني اين است كه قاضي با در نظر گرفتن كيفيات مصرح در

تصريح به آن عوامل و متناسب با شخصيت بزهكار، مجازاتي را كه كمتر يا پايين تر از حداقل مجازات 

قانوني جرم است براي مجرم در نظر بگيرد. لزوماً تخفيف مجازات به معني پايين آمدن از حداقل مجازات 

 قانوني است.

اعمال تخفيف در موارد تعدد جرم قيد و شرطي را قائل  قانونگذار براي -ق.م.ا 22ماده  2به استناد تبصره 

 نشده است.

عذرهاي «نام دارد و به عبارت ديگر » كيفيات مخففه«كيفيات و عواملي كه باعث تخفيف مجازات مي شوند 

كيفيات  -2كيفيات مخففه قضايي  -1نيزناميده شده اند. كيفيات مخففه دو نوع هستند: » تخفيف دهنده

 . مخففه قانوني

قانوني مواردي است كه مقنن به صورت تكليفي قاضي را مؤظف نموده است تخفيف را  الف) تخفيف

 اعمال نمايد.
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مي «ب) تخفيف قضايي مواردي است كه مقنن دست قاضي را در اعمال يا عدم اعمال با بكار بردن عبارت 

 در متن قانون باز گذاشته است. » تواند

ق.م.ا مقرر شده اند. در كيفيات مخففه قضايي قاضي اختيار دارد (اجباري  22كيفيات مخففه قضايي در مادة 

نيست) در صورت وجود يكي از بندهاي مادة فوق مجازات مجرم را كاهش دهد. جهات مخففه را خود 

حصري هستند و نمي توان موارد ديگري را به آنها اضافه كرد.  22قانون مقرر مي كند. موارد مقرر در مادة 

اده فقط مشمول جرايم تعزيري و بازدارنده است و حدود و قصاص و ديات تابع مقررات خاص اين م

خودشان مي باشند. دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد كند و نمي تواند فقط 

يگرد انتظامي ) اكتفاء كند بلكه بايد عنوان بند يك را بنويسد. واال موجب پ22مادة  1به نوشتن (مثالً بند 

است. محل اعمال تخفيف يا تبديل و تشديد مجازات و همچنين تعليق اجراي مجازات پس از احراز 

 مسؤوليت كيفري و ضمن صدور حكم محكوميت مي باشد.

 كسي كه شروع به جرم كرده و به ميل خود آن را ترك كرده از تخفيف قانوني مجازات برخوردار مي شود. 

صوصي در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه مجازات مي باشد. در جرايم گذشت شاكي يا مدعي خ

 قابل گذشت اعالم گذشت از سوي شاكي يا مدعي خصوصي موجب صدور قرار موقوفي تعقيب مي باشد.

ق.م.ا وجود انگيزه شرافتمندانه از موجبات تخفيف مجازات مي باشد و به طور  22به استناد بند سوم ماده 

مجازات را تخفيف دهد يا از تخفيف آن امتناع » مي تواند«ورت وجود موجبات تخفيف قاضي كلي در ص

 نمايد.

 در جرايم غيرعمدي منعي براي اعمال كيفيات مخففه و آزادي مشروط وجود ندارد.

طبق قانون مجازات اسالمي اقرار متهم در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد موجب تخفيف 

 قضايي است.
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قاضي در مقام اعمال تخفيف نمي تواند از حداقل مجازات پايين برود، مثل  ،ر برخي جرايم به حكم قانوند

كالهبرداري، يعني قاضي از اعمال تخفيف مجازات به معني حقوقي منع مي شود. گاهي هم از اين موارد به 

سازگار نيست.  ،ي تخفيفف حقوقيياد مي كنند كه البته اين عبارت با تعر» محدود كردن تخفيف«معني 

). قاضي در 1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري مصوب  1مادة  1(تبصرة 

تعيين مجازات، پس از تعيين تعزير با مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي بزهكار از مقدار تعزير كسر 

