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جلسه اول
سرفصلهای درس جزای عمومی 1
 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)
 انواع تفاسیر متون جزایی (اصل تفسیر مضیق)
 اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم
 اصل عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی
 عوامل موجهه جرم
علل و عوامل موجهه جرم تقریباً دربردارنده مطالب کلی حقوق جزای عمومی  1است .رضایت
بزهدیده ،دفاع مشروع و ...از مسائل مهم علل موجهه جرم است.
در کنار علل و عوامل موجهه جرم ،عوامل رافع مسئولیت کیفری داریم و هر  2تحت عنوان علل یا
عوامل مانع قرار میگیرد.
علل مانعِ عام ،آن علل و عواملی هستند که مانع جرم انگاشتن میشوند .از لحاظ فقهی قابل بحث
است و ذیل عنوان حدیث رفع یا اصل رافعیت قرار میگیرند.
◘ حقوق جزا چیست؟
حقوق کیفری ضمانت اجرای هر چیزی است .تمام حوزههای حقوقی نیازمند حقوق کیفری هستند.
از رأس حاکمیت تا مردم عادی تحت حاکمیت حقوق کیفری هستند .حقوق کیفری حقوق ارزشها
نیز میباشد ،چون افراد را مجبور به رعایت ارزشها میکند .یک حوزه حقوقی که نظام حفظ ارزشها
است .ارزشهایی مثل حجاب که امروزه مورد بحث است .بحث بدحجابی که در قانونمجازاتاسالمی
بخش تعزیرات پیشبینی شده و حرفوحدیث زیادی ایجاد کرده است .سئوال این است که آیا حقوق
کیفری ضامن تمام ارزش ها است؟ آیا هر جا که ارزشی نقض شد ،با حقوق کیفری به آن حمله
میکنیم و با راهحلهای سرکوبگر به حفظ آن ارزش میپردازیم؟
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عدهای معتقدند که ارزشها را مردم تعیین میکنند ،عدهای معتقدند خواص تعیین میکنند ،عدهای
قانون .ولی به واسطه عرف می توان ارزشهایی به قانون اضافه کرد .اگر حاکم ارزش تعیین کند پس
حاکم مولد ارزشها است.
در نظام فرانسه که دموکراسی داریم ،ارزشهای مردمی بسیار مهم است .نتیجه این است که نه
 %111مردم و نه  %111حاکم ،واضع قانون است .یکسری قوانین که جنبه ارزشی دارند حاکم رعایت
میکند .البته ما چیزی تحت عنوان فرهنگ هم داریم که بیش از  011نوع تعریف دارد .در تعریف
عادی فرهنگ مجموعهای از آداب و رسوم و شیوههای زندگی است که در طول زمان های
ال یک ارزش داریم
متمادی در جامعه شکل گرفته و یکی از منابع مهم مولد ارزشها است .مث ً
به نام جایگاه معنوی و مورد رعایت بزرگان و ائمه و ...خب ما جامعهای دینی هستیم و ممکن است
عدهای معتقد ب اشند که ممکن است ما به سوی سکوالریسم یا الئیک قدم برداریم ،پس بر مبنای
دین جرم انگاری می شود ،مثالً سابالنبی جرم است .قانون یک بخش از فرهنگ سیاسی ،یک
بخش از فرهنگ اجتماعی است و ...و بسته به اینکه جامعه آریستو ،جمهوری یا و ...باشد نقش حاکم
نیز متفاوت است .در فرانسه سئوال است که چرا حاکمیت نسلکشی ارامنه را جرم انگاری کرده
است ،این جرم انگاری موجب از بین رفتن آبروی فرانسه شده ،چون این قاعده وضع شده برخالف
ال آقای اوالن که پوشیدن برقع را جرمانگاری کرده است و دوباره طرفداران
آزادی بیان است ،یا مث ً
حقوق بشر معت رض شدند که فقط یک نوع پوشش است اما به علت ترس از تروریستها اینگونه
قاعده کیفریای وضع شده است ،در حالی که اصل حداقلی قانون جزا پیش بینی می کند ،تا آنجا
که می شود همه چیز را جرم انگاری نکنیم .پس گاهی حاکمی جرم انگاری میکند ،این میتواند
ارزش نباشد و نقض حقوق بشر باشد .حقوق جزا میآید که نظم عمومی و اجتماعی را حفظ کند و
حتی این نظم در اجتماع ،سیاست و فضای مجازی وجود دارد.
◘ تعریف جرم در معنای کلی :هر فعل یا ترك فعلی که قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده
باشد.
در یک طبقهبندی جرائم به دو دسته عمومی و سیاسی تقسیم میشوند.
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جرائم عمومی تمام جرائمی هستند که در قانون پیشبینی شده و ما با آنها سروکار داریم ،رکن
قانونی دارد و...
جرائم سیاسی جرائمی هستند که از نظام حقوقی رومیژرمنی به ما رسیده و آنجا خلق شده است.
مثالً روزنامهنگاری در راستای منافع و آگاهی مردم خبری را منتشر میکند اما بعد معلوم میشود
که در اثر بی احتیاطی مطلب اشتباه چاپ شده و موجب اعتراض و تحریک مردم شده است ،فرد را
تحت عنوان جرم سیاسی و محاربه مورد تعقیب قرار میدهند .اینجا میشود از او دفاع کرد که
هدفش آگاهی بوده است .اما جرائم علیه امنیت و تمامیت جسمانی جزو این جرائم سیاسی نیست!
◘ عناصر و ارکان تشکیلدهنده جرم
 .1رکن قانونی
 .2رکن مادی
 .0رکن روانی
رکن روانی :مجموعه عواملی که به ما خواهد گفت که یک جرم ،از روی علم و آگاهی است یا بدون
قصد ارتکاب .اگر بخواهیم فردی را به لحاظ کیفری مجرم قلمداد کنیم ،باید سوءنیت و رکن روانی
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
نکرده باشد ،در اینجا ما عدم سوءنیت و عدم قص د و عمد را میپذیریم .در غیر این صورت مستی و
مصرف مواد عمدی است.
◘ ارکان عنصر مادی جرم:
 -1رفتار مجرمانه (فعل یا ترک فعل)
 -2شرایط الزم
 -3نتیجه (مقید یا مطلق)
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رفتار داللت بر واقعیت فیزیکی دارد که شفافتر و روشنتر از عنوان فعل است .قانونگذار در ماده
 2قانون مجازات اسالمی به همین علت کلمه رفتار را انتخاب کرده است .کلی بحث در مورد همین
کلمه رفتار وجود دارد .مثالً «الف» به عنوان فعل مثبت صندلی را برداشته و به سر دیگری میکوبد.
این رفتار کامالً فیزیکی است .یک وقت دیگر کسی پشت دیگری قایم میشود و بعد او را میترساند
و موجب میشود که فرد سکته کند و بمیرد ،هیچ ارتباط فیزیکی وجود ندارد و هدف آن شوخی
بوده است ،طبیعت ًا بخشی از رفتار ،فیزیکی بوده اما آثارش فیزیکی نیست اما در عرف به فرد ترساننده
قاتل میگویند و به صورت تخصصیتر قاتل غیرعمدی است .این رفتار فیزیکی است که میتواند
منجر به ارتکاب جرم شود.
عنصر مادی ،گاهی به اعتبار جرائمی که حاکم بر نتیجه مجرمانه که مطلق است یا مقید ،میباشد.
یعنی جرائمی که از حیث نتیجه مجرمانه یا مطلق است و یا مقید.
جرم مطلق :انجام رفتار مجرمانه کفایت میکند ،مثل توهین
جرم مقید (به نتیجه) :انجام رفتار مجرمانه کفایت نمیکند و حتماً باید نتیجه حاصل شود ،مثل
قتل
گاهی در دعوا آقای «الف» به آقای «ب» توهین میکند ،اینجا باید گفت که آیا این جرم توهین
کردن ،مطلق است یا مقید؟ اجزای عنصر مادی الفاظ و عبارات توهین شده بود و همینها جرم
است .پس توهین کردن جرمی است مطلق.
در قتل آقای «ب» توسط آقای «الف» باید بین قصد آقای «الف» و فعل و نتیجه حاصله ،ارتباط
برقرار شود ،جرم قتل هنگامی حاصل میشود که گلوله به فرد خورده و کشته شود ،پس جرم قتل
مقید است ،مقید به نتیجه!
نتیجه جرم سومین رکن عنصر مادی جرم است .اولی رفتار مجرمانه (مثبت یا منفی) است .دومی
شرایط الزم برای احراز جرم است و سومی نتیجه مجرمانه.
جرم یا مقید (مقید به نتیجه) یا مطلق (بدون نیاز به نتیجه) است.
جلسه 2
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جرم و اصل قانونی بودن آن (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)
عنصر قانونی جرم با اصل قانونی بودن تفاوت دارد .در عنصر قانونی به عنوان یکی از عناصر
تشکیلدهنده جرم ،هم مجازات و هم جرم داریم .عنصر قانونی بودن جرم جزء و رکنی از جرم
است .در حالی که اصل قانونی بودن یک اصل عام و شمول است که بر تمام اصول جزایی حاکم
است .اصل قانونی بودن تنها در فرآیند تقنینی خالصه نمیشود ،بلکه اقسام دیگری هم دارد.
◘ اصل قانونی بودن جرم و مجازات
 .1اصل قانونی بودن تقنین
 .2اصل قانونی بودن قضایی
 .3اصل قانونی بودن اجرایی
به طور کلی نظام جزایی جزئی از اصل قانونی بودن است .تفاوت اصل با ماده و مقرره این است که
اصل چیزی است که قاعده و مقررات پایه و مبنائی است که از آن ماده و مقرره استخراج می شود.
پس وقتی ما اصول قانوناساسی را داریم ،تمام این اصول داللت بر نظام تقنینی ،قضایی و اجرایی
دارد .هر رفتاری که قرار است جرم باشد ،یا هر رفتاری که قرار است مستوجب مجازات باشد ،آن
مجازات یا میزان و ماهیت آن باید از دل قانون متولد شده باشد .اصل قانونی بودن حاکم بر اصل
تقنینی بودن مجازاتها است .مگر می شود که در مجلس قانونی وضع شود و بعد بگویند بر خالف
اصل قانونی بودن است؟ یا در هر سازمانی قانونی خالف بر قانون تصویب شود؟ بله ،نهادی ممکن
است قانونی وضع کند که تابع اصل قانونی بودن نباشد .مثالً اصل  111قانوناساسی که میگوید هر
حکمی ،هر متنی باید بر اساس قانون باشد ولی بعد اصل  111میگوید اگر در قانون حکم پیدا نشد
سراغ منابع معتبر فقهی برویم .یک عده با اصل  111مخالفند و میگویند که اصل  111و اصل
قانونی بودن را نقض میکند ،چون اصل قانونی بودن تنها قانون است نه فقه!
هرجا قانونگذار قاعده ای را طبق اصول و چارچوب وضع کرد (تقنین) قانون است .آن آیین نامهای
که توسط دولت وضع میشود ،ممکن است خالف قانون وضع شود ،پس ممکن است در فرایند
تقنین هم اصل قانونی بودن رعایت نشود.
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چرا اصل قانونی بودن؟ از لحاظ تاریخی ،حکّام میگفتند هر کس وارد محدوده پادشاهی شود
اعدام میشود ،خب این درست نیست و شاه همیشه طبق سلیقه خود عمل میکرد و از طرفی ما
قاعده قبح عقاب بالبیان هم داریم .اصل قانونی بودن جرم و مجازات با عقاید سزار بکاریا نیز
پیوند خورده است( .رساله جرائم و مجازاتها ،سلسلهای از انتقادها درباره نظام حقوق کیفری اروپایی)
این رساله باعث شد که در نظامهای کیفری اروپایی تحولی ایجاد شود .تا اواخر قرن  11تحت تاثیر
همین انتقادات و شرایط بود که در سال  11-01( 1111سال بعد از بکاریا) کد ناپلئون شکل گرفت
و در نهایت نظامهای حقوقی و قضایی اصالح شد و کد ناپلئون سنبلی از این تحوالت است.
اصل قانونی بودن آثاری مانند محدود کردن قدرت حکّام داشت .حکّام هم میبایستی بر اساس
قانون دستور بدهند! در فرآیند قضائی هم دست حکّام بسته شد ،قاضی سابقاً آزاد بود و هر حکمی
که دلش میخواست میداد ،قدرت بسیار زیادی هم داشت .وقتی این اصل بروز پیدا کرد قدرت
قضات هم محدود شد .اینجا بود که نص و متن قانون شکل گرفت .اما در گذشته از هر جا که
میخواستند حکم صادر میکردند .اصل قانونی بودن در تمام فرآیند قضاوت تاثیر دارد.
◘  5مرحله فرآیند قضاوت عبارتند از:
 .1کشف
 .2تحقیق
 .3تعقیب
 .4رسیدگی
 .5اجرا
تمام این مراحل باید تابع اصل قانونی بودن باشد.
قاضی در مراحل فرآیند قضائی که آغاز میکند ،مو به مو باید بر اساس قانون باشد .بنابراین قاضی
که متوجه وقوع جرم بشود ،نمیتواند به مظنون ارتکاب جرم حمله کند ،خانه اش را تصرف کند و...
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فرآیند قضائی از همان مرحله اول آغاز میگردد تا اجرای
مجازات.
7

