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 جلسه اول

 1های درس جزای عمومی سرفصل

 تعریف جرم و ارکان جرم 

 )جرم و اصل قانونی بودن جرم )تعریف جرم در حقوق جزا و جرم شناسی 

 )اصل قانونی بودن )کاربرد اصل قانونی بودن 

 فسیر مضیق(انواع تفاسیر متون جزایی )اصل ت 

  تفسیر به نفع متهم واصل تفسیر مضیق 

 اصل عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی 

 عوامل موجهه جرم 

رضایت  است. 1رنده مطالب کلی حقوق جزای عمومی موجهه جرم تقریباً دربردا و عوامل علل

 و... از مسائل مهم علل موجهه جرم است. مشروعبزهدیده، دفاع 

عنوان علل یا  تحت 2هر داریم و عوامل رافع مسئولیت کیفری  ،وجهه جرممو عوامل در کنار علل 

 عوامل مانع قرار میگیرد.

شوند. از لحاظ فقهی قابل بحث می جرم انگاشتنآن علل و عواملی هستند که مانع عام،  علل مانعِ

 گیرند. قرار می اصل رافعیتیا  حدیث رفعاست و ذیل عنوان 

 حقوق جزا چیست؟◘ 

های حقوقی نیازمند حقوق کیفری هستند. فری ضمانت اجرای هر چیزی است. تمام حوزهحقوق کی

 هاحقوق ارزشاز رأس حاکمیت تا مردم عادی تحت حاکمیت حقوق کیفری هستند. حقوق کیفری 

ها . یک حوزه حقوقی که نظام حفظ ارزشکندها میافراد را مجبور به رعایت ارزشباشد، چون نیز می

اسالمی مجازاتهایی مثل حجاب که امروزه مورد بحث است. بحث بدحجابی که در قانوناست. ارزش

حدیث زیادی ایجاد کرده است. سئوال این است که آیا حقوق وبینی شده و حرفبخش تعزیرات پیش

ها است؟ آیا هر جا که ارزشی نقض شد، با حقوق کیفری به آن حمله کیفری ضامن تمام ارزش

 پردازیم؟گر به حفظ آن ارزش میهای سرکوبحلراهکنیم و با می
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ای کنند، عدهای معتقدند خواص تعیین میکنند، عدهها را مردم تعیین میای معتقدند که ارزشعده

هایی به قانون اضافه کرد. اگر حاکم ارزش تعیین کند پس قانون. ولی به واسطه عرف می توان ارزش

 ها است.حاکم مولد ارزش

های مردمی بسیار مهم است. نتیجه این است که نه م فرانسه که دموکراسی داریم، ارزشدر نظا

حاکم، واضع قانون است. یکسری قوانین که جنبه ارزشی دارند حاکم رعایت  %111مردم و نه  111%

نوع تعریف دارد. در تعریف  011هم داریم که بیش از  فرهنگکند. البته ما چیزی تحت عنوان می

های زندگی است که در طول زمان های ای از آداب و رسوم و شیوهرهنگ مجموعهفعادی 

مثالً یک ارزش داریم  ها است.متمادی در جامعه شکل گرفته و یکی از منابع مهم مولد ارزش

ای دینی هستیم و ممکن است به نام جایگاه معنوی و مورد رعایت بزرگان و ائمه و... خب ما جامعه

اشند که ممکن است ما به سوی سکوالریسم یا الئیک قدم برداریم، پس بر مبنای ای معتقد بعده

النبی جرم است. قانون یک بخش از فرهنگ سیاسی، یک جرم انگاری می شود، مثالً ساب دین

بخش از فرهنگ اجتماعی است و... و بسته به اینکه جامعه آریستو، جمهوری یا و... باشد نقش حاکم 

کشی ارامنه را جرم انگاری کرده در فرانسه سئوال است که چرا حاکمیت نسلنیز متفاوت است. 

است، این جرم انگاری موجب از بین رفتن آبروی فرانسه شده، چون این قاعده وضع شده برخالف 

انگاری کرده است و دوباره طرفداران آزادی بیان است، یا مثاًل آقای اوالن که پوشیدن برقع را جرم

نه ها اینگورض شدند که فقط یک نوع پوشش است اما به علت ترس از تروریستحقوق بشر معت

پیش بینی می کند، تا آنجا  اصل حداقلی قانون جزاای وضع شده است، در حالی که قاعده کیفری

تواند کند، این میشود همه چیز را جرم انگاری نکنیم. پس گاهی حاکمی جرم انگاری میکه می

آید که نظم عمومی و اجتماعی را حفظ کند و قوق بشر باشد. حقوق جزا میارزش نباشد و نقض ح

 حتی این نظم در اجتماع، سیاست و فضای مجازی وجود دارد.

هر فعل یا ترك فعلی که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده  تعریف جرم در معنای کلی:◘ 

 .باشد

 شوند. یم میتقس سیاسیو عمومی بندی جرائم به دو دسته در یک طبقه
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ها سروکار داریم، رکن بینی شده و ما با آنتمام جرائمی هستند که در قانون پیش عمومیجرائم 

 قانونی دارد و...

ژرمنی به ما رسیده و آنجا خلق شده است. جرائمی هستند که از نظام حقوقی رومی سیاسیجرائم 

 شودکند اما بعد معلوم میرا منتشر مینگاری در راستای منافع و آگاهی مردم خبری مثالً روزنامه

احتیاطی مطلب اشتباه چاپ شده و موجب اعتراض و تحریک مردم شده است، فرد را که در اثر بی

شود از او دفاع کرد که دهند. اینجا میتحت عنوان جرم سیاسی و محاربه مورد تعقیب قرار می

 جسمانی جزو این جرائم سیاسی نیست! هدفش آگاهی بوده است. اما جرائم علیه امنیت و تمامیت

 دهنده جرمعناصر و ارکان تشکیل ◘

 رکن قانونی .1

 رکن مادی .2

 رکن روانی .0

یا بدون  استاز روی علم و آگاهی  جرم،یک  که مجموعه عواملی که به ما خواهد گفت رکن روانی:

وانی ت و رکن رقصد ارتکاب. اگر بخواهیم فردی را به لحاظ کیفری مجرم قلمداد کنیم، باید سوءنی

  .جرم ثابت گردد

 نتایج موجود از عنصر روانی می تواند عمدی باشد یا غیر عمدی.

 بر حسب رکن روانی : جرائم عمدی یا غیرعمدی 

اگر چنانچه مشخص باشد که برای ارتکاب جرم خودش را مست نکرده باشد و یا مواد مخدر مصرف 

د و عمد را میپذیریم. در غیر این صورت مستی و نکرده باشد، در اینجا ما عدم سوءنیت و عدم قص

 مصرف مواد عمدی است.

 ارکان عنصر مادی جرم:◘ 

 رفتار مجرمانه )فعل یا ترک فعل( -1

 شرایط الزم  -2

 نتیجه )مقید یا مطلق( -3
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ر ماده داست. قانونگذار  فعلتر از عنوان تر و روشنواقعیت فیزیکی دارد که شفاف داللت بر رفتار

را انتخاب کرده است. کلی بحث در مورد همین  رفتاربه همین علت کلمه اسالمی  قانون مجازات 2

. کوبدیمصندلی را برداشته و به سر دیگری  فعل مثبتبه عنوان  «الف»کلمه رفتار وجود دارد. مثالً 

ترساند می را شود و بعد اواین رفتار کامالً فیزیکی است. یک وقت دیگر کسی پشت دیگری قایم می

، هیچ ارتباط فیزیکی وجود ندارد و هدف آن شوخی و بمیرد فرد سکته کند که شودوجب میو م

فیزیکی بوده اما آثارش فیزیکی نیست اما در عرف به فرد ترساننده  ،، طبیعتاً بخشی از رفتاراست بوده

 تواندتر قاتل غیرعمدی است. این رفتار فیزیکی است که میو به صورت تخصصی گویندمی قاتل

 منجر به ارتکاب جرم شود.

باشد. ، میمقیدیا  است مطلقگاهی به اعتبار جرائمی که حاکم بر نتیجه مجرمانه که  ،عنصر مادی

 .مقیدیا و است  مطلقیا  که از حیث نتیجه مجرمانهیعنی جرائمی 

 کند، مثل توهینانجام رفتار مجرمانه کفایت می جرم مطلق:

کند و حتماً باید نتیجه حاصل شود، مثل ار مجرمانه کفایت نمیانجام رفت جرم مقید )به نتیجه(:

 قتل

جرم توهین اینجا باید گفت که آیا این  ،کندتوهین می «ب»به آقای  «الف»گاهی در دعوا آقای 

ها جرم و همین الفاظ و عبارات توهین شده بودمطلق است یا مقید؟ اجزای عنصر مادی  کردن،

 ست مطلق.پس توهین کردن جرمی ا است.

باط ارت ،و فعل و نتیجه حاصله «الف»باید بین قصد آقای  «الف»توسط آقای  «ب»آقای  در قتل

 تلق شود که گلوله به فرد خورده و کشته شود، پس جرمی حاصل میمقتل هنگاجرم شود، برقرار 

 است، مقید به نتیجه! مقید

می است. دو (مثبت یا منفی) انهرفتار مجرمعنصر مادی جرم است. اولی  رکن سومین نتیجه جرم

 .نتیجه مجرمانهبرای احراز جرم است و سومی  شرایط الزم

 .است)بدون نیاز به نتیجه(  مطلق)مقید به نتیجه( یا  مقید یاجرم 

 2جلسه 
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 جرم و اصل قانونی بودن آن )اصل قانونی بودن جرم و مجازات(

عنصر قانونی به عنوان یکی از عناصر جرم با اصل قانونی بودن تفاوت دارد. در  عنصر قانونی

جزء و رکنی از جرم  . عنصر قانونی بودن جرمدهنده جرم، هم مجازات و هم جرم داریمتشکیل

یک اصل عام و شمول است که بر تمام اصول جزایی حاکم  اصل قانونی بودندر حالی که  است.

 لکه اقسام دیگری هم دارد.شود، باست. اصل قانونی بودن تنها در فرآیند تقنینی خالصه نمی

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات◘ 

 اصل قانونی بودن تقنین  .1

 اصل قانونی بودن قضایی .2

 اصل قانونی بودن اجرایی .3

که  این است ماده و مقررهبا  اصلبه طور کلی نظام جزایی جزئی از اصل قانونی بودن است. تفاوت 

است که از آن ماده و مقرره استخراج می شود.  اصل چیزی است که قاعده و مقررات پایه و مبنائی

تمام این اصول داللت بر نظام تقنینی، قضایی و اجرایی  اساسی را داریم،وقتی ما اصول قانونپس 

آن قرار است مستوجب مجازات باشد،  یا هر رفتاری که ،دارد. هر رفتاری که قرار است جرم باشد

 اصلقانون متولد شده باشد. اصل قانونی بودن حاکم بر باید از دل  آنمجازات یا میزان و ماهیت 

است. مگر می شود که در مجلس قانونی وضع شود و بعد بگویند بر خالف  هاتقنینی بودن مجازات

اصل قانونی بودن است؟ یا در هر سازمانی قانونی خالف بر قانون تصویب شود؟ بله، نهادی ممکن 

گوید هر اساسی که میقانون 111نی بودن نباشد. مثالً اصل است قانونی وضع کند که تابع اصل قانو

گوید اگر در قانون حکم پیدا نشد می 111حکمی، هر متنی باید بر اساس قانون باشد ولی بعد اصل 

و اصل  111اصل  که گویندمخالفند و می 111اصل ابع معتبر فقهی برویم. یک عده با سراغ من

 اصل قانونی بودن تنها قانون است نه فقه! چونکند، مینقض  را قانونی بودن

ای ای را طبق اصول و چارچوب وضع کرد )تقنین( قانون است. آن آیین نامههرجا قانونگذار قاعده

در فرایند  ممکن است پس، وضع شودممکن است خالف قانون شود، که توسط دولت وضع می

 شود.اصل قانونی بودن رعایت نهم تقنین 
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گفتند هر کس وارد محدوده پادشاهی شود حّکام می ،از لحاظ تاریخی بودن؟چرا اصل قانونی 

 ما کرد و از طرفیطبق سلیقه خود عمل می همیشه د، خب این درست نیست و شاهوشاعدام می

یز ن سزار بکاریاهم داریم. اصل قانونی بودن جرم و مجازات با عقاید  قاعده قبح عقاب بالبیان

 (درباره نظام حقوق کیفری اروپایی ای از انتقادهاها، سلسلهله جرائم و مجازات)رسااست. پیوند خورده 

تحت تاثیر  11های کیفری اروپایی تحولی ایجاد شود. تا اواخر قرن باعث شد که در نظام هاین رسال

 شکل گرفت کد ناپلئونسال بعد از بکاریا(  11-01) 1111همین انتقادات و شرایط بود که در سال 

 سنبلی از این تحوالت است. کد ناپلئونهای حقوقی و قضایی اصالح شد و نهایت نظام و در

میبایستی بر اساس  هم داشت. حکّام محدود کردن قدرت حکّاماصل قانونی بودن آثاری مانند 

 کمیو هر ح آزاد بود سابقاًیند قضائی هم دست حکّام بسته شد، قاضی آدر فردستور بدهند!  قانون

وقتی این اصل بروز پیدا کرد قدرت  .داد، قدرت بسیار زیادی هم داشتمی خواستکه دلش می

اما در گذشته از هر جا که  قضات هم محدود شد. اینجا بود که نص و متن قانون شکل گرفت.

 تاثیر دارد.  یند قضاوتآفرتمام کردند. اصل قانونی بودن در خواستند حکم صادر میمی

 عبارتند از: فرآیند قضاوتمرحله  5◘ 

 کشف .1

 تحقیق .2

 تعقیب .3

 رسیدگی .4

 اجرا .5

 تمام این مراحل باید تابع اصل قانونی بودن باشد.

اضی ق بر اساس قانون باشد. بنابراین مو به مو بایدکند، که آغاز می آیند قضائیفر مراحل قاضی در

 ..رف کند و.تواند به مظنون ارتکاب جرم حمله کند، خانه اش را تص، نمیبشودکه متوجه وقوع جرم 

گردد تا اجرای از همان مرحله اول آغاز می یند قضائیآفراصل قانونی بودن جرم و مجازات در 

 مجازات.
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. ندباید بر اساس اصل قانونی بودن باشکه اکنون در جرم و مجازات داریم،  مباحثاتیتمام پس 

ل گرفته یند تقنین شکآر فرکیفری تابع اصل قانونی بودن است. تمام این قانون ددادرسیآیینقانون

 انونقیند مداخله و قضاوت آشود. اگر قاضی در فرتوسط قاضی بکار گرفته میی ئیند قضاآفرو در 

را فراموش کند یعنی ما اصل قانونی بودن را تحت نظر نداریم. حاال چه در مراحل اجرا که نیروی 

قضائی و اجرای حکم همگی باید یند آپلیس و تشکیالت اداری دخالت کنند و چه پس از اتمام فر

خواهند برای بازجویی به دادگاه ببرند، زندانی انسانی حساس طبق قانون باشد. زندانی را از زندان می

مراحل بردن به دادگاه و برگرداندن  دراست چون اگر آسیب ببیند ادله جرم از بین می رود، پس باید 

دارد! قانونی ن این مورد اصالً ببریم که آن حفظ شود؟ حفظ شود. حاال سئوالی ساده! چگونه زندانی را 

کند. یعنی من به عنوان شاکی یعنی در نظام قضائی در همین مرحله ساده هزینه تحمیل می

د هزینه بای یا شاکی بریم و متهمکنیم و به دادگاه میخصوصی سربازی را با متهم سوار تاکسی می

 !این مسئله قانونی نداردرا پرداخت کند. 

حضور  اید با طناب باشد. در ساعت مشخص،و قانون نحوه اعدام محکومین به قصاص: مثاًل اعدام ب

 .معاینه جسد بعد از اعدام و...  ،پزشکی قانونی

و به طور کلی مصون داشتن جامعه از  گیردرا دربرمیتقنینی، قضائی و اجرایی  ،سیاست جنایی

. در سیاست جنایی تنها به دنبال مجازات تا صدی استهای مجرمانه. یک نظام صفر جرائم و پدیده

 گیری و مجازات و اصالح و تربیت داریم.نیستیم، بلکه هدفمند است و پیش

بینی تنها برای مجازات است، قواعد و مقرراتی که تنها برای سرکوب و مقابله پیش سیاست کیفری

 ات و سرکوبگری است. سیاست کیفری مجموعه اقدامات و مقررات برای مجازاست.  شده

کدام از بازیگران نظام حقوقی و نظام اصل قانونی بودن یک اصل جنایی و پایه و اساس است که هیچ

یع دادگاه سر. قاضی اگر اصل قانونی بودن را زیر پا بگذارد، توانند از این اصل فرار کنندکیفری نمی

شود بسیاری از مشکالت که ایجاد میگیرد. شود و مورد تعقیب قرار میانتظامی قضات تشکیل می

 از همین نادیده گرفتن و دور زدن قانون است.
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زد و اجازه مأمورین شهرداری اما  ،معبر هستسد  به طور کلی اجازه رفع ،در مورد سد معبر کردن

و درگیری و جمع کردن بساط فروشندگان را ندارند و حتماً باید حکم داشته باشند، اجازه آسیب  بند

 ندارند.زدن 

 ار که جرمش معاونتحکم قانونی نبود و فرد شهرد به در کارواشی که شبانه به آن آسیب زدند، چون

دن جرم و مجازات را زیر پا و اصل قانونی بوبود قانون تعزیرات  191و  191و ماده  وجرحدر ضرب

 س محکوم شد.ماه حب 1و مانع استفاده از حق و حقوق و محیط کار آن کارواشیان شد به  گذاشت

کیل یند قضائی تشآهرگونه تعدی و تجاوز به اصل قانونی بودن جرم است. وقتی که پرونده ای در فر

ز قبل ا شود در آخرین مرحله که قاضی پرونده را خوانده و بررسی کامل انجام شده، قاضی بایدمی

اضی متهم را حاضر انجام دهد. اگر ق را از متهم اخذ آخرین دفاع اینکه حکم دهد، طبق قانون،

و با دادگاه عالی قضات سروکار دارد. در مجرم است نکرد و آخرین دفاع را نگرفت 

 اجرا نشود جرم است.  اگر، پس است ع آمدهاخذ آخرین دفاکیفری این دادرسیآیینقانون

در آیات مختلف قرآن به این اصل اشاره شده و این  چیست؟ اصل قانونی بودنمبنای فقهی 

دهد دهند. خداوند به پیامبر دستور میطور کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پوشش میآیات ب

ته است. صورت نگرف بیانکه وظیفه تو ابالغ است؛ یعنی اگر پیامبر دستورات خداوند را ابالغ نکند، 

سری عنی یکایم. یرا برای مردم فرستاده یگوید ما توبیان یعنی اطالع رسانی. خداوند به پیامبر م

گوید حکم تنها مخصوص خداوند اصول هست که میبایستی به مردم منتقل شود. یکی از آیات می

 است.

در  گوید اگر مردم خواستند مورد سئوالهرکدام از آیات مفهوم خاص خود را دارند اما در کل می

ه بعد ک یان شده باشدها ببه آن، باید از قبل اصولی و بازخواست شوند اعمالشان قرار بگیرند مورد

 موردسئوال قرار بگیرند. 

 در قالب روایات و ادبیات دینی که سیره نبوی و پیامبران و امامان را مطرح کرده اصل قانونی بودن 

 است. قبح عقاب بالبیانقاعده ظهور کرده است. اسم این قاعده یا اصل قانونی بودن، نیز 

 قاب بالبیانبح عقما علیک اال البالغ المبین : قاعده 
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اساس و ( basicاصل با قاعده تفاوت دارد. اصل )قاعده قبح عقاب بالبیان یک قاعده جزائی است. 

گوید تحت ها است. قاعده قبح عقاب بالبیان میپایه ریزی در ساختمان است اما قاعده آن ستون

 .قبیحی، امری است حقوقی و جزای واعدها بدون ابالغ یا بیان قپیگرد و مجازات قرار دادن انسان

مر . اگر دستوری مبنی بر اکنیم ولی آن را انتشار ندهیم یعنی خیلی زشت است که ما قانون را وضع

توان وی را متهم به جرم و مجرم نمی ،و نهی از طرف خداوند نیامده باشد و فرد کاری انجام دهد

کند و بعد از این )حدود( را ابالغ میخواند. به مرور خداوند در قالب آیاتی به پیامبر شرابخواری و... 

 د گناهکار و مجرم است.ومدت کسی که مرتکب ش

ای وضع و ابالغ نشده، اتهام و جرم تعیین کردن زشت و گوید اگر قاعدهقاعده قبح عقاب بالبیان می

 قبیح است.

 یا اصلاصل قانونی بودن جرم و مجازات  مانند یک مجموعه اصول در قانون اساسی ما شکل گرفته

یعنی همه مبرا از ارتکاب جرم و انتصاب عمل مجرمانه هستند تا زمانی که خالف  اصل برائت برائت.

 ارز اصل قانونی بودن جرم است.آن ثابت شود. زیرشاخه و یا هم

 اسالمی دارد:مجازاتقانوناساسی و قانوناصل قانونی بودن، معیارها و مالك هایی در 

 معین قانون که و ترتیبی حکم دستگیر کرد مگر به توانرا نمی چکسهی :اساسیقانون 32اصل 

 تفهیم و ابالغ متهم به اً کتب بالفاصله باید با ذکر دالیل اتهام ، موضوعبازداشت کند. در صورتمی

 و رسالا قضایی مراجع صالحه به مقدماتی پرونده و چهار ساعت بیست مدت شود و حداکثر ظرف

 .شودمی مجازات قانون طبق اصل از این گردد. متخلف فراهم وقت ، در اسرعمحاکمه مقدمات

هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار  :اساسیقانون 33اصل 

ارزش و  شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد

 اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

بر  باشد که و اصولی مواد قانون و مستند به ها باید مستدل دادگاه احکام اساسی:قانون 166اصل 

 .است صادر شده حکم آن اساس

ن مدونه بیابد قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانی :قانون اساسی 161اصل 

تواند و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی
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به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع 

 ورزد.

قضایی، آنجا که قاضی حکم را یعنی خروجی مرحله  اساسی:قانون 161و  166توضیحات اصل 

صادر کرده است باید مستدل و مستند به قانون باشد. قاضی نباید بگوید چون رویای صادقه دیدم یا 

به مواد قانونی استناد شود نه به حکم باید . ، این مجرم است و... این درست نیستفالنی بهم گفت

 د!!!(شعر سعدی و مولوی! )هرچند شاعران ما جرم شناس هم هستن

دهد. اگر قانون مدونه نشد، سراغ منابع فقهی میرویم. اینجا قانونگذار حیطه قانون را گسترش می

 اما نزد بسیاری از افراد مبهم است.باشد منابع معتبر اسالمی قابل احصاء است؟ شاید در نزد علما و... 

 عتبر چیست؟ مبنای درك فتوای معتبر چیست؟ فتوای کدام یک معتبر است؟ مالك منابع م

 کتاب جواهر الکالم آیت اهلل جوادی

 کتاب مسالک االفهام شیخ انصاری

 کتاب تحریره الوسیله امام خمینی

 البته بسیاری از این منابع موجب پراکندگی است.

 0جلسه 

 یعنصر قانونبا بودن جرم و مجازات، ارتباط و تفاوت  یاصل قانون

نظام  یهابودن جرم و مجازات است. در همه شاخه یاز پازل اصل قانون یجرم بخش یقانون عنصر

 یحاکم باشد. عنصر قانون دیبا قانونی بودن اصل ییو اجرا ،ییقضا ،ینیتقن هایدر حوزه حقوقی و

 ایرکن  کیدارد،  یرکن قانون کیجرم،  کی یریشکل گ یبرا یعنیاز عناصر جرم است،  یبخش

 یفرانسو 2111 یعموم یفریاست که در حقوق ک نی. اما نکته جالب اینرکن روا کیو  یعنصر ماد

 یدیر جدنظ نیاصالً وجود و معنا ندارد، ا یمعتقدند که رکن قانون یفرانسو سندگانیاز نو یکه بعض

 شیهاکه به همراه شاخه میبودن جرم و مجازات دار یما اصل قانون یکنند که وقتیاست و استدالل م

شده و در قانون شکل  فیو تعر ابدییمعنا م یصل هر رفتارا نیدر همه جا حضور دارد و به تبع ا

رم است، از رفتار ج کی مییگویم یمعنا است. وقتیب یسخن گفتن از عنصر قانون نیبنابرا رد،یگیم
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را  یارهر رفت نکهیا یبرا دیبودن جرم است. با یاصل قانون تیکمبه تبع وجود و حا م؟ییگویکجا م

 یدیجد زیمبنا همه جا است. پس ما چ نیاست و ا هیباشد، اصل و پا ینونقاعده و قا کی میجرم بدان

انه استقالل بالذات و جداگ ،یرکن قانون یعنی در واقع نی. امیکنیبودن خلق نم یبه نام رکن قانون

 یل قانوندر اص چیز شده باشد. همه ینیبشیمطابق قانون پ یهر رفتار یعنیبودن  یندارد. اصل قانون

 ،یکه بر رفتار یاصل هنگام نیاست. در پرتو ا یقانون یفریو چتر حاکم بر نظام کمطرح شده 

است بعد از  یعنصر ماد نیا ،ندنکیم نیچارچوب و اسکلت جرم را مع و کنندیمقرر م یاقاعده

ا اسکلت ب نیا م،یاستخراج کرد یرا از دل اصل قانون یعنصر ماد ایچارچوب و اسکلت جرم  نکهیا

که درك و شعورش به راه نباشد مثل انسان  یمثل انسان که تا زمان ؛یعنصر روان ند؟کیچه حرکت م

( و قالبش ی( در آن چارچوب )عنصر مادیروان رکه روح )عنص یجرم هم تا زمان زند،یعاقل حرف نم

: بله، مییگویم یاز عنصر روان لیدر نظام فهم و تعد نی. بنابراابدیینم یموجود نباشد، وجود خارج

 تد،فیاتفاق ب نیخواست که ایآن جرم است اما نم جهیکه نت زندیسر م ییزمان از انسان خطا کی

از خود بروز  یرفتار یزیرو هدف و با برنامه میانسان از سر تصم ی. اما زمانیرعمدیشود جرم غیم

شود عنصر یکرده و خواسته و اراده فرد بوده، م هیدهد که روح آن رفتار از ذهن و روان او تغذیم

 بودن یبه عنصر قانون یازیاست و ن یبودن جرم و مجازات کاف یاصل قانون هانیبه اعتبار ا که یروان

 .ستین

و اعتقاد  رشیهم باشد، پذ یفاتیامر تشر کی یعنصر قانونیا  یاگر رکن قانون یکه حت میمعتقد ما

وجود داشته  دیکه با میریرا فرض بگ یکه رکن قانون ی. وقتاوردیتواند به بار بیم یمثبت جیبه آن نتا

را به  یانوندهد. رکن قیسامان م یفریما در حوزه حقوق ک یهالیو تحل هیبه تجز یباشد، مقدار

 یالنبگفته که ساب راتیقانون تعز 010که ماده  میریگیفرض م م،یریگیجرم م کی تریعنوان ت

انونی قاصل  لیکه ذ یچارچوب قانون نیس ابر اسا میکنیبحث م یدرباره رکن قانون یجرم است. وقت

چوب چار اگر. اما میش رونیرا ب یو روان یو عنصر ماد میکنیم لیو تحل هیشکل گرفته، تجزبودن 

 ییه تابلوب ازیکرده است. ن انیجرم را ب نیقانونگذار در کجا ا مینیتا بب میبود ینبود دنبال سرنخ

در  یونندارد. رکن قان با اصل قانونی بودن یمنافات یقانون است و رکن یتابلو رکن قانون نیو ا میدار

 ردیگیاصل م نیخود را از ا تیبودن جرم و مجازات است و موجود یاصل قانون و چتر تیحاکم لیذ

 انیب یقانونگذار قاعده کل م،ینیبیرا م یاسالممجازاتقانون یوقت نیانکار است. بنابرا رقابلیو غ

 .کندیم فیرا تعر 2بودن جرم، ماده  یقانونکند، مثاًل از باب یم
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آن مجازات  یترك فعل که در قانون برا ایاعم از فعل  یهر رفتار اسالمی:مجازاتقانون 2ماده 

 شود.  یشده است جرم محسوب م نییتع

 یرکه داللت بر ام یمجموعه حرکات یعنیکرده است. رفتار  استفاده رفتاراز کلمه  نجایا نگذارقانو

 مثل فعل و، عدم حرکت دارد یحت ایحرکت  کیبه  ازیکه ن یحالت و کار یعنی رفتارکلمه  .دارد

 2که آنجا ماده  11بود که قانونگذار نسبت به قانون  نیافتاد ا 92که در قانون  یترك فعل. اتفاق

 ینوداشت، کلمه رفتار را اضافه کرد و درواقع عبارت داللت بر اصل قان اصل قانونی بودنداللت بر 

اما  .رفتیبه کار م «رفتار» یبجا «فعلترک ایفعل هر » 11تر کرد. قباًل در قانون قیبودن را دق

عمل مجرمانه دارد و رفتار اعم از فعل و ترك فعل است. به  یکیزیکلمه رفتار داللت بر بخش ف

ا جرم ب ینیو ع یعد مادشود و بُیمجازات نم تیذهن یعنیتر شدند، قیو دق ینیالفاظ ع یبارتع

شده باشد، جرم است وگرنه  نیآن مجازات مع یرفتار اگر در قانون برا نیشود. ایم نیکلمه رفتار مع

ار شوم که قانونگذ خارج یاز مکان دیکه من با یزمان ،است که وجود ندارد یفعل امر. تركستیجرم ن

کنم، ترك یتن را ترك معمل رف یعنی شوم،خارج نمیبودن در آنجا مجازات مطرح کرده و من  یبرا

 .شودیفعل من ناقض قانون است و جرم محسوب م

 یعنی ونیسیو اوم فعل یعنی ونیسی. کمونیسیاومو  ونیسیکماند: رفتارها دو دسته پس

در حال خفه شدن باشم و من مسئول نجات من از استخر است اما اگر  قی. مثالً نجات غرفعلترک

 یفرد نیکه ب یموارد یشود، به خصوص براید، بحث جرم مطرح معالمانه و آگاهانه مرا نجات نده

مطرح باشد، مثل پرستار  یو قانون یواقع شده، رابطه حقوق دهیاست با آنکه بزهد یکه مأمور به امر

 یچون رابطه حقوق رد،یکه موظف به حفاظت از بچه است، اگر آگاهانه به بچه غذا ندهد و بچه بم

پرستار و بچه حاکم بوده، پرستار مسئول مرگ بچه است.  نیب یعرف ای( و ی)قرارداد یبه لحاظ قانون

 بود لفعترک اگر قتل یعنصر ماد یعنی شدینم رفتهیپذ یبه راحت یفعل در قتل عمدترك واردم

را مسئول امر در نظر  فعل تارك که مخالف بودند گرید یاعده از فقها و حقوقدانان موافق و عده کی

. البته علم و ادراك و توجه فرد را در رفتیپذ دیجد انونفعل را در قامر ترك نیذار ا. قانونگبگیریم

 .قانونگذار مثال زده است 290 در نظر گرفت. در ماده دیترك فعل با

 یاصخ فهیوظ ایکه انجام آن را به عهده گرفته  یفعل یهرگاه کس اسالمی:مجازاتقانون 295 ماده

 ییاواقع شود، چنانچه توان یتیته است، ترك کند و به سبب آن، جنارا که قانون برعهده او گذاش
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 یشبه عمد ،یشود و حسب مورد عمد یحاصل به او مستند م تیانجام آن فعل را داشته است جنا

دادن را بر عهده گرفته است، کودك را  ریکه ش یا هیدا ایمادر  نکهیمحض است. مانند ا یخطا ای

