
 

 

 

 

 

 حقوق جزای اختصاصی
 

 

 

 

 آبادیدکتر احمد حاجی دهاستاد: 

 
 درضا بالنیانتهیه و تنظیم: محمّ

 

 

 

 

 

 قم یآموزش قضات روحان

 

 پنجاه و یکم دوره



2 

 

 
 9831زمستان 



3 

 

 فهرست مطالب

 3 ........................................................................................................................................... فهرست مطالب

 7 ............................................................................................................................... میبسم اهلل الرحمن الرح

 7 .......................................................................................................................................................... مقدمه

 7 ....................................................................................................................................................... فیتعار

 7 ....................................................................................................................................... حقوق جزا فیتعار

 7 .......................................................................................................................................... انواع حقوق جزا

 8 .......................................................................................................................................... منابع حقوق جزا

 8 ........................................................................................................................................ یابع الزامالف( من

 8 ........................................................................................................................................ .یاول( قانون اساس

 9 ........................................................................................................................................ .یعاد نیدوّم( قوان

 9 .................................................................................................................................. .یعاد نیاقسام قوان

 9 ............................................................................................................................ الف( مصوبات مجلس.

 9 .......................................................................................................... مجلس. یهاونیسیب( مصوبات کم

 01 ........................................................................................................................ .هیجرج( مصوبات قوّه م

 01 .......................................................................................... مصلحت نظام. صید( مصوبات مجمع تشخ

 00 .............................................................................................................................. .هیسوّم( آراء وحدت رو

 01 .................................................................................................................................. .یارم( آراء إصرارچه

 01 ............................................................................................................ .یمعتبر اسالم یپنجم( منابع و فتاوا

 01 ...................................................................................................................... مراجعه به فقه دو حالت دارد.

 01 ............................................................ هر چه بهتر موضوعات قانون. صیتشخ یمراجعه به فقه برا -0

 01 ................................................................................................. حکم. صیتشخ یمراجعه به فقه برا -1

 01 ........................................................................................................................................ .نیموافق -کی

 01 ....................................................................................................................................... .نیمخالف –دو 

 01 ........................................................................................................................... رجوع به فقه در مقام عمل

 77 ......................................................................................................................................یب( منابع ارشاد

 71 ................................................................................................................. قتل

 07 ................................................................................................................................................. قتل. فیتعر

 08 ................................................................................................................................................... اقسام قتل.

 08 ......................................................................................................... .یقتل برحسب عنصر معنو میتقس

 09 .......................................................................................................................................... قتل گرید میتقس

 10 ........................................................................................................................................... سوم قتل میتقس

 22 ...................................................................................................................دهنده قتل عمد. لیارکان تشک

 11 ..................................................................................................................................... جرم قتل یرکن ماد

 11 ....................................................................................................................................... . موضوع قتل0



4 

 

 11 ............................................................................................................................. . رفتار مجرمانه قتل1

 11 ........................................................................................................................................................فعل

 11 ............................................................................................................................................... ترك فعل

 17 ............................................................................................................................................... اقرال فقها

 18 ............................................................................................................................................. طرح بحث

 19 ..................................................................................................................... رابطه علیت با نگاه فلسفی

 19 ....................................................................................................................... رابطه علیت با نگاه عرفی

 11 .................................................................................................................... نفر است کیفاعل و تارك 

 11 ............................................................................................................................. تارك است ریفاعل غ

 11 ......................................................................................................................................... ترك فعل محض

 32 ................................................................................................................................ جرم قتل یعنصر ماد

 33 ................................................................................................................................................ نیسقط جن

 11 ...................................................................................................................................... نیسقط جن فیتعر

 13 ........................................................................................................................................ طرفداران قصاص

 11 ................................................................................................................................. طرفداران عدم قصاص

 17 ........................................................................................................................................................... جهینت

 37 ................................................................................................................................................ ابهام قانون

 11 .......................................................................................................................................................یخودزن

 34 ..................................................................................................................................... در جرم قتل جهینت

 37 ......................................................................................................................................... جرم قتل لیتحل

 10 ................................................................................................................................................... انواع مرگ

 11 ........................................................................................................ جهیرفتار مجرمانه و نت نیت بیّرابطه عل

 33 ...................................................................................................................... دجرم قتل عم یعنصر معنو

 11 ............................................................................................................................................... عام تیسوء ن

 13 ............................................................................................................................................ عمد و علم

 17 ......................................................................................................................................... حاالت قصد قتل

 17 ........................................................................................................................................... حیقصد صر

 17 ........................................................................................................................................... یقصد ضمن

 18 ............................................................................................................................ انواع فعل نوعاً کشنده

 30 ............................................................................................................... یبا عنصر معنو یتقارن عنصر ماد

 30 ..................................................................................................... ق قتلیاز مصاد یکیاستفتاء در مورد 

 31 ............................................................................................................................................قتل مهدور الدم

 31 ............................................................................................................................. قتل به اعتقاد مهدور الدم

 55 ......................................................................................................................... قتل شبه عمد یرکن معنو

 55 .................................................................................................................. محض یقتل خطا یرکن معنو



5 

 

 55 .................................................................................................................................... شروع به قتل عمد.

 37 ............................................................................................................................. شروع به جرم طیشرا

 38 ................................................................................................................................. مبدأ شروع به جرم

 55 ............................................................................................................................................. شروع به قتل

 11 ..................................................................................................................مجازات شروع به جرم قتل عمد

 11 .................................................................................................................... شرکت و معاونت در قتل عمد

 11 ......................................................................................................... تداخل قصاص عضو در قصاص نفس

 19 ...................................................................................................... تداخل در معاونت در قتل عمد ریتأث

 71 ........................................................................................................................................... اولیاء دم در قتل

 71 ..................................................................................................... قتل عمد و عوامل رافع مسئولیت کیفری

 71 ................................................................................................................................. قتل در حال مستی

 14 ....................................................................................... و اموال جرائم عليه مالكيت

 73 .............................................................................................. اصول حاکم بر جرائم علیه اموال و مالکیت

 15 ....................................................................................................... كالهبرداري

 71 ..................................................................................................................................... ریف کالهبرداریتع

 71 ............................................................................................................................... سیر قانونی کالهبرداری

 77 .............................................................................................................. عناصر تشکیل دهنده کالهبرداری

 77 ............................................................................................................................................... عنصر قانونی

 78 ................................................................................................................................................. عنصر مادی

 79 ......................................................................................................................................................... شرایط

 80 ................................................................................................................... رکن ایچند شرط  ای کیفقدان 

 81 ........................................................................................................................................ ینتیجه کالهبردار

 81 ............................................................................................................................ یعنصر معنوی کالهبردار

 83 ................................................................................................................................... یمجازات کالهبردار

 81 ......................................................................................................................................... یانواع کالهبردار

 81 ..................................................................................................................... مجازات کالهبرداری ساده

 81 ...................................................................................................................... مجازات کالهبردای مشدد

 87 .......................................................................................................................تعدد و تکرار در کالهبرداری

 98 .................................................................................................... خيانت در امانت

 91 ...........................................................................................................................................سیر قانونگذاری

 91 ................................................................................................. ل دهنده جرم خیانت در امانتیعناصر تشک

 91 ............................................................................................................................................... عنصر قانونی

 90 ................................................................................................................................................. یعنصر ماد

 91 .................................................................................................................................................... شرایط

 91 ......................................................................................................................................................جهینت



6 

 

 91 ............................................................................................................................................... یعنصر معنو

 84 ............................................................................................................. اختالس

 81 ............................................................................................................... سرقت

 58 ........................................................................................................................................ یقانونگذار ریس

 58 ....................................................................................................... 7352و  7343 یقانون مجازات عموم

 55 ............................................................................... 7352 راتیو قانون تعز 7357قانون حدود و قصاص 

 55 .................................................................................................................... 7374 یقانون مجازات اسالم

 011 .................................................................................... 0173مصوب  ،یکتاب پنجم قانون مجازات اسالم

 742 ....................................................................................... در مواجهه با مواد مختلف یسخت قاض فهیوظ

 747 ....................................................................................................... ور کلیتحلیل و بررسی سرقت به ط

 018 .................................................................................................................................... عنصر مادی سرقت

 019 ............................................................................................................................................ رفتار مجرمانه

 001 ............................................................................................................................... جنبه معنوی ربودن

 000 ....................................................................................................................................................... شرایط

 001 ......................................................................................................................................................... نتیجه

 001 ............................................................................................................................................. عنصر معنوی

 773 ............................................................................................................... جعل

 001 .............................................................................................................................................. تعریف جعل

 001 ................................................................................................................ عناصر تشکیل دهنده جرم جعل

 001 ............................................................................................................................................. عنصر قانونی

 001 ............................................................................................................................................... عنصر مادی

 001 ....................................................................................................................................................... شرایط

  



1 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمه

 تعاریف

 زاتعاریف حقوق ج
 کند.حقوق جزا مجموعه قواعد و قوانینی است که اجرای مجازات را در کشور تنظیم و تنسیق می. 0

 اشکال: فقط از مجازات صحبت کرده و از اقدامات تأمینی و تربیتی صحبتی نکرده است.

 ای از حقوق عمومی است که با تعریف افعال یا ترك افعالی که موجب اختالل نظمحقوق جزا رشته. 1

نمایید  های قانونی برای هر یک از این افعال سعی میی شود و با تعیین واکنشعمومی است و جرم نامیده می

مییزان مسیئولیت مرتکیب و نحیوه تعقییب و       که از وقوع جرایم جلوگیری نماید و در صورت تحقق جرم،

ه و بیاالخره وسیایل   ها را با توجه به شخصیت واقعی هر یک از مرتکبین مشیخص نمیود  واکنش انطباق این

 اصالح و تربیت آنان را فراهم نماید.

 تعریفی که آقای دکتر محسنی از حقوق جزا ارائه کرده، تعریف مناسبی است؛ ولی طوالنی است.

پردازد؛ این بررسی جرائم اگر از حقوق عمومی است که به بررسی جرائم می ای از. حقوق جزا رشته1

شناسی و اگر از جهت عناصر اختصاصی جرم باشد، حقوق جزای د، جرمجهت شیوه پیشگیری از جرائم باش

 شود.اختصاصی نامیده می

 حقوق جزا انواع
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یه جرائم در جیزای  قواعد عمومی حاکم بر کل. پردازدبه اصول حاکم بر جرائم میمومی حقوق جزای ع

 .برو هستیمجرم و بزه دیده و واکنش جامعه روکار و در جرائم، ما با بزه شود.عمومی بررسی می

صیحبت   جرم، و واکنش جامعیه(  ، بزه دیده،بزهکار) ع جرمصاصی از مصادیق مربجزای اختحقوق در 

 شود.می

 منابع حقوق جزا

 منابع حقوق جزا: )اصلی، فرعی، صوری، مکمل( 

 ارشادی. ب(الزامی؛  لف(اشود که عبارتند از: به دو دسته تقسیم می منابعدر یک تقسیم، 

 باشد که طبق آن صادر شده.  یآراء دادگاهها باید مستند به اصول

 به آنها استناد کند یا استناد نکند. ر است یّکه قاضی مخارشادی مواردی است  منظور از منابع

 منابع الزامی الف(

که عبارتنید  آنها استناد کند منظور از منابع الزامی، منابعی است که قاضی در هنگام صدور حکم باید به 

 از:

 قانون اساسی.  اول(
 اند. قانون اساسی را پذیرفته منبع الزامی بودنِ ،اکثر حقوق دانان

 انواع حقوق جزا

 . ماهوی1 . شکلی2

 الف( حقوق جزای عمومی ب( حقوق جزای اختصاصی
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بحیث  در آن زمیان   .هیا بیود  مسیتند توقییف روزنامیه     0قانون اساسیی  031اصل  3بند  ،چند سال قبل

تواند مستند حکم دادگاه و منبع الزامیی  و نمیها را گفته آلایده صرفاً اساسی قانون ،نددرگرفت و بعضی گفت

ن اما ای گوید؛ولی ضمانت اجرای آن را نمی ؛گویدیک مورد ممنوع را می 1قانون اساسی 11ثالً اصل م ؛باشد

تواند مستند حکم می لذا قانون اساسی ؛ند مربوط به محکومیت باشدتوااز مدعی است و فقط می دلیل اخص

 بخالف محکومیت.  ؛تواند مبنای حکم قرار گیرددر زمینه برائت می اساسیقانون  پس ؛برائت باشد

 قوانین عادی. دوّم(

 اقسام قوانین عادی.

 الف( مصوبات مجلس. 
اعمال قوه مقننه از طرییق مجلیس شیورای اسیالمی اسیت کیه از       دارد: قانون اساسی مقرر می 38اصل 

آیید بیرای   س از طی مراحلی که در اصول بعید میی  شود و مصوبات آن پنمایندگان منتخب مردم تشکیل می

 ؛گرددوه مجریه و قضاییه ابالغ میاجرا به ق

 های مجلس. ب( مصوبات کمیسیون
قائم به شخص است و قابل واگیذاری بیه دیگیری     ،سمت نمایندگیفرماید: می اساسیقانون  83اصل 

ولیی در میوارد ضیروری     ؛اگیذار کنید  تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هییأتی و نیست. مجلس نمی

های داخلی خیود تفیویض   تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونمی

شیود و  نماید به صیورت آزمایشیی اجیرا میی    کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می

توانید تصیویب دائمیی    مجلس شورای اسالمی می ت دیگربه عبارهایی آنها با مجلس خواهد بود. تصویب ن

                                                 
دار و اجتماای  و مسالوت قققاخ یدشایهن یاه یاهاهت و ی اهه        ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردیقوه قضاییه قوه - 1

 اقهام مناسب یرای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین. - 5...؛  - 1: وظایف زیر است
 قوانه إیمات حخ خویش را وسیله اضرار یه غیر یا قجاوز یه منافع یموم  قرار دهه.کس نم هیچ - 2
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اساسنامه سازمانها، شرکتها، مُوسسیات دولتیی ییا وابسیته بیه دولیت را بیا رعاییت اصیل هفتیاد و دوم بیه            

ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولیت  کمیسیونهای ذی

سمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشیخیص ایین امیر بیه     نباید با اصول و احکام مذهب ر

 بر ایین، مصیوبات دولیت نبایید مخیالف     ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. عالوه 

 قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنهیا بیا قیوانین مزبیور بایید     

 ؛ ای اجرا به اطالع رئیس مجلس شورای اسالمی برسدضمن ابالغ بر

 .مجریهقوّه ج( مصوبات 
تشخیص مصیلحت   ب شد و بعداً توسط مجمعتوسط دولت تصویابتدا  ،تعزیراتبه عنوان مثال، قانون 

 تصویب شد؛ نظام

 .د( مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
ام بیرای تشیخیص مصیلحت در    مجمع تشخیص مصیلحت نظی  نماید: قانون اساسی بیان می 001اصل 

مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بدانید و  

مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری بیه  

شود. اعضاء کر شده است به دستور رهبری تشکیل میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذآنان ارجاع می

نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهییه و  ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می

 تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

 دو نوع مصوبه از مجمع وجود دارد:  در حال حاضر

  در مقام حل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان؛ ممجمع تشخیص مصلحت نظامصوبات . 0

قیانون تشیکیل محکمیه     مثل ؛اندکه رأساً تصویب کرده ،حل اختالف از موارد ردر غی مجمعمصوبه  .1

 .مواد مخدر قانون کسب و پیشه وقانون  انتظامی قضات،
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ام بوده و طبق بند به عنوان معضل نظ ی است کهموارددر  ذاریمجوز مجمع در قانون گرسد به نظر می

التی از حییث علمیی و   مشیک  لذاکند؛ وارد را رهبر از طریق مجمع حل میاین م 0قانون اساسی 001اصل  8

 است. دهعملی ایجاد ش

اگر  معضل نیست. اگر گفته شود این موارد فوری است و ،این موارد است که از حیث علمی گفته شده

 شود راهکارهایی برای حل آن وجود دارد. گفته می کشد،بخواهد به مجلس برود طول می

اگر در مقام حل اختالف  نظر داده است کهدر مقام عمل در مورد تغییر مصوبات مجمع، شورای نگهبان 

 ،و از طرف رهبیری بیوده   ،چون به عنوان حکم حکومتی تلقی شده ،ولی اگر رأساً بوده ؛باشد مشکلی ندارد

بایید خیالف شیرع، قیانون اساسیی و       ،جلس در مقیام قیانون گیذاری   م مصوباتغییر نیست؛ بنابراین تقابل 

 .1مصوبات رأسی مجمع تشخیص نباشد

 آراء وحدت رویه. سوّم(
 آید. توسط دیوان عالی کشور بوجود می آراء وحدت رویه

سبت به موارد مشابه اعم ن ،دادگاهها یک از گاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر هر دك:ق آ 171م 

ییا   رئیس دیوان عالی کشور ،شود آرای مختلفی صادر ،استنباط از قوانین ، کیفری و امور حسبی بایاز حقوق

را بیه منظیور    ر، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عیالی کشیو  ل کشور به هر طریقی که آگاه شونددادستان ک

ادگاهها نیز میی  ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا د

توانند با ذکر دالیل از طرییق رئییس   می نیز با ذکر دالیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادگاهها توانند

کسیب کننید. هییات     ،خصیوص موضیوع   ردیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمیومی را د 

ی و بیا حضیور دادسیتان کیل کشیور ییا       عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون و

شیود تیا موضیوع    اعضای معاون کلیه شعب تشکیل میی  و و مستشاران نماینده او و حداقل سه چهارم روسا

اکثریت کیه مطیابق میوازین شیرعی باشید       یبررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. را مورد اختالف را

                                                 
. حل معضالت نظام که از طرق یادی قایل حال نیساتا از طریاخ مجماع قشادی       11؛ . ...1وظایف و اختیرات رهبر:  - 1

 مصلقت نظام؛ ...

 22/7/1172قاریخ  5115نظریه قفسیری شورای نگ بانا شماره  - 2
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ولیی   ؛اثر استشده بی کشور نسبت به احکام قطعی مالك عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی

 باشد. ان عالی کشور و دادگاهها الزم میدر موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیو

ا توجه به قیانون  صدور آراء وحدت رویه که در حکم قانون است را دارد؟ ب آیا دیوان عالی کشور حق

توانید رای وحیدت   میی ن عالی کشیور  دیوان توان گفت،شاید ببه عهده مجلس است و سیر قانون فت ،اساسی

 باشد صادر کند.ه که یک نوع تفسیر قانون میروی

 راری.صآراء إچهارم( 
ده در هیئیت  گیرند کیه پرونی  ان عالی کشور قرار میدر مقابل دیواز حیث حکم  ،گاهی دو دادگاه بدوی

عب کیفری حضور دارنید.( و اگیر بیاز    شود )فقط رؤسا و معاونین و مستشاران شعمومی اصراری مطرح می

شیود و ایین   نده به شعبه سوم بدوی فرسیتاده میی  هم دیوان عالی کشور بر نظر قبلی خود پافشاری کرد پرو

شعبه باید از نظر هیئت عمومی دیوان تبعیت کند و طبق آن حکم دهد؛ ولی برای موارد مشابه دیگیر الزامیی   

 نیست. 

توانید حکیم   ورت نقض حکم در غیر میوارد میذکور، دادگیاه میی    صدر  - جق آدك:  111ماده  بند ج

اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدیدنظر خواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از 

، در غیر این صورت پرونده در هیات عمیومی شیعب   کندادگاه را بپذیرد حکم را تایید میبررسی استدالل د

نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده بیه   و چنانچه حکیفری مطر

دالل هییات عمیومی دییوان عیالی     شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با توجه بیه اسیت  

 ( این قانون قطعی است.113ماده ) نماید. این حکم جز در موارد مذکور درکشور، حکم متقضی صادر می

خواسیته در  صیورتی کیه پیس از نقیض حکیم فرجیام       دردارد: ق آدم مقیرر میی   118ماده  و همچنین

نماید و این رأی میورد   عالی کشور دادگاه با ذکر استدالل طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراریدیوان

أی دادگاه را درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدالل، ر

صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظیر شیعبه دییوان عیالی      این غیر ابرام، در

شیعبه دیگیری ارجیاع خواهید شید. دادگیاه        کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونیده بیه  

نمایید. ایین حکیم در غییر     یعالی کشور حکم مقتضی صادر مالیه طبق استدالل هیات عمومی دیوانمرجوع

 باشد.( قطعی می111مذکور در ماده ) موارد
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هیم بایید توسیط دییوان تاییید      آیا باز  ،خواهدمواردی بود که تایید دیوان را می رای اصراری جزءاگر 

 شود؟

 منابع و فتاوای معتبر اسالمی. پنجم(

 مراجعه به فقه دو حالت دارد.

 ه بهتر موضوعات قانون.یص هر چبرای تشخ مراجعه به فقه -7
گیاه کسیی کیه     هیر  : قانون مجازات اسالمی 111ماده  وجود دارد.قانون گفته؛ ولی ابهام یعنی حکم را 

قصاص تبدیل به  ،نباشد؛ پس از مرگ کند و تا هنگام مردن به او دسترسی مرتکب قتل عمد شده است فرار

از اموال نزدیکترین خویشیان او   ،نداشته باشد مالیشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه دیه می

نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دییه از   شود و چنانچهپرداخت می )االقرب فاالقرب( بنحو

 گردد.بیت المال پرداخت می

 ؟ یعنی چه (قربفاألقرب األ)

 ی چه کسانی هستند؟مکافر ذ

 هیچ اشکالی ندارد و هیچ مخالفی هم ندارد.  ه ایهاماتبه فقه برای یافتن این گون مراجعه

 حکم.مراجعه به فقه برای تشخیص  -2
 مثل ؛در فقه برای آن مجازات تعیین شده است؛ ولی ی جرم نیست و مجازات نداردیعنی در قانون عمل

 .ن حیائض و...( طه جنسی با زحر، راببهائم، استمناء، ارتداد، ممسک در قتل عمد، ناظر در قتل عمد، سِ وطی

 به فقه مراجعه کرد؟ دو عقیده وجود دارد: در این موارد  توانآیا می

  .موافقین -یک
 :عقیده موافقین مستند
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 به فقیه  قاضی هم موظف است به حکم این اصل و عام است ()هر دعوی 0ق ا  017الف( عموم اصل 

 ؛(مراجعه کند

تشیکیل   انونقی  19میاده   ،پییش از ایین قیانون    اسیت.  1ق آدم 1میاده   بیهشکه  1ق آدك 101ماده  ب(

بر  یتأیید ادی از قانون آدك وجود داشت که به نوعیقانون اصالح مو 189ماده  و 1و  0ری دادگاههای کیف

 است.  017عمومیت اصل 

  .لفینمخا –دو 
یان بب بالقبح عقا قاعده و 1قانون اساسی 11گویند خالف اصل دو گروه هستند. گروه اول میلفین مخا

 و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. 

توانید  تخصیص خورده )عام میخخر میی   11اصل توسط  017گویند: عموم اصل می 017در مورد اصل 

 .الف قانون اساسی استق آدك هم خ 101ماده  توسط خاص مقدم تخصیص بخورد( و

                                                 
قاض  موظف است کوشش کنه حکم هر دیوا را در قوانین مهونه ییایه و اگر نیایه یا اساتناد یاه مناایع     -ق ا  167اصل  - 1

قوانه یه ی انه سکوت یا نق  یا اجمات یا قعارض قاوانین  ر اسالم  یا فتاوای معتبرا حکم قضیه را صادر نمایه و نم معتب

 مهونه از رسیهگ  یه دیوا و صهور حکم امتناع ورزد.
ن صاادر  یه مواد قانون و اصوه  یاشه که یر اساس آ رای دادگاه یایه مستهت و موجه یوده و مستنه -ق آدک 212 ماده - 2

شهه است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مهون ییایه و اگر قانون  در خصوص مورد نباشه یاا اساتناد   

قواننه یه ی انه سکوت یا نق  یا اجمات یاا  و دادگاه ا نم  یهیه منایع فق   معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نما

 هگ  یه شکایات و دیاوی و صهور حکم امتناع ورزنه.قعارض یا ای ام قوانین مهون از رسی
قضات دادگاه ا موظفنه موافخ قوانین یاه دیااوی رسایهگ  کاردها حکام مقتضا  صاادر و یاا فصال           -ق آدم 1 ماده - 1

قاانون  در قضایه    خصومت نماینه. در صورق  که قوانین موضویه کامل یا صاری  نباوده یاا متعاارض یاشانها یاا اصاال        

معتبر و اصوت حقوق  که مغاایر یاا ماوازین شاری       وینهاشته یاشها یا استناد یه منایع معتبر اسالم  یا فتا مطروحه وجود

قواننه یه ی انه سکوت یا نق  یا اجمات یا قعارض قوانین از رسیهگ  یاه دیاوا   نباشها حکم قضیه را صادر نماینه و نم 

 ناخته شهه و یه مجازات آن مقکوم خواهنه شه.و صهور حکم امتناع ورزنه و اال مستنکف از احقاق حخ ش

 حکم یه مجازات و اجراء آن یایه قن ا از طریخ دادگاه صاه  و یه موجب قانون یاشه. - قانون اساس  16اصل  - 2
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موانیع اجراییی و   خیاطر   بیه  ؛ ولیی رجوع به فقه خالف اصل قانونی بودن نیسیت  :گویندگروه دوم می

مراجعیه بیه منیابع     در ،تکثر قضیا عدم توانایی ا ،انع علمی. متوان به فقه مراجعه کردمحضورات عملی نمی

استباط احکام فقهی است، باید قضات مجتهد باشیند   منابع ،است. اگر منظور از منابع فقهی معتبر یمعتبر فقه

و  این کار را انجام دهند توانند، اکثر قضات نمیاستنباط باشد منابع ،نیست. و اگر منظور طورو حال آنکه این

د دارد نییز اشیکال را دو   همچنین ابهاماتی که در میورد فتیاوی معتبیر وجیو     .یطاق استما البه تکلیف  ،این

 کند.چندان می

ر امیور میدنی هیم نبایید     ی در حقوق مدنی هم وجود دارد و اگیر بگوییید د  لمع جواب: این مشکالتِ

 وجود ندارد.  017محلی برای اصل عه کرد؛ پس مراج

 اما جواب گروه اول مخالفین: 

فعل یا ترك  ،جرم :گویدان یکی نیست. اصل قانونی بودن میبیانونی بودن و قاعده قبح عقاب بالاصل ق

 است که در قانون برای آن مجازات وجود دارد؛ مثالً اگر در قانون برای زنا مجازات وجیود نداشیت و   یفعل

 بیان نیست. ؛ ولی خالف قبح عقاب بالما آن را مجازات کنیم خالف اصل قانونی بودن است

در حیالی   ؛فوق قوانین الهی اسیت  ،این است که قوانین بشری به مخالفین جواب کلی: بازگشت تفسیرِ

نون، قانون منظور از قا 11باشد. در اصل ارد و باالتر از اصول دیگر هم میوجود د 0قانون اساسی 1که اصل 

 به معنی عام است.  

                                                 
کلیه قوانین و مقررات مهن ا جزای ا ماه ا اقتصادیا اداریا فرهنگا ا نظاام ا سیاسا  و غیار      - قانون اساس  2اصل  - 1

یایه یر اساس موازین اسالم  یاشه. این اصل یر اطالق یا یموم همه اصوت قانون اساس  و قوانین و مقاررات دیگار    این ا

 حاکم است و قشدی  این امر یر ی هه فق اء شورای نگ بان است.
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 رجوع به فقه در مقام عمل
اصل رجوع به فقه مشکلی ندارد؛ ولی در عمل مشکالتی وجود دارد که آن مشکالت باید حل شود. تیا  

این تفسیر بر عهده خود قاضی است. رجوع به منابع معتبر  ،زمانی که تفسیر قانونی از منابع معتبر انجام نشود

 ،نفع متهم باشد؛ مثالً در فقه تواند بهانگاری و کیفر دادن نیست و یک مواقعی میبه معنی جرم الزاماً میاسال

ست؛ ولی در قبل از دستگیری مسقط ا ، توبههممحارب  ، مسقط حد است و در موردجرم اثبات ه قبل ازبتو

 اسیت. گیاهی هیم    نفیع میتهم   بهپس رجوع به فقه وجود ندارد؛  چنین موردی اربحقانون فعلی در مورد م

 کجیا بیه نفیع میتهم اسیت      توان تفکیک کرد و گفت هیر نفع قربانی جرم است که البته نمیبه  رجوع به فقه

 مراجعه کنیم و در بقیه موارد نه. 

تعارض دارند که توجیهاتی وجود  0ق م ا 111و 113مواد  در مواردی قوانین مدون تعارض دارند؛ مثالً

 10 سیال  قانون دیات 19عین ماده  111 به نظر خیلی محکم نیست. م وجیهاتاز این ت ولی هیچ کدام ؛دارد

شیود؛  ده بود دیه پرداخیت میی  ولی در آن جا گفته ش ؛قصاص است انونق 10عین ماده   113 م صدر است.

و  111 وادمی  یا میثالً  .پس تعارض بدوی مستقر است و باید به فقه مراجعه شود که حکم آن مشخص است

مثالً اگر  ؟شودست یا موارد مشابه را هم شامل میآیا فقط خاص فرار و مرگ ا 1ازات اسالمیقانون مج 101

                                                 
مقتاوت  یاه ورهاه    شود فقط یه دیه قتلهوش  شدص  را یکشه قصاص نم : هرگاه کس  در حات خواب یا ی 225ماده  - 1

 مقکوم خواهه شه.