پس تمام مباحثاتی که اکنون در جرم و مجازات داریم ،باید بر اساس اصل قانونی بودن باشند.
قانونآییندادرسیکیفری تابع اصل قانونی بودن است .تمام این قانون در فرآیند تقنین شکل گرفته
و در فرآیند قضائی توسط قاضی بکار گرفته میشود .اگر قاضی در فرآیند مداخله و قضاوت قانون
را فراموش کند یعنی ما اصل قانونی بودن را تحت نظر نداریم .حاال چه در مراحل اجرا که نیروی
پلیس و تشکیالت اداری دخالت کنند و چه پس از اتمام فرآیند قضائی و اجرای حکم همگی باید
طبق قانون باشد .زندانی را از زندان میخواهند برای بازجویی به دادگاه ببرند ،زندانی انسانی حساس
است چون اگر آسیب ببیند ادله جرم از بین می رود ،پس باید در مراحل بردن به دادگاه و برگرداندن
ال قانونی ندارد!
حفظ شود .حاال سئوالی ساده! چگونه زندانی را ببریم که آن حفظ شود؟ این مورد اص ً
یعنی در نظام قضائی در همین مرحله ساده هزینه تحمیل میکند .یعنی من به عنوان شاکی
خصوصی سربازی را با متهم سوار تاکسی میکنیم و به دادگاه میبریم و متهم یا شاکی باید هزینه
را پرداخت کند .این مسئله قانونی ندارد!
ال اعدام باید با طناب باشد .در ساعت مشخص ،حضور
و قانون نحوه اعدام محکومین به قصاص :مث ً
پزشکی قانونی ،معاینه جسد بعد از اعدام و. ...
سیاست جنایی ،تقنینی ،قضائی و اجرایی را دربرمیگیرد و به طور کلی مصون داشتن جامعه از
جرائم و پدیدههای مجرمانه .یک نظام صفر تا صدی است .در سیاست جنایی تنها به دنبال مجازات
نیستیم ،بلکه هدفمند است و پیشگیری و مجازات و اصالح و تربیت داریم.
سیاست کیفری تنها برای مجازات است ،قواعد و مقرراتی که تنها برای سرکوب و مقابله پیشبینی
شده است .سیاست کیفری مجموعه اقدامات و مقررات برای مجازات و سرکوبگری است.
اصل قانونی بودن یک اصل جنایی و پایه و اساس است که هیچکدام از بازیگران نظام حقوقی و نظام
کیفری نمیتوانند از این اصل فرار کنند  .قاضی اگر اصل قانونی بودن را زیر پا بگذارد ،سریع دادگاه
انتظامی قضات تشکیل میشود و مورد تعقیب قرار میگیرد .بسیاری از مشکالت که ایجاد میشود
از همین نادیده گرفتن و دور زدن قانون است.
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در مورد سد معبر کردن ،به طور کلی اجازه رفع سد معبر هست ،اما مأمورین شهرداری اجازه زد و
بند و درگیری و جمع کردن بساط فروشندگان را ندارند و حتم ًا باید حکم داشته باشند ،اجازه آسیب
زدن ندارند.
در کارواشی که شبانه به آن آسیب زدند ،چون به حکم قانونی نبود و فرد شهردار که جرمش معاونت
در ضربوجرح و ماده  191و  191قانون تعزیرات بود و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر پا
گذاشت و مانع استفاده از حق و حقوق و محیط کار آن کارواشیان شد به  1ماه حبس محکوم شد.
هرگونه تعدی و تجاوز به اصل قانونی بودن جرم است .وقتی که پرونده ای در فرآیند قضائی تشکیل
می شود در آخرین مرحله که قاضی پرونده را خوانده و بررسی کامل انجام شده ،قاضی باید قبل از
اینکه حکم دهد ،طبق قانون ،اخذ آخرین دفاع از متهم را انجام دهد .اگر قاضی متهم را حاضر
نکرد و آخرین دفاع را نگرفت مجرم است و با دادگاه عالی قضات سروکار دارد .در
قانونآییندادرسیکیفری این اخذ آخرین دفاع آمده است ،پس اگر اجرا نشود جرم است.
مبنای فقهی اصل قانونی بودن چیست؟ در آیات مختلف قرآن به این اصل اشاره شده و این
آیات بطور کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پوشش میدهند .خداوند به پیامبر دستور میدهد
که وظیفه تو ابالغ است؛ یعنی اگر پیامبر دستورات خداوند را ابالغ نکند ،بیان صورت نگرفته است.
بیان یعنی اطالع رسانی .خداوند به پیامبر میگوید ما تو را برای مردم فرستادهایم .یعنی یکسری
اصول هست که میبایستی به مردم منتقل شود .یکی از آیات میگوید حکم تنها مخصوص خداوند
است.
هرکدام از آیات مفهوم خاص خود را دارند اما در کل میگوید اگر مردم خواستند مورد سئوال در
مورد اعمالشان قرار بگیرند و بازخواست شوند ،باید از قبل اصولی به آنها بیان شده باشد که بعد
موردسئوال قرار بگیرند.
اصل قانونی بودن در قالب روایات و ادبیات دینی که سیره نبوی و پیامبران و امامان را مطرح کرده
نیز ظهور کرده است .اسم این قاعده یا اصل قانونی بودن ،قاعده قبح عقاب بالبیان است.
ما علیک اال البالغ المبین  :قاعده قبح عقاب بالبیان
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قاعده قبح عقاب بالبیان یک قاعده جزائی است .اصل با قاعده تفاوت دارد .اصل ( )basicاساس و
پایه ریزی در ساختمان است اما قاعده آن ستونها است .قاعده قبح عقاب بالبیان میگوید تحت
پیگرد و مجازات قرار دادن انسانها بدون ابالغ یا بیان قواعد حقوقی و جزایی ،امری است قبیح.
یعنی خیلی زشت است که ما قانون را وضع کنیم ولی آن را انتشار ندهیم .اگر دستوری مبنی بر امر
و نهی از طرف خداوند نیامده باشد و فرد کاری انجام دهد ،نمیتوان وی را متهم به جرم و مجرم
خواند .به مرور خداوند در قالب آیاتی به پیامبر شرابخواری و( ...حدود) را ابالغ میکند و بعد از این
مدت کسی که مرتکب شود گناهکار و مجرم است.
قاعده قبح عقاب بالبیان میگوید اگر قاعدهای وضع و ابالغ نشده ،اتهام و جرم تعیین کردن زشت و
قبیح است.
یک مجموعه اصول در قانون اساسی ما شکل گرفته مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا اصل
برائت .اصل برائت یعنی همه مبرا از ارتکاب جرم و انتصاب عمل مجرمانه هستند تا زمانی که خالف
آن ثابت شود .زیرشاخه و یا همارز اصل قانونی بودن جرم است.
اصل قانونی بودن ،معیارها و مالك هایی در قانوناساسی و قانونمجازاتاسالمی دارد:
اصل  32قانوناساسی :هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین
میکند .در صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتب ًا به متهم ابالغ و تفهیم
شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و
مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم گردد .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اصل  33قانوناساسی :هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است .اجبار
شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و
اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل  166قانوناساسی :احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر
اساس آن حکم صادر شده است.
اصل  161قانون اساسی :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد
و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند
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به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع
ورزد.
توضیحات اصل  166و  161قانوناساسی :یعنی خروجی مرحله قضایی ،آنجا که قاضی حکم را
صادر کرده است باید مستدل و مستند به قانون باشد .قاضی نباید بگوید چون رویای صادقه دیدم یا
فالنی بهم گفت ،این مجرم است و ...این درست نیست .حکم باید به مواد قانونی استناد شود نه به
شعر سعدی و مولوی! (هرچند شاعران ما جرم شناس هم هستند!!!)
اگر قانون مدونه نشد ،سراغ منابع فقهی میرویم .اینجا قانونگذار حیطه قانون را گسترش میدهد.
منابع معتبر اسالمی قابل احصاء است؟ شاید در نزد علما و ...باشد اما نزد بسیاری از افراد مبهم است.
مبنای درك فتوای معتبر چیست؟ فتوای کدام یک معتبر است؟ مالك منابع معتبر چیست؟
کتاب جواهر الکالم آیت اهلل جوادی
کتاب مسالک االفهام شیخ انصاری
کتاب تحریره الوسیله امام خمینی
البته بسیاری از این منابع موجب پراکندگی است.
جلسه 0
اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،ارتباط و تفاوت با عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم بخشی از پازل اصل قانونی بودن جرم و مجازات است .در همه شاخههای نظام
حقوقی و در حوزههای تقنینی ،قضایی ،و اجرایی اصل قانونی بودن باید حاکم باشد .عنصر قانونی
بخشی از عناصر جرم است ،یعنی برای شکل گیری یک جرم ،یک رکن قانونی دارد ،یک رکن یا
عنصر مادی و یک رکن روانی .اما نکته جالب این است که در حقوق کیفری عمومی  2111فرانسوی
که بعضی از نویسندگان فرانسوی معتقدند که رکن قانونی اصالً وجود و معنا ندارد ،این نظر جدیدی
است و استدالل میکنند که وقتی ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات داریم که به همراه شاخههایش
در همه جا حضور دارد و به تبع این اصل هر رفتاری معنا مییابد و تعریف شده و در قانون شکل
میگیرد ،بنابراین سخن گفتن از عنصر قانونی بیمعنا است .وقتی میگوییم یک رفتار جرم است ،از
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کجا میگوییم؟ به تبع وجود و حاکمیت اصل قانونی بودن جرم است .باید برای اینکه هر رفتاری را
جرم بدانیم یک قاعده و قانونی باشد ،اصل و پایه است و این مبنا همه جا است .پس ما چیز جدیدی
به نام رکن قانونی بودن خلق نمیکنیم .این در واقع یعنی رکن قانونی ،استقالل بالذات و جداگانه
ندارد .اصل قانونی بودن یعنی هر رفتاری مطابق قانون پیشبینی شده باشد .همه چیز در اصل قانونی
مطرح شده و چتر حاکم بر نظام کیفری قانونی است .در پرتو این اصل هنگامی که بر رفتاری،
قاعدهای مقرر میکنند و چارچوب و اسکلت جرم را معین میکنند ،این عنصر مادی است بعد از
اینکه چارچوب و اسکلت جرم یا عنصر مادی را از دل اصل قانونی استخراج کردیم ،این اسکلت با
چه حرکت میکند؟ عنصر روانی؛ مثل انسان که تا زمانی که درك و شعورش به راه نباشد مثل انسان
عاقل حرف نمیزند ،جرم هم تا زمانی که روح (عنصر روانی) در آن چارچوب (عنصر مادی) و قالبش
موجود نباشد ،وجود خارجی نمییابد .بنابراین در نظام فهم و تعدیل از عنصر روانی میگوییم :بله،
یک زمان از انسان خطایی سر میزند که نتیجه آن جرم است اما نمیخواست که این اتفاق بیفتد،
میشود جرم غیرعمدی .اما زمانی انسان از سر تصمیم و هدف و با برنامهریزی رفتاری از خود بروز
میدهد که روح آن رفتار از ذهن و روان او تغذیه کرده و خواسته و اراده فرد بوده ،میشود عنصر
روانی که به اعتبار اینها اصل قانونی بودن جرم و مجازات کافی است و نیازی به عنصر قانونی بودن
نیست.
ما معتقدیم که حتی اگر رکن قانونی یا عنصر قانونی یک امر تشریفاتی هم باشد ،پذیرش و اعتقاد
به آن نتایج مثبتی میتواند به بار بیاورد .وقتی که رکن قانونی را فرض بگیریم که باید وجود داشته
باشد ،مقداری به تجزیه و تحلیلهای ما در حوزه حقوق کیفری سامان میدهد .رکن قانونی را به
عنوان تیتر یک جرم میگیریم ،فرض میگیریم که ماده  010قانون تعزیرات گفته که سابالنبی
جرم است .وقتی درباره رکن قانونی بحث میکنیم بر اساس این چارچوب قانونی که ذیل اصل قانونی
بودن شکل گرفته ،تجزیه و تحلیل میکنیم و عنصر مادی و روانی را بیرون شیم .اما اگر چارچوب
نبود دنبال سرنخی بودیم تا ببینیم قانونگذار در کجا این جرم را بیان کرده است .نیاز به تابلویی
داریم و این تابلو رکن قانونی است و رکن قانونی منافاتی با اصل قانونی بودن ندارد .رکن قانونی در
ذیل حاکمیت و چتر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و موجودیت خود را از این اصل میگیرد
و غیرقابل انکار است .بنابراین وقتی قانونمجازاتاسالمی را میبینیم ،قانونگذار قاعده کلی بیان
ال از باب قانونی بودن جرم ،ماده  2را تعریف میکند.
میکند ،مث ً
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ماده  2قانونمجازاتاسالمی :هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون برای آن مجازات
تعیین شده است جرم محسوب می شود.
قانونگذار اینجا از کلمه رفتار استفاده کرده است .رفتار یعنی مجموعه حرکاتی که داللت بر امری
دارد .کلمه رفتار یعنی حالت و کاری که نیاز به یک حرکت یا حتی عدم حرکت دارد ،مثل فعل و
ترك فعل .اتفاقی که در قانون  92افتاد این بود که قانونگذار نسبت به قانون  11که آنجا ماده 2
داللت بر اصل قانونی بودن داشت ،کلمه رفتار را اضافه کرد و درواقع عبارت داللت بر اصل قانونی
ال در قانون « 11هر فعل یا ترکفعل» بجای «رفتار» به کار میرفت .اما
بودن را دقیقتر کرد .قب ً
کلمه رفتار داللت بر بخش فیزیکی عمل مجرمانه دارد و رفتار اعم از فعل و ترك فعل است .به
عبارتی الفاظ عینی و دقیقتر شدند ،یعنی ذهنیت مجازات نمیشود و بُعد مادی و عینی جرم با
کلمه رفتار معین میشود .این رفتار اگر در قانون برای آن مجازات معین شده باشد ،جرم است وگرنه
جرم نیست .تركفعل امری است که وجود ندارد ،زمانی که من باید از مکانی خارج شوم که قانونگذار
برای بودن در آنجا مجازات مطرح کرده و من خارج نمیشوم ،یعنی عمل رفتن را ترك میکنم ،ترك
فعل من ناقض قانون است و جرم محسوب میشود.
پس رفتارها دو دستهاند :کمیسیون و اومیسیون .کمیسیون یعنی فعل و اومیسیون یعنی
ترکفعل .مثالً نجات غریق مسئول نجات من از استخر است اما اگر من در حال خفه شدن باشم و
عالمانه و آگاهانه مرا نجات ندهد ،بحث جرم مطرح میشود ،به خصوص برای مواردی که بین فردی
که مأمور به امری است با آنکه بزهدیده واقع شده ،رابطه حقوقی و قانونی مطرح باشد ،مثل پرستار
که موظف به حفاظت از بچه است ،اگر آگاهانه به بچه غذا ندهد و بچه بمیرد ،چون رابطه حقوقی
به لحاظ قانونی (قراردادی) و یا عرفی بین پرستار و بچه حاکم بوده ،پرستار مسئول مرگ بچه است.
موارد تركفعل در قتل عمدی به راحتی پذیرفته نمیشد یعنی عنصر مادی قتل اگر ترکفعل بود
یک عده از فقها و حقوقدانان موافق و عدهای دیگر مخالف بودند که تارك فعل را مسئول امر در نظر
بگیریم .قانونگذار این امر تركفعل را در قانون جدید پذیرفت .البته علم و ادراك و توجه فرد را در
ترك فعل باید در نظر گرفت .در ماده  290قانونگذار مثال زده است.
ماده  295قانونمجازاتاسالمی :هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی
را که قانون برعهده او گذاشته است ،ترك کند و به سبب آن ،جنایتی واقع شود ،چنانچه توانایی
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انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ،شبه عمدی
یا خطای محض است .مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است ،کودك را
شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند.
گاهی قانون انجام فعل را به عهده فرد قرار داده ،مثل مأمور خطوط قطار (سوزنبان) .بعنوان مثال در
قطار تبریز-مشهد ،به علت خرابی دکمهای که باید زده میشد سوزنبان دکمه را نزد و آگاهانه ترك
فعل کرده بود و موجب تصادف در قطار و کشته شدن چند نفر شد .البته اثبات اینکه عمداً دکمه
زده شده یا نه بحث دیگری است اما اینجا رفتار مجرمانه او ترکفعل است.
در ماده  ،290بسته به شرایط ،قراین و امارات و حتی سوءنیت تركفعل مورد بررسی قرار میگیرد.
برمیگردیم به ماده  ،2در این ماده کلمه قانون بکار رفته در ماده تنها قانون به معنای قانونمجازات
ال قانون
را در برنمیگیرد ،بلکه هزاران قانون پراکنده هم داریم که در قانونمجازات نیامده است .مث ً
هوای پاك که جدید است و مصوب  91است .در قانون هوای پاك ،مجازات داریم .قانون جرائم
رایانهای ،قانون جرائم و مجازات نیروهای مسلح و ...همه اینها موجودند و منظور از قانون عالوه بر
این معنای عام به معنی قاعده یا مقررهای که از فرآیند نظام قانونگذاری عبور کرده و الزماالجرا شده
است .پس قانون تنها از مجلس عبور نکرده بلکه باید فرآیند نظام قانونگذاری را پشت سر گذاشته
باشد ،گاهی اوقات بعضی تصویبنامهها ،آییننامهها ،بعضی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
و ...ممکن است رفتاری را ممنوع کند و یا مجاز بداند .بعضی ها اعتراض دارند و قانون را تنها وقتی
قانون میدانند که به صورت تقنینی و از مجلس خارج شود که حرف درستی هم میباشد .حکم
حکومتی قانون نیست ولی به علت جایگاه والیت فقیه معنای عرفی قانون پیدا کرده است .یعنی در
عرف حقوقی ما میتواند بروز و ظهور خارجی داشته باشد اما خوب یا بد بودن آن بحث دیگری است.
حکم حکومتی در هر جا و در هر مسئله کاربرد ندارد ،چون دخالت فراقانونی است.
آیا با وجود ماده  2قانون  92و ماده  2قانون  ،11اگر بر اساس اصل  111کسی مدعی بود که می
توان بر اساس فقه و فتاوی معتبر عملی را جرم دانست ،این درست است یا خیر؟ این اصل را باید
در کنار اصل  111قانون اساسی ،ماده  2و  221قانون مجازات اسالمی کنار هم قرارداد تا به نتیجه
ای برسیم .اصل  111یک سر و گردن باالتر از ماده  2قانون مجازات اسالمی و حتی باالتر از اصل
 111است.
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اصل  166قانوناساسی :احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر
اساس آن حکم صادر شده است.
مستدل :استدالل در آن وجود داشته باشد حتی به صرف اینکه در دادن حکم یک ماده را کنار آن
قرار دهیم فایدهای ندارد و باید دارای دلیلی باشد.
مواد قانونی :قانون عبارت است از هر قاعدهای که رفتاری را مجاز یا غیرمجاز شمرده باشد و در
نظام قانونگذاری و در فرآیند تقنین به تصویب رسیده است.
مثالً تنها به استناد اصل حرمت خون مسلمان ،اصل قانونی بودن ،اصل برائت ،اصل منع مجازات
مضاعف و دیگر اصول حقوقی محض دیگر که در نظام حقوقی ما وجود دارند ،نمیتوان حکم صادر
کرد ،بلکه باید دلیل و ماده قانونی داشته باشیم .این اصول مکمل هستند.
توسعه اصل قانونی بودن جرم و مجازات هیچ جا به صالح ما نیست .اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ایجاب می کند که ما در عین محدوده اصل  111و  01محصور باشیم و گسترش ندهیم .یعنی قاضی
اگر با سکوت و ابهام مواجه شد باید حکم را بدهد حاال آیا سراغ منابع معتبر و فتاوی معتبر فقهی
برود و حکم را از دل آنها خارج کند؟! بالفاصله اصل  01قانوناساسی مطرح میشود.
اصل  36قانوناساسی :حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب
قانون باشد.
این اصل در قانون اساسی است ،اما در اصل  111هم فتاوی معتبر فقهی داریم که قانونی نیستند
اما ممکن است مبانی فقهی برخی از قوانین باشند .در مقابل این ایراد عده ای ماده 221
قانونمجازاتاسالمی را مطرح میکنند.
ماده  222قانونمجازاتاسالمی :در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل
 111قانونی اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می شود.
اثر ظاهری این ماده این است که در ظاهر ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات را نفی کرده است و از
اصل خروج کرده است ،اما مورد دیگر این است که تنها درباره حدود این ماده مطرح شده نه قصاص
و دیات و تعزیرات .اصل  111قانوناساسی برای تعزیرات ،دیات و ...سراغ منابع معتبر میرفت اما در
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این ماده اینگونه نیست و بهتر شد .اگر قرار باشد از اصل  111قانوناساسی خروج کنیم فقط تا
حدود از اصل خارج میشویم .ماده  221قانونمجازاتاسالمی یک منطق فقهی دارد .حدود منصوص
و نص  2حالت دارد :نص قرآنی یا روایی .روایی یعنی استنتاجات فقهی که علما استنباط کردهاند.
اینجا میتوانیم از این نص استفاده کنیم اما محدود به حدود میشود .زمانی که قانون  92را
مینوشتند یک عده هر چیزی مثل جادوگری و ارتداد را هم به قانون اضافه کردند و جزو جرائم
میشد ،اما خوشبختانه منتفی شد ،ولی مجوز تحت ماده  221یعنی درباره برخی از عناوین و جرائم
حدی میتوان از منابع معتبر استخراج کرد و متن حکم آنها را نوشت و بعد قاضی باید ارجاع دهد،
صادر شد .مثالً به استناد جواهرالکالم مرحوم آیت اهلل نجفی جلد  0صفحه  ،011یا مثالً به استناد
مسالک االفهام و. ...
قانون ضمن تعریف جرم مجازات هم تعیین میکند ،بالفاصله میبینیم که اصل  01قانوناساسی هم
به صراحت قانون را بیان میکند و نقطه عطفی است که بعضی حقوقدانان به آن مراجعه میکنند
که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست .اگر فرض کنیم که اصل  111اجازه مراجعه
به فتاوی را به صورت گسترده داده که البته فتاوی هم معین نیستند ،قبل از این اصل 01
قانوناساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در آن مطرح میسازد برای هر نوع مجازاتی این
اصل تخصیص زده و میگوید فقط قانون ،از این رو مرحوم دکتر کاتوزیان میفرماید که حداکثر
استفاده ای که از اصل  111میشود موارد استثنایی حقوقی (نه کیفری) است ،چون خطر آبرو و
حفظ جان و نفوس مسلمین در مسائل حقوقی نیست و کمتر است .حوزه حقوق کیفری حوزه جان
و آبرو و مال انسانها است .ما نمیتوانیم به استناد منابعی که قانونگذار مجوز صادر کرده آنها را در
ردیف قانون در نظر بگیریم درحالیکه مبهم هستند و طبق آنها حکم به مجازات بدهیم .اصل 01
جلوی ما ظاهر می شود :مجازات فقط با قانون
حاال منابع معتبر فقهی چیست؟ فتاوی معتبر چیست؟ حوزه زمانی بسیار اهمیت داشت زیرا تالش
همه دانشگاهیان برای رفتن به حوزه بود اما حاال برعکس شده ،در دانشگاه معموالً افراد کارشناس
عادی میشوند ،اما در گذشته حوزه اینگونه نبود و برای باسواد شدن به حوزه میرفتند .مسائلی
مطرح بود که ذهن نخبگان را برمیانگیخت .در اصالتِ حوزه شکی نیست اما قدرت علمی آن کمی
افت کرده است .منابع معتبر کجاست؟ در عرف حوزه ،کدام حوزه؟ گرایشهای حوزهها سیاسی است.
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منابع معتبر فقهی به منابع کالسیک و سنتی برمیگردد .تحریرهالوسیله امام خمینی ،مسالک االفهام،
شرح لمعه از آثار معتبرند اما اآلن  111-01سال است که از منابع کالسیک دور شدهایم .از این به
بعد کجا برویم و با چه مدرکی منابع معتبر فقهی را بیابیم؟ فتوا عبارت از حکمی است که یک فقیه
در رابطه با موضوعی صادر میکند (حالل ،جایز و )...اآلن فتوای کدام مراجع معتبر است؟ مرجع
غیرتقلید هم معتبر است؟ از تعداد  11انگشت مراجع فراتر نمیروند .در زمان انقالب که خالء بود،
به تحریرهالوسیله مراجعه میکردند و تحریرهالوسیله مالك بود و یا با مراجعه به کتاب حکم صادر
میکردند و یا حداکثر به امام مراجعه و سئوال میکردند.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات با توجه به اصول و قواعد گفته شده تفسیر میشود .نتیجه تفسیر
این است که ما پایبند به خود قانون هستیم و آنچه در متون قانونی جرم و مجازات را تعیین کرده
میتوان به آن استناد کرد و مورد استفاده قرار داد .ما نباید به راحتی اصل قانونی بودن جرم و
مجازات را توسعه بدهیم.
اصل  4قانوناساسی حاکم بر تمام نظام حقوقی ما و اصل مادر است ،مثالً یک فتوای سکوالر و
خارج از قواعد دینی داشته باشیم ،خروج موضوعی از اصل  4است.
اصل  4قانوناساسی :کلیه قوانین و مقررات مدنی  ،جزائی  ،مالی  ،اقتصادی  ،اداری  ،فرهنگی ،
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.
مقصود این است که اصل  111و حتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در شمول این اصل قرار
میگرد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی جرم و مجازات باید قانونی باشد که اصل  01هم همین مورد
را بیان میکند.
ماده  1قانونمجازاتاسالمی :قانون مجازات اسالمی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود،
قصاص ،دیات و تعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم
بر آنها است.
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سئوال این است که در نظام قانونی یا ذیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات جایگاه اقدامات تأمینی
و تربیتی در این نظام کجاست؟
در ماده  1اشاره شده و در ماده  2ناپدید می شود .سئوال اینکه آیا قاضی می تواند طبق ماده  1از
اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند و قانونی است؟ یا ذیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات می
توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد یا خیر؟ چون سنبل اصل قانونی بودن ماده  2است.
ماده  1زمین بازی ،بستر و گستره را تعریف میکند .گستره قانون مجازات را از جرائم تا قواعد حاکم
بر آنها معین میسازد.
اقدامات تأمینی و تربیتی مجموعهای از تدابیر که در راستای بازپروری و بازاجتماعی کردن و
اصالح مجرم استفاده میشود.
زمانی قانونی به اسم قانون اقدامات تامینی و تربیتی داشتیم که متعلق به سال  1001بود ،این قانون
نسخ شده ولی قانونگذار اسم این قانون را آورده است .اقدامات تأمینی و تربیتی دو معنا میسازد
یکی جرم شناختی ،یکی کیفری محض!
ما زمانی در معنای جرمشناختی میتوانیم به اقدامات تأمینی و تربیتی دست بزنیم که حالت
خطرناک در فردی که هنوز جرم انجام نداده ،دیده شود.
حالت خطرناک عبارت از حالتی است که قرائن و شواهد حاکم بر رفتار فرد که وی در حالت ارتکاب
جرم میتواند قرار بگیرد نشان میدهد( .مثل حمل سالح سرد).
اقدامات تأمینی و تربیتی یک بخش اقدامات پیشینی است در مفهوم جرمشناختی .در مفهوم
جرمشناختی اقدامات تأمینی و تربیتی مجموعه اقداماتی است که برای اینکه فرد از حالت
خطرناک به سمت ارتکاب جرم نرود به کار میرود .یعنی فردی که لزوماً مرتکب جرم نشده
است را میگیریم و تحت یکسری تدابیر و اقدامات تأمینی و تربیتی قرار میدهیم .مثالً آدم عصبانی
و پرخاشگری داریم که روانپریش است ،اینچنین فردی میتواند از خود حالت خطرناك بروز دهد.
ما باید اقدامات تأمینی و تربیتی در موردش انجام دهیم یعنی یک روانشناس او را ببیند و تدابیری
انجام شود تا حالت خطرناکش برطرف شود تا در هنگامی که انجام کاری را دوست ندارد آستانه
تحملش را از دست ندهد و به دیگران آسیب نزند .مثل حادثهای که در خیابان پاسداران اتفاق افتاد
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و شخصی پشت اتوبوس نشست و عدهای را مجروح کرد .این شخص حتم ًا حالت خطرناك داشته و
اگر از قبل به او میرسیدند و مشاوره و راهکار به او میدادند این اتفاق نمیافتاد.
از لحاظ معنای کیفری محض ،اقدامات تأمینی و تربیتی متفاوت با معنای جرمشناختی است .از
لحاظ معنای کیفری مجموعهای از تدابیر و برنامههایی است که برای پیشگیری از تکرار
ال مرتکب جرم شده و سابقه کیفری داشته ،حاال حس
جرم به کار میرود .مثالً میدانیم فردی قب ً
میکنیم که باز میخواهد مرتکب جرم شود .یکسری اقدامات برای او انجام میدهیم تا دوباره مرتکب
جرم نشود .پس این مرحله ،مرحله عقب تر است و معنای جرم شناختی جلوتر از معنای کیفری .اما
نه از لحاظ کیفری و نه جرمشناختی و روانشناسی اقدامات اینچنین انجام نمیشود .البته همه ما
مجرم بالقوه هستیم و احتمال بروز جرم باالست .اقدامات تأمینی و تربیتی در معنای جرمشناختی
مثالً یک فرد اختالل روانی دارد و این اختالل را در رفتار خود نشان میدهد و یا حواسش نیست و
کارهایی انجام میدهد .این فرد اگر پیش روانشناس برده شد و روانشناس گفت این فرد درجهای از
بیماری اسکیزوفرنی (جنون جوانی) دارد که ممکن است مرتکب جرم شود ،مدتی او را به دارالمجانین
میبرند تا او درمان شود .رفتن به دارالمجانین در شرایط حاد است و بردن فرد به تیمارستان سنبل
اقدامات تأمینی و تربیتی است .با توجه به اینکه قانون اقدامات تأمینی و تربیتی وضع شده است،
فایده و کارایی آن در چیست؟ در بخش جرایم و مجازاتهای اطفال ،این اصطالح کاربرد دارد و در
عمل در ماده  11فصل دهم قانونمجازاتاسالمی است .تیتر فصل دهم نیز همچنین تیتری است
(مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان) و رژیم اقدامات تأمینی و تربیتی در این
موارد فصل  11کاربرد بسیاری دارد و سنبل آن کانونهای اصالح و تربیت است اما در مورد
بزرگساالن نظام ،چارچوب یا نهاد خاصی نداریم که بگوییم در این چارچوب اعمال اقدامات تأمینی
ال جرم انجام
شود اما در مورد تکرار جرم داریم .اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد کسانی که قب ً
دادند و اآلن در زندانند و یا آزادی مشروط دارند ،در مورد آنها برنامههایی پیاده میکنیم که می
شود همین رژیم اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی.
مثالً برای کسی که به هر دلیلی جرم عمدی داشته و زندانی بوده ،حاال میخواهد بیرون بیاید یک
مرکزی به نام مرکز مراقبت پس از خروج داریم که برای فرد دنبال کار ،همسر و ...میگردد تا بیرون
که میآید دوباره آسیب نبیند.
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جلسه 4
اگر قانونمجازاتاسالمی را باز کنیم ،این عناوین اصول صالحیتی را از ماده  0به بعد تا ماده 9
میبینیم که محدود ه و دایره عملکرد و زمین بازی حقوق جزا را مشخص میکند .یعنی برای ما
مشخص می کند بُرد حقوق جزا تا کجاست؟ این بُرد حقوق جزا از لحاظ هم موضوعی و هم ذهنی
مورد نظر است و هم از نظر عینی .یعنی محدودههای ملموس ،محسوس و قاعدتاً آنچه در عالم خارج
ال در رابطه با جرمی که در آمریکا اتفاق افتاده حقوق کیفری
به نظر میآید ،قابل توجه است .مث ً
میتواند مداخله کند؟ یا مثالً بخشی از جرم خارج از ایران بوده اما فرد در ایران پیدا شده ،آیا حقوق
کیفری ما دخالت می کند؟ یا اینکه حقوق جزا از لحاظ ذهنی و نامحسوس تا کجا حضور و مداخله
دارد؟ مثالً من در ماشین خودم رانندگی میکنم و میگویم ربطی به حقوق جزا ندارد حتی اگر
شراب بخورم و ...یعنی هیچ نسبتی به حقوق جزا ندارد و اصطالحاً حریم خصوصی من اینجا است.
آیا حقوق کیفری اجازه ورود به خانهها ،دوربین گذاشتن (که اماره قضایی محسوب میشود) را دارد؟
اینجا مباحثی است که پرتو این سئوال مطرح است ،آیا حقوق کیفری میتواند حتی فکر و اندیشه
ما را دنبال و محاکمه کند؟ اینها بُرد ذهنی حقوق جزا است و حتی زمانی پاسخ به این سئواالت
مثبت بوده و حقوق جزا حق داشته در این امور مداخله کند .مثالً من بگم کاش من اینکار رو انجام
می دادم ،این کار جرم بوده و درگذشته من بابت این آرزو مجرم بودم اما حاال نه! در تاریخ تحوالت
حقوق جزا داریم که اگر مشخص میشد فردی اندیشه مجرمانه دارد ،اورا میگرفتند و محاکمه
میکردند ولی اآلن به این شکل نیست و اندیشه مجرمانه فی نفسه بدون اینکه ظهور و بروز خارجی
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
معنای کیفری یا معنای جرم شناختی دارد ،حالت خطرناك برای زمانی است که شخص جرمی را
مرتکب نشده اما عالئمی خطرناکی مبنی بر ورود به ارتکاب جرم نشان میدهد.
در بُرد حقوق جزا زمانی حقوق جزا آنقدر محدوده زیادی برای خودش قائل بود که اگر کسی خواب
میدید هم او را تعقیب و مجازات میکردند .یعنی حقوق جزا به خود اجازه میداد تا خواب افراد هم
نفوذ کند .خواب فرعون مصر که دید کودکی سلطنت او را نابود میکند ،خواب خود را به عنوان ادله
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کیفری در نظر گرفت .حقوق جزا بیشتر تحت اراده حکّام و پادشاهان در گذشته بوده و  111درصد
تمامیت خواه .مثالً در دورانی که هنوز دادگستری یا عدالت کیفری در مرحله از خصوصی شدن به
عمومی شدن قرار داشت ،به تازگی جوامع شکل ابتدایی گرفتند و حاکمانی مستبد در تمام سطوح
و الیههای زندگی افراد ،مداخله را حق خود میدانستند اما اآلن اینگونه نیست و حقوق جزا اندیشه
مجرمانه را زمانی مجازات خواهد کرد که بروز و ظهور خارجی داشته باشد و آن اندیشه به رفتاری
تبدیل شده باشد که در خارج به افراد آسیب زده باشد .حقوق جزا عالوه بر محدوده سرزمینی که
قانون برآن حاکمیت می کند ،آیا در خارج از این محدوده نقشه ایران ،حقوق کیفری ایران حق
تعقیب ،مداخله ،دستگیری و مجازات را دارد؟ با شرایطی پاسخ مثبت است .ما در کنار اصل سرزمینی
بودن یک سری اصول دیگر داریم که می خواهد اصل سرزمینی بودن را رفع نقض کند ،مگر اصل
نقض دارد؟ به گفته فالسفه جزایی بله ،اصل سرزمینی بودن به معنی اینکه حقوق کیفری فقط بر
اعمال ،رفتار و اشخاصی حاکم خواهد بود که در محدوده سرزمین تحت قانونی باشد .این محدوده
به معنی دقیق تر ،قلمرو نام دارد یعنی محدوده خاکی ،هوایی و آبی.
در کنار اصل سرزمینی بودن ،چند قاعده برای جبران نقص اصل میآید چون اصل سرزمینی بودن
به این معنا که گفتیم نقص در تعقیب افراد توسط قاضی در خارج از کشور است دارد .مگر حاکمیت
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
موساد بعد از سالها او را در اعماق روستاهای آرژانتین پیدا کردند .گروههایی سر تا پا مسلح تشکیل
داده بودند و بدون رعایت هیچ قاعده و قانونی و مخفیانه و مجرمانه به کشور آرژانتین نفوذ کردند و
آیشمن را دستگیر و در اسرائیل محاکمه و اعدام کردند .خیلی بحث شد که چرا اینگونه تخلف کردند
و اصل صالحیت سرزمینی کشوری را زیر پا گذاشتند .نشان میدهد که حاکمیت کیفری میخواهد
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
میکند .بن ابراین حقوق جزا نوع ًا در کسب مقبولیت بین المللی موفق نیست و به دنبال محاکمه و
مجازات است .اما از جهت رسیدگی حقوق کیفری به مسئله یا کیسی جنایی و کیفری ،مقبولیت
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میتواند به دنبال داشته باشد .اما کم اتفاق میافتاد و جنایتها در کشورهای مختلف دنیا زیاد بوده
اما حاکمیت نتوانسته با فرآیند دادرسی عادالنه و رساندن حق به حقدار آبرو بخرد.
ماده  3قانونمجازاتاسالمی :قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت
زمینی ،دریایی و هوایی جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به
موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده  0دقیقاً داللت بر اصل سرزمینی بودن دارد.
ماده 4قانونمجازاتاسالمی :هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع
شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسالمی ایران است.
مثال :فردی در ایران در نزدیک مرز دیگری را مضروب میکند ،ضربدیده در خارج از ایران و در
عراق میمیرد .نتیجه حاصله یا مرگ برای فرد به علت ضربوجرحی است که در ایران بر وی حاصل
شده ،عنصر نتیجه که مرگ در عراق بوده است ،اما این در حکم جرم واقع شده در ایران است ولو
اینکه مرگ در عراق باشد ،حتی در حالت برعکس اگر نتیجه در ایران باشد باز هم در حکم جرم
واقع شده در ایران است .قانونگذار در ماده  4در عبارتی می گوید :قسمتی از جرم یا نتیجه آن،
جرم عناصری دارد ،ارکان آن قانونی ،مادی ،معنوی است .از لحاظ عنصر قانونی مشخص است که
جرم باید در قانون ایران ذکر شده باشد اما از لحاظ عنصر مادی و روانی بحث است .درباره کلمه