 ق.م.ا و تبصرة آن) 18دة مي كند اين امر براي دادگاه الزامي است. (ما

 تبديل مجازات دوم)

فلسفة تبديل مجازات نيز مثل تخفيف مجازات مناسب كردن مجازات به حال مجرم است و در چارچوب 

اصل فردي كردن مجازاتها مي باشد. تبديل مجازات نوعي تخفيف است بنابراين نمي توان يك مجازات را 

د از يكي از اين موارد و آن هم فقط براي يكبار و ضمن صدور هم تخفيف داده و هم تبديل كرد بلكه باي

حكم (مگر در موارد استثنايي) استفاده كرد. تبديل مجازات يعني تغيير ماهيت مجازات به مجازاتي مناسب 

 تر به حال مجرم (جايگزيني مجازات حبس). 

قرر شده است. تبديل هم ق.م.ا م 22جهات تبديل مجازات همان جهات تخفيف مجازات است كه در مادة 

مثل تخفيف فقط شامل مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است و حدود و قصاص و ديات را شامل نمي شود. 

قاضي مي تواند عليرغم تخفيف يا تبديل مجازات از تأسيسات ديگر حقوقي مثل تعليق اجراي مجازات 

 استفاده كند.

است يعني قاضي مكلف به اعمال تخفيف نيست ولي در ق.م.ا اختياري  22تبديل مجازات مقرر در مادة 

قانون نحوة وصول برخي از  3كلف به تبديل مجازات نموده است مثل مادة مبعضي موارد قانون، قاضي را 

 18كه اين قانون مجدداً براساس تبصرة مادة  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 
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در هر موردي كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از «اين قانون  3مادة  1د ق.م.ا احياء شده است. برابر بن

روز حبس يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد قاضي بايد به جاي حبس يا مجازات  91

 » تعزيري جرايم مزبور، حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال صادر نمايد.

 تخفيف مجازات در جرايم مشمول حد وجود ندارد.تبديل يا 

ق.م.ا در موارد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند  22چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در ماده 

 ق.م.ا) 22ماده  3به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد. (تبصره 

ي در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجبار

معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد. در صورتي كه محكوم به تبعيد يا 

اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه اي معين در اثناي اجراي حكم، محل را ترك كند 

ادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم، مجازات مذكور را تبديل گردد، دنو يا به نقطه ممنوعه باز 

 ق.م.ا) 20به جزاي نقدي و يا زندان نمايد. (م 

 تشديد مجازات سوم)

برخي از سبب ها به حكم قانون موجب تشديد مجازات مي شوند و قاضي با لحاظ آن ها گاهي اختياري و 

د مي نمايد. اصوالً تشديد مجازات به معني باال رفتن از گاهي به صورت اجباري مجازات جرم را تشدي

حداكثر مجازات قانوني است و نيازمند يك نص قانوني مي باشد. بدون وجود متن قانوني نمي توان در مقام 

تشديد مجازات جرمي را بيش از حداكثر مجازات قانوني تعيين كرد. تشديد مجازات اجباري مخصوص 

نگذار پيش بيني مي كند در مقابل تشديد مجازات عمومي مختص تمام جرايم جرايم خاصي است كه قانو

 است و قاضي در اعمال تشديد در اين موارد گاهي مختار است و گاهي مكلّف. 

 ومي ـا عمـگويند. كيفيات مشدده ي» كيفيات مشدده«اوضاع و احوالي كه باعث تشديد مجازات مي شود را 
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 خصوصي (اجباري).  (اختياري يا اجباري) هستند يا

 تكرار جرم. -2تعدد جرم  -1كيفيات مشددة عمومي در قانون ما دو نوع مي باشد كه عبارتند از: 

كيفيات مشددة عمومي گاهي قاضي مكلف به اعمال تشديد است مثل تعدد جرم و گاهي در اعمال  در

خصوصياتي در برخي جرايم تشديد مختار است. مثل تكرار جرم. كيفيات مشدده اختصاصي به دليل وجود 

ق.م.ا كه وجود مواد محترقه در تخريب را موجب تشديد  678موجب تشديد مجازات مي شود مثل مادة 

كه كارمند دولت  1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري  1دانسته است يا مادة 

 بودن را موجب تشديد مجازات دانسته است.