جنایت او یمنزهاه   گاه کس  در حات خواب یر اهر حرکت و غلطیهن موجب قلفن یا نق  یضو دیگری شود : هر121ماده 

 دار خواهه یود.یاقله او ی هه مقض یوده و خطاء
 انباشه؛ پس از مرگ کنه و قا هنگام مردن یه او دسترس  گاه کس  که مرقکب قتل یمه شهه است فرار : هر261ماده  - 2

از اماوات نزدیکتارین    انهاشاته یاشاه   شود که یایه از مات قاقل پرداخات گاردد و انان اه مااه     قصاص قبهیل یه دیه م 

نزدیکان  نهاشته یاشه یا آن ا قمکن نهاشته یاشنه دیاه از   شود و انان هپرداخت م  )االقرب فاالقرب( خویشان او ینقو

 گردد.ییت اهمات پرداخت م 

مات نهاشته یاشه از یساتگان   شود و اگراز مات او گرفته م  : دیه یمه و شبه یمه یر جان  است هکن اگر فرار کنه111ماده 

-اهمات داده ما  نهاشت یا قمکن نهاشتنه دیه از ییت شود و اگر یستگان نزدیك او یا ریایت االقرب فاالقرب گرفته م 

 شود.
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 ؛فقط در خصوص مورد است این حکم فرمایند کهمی)ره( حضرت امام خودکشی کند چه؟  کسی در زندان

محیض ضیامن    خطای له فقط در خصوصلذا عاق ،خالف قاعده است چون دیه با مصالحه است و همچنین

-در کتیاب دییات میی   امام خمینیی )ره(  ؛ ولی اخذ شود بیت المال دلیلی هم وجود ندارد که دیه ازت و اس

 توان تعمیم داد. پس می ؛باید دیه داده شود :فرمایند

میوارد   فرمایند فقط همین مورد؛ بعضی بهسه نظر وجود دارد: بعضی می سئلهم در فقه در خصوص این

فرمایند اگر نتوان قصاص کرد و قصاص نکردن مسیتند بیه   فقهای فعلی می دهند و برخیدیگر هم تعمیم می

 خیر. شود و االرار، خودکشی و ...( دیه گرفته می)ف فعل قائل باشد

 ب( منابع ارشادي

اشیکالی   ،ولی نییاوردن آن در حکیم   ؛کنند منابع ارشادی را هم در حکم بیاورندبرخی قضات سعی می

 ندارد. 

دکترین یا . 1. منابع و فتاوی معتبر فقهی در فرض روشن بودن فقه؛ 0: دی عبارتند ازمنابع ارشا از جمله

 ... . حقوق تطبیقی و3راری؛ اص . آراء1. آراء مشورتی؛ 1ن حقوقی؛ دانشمندا

 قتل
 تعریف قتل.

قتل عمد موجیب قصیاص   تعریف از قتل به طور کلی تعریف نشده و تعریفی هم که از قتل عمد شده، 

 است. 

 سلب ارادی حیات از انسان دیگر است.  ،سلب حیات از انسان دیگر است. قتل عمد ،قتل

 یعنی خودکشی قتل نیست.  (انسان دیگر)کند. ... را خارج می حیوانات و درخت و ،(انسان)قید 
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 اقسام قتل.
تقسیمات قتل بر اساس عنصر معنوی است. چون حیات انسان بسیار مهم است قتل غیر عمد هم جیرم  

 نگاری شده است. نظام حقوقی اسالم هم قتل را برحسب عنصر معنوی تقسیم کرده است. ا

 تقسیم قتل برحسب عنصر معنوی.
 قصد فعل و قصد قتل(؛  وجود ) . عمد0

 قصد قتل ندارد(؛ ؛ ولی )قصد فعل دارد . شبه عمد1

 )نه قصد فعل دارد و نه قصد قتل(. . خطای محض1

. از شبه عمد گاه تعبیر شده به عمد الخطاء ییا  شودتعبیر می نیز د محضبه عم: از قتل عمد گاهی هنکت

 خطاء العمد. و از خطای محض گاهی تعبیر به خطا یا الخطاء الذی الشک فیه تعبیر شده است. 

ی علیه است. در قتل شبه عمد منظیور از قصید فعیل،    ل واقع شده بر مجنمنظور از قصد فعل، قصد فع

توان گفت قتل وقتی عمد است کیه  تل عمد هم میشود. در قاال عمد می نده نباشد وه نوعاً کشفعلی است ک

قصد قتل گاهی صریح است و گاهی ضمنی و قصد قتل ضیمنی وقتیی اسیت     .شخص قصد قتل داشته باشد

 که فعل نوعاً کشنده باشد. 

تقسییم  ن سه قسم بر هما ، قتل همجنایت بر سه قسم است و قتل هم از جنایات است با توجه به اینکه

مثیل قتیل، ضیرب و     ؛گوینید شود جنایت مین انجام می. در فقه به اعمال زیانباری که بر جسم و جاشودمی

انجام ارادی فعل نوعاً کشنده دلیل بر قصید قتیل    ،... جرح، قطع عضو، سلب منافع، خودکشی، سقط جنین و

که اسیلحه خیالی اسیت    به گمان این کشم وگ را به طرف دیگری گرفت و گفت میقاتل است. شخصی تفن

اتفاقاً اسلحه پر بود و شلیک کرد و طرف کشته شد؟ چون قصد قتل نداشته عمد نیسیت  ؛ ولی ماشه را کشید

ولیی اگیر    ؛خطای محیض اسیت  ؛ پس و چون منظور از قصد فعل، قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه است

میاده  است. اگر قصد قتل هم داشته، عمد  است، کرد چون قصد ترساندن را داشتهمجنی علیه از ترس فوت 
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گاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا سگی را به سیوی   هردارد: )در این خصوص مقرر می ا ق م 113

مانند فریاد کشیدن یا انفجار صیوتی کیه    که موجب هراس او گردد انجام دهد کار دیگری او برانگیزد یا هر

کشنده باشد یا با قصید قتیل    عاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاًاثر این ار بر شود وباعث وحشت می

عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگیر ایین عمیل نیه      ،کشنده نباشد، قتل نوعاً انجام شود گرچه

 (با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است. نه کشنده و نوعاً

 تقسیم دیگر قتل
 یا عدم انجام عملی به قصد ایراد صدمه به کسی ییا شییئی ییا حییوانی )هیم      انجامبرحسب قتل  تقسیم

 عنصر معنوی و هم فعل درگیر است(:

که بر سه قسمِ عمد، شبه عمد و خطای  قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته است. .0

 شود؛محض تقسیم می

 : شود بهکه تقسیم می )ضمان نفوس( نداشته استیا حیوانی را قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی  .1

 ؛مثل قتل در حال خواب یا مستی ؛)اصالً قصد نداشته(ه الف( اصالً فعل ارادی از او صادر نشد

ولی قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی نداشته اسیت؛ مثیل    ؛ب( فعل ارادی از او صادر شده

کیه  اسیت  در فقه آمیده   .گذارندب که اسم آن را باب ضمان نفوس میفاضال کندن چاه به قصد جمع آوری

 بدهد.  خصش خودباید را چنین مواردی دیه 

 به طریق اولی باید خطای محض باشد؟رسد در حالی که به نظر می ،یستآیا این موارد خطای محض ن

 ؛سیم چهیارم اسیت   ییک قِ  پس باید گفت ؛این موارد قطعاً عمد و شبه عمد نیست. خطای محض هم نیست

 ندارد. وجود قصد ایراد صدمه به کسی یا شیئی یا حیوانی اصالً گونه مواردچون در این 

رساندن به شخص است و نوعاً هم  یا به قصد آسیب است؛ که عمد ،یا به قصد کشتن است ،چاه کندن

؛ د کشتن حیوان باشید یا به قص است؛ شبه عمد قتل ،رد، در این صورتمییمآن شخص ولی  ؛کشنده نیست
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در آن  یشخصی  به قصد جمع آوری فاضیالب باشید و   ؛ ولی اگراست خطای محض کهرد یممیانسان ولی 

 که خودش باید دیه را بدهد و احکام هیچ کدام از انواع سه گانه قتل را ندارد. ،بیفتد و بمیرد

 

خیود   ،ی در آن بیفتید آوری فاضالب، چیاهی بکنید و دیگیر   جمع  اگر کسی به قصد :اندبعضی فرموده

باید  یدر این جا به طریق اول ،وقتی در خطای محض عاقله ضامن باشد ،و حال آن که ؛شخص ضامن است

 ولی این طور نیست.  ؛عاقله ضامن باشد

 داین اسیت کیه خیو    ،اخیر مجازات قسم شودمشخص می بندی این است کهترین ثمره این تقسیممهم

 . باشدشخص ضامن 

ولیی میواردی وجیود     ؛انید اند و از آن قاعده استخراج کردهمند کردهفقها روایات را ضابطه ،در جنایات

انید  نکردهو ... حبت از حدیده و عصا . فقها در بحث قصاص صاندمند نشدهضابطهکه روایاتِ موجود،  دارد

اند و در قانون هم عین رواییات ترجمیه و قیانون    دهدر بحث دیه عین روایات را آور ولی ؛اندو ضابطه گفته

 شده است. 

اگیر   تصادفات رانندگی مثال در ؛شودرفته شود بسیاری از مشکالت حل میاگر پذی ضمان نفوس بحث

و حیال   ؛گیرندآن را در حکم شبه عمد می ،ا توجیهب؛ ولی عاقله ضامن است ،گفته شود خطای محض است

 ای ندارد. نه، هیچ معووس گرفته شوداز باب ضمان نف اگر آن که

 را باید ظرف سه سال پرداخت کرد. دیه ،در ضمان نفوس هم مثل خطای محض

 قتل

 ضمان نفوس

 جنایت

 عمد شبه عمد خطای محض
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 قتل تقسیم سوم
 

 

 شود به:میبر اساس عنصر معنوی و مجازات تقسیم قتل 

 موجب قصاص؛  . قتل عمد0ِ

 قاتل است؛ . قتل شبه عمد که موجب پرداخت دیه توسط 1

 که گاهی بر عهده قاتل و گاهی بر عهده عاقله است؛  ،وجب دیه است. قتل خطای محض که م1

 .دانند()برخی این دو را متفاوت می به عمد. قتل در حکم شبه عمد یا قتل به منزله ش1

 ،د اسیت عمی ماهیتاً یا  چنین قتلی ،است در حکم شبه عمد یا به منزله شبه عمد قتل شودوقتی گفته می

: در صورتی که شخص کسی را بیه اعتقیاد قصیاص ییا بیه      193 ماده 1)تبصره،  که در حکم شبه عمد است

معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص  بعداً امر بر دادگاه ثابت شود و این اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و

مهدورالیدم   عیای خیود را در میورد   و اگر اد. قتل به منزله خطاء شبیه عمد است مهدورالدم نبوده است و یا

 اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است. بودن مقتول به

 قتل

 قتل عمدِ موجب قصاص 

 خت دیه توسط قاتل استقتل شبه عمد که موجب پردا

 قتل خطای محض که موجب دیه بر عهده قاتل یا عاقله است

 قتل در حکم شبه عمد یا قتل به منزله شبه عمد

 قتل در حکم خطای محض
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حکیم   در کیه و یا خطای محض است  (در بار اول)یا کافر ذمی توسط مسلمان  0قتل فرزند توسط پدر

عدم رعایت  مباالتی یا عدم مهارت واحتیاطی یا بیگاه بر اثر بی هر) 193ماده  1 مثل تبصره شبه عمد است؛

-شد حادثهنحوی که اگر آن مقررات رعایت میه به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود ب مقررات مربوط

 ( افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.ای اتفاق نمی

عمدی است که در حکم خطای محیض اسیت ییا    چنین قتلی یا ماهیتاً  .قتل در حکم خطای محض .3

جنایتهای عمدی و شبه عمیدی  : اق.م 193ماده  0)تبصره  مدی است که در حکم خطای محض استشبه ع

گاه کسی در حال خواب بیر اثیر حرکیت و     هر: اق.م 111 ( و )ممنزله خطاء محض است.ه دیوانه و نابالغ ب

دار دهعاقلیه او عهی   محض بوده و منزله خطاءه جنایت او ب غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود

 (.خواهد بود.

 اركان تشكيل دهنده قتل عمد.  

 شود.مادی قتل تحلیل می دا عنصرابت ،عنصر مادی مشترکی دارند ،قتل با توجه به این که هر سه قسمِ

 رکن مادی جرم قتل
  است. رك در سه قسممشترکن مادی جرم قتل 

 . نتیجه.1یط؛ . شرا1. رفتار مجرمانه؛ 1. موضوع؛ 0 :شود بهرکن مادی تقسیم می

 موضوع قتل. 7
 شود. های انسان در شرایط گفته مییژگیو موضوع قتل، انسان است.

 رفتار مجرمانه قتل. 2
 متقلبانه است. و کالهبرداری مانور؛ مثالً سرقت ربودن تمایز جرائم به رفتار مجرمانه است

                                                 
مقتاوت و قعزیار    و یه پرداخت دیاه قتال یاه ورهاه     شودفرزنه خود را یکشه قصاص نم : پهر یا جه پهری که 221ماده  - 1

 مقکوم خواهه شه.
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پیس رفتیار    ه خاصی اسم بیرد؛ توان از وسیلوسیله خصوصیت ندارد نمی با توجه به اینکهقتل  در جرم

 مجرمانه عمل کشنده است.

 

 ند در هر سه قسم خود را نشان دهد؟تواآیا در قتل، عمل کشنده می

 فعل
-انی دارد. در این که فعل مادی میفعل مادی یعنی فعلی که اثر محسوس و ملموس بر بدن و جسم قرب

 گیرد. قتل به وسیله عمل مادی صورت می حثی وجود ندارد و غالباًتواند عمل کشنده باشد هیچ ب

دیگر باعیث   به عبارت ؛گذارداثر محسوس بر جسم شخص به جای نمیفعل غیر مادی فعلی است که 

 شود. ... که بیشتر باعث صدمه روحی می ومثل ترساندن، عصبانی کردن  ؛شودصدمه جسمی به شخص نمی

بعضیی معتقدنید کیه     .ده وجود داردتواند عمل کشنده باشد یا خیر دو عقیمی در این که فعل غیر مادی

 .است چون قانونگذار صحبت از کار و فعل کرده مطرح باشد؛عمل کشنده به عنوان تواند فعل غیر مادی می

بمیرد کل واقع به دیگری( و او )ارائه غیر واقع به ش حر کنداند اگر کسی دیگری را سِآیت اهلل خوئی فرموده

 تواند عمد یا غیرعمد یا خطای محض باشد. می

 ،عمل غیر مادی ،ی که قانون گفتهفرمایند فقط در جایوند میدانان از جمله مرحوم سپه بعضی از حقوق

گاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا سگی را به سوی او  هرق م ا:  113 م)عمل کشنده باشد. تواند می

مانند فریاد کشییدن ییا انفجیار صیوتی کیه       که موجب هراس او گردد انجام دهد کار دیگری برانگیزد یا هر

کشنده باشد یا با قصید قتیل    اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً بر شود وباعث وحشت می

 عمل

 ترک فعل

 فعل

 مادی غیر مادی
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عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگیر ایین عمیل نیه      ،کشنده نباشد، قتل نوعاً انجام شود گرچه

 ( با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است. نه ه وکشند نوعاً

 کشنده نیست.  مثل دادن خبر غیر واقع که عمل ؛این مورد خالف قاعده است

که وجود رابطه فیزیکیی و جسیمانی مییان فعیل قاتیل و       عمد،قتل  برخالف ضوابط عمومیِ 113ماده 

ولیی غییر   باشد و چنین شخصی قاتیل اسیت؛   ای نمیزی به احراز چنین رابطهیان ،ری بودوجسم مقتول ضر

چون این ماده خالف قاعده است و حتی تفسیر این ماده باید به صیورت   ؛شودرا شامل نمی 113ماده  موارد

 ق باشد. مضیّ

ایشیان   اوالً قانونگذار صحبت از فعل و کار کرده و صحبتی از مواجهه فیزیکی نشیده و دلییل  استدالل: 

شینده تلقیی شیود    تواند عمیل ک دی از نظر عقلی مشکلی دارد و نمیادعا است نه دلیل؛ ثانیاً اگر فعل غیر ما

ارعاب و هراس باعیث   گردد؛ مثالًبسیاری موارد به فعل مادی برمی ثالثاً فعل غیرمادی در دیگر استثنا ندارد؛

 شود.فعل مادی انجام می ،اور درون بدن ولی د ؛هر چند قابل دیدن نیست شود،سکته می

گر فعل غیر مادی هم عمیل  ضروری است؛ و حال آنکه ا 113ماده  وجودوند مرحوم سپه طبق فرمایش

کیال    که است ای که وجود دارد اینت و مطلب جدیدی نیست. البته نکتهد اسیّفقط مخ کشنده باشد این ماده

شود که صالحیت و توانایی ذاتی برای حسوب میر مادی( وقتی عمل کشنده معمل )اعم از فعل مادی و غی

باشید. در افعیال میادی ایین      فعل سلب حیات را داشته باشد و بتواند باعث مرگ شود و مرگ مستند به آن

 ت سخت است. اما در افعال غیر مادی احراز سببیّ ؛سببیت به راحتی برقرار است و استناد هم مشکلی ندارد

ت بسییار مشیکل اسیت. در خبیر     مادی است که احراز رابطیه سیببیّ   چشم زخم زدن و نفرین فعل غیر

 ،تر است. در جایی که خبر ناگواردارای قصد قتل باشد کار راحت ،اعم از صدق و کذب اگر شخص ،ناگوار

ت باید احراز شود تا بنابراین سببیّ بسیار مشکل است؛ت احراز رابطه سببیّ ،راست باشد و قصد قتل هم نباشد

 است. این فعل غیر مادی، باعث قتل شده بتوان گفت
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میرگ  است یا قتل ییا خودکشیی، اگیر     طبیعی وقتی یک پرونده مرگ وجود داشته باشد باید دید مرگِ

. اسیت  طبیعیی  وگرنه مرگِ ؛به دیگری باشد قتل استمستند مستند به خود شخص باشد، خودکشی، و اگر 

بایید   ،مستند به دیگری شدمرگ بعد از این که  ست.انتصاب مرگ به دیگری در بعضی موارد بسیار مشکل ا

 بحث از عمد و شبه عمد و خطای محض بشود. 

اگیر قصید قتیل نباشید و قصید ترسیاندن باشید و        در جایی که ترساندن دیگری منجر به قتل او شده، 

 قتل عمد است.  شود، از، نوعاً کشنده باشد اگر استناد احرنسبت به شخصترساندن 

 چند مثال:

از سربازان امیرالمومنین فوت کردند که حضرت دییه او را از بییت    ترسیدندر خیابان بصره در اثر  زنی

 المال دادند. 

بارداری را به محکمه بیاورند و او سقط جنین کیرد   ی که سربازان خلیفه دوم رفتند زن بدکارهِمورددر 

 حضرت ضمان قرار دادند. 

ی انتظیامی  شود و بیه نییرو  و او متوجه ند گذاری کف( بمباگر کسی در منزل  دیگری به قصد قتل )ال

در این جا اشتباه در هدف و هویت نیسیت و   شود،کردن بمب با انفجار بمب کشته  دهد و مامور خنثیخبر 

دانست بمب است و خطر دارد، ریسک کرده و فعل ارادی توسیط میامور   امور نیروی انتظامی با این که میم

 ت را قیچی کرده و حادثه است. رخ داده که رابطه علی

تیا خیود را نجیات     کنید شود التماس میمتوجه می رباید، وقتی اورا می فردی به بهانه مسافرکشی زنی

و کشیته   انیدازد و خود را پیایین میی   کندرا باز می اتومبیل در ،به قصد فرار ،زنو ای نداشته دهد؛ ولی فایده

ن قتل مظلومیاً و  مَت و از باب سببیّ ،چ راهی برای دفاع از ارز نداشتهاند اگر هیع فرمودهشود. برخی مراجمی

قاتیل عمیدی    ربیا اراده این کار را کیرده، آدم ه به این که هیچ راهی نبوده و بیاقوی از مباشر و با توج سببِ

 ولی اگر با اراده این کار را کرده خودکشی است. ؛است
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موجب فرار او گردد و آن شخص  کسی دیگری را بترساند وگاه  هرق م ا:  111در مراجعه به قانون )م 

کیه آن ترسیاندن    جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صیورتی  در حال فرار خود را از

-ن بیی ز اگیر قاعده این است که ( اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است. موجب زوال اراده و

. بلکه خودکشیی اسیت   قتل نیست ،ولی اگر با اراده این کار را کرده ؛قاتل است راننده ،هاراده این کار را کرد

اگیر ترسیاندن باعیث     ،ت باعث انتصاب است یا خییر ولی آیا سببیّ ؛ی نیست، شکسبب است ،این که راننده

لیت اصل بیر عیدم مسیئو    ،شک داشته باشیم اگرترساننده ضامن است و اال ضامن نیست و  ،سلب اراده شده

 است.  

 ترك فعل
توان تارك را مسئول آن عمل دانست و مرگ را بیه  ا ترك کند و دیگری بمیرد، آیا میاگر کسی کاری ر

را بیه بیمارسیتان    کند، مصیدوم میدهد، پزشک مریض را معالجه نکرد؟ مثالً مادر بچه را شیر نمی او مستند

 رساند و ...نمی

شود؛ مثالً آتیش نشیان، خانیه را    در تلف اموال هم مطرح می ندارد ونکته: این بحث اختصاص به قتل 

 خاموش نکرد. 

هیای انتظیامی، انظبیاطی و    مسئول است یا خیر، منظور مجازات گوییم تاركنکته: مقصود از این که می

هیای اداری و  چنیین شخصیی مشیمول مجیازات     مشخص است کهکه مقصود ضمان است. اداری نیست، بل

 داند از بحث خارج است. ه این اشخاص را مسئول انتظامی میای کماده واحدهشود؛ پس انتظامی می

بتوانید عمیل کشینده باشید      ترك فعیل  نکته: این بحث اختصاص به قسمت خاصی از قتل ندارد و اگر

 نیست. قتل فرقی بین انواع 

ر موارد زیر قتیل  قتل د دارد:که مقرر می 111 مثل متعابیر قانون مجازات اسالمی منحصر به فعل است؛ 

 عمدی است:
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جمیع   قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک انجام کاریالف: مواردی که قاتل با 

 کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. نوعاً را دارد خواه آن کار

 صید کشیتن شیخص را   چنید ق  کشنده باشد هیر  را انجام دهد که نوعاً کاری ب: مواردی که قاتل عمداً

 نداشته باشد.

نسبت بیه   کشنده نیست ولی دهد نوعاًرا که انجام می کاریج: مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و 

 قاتل نیز به آن آگاه باشد. و کشنده باشد طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً

تند قانونی برای ایین کیه سیلب    ا هیچ مس گویند با مراجعه به ق مبه همین دلیل برخی حقوق دانان می

ولیی آییا    وجود ندارد؛انجام دهد  ب شود بدون این که مرتکب، عمل مادیحسا ، قتل عمدانسانی از حیات

 در بین فقها هم اختالف نظر وجود دارد.  هم ندارد؟ظهور 

ور تیرین صی  ه وجود آمده یا حداقل مهمبخلط مباحث بین بعضاً  ،این بحث ذیل نکته: در کتب حقوقی

 بحث مطرح نشده است. 

که با شخصی تصادف کرده و او را به بیمارستان منتقل نکرده و فیرار کیرده و او در اثیر دییر      ایراننده

 تا فوت کند اگر کسی دیگری را حبس کند و غذا و آب به او ندهد رسیدن به بیمارستان فوت کرده است یا

ها از محل بحیث  د و او را رها کند و... این مثالرا برای آموزش شنا به وسط استخر ببر یا اگر کسی دیگری

  فعلی وجود دارد. ،خارج است و حداقل مثال خوبی نیست چون در این موارد

 اقرال فقها
 سه قول در نظر فقها وجود دارد: 

 )مرحوم عالمه(؛ ترك الشهاده اشکال  معفی التضمین  .وقفت. 0

 در کتاب شهادتدانند. صاحب جواهر آور نمیفقها مخالفند و ترك فعل را ضمان برخی از .مخالفت. 1

بیل التیروك جمیعیاً ال یترتیب     : )فرمایندمیالظاهر عدم الضمان بکتمان الشهاده( در کتاب دیات : )فرمایندمی

اند. مرحیوم آییت اهلل   فتهدر مبانی تکلمه ضمان را نپذیری هم .  مرحوم خوئعلیها الضمان اذا کان عله غیرها(
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ولیی   : گنیاه کیرده؛  فرماینید عدم معالجه پزشک به قصد قتل، میی  فاضل هم همین طور که در جواب استفتاءِ

 ی هم که وظیفهاند؛ و حتی در جایشتن و وظیفه نداشتن فرقی نگذاشتهضمان وجود ندارد. فقها بین وظیفه دا

 ؛ اننددرا ثابت نمیباشد دیه شخص 

 .دانندآور میفقها ترك فعل را ضمان برخی از. موافقت. 1

شیود و عمیالً   ه این که این کار منجر به قتل میی آیا با علم ب ،ترك فعل فردی منجر به قتل شده استفتاء:

 ، پرستار، نجات غریقبانسوزنشود؟ مادر، ترك فعل بکند چه می

قتل عمد اسیت و فرقیی بیین وظیفیه و      ،موارد مزبوره اگر با علم و عمد باشد :بهجتالعظمی آیت اهلل 

 عدم وظیفه نیست. 

در  پرستار عمد است، وبان و در مورد سوزن امتناع مادر قتل عمد نیست، صافی: مجردِالعظمی آیت اهلل 

 مستند به او نیست. قتل  ،نجات غریق

قتیل   ،اشر باشدقتل وجود داشته باشد و سبب اقوی از مب در مواردی که استنادِ :مکارمالعظمی آیت اهلل 

 عمد  است. 

چه فقهای شیعه و چه ) افقهبین  و (چه داخلی و چه خارجی) بین حقوقدانان این خصوص دربنابراین 

 است. نظر اختالف  (سنی

 طرح بحث
این بحث یک بحث عقلی است و نقلی نیست تا بگوییم مبنای اختالف در سند یا داللت روایات است. 

 ه رابطه علیت باید فلسفی باشد یا عرفی؟ نگاه بحال در این بحث عقلی 

رابطیه   ،عمل کشنده انجام دهد و مرگی هم اتفاق بیفتد و بیین ایین دو  باید  قاتل شخصِ ،در بحث قتل

در  داننید سانی که ترك فعل را عمل کشنده میی علیت باشد. وجود رابطه علیت در ترك فعل مشکل است، ک
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به این دانند و کسانی که ترك فعل را عمل کشنده نمی ؛دانندار میرا برقررابطه علیت  ،بین مرگ و ترك واقع

 دانند. برقرار نمی ،بین مرگ و تركرابطه علیت را  علت است که

انید و میوافقین بیه دیید     عمل کشنده بودنِ ترك فعل، به رابطه علیّت به دید فلسفی نگاه کیرده  ینمخالف

 اند.عرفی به آن نگاه کرده

 ه فلسفیرابطه علیت با نگا
رد، اگر کسی دیگری را مجروح کند و او بتواند خود را مداوا کند و نکرد و مُ :فرمایندی میمرحوم خوئ

چیون   ؛ولی خودکشیی نکیرده   ؛، این شخص گناه کردهی مجروحقتل مستند است به جارح نه به عدم مداوا

 امر وجودی است.  تلف، مرگ، نقص عضو و... ت و عدم مداوا امر عدمی است.امر وجودی اس ،جرح

عیدم   ،خالصیه  .شیود ، وجود پیدا نمیشود و از امر عدمیاز امر وجودی، امر وجودی ناشی میهمیشه 

  منشأ اثر نیست.

پزشک کاری انجام نداده کیه   ،رده بیمارستان آوردند و پزشک معالجه نکرد و مریض مُبرا  یمریض اگر

ن گویید چنیی  رد، کسی نمیی از خودش دفاع نکرد و مُ مثالً کسی به دیگری حمله کرد و او ؛باعث مرگ شود

 شود جارح او را کشته. شخصی خودکشی کرده بلکه گفته می

 رابطه علیت با نگاه عرفی
 تواند منشأ اثر باشد. شود ترك فعل مینگاه عرفی وجود دارد، و گفته می در مقابل یک

 زیرا، نگاه فلسفی قابل دفاع نیست؛  در داوری بین این دو دیدگاه،

 چون بازگشت آن به فعل است؛  ؛ترك فعل در مواردی خودش فعل است اوالً

 توان منوط به لفظ کرد. یملفاظ است و بحث به این مهمی را نبازی با ا ،ثانیاً، رابطه علیت فلسفی
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بیایید و   توانست بیرونگری را در آتش بیندازد؛ ولی او میدی ی،ی در جای دیگر که شخصمرحوم خوئ

گویید بقیاء در  چرا می ،یمدهمیجواب که  .ن بقاء در آتش باعث مرگ شدچودانند؛ ملقی را قاتل نمی ،دنیام

 بگویید بیرون نیامدن از آتش.  ،آتش

در حیالی کیه هییچ    تارك فعل شد  توان قائل به ضمانِت فلسفی در هیچ موردی نمیحسب علیّبر ،ثالثاً

میثالً در جیایی کیه کسیی در      ؛در مواردی قائل به ضمان هستند ل به این مطلب نیستند ویک از مخالفین قائ

ییا کسیی بیه بیاغ آب ندهید و محصیول        او به دیگری ضرر برساند.حیوان نگهداری حیوان کوتاهی کند و 

 ،بر این اساس نگاه فلسفی به بحث درست نیست و نگاه عرفی درست است؛ اما در نگاه عرفی .خشک شود

یت ترکش باعث قتل دیگری شده باشد نه این که مانع مردن شیخص نشیده   تارك وقتی ضامن است که ماه

 باشد. 

ن ببریم و پزشک بگوید مثالً اگر بیماری را به بیمارستا ، مانع مردن نشده ضامن نیست؛اگر ماهیت ترك

مردن  پزشک مانعدر این جا  بریم و در راه بمیرد،کنم و بعد بخواهیم او را به بیمارستان دیگری بمعالجه نمی

لی بعداً بگویید او  و ؛ولی اگر بیمار را به بیمارستان ببریم و پزشک معالجه را قبول کند نشده و ضامن نیست؛

 باعیث میردن شیده    ،در اینجا ترك صت بردن به بیمارستان دیگر نیست کهکنم در حالی که فررا معالجه نمی

 باعث مرگ شده است.  ،ترك فعلهم بان است. در بحث سوزن

فه قانونی یا قیراردادی شیخص   نجات بخش وظی . انجام فعل0ِ :در جایی باعث قتل است کهعل فترك 

  باشد؛

 به ترك فعل مستندمرگ زمینه دخالت دیگران را از بین برده باشد. که در چنین مواردی یقیناً  ،. تارك1

 است.