قسمت بحث فراوان است که معنای قسمت چیست و  ...درباره نتیجه مشکل نیست چون میگوییم
عنصر مادی عبارت است از رفتار فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال الزم و نتیجه .نتیجه در
واقع جزو سوم عنصر مادی است .نتیجه در ماده به معنی قسمتی از عنصر مادی است که در ایران
واقع شده حاال ممکن است این قسمت های رفتار فیزیکی و شرایط اوضاع و احوال در خارج انجام
شده باشد و نتیجه در ایران و یا برعکس .بنابراین منظور از نتیجه ،نتیجه جرم است مثال اگر جرم
سرقت است خارج کردن مال از تحت سیطره مالک ،اگر قتل است خارج شدن روج از بدن
و مردن است .آیا می توانیم بگوییم منظور از قسمتی از جرم همان ارکان جرم است به این معنی
که رکن مادی در یک جا و رکن روانی در یک جای دیگر؟ مثال من قصد میکنم که فردی را که در
پاریس است بکشم .عنصر روانی در ایران شکل گرفته و برای این کار به فردی دیگری پول میدهم
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تا آن فرد را بکشد .اندیشه و عنصر روانی اینجا در ایران شکل گرفته اما اجرای رفتار و عنصر مادی
جرم هر چند توسط دیگری ،در جای دیگری صورت گرفته و یا برعکس .در رابطه با عنصر قانونی
نیز ،به صورت خودکار باید در قانون ما وجود داشته باشد و به عبارتی رفتار باید بر اساس قانون ما
جرم باشد .تنها عنصر مادی و عنصر روانی جزء قسمتی از جرم باشند یکی از عناصر در ایران و
دیگری در جای دیگر صورت بگیرد.
یکی از شرایط معاونت وحدت قصد است بین مباشر و معاون .یعنی من که تصمیم به تهدید،
ترغیب ،تشویق ،تطمیع و م ساعدت به دیگری دارم تا شخص دیگری کار را انجام دهد هر دو باید
وحدت قصد داشته باشیم .بنابراین اگر فردی به قصد تنبیه دیگری به شخصی پول بدهد و آن
شخص آگاهانه و عالمانه وی را بکشد ،ای جا جای بحث است چون قراری برای کشتن بین نفر اول
و دوم نبود! نهایتاً نفر اول شریک در ضربوجرحی است که نسبت به مقتول اعمال شده است.
خب ماده  4نواقص اصل سرزمینی بودن را کامل میکند البته ممکن است فاعل در این ماده خارجی
باشد که در این صورت شرایط دیگری هم حاکم است.
ماده  5قانونمجازاتاسالمی :هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران
مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد ،طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران
محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت
و اجرای آن منتهی شود ،دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری ،میزان محکومیت اجراء شده را
محاسبه می کند:
 الف -اقدام علیه نظام ،امنیت داخلی یا خارجی ،تمامیت ارضی یا استقالل جمهوری اسالمی
ایران
 ب -جعل مهر ،امضاء ،حکم ،فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
 پ -جعل مهر ،امضاء ،حکم ،فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور ،رئیس قوه قضائیه،
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،رئیس مجلس خبرگان ،رئیس دیوانعالی کشور،
دادستان کل کشور ،اعضای شورای نگهبان ،رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،
وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها
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 ت -جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا
استفاده از آنها
 ث -جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق
مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد
مسکوکات رایج داخل
 در این ماده میبینیم که جرایم حالت خاصی دارند .ویژگی این جرایم علیه حاکمیت و علیه
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
خارجی که در خارج از قلمرو ایران  ،مرتکب جرائمی در ارتباط با ایران شده ،دنبال تعقیب،
دستگیری ،محاکمه و مجازات او باشیم.
در ماده  0بُرد حقوق جزا بسیار توسعه یافته است .به این ماده اصل صالحیت واقعی یا اصل
صالحیت حمایتی می گویند .قانونگذار با این اصل به دنبال حمایت ملی و امنیت خودش است.
هرچند مرتکب جرم ،فرد خارجی باشد و محل وقوع جرم خارج از ایران باشد .پس این اصل به
صورت رادیکالی توسعه پیدا کرده است .مثالً یک ایرانی در واشنگتن در برنامهها علیه ایران صحبت
می کند ،با شرایطی می تواند تحت پیگرد قرار گیرد .در مواردی که یک خارجی در کشورها دستگیر
شود ،کشور متبوع این فرد معترض میشود .ایرانیهایی در خود ایران بازداشت شدهاند که تابعیت
مضاعف داشتد ،جرائمشان هم جرائم ماده  0بود .مثالً چند سال پیش چند نفر دو تابعیتی بودند که
به جرم جاسوسی بازداشت شدند اما دولت آمریکا بسیار اعتراض کرد و نهایتاً آنهارا آزاد کردند ،چند
نفرشان به محض آزادی در دادگاه های آمریکا علیه مقاماتی ایرانی که آنها را دستگیر کرده بودند
شکایت کردند و با روشهای یاغیگریهای موجود در حقوق بینالملل ،آمریکا اموال ما را به عنوان
خسارت به نفع این افراد توقیف میکند.
ماده  0ماده خاصی است ،منظور از قوانین خاص در ماده ،قوانینی است که جرائم خاصی را پیشبینی
میکنند ،مثل قانون جرائم گمرکی ،قانون جرائم نیروهای مسلح ،قانون جرائم رایانهای ،قانون مبارزه
با تأمین مالی تروریسم .طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران مجرمین این جرائم را میتوان محاکمه
و مجازات کرد .وقتی وارد موارد میشویم متوجه خاص بودن آنها که جرائم علیه امنیت و منافع
عمومی هستند ،میشویم.
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در ماده  0قانون  11این دو سطر وجود ندارد :هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به
صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود ،دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری ،میزان
محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند.
در ارتباط با این جمله  2قاعده قرار میگیرد:
 -1قاعده منع محاکمه مجدد
 -2قاعده منع مجازات مضاعف
یعنی هر فردی را برای یک رفتار مجرمانه ،یک بار محاکمه میکنند و یک بار مجازات میکنند ،منع
محاکمه مجدد یعنی در یک رفتار مجرمانه فرد تنها یکبار محاکمه میشود ،مگر اینکه پرونده باز
مانده باشد و به نتیجه نرسیده باشد.
منع مجازات مضاعف یعنی فردی که برای یک رفتار مجرمانه یکبار مجازات شد برای بار دوم
ال آن ایرانی یا خارجی مطابق با ماده  0جرم مرتکب شده و دستگیر شده
مجازات نخواهد شد .مث ً
باشد و مجازات هم بر وی اعمال شده ،حاال به ایران بیاید دستگیر و محاکمه میشود (دادگاه ایران
در تعیین مجازاتهای تعزیری ،میزان محکومیت های اجرا شده را محاسبه میکند) .در این قسمت
ماده ،نشان داده شده که دادگاه ایران قاعده منع محاکمه مجدد را نپذیرفته ،چون میخواهد دوباره
بررسی و محاکمه کند .پس قاعده منع محاکمه مجدد اینجا پذیرفته نشد اما منع مجازات مضاعف
را پذیرفته چون میگوید :میزان محکومیتهای اجرا شده را محاسبه میکند ،پس منع مجازات
مضاعف مورد قبول واقع شده که مجازات مضاعف نکنیم .مجازات سابق قبول است اما اگر مجازات
بیشتر شد ،مجازات بیشتر را اعمال میکنیم .ولی باز اینجا نکتهای وجود دارد ،کلمه تعزیری نشان
میدهد که در مورد حدود ،قصاص و دیات به گذشته کاری نداریم حتی اگر دادگاه خارجه به موارد
حدود و قصاص و دیات رسیدگی کرده باشد و مجازات هم داده باشد ،اما در ایران ،این موارد از
اساس بررسی و محاکمه صورت میگیرد .در حدود ،قصاص و دیات ،قاعده منع مجازات مضاعف
را هم رعایت نمیکنیم ،ظاهراً دلیلش این است که مجازاتهای شرعی هستند ولی تعزیرات اساس ًا
ال رسیدگی شده
مجازات ذات ًا شرعی و مقرر نیست .در مورد تعزیری اگر مجازات تعزیری بود و قب ً
بود ،مجازاتی را که در کشور دیگر انجام شده را محاسبه کرده و میزان مجازاتی که حاال میخواهیم
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بدهیم از قبلی کم میکنیم و چیزی که میماند را اعمال میکنیم و یا ممکن است مجازات عین
همان چیزی باشد که ما میخواهیم اعمال کنیم و قبالً اعمال شده ،پس مجازاتی در کار نیست.
چرا ما قاعده منع محاکمه مجدد را در این ماده و در هیچ مورد دیگری رعایت نمیکنیم؟ به این
دلیل که حاکمیت کیفری نمیخواهد قدرت خود را کاهش دهد و میخواهد هر جا که شد دخالت
کند .اصوالً منع محاکمه مجدد و حتی منع مجازات مضاعف یعنی رعایت حقوق بشر .انسانی
که یکبار مجازات شده دیگر نباید مجازات شود و کارش به حقوق کیفری کشیده شود .اما حاکمیت
کیفری ،صحبتهای حقوق بشر را شعار میداند و فقط در مورد جرائم تعزیری بعد از بررسی و
محاکمه ،مجازات مضاعف را اعمال نمیکند .در قانون  11در مورد تعزیریها هم حتی منع مجازات
مضاعف هم رعایت نمیشد اما در قانون  ،92فقط در مورد تعزیرات منع مجازات مضاعف پذیرفته
شده ،کمی حقوق بشری عمل شده و با مفاهیم جهانی شدن حقوق کیفری راه آمده .در واقع
حقوق کیفری در مسیر جهانی شدن است و خواهناخواه بر حقوق کیفری ما نیز تاثیر دارد .البته در
جهانی شدن حقوق کیفری حقوق سیاسی و ...نباید اصالتها و فرهنگ خود را فراموش کنیم ،کشورها
در ریشهها و اصالت فرهنگی خود با یکدیگر تفاوت دارند و به جهانی شدن حقوق ارتباطی ندارد.
ماده  0سنبل زیادهخواهینظام های کیفری است ،جالب این است که عین ماده  0در قانون فرانسه
و دیگر قانونها نیز وجود دارد.
ماده  316قانونآییندادرسیکیفری :به اتهامات اشخاصی که در خارج از قلمرو حاکمیت
جمهوری اسالمی ایران مرتکب جرم میشوند و مطابق قانون ،دادگاههای ایران صالحیت رسیدگی
به آنها را دارند ،چنانچه از اتباع ایران باشند ،حسب مورد در دادگاه محل دستگیری و چنانچه از
اتباع بیگانه باشند حسب مورد ،در دادگاه تهران رسیدگی میشود.
پس خارجی که درمورد ماده  0گفتیم اگر در شهری مثل سیسخت دستگیر شود کدام دادگاه صالح
به رسیدگی است؟ دادگاه تهران
آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین تکالیف صالحیت ماست ،در این ماده هم صالحیت دادگاهها
مشخص شده است.
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ماده  6قانونمجازاتاسالمی :به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه
با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی
و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری
اسالمی ایران رسیدگی میشود( .اصل صالحیت شخصی خاص)
ماده  1از موارد استثنائی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرار افراد از اصل سرزمینی بودن
پیشبینی کرده است .قانونگذار با این ماده نواقص اصل سرزمینی بودن را برطرف میکند .در عبارت:
ال در سفارت کار میکنند یا در دانشگاه آزاد
«اعم از ایرانی و غیرایرانی» افراد بومی محلی که مث ً
امارات اتباع هندی زیاد است و بیشتر کارکنان هندی هستند و در سفارتها غیرایرانیهایی که بومی
هستند و کار میکنند را نیز دربرمیگیرد.
کلمه مستخدم در ماده به چه معناست؟ چه کسی مستخدم دولت است؟ مستخدم دولت هرکس
است که هر یک از انواع قراردادهای کاری را با دولت ایران داشته باشد .این بدین معنی
است که مستخدم واقعی و حقوقی در نظام داخلی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون
کار مشخص میشود ،یعنی طرف باید یا رسمی-قطعی باشد یا رسمی-آزمایشی یا پیمانی .بعضی
جاها حتی قراردادها را استخدام نمیدانند .انواع دیگر هم هست :قرارداد حجمی ،قرارداد پروژهای،
مهم این است که افراد را در بر بگیرد .پس قید اول این است که رابطه استخدامی داشته باشد.
قید دوم این است که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از ایران مرتکب جرم شوند .مثالً یک
مستخدم غیرایرانی در خارج از ایران ،در ارتباط با شغلش مرتکب جرم میشود به ایران مربوط است.
اما اگر یکی از افراد خانواده اش رو بکشد به ما ربطی ندارد .یعنی مستخدم دولت است اما در رابطه
با مسائل شخصی خود جرم مرتکب شده است ،کاری نداریم اما اگر فرد ایرانی باشد به اعتبار اصل
صالحیت شخصی فعال به ایران مربوط است ،اما آن بیگانه که مستخدم است ،بخاطر مسئله
شخصی جرم مرتکب شده ما با او کاری نداریم.
دلیل اینکه قانونگذار بیگانگان که در استخدام دولت ایران هستند به اعتبار شغلشان در سیطره
صالحیت حقوق ایران میداند چیست؟ چون میخواهد محدوده ارتباط با حاکمیت ایران را ساپورت
کند که اگر فرد مشغول دست به ارتکاب جرم زد ،خودِ ایران اولین کسی باشد که وی را محاکمه و
مجازات میکند ،بنابراین به خود اجازه محاکمه و مجازات فرد با توجه به قوانین ایران را میدهد.
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افراد ماده  6دو دسته اند:
 دسته اول :مستخدمان ایرانی و خارجی
 دسته دوم :مأموران سیاسی ،کنسولی و دیگر وابستگان دولت که از مصونیت سیاسی
برخوردار هستند.
دسته دوم اساساً مستخدم دولت ایراناند ،اینها کسانی هستند که مشمول کنوانسیونهای دیپلماتیک
وین قرار میگیرند .این کنوانسیونها شرایط حاکم بر دیپلمات ها را بیان میکنند ،آنها را دارای
مصونیت می داند .یعنی اگر خطایی مرتکب شدند به راحتی آن دولت نمیتواند محاکمه و مجازات
کند .مثل چند سال پیش که یک عربستانی در ایران مست کرد و چند نفر را کشت ،اما ایران اجازه
محاکمه و مجازات او را نداشت .طبق روابط دیپلماتیک فرد به سفارت آن کشور فرستاده میشود تا
بعد محاکمه شود و خساراتی که به ما وارد کرده هم جبران شود .به هر حال دسته دوم کارگزاران
عالی هستند که جایگاهی واال دارند .البته قانونگذار میگوید با وجود مقام واال ،اگر از محدوده خود
خارج شوید و مرتکب جرم شوید تحت پیگرد قرار میگیرید.
ماده  1قانونمجازاتاسالمی :عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از
کشور مرتکب جرمی شود ،در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ،طبق قوانین
جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
 الف -رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد.
 ب -در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد ،متهم در محل وقوع جرم محاکمه
و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت ،مجازات کالً یا بعض ًا درباره او اجراء نشده باشد.
 پ -طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط
آن نباشد.
این ماده گویای اصل صالحیت شخصی به معنای عام می باشد .اصل صالحیت شخصی عام به 2
دسته تقسیم میشود:
 -1صالحیت شخصی فعال
 -2صالحیت شخصی منفعل
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ماده  1قانونمجازاتاسالمی اصل صالحیت شخصی فعال را بیان میکند ،چون در قسمتی از ماده
میگوید« :مرتکب جرم شود» یعنی ما یک اصل صالحیت شخصی فعال داریم ،یک اصل
صالحیت شخصی منفعل.
یک فرد تبعه ایران در خارج از ایران مرتکب جرم شود بیانکننده اصل صالحیت شخصی فعال
است که میگوییم یعنی فاعل جرم ،فعال و مباشر جرم است.
در ماده  1می گوید اگر اعاده شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می شود ،اما این محاکمه و
مجازات سه شرط دارد:
 شرط اول) رفتار ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد یعنی اصل مجرمیت .اصل مجرمیت
یعنی جرم بودن عمل ارتکابی طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران هرچند در فرانسه
جرم مرتکب شده باشد .خب اگر جرم صورت گرفته در فرانسه ،جرم نباشد (مثل شراب
خوردن) ما نمیتوانیم بگوییم چون طبق قوانین فرانسه جرم نیست ما هم مجازات نمیکنیم
ال در زمان شاه اینگونه بود و طبق اصل مجرمیت متقابل بود،
و جرم محسوب نمیشود .قب ً
اصل مجرمیت متقابل یعنی ما زمانی فرد را به علت جرم دستگیر و محاکمه میکنیم که
عالوه بر قانون ایران ،در محل وقوع جرم هم جرم محسوب شود ،اما اآلن اینگونه نیست،
کافی است رفتار ارتکابی طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران جرم باشد.
 شرط دوم) در صورتی که جرم ارتکابی از تعزیرات باشد .پس دوباره حدود و قصاص و
دیات نداریم و درصورتی ما او را محاکمه و مجازات میکنیم که فرد مجرم در محل وقوع
جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد .باز هم در اینجا منع مجازات مضاعف در مورد جرائم
تعزیری پذیرفته شده است .البته در این ماده یک سطح تسامح در برابر ماده  0پذیرفته شده
است .یعنی هم منع محاکمه مجدد و هم منع مجازات مضاعف را میپذیرد ،چون این
جرائم ،جرائم افراد عادی است ،پس درمورد اینها حساسیت کمتر است و گفته در صورت
محاکمه و تبرئه شدن کاری نمی شود کرد! ما در صورت محاکمه ،در صورت محکومیت
مجازات کالً اجرا نشده باشد یا جزئاً اجرا شده باشد ،باز اینجا  2قاعده منع را رعایت میکنیم
پس قانونگذار شرایط را نسبت به ماده  0راحت تر کرد.
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 شرط سوم) در مورد بند «پ» یعنی جرم تعزیری صورت گرفته نباید شرایط منع تعقیب
یا موقوف تعقیب داشته باشد.
منع تعقیب زمانی است که رسیدگی میکنیم و در فرآیند رسیدگی متوجه میشویم دالیل کافی
برای مجرمیت نداریم ،فقد ادله ،فقد دلیل .وقتی دلیل کافی نبود پس تعقیب هم نداریم.
ال فرد مجنون است یا فرد بمیرد.
موقوفی تعقیب وقتی است که یکی از عوامل رافع حاصل شود مث ً
پس تعقیب متوقف میشود.
ماده  3قانونمجازاتاسالمی :هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا
علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران
اعاده گردد ،طبق قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران به جرم او رسیدگی می شود ،مشروط بر
اینکه:
 الف -متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم ،محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت
ال یا بعض ًا درباره او اجراء نشده باشد.
محکومیت ،مجازات ک ً
 ب -رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران و قانون
محل وقوع ،جرم باشد.
این ماده اصل صالحیت شخصی منفعل است یا اصل صالحیت شخصی مبنی بر حمایت از
بزهدیده ،یعنی هر بزهدیده ایرانی یا خود ایران مورد حمایت قانون است ،این ماده عجیب است.
هر ایرانی یا خود ایران اگر قربانی ،بزهدیده و مجنیٌعلیه واقع شد ،قانون ما صالح به رسیدگی است.
فاعل خارجی است و نظام ما خود را مجاز به تعقیب و مجازات فرد میبنید .عبارت در علیه کشور
ایران جدید است و متعلق به قانون  . 92قانونگذار این فرض را تصور کرده که کشور ایران بزهدیده
واقع شود.
ماده  9قانونمجازاتاسالمی :مرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات
بین المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می شود ،اگر در ایران یافت شود طبق
قوانین جزائی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات میگردد.
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این ماده اصل صالحیت جهانی است یعنی حاکمیت ما صالحیتی دارد که بر جرائمی رسیدگی
کند که هیچ ربطی به خودش ندارد .یعنی هیچی ربطی به ایران ندارد .یعنی اساساً نظام کیفری
ایران هیچ ارتباطی از لحاظ ارگانیک و سیستماتیک با رفتار مجرمانه اتفاق افتاده ندارد ،اما خواهان
رسیدگی است .مثالً دزدهای سومالیایی در آبهای بینالمللی دست به ارتکاب جرم میزنند و دزدی
میکنند .ایران خود را صالح به رسیدگی به این میداند ولی شرط مهمی دارد :اگر در ایران یافت
شود.
همچنین جرائمی که طبق قانون خاص و عهدنامهها و مقررات هر جا پیدا شوند مجازات میشوند،
مثل تجاوز به سرزمین دیگری ،نسل کشی ،جنایت علیه بشریت ،جنایت جنگی ،تروریست.
جرائمی که در ماده  9هستند جرائم خطیری هستند ،جرائم مهم ،جنایت.
معموالً مهمترین و شفافترین مصداق اصل صالحیت جهانی همین جنایتهای چندگانهای هستند
که طبق ماده  0اساسنامه دیوان عالی بین المللی ،جنایت بین المللی تلقی میشوند .پس هر کشوری
هر جا این مجرمان را بگیرد ،مجازات میکند .اما ماده  9شرایط دیگری دارد .شرط اصلی ماده 9
برای اینکه ایران فرماندهان ارتش اسرائیل که علیه فلسطینیها و لبنانیها جنایت کردهاند و در ایران
پیدا شدهاند محاکمه و مجازات کند این است که جرائم و مجازاتها یک جایی توسط این قانون به
رسمیت شناخته شده باشد ،یعنی در متن قانون ،اصل قانونی بودن آن را داشته باشیم ،همینطور
بگوییم که بطور کلی در این جرائم ضد حقوق بشری ،مجاز به رسیدگی آن هستیم کفایت نمیکند،
باید مستند قانونی داشته باشیم که ما اآلن ،قانون مربوط به جنایت جنگی ،جنایات علیه بشریت و...
نداریم.
جلسه 0
اثار اصل قانونی بودن :تعریف جرم بر اساس ماده  2مشخص شده است ،عبارتی که قانونگذار اضافه
کرده متأثر از قانون جزای فرانسه میباشد که جرم را هر رفتاری میداند که شامل فعل یا ترکفعل
میباشد .این که قانونگذار اآلن رفتار را مورد تأکید قرار میدهد ،برای چتر پوششی بودن است تا
استفاده از عنوان فعل و ترکفعل هر دو توجیه شود .چون هم فعل رفتار است و هم تركفعل .فعل
رفتار مثبت و تركفعل رفتاری منفی است و اخیراً در نظامهای کیفری جرم انگاری تركفعل زیاد
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شده است ،یعنی اینکه قبالً کمتر به نظر میرسید که رفتاری آگاهانه در قالب فیزیک تركفعل یا
شکل تركفعل اتفاق بیفتد و جرم تلقی شود .قوانینی داشتیم مثل قانون مجازات خودداریکنندگان
ال تصادفی رخ میداد و شاهد تصادف به
از کمک به مصدومین (سال  )04که یک تركفعل بود .مث ً
ال هرگونه خودداری یا عدم اطالعرسانی از
مصدوم توجه نمیکرد .این تركفعل یک جرم است .یا مث ً
کسانی که با باز کردن حسابهای مالی یا کمکهای مالی به تروریستها بخواهند حرکتهای
تروریستی را تحریک کنند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم .هر کس اطالع نسبت به پولشویی
برای تأمین مالی تروریسم داشته باشد اما اطالعرسانی نکند ،مجرم است و این جالب و مهم است
که روزبهروز بر رفتارهایی که مبتنی بر تركفعل است به عنوان جرم اضافه میشود .نظامهای کیفری
روزبهروز به حیثیت عمومی آثار ناشی از رفتارها بیشتر بها میدهند ولواینکه رفتار منفی باشد .از
نظر قانون تعریف جرم ماده  2میباشد ،اما از نظر جرمشناسی چطور؟ آیا تعاریف با هم متفاوتند؟
وقتی سراغ جرمشناسی میرویم در قالب بحثی به نام جامعهشناسی جنایی ،رفتارهای افراد را در
جامعه رصد میکند .بعضی رفتارها هستند که این رفتارها بالفاصله در ذیل مصادیق و عناوینی که
در قانون ذکر شده قرار نمیگیرد ،اما به گونهای است که عرف جامعه و فرهنگ حاکم بر جامعه آنها
را ناشایست میداند .مثل اینکه استاد شخصی را با وسیلهای بزند .این رفتار از نظر جامعهشناسان
نابهنجار تلقی میشود .در حالیکه در قانون به جرم نزدیکتر میباشد .پس اگر از عینک جرم شناسان
نگاه کنیم ،رفتارهایی که خطرناك تلقی میکنند و مجوز استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی است
ممکن است پیشینهای داشته باشد به نام انحراف .انحراف عبارت است از هرگونه رفتار نابهنجار
اجتماعی یا خالف عرف .مثل کجروی.
یک رفتار بنا به مالحظات و خواست مردم آنقدر تکرار میشود که جرم زدایی در سطوح جامعه اتفاق
میافتد ،مثل استفاده از ماهواره که طبق قانون  12جرم است اما نمادهای این ابزار اعم از استفاده
و خرید و فروش دیده میشود ولی عمال طبق گزارشات  11درصد مردم از این وسیله استفاده
میکنند و برخورد با مردم عادی متوقف شده است و سراغ تولید کننده رفتهاند .در واقع به سراغ
علت آن رفتهاند ولی بازار خود را با این رفتارهای پلیسی تطبیق داده است .اگر انحراف تبدیل به
حالت خطرناك شد یعنی آن حالتی که ظرفیت ارتکاب جرم در فرد باال رفته که قابلیتها و
تواناییهای اجتماعی و انطباق پذیری او با قانون را پس زده و بروز پیدا کرده ،از منظر جرم شناسان
این یعنی جرم و نیاز به پیشگیری دارد تا دست به اقدامات تامینی و تربیتی بزنیم اما عمال این کار
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انجام پذیر نیست .جزاییون در این باره میگویند این برای پیشگیری اولیه است و ما نمیتوانیم تا
زمانی که رفتار خالف بروز نکرده این محدودیت ها را طبق عنوان اقدامات تامینی و تربیتی لحاظ
کنیم .ما آنجایی وارد می شویم که آن حالت خطرناك برای تکرار جرم است .یعنی یک بار جرم
انجام داده و بعد ها احتمال میدهیم که دوباره دست به ارتکاب جرم بزند .پس اینجا می توانیم با
آن برخورد کنیم چون حالت خطرناك است.
 0موردی که به خاطر حفظ نظم جامعه اسالمی رعایت میکنیم ضروریات خمس هستند که ما
جرمانگاری میکنیم.
 -1نسل (جرائم جنسی)
 -2نفس (قتل)
 -3عقل (شرب خمر)
 -4مال (سرقت)
 -5آبرو (نشر اکاذیب)
برای نفس قتل جرم انگاری شده ،برای حمایت و حفاظت از عقل مثال شرب خمر جرم انگاری شده
است .اموال انسان نیز محترم است و هرگونه کالهبرداری ،خیانت در امانت و سرقت جرمانگاری می
شود.
جایگاه جرم و تعریف جرم در نگاه مکاتب هم مهم است .در مکتب عدالت مطلقه معتقدیم رفتار
مجرمانه رفتاری است که هنجارهای اخالقی را نفی کرده است( .دیدگاه کانت) بنابراین کسی که با
رفتار خالف احساسات جمعی را جریحه دار کرده مطلق ًا باید مجازات شود .کانت فیلسوف اخالقی
است و از دیدگاه فلسفه این مسئله را توجیه میکند و نظریهپرداز دیگر این مکتب ،ژوزف دومستر،
غیراخالقی بودن را نقض قوانین الهی و عبودیت میداند .کسی که به پادشاه توهین می کند انگار
مثال با خدا مخالفت کرده پس باید با او برخورد کرد .در مکتب تحققی ،طرفداران از منظر تجربی
افعال را بررسی میکنند و به این نتیجه میرسند که اعمالی که افراد به عنوان جرم انجام میدهند
معموالً به دلیل جبر است .جبر زیستی ،جبر روانی یا جبر اجتماعی .درست است مجرم میکروب
است و کارش خطرناك است اما مجبور است .در عین حال که جرم نمادی است از نوعی جبر
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زیستی ،روانی و اجتماعی باید با آن برخورد شود .خب چرا اگر مجرم مجبور است با او برخورد هم
میشود؟ چون اگر برخورد نشود تمام جامعه آلوده میشود و به افراد دیگر تسری پیدا میکند .به
قول لومبروزو تمام مجرمان مادرزادی که خصوصیات خاصی دارند (ده ها ویژگی) حتما باید اعدام
شوند مثل آدمکشان حرفهای ،متجاوزان به عنف و غیره  . ...بنابراین از منظر طرفداران مکتب تحققی،
جرم یک رفتاری است که بر اساس جبر اتفاق میافتد ولی نابههنجاری و عدم توازن در جامعه ایجاد
می کند و همچون میکروبی که در فضا وارد میشود و ما آن را از بین میبریم باید مجرم را کشت.
از منظر طرفداران مکتب دفاع اجتماعی  ،کسانی که در جامعه علیه نظم اجتماعی مرتکب رفتاری
میشوند ما ضمن این که با آنها برخورد میکنیم ،برخوردمان باید بر مبنای اصالح و بازپذیری آنها
باشد .بنابراین موضع آنها میانه است و به اصالح و بازپروری مجرم توجه میکنند.
نهایتاً به این نکته میرسیم که در نظام فقه کیفری اسالم مفهوم جرم و گناه خیلی بهم نزدیک
هستند .اساساً همه الفاظ و عناوینی که در قرآن ذکر شده خیلی جا ها داللت بر عنوان گناه دارد،
اما پاسخی که به گناه داده میشود دو حالت دارد .یا پاسخ دنیوی و یا پاسخ اخروی .این گناه و یا
به اصطالح ادبیات قران که سیئه ،اثم ،خطیئه و ...نام دارد .از لحاظ کالسیک نمیتوان گفت حتم ًا
گناه برابر و مساوی با جرم است .بعضی جرمها هستند که در قرآن حرمت نام دارند و گناهاند یعنی
همزمان جرم و گناه داریم .مثل تبعیت از شیطان که خداوند عمر به اجتناب از آن کرده است ،پس
نهی شدیم و حرام است ،حرام گناه است ،گناه جرم است و جرم مجازات دارد .مجازات آن در قرآن
نیامده است ولی طبق روایات و سیره است .مثل مجازات شرب خمر که از پرتاب کفش شروع شده
تا  20ضربه شالق و نهایتاً  11ضربه شالق .آیا جرایم رانندگی گناه است؟ در مورد تریاك نمیتوان
گفت حرمت دارد و گناه است اما به خاطر مضرات آن فتوا میدهند که به خاطر قاعده منع اضرار بر
نفس هرکه بخورد و بکشد گناه است و جرم اما در ذات خود چیز گناهی نیست .به اصطالح حکم
حرمت عرضی آن است نه ذاتی .جرایم رانندگی ذاتا حرام نیستند ،خالف اند .در حقوق ایران اسم
این رفتار خالف است و جرم انگاری شده و جریمه دارد.
تفسیر یعنی چه؟
مباحثی است که به دنبال فهم ماهیت الفاظ و عباراتی است که به عنوان الفاظ و عبارات قانون از
آن استفاده میکنیم ،به عنوان یک ماده قانونی .فهم دقیق یا واقعی داللتهای حاکم بر الفاظ و
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عبارات قانون .آیا اساسا نیاز به تفسیر لغات است؟ اگر قاضی به بهانه ابهام ،اجمال یا سکوت از رأی
دادن استنکاف کند ،به منزله مستنکف از قانون شناخته میشود .باید قاضی تفسیر کند و مدلول را
در بیاورد .حتی اگر الزم شد اجتهاد کند .طبق اصل قانونی بودن ما ملزم به رعایت چارچوب و الفاظ
قانون هستیم اما اگر جایی نفهمیدیم منظور از متن قانون چیست چه باید کرد؟ مثالً هرکس که
نشر اکاذیب کند ،منظور از اکاذیب یک کذب است یا چند کذب باید باشد؟ اصل قانونی بودن به
قاضی می گوید باید در چارچوب قانون باشی و نباید استنکاف کنی .نمیتوانی فراتر از غایت قانون
گذار عمل کنی پس اینکه ذیل اصل قانونی بودن اینکه با متن قانون مخالف نباشد یعنی افراط و
تفریط نباید داشته باشیم .پس سراغ تفسیر میرویم .تفسیر هم چارچوب و قاعده دارد .معنای عرفی
تفسیر یعنی روشن کردن معانی الفاظ یا منطوق قانون .روشن کردن معانی الفاظی که ظاهراً
مجمل به نظر میرسد و مبهم است پس تفسیرش میکنیم تا از این بن بست خارج شویم و مشکل
را حل کنیم .تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم در جزا بسیار به کار میروند .اینها مصادیق تفسیر
حاکم بر نظام جزایی است .اما انواع تفسیر که در علم تفسیر الفاظ گفته میشود چیز دیگری است
مثل تفسیر قیاسی ،تفسیر لفظی ،تفسیر غایی و...
اینها به خود الفاظ و عبارات باز میگردند .اما تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و ...از حیث
جهتدهی است که به قاضی در فرآیند رسیدگی و قضاوت میدهند .حاال قاضی یک جا تفسیر
قیاسی میکند ،یکجا تفسیر غایی .تفسیر موسع معمو ًال بر خالف اصل قانونی بودن است ،چون
تفسیری است که دامنه فهم را از الفاظ و عبارات گسترش میدهد و میتواند قاضی را از چارچوب
اصل قانونی بودن خارج کند .تفسیر به نفع متهم معموالً با تفسیر مضیق به کار میرود ،ولی الزاماً
تفسیر مضیق مساوی با تفسیر به نفع متهم نیست .گاهی اوقات تفسیر به نفع متهم میتواند موسع
باشد .اصل بر تفسیر به نفع متهم است ،چون متهم ،متهم است و همه قصد محکومیت او را دارند
برای همین میخواهند هوایش را داشته باشند تا به او ظلم نشود.
انواع تفسیرها باید در نظر باشد .تفسیر مضیق یعنی تفسیری که محدود و بسته است ،در واقع در
تفسیر مضیق میگوییم قاضی مقید به مدلول الفاظ مورد نظر قانونگذار است ،یعنی قاضی از الفاظ
و عبارات منطوق ماده فراتر نمیرود .تفسیر مضیق یعنی دامنه الفاظ و عبارات قانونگذار را گسترش
ندهیم (ممنوع است) .این ممنوعیت ،در نظام کیفری ما یک امر عرفی است در حقوق جزا که همه
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قبول دارند .البته قاضی هایی که اهل محکوم کردن هستند قبول ندارند .ولی در نظام کیفری فرانسه
تصریح دارد که اصل بر تفسیر مضیق است .دیوان کیفری بینالمللی هم همین را میگوید اما ما
بر اساس عرف جزایی خود میگوییم تفسیر مضیق مالك است .یعنی به عبارات و الفاظ شاخ و برگ
ندهیم .تفسیر مضیق همان تفسیر به نفع متهم نیست .تفسیر به نفع متهم میتواند موسع هم باشد.
پس در قانون ما تفسیر مضیق یک قاعده آمره نیست ،چون طبق اصل  111قانوناساسی و ماده
 221قانونمجازاتاسالمی در صورت ابهام و اجمال باید به منابع معتبر اسالمی رجوع کند و دست
قاضی برای رجوع به منابع اسالمی و فتاوی معتبر باز است و شاید همین علتی است بر عرفی بودن
اصل تفسیر مضیق.
جلسه 1
تفسیر مضیق یکی از انواع تفاسیری است که کسی که متن قانون را تفسیر میکند پایبند به الفاظی
میماند که در متن قانون به کار رفته و سعی میکند آن را توسعه ندهد ،البته این تفسیر همیشه به
معنای این نیست که به نفع متهم باشد .گاهی اوقات تفسیر به نفع متهم که از مصادیق تبعات اصل
برائت است ممکن است در قالب و چارچوب تفسیر موسع معنا یابد و محقق شود؛ لذا به این نکته
باید توجه کرد .مثال :ماده  191قانون مصوب  1010که درحال حاضر در قالب بند «ح» ماده 211
قانونمجازاتاسالمی موضوعش در خصوص شرایط سرقت است .به طور کلی گفته شده و اینجا
عبارت وقف ،عام است .آن زمان وقف عام مالك بود و بعضی ها تفسیر می کردند که عام خاص باشد
ساقط میشود یا خیر .ظاهراً قانونگذار در قانون مجازات فعلی در ماده  211و بند «ح» در راستای
ابهام زدایی  ،این عمومیت الفاظ را برداشته و عبارت وقف عام و یا وقف بر جهات عامه را گفته .وقتی
اینطور گفته یعنی عمال امکان ابهام و تفسیر را برداشته  ،پس مثال تفیر مضیق ماده 191
قانونمجازات مصوب  1010است نه  211فعلی .ماده  211فعلی نشان میدهد که عبارتی و لفظی
که در متن قانون ابهام داشته باشد در اصالحات بعدی سعی میکند اختالف نظر را کنار بگذارد و
محدود کند ولی این اصل را ما فراموش نمی کنیم که تفسیر به نفع متهم را قضات باید انجام دهند؛
این تفسیر به نفع متهم یا از طریق تفسیر مضیق انجام میشود و یا گاهی استثنائاً از طریق تفسیر
موسع .منتها تفاوتی که بین نظام حقوقی ما و نظام حقوقی فرانسه و بین المللی است؛ تفسیر مضیق
در سیستم ما از اوامر آمره نیست و اگر تفسیر به نفع متهم هم داد کسی نمیتواند با او کاری داشته
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باشد .بنابراین ما در سیستم قضاییمان همه چیز ممکن است چون خیلی چیزها بسته به تصمیم
قاضی است و قاضی است که نهایتا در مواقع ابهام تصمیم میگیرد ،طرف کدام گروه دعوا را در
نتیجه گیری بگیرد .مثال :بند  1ماده  101تعزیرات :هرگاه اداره کنندگان هتل و مسافرخانه و
کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا
قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند .بند  0ماده  :201سارقین دو نفر یا بیشتر باشند .اینجا
اشاره می کند که اگر سرقت شرایط حد را نداشت ولی مقرون به یکی از شرایط زیر باشد؛ مرتکب
به حبس از  1ماه تا  0سال و تا  14ضربه شالق محکوم میشود؛ اگر سارقین از  2نفر به باال باشد
میشود مصداق ماده .101

