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 مقدمه

تشکیل شده است که مقصود از هر یک از « یک»و « عمومی»، «جزا»، «حقوق»ی از چهار واژه« حقوق جزای عمومیِ یک»

 آنها عبارتند از:

 

 حقوق ی نخست:واژه

 به طور کلی حقوق در معانی ذیل به کار می رود:

 است:« حق کلی»و « حق جزئی»می باشد که دارای دو قسمِ  1«حق»حقوق در یک معنی جمع  (1

o داشته باشد مانند حق  حق جزئی: هر حقی که شخص معین در موضوع معین

 مالکیت بر مال معین.

o  حق کلی: هر حقی که بدون در نظر گرفتن صاحب آن و به حسب وضع مقنن

 مقرر شده است مانند حق انتخابِ نام و نام خانوادگی و حق رای دادن.

 کارمند دولت است.«ِ اجرت کار»حقوق در رشته حقوق اداری به معنی  (2

علمی است که به بررسی قوانین و مقررات حقوقی و تحلیلِ اصول و قواعد حاکم »حقوق به معنی  (3

 (230و  225، 220، ص 1384جعفری لنگرودی، ر.ک. )«. بر آن می پردازد

علم بررسی قوانین و »در معنای سوم به کار می رود. بنابراین حقوق یعنی « حقوق جزای عمومی»در درس « حقوق»واژه ی 

 بنابراین حقوق نه مترادف با قانون، بلکه علم بررسی آن می باشد.«. رات حقوقی و تحلیلِ اصول و قواعد حاکم بر آنمقر

 

 جزا ی دوم:واژه

براین به کار می رود. بنا« مجازات»به معنای پاداش نیز می باشد، اما در حقوق کیفری تسامحاً به معنای « جزا»هر چند واژه ی 

علمِ بررسی قوانین و مقررات »یعنی  2«حقوق داخلیِ عمومی»جزا یا حقوق کیفری به عنوان شاخه ای از در مجموع، حقوق 

  است. « جزایی و تحلیلِ اصول و قواعد حاکم بر آن

                                                           

 .رودبه کار می« ای سزاواری آن را داردآنچه فرد یا پدیده» در اصطالح به معنایو  «راست و درست»ای نمع در لغت بهای است که واژه. حق 1 

دارد. یعنی اصل بر این است که حقوق جزا در داخل مرزهای یک کشور)زمینی، هوایی و  درون مرزیبدان جهت که جنبه  «داخلی». 2 

وانین جزایی، در بدان دلیل که ق «عمومی»دا می کند. و دریایی(  قابلیت اجرا را دارد و تنها به صورت استثنایی جنبه برون مرزی )بین المللی( پی

می باشد. یعنی رابطه مذکور، نوعی رابطه عمودی می باشد. برخالف قوانین مدنی که در مقام تنظیم  تنظیم روابط بین شخص با حکومتمقام 

منظر می توان حقوق کیفری را مجموعه قوانین و  روابط بین افراد با هم می باشد و به همین جهت، این رابطه نوعی رابطه افقی است. از این

 مقرراتی دانست که در مقام تنظیم روابط اشخاص با حکومت می باشد. 
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می باشد. بنابراین برخی از قوانین جزایی، « حقوق جزای شکلی»و « حقوق جزای ماهوی»جزا در معنای عام شامل  حقوق

شکلی می باشند. تفکیک قوانین ماهوی از قوانین شکلی صرفاً یک بحث لفظی و نظری نیست، بلکه دارای ماهوی و برخی 

دن )عطف به ما سبق شدن یا نش« حاکمیت قانون در زمان»آثار عملی و کاربردی می باشد، برای نمونه در بحث مرتبط با 

 جای خودش به بحث گذاشته خواهد شد.قوانین کیفری( تفاوت عملی فوق به خوبی مشهود است که البته در 

 

  حقوق جزای ماهوی: -الف 

بیان »و  «تعیین مجازات»، «تعریف جرم»که در مقام  علم تحلیل ِمجموعه ای از قوانین و مقررات« حقوق جزای ماهوی»

در و  آن تعیین شده مجازات 250ماده در ، شده تعریف 245ماده  در جرم قذف برای مثالمی باشد. « هاقواعد حاکم بر آن

  بیان شده است.قواعد حاکم بر آن  251یا  246سایر مواد موجود در این فصل مانند مواد 

 قوانین جزایی ماهوی از یک منظر به دو قسم تقسیم می شود:  :نکته

است. بنابراین اصل بر این است « قانون مجازات اسالمی»مقصود از قانون عام جزایی،  قانون عام جزایی: (1

یک قانون جزای ماهوی بوده و به صورت استثنایی ممکن است در برگیرنده « قانون مجازات اسالمی»که 

 ق.م.ا . 11قوانین شکلی نیز باشد مثل ماده 

است که این قانون در سه دوره زمانی متفاوت تصویب قانون مجازات اسالمی این  موردنکته بسیار مهم در 

 شده است:

o  1392چهار کتاب اول )کلیات، حدود، قصاص و دیات( مصوب. 

o  1375کتاب پنجم )تعزیرات و مجازات های بازدارنده( مصوب. 

o  1388فصل جرایم رایانه ای مصوب . 

کتاب از  4، تعداد مواد این 1392کتاب اول قانون مجازات اسالمی در سال  4در تجدید نظر  جالب آنکه

ماده افزایش یافته است، در حالی که شماره مواد کتاب پنجم همچنان مثل گذشته از شماره  728ماده به  497

دو شماره وجود دارد!  728تا  498شروع می شود. بدین ترتیب در قانون مجازات اسالمی فعلی، از ماده  498

است  92( باید مشخص گردد که ماده مذکور مصوب 728تا  498بنابراین در صورت استناد به این مواد )از 

 تعزیرات.  602دیات یا  602و یا اینکه بیان شود مثالً ماده  75یا 

ود دارند ، برخی از قوانین خاص جزایی نیز وج«قانون مجازات اسالمی»جدای از  قانون خاص جزایی : (2

که توسط نهادهایی مثل مجلس شورای اسالمی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موضوعات 

انون ق»و « قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز»، «قانون مبارزه با مواد مخدر»خاص تصویب شده اند. برای مثال 

 نین خاص جزایی می باشند.از مصادیق قوا«  تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری

 



5 
 

  :حقوق جزای شکلیب( 

و تحلیلِ  فرایند دادرسی اجرای احسنِ چگونگی ناظر به جزایی قوانین و مقررات علم بررسیِ»حقوق جزای شکلی عبارتند از 

 اسـت: مرحله 5ه گیرنددر برفرایند دادرسی «. اصول و قواعد مرتبط با آن

 

 «فرایند دادرسی»مراحل و مراجع                                                                  

 

به عنوان مهمترین قانون جزای شکلی در ایران به حساب  92مصوب « قانون آیین دادرسی کیفری»در حال حاضر  نکته:

ثال انین جزایی شکلی خاص نیز وجود داشته باشد، برای مآید. البته در کنار قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است قومی

اشاره داشت، قانونی که در حال حاضر با  64مصوب « قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران»می توان به 

ادرسی و الحاق آن به قانون آیین د 93در سال « قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی»تصویب 

 به استثنای چند ماده نسخ شده است.  92کیفری مصوب 

 

 ی سوم: عمومیواژه

یم تقس« زای اختصاصیحقوق ج»و « حقوق جزای عمومی»حقوق جزای ماهوی به دو قسمتِ  در یک تقسیم بندی کلی، 

 حقوق جزایِ »کالن، در یک نگاه  گردد، حال در این قسمت، باید بیان داشت مقصود از این دو علم چیست:بندی می

 تقسیم می شود:« زای اختصاصیحقوق ج»و « حقوق جزای عمومی»به دو قسمت ِ  «ماهوی

قواعد کلی و  بررسی»ای از حقوق جزای ماهوی، به عنوان شاخهلمی است که به ع :حقوق جزای عمومی( 1

گانه تشکیل دهنده جرم، ، برای نمونه بررسیِ ارکان سهمی پردازد «هاجرایم و مجازاتمیان تمامی مشترک 

ها همانند اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل شرایط و موانع مسئولیت کیفری، قواعد عام ناظر بر مجازات

 محسوب« حقوق جزای عمومی»شخصی بودن مجازات، قواعد ناظر به تعدد و تکرار جرم تماماً جزء مباحثِ 

یعنی قواعد و « عمومی»ی دارد. بنابراین، منظور از واژهوجود ها و مجازاتشوند، چرا که در همه جرایم می

 اصولی که در میان تمامی جرایم عمومیت داشته و اختصاص به یک جرم خاص ندارد. 

موردی  بررسی»به ای از حقوق جزای ماهوی، علمی است که به عنوان شاخه :حقوق جزای اختصاصی (2

ی بنابراین مقصود از واژه ،پردازدمی « شانهایمجازاتها و جرایم و شرایط اختصاصی حاکم بر آن

در این علم، قوانین، مقررات و اصولی است که ناظر به یک جرم خاص بوده و چه بسا در دیگر « اختصاصی»

جرایم وجود نداشته باشد، برای مثال در حقوق جزای اختصاصی به بررسی اختصاصی جرایمی مثل قتل، 

کشف جرم•

(ضابطین)•
1

ممتهتعقیب0

(دادستان)0
2

تیمقدماتحقیقات0

(بازپرس)0
3

محاکمه•

(قاضی)•
4

اجرای حکم•

(دادستان)•
5



6 
 

اصی جزء شرایط اختص« محقون الدم بودن بزه دیده»خته می شود. طبیعتاً شرطِ کالهبرداری و جاسوسی پردا

اص به اختص« اغفال و فریب بزه دیده»قتل می باشد که در جرم کالهبرداری وجود نداشته و برعکس شرطِ 

 جرم کالهبرداری داشته که وجودش در جرمی مثل قتل الزم و ضروری نیست.

 

 واژه ی چهارم: یک

ی تر به سه قسمت تقسیم می شوند، سه قسمتدر یک تقسیم بندی جزئی« حقوق جزای اختصاصی»و « عمومیحقوق جزای »

 که در نمودار زیر بیان شده است:

 

 می باشد. «جرم»( حقوق جزای عمومی یک : کانون توجه این علم بر 1                                               

 می باشد. «مجرم»( حقوق جزای عمومی دو : کانون توجه این علم بر 2  الف( حقوق جزای عمومی      

  می باشد. «مجازات»( حقوق جزای عمومی سه : کانون توجه این علم بر 3                     

 

 می باشد، مثل قتل «اشخاصجرایم علیه »موضوع این علم  : یکحقوق جزای اختصاصی ( 1                                                 

 می باشد مثل کالهبرداری. «جرایم علیه اموال»موضوع این علم  : دوحقوق جزای اختصاصی ( 2       ب( حقوق جزای اختصاصی

 می باشد، مثل محاربه «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»موضوع این علم  : سهحقوق جزای اختصاصی ( 3      

 

م و جر»آنچه که موضوع بحث قرار می گیرد  یکمشخص می گردد که در حقوق جزای عمومی با توجه به نمودار فوق 

 می باشد.« ارکان تشکیل دهنده ی آن

علمِ بررسی قوانین و مقررات جزایی »می توان حقوق جزای عمومی یک را بدین شکل تعریف کرد:  جمع بندیدر مقام 

مشترک بوده و کانون توجه آن بر جرم و ارکان  هاو مجازات می جرایمو تحلیل قواعد و اصول حاکم بر آن که در میان تما

 «.ی آن می باشدتشکیل دهنده

 

 با توجه به آنچه که بیان شد می توان مطالب فوق را به شکل زیر بیان کرد:
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 حقوق جزای عمومی یک : )جرم(  -1                                                                                                                      

 حقوق جزای عمومی دو : )مجرم( -2         ( حقوق  جزای  عمومی1                                                                       

 حقوق جزای عمومی سه : )مجازات( -3                                                                                                                      

 حقوق جزای اختصاصی یک : )جرایم علیه اشخاص( -1                                           حقوق جزای ماهوی -1                              

 حقوق جزای اختصاصی دو : )جرایم علیه اموال( -2   ( حقوق جزای اختصاصی     2                                                                      

 حقوق جزای اختصاصی سه : )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی( -3                               حقوق کیفری

 ( آیین دادرسی کیفری یک1                                                                        

 حقوق جزای شکلی  -2                             

 ( آیین دادرسی کیفری دو2                                                                        

 

 

 

 و ارکان تشکیل دهنده ی آن جرم

 

می باشد. به همین جهت موضوع اصلی این درس « جرم»همان گونه که بیان شد، حقوق جزای عمومیِ یک، در ارتباط با 

 : باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود)ارکان تشکیل دهنده آن( می« تحلیل جرم»و « تعریف جرم»بیان دو مبحث مهم ِ 

 

 ( تعریف جرم: 1

ود. شجرم چیست؟ بی تردید پاسخ صریحی برای این سوال وجود ندارد، چرا که در هر علم تعریف خاصی از جرم ارائه می

ه این ب در مقام پاسخ« جرمِ کیفری چیست؟»بایست سوال را بدین شکل اصالح نمود: رسد میبه همین جهت به نظر می

 ارائه کرد: « جرم ِ کیفری»ق.م.ا تعریف زیر را از  2توان با توسل به ماده سوال می

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب »

 «.شودمی
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جرم )« شبه جرم»)جرم فقهی(، « گناه»و برخی از مفاهیم مشابه همانند « جرمِ کیفری»در همین راستا الزم است میان واژه 

 )جرم جامعه شناختی( به شرح زیر قائل به تمییز شد: « انحراف»)جرم انتظامی( و « تخلف»مدنی(، 

اشد خداوند متعال بو نواهی  اوامرهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که سرپیچی از : گناه )جرم فقهی( -1

 گردد، رفتارهایی مثل غیبت کردن )فعل( و ترک نماز واجب )ترک فعل(. گناه محسوب می

به نظر می رسد رابطه میان جرم کیفری و گناه، عموم و خصوص من وجه باشد، یعنی هر گناهی جرم نبوده و 

نیز گناه نمی باشد. به دیگر سخن، هر چند برخی از گناهان مانند سرقت یا قتل در قوانین جزایی  هر جرمی

ها نیز در قانون جرم انگاری نشده اند، گناهانی همانند جرم محسوب شده اند اما در طرف مقابل بسیاری از آن

ونًا طای محض به رغم آنکه قانغیبت کردن یا ترک نماز واجب. از سوی دیگر به نظر می رسد جنایاتی مثل خ

 ه گناه محسوب شوند.کمستوجب پرداخته دیه می باشند اما بعید به نظر می رسد 

 

هر رفتاری که به دیگری ضرری وارد سازد، به طوری که مرتکب ملزم به  :شبه جرم )جرم مدنی( -2

 گردد. پرداخت خسارت وارده باشد شبه جرم تلقی می

ه شرح هایی بو جرم مدنی تفاوت میان ارکان تشکیل دهنده و ضمانت اجرایِ جرم کیفری بنابراین به نظر می رسد

 زیر وجود دارد:

جرم کیفری براساس اصل قانونی بودن جرایم، رفتار خاصی است  از منظر رکن قانونی: (1

ر رفتار زیانبار را در بگونه که در قانون بدان تصریح شده است. حال آنکه جرم مدنی هر 

 گیرد، هر چند موضوع نص خاصی قرار نگرفته باشد.می

شرط تحقق جرم کیفری لزوماً ورود خسارت نمی باشد، برای  از منظر رکن مادی: (2

باشد حتی اگر هیچ شخص خاصی از آن مثال صرفِ حمل اسلحه غیرمجاز جرم می

 باشد. متضرر نشود در حالی که جرم مدنی همواره با ایرادِ خسارت همراه می

برای تحقق جرم کیفری وجود سوء نیت )در جرایم عمدی( و یا  نظر رکن معنوی:از م (3

تقصیر جزایی )در جرایم غیرعمدی( الزم است، در حالی که برای وقوعِ جرم مدنی، 

همین که یک شخص مرتکب رفتاری شود که به دیگری خسارتی را وارد سازد، کفایت 

 ی نمی باشد.و نیازمند وجود سوء نیت یا تقصیر جزای می کند

از نظر ضمانت اجرا، در جرم کیفری مجازات و اقدامات تامینی  :ضمانت اجرااز منظر  (4

باشد. شود در حالی که در جرم مدنی، تنها جبران خسارت مطرح میدر نظر گرفته می
 (175، ص1392؛ اردبیلی،  83-84، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، 
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ته ها را پذیرفمقررات گروهی که شخص به تبع عضویت در گروه، آننقضِ  :تخلف )جرم انتظامی( -3

 باشد. است تخلف می

در واقع جامعه کوچکی مانند کانون وکال، سردفترداران، پزشکان و نظایر آن همانند جامعه متکی به اصول و 

من نقض ی متضمقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه می باشد. بنابراین در حالی که جرم کیفر

قوانین کیفری است، تخلف نقض قواعد خاص گروهی می باشد که شخص عضو آن شده است. مشخص 

است که جرم کیفری دارای ضمانت اجرای کیفری که همان مجازات است می باشد، در حالی که ضمانت 

ادگاه انند دهای مذکور ماجرای نقضِ مقررات گروه، تصمیماتی است که مراجع رسیدگی به تخلفات گروه

های رسیدگی انتظامی به تخلفات کارمندان دولت و های انتظامی قضات، شورای انتظامی نظام پزشکی، هیات

یرد: از گای را در بر میکنند، ضمانت اجراهایی که طیف گستردههای انضباطی دانشجویی اتخاذ میکمیته

 (177، ص1392)ر.ک. اردبیلی، اخطار ساده و توبیخ گرفته تا تعلیق موقت و نهایتاً اخراج. 

 

ثریت ی هنجارهای اکهر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که نقض کننده :انحراف )جرم جامعه شناختی( -4

یگار کشیدن یک نوجوان، اعضای جامعه یا یکی از گروه های مشخص درون آن باشد را انحراف گویند. از س

 عدم احترام به والدین و تا خودکشی را می توان از مصادیق انحراف دانست.

بنابراین جرم کیفری و انحراف نباید یکی پنداشته شوند، چرا که بسیاری از انحرافات، جرم کیفری محسوب 

نمی گردند، برای مثال خودکشی، شاید به عنوان یکی از شدیدترین انحرافات اجتماعی، هر چند موضوع 

نشده است، موضوع  بحث یک جامعه شناس قرار می گیرد، اما چون در قانون مجازات اسالمی جرم تلقی

 بررسی حقوقدانان نمی باشد. 

ا و انحراف یکی در نظر گرفته نشوند، ام ، تخلفآنچه بیان شد برای آن است که واژه های جرم کیفری، گناه، شبه جرم

ها بر هم منطبق نباشند، برای مثال اخذ رشوه توسط قاضی، هم گناه محسوب این بدین معنی نیست که هیچ گاه این واژه

شده، هم انحراف تلقی می گردد و هم جرم کیفری می باشد. طبیعی است که اگر قاضی از این طریق خسارتی را به دیگری 

 وارد کرده باشد، ملزم به جبران خسارت وارده نیز می باشد.

 

 :(ی جرمارکان تشکیل دهندهتحلیل جرم )( 2

 عنی بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم. به استثنای مواردیتحلیل جرم رسد، بعد از تعریف جرم، نوبت به تحلیل جرم می

بسیار محدود، برای تحقق هر جرم لزوماً باید سه رکن وجود داشته باشد: رکن قانونی، مادی و معنوی که در نمودار زیر به 

 اجمال ترسیم شده اند:
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 رکن قانونی -1                                

 ( رفتار ارتکابی1                                                               

 شرایط قانونی )اوضاع، احوال و شرایط(( 2رکن مادی             -2جرم                        

 ( نتیجه مجرمانه3                                                                

 ( جرایم عمدی1                                                                

 رکن معنوی -3                                

 ( جرایم غیرعمدی2                                                                 

 

 

 رکن قانونی

 

 

 تعریف رکن قانونی -1

انیاً برای آن و ث)جرم انگاری( در قانون جزا به عنوان جرم تعریف شود  یک رفتارمقصود از رکن قانونی یعنی بایستی اوالً 

ه دربرگیرنده ک ماده یا موادی». بنابراین منظور از رکن قانونی، یعنی )کیفرگذاری( مجازات تعیین شده باشد رفتار در قانون

 تر و در قالب یک فرمول حقوقیبه عبارت سادهباشد. می «تعریف یک رفتار به عنوان جرم و تعیین مجازات برای آن

 توان رکن قانونی را به شرح زیر دانست:می

 

 

 

موارد  در برخیممکن است لزوماً یک ماده نیست، بلکه شود رکن قانونی یک جرم با دقت در تعریف فوق مشخص می

 شود:پرداخته میهایی برای روشن شدن مطلب به بیان مثالدر همین راستا . ماده باشد بیش از یک

 کیفرگذاری+  جرم انگاریرکن قانونی = 
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بیان شده  «ماده یک»در )کیفرگذاری( « مجازاتشان»و هم )جرم انگاری( « تعریف»برخی از جرایم، هم  .1

 همانند:گردد. ماده، رکن قانونی آن جرم تلقی مییک همان . بدیهی است در این موارد است

o  ق.م.ا می باشد.« 286ماده »که رکن قانونی آن « افساد فی االرض»جرم 

o تعزیرات می باشد.« 669ماده »که رکن قانونی آن « تهدید» جرم 

o  تعزیرات می باشد.« 674ماده »که رکن قانونی آن « خیانت در امانت»جرم 
 

 آمده است،« بیش از یک ماده»در  )کیفرگذاری( «مجازاتشان»و )جرم انگاری( « تعریف»برخی از جرایم،  .2

 د، همانند:نآیبه حساب میجرم به عنوان رکن قانونی آن  موادآن مجموع در این حالت 

o  ق.م.ا می باشد. « 243»و « 242»که رکن قانونی آن مواد « قوادی»جرم 

o  ق.م.ا می باشد.« 250»و « 245»که رکن قانونی آن مواد « قذف»جرم 

o  ق.م.ا می باشد.« 282»و « 279»که رکن قانونی آن مواد « محاربه»جرم 

 

جلی مت« اصل قانونی بودن جرم و مجازات» قالبرکن قانونی، در  بر این باورند ترجمان حقوقیِامروزه حقوقدانان هر چند 

 «اتاصل قانونی بودن جرم و مجاز»نسبت به  یترجامععنوان  «اصل قانونی بودن حقوق جزا»عنوانِ  رسدبه نظر مید اما شومی

در برگیرنده  ،«اصل قانونی بودن مجازات»و « اصل قانونی بودن جرم»عالوه بر  چرا که (22، ص 1394)ر.ک. خالقی،  ،باشد

  ها عبارتند از:. اصولی که مستنداتِ حقوقی آنباشدمینیز « اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری»

 دارد:ق.م.ا منعکس شده است، آنجا که قانونگذار بیان می 2این اصل در ماده  اصل قانونی بودن جرم : .1

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم »

 «دشومحسوب می

 
  ق.م.ا به خوبی مشخص است: 12بازتاب این اصل در ماده  : اصل قانونی بودن مجازات .2

 «به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد ....باید  ....حکم به مجازات »

 

 ق.م.ا آورده است:  13را در ماده تخلف از این موضوع  جالب آنکه قانونگذار ضمانت اجرایِ

که از روی عمد یا  صورتی هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در...»..

 «....تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤلیت کیفری و مدنی است

 

  :بیان شده استق.آ.د.ک  2این اصل در ماده  : اصل قانونی بودن آیین دادرسی کیفری .3

 «.....دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد»

 دارد: آنجا که قانونگذار بیان می باشد،ناظر به این اصل میق.م.ا نیز  12البته تا حدودی ماده 

 «.باشد .... . از طریق دادگاه صالححکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید »
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 منابع حقوق کیفری -2

میزان وع و ن، یک ر فتار بودن یا نبودن بایست از تمامی جهات )یعنی جرمدر مطالب قبل ذکر شد حقوقدانان و قضات می

نظور از قانون م قابل طرح است: ا توجه به این نکته، این سوالبند باشند. بوفادار و پای «قانون»مجازات و شیوه رسیدگی( به 

طن و متن آن پرداخت تا در ب« منابع حقوق کیفری» تری تحت عنوانِعامبه بحث  بایستیچیست؟ برای پاسخ به این سوال 

 مفهوم قانون نیز به خوبی روشن گردد.

وان تهای متفاوتی در خصوص منابع حقوق کیفری صورت گرفته است، اما به طور کلی میدر حقوق کیفری تقسیم بندی

در مرحله تقنین مورد استفاده قانونگذار قرار بگیرند و یا در مرحله دادرسی بیان داشت منابع حقوق کیفری از حیث اینکه 

 : نداقابل تقسیم «منابع قضایی»و  «منابع تقنینی»ی مورد استناد قضات باشند به دو دسته

 ( کتاب1                                                                          

 ( سنت2                                                                          

 ( اجماع3منابع تقنینی            -1                                         

 ( عقل 4                                                                          

 

 ( قانون1                   منابع حقوق کیفری

 م( مصوباتِ مجمع تشخیص مصلحت نظا2( منابع الزامی          1                                                                       

 ( آراء وحدت رویه3       

 ها( آیین نامه4      

 المللی ( معاهدات بین5       

 ( منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر 1                      منابع قضایی  -2                                         

 ( رویه قضایی                                                           2( منابع ارشادی         2                                                                      

 ( عرف3       

 های مشورتی( نظریه4       

 ( دکترین حقوقی5        

 (17-19، ص 1392 شمس و همکاران،؛ 24-45، 1394؛ الهام و برهانی، 186-204، ص 1392اردبیلی، ر.ک.  های مختلفدیدگاه)برای مطالعه 
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 منابع تقنینی: - یک

ن است که این باشد، بنابراین اصل بر ایمی قانونگذاریدر مرحله  مقننشود که الهام بخش منابع تقنینی به منابعی گفته می

به این منابع  جعهتر، قانونگذار با مراگیرد مگر به طور استثنایی. به عبارت دقیقنمیمنابع مستقیماً مورد استناد قضات قرار 

نند. با توجه به کاقدام به قانونگذاری کرده و سپس قضات با توجه به قوانین تصویب شده توسط قانونگذار، رای صادر می

چهار ور کلی به طباشد. به اندازه منابع قضایی حائز اهمیت نمی «منابع تقنینی»برای قضات گردد مطالب فوق مشخص می

 عبارتند از:وجود دارد که منبع تقنینی 

 

 

 (http://www.wikifeqh.ir:  ؛ منابع فقه شیعه)ر.ک. ویکی فقه، دانشنامه حوزوی

 

 منابع قضایی: -دو 

نابع خود به کنند. این مها استفاده میاز آن «محاکمهدادرسی و »در مرحله  «قضات»شود که منابع قضایی به منابعی گفته می

 گیرند:شود که در زیر مورد بررسی قرار میتقسیم می« منابع ارشادی»و « منابع الزامی»دو قسمت 

 

ی
نین

تق
ع 

ناب
م

کتاب

میلیمتج«االحکامآیات»قالبدرفقه،زمینهدرکهاست«کریمقرآن»کتابازمنظور
/شالقضربه100)2آیهمثل.استخصوصایندرقرآنآیاتازآیه500حدود.شود

.(قذف/شالقضربه80)نورمبارکهسوره4و(زنا

سنت
و(سلموآلهوعلیهاهللصل)اکرمپیامبرتقریروفعلقول،»ازندعبارتامامیهفقهدرسنت
.داردوجودخمرشربخصوصدرکهروایاتیهمانند.«(السالمعلیهم)معصومامامان

اجماع
حکمیکرباسالمفقهاینظراتفاقازعبارتنداصطالحدرواتفاقمعنایبهلغتدرجماعا

معصومینرتقرییافعلقول،ازکاشفکهاستجهتبداناجماعاعتبارامامیهفقهدر.شرعی
.است(السالمعلیهم)

عقل
مسائلاست،یشرعاحکاماستنباطبرایاصلیمنابعازیکیعقلفقهاء،مشهورنظربراساس

.احکاملوازم(دوواحکامفلسفه(یک:استقسمدوعقلبهمربوطاصولی
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 :منابع الزامی )اصلی یا مستقیم( -الف 

ها خودداری تواند از استناد به آننمیقاضی ملزم به صدور حکم براساس آن بوده و که شود منابع الزامی به منابعی گفته می

طور که در همان (25، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، گردد. ها باعث نقض رای میکند، به شکلی که عدم استناد به آن

آراء »، «مصوباتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «قانون»نمودار فوق مشخص شده است، منابع الزامی خود به پنج قسمت 

 شوند:تقسیم می« معاهدات بین المللی»و « هاآیین نامه» ،«وحدت رویه

 

 ( قانون1       

ید، آقانون اعم از قانون اساسی و قوانین جزایی است. در این میان آنچه که به عنوان منبع الزامیِ حقوق کیفری به حساب می

و خواه قوانین خاصِ جزایی مثل قانون  92می باشد، خواه قوانین عاِم جزایی مثل قانون مجازات اسالمی « قوانین جزایی»

مقرراتی که با رعایت تشریفات قانونی به تصویب »البته قوانین جزایی در معنای خاص یعنی  .1382صدور چک مصوب 

 داشته باشد:  دو شرط دبای ،بع الزامیامنیکی از به عنوان  «قانون»تعریف، این با توجه به «. مرجع قانونگذاریِ صالح می رسد

 

سایر  تصویب قوانین، گاه در قانون اساسی و گاه در در حال حاضر تشریفات قانونیِ :رعایت تشریفات قانونی -شرط اول

 توان به شرح ذیل دانست:ها را میقوانین ذکر شده است که مجموع آن

شود یبه مجلس تقدیم م تصویب هیأت وزیران لوایح قانونی پس از« :بودن منشاء قانون« طرح»یا «  الیحه» .1

. «در مجلس شورای اسالمی قابل طرح است پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان،های قانونی به و طرح

 1 ق.ا( 74)اصل 

ق.ا( الزمه این امر  72)اصل :عدم مغایرت مصوبه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی .2

مصوبه با موازین اسالمی و قانون اساسی، حداکثر ظرف بیست روز تایید شورای نگهبان مبنی بر انطباق 

 ق.ا( 95و   94. )اصل است از تاریخ وصول

  ق.ا( 123 اصلامضاء مصوبه توسط رییس جمهور و ارجاع آن به مسئوالن برای اجرا. ) .3

 ق. م( 1و   3ساعت پس از ابالغ. )مواد  72انتشار مصوبه در روزنامه رسمی ظرف  .4

مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی روز از تاریخ انتشار  15الزم االجرا شدن مصوبه بعد از گذشت  .5

 2 ق.م( 2. )ماده برای موقع اجرا مقرر شده باشد

                                                           

 همه از راه مقننه قوه اعمال است ممکن و فرهنگی ، اجتماعی، سیاسیاقتصادی بسیار مهم در مسائل»: ق.ا مهم است 59 اصلباره . البته در این1 

 «.برسد مجلس نمایندگان مجموع دو سوم تصویب باید به آراء عمومی به مراجعه گیرد. در خواست صورت مردم آراء به مستقیم و مراجعه پرسی

ها آن ه. بعد از طی شدن این مراحل، فرض بر این است که تمامی شهروندان نسبت به قانون آگاه می باشند. به عبارت دیگر فرض بر این است ک2 

الزم به ذکر  «.......مرتکب نیست جهل به حکم، مانع از مجازاتِ»ق.م.ا آمده است:  155می باشند. به همین جهت در ماده « علم حکمی»دارای 

 متفاوت می باشد. موضوعی که در رکن معنوی به تفصیل بیان خواهد شد.« علم موضوعی»با « علم حکمی»است 
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اریِ بایست به تصویب مرجع قانونگذمطابق با این شرط مقررات می رجع قانونگذاریِ صالح:تصویب م -شرط دوم

است. صالحیت انحصاری مجلس « مجلس شورای اسالمی»حاضر، مرجع صالحِ قانونگذاری در کشور صالح برسد. در حال 

 بدان اشاره شده است.  1ق.ا  85و  58،  57باشد که در اصول در قانونگذاری براساس اصل تفکیک قوا می

 

 در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

، به ودشحسوب میمرجع قانونگذاریِ صالح م« مجلس شورای اسالمی»، یبعد از تصویب قانون اساساینکه  نکته اول:

انونگذاری راجع صالح قم «زمانی»از منظر توضیح اینکه نیست.  قبلهای مراجع صالح در زمانسایر معنای نسخ قوانین مصوبِ 

 :است ازند عبارتدر ایران 

 

 

قانونگذاری صالح در گذر زمان ع ِمراج  

 

                                                           

 ...«.مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شودعمال قوه ا» : 58اصل .  1 

 «.. این قوامستقل از یکدیگرند..قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه وای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از:ق: » 57اصل      

واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی  سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل : » 85اصل      

 «واگذار کند....

قبل از انقالب اسالمی

ملیشورایمجلس•

:  دهبرخی از قوانین تصویب ش•
قانون راجع به مجازات -1

ان اخالگران در صنایع نفت ایر
.                             36مصوب 

قانون خودداری از کمک به-2
مصدومین و رفع مخاطرات 

.53جانی مصوب 

قبل بعد از انقالب اسالمی و
یاز تصویب قانون اساس

شورای انقالب اسالمی•

:    دهبرخی از قوانین تصویب ش•
الیحه قانونی عفو عمومی -1

متهمان و محکومان جزایی 
.                                           58مصوب 

الیحه قانونی مجازات صید -2
غیرمجاز از دریای خزر و خلیج 

58فارس مصوب 

بعد از تصویب قانون 
اساسی

مجلس شورای اسالمی•

:    دهبرخی از قوانین تصویب ش•

قانون تعزیرات و مجازات -1
.                           75های بازدارنده مصوب 

ی قانون مبارزه با پولشوی-2
.86مصوب 
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انقالب اسالمی پیروزی و بعد از  1«مجلس شورای ملی»پیروزی انقالب اسالمی، مرجع قانونگذاری صالح، قبل از  بنابراین

جالب آنکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی، بحث مشروعیت  بود. 2«شورای انقالب اسالمی»و قبل از تصویب قانون اساسی 

 1367/ 7/  17ی تفسیری در تاریخ نگهبان در نظریهمطرح شد که شورای « مجلس شورای ملی»و قانونی بودن مصوباتِ 

 بیان داشت: 

به خاطر نظم و جلوگیری از تخلفات و احقاق حقوق مردم، اجرای سایر قوانین مادام که مخالفت »..... 

 «.آن با موازین اسالمی اعالم نگردیده است، بال مانع است

 

را به شخص  تواند آننمیمجلس ق.ا  85اصل  ابتدای و به تصریحقانون از اختیارات مجلس بوده  هر چند وضعِ وم:دنکته 

   :داشته استبیان استثنایی را بر این امر وارد کرده و همین اصل ی قانونگذار در ادامه یا هیاتی واگذار کند ولی

های کمیسیونبه  72وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل  تواند اختیاردر موارد ضروری می.....».

تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت  داخلی خود

  «.اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود آزمایشی

 

هم های داخلی خود بدهد. نکته متواند در موارد ضروری اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیونبنابراین مجلس می

ت باشد. در هر حال مصوبامی «آزمایشی»های داخلی مجلس نه به طور دائمی، بلکه به صورت مصوبات کمیسیونآنکه 

ن مصوباِت ریاز مهمترسد.  ورد بررسی شورای نگهبان میکمیسیون های داخلی مجلس نیز از نظر انطباق با موازین شرعی م

چهار  شودبا توجه به این نکته مشخص می باشد.ماده( می 728) 92قانون مجازات اسالمی مصوب  کمیسیون داخلی مجلس،

کتاب نخست قانون مجازات اسالمی، قانونی آزمایشی است در حالی که کتاب پنجم این قانون بدین جهت که مصوب 

 باشد!خود مجلس است، قانون دائمی می

 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوباتِ (2        

« ای اسالمیمجلس شور»با توجه به مطالب فوق روشن شد بعد از تصویب قانون اساسی، یگانه مرجع صالح در قانونگذاری، 

است، به طوری که هیچ مرجع دیگری حق ابتدایِی قانونگذاری را ندارد. اما بعد از تصویب قانون اساسی، عمالً برخی از 

  !ها بودیکی از مهمترین آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام»ه مراجع دیگر نیز اقدام به قانونگذاری کردند ک

                                                           

را در دوران قبل از انقالب اسالمی نادیده گرفت که بررسی تفصیلی جایگاه حقوقی آن در حال « مجلس سنا»البته در این خصوص نباید نقشِ . 1 

 حاضر از موضوع بحث خارج می باشد.

های پس از پیروزی انقالب اسالمی تا زمان تصویب مجلس شورای این شورا، به عنوان یکی از نخستین نهادهای نظام جمهوری اسالمی، در ماه. 2 

 اسالمی توسط قانون اساسی، به عنوان مرجع موقت قانونگذاری به شمار می آمد.
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نفی رسد به دالیل زیر پاسخ مدارد یا خیر؟ به نظر میرا حق قانونگذاری قانوناً  «مجمع تشخیص مصلحت نظام»آیا  به راستی

 باشد:می

در آغاز حل اختالف میان شورای نگهبان و مجلس بود،  «تشخیص مصلحت نظام مجمع»فلسفه تشکیل  اوالً

دانسته  اساسی قانون و یا شرع موازین را خالف اسالمی شورای مجلس مصوبهیعنی زمانی که شورای نگهبان 

 «تشخیص مصلحت نظاممجمع »، نکند تأمین را نگهبان نظر شورای ،نظام مصلحت با در نظر گرفتن مجلس اما

 (ق.ا  112)اصل .کندپیدا می ورود

چنین  «تشخیص مصلحت نظاممجمع »از لحاظ قانونی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی، نشانی از این که  ثانیاً

 (83-85)ر.ک. ملک افضلی، بی تا، ص  خورد.مجوزی داشته باشد به چشم نمی

 

، برداشت اعضای آن، امکان قانونگذاری برای مجمع بود، تا 1366بعد از ایجاد این نهاد در سال  با تمامی این اوصاف، اما 

، «نظام تشخیص مصلحتمجمع »شورای نگهبان به تفسیر قانون اساسی پرداخته و این برداشت را که  1372اینکه در سال 

ی ایجاد مجمع تا صدور نظریه ی تفسیری شورای لهدانست. اما در دوره ی شش سا مردودرا دارد،  قانونگذاری حق ابتداییِ

(، به دلیل حفظ مصالح کشور در اوضاع و احوال جنگ، مجمع تشخیص مصلحت نظام برخی 1372تا  1366نگهبان )یعنی 

مصوبات قانونی را در موضوعات کیفری به تصویب رساند که کماکان منبع حقوق کیفری محسوب می گردد، بنابراین 

 ا بایستی جزء منابع الزامی حقوق کیفری به حساب آورد، قوانین مثل:این قوانین ر

o  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری مصوب. 

o  و مصرف کنندگان اسکانسقانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان 

 .1368مجعول مصوب 

o  (29-30، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی،  .1367مصوب قانون مبارزه با مواد مخدر 

 

 ( آراء وحدت رویه 3        

یه هیات کنند، آراء وحدت رو ارجاعیکی از منابع الزامی حقوق کیفری ایران که قضات بایستی در تشخیص حکم به آن 

باشد. آراء وحدت رویه یعنی  ها الزم الرعایه می عمومی دیوان عالی کشور است. آراء وحدت رویه برای تمامی دادگاه

 92 مصوب ق.آ.د.ک 471( و یا ماده 1328آرایی که دیوان عالی کشور به موجب قانون وحدت رویه قضایی )مصوب 

 بیان می دارد:  صادر می کند، ماده اخیرالذکر 

 و هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری»

امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان 

کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد 
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یا دادستانها یا  وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها

توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور،  وکالی دادگستری نیز می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس  نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.

و حداقل سه چهارم رؤسا و دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او 

شود تا موضوع مورد اختالف را بررسی و نسبت به آن مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می

اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر 

 یاثر است. در صورترأی قطعی شده بی االتباع است؛ اما نسبت بهمراجع، اعم از قضائی و غیرآن الزم

که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 

علیه باشد، رأی هیأت عمومی عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ

 «.دشو مقررات قانون مجازات اسالمی عمل مینسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق 

 

لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و »( در خصوص 2/12/1371)مورخه  582برای نمونه می توان به رای شماره 

 دارد: اشاره داشت، آنجا که بیان می« زیان ناشی از جرم

عنوان دعوی حقوقی دارد،  شوددر دادگاه کیفری مطرح میکه طالبه ضرر و زیان ناشی از جرم م»

شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم مستلزم دادن دادخواست با شرایط 

 .«، بنابراین نیازمند تقدیم دادخواست می باشدباشد می قانونی آن

 

 هاآیین نامه (4        

 تواند اقدام به تصویب دو نوع آیین نامه کند: قوه مجریه می 1قانون اساسی، 138مطابق با اصل 

 آیین نامه های اجرایی: آیین نامه هایی که برای اجرای صحیح قانون به تصویب دولت می رسد. (1

به  وظایف اداری و سازمان های دولتیحسن انجامِ برای آیین نامه هایی که آیین نامه های مستقل:  (2

 تصویب می مراجع اجرایی می رسد.

دامنه اختیارات قوه مجریه در وضع آیین نامه های مذکور بدین حد نیست که چنین آیین نامه هایی متضمن قواعد و طبیعتاً 

تضمین های کیفری )یعنی جرم انگاری و کیفرگذاری کردن( باشد، چرا که قوه مجریه مرجع قانونگذاری به حساب نمی 

 آید. اما در این خصوص ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

                                                           
تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای عالوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور : »138. اصل 1

 ....«انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد
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اده ی م، امکان جرم انگاری توسط قوه مجریه به صورت جزیی و با اجازه«قبل از انقالب اسالمی»آنکه  اول

م های مختلفی که مشتمل بر برخی از جرایوجود داشت، به شکلی که با استناد به این ماده، آیین نامه 1ق.م. ع 276

ستفاده ی راجع به نصب و اهایی مثل آیین نامهنامهسبک از نوع خالف بودند، با تعیین مجازات تنظیم شدند. آیین 

 (32-33، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، . 1339از بلندگو مصوب 

، با توجه به اینکه اصل تفکیک قوا در ایران مطلق نبوده و هر سه قوه زیر نظر «بعد از انقالب اسالمی»آنکه  دوم

یه ی مجردر برخی از موارد براساس اختیارات تفویض شده توسط مقام والیت امر، قوا 2والیت مطلقه فقیه می باشد،

ه شرح بمهمترین این موارد  که های متضمن ضمانت اجراهای کیفری را دارا شدندنیز امکان قانونگذاری و قضاییه

 : زیر است

ات تعزیر»هایی تحت عنوان قوه مجریه، آیین نامهمصوبِ  یهارین مصادیق آیین نامهتشاخصاز  یک(

قانون تعزیرات »می باشد که بعداً با جرح، تعدیل و اصالحاتی با عنوان  66-67در سال های « حکومتی

، ص 1392)ر.ک. اردبیلی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.  1367اسفند  23در « حکومتی

193-192) 

تکار به ابباشد که می « اها و دادگاه های ویژه روحانیتآیین نامه دادسر»از دیگر مصادیقِ آیین نامه،  دو(

به تایید مقام معظم  1369مرداد  14در تاریخ تدوین شده،  )حکام شرع( مقامات دادسرای ویژه روحانیت

ای که در برگیرنده مجموعه ای از قوانین شکلی و آیین نامه اصالح شد، 1384رهبری رسیده و در سال 

 ماهوی است.