 .خود را ترك کند یقانون فهیوظ پرستار ایپزشک  ایندهد  ریش

ر د بعنوان مثال قانون انجام فعل را به عهده فرد قرار داده، مثل مأمور خطوط قطار )سوزنبان(. یگاه

سوزنبان دکمه را نزد و آگاهانه ترك  شدیزده م دیکه با یادکمه یمشهد، به علت خراب-تبریزقطار 

مه عمداً دک نکهین چند نفر شد. البته اثبات او کشته شد ارفعل کرده بود و موجب تصادف در قط

 است.فعل ترکرفتار مجرمانه او  نجایاست اما ا یگرینه بحث د ایزده شده 

 .ردیگیقرار م یفعل مورد بررسترك تیسوءن یو امارات و حت نیقرا ط،ی،  بسته به شرا290ماده  در

مجازات قانون یر ماده تنها قانون به معناکلمه قانون بکار رفته د در این ماده ،2به ماده  میگردیبرم

 است. مثاًل قانون امدهیمجازات نکه در قانون میبلکه هزاران قانون پراکنده هم دار ،ردیگیرا در برنم

. قانون جرائم میپاك، مجازات دار یاست. در قانون هوا 91است و مصوب  دیپاك که جد یهوا

موجودند و منظور از قانون عالوه بر  هانیهمه ا و... مسلح یروهایقانون جرائم و مجازات ن ،یاانهیرا

ده االجرا شعبور کرده و الزم یذارگنظام قانون ندیآکه از فر یامقرره ایقاعده  یعام به معن یمعنا نیا

ذاشته را پشت سر گ یگذاروننظام قان ندیآفرباید است. پس قانون تنها از مجلس عبور نکرده بلکه 

ظام مصلحت ن صیمصوبات مجمع تشخ یها، بعضنامهنییها، آبنامهیتصو یت بعضاوقا باشد، گاهی

 یها اعتراض دارند و قانون را تنها وقت یبعض .مجاز بداند ایرا ممنوع کند و  یرفتار ممکن است ...و

باشد. حکم یم هم یکه حرف درست شودو از مجلس خارج  ینیکه به صورت تقن دانندیقانون م

در  یعنی .ه استکرد دایپ قانون یعرف ایمعن هیفق تیوال گاهیبه علت جا یول ستینقانون  یحکومت

ت. اس یگریبد بودن آن بحث د ایداشته باشد اما خوب  یتواند بروز و ظهور خارجیما م یعرف حقوق

 است. یراقانوندر هر جا و در هر مسئله کاربرد ندارد، چون دخالت ف یحکم حکومت

 یبود که م یمدع یکس 111، اگر بر اساس اصل 11قانون  2و ماده  92نون قا 2با وجود ماده  ایآ

 دیاصل را با نیا ر؟یخ ایدرست است  نیرا جرم دانست، ا یمعتبر عمل یتوان بر اساس فقه و فتاو

 جهیکنار هم قرارداد تا به نت یقانون مجازات اسالم 221و  2ماده  ،یقانون اساس 111در کنار اصل 

باالتر از اصل  یو حت یقانون مجازات اسالم 2سر و گردن باالتر از ماده  کی 111. اصل میبرس یا

 است.  111
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ه بر باشد ک یو اصول یمستدل و مستند به مواد قانون دیها بااحکام دادگاه :اساسیقانون 166ل اص

 ست.شده ا اساس آن حکم صادر

ماده را کنار آن  کیدادن حکم  در نکهیبه صرف ا یاستدالل در آن وجود داشته باشد حت :مستدل

 .باشد یلیدل یدارا دیندارد و با یادهیفا میقرار ده

 و در باشدشمرده  رمجازیغ ایمجاز را  یرفتار ای کهقانون عبارت است از هر قاعده :یقانون مواد

 .است دهیرس بیبه تصو نیتقن ندیآو در فر ینظام قانونگذار

بودن، اصل برائت، اصل منع مجازات  یاصل قانون، مسلمانا به استناد اصل حرمت خون تنه مثالً

توان حکم صادر یما وجود دارند، نم یکه در نظام حقوق گریمحض د یاصول حقوق گریمضاعف و د

 اصول مکمل هستند.  نی. امیداشته باش و ماده قانونی لیدل دیبلکه با ،کرد

بودن جرم و مجازات  ی. اصل قانونستینجا به صالح ما  چیبودن جرم و مجازات ه یتوسعه اصل قانون

 یقاض یعنی. میو گسترش نده میمحصور باش 01و  111محدوده اصل  نیکند که ما در ع یم جابیا

 یقهفمعتبر  یسراغ منابع معتبر و فتاو ایحکم را بدهد حاال آ دیاگر با سکوت و ابهام مواجه شد با

 شود.اساسی مطرح میقانون 01ل برود و حکم را از دل آنها خارج کند؟! بالفاصله اص

دادگاه صالح و به موجب  قیتنها از طر دیآن با یحکم به مجازات و اجرا :اساسیقانون 36اصل 

 .قانون باشد

 ستندین یکه قانون میدار یمعتبر فقه یهم فتاو 111اما در اصل ، است یدر قانون اساس اصل نیا

 221ماده  یعده ا رادیا نید. در مقابل اباشن نیاز قوان یبرخ یفقه یاما ممکن است مبان

 .کنندیرا مطرح م یاسالممجازاتقانون

قانون ذکر نشده است طبق اصل  نیکه در ا یدر مورد حدود ی:اسالممجازاتقانون 222ماده 

 شود. یعمل م رانیا یاسالم یجمهور یاساس یقانون 111

کرده است و از  یودن جرم و مجازات را نفب یاست که در ظاهر، اصل قانون نیماده ا نیا یاثر ظاهر

ماده مطرح شده نه قصاص  نیا حدوداست که تنها درباره  نیا گریاما مورد د، رده استکاصل خروج 

رفت اما در یو... سراغ منابع معتبر م اتید رات،یتعز یبرااساسی قانون 111. اصل راتیو تعز اتیو د



16 
 

تا  فقط میخروج کن اساسیقانون 111رار باشد از اصل و بهتر شد. اگر ق ستین نگونهیماده ا نیا

دارد. حدود منصوص  یمنطق فقه کیاسالمی مجازاتقانون 221. ماده میشویاز اصل خارج م حدود

اند. استنباط کرده که علما یاستنتاجات فقه یعنی یی. رواییروا ای ینص قرآنحالت دارد:  2و نص 

را  92که قانون  یشود. زمانیم حدوداما محدود به  میکن نص استفاده نیاز ا میتوانیم اجنیا

و ارتداد را هم به قانون اضافه کردند و جزو جرائم  یگرمثل جادو یزیعده هر چ کینوشتند یم

و جرائم  نیاز عناو یدرباره برخ یعنی 221ماده  تحت مجوز یول، شد یاما خوشبختانه منتف شد،یم

 ،ارجاع دهد دیبا یخراج کرد و متن حکم آنها را نوشت و بعد قاضتوان از منابع معتبر استیم یحد

مثالً به استناد  ای، 011صفحه  0جلد  یفجاهلل ن تیمرحوم آ ممثالً به استناد جواهرالکالصادر شد. 

 . .هام و..فمسالک اال

هم اساسی قانون 01که اصل  مینیبیبالفاصله م، کندیم نییجرم مجازات هم تع فیقانون ضمن تعر

 نندکیحقوقدانان به آن مراجعه م یاست که بعض یکند و نقطه عطفیم انیبه صراحت قانون را ب

اجازه مراجعه  111که اصل  می. اگر فرض کنستین زیکه عمل به عام قبل از فحص از مخصص جا

 01اصل  نیقبل از ا ،ستندین نیهم مع یکه البته فتاو هرا به صورت گسترده داد یوبه فتا

 نیا یهر نوع مجازات یبرا سازدیجرم و مجازات در آن مطرح م اصل قانونی بودن و اساسیقانون

که حداکثر  دیفرمایم انیرو مرحوم دکتر کاتوز نیفقط قانون، از ا دیگویزده و م صیاصل تخص

چون خطر آبرو و  ،است)نه کیفری(  یحقوق ییاستثنا دشود مواریم 111که از اصل  یاستفاده ا

 حوزه جان یفریتر است. حوزه حقوق کو کم ستین مسائل حقوقیدر  نیو نفوس مسلم حفظ جان

ا در ها رآن هکرد مجوز صادرکه قانونگذار  یبه استناد منابع میتوانیها است. ما نمو آبرو و مال انسان

 01. اصل میحکم به مجازات بدهها و طبق آن مبهم هستند کهیالحدر یمریقانون در نظر بگ فیرد

 شود: مجازات فقط با قانون یما ظاهر م یجلو

الش ت رایداشت ز تیاهم اریبس یزمان حوزه ست؟یمعتبر چ یفتاو ست؟یچ یمنابع معتبر فقه حاال

رفتن به حوزه بود اما حاال برعکس شده، در دانشگاه معموالً افراد کارشناس  یبرا انیهمه دانشگاه

 ی. مسائلرفتندیحوزه م به باسواد شدن یرابود و بن نگونهیاما در گذشته حوزه ا ،شوندیم یعاد

 یکمآن  یاما قدرت علم ستین یحوزه شک . در اصالتِختیانگیمطرح بود که ذهن نخبگان را برم

است.  یاسیها سحوزه یهاشی. منابع معتبر کجاست؟ در عرف حوزه، کدام حوزه؟ گراه استافت کرد
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سالک االفهام، م ،ینیامام خم لهیسالورهی. تحرگرددیبرم یو سنت کیبه منابع کالس یمنابع معتبر فقه

به  نی. از امیادور شده کیسال است که از منابع کالس 111-01شرح لمعه از آثار معتبرند اما اآلن 

 هیفق کیاست که  یفتوا عبارت از حکم م؟یابیرا ب یمنابع معتبر فقه یو با چه مدرک میبعد کجا برو

کدام مراجع معتبر است؟ مرجع  یو...( اآلن فتوا زی)حالل، جا کندیم ردصا یدر رابطه با موضوع

. در زمان انقالب که خالء بود، روندیانگشت مراجع فراتر نم 11هم معتبر است؟ از تعداد  دیرتقلیغ

 مراجعه به کتاب حکم صادربا  ایمالك بود و  لهیالوسهریو تحر کردندیمراجعه م لهیالوسرهیبه تحر

 .کردندیبه امام مراجعه و سئوال م کثرحدا ایو  دکردنیم

 ریفست جهی. نتشودیم ریبودن جرم و مجازات با توجه به اصول و قواعد گفته شده تفس یقانون اصل

رده ک نییجرم و مجازات را تع یو آنچه در متون قانون میبه خود قانون هست بندیاست که ما پا نیا

بودن جرم و  یاصل قانون یراحت . ما نباید بهاستفاده قرار دادتوان به آن استناد کرد و مورد یم

 بدهیم.مجازات را توسعه 

سکوالر و  یفتوا کیاست، مثالً  اصل مادرما و  یحاکم بر تمام نظام حقوق یاساسقانون 4 اصل

 .است 4از اصل  یخروج موضوع م،یداشته باش ینیخارج از قواعد د

مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ،  کلیه قوانین و اساسی:قانون 4اصل 

نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم همه 

اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای 

 .نگهبان است

اصل قرار  نیبودن جرم و مجازات در شمول ا یاصل قانون یو حت 111اصل  است که نیا مقصود

 .گردیم

مورد  نیهم هم 01باشد که اصل  یقانون دیجرم و مجازات با یعنیبودن جرم و مجازات  یقانون اصل

 .کندیم انیرا ب

حدود،  یمشتمل بر جرائم و مجازات ها یقانون مجازات اسالم :یاسالممجازاتقانون 1 ماده

د حاکم و قواع یفریک تیو موانع مسؤول طیشرا ،یتیو ترب ینیاقدامات تأم رات،یو تعز اتیقصاص، د

 .بر آنها است



18 
 

 ینیاقدامات تأم گاهیبودن جرم و مجازات جا یقانوناصل  لیذ ای یاست که در نظام قانون نیا سئوال

  نظام کجاست؟ نیدر ا یتیو ترب

از  1تواند طبق ماده  یم یقاض ایآ نکهیشود. سئوال ا یم دیناپد 2اشاره شده و در ماده  1ماده  در

 یبودن جرم و مجازات م یاصل قانون لیذ ای ؟است یاستفاده کند و قانون یتیو ترب ینیاقدامات تأم

است.  2 مادهبودن  یچون سنبل اصل قانون ر؟یخ ایاستفاده کرد  یتیو ترب ینیتوان از اقدامات تأم

. گستره قانون مجازات را از جرائم تا قواعد حاکم کندیم فیو گستره را تعربستر  ،یباز نیزم 1ماده 

 .سازدیم نیبر آنها مع

 کردن و یو بازاجتماع یبازپرور یکه در راستا ریاز تداب یامجموعه یتیو ترب ینیاقدامات تأم

 شود. یاصالح مجرم استفاده م

قانون  نیبود، ا 1001که متعلق به سال  میداشت یتیو ترب ینیقانون اقدامات تام مبه اس یقانون یزمان

 ازدسیدو معنا م یتیو ترب ینی. اقدامات تأماست قانون را آورده نیقانونگذار اسم ا ینسخ شده ول

 !محض یفریک یکی ،یجرم شناخت یکی

ت حالکه  میدست بزن یتیو ترب ینیبه اقدامات تأم میتوانیم یشناختجرم یدر معنا یزمان ما

 شود. دهیکه هنوز جرم انجام نداده، د یر فردد خطرناک

 در حالت ارتکاب یاست که قرائن و شواهد حاکم بر رفتار فرد که و یعبارت از حالت حالت خطرناک

 . )مثل حمل سالح سرد(. دهدینشان م ردیتواند قرار بگیجرم م

 . در مفهومیشناختجرماست در مفهوم  ینیشیبخش اقدامات پ کی یتیو ترب ینیاقدامات تأم

 فرد از حالت نکهیا یاست که برا یمجموعه اقدامات یتیو ترب ینیاقدامات تأم یشناختجرم

نشده  جرمکه لزوماً مرتکب  یفرد یعنی .رودیبه کار م خطرناک به سمت ارتکاب جرم نرود

 یصبانع . مثالً آدممیدهیقرار م یتیو ترب ینیو اقدامات تأم ریتداب یکسریو تحت  میریگیاست را م

از خود حالت خطرناك بروز دهد.  تواندیم یفرد نینچنیاست، ا شیکه روانپر میدار یو پرخاشگر

دابیری و ت ندیرا بب انشناس اوور کی یعنی میدر موردش انجام ده یتیو ترب ینیاقدامات تأم دیما با

دارد آستانه را دوست ن یکه انجام کار یدر هنگام تاتا حالت خطرناکش برطرف شود انجام شود 

 پاسداران اتفاق افتاد ابانیکه در خ یازند. مثل حادثهن بیآس گرانیدهد و به دنتحملش را از دست 
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شخص حتمًا حالت خطرناك داشته و  نیکرد. ا روحرا مج یاپشت اتوبوس نشست و عده یو شخص

 .افتادیاتفاق نم نیا دادندیو مشاوره و راهکار به او م دندیرسیاگر از قبل به او م

. از است یشناختجرم یمتفاوت با معنا یتیو ترب ینیاقدامات تأم ،محض یفریک یلحاظ معنا از

ار از تکر یریشگیپ یاست که برا ییهاو برنامه ریاز تداب یامجموعه یفریک یلحاظ معنا

س حداشته، حاال  یفریقباًل مرتکب جرم شده و سابقه ک یفرد میدانیمثالً م .رودیجرم به کار م

ب دوباره مرتکتا  میدهیاو انجام م یاقدامات برا یکسریمرتکب جرم شود.  خواهدیکه باز م میکنیم

ما . ایفریک یجلوتر از معنا یجرم شناخت یاست و معنا مرحله، مرحله عقب تر نیپس ا جرم نشود.

 البته همه ما. شودینمانجام  نینچنیاقدامات ا یو روانشناس یشناختجرم نه و یفرینه از لحاظ ک

 یاختشنجرم یدر معنا یتیو ترب ینیو احتمال بروز جرم باالست. اقدامات تأم میهست مجرم بالقوه

 و ستیحواسش ن ایو  دهدیاختالل را در رفتار خود نشان م نیدارد و ا یفرد اختالل روان کیمثالً 

از  یافرد درجه نیا گفت ده شد و روانشناسرروانشناس ب شیفرد اگر پ نی. ادهدیانجام م ییکارها

 نیرا به دارالمجان او یشود، مدت مرتکب جرم( دارد که ممکن است ی)جنون جوان یزوفرنیاسک یماریب

نبل س مارستانیحاد است و بردن فرد به ت طیدر شرا نیتا او درمان شود. رفتن به دارالمجان برندیم

ده است، وضع ش یتیو ترب ینیتأم اماتاقدقانون  نکهیاست. با توجه به ا یتیو ترب ینیاقدامات تأم

 اصطالح کاربرد دارد و در نیاطفال، ا یهاو مجازات میدر بخش جرا ست؟یآن در چ ییو کارا دهیفا

است  یتریت نیهمچن زیدهم ن فصل تریاست. ت اسالمیمجازاتقانون فصل دهم 11عمل در ماده 

 نیا در یتیو ترب ینیاقدامات تأم میانان( و رژاطفال و نوجو یتیو ترب ینی)مجازات ها و اقدامات تأم

است اما در مورد  تیاصالح و ترب یهادارد و سنبل آن کانون یاریکاربرد بس 11موارد فصل 

 ینیچارچوب اعمال اقدامات تأم نیدر ا مییکه بگو میندار ینهاد خاص ایبزرگساالن نظام، چارچوب 

قباًل جرم انجام  که یدر مورد کسان یتیو ترب ینیأم. اقدامات تمیدار تکرار جرمشود اما در مورد 

 یمکه  میکنیم ادهیپ ییهاها برنامهد، در مورد آننمشروط دار یآزاد ای و دادند و اآلن در زندانند

 .یتیو ترب ینیاعمال اقدامات تأم میرژ نیشود هم

 کی دیایب رونیب واهدخیبوده، حاال م یداشته و زندان یجرم عمد یلیکه به هر دل یکس یبرا مثالً

 رونیتا ب گرددیفرد دنبال کار، همسر و... م یکه برا میبه نام مرکز مراقبت پس از خروج دار یمرکز

 .ندینب بیدوباره آس دیآیکه م
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 4جلسه 

 9به بعد تا ماده  0ماده  ازرا باز کنیم، این عناوین اصول صالحیتی را  اسالمیمجازاتاگر قانون

کند. یعنی برای ما ه و دایره عملکرد و زمین بازی حقوق جزا را مشخص میبینیم که محدودمی

کند بُرد حقوق جزا تا کجاست؟ این بُرد حقوق جزا از لحاظ هم موضوعی و هم ذهنی مشخص می

های ملموس، محسوس و قاعدتاً آنچه در عالم خارج مورد نظر است و هم از نظر عینی. یعنی محدوده

ریکا اتفاق افتاده حقوق کیفری توجه است. مثاًل در رابطه با جرمی که در آم آید، قابلبه نظر می

تواند مداخله کند؟ یا مثالً بخشی از جرم خارج از ایران بوده اما فرد در ایران پیدا شده، آیا حقوق می

کند؟ یا اینکه حقوق جزا از لحاظ ذهنی و نامحسوس تا کجا حضور و مداخله کیفری ما دخالت می

گویم ربطی به حقوق جزا ندارد حتی اگر کنم و مید؟ مثالً من در ماشین خودم رانندگی میدار

شراب بخورم و... یعنی هیچ نسبتی به حقوق جزا ندارد و اصطالحاً حریم خصوصی من اینجا است. 

 ها، دوربین گذاشتن )که اماره قضایی محسوب میشود( را دارد؟آیا حقوق کیفری اجازه ورود به خانه

ه تواند حتی فکر و اندیشاینجا مباحثی است که پرتو این سئوال مطرح است، آیا حقوق کیفری می

را دنبال و محاکمه کند؟ اینها بُرد ذهنی حقوق جزا است و حتی زمانی پاسخ به این سئواالت  ما

 و انجامبگم کاش من اینکار ر من مثبت بوده و حقوق جزا حق داشته در این امور مداخله کند. مثالً

دادم، این کار جرم بوده و درگذشته من بابت این آرزو مجرم بودم اما حاال نه! در تاریخ تحوالت می

گرفتند و محاکمه شد فردی اندیشه مجرمانه دارد، اورا میحقوق جزا داریم که اگر مشخص می

خارجی  ر و بروزکردند ولی اآلن به این شکل نیست و اندیشه مجرمانه فی نفسه بدون اینکه ظهومی

داشته باشد قابل مجازات نیست، زمانی اندیشه مجرمانه قابل مجازات است که بروز و ظهور خارجی 

 داشته باشد.

اگر احتمال بدهند که فردی مرتکب جرم بشود، این احتمال هم ناشی از حالت خطرناك است که با 

انی است که شخص جرمی را معنای کیفری یا معنای جرم شناختی دارد، حالت خطرناك برای زم

 دهد.مرتکب نشده اما عالئمی خطرناکی مبنی بر ورود به ارتکاب جرم نشان می

در بُرد حقوق جزا زمانی حقوق جزا آنقدر محدوده زیادی برای خودش قائل بود که اگر کسی خواب 

خواب افراد هم  داد تاکردند. یعنی حقوق جزا به خود اجازه میرا تعقیب و مجازات می دید هم اومی

خواب خود را به عنوان ادله  ،کندرا نابود می نفوذ کند. خواب فرعون مصر که دید کودکی سلطنت او
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درصد  111ام و پادشاهان در گذشته بوده و کیفری در نظر گرفت. حقوق جزا بیشتر تحت اراده حکّ

رحله از خصوصی شدن به تمامیت خواه. مثالً در دورانی که هنوز دادگستری یا عدالت کیفری در م

عمومی شدن قرار داشت، به تازگی جوامع شکل ابتدایی گرفتند و حاکمانی مستبد در تمام سطوح 

دانستند اما اآلن اینگونه نیست و حقوق جزا اندیشه های زندگی افراد، مداخله را حق خود میو الیه

ه باشد و آن اندیشه به رفتاری مجرمانه را زمانی مجازات خواهد کرد که بروز و ظهور خارجی داشت

تبدیل شده باشد که در خارج به افراد آسیب زده باشد. حقوق جزا عالوه بر محدوده سرزمینی که 

کند، آیا در خارج از این محدوده نقشه ایران، حقوق کیفری ایران حق قانون برآن حاکمیت می

ثبت است. ما در کنار اصل سرزمینی تعقیب، مداخله، دستگیری و مجازات را دارد؟ با شرایطی پاسخ م

خواهد اصل سرزمینی بودن را رفع نقض کند، مگر اصل بودن یک سری اصول دیگر داریم که می

نقض دارد؟ به گفته فالسفه جزایی بله، اصل سرزمینی بودن به معنی اینکه حقوق کیفری فقط بر 

حت قانونی باشد. این محدوده اعمال، رفتار و اشخاصی حاکم خواهد بود که در محدوده سرزمین ت

 ، هوایی و آبی.نام دارد یعنی محدوده خاکی قلمروبه معنی دقیق تر، 

آید چون اصل سرزمینی بودن در کنار اصل سرزمینی بودن، چند قاعده برای جبران نقص اصل می

میت . مگر حاکدارد معنا که گفتیم نقص در تعقیب افراد توسط قاضی در خارج از کشور است این به

 بیکار است که با صرف هزینه به دنبال مجرم در خارج از مرزها باشد؟ 

مثالً بعد از جنگ جهانی دوم یکی از جنایتکاران آلمانی به نام آیشمن غیبش زد و نیروهای ویژه 

هایی سر تا پا مسلح تشکیل ها او را در اعماق روستاهای آرژانتین پیدا کردند. گروهموساد بعد از سال

بودند و بدون رعایت هیچ قاعده و قانونی و مخفیانه و مجرمانه به کشور آرژانتین نفوذ کردند و داده 

آیشمن را دستگیر و در اسرائیل محاکمه و اعدام کردند. خیلی بحث شد که چرا اینگونه تخلف کردند 

اهد خودهد که حاکمیت کیفری میو اصل صالحیت سرزمینی کشوری را زیر پا گذاشتند. نشان می

به زور قدرت خود را به رخ بکشد و این کار را کرد. هدف حقوق جزا کسب مقبولیت نیست چون 

حقوق جزا حقوق خوشنامی نیست که بخواهد دنبال کسب مقبولیت باشد. دلیلش این است که 

عملکردش عین راه رفتن بر لبه شمشیر است. به محض حرکت بر لبه شمشیر به حقوق بشر برخورد 

ابراین حقوق جزا نوعًا در کسب مقبولیت بین المللی موفق نیست و به دنبال محاکمه و میکند. بن

مجازات است. اما از جهت رسیدگی حقوق کیفری به مسئله یا کیسی جنایی و کیفری، مقبولیت 
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ه های مختلف دنیا زیاد بودها در کشورافتاد و جنایتبه دنبال داشته باشد. اما کم اتفاق می میتواند

 حاکمیت نتوانسته با فرآیند دادرسی عادالنه و رساندن حق به حقدار آبرو بخرد. اما

 تیکه در قلمرو حاکم یاشخاص هیدرباره کل رانیا یجزائ نیقوان: اسالمیمجازاتقانون 3ماده 

شود مگر آنکه به  یمرتکب جرم شوند اعمال م رانیا یاسالم یجمهور ییو هوا ییایدر ،ینیزم

 مقررشده باشد. یگرید بیموجب قانون ترت

 دارد. اصل سرزمینی بودنت بر دقیقاً دالل 0ماده 

واقع  رانیا تیآن در قلمرو حاکم جهینت ایاز جرم  یهر گاه قسمت :اسالمیمجازاتقانون 4ماده

 است. رانیا یاسالم یشود در حکم جرم واقع شده در جمهور

دیده در خارج از ایران و در کند، ضربمثال: فردی در ایران در نزدیک مرز دیگری را مضروب می

جرحی است که در ایران بر وی حاصل ومیرد. نتیجه حاصله یا مرگ برای فرد به علت ضربعراق می

اما این در حکم جرم واقع شده در ایران است ولو  است، که مرگ در عراق بوده نتیجهشده، عنصر 

تیجه در ایران باشد باز هم در حکم جرم اینکه مرگ در عراق باشد، حتی در حالت برعکس اگر ن

، قسمتی از جرم یا نتیجه آن :در عبارتی می گوید 4واقع شده در ایران است. قانونگذار در ماده 

از لحاظ عنصر قانونی مشخص است که  .، معنوی استجرم عناصری دارد، ارکان آن قانونی، مادی

عنصر مادی و روانی بحث است. درباره کلمه  جرم باید در قانون ایران ذکر شده باشد اما از لحاظ

ییم گوبحث فراوان است که معنای قسمت چیست و ... درباره نتیجه مشکل نیست چون می قسمت

ر . نتیجه دنتیجهو  شرایط و اوضاع و احوال الزمو  رفتار فیزیکیعبارت است از  عنصر مادی

متی از عنصر مادی است که در ایران واقع جزو سوم عنصر مادی است. نتیجه در ماده به معنی قس

های رفتار فیزیکی و شرایط اوضاع و احوال در خارج انجام واقع شده حاال ممکن است این قسمت

شده باشد و نتیجه در ایران و یا برعکس. بنابراین منظور از نتیجه، نتیجه جرم است مثال اگر جرم 

خارج شدن روج از بدن است  لقت، اگر خارج کردن مال از تحت سیطره مالکاست سرقت 

توانیم بگوییم منظور از قسمتی از جرم همان ارکان جرم است به این معنی است. آیا می و مردن

کنم که فردی را که در من قصد می؟ مثال که رکن مادی در یک جا و رکن روانی در یک جای دیگر

دهم ر به فردی دیگری پول میپاریس است بکشم. عنصر روانی در ایران شکل گرفته و برای این کا
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ادی عنصر متا آن فرد را بکشد. اندیشه و عنصر روانی اینجا در ایران شکل گرفته اما اجرای رفتار و 

 عنصر قانونیدر رابطه با در جای دیگری صورت گرفته و یا برعکس. جرم هر چند توسط دیگری، 

به عبارتی رفتار باید بر اساس قانون ما  داشته باشد ودر قانون ما وجود باید به صورت خودکار نیز، 

از جرم باشند یکی از عناصر در ایران و  قسمتی ءجز روانیعنصر و  عنصر مادیجرم باشد. تنها 

 دیگری در جای دیگر صورت بگیرد.

. یعنی من که تصمیم به تهدید، معاونو  مباشراست بین  وحدت قصدیکی از شرایط معاونت 

ساعدت به دیگری دارم تا شخص دیگری کار را انجام دهد هر دو باید مو  ترغیب، تشویق، تطمیع

بنابراین اگر فردی به قصد تنبیه دیگری به شخصی پول بدهد و آن  .داشته باشیم وحدت قصد

جا جای بحث است چون قراری برای کشتن بین نفر اول  ، ایشخص آگاهانه و عالمانه وی را بکشد

 است.جرحی است که نسبت به مقتول اعمال شده ویک در ضربنفر اول شر نهایتاً !و دوم نبود

کند البته ممکن است فاعل در این ماده خارجی نواقص اصل سرزمینی بودن را کامل می 4خب ماده 

 باشد که در این صورت شرایط دیگری هم حاکم است.

 رانیا تیو حاکمکه در خارج از قلمر یرانیرایغ ای یرانیهر شخص ا :اسالمیمجازاتقانون 5ماده 

 رانیا یاسالم یجمهور نیخاص گردد، طبق قوان نیجرائم مقرر در قوان ای ریاز جرائم ز یکیمرتکب 

 تیبه صدور حکم محکوم رانیجرائم در خارج از ا نیبه ا یدگیشود و هرگاه رس یمحاکمه و مجازات م

اجراء شده را  تیمحکوم انزیم ،یریتعز یمجازاتها نییدر تع رانیدادگاه ا ،شود یآن منته یو اجرا

 کند: یمحاسبه م

 یاسالم یاستقالل جمهور ای یارض تیتمام ،یخارج ای یداخل تینظام، امن هیاقدام عل -الف 

  رانیا

 استفاده از آن  ای یدستخط مقام رهبر ایجعل مهر، امضاء، حکم، فرمان  -ب 

 ه،یقوه قضائ سیجمهور، رئ سیرئ یدستخط رسم ایفرمان  حکم،جعل مهر، امضاء،  -پ 

شور، ک یوانعالید سیمجلس خبرگان، رئ سیرئ ،یاسالم یمجلس شورا ندگانیو نما سیرئ

مصلحت نظام،  صیمجمع تشخ یواعضا سینگهبان، رئ یشورا یدادستان کل کشور، اعضا

 استفاده از آنها  ایجمهور  سیمعاونان رئ ایوزرا 
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 ایو  یمراجع قانون ریسا ایمراجع  نیصادره از ا یها هیاجرائ ای یمراجع قضائ اءجعل آر -ت 

 استفاده از آنها 

 جعل اسناد خزانه و اوراق  نیو همچن رانیا یاسناد تعهدآور بانک ای جیجعل اسکناس را -ث

سکه قلب در مورد  جیترو ای هیته ایشده از طرف دولت  نیتضم ایمشارکت صادرشده 

 ج داخلیمسکوکات را

 خاصی دارند. ویژگی این جرایم علیه حاکمیت و علیه  در این ماده میبینیم که جرایم حالت

امنیت بودن آنها است، جرایمی که به منافع ملی برمیگردد. متنی صالحیت را به گونه ای 

قانونگذار تعریف کرده که عجیب است، قانونگذار به خود اجازه داده که هر شخص ایرانی و 

در ارتباط با ایران شده، دنبال تعقیب، خارجی که در خارج از قلمرو ایران ، مرتکب جرائمی 

 دستگیری، محاکمه و مجازات او باشیم. 