 تعدد جرم  -1

تعدد جرم عبارتست از ارتكاب جرايم گوناگون به طوري كه هيچكدام به صدور حكم يا اجراي كامل 

مجازات منتهي نگرديده باشد . چه جرايم متعدد در فاصله معين ارتكاب يافته باشند چه در فاصله طوالني و 

 رسيده است . غير معين ولي به لحاظ هر جهات حكم قطعي صادر نشده يا به مرحله اجراي كامل ن

در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين «ق.م.ا در مورد تعدد معنوي اظهار مي دارد 46ماده 

در اينجا فعل واحد مشمول چند  .»متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است

ولي با آن يك فعل مجرمانه چندين توصيف مجرمانه است به عبارت ديگر متهم يك فعل انجام مي دهد 

ماده از قوانين جزايي نقض مي شود . احكام تعدد جرم در خصوص حدود و قصاص و ديات جاري نمي 

شوند و آنها تابع ابواب فقهي خود هستند بنابراين اگر مجرم با يك فعل دو جرم انجام دهد و يكي از جرايم 

اجرا نمي شود و مجرم را به  46د در اين صورت ماده تعزيري و ديگري (حد يا قصاص يا موجب ديه باش

 هر دو مجازات محكوم مي كنيم . در واقع از نظر عملي تعدد  مادي  و نتيجتاً قاعدة جمع مجازاتها اجرا 

 ز ـني 1ق.م. 639اده ـور) مـهيأت عمومي ديوانعالي كش 2/2/65مورخ  1(راي وحدت رويه شماره  )مي شود
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 وضوع باشد. ديگر بر اين م  مثال

برخي از جرايم مقدمه جرايم ديگر محسوب اين موارد را نبايد با تعدد معنوي اشتباه گرفت . مثالً وارد كردن 

مواد مخدر به كشور جرم است وارد كردن مستلزم حمل و نگهداري مواد مخدر است . در اين مواقع حمل 

ين مواقع بحث از تعدد جرم چندان منطقي و نگهداري مقدمه جرم وارد كردن مواد مخدر مي باشد و در ا

نيست . همين طور است در صورتيكه امين اموال امانتي را تخريب نمايد يا بفروشد كه در اين صورت هم 

 .  و هم تضييع اموال جرم خيانت در امانت محقق شده است

نوي است. راي ترك انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغيري كه نزد وي به سر مي برند مشمول تعد مع

نظر به اينكه نفقه «مقرر مي دارد:  34رديف  60/13وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره 

زن و اوالد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند معموال يكجا و بدون تفكيك سهم از آنان پرداخت مي 

نفاق واحد محسوب و مستلزم رعايت شود ، ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتي ترك ا

ت ق.م .ا) است و آثار و نتايج فعل واحد موجب اعمال مقررا 46قانون مجازات عمومي سابق (م 31ماده 

 »مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.

البته بايد گفت اگر فردي سندي را جعل بكند و از آن استفاده كرده و كالهبرداري انجام دهد در اينصورت 

عدد (مادي و معنوي) محقق است . بدين صورت كه بين استفاده از  سند مجعول و كالهبرداري هر دو ت

تعدد معنوي حاكم است و در اينجا مجازات اشد بين اين دو جرم را انتخاب مي كنيم كه مجازات اشد همان 

وع جرايم مجازات بزه كالهبرداري است و بعد بين اين مجازات اشد با  مجازات جعل تعدد مادي از ن

 .مختلف را جاري كرده و مجازات اشد را با مجازات جعل جمع كنيم

قاضي مجازات جرمي را مورد حكم قرار مي دهد كه مجازات آن اشد است و  ،در تعدد معنوي جرايم