 

د نتوانبا توجه به پذیرش اصل تفکیک قوا در ایران، نمیمجریه  هقوباید بیان داشت، هرچند  گیرینتیجهبنابراین در مقام 

 ق.م.ع و بعد از انقالب 276به صورت ابتدایی اقدام به جرم انگاری و کیفرگذاری کند، اما قبل از انقالب با استناد به ماده 

 مجوز چنین کاری را دریافت کرده و به همینگاهاً با اجازه مقام والیت امر ، بلکه قوه قضاییه نیز این قوهاسالمی، نه تنها 

ا جزء بر این است که آیین نامه ه اصل»جهت در این موارد استثنایی، از منابع الزامی حقوق کیفری به حساب می آید. پس 

 . «ثناییمگر به صورت است گردندنمیمنابع الزامی حقوق کیفری محسوب 

                                                           

جعه به بلدیه و نظمیه و صحیه و همچنین عدم رعایت نسبت به کلیه امور خالفی از قبیل عدم رعایت نظامات را: »1304ق.م.ع مصوب  276. ماده 1 

نظامات راجعه به درشکه چی ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه در معابر 

لیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولی در عمومی و امثال آن وزارت داخله نظامنامه الزمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عد

هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان 

 «.غرامت بیشتر باشد

 .«.طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. امامت امت بر مر وزیر نظر والیت مطلقه ا....  قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران: » 57. اصل 2 
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 معاهدات بین المللی( 5        

در همین راستا  (195، ص 1392)ر.ک. اردبیلی، می باشد. « توافق کتبی میان دو یا چند تابع حقوق بین الملل»منظور از معاهده 

 ق.م مقرر می دارد:  9به موجب ماده 

مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم »

 «. قانون است

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده،  1قانون اساسی 77بنابراین چنانچه مفاد عهدنامه های بین المللی که بر طبق اصل 

ین داخلی بوده و جزء منابع الزامی حقوق کیفری به حساب متضمن قاعده ای از قواعد حقوق کیفری باشد در حکم قوان

 .1949می آید همانند قرار دادهای چهارگانه ژنو مصوب 

 

 منابع ارشادی )فرعی یا غیرمستقیم(:  -ب

اهنمای قضات جهت توانند رها نیست بلکه این منابع میشود که قاضی ملزم به استناد به آنمنابع ارشادی به منابعی گفته می

صدور حکم باشند و ضمانت اجرای عدم استناد به این منابع نقض حکم صادره نیست. همانگونه که ذکر شد منابع فرعی 

که در « وقیدکترین حق»و « نظریه های مشورتی»، «عرف»، «رویه قضایی»، «منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر»عبارتند از: 

 شود:ها پرداخته میذیل به شرح آن

 

 یا فتاوی معتبر معتبر اسالمیمنابع  (1        

ق.ا می باشد. برای طرح بحث، در ابتدا  167چگونگی تفسیر اصل « منابع حقوق کیفری»یکی از مهمترین مباحث در مورد 

 ق.ا توجه داشت. در این اصل آمده است: 167می بایست به متن اصل 

ناد مّدونه بیابد و اگر نیابد با استقاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین »

به منابع معتبراسالمی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت 

 «یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

 

نند در دعاوی کیفری در صورت عدم وجود قوانین مدونه، تواهای کیفری میاین است که آیا قضاتِ دادگاه حال سوال

مراجعه کنند یا خیر؟ به طور  «منابع اسالمی یا فتاوی معتبر»ق.ا به  167با استناد به اصل « کیفرگذاری»یا « جرم انگاری»برای 

                                                           

 «.عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد: » 77. اصل 1 
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اری ه صورت نمودکه در ابتدا ب استها دو دیدگاه کلی در این خصوص پنج الی شش دیدگاه وجود دارد که مهمترین آن

 :ذکر شده و سپس به تفصیل بیان می گردند

 

 :عدم امکان مراجعه به منابع اسالمی و فتاوی معتبر -دیدگاه اول

 ق.ا به وسیله برخی از اصول دیگر 167تخصیص خوردن اصل ( 1

 92در قانون مجازات اسالمی مصوب  220پیش بینی ماده ( 2

 92از قانون آیین دادرسی کیفری  78ق.آ.د.ک  214حذف ماده  (3     دالیل علمی )قانونی(: -یک

 92م.ا ق. 18تاکید بر رعایت اصل قانونی بودن تعزیرات در ماده ( 4

 های مشورتی مطابق با این دیدگاهوجود برخی از نظریه (5

 «منابع معتبر اسالمی»قلمرو  گستردگی افراطیِ( 1

  دالیل عملی )اجرایی(: -دو

 «فتاوی معتبر»مفهومِ مبهم بودن ( 2

 167چگونگی تفسیر اصل 

 :امکان مراجعه به منابع اسالمی و فتاوی معتبر -دیدگاه دوم

 ق.ا نسبت به سایر اصول مرتبط 167حاکمیت اصل ( 1

 های قانونیق.م.ا نسبت به وضعیت سایر مجازات 220سکوت ماده ( 2

 92ق.م.ا مصوب  18در ماده « قانون»مطلق بودن کلمه ( 3     دالیل علمی )قانونی(: -یک

 کیفریدادرسیآیین.آ.د.ک از قانون 214قوت نداشتن دلیل حذف ماده ( 4

 92ق.م.ا مصوب  2توجه به اشکالِ شورای نگهبان درباره ماده ( 5

 مالک قرار دادن نظر مرجع تقلیدِ مرتکب (1

 دالیل عملی )اجرایی(: -دو

 رفتار اثبات آگاهی مرتکب به حرمت شرعی (2
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 گردد: بیان میدو دیدگاه، نوبت به بررسی تفصیلی آن ها می رسد که در ادامه  طرفداران بعد از ترسیم نموداری دالیلِ

 

به این سوال پاسخ منفی داده و معتقدند به جهت وجود دو دلیل، در صورت فقدان  برخی از حقوقدانان :اولدیدگاه 

مراجعه  «منابع اسالمی و فتاوی معتبر»ق.ا  به  167توان با استناد به اصل نمی« کیفرگذاری»و « جرم انگاری»قانون، برای 

 «.اجراییدالیل عملی )»و « دالیل علمی )قانونی(»دالیل عبارتند از: این این اصل منصرف از قوانین کیفری است.  پسکرد، 

 

اشد که در بدارند، متعدد میدالیلِ قانونی که طرفداران دیدگاه نخست بیان می دالیل علمی )قانونی(: - یک             

 گردد:مورد مهم آن اشاره می چندزیر به 

 

مطلق « دعوا»واژه  ق.ا 167هر چند در اصل  ق.ا به وسیله برخی از اصول دیگر: 167تخصیص خوردن اصل ( 1

، ردگیمیقرار در کنار سایر اصول ده است و ظاهراً هم شامل دعاوی مدنی بوده و هم کیفری، اما زمانی که این اصل، آم

)اصل قانونی بودن  36 و )اصل قانونی بودن جرم( 169که اصول  شود. توضیح اینروشن می آنتفسیر و معنای واقعی 

کنند، را منصرف از دعاوی کیفری میبوده و آن ق.ا  167اند که تخصیص زننده اصل ای تدوین شدهبه گونه 1 مجازات(

ضافًا بر موجود داشته باشد.  «قانون»حتماً باید یک  چرا که در این اصول آمده است برای جرم انگاری و کیفرگذاری

 2.پذیرفته شده است« اصل برائت»ق.ا نیز  37اینکه در اصل 

 

، 92قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب  :92در قانون مجازات اسالمی مصوب  220پیش بینی ماده ( 2

ق.ا در کلیه دعاوی کیفری مهر بطالن زده و صرفاً  167ق.م.ا به فراگیر بودن اصل  220برای نخستین بار با تصویب ماده 

 ق.م.ا :  220به موجب ماده  بسنده کرده است. مستوجب حدبه جاری بودن آن در جرائم 

( 167در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل یکصد و شصت و هفتم )»

 «. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می شود

 

یعنی حدود، قصاص، دیات  –ق.ا در کلیه دعاوی کیفری  167به دیگر سخن، طرفداران این دیدگاه معتقدند اگر اصل 

حاکم باشد، دیگر نیازی نبود که قانونگذار با اختصاص دادن یک ماده در قانون مجازات اسالمی )یعنی  -و تعزیرات

                                                           

 «.است ، جرم محسوب نمی شودهیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده : » 169صل ا. 1 

 «.حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد: » 36اصل 

شود، مگر این که جرم او در اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی»دارد: ق.ا نیز اشاره داشت که بیان می 37اصل . 2 

 «.ت گردددادگاه صالح ثاب
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 داشت!در حدود در صورت عدم وجود قانون مدونه، مجدداً اشاره می «شرع»ق.م.ا(، به امکان مراجعه به  220ماده 

اً صرفی موجود در قانون مجازات اسالمی، به جهت اجازهت فقدان قوانین مدونه، در صورگردد بنابراین مشخص می

 مراجعه کرد.  «منابع اسالمی و فتاوی معتبر»ق.ا به  167توان با استناد به اصل می «حدود»در 

 

 220بینی ماده نه تنها پیش:  92از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  78ق.آ.د.ک مصوب  214حذف ماده ( 3

 «منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر»ای بر عدم تمایل قانونگذار در رجوع به قرینه 92در قانون مجازات اسالمی مصوب 

در قانون آیین  78ق.آ.د.ک مصوب  214عدم انعکاس ماده است، بلکه « کیفرگذاری»و « جرم انگاری»در خصوص 

 214ماده باشد. ی نظر فوق میی آن نیز تایید کنندهبه جا  374و جایگزین کردن ماده  92دادرسی کیفری مصوب 

در ق.ا در قانون آیین دادرسی کیفری بود. در هر صورت  167اصل  متنِی کنندهتقریباً منعکس 78ق.آ.د.ک. مصوب 

 آمده است:شده،   78ق.آ.د.ک مصوب  214 مادهکه جایگزین  92ق.آ.د.ک مصوب  374ماده 

دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با دادگاه پس از اعالم ختم »

توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت 

کند. رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند هفته به انشای رأی مبادرت می و حداکثر ظرف یک

شد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر به مواد قانون و اصولی با

 «موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است

 

عالوه بر سایر مواد، قانونگذار در  :92مصوب م.ا ق. 18تاکید بر رعایت اصل قانونی بودن تعزیرات در ماده ( 4

اشاره  در این موارد امکان مراجعه به منابع شرعیو عدم « اصل قانونی بودنِ تعزیرات»ق.م.ا مجدداً به پایبندی به  18ماده 

 آنجا که بیان داشته است: کرده است. 

عزیر به حکام تنوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر ا»...

 ...«.شودتعیین می قانونموجب 

 

« یمنابع ارشاد»هر چند نظریه های مشورتی جزء : مطابق با این دیدگاه های مشورتی( وجود برخی از نظریه5

 تواند قرینه مناسبی برای نیل به دیدگاه مناسبحقوق کیفری محسوب شده و تبعیت از آن جنبه الزامی ندارد، اما می

 :توجه به نظریه مشورتی زیر حائز اهمیت است همین راستا، در تایید این دیدگاه باشد. در

قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را  (قدس سره)طبق فتوای حضرت امام خمینی »

)نظریه مشورتی شماره «. برای اعمالی که قانونًا کیفری از برای آن ها مقرر نشده است ندارند

 (4/10/1374مورخ  6087/7
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جدای از دالیل علمی که طرفداران دیدگاه نخست برای عدم امکان مراجعه به  (:اجرایی) ملیدالیل ع - دو             

 حتی اگر دالیلی برای امکان مراجعه به شرع با تمسک ها بر این باورندکنند، آنشرع در صورت فقدان نصِ قانونی، ارائه می

عه گردد، بهتر است از مراجکه در عمل ایجاد می« مشکالت اجراییِ فراوانی»ق.ا وجود داشته باشد، باز به دلیل  167به اصل 

  :عبارتند ازق.ا  167مشکالت اجرایی مراجعه به اصل رد مصرحِ قانونی، خودداری کرد. به شرع، جز در موا

باشند، می «کتاب، سنت، اجماع و عقل»دارای تعریفی مشخص بوده و در برگیرنده « منابع معتبر اسالمی»هر چند  اوالً

 بدین دلیل که:اما گستردگی بیش از حد آن در عمل مشکل ساز خواهد شد، 

اینکه ص به خصو – معتبر اسالمی برای قضات دادگستریبه تمامی منابع و تسلط اشراف  ،از یک سو

 . باشدتقریباً امری غیرممکن می -باشندمی ماذونفعلی، قضات قضات اکثر 

مردم باید به تمامی این منابع آگاهی داشته باشند تا بدین طریق تشخیص »این توقع که  از سوی دیگر،

به  باشد، توقعی غیرعادالنه می«اندبدهند در انجام چه رفتاری آزاد بوده و از انجام چه رفتاری منع شده

 باشد. که این منابع غالباً به زبان عربی میخصوص آن

ر گفته باشند، توضیح این که اساساً به چه فتواهایی، فتوای معتبتر میمشکالت جدی« فتاوی معتبر»در خصوص  ثانیاً

روض گرفته فشود؟! مرجع تشخیص فتوای معتبر از غیر معتبر کیست؟! این که آگاهی مردم به تمامی این فتواها م می

 باشد یا خیر؟!شود آیا واقعاً عادالنه می

 

انون همچون در ق بنابراین طرفداران این دیدگاه بر این باورند در دعاوی کیفری، به استثنای برخی از موارد تصریح شده

ق.ا استناد کرد،  167توان به اصل نمی «کیفرگذاری»و  «جرم انگاری»، در خصوص 92ق.م.ا مصوب  127 و 220مواد 

صورآبادی، )ر.ک. منبنابراین در مواردی که در قانون رفتاری جرم تلقی نشده و فاقد مجازات است، باید حکم به برائت داد. 

 (202، ص 1392و اردبیلی،  149، ص 1395

 

ت داده و بر این باورند در صورت ای از حقوقدانان به سوال ابتدایی مطرح شده پاسخ مثبدر مقابل، عده :دومدیدگاه 

به منابع اسالمی « کیفرگذاری»و هم « جرم انگاری»ق.ا هم در خصوص  167توان با استناد به اصل ، میمدونه فقدان قانون

 ود: شبیان می« دالیل عملی»و « دالیل علمی»و فتاوی معتبر مراجعه کرد. دالیل طرفداران این دیدگاه نیز در دو قسمتِ 

 

دالیلِ علمی )قانونی( که در دیدگاه نخست بیان شده است، توسط طرفدارانِ  دالیل علمی )قانونی(: -یک              

 شود که به شرح زیر است:دیدگاه دوم یک به یک پاسخ داده می
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گاه ددر پاسخ به دلیل نخستِ دیدگاه اول، طرفداران دی ق.ا نسبت به سایر اصول مرتبط: 167حاکمیت اصل ( 1

اند، از ق.ا از دعاوی کیفری مطرح کرده 167دوم معتقدند دلیلی که طرفداران دیدگاه اول برای منصرف دانستن اصل 

ق.ا تعارضی وجود ندارد، چون  167با اصل  169و  36باشد. بدین جهت که اساساً میان اصل قوت باالیی برخودار نمی

 استفاده شده و بیان شده است: « مدونهقوانین »ق.ا از اصطالح  167در اصل 

نابع بیابد و اگر نیابد با استناد به م مدّونهقاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین »

 ....« معتبراسالمی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید

 

ماید نبراساس قانون مدونِ موجود می ، قضات را ملزم به صدور حکم«مدون»ق.ا با تاکید بر قید  167بنابراین صدرِ اصل 

کند در صورت نیافتن حکم در قوانینِ مدون، به شرع )قانون غیرمدون( مراجعه کنند. ولی در ادامه، قضات را ملزم می

استفاده شده است! یعنی « قانون»ی مطلقِ از واژه« قانونی بودن»ق.ا در مقام رعایت اصل  169و  36در حالی که در اصل 

 گردد.نیز می (بر قانون مدون، در برگیرنده قانون غیرمدون )شرععالوه 

 

در مورد دلیل دوم ارائه شده در دیدگاه  های قانونی:ق.م.ا نسبت به وضعیت سایر مجازات 220سکوت ماده ( 2

ق.ا صرفاً ناظر به حدود بوده و منصرف 167توان نتیجه گرفت که اصل ق.م.ا نمی 220نخست، باید بیان داشت از ماده 

 از قصاص، دیه و تعزیر می باشد، چرا که: 

ذکر شده است و اساساً ناظر به جرایم مستوجب قصاص،  «مواد عمومی حدود»ق.م.ا در بخش  220ماده  اوالً

داللِ استشد، امکان توسل به ذکر می« کلیاِت قانون»باشد. بله، اگر این ماده در بخش دیه و تعزیر نمی

 طرفداران دیدگاه نخست وجود داشت، حال آنکه در حال حاضر اینگونه نیست.

حًا ی مثبت و مستقیم، دارای مفهوم نیست و اصطالدر دانش اصول این امر به اثبات رسیده است که جمله ثانیاً 

ع ن مراجعه به منابتوان از این ماده، مفهومی برداشت نمود که امکاکند و نمینمی« اثبات شی نفی ما عدا»

 .باشدمیدر سایر بخش های حقوق کیفری منتفی  شرعی

 

توسل طرفداران دیدگاه نخست نسبت در خصوص  : 92ق.م.ا مصوب  18در ماده « قانون»مطلق بودن کلمه ( 3

 توان بیان داشت: نیز میق.م.ا  18به ماده 

شده است که هم شامل قانون مدون و هم شامل قانون استفاده « قانون»ی مطلقِ ق.م.ا از واژه 18در ماده  اوالً

 باشد. غیرمدون )شرع( می

ق.ا، باید به نفع اصل اخیرالذکر حکم  167ق.م.ا با اصل  18حتی در صورت وجود تعارض میان ماده  ثانیاً 

 داد، چون قوانین عادی قابلیت تعارض داشتن با قانون اساسی را ندارند. 
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طرفداران دیدگاه دوم، حذف ق.آ.د.ک از قانون آیین دادرسی کیفری:  214داشتن دلیل حذف ماده نقوت ( 4

آنچنان از ق.ا  167دانند، چرا که اطالق اصل برای عدم مراجعه به شرع نمی قابل توجه یق.آ.د.ک را نیز دلیل 214ماده 

 متزلزل کند.را تواند اعتبار آن یبرخوردار است که حذف یک ماده از قانونی عادی نمباالیی قوت نظری 

 

از تمامی طرفداران دیدگاه دوم معتقدند  : 92مصوب  ق.م.ا 2ماده  بارهشورای نگهبان در توجه به اشکالِ( 5

 شان دیدگاه مهر تاییدی بر صحتِ  92فوق گذشته، مراجعه به فرایندِ تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  هایپاسخ

 ق.م.ا در ابتدا بدین صورت نگاشته شده بود:  2زند، توضیح اینکه ماده می

رک و هیچ فعل و تجرم، فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است »

 . «فعلی را نمی توان جرم دانست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد

 

از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً ق.م.ا  2شورای نگهبان به ذیل قانون اشکال وارد نمود و بیان داشت: ماده 

مجازات داشته ولی قانون معترض آن نشده، مستوجب مجازات نمی داند، خالف موازین شرع می باشد، امری که باعث 

 (33-40، ص 1394و برهانی،  )ر.ک. الهام ق.م.ا گردید! 2حذف قید فوق از ماده 

 

طرفدارانِ دیدگاه دوم برای حلِ مشکالت اجرایی مطروحه در دیدگاه نخست  :ملی )اجرایی(دالیل ع  -دو            

 ق.ا باید شروط زیر در نظر گرفته شود: 167معتقدند در خصوص مجازات کردن اشخاص بر اساس اصل 

ابراین مرتکب مالک قرار گیرد. بن ظر مرجع تقلیدِنبایست ر میبرای جرم تلقی کردن یک رفتا شرط اول:( 1

ند به کید نمیلقاساس نظر مرجعی که مرتکب از وی تدر مواردی که اختالف نظر فقهی وجود دارد نباید بر

 مجازات مرتکب اقدام نمود، چرا که نظر هر مرجعی صرفاً برای مقلدین خودش دارای حجیت است.

 

رفتار احراز گردد و در صورتی که مرتکب نسبت به  حرمت شرعیِبایستی آگاهی مرتکب به  شرط دوم:( 2

توان اقدام به محکومیت و مجازات وی نمود، چرا که برخالف بسیاری از نظام های حکم جهل داشته باشد، نمی

 (33-40، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی،  حقوقی، جهل به حکم از نظر فقهی مسموع می باشد.

 

باشد، اما ر تی طرفداران دیدگاه دوم قویادلهشاید « نظری»باید بیان داشت هر چند از لحاظ  نتیجه گیری کلیدر مقام 

« نگاریجرم ا»های متعدد در خصوص به منظور جلوگیری از تفسیرهای مختلف و پیدایش رویهرسد در مجموع به نظر می

با مراجعه به منابع معتبر اسالمی و فتاوی معتبر و همچنین اشکاالت اجرایی که کماکان وجود دارد، شایسته « کیفرگذاری»و 

است امکان جرم انگاری براساس به مراجعه به فقه، صرفاً به مواردی منحصر گردد که مقنن به آن تصریح کرده باشد، مانند 
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ق.م.ا مصوب  220( و یا واکنش در قبال سایر حدود )ماده 92مصوب ق.م.ا  127مجازات ممسک و دیده بان در قتل )ماده 

به خصوص آنکه به رغم ارائه راهکارهایی اجرایی از سوی طرفداران دیدگاه دوم، ( 7، ص 1394(. )ر.ک. توجهی، 92

 ؟همچنان مشکالت عملی رجوع به شرع پابرجا خواهد بود مانند آنکه اگر شخصی مرجع تقلید نداشت چه باید کرد

عتبر اسالمی یا منابع م»البته پذیرش دیدگاه اول )عدم امکان مراجعه به منابع اسالمی و فتاوی معتبر( بدین معنی نیست که 

در دعاوی کیفری هیچ گونه نقشی ندارند، زیرا همانگونه که در مطالب فوق به کررات تاکید شد، طرفدارانِ « فتاوی معتبر

دانند، ولی در ق.ا جایز نمی 167در دعاوی کیفری را با استناد به اصل « کیفرگذاری»و « جرم انگاری»دیدگاه اول صرفاً 

 شمارند:موارد زیر امکان مراجعه به شرع را با توسل به این اصل مجاز می

 یاجازه مراجعه به شرع داده شده باشد، مانند اجازه« کیفرگذاری»و « جرم انگاری»برای « قانوناً»در مواردی که  اوالً

ق.م.ا در خصوص حدودی که در قانون ذکر نشده است و یا مجازاتِ معاونت در جرم، آنگاه که در شرع  220ماده 

 ق.م.ا. 127باشد در ماده دارای مجازاتِ خاص می

مراجعه به شرع ضروری باشد، چرا که بهترین  «ماهیت برخی از حقایق شرعی»در مواردی که برای تشخیص  ثانیاً

ق.ا و مراجعه به منابع اسالمی و فتاوی معتبر است.  167ها و عبارات شرعی، توسل به اصل تفسیر واژهمنبع برای 

 ای مثل: برای نمونه معنای مفاهیم شرعی

موارد میان حکم صغیر  در قانون مجازات اسالمی، قانونگذار در برخی از صغیر ممیز و غیر ممیز:یک( 

که  در حالی( ق.م.ا. 272و  375برای مثال مراجعه شود به مواد )ست، ممیز قائل به تفکیک شده اممیز و غیر

 جود دارد،وغیرممیز را بیان نداشته است! در چنین مواردی که خالء قانونی تعریف دقیق صغیر ممیز و صغیر

  رد.به منابع معتبر اسالمی مراجعه ک توانمی

« تعزیر»ق.م.ا یکی از اقسام چهارگانه مجازات را  14قانونگذار در ماده  تعزیرات منصوص شرعی:دو( 

تعزیرات »ق.م.ا نیز تعریف کرده است، اما مشخص نکرده است که وجه تمایزِ  18دانسته و آن را در ماده 

تعزیرات احکام ق.م.ا میان  115ماده  2از سایر تعزیرات چیست، در حالی که در تبصره « منصوص شرعی

ص شرعی و دیگر تعزیرات قائل به تفکیک شده است! در این حالت، برای درک مفهوم تعزیرات منصو

 (203-204، ص 1392)ر.ک. اردبیلی،  ای جز مراجعه به منابع معتبر اسالمی نیست.منصوص شرعی چاره

طفل کسی است »ق.آ.د.ک بیان داشته است:  304قانونگذار در تبصره یک ماده  حدود بلوغ شرعی:سه( 

اما مشخص نشده است مقصود از آن چیست!! در این موارد برای «. که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد

 باشد.ق.ا می 167تعریف و تفسیر این عبارتِ شرعی بهترین راهکار، مراجعه به شرع با توسل به اصل 

 

 ( رویه قضایی2        

ه ای کشود به گونهکنند اطالق میها در مورد موضوع خاص صادر میرویه قضایی به مجموع آراء و احکامی که دادگاه

ند. کپیدا می« اخالقیالزام ِ»بعد از گذر زمان و عرف شدنِ رای صادره در مورد یک موضوع خاص، تبعیت از آن به نوعی 
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هایِ دیگر، قانوناً ملزم به رعایت حکم صادره توسط دادگاه های پیشین نیستند، است که دادگاهمنظور از الزام اخالقی این 

با این همه در عمل نفوذ معنوی چنین آرایی به حدی است که دادگاه های بعدی اخالقاً خود را موظف به تبعیت از 

زء منابع زام قانونی برای تبعیت ندارند، رویه قضایی جها الدانند. بنابراین به این جهت که دادگاههای محاکم پیشین میتجربه

 آید. فرعی به حساب می

ها به آراء اصراری صادر شده از سوی دیوان عالی کشور در برخی از ها، توجه دادگاهیکی از مهمترین مصادیق این رویه

ه آن ها نیز عمالً بباشد، اما سایر دادگاهمیپرونده هاست. آراء اصراری، هر چند صرفاً برای دادگاه مرجوع الیه الزم االتباع 

مراجعه  92ق.آ.د.ک مصوب  470توان به ماده پایبند بوده و مخالف آن حکم نمی دهند )الزام معنوی(. در این خصوص می

  (42، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، کرد. 

 

 ( عرف3        

گذر زمان و به تدریج در یک گروه اجتماعی به عنوان یک  ای از رفتارها، باورها و رسومی است که درمجموعه»عرف 

 نکته«. گردددار شدن احساسات جمعی میها باعث جریحهای که تخلف از آنقاعده الزام آور معمول می شود، به گونه

داشته و به هیچ وجه جزء الزامات قانونی به حساب نمی آید. با این  «اخالقی»بسیار مهم اینکه الزام آور بودنِ عرف جنبه 

 اوصاف، سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که عرف در حقوق کیفری دارای چه جایگاهی می باشد؟

اضی ، ق«اصل قانونی بودن جرم و مجازات»در پاسخ به سوال فوق می توان بیان داشت در حقوق کیفری به جهت وجود 

تواند در مواردی که رفتاری در قانون مستقالنه جرم محسوب نشده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است، صرفاً نمی

بدین دلیل که عرفاً زشت و قبیح می باشد، آن رفتار را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات در نظر بگیرد. برای مثال سیگار 

آن را  گردد، مرتکبری ناپسند به حساب آید، اما از آنجا که در قانون جرم تلقی نمیکشیدن هر چند ممکن است عرفاً ام

این امر بدین معنی نیست که عرف هیچ گونه جایگاهی را در حقوق کیفری با تمامی این اوصاف،  توان مجازات کرد.نمی

 باشد:اثر گذار میدر حقوق کیفری به شرح زیر ندارد بلکه 

به عبارت  .ندکتردیدی نیست که عرف در مرحله قانونگذاری نقش انکار ناپذیری را ایفا می مرحله تقنین: - یک

رده و د، جرم تلقی کدانعرف جامعه آن را قبیح میتر، قانونگذار گاهاً برخی از رفتارها را صرفاً بدین دلیل که ساده

« ع قضاییمناب»ارتباطی با بحث  عرف ثرگذاریِ از ا شکلاین باید در نظر داشت  امانماید. برای آن مجازات تعیین می

 مرحله قانونگذاری است. در ندارد، چون نقش آن در یک مرحله قبل از قضاوت، یعنی 

 

 قش میایفای ندر مرحله قضایی نیز  ، بلکهاثرگذار است نه تنها عرف در مرحله قانونگذاری مرحله قضایی: -دو

ی جز اچاره «اصطالحات و عناوین حقوق کیفری»ها برای تشخیص ماهیت برخی از قضات دادگاهیعنی گاه . نماید

 شود:ها اشاره میتفکیک به برخی از آنمراجعه به عرف ندارند که در زیر به 
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متوسل « فیبرداشت عر»بایست به می فهم مقصود قانونگذارقضات برای گاهی  نقش عرف در رکن قانونی: -الف 

در ابهام زدایی از ای کنندهبرای مثال در بحث زوال رکن قانونی )عوامل موجهه جرم(، عرف نقش تعیین شوند.

  : نمونهدارد. برای را های قانونی واژهبرخی از 

که خطری  شودباعث زوال رکن قانونی می« اضطرار»زمانی  92ق.م.ا مصوب  152مطابق با ماده  ک(ی

 ودنِ ب« قریب الوقوع»و « شدید»وجود داشته باشد. در این مورد، مرجع تشخیص « قریب الوقوع»و « شدید»

  باشد!می «عرف»خطر، 

شود باعث زوال رکن قانونی می« تادیب و حفاظت»زمانی  92ق.م.ا مصوب  158ماده  «ت»مطابق با بند  (دو

رجع م باشد. بدیهی است که« متعارف» ن،انیر و مجصغا ستانکه اقدامات والدین، اولیاء قانونی و سرپر

 باشد. می «عرف» متعارف بودن یا نبودن اقدامات صورت گرفتهتشخیص ِ

 

مادی  رکن یگانهر اجزای سهنه تنها عرف در فهم رکن قانونی، بلکه در تفسی نقش عرف در رکن مادی: -ب 

  :باشد. برای مثالنیز اثرگذاری می« نتیجه مجرمانه»و « رفتار ارتکابی، اوضاع و احوال و شرایط»یعنی 

در  باشد.می« وهن آمیز بودنِ رفتار»، تعزیرات( 608)ماده  «توهین»جرم در یکی از شروطِ رکن مادی  یک(

  باشد.عرف می« وهن آور بودن یا نبودنِ رفتار»این خصوص مرجع تشخیص 

متقلبانه بودن وسایل مورد »، ق.ت.م.م.ا.ا.ک( 1)ماده « کالهبرداری»یکی از شروطِ رکن مادی در جرم  دو(

شد، یعنی با باوسیله، عرف می« متقلبانه بودن یا نبودن»نیز معیار تشخیص  مورد باشد. در اینمی« استفاده

 رد.توان به این مهم پی بمی« ضابطه نوعی»مراجعه به عرف و توسل به 

قمارخانه محسوب »تعزیرات(،  708)ماده « دائر کردن قمارخانه»یکی از شروطِ رکن مادی در جرم سه( 

مناط در »شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود چنین نظر داده است  باشد.می« شدن مکان

 عرفاً »یان داشته است: ( و در رایی دیگر ب13/12/1315مورخ  2772)شماره « است... عرفتشخیص قمارخانه 

 (.  24/10/1331مورخ  3411)شماره « قهوه خانه را نمی توان قمارخانه گفت...

در حرز »، (92ق.م.ا مصوب  268و  267)مواد« سرقت حدی»یکی از شروط رکن مادی در جرم  چهار(

در آن از  عرفاًحرز عبارت از مکان متناسبی است که مال »ق.م.ا  269در ماده باشد. می« بودن مال مسروقه

ت به عرف می بایس بنابراین برای تشخیص حرز محسوب شدن یا نشدن یک مکان«. مانددستبرد محفوظ می

 مراجعه کرد.

 

عالوه بر رکن قانونی و مادی، عرف در ابهام زدایی از رکن معنوی نیز بی تاثیر  نقش عرف در رکن معنوی: -ج 

ره عمدی به تفکیک اشاعرف در تشخیصِ رکن معنوی جرایم عمدی و جرایم غیر در همین راستا به نقشِنیست. 

 می گردد:
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ه داشت، اشار 92ق.م.ا مصوب  290در این خصوص می توان به بندهای ب و پ ماده  یک( جرایم عمدی:

نگونه یدر اعمدی پنداشته است. به نظر می رسد  یکشنده را جنایت« نوعاً»از رفتارِ  ناشیآنجا که جنایت 

 بی تاثیر نمی باشد. عرف در تشخیص نوعاً کشنده بودن یا نبودن یک رفتار موارد 

است. تقصیر جزایی با توجه به « تقصیر جزایی»رکن معنوی جرایم غیرعمدی  دو( جرایم غیرعمدی:

اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است. همانگونه که بعدًا ذکر خواهد شد  92ق.م.ا مصوب  145تبصره ماده 

انجام رفتاری است که عرف توقع دارد شخص مرتکب آن نشود و برعکس، عدم دوراندیشی در بی احتیاطی 

در  . دقترا انجام بدهدعدم انجام رفتاری است که عرف توقع دارد شخص آن بی پروایی در  ،باالتیبی م

بی »و « یاطیبی احت»ی آن است که برای تشخیص وقوع کننده روشن« بی مباالتی»و « بی احتیاطی» تعاریفِ

 ای جز توسل به عرف نیست!چاره« مباالتی

 

 ( نظریه های مشورتی4      

شود که توسط برخی از مراکز حقوقی همانند اداره حقوقی دادگستری و یا کمیسیون مشورتی به نظراتی گفته می نظریه های

ز معموالً گردد. از آنجا که این مراکاستفتائات شورای عالی قضایی در پاسخ به سواالت قضات و مسئولین قضایی ارائه می

نظرات اظهار شده توسط ایشان برای بسیاری از قضات و دادرسان اند، از قضات باسابقه و متخصصان حقوقی تشکیل شده

باشند، هر چند در اکثر موارد، ها از لحاظ قانونی ملزم به رعایت نظرات این مراکز نمیدارای اهمیت می باشد، اما هیچ از آن

 (45، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی، باشند. در عمل پایبند به آن می

 

 وقیدکترین حق -5      

منظور از دکترین حقوقی، تفسیر و تحلیل قوانین جزایی توسط حقوقدانان و اندیشمندان کیفری است. بدون تردید جایگاه 

ارد. گردد، تاثیر مهمی بر ذهنیت قضات دکتب و مقاالت منتشر می تدریس، ها که در قالبهای آناساتید حقوق و برداشت

باشد که با توجه به این نظرات و دیدگاه ها حکم صادر در صدور رای ملزم نمیاما با تمامی این اوصاف، هیچ گاه قاضی 

 (43، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی، کند. به همین جهت دکترین حقوقی جزء منابع ارشادی به حساب می آید. 

 

 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نتایجِ -3

رسد، بدین یم« نتایجِ اصل قانونی بودن جرم و مجازات»نوبت به بررسی ، «منابع حقوق کیفری»بعد از تعریف و تحلیلِ 

وان تها در قوانین جزایی چیست؟ برای پاسخ به سوال میمعنی که پیامدها و نتایجِ پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات
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قلمرو »و  «تفسیر قانون»ی هدارای دو نتیجه بسیار مهم در حوز« اصل قانونی بودن جرم و مجازات»گفت در حقوق کیفری 

 شود:می باشد که به ترتیب در مباحث زیر بدان پرداخته می «حاکمیت قانون در زمان

 

 یک( تفسیر قانون

تمام تالش خود را به کار گیرد تا مقصود خود را با عبارات رسا، روشن و  باید قانونگذار به هنگام نگارش قانونهر چند 

به حداقل ممکن برسد، اما به دو دلیل در برخی از موارد، قضات در استبداد قضایی  احتمال وقوعِ تابدون ابهام بیان کند، 

تفاده ها و عباراِت مبهم اسگاه قانونگذار در هنگام تصویب قانون از واژه ندارند:« تفسیر»ای جز توسل به مقام قضاوت چاره

 یاهگاهی در هنگام تصویب قانون از واژه و ها وجود نداردآنسازی کند که جز از طریق توسل به تفسیر، امکان شفافمی

 جدید، باعث مبهم یخود و دارا شدن معنایاولیه ها با دور شدن از معنای این واژه کند، اما در گذر زمانروشنی استفاده می

های روش» و «انواع تفسیر» ،«تعریف تفسیر»قسمِت  چهارمتفسیر در  در همین راستا مطالبِ. شوندقانون می مفهومشدن 

 گردد:بیان می« ترتیب تفاسیر»و  «تفسیر

 

 الف( تعریف تفسیر

قوق نیز می باشد. در علم ح« بیان کردن معنی سخن»و « هویدا کردن»، «آشکار ساختن»تفسیر در لغت از ماده فَسَرَ به معنی 

اراتی قوانین، آشکار ساختن معنی الفاظ قانون و عب تفسیر در همین معنی به کار می رود، بدین صورت که منظور از تفسیر

ق.م.ا مصوب  597است که در ظاهر مبهم و پیچیده می باشند. ضرورت رجوع به تفسیر بدین خاطر است که با توجه به ماده 

که در  اتوانند به بهانه ی مجمل و مبهم بودن قوانین از رسیدگی به دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند، چر، قضات نمی75

باید توجه داشت محسوب شده و به مجازات مقرر در همین ماده محکوم خواهند شد. « مستنکف از احقاق حق»این صورت 

 موارد تفسیر عبارتند از ابهام، اجمال، تعارض و سکوت. به طور کلی 

 قانون به معنای روشن نبودن معنای واژه یا مراد قانونگذار از مفردات و جمالت قانون است. ابهام( 1

 قانون به معنای تردد معنای قانون میان دو یا چند معنای مشخص است. اجمال( 2

 قوانین بدین معناست که عرفاً مدلول در قانون قابل جمع با یکدیگر نباشد. تعارض( 3

ی ان معنی است که قانونگذار نه به نحو خاص و نه به نحو عام و کلی در مورد مسئلهقانون نیز بدی سکوت( 4

  (66، ص 1391)قیاسی و همکاران،  اظهار نظر نکرده باشد.

 

 تفسیر انواعِ  ب(

 رح زیر است:که به ش شودتقسیم می «شخصی»و « قضایی»، «قانونی» تفسیر به سه قسمِ « مقام تفسیر کننده»به اعتبار  
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« تفسیر قانونی»دهد را برای ابهام زدایی و فهمِ معنای قانون انجام می« قانونگذار»تفسیری که  تفسیر قانونی: -یک 

 دو قسم آن به شرح زیر است:گویند  که 

تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه »ق.ا :  98اصل قانون اساسی: ( 1

 «.شودچهارم آنان انجام می

 «....شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است»ق.ا :  73اصل قوانین عادی: ( 2

 متفاوت از« قانون عادی»و « قانون اساسی»گردد مرجع قانونی تفسیر مشخص می 73و  98بنابراین با توجه به اصول 

 است.  «مجلس شورای اسالمی»و « شورای نگهبان»یکدیگر بوده و به ترتیب 

 

تفسیر »هد را دزدایی و روشن ساختن مفهومِ قانون انجام میدر مقام ابهام «قاضی»تفسیری که  تفسیر قضایی: -دو 

 دارد: ق.ا اشاره شده است، آنجا که قانونگذار بیان می 73این تفسیر به صراحت در انتهای اصل به  .گویند« قضایی

دادرسان، در مقام تمییز حق از قوانین می کنند  مفاد این اصل مانع از تفسیری که»....... 

 «.نیست

« تمییز حق»در مقام  صرفاًقضات اصل تفکیک قوا،  در راستای رعایتِ و مطابق با قید تصریح شده در اصل فوق

جرم »به اقدام انون قتواند به بهانه تفسیر یک قاضی نمی به هیچ روینمایند. بنابراین  قوانین می توانند اقدام به تفسیر

 نماید.« کیفرگذاری»و یا « انگاری

 

علمای حقوق به  تجزیه و تحلیل قانون از سوی»عبارتند از تفسیر دکترین یا تفسیر شخصی تفسیر شخصی:  -سه

ناگفته پیداست که تفاسیر شخصی جنبه  (56، ص1389)ر.ک. امیدی، «. منظور تشخیص معنای و تعیین قلمرو آن

 رد.بها نیستند گرچه در عمل بسیاری از ابهامات قانونی را از بین میبه رعایت آنرسمی نداشته و قضات ملزم 

 

 تفسیر یپ( روش ها

رار باشد جامعه اگر قکه  ، پرادختن به این سوال حائز اهمیت است«مقام تفسیرکننده»با توجه به بعد از ذکر انواع تفسیر 

متوسل متمسک و  «روش های تفسیری»ه چه ب یبایست نمایندتفسیر قانون را هاست آنگونه که زیبنده آنند تواب حقوقی

تفسیر »، «تفسیر منطقی» توان به چهار روشِمیاختالف نظر تسامحاً  در مقام پاسخ باید بیان داشت به رغم تمامی ؟شوند

 اشاره داشت: « تفسیر به نفع متهم»و « تفسیر موسع»، «مضیق
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یان دیگر در این به ب«. درک مقصود و هدف قانونگذار»تفسیر منطقی یعنی  (:/ توضیحی تفسیر منطقی )غایی( 1

ها و عبارات قانونی محدود کند، هدف و بدون آن که خود را به معنای تحت الفظیِ واژه تالش می شودشیوه 

« انونگذاراقعی قمقصود و»در صورت دستیابی به  . نکته بسیار مهم این است کهقصود واقعی قانونگذار را کشف کندم

در  وی.« نفع»ه متهم باشد یا ب« ضرر»، به هیچ وجهی مهم نیست که تفسیر صورت گرفته به «تفسیر منطقی»از طریق 

 های زیر اشاره کرد:توان به مثالهمین راستا می

 در جرمِ 75ق.م.ا مصوب  698 در مادهقانونگذار  در جرم نشر اکاذیب:« اکاذیب»ی واژه -مثال اول

، بنابراین استاستفاده کرده است. در تفسیر مضیق، چون اکاذیب جمع کذب « اکاذیب»واژه از  اکاذیبنشر 

وع و با انتشار یک کذب جرم موض بوده «حداقل دو کذب»انتشار شرط تحقق این جرم، باید قائل به این شد 

 ودشاین نتیجه حاصل میه گردد، در حالی که با تفسیر منطقیِ این مادمحقق نمی 75ق.م.ا مصوب  698ماده 

که هر چند قانونگذار از این واژه به صورت جمع استفاده کرده، اما مقصود وی به هیچ روی این نبوده است 

که برای تحقق این جرم، حداقل باید دو کذب اظهار گردد، بلکه استفاده از واژه اکاذیب به جهت رایج 

 مورخ 2622دیوان عالی کشور در حکم شماره  دوم هدر همین راستا شعب باشد.بودن این واژه در عرف می

 بیان داشته است:  (75ق.م.ا مصوب  698ماده )مکرر ق.م.ع  269در خصوص ماده  1318 /10/10

و اکاذیب و اعمال هم هر چند در ماده مزبور به صورت جمع گفته شده ولی منظور نوع ......»