اصل یا  اصل صالحیت واقعیبُرد حقوق جزا بسیار توسعه یافته است. به این ماده  0در ماده 

گویند. قانونگذار با این اصل به دنبال حمایت ملی و امنیت خودش است. می صالحیت حمایتی

خارجی باشد و محل وقوع جرم خارج از ایران باشد. پس این اصل به رد ، فهرچند مرتکب جرم

حبت ها علیه ایران ص. مثالً یک ایرانی در واشنگتن در برنامهاست صورت رادیکالی توسعه پیدا کرده

کند، با شرایطی می تواند تحت پیگرد قرار گیرد. در مواردی که یک خارجی در کشورها دستگیر می

ت اند که تابعیهایی در خود ایران بازداشت شدهشود. ایرانیاین فرد معترض می شود، کشور متبوع

چند سال پیش چند نفر دو تابعیتی بودند که  مثالً بود. 0مضاعف داشتد، جرائمشان هم جرائم ماده 

به جرم جاسوسی بازداشت شدند اما دولت آمریکا بسیار اعتراض کرد و نهایتاً آنهارا آزاد کردند، چند 

را دستگیر کرده بودند  هانفرشان به محض آزادی در دادگاه های آمریکا علیه مقاماتی ایرانی که آن

را به عنوان  الملل، آمریکا اموال ماهای موجود در حقوق بینگریهای یاغیشکایت کردند و با روش

 کند.خسارت به نفع این افراد توقیف می

نی بیاست که جرائم خاصی را پیشوانینی ، قخاص در ماده ماده خاصی است، منظور از قوانین 0ماده 

ارزه ای، قانون مبیروهای مسلح، قانون جرائم رایانهکنند، مثل قانون جرائم گمرکی، قانون جرائم نمی

با تأمین مالی تروریسم. طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران مجرمین این جرائم را میتوان محاکمه 

ها که جرائم علیه امنیت و منافع شویم متوجه خاص بودن آند موارد میو مجازات کرد. وقتی وار

 شویم.عمومی هستند، می
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به  رانیجرائم در خارج از ا نیبه ا یدگیهرگاه رساین دو سطر وجود ندارد:  11قانون  0در ماده 

 زانیم ،یریتعز یمجازاتها نییدر تع رانیدادگاه ا ،شود یآن منته یو اجرا تیصدور حکم محکوم

 .کند یاجراء شده را محاسبه م تیمحکوم

 قاعده قرار میگیرد: 2در ارتباط با این جمله 

 قاعده منع محاکمه مجدد -1

 قاعده منع مجازات مضاعف -2

نع مکنند، کنند و یک بار مجازات مییعنی هر فردی را برای یک رفتار مجرمانه، یک بار محاکمه می

شود، مگر اینکه پرونده باز رد تنها یکبار محاکمه مییعنی در یک رفتار مجرمانه ف محاکمه مجدد

 مانده باشد و به نتیجه نرسیده باشد.

یعنی فردی که برای یک رفتار مجرمانه یکبار مجازات شد برای بار دوم  منع مجازات مضاعف

جرم مرتکب شده و دستگیر شده  0مجازات نخواهد شد. مثاًل آن ایرانی یا خارجی مطابق با ماده 

شود )دادگاه ایران می و مجازات هم بر وی اعمال شده، حاال به ایران بیاید دستگیر و محاکمه باشد

های اجرا شده را محاسبه میکند(. در این قسمت های تعزیری، میزان محکومیتدر تعیین مجازات

 وبارهرا نپذیرفته، چون میخواهد د قاعده منع محاکمه مجددماده، نشان داده شده که دادگاه ایران 

بررسی و محاکمه کند. پس قاعده منع محاکمه مجدد اینجا پذیرفته نشد اما منع مجازات مضاعف 

کند، پس منع مجازات های اجرا شده را محاسبه میرا پذیرفته چون میگوید: میزان محکومیت

مضاعف مورد قبول واقع شده که مجازات مضاعف نکنیم. مجازات سابق قبول است اما اگر مجازات 

نشان  تعزیریای وجود دارد، کلمه کنیم. ولی باز اینجا نکتهبیشتر شد، مجازات بیشتر را اعمال می

دهد که در مورد حدود، قصاص و دیات به گذشته کاری نداریم حتی اگر دادگاه خارجه به موارد می

وارد از اما در ایران، این م ،حدود و قصاص و دیات رسیدگی کرده باشد و مجازات هم داده باشد

 قاعده منع مجازات مضاعفگیرد. در حدود، قصاص و دیات، اساس بررسی و محاکمه صورت می

های شرعی هستند ولی تعزیرات اساسًا کنیم، ظاهراً دلیلش این است که مجازاترعایت نمیهم را 

ه شد مجازات ذاتًا شرعی و مقرر نیست. در مورد تعزیری اگر مجازات تعزیری بود و قباًل رسیدگی

خواهیم محاسبه کرده و میزان مجازاتی که حاال می را را که در کشور دیگر انجام شده یبود، مجازات



26 
 

کنیم و یا ممکن است مجازات عین اعمال می را ماندکنیم و چیزی که میبدهیم از قبلی کم می

 کار نیست.خواهیم اعمال کنیم و قبالً اعمال شده، پس مجازاتی در همان چیزی باشد که ما می

کنیم؟ به این را در این ماده و در هیچ مورد دیگری رعایت نمی قاعده منع محاکمه مجدد ما چرا

خواهد هر جا که شد دخالت خواهد قدرت خود را کاهش دهد و میدلیل که حاکمیت کیفری نمی

 یانسان اصوالً منع محاکمه مجدد و حتی منع مجازات مضاعف یعنی رعایت حقوق بشر.کند. 

که یکبار مجازات شده دیگر نباید مجازات شود و کارش به حقوق کیفری کشیده شود. اما حاکمیت 

داند و فقط در مورد جرائم تعزیری بعد از بررسی و های حقوق بشر را شعار میکیفری، صحبت

حتی منع مجازات هم ها در مورد تعزیری 11در قانون کند. محاکمه، مجازات مضاعف را اعمال نمی

پذیرفته  منع مجازات مضاعف، فقط در مورد تعزیرات 92ما در قانون شد امضاعف هم رعایت نمی

راه آمده. در واقع جهانی شدن حقوق کیفری عمل شده و با مفاهیم  یکمی حقوق بشر شده،

خواه بر حقوق کیفری ما نیز تاثیر دارد. البته در ناحقوق کیفری در مسیر جهانی شدن است و خواه

ها و فرهنگ خود را فراموش کنیم، کشورها نباید اصالت .شدن حقوق کیفری حقوق سیاسی و.. جهانی

 ها و اصالت فرهنگی خود با یکدیگر تفاوت دارند و به جهانی شدن حقوق ارتباطی ندارد.در ریشه

در قانون فرانسه  0که عین ماده این است  نظام های کیفری است، جالبخواهیسنبل زیاده 0ماده 

 ها نیز وجود دارد. و دیگر قانون

 تیکه در خارج از قلمرو حاکم یبه اتهامات اشخاصکیفری: دادرسیآیینقانون 316ماده 

 یدگیرس تیصالح رانیا یهاو مطابق قانون، دادگاه شوندیمرتکب جرم م رانیا یاسالم یجمهور

و چنانچه از  یریدگاه محل دستگباشند، حسب مورد در دا رانیبه آنها را دارند، چنانچه از اتباع ا

 .شودیم یدگیتهران رس هباشند حسب مورد، در دادگا گانهیاتباع ب

دستگیر شود کدام دادگاه صالح  سختشهری مثل سیگفتیم اگر در  0پس خارجی که درمورد ماده 

 دادگاه تهرانبه رسیدگی است؟ 

 هاین ماده هم صالحیت دادگاهآیین دادرسی کیفری در مقام تعیین تکالیف صالحیت ماست، در ا

 مشخص شده است.
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که در رابطه  یرانیرایغ ای یرانیبه جرائم مستخدمان دولت اعم از ا اسالمی:مجازاتقانون 6ماده 

 یاسیاند و به جرائم مأموران س مرتکب شده رانیا تیخود در خارج از قلمرو حاکم فهیبا شغل و وظ

 یمهورج نیبرخوردارند طبق قوان یاسیس تیکه از مصون رانیوابستگان دولت ا گریو د یو کنسول

 )اصل صالحیت شخصی خاص( شود.یم یدگیرس رانیا یاسالم

ر افراد از اصل سرزمینی بودن از موارد استثنائی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرا 1ماده 

ر عبارت: کند. دطرف میبینی کرده است. قانونگذار با این ماده نواقص اصل سرزمینی بودن را برپیش

کنند یا در دانشگاه آزاد افراد بومی محلی که مثاًل در سفارت کار می «اعم از ایرانی و غیرایرانی»

ومی هایی که بها غیرایرانیدر سفارتو  امارات اتباع هندی زیاد است و بیشتر کارکنان هندی هستند

 گیرد.را نیز دربرمی کنندهستند و کار می

مستخدم دولت هرکس در ماده به چه معناست؟ چه کسی مستخدم دولت است؟  ممستخد کلمه

این بدین معنی  است که هر یک از انواع قراردادهای کاری را با دولت ایران داشته باشد.

است که مستخدم واقعی و حقوقی در نظام داخلی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون 

آزمایشی یا پیمانی. بعضی -قطعی باشد یا رسمی-اید یا رسمییعنی طرف ب ،شودمیکار مشخص 

ای، دانند. انواع دیگر هم هست: قرارداد حجمی، قرارداد پروژهجاها حتی قراردادها را استخدام نمی

  ست که رابطه استخدامی داشته باشد.مهم این است که افراد را در بر بگیرد. پس قید اول این ا

ابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از ایران مرتکب جرم شوند. مثالً یک در ر این است که قید دوم

شود به ایران مربوط است. ایرانی در خارج از ایران، در ارتباط با شغلش مرتکب جرم میغیر مستخدم

اش رو بکشد به ما ربطی ندارد. یعنی مستخدم دولت است اما در رابطه اما اگر یکی از افراد خانواده

شخصی خود جرم مرتکب شده است، کاری نداریم اما اگر فرد ایرانی باشد به اعتبار اصل  با مسائل

اما آن بیگانه که مستخدم است، بخاطر مسئله  ،مربوط استبه ایران  صالحیت شخصی فعال

 . شخصی جرم مرتکب شده ما با او کاری نداریم

 تند به اعتبار شغلشان در سیطرهدلیل اینکه قانونگذار بیگانگان که در استخدام دولت ایران هس

خواهد محدوده ارتباط با حاکمیت ایران را ساپورت داند چیست؟ چون میصالحیت حقوق ایران می

زد، خودِ ایران اولین کسی باشد که وی را محاکمه و  مکند که اگر فرد مشغول دست به ارتکاب جر

 دهد.می را رد با توجه به قوانین ایرانکند، بنابراین به خود اجازه محاکمه و مجازات فمجازات می
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 :دو دسته اند 6افراد ماده 

 :مستخدمان ایرانی و خارجی  دسته اول 

 :مأموران سیاسی، کنسولی و دیگر وابستگان دولت که از مصونیت سیاسی  دسته دوم

 برخوردار هستند. 

لماتیک های دیپوانسیوناند، اینها کسانی هستند که مشمول کندسته دوم اساساً مستخدم دولت ایران

ای را دار ند، آنهانکرا بیان می ها شرایط حاکم بر دیپلمات هاگیرند. این کنوانسیونوین قرار می

تواند محاکمه و مجازات داند. یعنی اگر خطایی مرتکب شدند به راحتی آن دولت نمیمصونیت می

د نفر را کشت، اما ایران اجازه کند. مثل چند سال پیش که یک عربستانی در ایران مست کرد و چن

ود تا شمحاکمه و مجازات او را نداشت. طبق روابط دیپلماتیک فرد به سفارت آن کشور فرستاده می

بعد محاکمه شود و خساراتی که به ما وارد کرده هم جبران شود. به هر حال دسته دوم کارگزاران 

گوید با وجود مقام واال، اگر از محدوده خود یعالی هستند که جایگاهی واال دارند. البته قانونگذار م

 گیرید. خارج شوید و مرتکب جرم شوید تحت پیگرد قرار می

در خارج از  رانیاز اتباع ا کیعالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هر :اسالمیمجازاتقانون 1ماده 

 نیگردد، طبق قواناعاده  رانیبه ا ایو  افتی رانیکه در ا یشود، در صورت یکشور مرتکب جرم

 : نکهیشود مشروط بر ا یمحاکمه و مجازات م رانیا یاسالم یجمهور

 ران جرم باشد. یا یاسالم یبه موجب قانون جمهور یرفتار ارتکاب -الف 

 باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه  ریاز جرائم موجب تعز یکه جرم ارتکاب یدر صورت -ب

 بعضًا درباره او اجراء نشده باشد.  ایجازات کالً م ت،یدر صورت محکوم ایو تبرئه نشده 

 طقوس ایمجازات  یاجرا یموقوف ای بیتعق یموقوف ایمنع  یبرا یموجب رانیا نیطبق قوان -پ 

 آن نباشد.

 2اصل صالحیت شخصی عام به  می باشد. صالحیت شخصی به معنای عاماین ماده گویای اصل 

 شود:دسته تقسیم می

 صالحیت شخصی فعال -1

 حیت شخصی منفعلصال -2
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ده ماکند، چون در قسمتی از را بیان میاصل صالحیت شخصی فعال اسالمی مجازاتقانون 1ماده 

اصل داریم، یک  اصل صالحیت شخصی فعالیعنی ما یک  «مرتکب جرم شود»گوید: می

 .صالحیت شخصی منفعل

الحیت شخصی فعال اصل ص کنندهبیان یک فرد تبعه ایران در خارج از ایران مرتکب جرم شود

 فعال و مباشر جرم است. گوییم یعنی فاعل جرم، که میاست 

اما این محاکمه و  د،گوید اگر اعاده شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شومی 1در ماده 

 مجازات سه شرط دارد: 

 )اصل مجرمیتاصل مجرمیترفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد یعنی  شرط اول . 

هرچند در فرانسه  جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین جمهوری اسالمی ایرانیعنی 

م نباشد )مثل شراب جرم مرتکب شده باشد. خب اگر جرم صورت گرفته در فرانسه، جر

نیم کتوانیم بگوییم چون طبق قوانین فرانسه جرم نیست ما هم مجازات نمیخوردن( ما نمی

، ودب اصل مجرمیت متقابل ر زمان شاه اینگونه بود و طبقشود. قباًل دو جرم محسوب نمی

ه کنیم کا به علت جرم دستگیر و محاکمه میما زمانی فرد ر یعنی اصل مجرمیت متقابل

، اما اآلن اینگونه نیست، ر محل وقوع جرم هم جرم محسوب شودن ایران، دنوعالوه بر قا

 ایران جرم باشد.کافی است رفتار ارتکابی طبق قوانین جمهوری اسالمی 

 باشد. پس دوباره حدود و قصاص و  تعزیراتدر صورتی که جرم ارتکابی از  (شرط دوم

که فرد مجرم در محل وقوع کنیم مجازات می محاکمه و ما او رادیات نداریم و درصورتی 

در مورد جرائم  مجازات مضاعفمنع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد. باز هم در اینجا 

پذیرفته شده  0رفته شده است. البته در این ماده یک سطح تسامح در برابر ماده پذیتعزیری 

پذیرد، چون این را می منع مجازات مضاعفو هم  منع محاکمه مجدداست. یعنی هم 

جرائم، جرائم افراد عادی است، پس درمورد اینها حساسیت کمتر است و گفته در صورت 

ما در صورت محاکمه، در صورت محکومیت  !محاکمه و تبرئه شدن کاری نمی شود کرد

کنیم قاعده منع را رعایت می 2مجازات کالً اجرا نشده باشد یا جزئاً اجرا شده باشد، باز اینجا 

 راحت تر کرد. 0پس قانونگذار شرایط را نسبت به ماده 
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 بمنع تعقییعنی جرم تعزیری صورت گرفته نباید شرایط  «پ»در مورد بند  (شرط سوم 

 د.داشته باش قوف تعقیبمویا 

افی شویم دالیل ککنیم و در فرآیند رسیدگی متوجه میزمانی است که رسیدگی می منع تعقیب

 نداریم.هم تعقیب  پس برای مجرمیت نداریم، فقد ادله، فقد دلیل. وقتی دلیل کافی نبود

میرد. یا فرد بوقتی است که یکی از عوامل رافع حاصل شود مثالً فرد مجنون است  موقوفی تعقیب

 شود.می توقفمتعقیب پس 

 ای یرانیا یشخص هیعل رانیدر خارج از ا یرانیرایهرگاه شخص غ :اسالمیمجازاتقانون 3ماده 

 رانیبه ا ایو  افتی رانیبه جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ا یمرتکب جرم رانیکشور ا هیعل

شود، مشروط بر  یم یدگیبه جرم او رس رانیا یاسالم یجمهور یجزائ نیاعاده گردد، طبق قوان

 : نکهیا

 در صورت  ایدر محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده  ریمتهم در جرائم موجب تعز -الف

 بعضًا درباره او اجراء نشده باشد.  ایمجازات کاًل  ت،یمحکوم

 قانون  و رانیا یاسالم یبه موجب قانون جمهور ریدر جرائم موجب تعز یرفتار ارتکاب -ب

 محل وقوع، جرم باشد.

اصل صالحیت شخصی مبنی بر حمایت از است یا  اصل صالحیت شخصی منفعلاین ماده 

یعنی هر بزهدیده ایرانی یا خود ایران مورد حمایت قانون است، این ماده عجیب است. ، بزهدیده

ت. رسیدگی اسبه ا صالح قانون م ،علیه واقع شدهر ایرانی یا خود ایران اگر قربانی، بزهدیده و مجنیٌ

علیه کشور در عبارت بنید. فاعل خارجی است و نظام ما خود را مجاز به تعقیب و مجازات فرد می

. قانونگذار این فرض را تصور کرده که کشور ایران بزهدیده 92جدید است و متعلق به قانون  ایران

 واقع شود. 

عهدنامه ها و مقررات  ایموجب قانون خاص که به  یمرتکب جرائم :اسالمیمجازاتقانون 9ماده 

ق شود طب افتی رانیشود، اگر در ا یشود در همان کشور محاکمه م افتی یدر هر کشور یالملل نیب

 گردد.یمحاکمه و مجازات م رانیا یاسالم یجمهور یجزائ نیقوان
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 دگیاست یعنی حاکمیت ما صالحیتی دارد که بر جرائمی رسی صالحیت جهانیاصل  مادهاین 

ندارد. یعنی اساساً نظام کیفری  ایرانکند که هیچ ربطی به خودش ندارد. یعنی هیچی ربطی به 

واهان اما خ ،ایران هیچ ارتباطی از لحاظ ارگانیک و سیستماتیک با رفتار مجرمانه اتفاق افتاده ندارد

دی زنند و دزمی المللی دست به ارتکاب جرمهای بینرسیدگی است. مثالً دزدهای سومالیایی در آب

اگر در ایران یافت داند ولی شرط مهمی دارد: کنند. ایران خود را صالح به رسیدگی به این میمی

 شود. 

شوند، ها و مقررات هر جا پیدا شوند مجازات میهمچنین جرائمی که طبق قانون خاص و عهدنامه

 جنگی، تروریست.مثل تجاوز به سرزمین دیگری، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت 

 هستند جرائم خطیری هستند، جرائم مهم، جنایت.  9جرائمی که در ماده 

د ای هستنهای چندگانههمین جنایت اصل صالحیت جهانیترین مصداق ترین و شفافمعموالً مهم

شوری شوند. پس هر کاساسنامه دیوان عالی بین المللی، جنایت بین المللی تلقی می 0که طبق ماده 

 9شرایط دیگری دارد. شرط اصلی ماده  9کند. اما ماده ا این مجرمان را بگیرد، مجازات میهر ج

و در ایران  دانها جنایت کردهها و لبنانیبرای اینکه ایران فرماندهان ارتش اسرائیل که علیه فلسطینی

ین قانون به ها یک جایی توسط امحاکمه و مجازات کند این است که جرائم و مجازات اندپیدا شده

ر را داشته باشیم، همینطو آناصل قانونی بودن یعنی در متن قانون،  ،رسمیت شناخته شده باشد

کند، این جرائم ضد حقوق بشری، مجاز به رسیدگی آن هستیم کفایت نمیدر بگوییم که بطور کلی 

شریت و... ت علیه بباید مستند قانونی داشته باشیم که ما اآلن، قانون مربوط به جنایت جنگی، جنایا

 نداریم.

 0جلسه 

که قانونگذار اضافه  ی، عبارتاست مشخص شده 2جرم بر اساس ماده  فیبودن: تعر یاصل قانون اثار

 فعلترک ای فعلداند که شامل یم یباشد که جرم را هر رفتاریفرانسه م یثر از قانون جزاأکرده مت

ا بودن است ت یپوشش رچت یبرا دهد،یقرار م دیتأککه قانونگذار اآلن رفتار را مورد  نی. اباشدمی

 فعل. فعلشود. چون هم فعل رفتار است و هم ترك هیهر دو توج فعلترکو  فعلاستفاده از عنوان 

 ادیفعل زترك یجرم انگار یفریک یهادر نظام راًیاست و اخ یمنف یفعل رفتاررفتار مثبت و ترك
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 ایفعل كتر کیزیدر قالب ف هآگاهان یکه رفتار دیرسیظر مقبالً کمتر به ن نکهیا یعنیشده است، 

کنندگان یمثل قانون مجازات خوددار میداشت ینیشود. قوان یو جرم تلق فتدیفعل اتفاق بشکل ترك

و شاهد تصادف به  دادیرخ م یفعل بود. مثاًل تصادفترك کی( که 04سال ) نیاز کمک به مصدوم

از  یرسانعدم اطالع ای یهرگونه خوددار یا مثالً جرم است.  کیعل فترك نی. اکردیمصدوم توجه نم

 یهاها بخواهند حرکتستیبه ترور یمال یهاکمک ای یمال یهاکه با باز کردن حساب یانکس

 ییولشواطالع نسبت به پ س. هر کسمیترور یمال نیه با تأمزکنند در قانون مبار کیرا تحر یستیترور

ت اس مجالب و مه نینکند، مجرم است و ا یرسانداشته باشد اما اطالع سمیترور یمال نیتأم یبرا

 یفریک یهاشود. نظامیفعل است به عنوان جرم اضافه مبر ترك یکه مبتن ییروز بر رفتارهاکه روزبه

اشد. از ب یرفتار منف نکهیولوا دهندیبها م شتریاز رفتارها ب یآثار ناش یعموم تیثیروز به حروزبه

با هم متفاوتند؟  فیتعار ایچطور؟ آ یشناساز نظر جرم اما، باشدیم 2جرم ماده تعریف ون نظر قان

 افراد را در یرفتارها ،ییجنا یشناسبه نام جامعه یدر قالب بحث میرویم یشناسسراغ جرم یوقت

که  ینیو عناو قیمصاد لیرفتارها بالفاصله در ذ نیرفتارها هستند که ا ی. بعضکندیجامعه رصد م

ها که عرف جامعه و فرهنگ حاکم بر جامعه آن است یااما به گونه ،ردیگیدر قانون ذکر شده قرار نم

ناسان شرفتار از نظر جامعه نیبزند. ا یالهیرا با وس یاستاد شخص نکهیداند. مثل ایم ستیرا ناشا

ناسان جرم ش نکیگر از عباشد. پس ایم کتریدر قانون به جرم نزد کهیشود. در حالیم ینابهنجار تلق

است  یتیو ترب ینیو مجوز استفاده از اقدامات تأم کنندیم یکه خطرناك تلق ییرفتارها م،ینگاه کن

 هرگونه رفتار نابهنجار. انحراف عبارت است از انحرافداشته باشد به نام  یانهیشیممکن است پ

  ی.مثل کجرو خالف عرف. ای یاجتماع

اق اتف در سطوح جامعه ییشود که جرم زدایو خواست مردم آنقدر تکرار مرفتار بنا به مالحظات  کی

ابزار اعم از استفاده  نیا یجرم است اما نمادها 12مثل استفاده از ماهواره که طبق قانون افتد، می

استفاده  لهیوس نیدرصد مردم از ا 11ارشات زعمال طبق گ یشود ولیم دهیو فروش د دیو خر

اند. در واقع به سراغ کننده رفته دیمتوقف شده است و سراغ تول یبا مردم عادکنند و برخورد یم

به  لیراف تبدحداده است. اگر ان قیتطب یسیپل یرفتارها نیبازار خود را با ا یاند ولعلت آن رفته

ها و تیجرم در فرد باال رفته که قابل ابارتک تیکه ظرف یآن حالت یعنیحالت خطرناك شد 

، از منظر جرم شناسان کرده دایاو با قانون را پس زده و بروز پ یریو انطباق پذ یاجتماع یهاییتوانا

کار  نیال ااما عم میبزن یتیو ترب ینیدارد تا دست به اقدامات تام یریشگیبه پ ازیو ن این یعنی جرم
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تا  میتوانیاست و ما نم هیاول یریشگیپ یبرا نیا ندیگویباره م نیا در ونیی. جزاستین ریانجام پذ

اظ لح یتیو ترب ینیها را طبق عنوان اقدامات تام تیمحدود نیکه رفتار خالف بروز نکرده ا یزمان

بار جرم  کی یعنیتکرار جرم است.  یکه آن حالت خطرناك برا میشو یوارد م یی. ما آنجامیکن

ا ب میتوان یم نجایکه دوباره دست به ارتکاب جرم بزند. پس ا میدهیاحتمال م اانجام داده و بعد ه

 .چون حالت خطرناك است میآن برخورد کن

هستند که ما خمس  اتیضرور میکنیم تیرعا یکه به خاطر حفظ نظم جامعه اسالم یمورد 0

 . میکنیم یانگارجرم

 نسل )جرائم جنسی( -1

 نفس )قتل( -2

 عقل )شرب خمر( -3

 مال )سرقت( -4

 آبرو )نشر اکاذیب( -5

 شده یو حفاظت از عقل مثال شرب خمر جرم انگار تیحما یشده، برا ینفس قتل جرم انگار یبرا

 یم یدر امانت و سرقت جرمانگار انتی، خیگونه کالهبردارمحترم است و هر زی. اموال انسان ناست

  د.شو

 رفتار میمعتقد عدالت مطلقهجرم در نگاه مکاتب هم مهم است. در مکتب  فیجرم و تعر گاهیجا

ه با ک یکس نیکانت( بنابرا دگاهیکرده است. )د یرا نف یاخالق یهنجارها است که یمجرمانه رفتار

 یاخالق لسوفیمجازات شود. کانت ف دیبا دار کرده مطلقاً  حهیرا جر یرفتار خالف احساسات جمع

، مسترزف دوومکتب، ژ نیا گریپرداز دهینظر وکند یم هیله را توجئمس نیفلسفه ا دگاهیاست و از د

نگار کند ا یم نیکه به پادشاه توه یداند. کسیم تیو عبود یاله نیانبودن را نقض قو یاخالقریغ

 یربتج، طرفداران از منظر یتحققبا او برخورد کرد. در مکتب  دیمثال با خدا مخالفت کرده پس با

دهند یکه افراد به عنوان جرم انجام م یرسند که اعمالیم جهینت نیکنند و به ایم یافعال را بررس

 کروبیدرست است مجرم م .یجبر اجتماع ای ی، جبر روانیستیجبر زاست.  جبر لیلبه د معموالً

جبر  یاست از نوع یجرم نماد هحال ک نیدر ع .استمجبور است و کارش خطرناك است اما 
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با آن برخورد شود. خب چرا اگر مجرم مجبور است با او برخورد هم  دیبا یو اجتماع ی، روانیستیز

ه کند. بیم دایپ یتسر گریشود و به افراد دیرد نشود تمام جامعه آلوده م؟ چون اگر برخوشودیم

اعدام  دی( حتما بایژگیدارند )ده ها و یخاص اتیکه خصوص یقول لومبروزو تمام مجرمان مادرزاد

، یمنظر طرفداران مکتب تحقق از نی... . بنابرا رهیمتجاوزان به عنف و غ ،یاکشان حرفهشوند مثل آدم

 جادیو عدم توازن در جامعه ا یهنجارنابه یافتد ولیاست که بر اساس جبر اتفاق م یرفتار کیجرم 

 .مجرم را کشت دیبا میبریم نیاز ب ما آن را شود ویکه در فضا وارد م یکروبیکند و همچون م یم

 یمرتکب رفتار ینظم اجتماع هیکه در جامعه عل ی، کسان یدفاع اجتماعمنظر طرفداران مکتب  از

ها آن یریاصالح و بازپذ یبر مبنا دیبرخوردمان با ،میکنیها برخورد مکه با آن نیمن اضد ما نشویم

 ند.نکیمجرم توجه م یپرورو به اصالح و باز تاس انهیموضع آنها م نیباشد. بنابرا

 کیبهم نزد یلیاسالم مفهوم جرم و گناه خ یفریدر نظام فقه ک که میرسینکته م نیبه ا تاًینها

 ،ها داللت بر عنوان گناه دارد جا یلیکه در قرآن ذکر شده خ ینیهمه الفاظ و عناو هستند. اساساً

 ایگناه و  نی. ایپاسخ اخرو ایو  یویپاسخ دن ایشود دو حالت دارد. یکه به گناه داده م یپاسخ اما

 تماً فت حگتوان ینم کینام دارد. از لحاظ کالس و... ئهی، اثم، خطئهیسقران که  اتیبه اصطالح ادب

 ینعیاند قرآن حرمت نام دارند و گناه ها هستند که درجرم یبعض .با جرم است یگناه برابر و مساو

پس  ،که خداوند عمر به اجتناب از آن کرده است طانیاز ش تی. مثل تبعمیهمزمان جرم و گناه دار

ات دارد. مجازات آن در قرآن و حرام است، حرام گناه است، گناه جرم است و جرم مجاز میشد ینه

است. مثل مجازات شرب خمر که از پرتاب کفش شروع شده  رهیو س اتیطبق روا لیواست  مدهاین

توان یاك نمیگناه است؟ در مورد تر یرانندگ میجرا ایضربه شالق. آ 11 تاًیضربه شالق و نها 20تا 

ند که به خاطر قاعده منع اضرار بر دهیفتوا م آن گفت حرمت دارد و گناه است اما به خاطر مضرات

به اصطالح حکم  .ستین یگناه زینفس هرکه بخورد و بکشد گناه است و جرم اما در ذات خود چ

 اسم رانی، خالف اند. در حقوق استندیذاتا حرام ن یرانندگ می. جرایذاتآن است نه  یعرضحرمت 

 .دارد مهیشده و جر یجرم انگار ورفتار خالف است  نیا

 ؟چه یعنی ریتفس

است که به عنوان الفاظ و عبارات قانون از  یالفاظ و عبارات تیاست که به دنبال فهم ماه یثمباح

حاکم بر الفاظ و  یهاداللت یواقع ای قی. فهم دقیماده قانون کی، به عنوان میکنیآن استفاده م
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 یرأاز  سکوت ای مال، اجهامبه بهانه اب یلغات است؟ اگر قاض ریبه تفس ازیاساسا ن ایعبارات قانون. آ

و مدلول را  کند ریتفس یقاض دیشود. بایبه منزله مستنکف از قانون شناخته م ،دادن استنکاف کند

 چارچوب و الفاظ تیم به رعازبودن ما مل یاگر الزم شد اجتهاد کند. طبق اصل قانون ی. حتاوردیدر ب

ه هرکس ک مثالً چه باید کرد؟ ستیون چمنظور از متن قان میدینفهم ییاما اگر جا میقانون هست

ن به بود یباشد؟ اصل قانون دیچند کذب با ایکذب است  کی بیمنظور از اکاذ، کند بینشر اکاذ

قانون  تیفراتر از غا یتوانی. نمیاستنکاف کن دیو نبا یدر چارچوب قانون باش دیبا دیگو یم یقاض

افراط و  یعنینباشد  فبا متن قانون مخال نکهیبودن ا یاصل قانون لیذ نکهیپس ا یگذار عمل کن

 یعرف ی. معناهم چارچوب و قاعده دارد ری. تفسمیرویم ری. پس سراغ تفسمیداشته باش دینبا تفریط

 اهراًکه ظ یالفاظ ی. روشن کردن معانمنطوق قانون ایالفاظ  یروشن کردن معان یعنی ریتفس

شکل و م میبن بست خارج شو نیتا از ا میکنیم رشیاست پس تفس بهمرسد و میمجمل به نظر م

 ریتفس قیمصاد نهای. اروندیبه کار م اریبه نفع متهم در جزا بس ریتفس و قیمض ریتفس .میرا حل کن

است  یرگید زیشود چیالفاظ گفته م ریکه در علم تفس ریاما انواع تفس .است ییحاکم بر نظام جزا

 ...و ییغا ریتفس ،یلفظ ریتفس ،یاسیق ریمثل تفس

 ثیاز ح و تفسیر به نفع متهم و... قیمض ری. اما تفسگردندیبه خود الفاظ و عبارات باز م نهایا

 ریجا تفس کی ی. حاال قاضدهندیو قضاوت م یدگیرس ندیدر فرآ یاست که به قاض یدهجهت

چون  ،بودن است یموسع معمواًل بر خالف اصل قانون ری. تفسییغا ریتفس کجای کند،یم یاسیق

را از چارچوب  یقاض تواندیو م دهدیکه دامنه فهم را از الفاظ و عبارات گسترش م تاس یریستف

الزاماً  یلو رود،یبه کار م قیمض ریبه نفع متهم معموالً با تفس ریبودن خارج کند. تفس یاصل قانون

ند موسع توایبه نفع متهم م ریاوقات تفس ی. گاهستیبه نفع متهم ن ریبا تفس یمساو قیمض ریتفس

رند او را دا تیمتهم است و همه قصد محکوم، است، چون متهم به نفع متهم ریتفساصل بر  .اشدب

 نشود. را داشته باشند تا به او ظلم شیهوا خواهندیم نیهم یبرا

، در واقع در است محدود و بستهکه  یریتفس یعنی قیمض ریدر نظر باشد. تفس دیها باریتفس انواع

از الفاظ  یقاض یعنی ،به مدلول الفاظ مورد نظر قانونگذار است دیمق یقاض مییگویم قیمض ریتفس

دامنه الفاظ و عبارات قانونگذار را گسترش  یعنی قیمض ریتفس. رودیو عبارات منطوق ماده فراتر نم

است در حقوق جزا که همه  یامر عرف کیما  یفریدر نظام ک ت،یممنوع نی)ممنوع است(. ا مینده
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 نسهفرا یفریدر نظام ک یکه اهل محکوم کردن هستند قبول ندارند. ول ییها ید. البته قاضقبول دارن

اما ما  دیگویرا م نیهم هم یالمللنیب یفریک وانیاست. د قیمض ریاصل بر تفسدارد که  حیتصر

 به عبارات و الفاظ شاخ و برگ یعنیمالك است.  قیمض ریتفس مییگویخود م ییبر اساس عرف جزا

 .وسع هم باشدم تواندیم به نفع متهم ریتفس .ستیبه نفع متهم ن ریهمان تفس قیمض ری. تفسمینده

و ماده  یاساسقانون 111چون طبق اصل  ،ستیقاعده آمره ن کی قیمض ریدر قانون ما تفس پس

رجوع کند و دست  یبه منابع معتبر اسالم دیدر صورت ابهام و اجمال با یاسالممجازاتقانون 221

بودن  یاست بر عرف یعلت نیهم دیمعتبر باز است و شا یو فتاو یرجوع به منابع اسالم یبرا یقاض

 .قیمض ریتفس لاص

 1جلسه 

 یفاظبه ال بندیپا کندیم ریکه متن قانون را تفس یکه کس ستا یریاز انواع تفاس یکی قیمض ریتفس

به  شهیمه ریتفس نیالبته ا ،ندهدکند آن را توسعه یم یرفته و سع ماند که در متن قانون به کاریم

بعات اصل ت قیبه نفع متهم که از مصاد ریاوقات تفس یکه به نفع متهم باشد. گاه ستین نیا یمعنا

ته کن نیو محقق شود؛ لذا به ا ابدیموسع معنا  ریبرائت است ممکن است در قالب و چارچوب تفس

 211 ادهم «ح»ال حاضر در قالب بند که درح 1010مصوب  قانون 191مثال: ماده . توجه کرد دیبا

 نجایگفته شده و ا یبه طور کل. سرقت است طیخصوص شرا موضوعش دراسالمی مجازاتقانون

کردند که عام خاص باشد  یم ریها تفس یآن زمان وقف عام مالك بود و بعض عبارت وقف، عام است.