حاال در سرقتی هست که مشارکت رخ داده و در فرایند تعقیب و دستگیری ،یکی از آن ها را دستگیر
می کنند ،ضمن آنکه تصور این است که که طبق قرائن و شواهد دو نفر یا سه نفر بودند اما یک نفر
دستگیر شده و پرونده در جریان است .قاضی اینجا میتواند استناد کند که با وجودی که شواهد
نشان میدهد دو نفر یا بیشتر بودند  ،به دلیل جمع نبودن اینها به نفع متهم تفسیر کند و رای را
صادر کند در واقع رد میکند به اینکه مصداق سرقت باشد؛ به عنوان مصداق این نوع آن سرقت را
نمی گیرد.
در پرونده ای در کرمان اسم سه نفر به عنوان حمل  1041کیلو تریاك مطرح بود .در شرایط عادی
مستوجب اعدام نمی شوند مگر اینکه قاضی براساس قانون مبارزه با مواد مخدر اعالم کند که این
حمل قاچاق به صورت زنجیره ای اتفاق افتاده .در این پرونده دو نفر دستگیر شدند اما نفر سوم که
نبود  ،اسم او در پرونده می باشد و قاضی با استناد به همین رای را صادر کرد و راجع به نفر سوم
اظهار نظری کرد اما استدالل کرد تشکیالت داشتند و به صورت زنجیره ای انجام شده ،دو نفر
مستوجب اعدام هستند .در مرحله فرجام خواهی ایراد وارد شده که صرف آوردن یک اسم در پرونده
کفایت نمیکند و فرد سوم در پرونده وجود ظاهری نداشته پس قاچاق مواد مخدر به صورت
زنجیرهای نبود و دیوان هم این استدالل را قبول کرد و همین استدالل اعدام دو نفر را نقض کرد و
پرونده به دادگاه بدوی برگشت اگرچه هنوز دادگاه بدوی بر استدالل های خود اصرار داشت اما چون
این پرونده همزمان با زمزمه های تغییر قانون مواد مخدر شده بود ،به قاضی تفهیم شد که رای
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جدید صادر نکند و دالیل مورد پذیرش دیوان را بپذیرد اما جدای از دلیل فرعی دلیل اصلی همانی
بود که دیوان پذیرفت.
تفسیر لفظی یکی دیگر از تفسیرهاست که از عنوانش معلوم است که تفسیری بر مبنای الفاظ و
عبارات صورت می گیرد و قاضی از منطوق الفاظ و عبارات فراتر نمیرود  .در این تفسیر ما به چارچوب
الفاظ و عباراتی که قانونگذار به ما داده پایبند می مانیم  .البته یک سری ایراد ها هم دارد؛ اول اینکه
اینطور برداشت میشود که قانون بالاشکال است و هرلفظی که آمده باید آن را بپذیریم یعنی قانون
هیچ اشکالی ندارد و قابل تفسیر نیست .دومین اشکال :اگر ما بپذیریم که الفاظ و عبارات به همین
شکل که هست باید مورد قبول قاضی قرار بگیرد ،در این صورت هیچوقت قانون یا سیاست جنایی
تقنینی متحول نخواهد شد پون همه چشم بسته باید به حداقل ها بسنده کنند .مثال :ماده 191
قانونتعزیرات نشر اکاذیب .آیا در اینجا نشر اکاذیب یک عمل کذب است یا چند عمل کذب؟ آیا
قاضی باید در فرایند رسیدگی این مورد را بررسی کند که چند کذب و دروغ منتشر شده و یا یک
کذب که منتشر کرده کافیست؟ مثال :خود سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی و زمان گرفتن شایعه
پخش میکند که در ایران نیست و فرار کرده .حاال این یک خبر است ولی میتوانیم مشمول ماده
 191بدانیم؟ اگر طبق تفسیر لفظی جواب بدهیم ،درست است و نشر یک خبر به عنوان نشر اکاذیب
کافیست .به اعتبار فضای اینگونه اعمال و رفتار کلمه جمع به کار برده شده .اینکه در چه سطحی
اکاذیب نشر شده باشد تا قبل از قانون  92فرقی نمیکرد .زمانیکه قانون  92تصویب شد ،ماده 211
بحث افساد فی االرض را مطرح میکند االن دیگر گستردگی جرم ارتکابی خطرناك است و گستردگی
جرم ارتکابی یک کیفیت و ویژگی است که اگر در رابطه با جرمی وجود داشته باشد و فرد عمدا جرم
را به این شکل گسترده انجام داده باشد میتواند در معرض خطر مفسد فی االرض شدن قرار بگیرد.
ماده  211متن مورد انتقادی دارد .مرتکب نشر اکاذیب شدن به صورت گسترده یعنی چه؟ این عنوان
جرم است و قید آن موجب اخالل شدید در نظم عمومی و اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع است.
نشر اکاذیب به طور گسترده رفتار مجرمانه است و گفته شده دو شرط دارد" -1:موجب اخالل شدید
در نظم عمومی شود -2.اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع ..که اگر فقط یکی از دو شرط محقق شود
کافیست .اگر در شهر کازرون که مسئله جدایی قسمتی از شهر به عنوان منطقه ای جدید مطرح
شد (اما اجرا نشد) کسی با اس ام اس خبر بدهد که این اتفاق رخ داد و این شایعه نادرست را پخش
کند ،نشر اکاذیب است و موجب اظهار ناراحتی مردم به طور گسترده میشود و فرد به عنوان اخاللگر
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شناخته شده و تحت عنوان مفسد فی االرض به اعدام شاید محکوم شود . .افساد فی االرض جزو
جرایم حدی مستقل شناخته نشده و محاربه و افساد فی االرض را اکثرا یکی میدانند و اینجاست که
می گویند ماده نباید وضع میشد .بعضی اوقات نتیجه تفسیر مضیق می تواند باقی ماندن در چارچوب
الفاظ و عبارات باشد اما همیشه اینطور است و میتواند خاص تر هم باشد و از مفهوم بهره برد و
محدود میکند و حتی ممکن است به تفسیر لفطی هم مقید نشود .پس در تفسیرمضیق گاهی اوقات
مفهوم گیری میکنیم اما در تفسیر لفظی همان لفظ را میگیریم.
تفسیر غایی یکی دیگر از انواع تفاسیر است .غایت و نهایت یک امر را به اصطالح نشان میدهد .در
تفسیر غایی قاضی به دنبال غرض و هدف قانون گذار است .قاضی میخواهد بفهمد هدف قانون
ال در بخش تعزیرات ماده  011است (عبارت شبیه
گذار از جعل یا وضع الفاظ و عبارات چیست .مث ً
سازی) منظور از شبیه سازی چیست؟ در معنای ظاهری این است که چیزی شبیه چیز دیگری
ساخته شود .و معنای آن در قانون این است که شباهتی است که معموال تقلبی بودن آن به راحتی
قابل تشخیص نباشد و عرفا مردم با دیدن آن به اشتباه می افتند و فکر میکنند مثال سکه ،سکۀ اصل
است .پس تفسیرمان از کلمه شبیه سازی تفسیر غایی است( .شبیه سازی :رفتاری یا کاری که به
گونه ای آن شی دستکاری یا ساخته شده که فکر می کنیم واقعیت است و تنها با وجود کارشناس
تقلبی بودن آن مشخص میشود ).در مورد توهین به ماموران دولت که ماده  119تعزیرات ( دو ماده
درباره توهین داریم  :ماده  111توهین به افراد معمولی است و و ماده  119توهین به مسوولین
است ).در مورد اینکه این توهین قابل گذشت است یا خیر ؛ تفسیر عادی صورت گرفته که باید
بگوییم قانونگذار از این تفسیر تبعیت کرده و به گونه ایست که این جرم غیرقابل گذشت است.
گذشت قاضی ای که به او توهین شده عامل تخفیف میتواند باشد .مثل آقای خاتمی که گذشت کرد
و درباره گذشت وی بحث درگرفت .میگفتند نمی شود کامل گذشت کرد و تنها میتوان تخفیف داد.
ماده  111که توهین به افراد معمولی است قابل گذشت است.
آخرین تفسیر تفسیر قیاسی است .در روایات داریم که « اول من قاس هوالشیطان» درواقع در
تفسیر قیاسی ،تفسیر از متن ماده یا قانون نیست .ما در تفسیر قیاسی حکم یک موضوع را به موضوع
دیگر تسری میدهیم .درواقع سرایت دادن یک حکم مصوب در قانون به موضوعی که در موردش
تردید داریم که حکمش چیست .البته در مورد قیاس در علم اصول فقه بسیار بحث شده است  .یکی
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از انواع قیاس ها قیاس منصوص العله است که گفته شده قیاسی است که علت حکم به صراحت در
متن قانون یا ماده آمده .ممکن است در بعضی موارد قابل قبول باشد بنابراین دلیل آن این است که
قیاس منصوص العله می تواند قطعی و به یقین باشد .قیاسی که نتیجه آن مساعدت به حال متهم
باشد  ،تفسیر درست است .مثال اگر متهم به دلیل شرب خمر مسلوب االراده شده و مرتکب جرمی
شده ،این عامل به عنوان رافع مسولیت کیفری اثر میگذارد و متهم مجازات نمیشود .البته بررسی
میشود که فرد خود را عمدا مست نکرده باشد برای اینکه جرم را انجام دهد .اگر کسی با مصرف
مواد مخدر مسلوب االراده شده باشد و مرتکب جرمی شده باشد ،باز مسولیت کیفری منتفی است
یا خیر؟ تا قبل ازقانون  92مطرح بود و به عنوان مثال قیاس گفته میشد .اگر با مصرف ماده مخدر
واقعا مسلوب االراده شده باشد و از روی عمد مواد را مصرف نکرده باشد که جرم انجام دهد ،عامل
رافع است و قانونگذار از این تفسیر تبعیت میکرد .ماده  011قانونمجازات  92قانونگذار ماده مخدر
را که موجب سلب اراده شود اضافه کرد که قبال نبود.
با شرایطی توبه در محاربه پذیرفته شده است .فصل  1قانون مجازات اسالمی درباره محاربه است و
اگر فرد قبل از دستگیری توبه کند  ،توبه پذیرفته میشود .البته بستگی دارد که قاضی قضیه را
چگونه ببیند  .در سرقتی که در همدان رخ داد ،سارق اسلحه داشت و همین از نظر قاضی محاربه
محسوب شد .یا چند سال پیش دو سارق یک نفر را در کنار عابر بانک خفت کردند و با قمه او را
تهدید کردند و  111تا  101تومان پول از او گرفتند فقط .در اثر پخش شدن فیلم لحظه ی سرقت
در فضای مجازی و بعد شلوغی مردم ،رییس قوه قضاییه تحت تاثیر عوام قرار گرفت و بنابراین با
اینکه پرونده در جریان رسیدگی بود ؛ اعالم کرد که عمل این دو نفر محاربه است و باید به اشد
مجازات محکوم شوند .و در نهایت آن دو نفر به علت حمل قمه و سرقت و به دلیل تفسیر موسع
عجیب اعدام شدند .در این مورد نظام کیفری ما در تله عوام گرایی افتاد  ،یعنی از یک اتفاق رسانه
ها و مردم یک کوه درست میکنند .پخش شدن صحنه ی سرقت با اینکه با هدف کمک به آن دو
نفر صورت گرفته بود نتیجه عکس داد و موجب محکومیت آن دو به اشد مجازات شد .چندی بعد
چند نفر دیگر هم به جرم سرقت مسلحانه دستگیر شده بودند و در همان شعبه به پرونده آن ها
رسیدگی میشد  ،اما آن ها فقط به چند سال اعدام محکوم شدند .نحوه قضاوت سیال است .جایی
تحت تاثیر عوام متهمان به اعدام محکوم شدند و در پرونده ای دیگر متهمان به جرم مشابه به
چندسال زندان .در ماده  219درباره عنصر روانی فعل محاربه بحث میشود .فرد به سرقت میرود و
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مسلحانه اما سوء نیت اصلی از حمل و استفاده از سالح باید ترساندن مردم باشد .مثال اگر فردی قمه
داشته باشد و در خیابان با پلیس دعوایش شود  ،اگر قمه اش را دربیاورد و پلیس را بزند و هنگامی
که مردم جمع شدن سالح خود را بچرخاند و بخواهد قدرت خود را نشان بدهد ،اولین چیزی که به
ذهن فرد خطور کرده برای برهم زدن نظم پیرامون و غالب شدن بر محیط بوده پس شاید بتوان
گفت فرد محارب است ،اما اینکه فردی برای سرقت قمه حمل کند نمیتواند دلیل کافی برای محارب
نامیدن او باشد .ولی آن سرقت مسلحانه است و یا سرقت مقرون به کیفیت مشدد است و مجازات
سنگینی هم دارد.
مسئله بعدی درخصوص عطف به ما سبق نشدن است .این اصل می گوید قانون جدید به گذشته
سرایت نمیکند « .منع بازگرداندن آثار و تبعات قانون کیفری جدید نسبت به گذشته» این
اصل آنقدر مهم است که به عنوان یکی از اصول اساسی پذیرفته شده .اصل  119قانوناساسی :هیچ
فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
یعنی اثر قانون به خصوص قانون کیفری قهقرایی نیست .در قانون مدنی هم به این موضوع اشاره
شده وخالصه اینکه شخصی زمانی مرتکب جرم شده که در زمان ارتکاب،آن عمل جرم نبوده ؛ ما
نمیتوانیم به استناد قانون جدید آن را تحت پیگرد ومجازات قرار دهیم .بسته به انواع جرایم این
اصل حمل برابهام میشود .مثال در جرم آنی (یک جرمی که بالفاصله فعلش واقع میشود) یا جرم
مرکب و مستمر  ،مالك ما در فاصله بین قانون سابق و الحق چیست(برای اینکه متهم را تحت تاثیر
کدام قانون بدانیم)؟ ما دو دسته قوانین داریم -1:کیفری شکلی-2.کیفری ماهوی .در مورد قوانین
کیفری ماهوی  ،یعنی آن هایی که میگویند جرم چیست  ،عنصر مادی جرم و مجازاتش چیست؛
معموال اصل عطف به ماسبق نشدن قانون رعایت میشود اما در مورد قوانین کیفری شکلی که قوانینی
هستند که به فرایندها و ساختار ها و صالحیت برمیگردند معموال به جهت اینکه ممکن است به نفع
متهم باشد آن را عطف به ما سبق میکنیم  ،البته استثنائاتی هم در ماهوی هست ولی اجماال این
موارد و مصادیق در مورد آیین دادرسی کیفری بیشتر پذیرفته شده است.
جلسه1
اصل عطف به ما سبق نشدن در ماده  11پیش بینی شده قبال در قانون مجازات 11ماده  11این
موضوع را بررسی و بیان کرد.
41