کند و اگر کسی یک فقره امر و تبادر به یک عمل صدق میآن امور بوده و بر حسب عرف 

 .«کذب و خالف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به غیر نسبت دهد قابل تعقیب است

 92ق.م.ا مصوب  39قانونگذار در ماده  «:عذر قضایی معاف کننده»در « جهات»ی واژه -مثال دوم 

ا هشش شرط را پیش بینی کرده است که یکی از آن« معاف کننده عذر قضاییِ»برای امکان استفاده از 

باشد که در صورت جمع می« جهات»ی باشد. روشن است که در این ماده واژهمی« احراز جهات تخفیف»

ق.م.ا  38در صورتی که تنها یک جهت از جهات مخففه ماده توسل به تفسیر مضیق باید قائل به این شد 

تواند از امتیاز موجود در این ماده استفاده کند، در حالی که با مینمجرم باشد، وجود داشته  92مصوب 

قانونگذار وجود یک جهت از جهات اما « جهات»به رغم جمع بودن کلمه  می توان گفتتفسیر منطقی 

 دانسته است.کافی  92ق.م.ا مصوب  39نیز برای استفاده مجرم از امتیاز موجود در ماده را تخفیف 

است که پس  «حالت شکی»در تفسیر مذکور جزء اصول عملی بوده و جای استفاده از آن،  سیر به نفع متهم:تف( 2

ع متهم متوسل توان به تفسیر به نفتر، تنها زمانی میبه عبارت سادهگردد. از یافتن نظر قانونگذار حاصل می نومیدیاز 

انون، مقصود قانونگذار مایوس شده و در چگونگی تفسیر قاز کشف « فنون استنباط»گردید که قاضی با استفاده از 

 بایست قانون، به نفع متهم تفسیر گردد.شک و تردیدش همچنان باقی مانده باشد. در این حالت است که می

ا و هپایبندی و وفاداری به معنای محدود واژه»منظور از تفسیر مضیق،  :(محدود)منطوقی /  تفسیر مضیق( 3

 یقِ ض، بدین معنی که قضات در تفسیر قانون هیچ گونه آزادی عملی نداشته و باید به معنای ماست «قانونیعبارات 

ه عنوان باشد. در صورت پذیرش این تفسیر بمی« زبان قانون»قاضی تنها های قانونی اکتفا کنند. در این رویکرد واژه



34 
 

ونه گبند بوده و حق هیچها و عبارات قانونی پایبایست صد در صد به واژهشیوه تفسیر قانون، قاضی می اولین

برداشتی فراتر از متن قانون را ندارد. به همین دلیل طرفداران تفسیر مضیق بر این باورند که مثاًل جرم نشر اکاذیب، 

 ردد.گبدان جهت که اکاذیب جمع است، حداقل با انتشار دو کذب قابل تحقق بوده و با انتشار یک کذب واقع نمی

 قبول اختیار قاضی در جرم انگاری یک رفتار و تعیین مجازات برای آن در غیر»تفسیر موسع یعنی  تفسیر موسع:( 4

حکم تسری دادن یک حکم به یک موضوع مسکوت ال»تفسیر قیاسی یعنی  بنابراین«. از موارد تصریح شده در قانون

هر چند ( 227، ص1392)ر.ک. اردبیلی، . می گردد تلقینیز یکی از اقسام تفسیر موسع « به جهت وجود دلیل مشترک

تردیدهایی وجود دارد، ولی با تمامی این اوصاف باید اذعان داشت « قیاس منصوص العله» درباره جایگاه حقوقیِ

می « ذاریکیفرگ»و « جرم انگاری»ماهوی باعث اقتدارِ افراطی قضات در  پذیرش این تفسیر در حقوق کیفریِ که

  .خصوصی شهروندان جامعه خواهد بودهای شخصی و حریم ی آزادیتهدید کننده بی تردیدگردد، امری که 

 

 ت( ترتیب تفاسیر

که در  شوداین سوال مطرح میدر آخرین گام ، بیان گردید تفسیر« هایروش»و هم « نواعا»هم  ،«تعریف»هم   حال که

 ر مقام پاسخ! د؟بوده و کدامیک بر دیگری مقدم استبه چه شکل تفاسیر فوق  ِ«رتیب منطقیت» ماهوی حقوق کیفریِ

باشد، می «هااتاصل قانونی بودن جرایم و مجاز» ی مستقیمنتیجه «تفسیر مضیق»در میان تفاسیر فوق،  مسلماًباید بیان داشت 

فسیر مستلزم آن است که از میان تفاسیر فوق، ت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات»به  صددربه عبارت دیگر، پای بندی صد

خود را از  یامروزه این تفسیر اهمیت گذشته اما به جهت دو اشکال .ی تفسیر به حساب آیدشیوه« اولین»مضیق به عنوان 

 دست داده است: 

ه دیگر سخن، بشود. که با پذیرش تفسیر مضیق، شان قانونگذار هم ردیف با شان شارع مقدس پنداشته میآن اول

گونه خطا و مصون از هر نوع اشتباه می باشد. درست برعکسِ قانونگذار، در این گویی قانونگذار عاری از هر

 ی قانونگذار باشد.بایست مطیع چشم و گوش بستهفرض شده و میقاضی تنها زبان قانون رویکرد، 

مر نسبتًا چرا که با توجه به عباشد، ض میحقوق کیفری در تعار که پذیرش تفسیر مضیق با سیال بودنِآن دوم

ها با نیازهای روز جامعه، باید از تفسیر خشکِ مضیق دست کشیده طوالنی قوانین جزایی، برای متناسب ساختنِ آن

 و به جای پای بندی به الفاظ و عباراتِ قانونی، به دنبال کشف مقصود حقیقی قانونگذار بود.

ند، چرا که ای تفسیر روی آوردهشیوه بهترینبه عنوان  «تفسیر منطقی»معاصر به  قدانانِاکثر حقو این امر باعث شده است

خ استعالمی در پاسنیز شورای نگهبان کند. جالب آنکه جامعه متحول میروزِ چنین تفسیری، قانون را متناسب با نیازهای 

  رویکرد را پذیرفته است: همین ،در مورد تفسیر قوانین شده 76در سال که از ناحیه ریاست جمهوری 

ام راین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهببنا .بیان مراد مقّنن است ،مقصود از تفسیر -1»

 ....«شودقانون نیست، تفسیر تلقی نمی
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« باحهااصل »در گام بعد، در صورت عدم امکان شناسایی مقصود واقعی قانونگذار و در موارد شک و تردید، با توجه به 

تگی تفسیر کرد، در چنین مواردی انتخاب تفسیر مضیق یا تفسیر موسع به عنوان تفسیر صحیح، بس« به نفع متهم»باید قانون را 

 به این دارد که کدامیک به نفع متهم باشد. برای روشن شدن مطلب می توان به مثال های زیر اشاره داشت:

ذار همانگونه که در انتهای بحِث رکن مادی خواهد آمد، قانونگ :یک( تفسیر به نفع متهم در قالب تفسیر مضیق

را قابل مجازات دانسته « جرم مُحال»و در تبصره آن اجماالً « شروع به جرم» 92ق.م.ا مصوب  122ماده صدر در 

باعث شده ! همین امر وجود ندارد نص صریحیهیچ  است، اما در خصوص قابل مجازات بودن یا نبودنِ جرم عقیم

است حقوقدانان در این باره دچار چالش های جدی شوند، به شکلی که عده ای به قابل مجازات بودن جرم عقیم 

از دالیل طرفین گذشته، آنچه که در اینجا الزم به ذکر  .اده اندحکم د آنو تعدادی دیگر به غیرقابل مجازات بودن 

نِ غیرقابل مجازات دانستن جرم عقیم آن است که در موارد است که یکی از محکم ترین دالیل طرفدارا ایناست 

« تفسیر مضیق»باقی ماندن شک، می بایست قانون را به نفع متهم تفسیر نمود و در این مورد، تفسیر به نفع متهم با 

 باید قائل به غیرقابل مجازات بودن جرم عقیم بود.با تفسیر مضیق این ماده قابل دستیابی است، بنابراین 

 

ق.م.ا یکی از جهات تخفیف مجازاتِ مرتکب که در  38در ماده  تفسیر به نفع متهم در قالب تفسیر موسع:دو( 

 بند ج ذکر شده است عبارتند از: 

 «.کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم.... -بند ج »

این عبارت، این سوال قابل طرح است که آیا منظور از تخفیفِ آثار جرم، صرفاً تخفیِف آثار زیانبار  در مقام تفسیرِ

گردد؟ در این مثال در صورت مادی )اعم از جانی و مالی( است و یا عالوه بر آن، شامل تخفیفِ آثار معنوی نیز می

گیرد که می اینجا تفسیر به نفع متهم زمانی صورت رسد. درعدم امکان تفسیر منطقی، نوبت به تفسیر به نفع متهم می

بند فوق الذکر به صورت موسع تفسیر شود، به شکلی که هم شامل تالش متهم برای تخفیفِ آثار زیانبار مادی شده 

 و هم شامل تخفیفِ آثار زیانبار معنوی. 

 

 دانست:توان به شرح ذیل را  میتفاسیر بنابراین در حقوق جزای ماهوی، ترتیب 

 )خواه به نفع متهم و خواه به ضرر متهم( تفسیر منطقی .1

 1تفسیر به نفع متهم )خواه با تفسیر مضیق، خواه با تفسیر موسع( .2

                                                           

ی امکان ماهوی، در قوانین کیفری شکل برخالف قوانین کیفریِباید بیان داشت قوانین ماهوی و شکلی اصلی های یکی از تفاوت به عنوان. 1 

ند کوجود دارد، چرا که فرض بر این است این قوانین ناظر به اجرای هر چه بهتر فرایند دادرسی است، بنابراین تفاوتی نمی« تفسیر موسع»توسل به 

 کتسبه متهم نباشد. ل شد که به ضرر حقوق متوان به تفسیر موسع در قوانین شکلی متوسزمانی می البته که به صورت موسع تفسیر شود یا مضیق.
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 در زمان حاکمیت قانونقلمرو ( دو

به  عطف»که امروزه در قالب قاعده  می باشد «قلمرو حاکمیت قانون در زمان»نتیجه دوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات 

 قاعده ایندر ادامه تالش می شود به مهمترین مباحث مرتبط با . مشهور شده است« انین کیفری ماهویما سبق نشدن قو

 1:پرداخته شود

 

 «عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی»قاعده  تعریف -الف

تواند حکم قانون الحق را به مصادیق سابق تسری قاضی نمی»یعنی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی اجمااًل 

 (229، ص 1392)ر.ک. اردبیلی، «. دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند

بدانند در انجام چه باشد، بدین معنی که شهروندان جامعه باید می« های فردیحقوق و آزادی»مبنای این قاعده، حفظ 

رفتارهایی آزاد بوده و از انجام چه رفتارهایی منع شده اند و نباید شهروندان یک جامعه همواره در این ترس باشند که مبادا 

 به جهت انجام رفتاری که امروزه قانونی است، فردا روزیی به جهت جرم تلقی شدن آن، مجازات خواهند شد!

                                                           

ث یکی از مباح به عنوان« قلمرو حاکمیت قانون در مکان». گردداکمیت قانون همواره در دو بُعد زمان و مکان مطرح میباید توجه داشت ح. 1 

. در پرداخته می شود دانصورت مختصر ببرای آشنایی اجمالی مخاطبین، به از بحث فعلی خارج می باشد اما « حقوق جزای بین الملل»مهمِ 

 بدان آن ها اشاره شده است: 92ق.م.ا مصوب  9تا  3در مواد خصوص حاکمیت قانون در مکان، چهار نوع صالحیت مهم وجود دارد که 

 این نوع صالحیت خود به دو قسمت تقسیم می شود:  صالحیت سرزمینی: -یک 

بیان شده  92ق.م.ا مصوب  3مهمترین اصل در اجرای قوانین کیفری در مکان، در ماده  ( صالحیت سرزمینی ثابت: این اصل به عنوان1

 ق.م.ا( 4است. )البته در این خصوص همچنین باید رجوع شود به ماده 

را  از قلمرو ایران« خارج»در « هواپیما ثبت شده ایران»و یا در « کشتی حامل پرچم ایران»( صالحیت سرزمینی شناور: وقوع جرم در 2

 گویند، چرا که در این حالت، کشتی در حال حرکت و هواپیمای در حال پرواز، بخشی از سرزمین محسوب می شوند.

ع شده و به از قلمرو حاکمیت آن کشور واق« خارج»توسعه صالحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به جرایمی که در  صالحیت عینی: -دو

 ق.م.ا( 5نده است. )رجوع کنید به ماده کشور آسیب رسا« منافع حیاتی و اساسی»

 این نوع صالحیت، خود به دو قسمت تقسیم می گردد: صالحیت شخصی: -سه

( صالحیت شخصی فعال: صالحیت شخصی فعال )بزهکار محور( در واقع تکمیل کننده اصل صالحیت سرزمینی است، چرا که 1

ممکن  رزمینی به تنهایی کفایت نخواهد کرد، زیرا بسیاری از تابعانبرای رسیدگی به جرایم ارتکابی تابعان یک کشور، صالحیت س

 ق.م.ا( 7است در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرم شوند. )رجوع کنید به ماده 

( صالحیت شخصی منفعل: صالحیت شخصی منفعل )بزه دیده محور( یعنی توسعه صالحیت تقنینی و قضایی یک کشور نسبت به 2

 ق.م.ا( 8لیه اتباع آن کشور واقع می شود. )رجوع کنید به ماده جرایمی که ع

المللی در هر کشوری یافت شود ها و مقررات بینمرتکب جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه»ق.م.ا:  9ماده  صالحیت جهانی: –چهار

 «.دگرداسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری در همان کشور محاکمه می
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 «ماهوی سبق نشدن قوانین کیفریعطف به ما »قلمرو قاعده  -ب

در حقوق کیفری به مراتب مهمتر از حقوق مدنی است. همانند « عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی»رعایت قاعده 

ت این قاعده در خصوص رعای چگونگی تفسیر قوانین کیفری که میان قوانین کیفری ماهوی و شکلی تفاوت وجود دارد،

 اهویمبایست میان قوانین کیفری ماهوی و شکلی قائل به تمییز شد، بدین صورت که در قوانین  در حقوق کیفری نیز می

 شدنبه ما سبق  عطف»برعکس، اصل بر  شکلیبوده در حالی که در قوانین « قوانین کیفری نشدنعطف به ما سبق »اصل  بر 

آنچه که در اینجا حائز اهمیت است بررسی قلمرو این قاعده در قوانین کیفری ماهوی است نه  می باشد.« قوانین کیفری

 شکلی. امری که در زیر بدان پرداخته می شود.

اکم بر بیان قواعد حو  تعیین مجازات، تعریف جرمقوانینی که در مقام »همان گونه که قبالً ذکر شد قوانین ماهوی، یعنی 

آیند. ساب میکنند، قوانین ماهوی به حمی« کیفرگذاری»یا « جرم انگاری»عبیر دیگر، قوانینی که اقدام به باشد. به تمی« آن ها

ت گردد، چرا باید به درستی رعای« عطف به ما سبق نشدن قوانین»بنابراین طبیعی است که در قوانین کیفری ماهوی، قاعده 

در معرض تعدی و تجاوز خواهد بود. به بیان دقیق تر، عدم پذیرش که در صورت عدم توجه به آن، آزادی های فردی دائماً 

این قاعده در قوانین ماهوی، یعنی این که ممکن است شخصی که امروز رفتار قانونی را انجام می دهد، فردا روزی که طبق 

 هد بود.قانون جدید همان رفتار جرم تلقی گردید، مجازات شود! بدیهی است که چنین امری قابل پذیرش نخوا

ید،  آشود این است که در قانون مجازات اسالمی که یک قانون کیفری ماهوی به حساب میکه در این جا مطرح می سوالی

ق.م.ا  10پذیرفته شده است یا خیر؟! برای پاسخ به این سوال باید به ماده  کامالً« عطف به ما سبق نشدن قوانین»آیا قاعده 

عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری »ی توان بیان داشت قاعدهر متِن ماده این ماده میمراجعه کرد. با دقت د 92مصوب 

تر، ظاهراً قانونگذار در سه مورد این قاعده را در قوانین جزایی ماهوی به طور کامل پذیرفته نشده است. به بیان ساده« ماهوی

 د:شو، به ذکر استثنائات وارده بر این قاعده پرداخته می92ق.م.ا مصوب  10مورد پذیرش قرار نداده است. با بیان صدر ماده 

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل »

جب توان به مواز وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی

اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانون مؤخر به مجازات یا 

قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال 

 «....مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است

 

 شرعی( قوانین الف      

ررات و مق»صرفاً در « عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی»گردد رعایت قاعده با توجه به صدر ماده مشخص می

 قرار نگرفته است. در قسمت ابتدایی این ماده آمده است: پذیرفته شده و در دیگر موارد مورد پذیرش «نظامات دولتی
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مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل  ،مقررات و نظامات دولتیدر »

 .....«از وقوع جرم مقرر شده است

 

 چیست؟ « مقررات و نظامات دولتی»این است که منظور از حال سوال 

ین عبارت به ا است. در واقع قانونگذار با بیان« تعزیر مستوجب جرایم»ر قانونگذار از این عبارت صرفاً منظو رسدبه نظر می

اد ی «قوانین شرعی»تحت عنوان ها از آنکه « های حدی، قصاص و دیهجرایم مستوجب مجازات»دنبال آن بوده است که 

 خارج سازد. « ماهوی کیفری عطف به ما سبق نشدن قوانین»را از قلمرو قاعده  شودمی

نسبت  وجود داشته و به همین جهت «صدر اسالم»از  یدلیل چنین استثنائی این است که قانونگذار معتقد است قوانین شرع

ا حدود، قصاص مرتبط بچنانچه باشد. بنابراین قوانین الحق نیز قابل اعمال و اجرا می وانین جزاییبه جرائم قبل از تصویب ق

نین استثنایی برای ینی چبرسد فلسفه پیشبه نظر میباشد. نیز قابل اجرا می شانتصویب برنسبت به جرایم سابق باشد، و دیات 

قانونی کردن محاکمه مجدد مجرمینی بوده است که قبل از انقالب مرتکب جرایم مستوجب حد، قصاص یا دیات شده و 

رای . در همین راستا ها اجرا شده استها محکوم شده و حکم نسبت به آنهای شرعی، به دیگر مجازاتبه جای مجازات

 مقرر داشته است:  25/10/65ای در تاریخ وحدت رویه

که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را  1361قانون مجازات اسالمی مصوب مهرماه  6ماده ی »

بر طبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد، منصرف از قوانین و احکام الهی از 

 «.شریع شده اند....جمله راجع به قصاص می باشد که از صدر اسالم ت

 

پس برای مثال اگر شخصی قبل از انقالب مرتکب جرم جنسی مثل زنا یا لواط شده و مطابق با قانون مجازات عمومی 

د از ، هر چند این قانون بعبودمجازات خواهد مجدداً قابل  وانین جزاییمجازات نیز شده باشد، بعد از انقالب و با توجه به ق

 ست.وقوع جرم تصویب شده ا

ه ما سبق عطف ب»ی قاعدهانصراف قوانین شرعی از ذکر این نکته خالی از لطف نیست که « قوانین شرعی»در پایان بحث 

یح اینکه توض باشد!محل تردید جدی میشود می یدیگر «قانون شرعی»جایگزین  «شرعی قانون»یک ، در زمانی که «نشدن

ی نگهبان و مورد تایید شورا جایگزین آن شده متفاوتیبه تصویب رسید و بعد از مدتی قانون شرعی  ایاگر قانون شرعی

به شکلی که مجازات آن جرم را تشدید کرد، بسیار بعید است که بتوان قانون شرعی جدید را به جرایم سابق قرار گرفت، 

فرمایید را مجری دانست. برای مثال تصور ب« ی شرعیعطف به ما سبق شدن قوانین کیفر»بر تصویب آن تسری داده و قاعده 

 در خصوص حد لواط آمده است:  92مصوب ق.م.ا  234ماده در 

حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت »

 «. اعدام استصد ضربه شالق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت )وجود یا عدم احصان( 
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ضربه شالق است، حال تصور بفرمایید که در قانون مجازات  100با توجه به این ماده، مجازات فاعل در حالت عادی 

در نظر « اعدام»، «ضربه شالق 100»مجازات مرتکبِ لواط به جای  70اسالمی بعدی، همانند قانون مجازات اسالمی مصوب 

قائل به این  «عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری شرعی»ی توان با استناد به قاعدهگرفته شود، حال سوال این است که می

 را صادر کرد؟! « اعدام»، حکمِ «ضربه شالق 100»های قبل از تصویب قانون جدید نیز باید به جای شد که نسبت به پرونده

اسخ این پ« ق شدن قوانین کیفری شرعیعطف به ما سب»ی اطالق قاعدهرسد به نظر میدر مقام پاسخ باید گفت هر چند 

 این موارددر شود وجود دارد باعث می« اجرای مجازات اشد الحق»داند، اما تردیدی که در خصوصِ سوال را مثبت می

 شود:تردید فوق به دالیل زیر ایجاد می. را جاری دانست نه مجازات اشد الحق را سابق مجازات اخفِ

ه باشد، به خصوص آنکسازگار و همسو نمیو حتی شرعی با اصول و قواعد حقوقی چندان چنین رویکردی  اوالً

 بوده که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.« قانون شرعی»قانون سابق نیز یک 

را که حداقل ، چرا اجرا کرد» سابق مجازات اخفِ»کند در این گونه موارد، ایجاب مینیز تفسیر به نفع متهم  ثانیاً

 وجود دارد.« مجازات اشد الحق»ین مورد، تردید و شبهه در اجرای در ا

دن قوانین عطف به ما سبق نش»ی همانگونه که ذکر شد فلسفه وجودی استثناء شدن قوانین شرعی از قاعده ثالثاً

ی صبغهان ها چندکه قوانین آن بیشتر ناظر به جرایم ارتکابی در دوران قبل از انقالب بوده است« کیفری ماهوی

ه شده است، ن« قانون غیرشرعی»جایگزین یک « قانون شرعی»شرعی نداشته است، یعنی در مواردی که یک 

 گردیده است. « قانون شرعی»جایگزین یک « قانون شرعی»زمانی که یک 

گونه هیچ و اجرای آناعمال  تری نسبت به قانون شرعی سابق باشد،الحق، قانون مساعدشرعی اگر قانون  دیهی استب

 . باشدو با اقتضائات قواعد کیفری نیز سازگار می اشتهشرعی ند یتمحظور

 

 ( قوانین ارفاقی : ب      

را صرفاً در  «عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی»ی شود قانونگذار قاعدهبا تامل در استثناء نخست، مشخص می

دانسته است. اما با کمی دقت در « های حدی، قصاص و دیهاتمجاز»پذیرفته و آن را منصرف از « های تعزیریمجازات»

نیز این قاعده مطلق نبوده و سه استثناء « های تعزیریمجازات»شود حتی در خصوص روشن می 92ق.م.ا مصوب  10ماده 

 بر آن وارد شده است. در بخشی از این ماده آمده است: 

 عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینییا  تخفیفلکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر ..... »

ضع آن قانون تا و به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر مساعدتریا از جهاتی  و تربیتی

 «.....صدور حکم قطعی، مؤثر است
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های تعزیریِ الحق نیز ، حتی مجازات«قانون مساعد»و « زداقانون جرم»، «قانون اخف»بنابراین مشخص است در سه صورتِ 

ه مجموع قوانین باشند. بمی« به نفع متهم»کنند، بدین دلیل واضح که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تسری پیدا می

 شوند:یبررسی م ی فوقگانهشود. برای روشن شدن مطلب، اجماالً قوانین سهگفته می« ارفاقی قوانین»ی فوق، گانهسه

نی دهند. بنابراین اگر قانوباشند که مجازات جرمی را کاهش می، قوانینی میاخفمنظور از قوانین  :قوانین اخف -1

را کاهش داد، هر چند جرم در زمان حاکمیت قانون قبلی  یبعد از اراتکاب جرم به تصویب رسید و مجازات جرم

 دیدِج تری نسبت به این جرم از خود نشان داده است، مجازاتِاکنش سبکارتکاب یافته باشد اما چون قانون جدید و

البته تشخیص خفیف بودن یک مجازات  (94، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی،  شود.نسبت به محکوم اجرا می ،اخف

 معیارهای زیر را بیان نمود:توان اما به طور کلی می سهل و آسان نیست،نسبت به مجازات دیگر، همواره 

 92ق.م.ا مصوب  19های تعزیری در کدامیک از درجات ماده اولین مالک این است که مجازات مالک اول:

آید، تر به حساب میهای درجه پایینهای درجه باالتر، شدیدتر از مجازاتکه همواره مجازاتقرار دارد، چرا

های درجه نقدی و ...( ، از مجازاتمثالً مجازات های درجه شش از هر نوعی که باشد )حبس، شالق، جزای 

 1 هفت از هر نوعی که باشد )حبس، شالق، جزای نقدی و ...( شدیدتر است.

های حبس و شالق باشند، برای مثال مجازات« جنسغیر هم»درجه و « یک»ها در چنانچه مجازات مالک دوم:

، اول حبس، بعد شالق و سپس 92وب ق.م.ا مص 27و ماده  19ماده  3از درجه شش باشند، با الهام از تبصره 

 شود.جزای نقدی مالک خواهد بود. یعنی حبس از شالق و شالق از جزای نقدی شدیدتر محسوب می

 ششدرجه  حبسِهر دو مجازات،  برای نمونهباشند،  «جنسهم»درجه و  «یک»در اگر مجازات ها  مالک سوم:

 حالت قابل تصور است:  دو ،باشند

                                                           

 حائز اهمیت می باشد. در این رای آمده است:  19/8/1394 ـ 744رویة شمارة  رأی وحدت. در این خصوص ذکر 1 

ای در مرتبه ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازاتها را در درجهقانون مجازات اسالمی، قانونگذار هر یک از مجازات 19مطابق مادة »

باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می

قانون  19 مادة 3گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصرة عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می

ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس مالک در صورت تعدد مجازات:  ..... دداریاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می

 مجازات حبس )در مقام تخفیف« تربدیل مناسب»ی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان اسالم مجازات قانون در این بر عالوه ؛…است

تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و تر و مالیمالقاعده ماهیت خفیفو تبدیل آن مجازات( و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی

نین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی سابقة قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چ

الحیت صو بالنتیجه  درجة مجازاتتعیین گردیده، کیفر حبس مالک تشخیص  مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدیکشور، در مواردی که 

 «.االتباع استها در موارد مشابه الزمبرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهقانون آیین دادرسی کیفری  471است. این رأی مطابق مادة  دادگاه

، هم دارای مجازات حبس بوده و هم مجازات جزای نقدی، همواره مجازات حبس شدیدتر از یک جرممطابق با رای وحدت رویه فوق، چنانچه 

د اگر جرمی رسنسبت به حبس قرار گرفته باشد. بنابراین به نظر میمجازات جزای نقدی خواهد بود، حتی اگر جزای نقدی در درجات باالتری 

، هر چند طبق اصل اولیه باید بیان داشت مجازاتی شدیدتر است که از 2بوده و مجازات جزای نقدی اش از درجه  5مجازات حبسش از درجه 

 –رویه فوق الذکر، باید قائل به این شد که مجازات حبس درجه باالتر باشد، )که در این مثال جزای نقدی می باشد(، اما به جهت رای وحدت 

می باشد. پس مالک تشخیص درجه مجازات و صالحیت  -است  2به رغم اینکه درجه  –شدیدتر از جزای نقدی  –بوده  5به رغم اینکه درجه 

 دادگاه ها در این موارد، همواره حبس می باشد.
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ی ریاضی حاکم است، یعنی مجازاتی  شدیدتر است که باشند، قاعده« ثابت»ها مجازاتاگر حالت اول: 

 سال حبس شدیدتر است.  3سال حبس از  5بیشتر باشد. برای نمونه 

 باشند، باید به صورت زیر عمل کرد: « متغییر»ها اگر مجازات حالت دوم:

 

اوت باشد، حبسی شدیدتر است که شان برابر و حداکثرشان متفهای حبس، حداقلاگر مجازات  -1

، «سال حبس 4تا  1»و « سال حبس 2تا  1»های حداکثرش بیشتر باشد. برای مثال از میان مجازات

 شود.بدیهی است که مجازات حبس دوم شدیدتر محسوب می

شان متفاوت و حداکثرشان برابر است، حبسی شدیدتر است که های حبس، حداقلاگر مجازات  -2

، «سال حبس 4تا  2»و « سال حبس 4تا  1»های باشد. برای مثال از بین مجازات حداقلش بیشتر

 آید.طبیعتاً مجازات حبس دوم شدیدتر به حساب می

های حبس، یکی حداقلش و دیگری حداکثرش بیشتر باشد، مجازاتی که اگر مجازات  -3

سال  5تا  1»های آید. برای مثال از میان مجازاتحداکثرش بیشتر باشد شدیدتر به حساب می

به نظر می رسد، مجازاتی که حداکثر آن بیشتر است، شدیدتر « سال حبس 4تا  2»و « حبس

 باشد.شود که در این مثال، حبس نخست میمحسوب می

 

وصف جرم بودن را از رفتار مجرمانه قانون جدیدی که با لغو مجازات مندرج در قانوِن سابق،  قوانین جرم زدا : -2

 1شود.محسوب می« قانون جرم زدا»د، سابق بزدای

 

« قوانین مساعد»تمامی قوانینی که به نحوی به نفع متهم بوده و باعث بهبود وضعیت وی می شود،  :قوانین مساعد -3

دی متهم البته قاضی باید وضعیت فر«. متهم»می باشد نه « قاضی»باشند. مرجع تشخیص قوانین مساعد بدون تردید می

امری »مجازات مساعد در نظر بگیرد، چرا که مساعد بودن یا نبودن مجازات نسبت به مجرم تا حدودی را در تعیین 

قانون  ،قانون پیش بینی کننده عوامل موجهه جدیدباشند همانند شمار میآید. تعداد این قوانین بیبه شمار می« نسبی

 ننده کیفیات مشدده جرم.قانون حذف کمعاف کننده ی جدید و  قانونی عواملپیش بینی کننده 

 

 ذکر دو نکته حائز اهمیت است:« قوانین ارفاقی»در پایان بحث 

                                                           

ود که به شها را یکی پنداشت. قانون جرم زا به قانونی گفته میمتفاوت بوده و نباید آن« قانون جرم زا»با « قانون جرم زدا»باید دقت داشت که . 1 

ق.م.ا و یا  135شود. مثل تبصره ماده جای پیشگیری از وقوع جرم، اتفاقاً برای ارتکاب جرم انگیزه سازی کرده و خود زمینه ساز وقوع جرم می

 .75ق.م.ا مصوب  630ماده 
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ی یک استثناء بر قاعده« قوانین ارفاقی»مشخص شد   92ق.م.ا مصوب  10با توجه به مطالب قبل و نص ماده  :اول نکته

رفاً محدود به را ص« قوانین ارفاقی»جالب آنکه قانونگذار تاثیرگذاری است. « عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی»

ق.م.ا به صورت مفصل به حاالت  10ی ندانسته و در ادامه ماده -که در صفحات قبل بیان گردید - «زمان صدور حکم»

 :دیگر نیز اشاره کرده است، اما با کمی تفاوت و ابهام! توضیح اینکه

 

صدور  بعد از»، «بعد از صدور حکم و قبل از اجرا»، قانونگذار تکلیف سه حالتِ «م زداقوانین جر»در خصوص  یک(

ق.م.ا مصوب  10چرا که در ماده را مشخص کرده است. « بعد از اجرای کامل مجازات»و « حکم و در حال اجرا

 آمدده است: 92

 ترتیب زیر عملده باشد به ش هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی الزم االجراء صادر»

 د:شو می

اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود،  -الف

شود. در این شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میحکم قطعی اجراء نمی

تب رگونه اثر کیفری بر آن متموارد و همچنین در موردی که حکم قبالً اجراء شده است هیچ

 «.نیست

 

بعد از صدور حکم و »و « بعد از صدور حکم و قبل از اجرا»، صرفاً به دو صورت «قوانین مخففه»در خصوص  دو(

در این خصوص  را مشخص نکرده است،« بعد از اجرای کامل مجازات»اشاره داشته و حکم حالتِ « در حال اجرا

 بیان داشته است: 92ق.م.ا مصوب  10ماده 

شده باشد به ترتیب زیر عمل  موجب قانون سابق، حکم قطعی الزم االجراء صادرهرگاه به »

 د: ......شومی

مجازات جرمی به موجب قانون الحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف اگر  -ب

است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصالح آن را 

تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات تقاضا کند. محکوم نیز میطبق قانون جدید 

هد. درا تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون الحق، مجازات قبلی را تخفیف می

د نیز شومقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می

را  تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتیصورت ولی یا سرپرست وی نیز می جاری است. در این

 «.تقاضا نماید

 

کرده اشاره ن« هیچ یک از سه حالت فوق»تکلیفِ به در کمال تعجب قانونگذار  «قوانین مساعد»در خصوص  سه(

 است.
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قابل  «دقوانین مساع»ی حاالت کلیه و  «قوانین مخففه»این در حالی است که سکوت قانونگذار در خصوص حالتِ سوم در 

باشد چرا که آثار مهمی را در سرنوشت محکومان به جای خواهد گذاشت، برای مثال چنانچه بعد از اجرای کامل انتقاد می

مجازات، قانونی وضع گردد که مجازات جرم واقع شده را کاهش دهد، چه بسا باعث از بین رفتن مجازات تبعی آن جرم 

، «ساعدمقوانین »و  «قوانین مخففه»رسد در بنابراین به نظر می گذارد!که اثر مهمی در آینده مجرم بر جای میگردد، امری 

 بایست آثار محکومیت را مطابق با قانون جدیددر خصوص حاالتی که قانونگذار تکلیف آن را مشخص نکرده است، می

 نسبت به محکوم علیه پذیرفت.

 

عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری »، بر استثناء 92ق.م.ا مصوب  10لب یک تبصره در ماده قانونگذار در قا نکته دوم:

ا که در تبصره است، آنج «قوانین موقتی»، یک استثناء دیگر وارده شده است، یعنی استثناء بر استثناء و آن «ماهوی ارفاقی

  قانونگذار بیان داشته است: 92ق.م.ا مصوب  10ماده 

یا موارد خاص وضع شده است، مگر به  مورد قوانینی که برای مدت معین و مقررات فوق در»

 «. دشو تصریح قانون الحق، اعمال نمی

 

عطف به ما سبق »باشند نه استثنائی بر قاعده می« عطف به ما سبق شدن قوانین ارفاقی»استثنائی بر « قوانین موقت» در حقیقت

نین مجرمینی خواهد نسبت به چاستثنائی این است که قانونگذار به هیچ وجهی نمیدلیل چنین «. نشدن قوانین کیفری ماهوی

جازات ارفاق کرده و در م« از آب گل آلود ماهی گرفته اند»که از وضعیت نامساعد کشور سوء استفاده کرده و به اصطالح 

انونگذار اقدام به تصویب برخی در زمان جنگ به جهت عدم وجود فضای امن در جامعه، ق ها تخفیف دهد. برای مثالآن

شود. بعد از سپری شدن جنگ، زمانِ ها مجازات مرتکبین برخی از جرایم تشدید میکند که در آناز قوانین موقت می

حاکمیت قانون موقت سپری شده و قانون جدیدی که در برگیرنده قوانین مخففه نسبت به همان جرایم است تصویب 

، مجرمین زمانِ جنگ نه بر مبنای قانون جدید 92مصوب  ق.م.ا 10به جهت وجود تبصره ماده گردد، در چنین مواردی، می

گردند مگر با اجازه قانونی، مثل قانون صادرات و واردات مخففه، بلکه مطابق با همان قانون موقت مشدده مجازات می

 باشد.کشور که یک قانون موقت می

 

 ( قوانین تفسیری: ج       

این باورند که این  ای برباشند. عدهشود که در مقام تفسیر قانون و ابهام زدایی از آن میتفسیری به قوانینی گفته میقوانین 

سیری اصواًل که قوانین تفباشد، چرامی« عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی»ی قوانین نیز یک استثناء بر قاعده
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صحبت از این باشد که به عنوان قانون الحق آیا نسبت به جرایم سابق تسری پیدا  قانونگذاری جدید به حساب نمی آیند تا

 شعبه پنجم جالب است: 3/2/1322 – 87در این خصوص توجه به رای  1می کنند یا خیر!

ماده قانونی که تفسیر قانون سابق را می نماید، چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی آید عطف »

قانون مزبور را تفسیر نموده و  45تفسیری قانون مرتکبین قاچاق، ماده  45ماده به گذشته می کند. 

 «. شود و شامل اعمال قبل از تصویب نیز خواهد بودقانون مجازاتی جدید محسوب نمی

 

 ،در مورد تفسیر قوانین شده 76در سال شورای نگهبان در پاسخ استعالمی که از ناحیه ریاست جمهوری در همین راستا 

  را بدین شرح اعالم کرده است:ای مین رویکرد را پذیرفته و نظریه تفسیریه

در کلیه موارد الزم االجراست بنابراین در مواردی که مربوط  ،بیان مراد مقّنن تفسیر از زمانِ -2».....

به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله ی اجرا گذاشته اند 

 2.«یابدتفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسرّی نمی

 

، «ن شرعیقوانی»سه موردِ « ق نشدنِ قوانین کیفری ماهویسبعطف به ما»همانگونه که ذکر شد استثنائات وارده بر قاعده 

استثنایی واقعی بر  «قانون ارفاقی»توان گفت صرفاً میتر هستند. البته در کالمی دقیق« قوانین تفسیری»و « قوانین ارفاقی»

اند داشته اسالم وجودکه از صدر « قوانین شرعی»است، بدین دلیل که « سبق نشدن قوانین کیفری ماهویعطف به ما» قاعده

 3قوقی جدید.ح باشند، نه ایجاد قاعدهشده سابق میکردن معنای قانون تصویبنیز صرفاً در مقام روشن« قوانین تفسیری»و 

                                                           

ید توجه داشت این استدالل در صورتی قابل پذیرش است که قانون تفسیری، صرفاً به ابهام زدایی از قانون پرداخته باشد، اما اگر قوانین . با1 

با  را مغایر رسد باید آنتفسیری، به بهانه تفسیر اقدام به توسعه قلمرو قانون نموده و موارد و مسائل جدیدی را مورد حکم قرار دهند، به نظر می

 (32- 33، ص1389تلقی کرده و در تسری آن به گذشت تردید نمود. )برای مطالعه بیشتر ر.ک. امیدی، « اصل قانونی بودن جرم و مجازات»

ابهام که دارای شبهه و  گرددباشد، چرا که وقتی قانونی تفسیر میرسد پذیرش این امر با توجه به اصول مسلم جزایی قابل نقد می. البته به نظر می2 

کند با تفسیر از آن ابهام زدایی کند، حال اگر این قانون عطف به ما سبق گردد با قاعده درا که در مواد بوده و به همین جهت قانونگذار تالش می

 ق.م.ا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، در تعارض خواهد بود! 121و  120

 همانند قانون مجازات اسالمی« قوانین کیفری ماهوی»باید توجه داشت برخالف « قوانین شکلی»در خصوص چگونگی اعمال این قاعده در . 3 

ادرسی کیفری،  همچون قانون آیین د« قوانین کیفری شکلی»باشد مگر آنکه به نفع متهم باشد؛ در می« عطف به ما سبق نشدن»ها اصل بر که در آن

است  در تعارض باشد. منظور از حق مکتسبه، حقی« ی متهم و یا محکومحقوق مکتسبه»که با باشند مگر آنمی« عطف به ما سبق شدن»اصل بر 

روز معین نموده بوده و قانون جدید آن را در بیست  30که مجرم آن را کسب کرده است. برای مثال اگر قانون سابق مدت تجدید نظر خواهی را 

روز از مدت تجدید نظر خواهی شخص کاسته است.  10شود چرا که شته عطف نمیروز تقلیل دهد، قانون جدید به گذ20دو دومین روز به 

در این است که فرض بر آن است قانون « عطف به ما سبق شدن قوانینی کیفری شکلی»( دلیل پذیرش 103، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، 

قاعده  92ق.م.ا مصوب  11جرا نماید. در حال حاضر در ماده تواند عدالت را اتری نسبت به قانون شکلی سابق میشکلی الحق به شکل مناسب

 به وضوح پذیرفته شده است. « اثر فوری قانون»و به تعبیر دقیق تر « عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری شکلی»
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 (موانع عینی مسئولیت کیفریعوامل موجهه جرم ) -4

اصل قانونی بودن »بایستی با رعایت بود، یعنی یک قاضی « لزوم رعایت رکن قانونی»آنچه تاکنون بیان گردید در خصوص 

ه قوانین کیفری، اقدام به صدور حکم نماید. آنچ« سبق نشدنعطف به ما»و « تفسیر»و پذیرش نتایج آن در « جرم و مجازات

در  «زوال رکن قانونی»است. امروزه عنوان « زوال رکن قانونی»گیرد بحث بسیار مهم در این قسمت مورد بررسی قرار می

ولیت موانع عینی مسئ»و اخیراً « اسباب عینی اباحه»، «عوامل موجهه جرم»فری تحت عناوین مترادف دیگری مثل حقوق کی

 شود. نیز شناخته می« کیفری

قبل از بررسی موردیِ عوامل موجهه جرم، برای فهم هر چه بهتر مطلب الزم است به صورت مختصر میان سه مبحث مهمِ 

 ای صورت گیرد: مقایسه 1«مجازات ازقانونی  عوامل معافیت»و « افع مسئولیت کیفریعوامل ر»، «عوامل موجهه جرم»

رت بنابراین در صو«. کندعواملی که وصف مجرمانه را از یک رفتار سلب می»یعنی  :ی جرمعوامل موجهه -یک

جرم محسوب نمی اصالً »شود، ی جرم، رفتاری که در حالت عادی جرم تلقی میتحقق یک عامل از عوامل موجهه

ی صحبت باشد، چون زمانمعنی میو طبیعتاً چون رفتار جرم نیست، بحث مسئولیت کیفری و مجازات هم بی «گردد

جرم عبارتند از: اضطرار،  آید که جرمی واقع شده باشد. عوامل موجههاز مسئولیت کیفری و مجازات به میان می

قانون اهم، امر قانونی مقام صالحیت دار، تادیب و تربیت، عملیات دفاع مشروع، حکم قانون، اجازه قانون، اجرای 

 جراحی و طبی و عملیات ورزشی.

 

عواملِ شخصی که در صورت وجود، قابلیت تحمل مجازات را از »یعنی  :عوامل رافع مسئولیت کیفری -دو

جهت عدم وجود مسئولیت د، اما به شودر چنین حالتی جرم واقع میتر، به عبارت دقیق«. کندمرتکب سلب می

باید در نظر داشت زمانی یک شخص دارای مسئولیت کیفری است  2کیفری، امکان مجازات مرتکب وجود ندارد.

                                                           

وق جزای عمومی سه جایگاه واقعی بررسی هر یک از موارد سه گانه فوق به ترتیب حقوق جزای عمومی یک، حقوق جزای عمومی دو و حق. 1 

باشد، در عوامل رافع مسئولیت کیفری، می« جرم»آنچه که موضوعیت دارد « عوامل موجهه جرم»می باشد، دلیل آن نیز روشن است، چرا که در 

. بنابراین است «مجازات»مجازات، بحث اصلی بر روی  عوامل معافیت قانونی ازو مسئول بودن یا نبودن وی بوده و در « مجرم»کانون توجه بر روی 

)از « ریموانع مسئولیت کیف»را بدون تفکیک ذیل عنواِن « عوامل رافع مسئولیت کیفری»و « عوامل موجهه جرم»این تصور که چون قانونگذار 

عمومی دو( بایست این دو بحث را با هم و در یک واحد درسی )برای نمونه در حقوق جزای ق.م.ا( بیان داشته است، پس می159تا  146ماده 

و  مبیان داشت، سخنی ناصواب می باشد. با تمامی این اوصاف، امروزه برخی از حقوقدانان با توسل به همین دلیل )بیان توامان عوامل موجهه جر

فری مدرن یعوامل رافع مسئولیت کیفری تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و بکارگیری ادبیات مشابه در هر دو عامل( بر این باورند در حقوق ک

نی مسئولیت موانع عی»ها را با یکدیگر ولی تحت عناوین خُرد آن« عوامل رافع مسئولیت کیفری»و « عوامل موجهه جرم»باید بدون تفکیک میان 

 )عوامل رافع مسئولیت کیفری( بررسی کرد.« موانع شخصی مسئولیت کیفری»)عوامل موجهه جرم( و « کیفری

امل رافع مسئولیت کیفری امکان مجازات مرتکب وجود ندارد بدین معنی نیست که امکان اعمال اقدامات تامینی نیز . اینکه بیان می شود در عو2 

 در خصوص آن ها منتفی است، بحثی که به تفصیل در حقوق جزای عمومی دو ذکر خواهد شد.
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، یعنی هم قدرت تشخیص آن را داشته باشد که رفتاری که در حال «آزاد اختیار»بوده و هم  «ادراک»هم دارای که 

اید دقت بآن را انجام دهد. بنابراین توام با رضایت قلبی )اختیار آزاد( ر انجام آن است جرم بوده و هم اینکه با اختیا

ود. مرتکب فاقد مسئولیت کیفری خواهد ب تردیدیهای دوگانه فوق وجود نداشته باشد، باز مولفه هر یکاگر شود 

 پس فرمول مسئولیت کیفری عبارتند از:

 

 

غر، توان عوامل رافع مسئولیت کیفری  را به شرح زیر دانست: صی مسئولیت کیفری، میهای دوگانهبا توجه به مولفه

 جنون، مستی، جهل، خواب و بیهوشی، اکراه و اجبار.