 تشخيص آن با لحاظ مالكهاي عرفي و قانوني با قاضي است . 
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تعداد واقعي است . تعدد مادي جرم دو صورت دارد ق.م.ا هم در مقام بيان احكام تعدد مادي يا  47ماده 

گاهي كسي مرتكب افعال متعددي شده است كه هر يك از آنها جرم مختلفي هستند و هر كدام مجازات 

خاص خودشان را دارند كه به اينها تعدد جرم از نوع جرايم مختلف گويند مثالً فردي مرتكب يك فقره 

انت مي شود . اين دو جرم مشابه هم نيستند بلكه مختلف هستند در سرقت تعزيري و يك فقره خيانت در ام

ق.م.ا) يعني مجازات هر كدام از  47اينجا ما قاعده جمع مجازات ها را اعمال مي كنيم (قسمت آخر ماده 

جرايم را تعيين مي كنيم و بعد مجازاتها را با هم جمع مي كنيم گاهي هم كسي يك نوع جرم را چند بار 

دهد. مثالً دو يا چند فقره خيانت در امانت انجام مي دهد يا دو يا چند فقره سرقت تعزيري انجام انجام مي 

دهد اين مورد را تعدد مادي از نوع جرايم مشابه گويند كه در اينصورت يك مجازات مي دهيم ولي 

است و در مقام مجازات را تشديد مي كنيم به عبارت ديگر تعدد جرم در اين مورد از علل مشدده مجازات 

تشديد هم نمي توانيم از حداكثر مجازات قانوني جرم فراتر برويم چون اجازه قانوني نداريم و تعيين 

مجازات بيش از حداكثر مجازات قانوني خالف اصل قانوني بودن جرايم و مجازات مي باشد .(قسمت دوم 

امي است نه اختياري . تمرد در برابر ق.م.ا) اعمال تشديد در اين مورد بر خالف تكرار جرم الز 47ماده 

مامورين در حين انجام وظيفه اگر با جرايمي ديگر مثل توهين ، ضرب و جرح و ... همراه باشد تعدد مادي 

 ق.م.ا)  607حاكم خواهد بود . (م 

همانطوري كه قبالً هم بيان كرديم گرچه تعدد جرم از علل مشدده مجازات است ولي تعدد جرم هميشه 

ق.م.ا به دادگاه اجازه داده است كه بتواند علل  22كافي بر حالت خطر ناك مجرم نيست لذا تبصرة ماده دليل 

ق. م. ا صراحتاً تعليق اجراي مجازات در تعدد  36مخففه را در تعدد جرم نيز مراعات نمايد . ولي ماده 

 جرايم عمدي را (نه غير عمدي) ممنوع نموده است. 
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 تكرار جرم  )2

ق.م.ا پيش بيني شده است و بدين معني است كه كسي به موجب حكم دادگاه به  48رد در ماده اين مو

مجازات تعزيري و يا بازدارنده محكوم شود چنانچه پس از اجراي كامل حكم مجدداً مرتكب جرم قابل 

 د . تعزير (يا مجازات بازدارنده ) شود دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات او را تشديد نماي

اوالً : اين تاسيس نيز فقط شامل جرايم مستوجب مجازات تعزير و بازدارنده مي شود و حدود و قصاص و 

 ديات تابع ابواب خود هستند . 

ثانياً : مجازات بايد به طور كامل اجرا شده باشد اگر در زمان اجراي مجازات يا قبل از آن جرم مرتكب شود 

 مقررات تعدد حاكم مي شود . 

اً : جرم دوم بايد جرم تعزيري يا مستوجب مجازات بازدارنده باشد و الزم نيست جرم دوم مشابه جرم ثالث

 اول باشد. 

 گفته مي شود كه قاضي در تشديد  مجازات مختار است  نه مكلف. » در صورت لزوم«رابعاً: با توجه به واژه 

جازات بيش از حداكثر مجازات قانوني خالف خامساً: قانونگذار ميزان تشديد را معين نكرده است و تعيين م

 اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها مي باشد. 