قانون سابق»---قانون الحق  »---نتیجه
 )1عملی(رفتاری) جرم نبوده»---عمل جرم محسوب میشود »---شامل حال مجرمان ماقبل
قانون جدید نمیشود.
 )2مجازات جرمی ضعیف بوده است»---مجازات تشدید شود»---مشمول قانون قدیم و مجازات
اخف میشود(یعنی شامل مجازات جدید نمیشوند)
 )0عملی جرم بوده است»---عمل دیگر جرم نیست  »---مجرم مرتکب ماقبل از قانون الحق
دیگر مجازات نمیشود
 )4مجازات عملی شدید بوده است»---مجازات تخفیف می یابد»---مجرمینی که قبل از قانون
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......
شد تا قانونی وضع شود که حمل کردن سگ ،بردن و آوردن آن جرم نیست اما این سگ گردانی
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
عدم تعقیب معتاد درنظر گرفته است ..در این مورد به قبل هم تسری داده میشود چون به نفع
مورد چهارم هم کم اتفاق می

متهمان است که این کار انجام شود.

افتد  .مثال قبال جرمی  4سال مجازات حبس داشت حاال شده 2سال .اینجا هم به گذشته تسری می
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
نتیجه حاصل میشود مثل ربودن مال دیگری،قتل،اما در مثال قتل ممکن است که فرد زخمی شود
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
معموال گفته میشود تابع قانون حاکم بر زمان وقوع جرم هستیم یعنی؛ مثال زمانی که شلیک شده و
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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
مادی هیچوقت اتفاق نمی افتد .گاهی هیچ اندیشه مجرمانه ای نیست اما جرم رخ میدهد و آن جرایم
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
را گفت ؛ یعنی جرایم داریم مثل جرم مستمر که بر خالف جرم آنی در طول زمان عنصر مادی آن
استمرار دارد .مثال در قاچاق ارز؛ آقای الف مبلغ 211هزار دالر رااز نقطه الف به نقطه ب منتقل
میکند.این انتقال لحطه به لحطه در حال وقوع است  .حاال اگر در زمان شروع انتقال یک قانون حاکم
بود و در مسیر قانون جدید آمد؛ کدام قانون حاکم بر این جرم خواهد بود؟ قانون الحق حاکم است
در کوچ اسالمی مسلمانان

و میتوان به آن استناد کرد.

میانمار  ،شخصی به دولت میانمار شکایت کرد که این رفتار نقض قانون بشر است .عنصر مادی کوچ
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
قتل در لحظه واقع میشود و جزو جرایم آنی است.

اختالس هم جرم

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
خاص که باید عالمانه و آگاهانه و سازماندهی شده اتفاق بیفتد یک جرم مستمر است.
 2حالت در مورد جرایم اعتیادی(به عادت) وجود دارد:
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 -1مجموعه عادتی که از آن ها افعال احراز میشود کال اگر قبل از قانون جدید باشد تابع قانون
سابق است و کال اگر بعد از قانون جدید باشد تابع قانون الحق است.
 -2اما یک وقت ممکن است تکراری که در جرم اعتیادی وجود دارد بخشی در زمان قانون سابق
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
تصویب قانون جدید معتاد شده باشد ولی آثارش پس از قانون جدید دیده شود  .در ماده 10
و 11قانون مبارزه با مواد مخدر به صورت نسبی می توان پذیرفت که اعتیاد را جرم نمیداند.
این مواد به قانون الحاق شده اند و حاال این را حاکم بر معتادی که  0ماه پیش هم معتاد
بوده باید بدانیم؟ بله؛ چون نوعی تخفیف محسوب میشود و اگر فرد ترك کند مجازاتش کم
میشود ولی اگر فرد پروسه درمانش را ترك کرد حداقل  1ماه حبس دارد.
جرایم مرکب:جرم مرکب جرمی است که اجزای عنصر مادی به نظر میرسد که ترکیبی است .مثال
در کالهبرداری ابتدا مانور متقلبانه برای فریب دادن طرف مقابل و دوم تحت تاثیر قرار گرفتن و
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
که قانون جدید می آید؛ آیا قانون جدید در رابطه با کالهبرداری یا نسبت به آن تسری داده میشود؟
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
جدید را بدهد و در این صورت توسط دادگاه بررسی میشود و اگر شرایط موجود بود می توان به
یکی از مسائلی

قانون جدید استناد کرد.

که راجع به تشخیص قانون بهتر نسبت به متهم داریم ،شناخت قانون است .یعنی قانونی داریم بعد
قانون الحق می آید ؛حاال چگونه باید تشخیص دهیم که قانون سابق به نفع متهم است یا قانون
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.
در مورد حد تشخیص آن سخت نیست.
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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.
گاهی اوقات فرد متهم محکوم به 2تا0سال حبس میشود  .در قانون جدید اگر این میزان حداکثری
کم شود به نفع متهم است .مثال  2تا دو و ن یم سال.

گاهی اوقات هم

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
این مورد بستگی به متهم (نوع جرم وی) دارد .مورد پیش آمده که فرد محکوم به جزای نقدی شده
که فرد چون نداشته و یا توانایی پرداخت آن را نداشته شالق را ترجیح میدهد.
اما اگر شالق  ،حد جلد باشد یعنی جزو شالق های حدی باشد (2دسته شالق داریم :حدی ،تعزیری
؛ فاصله ی میان این ها تا  14ضربه است) حاال کدام به نفع متهم است؟ از  14به پایین تعزیری و
از آن به باال حدی است یا تعزیر معین( .شالق های حدی شالق هایی هستند که تعداد آن ها
گاهی اوقات در تعزیر که میتواند حبس باشد

مشخص استمثال برای زنا  111ضربه)

 ،جزای نقدی یا ...میزان آن به ما یراه الحاکم است(.نهایتا قاضی مقدار معین را مشخص میکند ).اما
در خود تعزیر هم تعزیر های ثابت داریم که به آن تعزیر منصوص می گوییم .مثال در مورد روزه
خواری  20ضربه شالق در قانون  92قانون گذار با اضافه کردن این عنوان به عناوین تعزیری همه را
به دردسر انداخته .تبصره  2ماده »-- 110تعزیرات منصوص شرعی که حتی تعزیرات و معنای آن
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
بیست مور د به عنوان تعزیرات منصوص شرعی معین شده که با عنوان تعزیر عادی متفاوت است و
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
است کم یا زیاد نمیشو د اما در مورد تعزیرات ممکن است تغییر کند و قانون گذار در قانون 10
شالق هارا کم کرد و االن حبس گراست .و حالت حقوق بشری به تعزیرات داده اما حاال سوال این
است که چه طور حبس هارا کم کنیم؟ در قانون  92به جای حبس جایگزین گذاشتند (ماده  14به
بعد) مثال قاضی مجرم را محکوم کرده در باره ی جرم خود پژوهش انجام بده.
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سوال آخر اینکه آیا می توانیم جرایم حدی و مستوجب قصاص را که در قانون االن داریم  ،در قانون
الحق دیگر مستوجب قصاص ندانیم؟ آیا قوانین مستوجب حد با توجه به قانون جدید قابل تغییر به
نفع متهم هستند ؟ خیر .این سوال باعث شد در پرونده ای در اواخر دهه  11مبنی بر اینکه چون
حدود و قصاص جزو جرایمی است هستند که از ایتدا ی ظهور اسالم و وضع قواعد وجود داشتند ؛
نمی توانیم در آن دخل و تصرف کنیم .ولی در جرایم تعزیری اغلب این اتفاق میفتد .
2نکته -1 :زمان مورد نظر برای الزم االجرا شدن قانون الحق چه میزانی است؟ در این فاصله وجود
قانون قدیم وظهور قانون جدید یا به عبارت دقیق تر الزم االجرا شدن قانون جدید جرم اتفاق می
افتد ،این زمان چه زمانی است؟ تقریبا  11روز است که قانون مصوب مجلس به شورای نگهبان برود
و تایید شود و تا  0روز رییس جمهور آن راامضا کند و ظرف  41ساعت منتشر شود و تا  10روز
اجرا شود که سرجمع میشود  02روز .این  02روز بین قانون قدیم و جدید وجود دارد که با توجه
به شرایط باید ببینیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 -2دررابطه با چند نوع از قوانین ممکن است تردید کنیم که کدام قانون مالك است؟ مثال ماده ای
داریم راجع به توهین ،ماده  111و 119ق.م تعزیرات .اما یک وقت در مورد قانون توهین یک قانون
تفسیری می آید .اثر قانون تفسیری از کی می باشد؟ سال  1019قانون استبصاریه(سوال شد که
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
است و برای اجرای بهتر قانون اصلی است.پس طبیعتا باید از زمان اثر قانون اصلی اثر داشته باشد.
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
قانون الحق به گذشته تسری می یابد .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جنس اقدامات تامینی و تربیتی مجازات نیست و برای اصالح و تربیت فرد است .مثال اقمات اجباری
که فرد به مدت  1ماه در محلی بماند و از آنجا خارج نشود.
متن قانون در ماده  : 11در قضیه بازار ارز ممکن است برای مدت محدودی قانونی وضع شود ؛ مثال
از  01فروردین  91تا  01شهریور  91این قانون اجرا شود .کارایی این قانون  1ماه است ،این تبصره
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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
نیست و عطف می کنیم چون از نظر قانون گذار گویی جلوه های اجتماعی عمل کم شده یا از بین
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
قانون گفته شده باشد.مثال قانون برای این محدوده است و با شرایط خاص.که کم تر شاید چنین
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
 11می بشاد)»--ممنوعیت فروختن دالر را شاید بتوان در نظر گرفت اگر محدوده زمانی داشته باشد
(مصوبه مدت دار برای تنطیم بازار) در ماده  11منظور از خط اول ماده  ،مصادیق تخفیفاتی است
که گفته شد مثال در بند الف :قوانین مربوط به تشکیالت قضایی و صالحیت .یعنی یک قانون جدید
در مورد تشکیالت قضایی و صالحیت آمده مانند آیین دادرسی  92که  0مرحله کشف
،تحقیق،تعقیب و رسیدگی و اجرا را داراست .فرض می کنیم که االن سال  92است و مشغول
رسیدگی به  0مرحله آیین دادرسی هستیم و این قانون الزم االجراست .حال که قانون جدید آمده
تمام موارد در حال رسیدگی در قالب قانون جدید میروند .معموال این قوانین مربوط به تشکیالت
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
رسیدگی است و از آن به بعد باید تعدد قاضی وجود داشته باشد مربوط به صالحیت نهاد های
رسیدگی است که بسیار به نفع متهم است .ادله اثبات دعوا در قانون  92بسیار تغییر کرد که تسری
هم داده میشود .قوانین مربوط به شیوه دادرسی و مرور زمان و موارد گفته شده و دیگر در ماده به
آی ین دادرسی کیفری به معنای عام بر می گردند که در اینجا به نفع متهم است و عطف به ماسبق
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 ،
پس حکم دادگاه بدوی قطعی نیست بعضی وقت ها تجدید نظر هم قطعی نیست چون قابلیت فرجام
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
الزم االجراست و حاال ممکن است یکی از مصادیق پنج گانه پیدا شود که قابلیت اعاده دادرسی دارد
 ،مثال کسی با عنوان معاون در قتل به  11سال حبس محکوم شده بی گناه است چون مقتول زنده
است  .تقاضای اعاده دادرسی میدهد و حتی میتواند با عث توقف اجرای حکم شود .در تبصره ماده
 11در بند ب می گ وید دوباره پرونده به همان دادگاه قطعی بازگردانده میشود چون با توجه به
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.
گاهی اوقات قانون گذار رفتا ری را که براساس قانون جرم تعریف کرده در قانون جدید ممکن است
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.
حاال اینکه جایگاه یا تاثیر این قانون جدید یا قاعده جدید به عنوان عامل موجهه بر مسوولیت کیفری
و مدنی چیست گفته خواهد شد .

جلسه 1
عنصر مادی و عنصر روانی:
عنصر روانی(اندیشه مجرمانه) نقطه شروع رفتار مجرمانه است .در مورد عنصر روانی  ،عنصر روانی
جرم که باالفاظ و عباراتی مثل عمد،قصد،سوء نیت و انگیزه در واقع سر و کار می یابد باید بگوییم
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 .
اگر بخواهیم عنصر روانی را خ الصه بگوییم؛ عنصر روانی عبار است از =
ارتکاب»--قصد مجرمانه.
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اراده