 

نی شده است بیدر قانون پیش قانونگذارعذرها و دالیلی که توسط »یعنی  عوامل معافیت قانونی از مجازات: -سه

. «باشد مجرم را به رغم دارا بودن مسئولیت کیفری، از مجازات معاف کندمی موظفکه در صورت تحقق، قاضی 

ونگذار با در باشد، اما قانبنابراین در این حالت نه تنها جرم واقع شده، بلکه مرتکب دارای مسئولیت کیفری نیز می

همچون حفظ حکومت و حفظ نظام اقتصادی کشور، مرتکب را « های اجتماعی مهممصلحت» نظر گرفتن برخی از

 دانست.  75ق.م.ا مصوب  507توان ماده کند، مثال بارز این مورد را میاز تحمل مجازات معاف می

 

 توان به صورت مختصر در جدول زیر بیان نمود:  در یک نگاه کلی، مطالب فوق را می

 

 سه گانه حقوق کیفری مقایسه نهادهای

 مجازات مسئولیت کیفری جرم  عناوین  

 - -   -   عوامل موجهه جرم 1

 عوامل رافع مسئولیت کیفری 2
    - - 

 مجازات ازقانونی  عوامل معافیت 3
    - 

 

وامل موجهه عمی رسد. البته قبل از بررسی « عوامل موجهه جرم»با توجه به مقدمه فوق، نوبت به بررسی موردی و تفصیلی 

 جرم، برای فهم هر چه بهتر مطلب، این عوامل به صورت نموداری ذکر می شوند:

 مسئولیت کیفری = ادراک + اختیار آزاد
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 اضطرار  -1

اضطرار در »و « مقایسه اضطرار با عناوین مشابه»، «تعریف اضطرار»به طور کلی، مباحث مرتبط با اضطرار در سه قسمت 

 گردد:مطرح می« قوانین کیفری موضوعه

 

  تعریف اضطرار -یک

 توان تعریف کرد: را از سه منظر میاضطرار 

 است.« ناچاری و درماندگی»به معنای  اضطرار در لغت ( تعریف لغوی:الف

در اصطالح، حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و برای گشایش اضطرار  ( تعریف اصطالحی:ب

 شخصی که برای نجات فرزند بیمار خود ناگزیر از فروش ماشین خود شود. به انجام کاری شود مثلآن ناچار 

عوامل موجهه جرم

اضطرار(1)

(152ماده )
دفاع مشروع(2)

(157و 156مواد )

حکم قانون(3)

(158بند الف ماده )

اجازه قانون(4)

(158بند الف ماده )

اجرای قانون اهم( 5)

(158بند ب ماده )

امر قانونی مقام ( 6)
ذی صالح

(159و158بند پ مواد )

تادیب و حفاظت(7)

(158بند ت ماده )

عملیات ورزشی(8)

(158بند ث ماده )

عملیات جراحی ( 9)
یا طبی

(158بند ج ماده )
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ود یا ت جان و مال خوضعیتی که انسان برای نجا یعنیاضطرار در ادبیات حقوقی نیز  ( تعریف حقوقی:ج

 و «اطاعت از قانون و پذیرش آثار زیان بار خطر» فعلی یا قریب الوقوع، از میان دو امرِ دیگری از خطر شدیدِ

اً برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری رفتاری را انجام ناچار« نقض قانون و حفظ جان یا مال خود یا دیگری»

گردد. برای مثال شخصی که در آتش اسیر شده است و برای نجات دهد که در حالت عادی جرم تلقی می

ن جراحی بوده و برای تامیکند،  یا شخصی که مادرش نیازمند به عمل خویش درب خانه کسی را تخریب می

زند و یا اینکه کسی از شدت عطش و برای نجات از مرگ یا درمان هزینه جراحی او دست به سرقت می

 1شود، به مقدار ضرورت شراب بنوشد.بیماری سختی که تنها با نوشیدن شراب درمان می

 

 مقایسه اضطراربا عناوین مشابه  -دو

« کراها»، «اجبار»به عنوان مهمترین ماده مرتبط با اضطرار، تفکیک میان سه عنوان  92 ق.م.ا مصوب 152قبل از تحلیل ماده 

 باشد:برای شروع بحث، دقت در جدول زیر از اهمیت برخوردار می از اهمیت فراوانی برخوردار است،« اضطرار»و 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 موارد زیر اشاره کرد:توان به در مورد ادله ی پذیرش اضطرار در فقه امامیه )حقوق کیفری اسالم( می. 1 

می باشد. در خصوص کتاب، یکی از بهترین نمونه های قرآنی در خصوص « سنت»و « کتاب»که دربرگیرنده  الف( دلیل نقلی:

حرام کرد بر شما مردار، خون، گوشت خوک و آن چه »سوره بقره می باشد که در آن خداوند متعال می فرمایند:  173اضطرار، آیه 

 «داوند متعال کشته شود، اما هر کس که ناچار شود در حالی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی مرتکب نشده است...که به نام غیر خ

می  «رُفِعَ القلم»)......... فَمَنِ اضطُرَ غَیرَ باغٍ و العادٍ فاَل اِثمَ عَلَیه....(. در مورد سنت، شاید معروفترین حدیث در این خصوص، حدیث 

از امت من نه چیز برداشته شده است: ........ و آنچه به آن ناگزیر »یامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله و سلم( می فرمایند: باشد که در آن پ

 «.شده اند

فقهای امامیه و حقوقدانان اسالمی، با توجه به آیات و روایات موجود در این خصوص، به مرور زمان به وضع   ب( دلیل عقلی:

)ضرورت ها، ممنوعیت ها را مباح می « الضرورات تُبیحُ المَحظُورات»د که یکی از مهمترین آن ها عبارتند از: قواعد عقالنی پرداختن

  سازد(.

 قلبی ترضای اختیار اراده عنوان 

 - - -            اجبار 1

 -     اکراه 2

 -     اضطرار 3
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باشد، به عبارت دیگر، مجبور شخصی می« اراده»گردد در اجبار، آنچه که وجود ندارد با دقت در موارد فوق مشخص می

بوده که در حکم وسیله و ابزار است. طبیعتاً زمانی که اراده وجود نداشته باشد، دیگر نوبت به بررسی « مسلوب االراده»

تردید اختیار و رضایت قلبی نیز و رضایت قلبی نخواهد رسید، چرا که با عدم وجود اراده، بی 1اختیاروجود یا عدم وجود 

 است.وجود نخواهد داشت، البته منشاء مسلوب االراده شدن )یعنی اجبار( گاه مادی و گاه معنوی 

بلکه  ر اضطرار و اکراه، نه تنها ارادهد ؛شود: برخالف اجباربا توضیح فوق تفاوت میان اجبار با اضطرار و اکراه مشخص می

در « راختیا»اما با تمامی این اوصاف چون مُراد از است. « رضایت قلبی»اختیار نیز وجود دارد، آنچه که صرفاً وجود ندارد 

و هم  کراهتوان با تسامح پذیرفت هم در امی ، پس«اختیار توام با رضایت قلبی»باشد، یعنی می« اختیار آزاد»حقوق کیفری 

 شده است. « محدود»اضطرار اختیار 

ر اما سوال مهم این است که اضطرااجبار بوده است، نهادِ اضطرار و اکراه از دو نهادِ آنچه که بیان شد در راستای تفکیک 

 و اکراه را چگونه می توان از یکدیگر تفکیک کرد؟ چرا که همانگونه که ذکر شد، به نظر می رسد میان اضطرار و اکراه

 ودممکن است بیان شبرای تفکیک این دو نهاد از یکدیگر در مقام ارائه یک معیار  تفاوت ماهوی خاصی وجود ندارد.

« نسانیامل اع»در اکراه یک  «منشاء ایجاد خطر» ، بدین شکل کهاست« منشاء ایجاد خطر»تفاوت اضطرار و اکراه صرفاً در 

و به همین جهت، گاهًا  باشدهمچون سیل، زلزله، گرسنگی و تشنگی می 2«انسانیامل غیرع»در اضطرار  بوده در حالی که

  اند.نامیده« اکراه ناشی از شرایط، اوضاع و احوال»اضطرار را 

هر چند معیار فوق در اکثر مواقع گره گشا می باشد، اما در برخی از مصادیق نیز پاسخی برای برون رفت از مشکل ارائه 

، تکه سنگی را از باالی کوه پرتاب کرده تا بعد از استنمی کند. برای مثال الف به قصد قتل ب که در حال رانندگی 

، ماشین را منحرف نجات جان خود یب بعد از مشاهده تکه سنگ، برا ال. حبیندازدرا به دره  ، ویب برخورد با ماشینِ

 در مقام دفاع از خوددر این حالت، وی شود، می دیوار رستوران برخورد کرده و باعث تخریب آن به  کرده و بدین جهت

و یا اگر الف که در انتهای ساختمانی شاهد یک عملیات تروریستی بوده، به  ؟!«اضطرار»استناد کند یا « اکراه»بایست به می

 در حال آمدن به سمت وی می باشد، برای نجات جان حاضر در ساختمان، رگبار بستن تمامی افرادبه شکلی که قاتلی با 

 ؟!«اضطرار»یا  استناد کند« اهاکر»را شکسته و خود را از ساختمان به بیرون پرتاب کند، می بایست به  ایخود شیشه پنجره

بوده « یعامل انسان»ی ایجاد خطر از یک سو چون منشاء اولیهدر خصوص مثال اول می توان بیان داشت بر مبنای معیار فوق 

« ل غیرانسانیعام»سنگ که یک با است، پس باید به اکراه استناد کند ولی از سوی دیگر نیز چون الف برای عدم برخورد 

درباره   د!استناد نمای« اضطرار»به منحرف کردن ماشین خود و برخورد با دیوار رستوان شده است، می بایست به است ناچار 

                                                           

 باشد. می« قدرت اعمال اراده»تر و به عبارت دقیق« آزادی عمل»، «انتخاب کردن»، «گزیدن». اختیار به معنای 1 

 می باشد....« از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری».... یعنی  92ق.م.ا مصوب  152. دلیل اثبات این سخن مصادیق مذکور در ماده 2 

 باشند.ها جزء عواملی غیرانسانی میتوان دریافت که تمامی آنکه هر چند تمثیلی اند، اما با دقت در آن ها می
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ند، حال استناد ک« اکراه»است پس باید به « عاملی انسانی»مثال دوم نیز می توان گفت از یک سو چون منشاء ایجاد خطر 

 رار شباهت بسیار بیشتری دارد!این مورد به اضط« اضطرار»ا توجه به تعریفِ آنکه ب

ه رسد معیارهای ارائولی به نظر می معیار متقنی در این خصوص وجود ندارد،هر چند درمقام جمع بندی باید اعتراف کرد 

 معیارهای مناسبی باشند:« دفاع مشروع»و « اکراه»، «اضطرار»شده در زیر برای تفکیک سه نهادِ مهم 

 

 «دفاع مشروع»و « اکراه»، «اضطرار»مقایسه نهادهای سه گانه ی  

 

1 

 

 اضطرار

خود و بررسی سود و زیان های احتمالی ارتکاب ار، شخص بر مبنای محاسبه عقالنی در اضطر

تصمیمی را گرفته و اقدام به انجام آن می نماید، بدون آنکه  «راساً»یا عدم ارتکاب یک جرم، 

 تحمیل شود. بر وی از سوی دیگریتصمیم گرفته شده 

 

2 

 

 اکراه

از وی  )اکراه کننده( رفتاری را انجام می دهد که مکرِه)اکراه شونده( در اکراه، مکرَه 

بنابراین برخالف اضطرار، در اکراه تصمیم اتخاذ شده، یک تصمیم  نماید.درخواست می

 ابتدایی نیست، بلکه در راستای تحقق آن چیزی است که مکرِه خواسته است.

 

3 

 

 دفاع مشروع

ود مرتکب می ش« مهاجم»به نظر می رسد شخص جرم ارتکابی را نسبت به دفاع مشروع در 

، نه شده ثابت دفاع مشروعِدر گردد و دقیقاً به همین جهت است که بیان می ثالث. ینه شخص

 دم است. مهاجم نسبت به مدافع مهدورال بدین دلیل که، استتنها قصاص، بلکه دیه نیز منتفی 

 

 فهم بهتر مطلب، به مثال های زیر توجه شود:حال برای 

ای باشد و ب با مشاهده وی، شیشه پنجرهمی ب از طبقه پایین ساختمانی در حال باال آمدن  الف به قصد قتلِ  -یک

ه مرجع ، چرا کردادمطابقت « اضطرار»با ب  ِاین اقدامبه نظر می رسد  .کندمیرا شکسته و خود را به بیرون پرتاب 

 از وی درخواست کرده باشد. رفتاری راچنین الف انجام نهایی، شخصِ ب می باشد، بدون آن که  گیریِتصمیم 

درخواست ز وی ا، عد از نشانه گیری اسلحه به سمتشالف به قصد قتل ب از طبقه پایین ساختمانی باال آمده و ب -دو

ا اگر ب اقدام در اینج .شیشه پنجره را بشکند، به شکلی که اگر چنین نکند، بی درنگ وی را خواهد کشت می کند

و  بتداییا چون تصمیم اتخاذ شده، نه یک تصمیمِ ؛متوسل شود« اکراه»تواند به می قاعدتاًبه شکستن شیشه نماید، 

 خواسته الف بوده است. در راستای تحقق، بلکه خودجوش

 ویا مقاومت ب ش،ه قصد قتل ب از طبقه پایین ساختمانی باال آمده و بعد از نشانه گیری اسلحه به سمتالف ب -سه

راین د را ندارد.ای جزء کشتن یا آسیب رساندن به الف به شکلی که ب برای نجات جان خود چاره می شودمواجهه 
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 ستیایبطبیعتًا در مقام تبرئه خود مثال، چون اقدام صورت گرفته توسط ب ناظر به شخصِ مهاجم )الف( می باشد، 

 نه دیگر موارد. متوسل شود« دفاع مشروع»به 

 

 اضطرار در قوانین کیفری موضوعه  -سه

 آمده است:  1به عنوان مهمترین ماده ای که در خصوص اضطرار وجود دارد 152در ماده 

هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا »

بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب 

قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر  ،شود می

 د.وجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشم

ند با تمسک به توان باشند نمی کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می -تبصره

 «این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند

 ان داشت:بی« آثارِ اضطرار»و « اضطرار شرایِط تحقق»، «موضوعِ اضطرار»مباحث را در سه قسمت باید برای تحلیل این ماده 

 نفس یا مال خود یا دیگری موضوعِ اضطرار:   (1

 بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع -1                                                                                

 عدم ایجاد عمدی خطر توسط مرتکب -2     شرایطِ تحقق اضطرار     (   2ق.م.ا           152ماده 

 تناسب جرم با خطر موجود -3                                                                                

 ضرورت انجام رفتار اضطراری -4                                                                                

 آثار اضطرار(   3                               

 

 موضوع اضطرار -الف

خود یا دیگری « مال»و « نفس»گردد قانونگذار ارزش حفظ شده در اضطرار را محدود به در متن ماده مشخص می با دقت

 دانسته است. چرا که قانونگذار در اواسط ماده آورده است: 

                                                           

 75ق.م.ا مصوب  595ماده  2)رشوه دادن( و تبصره  75ق.م.ا مصوب  592اد دیگر قانون مجازات اسالمی مثل تبصره ماده . البته در برخی از مو1 

 خورد.)ربا دادن( نیز بحث اضطرار به چشم می



52 
 

 .....«دیگری مرتکب رفتاری شودبه منظور حفظ نفس یا مال خود یا ».....

 

ه کرسد عدم ذکر این موارد قابل انتقاد باشد، چرابنابراین قانونگذار نامی از مواردی مثل عِرض نیاورده است. به نظر می

بودن مصادیق ذکر شده در ماده و « حصری»برای مثال عِرض از نظر اهمیت بر مال ترجیح دارد. اما به هر صورت به جهت 

 باشند. ی بودن پذیرش اضطرار، مصادیق ذکر نشده در ماده از شمول آن خارج میاستثنای

 

 شروط تحقق اضطرار -ب

ند. برای کجرم تلقی نکردن رفتار مضطر چون امری استثنایی است تنها در صورت اجتماع شروط قانونی مصداق پیدا می

 از یک جرم سلب کند، باید واجد شروط زیر باشد: آنکه اضطرار به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم، وصف مجرمانه را

 

اولین شرط تحققِ حالت  92ق.م.ا مصوب  152مطابق با ماده  بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع: -شرط اول 

 باشد، آنجا که قانونگذار بیان داشته است:می« بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع»اضطرار 

فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا هرکس هنگام بروز خطر شدید »

 .....«بیماری

 درخصوص این شرط توجه به موارد زیر الزم و ضروری است: 

رسد یباشد. به نظر م «فعلی یا قریب الوقوع»و هم  «شدید»گردد خطر هم باید با دقت در این شرط مشخص مییک( 

باشد. یعنی عرفاً باید خطر هم شدید بوده و هم فعلی یا قریب الوقوع باشد. با می« عرف»مرجع تشخیص این موارد 

ام گردد، چنانچه خطری در گذشته واقع شده و به اتممشخص می« فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن»توجه به شرط 

 تواند باعث تمسک مرتکب به اضطرار باشد. رسیده باشد و یا اینکه قرار باشد در آینده دور واقع گردد، نمی

سیل،  سوزی،از قبیل آتش»....قانونگذار در مقام بیان مصادیق خطرِ شدید و قریب الوقوع بیان داشته است:  دو(

 با دقت در این عبارت دو نکته مهم قابل برداشت است: ....«. طوفان، زلزله یا بیماری

د به مصادیق تواندارد نه حصری، بنابراین قاضی می« تمثیلی»مصادیق تصریح شده در ماده جنبه  اوالً

 ستناد کند. هم ا ، تشنگی و گرسنگیمشابه دیگر که در ماده ذکر نشده است مثل فوران آتش فشان

تفاوت مبه اختالف نظر موجود در قانون سابق در خصوص « بیماری»قانونگذار با ذکر مصداقِ  ثانیاً 

بودن یا نبودن اضطرار و ضرورت پایان داده و بدین نتیجه رسیده است که در تحقق اضطرار، منشاء 

 کند. ایجاد خطر خواه خارجی باشد، خواه داخلی تفاوتی نمی
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 :اینگونه بیان داشته استدر ادامه این ماده، قانونگذار شرط دوم  :عدم ایجاد عمدی خطر توسط مرتکب -شرط دوم 

 ......«مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند..... »

 

در این ماده از یک سو خطرهای سهوی واقع شده از سوی مرتکب را از شمول آن خارج کرده و از سوی دیگر، « عمداً»قید 

مین ز صرف ارتکاب عمدی خطر را مانع از توسل وی به اضطرار دانسته است. بنابراین اگر شخصی بدون توجه به وضعیت

عی، ته سیگار خود را به اطراف پرتاب کرده و باعث برافروخته شدن آتش شود، با توجه به تصریح قانونگذار چون ازر

رفتار غیرعمدی وی منتهی به ایجاد خطر شده است، امکان توسل به اضطرار برایش باقی خواهد بود. اما اگر شخصی آذوقه 

گرسنگی قرار گیرد، چون وضعیت اضطراری را عامدانه به وجود آورده است، خود را بی دلیل به دریا بریزد و در معرض 

 تواند به آن استناد کند.در صورت ارتکاب سرقت، نمی

شرط آن  منظور از اینکه به نظر منطقی می باشد و آن هم اینکه در مورد این شرط، دیدگاه دومی نیز قابل طرح است البته 

تواند به اضطرار تمسک کند، بلکه قانونگذار با ذکر این شرط، ایجاد نمود دیگر نمینیست که اگرشخص عمداً خطری را 

در مقام آن بوده است که اگر شخص با انگیزه سوء استفاده از این موقعیت، وضعیت اضطراری را ایجاد نموده و بعد مرتکب 

 زداید.جرم شود، دیگر نتواند با استناد به اضطرار وصف مجرمانه را از رفتار خود ب

 

 گردد مگر آنکه: حالت اضطرار محقق نمی: تناسب جرم با خطر موجود -شرط سوم 

 «.... باشدرفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب»..... 

 

 باشد. بنابراین اگر جرمی قاضی میامری موضوعی و بر عهده« خطر موجود»و « جرم ارتکابی»البته احراز تناسب میان 

 توان به اضطرار استناد کرد. درست به همین جهت شخصی که برمساوی با ارزش حفظ شده باشد، نمیارتکابی شدیدتر یا 

تواند اقدام به قتل دیگری و خوردن وی نموده و سپس به اضطرار استناد کند. اثر شدت گرسنگی در حال مرگ است، نمی

شدن، به حد نیاز اقدام به انداختن کاالی ای که برای نجات مسافران کشتیِ در حال غرق اما برعکس، ناخدای کشتی

 تواند به اضطرار متمسک گردد. کند، میمسافران در دریا می

 

بدان اشاره  92ق.م.ا مصوب  152آخرین شرطی که قانونگذار در ماده : ضرورت انجام رفتار اضطراری -شرط چهارم 

 کرده است آن است که ارتکاب رفتار مجرمانه: 

 «دضرورت داشته باش ]خطر[برای دفع آن »...... 
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بدیهی است که مقصود از این شرط آن است که انجام فعل اضطراری تنها راه موجود برای پرهیز از خطر باشد. بنابراین اگر 

توان به اضطرار استناد نمود. بنابراین اگر شخصی که در اتاقِ در حال راه دیگری برای دفع خطر وجود داشته باشد، نمی

ی اتاق خود را به بیرون پرتاب سوختن، اسیر شده و به رغم آنکه درب خروج اضطراری وجود دارد، با شکستن شیشه

 تواند با استناد به اضطرار از امتیازات این عامل موجهه جرم استفاده کند.کند، نمیمی

 

 حائز اهمیت است: 92ق.م.ا مصوب  152توجه به تبصره ماده « شروط تحقق اضطرار»در انتهای بحث  نکته:

ک به این ماده توانند با تمسباشند نمیکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می»

 .  «از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند

 

باشد ها مقابله با خطر میقانونگذار این است که مامورانی که وظایف ذاتی آن شود مقصودبا دقت در تبصره مشخص می

متمسک به این عامل موجهه جرم بشوند. دقت شود  وظایف قانونی خود «ِترک»توانند برای مانند ماموران آتش نشانی نمی

از ایفای وظایف قانونی، مامورین حق توسل به اضطرار را ندارند، بنابراین به « امتناع»قانونگذار بیان داشته است تنها برای 

ه اضطرار توانند بباشند در هیچ حالتی نمیتوان ادعا کرد مامورینی که قانوناً موظف به مقابله با خطر میرسد نمینظر می

استناد کنند. برای مثال چنانچه مامور آتش نشانی بعد از نجات جان شخصِ گرفتار در آتش، برای نجات جان خود اقدام به 

تواند به اضطرار استناد کند، البته شاید بتوان گفت در این مثال، وی نه به عنوان یک مامور در تخریب مال دیگری کند، می

  1گردد.بلکه شخصی عادی تلقی می حال انجام وظیفه،

 

 آثار اضطرار -ج

 بررسی کرد:« آثار حقوقی»و « آثار کیفری»آثار مرتبط با اضطرار را باید در دو قسمت مجزای 

 

                                                           

د ین حالت دو قانون وجورسد چنانچه ماموری در راستای انجام وظایف قانونی خود، ناچار به ارتکاب جرمی گردد، چون در االبته به نظر می.  1 

جای  هدارد )قانون اول، قانونی که ناظر به عدم ترک وظایف قانونی بوده و قانون دوم، قانونی که رفتار ارتکابی وی را جرم تلقی کرده است(، ب

ری که برای نجات دیگری از آتش، ق.م.ا( استناد کند، برای مثال رفتار مامو 158ق.م.ا( باید به اجرای قانون اهم )بند ب ماده  152اضطرار )ماده 

 ود.شموضوعی که در آینده بدان پرداخته می«. اضطرار»می باشد نه « اجرای قانون اهم»ناگزیر می گردد درب منزل دیگری را بشکند، از مصادیق 
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ه آید، باید قائل ب، از آنجایی که اضطرار جزء عوامل موجهه ی جرم به حساب میکیفریاز لحاظ  آثار کیفری: –یک 

 بیان داشته است:  92ق.م.ا مصوب  152باشد. با این همه متاسفانه قانونگذار در ماده مضطر اساساً جرم نمیاین شد که رفتار 

مرتکب رفتاری شود که طبق ..... هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع»

 «....قابل مجازات نیست ،شودقانون جرم محسوب می

 

 به ظاهر مضطر را فقط معاف از مجازات« قابل مجازات نیست»با به کار بردن عبارت رسد قانونگذار بنابراین به نظر می

دانسته است. با این تفسیر باید قائل به این شد که رفتار ارتکابی همچنان جرم بوده و فقط مرتکب به جهت فقدان مسئولیت 

ه سیر منطقی این عبارت قائل به این شد کتوان با تفکیفری، مجازات نخواهد شد. در حالی که با توجه به قراین زیر می

 «:رفتار ارتکابی جرم نخواهد بود»این است که « قابل مجازات نیست»مقصود قانونگذار از عبارت 

ها حرمت گردد که ضرورتمشخص می« اضطرار»با توجه به مبنای فقهی و آیات موجود در خصوص  اوالً

 گردد. افعال را زائل کرده و سبب اباحه آن می

 

ق.م.ا به عنوانِ عوامل موجهه دیگر، اثبات  158ق.م.ا و همچنین صدر ماده  156دقت در ادبیات ماده ثانیاً 

 در صورت اجتماع شرایط»ی ادعای فوق است، چرا که در آنها نیز قانونگذار از عباراتِ تفسیر بردار کننده

وه ه است! بنابراین باید قائل به این شد عالاستفاده کرد« قابل مجازات نیست»و همچنین « شودزیر مجازات نمی

بر اضطرار، در دیگر عوامل موجهه جرم همچون دفاع مشروع، حکم قانون و اجازه قانون نیز رفتار ارتکابی 

همچنان جرم بوده و مرتکب صرفاً از مجازات جرم ارتکابی معاف می شود. امری که با توجه به آثار عوامل 

 مثل معاون جرم و مانند آن به هیچ روی قابل پذیرش نیست.  موجهه جرم در خصوص مواردی

 

باید بیان کرد موجهه محسوب شدن اضطرار بدین معنی نیست که دیه و ضمان مالی  حقوقیاز لحاظ  آثار حقوقی: –دو 

البته در خصوص این مورد باید قائل به  1باشد.گردد. در این حالت ماده یک قانون مسئولیت مدنی حاکم مینیز منتفی می

 2توان حاالت مختلفی را متصور شد: تفصیل شد. توضیح اینکه در باب مسئولیت مدنی در اضطرار می

                                                           

ا به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یهر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی »دارد: قانون مسئولیت مدنی بیان می 1. ماده 1 

حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی 

 «.باشددیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می

هر گاه مأموری در اجرای »: است آمده 92.م.ا مصوب ق 473در ماده  ، مثالًحمایت کرده استقانونمند  از مأموران تعدد،در موارد م نگذارقانو. 2 

 «.دشووظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه ی بدنی کسی شود، دیه از بیت المال پرداخت می
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 ند.باید خسارت را جبران کاز باب قواعدی مثل قاعده تسبیب ضامن بوده و باشد: « خود»اگر برای نجات جان یا مال ( 1

مال همان شخصی وارد شده که در خطر  گاه خسارت بر جان یا -1

قرار گرفته است: در این حالت مضطر باید مشمول قاعده احسان 

 (92ق.م.ا مصوب  510باشد. )ماده قرار گرفته و بنابراین مسئول نمی

 باشد: «دیگری»اگر برای نجات جان یا مال ( 2

گاه خسارت بر شخص ثالث وارد می شود: در این حالت به نظر  -2

 بایستباشد، میسد از آنجایی که نسبت به ثالث محسن نمیرمی

 خسارات وارده را جبران نماید. 

 

 دفاع مشروع -2

دفاع مشروع در قوانین کیفری »، «تعریف دفاع مشروع»در سه قسمتِ  1، مباحث مرتبط با دفاع مشروع«اضطرار»همانند 

 گیرد:مورد بررسی قرار می« آثار دفاع مشروع»و « موضوعه

 

 تعریف دفاع مشروع -یک

دفاع مشروع عبارتند از توانایی بر دفع تجاوز قریب الوقوع و ناحقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا 

عایت ی قانون و ردیگری را به خطر انداخته است. به عبارت دیگر دفاع مشروع حقی است که براساس آن، افراد با اجازه

مجرمانه از  باشد، چرا که مقابله با رفتارهایپردازند. بی تردید دفاع مشروع یک استثناء میوز میشرایط قانونی به دفع تجا

 ی کلی در استثنائات باید به قدر متیقن بسنده گردد. هاست. بنابراین طبق قاعدهوظایف دولت

                                                           

 به دالیل نقلی و عقلی اشاره داشت: توان در خصوص ادله پذیرش دفاع مشروع می. 1 

کریم  توان به برخی از آیات قرآنمتوسل شد. توضیح اینکه هم می« سنت»و « کتاب»توان به در این خصوص میالف( دلیل نقلی: 

منسوب به امام سوره مبارکه شوری اشاره کرد و هم به برخی از روایات، برای مثال روایت  40سوره مبارکه بقره و آیه  194همانند آیه 

و لرسولِهِ،  إذا دَخَلَ علَیکَ رجُلٌ یُریدُ أهْلَکَ و ما تَمْلِکُ ، فاْبدُرْهُ بالضَّرْبةِ إنِ اسْتَطَعْتَ ، فإنَّ اللِّصَّ ُمحارِبٌ للّه ِفرمایند: که می )علیه السالم(باقر

ت وارد شد و قصد تجاوز به زن و اموالت را داشت اگر توانستى، در ضربه ااگر مردى به خانه: فاقْتُلْهُ؛ فما تَبِعَکَ فیهِ مِن شیءٍ فهُو علَیَّ

 .«زدن به او پیشدستى کن، زیرا چنین دزدى، محارب با خدا و پیامبر اوست؛ پس او را بکش و اگر پیامدى برایت داشت، به عهده من

قیهان کند، تا جایی که در بین فن را تایید میوجوب دفع زیان از جسم و جان از بدیهیات عقلی است که شرع نیز آ ب( دلیل عقلی:

 باشد. می« قاعده اقدام»امامیه در این خصوص اجماع وجود دارد. دلیل آن نیز 
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 ق.م.ا( 157و  156دفاع مشروع در قوانین کیفری موضوعه )تحلیل مواد  -دو

باشد، اما مسلماً مهمترین ماده در این زمینه، می« دفاع مشروع»نیز به نوعی مرتبط با بحث  92مصوب  ق.م.ا 157ده هر چند ما

 باشد. در این ماده قانونگذار آورده است: 92مصوب  ق.م.ا 156ماده 

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر »

الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق  هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب

 د:شواجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود، درصورتقانون جرم محسوب می

 د.رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باش -الف

 د.دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باش -ب

 .دخطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باش -پ

توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر  -ت

 د.مؤثر واقع نشو

است که او از دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز  -1تبصره

وده یا کننده باشد یا ناتوان از دفاع ب کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعنزدیکان دفاع

 د.تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باش

هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت  -2تبصره 

 ت.یط دفاع برعهده مهاجم اسشرا

در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که  -3تبصره 

 «دشوالمال پرداخت میدیه از بیت

 

اشد، بشود دفاع مشروع به مثابه مثلثی است که هر ضلع آن دارای شرایطی میروشن می« دفاع مشروع»با دقت در اصطالح 

که در هر دفاع مشروعی حتماً یک مدافع، یک مهاجم و یک ارزش مورد تهاجم وجود دارد. بنابراین باید در مقام چرا 

 .اختپرد« دفاع»شرایطِ و « تجاوز»شرایطِ ، «موضوع مورد تجاوز»به تحلیل شرایطِ  ،«دفاع مشروع»ی بررسی عامل موجهه

 موضوع مورد تجاوز                                                        

                                                 

 

 دفاع                                            تجاوز                                         
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 موضوع دفاع مشروع: نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری (1

 غیرقانونی بودن تجاوز  -1                                                               

 فعلی یا قریب الوقوع بودن تجاوز  -2شروط تجاوز           -الف               دفاع مشروع

 ابتدایی بودن تجاوز  -3                         

 شروط تحقق دفاع مشروع:  (2

 ضرورت داشتن دفاع  -1                                      

 رعایت کردن مراحل دفاع  -2شروط دفاع           -ب               

 تناسب دفاع با تجاوز یا خطر  -3                     

 آثار دفاع مشروع (3

 

 موضوع دفاع مشروع -یک

که  بایست دفاع در برابر تجاوزاتی صورت گیردبین رود، میبرای آنکه وصف مجرمانه یک رفتار به جهتِ دفاع مشروع از 

مورد توجه  92مصوب  ق.م.ا 156نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین کرده باشد، موضوعی که در صدر ماده 

 قرار گرفته است:

س تجاوز به نفنفس اعم از جان و جسم است، بنابراین هر رفتاری مانند قتل، جرح و ضرب،  تجاوز به نفس: (1

 شود. محسوب می

یعنی هر رفتاری که حیثیت اجتماعی، عفت خانوادگی و شرافت اخالقی شخص تجاوز به عرض  تجاوز به عِرض: (2

 کند. را جریحه دار می

در بادی امر، منظور از ناموس امور آبرویی مرتبط با مسائل جنسی در ارتباط با بستگان مونث  تجاوز به ناموس: (3

ظر است، شود یا خیر اختالف نباشد، اما اینکه آیا شامل بستگان مذکرِ شخص همانند پسر یا بردار نیز میافراد می

سازد این است اهمیت میرا بی« ناموس»ی آنچه که بررسی شمول یا عدم شمول بستگان مذکر شخص در واژه

یند، آوی به حساب می« عرض»وی محسوب نشوند، چون بخشی از « ناموس»که بستگان مذکر شخص حتی اگر 

 تواند در قالب دفاع مشروع جای گیرد.ها، در صورت وجود تمامی شرایط میدر هر حال اقدام به دفاع از آن

مال هر شیئی است که شرعاً و عرفاً ارزش مبادله و قابلیت تملک را دارا باشد. نکته مهم اینکه تجاوز به مال:  (4

...« تتوسل به قوای دولتی بدون فوت وقعدم امکان »ط تحقق دفاع مشروع نباید قائل به این شد چون یکی از شرو

گردد، پس گاه این شرط محقق نمیباشد و در خصوص مال غیرمنقول، به جهت عدم امکان جابجایی، هیچمی

قاعدتاً مقصود از مال صرفًا مال منقول است. بدین دلیل که چه بسا ممکن است مال غیرمنقول از طریق تخریب 

ورد تعرض قرار گرفته و برای جلوگیری از تحقق این جرم، امکان توسل به قوای دولتی وجود نداشته باشد. م
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نیز موید صحت این « مال»ی بنابراین مال در این ماده اعم از مال منقول و غیر منقول است، البته که اطالق واژه

 دیدگاه است. 

تحرک انسان شده و آزادی تردد و رفت و آمد را از وی  یعنی هر رفتاری که مانع از تجاوز به آزادی تن: (5

رسد این عنوان فقط شامل مواردی مثل بازداشت غیرقانونی و آدم به نظر می« تن»بستاند. البته با توجه به کلمه 

( 75ق.م.ا مصوب  692و  691ربایی شده و مواردی مثل هتک حرمت منزل و ورود به ملک غیر )موضوع مواد 

 شوند.یرد، چرا که تجاوز به آزادیِ تن محسوب نمیرا در بر نگ

 

یز تسری ن« دیگرینفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن »عالوه بر خویشتن، قانونگذار موضوع دفاع مشروع را به نکته: 

 در این خصوص آورده است: 92ق.م.ا مصوب 156ماده  1داده و در تبصره 

آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و  -1تبصره

وده یا کننده باشد یا ناتوان از دفاع ب کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعنزدیکان دفاع

 د.تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باش

 

 :ی داندمت زیر را برای تحقق دفاع مشروع از دیگری کافی شود قانونگذار وقوع یکی از حاالمیروشن  با دقت در تبصره

  اشد.کننده باز نزدیکان دفاع وی (1

  .کننده باشد مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعیا  (2

  اشد.ناتوان از دفاع بیا  (3

 تقاضای کمک نماید یا  (4

 د.امکان استمداد نداشته باشیا در وضعیتی باشد که  (5

 

« دفاع مشروع»رسد با توسل به نص صریح ماده و تفسیر به نفع متهم باید قائل به این شد که برای تحقق هر چند به نظر می

کند، اما تعدادی از حقوقدانان بر این باورند به رغم از بندهای فوق الذکر کفایت می« یک»در دفاع از دیگری، تحقق هر 

سوم  «ِییا»بایست حرف رسد میها از یکدیگر، به نظر میی آندر بین تمامی این بندها و استقالل ظاهر« یا»وجود حرفِ 

 تبصره را به شکل زیر تفسیر منطقی نمود: یعنی تعبیر کرد،« واو»نینی پنداشته و آن را قرا اشتباه ت

  اشد.کننده باز نزدیکان دفاع وی (1

  .کننده باشد مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاعیا  (2

 .تقاضای کمک نماید واشد ناتوان از دفاع بیا  (3

 د.در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشیا  (4
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 قبیل حقوقدانان به شرح زیر است:دلیل این 

منوط به وجود شرایطی می باشد. یکی از شرایط دفاع از  -که اساساً حق می باشد نه حکم  -دفاع کردن  اوالً

اش نیست، آن است که وی هم ناتوان دیگرانی که از نزدیکان مدافع نبوده و یا مسولیت دفاع از وی بر عهده

مک ام نکرده و صرفاً تقاضای کبوده و هم تقاضای کمک کند، به عبارت دیگر اگر توانا باشد ولی خود اقد

 (216، ص1394)ر.ک. توجهی، رسد مجوز دفاع نخواهد بود. کند، به نظر می

توان فرضی را در نظر داشت که شخص ثالثی مجوز دفاع از در صورت پذیرش این دیدگاه، تقریباً نمی ثانیاً

ر را تقریباً در تمامی حاالت دارند مگتر، افراد مجوز دفاع از دیگری دیگری را نداشته باشد و به عبارت دقیق

لیت غیر از نزدیکان مدافع یا کسانی که مسئو –به صورت بسیار استثنایی! مثل موردی که شخصِ مورد تهاجم 

توانایی دفاع را داشته و با وجود امکان استمداد، تقاضای کمک نمی کند. امری  -محافظت شان با مدافع است

 (402، ص1392)ر.ک. شمس ناتری و همکاران، را روشن می سازد. که عبث و بیهوده بودن تبصره 

 

 مشروع شروط تحقق دفاع -دو

 باشد:  «دفاع مشروع»نیز باید شروطی را دارا باشد تا امکان استناد به « دفاع»و « تجاوز»، «موضوعِ دفاع مشروع»عالوه بر 

 

 شروط تجاوز (1

ی بایستی دارا« دفاع مشروع»تجاوز به عنوان یکی از ارکان تحقق  شودروشن می 92ق.م.ا مصوب  156با دقت در متن ماده 

 :عبارتند ازا هباشد که توضیح هر یک از آن« ابتدایی بودن»و « فعلی یا قریب الوقوع بودن»، «غیرقانونی بودن»سه شرطِ 

 

ت در نشده است، اما با دقهر چند غیرقانونی بودن تجاوز به صراحت در ماده بیان  :غیرقانونی بودن تجاوز –شرط اول 

 دارد: آنجا که قانونگذار بیان میتوان به وجود این شرط پی برد. ق.م.ا می 157و نیز صدر ماده « تجاوز»خودِ کلمه 

 ودمواقعی که مشغول انجام وظیفه خقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در م»

  ....«شودباشند، دفاع محسوب نمی

 

ردد گمحسوب نمی« دفاع مشروع»توجه به این شرط، مقاومت در مقابل رفتارهای قانونی که شمایل تجاوز را داراست، با 

مانند مقاومت در برابر ماموران دولتی که به انجام وظیفه خود برای دستگیر کردن، شالق زدن یا اعدام کردن متهم یا محکوم 
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و یا حتی مقاومت در برابر شوهری که درصدد اعمال  1در حالت اضطراری بوده مشغولند، مقاومت در برابر انجام رفتاری که

 باشد. برای وی پذیرفته شده است، می 75ق.م.ا مصوب  630حقی که در ماده 

بدان اشاره شده،  92ق.م.ا مصوب  157شدن رفتار ماموران انتظامی و ضابطین دادگستری که در صدر ماده البته قانونی تلقی

ی امهشد. به همین جهت در اد« دفاع مشروع»ها متوسل به ی نیست که در هیچ حالتی نتوان در قبال رفتارهای آنبدین معن

 همین ماده آمده است:

هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن »....... 

 . «ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا

 

 بنابراین دفاع در برابر رفتار غیرعادالنه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که: 

 

 قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند.  اوالً

ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض،  بر حسب ثانیاً

ناموس یا مال گردد. جالب آنکه قانونگذار در این ماده مصادیق را به صورت حصری ذکر کرده و سخنی 

در میان نیست. پس چنانچه خوف ورود ضرب یا تعرض به آزادی تن وجود داشته  «آزادی تن»و  «ضرب»از 

دفاع »شد، حتی در صورتی که قوای فوق الذکر از حدود وظیفه خود نیز خارج شوند، باز امکان توسل به با

 وجود ندارد.« مشروع

 

ق.م.ا  156برخالف شرط پیشین، این شرط به صراحت در صدر ماده  :فعلی یا قریب الوقوع بودن تجاوز –شرط دوم 

 است: ذکر شده، آنجا که قانونگذار بیان داشته 92مصوب 

 .......«الوقوع در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب»......

 

                                                           

ر وجود داشته باشد، یعنی اگر جرم ارتکابی شدیدت« تناسب جرم با خطر موجودوجود ». همانگونه که قبال ذکر شد، در مورد اضطرار باید شرط 1 

توان به اضطرار استناد کرد. درست به همین جهت شخصی که بر اثر شدت گرسنگی در حال مرگ ارزش حفظ شده باشد، نمییا مساوی با 

بنابراین اگر شخصی در حالت اضطرار، برای نجات  است، نمی تواند اقدام به قتل دیگری و خوردن وی نموده و سپس به اضطرار استناد کند.

ه همین دلیل گردد و بجان خود یا دیگری در مقام کشتن شخصی برآید، به جهت آنکه جان به جان ترجیحی ندارد، این رفتار قانونی تلقی نمی

 امکان مقاومت در برابر وی و استناد به دفاع مشروع همچنان پابرجاست. 
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سد معیار رتحقق باشد. به نظر می« شُرف»یافته یا در « فعلیت»وجود این شرط بدین معنی است که تجاوز یا خطر باید 

« ب»در بند  شد. این نکته به نوعیبا« عرف»به مرجعیت « معیارِ نوعی»تشخیص فعلیت یا قریب الوقوع بودنِ تجاوز یا خطر، 

 نیز منعکس شده است:  92ق.م.ا مصوب  156ماده 

 «.دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد»

 

باشد یم« نوعی»گردد معیارِ ارزیابی تجاوز یا خطر مشخص می« خوف عقالیی»و « قرائن معقول»هایی مثل با توجه به واژه

زیابی تجاوز یا خطر، قضاوتِ عقل سلیم و به عبارتی انسان متعارف است نه تحلیل های شخصی نه شخصی، یعنی معیار ار

مدافع، چه بسا مدافع به جهت بدبین بودن، در تشخیص معقوالنه بودن قرائن و عقالیی بودن خوفِ وقوع فعلی یا قریب 

 دد.تواند متوسل به دفاع مشروع گراهراً نمیالوقوعِ تجاوز یا خطر اشتباه کند که در این حالت در صورت ارتکاب جرم، ظ

پذیرش  تواند دلیلی قابلبنابراین احتمال وقوعِ تجاوز یا خطر در آینده و یا تجاوز یا خطری که به اتمام رسیده است نمی

گردد. می یتلق« انتقام»و اقدام دوم تا حدودی « دستیپیش»باشد، چرا که اقدام نخست نوعی « دفاع مشروع»برای استناد به 

 در خصوص مورد اخیرالذکر در یکی از آراء دیوان عالی کشور آمده است: 

اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد چون در حین ایراد جرح »

توان عمل او را دفاع از نفس دانست چه منتهی به فوت، خطر جانی برای متهم وجود نداشته، نمی

. «متهم داس را از دست مقتول گرفت، دیگر هیچ گونه خطری برای او باقی نبوده استپس از اینکه 

 (30/7/28-1219و  26/9/17 -2052)حکم شماره 

 

اشاره داشته  92ق.م.ا مصوب  156قانونگذار به لزوم وجود این شرط در بند پ ماده  :ابتدائی بودن تجاوز -شرط سوم

 است: 

 «.آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشدخطر و تجاوز به سبب اقدام »

 

وجود « دفاع مشروع»با توجه به این شرط، اگر خطر و وضعیت موجود توسط مدافع ایجاد شده باشد امکان تمسک وی به 

و آنگاه  اع اقدام نمایدگیرد که ابتدا مهاجم اقدام به تجاوز کرده و مدافع به دفندارد. در واقع، این شرط صورتی را در بر می

ارج خ« دفاع مشروع»مهاجم خود در برابر دفاع مدافع، به دفاع اقدام نماید. در واقع، قانونگذار چنین حالتی را از شمول 

 ی اولیه توسط مدافع باشد. دانسته است. بنابراین روشن است که دفاع نباید مسبوق به تجاوز یا اقدام آگاهانه

ن داشت اگر دفاع بزه دیده از حدود قانونی و متعارف خود خارج شده و تهدیدهای غیرقانونی متوجه البته شاید بتوان بیا

انه خجان یا عِرض بزهکار شده باشد، بتواند از خود دفاع کند، برای نمونه اگر شخصی در حین سرقت با مقاومت صاحب
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شنده نسبت به وی باشد، در این حالت، ظاهراً سارق ای کخانه در مقام ورود ضربهمواجه شده و به رغم تسلیم شدن، صاحب

 استناد کند.« دفاع مشروع»تواند از خود دفاع کرده و سپس به می

 

 شروط دفاع (2

اشد. بباشد. بدیهی است که چنین دفاعی با شروطی قانونی همراه میهدف و غایِت دفاع، متوقف ساختن تجاوز مهاجم می

ا هچندین شرط برای دفاع ذکر شده است که در زیر به تجزیه و تحلیل آن 92مصوب ق.م.ا  156در همین راستا در ماده 

 شود:پرداخته می

 

ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای  شرط دفاع،شاید مهمترین  :ضرورت دفاع –شرط اول 

 آورده است: 92ق.م.ا مصوب  156دفع تجاوز یا خطر ندارد. درست به همین جهت است که قانونگذار در بند الف ماده 

 «.درفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باش»

 

جرم برای دفع تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع وجود داشته باشد، دیگر مدافع هایی غیر از ارتکاب بنابراین چنانچه راه

ار با بداند. به همین دلیل است که قانونگذ« دفاع مشروع»تواند به ارتکاب جرم پرداخته و سپس مستند رفتار خود را نمی

دیدگاهی زده است. آنجا که در بند  مهر تایید بر صحت چنین« عدم وجود ضرورت»اشاره به مهمترین مصداق از مصادیقِ 

 ت ماده اخیرالذکر بیان داشته است:

توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمالً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر »

 .«دواقع نشو

 

د که مداخله قوای باش بنابراین هرگاه توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن باشد و یا اینکه تجاوز یا خطر به شکلی

رسد شرط یباشد. البته به نظر مبرای تبرئه شدن قابل پذیرش نمی« دفاع مشروع»دولتی باعث دفع آنان گردد، تمسک به 

امل ، ش«ت»بیان شده است، عالوه بر عدم امکان توسل به قوای دولتیِ مذکور در بند « الف»که در بند « ضرورتِ دفاع»

قانونگذار  نبود! در واقع« الف»، دیگر نیازی به ذکر بند «ت»چون در غیر این صورت با وجود بند مصادیق دیگر نیز بشود، 

ه ماد« ت»باشد، بند ی قوای دولتی میاز آنجایی که دفاع از جان، مال، عرض، ناموس و آزادی شهروندان اصالتاً بر عهده

ضروری »اما این امر بدین معنی نیست که تنها مصداق  .پیش بینی کرده است« الف»را مستقل از بند  92ق.م.ا مصوب  156

در مقام  92ق.م.ا مصوب  156ماده « الف»رسد بند باشد! بنابراین به نظر می« عدم امکان توسل به قوای دولتی»، «بودن دفاع

 باشد.می« ت»اشاره به مصادیقی فراتر از بند 
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رار شود این است که اگر امکان فرد این شرط به ذهن متبادر میبا توجه به مطالب اخیرالذکر، مهمترین سوالی که در مو

دفاع »تواند با وجود این امر، اقدام به دفاع نموده و سپس برای توجیه رفتار خود به برای مدافع وجود داشته باشد، آیا وی می

 توان سه دیدگاه را مطرح ساخت:متوسل گردد؟ در پاسخ به این سوال می« مشروع

 

 برخی بر این باورند مدافع حتی در صورت وجود فرار نیز حق دفاع را خواهد داشت، چرا که:اه اول : دیدگ -یک

 د. باشدفاع نماید، عمل وی موجه می اقدام بهدفاع حق است، بنابراین اگر مدافع به جای فرار،  اوالً

گونه تکلیفی نیز به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد قانونگذار هیچ ثانیاً 

 (293، ص1392)ر.ک. اردبیلی، مشروعیت گردد. 