 یدر راستا «ح»و بند  211در ماده  یگذار در قانون مجازات فعلقانون ظاهراً ر.یخ ای شودیساقط م

 یوقف بر جهات عامه را گفته. وقت ایالفاظ را برداشته و عبارت وقف عام و  تیعموم نی، ا ییابهام زدا

 191ماده  قیمض ریرا برداشته ، پس مثال تف ریعمال امکان ابهام و تفس یعنیگفته  نطوریا

 یو لفظ یکه عبارت دهدین مانش یفعل 211. ماده یفعل 211است نه  1010مصوب  مجازاتقانون

کند اختالف نظر را کنار بگذارد و یم یسع یکه در متن قانون ابهام داشته باشد در اصالحات بعد

ام دهند؛ انج دیبه نفع متهم را قضات با ریکه تفس میکن یاصل را ما فراموش نم نیا یمحدود کند ول

 ریتفس قیاز طر استثنائاً یگاه ایشود و یانجام م قیمض ریتفس قیاز طر ایبه نفع متهم  ریتفس نیا

 قیمض ریاست؛ تفس یالملل نیفرانسه و ب یما و نظام حقوق ینظام حقوق نیکه ب یموسع. منتها تفاوت

داشته  یبا او کار تواندینم یبه نفع متهم هم داد کس ریو اگر تفس ستیما از اوامر آمره ن ستمیدر س
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 میها بسته به تصمزیچ یلیممکن است چون خ زیهمه چ مانییقضا ستمیما در س نی. بنابرااشدب

طرف کدام گروه دعوا را در  ،ردیگیم میدر مواقع ابهام تصم تایاست که نها یاست و قاض یقاض

: هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و راتیتعز 101ماده  1مثال: بند  .ردیبگ یریگ جهینت

 ایدر دسترس آنان است تمام  یشغل اموال یکه به اقتضا یکسان یو کاروان و به طور کل نسراکاروا

 نجایباشند. ا شتریب ایدو نفر  نی: سارق201ماده  0بند  از آن را مورد دستبرد قرار دهند. یقسمت

کب مرت باشد؛ ریز طیاز شرا یکیمقرون به  یحد را نداشت ول طیکند که اگر سرقت شرا یاشاره م

نفر به باال باشد  2از  نی؛ اگر سارقشودیضربه شالق محکوم م 14ل و تا سا 0ماه تا  1به حبس از 

 .   101ماده  مصداق شودیم

                                                                                                                             

 ریگاز آن ها را دست یکی ،یریو دستگ بیتعق ندیفرا که مشارکت رخ داده و در هست یحاال در سرقت

نفر  کیسه نفر بودند اما  ایشواهد دو نفر  است که که طبق قرائن و نیضمن آنکه تصور ا، کنند یم

اهد که شو یتواند استناد کند که با وجودیم نجایا یاست. قاض انیشده و پرونده در جر ریدستگ

را  ید و راکن ریبه نفع متهم تفس نهایجمع نبودن ا لی، به دلبودند  شتریب ایدو نفر  دهدینشان م

نوع آن سرقت را  نیمصداق سرقت باشد؛ به عنوان مصداق ا نکهیبه ا کندیصادر کند در واقع رد م

 .ردیگ ینم

 یعاد طیمطرح بود. در شرا اكیتر لویک 1041در کرمان اسم سه نفر به عنوان حمل  یدر پرونده ا

 نیبراساس قانون مبارزه با مواد مخدر اعالم کند که ا یقاض نکهیشوند مگر ا یمستوجب اعدام نم

ه شدند اما نفر سوم ک ریپرونده دو نفر دستگ نیا راتفاق افتاده. د یا رهیحمل قاچاق به صورت زنج

را صادر کرد و راجع به نفر سوم  یرا نیبا استناد به هم یباشد و قاض ینبود ، اسم او در پرونده م

انجام شده، دو نفر  یا رهیداشتند و به صورت زنج التیکرد اما استدالل کرد تشک ینظر اظهار

اسم در پرونده  کیوارد شده که صرف آوردن  رادیا یخواه ممستوجب اعدام هستند. در مرحله فرجا

نداشته پس قاچاق مواد مخدر به صورت  یو فرد سوم در پرونده وجود ظاهر کندینم تیکفا

 و استدالل اعدام دو نفر را نقض کرد نیاستدالل را قبول کرد و هم نیهم ا وانیود و دنب یارهیزنج

خود اصرار داشت اما چون  یبر استدالل ها یدادگاه بدو نوزبرگشت اگرچه ه یپرونده به دادگاه بدو

 یشد که را میتفه یقانون مواد مخدر شده بود، به قاض رییتغ یپرونده همزمان با زمزمه ها نیا
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 یانهم یاصل لیدل یفرع لیاز دل یاما جدا ردیرا بپذ وانید رشیمورد پذ لیصادر نکند و دال دیجد

 .رفتیپذ وانیبود که د

الفاظ و  یبر مبنا یریکه از عنوانش معلوم است که تفس رهاستیاز تفس گرید یکی یلفظ ریتفس

ارچوب ما به چ ریتفس نیدر ا.  رودیاز منطوق الفاظ و عبارات فراتر نم یو قاض ردیگ یعبارات صورت م

 نکهیها هم دارد؛ اول ا رادیا یسر کی. البته  میمان یم بندیکه قانونگذار به ما داده پا یالفاظ و عبارات

قانون  ینعی میریآن را بپذ دیکه آمده با یکه قانون بالاشکال است و هرلفظ شودیبرداشت م نطوریا

 نیمکه الفاظ و عبارات به ه میریاشکال: اگر ما بپذن یدوم .ستین ریندارد و قابل تفس یاشکال چیه

 ییناج استیس ایقانون  چوقتیصورت ه نیدر ا  رد،یقرار بگ یمورد قبول قاض دیشکل که هست با

 191ها بسنده کنند. مثال: ماده به حداقل  دیمتحول نخواهد شد پون همه چشم بسته با ینیتقن

 ایآ چند عمل کذب؟ ایعمل کذب است  کی بیشر اکاذن نجایدر ا ای. آبینشر اکاذ راتیتعزانونق

 کی ایکند که چند کذب و دروغ منتشر شده و  یمورد را بررس نیا یدگیرس ندیدر فرا دیبا یقاض

 عهیو زمان گرفتن شا یاعاده دادرس یبرا یمرتضو دی: خود سعمثال ست؟یکذب که منتشر کرده کاف

 مشمول ماده میتوانیم یخبر است ول کی نیااال و فرار کرده. ح ستین رانیکه در ا کندیپخش م

 بیاذخبر به عنوان نشر اک کیدرست است و نشر  م،یجواب بده یلفظ ریطبق تفس اگر م؟یبدان 191

 یطحدر چه س نکهیاعمال و رفتار کلمه جمع به کار برده شده. ا نگونهیا ی. به اعتبار فضاستیکاف

 211ماده  شد، بیتصو 92قانون  کهیزمان .کردیمن یرقف 92نشر شده باشد تا قبل از قانون  بیاکاذ

 یدگخطرناك است و گستر یجرم ارتکاب یگستردگ گریاالن د کندیاالرض را مطرح م یبحث افساد ف

وجود داشته باشد و فرد عمدا جرم  یاست که اگر در رابطه با جرم یژگیو و تیفیک کی یجرم ارتکاب

. ردیاالرض شدن قرار بگ یدر معرض خطر مفسد ف تواندیم شکل گسترده انجام داده باشد نیرا به ا

نوان ع نیچه؟ ا یعنیشدن به صورت گسترده  بیکب نشر اکاذد. مرتدار یمتن مورد انتقاد 211ماده 

است.  عیفحشا در حد وس ایو اشاعه فساد  یدر نظم عموم دیآن موجب اخالل شد دیجرم است و ق

 دیموجب اخالل شد -1:"انه است و گفته شده دو شرط داردبه طور گسترده رفتار مجرم بیکاذنشر ا

از دو شرط محقق شود   یکی.. که اگر فقط عیفحشا در حد وس ایاشاعه فساد  -2شود. یدر نظم عموم

 مطرح دیجد یمنطقه ا ناز شهر به عنوا یقسمت ییشهر کازرون که مسئله جدا راگر د. ستیکاف

نادرست را پخش  عهین شایاتفاق رخ داد و ا نیر بدهد که ابا اس ام اس خب ی)اما اجرا نشد( کس شد

 و فرد به عنوان اخاللگر  شودیمردم به طور گسترده م یهار ناراحتظاست و موجب ا بیکند، نشر اکاذ
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االرض جزو  یشود. . افساد ف ممحکو دیاالرض به اعدام شا یشناخته شده و تحت عنوان مفسد ف

که  تنجاسیو ا دانندیم یکیاالرض را اکثرا  یمحاربه و افساد فمستقل شناخته نشده و  یحد میجرا

در چارچوب  ماندن یتواند باق یم قیمض ریتفس جهیاوقات نت یبعض. شدیوضع م دیماده نبا ندیگو یم

خاص تر هم باشد و از مفهوم بهره برد و  تواندیاست و م نطوریا شهیالفاظ و عبارات باشد اما هم

اوقات  یاهگ قیرمضینشود. پس در تفس دیهم مق یلفط ریاست به تفس ممکن یو حت کندیمحدود م

 . میریگیهمان لفظ را م یلفظ ریاما در تفس میکنیم یریمفهوم گ

. در دهدیامر را به اصطالح نشان م کی تیو نها تیاست. غا ریاز انواع تفاس گرید یکی ییغا ریتفس

بفهمد هدف قانون  خواهدیم یقاض .استغرض و هدف قانون گذار به دنبال  یقاض ییغا ریتفس

 هیاست )عبارت شب 011ماده  راتیتعز بخشدر  الً . مثستیوضع الفاظ و عبارات چ ایگذار از جعل 

 یگرید زیچ هیشب یزیاست که چ نیا یاهرظ یمعنا در ست؟یچ یساز هی( منظور از شبیساز

 یبودن آن به راحت یتقلب است که معموال یاست که شباهت نیآن در قانون ا یساخته شود. و معنا

اصل ۀ ،سک همثال سک کنندیو فکر م دافتن یآن به اشتباه م دنینباشد و عرفا مردم با د صیقابل تشخ

که به  یکار ای ی: رفتاریساز هی)شب .تاس ییغا ریتفس یساز هیاز کلمه شب رمانیپس تفس است.

 ست و تنها با وجود کارشناسا تیواقع میکن یساخته شده که فکر م ای یدستکار یآن ش یگونه ا

) دو ماده  راتیتعز 119که ماده  تبه ماموران دول نی.( در مورد توهشودیبودن آن مشخص م یتقلب

 نیبه مسوول نیتوه 119ماده  است و و یبه افراد معمول نیتوه 111: ماده  میدار نیدرباره توه

 دیصورت گرفته که با یعاد ری؛ تفس ریخ ایقابل گذشت است  نیتوه نیا نکهیاست.( در مورد ا

ت است. گذش رقابلیجرم غ نیکه ا ستیبه گونه ا وکرده  تیتبع ریتفس نیقانونگذار از ا مییبگو

کرد  که گذشت یخاتم یمثل آقا باشد. تواندیم فیشده عامل تخف نیکه به او توه یا یگذشت قاض

داد.  فیتخف توانیتنها مشود کامل گذشت کرد و  ینم گفتندیبحث درگرفت. م یو درباره گذشت و

 .قابل گذشت است ستا یبه افراد معمول نیکه توه 111ماده 

ر د درواقع «طانیاول من قاس هوالش»  که میدار اتیدر روا است. یاسیق ریتفس ریتفس نیآخر

را به موضوع  موضوع کیحکم  یاسیق ری. ما در تفسستیقانون ن ایاز متن ماده  ریتفس ،یاسیق ریتفس

که در موردش  یحکم مصوب در قانون به موضوع کیدادن  تی. درواقع سرامیدهیم یتسر گرید

 یکیبحث شده است .  اریدر علم اصول فقه بس اسی. البته در مورد قستیکه حکمش چ میارد دیترد
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است که علت حکم به صراحت در  یاسیمنصوص العله است که گفته شده ق اسیها ق اسیاز انواع ق

ت که اس نیآن ا لیدل نیموارد قابل قبول باشد بنابرا یممکن است در بعض .آمدهماده  ایمتن قانون 

هم آن مساعدت به حال مت جهیکه نت یاسیق باشد. نیقیو به  یتواند قطع یالعله م منصوص اسیق

 یشرب خمر مسلوب االراده شده و مرتکب جرم لیدرست است. مثال اگر متهم به دل ریباشد ، تفس

 ی. البته بررسشودیو متهم مجازات نم گذاردیاثر م یفریک تیعنوان رافع مسول عامل به نیشده، ا

با مصرف  یاگر کس انجام دهد. جرم را نکهیا یفرد خود را عمدا مست نکرده باشد برا که شودیم

ست ا یمنتف یفریک تیشده باشد، باز مسول یمواد مخدر مسلوب االراده شده باشد و مرتکب جرم

. اگر با مصرف ماده مخدر شدیگفته م اسیمطرح بود و به عنوان مثال ق 92قانون تا قبل از ؟ریخ ای

عمد مواد را مصرف نکرده باشد که جرم انجام دهد، عامل  یاالراده شده باشد و از رو مسلوبواقعا 

قانونگذار ماده مخدر  92 مجازاتقانون 011ماده  .کردیم تیتبع ریتفس نیرافع است و قانونگذار از ا

 .که موجب سلب اراده شود اضافه کرد که قبال نبودرا 

درباره محاربه است و  یقانون مجازات اسالم 1شده است. فصل  رفتهیتوبه در محاربه پذ یطیشرا با

را  هیقض یدارد که قاض ی. البته بستگشودیم رفتهیتوبه کند ، توبه پذ یریاگر فرد قبل از دستگ

 ربهمحا یاز نظر قاض نیرخ داد، سارق اسلحه داشت و همکه در همدان  ی. در سرقت ندیچگونه بب

نفر را در کنار عابر بانک خفت کردند و با قمه او را  کیدو سارق  شیچند سال پ ایمحسوب شد. 

 سرقت یلحظه  لمیتومان پول از او گرفتند فقط. در اثر پخش شدن ف 101تا  111کردند و  دیتهد

با  نیعوام قرار گرفت و بنابرا ریتحت تاث هییقوه قضا سییمردم، ر یو بعد شلوغ یمجاز یدر فضا

د به اش دیدو نفر محاربه است و با نیبود ؛ اعالم کرد که عمل ا یدگیرس انیپرونده در جر نکهیا

موسع  ریتفس لیآن دو نفر به علت حمل قمه و سرقت و به دل تیمجازات محکوم شوند. و در نها

سانه ر اتفاق کیاز  یعنیافتاد ،  ییما در تله عوام گرا یفریک مورد نظام نیاعدام شدند. در ا بیعج

با هدف کمک به آن دو  نکهیسرقت با ا ی. پخش شدن صحنه کنندیکوه درست م کیها و مردم 

 بعد یآن دو به اشد مجازات شد. چند تیعکس داد و موجب محکوم جهینفر صورت گرفته بود نت

شده بودند و در همان شعبه به پرونده آن ها  ریستگهم به جرم سرقت مسلحانه د گریچند نفر د

 ییاست. جا الی، اما آن ها فقط به چند سال اعدام محکوم شدند. نحوه قضاوت س شدیم یدگیرس

متهمان به جرم مشابه به  گرید یعوام متهمان به اعدام محکوم شدند و در پرونده ا ریتحت تاث

و  رودیم ت. فرد به سرقشودیفعل محاربه بحث م یندرباره عنصر روا 219در ماده . چندسال زندان
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قمه  یترساندن مردم باشد. مثال اگر فرد دیاز حمل و استفاده از سالح با یاصل تیمسلحانه اما سوء ن

 یامرا بزند و هنگ سیو پل اوردیشود ، اگر قمه اش را درب شیدعوا سیبا پل ابانیداشته باشد و در خ

که به  یزیچ نیاول دهد،بچرخاند و بخواهد قدرت خود را نشان بکه مردم جمع شدن سالح خود را 

بتوان  دیبوده پس شا طیو غالب شدن بر مح رامونیبرهم زدن نظم پ یذهن فرد خطور کرده برا

محارب  یبرا یکاف لیدل تواندیسرقت قمه حمل کند نم یبرا یفرد نکهیگفت فرد محارب است، اما ا

 است و مجازات شددم تیفیسرقت مقرون به ک ایحانه است و آن سرقت مسل یاو باشد. ول دنینام

 هم دارد.  ینیسنگ

ه به گذشت دیقانون جد دیگو یاصل م نیدرخصوص عطف به ما سبق نشدن است. ا یبعد مسئله

 نیا «نسبت به گذشته دیجد یفریتبعات قانون ک منع بازگرداندن آثار و ». کندینم تیسرا

 چیه اساسی:قانون 119شده. اصل  رفتهیپذ یاز اصول اساس یکی اصل آنقدر مهم است که به عنوان

 .           شودیکه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نم یقانون ادبه استن یترك فعل ایفعل 

اره موضوع اش نیهم به ا ی. در قانون مدنستین ییقهقرا یفریاثر قانون به خصوص قانون ک یعنی

جرم نبوده ؛ ما  ملمرتکب جرم شده که در زمان ارتکاب،آن ع یزمان یشخص نکهیشده وخالصه ا

 نیا می. بسته به انواع جرامیومجازات قرار ده گردیآن را تحت پ دیبه استناد قانون جد میتوانینم

جرم  ای( شودیکه بالفاصله فعلش واقع م یجرم کی) یمثال در جرم آن .شودیاصل حمل برابهام م

 ریاثمتهم را تحت ت نکهیا ی)براستیقانون سابق و الحق چ نیاصله بمرکب و مستمر ، مالك ما در ف

 نی. در مورد قوانیماهو یفریک-2.یشکل یفریک-1: میدار نی(؟ ما دو دسته قوانمیکدام قانون بدان

 ست؛یجرم و مجازاتش چ ی، عنصر ماد ستیجرم چ ندیگویکه م ییآن ها یعنی،  یماهو یفریک

 ینیقوان که یشکل یفریک نیاما در مورد قوان شودیم تیقانون رعا معموال اصل عطف به ماسبق نشدن

فع ممکن است به ن نکهیمعموال به جهت ا گردندیبرم تیو ساختار ها و صالح ندهایهستند که به فرا

 نیاجماال ا یهست ول یهم در ماهو ی، البته استثنائات میکنیمتهم باشد آن را عطف به ما سبق م

 .استشده  رفتهیپذ شتریب یفریک یدادرس نیید آدر مور قیموارد و مصاد

 1جلسه

این  11ماده 11پیش بینی شده قبال در قانون مجازات  11اصل عطف به ما سبق نشدن در ماده 

 موضوع را بررسی و بیان کرد.
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 نتیجه« ---قانون الحق «---قانون سابق

مان ماقبل شامل حال مجر« ---عمل جرم محسوب میشود«---عملی)رفتاری( جرم نبوده (1

 قانون جدید نمیشود.

مشمول قانون قدیم و مجازات «---مجازات تشدید شود«---مجازات جرمی ضعیف بوده است (2

 اخف میشود)یعنی شامل مجازات جدید نمیشوند(

مجرم مرتکب ماقبل از قانون الحق « ---عمل دیگر جرم نیست «---عملی جرم بوده است (0

 دیگر مجازات نمیشود

مجرمینی که قبل از قانون «---مجازات تخفیف می یابد«---بوده استمجازات عملی شدید  (4

 جدید مرتکب جرم شده اند مجازاتشان تخفیف می یابد.

در مورد اول عملی جرم نبوده ولی براساس قانون جدید جرم محسوب میشود. مثال مدتی پیش...... 

اما این سگ گردانی شد تا قانونی وضع شود که حمل کردن سگ ،بردن و آوردن آن جرم نیست 

خالف عرف و اخالق اجتماعی است پس جرم محسوب میشود. این شمل حامل مجریان ماقبل قانون 

                                         جدید نمیشود چون قانونی است که درواقع جدید است و رفتاری که جرم نبوده را جرم تلقی کرده.                                        

مورد سوم در نظام حقوقی ما نادر است که عملی جرم بوده باشد ولی بعد جرم زدایی شود. شاید 

بتوان در مورد اعتیاد که جرم است یا نه گفت قانونگذار راه میانه را پیش گرفته و شرایطی را برای 

د چون به نفع عدم تعقیب معتاد درنظر گرفته است.. در این مورد به قبل هم تسری داده میشو

متهمان است که این کار انجام شود.                                        مورد چهارم هم کم اتفاق می 

سال. اینجا هم به گذشته تسری می 2سال مجازات حبس داشت حاال شده  4افتد . مثال قبال جرمی 

در اجرای این عناوین              یابد چون قاعده تخفیفی و به نفع متهم است.                    

مصادیقی هست . گاهی اوقات در چاچوب عنصر مادی جرم ، ممکن است انواع رفتارهای مجرمانه 

داشته باشیم. مثال جرم آنی که جرمی است که عنصر مادی آن فورا و در لحظه اتفاق می افتد و 

ممکن است که فرد زخمی شود  نتیجه حاصل میشود مثل ربودن مال دیگری،قتل،اما در مثال قتل

و چند روز بعد بمیرد .اما فعل از سوی فاعل به سمت بزه دیده به سرعت صورت میگیرد..جرم آنی 

مقدماتی هم دارد اما زمانی که ضربه زده میشود عرفا زمانی سپری نمیشود . در مورد جرم آنی 

 نی؛ مثال زمانی که شلیک شده ومعموال گفته میشود تابع قانون حاکم بر زمان وقوع جرم هستیم یع
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عنصر مادی جرم انجام شده.در مورد قتل ممکن است فرد زخمی شود و دو ماه بعد فوت کند اما در 

                                                             مورد جرم که عنصر مادی آن اتفاق می افتد تابع زمان وقوع جرم است.                                                               

جرم از کجا شروع میشود؟ اگر به عقب برگردیم جرم از دهن ما شروع میشود ؛ به اصطالح اندیشه 

مجرمانه شکل میگیرد.گاهی اوقات بعضی افراد در ذهن خود همواره مرتکب جرم میشوند اما عنصر 

یشه مجرمانه ای نیست اما جرم رخ میدهد و آن جرایم مادی هیچوقت اتفاق نمی افتد. گاهی هیچ اند

اتفاقی است. مثال یکی به دیگری تنه میزند و دعوا میشود و اورا هل میدهد و فرد می میرد. حاال 

تصمیم گیری در مورد رفتار تابع قانون زمان جرم ،آنی میشود.البته نمی توان برای همه جرایم این 

جرم مستمر که بر خالف جرم آنی در طول زمان عنصر مادی آن  را گفت ؛ یعنی جرایم داریم مثل

هزار دالر رااز نقطه الف به  نقطه ب منتقل 211استمرار دارد. مثال در قاچاق ارز؛ آقای الف مبلغ 

میکند.این انتقال لحطه به لحطه در حال وقوع است . حاال اگر در زمان شروع انتقال یک قانون حاکم 

جدید آمد؛ کدام قانون حاکم بر این جرم خواهد بود؟ قانون الحق حاکم است  بود و در مسیر قانون

و میتوان به آن استناد کرد.                                                       در کوچ اسالمی مسلمانان 

وچ کمیانمار ، شخصی به دولت میانمار شکایت کرد که این رفتار نقض قانون بشر است. عنصر مادی 

اجباری از استان راخین شروع شده و تا بنگالدش ادامه می یابد. اختفای اموال مسروقه که به صورت 

 مستمر ادامه می یابد جزو جرایم مستمر است. 

نکته: قتل های زنجیره ای درست است که پشت سر هم و توسط یک فاعل اتفاق می افتد ولی هر 

است.                                    اختالس هم جرم  قتل در لحظه واقع میشود و جزو جرایم آنی

                      آنی است چون به محض خروج پول از حساب دیگری  به حساب اختالس کننده واریز میشود.                                                 

                                        خیانت در امانت هم جرم آنی است.                        

جرایم اعتیادی یعنی جرایم مبتنی بر تکرار ، درواقع در جرایم اعتیادی عنصر مادی یااجزای عنصر 

                                     مادی تکرار میشود: تشویق به فساد و فحشا ،تکدی گری،طبابت غیرمجاز،خود اعتیاد.                                                   

همه ی جرایم اعتیادی الزاما مستمر نیستند . )جرم کشیده نمیشود، تکرار میشود(.عقیم کردن یک 

گروه خاص توسط یک گروه بیو تروریسم برای برانداختن نسل و نزاد آن ها با استفاده از مواد غذای 

 ه اتفاق بیفتد یک جرم مستمر است.خاص که باید عالمانه و آگاهانه و سازماندهی شد

 حالت در مورد جرایم اعتیادی)به عادت( وجود دارد:  2
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مجموعه عادتی که از آن ها افعال احراز میشود کال اگر قبل از قانون جدید باشد تابع قانون  -1

 سابق است و کال اگر بعد از قانون جدید باشد تابع قانون الحق است. 

ی که در جرم اعتیادی وجود دارد بخشی در زمان قانون سابق اما یک وقت ممکن است تکرار -2

و بخشی در زمان قانون جدید اتفاق بیفتد که در این مورد تشخیص قانون حاکم دشوار است: 

مثال فردی که معتاد است، ظاهر شدن آثار اعتیاد در وی طول میکشد که می تواند قبل از 

 10پس از قانون جدید دیده شود . در ماده  تصویب قانون جدید معتاد شده باشد ولی آثارش

قانون مبارزه با مواد مخدر به صورت نسبی می توان پذیرفت که اعتیاد را جرم نمیداند.  11و

ماه پیش هم معتاد  0این مواد به قانون الحاق شده اند و حاال این را حاکم بر معتادی که 

و اگر فرد ترك کند مجازاتش کم  بوده باید بدانیم؟ بله؛ چون نوعی تخفیف محسوب میشود

 ماه حبس دارد. 1میشود ولی اگر فرد پروسه درمانش را ترك کرد حداقل 

جرایم مرکب:جرم مرکب جرمی است که اجزای عنصر مادی به نظر میرسد که ترکیبی است. مثال 

ن و گرفتدر کالهبرداری ابتدا مانور متقلبانه برای فریب دادن طرف مقابل و دوم تحت تاثیر قرار 

فریب خوردن و سوم بردن مال و خارج کردن مال از مالکیت وی را داریم.در مورد اینگونه جرایم ، 

قانون زمان وقوع نتیجه حاکم است. فرض کنیم پرونده بعد از دو سال هنوز در حال رسیدگی است 

ود؟ سری داده میشکه قانون جدید می آید؛ آیا قانون جدید در رابطه با کالهبرداری یا نسبت به آن ت

طبق اصل عطف به ماسبق نشدن قانون نباید تاثیری داشته باشد اما اگر قانون الحق جزو قواعد 

شکلی باشد که به نفع متهم است و باعث تخفیف مجازات وی شود می تواند تقاضای اعمال قانون 

د می توان به جدید را بدهد و در این صورت توسط دادگاه بررسی میشود و اگر شرایط موجود بو

قانون جدید استناد کرد.                                                                       یکی از مسائلی 

که راجع به تشخیص قانون بهتر نسبت به متهم داریم ،شناخت قانون است. یعنی قانونی داریم بعد 

قانون سابق به نفع متهم است یا قانون قانون الحق می آید ؛حاال چگونه باید تشخیص دهیم که 

الحق؟ ........ قانونی که مساعد تر نسبت به حال متهم است معموال تخفیف میدهد و جرم زدایی 

میکند و عملی را که فرد انجام داده مخالف نظر عمومی نمیداند. گاهی اوقات در شدت و ضعف 

 مجازات ممکن است به مشکل بر بخوریم. 

 ص آن سخت نیست. در مورد حد تشخی
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مجازات حبس به صورت ثابت تعیین شده است مثالدوسال حبس ،سه سال حبس. که در این مورد 

 هم مدت زمان کمتر به نفع متهم است. 