عنصر یا عبارت آگاهی در قانون  92به ذیل عنصر روانی اضافه شده است .اراده ارتکاب درواقع همان
خواستن است .خواستن یعنی آن فعل و انفعاالت روانی یا روحی که قدرتی را در فرد به تحرك وا
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
آن ساختار میخواهد ظهور یابد به سمت حالتی از ذهنیت و روحیه می رود که به آن قصد می گوییم.
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
فرد با علم و آگاهی چیزی را می خواهد و آن رااراده می کند .در واقع قصد مجرمانه یعنی هدف قرار
دادن کاری بااراده و دقیق تر هدف قراردادن کاری به واسطه اراده .قصد  ،انگیزه است یعنی ظهور و
بروز اراده نسبت به یک چیزی .مثال :میخواهم دیگری را بکشم »--این قصد مجرمانه است.
گاهی اوقات از انگیزه استفاده می کنیم .همین که دو لفظ قصد و انگیزه را به کار می بریم یعنی دو
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
سرقت ،قتل ،کالهبرداری یا هر جرم دیگر شبیه این ها یک قصد داریم ؛ قصد ارتکاب سرقت و مال
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
است .ولی قصد ارتکاب در همه سرقت ها یکی است.
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
باانگیزه سیر کردن خانواده اش .پس انگیزه یا mobilبه اصطالح شاید مبنای اولیه ایست که در فرد
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
قصد است ولی معموال در ارزیابی کیفری ما  ،ما به انگیزه بهایی نمی دهیم ؛ در بعضی از موارد
ممکن است حاالتی از انگیزه هارا در فرایند ارزیابی عمل مجرمانه ارتکابی داشته باشیم .مثال دربند
پ ماده  01ق.م می گوید انگیزه شرافتمندانه »--مثال فردی فرزند مریضی دارد و برای نجات
فرزندش دست به سرقت میزند تا هزینه های درمان را تامین کند ؛ اما الزاما این انگیزه شرافتمندانه
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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.
در م  01مشخص شده که جرایم تعزیری مشمول تخفیف مجازات میشوند نه جرایم حدی،قصاص،
قتل و ...پس انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری مشمول تخفیف مجازات میشود  .خیانت در امانت
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
در قصد  ،حرکت اراده و آگاهی داریم و در آخر جمع این ها را به سوی هدف حواله می کنیم .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
سوء نیت.
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)
پسر  11ساله ای که گواهینامه ندارد و پشت ماشین می نشیند  .باانگیزه قوی و اگاهانه پشت فرمان
نشسته و عالمانه این کار را کرده و بعد ناگهان به فردی میزند و فرد فوت میکند در این صورت فعل
پسر  11ساله غیر عمدی محسوب میشود ؛ ولی اگر از ماشین به عنوان آلت قتاله استفاده شود عمل
مجرمانه عمدی خواهد بود مثل حادثه ی درگیری درویشان با پلیس ها در خیابان پاسداران.
جرایم رانندگی جرایم مبتنی بر تقصیر است اما یک دسته دیگر از جرایم رانندگی خالفی هستند ؛
مانند رد شدن از چراغ قرمز بدون تصادف.
جرم رانندگی بدون گواهینامه در ماده  120تعزیرات آمده که جرم عمومی است  .این جرم یعنی
رانندگی بدون گواهینامه رسمی یعنی آگاهانه و عالمانه اقدام به استفاده از وسیله نقلیه ای شود که
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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
تقصیر که یا بی احتیاطی است یا بی مباالتی یا عدم رعایت نظامات جرم غیر عمدی است اما مجازات
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
کامیونی در مراسم ملی  11نفر را زیر کرد  .جرایم عمدی داریم و جرایم غیری .جرایم عمدی
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
آن با عنوان جهل یا عدم آگاهی آشنا هستیم .جهل به موضوع و جهل به حکم .اصلی داریم که جهل
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
میخواهد انجام دهد مطلع باشد .تصور ذهنی نسبت به عملی که میخواهد انجام دهد دارد که در
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
اینجا نسبت به یک انسان است .گاهی آگاهی نسبت به یک فعل است.سرقت  ،خیانت در امانت و یا
در قتل .قتل جزو جرایم طبیعی است 2(.دسته جرایم داریم :جرایم طبیعی،جرایم
قراردادی«مصنوعی»)جرایم مصنوعی مثل خیانت در امانت،جرایم سایبری و ...که در اثر قرارداد
اتفاق افتاده اند .گاهی ممکن است شناخت و آگاهی ناقص باشد.در مثال  ،الف نسبت به ب شناخت
ناقص دارد و به اشتباه ج را میکشد 2 .اتفاق ممکن است افتاده باشد :یا اشتباه در هدف بوده یا
ممکن است هویت رااشتباه کرده باشد .مثال اینجا که الف به جاب ب ج را کشته ؛ اشتباه در هدف
بوده .ولی گاهی اساسا اشتباه رخ داده ؛ یعنی الف ب را با برادرش ج که شباهت داشته اشتباه گرفته
و او را کشته .فقهایی مانند آیت اهلل گلپایگانی در اشتباه کردن در هویت  ،جرم را غیر عمدی دانسته
اما در قانون  92چون ممکن بود عده ای قتل انجام داده باشد و به همین شکل(که فرد را اشتباه
گرفته) بخواهند از زیر جرم در بروند در ماده  294تکلیف موضوع را تعیین کرد :اشتباه در هویت
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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مجرمانه را شناسد هم حکم را .یعنی من بدانم عملم خالف قانون است(آگاهی نسبت به حکم) و هم
نسبت به موضوع خالف میکنم(آگاهی نسبت به موضوع) .بند ب ماده  ،291حکم کلی درباره آگاهی
این است :برای تمام جرایم عمدی یکی از اجزای عنصر روانی در واقع آگاهی است که در دل عمل
قصد یا سوء نیت است .برای تمام جرایم مدی چه حدی چه تعزیری و چه مستوجب قصاص آگاهی
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
قتل و ضرب و جرح و ....را در خود جای دهد .در یکی از موارد که عمدی محسوب شود همان بند
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
 ،ه رچند قصد ارتکاب آن جنایت یا نطیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا
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
معین از یک جمع را داشته باشد در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود  ،خواه کار ارتکابی
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
پرت کرده و طرف را کشته و و یا زخ می کنم  .حاال فرد الف باشد که آن را میشناسد و یا جمع و
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
علم وآگاهی برای افراد نا معین است و مرتکب جرم طبق بند این ماده نمیتواند مدعی شود که ما را
نمی شناخته .عملیات انتحاری و بمب گذاری همگی جرایم عمدی اعلی بند الف ماده  291است.
منطر از کلمه نظیر :مثال حرف از ثتل است در حالیکه فرد کشته نمیشود و زخمی میشود اما این
دلیل نیست و طبق بند این ماده در هر صورت مستوجب مجازات است و در عمل نیز جنایت مقصود
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
است که آن را پرتاب کند اما هدف این نبود که به ب پرتاب کند کشته شود .قصد کشت نبوده اما
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
مرگ میشود یا نه .چون نوعا موجب مرگ نمیشود ذیل موارد شبه عمد قرار می گیرد .چون کار
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
به سمس بودن ماده آگاه باشد (هرچند هدفش کشتن نباشد) موضوع و مصداق این بند است.
پس  2شرط الزم است :وجود عمد و اراده .بداند که چه میکند.
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.
در م ثال ریختن ماده در غذا  ،مهم نیست ك این ماده آگاهانه و عمدا ریخته شده تا فرد مسموم
شود  ،بمیرد ،حالش گرفته شود و  ...مهم این است که فرد با آگاهی چیزی که ممکن بود باعث
مرگ شود را در غذا ریخته.
بند پ :هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام
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
زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی
علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ماده وحشتناکی است بدون حتی قصد فرد قاتل عمد میشود.
مثال همسایه  01ساله ای داریم و میدانیم که عمل قلب باز انجام داده و نباید استرس به وی تحمیل
شود اما فردا سر پارك ماشین جر و بحث میکنیم و وی را هل میدهیم و فرد شوکه میشود و فوت
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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
عمد است اگر ب تومور داشته باشد و چندروز پیش عمل کرده باشد و حاال سرش حساس است و با
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
کشنده نبوده ؛ دوستش مرده  ،در این بند قرار میگیرد  .چون بیماری در این بند مطرح شده است.
عمد یا سوء نیت که همان اراده هدف دار یا قصد مجرمانه است به  2دسته تقسیم میشود :قصد
عام .قصد خاص.
قصد عام :یعنی قصد یا سوء نیت انجام آن فعل .عالمانه و آگاهانه میخواهم یک فعلی را انجام دهم.
اینجا قصد شلیک کردن دارم ،مثال میخواهم دارت با قمه بازی کنم و چاقو پرتاب میشود و فردی را
میکشد  .اینجا قصد و آگاهی انجام فعل را دارم (سوء نیت عام دارم 9یعنی قصد فعل ارتکابی  .اما
سوء نیت خاص یعنی من قصد جنایت واقع شده یا جرم یا نتیجه واقع شده را دارم .بنابراین بعضی
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 .
ول ی ئر مورد قتل ،سرقت،کالهبرداری و خیانت در امانت به طور کلی باید سوء نیت خاص موجود
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.
جرایمی سوء نیت خاص الزم دارند که اصل نتیجه است ؛ جرایم مقید به نتیجه هستند.

جلسه 9
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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
ی اجزای عنصر روانی اولین چیزی که معموال به آن توجه می کنیم انگیزه است.
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
ربایش و خارج کردن مال از ید مالک  .با این توضیحات یک سوء نیت عام و یک سوء نیت خاص.
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
من انجام میدهم یعنی اراده ب ر ارتکاب این فعل میشود سوء نیت عام .آیا همیشه هر فعلی انجام
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
دوستم را با خود از کالس بیرون ببرم قصد نتیجه که عبارت است از خارج کردن مال از تحت
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
نتیجه را داشته باشم تا مجرم تلقی شوم  ،در مورد آن عمل به این قصد خاص می گویند.
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.
در جرایم مطلق می گوییم به صرف آن افعال که ارتکاب پیدا میکندد کفایت میکند وجرم محقق
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
ن داشت (مثال میخواست به کاله او شلیک کند) ولی به پیشانی ب اصابت کرد و فوت شد .در اینجا
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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در سرباز خانه ها زیاد این اتفاق می افتد .مثال فرمانده ای در حال آموزش استفاده از اسلحه است و
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
شلیک داشت اما آیا قصدش زخمی کرن افراد بود؟ اینجا فرد قصد آموزش را داشت ؛ البته فرمانده
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.
ماده  144در مورد سوء نیت یا درواقع سوء نیت خاص است :در تحقق جرایم عمدی عالوه بر علم
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.
علم مرتکب به موضوع جرم :یک بخش و جزئی از الزمه سوءنیت یا خود قصد است یعنی فرد مرتکب
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
که قصد باید محرز شود  .قصد نتیجه یا سوء نیت خاص برای جرایمی که نیاز به نتیجه دارد باید
حتما احراز شود.
ماده  01استثنا مصداقی است که انگیزه را پذیرفته  »--انگیزه شرافتمندانه.
ماده  199تعزیرات اظهار نظر نسبتا جدی است مبنی براینکه آن چیزی که اینجا قانون گذار در نظر
گرفته افترای عملی است :هرکس عالمانه و عامدا به قصد متهم نمودن دیگری ،آالت و ادوات جرم
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
به او قلمداد شود و د راثر این عمل شخص مزبور پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعالم برائت
قطعی آن شخص ؛مرتکب  ،به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا  14ضربه شالق محکوم میشود.
افترا  2نوع است :افترا نطری .افترا عملی.

56

افترای نظری :در تلگرام شخصی به دیگری نسبت قاچاقچی داده .این نسبت اتهام نظری است با این
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
میدهد .اینجاست که در ماده گفته شده عالما و عامدا به قصد متهم نمودن دیگری....
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
شخصی که بطری های شراب را در ماشین دیگری می گذارد آگاهانه و عالمانه این کار را انجام داده
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
قصد متهم کردن ج محکوم کرد؛ پس عبارت به قصد متهم کردن دیگری که انگیزه معنا میدهد
وجاهتی ندارد.
در ماده  111تعزیرات عبارت«به منظور» را «به انگیزه» و یا «به هدف» معنا کردند در حالیکه
اینگونه نیست .رویه قانونگذار در استفاده از الفاظ و عبارات نشان میدهد همه این ها را برای تفهیم
عنصر روانی و قصد به کار برده است .
جرایم دو دسته اند :جرایم عمد »--نیاز به سوء نیت عام و خاص دارند(جرایم مقید به نتیجه)
جرایم غیرعمد :شبه عمد .خطایی (خطای محض)
جرایم خالفی »--در این جرایم نوعی خطا مفروض شده  ،نوعا مستلزم جریمه هستند مثل عبور از
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
،تقصیری که از قبل مفروض گرفته شده.
هسته مرکزی عنصر روانی جرایم غیر عمد »--تقصیر است.
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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)
در مورد جرایم غیر عمد می گوییم فرد بی احتیاطی کرده ،بی مباالتی کرده یا یک سری نظامات را
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
پس اتفاقی که افتاد قتل شبه عمد محسوب میشود.
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
و شرایطی دیگر .یا احیانا مدیر مدرسه بی احتیاطی کرده.
بی احتیاطی یعنی چه؟ نوعی فعل است که فرد نباید انجام میداده .مثال فرد در اتوبان که سعتش
باید  11باشد را به  111میرساند ؛ اینجا فرد عملی را مرتکب شده که نباید انجام میشده و این بی
احتیاطی است.
بی مباالتی :نوعی ترك فعل است که فرد نباید انجام میداده  .مامور خزانه  ،در خزانه را باز میگذارد
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
ای که حاصل میشود باید رابطه ای باشد که آن رابطه را سببیت گویند .یعنی اگر از الف نتیجه ب
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
کشته نشده ول ی همه رفته اند و ج میرسد و با شلیک گلوله ای دیگر او را می کشد  .اینجا پزشکی
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
بین شلیک نفر دوم (ج) به ب و مرگ است.
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در مورد تقصیر در ماده  140توضیح داده شده :تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر
مرتکب است .در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و
دیات اعمال میشود.
تقصیر یعنی انجام یکی از مصادیق بی احتیاطی ،بی مباالتی  ،عدم رعایت نظامات .
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.
ماده  140به خصوص در باره جرایم علیه تمامیت جسمانی است که سراغ مواد  291به بعد باید
رفت.
تبصره ماده  : 140تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است(در قانون تعزیرات اشاره شده).
مسامحه ،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها حسب مورد از مصادیق بی
احتیاطی و بی مباالتی محسوب میشود.
اینجا نکته جدیدی وجود دارد که قانون گذار عدم رعایت نظامات دولتی را از مصادیق بی احتیاطی
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
یاسوج و کشتی سانچی اغلب درون مایه آن عدم رعایت نظامات است  ،اما نظر قانون گذار این است
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
فرد  11ساله ای زیر عمل مرده بود ،پزشک ارتوپد به جای تعویض مفصل لگن راست 4 ،ساعت و
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
داده .مهارت یعنی از اول فرد بداند چه میکند و یا پزشکی که قیچی را در بدن بیمار جا گذاشته ،
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
و ذهنیت روانی نباشد و فر ارداه نکرده باشد و قصد در کار نباشد،جرم عمدی شکل نمی گیرد.
جرایم از حیث عنصر روانی  2دسته اند:جرایم عمدی .جرایم غیر عمدی.
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
عنوان هسته اصلی ع نصر روانی .اما یک جرم چارچوب دیگر یهم دارد .در بحث از ارکان جرم یا
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
درباره کالهبرداری صحبت می کنیم ،چارچوب آن چیست و به عبارتی رفتار های مادی که جرم را
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
و این رفتار فیزیکی میتواند فعل باشد یا ترك فعل .دومین جزء عنصر مادی شرایط و اوضاع و احوال
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
به حرکت در می آید و میشود اراده ،اراده میشود قصد و قصد حرکتی در عالم خارج ایجاد میکند؛آن
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
می گوییم .فعل یا مثبت اس ت یا منفی .فعل مثبت یعنی اغلب جرایم یا رفتار های مجرمانه نیاز به
فعل مثبت دارند یعنی کاری باید به جریان بیفتد  .در کالهبرداری الزم است که فرد با رفتار خودش
با ساماندهی که انجام مشدهد طرف دیگر را فریب دهد« .فریب دادن طرف مقابل برای ربودن مال
او» یا مثال در خیانت در امانت ؛ الف مال ب را که در امانت گذاشته تصاحب کند  .با تصاحب کردن
که فعل مثبت است جرم محقق میشود  .در تلف کردن  ،مثال الف مال ب را از پنجره به بیرون پرتاب
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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
غیر عمدی دیده میشود ؛ منتها به تعبیر دقیق تر در تقصیر های جزائی در جرایم غیر عمدی مثل
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
وارد شدند و نگهبان با وجودی که آن ها را دیده و یا سر و صدایی شنیده وحدس زده که دزد 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
میتوان فرد را معاون در رفتار فیزیکی و فعل مثبت خشن که سرقت مسلحانه است در نظر گرفت.
اینجا سخت است .برای معاون پنداشتن فردی در جرم نیاز به وحدت قصد داریم ،تقدم زمانی نیاز
است که مثال فرد اعمالی را از پیش با برنامه انجام نداده که عمل سرقت به راحتی انجام شود .یعنی
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
گرفت .تاثیر ترك فعل بر وقوع جرم عمدی جای بحث دارد .آیا ترك فعل میتواند باعث وقوع قتل
عمدی شود؟ چندین مثال داریم و قانون گذار بر این اساس در قانون  92گفته بله میشود که اتفاق
بیفتد .مثال ماده  290که تاسیس جدید است و بعد از بحث های مفصلی که از سال  11صورت
گرفته است تا سال  92که موضوع پذیرفته شد.
ماده  :290هرگاه کسی فعلی را که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون به عهده
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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است  ،مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را به عهده گرفته است ،کودك را شیر ندهد ؛ یا
پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند.
قبال این جنایت را حمل برشبه عمد یا خطای محض می کردند اما مورد عمدی در قانون سال 92
اضافه شد .مثال الف مواظب و غریق نجات ب می باشد ولی عمدا عالمانه و آگاهانه در آن لحظه که
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 و یا مثالی که در ماده گفته شده که از فقه گرفته شده  ،مادر تا  2سالگی موظف است شیر
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
مشکل است قبول کنیم که مرگ ناشی از انجام ندادن یک فعل باشد .منتها در تحریرالوسیله گفته
شده که اگر فردی را به هر دلیلی مثل حبس ،توقیف و  ...در جایی نگه داریم و عالمانه و آگاهانه به
فرد که احتیاج به آب و غذا دارد ،آب و غذا ندهیم و بمیرد یکی از مصادیق ترك فعل است که
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.
در حادثه قطار تهران -مشهد ،سوزن بان چون هر سری که دکمه را فشار داده و کار نکرده و همه
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
است و سوزن با ن مرتکب قتل شبه عمد شده است .پس ترك فعل می تواند عنصر مادی یا آن بخش
مهم عنصر مادی یعنی رفتار الزم برای وقوع جنایت باشد و مصداق آن ماده  290است و انواع و
اقسامی دارد .گاهی میتواند رابطه ی بین ترك فعل و نتیجه حاصله مبتنی بر قرارداد باشد مثل
نجات غریق و گاهی الزاما مبتنی بر رابطه قراردادی نیست مثل مادر که موظف است به نوزادش شیر
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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ما  0جزء برای رکن مادی تصور کردیم :رفتار فیزیکی.شرایط و اوضاع و احوال الزم .نتیجه حاصله.
بعضی ها می گویند این اجزاء تا  1مورد هم میرسد .در واقع این نقشه ساده تر است .مورد دوم که
شرایط و اوضاع و احوال الزم می باشد در شرایط مختلف متفاوت است .مثال برای جرم قتلی که
ممکن است با فعل باشد یا ترك فعل یکی از شرایط زنده بودن مقتول است .پس اگر الف به ب
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