در مورد اعمال مقررات تخفيف در تكرار جرم ، نص صريحي در قانون وجود ندارد (بر خالف تعدد) ولي 

د دادگاه در صورتيكه سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باش«ق.م.ا. آمده است  66در ماده 

به نظر مي رسد اگر سابقه محكوميت قطعي به » تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده كندنمي

سرقت كمتر از سه فقره باشد اعمال مقررات تخفيف اشكالي ندارد . با توجه به اينكه تشديد مجازات براي 

تخفيف در تكرار جرم ايرادي نداشته  ق.م.ا. اعمال مقررات 666قاضي اختياري است و نظر به مالك ماده 

 باشد. 
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 سقوط مجازات ها شتم: فصل ه

گردد و بعد مجازاتهاي هدف غايي از رسيدگي كيفري اجراي مجازات است كه اول مجازات اصلي اجرا مي

تتميمي و در برخي موارد هم آثار تبعي به اين مجازاتها مترتب مي شود. اجراي مجازات به معناي ساقط 

ازات نيست. برخي از عوامل هستند كه باعث سقوط مجازاتها مي شوند و مجازاتها را غيرقابل اجرا شدن مج

مي گردانند. داليل اين سقوط گاه در شخص بزهكار است مثل مرگ يا جنون وي، گاه در شخص مجني 

اعي و فردي عليه يا زيان ديدة از جرم است نظير اعالم رضايت مجني عليه از بزهكار و گاه در نفع اجتم

 است مثل عفو و بخشودگي و مرور زمان اجراي كيفر.

 فوت بزهكاراول) 

براساس اصل شخصي بودن مجازات كيفر فقط در مورد شخص بزهكار يا معاونان او اجرا مي گردد به 

عبارت ديگر قائم به شخص بزهكار است. به همين خاطر با فوت بزهكار مجازات ساقط مي شود و اين امر 

) تسري ق.م.ا (حدود و قصاص و تعزيرات و بازدارنده 12ر تا از مجازاتهاي پنج گانه مقرر در مادة به چها

 ق.آ.د.ك).  6ة تعقيب موجب صدور قرار موقوفي تعقيب است (مادة دارد. فوت متهم در مرحل

با فوت  »ديه«سقوط مجازات قصاص به لحاظ فوت جاني در مادة ق.م.ا مقرر شده است. بنا به اجماع فقها 

با مرگ مديون ساقط نمي شود بلكه از اموال متوفي » دين«دين است و » ديه«بزهكار ساقط نمي شود زيرا 

» االقرب فاالقرب«استيفاء مي گردد و اگر متوفي مالي نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت قاعدة 

نباشد ديه از بيت المال پرداخت مي گردد گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا گرفتن ديه از آنها ممكن 

ق.آ.د.ك نيز بيان مي دارد؛ با فوت متهم ادعاي خصوصي به جاي خود باقي است  10ق.م.ا) مادة  260(مادة 

 259در مادة ». سقوط ادعاي عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب سقوط ادعاي خصوصي نمي شود«

ت كرده است از تفسير اين ماده نبايد اين شبه حاصل شود كه ق.م.ا قانونگذار از سقوط قصاص و ديه صحب
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زيرا مجازات قتل عمدي قصاص است و اين ماده ناظر بر سقوط قصاص » با فوت جاني ديه ساقط مي شود«

است و ديه در قتل عمدي بدل از قصاص است يعني با وجود قصاص ديه مطرح نمي شود و اگر به لحاظ 

به دنبال قصاص از باب » ديه«ديگر ديه مطرح نمي شود و در اين ماده ذكر فوت بزهكار قصاص ساقط شود 

شد. ولي اگر عامل سقوط قصاص توافق قاتل و اولياء دم مقتول بر ديه باشد در اين صورت ديه اتأكيد مي ب

دين است و حتي با فوت قاتل پس از توافق بر ديه ساقط نمي شود. عدم سقوط مجازات به لحاظ فوت فقط 

 مي شوند. نص ديه است ساير مجازاتها يعني شالق، اعدام و جزاي نقدي با فوت بزهكار ساقط مخت

جزاي نقدي مجازات است و كيفر جنبه شخصي دارد. لذا با فوت محكوم عليه جزاي نقدي نيز ساقط مي 

 گردد. البته برخي اعتقاد دارند جزاي نقدي از ماترك متوفي قابل وصول است.