سال حبس میشود . در قانون جدید اگر این میزان حداکثری 0تا2گاهی اوقات فرد متهم محکوم به 

یم سال.                                     گاهی اوقات هم تا دو و ن 2کم شود به نفع متهم است. مثال 

کم و زیاد بودن مربوط به مقدار حداقل است که به نفع متهم است.                    در مورد مجازات 

شالق یا جزای نقدی چه کنیم؟ یا برعکس قانون قبلی شالق است و قانون جدید جزای نقدی ؟ در 

هم )نوع جرم وی( دارد. مورد پیش آمده که فرد محکوم به جزای نقدی شده این مورد بستگی به مت

 که فرد چون نداشته و یا توانایی پرداخت آن را نداشته شالق را ترجیح میدهد. 

دسته شالق داریم: حدی، تعزیری 2اما اگر شالق ، حد جلد باشد یعنی جزو شالق های حدی باشد )

به پایین تعزیری و  14است( حاال کدام به نفع متهم است؟ از  ضربه 14؛ فاصله ی میان این ها تا 

از آن به باال حدی است یا تعزیر معین. )شالق های حدی شالق هایی هستند که تعداد آن ها 

ضربه(                      گاهی اوقات در تعزیر که میتواند حبس باشد  111مشخص استمثال برای زنا 

آن به ما یراه الحاکم است.)نهایتا قاضی مقدار معین را مشخص میکند.( اما ، جزای نقدی یا... میزان 

در خود تعزیر هم تعزیر های ثابت داریم که به آن تعزیر منصوص می گوییم. مثال در مورد روزه 

قانون گذار با اضافه کردن این عنوان به عناوین تعزیری همه را  92ضربه شالق در قانون  20خواری 

تعزیرات منصوص شرعی که حتی تعزیرات و معنای آن «-- 110ماده  2داخته. تبصره به دردسر ان

را زیر سوال برده . چون تعزیر که گفته میشود یعنی به ما یراه الحاکم . قاضی در تعزیرات منصوص 

از مقدار مشخصی که قبال تعیین شده در نظر می گیرد پس خیلی هم به ما یراه الحاکم نیست. ده 

د به عنوان تعزیرات منصوص شرعی معین شده که با عنوان تعزیر عادی متفاوت است و بیست مور

به نفع نظام کیفری نیست. در مورد حدود و شدت آن بحث نداریم. در مورد حدی شالق ثابت است 

چون شدت آن برای مجازات های جرایم حق اللهی است. مجازات ثابت است و چون جرم حدی 

 10د اما در مورد تعزیرات ممکن است تغییر کند و قانون گذار در قانون است کم یا زیاد نمیشو

شالق هارا کم کرد و االن حبس گراست. و حالت حقوق بشری به تعزیرات داده اما حاال سوال این 

به  14به جای حبس جایگزین گذاشتند )ماده  92است که چه طور حبس هارا کم کنیم؟ در قانون 

 ا محکوم کرده در باره ی جرم خود پژوهش انجام بده.بعد( مثال قاضی مجرم ر
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سوال آخر اینکه آیا می توانیم جرایم حدی و مستوجب قصاص را که در قانون االن داریم ، در قانون 

آیا قوانین مستوجب حد با توجه به قانون جدید قابل تغییر  به  الحق دیگر مستوجب قصاص ندانیم؟

مبنی بر اینکه چون  11نفع متهم هستند ؟ خیر. این سوال باعث شد در پرونده ای در اواخر دهه 

حدود و قصاص جزو جرایمی است هستند که از ایتدا ی ظهور اسالم و وضع قواعد وجود داشتند ؛ 

کنیم. ولی در جرایم تعزیری اغلب این اتفاق میفتد .                                                              نمی توانیم در آن دخل و تصرف

زمان مورد نظر برای الزم االجرا شدن قانون الحق چه میزانی است؟ در این فاصله وجود  -1نکته: 2

را شدن قانون جدید جرم اتفاق می قانون قدیم وظهور قانون جدید یا به عبارت دقیق تر الزم االج

روز است که قانون مصوب مجلس به شورای نگهبان برود  11افتد، این زمان چه زمانی است؟ تقریبا 

روز  10ساعت منتشر شود و تا  41روز رییس جمهور آن راامضا کند و ظرف  0و تایید شود و تا 

دیم و جدید وجود دارد که با توجه روز بین قانون ق 02روز. این  02اجرا شود که سرجمع میشود 

 به شرایط باید ببینیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

دررابطه با چند نوع از قوانین ممکن است تردید کنیم که کدام قانون مالك است؟ مثال ماده ای -2

ق.م تعزیرات. اما یک وقت در مورد قانون توهین یک قانون  119و 111داریم راجع به توهین ،ماده 

قانون استبصاریه)سوال شد که  1019د. اثر قانون تفسیری از کی می باشد؟ سال تفسیری می آی

این توهین یعنی چه و پاسخ داده شد که گفته میشود قانون استبصاریه( در مورد توهین تصویب 

شد . اثر قانون تفسیری را از زمان اثر قانون اصلی میدانند چون قانون تفسیری ، تفسیر قانون اصلی 

 ی اجرای بهتر قانون اصلی است.پس طبیعتا باید از زمان اثر قانون اصلی اثر داشته باشد.است و برا

در مورد قانون خفیف تر هم اشاره شد  و به صورت جمع بندی: عملی در گذشته جرم بوده و در 

قانون جدید جرم زدایی میشود از آن عمل و یا مجازاتی برایش تعیین نمیشود که در این صورت 

 حق به گذشته تسری می یابد. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قانون ال

جنس اقدامات تامینی و تربیتی مجازات نیست و برای اصالح و تربیت فرد است. مثال اقمات اجباری 

 ماه در محلی بماند و از آنجا خارج نشود.  1که فرد به مدت 

ضع شود ؛ مثال : در قضیه بازار ارز ممکن است برای مدت محدودی قانونی و11متن قانون در ماده 

ماه است ،این تبصره  1این قانون اجرا شود. کارایی این قانون  91شهریور  01تا  91فروردین  01از 
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می گوید چیزهایی که در متن ماده گفتیم و شرایط عدم عطف به ماسبق شدن و نشدن  در این 

 .مورد اعمال نمیشود. چون در مورد عطف به ما سبق شدن با عمل زمان کار داریم

با تغییر اقتضائات خاص زمانی تسری بدهیم یا ندهیم؟ اصل بر این است که تسری نمی دهیم مگر 

شرایطی باشد . بعد آن شرایط فلسفه دارد. فلسفه آن این است که اگر در مواردی که دیگر مجازات 

ن ینیست و عطف می کنیم چون از نظر قانون گذار گویی جلوه های اجتماعی عمل کم شده یا از ب

رفته. اثر قانون چون در محدوده زمانی است از نظر قانون گذار مهم است که دست نخورد و همان 

رااجرا کنیم و اگر یک قانون جدید آمد ما آن را به عنوان قانون خاص تسری نمی دهیم مگر در 

ن یقانون گفته شده باشد.مثال قانون برای این محدوده است و با شرایط خاص.که کم تر شاید چن

قانونی داشته باشیم. قانون گذار این مورد را برای این گفته که شاید مانی شرایطی خاص بود و بتواند 

آن مورد را از استثنائات خود دور کند و قانون اثر خود را بگذارد. )این قانون مصون از تغییرات ماده 

محدوده زمانی داشته باشد ممنوعیت فروختن دالر را شاید بتوان در نظر گرفت اگر «--می بشاد( 11

منظور از خط اول ماده ، مصادیق تخفیفاتی است  11)مصوبه مدت دار برای تنطیم بازار( در ماده 

که گفته شد مثال در بند الف: قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت. یعنی یک قانون جدید 

مرحله کشف  0ه ک 92در مورد تشکیالت قضایی و صالحیت آمده مانند آیین دادرسی 

است و مشغول  92،تحقیق،تعقیب و رسیدگی و اجرا را داراست. فرض می کنیم که االن سال 

مرحله آیین دادرسی هستیم و این قانون الزم االجراست. حال که قانون جدید آمده  0رسیدگی به 

 ه تشکیالتتمام موارد در حال رسیدگی در قالب قانون جدید میروند. معموال این قوانین مربوط ب

قضایی و صالحیت به نفع متهم است همان قانون آیین دادرسی کیفری فوق العاده نسبت به سابق 

حقوق بشری است. همین که فرجام خواهی برای جرایم مواد مخدر پیش بینی شده مربوط به 

صالحیت نهاد هاست.همین که تا سقف معینی یک قاضی در پرونده های مواد مخدر در حال 

است و از آن به بعد باید تعدد قاضی وجود داشته باشد مربوط به صالحیت نهاد های رسیدگی 

بسیار تغییر کرد که تسری  92رسیدگی است که بسیار به نفع متهم است. ادله اثبات دعوا در قانون 

هم داده میشود. قوانین مربوط به شیوه دادرسی و مرور زمان و موارد گفته شده و دیگر در ماده به 

ین دادرسی کیفری به معنای عام بر می گردند که در اینجا به نفع متهم است و عطف به ماسبق آی

 میشود. به طور کلی قوانین مربوط به صالحیت فورا اجرا میشوند نسبت به آنچه که گفته شد. 
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حکم قطعی چیست؟ حکم قطعی حکمی است قابل تجدیدنظر نیست و در آستانه اجرا شدن است ، 

دگاه بدوی قطعی نیست بعضی وقت ها تجدید نظر هم قطعی نیست چون قابلیت فرجام پس حکم دا

خواهی دارد ؛ بنابراین فاصله ی اجرای حکم با حکم قطعی چقدر است؟  آیا حکمی که مراحل 

تجدیدنظرخواهی را طی کرده ولی امکان اعاده دادرسی دارد قطعی است؟ حکم قطعی صادر شده و 

ممکن است یکی از مصادیق پنج گانه پیدا شود که قابلیت اعاده دادرسی دارد  الزم االجراست و حاال

سال حبس محکوم شده بی گناه است چون مقتول زنده  11، مثال کسی با عنوان معاون در قتل به 

است . تقاضای اعاده دادرسی میدهد و حتی میتواند با عث توقف اجرای حکم شود. در تبصره ماده 

وید دوباره پرونده به همان دادگاه قطعی بازگردانده میشود چون با توجه به در بند ب می گ 11

 شرایط امکان اعمال قواعد جدید در مورد ادله اثبات قبل از الزم االجرا شدن وجوددارد.

 علل موجهه جرم: گفته شده یکی از آثار اصلی قانونی بودن جرم ، علل موجهه جرم است. 

ری را که براساس قانون جرم تعریف کرده در قانون جدید ممکن است گاهی اوقات قانون گذار رفتا

وصف مجرمانه را از آن عمل بردارد مثل اینکه بگوییم اگر الف ب را بکشد قتل است اما قانون گذار 

با عنوان دفاع مشروع شرایطی را مطرح کند که عمل جرم نمی باشد و مشولیت کیفری وجود ندارد.  

ا تاثیر این قانون جدید یا قاعده جدید به عنوان عامل موجهه بر مسوولیت کیفری حاال اینکه جایگاه ی

 و مدنی چیست گفته خواهد شد .

 

 1جلسه 

 عنصر مادی و عنصر روانی:

عنصر روانی)اندیشه مجرمانه( نقطه شروع رفتار مجرمانه است. در مورد عنصر روانی ، عنصر روانی 

صد،سوء نیت و انگیزه در واقع سر و کار می یابد باید بگوییم جرم که باالفاظ و عباراتی مثل عمد،ق

عنصر روانی عبارت است از فعل و انفعالت ذهنی مغایر با اصول و قواعد جزایی حاکم ؛ یعنی در 

عنصر روانی ما از اندیشه مجرمانه صحبت مب کنبم . اندیشه مجرمانه یعنی ذهنیت ارتکاب جرم . 

الصه بگوییم؛ عنصر روانی عبار است از =                            اراده اگر بخواهیم عنصر روانی را خ

 قصد مجرمانه. «--ارتکاب
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به ذیل عنصر روانی اضافه شده است. اراده ارتکاب درواقع همان  92عنصر یا عبارت آگاهی در قانون 

رد به تحرك وا خواستن است. خواستن یعنی آن فعل و انفعاالت روانی یا روحی که قدرتی را در ف

می دارد که به آن اراده می گوییم. وقتی کسی بخواهد کاری انجام دهد)اراده کند( خواستن با شکل 

و شمایلی ظهور و بروز خارجی پیدا میکند و اراده یا خواستن که به اصطالح به فعل و انفعال ظاهری 

ود که به آن قصد می گوییم. آن ساختار میخواهد ظهور یابد به سمت حالتی از ذهنیت و روحیه می ر

قصد مجرمانه یعنی به کار گیری اراده انجام یک عمل یا خواستن انجام یک کار در راستای یک فعل 

مشخص. قصد مجرمانه  را اگر بخواهیم به عنوان جزئی از عنصر روانی تلقی کنیم زمانی است که 

در واقع قصد مجرمانه یعنی هدف قرار فرد با علم و آگاهی چیزی را می خواهد و آن رااراده می کند. 

دادن کاری بااراده و دقیق تر هدف قراردادن کاری به واسطه اراده. قصد ، انگیزه است یعنی ظهور و 

 این قصد مجرمانه است.« --بروز اراده نسبت به یک چیزی. مثال: میخواهم دیگری را بکشم

ظ قصد و انگیزه را به کار می بریم یعنی دو گاهی اوقات از انگیزه استفاده می کنیم. همین که دو لف

لفظ با معنای متفاوتند. قصد عبارت است از اراده بالواسطه و مستقیم برای انجام عمل خالف قانون 

اما انگیزه یک خواست یا میل مع الواسطه است نسبت به انجام یک کار. بنابراین در رابطه با جرم 

شبیه این ها یک قصد داریم ؛ قصد ارتکاب سرقت و مال  سرقت ،قتل، کالهبرداری یا هر جرم دیگر

دیگری را از یدش خارج کردن ، قصد ارتکاب قتل و جان کسی را گرفتن و... ؛ ولی انگیزه چون مع 

الواسطه است و با میلی برای انجام یک کار با یک واسطه است پس واسطه انجام سرقت ها متفاوت 

 ا یکی است. است. ولی قصد ارتکاب در همه سرقت ه

قصد یا سوء نیت می تواند دو صورت داشته باشد: سوء نیت عام، سوء نیت خاص.  ولی در مورد 

انگیزه این گونه نیست . مثال آقای الف سرقت میکند با انگیزه کمک به نیازمنداد یا سرقت می کند 

لیه ایست که در فرد به اصطالح شاید مبنای او mobilباانگیزه سیر کردن خانواده اش. پس انگیزه یا

برای ارتکاب جرم و عمل مجرمانه میل و رغبت ایجاد کرده است و با خود عمل مجرمانه  فاصله 

دارد.قصد فاصله می اندازد. قصد در عنصر روانی تاثیر دارد نه انگیزه. انگیزه وجود و موتور محرك 

ی دهیم ؛ در بعضی از موارد قصد است ولی معموال در ارزیابی کیفری ما ، ما به انگیزه بهایی نم

ممکن است حاالتی از انگیزه هارا در فرایند ارزیابی عمل مجرمانه ارتکابی داشته باشیم. مثال دربند 

مثال فردی فرزند مریضی دارد و برای نجات « --ق.م می گوید انگیزه شرافتمندانه 01پ ماده 

ند ؛ اما الزاما این انگیزه شرافتمندانه فرزندش دست به سرقت میزند تا هزینه های درمان را تامین ک
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نیست. اگر گاهی فرد در ارتکاب جرم انگیزه شرافتمندانه داشته باشد ممکن است  قانونگذار آن را 

 به جهات تخفیف در مجازات در نظر بگیرد. 

مشخص شده که جرایم تعزیری مشمول تخفیف مجازات میشوند نه جرایم حدی،قصاص،  01در م 

انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری مشمول تخفیف مجازات میشود . خیانت در امانت  قتل و... پس

اگر به گونه ای باشد که مثال فرد مال)دارویی خاص( را تصاحب کرده تا به بچه ای که در حال مرگ 

 است بدهد و او را نجات دهد ، این انگیزه شرافتمندانه محسوب میشود. 

 قصد= خواستن+ هدف معین

قصد ، حرکت اراده و آگاهی داریم و در آخر جمع این ها را به سوی هدف حواله می کنیم. در  در

واقع از عبارت سوء نیت که همان قصد است بار منفی بهتر مشخص میشود که کسی نیت مجرمانه 

نسبت به عملی دارد و میخواهد آن را اجرا کند و بعد از خواستن آگاهی دارد و بعد از آن قصد یا 

 وء نیت.س

گاهی شخصی اراده انجام یک کار را دارد . اراده یعنی عالمانه و آگاهانه هدفی را خواستن ؛ مثال 

سنگی را به سمت کسی پرتاب میکند و در مسیر این سنگ ناگهانی کسی می آید و سنگ به سر 

 وی اصابت می کند و فرد می میرد. در اینجا فرد قصد یا سوء نیت مجرمانه ای نداشته.

از حیث قصد داشتن یا نداشتن برای ارتکاب فعل دو نوع جرم داریم: عمی، غیر عمدی. ) که در هر 

 دو اراده وجود دارد ولی در جرم عمدی قصد هم هست(

ساله ای که گواهینامه ندارد و پشت ماشین می نشیند . باانگیزه قوی و اگاهانه پشت فرمان  11پسر 

و بعد ناگهان به فردی میزند و فرد فوت میکند در این صورت فعل نشسته و عالمانه این کار را کرده 

ساله غیر عمدی محسوب میشود ؛ ولی اگر از ماشین به عنوان آلت قتاله استفاده شود عمل  11پسر 

 مجرمانه عمدی خواهد بود مثل حادثه ی درگیری درویشان با پلیس ها در خیابان پاسداران. 

تقصیر است اما یک دسته دیگر از جرایم رانندگی خالفی هستند ؛  جرایم رانندگی جرایم مبتنی بر

 مانند رد شدن از چراغ قرمز بدون تصادف. 

تعزیرات آمده که جرم عمومی است . این جرم یعنی  120جرم رانندگی بدون گواهینامه در ماده  

که  یله نقلیه ای شودرانندگی بدون گواهینامه رسمی یعنی آگاهانه و عالمانه اقدام به استفاده از وس
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مجوز استفاده از آن وجود ندارد . در این حالت اگر راننده مرتکب جرم دیگری مانند قتل یا تصادف 

شود مجازاتش تعزیری است. آن قسمتش که موجب قتل و و ضرب و جرح است چون ناشی از نوعی 

ات یر عمدی است اما مجازتقصیر که یا بی احتیاطی است یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات جرم غ

دارد ، باید دیه بدهد و یا ممکن است حبس داشته باشد؛ قتل عمد موجب قصاص نداریم مگر در 

مورد آن راننده ای که از ماشین به عنوان آلت قتاله استفاده کرده باشد. در شهر نیس فرانسه راننده 

و جرایم غیری. جرایم عمدی  نفر را زیر کرد . جرایم عمدی داریم 11کامیونی در مراسم ملی 

جرایمی است که فرد اراده و قصد ارتکاب جرم را دارد . اراده و قصد نقض قوانین اجتماعی را به طور 

آگاهانه و عالمانه دارند و به این ترتیب عمد میشود.آگاهی چیست؟ در رابطه با عنصر آگاهی با نقیض 

ه موضوع و جهل به حکم. اصلی داریم که جهل آن با عنوان جهل یا عدم آگاهی آشنا هستیم. جهل ب

به قانون رافع مسولیت نیست و این اصل عدم رافعیت است. در بحث عوامل رافع مسولیت کیفری 

یکی از مسائل همین جهل است. آگاهی یعنی فرد شناخت داشته باشد  یعنی از موضوع کاری که 

ی که میخواهد انجام دهد دارد که در میخواهد انجام دهد مطلع باشد.  تصور ذهنی نسبت به عمل

عمل نسبت به آن شی یا فعل دنبال تصدیق خارجی آن است. الف میخواهد ب را بکشد . الف کشتن 

ب را در ذهن تصور کرد. ویژگی ها و شرایط او را میداند و در نهایت او را نشانه می گیرد. آگاهی در 

ه یک فعل است.سرقت ، خیانت در امانت و یا اینجا نسبت به یک انسان است. گاهی آگاهی نسبت ب

دسته جرایم داریم: جرایم طبیعی،جرایم  2در قتل. قتل جزو جرایم طبیعی است.)

جرایم مصنوعی مثل خیانت در امانت،جرایم سایبری و...  که در اثر قرارداد «(مصنوعی»قراردادی

مثال ، الف نسبت به ب شناخت اتفاق افتاده اند. گاهی ممکن است شناخت و آگاهی ناقص باشد.در 

اتفاق ممکن است افتاده باشد: یا اشتباه در هدف بوده یا  2ناقص دارد و به اشتباه ج را میکشد. 

ممکن است هویت رااشتباه کرده باشد. مثال اینجا که الف به جاب ب ج را کشته ؛ اشتباه در هدف 

ا برادرش ج  که شباهت داشته اشتباه گرفته بوده. ولی گاهی اساسا اشتباه رخ داده ؛ یعنی الف ب را ب

و او را کشته .فقهایی مانند آیت اهلل گلپایگانی در اشتباه کردن در هویت ، جرم را غیر عمدی دانسته 

چون ممکن بود عده ای قتل انجام داده باشد و به همین شکل)که فرد را اشتباه  92اما در قانون 

تکلیف موضوع را تعیین کرد: اشتباه در هویت  294در ماده گرفته( بخواهند از زیر جرم در بروند 

قتل غیر عمدی محسوب نمیشود و عمدی است. پس آگاهی یعنی من تصوری دارم ، شناختی دارم 

که آن را روی موضوع تطبیق میدهم و عمل راانجام میدهم. حاال این شناخت باید هم موضوع رفتار 
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بدانم عملم خالف قانون است)آگاهی نسبت به حکم( و هم مجرمانه را شناسد هم حکم را. یعنی من 

، حکم کلی درباره آگاهی 291نسبت به موضوع خالف میکنم)آگاهی نسبت به موضوع(. بند ب ماده 

این است: برای تمام جرایم عمدی یکی از اجزای عنصر روانی در واقع آگاهی است که در دل عمل 

دی چه حدی چه تعزیری و چه مستوجب قصاص آگاهی قصد یا سوء نیت است. برای تمام جرایم م

به عنوان یکی از اجزای عمد یا قصد برای این ها الزم است.  در بند ب قانون گذار می گوید جرایم 

در موارد زیر عمدی محسوب میشود. بعد قانون گذار تغییری داد و جنایت را به طور عام گفت تا 

هد. در یکی از موارد که عمدی محسوب شود همان بند قتل و ضرب و جرح و.... را در خود جای د

ب است که جنایت عمدی را دنبال میکند و با وجودی که فرد قصد مجرمانه و قصد ارتکاب جرم را 

 ندارد جرم عمدی را بیان کرده است. 

بند ب: هرگاه مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد 

رچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نطیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا ، ه

 موجب آن جنایت یا نظیر آن شود. 

بند الف: هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افراد معینی با فرد یا افرادی غیر 

یت مقصود یا نظیر آن واقع شود ، خواه کار ارتکابی معین از یک جمع را داشته باشد در عمل نیز جنا

نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود یا نشود.  اینجا حد اعلی جنایت عمد است.یعنی من 

با پرتاب چاقو قصد ایراد جنایت دارم. فعلم پرتاب کردن است و عالمانه میخواهم چاقو را در جایی 

می کنم . حاال فرد الف باشد که آن را میشناسد و یا جمع و پرت کرده و طرف را کشته و و یا زخ

کلی باشد که تک تک را نمی شناسد اما عملش جرایم عمد است مثال نارنجکی از سوی فردی که 

ما را نمی شناسد در کالس پرتاب شود و کالس منفجر شود و همه بمیرند در اینجا قصد از روی 

مرتکب جرم طبق بند این ماده نمیتواند مدعی شود که ما را  علم وآگاهی برای افراد نا معین است و

 است.  291نمی شناخته. عملیات انتحاری و بمب گذاری همگی جرایم عمدی اعلی بند الف ماده 

منطر از کلمه نظیر: مثال حرف از ثتل است در حالیکه فرد کشته نمیشود و زخمی میشود اما این 

هر صورت مستوجب مجازات است و در عمل نیز جنایت مقصود دلیل نیست و طبق بند این ماده در 

واقع شده . حاال ممکن است تیر زده شده باشد یا فرد کشته شود. فرد مرتکب جرم شده و مجرم 

 است. 
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 در بند ب عمد وجود دارد. 

یک سوء نیت عام داریم یک سوء نیت خاص. اگر فردی موبایلی بردارد درحالی که عمدی در کار 

آن را پرتاب کند اما هدف این نبود که به ب پرتاب کند کشته شود. قصد کشت نبوده اما است که 

امکان کشتن فرد وجود داشته ؛ همین احتمال هم فرد را مشمول این ماده قرار میدهد.کسی که 

ماسک ترسناك بزند و دوستش از ترس سکته کند و بمیرد باید ببینیم که این نوع ترساندن موجب 

یا نه. چون نوعا موجب مرگ نمیشود ذیل موارد شبه عمد قرار می گیرد. چون کار  مرگ میشود

عمدی بوده ولی قصد قتل نبوده پس شبه عمد بوده و دیه به فرد تعلق می گیرد. اما در مثال که 

چیزی پرتاب کند و یا الف در غذای ب از قصد ماده ای بریزد که موجب مرگ فرد شود و الف نسبت 

 ماده آگاه باشد )هرچند هدفش کشتن نباشد( موضوع و مصداق این بند است.  به سمس بودن

 شرط الزم است: وجود عمد و اراده. بداند که چه میکند. 2پس 

گاهی فرد ممکن است نداند که چه میکند مثال نمیداند چه عملی انجام داده و چه هدفی دارد انجام 

 میدهد و موجب مرگ میشود و شبه عمد است. 

ثال ریختن ماده در غذا ، مهم نیست ك این ماده آگاهانه و عمدا ریخته شده تا فرد مسموم در م

شود ، بمیرد ،حالش گرفته شود و ... مهم این است که فرد با آگاهی چیزی که ممکن بود باعث 

 مرگ شود را در غذا ریخته.

و کاری را هم که انجام  بند پ: هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته

داده است ،نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمیشود لکن در خصوص 

مجنی علیه به علت بیماری،ضعف،،پیری یا هر وضعیت دیگری و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا 

 وضعیت نامتعارف مجنی زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنکه مرتکب به

 علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. 

 ماده وحشتناکی است بدون حتی قصد فرد قاتل عمد میشود.

ساله ای داریم و میدانیم که عمل قلب باز انجام داده و نباید استرس به وی تحمیل  01مثال همسایه 

یم و وی را هل میدهیم و فرد شوکه میشود و فوت شود اما فردا سر پارك ماشین جر و بحث میکن
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میکند. اینجا قتل عمد است چون یک قصد ضمنی اینجا مفروض است. ولی فعل ارتکابی نوعا جنایت 

 محسوب نمیشود. 

در ماجرای پرونده ای الف به خاطر اینکه ب دنبال خواهر وی راه افتاده به او کل زده و ب مرده. قتل 

داشته باشد و چندروز پیش عمل کرده باشد و حاال سرش حساس است و با  عمد است اگر ب تومور

ضربه آسیب میبیند و الف از این موضوع آگاهی داشته. ولی اگر الف از این موضع آکاهی نداشته 

 باشد قتل شبه عمد است. 

اگر فردی دوستش آسم داشته باشد و با ماسک ترسناك وی را ترسانده باشد در حالی که عملش 

 شنده نبوده ؛ دوستش مرده ، در این بند قرار میگیرد . چون بیماری در این بند مطرح شده است. ک

دسته تقسیم میشود: قصد  2عمد یا سوء نیت که همان اراده هدف دار یا قصد مجرمانه است  به 

 عام. قصد خاص.

ک فعلی را انجام دهم. قصد عام: یعنی قصد یا سوء نیت انجام آن فعل .عالمانه و آگاهانه میخواهم ی

اینجا قصد شلیک کردن دارم ،مثال میخواهم دارت با قمه بازی کنم و چاقو پرتاب میشود و فردی را 

یعنی قصد فعل ارتکابی . اما  9میکشد . اینجا قصد و آگاهی انجام فعل را دارم )سوء نیت عام دارم

اقع شده را دارم. بنابراین بعضی سوء نیت خاص یعنی من قصد جنایت واقع شده یا جرم یا نتیجه و

 «--از جرایم ممکن است سوء نیت عام یا قصد عام کفایت کند: مانند جرایم صرفا مادی: توهین،

همین که من الفاط و عبارات دشنام را ادا کنم کافی است و این عمل آگاهانه است. سوء نیت خاص 

 که مبتنی بر هدف فرد در ایجاد نتیجه است الزم نیست .

ی ئر مورد قتل ،سرقت،کالهبرداری و خیانت در امانت  به طور کلی باید سوء نیت خاص موجود ول

باشد ، یعنی هرفم ربودن و تملک مال فرد در سرقت باشد. هدفم خارج کردن مال از ید مالک باشد 

 در خیانت در امانت .پس در این موارد سوء نیت یا عمد خاص موجود است. 

 زم دارند که اصل نتیجه است ؛ جرایم مقید به نتیجه هستند.جرایمی سوء نیت خاص ال

 

 9جلسه 
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در مورد قصد گفته شد که جزو اصلی عنصر روانی است . قصد یکی از اجزای اصلی عنصر روانی 

است. وقتی از قصد صحبت میشود ابتدا از انگیزه و سپس درباره قصد اظهار نظر میشود. در زنجیره 

 ین چیزی که معموال به آن توجه می کنیم انگیزه است.ی اجزای عنصر روانی اول

انگیزه میل درونی ،باطنی و مع الواسطه ارتکاب جرم است  که در جرایم مختلف متفاوت است و یک 

سرقت میتواند با ده انگیزه اتفاق بیفتد ولی در همه سرقت ها یک قصد داریم و آن عبارت است از 

. با این توضیحات یک سوء نیت عام و یک سوء نیت خاص.  ربایش و خارج کردن مال از ید مالک

قصد عام عبارت است از اراده انجام یا اجرایی کردن آن عمل به طور کلی. برای جرم قتل ، سوء نیت 

عام میشود آن افعال اجرایی الزم برای قصد مثل کشیدن اسلحه ،پرتاب چاقو،سنگ و... آن فعلی که 

ر ارتکاب این فعل میشود سوء نیت عام. آیا همیشه هر فعلی انجام من انجام میدهم یعنی اراده ب

میشود با این هدف است که نتیجه ای که به بار میاید لزوما حاصل شود؟ آیا مثال وقتی به الف شلیک 

میکنم میخواهم حتما او را بکشم؟ قصد کشتن دارم؟ قصد کشتن سوء نیت خاص است.یا اگر مال 

بیرون ببرم قصد نتیجه که عبارت است از خارج کردن مال از تحت  دوستم را با خود از کالس

مالکیت را دارم یا نه ممکن است فعل را انجام دادم و سوء نیت عام دارم ولی قصد نتیجه ندارم. اینجا 

سوء نیت عام و سوء نیت خاص به این شکل است که در جرایم مقیدی یا نتیجه ای حتما باید قصد 

 م تا مجرم تلقی شوم  ، در مورد آن عمل به این قصد خاص می گویند. نتیجه را داشته باش

آیا همه جرایم هم سوء نیت عام دارد هم سوء نیت خاص؟ نه الزاما. در بحث عنصر روانی جرایم از 

 حیث وقوع نتیجه دو دسته اند: جرایم مادی صرف)مطلق(. جرایم مقید به نتیجه. 

افعال که ارتکاب پیدا میکندد کفایت میکند وجرم محقق در جرایم مطلق می گوییم به صرف آن 

 میشود مثل توهین.،تقلب در مسکوکات .