الف ماشین ب را دزدید) ماشین ب چه دست خودش باشد چه نباشد یک شرط باید باشد و آن
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
برای فریب دادن ب مانورها و رفتارهای متقلبانه راانجام میدهد ولی ب فریب نمیخورد شرط الزم
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
برود و آن وقت ب به علت کالهبرداری شکایت کند  .اینجا فریب نخورده بود پس بحث کالهبرداری
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.
اینجا میرسیم به بحث راجع به رابطه ی سببیت که آیا حتما بین عنصر مادی و همه شرایط الزم
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.
مثل کالهبرداری عالوه بر رفتار فیزیکی ،شرایط و اوضاع و احوال الزم را هم دارد.
در کالهبرداری ،خارج شدن مال از تحت ید مالکیت با مانورها و رفتارهای متقلبانه.
الف) برای فریب دادن ب مانورها و رفتارهای متقلبانه را انجام میدهد وی ب فریب نمیخورد .شرط
الزم برای کالهبرداری این است که ب فریب نخورد و ناشی از آن فریب ،مال از مالکیت او خارج
شده و کالهبرداری رخ بدهد نه اینکه ب بگوید نمیتونی منو فریب بدی ولی بعد مال را به الف بدهد
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و الف برود و آنوقت بسا به علت کالهبرداری شکایت کند .اینجا فریب نخورده بود پس بحث
کالهبرداری پیش نمیآید.
در جزء سوم ،نتیجه دادیم که بعضی جرایم نتیجه دارند و بعضی نتیجه ندارند اما اغلب جرایم مقید
به نتیجه هستند .در سرقت باید مال دیده شود نتیجه آن میشود ربودن در قتل باید فرد کشته
شود .در کالهبرداری مال از تحت ید فرد خارج شود.
اینجا می رسیم به بحث رابطه سببیت که آیا حتم ًا بین عنصر مادی و همه شرایط الزم آن و جرمی
که در عامل خارج وجود دارد و نتیجه ای که حاصل شده ،آیا جرم و نتیجه واقعاً معلول رفتار است
یا نه؟ نظریات مختلفی وجود دارد.
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جلسه 12
رابطه علیت یا سببیت
در رابطه علیت یا سببیت بحث از این است که عنصر مادی و نتیجه مجرمانه داشتیم .فعل یا ترك
فعلی انجام میشود و منتهی به نتیجهای میشود که به آن نتیجه مجرمانه میگوییم که شکل و
شمایل جرم در آن دیده میشود .بحث این است که گاهی اوقات رفتار مجرمانهای که انجام شده
ونتیجهای که حال شده به گونهای تردید ایجاد میشود که باید ببینیم رابطه علیت بینرفتارمرمانه و
نتیگه مجرمانه هست یا مربوط به علت دیگری است .مثالالف با چاقوبه «ب» میزند ولی فوت
نمیکند و نزدیک به یکسال در بیمارسان است .بعد از کی سال در اثر بیماری کزاز میمیرد .آیا آقای
الف قاتل است یا بیماری کزاز (که این عفونت و بیماری میتواند ناشی از خود فرد باشد و یا به دلیل
سهل انگاری پرستاران)؟
بنابراین در تشخیص رابطه علیت یعنی آن رفتاری که منتهی بهنتیجه مجرمانه شده ،اید دقت داشته
باشیم .در همین رابطه از  2نر پاسخ داده میشود که رابطه علیت چیست یا علت وقوع مجرمانه
چیست:
رفتار مجرمانه  نتیجه رابطه علیت  مباشرت:
از منظر حقوقی:
 -1 oنظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط ضروری نتیجه
 -2 oنظریه مستقیم یا متصل به نتیجه
 -0 oنظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط پویا و ترك نتیجه
 -4 oشرط (علت) مؤثر در وقوع نتیجه
از منظر فقهی:
 -1 oنظریه اشتراك در مسئولیت
 oنظریه سبب مقدم در وجود
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 oنظریه سبب موخر در وجود (مثل شرط متصل در نتیجه)
 -4 oنظریه سبب اقوی از مباشر
براساس نظریات چهارگانه سعی میشود که عامل وقوع نتیجه بیان شود.
مثال دیگر :فرض می کنیم آقای الف یک سگ دارد که سگش قالده ندارد ،یک بچه به طرف سگ
سنگ پرت میکند و سگ به وسط خیابان و جلوی اتوبوس میدود .اتوبوس برای اینکه به سگ
نخورد مسیرش را کج میکند و به یک انسان میزند و او را زخمی میکند .در بیمارستان آمپول
اشتباهی به فرد میزنند و او به کما میرود .پرستار یک اشتباهی مرتکب میشود و کپسول اتاق فرد
منفجر میشود و فرد میمیرد .در این زنجیره عوامل:
 )1صاحب سگ بدون قالده هست،
 )2کودك که به سن مسئولیت نرسیده اما پدر و مادری دارد که مسئولند
 )0اگر خسارتی اتفاق بیفتد پدر و مادر مسئول خسارت وارده هستند.
 )4راننده اتوبوس،
 )0پزشک و پرستار بحث می شود که رابطه میان قتلی که نهایتاً ایجاد شده با کدام یک از
علل برقرار است؟
در انگلیس فرقهای به نام «شهود یَهُوه» وجود داشته که معتقد بودند تزریق خون حرام است دختری
مورد ضرب و جرح قرار گرفته و زخمی شده به حدی که باید به او خون تزریق شود اما پدر و مادر
وی که از این فرقه هستند اجازه این کار را نمیدهند و دختر میمیرد .آیا اینجا مسئول قتل این
دختر ضارب است؟ یا پدر و مادر (اگر خون تزریق میشد دختر صد در صد نجات پیدا میکرد)؟
اگر پدر و مادر مقصر باشند عامل متصل به نتیجه است.
در قدیم در انگلیس یک نظریهای بود که براساس آن نظریه میگفتند اگر تعداد روز مشخصی بگذرد،
قاعدهی یک سال و یک روز یعنی اگر مرگ بعد از یک سال و یک روز اتفاق بیفتد ،آن که ضربه زده
مسئول است .آن زمان نظام حقوقی زیاد پیشرفت نکرده بود و یک قاعده شکلی وضع میکردند و
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براساس آن قاعده سعی می کردند مسئول را مشخص کنند اینها گفته شد تا قواعد سببیت معین
شود.
ماده  011سعی میکند سببی ت را در جنایت ترسیم کند .البته مشکل مادر تشخیص رابطه علیت
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
است زنجیره عمل مختل و بسیار باشد و بخواهیم پاسخ دهیم .تعریفی که قانوگذار در مورد تسبیب
در ماده  012بیان کرده در مورد جنایات است وگرنه در خیلی از موارد ممکن است بحث سببیت
پیش بیاید :جرایم عمومی ،جرایم علیه تمامیت جسمانی و سایر جرایم تعزیری.
ماده :526
تسبیت در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فرام کند و خود
مستقیم ًا مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند
آن که چاهی بکندو کسی در آن بیفتد و آسیب بیند مثال چاه بیان شده در ماده مثالی فقهی و
بسیط است در مورد تسبیب که مستقیم فرد مرتکب جرم شده اما غیر مستقیم زمینه جرم را فراهم
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
ر اه باریکی است که در آن چاه کنده شده و دور چاه یک طناب بسته شده یا سنگی گذاشته شده
اما «ب» میاید و حواسش به اطراف نیست ،به طناب یا سنگ میخورد و در چاه افتاده و میمیرد.
اینجا سنگ یا طناب شرط است.
این ماده که تسبیب را تعریف میکند ،تعریف بسیطی است که سبیت چیزی است که علت اساسی
و مهم جنایت به آن ارتباط یابد ولی حضور مستقیم ندارد .حتی در مثالی که سیگار در خیابان
افتاده و ماشینی از آن بنزین میریزد به سیگار برخورده و منفجر شود ،بحث تسبیب مطرح است.
الزاماً اینجا عمدی نیست .جنایت عمدی یا غیر عمدی است در جنایت غیر عمدی هم ممکن است
جنایت واقع شده وی من مستقیم دخالت نداشتم.
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مثالً من رانندگی میکنم مستقیماً به طرف میزنم یا در مقررات ساخت و ساز و یا در زندگی امروزه
من دور دیوار خانه برق بکشم بدون اینکه اطالع بدهم و عالئم هشدار دهنده بگذارم (که بحث تعزیر
پیش میآید) فردی برقش بگیرد و کشته شود در اینجا اگر من برق کشی نمیکردم این اتفاق
نمیافتاد .بنابراین در جرایم غیر عمدی سبیت مطرح است اما میزان آن مشخص میشود یعنی
میزان مسئولیت و درجهای از سببیت مطرح میشود.
ماده  492ق.م.ا دقیقاً مبدأ بحث است رابطه بین فعل ارتکابی و نتیجه برقرار میکند .البته این ماده
مربوط به جنایت است ،جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به
رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
ال یک وقت شلیک میکنم و فرد کشته میشود این مباشرت است و مستقیم زمانی
طبق ماده ،مث ً
تسبیب مطرح است و سبب ایجاد میکنم مثل مثال چاه ،زمانی دیگر هم تسبیب مطرح است و هم
مباشرت ،مثالً شلیک میکنم فرد زخمی میشود بعداً در بیمارستان دستگاه او را دستکاری میکنم
تا بمیرد.
ماده  490بسیار دقیق در بحث است :وجود فاصله زمانی ،میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن،
مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده ،که حسب مورد قصاص
یا دیه است .حکم این ماده و ماده ( )492این قانون در مورد علیه جرایم جاری است.
ماده  494تعریف مباشرت است :مباشرت آن است که جنایت مستقمی ًا توسط خود مرتکب واقع
شود.
ماده  02در مورد مثال دومی که زده شد (سگ که قاعده ندارد و:)...
متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصر او،
حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد ،ضامن خسارت وارده که باید دیه داده شود ،ضامن است.
ولی اگر از احتمال خود حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد ،ضامن نیست.
تبصره  : 1نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آنرا ندارد ،تقصیر محسوب میشود( .عدم توانایی
در حفظ حیوان تقصیری مفروض است).
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تبصره  :2نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص
قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد ،مشمول حکم تبصره  1این ماده است.
در ایران ،اگر یک پراید در موقعیت برخورد به ی پورشه قرار بگیرد و از طرفی دیگر دو نفر یک خانم
؟؟ دو نفر در حال رفتن باشد که احتمال برخورد به آنها هم وجود دارد .وضعیت به گونهای شود که
پراید باید با به دو متر و یا به پورشه بزند .چه باید کند؟ اگر به پورشه بزند بیمه فقط  0تومان
میدهد و فرد به نابودی میرسد تا خسارت پورشه را بدهد ولی اگر به آن  2نفر بزند جمعاً چهارصد
میلیون میشود و این دیه را بیمه میدهد .از طنزهای حقوق انسان مدار ما همین موضوع است.
نظریات:
 -1نظریه اول در تعینی علت اصلی وقوع رفتار مجرمانهف نظریه رفتار مجرمانه به عنوان شرط
ضروری نتیجه است .یعنی آن فعلی که میخواهیم بگوییم با نتیجه ارتباط دارد ،اگر فعل
نباشد نتیجه هم نیست .این نظریه ،شرط ضروری است .یعنی آنقدر ضرورت دارد که فعل
نباشد نتیجه حاصل نمی شود .در مثال صاحب سنگ و قالده براساس این نظریه بچهای
که سنگ انداخت مسئول است .یعنی اگر از اول بچه سنگ نمیانداخت و تحریک صورت
نمیگرفت سگ وسط نمیآمد ،راننده چپ نمیکرد ،مصدوم نداشتیم و نهایتاً فرد نمیمرد.
به بیان عامیانه اونی که اگر نبود اینطور نمیشد ،علت یا سبی که اگر نبود ،آثار و مصیبت
ها را نداشت.
انتقاد وارد این است که نظر عادالنه ای نیست چون عوامل دیگر غیر از علت اول مؤثر هستند و
میشود گفت در مثال پزشک ،پرستار و ..بیتأثیرند .بنابراین ایراد وارد است که نظر عادالنهای نیست.
 -2نظریه دوم ،نظریه مستقیم یا متصل به نتیجه است .همیشه علت یا سببی مسئول وقوع
نتیجه مجرمانه یا حادثه است که متصل به نتیجه حاصل باشد .یا مستقیماً بین آن نتیجه
و عامل رابطه برقراب باد .در قبال سگ و قالده خطای پرستار که کپسول آتش گرفت .در
مثال پدر و مادری که اجازه تزریق خون ندادند ،پدر علت مرگ است .این نظریه هم
ایراداتی دارد و گفته میشود همیشه این نیست که علت متصل به نتیجه موجب وقوع
شود .اگر تنها این عامل را در نظر بگیریم دیگر عوامل را نادیده گرفتهایم ،مثالً الف به ب
چاقو میزند و ب در بیمارستان در اثر عفونت بیمارستانی بمیرد .اینجا درست نیست سهل
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انگاری پرستار را در عمومی شدن فرد و مرگ وی در نظر بگیریم ،اگر الف به ب چاقو
ال صورت نمیگرفت.
نمیزد این اتفاق ک ً
 -0نظریه رفتار مجرمانه به عنوان عامل پویا و متحرك نتیجه نظریه سوم است .شرط پوا و
متحرك یعنی در سلسله عامل و اسباب آن علتی را مؤثر میدانیم که متحرك و پویا است
نه ایستا .در مثال سگ و قالده ،راننده اتوبوس که حرکت دارد و پویا ست و به آن فرد زده
مسئول است و کسانی دیگر برخورد با فرد نداشتند یا مثالً الف بیماری قلبی دارد .بیماری
قلبی وی شرطی است .یعنی علتی است که در لحظه ممکن است به فرد مرگ بدهد .این
آقا با فردی مواجه میشود و دعوایش میشود و آن فرد مشتی به سینه الف میزند و
میمیرد.
 -4حاال بیماری قلبی عامل مرگ فرد است یا مشت که تنها تحریک ایجاد کرده است؟
فرد به خاطر بیماری فوت کرده اما مشت فرد تحریک ایجاد کرده و شرط مرگ خود بوده .در این
موضوع باز قضاوت عادالنه نخواهد بود .چون گاهی در شرط نتیجه شک میکنیم و حتی در نتیجه
که ناشی از ترك فعل بوده ،پیدا کردن شرط کار مشکلی نیست و قضاوت ما را ناعادالنه میسازد.
ال
ترك فعل که عام ل اصلی است ایستا و ثابت است اما شرط تحرك را مسئول در نظر میگیرم .مث ً
در مسیر قطار از مشهد به تهران ،سوزنبان ده دقیقه کارش را به خیال اینه قطار نمیاید ترك میکند
اما در همین فاصله قطار می اید و چون سوزنبان مسیر عبور ماشین ها از ریل را نبسته توقف رخ
میدهد .اینجا راننده قطار که شرط متحرك و پویاست عامل و مسئول است یا سوزنبان که علت
اصلی را ایجاد کرده و وظیفه خود را انجام نداده است؟ سوزن بان که شرط ایستاست مقصر است.
 -0از میان همه شروط آنچه که دنبالش هستیم و پریفته است ،شرط مؤثر در وقوع نتیجه
است.
رفتار مجرمانه باید به عنوان علت مؤثر باشد .علت مؤثر واژهای خاص است که آقای و کارشناسان
دلیل مؤثر که از همه تأثیر بیشتری دارد را بیان میکند.
در مثال سگ و قالده ،سهلانگاری در نگهداری سگ علت مؤثر است.
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در مورد پدر و مادر ،اگر واقعاً خون تزریق میشد بچه نجات مییافت چون ضربه چاقو ضربه اصلی و
اساسی نبود .ظاهر ًا رویه قضایی و مجموعه قوانینی که قانون مجازات سابق  41فعلی (مواد  212و
 )211بوده نشان میدهند که علت مؤثر یا شرط مؤثر در واقع عامل وقوع نتیجه حاصله است.
ماده :293
هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی ،بیشتر از مقصود وی واقع شود،
چنانچه جنایت واقع شده ،مسئول تعریف جنایات عمدی نشود ،نسبت به جنایت کمتر عمدی و
نسبت به جنایت بیشتر ،شبه عمدی محسوب میشود ،مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به
سبب آن دست وی قطع گردد و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع
دست و یا فوت شبه عمدی است.
چرا قانونگذار در اینجا تفکیک میکند؟ چون دنبال علت مؤثر است و میخواهد اثر بیشتر را ببیند.
آنجا که اثر بیشتر دارد نه عمدی و آنجا که کمتر عمدی است .علت مؤثر یا شرط مؤثر در وقوع
نتیجه در اینجا مد نظر قانوگذار بوده است .در قانون مجازات عمومی  ،1014قانونگذار مادهای داشت
که در آن ماده اختالف بود که آیا شرط مؤثر مالك قانونگذار بوده است یا شرط ضروری .ماده 111
ق.م عمومی  1014اینگونه می گفت :هر کسی عمداً به دیگری ضرب و جرحی وارد آورد که منتهی
به فوت منجی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس یا اعمال شاقه از
 0تا  11سال محکوم خواهد شد .مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده باشد قتاله نباشد و اگر
آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است.
مثالً الف به ب ضربه وارد کرده و بعد ب در اثر ضربه و زخم بیماری کزاز دچار شده و میمیرد .در
این مورد رأی دادگاه این بوده که ضارب را نمیتوان به جرم موضوع ماده  111محکوم کرد چون
مرگ ناشی از ضرب و جرح نبوده نای از کزاز بوده اما دیوان عالی کشور با این استدالل که ما هیچ
دلیلی نداریم علیت یا سببیت را محدود ه علیت یا سببیت مستقیم کنیم ،رأی دادگاه بدوی را
نمیپذیرد چون این نظر دیوان عالی علت مؤثر را بیان میکند همان ضربه است.