يه در زمان اجراي حكم قرار موقوفي اجرا صادر مي شود نه موقوفي تعقيب چون پرونده با فوت محكوم عل

 ق.آ.د.ك مي باشد.  6در اينجا در مرحلة اجراي حكم است نه در مرحلة تعقيب ولي استناد قانوني همان مادة 

 جنون بزهكار دوم)

لي اين مجموعه بحث كرديم و در مورد تأثير جنون بزهكار در سقوط يا عدم سقوط مجازات در مباحث قب

ق.م.ا در چنين مواردي وضعيت را روشن كرده است. همچنين  52و  37همانطوري كه بيان كرديم مادة 

ق.م.ا فقط وضعيت محكومان  52و  37گفتيم كه جنون موجب سقوط مجازاتهاي حدي نيست. هر چند مواد 

ن مورد را به مجازاتهاي ديگر نيز تسري دهيم به حبس را در حالت جنون بيان نموده است ولي مي توانيم اي

 زيرا اهداف مجازاتها چه از نظر اصالح مجرم و چه از لحاظ اجراي عدالت چنين اقتضايي را دارد. 

 ق.م.ا)  95با حدوث جنون حد ساقط نمي شود. (م 

 رضايت مجني عليه و متضرر از جرم  سوم)

 گذشت موجب سقوط مجازات بوده و براساس مادة  رضايت مجني عليه يا گذشت وي فقط در جرايم قابل
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ق.آ.د.ك قرار موقوفي تعقيب (در مرحلة تعقيب) و قرار موقوفي اجرا (در مرحلة اجراي حكم) صادر مي  6

 گردد.

 727جرايم قابل گذشت در قوانين ما به دو صورت تعريف شده است. در قوانين جزايي ماهوي يعني مادة 

بر غيرقابل گذشت بودن جرايم قرار داده و جرايم قابل گذشت را احصاء نموده ق.م.ا قانونگذار اصل را 

است و گذشت را در جرايم قابل گذشت موجب تخفيف يا معافيت مجازات دانسته است. يعني قاضي را در 

تخفيف يا معاف كردن بزهكار از مجازات مختار گذاشته است. در مقابل، در قوانين جزايي شكلي يعني بند 

ق.آ.د.ك جرايم قابل گذشت جرايمي اعالم شده اند كه با شكايت شاكي در آن جرايم تعقيب  4ادة م 3

شروع مي شود و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد باز قانونگذار در تبصرة همين ماده معيار تفكيك 

ق.م.ا است كه  727جرايم قابل گذشت از جرايم غيرقابل گذشت را به قانون ارجاع داده است كه همان مادة 

 در اين ماده جرايم قابل گذشت احصاء شده است.

ق.م.ا كه تخفيف 727ق.آ.د.ك كه اخيرالتصويب است ناسخ قسمت آخر مادة  4مادة  3به نظر مي رسد بند 

 727يا معافيت از مجازات را بيان نموده است، مي باشد. ولي در خصوص احصاء جرايم قابل گذشت مادة 

 ق.م.ا حاكم است. 

ق.م.ا در جرايم غيرقابل گذشت، اعالم گذشت شاكي از كيفيات مخففه قضايي  22مادة  1با توجه به بند 

 است يعني قاضي مي تواند در مجازات بزهكار تخفيف دهد. 

ق.م.ا بيان شده است كه عبارتست از منجز بودن، مشروط نبودن و  23شرايط مؤثر بودن گذشت در مادة 

دول از گذشت هم مسموع نيست. اگر شكات متعدد باشند صدور قرار موقوفي معلق نبودن و همچنين ع

تعقيب يا اجرا منوط به گذشت تمامي شكات مي باشد. ضمناً حق گذشت به وراث به ارث مي رسد. 