عهیده   انجیام آن را بیر   گاه کسی فعلی را که هر :که است الیحه قانون مجازات اسالمی آمده 191 مدر 

عهده او گذاشته است را ترك کند و به سبب آن جنیایتی صیورت گرفتیه     گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر
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چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند بیوده و حسیب میورد عمیدی شیبه      

 اسیت شده عهده او گذاشته  بر ای که شیر دادن؛ مانند این که مادر یا دایهعمدی و خطای محض خواهد بود

 یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترك کند.  اش را انجام ندهدوظیفه

دیگر هم وجود دارد؛ ثانییاً ایین میاده ییک      و در جرائماوالً بحث ترك فعل فقط در قتل نیست اشکال: 

در موردی مثالً  ؛نیست ضمان آورعهده گرفتن  بررف ولی خیلی دایره را توسعه داده و صِ ؛مقدار تغییر کرده

کند؛ ولی امکان جایگزین کردن دایه دیگری دایه از شیر دادن ممانعت می ای را استخدام کرده وکه کسی دایه

 رسد در این جا ضمان وجود ندارد. نظر میکه به وجود دارد 

هر گاه کسی دییوار دیگیری را   دارد: )مقرر می 130ماده  باشدمجازات اسالمی بسیار فعل گرا می قانون

-موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهیده  منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و

  و این کار را نکند چه؟سال وقت داشته آن را اصالح کند  1آیا اگر مالک مثالً ( دار خسارت خواهد بود.

 لکین  نماید خود بطور معتدل و بدون میل به یک طرف بناگاه دیواری را در ملک  هر)ق م ا  131 یا م

صاحب دیوار تمکن اصالح آن را پییدا  که سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آن ه مایل به سقوط ب تدریجاً

 اگر بعد از تمکن با عهده صاحب دیوار نیست و چیزی بر ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد کند

ای را اگر شخصی خانه( باشد.کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن میاصالح با سهل انگاری سقوط 

 شد. بیان می دارد و باید این مورد همرد و درست نکند چه؟ در این جا ترك فعل وجود بخ

 

 ترک فعل

 ترک فعل محض

 مسبوق به فعل است

 است و تارک یک نفر فاعل فاعل غیر تارک است
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 یک نفر است فاعل و تارك
شود؛ ی که انجام داده مجازات میاس فعلدر نگاه فلسفی شخص بر اس ،اگر فاعل و تارك یک نفر باشند

مثالً شخصی با دیگیری   د؛شواساس ترك مجازات می ر فعل و هم برطبق نگاه عرفی شخص هم به خاط اما

و لذا بیا قصید    بیند دشمنش استمی ،کمک کند به مصدومآید که پایین میاز ماشین کند و بعد تصادف می

مباالتی یا احتیاطی یا بیگاه بر اثر بی هر) 193 م 1 صرهق تبکه طبق نگاه فلسفی طب ،کندنمیقتل به او کمک 

نحیوی کیه اگیر آن    ه به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بی  عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط

( افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهید بیود.  ای اتفاق نمیشد حادثهمقررات رعایت می

 .شودترك فعل مجازات میهم برای  نگاه عرفی هم برای فعل و ولی طبق ؛شودازات میمج ،فقط برای فعل

 فاعل غیر تارك است
 ،طبق نگیاه فلسیفی   ،کندرا مجروح کند و پزشک معالجه ن اگر کسی دیگری .فاعل اگر غیر تارك باشد

 ،شرایطسایر وجود  باهستند و نفر باعث قتل  قاتل است؛ ولی در نگاه عرفی دوجارح پزشک قاتل نیست و 

 آید.بحث شرکت پیش می

 ترک فعل محض
ولیی طبیق نظیر عرفیی بیا وجیود        ؛مردن به خاطر مریضی بوده در ترك فعل محض، فلسفینگاه طبق 

 قاتل است. ،تارك فعل ،شرایط

 عنصر مادي جرم قتل

نیه،  در عنصیرمادی، موضیوع، رفتیار مجرما    .مشیترك اسیت   بین همه اقسام قتلتل، عنصر مادی جرم ق

 شرایط و نتیجه وجود دارد. 
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 ، انسان است. جرم قتل موضوع

 )اعم از مادی و غیرمادی( یا ترك فعل باشد.  تواند فعلعمل کشنده است که می ،ار مجرمانهرفت

میرده   کیه بیر  )اعمالی  بودن . زنده0موضوع قتل باید شرایطی داشته باشد که عبارتند از:  شرایط. انسانِ

)که در این جا مسیلمان  0ا  ق م 191 شود، جنایت بر میت است که احکام خاص خودش را دارد مانجام می

شود این است که دیه جنایت بر مرده یک دهم دیه این ماده استفاده می که از. مطلبی بودن خصوصیت دارد(

کل ما کان فییه   کاملة، و سان واحد ففیه الدیةکل ما کان فی اإلن)نابراین در روایات که آمده فرد زنده است؛ ب

ای درست کرد. توان در مورد میت هم قاعدهپس می 1(اثنان ففیهما الدیة کاملة، وفی واحد منهما نصف الدیة

 رسد. یست چون کل دیه هم به یک سوم نمیدر جنایت بر میت فرقی بین زن و مرد ن

                                                 
 شود یه قرقیب زیر است:: دیه جنایت  که یر مرده مسلمان واقع م 292ماده  - 1

 ر؛اهف: یریهن سر یکصه دینا

یریهن یك انگشت از دست یا  جاه دینار وپا یکصه دینار و یریهن یك دست یا یك پا پن ب: یریهن هر دو دست یا هر دو

 همین نسبت ملقوظ م  گردد. یك انگشت از پا ده دینار وقطع یا نق  سایر ایضاء و جوارح یه

و یاهه  او از آن   رساه یلکاه ماات خاود میاو مقساوب شاهه       قبصره: دیه مذکو در این ماده یه ینوان میراث یه ورهاه نما   

 شود.م  در راه ای خیر صرف گردد وپرداخت م 

ا 22ح  115/  7مثلها وانظار اهکااف :    51ح  255/  11ا واهت ذیب: 11ح 111/  2. اهفقیه: 11صهر ح  222/  112اهبقار:  - 2

 .12و ح  1ح  1ب  -أیواب دیات األیضاء  - 251/  29ا ین ا اهوسائل: 22ح  251/ 11واهت ذیب: 

 عنصر مادی قتل

 موضوع = انسان

 رفتار مجرمانه = عمل کشنده

 فاعل عمل کشنده نباشدخودش  و باشد محقوق الدمانسان باید زنده و شرایط=

 منجر به مرگ شود دیعمل کشنده با نتیجه =
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زنده باشد بیرای  اگر  شود؟ش بزند چه مقدار دیه آن میآت جنازه او را بعداگر کسی دیگری را بکشد و 

دینیار دییه    011خاکستر آن هم باقی بماند فقط و در این جا آتش زدن میت ولباشد؛ ولی ای میهر عضو دیه

میرد، فقیط   شد، میواقع میحی  قع شود که اگر برت جنایتی وااگر بر میّ است که ؛ زیرا در روایات آمدهدارد

 دینار دیه دارد.  011مثل بریدن سر میت که  ؛دارد دینار دیه 011

 ؟ز رحم میادر ایا ولوج روح در جنین یا خروج جنین  است مبدأ حیات چه زمانی است، آیا انعقاد نطفه

هرچند ممکن است سقط جنین هم  ؛فرمایند خروج جنین از رحم مادر مبدأ حیات استدر حقوق بعضی می

 دانند. این بحث آثار متفاوتی دارد. وج روح را مبدأ حیات میدر فقه ولقصاص نفس داشته باشد. 

 سقط جنين
 جنین در لغت به معنی پوشیده و مستور است.

 سقط جنینتعریف 
سقط جنین عبارت است از اخراج مصنوعی حمل قبل از موعد طبیعی به نحوی که زنده یا قابل زیستن 

پس اگر این قید را نداشته باشد وضع حمیل   ؛نباشد استبل زیستن انباشد. قید مهم در این تعریف زنده یا ق

 دهد که قانونگذار متوجه این مطلب بوده است. نشان می 0ق م ا 701و  703 مواد دارد.پیش از موعد نام 

                                                 
یاشاه و یاا از    ( موجب مرض جسم  یا دماغ  که غیرقایل یالج712: هرگاه یک  از ج ات مذکور در ماده )715ماده  - 1

دهه زنهگ  انسان را انجام م  افتادن یضوی از ایضاء یهن که یک  از وظایف ضروری از کار حواس یا یین رفتن یک  از

دیاه  حبس از دو ماه قا یك سات و یاه پرداخات    یا قغییر شکل دائم  یضو یا صورت شد  یا سقط جنین شود مرقکب یه

 در صورت مطاهبه از ناحیه مصهوم مقکوم م  شود.

دائام یکا  از    ( موجب صهمه یهن  شود که یایو نقصاان یاا ضاعف   712: هرگاه یک  از ج ات مذکور در ماه )716ماده 

یهون آنکه یضو از کار ییفته یا  ایضای یهن شود و یا یایو از یین رفتن قسمت  از یضو مصهوم گرددا یک  از منافع یا

ماه قا شش ماه و پرداخت دیه در صاورت مطاهباه    مرقکب یه حبس از دو طبیع  شود یو وضع حمل زن قبل از مویهیا

 از ناحیه مصهوم خواهه شه.
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اشکال این تعریف این است که روی اخراج خیلی مانور داده شده، حال اگر کسی مثالً بیا میادر جنیین    

شود؟ راه حل این است که سیقط را از نظیر مفهیومی    جنین از بین برود چه می ،ون اخراجتصادف کند و بد

 دانیم و این موارد را هم جزء سقط جنین بدانیم.توسعه دهیم و اعم از اخراج و غیراخراج ب

 راه حل دوم این است که این موارد را جرم دیگری بدانیم. 

گذار به تبیع از  ولی بعد از انقالب قانون ؛ودسال ب 01 تا 1 سقط جنین قبل از انقالب بیشترین مجازات

 قسم تقسیم کرد.  1سقط جنین را به  ،فقه

 

در میورد سیقط جنیین ذی روح بیه     ؛ ولی ی نیست که فقط دیه دارداز سقط جنین شکقسم  3در مورد 

برای سقط جنین به طبییب ییا   اگر زن حامله : )11 ق تعزیرات سال 90 م .صورت عمدی اختالف نظر است

قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین به عهده او است و اگیر  

کیه آییا   در میورد این مطابق قوانین جاری در حال حاضر  (.روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود

 الف نظر وجود دارد.اخت سقط عمدی جنین ذی روح قصاص دارد یا خیر

 طرفداران قصاص
 طرفداران قصاص: دلیل 

 سقط جنین

 عمد

 شبه عمد

 خطای محض

 ذی روحجنین  فاقد روحجنین 
 

 ی روحذجنین  فاقد روحجنین 
 

 ذی روحجنین  فاقد روحجنین 
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به واسیطه ضیرب ییا اذییت و آزار زن حاملیه،       عامداً کس عالماً هردارد: )که مقرر می اق م  111 م .0

شود عالوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حیبس از ییک تیا سیه سیال       موجب سقط جنین وی

 اگر روح ندارد، دیه و اگر دارد قصاص( حسب مورد بعنی (محکوم خواهد شد.

 است. نسخ نشده 11 یرات سالق تعز 90م . 1

 قصاصعدم طرفداران 
 دهند ندارد جواب می قصاصسقط جنین گویند کسانی که می

پیس   ؛دیه و قصاص مربوط به مادر اسیت ییا جنیین    این است که معلوم نیست حداقل 111ماده در  .0

 0کند این است که قانونگیذار در دو میاده بعیدی   ت وآنچه این ابهام را تایید مییسمبهم است و قابل استناد ن

این جا هم باید صحبت از  در ده است و حال آنکه اگر حکم سقط جنین قصاص بودصحبت از قصاص نکر

 کرد.قصاص می

اسیتناد   قابیل  ، تمدید نشیده لیذا  بود و بعد از اتمام مدت یاوالً آزمایش 11 سالیرات ق تعز 90ماده . 1

چیون اصیل آن شیرعی     ؛باشدکه قابل استناد می است دهگفته ش یک بخشنامه قوه قضاییه چه در گر نیست.

قبیول   گیذار آن را قانون اگر ؛ زیراثانیاً این قانون نسخ ضمنی شده است است؛ ولی انصافاً قابل استناد نیست.

 آورد. می باید داشت

                                                 
دارو فروشا  اقاهام    اشداص  که یه ینوان طبایت یا مامای  یاا جراحا  یاا    : اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و622ماده  - 1

حبس از دو قا پنج سات مقکوم خواهناه   اهم سازنه و یا مباشرت یه اسقاط جنین نماینه یهکننه وسایل سقط جنین فرم 

 پذیرفت. حکم یه پرداخت دیه مطایخ مقررات مریوط صورت خواهه شه و



31 

 

 نتیجه
اگر متوجه نشدیم، قانون ؛ ولی شودو درست باشد، طبق آن عمل می تمامطرف  اگر ادله یکی از این دو

ینیم که به مشهور فقها نسیبت  بدر مراجعه به فقه می مراجعه کرد.باید به فقه  017شود و طبق اصل مبهم می

  اند که قائل به قصاص هستند؛ ولی این نسبت تمام نیست و فقهای معاصر هم عمدتاً قائل به دیه هستند.داده

)جنایت عمدی بر جنیین  است:  پذیرفتهبا این بیان بحث دیه را  117 جازات هم در مدر الیحه قانون م

بیه  در این صورت مرتکب عالوه بر پرداخیت دییه    ؛چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست هر

 شود(. مجازات کتاب پنجم هم محکوم می

 ابهام قانون

 بیه خیاطر مصیالحی   . عمیداً  1 قانون مبهم شده؛گذار متوجه نبوده و قانون .0 ابهام قانون دوحالت دارد:

 نویسد.مبهم میقانون را 

چون بحیث میا دربیاره     ؛شرط دوم: انسان موضوع جرم قتل باید محقوق الدم باشد و مهدورالدم نباشد

یین  ا غییر  در ؛0شود که انسان محقیون الیدم کشیته شیود    نه قتل، و جرم قتل وقتی محقق می استقتل جرم 

وقتی قصیاص ییا    شبه عمد و خطای محض( )اعم از عمد، . به طور کلی در جرم قتل1دیه هم ندارد صورت

 دیه دارد که انسان محقون الدم کشته شود.

                                                 
قتال یاشاه    مساتقخ  مستقخ کشتن نباشاه و اگار   : قتل نفس در صورق  موجب قصاص است که مقتوت شریا 226ماده  - 1

 قتل او را طبخ موازین در دادگاه اهبات کنه. قاقل یایه استققاق
امار یار    ایان  : در صورق  که شد  کس  را یه ایتقاد قصاص یا یه ایتقااد م هوراهاهم یاودن یکشاه و    295م  2قبصره  - 2

قتل یاه منزهاه خطااء شابیه      م هوراههم نبوده است معلوم گردد که مجن  یلیه مورد قصاص و یا یعها  دادگاه هایت شود و

 اهبات یرسانه قصاص و دیه از او ساقط است. م هوراههم یودن مقتوت یه و اگر ادیای خود را در مورد. استیمه 
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کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشیت؛ پیس اگیر    است: ) گفتهق م ا  109 م

  (ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است. کسی بدون اذن

از  بعید  مربیوط بیه  عمل است واجازه  )اذن مربوط به قبل از؟ شود یا خیرشامل اجازه هم می )اذن(آیا 

را آورده  واژهقانونگیذار بیا دقیت ایین     ؛ پس شوداند خیر شامل اجازه نمیعمل است(. برخی مراجع فرموده

 است.

اول چه باید بکنند، اگر بخواهند قصاص کنند قاتلی وجود ندارد و اگر هیم بخواهنید    تولِاولیای دم مق

 اگر بگوییم انتقال قصاص به دیه بدون مصیالحه امکیان نیدارد    تصالحی است؟ شود دیه، گفته میدیه بگیرند

لَا ) ئل به قاعدهولی اگر قا این صورت حقی ندارند؛ در ،0است گذار پیش بینی کردهکه قانون مواردیجز در ب

رند و حتی ممکن است گفته شیود  گیاول دیه را می گفت از اموال قاتلِتوان باشیم می (یُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم

 توانند به قاتل دوم مراجعه کنند. می

 مهدور الدم مطلق وجود دارد یا خیر؟ در فقه دو عقیده است.  ،النبیساب در این ماده آیا غیر ازنکته: 

                                                 
 انباشه؛ پس از مرگ کنه و قا هنگام مردن یه او دسترس  گاه کس  که مرقکب قتل یمه شهه است فرار : هر261ماده  - 1

از اماوات نزدیکتارین    انهاشاته یاشاه   دد و انان اه مااه   شود که یایه از مات قاقل پرداخات گار  قصاص قبهیل یه دیه م 

نزدیکان  نهاشته یاشه یا آن ا قمکن نهاشته یاشانه دیاه    شود و انان هپرداخت م  )االقرب فاالقرب( نقوه خویشان او ی

 گردد.از ییت اهمات پرداخت م 

مات نهاشته یاشه از یساتگان   شود و اگرته م از مات او گرف : دیه یمه و شبه یمه یر جان  است هکن اگر فرار کنه111ماده 

-اهمات داده ما  نهاشت یا قمکن نهاشتنه دیه از ییت شود و اگر یستگان نزدیك او یا ریایت االقرب فاالقرب گرفته م 

 شود.

 مهدورالدم

 مطلق )خونش نسبت به همه هدر است(

 (سبت به برخی افراد هدر استنسبی )خونش فقط ن
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؛ مثل مهدورالدم مطلق است اری را انجام دهد که حکمش قتل باشدهرکس ک :اند. مشهور فقها فرموده0

  ... بار سوم، زانی به عنف و در رمشارب خ

اند این موارد مهدور الدم نسبی هستند و خون اینها نسبت بیه حکومیت   . در مقابل برخی فقها فرموده1

 هدر است.

در این مورد وجیود دارد و ایین    111 ضع گیری مشخصی نکرده و تنها مقانون مجازات اسالمی هم مو

 قانون مبهم است و باید به فقه مراجعه شود.؛ پس ماده هم موضع گیری مشخصی نکرده است

در صورتی کیه مجنیی علییه دارای    ) :داردهور را به صراحت آورده و مقرر مینظر مش 111 الیحه در م

. کسیی کیه مرتکیب جیرم حیدی      0شیود:  مشمول مجازات قصاص نمی ،مرتکب ،اشدیکی از حاالت زیر ب

 (...1ب اعدام شده است؛ موج

  البته در این جا هم فقط بحث قصاص آمده است.

به  ،شود و قتلبودن مقتول اثبات کند، قصاص نمی اگر قاتل بتواند اعتقاد خودش را مبنی بر مهدور الدم

 شود.را هم اثبات کند دیه هم ساقط می الدم بودن مقتول شود و اگر بتواند مهدورمنزله شبه عمد می

تغایر قاتل و مقتول. انسانی که موضوع جرم قتل است باید فاعل عمل کشنده نباشد و قتیل  شرط سوم: 

 خودکشی قتل نیست.؛ پس سلب حیات از انسان دیگر است

 هیم جیرم اسیت و اال   آن  طبعاً اگر خودکشی جرم باشد شروع و معاونت در ؟جرم استخودکشی آیا 

 خیر.

شیود و  زیرا شروع و معاونت در آن جیرم میی   ؛و خالف عقلی نیست جرم انگاری خودکشی عمل لغو

های متناسبی لحاظ کرد؛ مثالً در قبرستان مسیلمانان دفین   توان مجازاتمی برای کسی هم که خودکشی کرده

 .... نشود و
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تظیاهر بیه   0ق م ا  118 بتیه طبیق م  ال قیی نشیده؛  خودکشی جرم تل ایرانقانونی  در هیچ یک از مقررات

بینیم خودکشی حرام اسیت و  مراجعه کرد، می به فقهتوان اگر معتقد باشیم میجرم باشد.  تواندخودکشی می

 ین شخصی را تعزیر کرد. توان چنمی؛ پس ل حرامی هم قابل تعزیر استهر عم

 لیذا  ؛دقت شود که بحث قتل مطرح نباشد شود بایدایی که تحت عنوان خودکشی مطرح میهدر پرونده

 باید بررسی کرد که عمل کشنده چه بوده و آن عمل کشنده را چه کسی انجام داده است. 

 خودزنی
کند. قانونگیذار در قیانون مجیازات    ص به خاطر پرونده سازی خودزنی میوجود دارد که شخ یموارد

توان به فقیه  ، اگر گفته شود مییر مواردست. در ساخودزنی را جرم دانسته ا1 30 جرائم نیروهای مسلح در م

مجازات کرد؛ ولی اگر نتوان بیه فقیه مراجعیه     را چنین شخصی توانمی مراجعه کرد، با استناد به منابع فقهی

 توان مجازات کرد. قانون جرم انگاری نشده است و نمیکرد در 

 در جرم قتل نتيجه

 جرم یا مطلق است یا مقید. 

                                                 
حابس از   کیفر یمال یاه   اماکن یموم  و معایر قظاهر یه یمل حرام  نمایه یالوه یر در انظار و کس یلنا  : هر615ماده  - 1

یمل  شود که نفس آن یمل دارای  گردد و در صورق  که مرقکب( ضریه شالق مقکوم م 72) ماه یا قا دو ده روز قا

( ضاریه شاالق مقکاوم    72) از ده روز قا دو ماه یا قا دار نمایه فقط یه حبسیاشه وه  یفت یموم  را جریقهکیفر نم 

 خواهه شه.

 هر نظام  که یرای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا اریاب و ق هیه فرمانهه -های مسل  ق مجازات جرائم نیرو 51ماده  - 2

مناسابتر و یاا کساب امتیاازات دیگار       یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا یرای ققصیل معافیت از خهمت و یا انتقات یاه منااطخ  

وانائ  جسم  یا روح  متعاذر شاود و یناا یاه گاواه       نمایه یا یه یهم قیمها  یه خود صهمه وارد آورد یا ق هیه یه خودزن 

ماوارد متعاهد    در یالقگ  خاود را پزشکان قانون  قمارض او هایت گردد و یا در انجام وظایف نظام  ی  پزشك نظام  یا

م یر جبران خسارت وارده یه قرقیب زیار مقکاو   ظاهر کنه یه نقوی که در قضعیف سایر نیروهای نظام  مؤهر یاشها یالوه

 اهف( ... گردد:م 
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مثل شهادت کذب و  ؛کند و نیاز به نتیجه نداردت که صرف رفتار مجرمانه کفایت میاسمطلق آن جرم 

 غ. قسم درو

رف انجیام  م صِی باید حاصل شود، در قتل هنتیجه مدنظر قانونگذار باشد و مقید به نتیجه می ،جرم مقید

 پیوندد. کند. عمل کشنده باید منجر به مرگ شود تا جرم قتل به وقوع بعمل کشنده کفایت نمی

 قتلتحليل جرم 

 ،عمل کشینده اسیت   ،را مقید بدانیم یا مطلق بسیار مهم است. اگر بگوییم رفتار مجرمانهقتل که جرم این

مانید تیا   ب حیات است دیگر چیزی نمیی شود؛ ولی اگر گفته شود رفتار مجرمانه سلمحسوب می مقیّدجرم 

 بگوییم جرم مقید است. 

 انواع مرگ
 مرگ دو حالت دارد: 

مرگ قلبی. متوقف شدن کامل و غیر قابل برگشت و قطعی قلب و دستگاه تنفسی مرگ قلبی اسیت.   .0

 مرگ قلبی یقیناً مرگ است.

بیه   هنوزقلب ؛ ولی مرگ مغزی. اگر سیستم عصبی از کار بیفتد و مغز حیات خود را از دست بدهد .1

 اتفاق افتاده است. مرگ مغزی خود ادامه دهد رکا

  رسد مرگ مغزی مرگ است؛ زیرا:شود یا خیر؟ به نظر میمرگ محسوب می آیا مرگ مغزی

در  گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را هردارد: )م ا که مقرر می ق 107ماده  با استناد به ،اوالً

دهد که این حال دیگری کاری را انجام  در رمق حیات در او باقی بماند و حکم مرده قرار داده و تنها آخرین

 (شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.اولی قصاص می، به حیات او پایان بخشد

  ستناد به این ماده به دو وجه است:ا



42 

 

واژه اسیت و ایین    )در حکم میذبوح قیرار دادن(  در فقه تحت عنوان  )در حکم مرده قرار داده(واژه . 0

توان گفت در حکم مرده یعنی مرگ می؛ پس فهمدمیند نگویدرك ندارد و آنچه به او می شخص دیگری یعن

 مغزی؛ 

مییرد؛  لحظه دیگر می دانیم تا چندی درك و حرکت و نطق دارد؛ ولی میدر حکم مرده قرار داده یعن. 1

 شود. ولی میت محسوب میمرگ مغزی به طریق ا س اگر چنین شخص مرده محسوب شود،پ

م نون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّماده واحده قااز توان میثانیاً، 

، یعنیی ایین افیراد را    است استفاده کرد و گفت این که قانونگذار اجازه داده از اعضای این افراد استفاده کنیم

شود؛ ولی مرگ محسوب می ،رای بحث دیه و قصاصطبق قانون، مرگ مغزی ب؛ پس میت فرض کرده است

 وجود داشته باشد. تواند میحث ارث و عده و موارد دیگر مالك دیگری در ب

 مجرمانه و نتیجهت بین رفتار رابطه علیّ
رابطه علییت وجیود داشیته باشید. رابطیه       ،در جرائم مقید عالوه بر وجود نتیجه باید بین رفتار و نتیجه

 .شده نه یک عمل خارجی دیگر یعنی این رفتار باعث نتیجه ؛پیوستگی بین رفتار و نتیجهعلیت یعنی 

آن دیگری او را بیه قتیل برسیاند     از بعد گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و : هرق م ا 101ماده 

گردیید و اولیی فقیط محکیوم بیه      چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میی  همان دومی است اگر قاتل

جراحت خطر مرگ باشد کیه   در قصاصِمگر مواردی که  ؛یا دیه جراحتی است که وارد کرده طرف قصاص

  باشد.فقط محکوم به دیه می در این صورت

مباالتی یا عدم مهیارت و عیدم رعاییت مقیررات     احتیاطی یا بیگاه بر اثر بی هر ق م ا: 193م  1تبصره 

ای اتفیاق  شد حادثهنحوی که اگر آن مقررات رعایت میه به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود ب مربوط

 افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.مین
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مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد ییا افیرادی غییر    : ق م ا 111بند الف م 

 کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. نوعاً جمع را دارد خواه آن کار معین از یک

ممکن است در قالیب تسیبیب   یا نتیجه ممکن است در قالب مباشرت باشد و رابطه علیت بین رفتار و 

 در باب تعریف مباشرت و تسبیب اختالف نظر است.  حاصل شود.

یف قانونی مالك دقیقیی  در این مورد بحث کرده است. تعر 0ق م ا 108 و 107، 101 قانونگذار در مواد

ت عمل کشنده را استخراج کنیم، اگیر کسیی عمیل    باید گفت در هر موضوع بهتر اس؛ ولی دهدبه دست نمی

به نوعی در انجام عمل دخییل   و اگر کسی عمل کشنده را انجام ندهد؛ ولی کشنده را انجام دهد مباشر است

 است. تسبیب باشد

مگیر سیبب    ؛گوید مباشر مسئول اسیت قانون می وجود داشت و هم سبب، ای هم مباشراگر در پرونده

 .مثالً مباشر فاقد اراده و سبب دارای اراده باشد از مباشر باشد؛ اقوی

 

نفر شهادت دروغ  1نفر با هم فردی را داخل قفس شیر بیندازند یا  1اجتماع اسباب عرضی مانند اینکه 

 به زنای به عنف علیه دیگری بدهند

 در اجتماع اسباب طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است.

                                                 
 موجب ضمان خواهه یود. : جنایت ایم از آنکه یه مباشرت انجام شود یا یه قسبیب یا یه اجتماع مباشر و سبب116ماده  - 1

 قوسط خود جان  واقع شهه یاشه. ست که جنایت مستقمیا ا : مباشرت آن117ماده 

 خاود مساتقیما    و جنایات یلیاه دیگاری را فاراهم کناه      ست که انسان سبب قلف شهن یاا : قسبیب در جنایت آن115ماده 

کسا  در آن ییفتاه و    و شه؛ مانناها آنکاه اااه  یکناه    طوری که اگر نبود جنایت حاصل نم ه مرقکب جنایت نشود ی

 آسیب یبینه.

 جنایت

 تسبیب مباشرت و سبب اجتماع اسباب

 عرضی طولی

 مباشرت
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رییزد و  در چیای سیم میی    (الف)مل نشده؛ مثالً سبب مقدم در تاثیر ع جود دارد که به قاعدهومواردی 

از تول است و چون جاهیل بیوده   خود مق ،جا مباشردهد تا بخورد. در این می یچای مسموم را به فرد (ب)

لیف مسیئول   ی است و طبیق قاعیده بایید ا   )الف( و )ب( طول رود. در این جا سببیتکنار میدایره مسئولین 

در دلیل این مطلب  . آیت اهلل تبریزی)ب( مسئول است در این جا؛ ولی چون سبب مقدم در تاثیر بوده ؛باشد

 باشد و لذا مسئول است. اند تقدیم کننده مثل مباشر میدهفرمو

 عنصر معنوي جرم قتل عمد

 

ار ممنوعه را بیا قصید مجرمانیه انجیام دهید و ییا در       رفت ،مقصود از عنصر معنوی آن است که مرتکب

 ارتکاب آن تقصیر داشته باشد. 