در جرایم مقید نتیجه حتما باید نتیجه ای حاصل شود تا بگوییم جرم محقق شده است ، بنابراین 

مرتکب باید قصد نتیجه را هم داشته باشد. اگر الف به سمت ب شلیک کرد ولی قصد کشتن او را 

داشت )مثال میخواست به کاله او شلیک کند( ولی به پیشانی ب اصابت کرد و فوت شد. در اینجا ن

می گویند فرد قصد فعل که شلیک کردن که عنصر مادی جرم قتل است را داشت ولی آیا قصد 

 نتیجه هم داشت؟ 
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ه از اسلحه است و در سرباز خانه ها زیاد این اتفاق می افتد. مثال فرمانده ای در حال آموزش استفاد

برای اینکه نشان دهد آماده شلیک است اسلحه را با فرض اینکه تیر مشقی در آن است به سمت 

سربازان شلیک کرد ولی تیر واقعی بود و عده ای زخمی شدند. اینجا فرد عالمانه و آگاهانه قصد 

ت ؛ البته فرمانده شلیک داشت اما آیا قصدش زخمی کرن افراد بود؟ اینجا فرد قصد آموزش را داش

به جرم جنایت علیه تمامیت جسمانی شبه عمد می بایست دیه میداد  و احتماال به خاطر بی 

احتیاطی مرتکب شده مجازات تعزیری در تشکیالت نظامی دارد که باید آن را هم پشت سر می 

 گذاشت. 

دی عالوه بر علم در مورد سوء نیت یا درواقع سوء نیت خاص است: در تحقق جرایم عم 144ماده 

مرتکب به موضوع جرم )یک بخش و جزئی از الزمه سوء نیت یا خود قصد است(، باید قصد او در 

ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها براساس قانون منوط به تحقق نتیحه 

 است ، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. 

وضوع جرم: یک بخش و جزئی از الزمه سوءنیت یا خود قصد است یعنی فرد مرتکب علم مرتکب به م

باید بداند که چه میکند و آگاه باشد.به همین دلیل اگر جهل وجود داشته باشد ، جهل به طور کلی 

رافع مسولیت نیست ولی به طور جزئی گاهی رافع مسولیت است. اینجا در این ماده تاکید میشود 

محرز شود . قصد نتیجه یا سوء نیت خاص برای جرایمی که نیاز به نتیجه دارد باید که قصد باید 

 حتما احراز شود.

 انگیزه شرافتمندانه.« --استثنا مصداقی است که انگیزه را پذیرفته  01ماده 

تعزیرات اظهار نظر نسبتا جدی است مبنی براینکه آن چیزی که اینجا قانون گذار در نظر  199ماده 

افترای عملی است: هرکس عالمانه و عامدا به قصد متهم نمودن دیگری ،آالت و ادوات جرم  گرفته

یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میشود بدون اطالع آن شخص در 

منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به است بگذارد یا مخفی کند به نحوی که متعلق 

قلمداد شود و د راثر این عمل شخص مزبور پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعالم برائت به او 

 ضربه شالق محکوم میشود.  14قطعی آن شخص ؛مرتکب ، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 

 نوع است: افترا نطری. افترا عملی. 2افترا 
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 اده. این نسبت اتهام نظری است با اینافترای نظری: در تلگرام شخصی به دیگری نسبت قاچاقچی د

که کتبا نوشته شده است ، اما نظرا به او اتهام داده است. البته در جرایم جنسی که به شخصی گفته 

 میشود زناکار و... این ... است. 

فرد گاهی وارد عمل میشود و عمدا آالت و ادوات جرم را در ماشین دیگری میگذارد و به پلیس خبر 

 نجاست که در ماده گفته شده عالما و عامدا به قصد متهم نمودن دیگری....میدهد .ای

کلمه قصد معنای انگیزه میدهد:باانگیزه متهم نمودن دیگری ، اما معنای انگیزه در اینجا دقیق نیست 

چون در ماده گفته شده که عالما و عامدا قصد متهم کردن دیگری باید وجود داشته باشد یعنی 

های شراب را در ماشین دیگری می گذارد آگاهانه و عالمانه این کار را انجام داده  شخصی که بطری

و هدفش متهم کردن دیگری است اما اگر پاکتی از هروئین باشد که الف از محتوای آن پاکت آگاه 

نباشد و بنا به درخواست ب میخواهد آن را به ج برساند و در ماشین ج بگذارد ، نمیشود الف را به 

متهم کردن ج محکوم کرد؛ پس عبارت به قصد متهم کردن دیگری که انگیزه معنا میدهد  قصد

 وجاهتی ندارد.

معنا کردند در حالیکه « به هدف»و یا « به انگیزه»را « به منظور»تعزیرات عبارت 111در ماده 

هیم را برای تف اینگونه نیست. رویه قانونگذار در استفاده از الفاظ و عبارات نشان میدهد همه این ها

 عنصر روانی و قصد به کار برده است . 

 نیاز به سوء نیت عام و خاص دارند)جرایم مقید به نتیجه(« --جرایم دو دسته اند: جرایم عمد

 جرایم غیرعمد: شبه عمد. خطایی )خطای محض(

 ر ازدر این جرایم نوعی خطا مفروض شده ، نوعا مستلزم جریمه هستند مثل عبو« --جرایم خالفی

چراغ قرمز؛ فرد کوررنگی دارد و فکر میکند چراغ سبز است و عبور میکند ولی جریمه میشود و 

پذیرفته نمیشود که فرد کوررنگی داشته. این جرایم خالفی هستند و از قبل مفروض گرفته شده که 

جرم هستند چون نظم آنی عمومی را برهم میزنند. عنصر روانی آن یک تقصیر مفروض است 

 صیری که از قبل مفروض گرفته شده.،تق

 تقصیر است. « --هسته مرکزی عنصر روانی جرایم غیر عمد
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این تقصیر چند جزء دارد: بی احتیاطی، بی مباالتی، عدم رعایت نظامات.)معروف ترین ها در تقصیر  

 و هسته مرکز عنصر روانی جرایم غیر عمد(

کرده، بی مباالتی کرده یا یک سری نظامات را  در مورد جرایم غیر عمد می گوییم فرد بی احتیاطی

رعایت نکرده که به خصوص عدم رعایت نظامات در حوزه اغلب جرایم غیر رانندگی اتفاق مب افت 

 مثل ساخت و ساز ساختمان. حفظ و نگهداری معدن. 

معدنی چند سال پیش فرو ریخت و مشخص شد کارفرما یک سری نظامات را رعایت نکرده است 

 اقی که افتاد قتل شبه عمد محسوب میشود.پس اتف

در روستای شین آباد که بخاری مدرسه آتش گرفت ، مدیر مدرسه به علت تقصیر و عدم رعایت 

 نظامات مقصر شناخته شد. 

نظامات این است که اگر خواستند بخاری استفاده کنند باید لوله بخاری باشد ،استاندارد داشته باشد 

 انا مدیر مدرسه بی احتیاطی کرده.و شرایطی دیگر. یا احی

بی احتیاطی یعنی چه؟ نوعی فعل است که فرد نباید انجام میداده. مثال فرد در اتوبان که سعتش 

میرساند ؛ اینجا فرد عملی را مرتکب شده که نباید انجام میشده و این بی  111باشد را به  11باید 

 احتیاطی است. 

فرد نباید انجام میداده . مامور خزانه ، در خزانه را باز میگذارد بی مباالتی: نوعی ترك فعل است که 

 و موجب سرقت اموال میشود ؛ در حالیکه باید در را می بسته ؛ باز گذاشتن در بی مباالتی است.

در مورد جرایم عمد و هم جرایم غیر عمد باید به این توجه داشت که بین افعال ارتکابی و نتیجه  

باید رابطه ای باشد که آن رابطه را سببیت گویند. یعنی اگر از الف نتیجه ب ای که حاصل میشود 

حاصل شود ، این نتیجه ب دقیقا ناشی از رفتار الف باشد ، رابطه سببیت است. نتیجه ب دقیقا  از 

الف ناشی میشود .آقای الف به آقای ب شلیک کند و همه فکر میکنند ب کشته شده اما در واقع 

ی همه رفته اند و ج میرسد و با شلیک گلوله ای دیگر او را می کشد . اینجا پزشکی کشته نشده ول

قانونی می تواند تشخیص دهد که مرگ فرد ناشی از تیر دوم بوده و فاصله شلیک تیر الف به ب 

چقدر بوده را بیان میکند و در نهایت بین شلیک الف  به ب رابطه سببیت وجود ندارد. رابطه سببیت 

 یک نفر دوم )ج( به ب و مرگ است.بین شل
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توضیح داده شده: تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر  140در مورد تقصیر در ماده 

مرتکب است. در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و 

 دیات اعمال میشود. 

 باالتی ، عدم رعایت نظامات .تقصیر یعنی انجام یکی از مصادیق بی احتیاطی ،بی م 

مثال صد درصدی عدم رعایت نظامات ،حادثه پالسکو بود. که البته بی مباالتی و بی احتیاطی هم 

 هست و زنجیره ای از تقصیر ها کنار هم قرار می گیرند. 

به بعد باید  291به خصوص در باره جرایم علیه تمامیت جسمانی است که سراغ مواد  140ماده 

 رفت.

: تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است)در قانون تعزیرات اشاره شده(. 140صره ماده تب

مسامحه ،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها حسب مورد از مصادیق بی 

 احتیاطی و بی مباالتی محسوب میشود.

مات دولتی را از مصادیق بی احتیاطی اینجا نکته جدیدی وجود دارد که قانون گذار عدم رعایت نظا

و بی مباالتی آورده است.ولی چون بسیاری از معضالت و مشکالت مربوط به عدم رعایت نظامات 

است بهتر است مستقل از دو مرد باال باشد نه از مصادیق آن ها. در مصادیق مهم مثل هواپیمای 

است ، اما نظر قانون گذار این است  یاسوج و کشتی سانچی اغلب درون مایه آن عدم رعایت نظامات

که عدم رعایت نظامات میتواند یک نوع بی احتیاطی و بی مباالتی باشد . مثال عدم مهارت: شخصی 

خلبان نباشد ولی خلبانی کند . عدم رعایت نظامات در حوزه پزشکی زیاد است. در پرونده ای که 

ساعت و 4ای تعویض مفصل لگن راست ، ساله ای زیر عمل مرده بود، پزشک ارتوپد به ج 11فرد 

نیم روی لگن چپ کار کرده بود و بعد تازه فهمیده بودن که لگن راست مشکل دارد. و مجبور به 

تمدید مدت بیهوشی بیمار شدند که بدن بیمار به علت کهولت تاب نیاورد.اینجا عدم مهارت رخ 

که قیچی را در بدن بیمار جا گذاشته ، داده. مهارت یعنی از اول فرد بداند چه میکند و یا پزشکی 

مهارت ندارد و کارش ناشی از بی احتیاطی است.بیماری که از اتاق عمل بیرون بیاید و به عفونت 

ریه دچار شود چون اتاق عمل استرلیزه نبوده ، ناشی از عدم رعایت نظامات است؛ چون در نظامات 

 آمده که اتاق عمل باید استریلیزه باشد.
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جرایم بدون عنصر تقریبا  روانی جرایم خالفی هستند که خنثی می باشند و تقصیر در آن مفروض 

 است.

در مورد عنصر مادی جرم با ساختار فیزیکی جرم مواجه هستیم. گفتیم که جرمی مبتنی بر اندیشه 

 ی گیرد. و ذهنیت روانی نباشد و فر ارداه نکرده باشد و قصد در کار نباشد،جرم عمدی شکل نم

 دسته اند:جرایم عمدی. جرایم غیر عمدی. 2جرایم از حیث عنصر روانی 

در جرایم عمدی سوء نیت عام داریم و سوء نیت خاص. ولی در بعضی جرایم سوء نیت عام کافی 

است. بعضی از جرایم هردو را میخواهد. در جرایم غیر عمدی تقصی الزم است تا احراز شود؛ به 

نصر روانی.  اما یک جرم چارچوب دیگر یهم دارد. در بحث از ارکان جرم یا عنوان هسته اصلی ع

 عناصر جرم : رکن یا عنصر مادی داریم ، رکن یا عنصر روانی، رکن قانونی.

وقتی می خواهیم از عنصر مادی صحبت کنیم ؛ صحبت از اسکل ساختمان جرم است. اینکه مثال 

آن چیست و به عبارتی رفتار های مادی که جرم را درباره کالهبرداری صحبت می کنیم ،چارچوب 

به صورت عینی در خارج به ما نشان میدهند ،کدام رفتار ها هستند. در مورد رکن مادی اولین چیزی 

که گفته میشود این است که رفتار یا به تعبیری دفتار فیزیکی جزء اولیه و اساسی رکن مادی است 

د یا ترك فعل. دومین جزء عنصر مادی شرایط و اوضاع و احوال و این رفتار فیزیکی میتواند فعل باش

الزم است. و سومین جزء، نتیجه حاصله یا نتیجه جرم است. در مورد رفتار فیزیکی باید گفت ، با 

رفتار است که جرم قابل رویت میشود. یعنی اندیشه مجرمانه از ذهن با انگیزه ای که پشت آن است 

د اراده، اراده میشود قصد و قصد حرکتی در عالم خارج ایجاد میکند؛آن به حرکت در می آید و میشو

حرکت که باعث رویت پذیری رفتار مجرمانه میشود عنصر مادی است. در مورد جرم قتل همین 

شلیک کردن و زدن ضربه با چاقو که کامال شکل مادی دارد و فعل است. این رفتار فیزیکی را فعل 

ت یا منفی. فعل مثبت یعنی اغلب جرایم یا رفتار های مجرمانه نیاز به می گوییم. فعل یا مثبت اس

فعل مثبت دارند یعنی کاری باید به جریان بیفتد . در کالهبرداری الزم است که فرد با رفتار خودش 

فریب دادن طرف مقابل برای ربودن مال »با ساماندهی که انجام مشدهد طرف دیگر را فریب دهد. 

خیانت در امانت ؛ الف مال ب را که در امانت گذاشته تصاحب کند . با تصاحب کردن یا مثال در « او

که فعل مثبت است جرم محقق میشود . در تلف کردن ، مثال الف مال ب را از پنجره به بیرون پرتاب 



61 
 

 کرده و مال از بین میرود و یا در مفقود کردن ،عمدا و آگاهانه الف مال ب را که امانت نزد او بوده

در سطل زباله می اندازد و دیگر دست هیچ کس به آن نمیرسد. این افعال ، افعال مثبت هستند. 

ربودن یک فعل مثبت است. پس قسمت اصلی جرم که رفتار فیزیکی است با فعل مثبت صورت می 

گیرد. اما بعضی رفتار ها با فعل منفی صورت می پذیرد. و کمااینکه درهر دودسته جرایم عمدی و 

عمدی دیده میشود ؛ منتها به تعبیر دقیق تر در تقصیر های جزائی در جرایم غیر عمدی مثل  غیر

بی مباالتی و عدم رعایت نظامات بیشتر ترك فعل در هسته مرکزی آن داریم. ترك فعل برای جرایم 

عمدی این که بتواند جزء اصلی عنصر مادی باشد محل بحث است. آیا ترك فعل میتواند جزء رفتار 

فیزیکی قتل باشد؟ آیا ممکن است من با ترك فعلی نسبت به ب مرتکب قتل شوم و بین ترك فعل 

من و فوت ب رابطه ی سببیت وجود داشته باشد؟  تا مدتی ترك فعل جرم نبود اما جدیدا تحت 

شرایطی جرم محسوب میشود. مثال فردی نگهبان خزانه بانک بوده و شب سارقین با نقشه واطالعات 

شدند و نگهبان با وجودی که آن ها را دیده و یا سر و صدایی شنیده وحدس زده که دزد وارد وارد 

شده ؛ بی توجهی کرده . این ترك فعل است و نگهبان مقصر است و متهم میشود به معاونت در 

سرقت ملحانه. بعدا در این پروند ه از خود دفاع کرد و گفت من نمیدانستم اینجا آیا با ترك فعل 

 توان فرد را معاون در رفتار فیزیکی و فعل مثبت خشن که سرقت مسلحانه است در نظر گرفت. می

اینجا سخت است. برای معاون پنداشتن فردی در جرم نیاز به وحدت قصد داریم ،تقدم زمانی نیاز 

عنی یاست که مثال فرد اعمالی را از پیش با برنامه انجام نداده که عمل سرقت به راحتی انجام شود. 

عالمانه و آگاهانه سکوت کرده. حاال میتوان فرد را معاون پنداشت؟ هم بله و هم خیر. االن موضع 

گیری قانون گذار در قانون نشان میدهد که ترك فعل را به عنوان عنصر مادی جرم می توان در نظر 

ل ث وقوع قتگرفت. تاثیر ترك فعل بر وقوع جرم عمدی جای بحث دارد. آیا ترك فعل میتواند باع

گفته بله میشود که اتفاق  92عمدی شود؟ چندین مثال داریم و قانون گذار بر این اساس در قانون 

صورت  11که تاسیس جدید است و بعد از بحث های مفصلی که از سال  290بیفتد. مثال ماده 

 که موضوع پذیرفته شد.  92گرفته است تا سال 

م آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون به عهده : هرگاه کسی فعلی را که انجا290ماده 

ی وی گذاشته است ترك کند و به سبب آن جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجام آن فعل را 

داشته است جنایت حاصل به او مستند میشود وحسب مورد عمدی،شبه عمدی یا خطای محض 
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دادن را به عهده گرفته است ،کودك را شیر ندهد ؛ یا است ، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر 

 پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند.

 92قبال این جنایت را حمل برشبه عمد یا خطای محض می کردند اما مورد عمدی در قانون سال 

لحظه که اضافه شد. مثال الف مواظب و غریق نجات ب می باشد ولی عمدا عالمانه و آگاهانه در آن 

ب در حال دست و پا زدن در آب است وی را نجات نمیدهد و او غرق میشود. این میشود عمد و 

ترك فعل . هیچ رفتار مجرمانه ای نسبت به بدن او انجام نداده ولی فعلی را ترك کرده که اساسی 

است شیر سالگی موظف  2است و یا مثالی که در ماده گفته شده که از فقه گرفته شده ، مادر تا 

 بدهد ولی تگر عالمانه و آگاهانه شیر ندهد و کودك تلف شود ؛ ترك فعل است و قتل عمد.

اینکه قتل عمد را ناشی از ترك فعل می بینیم در تصور رابطه ی علیت بین ترك فعل و نتیجه 

حاصله است. وقتی این را می گوییم که رابطه علیت بین قتل عمد و ترك فعل سخت است یعنی 

است قبول کنیم که مرگ ناشی از انجام ندادن یک فعل باشد. منتها در تحریرالوسیله گفته  مشکل

شده که اگر فردی را به هر دلیلی مثل حبس ،توقیف و ... در جایی نگه داریم و عالمانه و آگاهانه به 

که  فرد که احتیاج به آب و غذا  دارد ،آب و غذا ندهیم و بمیرد یکی از مصادیق ترك فعل است

موجب قتل عمد میشود. عده ای می گویند دقیقا همان مثال ترك فعل منجر به مرگ هم نیست 

بلکه ترك فعل ناشی از یک فعل است که منجر به مرگ شده است. فعل اولیه ،حبس فرد بوده است 

 به هر دلیلی و ترك فعل ناشی از فعل است یعنی به او آب و غذا داده نشده. 

مشهد ،سوزن بان چون هر سری که دکمه را فشار داده و کار نکرده و همه  -ندر حادثه قطار تهرا

ی لوکوموتیو رانان خط از این خرابی آگاه بودند و هیچ مشکلی پیش نیانده ، این سری هم به این 

اعتبار که دکمه کار نمیکند دکمه را نزده که منجر به حادثه ای هولناك شده است. این ترك فعل 

ن مرتکب قتل شبه عمد شده است. پس ترك فعل می تواند عنصر مادی یا آن بخش است و سوزن با

است و انواع و  290مهم عنصر مادی یعنی رفتار الزم برای وقوع جنایت باشد و مصداق آن ماده 

اقسامی دارد. گاهی میتواند رابطه ی بین ترك فعل و نتیجه حاصله مبتنی بر قرارداد باشد مثل 

الزاما مبتنی بر رابطه قراردادی نیست مثل مادر که موظف است به نوزادش شیر  نجات غریق و گاهی

بدهد. پس به طور کلی وقوع جرایم عمدی یا حد اعلی جرایم عمدی که با فعل قطعا ممکن است با 

 ترك فعل هم ممکن شده است. 
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 م. نتیجه حاصله. جزء برای رکن مادی تصور کردیم: رفتار فیزیکی.شرایط و اوضاع و احوال الز 0ما 

مورد هم میرسد. در واقع این نقشه ساده تر است. مورد دوم که  1بعضی ها می گویند این اجزاء تا  

شرایط و اوضاع و احوال الزم می باشد در شرایط مختلف متفاوت است. مثال برای جرم قتلی که 

 پس اگر الف به ب ممکن است با فعل باشد یا ترك فعل یکی از شرایط زنده بودن مقتول است.

شلیک کند در حالی که ب قبال فوت کرده باشد ، دیگر قتل عمد اتفاق نیفتاده و فقط الف مرتکب 

جنایت علیه میت شده است.     یا اگر قرار باشد الف نسبت به ب سارق ماشین او قلمداد شود )یعنی 

باید باشد و آن الف ماشین ب را دزدید( ماشین ب چه دست خودش باشد چه نباشد یک شرط 

مالکیت است. در مورد سایر جرایم مثل کالهبرداری عالوه بر رفتار فیزیکی ،شرایط و اوضاع و احوال 

الزم را هم دارد. در کالهبرداری ، خارج شدن مال از ید مالک با مانور ها و رفتار های متقلبانه. الف 

دهد ولی ب فریب نمیخورد شرط الزم برای فریب دادن ب مانورها و رفتارهای متقلبانه راانجام می

برای کالهبرداری این است که فرد فریب بخورد و ناشی از آن فریب مال از مالکیتش خارج شود و 

کالهبرداری رخ بدهد نه اینکه ب بگوید نمیتونی منو فریب بدی ولی بعد مال را به الف بدهد و الف 

نجا فریب نخورده بود پس بحث کالهبرداری برود و آن وقت ب به علت کالهبرداری شکایت کند . ای

 پیش نمی آید.

در جزء سوم ، نتیجه داریم که بعضی جرایم نتیجه دارند و بعضی نتیجه ندارند اما اغلب جرایم مقید 

 به نتیجه هستند . در سرقت که باید مال ربوده شود، نتیجه آن میشود ربوده شدن فرد یا مال. 

رابطه ی سببیت که آیا حتما بین عنصر مادی و همه شرایط الزم اینجا میرسیم به بحث راجع به 

آن و جرمی که در عالم خارج وجود دارد و نتیجه ای که حاصل شده ،آیا جرم و نتیجه واقعا معلول 

 رفتار است یا نه؛ نظریات مختلفی وجود دارد.  

 هم دارد. مثل کالهبرداری عالوه بر رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال الزم را

 در کالهبرداری، خارج شدن مال از تحت ید مالکیت با مانورها و رفتارهای متقلبانه.

خورد. شرط دهد وی ب فریب نمیالف( برای فریب دادن ب مانورها و رفتارهای متقلبانه را انجام می

و خارج الزم برای کالهبرداری این است که ب فریب نخورد و ناشی از آن فریب، مال از مالکیت ا

تونی منو فریب بدی ولی بعد مال را به الف بدهد شده و کالهبرداری رخ بدهد نه اینکه ب بگوید نمی
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و الف برود و آنوقت بسا به علت کالهبرداری شکایت کند. اینجا فریب نخورده بود پس بحث 

 آید.کالهبرداری پیش نمی

عضی نتیجه ندارند اما اغلب جرایم مقید در جزء سوم، نتیجه دادیم که بعضی جرایم نتیجه دارند و ب

شود ربودن در قتل باید فرد کشته به نتیجه هستند. در سرقت باید مال دیده شود نتیجه آن می

 شود. در کالهبرداری مال از تحت ید فرد خارج شود.

رسیم به بحث رابطه سببیت که آیا حتمًا بین عنصر مادی و همه شرایط الزم آن و جرمی اینجا می

ای که حاصل شده، آیا جرم و نتیجه واقعاً معلول رفتار است که در عامل خارج وجود دارد و نتیجه

 یا نه؟ نظریات مختلفی وجود دارد. 
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 12جلسه 

 رابطه علیت یا سببیت

در رابطه علیت یا سببیت بحث از این است که عنصر مادی و نتیجه مجرمانه داشتیم. فعل یا ترك 

 گوییم که شکل وشود که به آن نتیجه مجرمانه میای میو منتهی به نتیجه شودفعلی انجام می

ای که انجام شده شود. بحث این است که گاهی اوقات رفتار مجرمانهشمایل جرم در آن دیده می

 شود که باید ببینیم رابطه علیت بینرفتارمرمانه وای تردید ایجاد میای که حال شده به گونهونتیجه

زند ولی فوت می« ب»رمانه هست یا مربوط به علت دیگری است. مثالالف با چاقوبه نتیگه مج

یا آقای میرد. آکند و نزدیک به یکسال در بیمارسان است. بعد از کی سال در اثر بیماری کزاز مینمی

لیل دتواند ناشی از خود فرد باشد و یا به الف قاتل است یا بیماری کزاز )که این عفونت و بیماری می

 سهل انگاری پرستاران(؟

بنابراین در تشخیص رابطه علیت یعنی آن رفتاری که منتهی بهنتیجه مجرمانه شده، اید دقت داشته 

شود که رابطه علیت چیست یا علت وقوع مجرمانه نر پاسخ داده می 2باشیم. در همین رابطه از 

 چیست:

 مباشرت: نتیجه رابطه علیت  رفتار مجرمانه 

 حقوقی:  از منظر

o 1- هنظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط ضروری نتیج 

o 2- نظریه مستقیم یا متصل به نتیجه  

o 0- نظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط پویا و ترك نتیجه  

o 4- وقوع نتیجه شرط )علت( مؤثر در 

 از منظر فقهی: 

o 1- مسئولیت نظریه اشتراك در 

o نظریه سبب مقدم در وجود 
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o در وجود )مثل شرط متصل در نتیجه( نظریه سبب موخر 

o 4- نظریه سبب اقوی از مباشر 

 .وقوع نتیجه بیان شود عاملشود که براساس نظریات چهارگانه سعی می

کنیم آقای الف یک سگ دارد که سگش قالده ندارد، یک بچه به طرف سگ مثال دیگر: فرض می

د. اتوبوس برای اینکه به سگ دوکند و سگ به وسط خیابان و جلوی اتوبوس میسنگ پرت می

کند. در بیمارستان آمپول زند و او را زخمی میکند و به یک انسان مینخورد مسیرش را کج می

فرد  شود و کپسول اتاقرود. پرستار یک اشتباهی مرتکب میزنند و او به کما میبه فرد می اشتباهی

 میرد. در این زنجیره عوامل: شود و فرد میمنفجر می

 ،حب سگ بدون قالده هستصا (1

 کودك که به سن مسئولیت نرسیده اما پدر و مادری دارد که مسئولند (2

 اگر خسارتی اتفاق بیفتد پدر و مادر مسئول خسارت وارده هستند. (0

 س،راننده اتوبو (4

شود که رابطه میان قتلی که نهایتاً ایجاد شده با کدام یک از پزشک و پرستار بحث می (0

 علل برقرار است؟

وجود داشته که معتقد بودند تزریق خون حرام است دختری « شهود یَهُوه»ای به نام نگلیس فرقهدر ا

مورد ضرب و جرح قرار گرفته و زخمی شده به حدی که باید به او خون تزریق شود  اما پدر و مادر 

قتل این میرد. آیا اینجا مسئول دهند و دختر میوی که از این فرقه هستند اجازه این کار را نمی

 کرد(؟شد دختر صد در صد نجات پیدا میدختر ضارب است؟ یا پدر و مادر )اگر خون تزریق می

 است. عامل متصل به نتیجه مقصر باشند مادراگر پدر و 

رد، گفتند اگر تعداد روز مشخصی بگذمی نظریهآن  براساسای بود که در قدیم در انگلیس یک نظریه

نی اگر مرگ بعد از یک سال و یک روز اتفاق بیفتد، آن که ضربه زده ی یک سال و یک روز یعقاعده

د و کردنمسئول است. آن زمان نظام حقوقی زیاد پیشرفت نکرده بود و یک قاعده شکلی وضع می
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کردند مسئول را مشخص کنند اینها گفته شد تا قواعد سببیت معین براساس آن قاعده سعی می

 شود.

ت را در جنایت ترسیم کند. البته مشکل مادر تشخیص رابطه علیت سببی کندمیسعی  011ماده 

مربوط به کل پهنه حقوق کیفری است. مثالً در حادثه پالسکو دنبال مسببین هستیم چون زنجیره 

علل زیاد است و مختلف، از آخرین که آتش نشان بود یا نه از اول یا دومین عامل و.. پس ممکن 

باشد و بخواهیم پاسخ دهیم. تعریفی که قانوگذار در مورد  تسبیب  است زنجیره عمل مختل و بسیار

بیان کرده در مورد جنایات است وگرنه در خیلی از موارد ممکن است بحث سببیت  012در ماده 

 تعزیری.پیش بیاید: جرایم عمومی، جرایم علیه تمامیت جسمانی و سایر جرایم 

 :526ماده 

تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فرام کند و خود  تسبیت در جنایت آن است که کسی سبب

ند شد مانمستقیمًا مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی

آن که چاهی بکندو کسی در آن بیفتد و آسیب بیند مثال چاه بیان شده در ماده مثالی فقهی و 

جرم شده اما غیر مستقیم زمینه جرم را فراهم بسیط است  در مورد تسبیب که مستقیم فرد مرتکب 

 کرده و مرتکب جنایت شده، البته در تسبیب عالوه بر علت باید به شرط هم توجه کنیم در واقع: 

 سبب + شرط = مقتضی موجود و مانع مفقود

یعنی همه شرایط الزم برای علت ارتکاب جرم کافی بوده و فرد مجرم است. شرط در مثال چاه: مثالً 

اه باریکی است که در آن چاه کنده شده و دور چاه یک طناب بسته شده یا سنگی گذاشته شده ر

خورد و در چاه افتاده و میمیرد. اید و حواسش به اطراف نیست، به طناب یا سنگ میمی« ب»اما 

 اینجا سنگ یا طناب شرط است.

اسی یزی است که علت اسکند، تعریف بسیطی است که سبیت چاین ماده که تسبیب را تعریف می

و مهم جنایت به آن ارتباط یابد ولی حضور مستقیم ندارد.  حتی در مثالی که سیگار در خیابان 

 ست.اریزد به سیگار برخورده و منفجر شود، بحث تسبیب مطرح بنزین می آنافتاده و ماشینی از 

ر عمدی هم ممکن است الزاماً اینجا عمدی نیست. جنایت عمدی یا غیر عمدی است در جنایت غی

 دخالت نداشتم.  مستقیمجنایت واقع شده وی من 
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زنم یا در مقررات ساخت و ساز و یا در زندگی امروزه کنم مستقیماً به طرف میمثالً من رانندگی می

من دور دیوار خانه برق بکشم بدون اینکه اطالع بدهم و عالئم هشدار دهنده بگذارم )که بحث تعزیر 

ق کردم این اتفافردی برقش بگیرد و کشته شود در اینجا اگر من برق کشی نمیآید( پیش می

شود یعنی جرایم غیر عمدی سبیت مطرح است اما میزان آن مشخص می درافتاد. بنابراین نمی

 شود. ای از سببیت مطرح میمیزان مسئولیت و درجه

ن ماده کند. البته ایو نتیجه برقرار میق.م.ا دقیقاً مبدأ بحث است رابطه بین فعل ارتکابی  492ماده 

جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به  است،مربوط به جنایت 

 رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود. 

 مانیز مستقیماین مباشرت است و شود کنم و فرد کشته مییک وقت شلیک می مثالً طبق ماده، 

کنم مثل مثال چاه، زمانی دیگر هم تسبیب مطرح است و هم تسبیب مطرح است و سبب ایجاد می

کنم شود بعداً در بیمارستان دستگاه او را دستکاری میکنم فرد زخمی میمباشرت، مثالً شلیک می

 تا بمیرد.