 گذشت متضرر از جرم يك حق است و اعالم كنندة گذشت بايد اهليت اعالم گذشت را داشته باشد.



 اصول و مباني حقوق جزا و كاربرد آن در نظارت و بازرسي

  

92 

 عفو چهارم)

ي است براي اسقاط تعقيب دعوي عمومي و يا متوقف ساختن اجراي حكم. برحسب مرجع عفو وسيله ا

اعالم كننده، عفو به عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم مي شود. عفو عمومي از طريق قوة مقننه به صورت 

تصويب قانون صورت مي گيرد ولي عفو خصوصي به پيشنهاد رئيس قوة قضائيه تأييد مقام رهبري اعطاء 

 شود. مي

در عفو عمومي شخصيت بزهكار مد نظر نيست بلكه افعال مجرمانة گروهي از بزهكاران مورد لحاظ قرار 

مي گيرد. عفو عمومي مانع از تعقيب بزهكاران است و چنانچه تعقيب شروع شده باشد موقوف مي گردد و 

تبعي و تكميلي حكم  اگر حكم صادر شده باشد عفو موجب زوال محكوميت خواهد بود. عفو عمومي آثار

قطعي و آثار محكوميت جزايي را از بين مي برد. ولي اگر عفو نسبت به قسمتي از مجازات باشد آثار 

محكوميت باقي مي ماند. مقررات عفو عمومي از قواعد آمره و الزامي است لذا كسي نمي تواند بگويد من 

و عمومي موجب زايل شدن وصف نمي خواهم مشمول عفو عمومي واقع شوم. به عبارت كلي تر عف

مجرمانه مي گردد. عفو عمومي رافع مسؤوليتهاي مدني و انتظامي نيست. عفو عمومي گاهي به صورت 

مطلق است يعني هيچ قيدي ندارد و گاهي هم به صورت مقيد است يعني داراي شرط مي باشد. عفو 

ر مرحلة تعقيب يا رسيدگي عمومي در مرحلة قبل از تعقيب موجب سقوط دعواي عمومي است ولي د

ق.آ.د.ك) و در مرحلة اجرا موجب صدور قرار موقوفي اجرا مي  6موجب صدور قرار موقوفي تعقيب (مادة 

شود. عفو عمومي شامل اقدام تأميني نمي شود چون ضرورت اجراي اقدامات تأميني هميشه مورد توجه 

ز عفو عمومي به ميان نياورده است اثر قانون قانونگذار است. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سخني ا

عفو از تاريخ تصويب نسبت به گذشته است و جرايمي كه پس از عفو به وقوع مي پيوندد را شامل نمي 

شود. عفو با ثبوت تقصير معني پيدا مي كند يعني اول بايد بزهكاري متهم را احراز كرد و بعد در صورت 
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كرد. ارتكاب جرم جديد پس از عفو عمومي شامل مقررات تكرار جرم امكان، قانون عفو را بر وي جاري 

نمي شود و منعي در اعمال تعليق و آزادي مشروط به جرايم پس از عفو عمومي وجود ندارد. ديه نيز از 

 شمول مقررات عفو استثناء است چون ديه دين است. 

قانون  110اصل  11طاء مي شود در بند عفو خاص كه به پيشنهاد رئيس قوة قضائيه و دستور مقام رهبري اع

ق.م.ا پيش بيني شده است. عفو خصوصي فقط شامل محكومان مي شود و ممكن است  24اساسي و مادة 

تمام مجازات مورد عفو واقع بشود يا مجازات به مجازات خفيف تري تقليل پيدا كند. اصوالً عفو خصوصي 

ي، مي باشد. اقدامات تأميني، مجازاتهاي اصلشامل جرايم غيرقابل گذشت است عفو خصوصي شامل 

خصوصي آثار محكوميت كيفري را از بين  وهات انتظامي و اداري شامل عفو خصوصي نمي شود. عفتنبي

 نمي برد مگر اينكه تصريح شده باشد.