 جرائم عمدی به سیوء  شود. از عنصر معنویِمعنوی به عمد و غیر عمد تقسیم میجرم بر حسب عنصر 

 رائم غییر جی  از عنصیر معنیویِ   .شیود نیت عام تعبیر می ، عامداً و سوءنیت مجرمانه، عالماً نیت کیفری، سوء

 شود. عمدی به تقصیر تعبیر می

 سوء نیت عام
چون جرم عمدی است نیاز به سیوء نییت   هم قتل عمد  .باید باشد سوء نیت عامدر همه جرائم عمدی 

 .نیت خاص هم الزم است در بعضی جرائم سوءمرکب از عمد و علم است.  سوء نیت عام .عام دارد

 رکن معنوی

 سوء نیّت عام )قصد نتیجه( سوء نیّت خاص

 ودن، زنده بودن و محقون الدم بودن(علم )به انسان ب

 عمد )قصد و اراده(
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 و علم عمد
عمیل کشینده را بیا اراده    بایید   ؛ یعنید باید عمد داشته باشدبرای این که کسی قاتل عمدی شناخته شو

 .علم به سایر اجزاء رکن مادی داشته باشد، علم است؛ یعنی سوء نیت عامنجام دهد. جزء دوم موجود در ا

 در این بحث سه علم الزم است: 

 شخصیی اگیر   چنین علمی نداشته باشد، قتل عمد نیست؛ میثالً  اگر .. علم به انسان بودن طرف مقابل0

بر کنید ییا بیا دوربیین ببینید      توانست صی کرده درحالی که میعجله به آن تیراندازی  و با دیده از دور شبهی

 حکمش چیست؟ )تقصیر شدید(

در جرائم عمدی بین عنصر مادی و معنیوی بایید تقیارن     داشته باشد.طرف مقابل . علم به زنده بودن 1

هوش شود و ضارب فکر کرد که میرده و او  ی مشت بزند و او بیر کسی به دیگرمثالً اگ ؛وجود داشته باشد

چیون در   ؛را در آب بیندازد و در اثر خفگی بمیرد، تقارن وجود ندارد و علی القاعده مرتکب قتل عمد نشده

قصد نداشته؛ ولی برخی جواب  زمانی که قصد داشته فعل کشنده انجام نشده و وقتی فعل کشنده انجام شده

 قتل عمدی است. ؛ پس قصد تداوم دارداند که داده

بعد معلوم شد ولی  کرد مهدور الدم استبنابراین اگر فکر می ل؛. علم به محقون الدم بودن طرف مقاب1

 .سوء نیت عام ندارد و عمد نیست؛ پس که محقون الدم بوده

اثبیات   تیول بیه  مهدورالیدم بیودن مق   اگر ادعای خود را در میورد  )... 193م  1 بنابر قسمت دوم تبصره

عنصیر میادی   ؛ پیس  اگر اثبات کرد که شخص محقون الیدم نبیوده   (برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

 عنصر معنوی را ندارد.  اثبات کند که شخص مهدورالدم بوده اگر نتواند؛ ولی وجود ندارد

؛ ولیی  تشود و باید حیذف شیود؛ چیون جیرم زا اسی     اند این تبصره باعث هرج و مرج میبعضی گفته

در صورت دیگر اصال نیاز هم به این تبصره ؛ ولی این تبصره در یک صورت جرم زا است ،جواب داده شده

اگر شامل اشتباه حکمی هم باشد ؛ ولی داریم. اگر این اشتباه فقط شامل اشتباه موضوعی باشد جرم زا نیست
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 ،کرد که ایین شیخص  فکر می؛ ولی حکم شریعت را بداند ،لاین که قاتت. اشتباه موضوعی یعنی جرم زا اس

کیرد مفسید اقتصیادی    . اشتباه حکمی ایین اسیت کیه فکیر میی     ش اعدام استفاعل فالن کار است که حکم

 حکمش اعدام است. 

 ه حکمی؛ زیرا این تبصره فقط شامل اشتباه موضوعی است و ن

اثبات برساند قصاص  به مهدورالدم بودن مقتول اگر ادعای خود را در مورد: )گویدآخر تبصره میاوالً، 

؛ پیس بیه   کدام مهدور الدم است که قصاص و دیه ساقط است؟ مهدور الدم شرعی (و دیه از او ساقط است

 ره هم منظور مهدورالدم شرعی است؛شود که صدر تبصقرینه وحدت سیاق مشخص می

ی کسیی کیه شیرعاً    همیشه الفاظ قانون را باید حمل بر معنی حقیقی کرد و مهدور الیدم هیم یعنی    ثانیاً،

 ؛مهدور الدم است

مهدور الدم در کنار هم آمده و اعتقاد به قصاص قطعاً شبهه موضوعی به اعتقاد به قصاص و اعتقاد ثالثاً، 

 گوید این اشتباه موضوعی است؛نه حکمی؛ پس قرینه مجاورت هم می است

ها اعدام نیست؛ مثالً اگیر بیه   م آند که حکاین دارقاتل هم در واقع علم به در اشتباه حکمی، خود رابعاً، 

ایین تبصیره   ؛ پس زدندثالً فقط چند ضربه شالق به او میگوید ممی ،ته شود چرا از او شکایت نکردیگف او

 اه موضوعی است.فقط در مورد اشتب

 کند.  اعتقاد خود را در دادگاه اثبات باید الزم به ذکر است که صرف ادعا کافی نیست و شخص

نفر شهادت دهند که فرد زانی به عنیف اسیت و قاضیی هیم او را      1مثالً  صره نیاز است؛چرا به این تب

د، و بعید او را  نی را برای قصاص وکیل کنشخص ،ء مقتولاعدام کند، این جا اشتباه موضوعی است. اگر اولیا

ی دم قاتیل را  به او اطالع ندهد و وکیل هم کار خود را انجام دهد مشکلی ندارد؛ ولی اگر ولی ؛ ولی عزل کند

)با عفو قاتل موضوع وکالت از بیین   عفو کند؛ ولی نتوانند او را از عفو مطلع کنند و او قصاص را انجام دهد

 او را قصاص کرده.  ،رفته( در این جا وکیل با اشتباه موضوعی و با اعتقاد به مهدور الدم بودن قاتل
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ها باید عمل کشنده را بیا قصید انجیام دهید     قاتل عمدی شناخته شود نه تنبه عنوان برای این که کسی 

 بلکه قصد قتل شخص را هم داشته باشد. 

 قصد قتلحاالت 
ضمنی. که هر کدام از این دو باشد کافی است؛ ولیی اگیر هییچ     .1. صریح؛ 0قصد قتل دو حالت دارد: 

 کدام نباشد، قتل عمد نیست. 

 صریح قصد
قاتل یک لحظه کشتن و مرگ دیگری را نییت   است کهآن  )مستقیم، ابتدایی و...( منظور از قصد صریح

 و بند الف 111 کرده است. اگر قصد صریح باشد دیگر مهم نیست کار، کشنده باشد یا نه و مطابق بند الف م

 ده است؛ البته رابطه سببیت باید وجود داشته باشد. مرتکب قتل عمد ش 0ق م ا 170ماده 

 قصد ضمنی
دهد کیه نوعیاً کشینده    کاری انجام می؛ ولی صد صریح نداردق شخصیا تبعی آن است که  قصد ضمنی

ست و این قصد بیر او بیار   نوعاً کشنده یعنی شخص البد ضمناً قصد کشتن داشته ا عملِ است. انجام ارادیِ

 شود. می

برعکس قصد صریح که نوعاً کشنده بیودن فعیل مهیم     شود؛ضمنی با فعل نوعاً کشنده حاصل میقصد 

 نیست. 

                                                 
 : قتل در موارد زیر قتل یمهی است:216ماده  - 1

جماع را دارد خاواه آن    فرد یا افرادی غیر معاین از یاك  اهف: مواردی که قاقل یا انجام کاری قصه کشتن شد  معین یا 

 ؛ ...کشنهه یاشه خواه نباشه وه  در یمل سبب قتل شود نویا  کار

 : قطع یضو یا جرح آن در موارد زیر یمهی است:271ماده 

شاه یاا   قطاع یاا جارح یا    موجاب  اهف: وقت  که جان  یا انجام کاری قصه قطع یضو یا جرح آن را دارد اه آن کاار نویاا   

 ... ؛نباشه
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 فعل نوعاً کشنده انواع
 فعل نوعاً کشنده دو قسم است: 

؛ مثیل  برای مطلق افراد کشنده استو فعلی است که نسبت به همگان فعل نوعاً کشنده مطلق . مطلق. 0

 .یح را ندارد قاتل عمدی استهرچند قصد صرکه  0ق م ا 111 بند ب م .به مغز اشخاص شلیک کردن

بعد از این است کیه عمیل    (... کاری را انجام دهد کهقاتل عمداً مواردی که ) :گویدنکته: قانونگذار می

 رسد.اراده نباشد نوبت به این بحث نمیواال اگر با  ؛نوعاً کشنده به صورت ارادی رخ داده است

ت بیه برخیی   نسیب ؛ ولی نسبت به برخی افراد نوعاً کشنده است نسبی آن است که . نسبی. فعل کشنده1ِ

 .1ق م ا 111ماده  بند ج. مثالً سیلی زدن به طفل چند ماهه ؛دیگر نوعاً کشنده نیست

 نوعاً کشنده بسیار مشکل است و مشکالت عملی نیز به خاطر همین موضوع است.  تشخیص عملِ

نوعاً کشنده کافی اسیت   رف انجام ارادی عملِآیا علم به نوعاً کشنده بودن فعل الزم است یا نه؟ آیا صِ

یا علم به کشنده بودن عمل هم الزم است؟ بسیاری موارد وجود دارد که اگر علم که بگوییم قتل، عمد است 

 شود. هیت قتل از عمد به غیرعمد عوض میبه کشنده بودن را الزم بدانیم ما

توان گفت، کسی که کار نوعیاً  الزم است؛ زیرا در صورتی میبه کشنده بودن عمل علم  رسدبه نظر می

 داشته باشد. را بودن آن کار که علم به نوعاً کشنده  ،کشتن داشته کشنده انجام داده البد قصد

شود و لذا باید گفیت علیم چنیین افیرادی     رار قاتلین از مجازات میفر باعث این نظ :فرمایندبعضی می

نید،  باشد؛ پس اگر قاتل بتواند جهلش را اثبیات ک ظاهر بر اصل می تقدمِ رد از مواردِمفروض است. و این مو

                                                 
نهاشاته   انه قصه کشاتن شاد  را   کشنهه یاشه هر کاری را انجام دهه که نویا  : مواردی که قاقل یمها 216م  بینه  - 1

 یاشه.

نسابت یاه طارف یار اهار       کشنهه نیست وه  دهه نویا ج: مواردی که قاقل قصه کشتن را نهارد و کاری را که انجام م  - 2

 قاقل نیز یه آن آگاه یاشه. و کشنهه یاشه اقوان  یا کودک  و امثات آن ا نویا ییماری و یا پیری یا ن
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هیای آن  الیحیه و تبصیره   191 مکند را اثبات میست که علم الزم اشود. آنچه این نکته مد تلقی نمیقتل، ع

 .باشدمی

 شود:جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می): الیحه قانون مجازات اسالمی 191ماده 

معین از ادی غیرهرگاه مرتکب با انجام رفتاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افر -0

واقع شود، خواه رفتار ارتکابی نوعاً موجب وقیوع آن  باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  یک جمع را داشته

 جنایت بشود، خواه نشود.

گردد، هرچند قصد ارتکاب ه نوعاً موجب جنایت واقع شده، میهرگاه مرتکب، رفتاری انجام دهد ک -1

 شود.موجب آن جنایت مینوعاً آنکه آگاه و متوجه بوده که آن رفتار، آن جنایت را نداشته باشد، مشروط بر 

، نسبت بیه افیراد   هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و رفتاری را هم که انجام داده است -1

، علییه، بیه علّیت بیمیاری، ضیعف     رخصوص مجنیشود، لکن دمتعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده، نمی

شیود،  یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجیب آن جناییت میی    ت دیگر وپیری یا هر وضعی

مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگیاه و متوجیه   

 باشد.

ر هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و د  -1

 مانند بمب گذاری در اماکن عمومی. واقع شود؛جنایت مقصود عمل نیز 

در بند دوم عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صیورت عیدم اثبیات جناییت      :0تبصره 

به علت حساسیت زیاد موضع آسییب واقیع شیده باشید و      عمدی خواهد بود، مگر جنایت واقع شده صرفاً

نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگیاهی و توجیه مرتکیب بایید      حساسیت زیاد موضع آسیب

 اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمد ثابت نخواهد شد.  
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علیه ییا وضیعیت خیاص    آگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی : در بند سوم باید1تبصره

 شود.جنایت عمد ثابت نمی اثبات شود و در صورت عدم اثبات، مکانی یا زمانی

امیارات موجیب    : اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است، چنانچیه قیراین و  1تبصره 

شیود ییا وضیعیت    ت میی علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به اینکه رفتیار وی نوعیاً موجیب جنایی    

   (باشد، جنایت عمد ثابت نخواهد شد. ، وجود نداشتهمکانی یا زمانیعلیه یا وضعیت خاص نامتعارف مجنی

در بند دوم عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گیردد و در صیورت عیدم اثبیات، جناییت عمیدی       

 خواهد بود.

 چون این بند مطلق است.  ؛ظاهراً علم به کشنده بودن عمل الزم نیستق م ا  111ماده  طبق

خواهیم آن قصد را بیه او  د قتل نداشته و ما  میکه قاتل قصمشخص است این ماده  (ج)و  (ب)در بند 

 بسیار مشکل است. که ...  دانیم وفاصله قاتل و مقتول را هم نمیمثالً  و  بچسبانیم

؛ درباره عمل نوعاً کشنده نسبی است. مواردی که قاتل، قصد صریح کشیتن را نیدارد   111ماده  (ج)بند 

 (ج) و (ب)بنید  هر دو قاتل هم نسبت به آن آگاه باشد. در  ونسبت به مقتول نوعاً کشنده باشد فعل او ولی 

این علم مفیروض اسیت و خالفیش بایید      (ب)علم به کشنده بودن فعل الزم است با این تفاوت که در بند 

مطرح شیود ییا    (ب)این که موضوع در بند  ،و لذا )ج( علم را دادگاه باید اثبات کند در بند؛ ولی اثبات شود

 شود. وت میفابسیار مت (ج)

دو علیم الزم اسیت،    (ج)علم به وضعیت است. در واقع در بند  ،)ج( الزمه علم به کشنده بودن در بند

سیلین کشته شود هم بایید اثبیات   وضعیت و هم علم به کشنده بودن؛ مثالً اگر کسی با آمپول پنیهم علم به 

راد دارای ودن ایین آمپیول بیرای افی    شود که پرستار علم به حساسیت مریض داشته و هم علم بیه کشینده بی   

 .را داشته باشدحساسیت 
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اثبات شود، علم به کشنده این علم رسد اگر علم به وضعیت مجنی علیه وجود داشته باشد و به نظر می

 بودن نسبی مفروض است. 

عیل  را مطرح کرده بیود و بعید از انقیالب ف   آلت قتّاله  ،مقررات قبل از انقالب به جای فعل نوعاً کشنده

 نهایتاً فرق ماهوی بین این دو امر وجود ندارد. ؛ ولی باشدتر میکرده که دقیقنوعاً کشنده را مطرح 

 عنصر معنوی باعنصر مادی  تقارن
دمپیایی  اگر کسی مثالً  ؛در کلیه جرائم عمدی، میان عنصر مادی و معنوی باید تقارن وجود داشته باشد

سرقت نیست. یا کسی بیه   ت برنگرداند،توجه شد مال دیگری اسرا اشتباهی ببرد و بعد که م دیگری شخص

مرده است و برای این کیه از شیر جنیازه راحیت     که آن شخص د ، مشتی به دیگری بزند و فکر کنقصد قتل

 . ، قتل عمد تحقق نیافته استشود آن را آتش بزند و آتش زدن دلیل مرگ باشد

عنصر معنوی بوده و بعد عنصر مادی آمیده اسیت و   در بعضی مواقع اول  ،عدم تقارن بحث تقارن ودر 

یک شکارچی از دور شبهی را ببینید  اگر مثالً  ؛در بعضی مواقع اول عنصر مادی رخ داده و بعد عنصر معنوی

-میی  فرد ده و با قصد قتل یک تیر به آنببیند یک انسان افتا ،ودشمیرد آن جا  از آن تیر بزند و فردا که و به

در نیوع اول مسیأله سیخت    ؛ ولیی  دیروز او را کشته بوده، در اینجا قتل، قطعاً عمد نیست ل آن کهزند و حا

مجموعیه واحید اسیت و در ایین     ایین ییک    شیود  مگر این که گفته ؛است که علی القاعده قتل عمد نیست

-چون اگر میی  ؛م قصد تبعی وجود داردیا بگویی .هم عنصر مادی وجود دارد و  هم عنصر معنوی ،مجموعه

 کشت.زند و میهم او را آتش می ززنده است با ستدان

 قتل قیاز مصاد یکیاستفتاء در مورد 
 یمجنی  یرا به طرف پیا  یریت یاگر جان .یحضرتعال یروز افزون برا داتییتا یعرض سالم و آرزو با

 ایی آ از چه نوع اسیت؟  تیبه قلب او بخورد و به قتل برسد، جنا یول ست؛یکند که نوعاً کشنده ن کیشل هیعل

 است؟ لهبر عهده عاق هید ایکرد و اگر بشود آ ادهیفرض پ نیمحض را در ا یتوان مالك خطا یم
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 یاخامنه یالعظم ااهللتیحضرت آ پاسخ

باشد و از پاسخگویى به سخاالتى که جنبیه قضیایى و   پایگاه فقط پاسخگوى سخاالت عام فقهى مى این

 نزاعى دارند معذوریم.

 یمکارم شیراز یعظمال ااهللتیحضرت آ پاسخ

 قاتل است. یبر عهده  هی:  در فرض سوال، قتل شبه عمد است و د جواب

 مدرسى یالعظم ااهللتیحضرت آ پاسخ

 حسب ظاهر این جنایت شبه عمد محسوب مى شود و دیه بر عهده ى خود جانی مى باشد. بر

 یمظاهر یالعظم ااهللتیحضرت آ پاسخ

 دهد.ب هیخود او د دیعمد است و با شبه

 سید صادق شیرازى یالعظم ااهللتیحضرت آ پاسخ

 : قتل ی در فرض سخال ی شبه عمد است و بر شخص قاتل دیه است.جواب

 : ییبطحا یالعظم ااهللتیحضرت آ پاسخ

آنهیا را   یوجیزا  کنید یمی  زیمتمیا  گریکدیهر کدام؛ آنها را از  یژگیاصوالً سه نوع قتل وجود دارد که و

آنکیه آلیت    ایی قصد کشتن داشته باشد  زیقتل عمد )آنست که آلت قتاله باشد و شخص ن -0. دینمایم نیّمع

آلت قتاله نبوده است( میع   کنیقصد قتل داشته ل ایافتد و  یاتفاق م قتل کنیقتاله باشد امّا قصد قتل ندارد، ل

 اءیی عفیو اول  ای هید ایقصاص  زین فرآنیسه صورت؛ قتل عمد شناخته شده و ک نیکه ا شودیذلک قتل واقع م

خطیاء   -1(.سیت یقتالیه ن  زیی شخص، قصد قتیل نیدارد و آلیت ن    نکهیقتل شبه عمد )و آن ا  -1. باشدیدم م

را  یدیص نکهی( مثل ادهدیرا مورد اقدام قرار م یشخص، هدف و مقصد نکهیعبارت است از ا نمحض)و آ

میورد، شیخص    نیی کیه در ا  شودیوکشته م ردیگیاو قرار م ررسیشخص در ت کیهدف قرار داده؛ ناگهان 
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دارد و بیر عاقلیه اسیت.     هیی . مع ذلیک د ستیقتل به او منسوب ن قت،یمقتول مورد نظر فاعل نبوده و در حق

 . باشدیدارد و بر شخص فاعل م هیسئوال شما از قسم دوم است که شبه عمد باشد و د

 شاهرودی یالعظم ااهللتیحضرت آ پاسخ

بلکه اگر آلت قتاله باشد و ضارب قصید جیرح داشیته باشید      دباشیمحض نم یفرض سئوال خطا در

 رجوع گردد. یباشد و در هر صورت الزم است به محاکم قانون یاز نوع عمد م تیجنا

 یروحان یالعظم ااهللتیحضرت آ پاسخ

 آن بر عاقله است. هیعمل که موجب قتل شده است خطاء محض است و د نیا

 مهدور الدم قتل
می را بکشد، قصاص و دیه ندارد. اگر کسی دیگری را به اعتقاد مهدور الدم بیودن  اگر کسی مهدور الد

 یا خیر؟  بکشد به منزله خطای شبه عمد است. آیا تعزیر در این دو مورد وجود دارد

تعزییر دارد و طبیق    ،طبق یک نوع تفسییر  ؛گرددبرمی به نحوه تحلیل ما از قتل و عمد سوالپاسخ این 

؛ یعنی ییک بحیث قتیل عمید     کنندبحث شرایط قصاص، شرایطی بیان می ندارد. فقها در تعزیر ،تحلیل دیگر

شرایط معلوم است که جزء شیرایط قتیل عمید     از وجود دارد و یک بحث قتل عمد موجب قصاص. بعضی

خواسیت ولیی دم جیزء    بودن از شرایط قتل عمد اسیت. در  است یا شرایط قصاص؛ مثالً زنده بودن و انسان

یط ای است که اگر جزء شرایط قتل بیاوریم ییا جیزء شیرا   است؛ ولی بعضی شرایط به گونهصاص شرایط ق

کشیتن مهیدور    ،اگر بگوییم محقون الدم بودن جزء شرایط قتل عمد اسیت  شود.مسأله متفاوت می قصاص،

هیم  را  تعزیر ندارد؛ ولی اگر محقون الدم بودن را جزء شرایط قصاص بدانیم پس کسی که مهدور الیدم  الدم

شود و تعزیر دارد. میق م ا  101 مشمول م؛ پس قصاص را ندارد شرایط؛ ولی بکشد مرتکب قتل عمد شده

الدم بودن هم جیزء شیرایط قصیاص     البته اگر این شرط را جزء شرایط قصاص بیاوریم طبعاً علم به محقون

 رود.می
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 قتل به اعتقاد مهدور الدم
ودن، اگر علم به محقون الدم بودن را جزء شیرایط قتیل عمید    در مورد قتل عمد به اعتقاد مهدور الدم ب

اگیر ایین شیرط را جیزء شیرایط      ؛ ولیی  بیاوریم چنین شخصی مرتکب قتل عمد نشده و قابل تعزیر نیسیت 

 0ق م ا 101 ایط قصاص را نیدارد و طبیق م  شر؛ ولی قصاص بیاوریم، چنین شخصی مرتکب قتل عمد شده

 توان او را تعزیر کرد. می

الیدم   محقون الدم بودن و علم به محقیون  1ق م ا 193 م 1به استناد تبصره رسد قانونگذار ما می به نظر

 یقتلی  چنیین  این است که 193ماده  در فقه هم همین طور است. لحن ؛داندبودن را جزء شرایط قصاص می

ن الیدم بیودن   باشد و در صورتی چنین قتلی عمد است که علم بیه محقیو  یعمد است و به منزله شبه عمد م

 جزء شرایط قصاص باشد. 

                                                 
ه شاک  داشته وه  از قصاص گذشت کارده یاشاه و یاا یا     کس مرقکب قتل یمه شود و شاک  نهاشته یا : هر612ماده  - 1

ییم قجری مرقکب یاا   امنیت جامعه یا که اقهام وی موجب اخالت در نظم و صیانت و هر یلت قصاص نشود در صورق 

 نمایه.ده سات مقکوم م  دیگران گردد دادگاه مرقکب را یه حسب از سه قا
 شود:د زیر دیه پرداخت م ر: در موا295ماده  - 2

قصاه جنایات    اهف: قتل یا جرح یا نق  یضو که یطور خطاء مقض واقع م  شود و آن در صاورق  اسات کاه جاان  ناه     

را یاه قصاه شاکاری رهاا کناه و یاه        ه و نه قصه فعل واقع شهه یر او را؛ ماننها آنکه قیریداشته یاش نسبت یه مجن  یلیه را

 شدص  یرخورد نمایه.

قصاه فعلا  را کاه     شود و آن در صورق  است کاه جاان   ب: قتل یا جرح یا نق  یضو که یطور خطاء شبیه یمه واقع م 

نهاشته یاشه؛ مانناها آنکاه کسا  را یاه قصاه       مجن  یلیه قصه جنایت را نسبت یهو شود داشته یاشه سبب جنایت نم  نویا 

طاور  ه ییمااری را یا   طبیبا  مباشارقا    موجاب جنایات گاردد یاا     اقفاقا  شود یزنه وسبب جنایت نم  نقوی که نویا ه قادیب ی

 یر او شود. تجنایب سب قا اقفا متعارف معاهجه کنه و

 .نیست ج: مواردی از جنایت یمهی که قصاص در آن ا جایز

 منزهه خطاء مقض است.ه : جنایت ای یمهی و شبه یمهی دیوانه و نایاهغ ی1قبصره 

امار یار دادگااه هایات      ایان  : در صورق  که شد  کس  را یه ایتقاد قصاص یا یه ایتقاد م هوراههم یودن یکشه و2قبصره 

و . منزهه خطاء شابیه یماه اسات    قتل یه م هوراههم نبوده است معلوم گردد که مجن  یلیه مورد قصاص و یا یعها  شود و

 اهبات یرسانه قصاص و دیه از او ساقط است. م هوراههم یودن مقتوت یه اگر ادیای خود را در مورد
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محقون الدم  این ماده که ؛ چراجزء شرایط قصاص استنیز  0ق م ا 111 مبه با استناد محقون الدم بودن 

 کشتن مهدورالدم و کشتن به اعتقاد مهدورالدم تعزیر دارد. ؛ پس ودن را جزء شرایط قصاص آورده استب

 ركن معنوي قتل شبه عمد

قصد نتیجه که سیوء نییت خیاص    ؛ ولی باشدوجود داشته عمل کشنده باید  رعمد د عام،در سوء نیت 

ایید  است وجود ندارد و وجود یا عدم وجود علم هم تأثیری ندارد. عالوه بر نداشتن قصد نتیجه عمل هیم ب 

 نوعاً کشنده نباشد.

توانید  م میی فعیل غیرمجیاز هی    بلکه ؛از باشدنده قتل غیر عمد است الزم نیست مجفعلی که تشکیل ده

بیه وجیود   این تیوهم  ق م ا  193 مهای بیان شده در با توجه به مثالباعث قتل غیر عمد شود و حال آن که 

 ق م ا 193م توان گفت در بنید ب  البته می. د حتماً مجاز باشدبای قتل غیر عمد هندتشکیل ده که فعل آیدمی

 انجام شده غیر مجاز است.فعل  1ا ق م 113 مدر  کند.م صِرف قصد تأدیب، فعل را مجاز نمیه

)قصد فعل وجیود دارد( و از جهتیی شیبیه خطیای      جهتی شبیه عمد نده قتل غیرعمد ازتشکیل دهفعل 

 )قصد نتیجه ندارد( است.  محض

                                                 
قتال یاشاه    مساتقخ  مستقخ کشتن نباشاه و اگار   : قتل نفس در صورق  موجب قصاص است که مقتوت شریا 226ماده  - 1

 دادگاه اهبات کنه. قاقل یایه استققاق قتل او را طبخ موازین در
کاه موجاب    کاار دیگاری   گاه کس  یه روی شدص  سالح یکشه یا سگ  را یه سوی او یرانگیزد یا هار  : هر125ماده  - 2

اهر این اریاب آن شد   یر شود وماننه فریاد کشیهن یا انفجار صوق  که یایو وحشت م  هراس او گردد انجام دهه

یماه مقساوب شاهه و     اکشنهه نباشاها قتال   نویا  یا یا قصه قتل انجام شود گراهکشنهه یاشه  یمیرد اگر این یمل نویا 

یا قصه قتل انجام یگیرد قتل شبه یمه مقسوب شهه و دیاه آن   نه کشنهه و موجب قصاص است و اگر این یمل نه نویا 

 یر ی هه قاقل است.



56 

 

 ركن معنوي قتل خطاي محض

را بیه   مانند، آنکیه تییری  )د نتیجه. عبارت قانون که گفته در خطای محض نه قصد فعل است و نه قص

فقط با فعل مجیاز رخ  خطای محض ست که ن اموهم ای (د شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.قص

 دهد. می

موجب قتل ییا   ،ی با تسبیبشود؛ زیرا چنانچه شخصع نمیمحض با سبب واق فرمایند خطایبرخی می

در حکیم   ضرب و جرح گردد، به دلیل ضرورت عدوانی بودن سبب و وجود خطای جزایی جنایت ارتکابی

 شبه عمد است. 

دهد یا خیر ه جنایت خطای محض با تسبیب رخ میاشکال: بحث ما در ذات است نه در حکم و این ک

 0ق م ا 193م  1اگر در تبصره  .تفاوت استاست یا خیر دو بحث من که اگر رخ داد در حکم شیه عمد و ای

 د است یعنی شبه عمد نیست. گفت خطای محض است درست بود و این که گفته در حکم شبه عممی

خطای محض اسیت   در تسبیب ،آن بیفتد اگر کسی چاه بکند که حیوانی در آن بیفتد و اتفاقاً انسانی در

 و کفاره الزم است. 

 شروع به قتل عمد.