 

رده تواند اقدام به دفاع کای دیگر معتقدند اگر امکان فرار وجود داشته باشد، شخص نمیعدهدیدگاه دوم :  -دو

 ردد. چرا که: متوسل گ« دفاع مشروع»ی و سپس به عامل موجهه

دفاع مشروع امری استثنایی بوده و باید تنها راه دفع تجاوز باشد، در حالی که در اینجا راه دفع تجاوز  اوالً

ی ضرور»تر، در صورت امکان فرار، مهمترین شرط دفاع که از طریق فرار وجود دارد، به عبارت دقیق

 شود. باشد اصالً محقق نمیمی« بودن

رسد فقهاء نیز قائل به همین نظرند، تا جایی که ظاهراً هیچ فقیهی حکم به جواز دفاع در به نظر می ثانیاً

صورت امکان فرار را صادر نکرده است. برای نمونه امام راحل در این مورد بیان می دارد: احتیاط آن 

 (162، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، است که مدافع فرار نموده و اقدام به دفاع ننماید. 

ای را در پیش گرفته و بر این باورند به رغم عدم تحمیل وظیفه قطعی فرار ای دیگر راه میانهعدهدیدگاه سوم:  -سه

ای بر عدم ضرورت دفاع دانست، بدیهی است در صورت شدید بودن عمل به مدافع، ممکن است فرار وی را قرینه

ت کیفری مهاجم )مثالً صغیر یا مجنون بودن وی( انتظار محاکم نسبت دفاعی مدافع )مثالً قتل یا جرح( و عدم مسئولی

ین شود و در صورت عدم انجام ابیشتر می گریزدبه اینکه فرد مورد حمله، به جای اقدام به عمل دفاعی، از معرکه ب

اب مشروع به حسها عمل دفاعی فرد را ضروری نشمرند و در نتیجه دفاع کار و اقدام به دفاع، احتمال اینکه دادگاه

همچنین است اگر مهاجم اشخاصی همانند والدین  (353، ص1392)ر.ک. میرمحمد صادقی، نیاورند، بیشتر خواهد بود. 

 باشند که عرف توقع دارد، در صورت امکان فرار، شخص مورد حمل اقدام به دفاع نکند. 

 

در  .متناقضی وجود دارد آراء در این موردباشد، چرا که در این خصوص حتی در رویه قضایی نیز راهگشا نمی متاسفانه

 در یکی از آراء خود به صراحت بیان داشته است:شعبه پنجم دیوان عالی کشور همین راستا، 
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 (20/9/1317مورخ  2052حکم شماره . )«با امکان فرار، دفاع مجوز قانونی ندارد......».... 

 

 در برخی از آراء صادره خود چنین استدالل کرده است:ی کشور شعبه دوم دیوان عال در مقابل،حال آنکه 

قانون کیفری عمومی و مواد مربوط دیگر راجع به موجبات معافیت از کیفر استفاده  184از ماده »

شود که امکان فرار برای کسی که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام نمی

-1439و  27/8/1319-2651احکام شماره ) «.ماده از خود دفاع نمایدعملی با شرط مذکور در آن 

19/5/1319) 

 

بیان شده است. آنجا که قانونگذار  92مصوب ق.م.ا  156این شرط در صدر ماده رعایت مراحل دفاع :  –شرط دوم 

 بیان داشته است: 

 ....«با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود.....  هرگاه فردی»

 

ی و به اکند، واکنشی پلهبایست در قبال تجاوز یا خطری که وی را تهدید میاین شرط این است که مدافع می مراد از

اصطالح مرحله به مرحله داشته باشد، بدین صورت که برای مثال اگر بتواند با فریاد کشیدن، متجاوز را دور کند، دیگر حق 

ارد و اگر این مقدار رفتار کفایت نکرد، در گام های بعدی می بایست زند را ندانجام رفتارهایی که به متجاوز صدمه می

هل االس»ای که متجاوز را متوقف کند. به آتچه که بیان شد معیارِ های شدیدتری را از خود نشان دهد تا مرحلهواکنش

 شود.گفته می« فاالسهل

 

ای مهن صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدبی»تناسب بدین معنی است که  :یا خطرشرط سوم: تناسب دفاع با تجاوز 

 دفاع»در صورت پذیرش وجود این شرط در «. که برای پرهیز از آن ضروری است، ارتباط منطقی وجود داشته باشد

ای کم ارزش همانند یک مداد یا لباس ارزان قیمت را سرقت نموده و صاحب ، باید پذیرفت اگر شخصی وسیله«مشروع

ایت رع»امی مراحل دفاع، برای بازستاندن مال خود اقدام به کشتن سارق نماید، به رغم وجود شرط مال بعد از رعایت تم

 تواند به دفاع مشروع استناد کند.نمی« تناسب دفاع با تجاوز یا خطر»، به دلیل عدم وجود شرط «مراحل دفاع

های جدی وجود دارد. منشاء این اختالف« دفاع مشروع»در حال حاضر، در خصوص وجود یا عدم وجود این شرط در 

چنین شرطی را بیان نداشته است. به عبارت  92ق.م.ا مصوب  156ماده  1قانون سابق،  61اختالف آن است که برخالف ماده 

                                                           

دفاع با تجاو ز و خطر متناسب   -1»در دفاع مشروع صراحتاً آمده بود: » تناسب»( در خصوص شرط 70قانون سابق )مصوب   61در بند اول ماده . 1 

 «.باشد
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اشاره کرده « رعایت مراحل دفاع»هر چند قانونگذار به لزوم وجود شرط  92تر، در قانون مجازات اسالمی مصوب دقیق

 نکرده است! « وجود تناسب بین دفاع و تجاوز یا خطر»ای به شرط قانون سابق، هیچ گونه اشاره است، اما برخالف

حال سوال این است که در حال حاضر، آیا واقعا چنین شرطی برای تحقق دفاع مشروع الزم نیست؟ هر چند از لحاظ نظری 

به  لزوم وجود این شرط، تبعات جبران ناپذیری راشاید پاسخ این سوال مثبت باشد، اما باید در نظر داشت که پذیرش عدم 

دنبال خواهد داشت، چرا که برای نمونه در مثال فوق الذکر، اگر شخصی تمامی مراحل دفاع را رعایت کرده باشد ولی در 

ه بنهایت موفق به بازپس گیری مال کم ارزش خود نگردد، چنانچه اقدام به کشتن سارق نماید، همچنان امکان استناد وی 

که به  خورد! موضوعیدفاع مشروع و تبرئه شدنش وجود دارد، هر چند هیچگونه تناسبی میان تجاوز با دفاع به چشم نمی

چ توان چنین استدالل کرد که هر چند متاسفانه قانونگذار هیباشد. برای حل معضل فوق میرسد غیرقابل پذیرش مینظر می

در شرطِ  توان وجود آن رانکرده است، اما با تسامح می« فاع با تجاوز یا خطرتناسب بین د»ی صریحی به شرط گونه اشاره

ق.م.ا بیان شده است، مستتر دانست و بیان همین عبارت جامع را برای لزوم وجود  156که در ماده « رعایت مراحل دفاع»

  1نیز کافی دانست.« تناسب»شرط 

 

 باشد: ضروری می 92ق.م.ا مصوب  156ماده  2توجه به تبصره » شروط دفاع»در پایان بحثِ  نکته:

ع یت شرایط دفاهرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعا»

 2«.تبرعهده مهاجم اس

 

لی یا غیرقانونی بودن، فع»ی آن یعنی گانهبا تمامی شروط سه» تجاوز»است که اگر  آنمقصود قانونگذار از این نوآوری 

رز شده باشد محمی و ضروری الزمکردن اصل اینکه دفاع  جود داشته باشد،و« قریب الوقوع بودن و ابتدایی بودن تجاوز

اشد، ی مدافع ببه جای آنکه بار اثبات رعایت آن برعهده، محرز نباشددر این حالت رعایت شرایط دفاع حال اگر است، 

 .شدبامیی مهاجم بار اثبات عدم رعایت آن بر عهده

 

 

                                                           

جود و»، شرط «عدم لزوم جبران خسارات مالی یا بدنی در دفاع مشروع»قانون مسئولیت مدنی، برای بحث حقوقی  15. وقتی قانونگذار در ماده 1 

 وجود این شرط الزم و ضروری ندانسته باشد.« دفاع مشروع»باشد در مبحث کیفریِ زم دانسته است، بسیار بعید میرا ال« تناسب

چنانچه نفس دفاع  ]دفاع مشروع[در مورد بند ت »ق.م.ا بیان داشته است:  302ماده  2. جالب آنکه قانونگذار در حکمی استثنایی در تبصره 2 

. «صدق کند، ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود

رفاً به ص بر این اساس اگر مدافع در وضعیت دفاع، اقدام به قتل مهاجم کند، به رغم آنکه وی از مراتب دفاع تجاوز نموده است، قصاص نشده و

 گردد. پرداخته دیه و مجازات تعزیری محکوم می
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 آثارِ دفاع مشروع  -سه

 ررسی کرد:ب« آثار حقوقی»و « آثار کیفری»را نیز باید در دو قسمت مجزای « دفاع مشروع»آثار مرتبط با « اضطرار»همچون 

، از آنجایی که دفاع مشروع نیز همانند اضطرار جزء عوامل موجهه جرم به حساب کیفریاز نظر  آثار کیفری: -الف

 باشد، این در حالی است که همانند اضطرار، قانونگذارقائل به این شد که رفتار ارتکابی اصالً جرم نمیآید، باید می

 از عبارت مبهم ِ زیر استفاده کرده است: 

 .....«د: شوت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیدرصور...... »

مدافع همچنان جرم بوده و تنها وی از مجازات  این توهم را ایجاد کرده است که رفتار« شودمجازات نمی»ادبیات مبهم ِ 

گردد! امری که بطالن آن مبرهن و مشخص می باشد. بنابراین با تفسیر منطقی باید قائل به این شد که منظور معاف می

 «. گرددرفتار ارتکابی جرم تلقی نمی»قانونگذار از عبارت فوق الذکر این است که 

 

گونه خسارت مادی نخواهد بود. در این خصوص ماده نیز مدافع ضامن جبران هیچ حقوقیاز نظر : آثار حقوقی -ب

 قانون مسئولیت مدنی حکم فرماست:  15

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول »

 . «خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد

 

لت این امر نیز روشن است، چرا که برخالف اضطرار، در دفاع مشروع منشاء خسارت وارده بر مهاجم، خود شخص ع

ولیت ، مدافع هیچ گونه مسئ«اقدام قاعده»باشد و در واقع خود او باعث این خسارت بوده است. بنابراین طبق متعدی می

دمه ببیند، بایستی به مدافع و سپس مدافع به متجاوز مراجعه ای نخواهد داشت. اما چنانچه در این بین، ثالثی صمدنی

 2تواند خسارت وارده بر خود را نیز از مهاجم دریافت کند. در خصوص دیه نیز توجه به تبصره کند. حتی مدافع می

 باشد: ضروری می 92ق.م.ا مصوب  156ماده 

که  دیوانهمقابل تهاجم در موارد دفاع مشروع، دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در »

 «. دیه از بیت المال پرداخت می شود

 

 حکم قانون -3

کند، باید مورد احترام قرار گیرد، بنابراین اجرای قانون جرم نیست، هر چند با حق یا مصلحتی در حکمی که قانون بیان می

به انجام امری که در حالت «ِ الزام»عی برخالف اجازه قانون، در حکمِ قانون، نو (122، ص1392)ر.ک. زراعت، تعارض باشد. 
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گردد، وجود دارد، به شکلی که مخاطب آن، حق مخالفت با آن را ندارد. موجهه محسوب شدن حکم عادی جرم تلقی می

 بیان شده است:  92ق.م.ا مصوب  158قانون در بند الف ماده 

ر د، دشوجرم محسوب میعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون »

 ت:موارد زیر قابل مجازات نیس

 .«قانون باشد ........ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکمِ -الف

 

امر قانونی مقام ذی »باشد، حکم قانونِی غیرمستقیم، البته حکم قانون گاه به صورت مستقیم وگاه به صورت غیرمستقیم می

 بایست به حکم قانونیِ مستقیم پرداختبررسی قرار خواهد گرفت. در اینجا میاست که بعداً در جای خودش مورد « صالح

 هایی موضوع روشن خواهد شد:که با بیان مثال

افشای اسرار مردم توسط پزشکان جرم تلقی می گردد. اما قانونگذار در   75ق.م.ا مصوب  648مطابق با ماده  -اولمثال 

 مقرر داشته است:  1320قانون بیماری های آمیزشی مصوب  3ماده 

ی پزشکی در ایران دارد آزاد است اما در درمان بیماری های آمیزشی نزد هر پزشکی که پروانه»

ی واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده صورتی که بیمار در دوره

یمار ی تحت درمان بودن بتا ده روز از حضور نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگر

ید محرمانه مراتب را با ق مکلف استرا به بنگاه یا پزشک اول خبر نداد، نخستین پزشک درمان کننده 

 «. بودن به اطالع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نماید

 

اشد. رفتاری که بسر شخص بیمار میدر این مثال پزشک به حکمِ مستقیم قانون، ملکف به اطالع رسانی به بهداری و افشاء 

 دیگر جرم محسوب نمی گردد. « حکم قانون»به جهت وجود 

 

 ، آنجا که قانونگذار بیان می دارد: باشدمی  86مصوب  قانون پولشویی 6ماده  دیگر نمونه -مثال دوم

 ودفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری »

د، کنوزیران مصوب میاطالعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات مکلفندبازرسان قانونی 

 . «حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند

 

 گردد. باشد اما در این مورد به حکم قانون، جرم تلقی نمیچنین رفتارهایی در حالت عادی جرم می
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 باشد که در آن آمده است: می 92ق.آ.د.ک مصوب  44مثال سوم ماده  -مثال سوم

ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات، ».....

 « ند....آورآثار، عالئم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می

 

تمام اقدامات الزم را به منظور حفظ آالت، ادوات « مکلفند»ن به حکم قانون، ضابطان دادگستری در جرایم مشهود بنابرای

و دیگر مصادیق مطروحه و همچنین جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل آورند. رفتارهایی که ممکن 

ی خود را از وند اما در اینجا به حکم قانون، وصف مجرمانهشاست هر یک به نوبه خود و در حالت عادی جرم تلقی می

 دست می دهند.

 

باشند، بلکه ممکن است نمی« ماموران دولتی»لزوماً « حکم قانون»گردد مخاطبِ های فوق روشن میبا دقت در مثال

 نیز موضوع چنین احکامی قرار گیرند، مانند اطباء و پزشکان.« اشخاص عادی»

 

 اجازه قانون -4

 نماید در حالی که اجازههمانگونه که ذکر شد حکم ناظر به صورتی است که قانونگذار اجرای امر ممنوعی را الزامی می

ر سخن، کند. به دیگقانون وقتی است که قانونگذار اختیار انجام یا عدم انجام یک رفتار مجرمانه را به مخاطب واگذار می

در اجازه قانون، قانونگذار ارتکاب رفتاری را که در حالت عادی جرم است،  برخالف حکم قانون که جنبه دستوری دارد،

به عنوان یکی از « اجازه قانون»گیری نهایی، شخصِ مخاطب قانون است. دهد و مرجع تصمیمدر شرایط خاصی اجازه می

 ق.م.ا بیان شده است:  158در بند الف ماده « حکم قانون»عوامل موجهه جرم، در کنار 

ر د، دشوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میعالو»

 ت:موارد زیر قابل مجازات نیس

 .«قانون باشداجازه  ........ در صورتی که ارتکاب رفتار به -الف

 

 می باشد، آنجا که قانونگذار بیان می دارد:  92ق.آد.ک مصوب  44قسمت انتهایی ماده « اجازه قانون»نمونه بارز 
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متهم  توانندمیاین قانون فقط در صورتی  46.ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده »..

 . «وی وجود داشته باشدرا بازداشت کنند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط 

 

سازد در اینجا، نه حکم قانون )یعنی الزام قانونی( بلکه صرفاً اجازه قانون وجود دقت در عبارات قانونی فوق، روشن می

حال آنکه  باشند،گیری در خصوص بازداشت کردن یا نکردن متهم میداشته و ضابطان دادگستری مرجع ِ نهایی تصمیم

 جرم تلقی شده است. « سلب غیرقانونی آزادی»تحت عنوان   75ق.م.ا مصوب  570دی به موجب ماده این رفتار در حالت عا

 

 اجرای قانون اهم -5

هرچند در مرحله تقنین، قانون باید به شکلی تصویب شود که در مرحله اجرا، تزاحمی میان احکام قانونی صورت نگیرد، 

کیفری، خواسته یا ناخواسته، در مرحله اجرا میان برخی از قوانین تعارض ایجاد اما به دالیل مختلف از جمله تورم قوانین 

ها وجود ندارد. در این حالت تکلیف چیست و باید چگونه عمل کرد؟ برای مثال شود، به شکلی که امکان جمع میان آنمی

ین ف در اموال سایرین، در چننجات جان یک انسان و تکلیف قانونی به کمک به افرادِ آسیب دیده مالزم است با تصر

و اگر به دنبال نجات سایرین باشد، ناگزیر  1حالتی شخص اگر به رغم توانایی، به دیگران کمک نکند، مرتکب جرم شده

گردد! سوال این است: در این موقعیت تکلیف چیست؟! پاسخ به تصرف در اموال دیگران است که این هم جرم تلقی می

 بدین صورت ذکر شده است:  158 این سوال در بند ب ماده

 شود، درعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می»

 ...... :موارد زیر قابل مجازات نیست

 «. در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم الزم باشد -ب

 

                                                           

به مصدومین و رفع  قانون مجازات خودداری از کمکعدم کمک به مصدومین و افراد در معرض خطر جانی با وجود شرایطی به موجب . 1 

را  هرکس شخص یا اشخاصی -1»ه است: جرم تلقی شده است. در همین راستا در بند اول این ماده واحده آمد 1354 مصوب مخاطرات جانی

 مراجع یا مقامات صالحیتدار از وقوعخود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعالم فوری به در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری

وجود استمداد یا داللت اوضاع و و با یا دیگران شود خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او

ریال محکوم خواهد  هزارای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاهاین امر خودداری نماید. به حبس جنحه احوال بر ضرورت کمک از اقدام به

ماه تا دو سال یا ای از سهس جنحهتوانسته کمک مؤثری بنماید به حبمی شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود

شخص  از پذیرفتن دولتی یا خصوصی که ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئوالن مراکز درمانی اعم از جزای نقدی از

 ...«...شوندامتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیهآسیب
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 قانون «دو»حتماً بایستی « اجرای قانون اهم»بدین معنی است که در « نون اهماجرای قا»تردید استفاده قانونگذار از عبارتِ بی

تر است و به همین جهت باید آن را اجرا کرد. بنابراین با همین برداشت ها از دیگری مهموجود داشته باشد که یکی از آن

ر یکی نپنداشت، توضیح اینکه اگ توان تا حدودی بین اضطرار و اجرای قانون اهم قائل به تفکیک شده و آن دو رامی

مواجه بوده و برای نجات جان یا مال خود یا دیگری اقدام به ارتکاب جرمی کند، برای تبرئه  قانون «یک»شخصی صرفاً با 

متوسل شود، چرا که در این مورد فقط یک قانون وجود دارد حال آنکه در اجرای « اجرای قانون اهم»تواند به شدن نمی

د از تواناید حداقل دو قانون وجود داشته باشد، اما در صورت وجود شرایط قانونی، با استناد به اضطرار میقانون اهم ب

مجازات برهد. برای نمونه شخصی که از شدت عطش، برای نجات خود از مرگ اقدام به نوشیدن شراب به قدر ضرورت 

ون وجود دارد که شرب خمر را جرم انگاری و برای گردد در این مورد فقط یک قانمی کند. با دقت در مثال مشخص می

ه تبرئ« اجرای قانون اهم»توان مرتکب را با استناد به ق.م.ا(،  بنابراین نمی 265و  264بینی کرده است )مواد آن حد پیش

 آید. کرد، پس در این موارد اصاًل میان اضطرار و اجرای قانون اهم هم پوشانی به وجود نمی

نین ها گردد، در چقانون مواجه بوده و در این میان، ناچار به انتخاب یکی از آن «دو»ایی است که شخصی با اما مشکل در ج

به جهت وجود نوعی ناچاری و درماندگی در آن، هم پوشانی ایجاد « اجرای قانون اهم»و « اضطرار»مواردی ظاهراً میان 

ه دلیل رسد در این موارد ب؟ به نظر می«اجرای قانون اهم»برئه کرد یا ت« اضطرار»بایست وی را با استناد به گردد، حال میمی

ه بایست بپس در این موارد می«. اضطرار»دانست نه بندِ « اجرای قانون اهم»بایست آن را مشمول بندِ وجود دو قانون، می

برای روشن شدن مطلب به برخی  1د.ق.م.ا )اجرای قانون اهم( استناد کر 158ق.م.ا )اضطرار( به بند ب ماده  152جای ماده 

 از مصادیق اجرای قانون اهم اشاره می شود: 

حریق و نجات دیگری: ممکن است تخریب برای اطفای حریق و نجات جان افرادی که  یتخریب جهت اطفا -اولمثال 

در معرض خطر آتش سوزی هستند انجام شود. در همین راستا، هر کس مبادرت به تخریب دیوار، در، پنجره و شکستن 

الزمه اد در معرض خطر مشیشه های ساختمان دیگری نماید، در موقعیتی که تخریب اموال و اشیاء مذکور با حفظ جان افر

 داشته باشد و برای خودش خطری ندارد، جرم تخریب موضوعاً منتفی است.

سلب آزادی به منظور نجات دیگری: پزشک جراحی که مشغول عمل جراحی است و در همین موقعیت با  -مثال دوم

 د، در صورتی که عمل سلبتعرض و مزاحمت شخصی دیگر برای الزام به حضور در بالین بیمار دیگری مواجه می شو

آزادی از متعرض توسط پزشک به منظور حفظ جان بیماری و ادامه جراحی صورت گیرد، چون به منظور حفظ جان بیمار 

 تحت جراحی صورت گرفته است، سلب آزادی متعرض جرم محسوب نمی گردد.

                                                           

هر دو جزء عوامل موجهه جرم می باشند، چنین بحثی، بیش از آنکه جنبه کاربردی « اجرای قانون اهم»و « اضطرار». شاید بیان شود به جهت آنکه 1 

را  «اضطرار»داشته باشد، جنبه نظری داشته و جنگ در لفظ باشد نه عمل! اما باید در نظر گرفت که اوالً ( همان گونه که قبال هم ذکر شد برخی 

 نه جزء عوامل موجهه جرم، بلکه در ردیف عوامل رافع مسئولیت کیفری می دانند که در این صورت بحث فوق الذکر، جنبه عملی نیز پیدا خواهد

ه بکرد. ثانیاً حتی اگر هر دو جزء عوامل موجهه جرم در نظر گرفته شود، باز هم مقداری تفاوت عملی ایجاد خواهد شد، مثال در صورت استناد 

ق.م.ا )اضطرار( حتما باید شروط چهارگانه این ماده برای تبرئه شدن مرتکب وجود داشته باشد، در حالی که در صورت توسل به بند  152ماده 

 ق.م.ا )اجرای قانون اهم( دیگر نیازی به اثبات وجود این شروط نمی باشد و احکام خاص خود را دارد.  158ب ماده 
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نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار: راننده آمبوالنسی که آژیرکشان به رغم آنکه چراغ  -مثال سوم

سرچهار راه، قرمز است، بدون توقف عبور می کند و برای نجات جان بیمار، مقررات راهنمایی و رانندگی را نقض می 

 (117، ص1382)ر.ک. گلدوزیان، کند مسئول تلقی نمی گردد. 

 

 چیست؟ به عبارت« اجرای قانون اهم»در عبارت « اهم»رسد: منظور از وبت به پاسخ دهی به یک سوال بسیار مهم مین حال

، است باشد؟ ارائه ی پاسخی متقن به این سوال دشواردیگر، معیار تشخیص اهم بودن یک قانون نسبت به قانون دیگر چه می

 های مورد حمایتق.ا و مراجعه به منابع فقهی و ارزش 167وسل به اصل برخی بر این باورند ضابطه تشخیص قانون اهم با ت

 شارع مقدس به ترتیب عبارتند از:

 که تعدی و تجاوز به آن، جرایمی مثل قتل، جرح و ضرب را تشکیل می دهد.حفظ جان یا نفس:  -1

 شامل می شود.که تعدی و تجاوز به آن، جرایمی مثل زنا و قدف را حفظ نسل، شرف و حیثیت:  -2

 که تعدی و تجاوز به آن، جرایم مثل سرقت را در بر می گیرد. حفظ مال:   -3

 که شامل جرایمی مثل شرب خمر و نظایر آن می گردد.حفظ عقل:  -4

 که در برگیرنده جرایمی مثل حبس غیرقانونی و آدم ربایی می شود.  حفظ و احترام به آزادی اشخاص: -5

 

ی ها امری بدیهتوان بیان داشت که اهم بودن جان بر سایر ارزشفوق و در مقام نتیجه گیری میبا توجه به ارزش های 

یرند. گباشد. مواردی مثل تمامیت جسمانی، مسائل مرتبط با عرض و سپس مال و آزادی در اولویت های بعدی قرار میمی

در مواردی مثل اهم بودن مال نسبت به آزادی و یا توان برای محافظت از جان، متعرض اموال سایرین شد. اما بنابراین می

اهم بودن سالمت جسمانی نسبت به مسائل مرتبط با عرض تردید وجود دارد. در این حاالت، ظاهراً شخص دارای تخییر 

لت این ع ای از ابهام است، باز هم بهها نسبت به سایر موارد در هالهتواند در مواردی که اهم بودن برخی از ارزشبوده و می

 (138، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، موجهه استناد کند. 

 

 صالحذی امر قانونی مقام  -6

اشد. بذکر شد، حکم قانون گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم می« حکم قانون»گونه که در قسمت همان

ر، گاهی تباشد. به عبارت دقیقدارای اهمیت می، حکم قانونی غیرمستقیم «امر قانونی مقام ذی صالح»در خصوص عنوانِ 

کند، بلکه با دستور غیرمستقیم و به واسطه امر مقام برتر در سلسله مراتب اداری، قانون مستقیماً حکمی را متوجه افراد نمی

اشت یا بازد کند، برای مثال ماموری به دستور قاضی، اقدام به اعدامآنها را ملزم به تبعیت از دستورات مافوق خود می

 پردازد. شخصی کرده و یا به استراق سمع یا ضبط اموال می
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 دارد:ق.م.ا به این علت موجهه اشاره داشته است، آنجا که بیان می 158قانونگذار در بند پ ماده 

 شود، درعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می»

 ...... :جازات نیستموارد زیر قابل م

در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صالح باشد و امر مذکور خالف شرع  –پ 

 «.نباشد

 

در این  دقت کرد. با دقت« امر قانونی مقام ذی صالح»ی فوق، بایستی در گام نخست به اصطالحِ برای بررسی علت موجهه

 باشند:ضلع وجود دارد که هر یک دارای شرایطی میگردد که در این خصوص، سه اصطالح مشخص می

 مرا                                                                               

 

                                                

 آمر                               مامور                                                  

 

نخستین شرط این است که آمر، قانوناً صالحیت « صالحامر قانونی مقام ذی»برای موجهه محسوب کردن علتِ  یک( آمر:

قابل برداشت است. یعنی آمر باید دارای صالحیت باشد. « صالحمقام ذی»صدور امر را داشته باشد. این شرط از اصطالح 

توان به این علت موجهه جرم استناد کرد. برای نمونه اگر نابراین اگر صدور امر قانوناً در صالحیت آمر نباشد، دیگر نمیب

فرمانده انتظامی برای کشف جرم به ماموران تحت امر خود دستور استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص را بدهد، 

چون در صالحیت این فرماندهی نیست، مانع از پذیرش توسل  –ه حساب آید حتی اگر فی نفسه امری قانونی ب –این امر 

 (265، ص1392)ر.ک. اردبیلی، خواهد شد. « امر قانونی مقام ذی صالح»ی مامور به علتِ موجهه

 

ی فوق الذکر این است که مامور بر حسب قانون، موظف به اجرای امرِ آمر شرط دیگر تحقق علتِ موجهه دو( مامور:

بایست در کادر قانون استخدام کشوری و در سلسله مراتب اداری زیردست آمر به حساب باشد. به دیگر سخن، مامور می

آید. بنابراین، حتی اگر آمر دارای صالحیت بوده و امر نیز امری قانونی باشد، اما مامور قانوناً مکلف به تبعیت از آن نباشد، 

علت موجهه استناد کند. برای نمونه، مقام قضاییِ صالحیت دار، به مدیر دفتر دادگاه  تواند برای تبرئه شدن به اینوی نمی

تردید در این مثال حتی اگر هم آمر، صالح و هم امر، قانونی باشد، دستور دهد که اقدام به بازداشت یک شخص کند! بی

ای این امر نیست، در صورت اطاعت، باز مدیر دفتر دادگاه بدان جهت که از لحاظ سلسله مراتب اداری موظف به اجر

 رفتارش جرم تلقی شده و مجازات در پی خواهد داشت. 
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دارد، بنابراین صرفِ پیشنهاد، توصیه و « دستوری و الزامی»ی امر همانگونه که از نامش پیداست ماهیتاً جنبه :سه( امر

 جهت قانونی باشد: ی جرم باید از دو کند. البته امر در این علت موجههمشورت کفایت نمی

تور صوری صادر گردد، برای نمونه دس : یعنی امر باید با رعایت تمامی شرایطِقانونی بودن امر از لحاظ شکلی (1

 (266، ص1392)ر.ک. اردبیلی،  جلب متهم باید در ورقه جلب، ممضی و ممهور به امضا و مهر مقام قضایی باشد.

: یعنی امر صادر شده نباید خالف قانون باشد. پس اگر ماهیتاً غیرقانونی باشد، قانونی بودن امر از لحاظ ماهوی (2

نیروهای نظامی به هنگام  خواهد شد. برای مثال فرماندهِ «امر قانومی مقام ذی صالح»مانع از تحقق علت موجهه 

ن داخلی هم از منظر قوانیامر  . بی تردید اینها را دهدِی تسلیم شده، دستور تیرباران آنرویارویی با اسیران جنگ

 قوانین بین المللی امری غیرقانونی تلقی می شود. از منظر و هم 

 

صالح، دستوری برخالف قانون صادر کند، مامور مکلف به تبعیت از آن سوال مهم مورد دوم این است که اگر مقام ذی

ان بپردازد؟ در مقام پاسخ به این سوال، سه نظریه در میبایست به بررسی قانونی بودن یا نبودن امر صادر شده بوده و یا می

 حقوقدانان وجود دارد:

براساس این نظریه، مامورین به صورت مطلق مکلف به تبعیت از دستورات مقامات  نظریه اطاعت محض: -یک

مافوق خود هستند و در تمامی جرایم اگر دستوری از مقام صالحیت دار صادر شده باشد، مامور قادر است با استناد 

ظم اداری را یه تاکید بر نبه این دستور از علل موجهه جرم استفاده نموده و دیگر رفتارش جرم تلقی نگردد. این نظر

سر لوحه کار خود قرار داده و مدعی است اگر قرار باشد مامورین در تمامی موارد، اقدام به بررسی قانونی یا 

 ساختار نظام اداری به هم خواهد خورد.مسلماً  ،غیرقانونی بودن دستورات نمایند

ه اگر باشند. بدین معنی کدارای مسئولیت می براساس این نظریه، مامورین مطلقاً نظریه مسئولیت مامور: -دو

جرمی ارتکاب یافت، حتی اگر مقام مافوق صریحاً ارتکاب این جرم را خواسته باشد، باز هم این دستور توجیه 

که اشد، چربای ارتکاب جرم از طرف مامور نخواهد بود. مبنای پذیرش این نظریه، پیشگیری از جرم میکننده

در صورت ارتکاب جرم همواره خود را در معرض محاکمه می بیند، از ارتکاب جرم  وربراساس آن، چون مام

  کند.خودداری می

ستوراتی شود. دسته اول، داین نظریه میان دو نوع دستور قائل به تفکیک می نظریه رعایت ظواهر قانونی: -سه

 شان یرقانونی بودنمشاهده آنها متوجه غدرنگ با هستند که ظاهری غیرقانونی دارند، به شکلی که هر ماموری بی

ی دوم، دستوراتی هستند که دارای نماید. اما دستهشود. در این موارد، امر آمر قانونی، رفتار مامور را توجیه نمیمی

هیتاً ، ولی مادستور را دارا هستند ند، بدین صورت که در نگاه نخست، تمام شرایط قانونی بودنِ اظاهری قانونی

)ر.ک. الهام و برهانی،  .تواند به استناد امر آمر ذی صالح از مجازات برهدیدر این موارد مامور منی اند. غیرقانو

 (127-128، ص1394
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 :، چرا کهباشدتر میعادالنه« رعایت ظواهر قانونی»رسد از میان سه نظریه فوق، نظریه به نظر می

شود که هر مامور چون آلتی در دست آمر محسوب نمیبدان جهت است که « اطاعت محض»ی بطالن نظریه -1

ال »رمایند: فدر این خصوص می )صل اهلل علیه و آله و سلم(آنچه دستور داد، مامور مکلف به تبعیت از آن باشد. پیامبر اکرم 

)ر.ک. . «: نباید به بهای اطاعت از مخلوق، به ارتکاب معصیت علیه خالق دست زدوق فی معصیه الخالقلطاعه لمخ

رود که به هر قیمتی و حتی در مواردی که به وضوح یک از مامور انتظار نمی پس (378، 1392میرمحمد صادقی، 

  کند. از آن تبعیت ری از سوی مقام ذی صالح می باشدبه صرف اینکه دستو ،رفتار، مجرمانه و غیرقانونی است

نیز بدان دلیل است که احراز قانونی بودن دستور مافوق در همه موارد آسان « مسئولیت مامور»ی بطالن نظریه -2

در « انضباط اصل»نبوده تا از مامور چنین توقعی را داشت و مهمتر آنکه پذیرش این نظریه به معنای نادیده گرفتن 

 باشد. هایی همچون ارتش میسازمانارگان های دولتی و به طور خاص در 

 

شود مبنی بر اینکه قانونگذار ایران از میان این سه نظریه، کدامیک را مورد پذیرش قرار داده مطرح میحال سوال دیگری 

 بیان داشته است:  92ق.م.ا مصوب  159است؟! در این خصوص، ماده 

هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در »

نی علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانو شوند لکن مأموری که امر آمر را به قانون محکوم می

 «شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی

 

ازات مجهرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به »هر چند قسمت نخست ماده یعنی 

 باشد، به شکلی که اطالقِ عبارت فوق بدینسئولیت مامور میکننده نظریه متداعی.....« شوند مقرر در قانون محکوم می

ر باشد، خواه غیرقانونی بودن اممعنی است که صرف غیرقانونی بودن امرِ آمر، به معنای مسئول بودن آمر و مامور با هم می

ل قبول و علت اشتباه قاب لکن مأموری که امر آمر را به....»ا توجه به قسمت دوم ماده یعنی آشکارا مشخص باشد یا نباشد. ام

ن بیانگر این موضوع است که قانونگذار در نهایت، میا« ....شود به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی

 ه است.یرقانونی بودنش واضح نیست قائل به تفکیک شدباشد با حالتی که امری، غامری که غیرقانونی بودن آن آشکار می

را الزم دانسته است. طبیعتًا مقصود قانونگذار  1«اشتباه قابل قبول» در حقیقت قانونگذار برای عدم مجازات مامور شرط وجودِ

« نوعی»اشتباه،  نبودن یکباشد، به دیگر سخن، معیار قابل قبول بودن یا می« عرفِ جامعه»از قابل قبول بودنِ اشتباه، قضاوت 

یعنی باید اکثریت اعضای جامعه چنین اشتباه ای را قابل قبول دانسته و بیان بدارند که آنها نیز اگر جای  ،می باشد نه شخصی

                                                           

ی تصور را بیان داشته است. یعنی عمالً مامور بایست« ...و به تصور اینکه قانونی است.....»، عبارتِ «اشتباه قابل قبول»شرطِ  یقانونگذار در ادامه. 1 

اشتباه قابل »مندرج در اصطالح « اشتباه»باشد. چرا که در صورت آگاهی به غیرقانونی بودن آن دیگر کند امر صادر شده از سوی آمر، قانونی می

 شود. طبیعی است در این حالت مامور هم دارای مسئولیت کیفری بوده و هم مسئولیت مدنی. قق نمیمح« قبول
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نابراین قانونی تلقی می کردند. ب -به جهت آنکه ظاهری قانونی داشته  -مامور بودند چنین اشتباهی را مرتکب شده و امر را 

رش نبوده و در ای قابل پذیرسد اگر مامور به جهات مختلف، به اشتباه بیفتد، اما از نگاه عرفِ جامعه چنین اشتباهظر میبه ن

دنش ش ه افتادن مامور، برای عدم مجازاترند، صرف به اشتباببنگاه نخست،آحاد اعضای جامعه پی به غیرقانونی بودن امر 

ستور آمر و به قصد اقرار گرفتن از متهم، اقدام به اذیت و آزار بدنی وی می کند، کافی نباشد. برای مثال ماموری که به د

  1تواند ادعا کند که نسبت به غیرقانونی بودن این رفتار جاهل بوده است! نمی

 راما این ام ،نداردمامور صرفاً مسئولیت کیفری  ،«اشتباه»به جهت وجود  92مصوب  ق.م.ا 159البته در صورت تحقق ماده 

 آمده است:  92مصوب  ق.م.ا 159ی به معنای عدم وجود مسئولیت مدنی و دیه نخواهد بود. در همین راستا در انتهای ماده

 «.مامور ....... در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است»...... 

 

دنی مسئولیت کیفری، بلکه مسئولیت موجود داشته باشد، نه تنها « امر»و « مامور»، «آمر»مسلماً اگر هر سه شرط مرتبط با 

آید. در ی جرم به حساب مییک عامل از عوامل موجهه« امر قانونی مقام ذی صالح»مامور نیز منتفی خواهد بود، چرا که 

 خالی از لطف نیست:  92مصوب  ق.م.ا 473همین راستا اشاره به ماده 

ررات انجام دهد و همان عمل موجب هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مق»

 «. تفوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال اس

 

همانطور که مشخص است در ماده فوق الذکر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه محدود به حالتی شده است که در عین 

نداده باشد، مثل اینکه مامور، بنا به دستور آمر، به ی از مقررات از سوی آمر یا مامور رخ گناهی مقتول یا مصدوم، تخطبی

 گناه برخورد کند.سوی سارق مسلحی تیراندازی کند ولی از بد حادثه، تیر به یک عابر بی

                                                           

اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها ارایه دادن یا تسلیم »تعزیرات بیان داشته است:  574. قانونگذار در حکمی استثنایی در ماده 1 

قامات صالح محبوسین به م دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلماتی یا از ارایهکردن زندانی به مقامات صالح قضای

، مامور م خودرییس مستقیاز طرف  رسمیامر کتبیماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب  ممانعت یا خودداری نمایند مشمول

ق.م.ا، ظاهراً در این ماده آگاهی یا عدم آگاهی  159برخالف ماده «. صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شدایناند که در به آن بوده

 تعزیرات در هر صورتی درباره آمر اجرا خواهد شد.  573مامور از غیرقانونی بودن دستور، تاثیری در وضعیت وی نداشته و حبسِ ماده 

باشند در حدود کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می»دارد: که بیان می 86نون مدیریت خدمات کشوری مصوب قا 96الزم به ذکر است ماده 

 انین وقوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخالف قو

لفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطالع دهند. در صورتی که بعد از این اطالع، مقررات اداری تشخیص دهند، مک

ارمندان و از این حیث مسئولیتی متوجه ک مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود، کارمندان مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد

توسط کارمندان دستگاه های اجرایی است، بلکه موضوع این « جرم»منصرف از ارتکاب  «باشدمقام دستوردهنده می نخواهد بود و پاسخگویی با

 است. به عبارت دیگر، موضوع این ماده برخی تخلفات اداری است نه ارتکاب جرم. « امور اداری»ماده احکام و اوامر روسای مافوق در 
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 ق.م.ا بیان داشته است:  158قانونگذار در انتهای بند پ ماده  نکته :

 «.و امر مذکور خالف شرع نباشد»..... 