انی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، بسیار دقیق در بحث است: وجود فاصله زم 490ماده 

بیماری کشنده، که حسب مورد قصاص  عاملمانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال 

 ( این قانون در مورد علیه جرایم جاری است. 492یا دیه است. حکم این ماده و ماده )

 واقعستقمیًا توسط خود مرتکب تعریف مباشرت است: مباشرت آن است که جنایت م 494ماده 

 شود. 

 و...(: در مورد مثال دومی که زده شد )سگ که قاعده ندارد 02ماده 

متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصر او، 

شود، ضامن است. حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن خسارت وارده که باید دیه داده 

 ولی اگر از احتمال خود حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست. 

ی شود. )عدم توانای: نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آنرا ندارد، تقصیر محسوب می1تبصره 

 در حفظ حیوان تقصیری مفروض است(.
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طرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص : نگهداری هر وسیله یا شیء خ2تبصره 

 است. این ماده  1قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره 

در ایران، اگر یک پراید در موقعیت برخورد به ی پورشه قرار بگیرد و از طرفی دیگر دو نفر یک خانم 

ای شود که هم وجود دارد. وضعیت به گونه آنهابرخورد به  احتمال؟؟ دو نفر در حال رفتن باشد که 

تومان  0پراید باید با به دو متر و یا به پورشه بزند. چه باید کند؟ اگر به پورشه بزند بیمه فقط 

نفر بزند جمعاً چهارصد  2رسد تا خسارت پورشه را بدهد ولی اگر به آن دهد و فرد به نابودی میمی

 دهد. از طنزهای حقوق انسان مدار ما همین موضوع است. دیه را بیمه میشود و این میلیون می

 نظریات:

نظریه اول در تعینی علت اصلی وقوع رفتار مجرمانهف نظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط  -1

خواهیم بگوییم با نتیجه ارتباط دارد، اگر فعل ضروری نتیجه است. یعنی آن فعلی که می

این نظریه، شرط ضروری است. یعنی آنقدر ضرورت دارد که فعل نباشد نتیجه هم نیست. 

ای شود. در مثال صاحب سنگ و قالده براساس این نظریه بچهنباشد نتیجه حاصل نمی

انداخت و تحریک صورت که سنگ انداخت مسئول است. یعنی اگر از اول بچه سنگ نمی

مرد. اشتیم و نهایتاً فرد نمیکرد، مصدوم ندآمد، راننده چپ  نمیگرفت سگ وسط نمینمی

شد، علت یا سبی که اگر نبود، آثار و مصیبت به بیان عامیانه اونی که اگر نبود اینطور نمی

 ها را نداشت.

ای نیست چون عوامل دیگر غیر از علت اول مؤثر هستند و انتقاد وارد این است که نظر عادالنه

 ای نیست.رند. بنابراین ایراد وارد است که نظر عادالنهتأثیشود گفت در مثال پزشک، پرستار و.. بیمی

نظریه دوم، نظریه مستقیم یا متصل به نتیجه است. همیشه علت یا سببی مسئول وقوع  -2

نتیجه مجرمانه یا حادثه است که متصل به نتیجه حاصل باشد. یا مستقیماً بین آن نتیجه 

ی پرستار که کپسول آتش گرفت. در خطا و عامل رابطه برقراب باد. در قبال سگ و قالده

مثال پدر و مادری که اجازه تزریق خون ندادند، پدر علت مرگ است. این نظریه هم 

شود همیشه این نیست که علت متصل به نتیجه موجب وقوع ایراداتی دارد  و گفته می

ه ب الف ب ایم، مثالًرا نادیده گرفته عواملشود. اگر تنها این عامل را در نظر بگیریم دیگر 

زند و ب در بیمارستان در اثر عفونت بیمارستانی بمیرد. اینجا درست نیست سهل چاقو می
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انگاری پرستار را در عمومی شدن فرد و مرگ وی در نظر بگیریم، اگر الف به ب چاقو 

 گرفت. زد این اتفاق کاًل صورت نمینمی

ه نظریه سوم است. شرط پوا و نظریه رفتار مجرمانه به عنوان عامل پویا و متحرك نتیج -0

دانیم که متحرك و پویا است و اسباب آن علتی را مؤثر می عاملمتحرك یعنی در سلسله 

نه ایستا. در مثال سگ و قالده، راننده اتوبوس که حرکت دارد و پویا ست و به آن فرد زده 

بیماری . ی داردقلببیماری مسئول است و کسانی دیگر برخورد با فرد نداشتند یا مثالً الف 

فرد مرگ بدهد. این قلبی وی شرطی است. یعنی علتی است که در لحظه ممکن است به 

زند و شود و آن فرد مشتی به سینه الف میشود و دعوایش میآقا با فردی مواجه می

 میمیرد.

 حاال بیماری قلبی عامل مرگ فرد است یا مشت که تنها تحریک ایجاد کرده است؟ -4

فوت کرده اما مشت فرد تحریک ایجاد کرده و شرط مرگ خود بوده. در این یماری بفرد به خاطر 

کنیم و حتی در نتیجه موضوع باز قضاوت عادالنه نخواهد بود. چون گاهی در شرط نتیجه شک می

ازد. سکه ناشی از ترك فعل بوده، پیدا کردن شرط کار مشکلی نیست و قضاوت ما را ناعادالنه می

اًل گیرم. مثل اصلی است ایستا و ثابت است اما شرط تحرك را مسئول در نظر میترك فعل که عام

کند اید ترك میدر مسیر قطار از مشهد به تهران، سوزنبان ده دقیقه کارش را به خیال اینه قطار نمی

اید و چون سوزنبان مسیر عبور ماشین ها از ریل را نبسته توقف رخ قطار می فاصلهاما در همین 

و مسئول است یا سوزنبان که علت  عاملهد. اینجا راننده قطار که شرط متحرك و پویاست دمی

 را ایجاد کرده و وظیفه خود را انجام نداده است؟ سوزن بان که شرط ایستاست مقصر است.  اصلی

از میان همه شروط آنچه که دنبالش هستیم و پریفته است، شرط مؤثر در وقوع نتیجه  -0

 است.

ای خاص است که آقای و کارشناسان نه باید به عنوان علت مؤثر باشد. علت مؤثر واژهرفتار مجرما

 کند.دلیل مؤثر که از همه تأثیر بیشتری دارد را بیان می

 است. انگاری در نگهداری سگ علت مؤثردر مثال سگ و قالده، سهل
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ن ضربه چاقو ضربه اصلی و یافت چوشد بچه نجات میدر مورد پدر و مادر، اگر واقعاً خون تزریق می

و  212فعلی )مواد  41اساسی نبود. ظاهرًا رویه قضایی و مجموعه قوانینی که قانون مجازات سابق 

 نتیجه حاصله است. وقوع  عاملدهند که علت مؤثر یا شرط مؤثر در واقع ( بوده نشان می211

 :293ماده 

تکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ار

چنانچه جنایت واقع شده، مسئول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر عمدی و 

شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می

و نسبت به قطع  سبب آن دست وی قطع گردد و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی

 دست و یا فوت شبه عمدی است. 

د. خواهد اثر بیشتر را ببینکند؟ چون دنبال علت مؤثر است و میچرا قانونگذار در اینجا تفکیک می

آنجا که اثر بیشتر دارد نه عمدی و آنجا که کمتر عمدی است. علت مؤثر یا شرط مؤثر در وقوع 

ای داشت ، قانونگذار ماده1014ست. در قانون مجازات عمومی نتیجه در اینجا مد نظر قانوگذار بوده ا

 111ضروری. ماده که در آن ماده اختالف بود که آیا شرط مؤثر مالك قانونگذار بوده است یا شرط 

گفت: هر کسی عمداً به دیگری ضرب و جرحی وارد آورد که منتهی اینگونه می 1014ق.م عمومی 

از  باشد به حبس یا اعمال شاقهکه مرتکب قصد کشتن را داشته به فوت منجی علیه گردد بدون این

سال محکوم خواهد شد. مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده باشد قتاله نباشد و اگر  11تا  0

 آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است. 

ار شده و میمیرد. در کزاز دچبیماری کرده و بعد ب در اثر ضربه و زخم  واردمثالً الف به ب ضربه 

محکوم کرد چون  111توان به جرم موضوع ماده این مورد رأی دادگاه این بوده که ضارب را نمی

تدالل که ما هیچ مرگ ناشی از ضرب و جرح نبوده نای از کزاز بوده اما دیوان عالی کشور با این اس

ی را رأی دادگاه بدویم، دلیلی نداریم علیت یا سببیت را محدود ه علیت یا سببیت مستقیم کن

 است. کند همان ضربه پذیرد چون این نظر دیوان عالی علت مؤثر را بیان مینمی

 :شرط ضروری و شرط مؤثر
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شرط ضروری در واقع ضرورت است و ضرورت دارد و کزاز می گیرد و کیفی ببندیم، علت مؤثر در 

است که ؟؟ هر نظریه حقوقی  ضروری، علت جامع تری است. یک علت بشرط جامع تری شرطمقابل 

را در نظر بگیریم باید بر عدالتی مواجه هستیم ؟؟ شرط مؤثر را در نظر بگیریم یا این عدالت کمتری 

 کند. ؟؟ و بنای عقالنی هم بر این است که کودك عمومی عقده شرط مؤثر را علت مؤثرتری بیان می

شده مالك علت )شرط( مؤثر در وقوع ها و موارد گفته پس معتقدیم در حل حاضر براساس مثال

 نتیجه مجرمانه است.

شود که در رابطه علیت چه چیز محمد دوم از منظر فقهی است. در بحث فقهی، چند نظر بیان می

واند ترا مؤثر بدانیم. به نقل از امام در جلد دوم تحریر الوسیله گفته شده که بحث کندن چاه می

 ستقیممگری و خوردن توسط فرد، علت است. با آنکه رابطه غیر سبب باشد یا ریختن سم در غذای دی

ر تلف مبتنی ب عاملدارد اما علت است و مؤثر )از منظر تسبیب( از منظر فقهی سبب امری است که 

شد. و یا سبب امری است که از موهش عدم معلول الزم آن است و اگر نبود جنایت حاصل نمی

شود اما از وجود آن حتمًا وجود معلول دیده خارجی ایجاد نمیشود. اگر سبب نباشد معلول یا پمی

شود. شرط امری است که تأثر سبب متوقف بر ؟؟؟ آن است یعنی چاه را کندیم بعد طناب الزم نمی

جنایت متوقف بر عملکرد شرط است، طناب باشد تا  عاملهم گذاشتیم، اثر کردن سبب به عنوان 

اه باعث مرگ فرد شد. در ماده قانونی اجتماع سبب و شرط گفته فرد در چاه بیفتد و عمیق بودن چ

اند وقتی سبب + شرط شد = مقتضی و وقتی سبب و شرط شد و فقها این اجتماع را مقتضی نامیده

گویند و حضور او است و مابی نبود )؟؟ موجود، مانع مفقود و به این ترتیب نتیجه موجود شعبه می

 مجرمانه حاصل شده.

 مجرمانه است.ال چاه، کندن چاه سبب است و طناب شرط و افتادن مرد در چاه نتیجه پس در مث

یا چند خسارت داشتیم، همه  2گوییم اگر در نظریه اول که اشتراك در مسئولیت است می (1

ب هم در خسارت مسئویلت دارند. به واسطه اشتراك اسباب نتیجه مجرمانه حاصل شده 

 به نسبت ؟؟ این اشتراك تساوی نیست.و نتیجه معطوف به چند سبب است 

نظریه سببیت مقدم در وجود یعنی سبب و علتی که مقدم بر سایرین است عامل وقوع  (2

کنیم که آن عاملی که سریعتر وجود داشته نتیجه است. یعنی از نظر زمانی بررسی می

 عامل وقوع نتیجه است. و عواملی که بعداً هستند دخالتی ندارند. 
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خر در وجود مثل همان نظریه شرط متصل به نتیجه است. یعنی اگر این نظریه سبب مؤ (0

 سببی که موجب موجودیت یا وقوع نتیجه مجرمانه شده.

 کنیم هر کس از ظنی سبب اقوی از مباشر )سبب قوی تر از مباشر( یعنی نگاه مینظریه (4

ت از حد اسخود شد یار من سببی که میزان تأثیرش در ظهور و بروز نتیجه مجرمانه بیش 

هایی هستن که سبب اقوی از مباشر است در گوینند سببتا آنجایی که گاهی اوقات می

این سبب، در تطبیق با نظریات حقوقی همان شرط )علت( مؤثر است در مثال دختر زخمی 

اند خون تزریق که مبار دارد )همان کسی که چاقو زده( و پدر و مادری دارد که تنه گفته

 سبب است و سبب اقوی از مباشر است.نکن. این کار 

 شروع به جرم

آقای الف اسلحه خریده تا ب را  مثالًشروع به جرم کجاست؟ آیا شروع به جرم قابل مجازات است؟ 

گوید میخواهم ب را بکشم یعنی قصد می حتیکند تا ب را بکشد و بکشد و اسلحه را آماده می

ای فهم قصد مجرمانه وی و خرید اسلحه و حتی لحظه کند، آیا الف را به علتمجرمانه را بیان می

رسد کشد اما پلیس میگذارد تا به منزل ب برود و حتی وقتی اسلحه را میکه اسلحه را در جیب می

توانیم در مراحل اگر اندیشه مجرمان تا تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم و نهایتاً جرم( آیا می

یر وی کنیم؟ یا در گذشته که فرد خمیر در درگاه صندوق وقوع عنصر مادی جرم خود را دستگ

توان فرد را در این مرحله دستیگر کرد میگذشت و بعد برای ساخت کید به کلید ساز مراجعه میمی

 کرد؟

میالدی تصور اینکه شروع جرم قال مجازات  10گردد که در قرن این بحث به بحث شروع جرم بر می

از اولین کسانی که این نظر را مطرح کردند، دانشمندان دیوان ایتالیایی است یا خیر، مطرح شد. یکی 

تن گوید ما باید کسی که با داشمیکند و و یکی از آنها آلبرت دوگانیدنو بود که این نظر را مطرح می

تمامی اعمال و گفتند ما  11زند مجازاته کنیم. در قرن قصد مجرمانه، ارتکاب جرم را رقم می

شود افتد بسته به شدت جرم باید مجازات کنیم. نمیکه در فرآیند ارتکاب جرم اتفاق میرفتارهایی 

و واندوکشوف اعالم کردند در از بعضی از افعال عبور کرد. و نهایتًا دو نفر از محققان به نامهای ؟؟ 

 توانیم لحاظ کنیم: مرحله را می 0فرایند ارتکاب جرم 

 شروع به جرم (1
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 ل نتیجهی نزیک به اصومرحله (2

 مرحله بسیار نزدیک به اصول نتیجه  (0

اند و به مقدمات چندان نپرداختند( فرد یکه تفنگ )این دانشمندان به خود جرم بسیار پرداخته

 توان فرد را وقتی که تفنگشکاری خریده تا به مناطق حفاظت شده برود و حیوان شکر کند آیا می

 دانیم(خریده دستیگر کرد؟ )چون قصدش را می

خواهد اشیاء باستانی را در حریم توان به قصد اینکه میا فردی که دستگاه فلزیاب خریده را میی

 ممنوعه پیدا کند و بفروشد، دستگیر کرد؟ )به جرم کاوش غیر مجاز( 

گردد که شروع جرم و بعد جرم تام این مسائل به اندیشه مجرمانه و تهدید مقدمات و وسایل باز می

ر نظر بگیریم تا فرد مجرم باشد؟ در مورد مستند آخر که جرم تام است حرفی داریم. جای آنرا د

نیست اما در مرحله شروع به اجرای عملیات طرفی یا شروع به اجرای عمل مجرمانه یا شروع به 

اجرای عنصر مادی و در مرحله دوم اختالف نظر ایراد شده است برای اینکه اختالف را پاسخ دهیم 

 گیرد؟ یرد، فلسفه و مبنای جرم انگاری شروع به جرم چیست و کجا را در بر میگنظریه شکل می 0

 (Objective)( نظریه عینی 1

گوییم ا میاند بنابراین اینجکنیم ببینیم کجا افعال مادی اجرایی تر و نزدیک به نتیجه شدهما نگاه می

رود و ده و فرد برای کشتن میافتد. در مثال خرید اسلحه برای قتل، اسلحه خریده شجرم اتفاق می

اسلحه را بکشد و بخواهد شلیک کند، نظریه عینی است طبق نظریه عینی از لحاظ این نظریه آنجا 

خواهد شلیک کند شروع به جرم است، شروع به جرم قتل یا کسی که زبان خریده و پایش را که می

است. آنجا که استفاده شده یعنی باالی  گذارد از نردبان باال رود، استفاده از وسیله شروع به جرممی

تر آنجا که از خانه بیرون آمده و مالی را برداشته و از نردبان بودن شروع به جرم است و یا دقیق

جایی که گاوصندوق بوده بیرون آمده شروع به جرم است چون گفته شد در نظریه عینی آن ؟؟؟ که 

 از نتیجه عینیت یافته شروع جرم است. 

این است که ما به دهه خطرناکی عمل دقت کنیم. پس ممکن  Subjectionه ذهنی یا ( نظری2

ود های محدرود دستگیر شود. در نظریه ؟؟؟ بسیاری از آزادیاست آن لحظه که فرد از نردبان باال می

توانیم مجرم شویم ما را شود. یعنی هر جا که قانونگذار فکر کرد که عمل ما خطرناك است و میمی
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آوریم. در تهیه مقدمات آنکه اسلحه خریده و گیر کند. در نظریه ؟؟ مقدمات جرم را عقب میدست

 شروع به جرم کرده قاتل است مجرم آنکه نردبان خریده جرم شروع به سرقت است.

گوید بستگی به شرایط عمل مجرمانه، عنصر مادی، عمل مجرمانه، بستگی به ( نظریه بینابین می0

ه کنیم. به عبارت دیگر بستگی برا نظریه عینی و جایی را نظریه ذهنی تعیین مینحوه وقوع، جایی 

 پذیریم یا نظریه عینی.درجه خطرناك بودن عمل نظریه ؟؟ را می

گیریم. یعنی همان جایی که فرد مشغول به تارك اسلحه در کشتار جمعی، نظریه ؟؟؟ را در نظر می

تر مثل کالهبرداری سرقت، خیانت در امانت رایم سبکو وسایل الزم است باید دستگیر شود. در ج

توانیم گیریم. آنجایی که عملیات اجرایی آنقدر عینیت یافته که نمیو جعل نظریه عینی ار در نظر می

 انگار کنیم. یعنی مراحلی طی شده به اینجا رسیده. 

مات و وسایل را آماده حاال شروع به جرمی که گفته شد کدام است؟ فرد اندیشه مجرمانه دارد، مقد

کرده و شروع به اجرای عنصر مادی کرده الف، اسلحه خریده و جایی هم کمین کرده و دست به 

رسید یک شرط اینجا وجود دارد که معمواًل انصراف ماشه برده ت به ب شلیک کند اما پلیس می

رود ه ماشه هم میارادی و غیر ارادی هم باشد و مهم است یعنی گاهی فرد تا همین مرحله است ب

شود. اگر اعمالی که تا اینجا انجام داده هم جرم بوده مثل حمل سالح غیر مجاز و اما پشیمان می

پشیمان شده اما پلیس او را با سالحش دستگیر کند، جرم تنعزیری است. آنجا که انصراف غیر ارادی 

است، به صورت ارادی کاماًل  گوییم شروع به جرمشود و میشود. اینجا عملیات اجرایی قطع میمی

رسد و افتد اما ناگهان به صورت غیر ارادی پلیس میدهد و عنصر مادی جرم اتفاق میانجام می

شود. زمانی هم اصطالح شروع به جرم در مقابل اصطالح عقیم قرار دارد یا جرم عملیات قطع می

شود. مرحله مادی شدن یا یمحال. جرم عقیم جرمی است که یک مرحله از شروع به جرم جلوتر م

گیرد، رود. الف اسلحه تهیه کرد، اسلحه را نشانه میعینی شدن شروع جرم چند مرحله جلو می

 خورد.خورد به یک کبوتر میکند اما به ب نمیرود و شلیک میدست به ماشه می

نکه یجه بدون ایبدون اینکه اراده فرد دخالت داشته باشد عنصر مادی انجام شه به طور کامل ولی نت

؟ ماند راگوییم چون نتیجه عقیم میشود و این جرم عقم است. عقیم میخود فرد بخواهد انجام نمی

 چون خارج از اراده فرد است. 
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د. شوها اتصالی کرده و بمب منفجر نمیگذارد اما سیمکند و در کالس ما میالف( بمبی تهیه می

هم عمل کند و به ما آسیبی نزند ؟؟؟ عقیم است. جرم این نحوه عملکرد بمب نقص است اما اگر 

محال جرمی است که ممکن است فرد اندیشه مجرمانه و مقدمات را داشته باشد اما به مرحله جرم 

رسد. در جرم عالی عقیم، شروع به جرم اندیشه و مقدمات اجرایی هم هست، اختالف در تام نمی

م کنحله جرم نام نرسد. مثالً در جرم محال من قصد میشود به مرمرحله اجرائیات است که باعث می

کنم، پول در جیبش جیب شخصی که از صرافی بیرون آمده بزنم اما وقتی دست در جیبش می

 نیست.

کند و به ب که در حالت خوابیده در اتاقش گیرد ب را بکشد و در جایی کمین میالف تصمیم می

رم های الف جب مرده بوده از قبل و بنابراین شلیک شود کهکند اما بعد شخص میهست شلیک می

خواسته قتل مرتکب شود و قتل گرفتن جان دیگری عالمانه و آگاهانه است محال است چون فرد می

شود جنایت بر مرده است و آن هم منطور و در اینجا قتل رخ نداده. تنها جرمی که الف مرتکب می

 ی است که مشخص کنند فرد قبالً مده بوده و این تشخیصبه تشخیص نیروی انتظامی و پزشکی قانون

 سختی است.

، تفاوت زیادی در برخورد با تعیین شروع جرم وجود دارد. 92و قانون مجازات  11بین قانون مجازات 

گویند قانونگذار ، امتیازهای خاصی داشت که می1002قبل از انقالب، قانون مجازات عمومی سال 

 بازگشته است. 02 به قانون 92در قانون 

در مواد مربوط به تعیین شروع جرم، با یک مشکل اساسی مواجه شدیم و  10در قانون مجازات 

 مشکل این بود که مشخص نبود مجازات شروع جرم دقیقًا چیست.

جرم است که مجازات صریح و روشنی برای آن مشخص  11ق.م.ا  41در شروع به جرم در ماده 

برای بعضی جرایم مجازات شخص و ثابت بوده و برای بعضی از اجرام، حداقل نشده بود. در این قانون 

 مجازات جرم تام در نظر گرفته شده بود.

به طور کلی و یکجا به شروع جرم پاسخ  124، قانونگذار مشکل را حل کرد. در ماده 92در قانون 

بود. یعنی  02ون مجازات داد و مجازاته جرم را برای همیشه روشن کرد و این نوعی بازگشتی به قان

در موضوع شروع به جرم و مواد آن مشخص و صریح بود، بعد از انقالب قانون  02قانون مجازات 
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به قانون قبل بازگشتند و این مشکل را حل  92آنرا مبهم ساختند و در ماده  11و  12، 11مجازات 

 کرد. 

مجرمانه است بر خالف سیر شکل  گاهی اوقات قانونگذار بعضی ار موارد خواهان مجازات اندیشه

گیری شروع به جرم که از اندیشه مجرمانه و تهدید مقدمات و شروع به اجرا و نهایتاً جرم تام در 

شود، این شروع به جرم است ولی قانونگذار مرحله شروع به اجرا یا اجرای عنصر مادی کار متوقف می

خواهد مجازات کند. پس در ابتدای کار رفتاری بعضی اوقات برخالف این رویه اندیشه مجرمانه را می

کند. تهدید به قتل صرفاً بیان اندیشه مجرمانه است مثاًل الف مثل تهدید به قتل را جرم انگاری می

دهد که این کارها و رفتارها خواهم تو را بکشم و یا الف کارها و رفتارهایی انجام میگوید میبه ب می

 صد قتل ب را دارد.داللت بر این دارد که الف ق

تهدید به قتل جرم مطلق است یعنی صرفاً الفاظ و کلماتی برای تهدید به کار ببرد و آنها را عملی 

 کند. آیا بیان کی اندیشه مجرمانه باید مجازات شود؟نکند، کفایت می

ما اگیری عنصر مادی در وقوع نتیجه گفتیم، خیر قاعدتًا براساس قواعد و اصولی که در مورد شکل

کند. هرگاه کسی دیگری را به هر نحو ق. تعزیرات قانونگذار این را جرم انگاری می 129در ماده 

تهدید به قتل یا ضررهای نفس یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، 

 عی را نموده یا ننمودهاعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترك س

 ( ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 14باشد به مجازات شالق تا )

توان مثال زد که قانوگذار گویا در مقام مجازات اندیشه مجرمانه یا در مورد دیگری که در اینجا می

ق. تعزیرات به  111ر ماده مقام مجازات افعال مقدماتی برای ارتکاب یک جرم بوده، جرم تبانی، د

تبانی اشاره شده: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع یا تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخل یا 

خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آنرا راهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان 

انی یعنی همفکری و همراهی برای صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. )تب

 _ارتکاب جرم

حتی اگر افرادی وسایل ارتکاب جرم را فراهم کنند، این تهیه کردن وسایل ارتاب جرم در مقام جرم 

 دهد که قانونگذارتام فرار گرفته البته برای جرایم خاصی است: جرایم علیه امنیت این نشان می
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قدماتی مثل تهیه مقدمات را مورد جرم انگاری قرار دهد ها اندیشه مجرمانه یا مراحل مبعضی وقت

 و بعد مجازات کند. 

تهدید به قتل را قانونگذار یک جرم مستقل در نظر گرفته و یک عنصر مادی مستقل هم دارد. درست 

است که اظهار و گفتن کشتن فرد یک تهدید است اما خود یک مرحله از جرم ؟؟؟ است که با هر 

ای صورت بگیرد تهدید است یک مرحله از و جرم تام قتل و هر دلیلی و هر انگیزهوسیله و هر شکلی 

شود تهدید به قتل. اینجا به مفهوم جرم به زبان آوردن کی اندیشه مجرمانه در ارتباط با قتل می

رسیم که جرم تبانی و جرم تهدید به قتل جرم  مانع هستند یعنی قانونگذار برای اینکه مانع هم می

 رحله بیان اندیشه یا تهیه وسایل ارتکاب جرم مانع از رسیدن به مرحله ارتکاب جرم شود. در م

شروع به جرم در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص است که آیا شروع به جرم اینها مجازات دارد؟ 

، «التعزیر لکل محرم»گوییم یک نظریه وجود دارد که این جرایم با توجه به نظریه تعزیر که می

جا که شود تا آنابراین عمل مستوجب قصاص یعنی ضرب و جرح تجزیه قتل نفس یا قطع عضو میبن

توانند موجب تعزیر باشند. این تحلیل کلی است منجر به قتل نفس یا قطع عضو نشد و آن عمل می

بعد به  111اما به صورت جزئی در قانون باید مجازاتهای آن آمده باشد که در قانون تعزیرات از ماده 

آمده در مورد خود ضرب و جرح مجازات تعزیری وارد به اضافه دیه ضرباتی که وارد شده است. در 

االرض، قتلف سرقت در صورتی که قابل تعذیر باشند، تعذیر مورد جرایم جوی مثل محاربه، افساد فی

ن در قانون این مسئله را حل کرده چو 92شوند. این بیان کلی مسئله است قانونگذار در قانون می

گفتند: التعزیر عایراة الحاکم قاضی این افعال را در وعده و ای میشد عدهاین تحلیل که ارائه می 11

به خوبی مسئله مجازات شروع  11تواند تعزیر کند. قانون قصاص تا آنجا که جرم تام شکل نگرفته می

رد و مشکل را حل کرد. در تغیری ک 122و در ماده  92داد ولی در قانون به جرم را پوشش نمی

مورد الف: در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک 

تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار در واقع قانونگذار کلی گفته و در مورد جزئیات و به تفکیک 

مر، تعزیر، زنا، قذف، این جرایم حرف نزده به جز بند پ که اسم شالق حدی را آورده مثل شر خ

شالق های حدی را جدا کرده ولی بعضی از حدود هستند که طبق بند اول مستوجب اعدام هستند 

االرض، ساب البنی، زنای محسنه، این موارد که مجازاتشان، اعدام است مثل محاربه، افساد فی

ل حدی باشد مثل مثا تواندشروعشان طبق بند الف است، جزیی که مجازاتشان سلب حیات است می

 تواند قصا باشند مثل قتل هایی که گفته شد می



79 
 

داریم و همچنین  122که حاال بحثی اینجا مطرح می شود مبنی بر اینکه ما یک بند الف در ماده 

 110است ولی در ماده  4شروع به جرم مجازاتش حبس تعزیری درجه  122که در ماده  110ماده 

ع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به هر گاه کسی شرو:» تعزیرات 

 «سال حبس تعزیری محکوم می شود. 0ماه تا  1

 سال حبس. 0ماه تا  1در مورد شروع به جرم اینگونه گفته شده یعنی از 

 حاال مالك کدام است؟ ) قانون تعزیرات هنوز نسخ نشده است (

سالب حیات را  122قتل عمد است ولی ماده  110ه ماده اینجا چند نظر مطرح است یکی اینک

 میگوید.

دقیقاً میزان مجازات شروع را مطرح نمیکرد به همین علت  41و در ماده  11قبالً در قانون مجازات 

همه سردرگم بودند که میزان مشخص مجازات شروع به جرم چیست؟ بنابراین سراغ قانون تعزیرات 

ی برمیخوردند. که هر کدام به نوعی این مجازات را تعیین کرده بودند می رفتند که به مواد مختلف

 قانون تعزیرات. 041مثالً ماده 

 رژیم میرسیم. 2ولی مجموعه قوانین شروع به مجازات که بررسی شود به 

رژیم اول اعمال حداقل مجازات اصلی بود برای شروع به جرم. برای بعضی جرائم گفته می شد شروع 

تعزیرات : مجازات شروع به  042جازاتش می شود حداقل مجازات جرم تام مثل ماده به آن جرم م

 جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

رژیم دوم تعیین مجازات های ثابت بود یعنی قانونگذار به صورت ثابت مجازات شروع به جرم را 

مورد آدم ربایی: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس در  121تعیین میکرد، مثالً ماده 

 است.

حل شد. اآلن  92مصادیق این دو رژیم چند مورد دیگر هم هست اما این بالتکلیفی با قانون مجازات 

 122صفر تا صد جرائم و هر نوع جرمی از قبیل تعزیری، حدی، مستوجب قصاص و... در بندها ماده 

 شود شروعش را تعیین کرد. می گنجد و به راحتی می
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نکته آخر در مورد شروع به جرم، مقایسه آن با جرم عقیم و جرم محال است. در جرم محال  گفته 

شد منتهی الوصول است و جرم عقیم جرمی است که عنصر مادی کامل انجام شده و تنها نتیجه 

 توقف شده.حاصل نشده و شروع به جرم جرمی است که عملیات اجرایی عنصر مادی آن م

: هرکس قصد ارتکاب به جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل 122ماده 

 خارجی از اراده او قصدش معلق بماند ...