  این بحث اول باید شروع جرم را روشن کرد.ورود به برای 

کند و شروع به اجرای آن نماید لکین جیرم    هر کس قصد ارتکاب جرمیدارد: )ق م ا مقرر می 10ماده 

 شود.اشد محکوم به مجازات همان جرم میمنظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم ب

                                                 
یه امری قتل یا ضارب یاا    یهم ریایت مقررات مریوطمباالق  یا یهم م ارت و احتیاط  یا ی گاه یر اهر ی  : هر1قبصره  - 1

افتااد قتال و یاا ضارب و یاا جارح در       ای اقفاق نما  شه حادههنقوی که اگر آن مقررات ریایت م ه جرح واقع شود ی

 حکم شبه یمه خواهه یود.
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: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مسیتقیم بیا   0تبصره 

 این حیث قابل مجازات نیست. وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از

: کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترك کند و اقیدام انجیام شیده جیرم     1تبصره 

 (باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

 به جرم شرایط شروع
روع بیه جیرم   . قصد ارتکاب جرم. در نتیجه در جرائم غیر عمدی ش0: به جرم عبارتند از شرایط شروع

 وجود ندارد؛ 

ت مجرمانه، شروع به جرم نیست. شروع به اجرا مستلزم انجام افعالی . شروع به اجرا نمودن. صرف نی1

 وجود ندارد؛به جرم ع ؛ در نتیجه در جرائم ترك فعلی شرواست

 . جرم تام نباید واقع شود؛ . واقع نشدن جرم مورد نظر1

 عوامل خارجی باشد. . واقع نشدن جرم مورد نظر در اثر 1

االن ؛ ولیی  وجیود داشیت  در قانون این شرط  0171آیا شرط چهارم وجود دارد یا خیر؟ تا قبل از سال 

 وجیود  وجود ندارد. شرط چهارم در شروع به جرم چیه وجیود داشیته باشید چیه     ق م ا  10 این شرط در م

 وجود دارد. این شرط  0ق م ا 101 در قتل عمد با استناد به م ،نباشد

فرمایند قانونگذار خواسته اسیت  حذف شده است که بعضی میق م ا  10 م ازط این شر 0171در سال 

 قل شروع به جرم باشد. که جرم عقیم و محال هم حدا

                                                 

شش ماه قا سه ساات   یهگاه کس  شروع یه قتل یمه نمایه وه  نتیجه منظور یهون اراده وی مققخ نگردد  : هر611ماده  - 1

 حبس قعزیری مقکوم خواهه شه.



59 

 

چیون در ایین میوارد     ؛جرم عقیم و محال را جرم انگاری کرد ق م ا 10 ماده توان بر اساس: نمیجواب

یعنی مجرم تا آخیر   ؛(نشود لکن جرم منظور واقع: )گویدمی 10 که م کار رفته است و حال آنآخر مجرم تا 

 نرفته است.

 مبدأ شروع به جرم
در انجیام جیرم   گوینید سیه مرحلیه    حقوق دانان می ؟کرده استتحقق پیدا به اجرا چه زمانی شروع  از

 .قصد ارتکاب جرم )که شروع به جرم نیست(؛0 وجود دارد:

 رم نیست(؛)شروع به ج . عملیات مقدماتی1

 )شروع به جرم است(.  . عملیات اجرایی1

 در این راسیتا  بعضی مواقع تفکیک عملیات اجرایی از عملیات مقدماتی بسیار مشکل است که ضوابطی

 مطرح شده است: 

ه خریدن ذهین  اسلح .هر فعلی که ذهن سوء شخص را نشان دهد شروع به جرم است. . ضابطه ذهنی0

 حاکی از ذهن سوء شخص باشد. تواندکمین کردن میولی  ؛دهدسوء شخص را نشان نمی

 است؛ ایدهد و به ضرر متهم و سلیقهدایره شروع را توسعه می : این ضابطهالاشک

ر سیرقت وضیع یید    د )مثالً رفتار مجرمانه جرم استجزء که کاری انجام داده شخص . ضابطه عینی. 1

)مثالً مشغول هتک هرز است  کندت جرم را تشدید میی است که مجازایا در حال کار رفتار مجرمانه است(

 دهد(؛یش میکه مجازات سرقت را افزا

 هرلذا باید گفت فرق بگذاریم و  رفتارهای مشکوك و متیقن . در این ضابطه باید بین. ضابطه مختلط1

د مجرمانه باشیم که قصاست و رفتارهایی که مشکوك  به جرم شروع ،دهدرفتاری که قطعاً قصد را نشان می

 . دهد یا خیر شروع به جرم نیسترا نشان می
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اند و بعضی مختلط؛ ولیی  ضابطه عینی را پذیرفتهو بعضی  وجود دارد اختالف نظرهم قضایی در رویه 

ضابطه مجاورت یقیناً ، وجود داشته باشدطه عینی کجا ضاب هر. مجاورت پذیرفته شده استضابطه در قانون، 

 ه،در حیاط را باز کرد طه عینی نیست؛ مثالً سارقضاب موارد ضابطه مجاورت است وبعضی ؛ ولی باشدهم می

اگر بخواهد از داخل حیاط دوچرخه را بدزدد شروع به جرم است؛ ولی اگر بخواهد از داخل خانه، یخچیال  

  .را بدزدد، شروع به جرم نیست

ات و اقداماتی که فقیط مقدمیه   مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیق م ا ) 10م  0ره از مفهوم مخالف تبص

جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبیوده و از ایین حییث قابیل مجیازات      

یعنی یک گام مانیده بیه ارتکیاب جیرم، شیروع بیه جیرم اسیت.          ؛شودضابطه مجاورت فهمیده می( نیست.

جعل، آدم ربایی، قتل  به مثل شروع ؛موارد خاصجز در است، بقانونگذار شروع به جرم را جرم تلقی نکرده 

 ...   عمد و

 در قانون مجازات عمومی شروع به جرم، مجازات داشت. 

 شروع به قتل

د، قتیل  مایناجرای قتل هم ب شروع به به قتل باید قصد ارتکاب قتل کند و بحث موضوعی: برای شروع

  هم واقع نشود و واقع نشدن قتل در اثر عوامل خارجی باشد.

هم شروع،  (ج) و (ب)بندهای  دهد یا دررخ میق م ا  111 م (الف)ل عمد فقط در بند آیا شروع به قت

؛ ولیی  مثالً معاون قصید قتیل نداشیته    ؛وجود دارد؟ عین همین بحث در معاونت در قتل عمد هم وجود دارد

ت در قتیل عمید فقیط در    قصد معاونت در انجام عمل نوعاً کشنده داشته است، سوال این است که آیا معاون

 هم وجود دارد؟  (ج)و  (ب)وجود دارد یا در بند  (الف)بند 
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گییرد ییا   صیورت میی  هم قتل عمد با قصد ضمنی  به عبارت دیگر آیا شروع به قتل عمد و معاونت در

 خیر؟

شیود شیروع و   ود قتل عمد با قصد ضیمنی انجیام میی   خ که علی الظاهر منعی وجود ندارد. همان طور

 در مقام شک باید به نفع متهم تفسیر شود. ؛ ولی شود و قانون هم مطلق بیان کرده استهم انجام میمعاونت 

 وع به جرم است یا خیر؟ به او برخورد نکند آیا شر؛ ولی اگر کسی به سمت دیگری شلیک کند

 گیرد. آن را میق م ا  10 رسد اطالق مبه نظر می

 مجازات شروع به جرم قتل عمد
را بیان نموده اسیت. در بعضیی مواقیع غییر از      شروع به قتل عمدمجازات  0ق م ا 101 در م قانونگذار

؛ ولی در مواقعی عالوه بر شروع بیه جیرم اقیداماتی انجیام داده کیه      دادهنوع به جرم، جرم دیگری انجام شر

 . قطع شدن دستمثالً چاقو زدن به قصد قتل و  ؛خودش جرم است

؛ مجازات اشد است، مربوط به جایی است که هر دو جرم تعزیری باشد حکم آنقاعده تعدد معنوی که 

 شود.می عمالدو ا صاص او حدی است که هردر این جا شروع به جرمش تعزیری و قولی 

 شرکت و معاونت در قتل عمد
)اعیم از خطیای    در قتل غیرعمد شرکت وجود دارد؛ مثال دو نفر با مسامحه باعث قتل دیگیری شیوند  

 ،چیون بیرای تحقیق معاونیت     ؛عمد(؛ ولی علی القاعده معاونت در قتل غیرعمد وجود نیدارد  محض یا شبه

: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا ق م ا 11 م 0 تبصره) وحدت قصد الزم است

 ( اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

                                                 
شش ماه قا سه ساات   گاه کس  شروع یه قتل یمه نمایه وه  نتیجه منظور یهون اراده وی مققخ نگردد یه : هر611ماده  - 1

 حبس قعزیری مقکوم خواهه شه.
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 ،که در قتل شبه عمد و خطای محیض  ،ود داشته باشدوجقصدی  در وحدت قصد اول باید برای مباشر

 قصد قتل وجود ندارد. 

معاون این است که شریک در عنصر مادی نقش دارد؛ ولی معاون در عنصر میادی جیرم   و فرق شریک 

 ندارد. ینقش

 ند:کسانی که در وقوع جرم به نوعی نقش دارند دو دسته هست

 اند؛عنصر مادی را تحقق بخشیدهکسانی که  .0

 اند. در تحقق عنصر مادی نقش نداشتهانی که کس .1

نفر باشند  شق اول فاعل مادی است. فاعل مادی اگر یک نفر باشد مباشر مادی است و اگر بیش از یک

عنصر مادی است؛ چون مواردی وجود کل منظور از عنصر مادی در اینجا انجام  .شودبه آنها شریک گفته می

معاون است؛ مثل جرم خیانت در امانت که موضوع ؛ ولی دهدرا انجام میبرخی از عناصر مادی  دارد که فرد

شخصیی  آن مال است، رفتار آن تلف، استعمال و .... است و شرایط خاصی هم دارد و نتیجیه ضیرر اسیت.    

ببیر و   را یخچیال گویید  بیه شیاگردش میی    تعمیرکارد و نرا تعمیر کن رد تا آناسپیخچالی را به تعمیرگاه می

 اشر و شاگردش معاون است.که در این جا تعمیرکار مب ؛کنندپول آن را نصف میس از فروش پبفروش و 

 :شیود مال را تلف کرده که جیواب داده میی  گویند چطور شاگرد معاون است در حالی که او بعضی می

 کسی است که مجموع عناصر مادی را انجام دهد و یکی از شرایط خیانت در امانت سپردن است کیه  مباشر

وسیله دیگری انجام  او تلف را به شود کهیو در مورد تعمیرکار هم گفته م .سپرده نشده است دمال به شاگر

 اده است. د

)دو حالت آن بستگی به این دارد کیه فاعیل چگونیه     شود که دو حالت داردشق دوم سبب گفته میبه 

 باشد(
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 گویند؛ اون میمع ،به سبب در این صورت ،باشد 0. اگر فاعل مادی دارای مسئولیت کیفری0

گوینید کیه اصیطالح حقیوق     کیفری باشد به سبب فاعل معنیوی میی  اگر فاعل مادی فاقد مسئولیت  .1

 سبب اقوی از مباشر است.  ،خصوصی آن

گرچیه قانونگیذار گیاهی     ؛1مجازات معیاون کمتیر از فاعیل میادی اسیت     ثمره این تقسیم این است که 

 . 1ولی مجازات فاعل معنوی همان مجازات فاعل مادی است ؛1ستمجازات هر دو را مساوی دانسته ا

آنها مسیتند  همه عنصر مادی را انجام دهد و قتل هم به  ،در تحقق شرکت در قتل نیز الزم است شریک

بله گاهی دخالت شخص آن قیدر   ؛باشد و نباید تصور شود که میزان مداخله آنها در جرم باید مساوی باشد

 که در این صورت او شریک نیست. توان به فعل او استناد دادرم را نمیضعیف است که دیگر ج

                                                 
 .رکن یلوغا یقلا اختیار و یلم را دارد 2مسلوهیت کیفری  - 1
یارای هماان    کس در جرائم قعزیری معاونت نمایه حسب مورد یه حهاقل مجازات مقارر در قاانون   : هراق م  726ماده  - 2

 شود.جرم مقکوم م 

شود یالوه یار   یه واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حاملها موجب سقط جنین وی یامها  کس یاهما  : هرق م ا 622ماده  - 1

 سه سات مقکوم خواهه شه. پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد یه حبس از یك قا

سات حابس   کس یه واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد یه شش ماه قا یك : هرق م ا 621ماده 

کاه جناین وی ساقط     دیگاری نمایاه   ای را دالهت یه استعمات ادویه یا وسایلزن حامله و یامها  شود و اگریاهما مقکوم م 

در  یاشاه و این اقهام یرای حفظ حیات ماادر ما    شود ش ماه مقکوم خواهه شه مگر اینکه هایتگردد یه حبس از سه قا ش

 شه. داده خواهه هر مورد حکم یه پرداخت دیه مطایخ مقررات مریوط

دارو فروشا  اقاهام    اشداص  که یه ینوان طبایت یا مامای  یا جراح  یاا  : اگر طبیب یا ماما یا داروفروش وق م ا 622ماده 

حبس از دو قاا پانج ساات مقکاوم خواهناه       کننه وسایل سقط جنین فراهم سازنه و یا مباشرت یه اسقاط جنین نماینه یهم 

 پذیرفت. حکم یه پرداخت دیه مطایخ مقررات مریوط صورت خواهه شه و
قایال   قاا  کاه یاد  راهگاه کس  یر اهار اجباار یاا اکا     : در جرائم موضوع مجازاق ای قعزیری یا یازدارنهه هرق م ا 52ماده  - 2

مجاازات فایال جارم یاا قوجاه یاه        در این مورد اجبار کننهه یه. ققمل نباشه مرقکب جرم  گردد مجازات ندواهه شه

مقکاوم   درجاات قعزیار   قوییخ و ق هیاه و  ویظ و مراقب قادیب از مراقب جرم و امکانات خاط  و دفعات و شرایط و

 گردد.م 

 مباشرت است. ن مات از حرز قوسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثات در حکم: ییرون آوردق م ا 195م  2 قبصره



63 

 

که شیرکت بیه    ماندباقی میموارد بسیار قلیلی  ،مساوی باشد شرکااگر گفته شود در شرکت باید نقش 

 وجود آید و باب شرکت باید بسته شود. 

بگویید نظیر   بیه صیراحت   اگیر قیانون    ه،دشدهد گفته ین که چه کسی استناد را تشخیص میدر مورد ا

اگیر  ؛ ولیی  نظر کارشناس مهم است 0مجازات جرائم نیروهای مسلح و تبصره آنقانون  13 کارشناس؛ مثل م

 که در بسیاری موراد این گونه است.  ؛نظر قاضی مهم است نه کارشناس ،قانون نگوید نظر کارشناس

ی کیه نظیر کارشیناس بیا عیرف      آیا در این گونه موارد نظر کارشناس حجت است یا خییر؟ در جاهیای  

نظیر عیرف متفیاوت باشید و عیرف نظیر        ندارد؛ ولی اگر نظیر کارشیناس بیا   وجود هماهنگی دارد مشکلی 

مجیروح  ؛ ولیی  چاقو بیه دیگیری بزنید    31شخصی   کارشناس را خالف واقع بداند مشکل وجود دارد؛ مثالً

بزند که دیگری با ضربه شدیدی بر مغز  حجاربه  ایضربهجارح را بیندازد و روی سینه او بنشیند و بخواهد 

نظیر داده   در این پرونیده  پزشکی قانوی .بیندازد و بکشد مجروحاو بزند و شخص سوم هم طنابی به گردن 

البته شیکی   داند.بوده و حال آن که عرف  ضربه شدید بر سر را سبب قتل میقتل در اثر خونریزی است که 

 ن او گذاشته و کشیده جنایت بر میت بوده است. نیست که کار کسی که طناب را بر گرد

کند؛ ولی آنچه در بحث قتیل مهیم اسیت اسیتناد     اردی کارشناس سبب قتل را مشخص میدر چنین مو

 شود. ل که مشخص شد، استناد هم روشن میبله مواردی وجود دارد که سبب قت ؛1است

                                                 
 منظور از دشمن یبارت است از: اشرارا گروه ا و دوهت ائ  که یا نظاام  -قانون مجازات جرائم نیروهای مسل   25ماده  - 1

 یر ضه امنیت مل  است. یا اقهامات آنانجم وری اسالم  ایران در حات جنگ یوده یا قصه یرانهازی آن را دارنه و 

از طریخ قوه قضائیه از شورای یااه    گاه یرای دادگاها قشدی  دشمن یا دوهت متداصم مقرز نباشه موضوع هر –قبصره 

 یود. امنیت مل  استعالم و نظر شورای مذکور مالک خواهه

همان دوما  اسات    ن دیگری او را یه قتل یرسانه قاقلآ از یعه گاه کس  جراحت  یه شدص  وارد کنه و : هر216ماده  - 2

یاا دیاه جراحتا  اسات      طارف  گردیه و اوه  فقط مقکوم یه قصاصاه جراحت سایخ یه قن ائ  موجب مرگ م  اگر

 یاشه.فقط مقکوم یه دیه م  جراحت خطر مرگ یاشه که در این صورت مگر مواردی که در قصاصِ ؛که وارد کرده
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در حکم مرده قرار داده و  کرده مجروح را گاه جراحتی که نفر اول وارد هردارد: )ق م ا مقرر می 107 م

این حال دیگری کاری را انجام دهد کیه بیه حییات او پاییان      در رمق حیات در او باقی بماند و تنها آخرین

توان به نوعی هم میاز این ماده ( پردازد.شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میاولی قصاص می، بخشد

کنید و  قاتل معرفی میدومی را به عنوان  همین مورد را اگر ارجاع دهیم به پزشکی قانونی استفاده کرد؛ چون

 پذیرد. نمیرا ل آنکه عرف و قانون این مورد حا

بحث شرکت در قتل را مطرح کرده و یک فصل خاصی را برای این بحیث   0ق م ا 101 قانونگذار در م

میثالً اگیر    ؛الیحه هم حذف شده اسیت  شرعی است و در خالف موازین 101ماده  قرار داده است.  تبصره ا

نید و  کن هیچ مشکلی یک نفر را قصیاص میی  قاتل دو نفر باشند و ولی دم بخواهد یکی را قصاص کند بدو

گوید و فقط ل آن که این ماده خالف این را مینصف دیه این فرد قصاص شده را قاتل دوم باید بدهد. و حا

صریح مشخص شده در روایات هم به صورت چون هیچ فقیهی این نظر را ندارد. باشد؛ اشتباه در ترجمه می

 است.

عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ  (ع)رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  0325))

الْبَاقُونَ جَمِيعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَتَخَيَّرُوا رَجُلًا فَيَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَةُ  إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ

 ((3مْ وَ حَبْسَهُمإِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِيَ يَلِي أَدَبَهُ

                                                 
امار هماه آن اا را     اذن وها ِّ  قوانه یاا دم م  مسلمان  را یکشنه وه ِّ مرد دو یا انه مرد مسلمان مشترکا  : هرگاه212ماده  - 1

آن ا نصف دیه و اگر سه نفر یاشنه یایاه یاه هرکاهام از     قصاص کنه و در صورق  که قاقل دو نفر یاشنه یایه یه هر کهام از

 هام از آن ا سه ریع دیه را یپردازد و یه همین نسبت در افراد ییشتر.یایه یه هر ک آن ا دو هلو دیه و اگرا ار نفر یاشنه

نمایاه و از یقیاه شارکاء     قوانه یرخ  از شرکای در قتل را یا پرداخت دیه مذکور در این ماده قصااص : وه  دم م 1قبصره 

 نسبت یه س م دیه اخذ نمایه. 

 همین حکم جاری است. شهمقتوت همگ  از کفار ذم  یا که قاقالن و : در صورق 2قبصره 
یاب حکام اهرجال یقتال     ا115یاب  ا2ج اااپ دوم اق 1212 اقم اجامعه مهرسین امن ال یقضره اهفقیه اشیخ صهوق - 2

 115 ص ااهرجلین أو أکثر و اهقوم یجتمعون یلى قتل رجل
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کردم ده تن در قتل میردى شیرکت کردنید؟ چیه      امام باقر علیه السّالم عرضه فضیل بن یسار گوید: ب)

توانند هر ده تن را قصاص کنند و دیه نه تن را به ورثه آنان حکمى دارد فرمود: اگر اولیاء مقتول بخواهند می

 تخاب کرده او را قصاص کنند و آن نه نفر دیگر هر کیدام ییک  تواند یکى را از میان آن ده تن انبدهند، و می

 (.0زندان تأدیبى اندازده دهم دیه تمام را به ورثه آنکه قصاص شده بپردازند، فرمود: آنگاه والى خود آنان را ب

که اشتباه نوشته شده است. در حالی که فک پایین دیه کامل دارد و نصیف   1ا ق م 103 مثل مهمچنین 

  یه دارد.آن، نصف د

تعریف شرکت است و یک چیز است و حرف جدییدی نیسیت و یکیی بایید      1ق م ا 103و  101 وادم

  آیا شرکت در قتل فقط در اثر ضرب و جرح است! حذف شود.

  شرکت نیست چون برای اولی استناد نیست. 1ق م ا 101ماده 

 ربطی به شرکت ندارد. هم  0ا ق م 108ماده  را تمام کرده است و نفر اول کار 3ق م ا 107ماده در 

                                                 
یااب   ا291 ایااب 5ج اااپ اوتاش 7116 اق ران انشر صهوق اقرجمه غفارى -من ال یقضره اهفقیه ایلى اکبر غفارى - 1

 291 ص اآنکه دو قن یا ییشتر را یکشها و جمایتى که در قتل کسى شرکت جوینه
از یین یردن مقاهاری   و یاشه: از یین یردن مجموع دو فك دیه کامل دارد و دیه هر کهام آن ا پانصه دینار م 215ماده  - 2

مقاهاری از فاك دیگار نصاف دیاه یاا        یا یه از یین یردن یك فكد از هر یك موجب دیه مساحت همان مقهار است و

 احتساب دیه مساحت فك دیگر خواهه یود.
ااه در   و نفر جراحت  یر کس  وارد ساازنه کاه موجاب قتال او شاود ااه در یاك زماان         گاه دو یا انه : هر212ماده  - 1

کیفار آناان یایاه طباخ ماواد       شونه وقسوب م زمان ای متفاوت انان ه قتل مستنه یه جنایت همگ  یاشه همه آن ا قاقل م

 دیگر این قانون یا ریایت شرایط قعیین شود.

و مرگ او مستنه یاه   ای کشته شودکنه که کس  در اهر ضرب و جرح یهه: شرکت در قتلا زمان  قققخ پیها م 215ماده 

خاواه اهار کاار آن اا مسااوی خاواه        و نباشه یمل همه آن ا یاشه خواه یمل هر یك یه قن ائ  یرای قتل کاف  یاشه خواه

 متفاوت.

همان دوما  اسات    آن دیگری او را یه قتل یرسانه قاقل از یعه گاه کس  جراحت  یه شدص  وارد کنه و : هر216ماده  - 2

یاا دیاه جراحتا  اسات      طارف  گردیه و اوه  فقط مقکوم یه قصاصاه جراحت سایخ یه قن ائ  موجب مرگ م  اگر

 یاشه.فقط مقکوم یه دیه م  جراحت خطر مرگ یاشه که در این صورت مواردی که در قصاصِ مگر ؛که وارد کرده
رماخ حیاات در او    در حکم مرده قرار داده و قن ا آخرین گاه جراحت  که نفر اوت وارد کرده مجروح را : هر217ماده  - 5
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 تداخل قصاص عضو در قصاص نفس
قاعده تداخل قصاص عضو در قصاص نفس که هیم در قصیاص و هیم در دییه وجیود دارد در      بحث 

  قصاص خیلی مشکل است.

 :قاعده تداخل

چوب به سر شخصی بزند و سر او شکافته شود  باشد؛ مثالًگاهی عضو در عضو میتداخل  .0

 ی او هم از بین برود. و بشکند و بینای

 .باشدگاهی عضو در نفس می .1

دو احتمال وجود دارد کیه عبارتنید   باشد از بین رفته  هر دو مجنی علیه عضو و نفس ،اگر با فعل جانی

تیداخل   ق م ا 108با استناد بیه میاده   حکم آن از بین رفته است  هر دو عضو و نفس ،با یک ضربه از: الف(

 ؛است

 .از بین رفته است عضو و نفس هدو یا چند ضرب ب( با

 

                                                                                                                                                         

شاود و دوما  قن اا    اوه  قصااص ما   ا یدشهاین حات دیگری کاری را انجام دهه که یه حیات او پایان  در یاق  یمانه و

 پردازد.دیه جنایت یر مرده را م 
قتال   قصااص  هم موجب قتل انان ه یا یك ضاریت یاشاه   گاه ایراد جرح هم موجب نق  یضو شود و : هر215ماده  - 1

 قصاص یا دیه نیست. ات یه نق  یضوبکاف  است و نس

 با چند ضربه عضو و نفس از بین رفته

 مرگ در اثر همه ضربات

 باعث مرگ شده ایباعث جرح و ضربه ایضربه

 بین ضربات بهبودی حاصل شده بین ضربات بهبودی حاصل نشده
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عیدم تیداخل    108ند مفهوم ماده چ حکم آن تداخل است هر اتفاق بیفتد، مرگ در اثر همه ضرباتاگر 

حکم فقه در چنین  کنیم کهبه فقه مراجعه میقانون اساسی،  1در کنار اصل  ماده نایدادن  با قرار؛ ولی است

 است.  تداخل مواردی

صل شده باشد بین ضربات بهبودی حایک ضربه باعث جرح و یک ضربه باعث مرگ شده باشد و اگر 

در که سه نظیر   اگر بین ضربات بهبودی حاصل نشده باشد مسأله مشکلی است؛ ولی قطعاً عدم تداخل است

 این خصوص وجود دارد که عبارتند از:

 تداخل است؛ حکم آنک قضیه است و یکالً فرمایند ای میعده .0

ندهید   چطور اگیر در هیر مرحلیه ای ادامیه     .عدم تداخل است فرمایندمیی( آیت اهلل خوئ)بعضی  .1

 موارد قبلی باید قصاص شود؛

اند بین متقارب )متوالی( و غیر متوالی که در متوالی تداخل است و در غییر  مرحوم امام تفصیل داده .1

 متوالی عدم تداخل. 

 ث یک فصل آمده است. برای این بحق م ا در الیحه 

و شخص هیم  برید آیا تداخل اختیاری است یا اجباری؟ یعنی مثالً شخصی پای دیگری را به قصد قتل 

او را  دتوانیی فقط می شما) :شودجباری باشد به اولیای دم گفته میبمیرد که تداخل وجود دارد. اگر تداخل ا

دو حیق   ،لی اگر اختیاری باشد یعنیی اولییای دم  ؛ وکنید( پای او را قصاص دتوانیو نمی دقصاص نفس کنی

کاری بیا   و یعنی یا قصاص نفس کنند ؛کدام را انتخاب کنند دارند که در عرض هم هستند و مخیرند که هر

 عضو نداشته باشند یا فقط قصاص عضو کنند. 

و قصاص عضنیستند؛ ولی راضی به در بسیاری موارد اولیای دم حاضر به عفو مجانی یا مصالحه به دیه 

ی اسیت چیون   شوند. ظاهر قانون این است که تداخل اجباری است. ممکن است بگویند تداخل اختییار می
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و وقتی شخص به قتل رسید میا شیک   آید رد حق قصاص عضو قطعاً به وجود میبوقتی عضو را از بین می

 کنیم.یکه استصحاب بقاء جاری م است یا نه، ین رفتهکنیم که آیا حق قصاص عضو از بمی

 نوعا کشنده نبود، چنینفعل او هم و  ه باشدقصد قتل هم نداشت گوش دیگری را ببرد وعمداً اگر کسی 

فیس بگییرد و   تواند دییه ن گر تداخل اجباری باشد شخص فقط میا ؛آیدقتلی شبه عمد است و دیه الزم می

جیانی را  گوش بگیرد یا  نفس دیهتواند یا می ،اختیاری باشدتداخل رود؛ ولی اگر حق قصاص او از بین می

 کند. قصاص

کیار را کیرد و طیرف بیه قتیل      ی را ببرد و او هم این شخصرا تشویق کرد که گوش  یدیگر ،اگر کسی

یم تیداخل اختییاری اسیت    اگر بگیوی ؛ ولی شوق هیچ مسئولیتی نداردفرد مُ ،تداخل اجباری باشد رگرسید، ا

 مجازات کرد.  0توان به عنوان معاون در قطع عضومشوق را می

توانند مثالً دست قاتل را به جای قصاص نفس ببرند و حیال آن  دیگری را بکشد آیا اولیای دم می اگر کسی

اصال چنین حقی به وجود نیامده اسیت؛ بیه خیالف میورد     چون  ؛خیر ؟مقتول را نبریده است که قاتل دست

  :فرمایدوجود ندارد و آیه می هم ثلثمما این جاو اول. 

نِ وَ السِّأنَّ بِالسِّأنِّ وَ الْرُأرُو َ    كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأأُذُ  وَ))

 ((3لَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَقِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ ال

[، مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و [ در آن ]توراتو بر آنها ]بنى اسرائیل

باشد و هر زخمیى، قصیاص دارد و   بینى در برابر بینى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان مى

شود و هر کیس بیه   صاص، صرف نظر کند(، کفاره )گناهان( او محسوب مىاگر کسى آن را ببخشد )و از ق

 .احکامى که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است

                                                 
یاا اذن وها     قوانهموجب قصاص است و حسب مورد مجن  یلیه م آن اگر یمهی یاشه  رحج: قطع یضو یا 269ماده  - 1

 امر جان  را یا شرایط  که ذکر خواهه شه قصاص نمایه.