 

 براستی مقصود قانونگذار از این عبارت چیست؟ 

توان از این عبارت داشت این است که امر آمر هم باید مطابق قانون بوده و هم مطابق با اولین برداشتی که می -1

شرع! اشکال این تفسیر این است که در نظام حقوقی ایران، از آنجایی که مطابقتِ کلیه قوانین با احکام اسالمی به 

 شود امری قانونی به حساب آید اما مغایر با شرع باشد؟! رسد، مگر مید شورای نگهبان میتایی

 

د، بایست نکات شرعی در نظر گرفته شومی« اجرای قانون»که در  بدین معنی استبرخی معتقدند این عبارت  -2

ن بازداشت گردد، مامور اجرای آیعنی برای نمونه چنانچه به امر قانونی مقام صالح قرار باشد متهمی که زن است، 

البته چنین تفسیری با توجه به ماهوی بودنِ قانون مجازات  (271، ص1392)ر.ک. اردبیلی، بایست زن باشد. نیز می

 رسد.اسالمی چندان منطقی به نظر نمی

 

ق.م.ا  158 ماده« پ»اساساً عبارت فوق الذکر حشو بوده و نیازی به الحاق آن به بند  برخی دیگر بر این باورند -3

 باشد.میتر از دو مورد فوق الذکر مناسبرسد برداشتی که به نظر می (217، ص1394)ر.ک. توجهی، باشد.نمی

 

 حفاظتتادیب و  -7

 ق.م.ا آمده است:  158ماده « ت»باشد. در این خصوص در بند می« تادیب و حفاظت»یکی دیگر از عوامل موجهه جرم، 

 شود، در مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میعالوه بر موارد »

 ت: ..........موارد زیر قابل مجازات نیس

اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت  -ت

دود شرعی تأدیب و شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و ح آنها انجام می

 «.محافظت باشد

 

 یان کرد:ب« شیوه تادیب»و « تادیب شوندگان»، «تادیب کنندگان»برای تحلیل این بند باید مباحث را در سه قسمتِ 
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 شیوه تادیب                                                                 

 

 

 تادیب شوندگان                                      تادیب کنندگان                            

 

 

 الف( تادیب کنندگان:

 ند.امراد از والدین، پدر و مادری می باشند که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته : والدین -1

، کسانی خودباشد. اولیای قانونی در معنای خاص اولیاء جمع ولی، مشتق از والیت می : اولیاء قانونی -2

یرد. گهستند که از طرف والدین یا به موجب تصمیم قضایی، نگاهداری صغار و مجانین را بر عهده می

ق.م اولیاء قانونی عبارتند از : پدر، جد پدری،  1194و  1193، 1188به نظر می رسد مطابق با ماده ی 

 ها و قیم.وصی منصوب از سوی هر یک از آن

رپرستان، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب مراد از س : سرپرستان -3

به سرپرستی پذیرفته اند. به  53دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 

وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ »قانون مذکور:  11موجب ماده 

 «.ترام، نظیر حقوق و تکالیف اوالد و پدر و مادر استنگاهداری، تربیت و نفقه و اح

 

 : ب( تادیب شوندگان

ق.م.ا  147شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق ماده صغیر به شخصی گفته می صغیر : -1

 «.تن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری اسس»، 92مصوب 

شود که به جهت اختالالت روانی، درک درستی از امور ندارد. شخصی گفته میمجنون به  مجنون : -2

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل : » 92ق.م.ا مصوب  149به تعبیر دیگر مطابق با ماده 

 «.ددارشود و مسؤولیت کیفری ن روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می
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 ی آنآید که شیوهدر صورتی جزء عوامل موجهه جرم به حساب می« تادیب و حفاظت» ج( شیوه تادیب :

ای است ی مطابق با قانون، شیوه، شیوه92ق.م.ا مصوب  159مطابق با اراده قانونگذار باشد. با توجه به بند ت ماده 

 باشد:« عینی»و « ذهنی»که مجموعاً دارای دو ضابطه ی 

لزوم  ی، اثبات کننده«....شودبه منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می».... عبارتِ  ذهنی :ضابطه  -1

را در « زهانگی»تر، برخالف اصل اولیه، قانونگذار در اینجا باشد، به عبارت دقیقوجود ضابطه ذهنی می

تحقیر و نظایر  جویی، لج بازی،حقوق کیفری موثر دانسته است. بنابراین اگر تادیب به منظور ایذاء، انتقام 

 آنها باشد، قطعاً مشمول علت موجهه فوق الذکر نخواهد بود.

« فاظتتادیب و ح»ی کننده، برای تمسک به علت موجههی تادیبعالوه بر انگیزه ضابطه عینی : -2

رعی اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود ش.... »باشد. عبارِت ی عینی نیز الزم میوجود ضابطه

ادیب و ت« متعارف بودن»ی این ادعاست. در این عبارت دو شرطِ اثبات کننده «تأدیب و محافظت باشد

الزم دانسته شده است. طبیعی است که مالک تشخیص متعارف بودن یا « ی آنشرعی بودن محدوده»

آنکه برخالف باشد، مقصود از عرف در اینجا، عرفِ عام است نه عرف ِخاص. جالب می« عرف»نبودن 

اشته بودن آن نیز تاکید د« حدود شرعی....»... ، به «متعارف بودن تادیب»قانون سابق، قانونگذار در کنار 

است. یعنی عالوه بر عرف عام، شرع نیز بایستی تاییدکننده شیوه اجرای تادیب باشد. در این خصوص به 

یعنی اینکه شدت و حدت تادیب  «حدود شرعی»ق.ا مقصود از  167رسد با تمسک به اصل نظر می

 نبایستی به حد سرخ کردن یا سیاه کردن بدن برسد. 

 

رای مثال کنندگان جرم نخواهد بود، ببنابراین اگر سه ضلع فوق با تمامی شروطش وجود داشته باشد، دیگر رفتار تادیب

نخواهد شد یا اگر برای  75م.ا مصوب ق. 669اگر پدری فرزند خود را با رعایت حدود متعارف تهدید نماید، مشمول ماده 

 گردد. نمی 75ق.م.ا مصوب  583مدت متعارف وی را در اتاقی محبوس نماید، مشمول جرمِ بازداشت غیرقانونیِ ماده 

 

 رضایت بزه دیده )عملیات ورزشی و عملیات جراحی یا طبی( -8

ی رضایت بزه دیده یعنی موافقت و تمایل رضایت در لغت به معنی خشنودی، اجازه و رخصت است، اما از لحاظ حقوق

های وی انجام گیرد. در خصوص میزان اثرگذاری قلبی وی مبنی بر اینکه تعرضی برخالف قانون علیه حقوق و آزادی

رضایت بزه دیده در جرم تلقی شدن یا نشدن یک رفتار باید اذعان داشت از آنجایی که حقوق کیفری جزء قواعد آمره 

از آن، نه حفظ منافع فردی، بلکه دفاع از منافع اجتماعی است، اصل بر این است که رضایت بزه دیده  بوده و هدف اصلی

اما به طور استثنایی، به دو صورت بر ماهیت جرم  (141، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، تاثیری در حوزه کیفری ندارد 

 باشد:اثرگذار می
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 عدم رضایت»ی تحقق برخی از جرایم وجود شرطِ در حقوق کیفری، الزمه عدم تحقق ابتدایی جرم : -یک 

 ایتعدم رض»است، برای نمونه در جرایمی مثل آدم ربایی، هتک حرمت منزل و کالهبرداری، باید شرط « بزه دیده

سبت به نوجود داشته باشد تا اساساً جرمی واقع گردد. بنابراین اگر شخصی در خصوص وقوع این جرایم « بزه دیده

گردد تا نوبت به بررسی وجود یا عدم وجود ارکان آن برسد. خود، رضایت داشته باشد، دیگر جرمی محقق نمی

بنابراین اگر رضایت بزه دیده از همان ابتدا وجود داشته باشد، به جای آدم ربایی، رفتن گردش با یکدیگر؛ به جای 

 ود. شبرداری، پرداخت مبلغی به دیگری با رضایت واقع میهتک حرمت منزل، دعوت مهمان به خانه و به جای کاله

 

ونی زوال رکن قان»گاه اثرگذاری رضایت نه در عدم تحقق ابتدایی جرم، بلکه در  زوال رکن قانونی جرم : -دو

گردد، شود رفتاری که در حالت عادی جرم محسوب میباشد، یعنی وجود رضایت بزه دیده باعث میمی« جرم

وارد گردد. این متلقی نشود. یعنی در این موارد با اجازه قانون، رضایت بزه دیده باعث توجیه جرم میدیگر جرم 

 که مفصالً بررسی خواهند شد عبارتند از: 

o  ق.م.ا( 158عملیات ورزشی )بند ث ماده 

o  ق.م.ا( 158عملیات جراحی یا طبی )بند ج ماده 

 

جرم ِ فوق، باید در نظر داشت در تمامی این موارد، رضایت باید دارای شرایط زیر  قبل از بررسی موردی عوامل موجهه

 باشد:

 مجنون، ابراین رضایتِبنباشد. « مختار»و « بالغ»، »عاقل»یعنی رضایت دهنده باید : اهلیت داشتن رضایت دهنده  -1

 .باشدفاقد اثر می هامانند آنصغیر، مست، مکره و 

  یت.نام دارد نه رضا« گذشت»رضایت پس از ارتکاب جرم،  کهچرا: نی رضایت با وقوع جرم تقدم یا تقارن زما -2

 

 یعملیات ورزش - 8 - 1

 ی، رضایت می باشد. با توجه به این نکته، علت موجهه«عملیات ورزشی»همانگونه که بیان شد، مبنای موجهه محسوب شدن 

ی ق.م.ا، این مورد را به عنوان یکی از عوامل موجهه 158ماده « ث» بررسی می گردد. قانونگذار در بند« عملیات ورزشی»

 جرم تلقی کرده است:

 شود، درعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می»

 ........ :موارد زیر قابل مجازات نیست

حوادث، نقض مقررات مربوط  عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب -ث

 «.به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد
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ی عملیات ورزش»با کمی تامل در بند فوق، مشخص می شود که قانونگذار وجود دو شرط را برای موجهه محسوب کردن 

 الزم دانسته است:« و حوادث ناشی از آن

 عدم نقض مقررات ورزشی -1

 مخالفت مقررات ورزشی با موازین شرعیعدم  -2

 

. این بسیار حائز اهمیت است« عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن»اما قبل از بررسی این دو شرط، کالبدشکافیِ عبارتِ 

 گیرد:صورت می« حوادث ناشی از آن»و « عملیات ورزشی»ی مهم در دو قسمت جداگانه

 

ورزش اسم مصدر ورزیدن، در لغت به معنی عمل و پیاپی کاری را انجام دادن می  عملیات ورزشی:تعریف یک(          

ود. شهای بدنی با هدف تقویت قوای جسمی و روحی گفته میباشد. در معنای اصطالحی، ورزش به اجرای مرتب تمرین

 (282-283، ص1392)ر.ک. اردبیلی، 

 

 توان دو رویکرد را بیان داشت: عالم حقوق می در« عملیات ورزشی»اما در خصوصِ چگونگی تفسیر اصطالحِ 

دانسته شده است، بدین صورت که « عرف»از دیگر موارد « عملیات ورزشی»، معیار تشخیص ِرویکرد نخستدر 

گیرد. طرفداران ق.م.ا قرار می 158شود در بند ث ماده هرگونه رفتاری که از نظر عرفی، عملیات ورزشی شناخته می

نکه ورزش نیز منطبق است، توضیح ای« عملیات ورزشی»ی موجهه دانستن این باورند چنین امری با فلسفهاین رویکرد بر 

و علمیات ورزشی نقش انکار ناپذیری را در کاهش هیجانات آنی نوجوانان و جوانان، اثبات هویت و افزایش عزت 

کور ها دارد، حال اگر قرار باشد امتیاز مذآن نفس، برقراری تعامالت اجتماعی وسیع، تقویت پیوندهای اجتماعی و نظایر

صرفاً محدود به ورزشکاران در معنای خاص باشد، ترس ناشی از حوادثِ احتمالی  92ق.م.ا مصوب 158در بند ث ماده 

عملیاتِ ورزشی مانع از حضور پررنگ شهروندان در سطوح مختلف ورزشی خواهد شد. بنابراین همان قدر که ورزش 

وتبال کردنِ آید، فای اش نوعی عملیات ورزشی به حساب میح لیگ برتر با تمامی قواعد و ضوابط حرفهفوتبال در سط

، )ر.ک. الهام و برهانیگردد. های شهر و بر روی آسفالت نیز عملیات ورزشی تلقی مینوجوانان در کوچه، پس کوچه

  (149، ص1394

در اینجا  نیست، بلکه« عملیات ورزشی»بی برای تفسیر مالک مناس« عرف»، برخی دیگر معتقدند رویکرد دومدر 

را نه در معنای موسع، بلکه در معنای مضیق تفسیر کرده و به قدر متیقن آن بسنده نمود، « عملیات ورزشی»بایست می

ون یبنابراین مقصود از عملیات ورزشی، یعنی عملیاتی که رسماً ورزش محسوب شده و برای مثال دارای سازمان یا فدارس
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کوچه های شهر! مانند بازی فوتبال یا والیبال در معبر عام پسهای استاندارد برگزار شود نه در کوچهبوده و در مکان

  (284، ص1392)ر.ک. اردبیلی، . بدون نظارت مربی و عدم استفاده از وسایل ورزشی مطمئن

 

ه هر دو رویکرد طرفداران خاص خود را دارند، توان نظر داد، بدین دلیل کهر چند در این خصوص چندان قاطعانه نمی

ی جرم، در صورت وجود تردید در شمول یا عدم شمول عوامل موجهه یرسد با توجه به استثنایی بودن کلیهولی به نظر می

ه نظر بها خارج ساخت. بنابراین ها، باید به قدر متیقن بسنده کرد و سایر مصادیق را از قلمرو آنبرخی از مصادیق در آن

 رسد با تکیه بر استدالل فوق باید رویکرد دوم را بهتر از رویکرد نخست دانست.می

 

عملیات ورزشی و حوادث »در عبارت « حوادث»ی واژهاز یک سو، بدیهی است که  دو( حوادث ناشی از آن:           

زیان های مالی همانند خسارت  همو  صدمات جسمانی مانند جراحات، قطع عضو و یا مرگهم در برگیرنده  «ناشی از آن

در  «ناشی از آن»و از سوی دیگر، قیدِ  باشدسواری می رانی، دوچرخهوارده بر اتومبیل یا دوچرخه در ورزش های اتومیبل

بیانگر این مطلب است که حادثه باید در اثنای انجام ورزش رخ دهد، بنابراین حوادثی که « حوادث ناشی از آن»عبارتِ 

 گیرد.دهد، حادثه ناشی از ورزش نیست و مشمول مقررات فوق قرار نمیا بعد از انجام ورزش رخ میقبل ی

 

رسد که به می 92ق.م.ا مصوب  158ی دو شرط بند ث ماده بعد از ذکر مبحث مقدماتی فوق، نوبت به بررسی جداگانه

 گردد:ترتیب بیان می

 

ای، مقررات خاص هر ورزش، قانون آن ورزش به شمار های حرفهدر ورزش عدم نقض مقررات ورزشی : –شرط اول 

می رود و هدف از وضع آن عموماً کاستن از میزان خطرها و محدود کردن حرکات ورزشی در مرز ضرورتها است. در 

ار اخطی مربیان، داوران و ناظران هر ورزش است که با تذکر و این موارد، نظارت بر حسن اجرای مقررات ورزشی به عهده

محدود کردن مقررات ورزشی به مورد  (284، ص1392)ر.ک. اردبیلی، کنند، لزوم رعایت آن را به ورزشکاران گوش زد می

باال در حالتی است که ورزش و عملیات ورزشی در معنای مضیق آن تفسیر شود، اما اگر بیان شود عملیات ورزشی نه در 

گردد، آنگاه طبیعتاً مقصود از مقررات ورزشی نیز مقرراتی فراتر از میمعنای خاص خود، بلکه در معنای عرفی تعریف 

های ها، شامل مقرارت غیرمدونه که عرف مردم رعایت آن را در خصوص ورزشباشد، یعنی عالوه بر آنمقررات مدونه می

 (149، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، اند، نیز خواهد شد. غیر رسمی پذیرفته

الذکر گذشته، به طور کلی رفتارهایی مثل گاز گرفتن، کشیدن مو، مشت زدن و یا تکل از پشت در فوتبال از اختالف فوق 

 158و ضربه زدن با سر در کشتی و نظایر آنها نقض مقررات ورزشی محسوب شده و به همین جهت از شمول بند ث ماده 

ا طرح شکایت از شخص خاطی، تقاضای مجازات تواند بگردد. به همین دلیل آسیب دیده میخارج می 92ق.م.ا مصوب 
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وی را نماید. اما چنانچه بازیکن فوتبال، بعد از اجازه داور، ضربه ایستگاهی زده و صرفاً به جهت شدید بودن ضربه، بینی 

اومت گیر به جهت مقگیری در چهارچوب مقررات، حریف خود را روی پُل نگه دارد، اما کشتیمدافع بشکند و یا کشتی

 158آید، در قلمرو بند ث ماده دن، قطع نخاع گردد، این موارد بدین دلیل که نقض مقررات ورزشی به حساب نمیکر

برخوردار خواهد شد. « عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن»ی قرار گرفته و مرتکب از علت موجهه 92ق.م.ا مصوب 

 (33، ص1392)برای مطالعه بیشتر ر.ک. آقایی نیا، 

  

در اینجا قاعدتاً قواعد شریعت « موزاین شرعی»منظور از  :لفت مقررات ورزشی با موازین شرعیعدم مخا – شرط دوم

ای منطبق هرسد در حال حاضر مشخص نیست مالک دقیقِ شرع مقدس برای تفکیک ورزشباشد. البته به نظر میاسالم می

ای هها و رقابتبیان داشت اسالم با آن دسته از ورزشتوان با موازین شرعی از غیرشرعی چیست! اما به طور اجمالی می

هایی که موجب تقویت جسم و شادابی به عکس با ورزش 1ورزشی که مستلزم ایذاء نفس یا ایذاء غیر است مخالف است،

ر ل دتوان داخکج را نمیهایی مثل کشتیرسد حوادث ناشی از ورزشباشد. بنابراین به نظر میگردد موافق میروح می

  (285، ص1392)ر.ک. اردبیلی،  دانست. 92ق.م.ا مصوب  158قلمرو بند ث ماده 

 

 عملیات جراحی یا طبی- 8 - 2

سخن،  پذیرد. به دیگرمنظور از عملیات جراحی یا طبی، تمامی تصرفاتی است که در تمامیت جسمانی افراد صورت می

را در صورت  -شود نوعی تصرفِ در نفس آنها محسوب میکه  -قانونگذار عمل جراحان و پزشکان در درمان بیماران 

وجود شروطی، جایز دانسته است. در جواز ارتکاب این اعمال که ضرورت حفظ تندرستی و درمان بیمار آن را ایجاب 

 قانونگذار بیان داشته است:  92ق.م.ا مصوب  158نموده، در بند ج ماده 

 شود، درب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میعالوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکا»

 .......... :موارد زیر قابل مجازات نیست

ر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان ه -ج

شود. در موارد فوری أخذ  قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می

 «.ضروری نیسترضایت 

                                                           

باشد. « دخود را با دست خود به هالکت نیاندازی : لَا تُلْقُوا ِبایدیکمْ اِلَی التّهْلکهِ»می تواند آیه ی شریفه ی مستند قرآنی ِ لزوم وجود این شرط . 1 

 (195ی )سوره مبارکه بقره / آیه شریفه
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ی این انهگمشخص گردد تا بعد از آن به بیان شروط سه« پزشک»ی قبل از تحلیل بند اخیر الذکر باید در ابتدا معنای واژه

 92مصوب  ق.م.ا 158مخاطبین بند ج ماده در گام نخست باید به این سوال پاسخ داد که  بند پرداخته شود. به دیگر سخن،

 لی در این خصوص دو رویکرد وجود دارد:اند؟ به طور کچه اشخاصی

برخی بر این باورند این مورد، فقط شامل پزشکان دارای پروانه پزشکی نبوده، بلکه شامل تمامی  ،رویکرد نخستدر 

ند مان ،آیند نه عرف خاص ِ پزشکانساب میبه ح« پزشک»شود که در عرف عام ِ شهروندان ِ یک جامعه اشخاصی می

)ر.ک.  اشندبشکسته بندهایی که در شهرهای مختلف کشور به جای متخصصین ارتوپد مورد مراجعه آسیب دیدگان می

  (145-146، ص1394الهام و برهانی، 

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد   3دیگر معتقدند با توجه به ماده  ، تعدادیرویکرد دومدر 

ند که صالحیت علمی الزم را توسط مراجع صالح ا، منظور از پزشکان، اشخاصی1334دنی مصوب خوردنی و آشامی

اند و اشتغال عموم به امور پزشکی بدون داشتن شایستگی که باید به تایید خبرگان این رشته برسد، مداخله کسب کرده

 در ماده اخیرالذکر آمده است:( 279، ص1392)ر.ک. اردبیلی، شود. غیرمجاز در کار پزشکی و جرم محسوب می

هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی به فنون مزبور اشتغال ورزد »

و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مطرح در ماده 

دیگری را مورد استفاده قرار دهد، یک نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده یا پروانه 

بالفاصله محل کار او از طرف بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت 

 «.غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد

 

 ر باشد: بهت یوجود قراین زیر رویکردرسد رویکرد دوم با به نظر میدر مقام قضاوت ، اما گفتتوان قاطعانه هر چند نمی

 امری استثنایی است، پس باید به قدر متقین آن بسنده شود.« عملیات جراحی یا طبی» بودنچون موجهه  اوالً

و به طور  1334در سال  مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنیتصویب قانون  ثانیاً 

 فوق می باشد. آن موید نظر 3خاص، ماده 

و  4/9/1343طی دو نظر مشورتی در تاریخ های نیز کمیسیون حقوق جزای اداره حقوق وزارت دادگستری  ثالثاً

نند کبه ترتیب عمل اشخاصی را که بدون داشتن گواهی نامه رسمی پزشکی مبادرت به شکسته بندی می 1351 /29/9

ا یک های مصنوعی راست اما صرف اشتغال به ساختن دنداندخالت در امر پزشکی و بالنتیجه جرم تلقی کرده را 

سازی به معنای ساختن و کار فنی غیرطبی و لذا یک رفتارغیرمجرمانه به شمار آورده است. در حالی که دندان

گیری دهان و قرار دادن دندان های مصنوعی در آن است گذاشتن دندان در دهان را که مستلزم مباشرت در قالب

 (75، ص1382به نقل از امیدی،  325اند. )محسنی، ص یب و مجازات دانستهقامور پزشکی و قالب تع مداخله در
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شود اعمال جراحان و پزشکان با رعایت سه روشن می 92ق.م.ا مصوب  158بعد از بیان مقدمه فوق، با دقت در بند ج ماده 

 شود. این سه شرط عبارتند از: شرط، جرم تلقی نمی

 جراحی یا طبی عملبودن مشروع  (1

 رضایت شخص یا اولیاء، سرپرستان یا نمایندگان قانونی ویوجود  (2

 رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (3

 

فوق  یترین شرط در تحقق علت موجههبی تردید این شرط، مبنایی :مشروع بودن عمل جراحی یا طبی –شرط اول 

دارد که در صورت عدم وجود آن، حتی رضایت شخص بزه دیده نیز باعث باشد. وجود این شرط تا آنجا اهمیت الذکر می

جرم تلقی نشدن رفتار پزشک نخواهد شد، برای نمونه رضایت والدین جهت سقط جنیِن غیراضطراری و یا رضایت مجرِم 

ت، ین حاالجنسی در عقیم کردنش جهت جلوگیری از تکرار جرم و نظایر آن موجب انتفاء جرم نخواهد شد و در تمامی ا

پزشک تحت عناوینی مثل سقط جنین یا جرح عمدی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، چرا که این قبیل اعمال خالف 

یا  باشد، اما همواره تشخیص شرعی بودنشرع می باشد. البته مثال های فوق به جهت بدیهی بودن قابل درک و پذیرش می

 باشد که مرجع تشخیص مشروع بودنین جهت این سوال قابل طرح مینبودن یک رفتار به راحتی ممکن نیست. به هم

 اقدامات جراحی یا طبی چیست؟ 

ق.ا و رجوع به منابع فقهی در پاسخ بیان داشت منظور از مشروع، یعنی  167بایست با توسل به اصل طبیعتاً در این موارد می

این باید حکم هر موضوع را به صورت مستقل در فقه شود، بنابرعملی که از نظر شرعی و فقهی، امری مجاز محسوب می

مورد واکاوی قرار داد. برخی بر این باورند انسان، اگر مالک اعضای بدن خود نباشد، حداقل نسبت به آنها تسلط دارد، 

به بدن وارد  ایدهتواند هر نوع تصرفی را در آنها انجام دهد، البته مادامی که ضرر عمبنابراین با استناد به اصاله البرائه می

تواند به خرید و فروش اعضای بدن خود بپردازد. حتی در صورت عدم پذیرش تفسیر فوق، نکند، تا جایی که حتی می

توان پذیرفت اقدامات پزشکی که نه باعث ورود ضرر به جسم و نه روح شخص شده، بلکه در راستای بهبود حداقل می

. الهام و )ر.کبا شرع ندارد، مگر آنکه برای آن دلیل خاصی وجود داشته باشد.  باشد، اصوالً مغایرتیبخشی به آنها می

رسد مثالً انجام عملِ جراحی زیبایی که به نوعی باعث ایجاد تعادل روحی بنابراین به نظر می (144-145، ص1394برهانی، 

توان گفت مواردی همچون تغییر جنسیت، تلقیح و باروری گردد، نیز مشروع محسوب شود. حتی میبرای اشخاص می

مصنوعی و بیرون از رحم و کشت نطفه در رحم دیگری، چنانچه جنبه عقالنی و درمانی داشته باشد، اصوالً نباید مغایر با 

 شرع تلقی شوند. 

 

 عمل جراحی بودنِ صرف مشروع :رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی وجود –شرط دوم 

ور بایست خودِ شخص یا سایر اشخاص مذککند، بلکه عالوه بر آن، مییا طبی برای موجهه محسوب کردن آن کفایت نمی

ابق با این باشد. مطمی« اذن»رسد منظور از رضایت در این بند همان در قانون بدین امر رضایت داشته باشند، البته به نظر می
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شخص و اگر به هر دلیلی همچون فقدان اهلیت قانونی چنین امری ممکن نباشد، رضایت اولیاء، شرط، در ابتدا خوِد 

 سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن دارای اعتبار خواهد بود. در این قسمت قانونگذار به سه مورد اشاره کرده است:

پدر، جد  :با توجه به برخی از مواد قانون مدنی، اولیاء قانونی عبارتند از همانگونه که قباًل ذکر شد اولیاء: (1

 ها و قیم.وصی منصوب از سوی هر یک از آن پدری،

رست قانون حمایت از کودکان بدون سرپرسد با توجه به به نظر می همانگونه که قبالً ذکر شد سرپرستان: (2

ه با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه زن و شوهرانی هستند کمقصود از سرپرستان،  53مصوب 

 . اندبه سرپرستی پذیرفته

اشند برسد مقصود از نمایندگان قانونی، اشخاصی همانند وکیلِ شخص میبه نظر می نمایندگان قانونی: (3

 ی وی محسوب شده و چنین اختیاری به ایشان تفویض شده باشد. که قانوناً نماینده

 

بدین معنی نیست که بایستی در هر حالتی از خودِ شخص و یا افراد تصریح شده در قانون رضایت را اخذ  البته آنچه بیان شد

کرد، چرا که در برخی موارد عمالً امکان این امر وجود ندارد. برای نمونه در جایی که شخصی بر اثر خونریزی شدید ناشی 

 ی ندارد.در چنین حالتی اخذ رضایت لزوم ،یانش نیز وجود ندارداز تصادف رانندگی، به کُما رفته و امکان دسترسی به اطرف

 : داردبیان می 92مصوب  ق.م.ا 158در همین راستا قسمت انتهایی بند ج ماده 

 «.در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. »...

 

  :رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی -شرط سوم 

 در تعریف پزشک رویکرد نخستچنانچه « رعایت موازین فنی، علمی و نظامات دولتی»در خصوص چگونگی تعریف 

ای نظام پزشکی هنامهمقبول افتد، باید پذیرفت نبایستی موازین فنی و علمی را محدود به آیینمطرح شده در ابتدای بحث 

و وزارت بهداشت نمود، بلکه بایستی معنای عامی را از این عبارت مدنظر قرار داد تا از این طریق رفتارهای پزشکان سنتی 

موازین  ، مقصود ازرسد رویکرد بهتری باشدکه به نظر می دوم رویکردنیز مشمول آن قرار گیرند. اما در صورت پذیرش 

هایی است که به ای از هنجارهای مورد پذیرش جامعه علمی پزشکی و همه قاعدهمجموعه» فنی، علمی و نظامات دولتی

 . «های مختلف پزشکی الزم الرعایه قلمداد شده اندها در گرایشها و دستورالعملنامهها، بخشنامهموجب قوانین، آیین

 

به معنای  ص یا سایر اشخاص مذکور در قانوننکته بسیار مهم اینکه آنچه بیان شد بدین معنی نیست که صرف رضایت شخ 

این است که پزشک در قبال پیامدهای رفتار خود در هر حالی مصون بوده و مسئولیتی ندارد. در حقیقت اذن بیمار یا سایر 

« یامدهای آنپ»بخشد و به هیچ روی ناظر به مشروعیت می« نفس رفتار پزشک یا جراح»اشخاص مذکور در قانون، صرفاً به 

 آمده است:  92مصوب  ق.م.ا 495نیست. در این خصوص در ماده 
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دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است  هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می»

مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته 

نانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چ

معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض 

 «.شودتحصیل می

 

د دارد. بایگردد برای عدم مسئولیت مدنی و منتفی شدن ضمان از پزشک دو راهکار وجود با دقت در ماده مشخص می

توجه داشت در این حالت پزشک نه تنها مسئولیت کیفری ندارد، بلکه مسئولیت مدنی وی نیز منتفی می باشد. این دو 

 رویکرد عبارتند از:

بنابراین صرف رعایت مقررات پزشکی برای عدم تحقق ضمان  رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی: -یک

ق.م.ا نیز اشاره  495ماده  1برائت نگرفته باشد. به این موضوع در تبصره باشد، حتی اگر عمالً پزشک کافی می

 شده است:

 هرچند ندارد وجود ضمان وی برای عمل و علم در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در»

 «.دباش نکرده أخذ برائت

 

 

مطابق با این حالت، اگر پزشک برائت اخذ کرده باشد و در  اخذ برائت از بیمار و عدم تقصیر وی: -دو

معالجات خود مرتکب تقصیری نشده باشد، مسئولیت نخواهد داشت. بنابرین اگر پزشک، برائت را اخذ کرده، 

حتی اگر در اعمال خود مرتکب قصور نیز شده باشد، ضمان منتفی خواهد بود. به نظر می رسد منظور از قصور، 

که رفتار شخص از مذمت کمتری برخوردار باشد و متعلق قصور هم می تواند علم باشد و هم عمل. مواردی است 

ق.م.ا بی احتیاطی  145ی تبصره ماده ی مانند برداشت اشتباه وی از مقررات پزشکی. اما منظور از تقصیر به قرینه

ی را نماید در حالی که حق چنین کاریا بی مباالتی است. مثاًل پزشک بدون داشتن تخصص الزم اقدام به معالجه 

 (148، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی،  1ندارد.

 

  

                                                           

ات ض، طبق مقرردر موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مری»ق.م.ا حائز اهمیت است:  497. در این مورد ماده 1 

 «.اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست
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 رکن مادی

 

آید، یعنی قانونگذار با وضع دومین رکن، رکن مادی جرم است. رکن قانونی، در واقع رکن اعتباری جرم به حساب می

ود، شمادی، رکن واقعی و عینی جرم محسوب میکند، در حالی که رکن حکم، رفتاری را در عالم اعتبار جرم تلقی می

یعنی رفتاری که نمود خارجی پیدا کرده و یا حداقل پیامدهای آن در عالم خارج قابل درک و مشاهده است. بنابراین 

 (297، ص1395)ر.ک. منصورآبادی، توان رکن مادی را جسم و پیکره جرم تلقی کرد. می

هاست و هر گونه پندار زشت و ناپسند را محکوم ق که قواعد آن ناظر بر وجداندر همین راستا حقوق جزا، برخالف اخال

صد ها! بنابراین اصل بر این است که مجرد قباشد نه افکار آنها میکند، متضمن اصولی است که حاکم بر رفتار انسانمی

آن هم  وء انسان، با انجام یک رفتار،ارتکاب جرم، جرم نبوده و به همین دلیل قابل مجازات نیست. پس تا زمانی که قصد س

ی آن شد که توان مدعکند، به مرحله فعلیت نرسد، نمیترسیم می« شرایط قانونی»در بستری که قانونگذار آن را در قالب 

 توان اجزاء رکن مادی را به شرح زیر دانست:ی فوق، میواقع شده است! با توجه به مقدمه« جرم ِ مقصود»

 )رفتار فیزیکی( رفتار ارتکابی -1                                     

 (اوضاع و احوال و شرایطشرایط قانونی ) -2رکن مادی                     

 نتیجه مجرمانه )البته این جزء در تمامی جرایم وجود ندارد که بعداً توضیح داده خواهد شد(  -3                                     

 

 ارتکابی )رفتار فیزیکی(رفتار  -1

دیگر  ها، به عبارتگونه که ذکر شد، در حقوق کیفری، آنچه که موضوعیت دارد رفتار شهروندان است نه افکار آنهمان

ه فکر گردد، چرا کوضعیت ذهنی مرتکب آنگاه که به عرصه ی ظهور و بروز خارجی برسد، وارد قلمرو حقوق کیفری می

 بارتند از: گردد که عدر دو قالب متجلی می« رفتار ارتکابی»ر خارجی قابل اثبات نیست. به طور کلی مجرمانه بدون مظه

 کردار( 1                                                               

 فعل  -1

 گفتار( 2رفتار ارتکابی                                           

 ترک فعل -2
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د یا به فعل خو«. ترک فعل»بوده و یا « فعل»یا در قالب « رفتار ارتکابی»شود اصوالً نمودار فوق مشخص میبا دقت در 

اه به کند با حرکاتی همراه بوده و گباشد و یا گفتار. به دیگر سخن، گاه آنچه که نمود خارجی پیدا میصورت کردار می

شوند و وقوع جرم با ترک فعل جنبه استثنایی دارد. در محقق می گردد. اصل بر این است که جرایم با فعلزبان جاری می

 های زیر اشاره کرد:توان به مثالهمین راستا برای روشن شدن مطلب می

 

 

 

1 

 

 

 فعل  

 

 کردار

 ق.م.ا( 290تیراندازی کردن و کشتن دیگری در جرم قتل )ماده  -1

 تعزیرات( 674)ماده فروختن مال امانی به دیگری )تصاحب( در جرم خیانت در امانت  -2

 ق.م.ا( 267ربودن مال دیگری در جرم سرقت )ماده  -3

 

 گفتار 

 تعزیرات( 608توهین شفاهی )ماده  -1

 تعزیرات( 669تهدید شفاهی  )ماده  -2

 تعزیرات( 697افترای قولی )ماده  -3

 

 

2 

 

 

 ترک فعل

 (تعزیرات 597عدم قبول یا رسیدگی به شکایت یا تظلم از سوی مقامات قضایی )ماده  -1

 قانون حمایت خانواده( 53ترک نفقه )ماده  -2

 (55قانون ثبت احوال مصوب  48خودداری از ثبت والدت یا فوت )ماده -3

 تعزیرات( 597عدم گزارش جرایم مالی توسط روسا، مدیران یا مسئوالن سازمان ها )ماده  -4

خودداری از خودداری اشخاص از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی )قانون مجازات  -5

 (54کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 

 

 ذکر چند نکته حائز اهمیت است:« رفتار ارتکابی»ی فوق، در خصوص بعد از بیان مقدمه

 باشند: در یک تقسیم بندی مهم، از منظر رفتار ارتکابی، جرایم دارای سه حالت می :نکته اول

توان باشد، یعنی به هیچ وجهی نمیقابل تحقق می «فعل» در قالب فقطبرخی از جرایم  ارتکابیرفتار  -یک

 اشد.بز این قبیل جرایم میتصور کرد. برای نمونه جرم کالهبرداری ا« ترک فعل»تحقق آن جرم را به صورت 

 ( مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری قانون تشدید 1)ماده 

قالب تحقق « فعل»گردد. یعنی ابداً با محقق می «ترک فعل»در قالب  فقطبعضی از جرایم  ارتکابیرفتار  -دو

 قانون حمایت خانواده( 50توان جرم ترک نفقه دانست. )ماده باشند. نمونه ی بارز آن را مینمی

ر قابل تحقق است. قتل و خیانت د «ترک فعل»و هم با  «فعل»تعدادی از جرایم هم با  ارتکابیرفتار  -سه

ردد گباشند. چرا که قتل مثالً هم با تیراندازی کردن یا خفه کردن با دست محقق میامانت از این قبیل جرایم می

و هم با عدم نجات دادن شناگر توسط ناجی. و خیانت در امانت نیز هم با فروختن مال امانی )تصاحب( قابل 

 (75ق.م.ا مصوب  674)ماده  دادن به اسب امانی و تلف شدن آن )تلف(تحقق بوده و هم با عدم آب 
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، در خصوص نوع شناسیِ رفتار ارتکابی به مواردی همانند «ترک فعل»و « فعل»برخی از حقوقدانان، عالوه بر  نکته دوم:

 اند: نیز اشاره کرده« فعل ناشی از ترک فعل»و « حالت»، «نگهداری»

آید به حساب می« فعل»نوعی « نگهداری»رسد به رغم وجود برخی از اختالف نظرها به نظر می نگهداری: –یک

ق.م.ا  702که باید ذیل همان عنوان ذکر شود، نه به عنوان یک نوع مستقل، مثل نگهداری مشروبات الکلی )ماده 

 (. 75ق.م.ا مصوب  706( و یا نگهدرای آالت و وسایل قمار )ماده 75مصوب 

نیز اختالف نظر وجود دارد. حالت نوعی تجسم اندیشه است که شخص در آن « حالت»در مورد  الت:ح -دو

اصالحیه قانون اصالح  15( ، اعتیاد )ماده 75ق.م.ا مصوب  712توان به ولگردی )ماده برد. برای مثال میبه سر می

( اشاره داشت. در 75ق.م.ا مصوب  863و یا فقدان حجاب شرعی در زنان )تبصره ماده  1مبارزه با مواد مخدر( 

را نه در قالب فعل و نه در قالب ترک فعل، بلکه در « حالت»این مورد هر چند ممکن است بیان گردد بهتر است 

نیز یا در قالب فعل )دو مثال نخست فوق « حالت»رسد ها و به عنوان قسم سوم ذکر کرد، اما به نظر میعرض آن

 باشد. سوم فوق الذکر( قرار گرفته و نیازی به ذکر مستقالنه آن نمی الذکر( و یا ترک فعل )مثال

در ادبیات حقوقی ایران، در کنار فعل و ترک فعل، اصطالح دیگری تحت فعل ناشی از ترک فعل:  -سه

رسد اصالً مصداقی در عالم خارج داشته باشد. وجود دارد که به نظر نمی« فعل ناشی از ترک فعل»عنوانِ 

شوند: عدم نجات دادن غریق توسط ناجی. هایی از این دست متوسل میوجود چنین عنوانی، به مثال طرفداران

باشد، بنابراین فعل )یعنی مرگ( ناشی از ترک می« مرگ»و فعل، « عدم نجات دادن»در این مثال ترک فعل، 

 بی اساس بودن استداللدارای مصداق است. « فعل ناشی از ترک فعل»فعل )یعنی عدم نجات دادن( است، پس 

رایم در ج» نتیجه مجرمانه»کنند، در حقیقت همان فوق بدان جهت است که آنچه آنها به عنوان فعل از آن یاد می

قیدی را توان هیچ جرم مباشد نه فعلی مستقالنه! جالب آنکه در صورت پذیرش این رویکرد، دیگر نمیمقید می

 ای وجود دارد، بنابراینردد، چرا که در تمامی جرایم مقید، نتیجهگمثال زد که با ترک فعلِ محض محقق می

نتیجه را در تمامی این حاالت باید فعلی تلقی کرد که از ترک فعل نخستین ناشی شده است! امری که اشتباه 

ی مصداق در حقوق کیفری ایران« فعل ناشی از ترک فعل»رسد بودن آن بدیهی و آشکار است. بنابراین به نظر می

 ندارد.

 

عل محقق باید بیان داشت: رفتار ارتکابی یا در قالب ف« رفتار ارتکابی»در خصوص ماهیتِ  نتیجه گیریبنابراین در مقام 

ثنایی به باشد و جرم تلقی کردن ترک فعل امری استشده یا ترک فعل. البته اصل بر این است که رفتار ارتکابی، فعل می

                                                           

نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به های مردممعتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان: »15ماده . 1 

ر نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکو

 «.باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمندتجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می
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داده  جای« ترک فعل»یا « فعل»حتی حالت را نیز می توان در داخل یکی از دو عنوان  آید. گفتار، نگهداری وحساب می

« ترک فعل»ا ی« فعل»و نیازی به ذکر مستقالنه آن ها در عرضِ فعل و ترک فعل نمی باشد. محدود کردن رفتار ارتکابی در 

 .ا بیان داشته است: ق.م 2باشد. چرا که قانونگذار در ماده حتی دارای پشتوانه ی قانونی نیز می

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب »

 «. دشومی

 

« فعل ترک»و یا « فعل»گردد قانونگذار مصادیق رفتار را به صورت حصری یا در قالب با دقت در ماده فوق مشخص می

را به کار برده است. طبیعتاً اگر قانونگذار در خصوص مصادیق رفتار، در مقام ...« اعم از »... قرار داده است، چرا که عبارتِ 

 کرد.استفاده می...« از قبیل»... بود، از عبارت بیان مثال 

 

 ()اوضاع، احوال و شرایط شرایط قانونی -2

ا شرایطی قانونی بهمراه باید « ترک فعل»یا « فعل»بلکه کافی نیست، « رفتار ارتکابی»برای تحقق یک جرم، صرفِ انجام 

موضوع »توان تحتِ عناوینی مثل تا جرم به وقوع بپیوندد. به طور کلی این شرایط را می رخ دهد (اوضاع، احوال و شرایط)

به  «شخصیت بزه دیده»و « شخصیت مرتکب»، «مکان ارتکاب جرم»، «کاب جرمزمان ارت»، «ی ارتکاب جرموسیله»، «جرم

بحث گذاشت. قبل از بررسی موردی هر یک از مصادیق فوق، توجه به این نکته مهم می باشد که شروط را می توان از دو 

 منظر به شرح زیر تقسیم بندی کرد: 

  :شوندتقسیم می« شروط ضمنی»و « شروط صریح»از یک منظر شروط به دو قسمِ  (1

 . برای مثالیعنی شروطی که به صراحت در متن ماده ذکر می شود :شروط صریح -یک

 .75ق.م.ا مصوب  506شرط در ماده  پنج ذکر صریحِ

یعنی شروطی که بدون آنکه به صراحت در ماده بیان شود، از متن ماده  :شروط ضمنی -دو

جرم اغوا یا تحریک مردم به جنگ و در « عمومیت داشتن»شرط . مثل می گرددبرداشت 

 (75ق.م.ا مصوب  512کشتار )ماده 

 

  :شوندتقسیم می« شروط سلبی»و « شروط ایجابی»به دو قسم ماهیتاً از منظر دیگر شروط  (2

 «بودنمال »همانند  دارد «یوجود»ی جنبه ماهیتاًیعنی شروطی که  :شروط ایجابی -یک

 رم سرقت. چیز ربوده شده در ج

« زه دیدهب رضایتِ فقدان»دارد مثل  «عدمی»که ماهیتاً جنبه یعنی شروطی  :شروط سلبی -دو

 (25، ص1392)ر.ک. میرمحمدصادقی،  زنای به عنف.در جرم 
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توان مهمترین شرایط ارتکاب جرم را در قالب تقسیم بندی زیر بیان در همین راستا برای صرفاً برای تسهیل یادگیری، می

 داشت:

 ( موضوع جرم1                        

 ی ارتکاب جرم( وسیله2«         بزه»شرایط مرتبط با  -1

 ( زمان ارتکاب جرم3                                      

 ( مکان ارتکاب جرم4                        شرایط قانونی                      

یت شخص»مورد را می توان تحت عناوینی مثل این « : بزهکار»شرایط مرتبط با  -2

 بیان داشت.« وضعیت بزهکار»و یا « بزهکار

از این مورد می توان در قالبِ عناوینی همانند « : بزه دیده»شرایط مرتبط با  -3

 یاد کرد.« وضعیت بزه دیده»و یا « شخصیت بزه دیده»

 

فوق وجود داشته  یماً بایستی در تمامی جرایم، موارد ذکر شدهاینکه آنچه بیان شد بدین معنی نیست که حت نکته بسیار مهم

باشند، چرا که تحقق بسیاری از جرایم منوط به وجودِ تمامی شرایط فوق نیست، حتی تحققِ برخی از جرایم تنها بسته به 

اری تکاب جرم در بسیباشد و دیگر موارد اصالً موضوعیتی ندارد، برای مثال مکان یا زمان اروجود یکی از موارد فوق می

« شرایط»گردد، بنابراین برای بیانِ از جرایم، همانند کالهبرداری یا خیانت در امانت اصالً مدخلیتی نداشته و مهم تلقی نمی

ی قانونی آن، بررسی شود قانونگذار برای تحقق آن جرم، کدامیک از شرایطِ فوق را یک جرم، بایستی با دقت در ماده

ِل جزء باشد، بنابراین در تحلیت. الزم به ذکر است نمودار فوق، صرفاً برای فهم هر چه بهتر مطلب میمهم تلقی کرده اس

باشد. بلکه ینیز نم« بزه دیده»و « مجرم»، «جرم»ی آن به شرایِط گانهیک جرم، حتی نیاز به تقسیم بندی سه« شرایط قانونیِ »

 کند. تنها بیانِ شرایط قانونی کفایت می

 

شرایط »و « رشرایط مرتبط با بزهکا»، «شرایط مرتبط با بزه»بیانِ مقدمه ی باال، شروط فوق الذکر در قالب سه قسمتِ  بعد از

 گیرند: مورد تجزیه و تحلیل قرار می« مرتبط با بزه دیده

 

 ط مرتبط با بزه )جرم( :ایالف( شر

 شود:می بسندهین مورد آن باشد که در اینجا صرفاً به بیان چندشروط مرتبط با بزه متعدد می



93 
 

وجود ندارد اختالفی نیست، اما در « موضوع»در بین حقوقدانان در اینکه هیچ جرمی بدون  :( موضوع جرم1

 توان بیان داشت منظور از موضوعخصوص چگونگی تعریفِ آن تفاوت سلیقه وجود دارد. اما به طور کلی می

باشد، چرا که در این صورت، موضوع جرم فاقد اثر قانونگذار نمیجرم در اینجا، ارزش مورد حمایت از سوی 

؛ موضوع جرم قتل «مالکیت»توان بیان داشت موضوعِ جرم سرقت، عملی خواهد بود، بنابراین در اینجا نمی

است. بلکه مقصود از موضوع جرم در این قسمت، « امنیت عمومی»و موضوع جرم محاربه، « جانِ انسان»عمدی، 

ی که قانونگذار در مقام حمایت از آن بوده، بلکه امری است که عمل مرتکب بر آن یا در آن واقع نه ارزش»

باشد، می« متعلقِ جرم»باشد تر، آنچه که مهم میبه عبارت دقیق (203، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، «. شودمی

است نه مال، اما متعلقِ جرم، « خاصحقوق مالکانه اش»برای مثال در جرم سرقت، ارزش مورد حمایت قانونگذار 

مال به  تعلق»ای مثل سرقت و کالهبرداری، باشد. بنابراین برای مثال یکی از شروط جرایم مالیمی« مال غیر»

باشد. چرا که اگر شخصی مال خود را از دیگری برباید و یا با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال می« دیگری

« ریتعلق مال به دیگ»گردد، چون شرطِ ستاند، جرم سرقت و کالهبرداری محقق نمیدیگری، مال خود را از وی ب

 وجود ندارد. 