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
مقابل شرط ضروری ،علت جامع تری است .یک علت بشرط جامع تری است که ؟؟ هر نظریه حقوقی
را در نظر بگیریم باید بر عدالتی مواجه هستیم ؟؟ شرط مؤثر را در نظر بگیریم یا این عدالت کمتری
؟؟ و بنای عقالنی هم بر این است که کودك عمومی عقده شرط مؤثر را علت مؤثرتری بیان میکند.
پس معتقدیم در حل حاضر براساس مثالها و موارد گفته شده مالك علت (شرط) مؤثر در وقوع
نتیجه مجرمانه است.
محمد دوم از منظر فقهی است .در بحث فقهی ،چند نظر بیان میشود که در رابطه علیت چه چیز
را مؤثر بدانیم .به نقل از امام در جلد دوم تحریر الوسیله گفته شده که بحث کندن چاه میتواند
سبب باشد یا ریختن سم در غذای دیگری و خوردن توسط فرد ،علت است .با آنکه رابطه غیر مستقیم
دارد اما علت است و مؤثر (از منظر تسبیب) از منظر فقهی سبب امری است که عامل تلف مبتنی بر
آن است و اگر نبود جنایت حاصل نمی شد .و یا سبب امری است که از موهش عدم معلول الزم
میشود .اگر سبب نباشد معلول یا پدیده خارجی ایجاد نمیشود اما از وجود آن حتم ًا وجود معلول
الزم نمیشود .شرط امری است که تأثر سبب متوقف بر ؟؟؟ آن است یعنی چاه را کندیم بعد طناب
هم گذاشتیم ،اثر کردن سبب به عنوان عامل جنایت متوقف بر عملکرد شرط است ،طناب باشد تا
فرد در چاه بیفتد و عمیق بودن چاه باعث مرگ فرد شد .در ماده قانونی اجتماع سبب و شرط گفته
شد و فقها این اجتماع را مقتضی نامیدهاند وقتی سبب  +شرط شد = مقتضی و وقتی سبب و شرط
موجود شعبه می گویند و حضور او است و مابی نبود (؟؟ موجود ،مانع مفقود و به این ترتیب نتیجه
مجرمانه حاصل شده.
پس در مثال چاه ،کندن چاه سبب است و طناب شرط و افتادن مرد در چاه نتیجه مجرمانه است.
 )1در نظریه اول که اشتراك در مسئولیت است میگوییم اگر  2یا چند خسارت داشتیم ،همه
ب هم در خسارت مسئویلت دارند .به واسطه اشتراك اسباب نتیجه مجرمانه حاصل شده
و نتیجه معطوف به چند سبب است به نسبت ؟؟ این اشتراك تساوی نیست.
 )2نظریه سببیت مقدم در وجود یعنی سبب و علتی که مقدم بر سایرین است عامل وقوع
نتیجه است .یعنی از نظر زمانی بررسی میکنیم که آن عاملی که سریعتر وجود داشته
عامل وقوع نتیجه است .و عواملی که بعداً هستند دخالتی ندارند.
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 )0نظریه سبب مؤ خر در وجود مثل همان نظریه شرط متصل به نتیجه است .یعنی اگر این
سببی که موجب موجودیت یا وقوع نتیجه مجرمانه شده.
 )4نظریهی سبب اقوی از مباشر (سبب قوی تر از مباشر) یعنی نگاه میکنیم هر کس از ظن
خود شد یار من سببی که میزان تأثیرش در ظهور و بروز نتیجه مجرمانه بیش از حد است
تا آنجایی که گاهی اوقات میگوینند سببهایی هستن که سبب اقوی از مباشر است در
این سبب ،در تطبیق با نظریات حقوقی همان شرط (علت) مؤثر است در مثال دختر زخمی
که مبار دارد (همان کسی که چاقو زده) و پدر و مادری دارد که تنه گفتهاند خون تزریق
نکن .این کار سبب است و سبب اقوی از مباشر است.
شروع به جرم
شروع به جرم کجاست؟ آیا شروع به جرم قابل مجازات است؟ مثالً آقای الف اسلحه خریده تا ب را
بکشد و اسلحه را آماده میکند تا ب را بکشد و حتی میگوید میخواهم ب را بکشم یعنی قصد
مجرمانه را بیان میکند ،آیا الف را به علت فهم قصد مجرمانه وی و خرید اسلحه و حتی لحظهای
که اسلحه را در جیب میگذارد تا به منزل ب برود و حتی وقتی اسلحه را میکشد اما پلیس میرسد
اگر اندیشه مجرمان تا تهیه مقدمات و وسایل ارتکاب جرم و نهایتاً جرم) آیا میتوانیم در مراحل
وقوع عنصر مادی جرم خود را دستگیر وی کنیم؟ یا در گذشته که فرد خمیر در درگاه صندوق
میگذشت و بعد برای ساخت کید به کلید ساز مراجعه میکرد میتوان فرد را در این مرحله دستیگر
کرد؟
این بحث به بحث شروع جرم بر میگردد که در قرن  10میالدی تصور اینکه شروع جرم قال مجازات
است یا خیر ،مطرح شد .یکی از اولین کسانی که این نظر را مطرح کردند ،دانشمندان دیوان ایتالیایی
و یکی از آنها آلبرت دوگانیدنو بود که این نظر را مطرح میکند و میگوید ما باید کسی که با داشتن
قصد مجرمانه ،ارتکاب جرم را رقم میزند مجازاته کنیم .در قرن  11گفتند ما تمامی اعمال و
رفتارهایی که در فرآیند ارتکاب جرم اتفاق میافتد بسته به شدت جرم باید مجازات کنیم .نمیشود
از بعضی از افعال عبور کرد .و نهایت ًا دو نفر از محققان به نامهای ؟؟ و واندوکشوف اعالم کردند در
فرایند ارتکاب جرم  0مرحله را میتوانیم لحاظ کنیم:
 )1شروع به جرم
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 )2مرحلهی نزیک به اصول نتیجه
 )0مرحله بسیار نزدیک به اصول نتیجه
(این دانشمندان به خود جرم بسیار پرداختهاند و به مقدمات چندان نپرداختند) فرد یکه تفنگ
شکاری خریده تا به مناطق حفاظت شده برود و حیوان شکر کند آیا میتوان فرد را وقتی که تفنگ
خریده دستیگر کرد؟ (چون قصدش را میدانیم)
یا فردی که دستگاه فلزیاب خریده را میتوان به قصد اینکه میخواهد اشیاء باستانی را در حریم
ممنوعه پیدا کند و بفروشد ،دستگیر کرد؟ (به جرم کاوش غیر مجاز)
این مسائل به اندیشه مجرمانه و تهدید مقدمات و وسایل باز میگردد که شروع جرم و بعد جرم تام
داریم .جای آنرا د ر نظر بگیریم تا فرد مجرم باشد؟ در مورد مستند آخر که جرم تام است حرفی
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
 0نظریه شکل میگیرد ،فلسفه و مبنای جرم انگاری شروع به جرم چیست و کجا را در بر میگیرد؟
 )1نظریه عینی )(Objective
ما نگاه می کنیم ببینیم کجا افعال مادی اجرایی تر و نزدیک به نتیجه شدهاند بنابراین اینجا میگوییم
جرم اتفاق می افتد .در مثال خرید اسلحه برای قتل ،اسلحه خریده شده و فرد برای کشتن میرود و
اسلحه را بکشد و بخواهد شلیک کند ،نظریه عینی است طبق نظریه عینی از لحاظ این نظریه آنجا
که می خواهد شلیک کند شروع به جرم است ،شروع به جرم قتل یا کسی که زبان خریده و پایش را
میگذارد از نردبان باال رود ،استفاده از وسیله شروع به جرم است .آنجا که استفاده شده یعنی باالی
نردبان بودن شروع به جرم است و یا دقیق تر آنجا که از خانه بیرون آمده و مالی را برداشته و از
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.
 )2نظریه ذهنی یا  Subjectionاین است که ما به دهه خطرناکی عمل دقت کنیم .پس ممکن
است آن لحظه که فرد از نردبان باال میرود دستگیر شود .در نظریه ؟؟؟ بسیاری از آزادیهای محدود
میشود .یعنی هر جا که قانونگذار فکر کرد که عمل ما خطرناك است و میتوانیم مجرم شویم ما را
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دستگیر کند .در نظریه ؟؟ مقدمات جرم را عقب میآوریم .در تهیه مقدمات آنکه اسلحه خریده و
شروع به جرم کرده قاتل است مجرم آنکه نردبان خریده جرم شروع به سرقت است.
 )0نظریه بینابین می گوید بستگی به شرایط عمل مجرمانه ،عنصر مادی ،عمل مجرمانه ،بستگی به
نحوه وقوع ،جایی را نظریه عینی و جایی را نظریه ذهنی تعیین میکنیم .به عبارت دیگر بستگی به
درجه خطرناك بودن عمل نظریه ؟؟ را میپذیریم یا نظریه عینی.
در کشتار جمعی ،نظریه ؟؟؟ را در نظر میگیریم .یعنی همان جایی که فرد مشغول به تارك اسلحه
و وسایل الزم است باید دستگیر شود .در جرایم سبکتر مثل کالهبرداری سرقت ،خیانت در امانت
و جعل نظریه عینی ار در نظر میگیریم .آنجایی که عملیات اجرایی آنقدر عینیت یافته که نمیتوانیم
انگار کنیم .یعنی مراحلی طی شده به اینجا رسیده.
حاال شروع به جرمی که گفته شد کدام است؟ فرد اندیشه مجرمانه دارد ،مقدمات و وسایل را آماده
کرده و شروع به اجرای عنصر مادی کرده الف ،اسلحه خریده و جایی هم کمین کرده و دست به
ماشه برده ت به ب شلیک کند اما پلیس میرسید یک شرط اینجا وجود دارد که معمو ًال انصراف
ارادی و غیر ارادی هم باشد و مهم است یعنی گاهی فرد تا همین مرحله است به ماشه هم میرود
اما پشیمان می شود .اگر اعمالی که تا اینجا انجام داده هم جرم بوده مثل حمل سالح غیر مجاز و
پشیمان شده اما پلیس او را با سالحش دستگیر کند ،جرم تنعزیری است .آنجا که انصراف غیر ارادی
ال
میشود .اینجا عملیات اجرایی قطع میشود و میگوییم شروع به جرم است ،به صورت ارادی کام ً
انجام میدهد و عنصر مادی جرم اتفاق میافتد اما ناگهان به صورت غیر ارادی پلیس میرسد و
عملیات قطع می شود .زمانی هم اصطالح شروع به جرم در مقابل اصطالح عقیم قرار دارد یا جرم
محال .جرم عقیم جرمی است که یک مرحله از شروع به جرم جلوتر میشود .مرحله مادی شدن یا
عینی شدن شروع جرم چند مرحله جلو میرود .الف اسلحه تهیه کرد ،اسلحه را نشانه میگیرد،
دست به ماشه میرود و شلیک میکند اما به ب نمیخورد به یک کبوتر میخورد.
بدون اینکه اراده فرد دخالت داشته باشد عنصر مادی انجام شه به طور کامل ولی نتیجه بدون اینکه
خود فرد بخواهد انجام نمیشود و این جرم عقم است .عقیم میگوییم چون نتیجه عقیم میماند را؟
چون خارج از اراده فرد است.
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الف) بمبی تهیه میکند و در کالس ما میگذارد اما سیمها اتصالی کرده و بمب منفجر نمیشود.
این نحوه عملکرد بمب نقص است اما اگر هم عمل کند و به ما آسیبی نزند ؟؟؟ عقیم است .جرم
محال جرمی است که ممکن است فرد اندیشه مجرمانه و مقدمات را داشته باشد اما به مرحله جرم
تام نمی رسد .در جرم عالی عقیم ،شروع به جرم اندیشه و مقدمات اجرایی هم هست ،اختالف در
ال در جرم محال من قصد میکنم
مرحله اجرائیات است که باعث میشود به مرحله جرم نام نرسد .مث ً
جیب شخصی که از صرافی بیرون آمده بزنم اما وقتی دست در جیبش میکنم ،پول در جیبش
نیست.
الف تصمیم میگیرد ب را بکشد و در جایی کمین میکند و به ب که در حالت خوابیده در اتاقش
هست شلیک میکند اما بعد شخص میشود که ب مرده بوده از قبل و بنابراین شلیکهای الف جرم
محال است چون فرد میخواسته قتل مرتکب شود و قتل گرفتن جان دیگری عالمانه و آگاهانه است
و در اینجا قتل رخ نداده .تنها جرمی که الف مرتکب میشود جنایت بر مرده است و آن هم منطور
ال مده بوده و این تشخیص
به تشخیص نیروی انتظامی و پزشکی قانونی است که مشخص کنند فرد قب ً
سختی است.
بین قانون مجازات  11و قانون مجازات  ،92تفاوت زیادی در برخورد با تعیین شروع جرم وجود دارد.
قبل از انقالب ،قانون مجازات عمومی سال  ،1002امتیازهای خاصی داشت که میگویند قانونگذار
در قانون  92به قانون  02بازگشته است.
در قانون مجازات  10در مواد مربوط به تعیین شروع جرم ،با یک مشکل اساسی مواجه شدیم و
مشکل این بود که مشخص نبود مجازات شروع جرم دقیق ًا چیست.
در شروع به جرم در ماده  41ق.م.ا  11جرم است که مجازات صریح و روشنی برای آن مشخص
نشده بود .در این قانون برای بعضی جرایم مجازات شخص و ثابت بوده و برای بعضی از اجرام ،حداقل
مجازات جرم تام در نظر گرفته شده بود.
در قانون  ،92قانونگذار مشکل را حل کرد .در ماده  124به طور کلی و یکجا به شروع جرم پاسخ
داد و مجازاته جرم را برای همیشه روشن کرد و این نوعی بازگشتی به قانون مجازات  02بود .یعنی
قانون مجازات  02در موضوع شروع به جرم و مواد آن مشخص و صریح بود ،بعد از انقالب قانون
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مجازات  12 ،11و  11آنرا مبهم ساختند و در ماده  92به قانون قبل بازگشتند و این مشکل را حل
کرد.
گاهی اوقات قانونگذار بعضی ار موارد خواهان مجازات اندیشه مجرمانه است بر خالف سیر شکل
گیری شروع به جرم که از اندیشه مجرمانه و تهدید مقدمات و شروع به اجرا و نهایتاً جرم تام در
مرحله شروع به اجرا یا اجرای عنصر مادی کار متوقف میشود ،این شروع به جرم است ولی قانونگذار
بعضی اوقات برخالف این رویه اندیشه مجرمانه را میخواهد مجازات کند .پس در ابتدای کار رفتاری
ال الف
مثل تهدید به قتل را جرم انگاری می کند .تهدید به قتل صرفاً بیان اندیشه مجرمانه است مث ً
به ب میگوید میخواهم تو را بکشم و یا الف کارها و رفتارهایی انجام میدهد که این کارها و رفتارها
داللت بر این دارد که الف قصد قتل ب را دارد.
تهدید به قتل جرم مطلق است یعنی صرفاً الفاظ و کلماتی برای تهدید به کار ببرد و آنها را عملی
نکند ،کفایت میکند .آیا بیان کی اندیشه مجرمانه باید مجازات شود؟
قاعدت ًا براساس قواعد و اصولی که در مورد شکل گیری عنصر مادی در وقوع نتیجه گفتیم ،خیر اما
در ماده  129ق .تعزیرات قانونگذار این را جرم انگاری میکند .هرگاه کسی دیگری را به هر نحو
تهدید به قتل یا ضررهای نفس یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،
اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترك سعی را نموده یا ننموده
باشد به مجازات شالق تا ( )14ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
مورد دیگری که در اینجا می توان مثال زد که قانوگذار گویا در مقام مجازات اندیشه مجرمانه یا در
مقام مجازات افعال مقدماتی برای ارتکاب یک جرم بوده ،جرم تبانی ،در ماده  111ق .تعزیرات به
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
صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد( .تبانی یعنی همفکری و همراهی برای
ارتکاب جرم_
حتی اگر افرادی وسایل ارتکاب جرم را فراهم کنند ،این تهیه کردن وسایل ارتاب جرم در مقام جرم
تام فرار گرفته البته برای جرایم خاصی است :جرایم علیه امنیت این نشان میدهد که قانونگذار
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بعضی وقتها اندیشه مجرمانه یا مراحل م قدماتی مثل تهیه مقدمات را مورد جرم انگاری قرار دهد
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
وسیله و هر شکلی و هر دلیلی و هر انگیزهای صورت بگیرد تهدید است یک مرحله از و جرم تام قتل
به زبان آوردن کی اندیشه مجرمانه در ارتباط با قتل میشود تهدید به قتل .اینجا به مفهوم جرم
مانع هم می رسیم که جرم تبانی و جرم تهدید به قتل جرم مانع هستند یعنی قانونگذار برای اینکه
در مرحله بیان اندیشه یا تهیه وسایل ارتکاب جرم مانع از رسیدن به مرحله ارتکاب جرم شود.
شروع به جرم در مورد جرایم مستوجب حد و قصاص است که آیا شروع به جرم اینها مجازات دارد؟
یک نظریه وجود دارد که این جرایم با توجه به نظریه تعزیر که میگوییم «التعزیر لکل محرم»،
بنابراین عمل مستوجب قصاص یعنی ضرب و جرح تجزیه قتل نفس یا قطع عضو میشود تا آنجا که
منجر به قتل نفس یا قطع عضو نشد و آن عمل میتوانند موجب تعزیر باشند .این تحلیل کلی است
اما به صورت جزئی در قانون باید مجازاتهای آن آمده باشد که در قانون تعزیرات از ماده  111به بعد
آمده در مورد خود ضرب و جرح مجازات تعزیری وارد به اضافه دیه ضرباتی که وارد شده است .در
مورد جرایم جوی مثل محاربه ،افساد فیاالرض ،قتلف سرقت در صورتی که قابل تعذیر باشند ،تعذیر
میشوند .این بیان کلی مسئله است قانونگذار در قانون  92این مسئله را حل کرده چون در قانون
 11این تحلیل که ارائه میشد عدهای میگفتند :التعزیر عایراة الحاکم قاضی این افعال را در وعده و
قصاص تا آنجا که جرم تام شکل نگرفته میتواند تعزیر کند .قانون  11به خوبی مسئله مجازات شروع
به جرم را پوشش نمیداد ولی در قانون  92و در ماده  122تغیری کرد و مشکل را حل کرد .در
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
جرایم حرف نزده به جز بند پ که اسم شالق حدی را آورده مثل شر خمر ،تعزیر ،زنا ،قذف ،این
شالق های حدی را جدا کرده ولی بعضی از حدود هستند که طبق بند اول مستوجب اعدام هستند
مثل محاربه ،افساد فی االرض ،ساب البنی ،زنای محسنه ،این موارد که مجازاتشان ،اعدام است
شروعشان طبق بند الف است ،جزیی که مجازاتشان سلب حیات است میتواند حدی باشد مثل مثال
هایی که گفته شد میتواند قصا باشند مثل قتل
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که حاال بحثی اینجا مطرح می شود مبنی بر اینکه ما یک بند الف در ماده  122داریم و همچنین
ماده  110که در ماده  122شروع به جرم مجازاتش حبس تعزیری درجه  4است ولی در ماده 110
تعزیرات  «:هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به
 1ماه تا  0سال حبس تعزیری محکوم می شود».
در مورد شروع به جرم اینگونه گفته شده یعنی از  1ماه تا  0سال حبس.
حاال مالك کدام است؟ ( قانون تعزیرات هنوز نسخ نشده است )
اینجا چند نظر مطرح است یکی اینکه ماده  110قتل عمد است ولی ماده  122سالب حیات را
میگوید.
قبالً در قانون مجازات  11و در ماده  41دقیقاً میزان مجازات شروع را مطرح نمیکرد به همین علت
همه سردرگم بودند که میزان مشخص مجازات شروع به جرم چیست؟ بنابراین سراغ قانون تعزیرات
می رفتند که به مواد مختلف ی برمیخوردند .که هر کدام به نوعی این مجازات را تعیین کرده بودند
مثالً ماده  041قانون تعزیرات.
ولی مجموعه قوانین شروع به مجازات که بررسی شود به  2رژیم میرسیم.
رژیم اول اعمال حداقل مجازات اصلی بود برای شروع به جرم .برای بعضی جرائم گفته می شد شروع
به آن جرم مجازاتش می شود حداقل مجازات جرم تام مثل ماده  042تعزیرات  :مجازات شروع به
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
تعیین میکرد ،مثالً ماده  121در مورد آدم ربایی :مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس
است.
مصادیق این دو رژیم چند مورد دیگر هم هست اما این بالتکلیفی با قانون مجازات  92حل شد .اآلن
صفر تا صد جرائم و هر نوع جرمی از قبیل تعزیری ،حدی ،مستوجب قصاص و ...در بندها ماده 122
می گنجد و به راحتی می شود شروعش را تعیین کرد.
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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
حاصل نشده و شروع به جرم جرمی است که عملیات اجرایی عنصر مادی آن متوقف شده.
ماده  : 122هرکس قصد ارتکاب به جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل
خارجی از اراده او قصدش معلق بماند ...
قصدش معلق بماند یعنی چی؟ در قانون سابق  1002همین عبارت وجود داشت .قانونگذار در سال
 92به قانون  02رجعت داشت و در آنجا منظور از تقصیر این بود که «قصدش معلق بماند» می تواند
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
مرحله بعد که عملیات اجرایی انجام شده ولی نتیجه ای حاصل نمی وشد که نوعی معلق بماندن
ال الف
قصد است و حالت سوم جرم محال است که قصدش معلق بماند اینجا هم مصداق دارد .مث ً
قصد مجرمانه دارد و هدفش کشتن ب است و شلیک که میکند تیر در لوله تفنگ گیر میکند این
محال نسبی است ،به واسطه ایراد و ضعف در وسیله .گاهی اوقات محال محال مطلق است یعنی الف
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.
اآلن در تبصره یک عبارتی آمده که مقداری جهت گیری قانونگذار را نشان میدهد و نسبت به سابق
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.
مثال این تبصره می تواند شلیک به دیگری برای قتل عمد باشد .این تبصره با عبارت «غیرممکن»
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
جرم محال را پوشش دهد و به این ترتیب آن را در حکم شروع به جرم قرار دهد .عده ای دیگر قبول
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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پیش از شروع به جرم می گوید تردیدی در آن نیست چون رفتار ارتکابی و ارتباط مستقیم با جرم
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
مجازات ا فعالی که کمی فراتر از شروع به جرم هستند (عملیات اجرائی انجام شده) را توسعه داده .با
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.
ماده  :120مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط
مستقیم با وقوع جرم ندارد ،شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
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.
ماده  :124هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترك کند به اتهام شروع به آن
جرم ،تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن
محکوم می شود.
اینجا از مفهوم مخالف ماده معلوم می شود که قطع شدن عملیات اجرائی که به آن شروع به جرم
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،
تصور می شود که آن اعمال انجام داده شده جرم است .اگر در قانون همچین موردی داشتیم فرد
مجازات می شود .مثالً در مورد زنا که گفته می شود اعمالی که در ماده  101قانون تعزیرات به
عنوان رابطه نامشروع گفته شده ،اعمالی که قبل از خود رابطه نامشروع یا زنا هست را جرم انگاری
و مجازات کرده اند .شاید بتوان این را مثالی برای اعمال ماده  124در نظر گرفت که یکسری کارها
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
پ شیمان می شود و برمیگردد ولی پلیس اورا میگیرد و معلوم می شود که حمل سالح غیرمجاز بوده
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 ؟
 -1شروع به فعل معاونت در جرم ماده 121
 -2معاونت در شروع به جرم
ماده  :121مجازات در معاونت
ماده  :121عنصر مادی معاونت
ماده  :122عنصر مادی شروع
 )2در مورد مورد دوم (معاونت در شروع به جرم) قابل مجازات است یا خیر؟ به استناد قانون مجازات
در ماده  121مورد ب افعال معاونت در شروع به جرم را ذکر کرده طبق بند الف ترغیب ،تهدید،
تطمیع ،تحریک و ...در مورد کسی انجام شود که می خواهد شروع به جرم بکند .الف قصد دارد ب
را بکشد ج معاونت در شروع به جرم الف می کند ،الف قصد مجرمانه دارد و وسایل جرم را تهیه می
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
در شروع به جرم است .معاونت ج می تواند به شکل دادن فشنگ و پر کردن اسلحه هم باشد.
بر اساس ماده  122و  121معاون در شروع به جرم مجازات می شود.
مثالً اگر فردی معاونت در شروع به قتل کرده ،مجازات شروع به قتل را از بند الف ماده  122در می
آوریم و مشخص می کنیم بعد مجازات معاونت را در بند الف ماده  121معین میکنیم .حاال جرائم
ممکن است مختلف باشد ولی این میران مجازات شروع کننده و بعد میزان مجازات معاون در ماده
 122معین میکنیم.
 )1شروع به فعل معاونت در جرم :معاونت در جرم ماده  121است .عنصر مادی معاونت در ماده
 121است و در ماده  121خود مجازات ها است .بحث در شروع به فعل معاونت در جرم یعنی کسی
ال شروع به ترغیب ،تهدید،
می خواهد معاونت در جرم کند ،شروع به آن عمل معاونت میکند ،مث ً
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تهیه وسایل و به یکباره در این مرحله پلیس میفهمد و او را دستگیر میکند یعنی مرحله شروع در
معاونت .طبق ماده  121و  121اگر عمل شروع به معاونت احراز شد و ما به ازاء آن مجازات در پی
داشت ،پس شروع به جرم مجازات دارد ،پس قابل مجازات است طبق ماده .122
ماده  211و جهل حکمی :جهل به قانون یعنی عدم اطالع از قانون ،آیا در مسئولیت کیفری مؤثر
است؟ خیر ،جهل به قانون رافع مسئولیت نیست چون فرض گرفته شده که همه افراد جامعه مطلع
از قانون هستن منتهی استثناء هم دارد .در ماده  211بحث در مورد جرائم مستوجب حد است :در
جرائم موجب حد ،مرتکب در صورتی مسؤول است که عالوه بر داشتن علم ،قصد و شرایط مسؤولیت
کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
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
باید مشخص شود برایش که آیا فرد حرمت شرعی رفتار ارتکابی را ترك کرده یا خیر که این مسئله
عالوه براینکه برای بزرگ ساالن قابل بحث است به طور مشخص در مورد افراد دارای سن مسئولیت
کیفری شرعی تا زیر سن قانونی یعنی  9تا  11و  10تا  11سال بحث می شود .ماده  91هم چنین
مضمونی دارد که فرد از نظر قانون بالغ است یعنی  9سال تمام قمری برای دختر و  10سال تمام
قمری برای پسر گذشته و سن بلوغ کیفری دارد پس مسئولیت کیفری دارد ولی در ماده  91تبصره
دارد که چنانچه آن جوانی بین  9تا  11سال یا  10تا  11سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن
را درك نکند تبرئه می شود یعنی باعث رفع مسئولیت کیفری فردی می شود که سن مسئولیت
کیفری شرعی را دارد ولی سن کیفری عرفی یعنی  11سال را ندارد .در این ماده قانونگذار خواسته
معاهده بین المللی حقوق کودك را اجرا کند که افراد دارای  11سال تمام مسئولیت کیفری را دارد
حاال ما میگوییم  11سال تمام شمسی ،عربها  11سال تمام قمری و مسیحیان  11سال تمام میالدی.
در مورد تمام جرائم حدی مربوط به ماده  211فرد باید آگاه باشد ولی وجه عرفی را هم میتوان در
ال فردی خارجی به ایران آمده و علیه حکومت اقدام کند (محاربه) و بعد مدعی
نظر گرفت که مث ً
شود که نمیدانسته این کار جرم بوده ،نادرست است و این نادرستی عرفی است و همه میدانند چون
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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تا به آنها توجه کند .در مورد خارجی قاضی ممکن است قراین و شواهدی پیدا کند که معلوم شود
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
شک میکنیم .در مورد خارجی هم بررسی می شود تا ببینیم واقع ًا اطالع داشته یا خیر .در ماده
درست است که بگوییم این ماده ( )211برای تمام حدود است.
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
ال بی اطالع
بررسی کرده و باید تصمیم گیری کند .قاضی بررسی میکند و متوجه می شود فرد ک ً
است و برایش محرز می شود که فرد بی اطالع است ( .در مورد کودکان و نوجوانان ماده  91درباره
موضوع ماده  211معلق شده)  .اگر قاضی در مرحله قطعی باشد باید منع تعقیب بزند چون دلیل
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.
علل عدم مسئولیت کیفری
در قانون مجازات سابق تحت عنوان عوامل عدم مسئولیت کیفری ذیل باب چهارم عنوانی داشت به
نام حدود مسئولیت جزایی .از ماده  49شروع می شد تا آخر ماده  92و موارد و مصادیقی می آورد
که عده ای از آنها شدند عوامل رافع و قسمتی دیگر عوامل موجهه .در قانون مجازات  92این عنوان
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
ک ه طبق قانون دیگری توجیه شده و قابل مجازات نیست علل تبرئه کننده گفته اند .در کنار اینها،
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
که ما به ازاء و شکل بیرونی دارند .حالت خاص و رفتاری است که عارض می شود بر عمل ارتکابی
ال الف مرتکب قتل شده و بعد قاضی که
با ذکر قانون و با مجوز قانون و عمل توجیه می شود .مث ً
بررسی میکند متوجه می شود طی یک نزاع الف با ب درگیر شده چون ب به هر دلیلی به الف حمله
ور شده و در شرایط نسبتاً برابر و با وجود یکسری شروط دیگر که قانونگذار گفته ،الف ب را کشته.
یعنی طبق قانون حمله ب باید قریب الوقوع باشد ،خطرناك و علیه الف باشد و الف برای رفع حمله
ب را بکشد .این قتل نیست .عامل موجهه ای که رفتار الف را توجیه میکند دفاع مشروع است که از
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
ناقص مثل صغر سن .فردی مرتکب قتل شده و بعد مشخص می شود فرد زیر  9سال یا زیر  10سال
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
خروجی فعل م جرمانه به گونه ای است که در مستی هوش و حواس و اراده کافی برای ارتکاب جرم
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
باشد و ف رد از مجازات قتل صورت گرفته ممکن است تبرئه شود .حاال اینکه جزو قتل عمد است یا
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
فعل؟ یعنی عمد در فعل دارد ولی فعل در نتیجه ندارد؟ این مورد بحث است چون کسی که مست
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 +
مجازات شرب خمر ؟ اینها محل بحث است و در عوامل رافع جزای  2بیان می شود.
---
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در مورد علل و عوامل رافع و عوامل مواجهه کننده تشابه در این است فرد مجازات نمی شود یعنی
عمال مجازات اتفاق نمی افتد .ماده  101موضوع اکراه را می گوید و عبارت مجازات نمی گردد گفته
می شود.
ماده  :101هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب
می شود مجازات نمی گردد .در جرائم موجب تعزیر ،اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می
شود .در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.
یا در ماده  102در مورد اضطرار  ،عبا رت قانون گذار در این ماده قابل مجازات نیست می باشد در
مورد کسی که به اضطرار دست به ارتکاب جرم می زند.
در ماده  100در مورد خواب وبی هوشی عبارت قانون گذار مجازات نمی گردد است در علل معذور
کننده یا موجهه و علل رافع هر دو نهایتا منتهی به این می شود که مجازات اتفاق نمی افتد صرف
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.
نمونه دیگر بحث دفاع مشروع در ماده  101است  ،عبارت قانون گذار این است که مجازات نمی
شود.
ماده  : 101هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ،عرض ،ناموس ،مال یا آزادی تن خود یا دیگری در
برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق
قانون جرم محسوب می شود ،درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف -رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب -دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد.
پ -خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
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ت -توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر
مؤثر واقع نشود.
تبصره -1دفاع از نفس ،ناموس ،عرض ،مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان
دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای
کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره  -2هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط
دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره  -0در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه
از بیت المال پرداخت می شود.
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
شخصی رفع مسولیت  ،تنها رفع مسولیت می کنند یعنی اینکه به تعبیری از لحاظ عناصر الزم
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
یعنی با یک ماده قانونی دیگر و وصف قانونی دیگر توصیف مجرمانه عمال در رابطه با آن فعل منتفی
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.
در مبحث شرایط و موانع مسولیت کیفری و در ماده  141اشاره به شرایط الزم برای مسولیت کیفری
و یا شرایطی که تحت عنوان قابلیت انتساب مسولیت گفته شده می باشد.
ماده  : 141مسؤولیت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین
ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم
«قصاص» آمده است.
عاقل بودن  :اختالل روانی نداشته باشد و یا به تعبیر قانون سابقه جنون نداشته باشد.
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بالغ بودن  :در قانون مجازات آمده سن بلوغ شرعی داشته باشد  9سال قمری برای دختر و  10سال
تمام قمری برای پسر
مختار بودن  :این ویژگی به اراده آزاد فرد بر میگردد .مختار یعنی از روی اختیار و اراده .فرد در
چارچوب اکراه و اجبار یعنی شرایطی که اراده و اختیار او متاثر شده باشد مرتکب جرم نشده باشد.
اکراه دو نوع است  -1 :اکراه ملجا یا تام  -2اکراه غیر ملجا
اکراه تام یعنی اکراهی که کال اراده فرد را مختل می کند مثل اینکه سیم بستند دور گردن فرد که
اگر کلید را فشار دهند فرد خشک می شود .اینجا به او می گویند سند را امضا کند یا کلید را می
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
نداشتند عنوان مجرمانه محقق نمی شود چون قصد محقق نمی شود.
ماده  : 141مسؤولیت کیفری ،شخصی است.
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
مجازات شود و در قرآن هم آیه ای به این موضوع اختصاص دارد که شخصی بودن مجازات را بیان
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
وی سرایت دهیم ولی در مواردی از مجازات ها نا خودآگاه و غیر مستقیم اصل مسولیت کیفری
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
کیفری پدر به زن و فرزند فرد سرایت می کند که امکانات زندگی آنها محدود می شود.
ماده  : 142مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور
قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری ،مرتکب تقصیر شود= .
مسولیت کیفری ناشی از فعل دیگری
مثال ماده  :کند در بلخ آهنگری **** به شوشتر زنند گردن مسگری
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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
مثال کارفرما باشد یا آنجایی که پدر و مادر به عنوان عاقله مسولیت دارند .عاقله یعنی بستگان ذکور
نسبی که در مقابل رفتار مجرمانه یک صغیر مسول هستند و باید خصارت و دیه عمل ارتکابی اورا
بدهند.
ماده  140از این جهت مهم است که در نظام های حقوق کیفری اصل بر مسولیت کیفری اشخاص
حقیقی است .اشخاص حقیقی موجودات زنده و ذی شعور مستقل االراده هستند یعنی انسان ها که
قابلیت انتساب دارند و شخص حقوقی نوعا مسولیت کیفری فرعی دارد .اشخاصی هستند که حقیقت
مستقل و ذی روح ندارند.
تا قبل از قانون مجازات  92مسولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود و یعد به علت تاثیر
از ق انون مجازات فرانسه که مسولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود  ،پذیرفتیم  ،دلیل هم
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.
ماده  : 140در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی
دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب
جرمی شود .مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
یعنی شخصیت شخص حقوقی وقتی مسولیت کیفری دارد که نماینده حقوقی مثت کارمند  ،مدیر
 ،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
شود اینجا مانع مسولیت کیفری اشخاص حقیقی مثل همان کارمند خاطی نیست منتهی نحوه
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
شرکت منحل می شود ولی شخص حقیقی کالهبرداری کند حبس می شود و مجازات جزای نقدی
به دنبال دارد در مورد معاونت اشخاص حقوقی در جرم  ،مسولیت کیفری آنها را هم پذیرفتیم .ماده
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 21مجازات های مورد نظر برای اشخاص حقوقی را آورده و به ماده  21و ماده  22هم در ارتباط با
شخصیت حقوقی و مجازات های آن می توانیم مراجعه کنیم.
ماده  : 144در تحقق جرائم عمدی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ،باید قصد او در ارتکاب
رفتار مجرمانه احراز گردد .درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است ،قصد
نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود = .در بحث از عنصر روانی گفته شد.
در ماده  140تقصیر عنصر اصلی روانی جرایم غیر عمد است و در اینجا از مسولبیت کیفری بحث
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.
مواد  141و  141و  = 141عوامل رافع مسولیت کیفری
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
منتهی شیوه و شرایط هردئو متفاوت است .مثال فردی متهم به سرقت نان شده است  ،نان را دزدیده
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.
ورود به محل های سکونت دیگران به هنگام اضطرار .آیا در زمستان فردی به علت سرما و بی پناهی
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
می تواند دفاع اضطرار را پیش بکشد و بگوید مضطر بودم و اگر وارد خانه نمی شدم میمردم ؟
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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اضطرار از نظر مبانی اسالم هم وضع شده است در آیه  110سوره بقره که می گوید  :إِ َّنمَا َحرَّ َم عَلَیْکُ ْم
ن اللَّ َه غَفُورٌ
ط َّر غَیْ َر بَاغٍ وَال عَا ٍد فَال إِثْ َم عَلَیْ ِه إِ َّ
ن اضْ ُ
الْمَیْتَ َۀ وَالدَّ َم َولَحْمَ الْخِنزِی ِر وَمَا ُأهِلَّ بِ ِه لِغَیْ ِر اللَّ ِه فَ َم ْ
رَحِی ٌم
معنی  :همانا (اهلل متعال) حیوان (حالل گوشتی که بدون ذبح) خودش بمیرد و خون (جاری و روان)
و گوشت خوك و هرآن (حیوان حالل گوشتی) که (زمان ذبحش) نام غیر اهلل بر او گرفته شود را
حرام قرار داده است  ،پس هر کس که مجبورگشت (که از این حرامها بخورد و در حالی که) نه
بغاوتگراست و نه هم از حد گذرکننده است (فقط بوقت نیاز و بقدر نیاز می خورد) پس براو (در
خوردن حرامها در چنین حاالتی) گناهی نیست و قطعا اهلل (متعال) بسیار آمرزنده و بی نهایت
مهربان است.
این قاعده اضطرار است.
مبنای دوم فقهی قاعده اضطار حدیث رفع است  :رفع القلم عن تسع ( یا ست ) طبق این حدیث
یکی از گروه هایی که مسولیت از آن برداشته شده مضطر علیه است.
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 :
 -1نظریه ذهنی  :بر این اساس به قصد و اراده می پردازند و می گویند فرد مضطر اراده ندارد  ،فرد
مضطر ا راده اش زایل شده و از طرفی کسی که سوء نیت و قصد ارتکاب عمل ندارد و در واقع زایل
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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