 یك سات است. : مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس قا1قبصره 

 25 (ا5) مائهه - 2
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 در قتل عمد تأثیر تداخل در معاونت
شود و مشکل هیم ناشیی از عیدم وحیدت     قتل عمد یک مواقعی مشکل ایجاد میدر بحث معاونت در 

قصد مباشر قتل است و نتیجه واقعه هم قتل اسیت ییا قصید    قصد است؛ مثالً قصد معاون ضرب و حرج و 

قصد مباشر ضرب و جرح است و نتیجه هم ضیرب و جیرح اسیت. در میورد اول اگیر       قتل است و معاون

وحیدت قصید وجیود     (ضرب و قتیل )مباشر دو فعل انجام داده  با توجه به اینکهتداخل را اختیاری بدانیم 

شود و معیاون نییز   اون هم قصد ضرب و مباشر محکوم به قتل میرب داشته و معمباشر قصد ض؛ پس دارد

معیاون در  ؛ پس معاون ضرب و جرح است. در مورد دوم هم معاون دو قصد کرده قصد ضرب و قصد قتل

 باشد. ضرب و جرح می

قصد معاون شروع به جرم است یا قصد جرم ناقص داشیته ولیی مباشیر جیرم کامیل را       در مثال دیگر،

 توان قصد را تفکیک کرد. در این جا هم مثل موارد قبلی می ست کهانجام داده ا

تخریب سرقت هم انجام دهید، در  عالوه بر یا اگر فردی دیگری را در تخریب معاونت کند ولی مباشر 

؛ حدی انجام داده، جرم تخریب او تداخل کرده و لذا مباشر تخریب وجود نداردچون مباشر سرقت این جا 

جرم تخریب و سیرقت حیدی انجیام     دو ،ولی اگر تداخل اختیاری باشد مباشر ؛ت نداردمعاون مسئولیپس 

شود و معاون هم معاونت در تخریب انجام داده و مجازات لی فقط متحمل مجازات سرقت حدی میو ؛داده

 می شود. 

سیت  ییاز بیه درخوا  آیا معاونت در قتل عمد جرم حق اللهی است یا حق الناسی و آیا مجازات معاون ن

چیون   ؛سرنوشت معاون به مباشر گره خورده است و این اشیتباه اسیت  ق م ا  101ماده  در. 0اولیای دم دارد

 شود؟پیش آید وضعیت معاون چه میموارد موقوفی برای مباشر اگر 

                                                 
حابس مقکاوم    ساات 15 قاا  تل یمه یه سه ساتمعاون در ق شود وه مسلمان  کشته شود قاقل قصاص م : هرگا217ماده  - 1

 م  شود.
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اند در معاونت تئوری استعاره وجود دارد و وقتی عمل اصلی حق الناس است دو نظر است بعضی گفته

هیم  نیاز به شکایت اولیای دم دارد؛ نظر دوم این است که معاونت حق اهلل است و اشیکالی  معاونت آن هم 

در قتل عمید حیق   معاونت اند تجمیع مفترقات. اکثر فقها فرمودهکند و ندارد؛ چون فقه تفریق مجتمعات می

زحیث قیانون بیه   اهلل است. ااهلل تبریزی معتقد هستند معاونت در قتل عمد حق ؛ اما مرحوم آیتالناس است

تصیریح  خیالف آن  ایین کیه    عمومی بودن جرائم است مگر چون اصل بر رسد جرم عمومی است؛نظر می

 اسمی از این معاونت نیاورده است. ق م ا  717 و قانونگذار در م شود

راجعه شود که در فقیه  شود قانون ساکت است و باید به فقه می این استدالل را نپذیرد گفته میکس اگر

 فرمایند حق الناس است. مشهور میهم 

  قسم است: جرائم قابل گذشت دو

 حله گذشت کند نافذ است؛ مثل قذف؛مر در هر شاکی مواردی که .0

 ؛تواند باعیث تخفییف شیود   کایت دارد؛ ولی گذشت الحق فقط میمواردی که شروعش نیاز به ش .1

 مثل کالهبرداری. 

 اولیاء دم در قتل
دم که قصاص و عفیو در اختییار آنهاسیت همیان      اولیاء) :گویدمی 110 در مادهمجازات اسالمی قانون 

 (اختیاری ندارند. در قصاص و عفو و اجراء شوهر یا زن که تولند، مگرورثه مق

                                                                                                                                                         

یاشاه و اقاهام وی    : هر کس مرقکب قتل یمه شود و شاک  نهاشته یا شاک  داشته وه  از قصاص گذشت کرده215ماده 

ساات   11 قاا  1 موجب حبس قعزیری از نظم جامعه یا خوف شهه و یا ییم قجری مرقکب یا دیگران گردد موجب اخالت در

 خواهه یود.

 یاشه.پنج سات م  قبصره: در این مورد معاونت در قتل یمه موجب حبس از یك قا

هار  ه شاک  داشته وه  از قصاص گذشت کارده یاشاه و یاا یا     کس مرقکب قتل یمه شود و شاک  نهاشته یا : هر612ماده 

ری مرقکاب یاا   یایم قجا   امنیت جامعه یاا  که اقهام وی موجب اخالت در نظم و صیانت و یلت قصاص نشود در صورق 

 ده سات مقکوم م  نمایه. دیگران گردد دادگاه مرقکب را یه حسب از سه قا
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تواند از طرف او ولی دم می کرد یا ولی قهریِ در صغیر است آیا باید صبر در جایی که ولی دم منحصر

ماهه و شوهر دارد، آیا  هم ندارد و فقط یک فرزند دو مادر و ده و پدرمثالً زنی کشته ش وارد موضوع شود؟

 دارد؟ ولی دم است اختیار شود یا این که شوهر از باب این که ولی قهریِ کرد تا بچه کبیر باید صبر

. قیانون  بود که یا قصاص کند یا دیه بگیردبه ولی قهری حق داده  10حدود و قصاص سال قانون  31م 

مراجعیه کیرد در    10حدود و قصاص سال قانون  31 توان به مر این مورد ساکت است، آیا مید 0171سال 

 نیست؟  0171حالی که این ماده مغایر با قانون سال 

-قانون با توجه به اینکهآن قانون آزمایشی بوده و مدت آن تمدید نشده و ثانیاً  اوالً چون ؛شودخیر نمی

با توجه بیه اصیل    بر این اساس است. شده نیاورده و نسخ ضمنی آن رامداً عرا قبول نداشته،  گذار این ماده

 کنیم.به فقه مراجعه میقانون اساسی  017

 در فقه سه نظر وجود دارد:

 کند؛را اثبات نمی ادله والیت این مورد و باید صبرکرد؛ زیراندارد تصمیم گیری ولی قهری حق  .0

 دارد؛  انتخاب قصاص یا دیه راولی قهری حق  .1

ولی اگر زمان بلوغ دور باشد،  ؛اگر زمان بلوغ نزدیک است باید صبرکرد :اندفرمودهاند و . تفصیل داده1

 قهری مخیر است.  ولیّ

بعد از تشتت آراء در بخشینامه دوم   ؛ای صادر کردند که به فقه مراجعه شوداهلل شاهرودی بخشنامهآیت

تواند با توجه بیه عمیوم   قهری می ولیّ اند:هفتاء شده و ایشان فرموداز مقام معظم رهبری است :ایشان فرمودند

فیرض در نظیر گیرفتن     البتیه همیه میوارد در    ؛ادله والیت، قصاص کند یا دیه بگیرد و حتی عفو مجانی کند

این بخش نامه نامه عمل کنند. توانند به این بخش: قضات میآخر بخشنامه فرمودندمصلحت است. ایشان در 

 قبلی اضافه شد. فقهی نظرات  که یک نظر هم بهمشکل را حل نکرد  انه تنه



12 

 

گویید اگیر کبیرهیا بخواهنید     ، رای وحدت روییه میی  صغیر و بعضی کبیر باشند از اولیاء دم اگر بعضی

 قصاص کنند باید سهم صغار را در صندوق دادگستری تودیع کنند.

 قتل عمد و عوامل رافع مسئولیت کیفری
ثانیاً عقل داشته باشید؛ ثالثیاً    ؛اوال بالغ باشد پایه استوار است که مرتکب باید: چهار مسئولیت کیفری بر

 از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.  هر کدام از این موارد داشته باشد. ضد علم داشته باشد؛ رابعاً اختیار

 قتل در حال مستی
در حیال   . قاعده این اسیت کیه جیرمِ   است کیفری رافع مسئولیت ،که جرم باشد یا نهمستی اعم از این 

  افع مسئولیت است با دو شرط:مستی ر

 به طور کلی سلب شده باشد؛ مرتکب اراده  .0

 )االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار(شخص خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد.  .1

: قتیل در حیال   ق م ا 111اده می ، در قتل اشاره کیرده اسیت. )  قانونگذار به این قاعده کلی به طور ویژه

او  االختیار بوده و قصد از کلی مسلوبه مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی ب ؛مستی موجب قصاص است

کیه اقیدام وی موجیب     صیورتی  برای چنین عملی خود را مست نکرده باشید و در  سلب شده است و قبالً

 1موجب حبس تعزییری از   یگران گرددد و یاخوف شده و یا بیم تجری مرتکب  اخالل در نظم جامعه و یا

 (بود. سال خواهد 01 تا

 عکس ننوشته است؟ به خاطر این است کیه  چرا قانونگذار این ماده را به این صورت آورده است و بر

مگر این که قاتل ایین دو شیرط را اثبیات     ؛قصاص است ،حکم اولیه؛ پس دوش متهم بیندازد بار اثبات را بر

قتل در حال مسیتی موجیب   ) :نوشتانجام شود؛ ولی اگر قانونگذار میهم باید قصاص  کند. در فرض شک

 شد.( بار اثبات و حکم در حال شک برعکس می... قصاص نیست مگر این که
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شک دو حالیت   خوب است با این بیان که: از یک جهت بسیار آیا این نحوه قانونگذاری صحیح است؟

جهیت   دو وجود اراده است؛ اما از ،اصل ،این صورت اراده است که دردارد، یک موقع شک در زوال و بقاء 

یعنی برای قاضی محرز اسیت کیه    ؛شرط دوم است بعضی مواقع شک در آن این است که در اشکال دارد: و

 برای قتل مست کرده ییا خییر، کیه از   خودش را ولی شک دارد که  ؛این شخص به کلی مسلوب االراده شده

شیود. ضیمن    اصل، عدم است و این شخص نباید قصاص ،اص شود؛ ولی از نظر فقهینظر قانونی باید قص

 بسیار سخت است. عدمی امور این که اثبات 

غیرمجرمانیه نگذاشیته و   مسیتی  قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و  این است که جهت دیگر اشکال

و جا داشت که  به مستی مجرمانه استمورد مربوط  توان در عبارات فقها استفاده کرد که اینحال آن که می

شد نیه در بحیث   میدر مواد عمومی بحث  مسئلهاین بهتر بود فرق گذاشته شود. ضمن این که در قانون هم 

 چون یک بحث عمومی است.  ،قتل

ولی برای ارتکاب جیرم خیود را مسیت    مسلوب االراده بوده؛  حال اگر اثبات شد که این شخص کامالً

 است. قانونگذار در این مورد ساکت  ست؟کرده حکم آن چی

)عمید الصیبی و    عهیده عاقلیه اسیت    عمد آنها مثیل خطیا و بیر    گفته شده که صبی در مورد مجنون و

ای در ولیی در اینجیا اراده   ؛اراده دارند صبی مجنون وچون  ؛متفاوت است که با مسئله مورد بحثالمجنون( 

 باشد. کار نمی

ه اند درحکم شیب اند و گفتهبحث کرده 0ق م ا 193ماده  1شبیه تبصره  اهحقوقداناز  برخیدر این مورد 

از بحیث  بیا اسیتفاده   و  مرتکب ضامن استچند خود  شود استفاده کرد هرعمد است؛ اما از این تبصره نمی

 باشد. توان گفت خودش ضامن میمیضمان نفوس، 

                                                 
یه اماری   مباالق  یا یهم م ارت و یهم ریایت مقررات مریوطاحتیاط  یا ی گاه یر اهر ی  : هرق م ا 295ماده  1قبصره  - 1

افتاد قتل و یاا ضارب و   ای اقفاق نم حادههشه نقوی که اگر آن مقررات ریایت م ه قتل یا ضرب یا جرح واقع شود ی
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دهنید. و ایین از   که نوع عقال انجام نمی انجام دهدیعنی کاری  ق م ا 193ماده  1تبصره  در احتیاطیبی

 آن باب نیست. 

 جرائم عليه مالكيت و اموال
ر برخیی از ایین   ارائه تعریف از این جرائم بسیار مشکل است؛ زیرا مصادیق مختلف و متعددی دارد، د

 در ( ومثیل سیرقت  ) بینید بعضی موارد مالکیت آسیب میی  ولی در (؛مثل تخریب)بیند جرائم مال آسیب می

 شودبه ناحق مدیون می ،بلکه ذمه زیان دیده از جرم ؛بیندیت آسیب نمیبرخی از این جرائم نه مال و نه مالک

مثیل ورشکسیتگی بیه    )کنید  جرائم متعهد از زیر دینش فرار میی در برخی دیگر از این  ( ومثل ربای قرضی)

مثیل صیدور   )یار مشیکل اسیت   بعضی موارد تعیین این که چه چیزی آسیب دیده، بسدر و  (تقلب و تقصیر

 .(چک بالمحل

 جرائم عليه اموال و مالكيت اصول حاكم بر
 (؛و مال عموم و خصوص مطلق است )رابطه شئ آیا این جرائم علیه مال است یا شی؟. 0

-خیود شیخص رخ میی    مال باید متعلق به دیگری باشد. قاعدتاً این جرائم علیه اموال دیگران و غیر .1

 آیا منظور مالکیت است یا تصرف؟  چیست، (منظور از تعلق)که مال از دیگری باشد  دهد. منظور از این

اگیر کسیی میال خیودش را کیه در       ،تصرف باشد ،آثار فراوانی دارد؛ مثالً اگر منظور از تعلقاین بحث 

 الکیت باشد، سرقتی رخ نداده است؛ولی اگر منظور م ؛تصرف دیگری است برباید مرتکب سرقت شده

تقاص در این جرائم چیست؟ مثالً کسی به قصد تقاص مال دیگری را برباید آیا سرقت اسیت  نقش  .1

 یاخیر؟ 

 رافتمندانه و از عوامل تخفیف است؟آیا تقاص رافع وصف مجرمانه است یا فقط یک انگیزه ش

                                                                                                                                                         

 یا جرح در حکم شبه یمه خواهه یود.
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شیود فقیط انگییزه    حقیوق گفتیه میی    ولیی در  ؛شود تقاص رافع وصف مجرمانه اسیت در فقه گفته می

 دانه است؛شرافتمن

 مال شریک است مال مشاعی را بدزدد؛اگر فردی که در یک  مثالً ؟وضعیت اموال مشاع چطور است .1

 این جرائم نوعاً مقید هستند؛ .3

 غالباً عمدی هستند؛این جرائم  .1

 زنا؛ مواردی مثل به خالف رکن اصلی این جرائم است؛ ،دیده. عدم رضایت قربانی بزه7

ط زیادی با حقوق مدنی دارد و بیشترین استفاده نسیبت بیه سیایر جیرائم از حقیوق      ارتبااین جرائم . 8

 شود؛مدنی می

فلسیفه جیرم    فلسفه جرم انگاری این جرائم حمایت از مالکیت است یا نظم عمیومی؟ اگیر بگیوییم    .9

 شود.می ظم عمومی است، موضوع این جرائم شئن انگاری این جرائم حمایت از

 مثالً سرقتِ شود در این صورتهر دو را شامل می ،تصرف و مالکیت گوییمم باگر در جواب سوال دو

گیاری ایین جیرائم حماییت از     ند؛ ولی اگر گفته شود فلسفه جرم انزمشاع هم نظم عمومی را به هم میمال 

توانید موضیوع ایین    باشد و مال مشاع نمیی جواب سوال دوم هم مالکیت می مال و ،، موضوعمالکیت است

 اشد.جرائم ب

 كالهبرداري
کیه سیر    صنعتی شدن جوامع بیود. کالهبیردار   این جرم به عنوان جرم قرن بیستم معروف شد و در پی

کالهبرداری رغبت به اعالم جیرم  دیدگان گذارد. غالباً بزهه، به راحتی سر قانون هم کاله میافراد کاله گذاشت

 کنند. نمی
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دییده  اشید، کمتیر توسیط بیزه    تر بچه بیشتر و سنگین رکالهبرداری ه ،جرائم علیه اموال برخالف سایر

اگر بیزه دییده    و شودانجام میهای بزرگ های سنگین علیه شرکت؛ چون معموالً کالهبرداریشودمطرح می

کننید. بیر همیین    شود؛ لذا اصال مطیرح نمیی  علنی شود باعث ورشکستگی آنها می هاواقع شدن این شرکت

 شود. ازات نمیر و مجمعموال کالهبردار دستگی اساس

 تعریف کالهبرداری
 توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری. 

 گفته شود توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری تعریف کالهبرداری است. ممکن است 

 سیر قانونی کالهبرداری
 1ماه تیا   1ازات آن مج را به کالهبرداری اختصاص داده بود و 118 م 0111قانون مجازات عمومی  .0

 ؛0بود سال

 ؛1شناسایی شد در آن این قانون اصالح شد و دو نوع کالهبرداری 0133در سال  .1

                                                 
هر کس یه وسائل ققلب  متوسل شود یرای این کاه مقاهاری از ماات دیگاری را یبارد یاا از راه        - ق م یموم  215ماده  - 1

ن یا یه داشاتن اختیاارات یاا ایتباارات     های موهوم و امثات آقجارق ا یا کارخانه حیله و ققلب مردم را یه وجود شرکت ا یا

آمههای غیر واقع یترسانه و یا اسام و یناوان یاا    پیش موهومه مغرور کنه یا یه امور غیر واقع امیهوار کنه یا از حوادث و

و امثاات آن یاه    هاا و قباوض و مفاصاحسااب   سمت مجعوت اختیار نمایه و یه یک  از طرق مزیوره وجوه یا اسناد و یلایط 

ورد و از این راه مقهاری از اموات دیگری را یدورد یه حبس قأدیب  از شش ماه قا دو سات و یا یه قأدیاه غرامات   دست آ

قومان و یا یه هر دو مجازات مقکوم خواهه شه. و اگر شروع یه ایان کاار کارده وها  قماام نکارده       از پنجاه اه  پانصه

از ییست اه  دویسات قوماان مقکاوم خواهاه شاه و ممکان        متیاشه یه حبس قأدیب  از دو ماه قا یك سات و یا یه غرا

 نمود. است در صورت قکرار مرقکب را در مهت یك قا پنج سات از اقامت در مقل مدصوص منع

هاار کااس از راه حیلااه و ققلااب مااردم را یااه وجااود شاارکت ا یااا   -( 1155)اصااالح  سااات  ق م یمااوم  215ماااده  - 2

یا یه امور غیر واقع امیهوار نمایه یا از  مؤسسات موهوم یا یه داشتن اختیارات واه  مغرور کنهها یا ها یا کارخانهقجارقدانه

یاا   آمههای غیر واقع یترسانه و یا اسم یا ینوان یا سمت مجعوت اختیاار کناه و یاه یکا  از وساایل ماذکور      حوادث و پیش

ا مفاصا حساب و امثات آن اا ققصایل کارده و از ایان راه     وسایل ققلب  دیگر وجوه یا اموات یا اسناد یا حواهجات یا قبوض ی

ای از شش ماه قا ساه ساات و پرداخات جازای نقاهی از ده هازار       مقسوب و یه حبس جنقه مات دیگری را یبرد کالهبردار
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 71ماه تا سیه سیال و تیا     1)به این موضوع پرداخت  11قانون تعزیرات سال  01ماده  بعد از انقالب .1

 که جریمه نقدی حذف شده بوداین ..( مشکل این قانون . ساده و برای مشدد برای کالهبرداری ضربه شالق

 جزای نقدی است.  ،برای این جرم ترین مجازاتو حال آن که متناسب

قانون تشیدید مجیازات میرتکبین اخیتالس و ارتشیاء و کالهبیرداری مصیوب مجمیع          17در سال . 1

 . مصلحت نظام این موضوع را لحاظ کرد تشخیص

کیه  دهنید  عنوان این قانون نیست. جواب میی ید در اند که نیازی به آوردن لفظ تشدبعضی اشکال کرده

 بار بازدارندگی دارد. این لفظ 

موجود ماده  9 ، کالهبرداری قرار داده شد؛ ولیقانون مجازات اسالمی 00عنوان فصل  0173در سال . 3

 .حاکم است 17هیچ کدام در مورد کالهبرداری نیست؛ بنابراین باز هم قانون در این فصل 

 دهنده كالهبرداري عناصر تشكيل

 عنصر قانونی
کس از راه حیله  هردارد: )مقرر می مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری قانون تشدید 0ماده 

ها یا موسسیات موهیوم ییا بیه داشیتن امیوال و       ها یا کارخانهو تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه

یر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و فریب دهد یا به امور غ اختیارات واهی

مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال ییا   یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل

 بیرد، حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از ایین راه میال دیگیری را ب    اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا

                                                                                                                                                         

یناوان یاا سامت مجعاوت مأموریات از طارف ساازمان ا و         شود در صورق  که مرقکاب ریات قا صه هزار ریات مقکوم م 

از طریخ وساایل ارقبااط    دوهت  و وایسته یه دوهت یا ش رداری ا اقداذ کرده یا این که جرم یا استفاده از قبلیغ یامه مؤسسات

جمع  از قبیل رادیوا قلویزیونا روزنامه و مجله یا نطخ در مجامع یا انتشار آگ   ااپ  یا خطا  صاورت گرفتاه یاشاه یاا      

یل دیوان کیفر کارکنان دوهت یوده و یه سبب شغل و وظیفه مرقکب جارم  قانون قشک 2اشداص مذکور در ماده مرقکب از

ده سات و پرداخت جازای نقاهی از ییسات هازار ریاات قاا دویسات هازار ریاات           از دو قا 2شهه یاشه یه حبس جنای  درجه 

 مقکوم خواهه شه.

 زات آن جرم است.شود حهاقل مجامجازات شروع یه کالهبرداری در مواردی که جنقه مقسوب م  -قبصره 
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کالهبردار محسوب و عالوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخیت جیزای نقیدی    

در صورتی که شخص مرتکب بیر خیالف واقیع عنیوان ییا       شود.می معادل مالی که اخذ کرده است محکوم

شهرداریها ییا   تی یاسمت ماموریت از طرف سازمانها یا مخسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دول

طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسیلح و نهادهیا و مخسسیات میأمور بیه      ه نهادهای انقالبی و ب

جرم با استفاده از تبلیغ عامیه از طرییق وسیایل ارتبیاط جمعیی از قبییل        خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه

صورت گرفته باشید ییا    یا انتشار آگهی چاپی یا خطیرادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و 

مرتکب از کارکنان دولت یا مخسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته بیه دولیت ییا شیهرداریها ییا نهادهیای       

قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و میأمورین بیه خیدمت عمیومی باشید،       انقالبی و یا بطور کلی از

دولتی و پرداخت جزای نقیدی   بش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدماتعالوه بر رد اصل مال به صاح

 شود.معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می

توانید بیا   در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میی  - 0تبصره 

حیبس( و  حداقل مجازات مقرر در ایین میاده )  مرتکب را فقط تا  اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات

 تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.ولی نمی ؛انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد

مجازات شروع به کالهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهید بیود و    - 1تبصره 

 شود.ع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میجرم باشد، شرو در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز

مستخدمان دولتی عالوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بیاالتر ییا همتیراز آنهیا باشیند، بیه       

تر باشند به شش میاه تیا سیه سیال انفصیال      مراتب پایین انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در

 (شوند.وم میموقت از خدمات دولتی محک

 عنصر مادی 
و از این راه )... . هم به آن اشاره کرده استقانون تشدید  0 ادهم که جرم کالهبرداری مال است موضوعِ

 ...( کالهبردار محسوب مال دیگری را ببرد،

متفیاوت اسیت؟ بلیه. در    اسیت  آیا مالی که موضوع کالهبیرداری اسیت بیا میالی کیه در سیرقت و...       

جیرم   ، موضیوع ال منقولمطرح شده اعم از منقول و غیرمنقول است؛ ولی در سرقت فقط مکالهبرداری مال 

 گیرد. قرار می

 0اده گیرد بلکه شیروع بیه کالهبیرداری اسیت. )در می     سند تحصیل مال، موضوع کالهبرداری قرار نمی

در بعضی میوارد تردیید    و از این راه ...( البته)ولی در ادامه گفته شده،  ؛سند تحصیل مال آمدهقانون تشدید، 
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دییده  کی که از دیگری است و به دست بیزه کند با چدیده صادر میکه خود بزه وجود دارد و باید بین چکی

 رسیده تفاوت قائل شویم.

 کند.یا موقتی بودن ضرر فرقی نمی در کالهبرداری دائمی بودن

 است. (متقلبانه توسل و به کاربردن وسایل)رفتار مجرمانه  ،دومین مولفه عنصر مادی

 ...(. چون قانونگذار گفته )هرکس از راه ؛در کالهبرداری وسیله خصوصیت دارد

شود. اگر شخصی ترك فعل کنید و  شود و با ترك فعل محقق نمیفتار مجرمانه فقط با فعل محقق میر

 نیست. هبرداری کال ،مال دیگری را ببرد کالهبرداری نیست. لذا عدم ذکر عیوب مبیع توسط فروشنده

صحبت از فعل است. البته بعضیی   در سرتاسر قانونتوان از قانون استخراج کرد؛ چون این شرط را می

 شود.میفرمایند فریب دادن مطلق است و شامل ترك فعل هم می

 شرایط
بنیابراین وسییله حتمیا بایید      ؛...( هر کس از راه حیلیه و تقلیب  ) تقلبانه بودن وسایل مورد استفادهم .0

. کم فروشی تر بفروشد کالهبرداری نیست؛ لذا اگر کسی جنسی را گرانانه باشد واال کالهبرداری نیستمتقلب

 تواند کالهبرداری باشد. با دست کاری ترازو می

گویید کیه هیم    ی است و عرف به چیزی متقلبانه میمفهوم متقلبانه را قانونگذار مشخص نکرده لذا عرف

-شناسنامه جعلی یا شناسنامه مثالً حداقل ماهیت آن اشکال داشته باشد؛ا ماهیت آن اشکال دارد یهم شکل و 

 است. ای که صاحبش فوت کرده

 کویر لوت؛  سهام عمرانِ؛ مثل وجود خارجی ندارد اصالًالف(  :تقلب دو حالت دارد

لیی  و ؛برنج هاشمی استاین برنج، اند گفته مثالً ؛ ولی آن گونه که توصیف کرده نیست؛وجود دارد ب(

 تایلندی بوده. 
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انید  گیفم را زده هستم و کسی به دروغ بگوید من مسافر مثالً) رف دروغگویی کالهبرداری است؟آیا صِ

انید صیرف دروغگیویی و    نظر است: برخی فرموده دو مورددر این  (بگیرد. از مردم پول بلیط ندارم و پول و

هر کس از راه حیلیه و  قانون تشدید گفته: ) 0ه ماد دروغ نوشتن کالهبرداری نیست؛ زیرا قانونگذار در صدر

 شود. هوم ضیقی دارد که مشمول دروغ نمیلب مفحیله و تق...( و  تقلب مردم

یا اسیم و  : )اند این مورد کالهبرداری است چون خود قانون در ادامه می فرمایددر مقابل برخی فرموده

 استثناء است؛ دهند این مورد( که جواب مییا عنوان مجعول اختیار کند

-ی نیست؛ مثالً اگیر کارشیناس  دیگر کالهبردار قربانی جرم فریب نخورد . اغفال و فریب قربانی. اگر1

 را بدهند، دیگر کالهبرداری نیست؛بیمه متوجه شوند که سرقت عمدی بوده و خسارت  یها

ات با عنوان خریدار ارز به دیگری تحویل دهد؛ مثالً اگر مامورین اطالع ،در اثر و نتیجه فریب . مال را1

 فریب عدم اطالع است.  هالزم ا بخرند، فروشنده کالهبردار نیست.تقلبی، ارز ر

قربیانی   بله باشد؟جرم این قربانی تواند زاماً انسان است یا دستگاه هم میکالهبرداری ال آیا قربانی جرمِ

 مردمهر کس از راه حیله و تقلب ) کند.ا فریب فقط در مورد انسان صدق می؛ زیرزاماً انسان استجرم الاین 

 ...( را به

-خودم چکت را بعداً معدوم میات را بده و ام، بدهیا گم کردهاگر کسی به دیگری بگوید چک شما ر

صاحب چک  به شخص مراجعه کند و بگوید پول چک را بده وپس از دریافت بدهی بعداً دوباره ولی  ؛کنم

 چون صاحب چیک ولی  ؛متقلبانه است در اینجا به او بدهد، وسیله نظر راهم مجبور شود دوباره مبلغ مورد 

 کند؛نک بگیرد کالهبرداری صدق میولی اگر برود و پول را از با ؛کالهبرداری نیستنخورده، فریب 

اگر شخصی با مانور متقلبانیه میال خیودش را از گمیرك      مثالً ته باشد؛تعلق داشبه دیگری مال باید  .1

 ، متعلق به فریب خورده باشد؛الزم نیست مالالبته الهبرداری نیست. ک ،ترخیص کند
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بردن وسایل متقلبانه بر تحصیل مال؛ بنابراین اگر اول بردن مال باشد و بعد توسل  به کار مقدم بودنِ .3

 کالهبرداری تحقق پیدا نکرده است.  ،به وسایل متقلبانه

-ولی مثال ؛اصل این شرط در قانون وجود دارد...(  بردمال دیگری را ب...  کس از راه حیله و تقلب هر)

نس ماشیین کراییه   ژاتامل دارد؛ مثالً اگر کسی از آ در حالی که جای ،وجود دارد که این شرط را ندارد هایی

رف اخذ فیزیکی باشد ایین مثیال   صِ ،کند و بعد سند برای آن جعل کند و ماشین را ببرد. اگر منظور از بردن

در این مثال بردن مالکانیه بعید از توسیل بیه      ،یست؛ اما اگر منظور از بردن، بردن مالکانه باشدکالهبرداری ن

 شود. لبانه است و کالهبرداری محسوب میمانور متق

، توسیل بیه وسیایل    شد؛ بنابراین اگر بعد از اخذ میال بامنظور از بردن، بردن مالکانه می رسدبه نظر می

برداری نیست؛ اما در مثال بیاال بعید از   آن واقعه جدیدی صورت نگیرد، کاله متقلبانه صورت گیرد و بعد از

دیگری صورت گرفت و آن بردن مالکانه مال بود؛ مثال اگر  مال و توسل به وسایل متقلبانه، کار اخذ فیزیکیِ

اول را از  ن را تحویل بگیرد و بعد با قولنامه دیگری، قولنامیه آرا با قولنامه از دیگری بخرد و  یشخصی منزل

درجه اعتبار ساقط کنند و خریدار با قولنامه اول از دادگاه، حکم به الزام به سند رسمی بگیرد و سند بیه نیام   

 کند.، کالهبرداری صدق میخودش بزند و بردن مالکانه را انجام دهد

 فقدان یک یا چند شرط یا رکن
ا اصیال  آیی  ه،هبرداری تحقق پیدا نکیرد جرم، کال یا رکنِ ،مواردی که به خاطر نداشتن یک یا چند شرط

 باشد؟ جرم نیست یا جرم دیگری می
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به بعید   17جرم تحصیل مال از طریق نامشروع است که از سال در این صورت ممکن است گفته شود 

و رجوع به منابع معتبر فقهیی   البته اختالفی که است 0قانون تشدید 1 ماده مرسوم شده است. مبنای این جرم

 . هم نیست 17گر بگوییم مبنای آن رجوع به منابع معتبر است دیگر از سال که ا است

ما این جرم را نداریم؛ زیرا ذیل ماده را باید در  :فرماینداختالفی است و بعضی حقوقدانان میاین بحث 

رسد به نظر میفضای صدر ماده معنی کرد و در همان محدوده است و موافق تفسیر مضیق کیفری است؛ اما 

گفتیه  ن آثانیاً بعید از   )یا( و )یا( برای جدا کردن است؛ قانونگذار گفته؛ زیرا، اوالً این استدالل صحیح نیست

تیوان گفیت ذییل    لذا نمیی  ؛را مطرح کرده استمختلف صدر این ماده سه جرم  ...(؛ ثالثاً به طور کلی)است 

ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ ))مورد را تقویت می کند  منابع شرعی هم اینه را باید در فضای صدر معنی کرد؛ رابعاً ماد

تیوان  . لذا اگر این ماده هم نباشد میی اموال یکدیگر را به باطل)و از طرق نامشروع( نخورید ((1بَیْنَکُمْ بِالْباطِل

 به فقه مراجعه کرد. 