همانگونه که ذکر شد، لزومی ندارد تمامی شروط فوق در یک جرم وجود داشته  :ی ارتکاب جرموسیله( 2

اشد، بجرایم الزم نمی باشد، یعنی وجود آن در تمامیاز این قبیل شروط می« ی ارتکاب جرموسیله»باشد. شرطِ 

قق ای خاص شرط تحباشد، اما در برخی از جرایم، استفاده از وسیلهمثالً در جرم توهین، وسیله اصالً شرط نمی

به ارتکاب  توان حکمباشد، به شکلی که اگر آن وسیله خاص در ارتکاب جرم به کار گرفته نشود، نمیآنها می

ق.م.ا  617ق.م.ا( و یا تظاهر یا قدرت نمایی.... )ماده  279ل محاربه )ماده آن جرم داد، برای نمونه در جرایمی مث

  1گردد.باشد که بدون آن، جرایم موضوع این مواد محقق نمیمی« وجود اسلحه»(، یکی از شروط، 75مصوب 

ا امنیز در تمامی جرایم وجود ندارد، « مکان ارتکاب جرم»همانند مورد قبل، شرطِ ( مکان ارتکاب جرم: 3

باشد. برای مثال جرمِ سرقت موضوع ، شرطِ تحقق ابتدایی جرم می«مکان ارتکاب جرم»در برخی از جرایم، 

صورت گیرد تا بتوان مرتکب آن را به مجازات « ها و شوارعراه»حتماً باید در   75ق.م.ا مصوب  653ی ماده

  2مقرر در این ماده محکوم کرد.

نیز در برخی از جرایم وجود داشته و در برخی جرایم خیر. « زمان ارتکاب جرم»شرطِ  ( زمان ارتکاب جرم:4

اشاره کرد که در آنها تحقق برخی از اَشکال سرقت  75ق.م.ا مصوب  654و  651توان به مواد برای نمونه می

  3شده است.« شب»منوط به وقوع آن در 

                                                           

تشدید مجازات خواهد شد، به عبارت دیگر، در این قبیل جرایم بایستی الزم به ذکر است در برخی از جرایم، استفاده از وسیله ی خاص، باعث . 1 

را به عنوان علت مشدده مجازات به حساب آورد و نه از شروط تحقق جرم، چرا که بدون آن نیز، اصلِ جرم محقق می گردد. برای « وجود وسیله»

لیه باعث تشدید مجازات و محکوم شدن مجرم به حداکثر مجازات ( استفاده از وسایل نق75ق.م.ا مصوب  621نمونه در جرم آدم ربایی )ماده 

 است، مطرح گردند. « مجازات»بنابراین این قبیل موارد باید در جزای عمومی سه که بحث قانونی می گردد.  

 (92ق.م.ا مصوب  555)ماده گردد. توان به قتل در حرم مکه اشاره کرد که باعث تغلیظ دیه میدر تشدید مجازات می« مکان»برای نقش . 2 

نه در تحقق اصل جرم، بلکه در تشدید مجازات آن اثر گذار می باشد، مثالً تغلیظِ دیه ی قتل در ماه های « زمان»همانند مورد قبلی، گاهی . 3 

 (92ق.م.ا مصوب  555حرام. )ماده 
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 ط مرتبط با بزهکار )مجرم( :ایب( شر

بزهکار تاثیری در وقوع یا عدم وقوع جرم ندارد. بنابراین در چنین « وضعیت»و « شخصیت»ه حقوق کیفری، غالباً در حوز

ثال باشد، یعنی مرتکب برای مرکن مادی جرم نمی« شرایط قانونی»مواردی تردیدی وجود ندارد که شخصیت بزهکار جزء 

ی چنین اولتی، تفاوتی در تحقق جرم نخواهد داشت. قرینهمرد باشد یا زن؛ پیر باشد یا جوان؛ شخص عادی باشد یا مامور د

 باشد. اما باید توجه داشت:می« هر کس.....»موضوعی در قانون شروع بسیاری از مواد به صورت 

اشد، بگاهی طبیعت برخی از جرایم به شکلی است که صرفاً توسط اشخاصِ خاصی قابل تحقق می از یک سو

ق.م.ا( و یا طبیعتِ  233بوده )ماده « مرد»به شکلی است که حتماً مرتکب آن بایستی برای نمونه ذاتِ جرم لواط 

 ق.م.ا(. 238ممکن نیست. )ماده « زن»ای است که ارتکاب آن جزء از طریق جرم مساحقه به گونه

. تگاهی قانونگذار وقوع برخی از جرایم را تنها از سوی اشخاص خاصی امکان پذیر دانسته اس از سوی دیگر، 

باشد. جرایم پذیر نمیامکان« مقامات قضایی»جز از طریق  75ق.م.ا مصوب  597برای نمونه تحقق جرمِ ماده 

 گردد.محقق نمی« مستخدمین و مامورین دولتی»نیز جز از طریق  75ق.م.ا مصوب  602و  601، 600موضوع مواد 

 

در « زهکاروضعیت ب»وجود دارد، برای اثرگذاری  بزهکار تفاوت«ِ وضعیت»و « شخصیت»اگر پذیرفته شود میان  نکته:

در این مورد یکی از شروط  1قانون حمایت خانواده(. 53توان به جرم ترک نفقه اشاره داشت. )ماده تحقق یک جرم می

ه باشد. بنابراین اگر بزهکار وضعیت مالی مناسبی نداشته باشد، به شکلی کمی« استطاعت مالی داشتن بزهکار»تحقق جرم 

 (24ص،1392ر.ک. شمس و همکاران، ) 2شود.امکان پرداخت نفقه برایش ممکن نباشد، جرم ترک نفقه محقق نمی

 

 ط مرتبط با بزه دیده :ایج( شر

باشد، اما گاهی ممکن است وقوع برخی از بزه دیده اثرگذار نمی« وضعیت»و یا « شخصیت»هر چند در بسیاری از جرایم، 

ای خاص در بزه دیده باعث شده است بدین صورت که وجود ویژگی 3خاص ممکن باشد. ایجرایم تنها بر بزه دیده

ق.م.ا مصوب  631قانونگذار رفتار مرتکب را جرم تلقی کرده و قابل مجازات بداند. برای مثال تحقق جرم ِ موضوع ماده 

                                                           

رت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صو»ق.ح.خ :  53. ماده 1 

 «. امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.....

نه در تحقق اصل جرم، بلکه در تشدید مجازات مرتکب اثرگذار می باشد، برای مثال چنانچه مرتکبِ جعل گواهی « شخصیت مرتکب»گاهی . 2 

ها یا سازمانها و موسسات وابسته به کارکنان وزارتخانه»(، نه یک شخص عادی بلکه یکی از 75ق.م.ا مصوب  527ده اشتغال به تحصیل و ...)ما

 باشد، قاضی ملزم می باشد وی را به حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم نماید.« اسالمیها یا نهادهای انقالب دولت یا شهرداری
آدم ربایی »اثرگذار است. برای مثال چنانچه سن بزه دیده در جرم « تشدید مجازات»بلکه صرفاً در « وقوع جرم»ه در ن« شخصیت بزه دیده». گاه 3

 سال حبس محکوم خواهد شد.  15سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر مجازات قانونی یعنی  15، کمتر از 75ق.م.ا مصوب  621موضوعِ ماده ی 
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 633اده توان به منیز می« دیده وضعیت بزه»باشد. در خصوص « طفل تازه متولد شده»منوط به این است که بزه دیده  75

 ی جرم در نظر گرفته شده است. به عنوان بزه دیده« شخص ناتوان از حفاظت خود»اشاره کرد که در آن  75ق.م.ا مصوب 

البته آنچه بیان شد صرفاً مهمترین شروطی است که ممکن است در وقوع یک جرم وجود داشته باشد، نه تمامی شروط. در 

به منظور روشن شدن هر چه بیشتر این مبحث، شرایط الزم برای تحقق جرایم ِقتل )ماده « شرایط قانونی»جزءِ پایان بحث 

 گردد:( بیان می75ق.م.ا مصوب  534 )ماده جعل مُفادیق.ت.م.م.ا.ا.ک( و  1ق.م.ا(، کالهبرداری )ماده  290

: )می تواند فعل باشد مثل تیراندزی، می تواند ترک فعل باشد مثل عدم نجات  ارتکابیرفتار   -1 

 دادن غریق توسط ناجی(

 ( انسان بودن1               

 ( زنده بودن2            شرایط قانونی -2  رکن مادی جرم قتل        

 ( دیگری بودن3                                                                              

 ( محقون الدم بودن4                                                                              

 نتیجه مجرمانه : خروج روح از بدن -3

 : توسل به وسایل متقلبانه ارتکابیرفتار  -1                                                        

 ( متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده1                                                                                          

 ( اغفال و فریب قربانی2        شرایط قانونی –2رکن مادی جرم کالهبرداری             

 ( تعلق مال به دیگری3                

 نتیجه مجرمانه : بردن مال دیگری –3                                                        

تغییر موضوع یا مضمون؛ تحریف گفته یا نوشته یکی از مقامات رسمی؛ تحریف : ارتکابیرفتار  –1

را که  چیزی یامهر یا تقریرات یکی از طرفین؛ امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن 

 بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه دادن.

 دولتی، مراجع قضایی و یا مامورین به خدمات عمومی بودن مرتکب یکارمند ادارا (1جعل مُفادی                                         رکن مادی جرم 

 راجع به وظیفه بودن ِ جعل یا تزویر صورت گرفته.( 2شرایط قانونی        –2                                                  

 )شرط ضمنی( هنگام تنظیم سند بودن جعل یا تزویر صورت گرفته.( 3                                                                                   

 نتیجه مجرمانه : این جرم، جرمی مطلق بوده و فاقد نتیجه مجرمانه است.  –3                                                 
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 نتیجه مجرمانه -3

ع ی این موضوکنندهگانه فوق اثباتباشد. دقت در نمودارهای سهمی« نتیجه مجرمانه»سومین و آخرین جزء رکن مادی 

جرایم »توان جرایم را به دو قسم ِاز رکن مادی، لزوماً در تمامی جرایم وجود ندارد، از همین منظر می است که این جزء

 تقسیم بندی کرد: « جرایم مطلق»و « مقید

 

شود که عالوه بر رفتار ارتکابی، تکمیل شدن آن منوط به تحقق حادثه یا به جرایمی گفته می :یک( جرم مقید

ی اژهگونه که از وتر، همانشود. به عبارت سادهیاد می« نتیجه مجرمانه»ز آن تحت عنوان باشد که اامر دیگری می

ند، به شکلی که باشنیز می« نتیجه»شود، این قبیل جرایم عالوه بر رفتار ارتکابی، نیازمند قید ِبرداشت می« مقید»

 یر اشاره داشت: توان به موارد زشوند. برای مثال میبدون آن، به صورت کامل محقق نمی

 (92ق.م.ا مصوب  290ماده ) است.« خروج روح از بدن»آن  که نتیجه مجرمانه قتل جرم (1

 (ق.ت.م.م.ا.ا.ک 1ماده )است. « بردن مال دیگری»آن  جرم کالهبردرای که نتیجه مجرمانه (2

 (75مصوب ق.م.ا  502ماده ) است.« ورود صدمه به امنیت ملی»آن  جرم جاسوسی که نتیجه مجرمانه (3

 (75مصوب  ق.م.ا  699ماده )است. « تعقیب شخص مورد افتراء»آن افترای عملی که نتیجه مجرمانه  جرم (4

 

باشد. کافی می هاشود که صرفِ ارتکاب رفتار ارتکابی برای تحقق کامل آنبه جرایمی گفته می دو( جرم مطلق:

« ونیشرایط قان»و « رفتار ارتکابی»دارای دو جزء برخالف جرایم مقید، رکن مادی جرایم مطلق صرفاً  بنابراین

 توان به موارد زیر اشاره داشت: باشد. برای مثال میمی

 (  75ق.م.ا مصوب  669)ماده  تهدیدجرم  (1

 ( 75ق.م.ا مصوب  608جرم توهین ساده )ماده  (2

 ( 75ق.م.ا مصوب  512جرم اغوا و تحریک به جنگ و کشتار )ماده  (3

 ( 75ق.م.ا مصوب  698 جرم نشر اکاذیب )ماده (4

 

به « رایم ناقصج»و « رابطه سببیت»، طرح دو بحث بسیار مهم ِ«نتیجه مجرمانه»بندی جرایم از منظر بعد از روشن شدن تقسیم

رفتار »و  «نتیجه مجرمانه»، چرا که از یک سو، بررسی ارتباط میان ها با این جزء حائز اهمیت استجهت ارتباط مستقیم آن

سازد و از سوی دیگر، پرداختن به جرایمی که به رغم ورود به را روشن می« رابطه سببیت»لزوم توجه به بحث ، «ارتکابی

شوند، نمی «نتیجه مجرمانه»عملیات اجرایی جرم و یا انجام تمامی اقدامات از سوی مرتکب، منتهی به حصول موفقیت آمیزِ 

 شود:ها پرداخته میکه در زیر بدان آن ثِ مهمیسازد، دو بحرا آشکار می« جرایم ناقص»اهمیت بررسی 
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 یت )علیت(رابطه سبب -یک 

 ود از رابطهباشد. مقصسببیت )علیت( می ذکر کرد، رابطه« نتیجه مجرمانه»یکی از مباحث مهمی که بایستی ذیل عنوان 

ن را قطع رفتار ارتکابی مرتکب بوده و هیچ عامل مستقلی آ ناشی ازنتیجه مجرمانه بایستی »سببیت )علیت( در اینجا یعنی 

 «. نکند

کند، دا میدر جرایم مقید معنی پی« رابطه  سببیت )علیت(»گردد که طرح بحثِ این نوع از با دقت در مطلب فوق مشخص می

این این نوع از رابطه بنابر«. مانهنتیجه مجر»و « رفتار ارتکابی»چرا که در اینجا، رابطه سببیت )علیت( یعنی وجود پیوند میان 

 ای ندارند که کوشش شودی مجرمانهکه جرایم مطلق، نتیجهسببیت )علیت( در جرایم مطلق محلی از اعراب ندارد، چرا

 1ی آن را با رفتار ارتکابیِ مرتکب اثبات کرد.رابطه

 

 ارتکابیرفتار (    1                                                        

 رابطه سببیت )علیت(                           شرایط قانونی(    2رکن مادی جرم          

 (    نتیجه مجرمانه3           

 

ضوع، رسد فهمِ این موی سببیت )علیت( در برخی از موارد سهل و آسان است، تا جایی که به نظر میهرچند اثبات رابطه

مض نباشد، مثالً در جایی که تنها یک عامل در وقوع جرم دخالت داشته باشد، مانند اینکه شخصی با چندان پیچیده و غا

پرتاب کردن دیگری از بلندی یا به وسیله تیراندازی موجب قتل وی گردد، اما در بسیاری از موارد به دلیل حضور و دخالت 

 شود.  چند عامل، احراز رابطه سببیت )علیت( بسیار دشوار می

گردد در تمامی جرایم مقید بایستی این نوع مشخص می 92ق.م.ا مصوب  493و  492با تمامی این اوصاف با توجه به مواد 

 بیان داشته است:  92ق.م.ا مصوب  492از رابطه سببیت )علیت( به اثبات رسد. در همین راستا، قانونگذار در ماده 

اشد اعم ب رفتار مرتکببه  مستندحاصله  نتیجهجنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که »

 «. داز آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شو

                                                           

نوع دیگری از رابطه سببیت )علیت( در جرایم مطلق به اثبات رسد، توضیح اینکه گاه مقصود از اثبات رابطه سببیت، . البته به نظر می رسد باید 1 

وند، اما شاست که در این حوزه جرایم مطلق به دلیل نداشتن نتیجه مجرمانه وارد نمی« نتیجه مجرمانه»و « رفتار ارتکابی»اثبات وجود پیوند میان 

یز صدق باشد که در خصوص جرایم مطلق نمی« رفتار فیزیکی صادر شده از وی»و « مرتکب«ه علیت، اثبات وجود پیوند میان گاهی منظور از رابط

ای نیست، اما در همین جا نیز برای مسئول دانستن شاهد، کند، برای مثال به رغم اینکه جرم شهادت کذب، جرمی مطلق بوده و نیازمند نتیجهمی

ت میان مرتکب و رفتار فیزیکی وی به اثبات رسد، برای مثال چنانچه شاهد بر اثر اکراه دیگری، مرتکب شهادت کذب شود، باید وجود رابطه علی

 .داند مگر در استثنائاتی مثل قتلعرف مکره را سبب اقوای از مباشر و عمل را منسوب به او و حتی مسئولیت کیفری را نیز متوجه او می
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 بیان داشته است:  493ماده همچنین در 

وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت »

 حکم این ماده وکشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. ناشی از انتقال عامل بیماری 

 «. ( این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است492ماده)

 

( این قانون در مورد 492) حکم این ماده و ماده»....یعنی  493با دقت در این دو ماده و به طور خاص، قسمت انتهایی ماده 

چند این دو ماده در بخش جنایات ذکر شده است، اما ضرورت وجود رابطه شود هر روشن می« کلیه جرائم جاری است

ِِ مرتکب و «رفتار ارتکابی»سببیت )علیت( صرفاً محدود به جنایات نبوده و الزم است در تمامی جرایم وجود پیوند میان 

ب نسبت اقع شده را به مرتکتوان جرم وای به اثبات نرسد، نمیثابت گردد، چرا که اگر وجود چنین رابطه« نتیجه حاصله»

 : آورده است 92ق.م.ا مصوب  371ی داد، درست به همین دلیل است که قانونگذار در ماده

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم است »

 «. ودشقصاص عضو محکوم میگردید و اولی فقط به اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می

 

گردد آنچه که باعث شده است جارح اول، قاتل محسوب نگردد، عدم وجود رابطه سببیت با دقت در این ماده مشخص می

)علیت( میان رفتار وی و نتیجه حاصله )مرگ( بوده است، چرا که نفر دوم با ورود صدمه به مقتول، در واقع قطع کننده 

  1ان رفتار ارتکابی شخص نخست با نتیجه حاصله بوده است.رابطه سببیت )علیت( می

 

 جرایم ناقص )شروع به جرم، جرم عقیم و جرم مُحال( -دو

جرایم »ذکر شود، بحث مهم ِ « نتیجه مجرمانه»یکی از مباحث مهمی که بایستی در انتهای بحث جزء سوم رکن مادی یعنی 

وماً باشد، اما این امر لزشرط می« رفتار ارتکابی»مجازات، همواره وقوع باشد. هر چند برای تحقق جرم و تحمیل می« ناقص

 نیست، چرا که ممکن است بزهکار :« مجرمانه نتیجه»منوط به تحقق 

                                                           

حائز اهمیت است که باید در درس حقوق جزای  92ق.م.ا مصوب  536و 535، 533، 526علیت( توجه به مواد . در خصوص رابطه سببیت )1 

برخالف قانون  92شود که قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب اختصاصی یک مفصالً بیان شود. در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می

، در «مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشددر صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، »بیان داشته بود :  363سابق که در ماده 

املی که عاشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مب»بیان داشته است:  526ابتدای ماده ی 

 «. ضامن است.... جنایت مستند به اوست،
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بماند که در این ی اوست، از ادامه عمل متوقف در مرحله شروع به اجرا، بنا به عللی که خارج از ارادهیا  (1

 شود.محقق می« شروع به جرم»ذکر خواهد شد،  حالت با وجود شرایطی که بعداً

یجه نت«ِ موفقیت آمیز»حصول به مقصود واقعی یعنی کامل تمامی مراحل ارتکاب جرم،  نجامیا به رغم ا (2

 شود.واقع می« جرم عقیم»و « جرم مُحال»که در این حالت، یکی از دو عنوان  دست پیدا نکند مجرمانه

 

شود. به عبارت دیگر، از منظر حصول یا عدم حصول نتیجه گفته می «جرایم ناقص»به مجموع  چنین جرایمی در حقوق جزا 

 توان به دو قسمت کلی زیر تقسیم کرد:و طی شدن یا نشدن تمامی مراحل ارتکاب جرم، جرایم را می

 جرایم تام   -1

 ( شروع به جرم1   جرایم                                        

 ( جرم عقیم2       : جرایم ناقص -2

 مُحال( جرم 3                                

 

توضیح اینکه وقوع کامل یک جرم منوط به طی مراحلی از سوی مرتکب است. اصوالً رفتار مجرمانه همچون سایر رفتارهای 

رسد، پس از فراهم شدن مقدمات، شخص فرا می« تهیه مقدمات»شود، بعد از تحقق قصد، مرحله آغاز می« قصد»آدمی با 

کند. پس از این سه مرحله، مطابق با قواعد حقوقی، یکی از این چهار حالت قابل تصور است: جرم تام، می« شروع به اجرا»

 د.شود هر یک از این چهار حالت توضیح داده شوشروع به جرم، جرم مُحال و جرم عقیم. در ادامه تالش می

  

 

 ی ارتکاب جرممراحل چهار گانه

 

  جرم تام -یک

مییز در تعریف، باعث ت« تمام»ی واژه. را جرم تام گویند سپری شده است «موفقیت»با مراحل ارتکاب آن  «ِتمام»که جرمی 

بنابراین در نمودار باشد. می« جرم عقیم»و « جرم مُحال»وجه ممیزه آن از « موفقیت»ی و کلمه« شروع به جرم»جرم تام از 

ای برگردد. سپری می« موفقیت»با « اجرای تام»و « شروع به اجرا»، «تهیه مقدمات»، «قصد مجرمانه» فوق، هر چهار مرحله

هقصد مجرمان( 1 تهیه مقدمات( 2 اشروع به اجر( 3 اجرای تام( 4
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، در کند )تهیه مقدمات(، بعد از تهیه اسلحهکند )قصد مجرمانه(، سپس اقدام به تهیه اسلحه میقصد قتل ب را می مثال الف

ورد. آبا شلیک تیر وی را از پای در می گیرد )شروع به اجرا( و سرانجامکرده و به سمت وی نشانه میسر راهِ ب کمین 

 گردد. تل( در چنین مواردی، مرتکب براساس نوع جرم ارتکابی به مجازات قانونی محکوم می)جرم تام ِ ق

 

 شروع به جرم  -دو

 توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای مرتکب»به جرم یعنی  بر مبنای برخی از آراء دیوان عالی کشور مقصود از شروع

براساس این تعریف، جایگاه شروع به جرم، در «. پیونددانصراف حاصل نشده و عایقی نرسد جرم ناگزیر به وقوع می

رده و بعد ک« تتهیه مقدما»، اقدام به «قصد ارتکاب جرم»باشد. یعنی مرتکب بعد از می« شروع به اجرا»ی سوم یعنی مرحله

قصد  برای مثال الفماند. ، قصدش معلق میعامل خارج از ارادهنماید اما به جهت یک می« شروع به اجرای جرم»از آن 

کند )تهیه مقدمات(، بعد از تهیه اسلحه، در سر راهِ ب کمین کند )قصد مجرمانه(، سپس اقدام به تهیه اسلحه میقتل ب را می

 راف غیرارادی(شود. )انصگیرد )شروع به اجرا(، اما قبل از تیراندازی، توسط پلیس دستگیر میمی کرده و به سمت وی نشانه

حائز اهمیت است. قانونگذار  92ق.م.ا مصوب  123و ماده  122ی برای فهم هر چه بهتر شروع به جرم، توجه به صدر ماده

 در این مواد آورده است: 

رمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه هر کس قصد ارتکاب ج»ق.م.ا:  122ماده 

 «شود:........یعامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات م

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و »ق.م.ا:  123ه ادم

 «.داشباز این حیث قابل مجازات نمی ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و

 

 با جمع دو ماده ی فوق الذکر، فرمول شروع به جرم عبارتند از : 

                 

 

 قصد مجرمانه (1

که نهانی و نفسانی بوده و تجلی بیرونی پیدا نکرده است، حتی در صورت اثبات از طرقی مثل اقرار « قصد مجرمانه» مرحله

 123باشد. قانونگذار خود در صدر ماده یا شهادِت شهود، اصواًل قابل مجازات نبوده و از سیطره احکام جزایی خارج می

 جا که بیان داشته است: به این نکته تاکید کرده است، آن 92ق.م.ا مصوب 

  «دباششروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی .... مجرد قصد ارتکاب جرم»

 تهیه مقدمات + شروع به اجرا + انصراف غیرارادیشروع به جرم = قصد مجرمانه + 
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رسد قانونگذار در این ماده ذکر کرده است قصد مجرمانه از حیثِ شروع به جرم بودن قابل مجازات هر چند به نظر می

ت دوم ماده ناظر به قسم« باشدجرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمیشروع به ».... رسد که تعبیر نیست، اما به نظر می

است، چرا که قصد مجرمانه مطلقًا قابل « قصد مجرمانه»بوده و منصرف از « تهیه مقدمات»یعنی  92ق.م.ا مصوب  123

 مجازات نیست، نه اینکه از حیث شروع به جرم قابل مجازات نباشد. 

 

 ذکر دو نکته حائز اهمیت است:« قصد مجرمانه»ی ص مولفهدر پایان این قسمت، در خصو

ی آن را جرم تلقی کرده و برا« قصد مجرمانه»ممکن است تصور شود در برخی از موارد، قانونگذار استثنائاً  اول: نکته

د بیان داشت اشاره شود. اما بای 75ق.م.ا مصوب  669و  610بینی کرده باشد، برای مثال محتمل است به مواد مجازات پیش

 چنین تصوری اشتباه و به دور از واقعیت است، چرا که: 

نی یع« تبانی»، بلکه «قصد مجرمانه»، آنچه که جرم تلقی شده است نه صرفِ 75ق.م.ا مصوب  610در ماده ( 1

اجتماع و »رت دیگر، در جرمِ موضوع این ماده یعنی باشد. به عبام علیه امنیت میائتوافق طرفین بر ارتکاب جر

بنابراین  د.کنمیپیدا  «نمود خارجی»، قصد مجرمانه در قالبِ تبانی «تبانی در ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

 باشد. می «قصد مجرمانه»امری فراتر از بوده و « تبانی»بدیهی است که رکن مادی این جرم 

یز وضعیت به همین منوال است، یعنی باشد نمی« تهدید»که ناظر به  75ق.م.ا مصوب  669در خصوص ماده ( 2

لب ای که در قامحض را قابل مجازات ندانسته است، بلکه قصد مجرمانه «ِقصد مجرمانه»قانونگذار در این ماده، 

به منصه ظهور رسیده و نمود خارجی پیدا کرده است را جرم تلقی کرده و برای « گفتار، نوشتار و یا مانند آن»

 است. آن مجازات تعیین کرده 

 

بدان تصریح شده است، بدین معنی  92ق.م.ا مصوب  122که در ابتدای ماده « قصد مجرمانه»ی توجه به مولفه :نکته دوم

باشد، چرا که رکن معنویِ جرایم غیرعمدی نه منتفی می« شروع به جرم»است که قاعدتًا در جرایم غیرعمدی فرض وجود 

 است.« تقصیر جزایی»قصد مجرمانه، بلکه 

 

 تهیه مقدمات (2

ی هباشد. این نکت، اصل بر این است که تهیه مقدمات نیز جرم نبوده و قابل مجازات نمی«قصد مجرمانه»ی همانند مرحله

 بیان شده است:  92ق.م.ا مصوب  123حقوقی به درستی توسط قانونگذار در ماده 
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مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط ....  مجرد»

 «. دباشبه جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی

 

ل صرفاً به عنوان شروع به جرم، قاب« تهیه مقدمات»این موضوع است که  کنندهدقت و تفحص در این قسمتِ ماده تبیین

 زات باشد:باشد، اما چه بسا تحت عناوینِ دیگری جرم تلقی شده و قابل مجامجازات نمی

جرم دانسته  75ق.م.ا مصوب  610را در ماده « تهیه وسیله ارتکاب جرم علیه امنیت»قانونگذار صرفِ  برای مثال

هیه ت»و برای آن مجازات در نظر گرفته است، در حالی که از لحاظ موازین حقوقی این مقدار رفتار در مرحله 

 گیرد و اصواًل قابل مجازات نیست! جای می« مقدمات

یری به گاینکه تصور کنید الف به قصد قتل ب اقدام به خرید اسلحه غیرمجاز نموده و بعد از نشانه مثال دیگر

سمت وی، در واپسین لحظات، با اختیار خود از تیراندازی منصرف گردد، هر چند به جهت انصراف ارادی 

قابل مجازات نیست، اما به « شروع به جرم»ی چهارم فرمولِ شروع به جرم(، رفتارش تحت عنوانِ )فقدان مولفه

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و  6جهت خرید اسلحه غیرمجاز و با استناد به ماده 

 ، رفتارش جرم تلقی شده و مجازات خواهد شد. 90مهمات غیرمجاز مصوب 

 

آورده است، تهیه مقدمات  92ق.م.ا مصوب  123ی سازد چرا قانونگذار در انتهای مادههای فوق روشن میالتوجه به مث

یعنی هرچند چنین رفتاری در قالب شروع به جرم قابل «. باشدقابل مجازات نمی ]شروع به جرم[از این حیث »....صرفاً 

 جرم دارای مجازات باشد.  مجازات نیست، ولی ممکن است از حیث دیگری غیر از شروع به

 

و این است که در هر د« تهیه مقدمات»و « قصد مجرمانه»با توجه به مطالب فوق مشخص شد وجه اشتراک مرحله  نکته:

ل ، این اص«قصد مجرمانه»اما وجه افتراقشان این است که در « باشداصل بر عدم جرم بودن و غیرقابل مجازات بودن می»

« ه مقدماتتهی»جرم نبوده و قابل مجازات نیست، در حالی که در « قصد مجرمانه»ی عنی مطلقاً مرحلههیچ استثنایی ندارد، ی

باشد، اما ممکن است مقدار رفتار ارتکابی استثنائاً تحت عنوان دیگری قابل هر چند اصل بر جرم نبودن و مجازات نشدن می

 مجازات باشد.  

 

 شروع به اجرا (3

، نوبت به مرحله «تهیه مقدمات»و « قصد مجرمانه»پس از مراحل  92ق.م.ا مصوب  123و ماده  122با توجه به صدر ماده 

رسد. بی تردید برای محکوم کردنِ مرتکب به مجازات شروع به جرم، بایستی وی شروع به اجرای جرم می« شروع به اجرا»
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 123باقی بماند، با توجه به ماده « مقدمات تهیه»نماید یعنی وارد عملیات اجرایی جرم شود، به شکلی که اگر در مرحله 

یار ی این قسمت، مع، محکوم کردن وی به مجازاتِ شروع به جرم ممکن نیست. بنابراین مهمترین نکته92ق.م.ا مصوب 

اعمال »از یکدیگر است. در همین راستا، میان حقوقدانان برای تمییز « شروع به اجرا»و « تهیه مقدمات»تفکیک دو مرحله 

 باشد: سه نظریه مطرح شده است که به شرح زیر می« اعمال اجرایی»از « ماتیمقد

 

ی از یابد که شخص یکزمانی تحقق می« شروع به اجرا»براساس این نظریه ورود به مرحله  :نظریه عینی -یک

نوان به عی جرم و خواه رفتارهایی که در تعریف قانونی جرم ذکر شده است )خواه به عنوان رکن تشکیل دهنده

 بر روی جواهرآالتِ« الف»یکی از کیفیات مشدده جرم( را مرتکب شود. برای مثال در جرم سرقت، بعد از آنکه 

( و یا 92ق.م.ا مصوب  267ی جرم سرقت است / ماده دست گذاشته )اقدام به ربودن که رکن تشکیل دهنده« ب»

( دستگیر 75ق.م.ا مصوب  651ماده  4ده جرم / بند در حینِ شکستن گاو صندوقِ جواهرآالت )یکی از کیفیات مشد

اشکال است. بدیهی است که پذیرش این نظر بیش از آنکه منافع شود، محکوم کردن وی به شروع به جرم سرقت بی

 کند. اجتماعی را تامین نماید، منافع متهم را تامین می

 

، به قصد بیش از رفتار ارتکابی« شروع به اجرا»براساس این نظریه برای تشخیص ورود به مرحله نظریه ذهنی:  -دو

شود. بر این اساس ورود به مرحله شروع به اجرا، انجام رفتاری است که مبین تصمیم شخص بر مجرمانه توجه می

ریه ی بسیاری داشته باشد. برای مثال طرفداران این نظارتکاب جرم باشد حتی اگر این رفتار از ارتکاب جرم فاصله

ه جهت مثالً ب –را به سرقتِ جواهرآالتش تهدید کند، به شکلی که این مقدار رفتارش « ب»، «الف»گر معتقدند ا

اشد، ب« ب»مبین تصمیم قطعی و عزم راسخش در عملی کردن تهدیدش نسبت به  -دارد« ب»اختالف مالی که با 

بعید نیست که بتوان وی را به شروع به سرقت محکوم ساخت. تردیدی نیست که پذیرش این نظریه دقیقاً برخالف 

 باشد.  نظریه نخست، بیش از منافع متهم، حافظ منافع جامعه می
 

د نظریه نخست نه بایستی همانن« شروع به اجرا»طرفداران این نظریه بر این باورند برای تحقق  نظریه ترکیبی : -سه

منتظر ماند تا شخص اقدام به انجام رکن مادی جرم یا کیفیات مشدده آن کرده تا از این طریق امنیت جامعه به خطر 

وع به شر»ام رفتارهایی دور و مبهم را به بهانه روشن شدن قصد مجرمانه افتد و نه بایستی همچون نظریه دوم، انج

تلقی کرده تا امنیت فردی به مخاطره افتد. به همین جهت، طرفداران نظریه ترکیبی معتقدند رفتاری باید شروع « اجرا

م ِ مقصود، ارتکاب جر به اجرا تلقی گردد که اوالً بدون هیچ ابهامی مترجم قصد سوء مرتکب باشد و ثانیًا باید با

وم ساخت توان به مجازات شروع به سرقت محکرا می« الف»پیوندی آشکار و مستفیم داشته باشد. بنابراین مثالً زمانی 

، به جهت فریادهای مکرر صاحبخانه، در حین فرار توسط «ب»که بعد از آماده شدن برای باال رفتن از دیوار منزلِ 

 شود. همسایگان و یا پلیس دستگیر 
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مه است. در ادا« تهیه مقدمات»از « شروع به اجرا»آنچه بیان شد اختالف میان حقوقدانان در خصوص معیارهای تفکیک 

ازات اسالمی تر به رویکرد قانون مجو سپس نظریه نزدیک« رویه قضایی»شود در ابتدا نظریه پذیرفته شده توسط تالش می

 بیان گردد:  92مصوب 

د دیوان رویکر گفتتوان به رغم وجود نوعی تشویش در رویه قضایی کشور، در مجموع می رویه قضایی: -یک

 باشد. در همین راستا، برخی از آراء دیوان عالی کشور عبارتند از: می« نظریه عینی»عالی کشور بیشتر متمایل به 

خواهد از پنجره اگر کسی در حالی که می».....  :1329/  7/  19 – 1711/  18د2( رای شماره 1

 .«باال رود دستگیر شود با احراز قصد سرقت، تعقیب وی به عنوان شروع در سرقت صحیح نیست

صرف شکستن قفل و ورود به خانه غیر برای » :1321/  5/  22 – 1438د  6( رای شماره 2

 « شود....دزدی از مقدمات قریبه و شروع به سرقت محسوب می

کندن پاشنه در خانه و ورود درآن به منظور سرقت » :1317/  2/  22 – 413د  5( رای شماره 3

  .«شروع به سرقت محسوب است....

کسی که به قصد سرقت برای باز کردن در خانه » :1328/  12/  4 - 170/  14د2( رای شماره 4

شود شروع به سرقت نکرده است چه این عمل ایجاد دهد و همان موقع دستگیر میزور می

 (165، ص1392)ر.ک. زراعت، «. اتی است برای سرقت....مقدم

 

 شروع»از « تهیه مقدمات»جا مشخص شد درباره تفکیک مرحله تا بدین :92قانون مجازات اسالمی مصوب  -دو

شتر متمایل بی« رویه قضایی»مطرح شده که « ترکیبی»و « ذهنی»، «عینی»ی مهم سه نظریه« حقوقدانان»در میان « به اجرا

سد قانونگذار رباشد، شاید بدین دلیل که به نفع متهم است. با تمامی این اوصاف به نظر میمی« نظریه عینی»پذیرش به 

لزومی « شروع به جرم»داشته و برای تحقق « نظریه ترکیبی»بیشتر گرایش به  92در قانون مجازات اسالمی مصوب 

ق.م.ا  123د. پشتوانه حقوقی چنین ادعایی ادبیاتِ ماده ندیده است که مرتکب حتماً واردِ تعریف قانونی جرم گرد

 می باشد، آنجا که قانونگذار بیان داشته است: 92مصوب 

 و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد،عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است »...... 