همین عبارت وجود داشت. قانونگذار در سال  1002قصدش معلق بماند یعنی چی؟ در قانون سابق 

د می توان« قصدش معلق بماند»تقصیر این بود که رجعت داشت و در آنجا منظور از  02به قانون  92

جرم عقیم را هم دربربگیرد. قصدش معلق بماند جمله ای عام است که هم می تواند شامل متوقف 

شدن عملیات اجرایی )شروع به جرم( و هم شامل به نتیجه رسیدن عملیات اجرایی شود یعنی یک 

ه ای حاصل نمی وشد که نوعی معلق بماندن مرحله بعد که عملیات اجرایی انجام شده ولی نتیج

قصد است و حالت سوم جرم محال است که قصدش معلق بماند اینجا هم مصداق دارد. مثاًل الف 

قصد مجرمانه دارد و هدفش کشتن ب است و شلیک که میکند تیر در لوله تفنگ گیر میکند این 

ات محال محال مطلق است یعنی الف محال نسبی است، به واسطه ایراد و ضعف در وسیله. گاهی اوق

شلیک میکند و به ب برخورد هم میکند اما مشخص میشود که قبالً ب مرده بوده. این مطلق است 

 چون به هیچوجه خصوصیات یک انسان زنده را ندارد که با شلیک الف مردن را قتل قلمداد کنیم.

ر را نشان میدهد و نسبت به سابق اآلن در تبصره یک عبارتی آمده که مقداری جهت گیری قانونگذا

گویی تاسیس جدید اتفاق افتاده: هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن 

به جهات مادیکه مرتکب از آنها بی اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم 

 شروع به جرم است.

« یرممکنغ»به دیگری برای قتل عمد باشد. این تبصره با عبارت مثال این تبصره می تواند شلیک 

تعبیر به جرم محال شده است. تا قبل از عبارت غیرممکن جرم عقیم برداشت می شود عده ای می 

گویند عبارت غیرممکن قرینه ای است که نشان میدهد نظر قانونگذار این بوده که موارد و مصادیق 

ین ترتیب آن را در حکم شروع به جرم قرار دهد. عده ای دیگر قبول جرم محال را پوشش دهد و به ا

ندارند و میگویند عبارت غیرممکن لزومی به توضیح و مانور ندارد، همین که عنصر مادی انجام شده 

و ارتباط مستقیم با جرم دارد ولی رفتار به نتیجه نرسیده بس است. در این باره که این تبصره چیزی 
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جرم می گوید تردیدی در آن نیست چون رفتار ارتکابی و ارتباط مستقیم با جرم  پیش از شروع به

را می گوید که رفتاری به نتیجه منتهی نشده آن هم به دالیلی که فرد مرتکب آگاهی نداشته.  حاال 

فرض کنیم که مصداق جرم محال و جرم عقیم را پوشش دهد و این مشکلی ندارد و قانونگذار دایره 

فعالی که کمی فراتر از شروع به جرم هستند )عملیات اجرائی انجام شده( را توسعه داده. با مجازات ا

این تعبیر هم میتوان در نظر گرفت. بیشتر تمایل به این است که ما این را جرم محال در نظر بگیریم 

 و در مقام شروع به جرم.

قط مقدمه جرم است و ارتباط که ف یو اقدامات اتیعمل ایمجرد قصد ارتکاب جرم و : 120ماده 

 باشد. یقابل مجازات نم ثیح نیو از ا ستیبا وقوع جرم ندارد، شروع به جرم ن میمستق

در مباحث نظری گفته شد که صرف قصد ارتکاب جرم مورد نظر قانونگذار نیست و قابل مجازات 

 نیست البته نقیض آن هم گفته شد در چند مورد تبانی و تهدید.

و به اراده خود آن را ترك کند به اتهام شروع به آن  دینما یشروع به جرم یاه کسهرگ: 124ماده 

که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن  یشود لکن اگر همان مقدار رفتار ینم بیجرم، تعق

 شود. یمحکوم م

م اینجا از مفهوم مخالف ماده معلوم می شود که قطع شدن عملیات اجرائی که به آن شروع به جر

می گوییم باید به صورت غیرارادی باشد. اگر فرد به صورت ارادی یا به اراده خودش آن را ترك کرد 

شروع به جرم برای آن افعال و رفتار نیست و فرد متهم نمی شود اما تا آنجا که عمل را انجام داده، 

داشتیم فرد  تصور می شود که آن اعمال انجام داده شده جرم است. اگر در قانون همچین موردی

قانون تعزیرات به  101مجازات می شود. مثالً در مورد زنا که گفته می شود اعمالی که در ماده 

عنوان رابطه نامشروع گفته شده، اعمالی که قبل از خود رابطه نامشروع یا زنا هست را جرم انگاری 

ظر گرفت که یکسری کارها در ن 124و مجازات کرده اند. شاید بتوان این را مثالی برای اعمال ماده 

با اراده خود فرد انجام شده ولی بعد با اراده خود پشیمان شده و دیگر جرم نیست ولی اگر تا آنجایی 

 که انجام داده طبق ماده خاصی جرم بود جرم محسوب می شود.

مثال دیگر: الف برای قتل ب اسلحه خریده ولی موقع شلیک کردن بچه ب را میبیند و از اینکار 

شیمان می شود و برمیگردد ولی پلیس اورا میگیرد و معلوم می شود که حمل سالح غیرمجاز بوده پ

و جرم است. دقیقاً اینجا این عمل عنوان مستقل خود را دارد ولی به عنوان شروع به قتل مجازات 
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 ندارد به عنوان حمل سالح غیرمجاز مجازات دارد. یعنی در قانون این عمل تحت عنوان مستقلی

است و مجازات دارد. مثل شروع به عمل معاونت یا فعل معاونت در جرم و معاونت در شروع به جرم، 

 آیا قابل مجازاتند ؟

 121شروع به فعل معاونت در جرم ماده  -1

 معاونت در شروع به جرم -2

 : مجازات در معاونت121ماده 

 : عنصر مادی معاونت121ماده 

 : عنصر مادی شروع122ماده 

مورد دوم )معاونت در شروع به جرم( قابل مجازات است یا خیر؟ به استناد قانون مجازات ( در مورد 2

مورد ب افعال معاونت در شروع به جرم را ذکر کرده طبق بند الف ترغیب، تهدید،  121در ماده 

تطمیع، تحریک و... در مورد کسی انجام شود که می خواهد شروع به جرم بکند. الف قصد دارد ب 

د ج معاونت در شروع به جرم الف می کند، الف قصد مجرمانه دارد و وسایل جرم را تهیه می را بکش

کند و میخواهد شروع به اجرا بکند که ج میگوید اسلحه را روی دوش من بگذار )یعنی کمک میکند، 

معاونت(. در همین حال پلیس می رسد. الف در حالت شروع به جرم دستگیر می شود و ج معاون 

 وع به جرم است. معاونت ج می تواند به شکل دادن فشنگ و پر کردن اسلحه هم باشد.در شر

 معاون در شروع به جرم مجازات می شود. 121و  122بر اساس ماده 

در می  122مثالً اگر فردی معاونت در شروع به قتل کرده، مجازات شروع به قتل را از بند الف ماده 

معین میکنیم. حاال جرائم  121ت معاونت را در بند الف ماده و مشخص می کنیم بعد مجازا  آوریم

باشد ولی این میران مجازات شروع کننده و بعد میزان مجازات معاون در ماده  ممکن است مختلف

 معین میکنیم. 122

است. عنصر مادی معاونت در ماده  121( شروع به فعل معاونت در جرم: معاونت در جرم ماده 1

خود مجازات ها است. بحث در شروع به فعل معاونت در جرم یعنی کسی  121ده است و در ما 121

می خواهد معاونت در جرم کند، شروع به آن عمل معاونت میکند، مثاًل شروع به ترغیب، تهدید، 
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تهیه وسایل و به یکباره در این مرحله پلیس میفهمد و او را دستگیر میکند یعنی مرحله شروع در 

اگر عمل شروع به معاونت احراز شد و ما به ازاء آن مجازات در پی  121و  121ه معاونت. طبق ماد

 .122داشت، پس شروع به جرم مجازات دارد، پس قابل مجازات است طبق ماده 

و جهل حکمی: جهل به قانون یعنی عدم اطالع از قانون، آیا در مسئولیت کیفری مؤثر  211ماده 

ولیت نیست چون فرض گرفته شده که همه افراد جامعه مطلع است؟ خیر، جهل به قانون رافع مسئ

در بحث در مورد جرائم مستوجب حد است:  211از قانون هستن منتهی استثناء هم دارد. در ماده 

 تیمسؤول طیمسؤول است که عالوه بر داشتن علم، قصد و شرا یجرائم موجب حد، مرتکب در صورت

 آگاه باشد. زین یرفتار ارتکاب یبه حرمت شرع یفریک

یعنی جهل حکمی، این استثناء است نسبت به کل بحث جهل حکمی وگرنه به طور کلی اطالع همه 

از احکام و قوانین کیفری مفروض است ولی در مورد جرائم موجب حد به عنوان یک استثناء قاضی 

مسئله  اینباید مشخص شود برایش که آیا فرد حرمت شرعی رفتار ارتکابی را ترك کرده یا خیر که 

عالوه براینکه برای بزرگ ساالن قابل بحث است به طور مشخص در مورد افراد دارای سن مسئولیت 

هم چنین  91سال بحث می شود. ماده  11تا  10و  11تا  9کیفری شرعی تا زیر سن قانونی یعنی 

سال تمام  10سال تمام قمری برای دختر و  9مضمونی دارد که فرد از نظر قانون بالغ است یعنی 

تبصره  91قمری برای پسر گذشته و سن بلوغ کیفری دارد پس مسئولیت کیفری دارد ولی در ماده 

سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن  11تا  10سال یا  11تا  9دارد که چنانچه آن جوانی بین 

یت لرا درك نکند تبرئه می شود یعنی باعث رفع مسئولیت کیفری فردی می شود که سن مسئو

سال را ندارد. در این ماده قانونگذار خواسته  11کیفری شرعی را دارد ولی سن کیفری عرفی یعنی 

سال تمام مسئولیت کیفری را دارد  11معاهده بین المللی حقوق کودك را اجرا کند که افراد دارای 

 مام میالدی.سال ت 11سال تمام قمری و مسیحیان  11سال تمام شمسی، عربها  11حاال ما میگوییم 

فرد باید آگاه باشد ولی وجه عرفی را هم میتوان در  211در مورد تمام جرائم حدی مربوط به ماده 

نظر گرفت که مثاًل فردی خارجی به ایران آمده و علیه حکومت اقدام کند )محاربه( و بعد مدعی 

ن و همه میدانند چوشود که نمیدانسته این کار جرم بوده، نادرست است و این نادرستی عرفی است 

ارتکاب جرم در سطح وسیع است. مثل افساد فی االرض. شکی نیست که فرد طبق قانون باید آگاه 

از حرام بودن بقی، افساد فی االرض و محاربه باشد ولی از نظر قاضی هم باید قراین و شواهدی باشد 
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پیدا کند که معلوم شود  تا به آنها توجه کند. در مورد خارجی قاضی ممکن است قراین و شواهدی

واقعاً آن فرد خارجی آگاه نبوده که چه میکرده، مثل همان شرب خمر که نوعاً این ماده اجازه داده 

تشکیک کنیم همانطور که در مورد افراد کشور خودمان که ادعای ناآگاهی در بعضی موارد می کنند 

ًا اطالع داشته یا خیر. در ماده شک میکنیم. در مورد خارجی هم بررسی می شود تا ببینیم واقع

 ( برای تمام حدود است.211درست است که بگوییم این ماده )

این نکته که فرد اصل حکم را نمیدانسته از نظر آیین دادرسی نکته مهمی است. ممکن است بازپرس 

 در جریان پرونده باشد که بازپرس پرونده تشکیل می دهد و در جلب به دادرسی گفته می شود که

فرد مجرم است و یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، در مرحله تحقیقات یا در مرحله دادگاه که قاضی 

بررسی کرده و باید تصمیم گیری کند. قاضی بررسی میکند و متوجه می شود فرد کاًل بی اطالع 

رباره د 91است و برایش محرز می شود که فرد بی اطالع است. ) در مورد کودکان و نوجوانان ماده 

معلق شده( . اگر قاضی در مرحله قطعی باشد باید منع تعقیب بزند چون دلیل  211موضوع ماده 

ندارد و به دلیل اصلی نرسیده، قاعدتاً در این مرحله که دادگاه است تبرئه میکند. در مرحله دادگاه، 

 قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، حکم تبرئه یا حکم مجرمیت داریم.

 ولیت کیفریعلل عدم مسئ

در قانون مجازات سابق تحت عنوان عوامل عدم مسئولیت کیفری ذیل باب چهارم عنوانی داشت به 

و موارد و مصادیقی می آورد  92شروع می شد تا آخر ماده  49نام حدود مسئولیت جزایی. از ماده 

این عنوان  92ت که عده ای از آنها شدند عوامل رافع و قسمتی دیگر عوامل موجهه. در قانون مجازا

 کمی تغییر کرد و در فصل دوم تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری. 

علل و عوامل موجهه یعنی علل و عواملی که بر اساس قانون رفتار ارتکابی را توجیه میکند که بعضی 

ها به آن علل تبرئه کننده هم گفته اند. از این عنوان علل موجهه عده ای به آنان به خاطر رفتاری 

ه طبق قانون دیگری توجیه شده و قابل مجازات نیست علل تبرئه کننده گفته اند. در کنار اینها، ک

 دسته ای از علل و عوامل هستند که به آنها علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری میگویند.

علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری به این معنا است که رفتار مجرمانه تمام و کمال انجام شده و 

مسئولیت کیفری هم شکل گرفته اما به واسطه یکسری علل و اسباب شخصی مسئولیت رفتار 

مجرمانه دفع می شود و میگوییم فرد مسئول نیست. دسته اول علل و عوامل عینی و بیرونی اند 
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مثالً وقتی از اضطرار، امر آمر قانونی و دفاع مشروع صحبت می شود یکسری علل و عواملی هستند 

ازاء و شکل بیرونی دارند. حالت خاص و رفتاری است که عارض می شود بر عمل ارتکابی  که ما به

با ذکر قانون و با مجوز قانون و عمل توجیه می شود. مثاًل الف مرتکب قتل شده و بعد قاضی که 

بررسی میکند متوجه می شود طی یک نزاع الف با ب درگیر شده چون ب به هر دلیلی به الف حمله 

و در شرایط نسبتاً برابر و با وجود یکسری شروط دیگر که قانونگذار گفته، الف ب را کشته.  ور شده

یعنی طبق قانون حمله ب باید قریب الوقوع باشد، خطرناك و علیه الف باشد و الف برای رفع حمله 

از  هب را بکشد. این قتل نیست. عامل موجهه ای که رفتار الف را توجیه میکند دفاع مشروع است ک

خودش و یا حتی از دیگری دفاع کرده. این عامل بیرون است اما گاهی رفتاری انجام می شود که 

خروجی آن رفتار ناشی از یکسری عکس العمل های درونی فرد است، ناشی از نوعی شکل گیری 

اراده و قصد فرد در انجام آن عمل است یعنی از درون به بیرون علت وقوع جرم شکل گرفته ولی 

سال  10سال یا زیر  9اقص مثل صغر سن. فردی مرتکب قتل شده و بعد مشخص می شود فرد زیر ن

است و صغیر می باشد و یا مرتکب مرتکب جرم شده و قتل صورت گرفته اما مشخص میشود در 

حالت مستی ناشی از مصرف الکل بوده، این مستی حالت روانی است که قصد فرد را متأثر کرده و 

جرمانه به گونه ای است که در مستی هوش و حواس و اراده کافی برای ارتکاب جرم خروجی فعل م

نداشته می تواند تبرئه شود. ) به شرطی که خود را از قصد و برای جرم مست نکرده باشد( . البته 

این مانع مجازات به دلیل مستی نیست ولی اگر مست باشد و به خاطر قتل عمد خود را مست نکرده 

رد از مجازات قتل صورت گرفته ممکن است تبرئه شود. حاال اینکه جزو قتل عمد است یا باشد و ف

نه، جواب منفی است و قابل بحث است. در مورد این مسئله که وقتی می گوییم قتل خطائی و قتل 

شبه عمد کسی که در حالت مستی آنرا انجام داده واقعاً می توان گفت خطای محض بوده یا شبه 

عمد در فعل دارد ولی فعل در نتیجه ندارد؟ این مورد بحث است چون کسی که مست  فعل؟ یعنی

است عمد در فعل را هم ندارد حاال اگر گفتیم نه عمد در فعل دارد و نه عمد در نتیجه می توان 

گفت مجازات قتل خطای محض برای او به کار ببریم ؟ یعنی مثالً یک دیه + حبس تعزیری + 

 بیان می شود. 2اینها محل بحث است و در عوامل رافع جزای  مجازات شرب خمر ؟

--- 
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در مورد علل و عوامل رافع و عوامل مواجهه کننده تشابه در این است فرد مجازات نمی شود یعنی 

موضوع اکراه را می گوید و عبارت مجازات نمی گردد گفته  101عمال مجازات اتفاق نمی افتد. ماده 

 می شود.

شود که طبق قانون جرم محسوب  یتحمل مرتکب رفتار رقابلیبر اثر اکراه غ یهرگاه کس: 101ماده 

 یاکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم م ر،یگردد. در جرائم موجب تعز یشود مجازات نم یم

 شود. یشود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار م

رت قانون گذار در این ماده قابل مجازات نیست می باشد در در مورد اضطرار ، عبا 102یا در ماده 

 مورد کسی که به اضطرار دست به ارتکاب جرم می زند.

در مورد خواب وبی هوشی عبارت قانون گذار مجازات نمی گردد است در علل معذور  100در ماده 

تفاق نمی افتد صرف کننده یا موجهه و علل رافع هر دو نهایتا منتهی به این می شود که مجازات ا

نظر از این که یکی علتش رفع مسولیت ناشی از خصوصیات و شرایط درونی فرد است و دیگری علت 

رفع مسولیت عامل موجه است یعنی وصف جدیدی که قانون گذار در قانون نسبت به آن رفتار در 

 نظر گرفته.

این است که مجازات نمی  است ، عبارت قانون گذار 101نمونه دیگر بحث دفاع مشروع در ماده 

 شود.

در  یگرید ایتن خود  یآزاد ایدر مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال  یهرگاه فرد:  101ماده 

ه طبق شود ک یمراحل دفاع مرتکب رفتار تیالوقوع با رعا بیقر ای یخطر فعل ایبرابر هرگونه تجاوز 

 شود:  یزات نممجا ریز طیشود، درصورت اجتماع شرا یقانون جرم محسوب م

 خطر ضرورت داشته باشد.  ایتجاوز  عدف یبرا یرفتار ارتکاب -الف

 باشد.  ییخوف عقال ایدفاع مستند به قرائن معقول  -ب

 صورت نگرفته باشد.  یگریتجاوز خود فرد و دفاع د ایخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه  -پ
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مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر  ایباشد بدون فوت وقت عمالً ممکن ن یدولت یتوسل به قوا -ت

 مؤثر واقع نشود. 

 انکیاست که او از نزد زیجا یدر صورت یگریتن د یدفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزاد -1تبصره

 یقاضات ایناتوان از دفاع بوده  ایبرعهده دفاع کننده باشد  یدفاع از و تیمسؤول ایدفاع کننده بوده 

 باشد که امکان استمداد نداشته باشد.  یتیضعدر و ای دیکمک نما

 طیشرا تیآن محرز نباشد اثبات عدم رعا طیشرا تیرعا یهرگاه اصل دفاع محرز باشد ول -2 رهتبص

 دفاع برعهده مهاجم است. 

 هیکه د وانهیساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم د زین هیدر موارد دفاع مشروع د -0تبصره 

 شود. یرداخت مالمال پ تیاز ب

پس در همه عناوین یعنی چه در عوامل موحهه و چه عوامل رافع نتیجه تعثیر گذاری علل و عوامل 

این است که فرد مجازات نمی شود. اما تفاوت هایی وجود دارد. علل و عوامل رافع مسولیت یا علل 

الزم  اظ عناصرشخصی رفع مسولیت ، تنها رفع مسولیت می کنند یعنی اینکه به تعبیری از لح

ارتکاب جرم ، همه چیز وجود دارد و جرم واقع می شود منتهی مسولیت مرتفع می شود آن هم به 

علت دالیل شخصی مرتکب ولی سبب های عینی یا دالیل موجهه از رافع عمال رفع تقصیر می کندد 

منتفی  با آن فعلیعنی با یک ماده قانونی دیگر و وصف قانونی دیگر توصیف مجرمانه عمال در رابطه 

می شود. معموال مسولیت مدنی در عوامل رافع به حال خود باقیست ولی در عوامل موجهه نوعا جز 

 در یکی دو مورد مسولیت مدنی از بین می رود و دیگر وجود ندارد.

اشاره به شرایط الزم برای مسولیت کیفری  141در مبحث شرایط و موانع مسولیت کیفری و در ماده 

 ایطی که تحت عنوان قابلیت انتساب مسولیت گفته شده می باشد. و یا شر

 نیمحقق است که فرد ح یتنها زمان راتیدر حدود، قصاص و تعز یفریک تیمسؤول:  141ماده 

ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم 

 آمده است.« قصاص»

 ل روانی نداشته باشد و یا به تعبیر قانون سابقه جنون نداشته باشد.عاقل بودن : اختال
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سال  10سال قمری برای دختر و  9بالغ بودن : در قانون مجازات آمده سن بلوغ شرعی داشته باشد 

 تمام قمری برای پسر 

. فرد در مختار بودن : این ویژگی به اراده آزاد فرد بر میگردد. مختار یعنی از روی اختیار و اراده

 چارچوب اکراه و اجبار یعنی شرایطی که اراده و اختیار او متاثر شده باشد مرتکب جرم نشده باشد.

 اکراه غیر ملجا -2اکراه ملجا یا تام  -1اکراه دو نوع است : 

اکراه تام یعنی اکراهی که کال اراده فرد را مختل می کند مثل اینکه سیم بستند دور گردن فرد که 

را فشار دهند فرد خشک می شود. اینجا به او می گویند سند را امضا کند یا کلید را می اگر کلید 

 زنیم و یا به فرد می گویند به فالنی شلیک کن یا کلید را میزنیم.

درمورد صغار ، مجانین و در مورد کسانی که در هنگام ارتکاب عمل مجرمانه آزادی عمل و اختیار 

 نمی شود چون قصد محقق نمی شود.نداشتند عنوان مجرمانه محقق 

 است. یشخص ،یفریک تیمسؤول:  141ماده 

این ماده سیر تاریخی دارد. در یک زمانی مسولیت کیفری جمعی بوده یعنی مثال یک خانواده را 

مجازات می کردند به شکل شخصی نبوده که هر کسی مرتکب رقتار مجرمانه شده تنها خودش 

ای به این موضوع اختصاص دارد که شخصی بودن مجازات را بیان  مجازات شود و در قرآن هم آیه

می کند ) اصل شخصی بودن مجازات ( اگر چند نفر با هم مرتکب جرم شوند هر کس به اختضای 

مسولیت خودش مجازات می شود ولی نمی توانیم مسولیت کیفری پدر خانواده را به همسر و فرزندان 

مجازات ها نا خودآگاه و غیر مستقیم اصل مسولیت کیفری وی سرایت دهیم ولی در مواردی از 

شخصی و شخصی بودن مجازات را نقض میکند. پدری که به زندان می رود طبق اصل شخصی بودن 

تنها خودش مجازات می شود ولی به طور غیر مستقیم و نا خودآگاه به رسمیت شناختن مسولیت 

 امکانات زندگی آنها محدود می شود. کیفری پدر به زن و فرزند فرد سرایت می کند که

ثابت است که شخص به طور  یتنها در صورت یگریبه علت رفتار د یفریک تیمسؤول:  142ماده 

=  شود. ریمرتکب تقص ،یگرید یرفتار ارتکاب جهیدر رابطه با نت ایباشد  یگریمسؤول اعمال د یقانون

 مسولیت کیفری ناشی از فعل دیگری 

 در بلخ آهنگری **** به شوشتر زنند گردن مسگری مثال ماده :   کند 
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کسی رفتار مجرمانه انجام داده ولی دیگری را مجازات می کندد که دالیل و شرایطی هم دارد. زمانی 

می توانیم الف را به علت رفتار مجرمانه ب مجازات کنیم و مجرم کنیم که الف در مقابل عمل ب 

و مادر به عنوان عاقله مسولیت دارند. عاقله یعنی بستگان ذکور مثال کارفرما باشد یا آنجایی که پدر 

نسبی که در مقابل رفتار مجرمانه یک صغیر مسول هستند و باید خصارت و دیه عمل ارتکابی اورا 

 بدهند.

از این جهت مهم است که در نظام های حقوق کیفری اصل بر مسولیت کیفری اشخاص  140ماده 

وجودات زنده و ذی شعور مستقل االراده هستند یعنی انسان ها که حقیقی است. اشخاص حقیقی م

قابلیت انتساب دارند و شخص حقوقی نوعا مسولیت کیفری فرعی دارد. اشخاصی هستند که حقیقت 

 مستقل و ذی روح ندارند.

مسولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود و یعد به علت تاثیر  92تا قبل از قانون مجازات 

انون مجازات فرانسه که مسولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود ، پذیرفتیم ، دلیل هم از ق

دارد ، چون در زندگی امروزه کار و فعالیت نهاد ها و موسسات اقتصادی ، سیاسی و نظامی آنقدر 

 زیاد شده که نمی توانیم آن موسسه و چارچوب و تشکیالت آن را در ارتکاب جرم نادیده بگیریم.

 یتدر صور یاست و شخص حقوق یقیشخص حق تیاصل بر مسؤول یفریک تیدر مسؤول:  140ماده 

رتکب منافع آن م یدر راستا ایبه نام  یشخص حقوق یقانون ندهیاست که نما یفریک تیمسؤول یدارا

 .ستیمرتکب جرم ن یقیاشخاص حق تیمانع مسؤول یاشخاص حقوق یفریک تیشود. مسؤول یجرم

حقوقی وقتی مسولیت کیفری دارد که نماینده حقوقی مثت کارمند ، مدیر  یعنی شخصیت شخص

، رئیس هیئت مدیره در راستای منافع شرکت ) یعنی به اسم شرکت ( دست به ارتکاب جرم بزند 

ولی نه برای شخص خودشان. بنابراین به این طریق می توان گفت که اگر یک شرکت مرتکب جرم 

ی اشخاص حقیقی مثل همان کارمند خاطی نیست منتهی نحوه شود اینجا مانع مسولیت کیفر

مجازات و آیین دادرسی و محکومیت برای شخص حقیقی و شخص حقوقی حتما متفاوت است. اگر 

کالهبرداری در غالب شرکت ایکس اتفاق افتاد نمی توانیم مثل اشخاص حقیقی مجازات کنیم پس 

ند حبس می شود و مجازات جزای نقدی شرکت منحل می شود ولی شخص حقیقی کالهبرداری ک

به دنبال دارد در مورد معاونت اشخاص حقوقی در جرم ، مسولیت کیفری آنها را هم پذیرفتیم. ماده 
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هم در ارتباط با  22و ماده  21مجازات های مورد نظر برای اشخاص حقوقی را آورده و به ماده  21

 نیم.شخصیت حقوقی و مجازات های آن می توانیم مراجعه ک

قصد او در ارتکاب  دیعالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، با یدر تحقق جرائم عمد:  144ماده 

د است، قص جهیکه وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نت یرفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائم

 = در بحث از عنصر روانی گفته شد. محرز شود. دیبا زیعلم به وقوع آن ن ای جهینت

تقصیر عنصر اصلی روانی جرایم غیر عمد است و در اینجا از مسولبیت کیفری بحث  140ماده  در

می شود که به صورت پایه ای شرایط پیشینی گفته شده در ماده را دارد و برای احراز مسولیت 

 کیفری حتما باید قابلیت انتساب وجود داشته باشد برای اشخاص حقیقی.

 مل رافع مسولیت کیفری= عوا 141و  141و  141مواد 

 در موارد معذور کننده یا علل موجهه : اضطرار یکی از اولین موارد است.

اضطرار یا حالت ضرورت یعنی درماندگی و ناچاری فرد. فرد در شرایط درماندگی و ناچاری و در 

 .شرایطی که به بن بست خورده است دست به ارتکاب عملی می زند تا از شرایط بحرانی خارج شود

کاری که برای خروج از شرایط بحرانی و حالت ناچاری انجام می شود منجر به ارتکاب جرم می شود 

حالت اضطرار است. اضطرار و اجبار تا حدودی به هم نزدیک اند در هر دو باید اراده فرد مختل شود 

دیده را دز منتهی شیوه و شرایط هردئو متفاوت است. مثال فردی متهم به سرقت نان شده است ، نان

و خورده تا از گرسنگی نجات پیدا کند اینجا ممکن است از باب اضطرار سرقت به وجود آمده باشد 

و یا در مثالی دیگر پزشک برای نجات جان مادر جنین را سقط کند. کار پزشک از روی اضطرار 

 نجات جان مادر است.

تان فردی به علت سرما و بی پناهی ورود به محل های سکونت دیگران به هنگام اضطرار. آیا در زمس

در گوشه ای از خانه دیگری جای گرفته و خوابیده اضطرار محسوب می شود ؟ این ورود ، تصرف 

غیر ارگانیک است و یا ورود غیر مجاز و یا ورود به عنف نام دارد حاال جرم است که یا نه ؟ آیا فرد 

 دم و اگر وارد خانه نمی شدم میمردم ؟ می تواند دفاع اضطرار را پیش بکشد و بگوید مضطر بو

یک ضرب المثل قدیمی رومی هست که می گوید اضطرار قانون نمی شناسد. وقتی فردی در حالت 

 و شرایط اضطرار قرار می گیرد چاره ای جز اقدام این چنینی ندارد. 
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 کُمْ یْإِنَّمَا َحرَّمَ عَلَسوره بقره که می گوید :  110اضطرار از نظر مبانی اسالم هم وضع شده است در آیه 

َه غَفُورٌ إِنَّ اللَّ هِ یْبَاغٍ َوال عَاٍد فَال إِثَْم عَلَ رَ یْاللَِّه فََمْن اضُْطرَّ غَ رِ یْوَمَا ُأهِلَّ بِِه لِغَ رِ یوَالدَّمَ َولَحْمَ الْخِنزِ تَۀَ یْالْمَ

 مٌ یرَحِ

و روان(  یو خون )جار ردیودش بمکه بدون ذبح( خ ی)حالل گوشت وانیهمانا )اهلل متعال( حمعنی : 

اهلل بر او گرفته شود را  ری( که )زمان ذبحش( نام غیحالل گوشت وانیو گوشت خوك و هرآن )ح

که( نه  یحرامها بخورد و در حال نیحرام قرار داده است ، پس هر کس که مجبورگشت )که از ا

خورد( پس براو )در  یم ازین و بقدر ازیو نه هم از حد گذرکننده است )فقط بوقت ن ستبغاوتگرا

 تینها یآمرزنده و ب اریو قطعا اهلل )متعال( بس ستین ی( گناهیحاالت نیخوردن حرامها در چن

 . مهربان است

 این قاعده اضطرار است.

مبنای دوم فقهی قاعده اضطار حدیث رفع است : رفع القلم عن تسع ) یا ست ( طبق این حدیث 

 از آن برداشته شده مضطر علیه است.یکی از گروه هایی که مسولیت 

از لحاظ دلیل عقلی ریشه و مبنای عدم مسولیت کیفری یا مبنای توجیه حالت اضطرار منجر به 

 ارتکاب جرم چیست ؟ دو نظریه مطرح می شود : 

نظریه ذهنی : بر این اساس به قصد و اراده می پردازند و می گویند فرد مضطر اراده ندارد ، فرد  -1

راده اش زایل شده و از طرفی کسی که سوء نیت و قصد ارتکاب عمل ندارد و در واقع زایل مضطر ا

است. مثال آتشنشانی که با لگد در را می شکند و یا دیوار را ویران می کند تا برای نجات جان افردا 

 به خانه آتش گرفته برود همه اعمالش در حقوق جزا تخریب نام دارد ولی در اینجا جرم تخریب

نیست چون ضرورت است شرایط اختضا می کند که این کار را انجام دهد و ضرورت از روی اراده 

نیست بنابراین در نظریه ذهنی فردی که از روی اراده به این کار دست زده اراده آزاد ندارد و قصد 

 مجرمانه هم ندارد. 
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