 مرور زمان پنجم)

زات ديگر مرور زمان، سپري شدن مدت زماني است كه با انقضاي آن، تعقيب، صدور حكم و اجراي مجا

انجام نمي گيرد و تا صدور حكم قرار موقوفي تعقيب و بعد از صدور حكم در مرحلة اجرا، قرار موقوفي 

ق.آ.د.ك) در قانون آ.د.م قديم مرور زمان در امور مدني پيش بيني شده بود ولي  6اجرا صادر مي شود (مادة 

زمان در امور كيفري سكوت اختيار كرد.  شوراي نگهبان آنها را خالف شرع اعالم نمود ولي در مورد مرور

اين سؤال مطرح شد كه آيا مرور زمان كيفري هم خالف شرع است يا نه؟ عده اي نظر شوراي نگهبان  حاال

را به اين امور هم تسري دادند ولي عده اي با اين استدالل كه نظر شوراي نگهبان فقط در امور مدني است 

 فتند.مرور زمان در امور كيفري را پذير

در امور كيفري در مورد مرور زمان قانوني وجود نداشت ولي در برخي مواد قانوني مهلت  1378تا سال 

هايي وجود داشت كه با انقضاي آن مهلت ديگر اقدامي از ذينفع پذيرفته نبود مثل مدت تجديد نظرخواهي 
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صدور چك يا گواهي  روز مي باشد مهلت شكايت كيفري در چك بالمحل كه شش ماه از تاريخ 20كه 

عدم پرداخت مي باشد. هر چند عده اي اين مهلت ها را مواعد قانوني مي دانستند كه در برابر مواعد قضايي 

(مدتي كه قاضي نسبت به امري تعيين مي كند) قرار دارند ولي اكثر حقوقدانان قائل بر مرور زمان بودن اين 

آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور كيفري  در قانون 1378مهلت ها بودند تا اينكه در سال 

 به مرور زمان اختصاص پيدا كرد. 173مادة 

ق.آ.د.ك مرور زمان كيفري را فقط در جرايم مستوجب مجازتهاي بازدارنده، اقدامات تأميني و  173مادة 

است. قبالً در خصوص  تربيتي پذيرفته است و در مورد ساير جرايم مخصوصاً تعزيرات سكوت اختيار كرده

تفكيك مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده بحث كرديم و نتيجه گرفتيم كه اين دو مجازات جدا از هم هستند و 

هم مهر تأييدي بر اين نظر مي باشد. با توجه به اين مطالب مي توان گفت مرور زمان در حقوق  173مادة 

 كيفري ما در برخي موارد پذيرفته شده است.

ان آثار محكوميت كيفري را از بين نمي برد و در صورت ارتكاب جرم مجدد مقررات تكرار جرم مرور زم

حاكم مي شود و حسب مورد مانع اعطاء تعليق هم مي شود. مرور زمان مسؤوليت مدني را هم ساقط نمي 

است و  كند و مجني عليه مي تواند از طريق حقوقي اقدام نمايد. مرور زمان نيز از قواعد نظم عمومي

 انصراف از آن ممكن نيست. 

در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي باشد با شرايط زير 

 مرور زمان كيفري حاصل مي گردد:

 ) حداكثر مجازات بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال: با انقضاء مدت ده سال. 1

 سال. 5حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال: با انقضاء مدت  )2

 ق.آ.د.ع.ا.ك)  173) مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال. (م 3
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در مواردي كه مجازاتهاي قانوني جرم، حبس يا جزاي نقدي يا شالق و يا هر سه مورد باشد. مدت حبس 

 ق.آ.د.ع.ا.ك) 173ك عمل قرار مي گيرد. (تبصرة م مال

در مرور زمان مجازات، با انقضاء مواعد فوق، از تاريخ قطعيت حكم، اجراي مجازات موقوف مي گردد ولي 

 ق.آ.د.ع.ا.ك) 174آثار تبعي حكم به قوت خود باقي است. (م 
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