دیده می شود و  آراء دیوان هم استناد به این ماده در چنین مواردی رویه قضایی هم مختلف است و در

و بایید   کنیید  طیرح  توانید شکایت کیفیری ه شود نمیعرفاً هم درست نیست که به چنین زیان دیدگانی گفت

رفع ابهام برویم چه  به دنبال. ضمن این که در مواردی که قانون ابهام دارد اول باید دعوی مدنی مطرح کنید

                                                 

کس یه نقوی از انقا امتیازاق  را کاه یاه اشاداص خااص یاه ج ات داشاتن شارایط مدصاوص قفاویض            هر – 2ماده  - 1
شود در معرض خریه و فروش قرار دهاه  و آن ه یرفا موافقت اصوه  گفته م  گردد نظیر جواز صادرات و وارداتم 

ضوایط  قوزیع نمایه مرقکب ققلب شاود و یاا    کاالهای  که مقرر یوده طبخو یا از آن سوء استفاده نمایه و یا در قوزیع 
مقساوب و   یه طور کل  ماه  یا وج   ققصیل کنه که طریخ ققصیل آن فاقاه مشاروییت قاانون  یاوده اسات مجارم      

ه مقکاوم  یالوه یر رد اصل مات یه مجازات سه ماه قا دو سات حبس و یا جریمه نقهی معادت دو یرایر مات یه دست آماه 
 خواهه خواهه شه.

در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود ج ات قدفیاف و قعلیاخ دادگااه مکلاف یاه ریایات مقاررات         -قبصره 
 خواهه یود. قبصره یك ماده یك این قانون

 29 / آیه(2) اهنساءو  155 / آیه(2)اهبقرة  - 2
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ک دنبال عمل کردن به نفع میتهم  در مقام ش ،بهام کنیمبه نفع متهم باشد چه به ضرر او و اگر نتوانستیم رفع ا

 فسیر مضیق، تفسیر نیست. رویم. در واقع تمی

آورد؟ که جواب داده می  طور کلی بود چرا این سه مثال را به قانونگذار تحصیل مال منظوراگر اشکال: 

 شود این سه مثال، موارد بارز است. 

با این دهد همیشه باید واردی که جرائم علیه اموال رخ میدر مکه این جرم وجود دارد آیا  اگر پذیرفتیم

شود کیه تعیدد دو عنیوان مجرمانیه اتفیاقی و      دد معنوی در جایی به کار برده میتع تعدد معنوی باشد؟جرم 

به عبارت دیگر تعدد معنوی در جایی است که رابطه دوجرم عام و خاص من وجه باشید نیه    .موردی باشد

 شود. ذا در چنین موارد همان عنوان خاص اخذ میل ؛مطلقعام و خاص 

 نتیجه کالهبرداری
میثال اگیر کسیی بیا کیارت جعلیی وارد پادگیان شیود،          است؛ بردن مال دیگرینتیجه در کالهبرداری 

کالهبرداری نیست. بردن مال دیگری دو رو دارد. یک روی آن ورود ضرر به قربانی است و روی دیگیر آن  

بنابراین اگر کسی وسایل متقلبانه به کار ببرد و ضیرر بیه    باشد؛شخص مورد نظر وی می کالهبردار یاانتفاع 

 ولی کالهبردار یا شخص مورد نظر او منتفع نشده، کالهبرداری نیست. ؛شخص بزند

ضرر خیود را   ،عمال خیار هم؛ بنابراین اگر قربانی با إغیرقابل برگشت و دائمی بودن ضرر شرط نیست

 برداری قبال تحقق پیدا کرده است. جبران کند، کاله

رابطه علیت مستقیم باشد؛ بنابراین اگر یک واسطه فاصیل   مال باید بین توسل به وسایل متقلبانه و بردن

و بعد میال را   هو بعد استخدام شد همدرك کارشناسی تقلبی ارائه دادفردی که  شود کالهبرداری نیست؛ مثالً

 نتیجه مستقیم به کار بردن وسایل متقلبانه نیست.  ،الچون بردن م ؛برد، کالهبرداری نیست
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مال ببیرد، آییا کالهبیرداری    اگر کسی دعوای واهی اقامه کند و از دادگاه حکم بگیرد و بعداً از شخص 

مشکل این است که دادگاه فریب خیورده   فرمایند کالهبرداری نیست. در این فرض؟ بعضی میکندصدق می

 ی است. دیگرفرد است و مال باخته 

-خودم بعداً چکت را معدوم میات را بده و ام، بدهیا گم کردهاگر کسی به دیگری بگوید چک شما ر

صاحب چک  به شخص مراجعه کند و بگوید پول چک را بده وپس از دریافت بدهی بعداً دوباره ولی  ؛کنم

 د دارد،وجومشکل  دو اً بگیرد،و دارنده چک با حکمِ دادگاه وجه چک را مجدد دهدبه او ن مبلغ مورد نظر را

 فریب خورده نیست.  ،مال باختهاینکه یکی عدم فریب صاحب چک و دیگر 

بلکیه فرییب دادن و فرییب     ؛علیت مستقیم نیسیت  ،که ظاهر قانون چرا ؛این دو مشکل قابل حل است

 ،ن که علیت همچنین الزم نیست فریب خورده همان مال باخته باشد و آنچه مهم است ای ؛خوردن مهم است

اما در بحیث اسیتخدام    ؛باشد، این واسطه خفیه میآن در این جا کالهبرداری است عالوه بر؛ پس باشد موثر

 . استعلت موثر هر دو ده شانجام ارائه مدرك و کار 

دارد: تصویب شد که مقرر میی  قانون مجازات عمومی 118ماده واحده قانون تفسیر ماده  0101در سال 

قانون مجازات اعم از این است که  118سل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده مقصود از تو)

اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبیت ییا سیایر ادارات دولتیی ییا       حیله و تقلب را در خارج

عیم از ایین اسیت کیه بیر      باشد( ا اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکردهمحاکم و نیز مقصود از جمله )

 (رسیده است.آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمیفرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می

گیوییم در رونید قانونگیذاری    شود که میی نسخ شده و این تفسیر هم نسخ می 118 فرمایند مبعضی می

 جازات کالهبرداری تغییر صورت گرفته است.درباره کالهبرداری تغییری در مفاد صورت نگرفته و تنها در م

 عنصر معنوی کالهبرداری
 . است نیت خاص سوء عنصر معنوی کالهبرداری متشکل از سوءنیت عام و
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همچنین علم به متقلبانه بودن وسایل و علیم بیه    وعمد در توسل به وسایل متقلبانه و ...  ،سوءنیت عام

 بردن مال دیگری است.قصد  ،نیت خاص سوء .استتعلق مال به دیگری 

 کالهبرداری مجازات
 تبعی.  1تکمیلی؛ 1اصلی؛  0 مجازات:

)مادامی که ذکر نشیود اعمیال نمیی     باید در حکم آورده شود تا اعمال شود .0مجازات دو حالت دارد: 

 م دارد؛ان یالف( باید در کنار مجازات دیگر آورده شود که تکمیل :شود( که این قسم خود دو حالت دارد

قابل ذکر است که مجازات اصلی نیام   نیازی نیست که در کنار مجازات دیگر آورده شود و مستقالً (ب

 ؛دارد

مثل محرومیت فاسق از شهادت یا محرومیت قائل  ر حکم ذکر شود که تبعی نام دارد؛نیازی نیست د 1

 .از ارث مقتول

 سه شرط ذکر شده است.  0ق م ا09ماده  در یبرای  مجازات تکمیل

از  های قصاصی و تعزییری غییر  در مجازات .ازات تبعی ممکن است در قوانین دیگر هم آمده باشدمج

 باشد.، محکومیّت میمجازات تبعی وجود ندارد. مالك در این مجازات ،حبس

رسیاند  تواند به نوعی مجازات تبعی باشد؛ اما قسمت اخیر ماده این مورد را میهم می 1ق م ا 718ماده 

 زات دیگر تبدیل شده است.ات اصلی بوده و به مجاکه این مجاز

                                                 

کارده   مقکاوم  قعزیر یا مجازات یازدارناهه یه  جرم یمهیارقکاب  قوانه کس  را که یه یلت: دادگاه م ق م ا 19ماده  - 1
از اقامت در نقطاه یاا نقااط معاین      است یه ینوان قتمیم حکم قعزیری یا یازدارنهه مهق  از حقوق اجتمای  مقروم و نیز

 ممنوع یا یه اقامت در مقل معین مجبور نمایه.
صاهور حکام و    ات جرم و مجرم و دفعات ارقکاب جرم در موقعقوانه یا مالحظه خصوصی: قاض  دادگاه م 725ماده  - 2

قبیل قطع موقت خهمات یموم   در صورت هزوم از مقررات مریوط یه قدفیفا قعلیخ و مجازاق ای قکمیل  وقبهیل  از
 حسب مورد استفاده نمایه.
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 انواع کالهبرداری
 مشدد.  .1 ؛ساده .0 است که عبارتند از: قانونگذار کالهبرداری را به دو قسمت تقسیم کرده

 این که قانونگذار بگوید مشدد است.مگر  ؛اصل این است که کالهبرداری ساده است

 احصاء شده است: ر توسط قانونگذا کالهبرداری مشددسه مورد 

 استفاده از وسایل ارتباط جمعی؛  .0

 اتخاذ عنوان مجعول دولتی؛  .1

 مرتکب، کارمند دولت باشد.  .1

 شخصیت مرتکب مورد نظر قانونگذار بوده است.  ،سومدر قسم اول وسیله و  قسمدو در 

کارمنیدی خیود    مطلق است و اعیم از آن اسیت کیه از وجهیه    بودن کارمند دولت لفظ قانون در مورد 

از وجهه کارمندی خود استفاده نکیرده  در کالهبرداری گویند اگر شخص ستفاده کرده باشد یا نه. بعضی میا

 خواهد.اب داده شده دولت کارمند صالح میباشد که جولذا اشتباه می شدید است و باشد مجازاتش بسیار

 مجازات کالهبرداری ساده
( سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است حبس از یک تا هفت)مجازات اصلی آن 

 باشد. و ضمان مالی آن هم محفوظ می

عمیدی و   ،چون شرط مجازات تکمیلی این است کیه جیرم   تواند داشته باشد؛میمجازات تکمیلی هم 

گیر  ااسیت.   آن بیه إعمیال   قاضی مخیر است وهر دو شرط را دار دارای حبس باشد که کالهبرداری تعزیریِ

 واال ندارد.  داردمجازات تبعی هم  مرتکب کالهبرداری ساده داده شودبیش از سه سا ل حبس به 

 مجازات کالهبردای مشدد
عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصیال ابید از   ) مجازات اصلی کالهبردای مشدد

 (شوداست محکوم میدولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده خدمات 
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 همینطور.تواند داشته باشد و مجازات تبعی هم مجازات تکمیلی هم می

 شروع به کالهبرداری هم حداقل مجازات را دارد. 

 تعدد و تكرار در کالهبرداری
)مثال کارمنیید بییودن در عوامییل خییاص. 1 ؛عوامییل عییام .0قسییم اسییت:  عوامییل مشییدده مجییازات دو

 کالهبرداری(.

 . تکرار.1 ؛تعدد .0 عبارتند از: دده مجازاتمش عوامل عام

که شخص چند جرم انجام داده باشد و وجه ممیزه آن دو از هم اجرای مجازات  تعدد و تکرار آن است

 در تکرار است.

و  )اعم از این که مجازات اعمال شده باشد یا نیه( میرز تعیدد    محکومیت قطعی کیفری ،قبل از انقالب

این مرز عوض شده و اگر حکم قطعی اجیرا   0م ا ق 18 به استناد م اندای گفتهب عدهتکرار بود. بعد از انقال

 ، تعدد می باشد.ولی قبل از اجرای حکم ؛تکرار است ،شده باشد و مجدداً مرتکب جرم شود

ق  18 ز بین تعدد و تکرار است و به تبصره مند کماکان محکومیت قطعی کیفری مرگویبعضی دیگر می

 می کنند. استناد  1ام 

بعید از   گذارِقانوناوالً، اجرای حکم است؛ زیرا  ،رسد مالك، به نظر مینظر در مقام داوری میان این دو

 ؛اجرای حدود است ،که در آن جا هم مالك ،تحت تاثیر قواعد حدود بوده ،در قواعد تکرار ،انقالب

                                                 

از اجارای حکام    ا انان ه یعهموجب حکم دادگاه یه مجازات قعزیری و یا یازدارنهه مقکوم شوده : هر کس ی25ماده  - 1
 یا یازدارنهه را قشهیه نمایه. قوانه در صورت هزوم مجازت قعزیریمرقکب جرم قایل قعزیر گردد دادگاه م  مجهدا 

مراقاب را یاه    دادساتان  امعلاوم شاود   مقکومیت ای سایخ مجرم معلاوم نباشاه و یعاها     اگاه حین صهور حکم قبصره: هر - 2
قواناه طباخ   را مقارز دانسات ما     کنه در اینصورت اگر دادگاه مقکومیت ای ساایخ ایالم م دادگاه صادر کننهه حکم 

 مقررات این ماده اقهام نمایه.
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زات بیر او  با کسیی کیه مجیا    ،شیدهثانیاً از نظر عقلی و منطقی هم باید بین کسی که طعم مجازات را چ

 اجرا نشده فرق بگذاریم؛

ییا بایید بگیوییم منظیور از      ؛محکومیت اسیت  ،باید بگوییم منظور از اجراق م ا  18ماده  در متنیا ثالثاً 

شود در مقام تعارض بین ماده و تبصیره بهتیر   حکومیت اجرا شده است، که گفته میمحکومیت در تبصره، م

، محکومییت  ییم منظور از اجراتبصره دخل و تصرف کنیم و همچنین اگر بگو دانیم و دراست ماده را تمام ب

، محکومییت اجیرا   توان گفت منظور از محکومیت؛ و حال آن که به راحتی میونه بسیار زیادی دارداست مع

 .0استقطعی  محکومیت در تبصره این ماده، محکومیتمنظور از  شده است.

 .1اعتباری .1؛ 1مادی .0که عبارتند از:  شودتقسیم میتعدد به دو قسم 

 ؛در این است که در تعدد مادی شخص واقعاً چند جرم انجیام داده اسیت  اعتباری  و مادی تعدد تفاوت

 تعدد اعتباری شخص یک کار انجام داده و با آن کار چند قانون را نقض کرده است.  ولی در

 تعدد مادی سه نوع است: 

 ؛(17ماده  ،اختیاری )تشدید . جرائم مشابه0

 (؛قاعده جمع مجازات).جرائم مختلف 1

 (.سرقت حدیمثل  ؛)مجازات عنوان جرم شامل . مجموع جرائم ارتکابی عنوان واحد دارد1

                                                 

 : در قکرار جرم سرقت در صورق  که سارق سه فقره مقکومیت قطعا  یاه اق اام سارقت داشاته     ق م ا 666ماده  قبصره - 1
 ازات استفاده نمایه.قوانه از ج ات مدففه در قعیین مجیاشه دادگاه نم 

مجازات جهاگاناه قعیاین    گاه جرائم ارقکای  مدتلف یاشه یایه یرای هر یك از جرائم مورد قعهد جرم هر : در27ماده  - 2

قوانه از یلل مشهده کیفر یاشه جرم م  قعهد این قسمت گردد و درشود و اگر مدتلف نباشه فقط یك مجازات قعیین م 

-ه مجاازات مقارر در قاانون مقکاوم ما      خاص  داشت یاشه مرقکب ی ی  در قانون ینوان جرمو اگر مجموع جرائم ارقکا

 گردد.

 قبصره: حکم قعهد جرم در حهود و قصاص و دیات همان است که در ایواب مریوطه ذکر شهه است.

کاه   شاود اده ما  د گاه فعل واحه دارای یناوین متعهده جارم یاشاه مجاازات جرما      : در جرائم قایل قعزیر هر26ماده  - 1
 است. مجازات آن اشه
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مجازات قانونی نباید بیش از حداکثر  اختیاری و ثانیاً ،اوالً ،در تعدد این است کهمجازات اشکال تشدید 

 باشد. 

شود؛ مثل استفاده از سیند مجعیول و   مجازات اشد اعمال می ،تعدد اعتباریهنگام در جرائم قابل تعزیر 

در تکیرار  زاتش اشد است و گاهی کالهبرداری. کالهبرداری که در بعضی مواقع استفاده از سند مجعول مجا

  اختیاری است. مجازات هم تشدید

سند مجعول کرده و هم مال کرده و هم استفاده از جعل کالهبرداری شخص ممکن است هم سند  برای

قاعده تعیدد اعتبیاری حیاکم اسیت و      ،را برده که گفته شده نسبت به کالهبرداری و استفاده از سند مجعول

 نسبت به یکی از این دو با جعل سند، قواعد تعدد مادی جرائم مختلف حاکم است. 

عنیوان   نجام داده و دوی جایی است که شخص یک کار اتعدد اعتبار :فرماینددر بحث علمی بعضی می

توان ر هم تطبیق ندارند و میکامال ب ،و حال آن که در کالهبرداری و استفاده از سند مجعول ؛پیدا کرده است

 گفت استفاده از سند مجعول با شروع به کالهبرداری بر هم تطبیق دارند. 

تر م این اشکال را پررنگه 0مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری قانون تشدید 0م  1 تبصره

ولیی در   ؛با این بیان که چطور در شروع به کالهبرداری و استفاده از سند مجعول دو مجازات است ؛می کند

 زسند مجعول یک مجازات باشد. ه اکالهبرداری و استفاد

 خيانت در امانت
 .کنندنتها و عهد خود را رعایت مىو آنها که اما ((2وَ الَّذينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ))

 حداقل کراهت دارد.  ،در امانت ای امانت در فقه اهمیت دارد که تقاصِبه اندازه

                                                 

مجازات شروع یه کالهبرداری حسب مورد حهاقل مجازات مقرر در همان مورد خواهه یاود و در صاورق     - 2قبصره  - 1
 شود.جرم یاشها شروع کننهه یه مجازات آن جرم نیز مقکوم م که نفس یمل انجام شهه نیز

 12 آیه /(71اهمعارج )و  5 / آیه(21اهمؤمنون ) - 2
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 گذاریسیر قانون
بیه   11 سیال  قانون تعزیرات 009 مبود. بعد  0111 0ق م عمومی 110 مابتدا از حیث سیر قانونگذاری 

)جا داشت جریمه نقیدی  قدی را از مجازات حذف کرد که جزای نعنوان عنصر قانونی این جرم مطرح شد 

 .وجود دارد 0173سال  ق م ا 171 ادهم حال حاضر رو د (.حفظ شود

 در این ماده هم وجود.  بودجریمه نقدی حذف که  قانون تعزیرات 009ماده مشکل 

 جرم خیانت در امانت دهنده لیعناصر تشك
ر ن در مال مورد امانت به یکیی از صیو  فعل مثبت امیدانان در تعریف خیانت در امانت بعضی از حقوق

 اند.جهتی که مورد نظر صاحب مال نباشد را مطرح کردهقانونی در 

ال آن که با فعیل منفیی   وح ؛، گویا خیانت در امانت با فعل منفی وجود ندارداندفعل مثبت گفته اشکال:

 مثال آب ندادن به باغ و خشک کردن آن. ؛یابدهم تحقق می

 قانونی عنصر
چیک   هایی از قبیل سفته وگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هردارد: )که مقرر می ق م ا 171ماده 

 اجرت بیه کسیی  اجرت یا بیوکالت یا هر کار باآن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای  و قبض و نظایر

آن اشیاء  یا به مصرف معینی برسد و شخصی که براین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود داده شده و بنا

مفقود نماید بیه حیبس از    نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا

 (شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

                                                 

های یانك یا نوشاتجاق  از قبیال قمساك و قابض و     هر گاه اموات و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا یلیط - 221ماده  - 1
رهن و یا آن که یرای وکاهت یا هر کار یاا اجارت یاا یا  اجارت یاه کسا  داده شاهه و         غیره یه ینوان اجاره یا امانت یا
شدص  که آن اشیاء نزد او یوده آن ا را یار ضارر   سترد شود یا یه مصرف معین  یرسه وینایراین یوده که اشیاء مذکوره م

مقکاوم  ماهکین یا متصرفین آن ا قصاحب یا قلف یا مفقود یا استعمات نمایه یه حابس قاأدیب  از شاش مااه قاا ساه ساات       
 خواهه شه و ممکن است یه قأدیه غرامت از پنجاه اه  پانصه قومان نیز مقکوم شود.
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 عنصر مادی

 

 باشد.ر مال نمیرزند یا سِف و لذا مثالًاست موضوع خیانت در امانت مال 

زدن به مالک مالك باشد. بعضی ضرر  که ه در قانون حصری است یا تمثیلی،گفته شد آیا این چهار کارِ

-مثال میکه بعضی  ؛غیر از این وجود ندارد یمورد است و مثال 1فرمایند هر خیانت در امانتی تحت این می

گوید سکه کند و میمانت گذاشته و به امین مراجعه میا چند سکه در نزد دیگری به یزنند به این که شخص

ک ضرر به او بدهد و طال هم ارزان شود و به مال دهم و بعداً به تو نمیولی امین به او بگوید فعال ؛ها را بده

میوارد باشید خیانیت در امانیت     مورد حصری است و اگر غیر از این  1شود این بخورد. در نهایت گفته می

 نیست.

تصیاحب کیردن نییاز بیه ییک فعیل       و به معنی خود را مالک مالی انگاشتن است  ب کردن ذهنیتصاح

 و تلیف  ،اسیتعمال ) و سه فعیل دیگیر  جرم باشد.  خارجی دارد چون موارد ذهنی باید بروز پیدا کنند تا مثالً

رییک را  مثال ماشیین رنیگ فاب  ) آن است که مالیت مال کم شود مادی است. تلف کردن اعم از کردن( مفقود

 خود مال تلف شود.  یا (رنگ بزند

ماشین صفر کیلومتر را سوار شود. اگیر مالیک اجیازه     استعمال کردن یعنی مورد استفاده قراردادن؛ مثالً

استعمال را به امین بدهد ولی او خارج از قرارداد استعمال کند یا یک جنس مسیتعمل را بیه او بسیپارد و او    

رد نشیود، خیانیت در   ولی اگیر ضیرر وا   ؛کندشود خیانت در امانت صدق میه ضرر استفاده کند اگر منجر ب

 کند. امانت صدق نمی

 عنصر مادی

 = مال یا سند تحصیل مال موضوع

 مفقود ،تلف ،تصاحب ،استعمال=  رفتار مجرمانه

 شرایط

 ورود ضرر=  نتیجه
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 شرایط
 سپردن؛  .0

 رف معین رسانیدن آن شرط شده باشد؛ استرداد مال سپرده شده یا به مص .1

 مال باید به دیگری متعلق باشد. 1

کنید بیا   رخی اشخاص را امین محسوب میذار بگسپردن مال به امین یا قراردادی است یا قانونی. قانون

 ...  ؛ مثل ولی، وصی واین که مال به او سپرده نشده است

دانان این است که ولی نظر غالب حقوق ؛کنندردن قانونی را هم امانت محسوب میبرخی حقوقدانان سپ

مورد نظیر اسیت و   داده شده باشد؛ پس فقط سپردن قراردادی  هم به امین مال و قراردادی باشدباید سپردن 

امانیت   خیانیت در  توانید مشیمول  میی  قراردادی سپردنِکند که فقط الشک تفسیر به نفع متهم ایجاب میعند

 . باشد

 دهد خیانت در امانت نیست.یزنی که طالق گرفته و شوهر جهیزیه را نم

سیپرده نشیده   چیون   ؛مال امانت را تصاحب کنند، خیانت در امانت نیست ،اگر امین بمیرد و ورثه امین

باشد؛ امیا اگیر مالیک بمییرد و      خیانت در امانتمشمول تواند میالبته اگر سپردن جدیدی انجام شود  ؛است

چند که سپردن جدییدی وجیود نیدارد؛ چیون      خیانت در امانت تحقق پیدا کرده است هر ،امین خیانت کند

-اردادی تبدیل به امانت قانونی میرقامانت  ،اند در این فرضبعضی فرموده باشد.پردن قبلی جای خود میس

 شود.

مجازات مرتکبین ارتشاء اخیتالس و   نون تشدیدقا 1ماده  از ،گفته شود خیانت در امانت نیستاگر هم 

 .توان  استفاده کردمی 0کالهبرداری

                                                 

هرکس یه نقوی از انقا امتیاازاق  را کاه یاه اشاداص خااص یاه ج ات داشاتن شارایط مدصاوص قفاویض             - 2ماده  - 1
شود در معرض خریه و فروش قرار دهاه  و آن ه یرفا موافقت اصوه  گفته م  گردد نظیر جواز صادرات و وارداتم 

ضوایط  قوزیع نمایه مرقکب ققلب شاود و یاا    ده طبخو یا از آن سوء استفاده نمایه و یا در قوزیع کاالهای  که مقرر یو
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یعنی مال باید توسط متصرفی که تصرف او مشروع است به امیین   ؛سپردن باید به صورت قانونی باشد

خیانت کند، خیانت در امانت ده باشد؛ بنابراین اگر دزدی مال مسروقه را به امین بسپارد و امین هم سپرده ش

 نیست؛

امانیت   بنابراین خیانیت در  رف معین رسانیدن آن شرط شده باشد؛استرداد مال سپرده شده یا به مص .1

بیه رد مثیل ییا قیمیت آن      زیرا ماهیت قرض تملیک عین در مقابل تعهید  دهد؛در قرض و مانند آن رخ نمی

است. نسبت به عین که تعهد به استرداد نشده و مثل یا قیمت هم سپرده نشده است. اگر وام در قالب قرض 

 گری برساند خیانت در امانت نیست؛باشد و به مصرف دی

تصیرف   در؛ ولیی  مال باید به دیگری متعلق باشد؛ بنابراین اگر مال متعلیق بیه خیود شیخص باشید     . 1

مرتهن عین مرهونه را نزد راهن به امانت بگذارد ییا   اگر مثالً یگری است، خیانت در امانت نیست؛دمشروع 

فرماینید  کند؛ اما بعضی میدر امانت صدق نمیخیانت  ،مستاجر عین مستاجره را نزد موجر به امانت بگذارد

 شرط وجود ندارد. یناگوییم می ه لفظ متصرف را دارداین مادو اینکه  171ماده  زبا استفاده ا

ولیی   ؛کنید واردی وجود دارد کیه مالیک ضیرر نمیی    گویند، متصرف برای این است که مدر جواب می

ده روز بیه او   ،و بیه او سیپرده   کیرده  مثل این که شخصی ماشینی را که دیگری اجاره ؛کندمتصرف ضرر می

رف بیرای پوشیش دادن ایین    کند و قید متصمتصرف ضرر می؛ ولی کندد، در این فرض مالک ضرر نمینده

 گونه موارد است. 

                                                                                                                                                         

مقساوب و   یه طور کل  ماه  یا وج   ققصیل کنه که طریخ ققصیل آن فاقاه مشاروییت قاانون  یاوده اسات مجارم      
یالوه یر رد اصل مات یه مجازات سه ماه قا دو سات حبس و یا جریمه نقهی معادت دو یرایر مات یه دست آماهه مقکاوم   

 شه. خواهه خواهه
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 نتیجه 
نجر به ضرر نشیود ایین جیرم    است. اگر استعمال م ، به عنوان نتیجه خیانت در امانت مطرحورود ضرر

و  ؛ و آن را نیزد بیایع بیه امانیت بگیذارد     ای بخرد و پول آن را هیم بدهید  شخصی میوه مثالً ؛کندصدق نمی

 شود و این کار را بکند خیانت در امانت نیست. خراب می ببیند اگر آن را نفروشد فروشنده

 عنصر معنوی
  :خیانت در امانت عنصر معنوی

 نیت عام:  سوءالف( 

 کند.ا اگر سهوی باشد این جرم صدق نمیدر رفتار مجرمانه. لذعمد عمد.  .0

 ان مادی. ارک همچنین علم به سایرشده و  و به او سپرده به این که این مال استعلم علم.  .1

نداشیته  هدف خائن باید ضرر زدن به مالک یا متصرف باشد و اگر این قصید را  ب( سوء نیت خاص. 

و امین ببیند حییوان دارد   مثالً اگر حیوانی نزد کسی به امانت سپرده شده باشد باشد خیانت در امانت نیست؛

در ایین   شید داشیته و تلیف نمیی    حیوان جنون گاویآن را ذبح کند و بعد مالک بگوید این  شود وتلف می

 فرض خیانت در امانت نیست. 

اگیر   .یقیناً ضمان مالی وجیود نیدارد   ،احسانی باشد و قصد هم احسان باشد ،در قاعده احسان اگر فعل

رحالتی که قصد احسیان  شود. دقاعده احسان جاری نمی ،حسانی باشدچند فعل هم ا قصد احسان نباشد هر

 قطعاً مسئولیت کیفری وجود ندارد.؛ ولی اشد بحث وجود داردفعل احسانی نب؛ ولی باشد

 اختالس
 خیانت در امانت مامور دولت در اموال دولتی.  اختالس: تعریف
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یافیت، در  نت در امانت با چهیار فعیل تحقیق میی    این تعریف، ابتدایی است و نیاز به توضیح دارد. خیا

. اگر خیانت در امانت مامور دولت با تصاحب باشید  یابدس با همه این چهار فعل تحقق نمیحالی که اختال

 ؛مجازات اخیتالس دارد ور دولت اگر عمدی  باشد مام تلف کردنِگوید قانون میاختالس تحقق یافته است. 

یعنی قطعاً اختالس نیست. اگر تلف کردن غیرعمدی و همراه با افراط و تفریط بود تصرف غیرقانونی است. 

 توسط مامور دولت، تصرف غیرقانونی نام دارد.  اموال دولتی اما استعمال

تصیرف غیرقیانونی اسیت. اگیر مفقیود       با اهمال وتفریط هم باشد اگر غیرعمدی و همراه ،مفقود کردن

توان گفت به نوعی همان تصرف غیرقانونی است. اسیتعمال  ؛ ولی میکردن عمدی باشد، قانون ساکت است

 هم تصرف غیرقانونی است. 

سازمانها یا شوراها  یک از کارمندان و کارکنان ادارات و هردارد: )ا در این رابطه مقرر میق م  398ماده 

 بنیادهیا و  ییا وابسیته بیه دولیت و ییا نهادهیای انقالبیی و        و شرکتهای دولتی و موسسات و یا شهرداریها و

ک مستمر دولت اداره شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمفقیه اداره می ولیّ موسساتی که زیر نظر

طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسیلح  ه دارندگان پایه قضائی و ب شوند و یامی

 رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجیات ییا سیهام و    غیر مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و و

اشخاصی که  یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر سایر اسناد و

آنکه قصد تملک آنهیا را   بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون

جبیران خسیارات وارده و    به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غییر قیانونی محسیوب و عیالوه بیر     

منتفع شده باشید عیالوه بیر     که شود و در صورتی( ضربه محکوم می71) تا پرداخت اجرت المثل به شالق

کیه بیه    همچنین است در صیورتی  مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و

را به مصارفی برسیاند کیه در قیانون     علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن

 (بر اعتبار مصرف نموده باشد. رای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائداعتباری ب
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 .0میثالً جابجیایی اعتبیارات در شیهرداری     ؛نیت هم وجود نیدارد  ذیل ماده مواردی است که حتی سوء

 دولتی هم اختالس صورت پذیرد؛بنابراین ممکن است در اموال غیر

مامور دولت که به شکل تصاحب باشد در اموال دولتیی ییا   بنابراین تعریف اختالس: خیانت در امانت 

 حسب وظیفه به شخص سپرده شده باشد.  غیردولتی که بر

پول داخل گاو صندوق را تصاحب کند،  بانک مثالً اگر مسئول شعبه ؛حسب وظیفه باشد سپردن باید بر

 چند متعلق به مردم باشد.  اختالس است هر

یکیی ایین کیه ضیرر      :توان صحبت کردذا به دو گونه میل ؛کت استقانون سااختالس در مورد نتیجه 

چون قانونگذار نتیجه را نگفته است و یا این که بگوییم این نتیجه مفروض است و مانند بقییه   ؛شرط نیست

 علیه اموال این نتیجه وجود دارد.جرائم 

                                                 
هاا و مؤسساات و شارکت ای دوهتا  و یاا      هر یك از کارمنهان ادارات و سازمان ا و یا شوراها و یاا شا رداری   - 5ماده  - 1

شونه و دارناهگان  و دیوان مقاسبات و مؤسساق  که یه کمك مستمر دوهت اداره م  وایسته یه دوهت و یا ن ادهای انقالی 

و مامورین یه خاهمات یماوم  ایام از رسام  یاا غیار        نه و هم نین نیروهای مسل پایه قضای  و یه طور کل  قوای سه گا

از سازمان ا و مؤسسات  ها یا س ام یا اسناد و اوراق ی ادار و یا سایر اموات متعلخ یه هر یكرسم  وجوه یا مطاهبات یا حواهه

خود یا دیگاری یرداشات و قصااحب نمایاه      نفعه فوق اهذکر و یا اشداص را که یر حسب وظیفه یه آن ا سپرده شهه است ی

که میزان اختالص قا پنجاه هزار ریاات یاشاه مرقکاب یاه      مقسوب و یه قرقیب زیر مجازات خواهه شه. در صورق مدتلس

سه سات انفصات موقت و هر گاه ییش از این مبلغ یاشاه یاه دو قاا ده ساات حابس و       شش ماه قا سه سات حبس و شش ماه قا

معاادت دو یرایار آن   مورد اخاتالس یاه جازای نقاهی      خهمات دوهت  و در هر مورد یالوه یر رد وجه یا مات انفصات دایم از

 شود.مقکوم م 
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 وظيفه سخت قاضی در مواجهه با مواد مختلف
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 تحليل و بررسی سرقت به طور كلی
تعرییف   1ق م ا 097فرماینید م  ؟ بعضیی میی  ونی درباره سرقت به طور کلی وجود داردآیا یک ماده قان

چیون کتیاب، کتیاب     ؛تعریف سرقت حدی اسیت  097فرمایند م می دیگر است. بعضیبه طور کلی سرقت 

، اگر بگوییم تعریف سیرقت حیدی اسیت    :کدام از این دو احتمال با ایرادهایی مواجه است حدود است. هر

اگر بگوییم تعریف سرقت بیه طیور کلیی     .ص استتعریف سرقت حدی نیست و ناقماده شود این گفته می

 .ها آشکار استها نیست و بعضی سرقتشود جامع نیست؛ چون پنهانی بودن در همه سرقت، گفته میاست

ان او را نبینند کند که یا دیگرپنهان کاری یعنی سارق کاری می) پنهانی یعنی مخفی کاری دهند:که جواب می

 . د آن را دفع کنند(بیند نتواننیا اگر او را می

ماند این است که این مقدار پنهان کاری برای سرقت حدی کافی نیست و نییاز بیه   مشکلی که باقی می

به عبارت دیگر اگر پنهانی این طیور معنیی شیود     نیامده است؛ 098جود دارد که در م پنهان کاری بیشتری و

 098ای نیست کیه بگیوییم م   ت؛ پس چارهدر جایی گفته نشده اس سرقت حدی پنهانی بودنِ( مخفی کاری)

 تعریف سرقت حدی است. 
                                                 

ناماه فقاه و   آیادیا احمها نقهی یر سیاست ققنین  قاانون مجاازات اساالم  در زمیناه سارقت قعزیاریا فصال       حاج  ده - 1

 1155ا زمستان 11حقوقا سات سوّما شماره 
 .طور پن ان ه : سرقت یبارت است از ریودن مات دیگری ی197 ماده - 2
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پس باید از دو عنصیر میادی    ؛است از سرقت تعزیری درجه پنهانی بودن در سرقت حدی بسیار بیشتر

 بحث شود. 

 عنصر مادی سرقت
کیه اسیتثنایی    0دهسرقت مال است. البته در بعضی مواقع از شی هم صحبت شی موضوع  :الف( موضوع

 های خاص از آثار فرهنگی است. ه خاطر حمایتباست و 

 های مال موضوع سرقت: ژگیوی

 چیون رفتیار مجرمانیهِ   قت منفعت، منفعت باید ملموس باشید؛  در سر مثالً؛ . مال باید قابل لمس باشد0

غیر ملمیوس ممکین نیسیت. اگیر رفتیار مجرمانیه سیرقت         سرقت نیاز به وضع ید دارد و وضع ید بر منافعِ

د منافع غیرملموس هم قابل تصاحب بود؛ ولی چون رفتار مجرمانه آن ربیودن اسیت منیافع غییر     تصاحب بو

 است.  1ق م ا 113ملموس قابل ربودن نیست و مشمول ماده 

 . باشدمال باید منقول . 1

مال است تا قابل ربودن باشد؟ بحث زیادی در این مورد بود و حتیی   ،آیا امتیاز برق، گاز و آب و تلفن

به کار برد و تا به نام استفاده غیر مجاز قانونگذار یک عنوان جدیدی  0173هم اظهارنظر کرد. در سال  دیوان

 حدی به مباحثی که در این مورد بود خاتمه داد. 

                                                 

نمایشاگاه اا   هاا و ماوزه از قاارید  را   - هوازم و هم نین مصاه  و قطعاات آهاار فرهنگا     : هر کس اشیاء و559ماده  - 1
 اودنیا یا یلم یاه مساروقه یا    اماکن قارید  و مذهب  و سایر اماکن که ققت حفاظت یا نظارت دوهت است سرقت کنه

سرقت نگردد یالوه یر استرداد آن یه حبس از  در صورق  که مشموت مجازات حه اشیای مذکور را یدرد یا پن ان دارد
 شود.یك قا پنج سات مقکوم م 

یاك ساات    یمل او مشموت ینوان سارقت نباشاه یاه حابس از شاش مااه قاا        کس مات دیگری را یریایه و : هر665ماده  - 2
آن نیاز مقکاوم خواهاه     ای یه مجن  یلیه وارد شهه یاشه یه مجازاتنتیجه این کار صهمه در مقکوم خواهه شه و اگر

 شه.
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با نیام جدییدی    ماهیتاً سرقت است و شود؛ پس گفته میدر فصل مربوط به سرقت آمده 0ق م ا 111م 

 مطرح شده است. که قانونگذار بر آن گذاشته است

ا  ق م 111اگر کسی کارت تلفن یا کپسول گاز یا تانگ آب را بدزدد، سرقت محسوب می شود؛ پس م 

 باید حق انشعاب پرداخت کرد.  ،مربوط به مواردی است که برای استفاده

ه ن کار را بکنید مشیمول میاد   اگر کسی از منزل همسایه برق بگیرد، چه با اجازه او و چه بدون اجازه ای

 111 است و همسایه معیاون در م ا  ق م 111شود، حال اگر با اجازه همسایه باشد او مباشر م میا  ق م 111

شود و هم مرتکیب سیرقت شیده    میا  ق م 111، هم مشمول م است و اگر بدون اجازه همسایه باشدا  ق م

قط خود این شخص مشمول م د فاست و تعدد اعتباری تحقق پیدا کرده است. و اگر برق را از تیر برق بگیر

 ا است. ق م 111

 رفتار مجرمانه
 . است ربودن رفتار مجرمانه جرم سرقت

 . جنبه معنوی.1. جنبه مادی؛ 0ربودن دو جنبه دارد: 

 از دو فعل وضع ید به اضافه جابجایی متشکل است.  ربودنجنبه مادی و فیزیکی 

 به مادی سرقت نکات زیر وجود دارد:با توجه به جن

د هر دو فعل رخ دهید؛ بنیابراین اگیر فقیط     یشود. برای تحقق سرقت بات با ترك فعل محقق نمیسرق

 . وضع ید باشد، شروع به سرقت است

روع به جرم کیرده کیه   وقتی شاین باشد که مالك شروع به جرم و مبحث شروع به جرم اگر ضابطه در 

فتارهایی که شخص قبل از سرقت انجیام داده  در این صورت تمام ر در حال انجام رفتار مجرمانهِ جرم باشد؛

                                                 

استفاده غیرمجااز از   قلفن مبادرت یه کس یهون پرداخت حخ انشعاب و اخذ انشعاب آب و یرق و گاز و : هر661ماده  - 1
 سات حبس مقکوم خواهه شه. سه یالوه یر جبران خسارت وارده یه ققمل قا گاز نمایه آب و یرق و قلفن و



771 

 

میادام   ،آجرهای دور پنجره را کنده تا پنجره را سرقت کند شروع به سرقت نیست؛ مثالً ،ولو به قصد سرقت

 که پنجره را جابجا نکرده شروع به سرقت نیست. 

 . 0تواند بالمباشره باشد یا به تسبیبوضع ید می

 جنبه معنوی ربودن
دن در همین جنبه معنوی است. جنبه معنوی ربودن از دو قسمت متشکل است که یک فرق ربودن با بر

خواهد که مال دیگری داند و میمنه است. سارق میققسمت مربوط به سارق و یک قسمت مربوط به مسرو

ری دیگی  متعلیق بیه   که مالدیگری است ربودن نیست. اگر بداند  متعلق به را ببرد؛ بنابراین اگر نداند که مال

 باز هم ربودن نیست؛ پس سرقت جزء جرائم عمدی است. که برباید، نخواهد لیواست 

، به بردن مالش رضیایت نیدارد  در لحظه سرقت منه است این است که او ای که مربوط به مسروقجنبه

سیروق  ولی رضایت ندارد. نسبت به جنبیه م  ؛اطالع دارداز بردن خبری از بردن ندارد یا  اعم از این که اصالً

منه، رضایت اعم از ظاهری و واقعی است؛ یعنی اگر رضایت به بردن پیدا شد عمل واقع شده دیگر سیرقت  

مثالً اگر باشد و چه این رضایت فقط ظاهری باشد؛  (ظاهری و واقعی)نیست چه این رضایت ماهیتاً درست 

ند پنج هیزار تومیان بیه او داده و    دوهزار تومان به مغازه دار بدهد و مغازه دار فکر ک کسی در مغازه دیگری

 را به او بدهد و طرف هم برود، سرقت نیست.  پنج هزار تومانبقیه 

بنابراین سرقت تحقق یافتیه   در امور باطنی اکراه وجود ندارد؛اجبار به رضایت مثل عدم رضایت است. 

ری باشد که رضایت او در است. رضایتی منشأ اثر است که از بالغ عاقل باشد یا اگر صغیر ممیز است در امو

 کند. یا مجنون وصف کیفری را زائل نمی صغیر گرفتن مال با رضایتِ ،آن امر منشا اثر باشد؛ پس

                                                 

 در حکام آن : ییرون آوردن مات از حارز قوساط دیواناه یاا طفال غیار ممیاز و حیواناات و امثاات          ق م ا 195م  2قبصره  - 1
 است. مباشرت
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 کسیی دار مال را بیه  طرف مقابل فرار کند یا اگر مغازهرد کند و پول به دیگری بدهد که خُشخصی اگر 

ی جنسی را بگیرد و ا خیانت در امانت؟ اگر مشترسرقت است ی ،مال را بگیرد و فرار کنداو بدهد تا ببیند و 

 ؛لفیظ سیپردن نیدارد    0ق م ا 171 نگرداند خیانت در امانت است. مبینم و بعد بربرم و میبگوید به منزل می

 . ولی عرفاً سرقت است ؛پس این موارد هم ممکن است گفته شود خیانت در امانت است

 شرایط
هیم   منظور از تعلیق  .رد و آن هم تعلق مال به دیگری استدر سرقت به طور کلی، یک شرط وجود دا

 تواند مال خودش را بدزدد. ملکیت است؛ بنابراین کسی نمی

اند که اگر بعد از عقد بیع و قبل از تسلیم ثمن دانان این بحث را مطرح کردهبا توجه به این شرط حقوق

وسییله حیق حیبس دیگیری را از بیین ببرنید        و مثمن مشتری مثمن را بدزدد و بایع ثمن را بدزدد و به این

النهایه بیایع   شود و بایع مالک ثمن.، مشتری مالک مثمن میبیع چون به محض وقوعِ ؛سرقت رخ نداده است

 حق دارد مثمنی که مال مشتری است را حبس کند تا ثمن را دریافت کند و بلعکس. 

ایین حیرف در ثمین و میثمن معیین       ان کیه، ن و مثمن معین و کلی فرق قائل شد؛ با این بیباید بین ثم

چون تعیین ثمن کلی به دست مشتری است و تعیین  ؛ولی در ثمن و مثمن کلی درست نیست ؛درست است

، سیرقت  کلیی ثمین ییا میثمن    پس در  و تا تعیین نشده ملک خودشان است؛ مثمن کلی در دست بایع است

پس چون عنصیر معنیوی وجیود     ؛ین کار را داردکرده حق ااینکه بگوییم مشتری فکر میکند؛ مگر صدق می

 و همچنین بایع.  ؛سرقت تحقق پیدا نکرده است ،ندارد

الف( یک رادیو ضبط را نشیان دهید و قیمیت آن را    )نفر وارد یک مغازه لوازم خانگی شوند و  اگر دو

و مغیازه دار   فالن میدل را داریید   MP3ب( هم بگوید دستگاه )بعد بگوید خریدم و  توافق کنند و بپرسد و

                                                 

 آن یاه یناوان اجااره یاا     اك و قبض و نظاایر  های  از قبیل سفته وگاه اموات منقوت یا غیر منقوت یا نوشته : هر672ماده  - 1
 ... یراین یوده است که داده شهه و ینا اجرت یه کس امانت یا رهن یا یرای وکاهت یا هر کار یا اجرت یا ی 
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-آورییم و جینس  سه روز دیگیر پیول را میی    بگوید بله و سر قیمت هم توافق کنند و بخرد و هر دو بگویند

همیان   MP3دستگاه  یکب( هم )و  رادیو ضبطهمان الف( بریم و شب وارد مغازه شوند و )هایمان را می

 شود.مشمول جرم سرقت می ب() مدل را بردارند و فرار کنند، فقط عمل

 نتیجه
 طه تصرف مالک است. خروج مال از حی ،در جرم سرقت نتیجه

. اینکه حیطه تصرف چقیدر  منه خارج شوداز حیطه تصرف مسروقای جابجا شود که به اندازهباید مال 

متری مال را تیا دم در   1111، متفاوت است؛ مثال کسی در ویالی شرایط و اوضاع و احوالبه  است با توجه

تصرف با کمتیرین جابجیایی    حیطه تصرف خارج نشده است و در مواردی خروج از حیطه هم که بیاورد از

 گیرد. صورت می

اگیر سیارق لبیاس صیاحب      در آن بسیار مشکل است؛ مثالً حیطه تصرف بحث د کهمواردی وجود دار

ه قاعده ید، توان گفت با توجه بخود بگذارد که در چنین مواردی میخانه را بپوشد یا انگشتر او را به دست 

 به دست کردن، خروج از حیطه تصرف واقع شده است. و به محض پوشیدن 

: سارق بداند و 3)آمده مربوط به سرقت به طور کلی است؛ مثل ق م ا  098بعضی از شرایط که در ماده 

: مال مسروق در حرز 03)و بعضی شرایط مربوط به سرقت حدی است؛ مثل  (ملتفت باشد که مال غیر است

 (ناسب نگهداری شده باشدمت

 عنصر معنوی
 )تعلق مال به دیگری( است.  )در جابجایی و وضع ید( و علم عمد :متشکل از سوء نیت عام

 تصرف متصرف است.  قصد خروج مال از حیطهِ سوء نیت خاص،
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اگر بپذیریم که تقاص جرم نیست و رافع وصف مجرمانه اسیت، در ایین صیورت در     ،در بحث تقاص

ولی بعضی معتقدند تقاص نه با سوء نیت عام کار دارد نیه   بگوییم سوء نیت خاص وجود ندارد؛ دتقاص بای

 با سوء نیت خاص و فقط یک انگیزه شرافتمندانه است. 

 توان به قصد تقاص مال دیگری را تخریب کرد؟ آیا می

 جعل
گیون کیردن و ...   قلب کردن، وضع کردن، سیاختن، دگر غت به معنای خلق کردن، آفریدن، منجعل در ل

مجموعه جرائم علیه امنیت و  شود؛ ولی زیراکثر موارد منجر به بردن مال می آمده است. گرچه جرم جعل در

 بیشیتر ابعاد غیرمیالی  شده و توجه آسایش عمومی آمده است که نشانگر این است که به ابعاد غیرمالی جعل 

 زند. خدشه می، به اعتبار دانشگاه جعل مدرك مد نظر بوده است؛ مثالً

جعل ربطی به استفاده کردن یا استفاده نکردن از آن ندارد و استفاده از مطابق قانون و رای وحدت رویه 

 استفاده از آن بوده است.  ،گرچه غایت جعل ؛سند مجعول جرم مستقلی است

 جعل تعریف
 است. قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری ،جعل

 ؛ولی جعیل تحقییق نیافتیه    ؛. مواردی وجود دارد که قلب حقیقت استاین تعریف با ایراد مواجه است

-؛ ولی جعل میو مواردی وجود دارد که قلب حقیقت نیست .کند مثال فرم اطالعات شخصی را به دروغ پر

ولی رسید دریافت نکرده و بعداً خط و امضای  ؛بدهی خود را پرداخت کرده ی کهبدهکار مثال شخصِ باشد؛

 پس تعریف جامع و مانع نیست. ؛کندیجعل مبر این که طلب خود را دریافت کرده است  مبنیطلبکار را 

جعل ساختن یا تغییر دادن آگاهانیه نوشیته ییا سیایر چیزهیای       از جعل: تعریف دکتر میرمحمد صادقی

 . است مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر
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بیه دروغ را کیه جعیل نیسیت      )به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل( پرکردن فرم اطالعات شخصی یدق

 کند. خارج می

 تشكیل دهنده جرم جعل عناصر

 عنصر قانونی
: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا سیاختن مهیر ییا امضیای اشیخاص      ق م ا 311ماده 

تقیدیم ییا    دن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ییا یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشی رسمی

دیگیری بیدون    ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهرت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهتاریخ سند نسبتأخیر 

 اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

م است و این میاده هیم فقیط جعیل را     عنصر قانونی یک جر ،پیرامون یک موضوع اصوالً مجموع موادِ

 تعریف کرده است. 

 عنصر مادی
 چیز کلمه 311. در مباشدمی سند یا نوشته یا سایر چیزهایی که در قانون ذکر شده است ِ جعل،موضوع

تواند موضوع جرم جعیل باشید؛   دهد؛ پس هر چیزی نمی( هم توسعه موضوع نمیمانند اینها)وجود ندارد و 

ی کمال الملک اسیت، جعیل   مثل نقاشی کمال الملک بکشد و بگوید این نقاش ،ی یک نقاشیبنابراین اگر کس

 تواند کالهبرداری باشد. نیست و می

 شود. تقلید صدا جعل محسوب نمی

 تواند جعل باشد. کاغذ باشد؛ بنابراین هولوگرام میالزم نیست نوشته حتما روی 

 توان گفت رفتار مجرمانه در جعیلِ ؛ پس میل وجود داردنوع جع با توجه به این که دو :رفتار مجرمانه

توان گفت در هر ، رفتار مجرمانه است. البته میتحریف ،جعل مفادی ساختن یا تغییر دادن است و در ،مادی

 ساختن رفتار مجرمانه است. نوع، دو 
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 : فرق جعل مادی و مفادی این است که

کنیم و یا اصیال در خیارج   و ما آن را دستکاری می وجود دارددر جعل مادی یک حقیقتی در خارج  .0

ای وجیود  اصل سند هیچ خدشه در ،ادیجعل مفوجود ندارد و شخص آن را ایجاد می کند؛ ولی در چیزی 

عبارت دیگر حقیقیت در ذهین عیوض     اما مطالبی که به دیگران نسبت داده شده است غلط است؛ به ؛ندارد

 ست.(؛آمده ا 0ق م ا 311م  ادی درجعل مف)شود. شود و روی برگه آورده میمی

ر شخص اسم یکیی از وراث  شود به خالف جعل مادی؛ مثال اگ. جعل مفادی با ترك فعل حاصل می1

 مثل ساختن؛  ؛جعل مادی حتما با فعل است را ننویسد. گفته شد که

و مراجیع  جعل مفادی مرتکیب بایید کارمنید دولیت     در ق است؛ اما . جعل مادی از هرکس قابل تحق1

 البته در حیطه وظیفه.  ی و مامورین به خدمات عمومی باشدقضای

 فرمایند غیر از این اشخاص هم ممکن است مرتکب جعل مفادی بشوند. بعضی می

اگر کسی کل یک سند را بخراشد یا سیاه کند یا بسوزاند چه؟ اگر بخشی از سند را بسوزاند جعل است 

 ؛بلکه جیرم تخرییب سیند اسیت     ،ولی اگر کل سند را بسوزاند جعل نیست )و امثال اینها(؛ چون قانون گفته

 محو کل سند هم جعل نیست. لذا . 1جعل باید چیزی وجود داشته باشد تا در دادگاه ارائه شوددر چون 

                                                 

هاا و  ققریار نوشاته   خهمات یموم  که دره مراجع قضائ  و مامورین ی : هر یك از کارکنان ادارات دوهت  و512ماده  - 1
یا مضمون آن را قغییر دهنه یا گفتاه و   ه ایم از اینکه موضوعقزویر شون قراردادهای راجع یه وظایفشان مرقکب جعل و

طرفین را ققریف کننه یاا امار یااطل  را صاقی  یاا صاقیق  را        نوشته یک  از مقامات رسم ا م ر یا ققریرات یک  از
ارده یاه  است اقرارشهه جلوه دهنه یالوه یر مجازاق ای اداری و جباران خساارت و   یاطل یا ایزی را که یهان اقرار نشهه

 شه. س  میلیون ریات جزای نقهی مقکوم خواهنه سات یا شش قا پنج حبس از یك قا
قلف کنه یه حبس از دو قا  سایر اسناد دوهت  را یسوزانه یا یه هر نقو دیگری ها ودفاقر و قباهه کس یاهما  : هر651ماده  - 2

 ده سات مقکوم خواهه شه.

ضرر غیر اسات یساوزانه یاا     یا اوراق قجارق  و غیر دوهت  را که اقالف آن ا موجبهر نوع اسناد  کس یاهما  : هر652ماده 
 نقو دیگرقلف کنه یه حبس از سه ماه قا دو سات مقکوم خواهه شه. یه هر
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 شرایط
دست ببیرد دیگیر    )ساختگی( اگر کسی در سند جعلی .اصیل بودن خود سند )ساختگی نبودن سند( .0

 کند؛ قانون از سند جعلی حمایت نمیچون جعل نیست؛ 

ولیی   ؛سند باید دروغی را به صادرکننده آن نسبت دهد. یک موقع سند حاوی مطالب دروغین است .1

 ،مثال اگر کسی فرم اطالعیات شخصیی خیود را بیه دروغ پرکنید      ؛دروغی را به صادرکننده نسبت نمی دهد

 دروغی را به صادرکننده نسبت نداده است. 

گویید مین   ؛ چون این چک میدر تاریخ چک دست ببرد این چک جعلی نیست ،چک کنندهِاگر صادر 

معلیم پیس از    آن را به این تاریخ صادر کرده و این دروغ نیست؛ اما اگر میثالً  ،ای هستم که صادرکنندهبرگه

اون نمرات را عوض کند از این جهیت کیه دروغ را بیه معی     ،دادن نمرات در برگه و تایید آن توسط آموزش

 جعل است.  ،نسبت می دهد ،آموزش که آن را تایید کرده

  الزم نیست که شخصی در عالم واقع حتما وجود داشته باشد تا امضای او را بتوان جعل کرد؛

 . شبیه سازی و شبیه بودن 1

در ایین   .شرط نیست؟ آرای دادگیاه هیا متفیاوت اسیت    برای تحقق جعل شبیه سازی و شبیه بودن آیا 

ولی در امور غییر معیروف شیبیه بیودن شیرط       ؛در امور معروف شبیه بودن شرط است ،گفت باید خصوص

 نیست. 

، فقط وقتی دیگری به اشیتباه  در امور معروف در جعل آنچه مهم است امکان به اشتباه انداختن است و

 افتد که شباهت وجود داشته باشد. می

جعیل  هم حتی دست بردن در کپی مصدق ند فرمایاسناد جعل است؟ بعضی می آیا دست بردن در کپیِ

، فرماینید در مقابل بعضیی دیگیر میی    ؛چون شخص در جلسه اول دادگاه باید اصل سند را ارائه دهد ؛نیست
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کننید و  ری از جاها به کپی مدرك اکتفیا میی  تواند جعل باشد؛ چون در بسیاحتی دست بردن در کپی هم می

 ه ارائه شود. این طور نیست که کپی اسناد فقط در دادگا

شناسینامه  همین در شناسنامه اصیل دست ببرد و جعل کند و نفر دوم در قسمت دیگری از یک نفر اگر 

آن سیند از درجیه اعتبیار     اند؛ چون با دست بردن در یک قسمت سند،دو مرتکب جعل شده هر ،دست ببرد

 شود. ساقط نمی

دانند ضرر را که ی که جرمِ جعل را مقید میحتی کساناختالفی است.  ،این که جعل مطلق است یا مقید

 ود. ش؛ به طوری که همانند جعل مطلق میاندکنند بسیار وسیع معنی کرده، ذکر میبه عنوان نتیجه

؛ مثال اگر مواردی وجود دارد که ضرر واقع نشده است ،گوینددانند میکسانی که جرم جعل را مقید می

)نوگل عزییزم( را بیه آن اضیافه کنید      موز بنویسد و پدرش یک جملهای برای یک دانش آمدیر مدرسه نامه

 ضرر وارد نشده. 

یعنی جرم جعل حتی اگر منجر به استفاده هم  ؛با توجه به این که جرم جعل و استفاده جدا از هم است

 نشود جرم تام و مستقل است پس مقید نیست.