 ...«شروع به جرم نیست

سازد قانونگذار برای شروع به اجرا تلقی کردن یا نکردن یک رفتار قائل به تفسیرِ دقت در عبارات فوق مشخص می

 شده است، بدین صورت که: « عملیات مقدماتی»

ه بارتباط مستقیمی با وقوع جرم نداشته باشد و صرفاً مقدمه جرم باشد، « عملیات مقدماتی»اگر  -یک 

 .باشدنمی« شروع به جرم»در صورت وجود سایر شرایط و به تبع آن « شروع به اجرا»معنای 

شروع به »با حصول سایر شرایط، ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد، « عملیات مقدماتی»اگر  -دو

 د.نباشتعریف قانونی جرم  رود بهوبه معنای گردد، حتی اگر این مقدار رفتار هنوز محسوب می« جرم
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بودن یا نبودن یک رفتار همواره از جمله امور موضوعی « شروع به اجرا »باید اعتراف کرد تشخیص ِ قضاوت نهاییدر مقام 

بوده که تعیین و تشخیص آن در هر مورد با توجه به نوع جرم، سوابق و خصوصیات متهم و کیفیات قضیه با قاضی رسیدگی 

 باشد. کننده می

 

 باشد:می ی مهمذکر دو نکته« شروع اجرا»بحث آخر قسمتِ 

تکاب مستلزم ار  -به عنوان رکن مادیِ شروع به جرم  -جایی که شروع به اجرا ممکن است تصور شود از آن  اول: نکته

فعل،  باشد، چون در جرایم ترکممکن نمی «جرایمِ ترک فعل»باشد، بنابراین فرض تحقق شروع به جرم در یک رفتار می

کند و بنابراین در آن امکان تصور شروع به اجرا وجود رده و یا از آن سرپیچی مییا انسان از دستور قانونگذار اطاعت ک

د اما گردمحقق می« ترک فعل»توان موردی را تصور کرد که به رغم آنکه جرم در قالب ندارد. این در حالی است که می

نقعد ر آموزش شنا به فرزند وی مدارای شروع به جرم باشد، برای مثال فرض کنید مربی شنا با شخصی قراردادی مبنی ب

نموده و در ضمن آن حفظ حیات فرزند را نیز شرط کرده باشد. حال اگر شخص، فرزند خود را برای آموزش شنا به وی 

بسپارد و فرزند جهت آموزش شنا، وارد آب شود و در معرض غرق شدن قرار گیرد و مربی شنا با رویت وی و با قصد 

ام ندهد )ترک فعل(، و در همین لحظه پدر فرزند وارد استخر شده و او را نجات دهد، به نظر غرق شدنش هیچ اقدامی انج

چرا که تا  (266، ص1392)ر.ک. شمس و همکاران، رسد محکومیت مربی شنا به شروع به قتل عمدی بالاشکال باشد، می

 توان ادعا کرد که به محض ترکآخرین لحظه همچنان امکان نجات فرزند توسط ناجی وجود داشته است، بنابراین نمی

 توان آن را شروع به جرم در نظر گرفت.کمک رسانی، جرم به صورت تام محقق شده است و نمی

 

 رخی بر این باورند از آنجایی که این جرایم نیازینیز ب «جرایم مطلق»عالوه بر جرایم ترک فعل، در خصوص  :نکته دوم

کان گردد، پس در این قبیل جرایم به دلیل عدم امبه نتیجه مجرمانه نداشته و به محضِ تحقق رفتار ارتکابی، جرم واقع می

ابل تصور ق باشد. بنابراین باید شروع به جرم را فقط در جرایم مقیدتصور شروع به اجرا، تحققِ شروع به جرم منتفی می

 توان به جرم جعل، به عنوانرسد در این جرایم هم فرض شروع به جرم ممکن باشد، برای مثال میدانست. ولی به نظر می

یک جرم مطلق اشاره کرد. فرض کنید شخصی در حالی که نصفِ یک اسکناس ده هزار ریالی را ساخته است، توسط 

شد، اما باچند محکوم کردن مرتکب به مجازات جرم تامِ جعل ممکن نمی ماموران انتظامی دستگیر شود. در این حالت هر

دلیلی برای عدم محکومیت وی به مجازات شروع به جعل وجود ندارد، چرا که بخشی از جرم جعل را انجام داده است. یا 

س دستگیر ی، توسط پلیاینکه متهمی برای رهایی از چنگال عدالت به قاضی پیشنهاد رشوه دهد و در حین دادن پول به قاض

 باشد.باشد، اما تصور تحققِ شروع به جرم ممکن میشود. در این مثال به رغم آنکه جرم رشاء یک جرم مطلق می
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 انصراف غیرارادی (4

 کرده است، در دو« شروع به اجرا»نموده و « تهیه مقدمات»ارتکاب جرم داشته، اقدام به « قصد»بعد از آنکه یک شخص 

 جرم خود را به اتمام نرساند که به شرح زیر است: حالت ممکن است

ساند که ر، شخصاً دست از ارتکاب جرم کشیده و آن را به پایان نمی«با رضایت قلبی»مرتکب  -حالت نخست

 گردد. تلقی می« انصراف ارادی»در این حالت، انصراف، 

خود و به جهت حضور عامل خارجی، جرمِ مقصود را به اتمام « برخالف رضایت قلبی»مرتکب  -حالت دوم

 شود.محسوب می« انصراف غیرارادی»رساند که در این حالت،  انصراف، نمی

 

 بینی کرده است: را پیش 92ق.م.ا مصوب  124قانونگذار ماده « انصراف ارادی»یعنی  حالت نخستدر خصوص 

به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب  به اراده خود آن را ترک کندهرگاه کسی شروع به جرمی نماید و »

-شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم مینمی

 «.شود

 

د، پس امل خارجی قرار گرفته باشی فوق الذکر، اگر شخصی با اراده خود و بدون آنکه تحت تاثیر هیچ عبا توجه به ماده

 قابل مجازات نیست. البته در این خصوص« شروع به جرم»از شروع به اجرا، جرم را به اتمام نرساند، بی تردید تحت عنوانِ 

 توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 

« زمان انصراف»باشد، یعنی توجه به « قبل از اتمام ارتکاب جرم»شود که محسوب می« انصراف ارادی»انصرافی،  :نکته اول

 تر:باشد، به عبارت سادهبسیار مهم می

« ارادی انصراف»باشد، چنین انصرافی، « قبل از اتمام کامل جرم»و « بعد از شروع به اجرا»اگر زمان انصراف  -یک

 گردد.می« شروع به جرم»باعث عدم تحقق  92ق.م.ا مصوب  124محسوب شده و طبق ماده 

جرم  بعد از انجامباشد بدین معنی که مرتکب  جرمو تحقق « بعد از اتمام ارتکاب جرم»اگر زمان انصراف،  -دو

از کرده خود نادم و پشیمان گردد، این حالت روانی، تاثیری بر ماهیت جرم واقع شده نداشته و تنها ممکن است 

)ر.ک. مجازات به حساب آید. « ات تخفیفجه»از  92ق.م.ا مصوب  38ماده « ث»با استناد به بندهایی مثل بند 

 (269، ص1392برای مطالعه بیشتر ر.ک. شمس و همکاران، ؛ 227، ص1394الهام و برهانی، 
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ک شد. قائل به تفکی« احساس ندامت و پشیمانی»و « انصراف ارادی»شود که باید میان روشن می ا توجه به مطالب فوقب

ها از منزل، از اتمام کار منصرف شود اموال مسروقه و قبل از خارج کردن آنبرای مثال اگر سارقی بعد از جمع آوری 

گردد. اما چنانچه بعد از بردن محسوب نمی« شروع به سرقت»بوده و بنابراین رفتار وی  92ق.م.ا مصوب  124مشمول ماده 

ق.م.ا نخواهد بود،  124شمول ماده مال به منزل خود، از کرده خویش پشیمان شده و و اموال مسروقه را بازگرداند، دیگر م

ی صاحب مال، جرم سرقت به وقوع پیوسته است. در این حالت النهایه با خروج مال از ید مالکانه بدین دلیل واضح که

 در مجازات وی تخفیف داده شود.  92ق.م.ا مصوب  38ممکن است به جهت ندامتِ مجرم، مطابق با ماده 

 

انصرافی »گاه ممکن است حاالت بینابینی ایجاد گردد مبنی بر اینکه امر مشتبه شود که انصراف واقع شده،  :نکته دوم

 باشد! برای روشن شدن مطلب به سه مثال زیر توجه شود:می« انصرافی غیرارادی»است و یا اینکه « ارادی

 خانه بیدار شده است، از انجام سرقتشنود و به خیال آنکه صاحبشخصی در هنگام سرقت صدایی را می -یک 

 کند.خودداری کرده و فرار می

یه بیند و به تصور اینکه صاحبِ ساای را از دور میشخصی هنگامی که در آستانه قتل دیگری است، سایه -دو

 باشد، فرار را بر قرار ترجیح دهد. از مامورین انتظامی بوده و در مقام دستگیری وی می

قتل است، با حضور شخص دیگری مواجهه شده که با  یاحال ارتکاب جرمی مثل سرقت شخصی که در  -سه

 شود. پند و اندرز و یادآوری عواقب ِشوم جرم ارتکابی، در نهایت باعث انصراف وی از اتمام جرم خود می

 

رسد ظر میسخ باید گفت به نحال سوال این است که آیا این قبیل موارد را باید انصراف ارادی تلقی کرد یا غیرارادی؟ در پا

 باشد، بدین صورت که آیا در نگاه اکثریتمی« عرف»ها مالک تشخیص ارادی بودن یا نبودن انصراف در این قبیل مثال

 آید یا خیر. به دیگر سخن:به حساب می« انصراف ارادی»مردم چنین انصرافی، 

انصراف »بایست انصراف را میبداند، « برخالف رضایت قلبی»شده را انصراف واقعچنانچه عرف  -یک

اشد. بنمی« ارادی دانستن انصراف»محسوب کرد و صرفِ عدم حضور شخص ثالث نیز دلیلی برای « غیرارادی

به حساب آورد، چون آنچه که باعث عدم اتمام جرمِ « انصراف غیرارادی»بنابراین باید انصرافِ دو مثال نخست را 

بوده است و اگر این موارد وجود « ی دیده شدهسایه»و « صدای شنیده شده» سرقت و قتل شده است، به ترتیب

 داشت، مرتکب مصمم به اتمام جرم خود بوده است.نمی

 «انصراف ارادی»بایست انصراف را همراه بداند، می« رضایت قلبی»شده را با انصراف واقعچنانچه عرف  -دو

ید انصرافِ بنابراین با باشد.نمی« غیرارادی دانستن انصراف»دانست و صرفِ حضور شخص ثالث نیز دلیلی برای 

دانست، چرا که به رغم وجود شخص ثالث، در نهایت، خود مرتکب تصمیم گرفته « انصراف ارادی»مثال سوم را 

 است از اتمام جرم خود دست کشد بدون آنکه عامل قهری و خارج از اراده بر وی تحمیل شده باشد. 
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وان رسد بتسخت باشد، اما به نظر می« انصراف ارادی»هر چند ممکن است در جرایم مطلق، تصور وقوع  :نکته سوم

توان تصور نمود شخصِ قاچاقچی، درست در هایی را در این مورد ذکر کرد. برای نمونه در جرم مطلقِ قاچاق طال میمثال

ی عمل نادم شده و از ارتکاب جرم منصرف شود. در این های که قصد تسلیم طال به متصدی حمل و نقل دارد، از اداملحظه

باشد. بنابراین نه تنها در جرایم مقید، بلکه در جرایم مطلق نیز امکان انصراف ارادی تردید انصراف، ارادی میحالت، بی

 (269 ، ص1392)ر.ک. شمس و همکاران، وجود دارد. 

 

ه است انصراف ارادی چنانچه قبل از اتمام جرم باشد، شروع به جرم آمد 92ق.م.ا مصوب  124اینکه در ماده  :نکته چهارم

نبوده و از این منظر قابل تعقیب نیست، بدین معنی نیست که مرتکب در هیچ حالتی مجازات نخواهد شد، بلکه به حکم 

 :   92ق.م.ا مصوب  124ماده 

 «.شودمجازات آن محکوم میلکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به  »....

 

برای مثال اگر شخصی به قصد قتل دیگری، اقدام به خرید اسلحه غیرمجاز نموده ولی قبل از تیراندازی از کرده خود 

شروع »، تحت عنوان «انصراف ارادیِ قبل از اتمام جرم»و به جهت  92ق.م.ا مصوب  124منصرف گردد، هرچند طبق ماده 

مقدار  همین»که باشد، اما به جهت خرید اسلحه غیرمجاز قابل مجازات خواهد بود، چراجازات نمیقابل تعقیب و م« به قتل

 «.باشدرفتاری که مرتکب شده است، جرمی مستقل می

 

نیز روشن شده است. به دیگر سخن، با توجه به فرمول ارائه شده در  «حالت دوم»با توجه به مطالب قبل، تکلیف حکمِ 

، «شروع به اجرا»و « تهیه مقدمات»، «قصد مجرمانه»گردد اگر بعد از طی مراحلِ مشخص می« شروع به جرم»ابتدای بحث 

 92ق.م.ا مصوب  122بوده و مشمول ماده « شروع به جرم»باشد، رفتار ارتکابی « انصراف غیرارادی»علت عدم تحقق جرم 

 گردد. این مولفه به صراحت در صدر این ماده بیان شده است، آنجا که قانونگذار آورده است:می

 .....«.لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند»...... 

 

 شروع به جرم مجازاتِ

رسد. در این مورد، پیش از تصویب می« جرم مجازات شروع به»نوبت به ذکر « شروع به جرم»بعد از بیان مراحل تحققِ 

، موضع قانونگذار عدم پذیرش شروع به جرم به عنوان جرمیِ مستقل در نظام حقوق 92قانون مجازات اسالمی مصوب 

کیفری ایران بود. به همین جهت اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم بوده و قانونگذار به طور استثنایی در جرایم خاصی 

خرابکاری، تحریق، آدم ربایی، قتل عمد، ارتشا و کالهبرداری به جرم انگاری شروع به جرم اقدام نموده بود.  مثل جعل،
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ق.م.ا  122، قانونگذار با عدول از رویکرد قبلی خود، در ماده 92این در حالی است که در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 –ت که البته تحقق نیافته اس –با توجه به مجازات جرم اصلی  و« اصل را بر جرم بودن شروع به جرم گذاشته» 92مصوب 

 ی این ماده آمده است:گانهدر بندهای سه (229، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی، به تعیین مجازات پرداخته است. 

 ادر جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک ت -الف

 ر.عزیری درجه چهاسه است به حبس ت

در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس  -ب 

 .تعزیری درجه پنج

در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس  -پ 

 .تعزیری یا شالق یا جزای نقدی درجه شش

 

یک سری از جرایم را قابل مجازات « شروع به جرم»، صرفاً 92ق.م.ا مصوب  122ی ماده گانهقانونگذار در بندهای سه

 دانسته است که عبارتند از:

 است. «سلب حیات»ها، آن «ِمجازات قانونی»جرایمی که  (1

 است. «حبس ابد»ها، آن «ِمجازات قانونی»جرایمی که  (2

د است. البته قانونگذار این مور «درجه یک تا پنج حبس تعزیری از»ها، آن «ِمجازات قانونی»جرایمی که  (3

 ذکر کرده است. در سه قسمت در بندهای الف، ب و پرا 

 است. «شالق حدی»ها، آن «ِمجازات قانونی»جرایمی که  (4

 است.  «قطع عضو»ها، آن «ِمجازات قانونی»جرایمی که  (5

 

ها در سه بند فوق بیان جرمِ جرایمی که مجازات قانونی آنشود شروع به روشن می 92ق.م.ا مصوب  122بنابراین طبق ماده 

 توان به چند مورد مهم اشاره شود: قابل مجازات نیست. برای مثال می« شروع به جرم»نشده است، تحت عنوانِ 

ات باشد، قابل مجاز« درجه شش تا هشت»ها، شروع به جرمِ جرایم مستوجب تعزیری که مجازات قانونی آن -یک

اند. در این خصوص تفاوتی ذکر نشده 92ق.م.ا مصوب  122ی ماده گانهچون در هیچ یک از بندهای سه .نیستند

 .ا هر نوع دیگرای باشد، حبس، جزای نقدی، شالق و یکند جرم ارتکابی دارای چه مجازات قانونینمی

« سحب»بوده و غیر از « نجدرجه یک تا پ»ها شروع به جرمِ جرایم مستوجب تعزیری که مجازات قانونی آن -دو

 اند.ذکر نشده 92ق.م.ا مصوب  122ی ماده گانهقابل مجازات نیستند. چون در هیچ یک از بندهای سه، باشد

ن در . چو، قابل مجازات نیستندباشد« قصاص عضو»ها، شروع به جرم جنایات عمدی که مجازات قانونی آن -سه

 اند.ذکر نشده 92.ا مصوب ق.م 122ی ماده گانههیچ یک از بندهای سه
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رسد.  تر مینوبت به بررسی یک بحث چالشی 92ق.م.ا مصوب  122در ماده « مجازات شروع به جرم»بعد از تحلیل اجمالی 

 : شوندگونه که در ابتدای جزوه بیان گردید، از یک منظر، قوانین جزایی ایران به دو قسمت زیر تقسیم میهمان

 است که: « قانون مجازات اسالمی»مقصود از قانون عام جزایی،  قانون عام جزایی: -یک

و  مصوبِ کمیسیون داخلی قضایی «کلیات، حدود، قصاص و دیات»یعنی  چهار کتاب اول آن -1

 باشد. می 1392در سال شورای اسالمی مجلس  حقوقیِ

 است.  1375در سال شورای اسالمی مصوب خودِ مجلس  «تعزیرات»یعنی کتاب پنجم آن  -2

 منظور از قوانین خاص جزایی، قوانین جزایی غیر از قانون مجازات اسالمی است که: قوانین خاص جزایی: -دو

قانون مبارزه با »و « قانون صدور چک»است: همانند « مجلس شورای اسالمی»گاهی مصوب  -1

 «. پولشویی

شاء، کبین ارتقانون تشدید مجازات مرت»است: همانند « مجمع تشخیص مصلحت نظام»گاهی مصوب  -2

 «.قانون مبارزه با مواد مخدر»و « قانون تعزیرات حکومتی»، «اختالس و کالهبرداری

 

با توجه به مقدمه فوق این سوال قابل طرح است که در حال حاضر برای تعیین مجازاِت شروع به جرم، در مواردی که هم 

هم به صورت خاص در کتاب پنجم قانون مجازات مجازاتی برای آن تعیین شده است و  92ق.م. ا مصوب  122طبق ماده 

مجمع تشخیص مصلحت »و مخصوصاً « مجلس شورای اسالمی»و یا در قوانین خاص جزاییِ مصوب  75اسالمی مصوب 

برای آن مجازات تعیین شده است، چگونه باید حکم داد؟!! به دیگر سخن، در موارد وجود تعارض، باید مجازات « نظام

بینی شده در کتاب پنجم قانون مجازات تعیین نمود و یا همان مجازاتِ پیش 92ق.م.ا مصوب  122ق ماده شروع به جرم را طب

 و یا قوانین خاص جزایی را مجری دانست؟! 75اسالمی مصوب 

 3ماه تا  6به  75ق.م.ا مصوب  613، آیا بایستی مطابق با ماده شودشروع به جرم قتل عمدی  مرتکباگر شخصی  مثالبرای 

سال حبس محکوم  10تا  5به بیش از  92مصوب ق.م.ا  122سال حبس تعزیری محکوم شده و یا مطابق با بند الف ماده 

کب های خاص در کتاب پنجم(. یا اگر شخصی مرتبا شروع به جرم 92مصوب ق.م.ا  122گردد؟! )تعارض میان ماده 

سال حبس محکوم شده و یا با  1ق.ت.م.م.ا.ا.ک به  1ماده  2شروع به کالهبرداری ساده شود، آیا باید با استناد به تبصره 

ق.م.ا با  122محکوم گردد؟ )تعارض میان ماده تعزیری سال حبس  5تا  2به  92مصوب ق.م.ا  122استناد به بند ب ماده 

 ت نظام(شروع به جرم های مصوب مجمع تشخیص مصلح

دهی باید گفت به طور کلی در خصوص چگونگی اِعمال مجازاتِ شروع به جرم اختالف نظرهای بسیار در مقام پاسخ

ای میان حقوقدانان وجود دارد به شکلی که هنوز نظر واحدی در این باره به دست نیامده است. اما در مجموع برای جدی

 صورت زیر عمل شود:رسد باید به پاسخ به این سوال به نظر می
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در میان  مجلس شورای اسالمی: با دیگر قوانین مصوبِ 92ق.م.ا مصوب  122ماده وجود تعارض میان  -یک

با شروع  92ق.م.ا مصوب  122یعنی تعارض بین اعمال ماده  ،مجلس قوانین مصوبِ تعارض میان  حقوقدانان، در خصوص

 دو دیدگاه وجود دارد:، قوانین خاص مصوب مجلسو دیگر  75کتاب پنجم مصوب  های خاصِبه جرم

 های خاص اعتبار دارند: به جهت وجود دالیل زیر همچنان شروع به جرمبرخی بر این باورند  دیدگاه نخست:

)عام موخر(،  92ق.م.ا مصوب  122بنابراین ماده «. باشدعام موخر ناسخ خاص مقدم نمی»توسل به قاعده  (1

( و دیگر قوانین خاص جزایی مصوب مجلس 75خاصِ کتاب پنجم )مصوب های ناسخ شروع به جرم

 )خاص مقدم( نیست.

های خاص مجلس شورای اسالمی، به رغم رویه قضایی نیز متمایل به آن است که شروع به جرمثانیاً  (2

 باشند.همچنان نسخ نشده و معتبر می 92ق.م.ا مصوب  122پیش بینی ماده 

جهت وجود دالیل زیر، باید قائل به نسخ تعدادی دیگر از حقوقدانان معتقدند به  در نقطه مقابل، دیدگاه دوم:

 عمل کرد: 92مصوب ق.م.ا  122های خاص شده و در کلیه این موارد مطابق با ماده ضمنی شروع به جرم

 در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون. 92ق.م.ا مصوب  728اطالق ماده  (1

های کالن نظام مورد سیاست 7لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند توجه به  (2

 (271، ص1392)ر.ک. شمس و همکاران،  .استتاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته 

میزان مجازات و عدم تناسب آن در صورت قائلیت به عدم نسخ موارد خاص در وجود شدت و ضعف  (3

 (26/5/92–7/964)نظریه مشورتی رم. خصوص تعیین مجازات شروع به ج مندرج در قوانین جزایی در

اگر قانونگذار قائل به  به عبارت دقیق تر، .92ق.م.ا مصوب  127 و 122مواد وجود تفاوت ادبیاتی میان  (4

ق.م.ا مصوب  127ماده صدر می بود می توانست همانند شروع به جرم های خاص کتاب پنجم عدم نسخ 

 کرد.رجوع به این ماده را منوط به عدم وجود قوانین خاص می، 92

اشت که اصل بر عدم جرم بودن شروع های خاص زمانی معنی دمضافاً بر اینکه پیش بینی شروع به جرم (5

 باشد. ق.م.ا اصل بر جرم بودن آن می 122به جرم بوده است نه در حال حاضر که طبق ماده 

 

ه این شد باشد. بنابراین باید قائل بتر میتر و صائبرسد دیدگاه دوم، دیدگاهی منطقیمی، به نظر قضاوت نهاییدر مقام 

)تعزیرات( و خواه دیگر  75های خاِص مصوب مجلس شورای اسالمی، خواه در کتاب پنجم مصوب که شروع به جرم

 اند. نسخ ضمنی شده 92ق.م.ا مصوب  122قوانین خاص جزایی به وسیله ماده 

 

 چنانچه تعارض مجمع تشخیص مصلحت نظام:قوانین مصوب و  92ق.م.ا مصوب  122ماده  وجود تعارض میان -دو

 رسد باید قائل به تفکیک شد:باشد، به نظر می «مجمع»و قوانینِ مصوب  «مجلس شورای اسالمی» مصوبقوانینِ میان 
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اگر مصوبات مجمع تشخیص   مصوب مجمع:« قوانین ابتدایی»با  92ق.م.ا مصوب  122تعارض ماده  -1

داشته باشد، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا به ساکن اقدام به تصویب « ابتدایی»مصلحت نظام جنبه 

قانونی کند، بدون آنکه جزء موارد اختالفی میان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان باشد، در این حالت به 

شورای نگهبان باید قائل به این شد که این مصوبات همچنان اعتبار  72/  7/  24 – 5318دلیل نظریه تفسیری شماره 

هایِ قوانین ابتدایی مصوب مجمع در تعارض با شروع به جرم»باشد. بنابراین اصل بر این است که خود را دارا می

 در این نظریه تفسیری آمده است: «. اندنسخ نشده  92ق.م.ا مصوب  122ماده 

جع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص هیچ یک از مرا»...

 «.مصلحت نظام را ندارند....

، وانینق توان بر این قبیل قوانین مصوبِ مجمع وارد دانست آن است که در خود این قبیلالبته تنها استثنایی که می

دائاً ، ابت«قانون مبارزه با مواد مخدر»چند هر برای مثال را به مجلس اعطا کرده باشد. نسخ یا اصالح ی مجمع اجازه

ما به جهت دارند، ادر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و اصوالً مصوبات مجلس قابلیت نسخ آن را ن

وسط ت، به رغم ابتدایی بودنش، های این قانونشروع به جرماین شد که به باید قائل این قانون در  45ماده  بینیپیش

 آمده است: در این ماده  .باشندمینسخ قابل  92مصوب م.ا ق. 122ماده 

 «اصالح این قانون توسط مجلس شورای اسالمی بالمانع است»

 

 

اگر قوانین مصوبِ مجمع   مصوب مجمع:« ختالفیقوانین ا»با  92ق.م.ا مصوب  122تعارض ماده  -2

تشخیص مصلحت نظام مربوط به اختالف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی باشد، در این حالت مطابق 

های قوانین مصوب توان قائل به نسخ شروع به جرمشورای نگهبان می 72/  7/  24 – 5318با نظریه تفسیری شماره 

 آمده است:  مجمع شد. در این قسمت از نظریه تفسیری

اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختالف نظر شورای ».....

نگهبان و مجلس شورای اسالمی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر 

 « مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد....

زء قوانین اشاره کرد که ج« مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداریتشدید مجازات »توان به قانونِ در این زمینه می

 122رسد شروع به جرم های خاصِ این قانون نیز با تصویب ماده بنابراین در این مورد به نظر می 1 اختالفی است.

  و دیگر اعتباری ندارند. نسخ شده 92ق.م.ا مصوب 

و « جرم مُحال»نوبت به بررسی سایر جرایم ناقص یعنی « مجازات آن» و چگونگی تعیین« شروع به جرم»پایان بحث بعد از 

 شود:می رسد که در ادامه بدان پرداخته می« جرم عقیم»

                                                           

/  15   مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1364 / 6/  28تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ  14ماده و  8قانون فوق مشتمل بر . 1 

 .ید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسالمی رسیده استبا اصالحاتی به تای 1367/  9
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 مُحالجرم  -سه

شود که مرتکب با قصد ارتکاب جرم، تمام کوشش خود را به کار بسته و مسیر جرم را تا جرم مُحال به جرمی گفته می

نکه آورد. مانند آای را به دست نمیوقوع آن، از کوشش خود نتیجه «غیرممکن بودن»پیماید، لیکن به جهت آخر می

ته ساعتی قبل به جهت سکته مغزی درگذش« ب»زند، غافل از اینکه ی چاقویی به وی می، ضربه«ب»به قصد کشتن « الف»

یزد، ولی بعداً رباشد، در لیوان وی میبه تصور اینکه سم می، گَرد سفید رنگی را «ب»به قصد کشتن « الف»است و یا اینکه 

 مشخص شود که این گردِ سفید رنگ، شکر بوده است!

 

 با توجه به مطالب فوق، در خصوص جرم مُحال ذکر چند نکته حائز اهمیت است: 

 باشد:وقوع جرم مُحال به دو صورت می« غیرممکن بودن»در یک تقسیم بندیِ حقوقی،  :نکته اول

شرایط »به جهت عدم وجود است که « قانونی»، وقتی مُحالغیرممکن بودن وقوع جرم  :نیقانو( جرم مُحال 1

بیق رفتار مرتکب با تعریف قانونی جرم تطتر، به عبارت ساده وقوع جرم ممکن نباشد.« قانوناً»، جرم تحقق«ِ قانونی

سلب » و یا سقط جنین یعنی «انسان زنده دیگرخاتمه دادن به حیات »نکند. برای مثال از نظر قانون، قتل عبارتند از 

م ئابه ترتیب، جزء شروط قانونِی جر« آبستن بودن مادر»و « زنده بودن انسان». پس «حیات از جنین در رحم مادر

یرممکن غشوند. حال اگر در مورد خاصی این شروط قانونی مصداق پیدا نکنند، علت تلقی می« سقط جنین»و « قتل»

به سمت « قتل»باشد. بنابراین اگر شخصی به قصد وقوع جرم، عدم وجود شروط موجود در تعاریف قانونی می بودنِ

ی را وارد کند، ابا لگد به پهلوی زنی که اصالً آبستن نیست، ضربه« سقط جنین»ای تیراندازی نماید و یا به قصد مرده

 باشد.می« مُحال»شان، ف قانونیوقوع این قبیل جرایم، به جهت فقدان تعاری

 

به جهت وجود تمامی است که وقوع جرم « مادی»، وقتی مُحالممکن بودن وقوع جرم غیر :( جرم مُحال مادی2

البته غیرممکن  .استغیرممکن ولی تحققِ نتیجه مدنظر مرتکب به علل مادی امکان پذیر باشد،  شروط قانونی، قانوناً

 شود: د به دو قسمت زیر تقسیم میبودن در جرم مُحال مادی خو

 پذیراصوالً تصور وقوع جرم امکان است که« مطلق»جرم مُحال مادی زمانی مُحال مادی مطلق:  -یک

شخصی به قصد قتل در غذای دیگری شکر را به تصور سم بودن بریزد، و یا اینکه کسی برای مثال نباشد. 

 روی اموال دیگری بریزد.به قصد احراق، آب را به تصور بنزین بودن بر 

غیرممکن بودن وقوع جرم در آن است که « نسبی»جرم مُحال مادی زمانی  مُحال مادی نسبی: -دو

باشد، هر چند تصور وقوع آن در حاالت دیگر ممکن باشد. برای نمونه « غیرممکن»لحظه به عللی 

 آن شخص حظه جیبکند ولی اتفاقاً در آن لشخصی که به قصد سرقت، دست در جیب دیگری می

شخصی به تصور آنکه دیگری بر حسب معمول در رختخواب خوابیده است، به سمت ، یا خالی است

 وی تیراندازی کند، غافل از آنکه آن شخص در همان ساعت برای انجام امری از اتاق خارج شده است،

 خارج است.از تیررسش وی کند که و یا اینکه شخصی اقدام به تیراندازی به سمت کسی می
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 به حساب« جرایم ناقص»در این است که همه جزء « شروع به جرم»و « جرم عقیم»، «جرم مُحال»وجه اشتراک  :ومدنکته 

ی وقوع جرم سپری که در آن تمامی مراحل چهارگانه« شروع به جرم»شان این است که برخالف آیند، اما وجه افتراقمی

قصد »ی تمامی چهار مرحله« جرم عقیم»و « جرم مُحال»شود، در متوقف می« اجراشروع به »نشده و در مرحله سوم یعنی 

آید. یاز این تالش بدست نم« موفقیتی»گردد، اما تنها سپری می« ارتکاب جرم، تهیه مقدمات، شروع به اجرا و اجرای کامل

باشد، یعنی می« غیرممکنذاتًا »ع جرم ، وقو«جرم مُحال»در این است که در « جرم عقیم»و « جرم مُحال»اما وجه افتراق 

مثل « مانع»، اما به دلیل وجود یک باشدمی «ممکن»گردد، در حالی که وقوِع جرم عقیم، جرم واقع نمی تحت هیچ شرایطی

 شود. عدم مهارت مرتکب، جلیقه ضدگلوله داشتن شخص، وزش باد و مانند آن اتفاقاً در آن لحظه محقق نمی

 

 مُحالمجازات جرم 

 ق.م.ا آمده است:  122در خصوص چگونگی کیفرگذاریِ جرم مُحال، در تبصره ماده 

هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها »

 «اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم استبی

 

 از تبصره فوق الذکر چند نکته مهم قابل برداشت است: 

وقوع جرم »....باشد، چرا که قانونگذار با استفاده از عبارتِ می «جرم مُحال»این تبصره ناظر به جرم انگاریِ  نکته اول:

 را از شمول تبصره خارج کرده است. « جرم عقیم»اشاره داشته و « جرم مُحال»احت به به صر« غیرممکن باشد....

 

به نظر می رسد قانونگذار در تبصره فوق الذکر، به طور کلی جرم مُحال را قابل مجازات ندانسته است، بلکه در  نکته دوم:

 داده است:« جرم مُحال»قابل مجازات بودن به  حکمصورت وجود شرایط زیر 

را قابل مجازات دانسته و اعتقادی به « جرم ُمحال مادی»رسد قانونگذار صرفاً اول آنکه به نظر می -شرط نخست

بارِت در ع« مادی»ی قانونگذار از واژه نداشته است. دلیل اثبات این سخن، استفاده« جرم مُحال قانونی»جرم انگاریِ 

 زیر است: 

 ....«اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشدکه مرتکب از آنها بی جهات مادیلکن به »...

ر سخن نباید باشد. به دیگغیرممکن باشد، مشمول تبصره فوق الذکر نمی« قانونی»اگر وقوع جرم به جهات  بنابراین

 تلقی کرده و بدین ترتیب آن را قابل مجازات دانست!« در حکم شروع به جرم»را « جرم مُحال قانونی»
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دانسته ن« در حکم شروع به جرم»را « ل مادیحاجرم مُ»تمامی اقسامِ  حتی الذکردر تبصره فوققانونگذار  -مدوشرط 

  :قابل مجازات دانسته استاست، بلکه آن را در صورت وجود دو شرط زیر 

بهم مهر چند این عبارِت قانونگذار  مقصود: میان رفتار ارتکابی و جرموجود ارتباط مستقیم  -الف

رفتار ارتکابی قابلیت وقوع جرم را دارا بوده ولی »رسد منظور قانونگذار آن است که است، اما به نظر می

ت توان بیان داشبا چنین تفسیری می«. در یک اوضاع، احوال و شرایط خاص وقوع آن غیرممکن باشد

را مشمول تبصره دانسته  «جرم مُحال مادی نسبی»مقصود از این عبارت، آن است که قانونگذار صرفاً 

 هیچ ،و وقوع جرمِ مقصود« جرم مُحال مادی مطلق»است، چرا که با این تفسیر، میان رفتار ارتکابی در 

ابراین را نیز نباید مشمول تبصره و بن« جرم مُحال مادی مطلق»گونه ارتباط مستقیمی وجود ندارد. بنابراین 

 دانست.« در حکم شروع به جرم»

 

وجود این شرط بدان جهت  بودن مرتکب از وجود جهات مادیِ مانع تحقق جرم:اطالع بی -ب

وی تردید کرد! چون به رغم آنکه « قصد مجرمانه»مطلع بودن مرتکب، باید در  است که در صورت

دانسته قطعاً وقوع جرم منتفی است، باز اقدام به انجام آن کرده است. در واقع، چنین قصدی قصد می

 شود.نمیعقالیی محسوب 

 

« دی نسبیجرم مُحال ما»از میان تمامی اقسام جرم مُحال، صرفاً قانونگذار با توجه به مطالب فوق روشن می شود  نکته سوم:

شروع « در حکم»را  «جرم مُحال مادیِ نسبی»باید توجه داشت که قانونگذار البته دانسته است. « در حکم شروع به جرم»را 

 ، ارکان شروع به جرم را دارا نیست، صرفاً احکام مرتبط«مادی نسبی حالجرم مُ»به جرم دانسته است، یعنی با علم به اینکه 

  حاکم دانسته است.آن را بر  «شروع به جرم»با 

 

 چهار ( جرم عقیم

ا تا آخر خود را به کار بسته و مسیر جرم رشود که مرتکب با قصد ارتکاب جرم، تمام کوشش جرم عقیم به جرمی گفته می

مرتکب  یبینی که خارج از ارادهپیماید، اما به رغم وجودِ تمامی شرایط الزم برای تحقق جرم، بنا به علل غیرقابل پیشمی

وقوع  ،در حقیقت توجه به این نکته بسیار مهم است که برخالف جرم مُحالشود. در آن لحظه جرم واقع نمی «اتفاقاً»است، 

 سازد. وقوع آن را عقیم می «مانع»جرم عقیم همواره ممکن است اما وجود یک 

 تواند مختلف باشد که عبارتند از: گردد، میکه باعث عدم حصولِ موفقیت در جرم عقیم می« موانعی»البته 
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مهارت، عدم دقت توان به عواملی مثل عدم در این خصوص می وقوعِ عوامل عارضی مربوط به بزهکار: -یک

ه رغم کند اما ببه سمت وی تیراندازی می« ب»به قصد قتلِ « الف»یا خطای در دیدِ مرتکب اشاره کرد. برای مثال 

جان سالم به در « ب»در تیررس وی بوده است، اما به جهت عدم مهارت داشتن، تیرش به خطا رفته و « ب»آنکه 

 برد.می

یدن دیده یا پوشتوان عواملی مانند جاخالی دادن بزهباره میدر این دیده:بزهوقوعِ عوامل عارضی مربوط به  -دو

ناشی از « ب»گلوله توسط وی را بیان کرد. مثالً در همان مثال فوق، به جای آنکه عدم اصابت تیر به ی ضدجلیقه

 گردد.یم« الف»ل توسط پوشیده است، مانع از تحقق جرم قت« ب»ای که ی ضدگلولهباشد، جلیقه« الف»عدم مهارت 

توان به عواملی مثل بارندگی و وزش شدید باد اشاره کرد. در این مورد می وقوعِ عوامل عارضی طبیعی: -سه

کند و به رغم آنکه در این کار مهارت کامل را نیز به سمت وی تیراندازی می« ب»به قصد کشتن « الف»برای مثال 

عبور  از کنارش« الف»تیر کمانه کرده و به جای اصابت به « زش شدید بادو»دارا بوده، بر حسب اتفاق و به جهت 

 کند. می

 

« جرم مُحال»و « شروع به جرم»به مراتب از « جرم عقیم»شود احتمال وقوعِ های فوق مشخص میبا دقت در تعریف و مثال

 بیشتر است، چرا که: 

رم ج»، مرتکب تمامی مراحل ارتکاب جرم را سپری نکرده است، در حالی که در «شروع به جرم»در  ،از یک سو

 ند.ااند و به عبارتی تا یک قدمی ارتکاب کامل جرم، پیش رفتهاین مراحل کامالً سپری شده« جرم مُحال»و « عقیم

« مانع»ر آن لحظه به دلیل وجود یک اما د« همواره محتمل بوده است»، وقوع جرم «جرم عقیم»در  ،از سوی دیگر

، جرم واقع «غیرممکن بوده است»، به دلیل آنکه وقوع جرم «جرم مُحال»گردد، در حالی که در جرم واقع نمی

 نیز بیشتر است. « جرم مُحال»از « جرم عقیم»شود، نه آنکه مانعی ایجاد گردد. بنابراین احتمال وقوع نمی

 

و « رایم ُمحالج»نسبت به « جرایم عقیم»نیز توجه داشت که صرف آنکه احتمال وقوع جرم در البته باید به این نکته مهم 

و « جرایم ُمحال»ن تر از مرتکبینیز خطرناک« جرایمِ عقیم»بیشتر است، لزوماً بدین معنی نیست که مرتکبین « شروع به جرم»

 باشند.« شروع به جرم»

 

 مجازات جرم عقیم

باشد، ای از ابهام و تردید میدر هاله 92یا نشدن جرم عقیم در قانون مجازات اسالمی مصوب  متاسفانه جرم انگاری شدن

جرم انگاری شده است و همچنین  92ق.م.ا مصوب 122ماده «ِ صدر»که به صراحت در « شروع به جرم»چرا که برخالف 
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دانسته شده است، « در حکم شروع به جرم» 92ق.م.ا مصوب  122ماده «ِ تبصره»که به صراحت در « جرم مُحال مادی نسبی»

مشخص نشده است! برای روشن شدن « جرم عقیم»تکلیف قابل مجازات بودن یا نبودنِ  92ق.م.ا مصوب 122در ماده 

 توان چندین رویکرد را مطرح ساخت:تکلیف این امر می

 

ق.م.ا مصوب  122ماده «ِ صدر»، بتوان به «جرم عقیم»توان گفت شاید برای جرم انگاریِ از یک منظر می -رویکرد نخست

 متوسل شد. چرا که قانونگذار در ابتدای این ماده آورده است:  92

 «لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند.....»... 

 

جرم »، شامل «شروع به جرم»عالوه بر  92ق.م.ا مصوب  122ماده « صدر»رسد به نظر می« عبارتِ مطلق»با دقت در این 

، «مشروع به جر»شود. بنابراین همچون نیز به واسطه عاملی خارج از اراده، واقع نمی« جرم عقیم»گردد، چون نیز می« عقیم

 رد.مراجعه ک 92ق.م.ا مصوب  122ی ی مادهگانهنیز به بندهای سه« جرم عقیم»باید برای تعیین مجازاتِ 

 

به  توان با تمسک، می«جرم عقیم»توان بیان داشت برای جرم انگاری و کیفرگذاریِ در رویکرد دوم می -رویکرد دوم

دانسته و از این طریق کوتاهی عبارت قانون را جبران  92ق.م.ا مصوب  122ماده «ِ تبصره»، آن را مشمول «قیاس اولویت»

که مرتکبین  «جرم عقیم»بینی کرده است، به طریق اولی بایستی مجازات پیش« حالجرم مُ»که اگر قانونگذار برای نمود، چرا

قابل مجازات باشد. بنابراین در این رویکرد به جای  برخوردارند، « جرم مُحال»باالتری نسبت به  آن از حالتِ خطرناک

 گردد. آن استناد می« تبصره»به  92ق.م.ا مصوب  122ماده «ِ صدر»توسل به 

 

رم ج»و « شروع به جرم»رود زمانی که قانونگذار توان گفت هر چند توقع میو اما در رویکرد سوم می -رویکرد سوم

وسل به توان با ترسد نه میکرد، اما به نظر میرا نیز جرم انگاری می« جرم عقیم»را جرم انگاری کرده است، بایستی « مُحال

جرم »آن، قائل به جرم انگاری و کیفرگذاری برای « تبصره»وان با تمسک به تو نه می 92ق.م.ا مصوب  122ماده « صدر»

باشد، غیرقابل مجازات می 92طبق قانون مجازات اسالمی مصوب « جرم عقیم»شد. بنابراین باید بیان داشت ارتکاب « عقیم

 تر باید خالء قانونی موجود در این زمینه برطرف گردد. هر چند هر چه سریع

 د:شواند که در زیر بدان ها اشاره میین رویکرد برای اثبات ادعای خود به نقد دو رویکرد قبل پرداختهطرفداران ا

 اطالق داشته و این اطالق هم شامل  92مصوب ق.م.ا 122 ماده «ِصدر» عبارتاگر گفته شود   -نقدِ رویکرد اول

 در پاسخ گفت:باید  «جرم عقیم»شده و هم  «شروع به جرم»
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بالفاصله بعد از مرحله شروع « معلق ماندن قصد»با دقت در عباراتِ صدر ماده مشخص می گردد که  : اوالً

ه ک« جرم عقیم»به اجرا بیان شده است، یعنی یک مرحله قبل از اتمام مراحل چهارگانه ی جرم، پس شامل 

 گردد. تمامی مراحل ارتکاب جرم در آن سپری شده است، نمی

 

ه و اطالق داشت« لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند....»....د عبارِت اگر قرار بو : ثانیاً 

رم ج»ی ، پس چه نیازی برای جرم انگاری مستقالنهبشودهم  «جرم عقیم»، شامل «شروع به جرم»عالوه بر 

رتِ صدر وجود داشت؟ چون در این صورت، اطالقِ عبا 92مصوب ق.م.ا  122ی ماده در تبصره« حالمُ

  1شد.نیز می «حالجرم مُ»، شامل «جرم عقیم»ماده، عالوه بر 

 

نیز در  را «جرم عقیم»، «شروع به جرم»عالوه بر که  درصدد آن بوداگر قانونگذار  مهمتر از همه آنکه ثانیاً :

( عمل 52بایست همانند قانون مجازات عمومی )اصالحی ، میدهدجای  92مصوب ق.م.ا  122صدر ماده 

 قانون اخیرالذکر آمده بود:  20کرد، چرا که در ماده می

هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع »

ایت و جن بی اثر بماندخارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا 

 .....«. د: منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد ش

 

ی ب»، به «معلق ماندن قصد مرتکب»در متن ماده، در کنار  ، با دقت نظر باال1352سال در واقع قانونگذار در 

ق.م.ع  20آن نیز اشاره داشته است. موردی که هر گونه ابهامی را در خصوص شمول صدر ماده « اثر ماندن

 (177، ص1394)ر.ک. توجهی، نسبت به جرم عقیم، مرتفع ساخته است. 

 

یاس ق در مقام نقد رویکرد دوم باید بیان داشت اگرچه در صورت وجود تمامی ارکان و شرایط -رویکرد دومقدِ ن

می رسد در این مورد تماامکان توسل به آن در حقوق کیفری به نظر خالی از اشکال باشد، اما به نظر نمیاولویت، 

خن، به دیگر س .را قابل مجازات دانست« جرم عقیم»شروطِ قیاس اولویت وجود داشته باشد تا بتوان به وسیله آن 

م بیشتر صرفاً بدین دلیل که احتمال وقوع این جر« جرم عقیم»گونه که قبالً نیز ذکر شد این استدالل که مرتکبینِ همان

 باشند، چندان قابل پذیرش نیست.است، خطرناک تر از دو مورد دیگر می« شروع به جرم»و « جرم مُحال»از 

 

باشد، تر میل، رویکرد سوم قابل قبوو نظری رسد از لحاظ قانونیباید بیان داشت به نظر می نتیجه گیریراین در مقام بناب

ِِ قوانین «تفسیر موسع»و امتناع از « هااصل قانونی بودن جرایم و مجازات»بندی به به خصوص آنکه با توجه به لزوم پای

« جرایم عقیم»حکم خاصی برای  92کیفری، در وضع کنونی باید قائل به این شد که در قانون مجازات اسالمی مصوب 

                                                           

 باشد.قابل مجازات نمی« جرم مُحال مادی مطلق»و « جرم مُحال قانونی»مگر آنکه گفته شود تبصره در مقام بیان آن بوده است که . 1 
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ری های نظباشد که در عمل، قضات با توسل به استداللبسیار بعید میولی  (335، ص1392)ر.ک. اردبیلی، توان یافت. نمی

خی د! در واقع برنجرم عقیم شده و مرتکبین آن را قابل مجازات ندان قائل به عدم جرم انگاریِ ر رویکرد سوم، مطروحه د

و این استدالل که شخصی که مرتکب جرم عقیم شده است، حداقل  92ق.م.ا مصوب  122از آن ها با استناد به صدر ماده 

دلیلی وجود  هیچبراین باورند  از مرحله شروع به جرم گذشته است این است که ه استدیرسه اثبات بچیزی که درباره وی 

ی انهگهای تصریح شده در بندهای سهدانسته و مجازات ن جرموی را رفتار اخیرالذکر، با استناد به صدر ماده  ندارد که نتوان

 !دانستنرا نسبت به وی جاری  92ق.م.ا مصوب  122ماده 

 

 1مادی تقسیم بندی جرایم براساس رکن -4

ث رکن آخرین بح« رفتار ارتکابی؛ اوضاع، احوال و شرایط و نتیجه مجرمانه»ی رکن مادی یعنی گانهبعد از بیان اجزا سه

های موجود در این زمینه است. توضیح اینکه جرایم براساس رکن مادی دارای تقسیمات متعددی بوده مادی، تقسیم بندی

 های آن حائز اهمیت است:شود، به همین دلیل، شناخت تقسیم بندیمیو بر این تقسیمات آثاری مهمی مترتب 

 جرم آنی و جرم مستمر (1

 و جرم به عادت جرم مرکب ،جرم ساده (2

 جرم مشهود و جرم غیرمشهود (3

 جرم با فعل و جرم با ترک فعل (4

 جرم مقید و جرم مطلق (5

ضیح توضیح داده شد، در این قسمت صرفاً به توهایی در مباحث قبل از آنجایی که تقسیم بندی چهارم و پنجم به مناسبت

 شود:موارد دیگر پرداخته می

 

 جرایم آنی و جرایم مستمر -یک

بندی سیمشوند. به دیگر سخن، معیار این تقتقسیم می« مستمر»و « آنی»به دو قسمِ جرایم « دوامِ رفتار ارتکابی»جرایم از منظر 

 شود: این مقدمه، در زیر به تعریف این قبیل جرایم پرداخته میاست. با « زمان مورد نیاز جهت ارتکاب جرم»

یرد. به بیان گشود که تحقق آن دفعتًا یا در فاصله زمانی کوتاه انجام میجرم آنی به جرمی گفته می جرم آنی: -الف

 نمونه: ندارد. برایدیگر، جرم آنی جرمی است که در یک آن تحقق یافته و نیازی به استمرار رفتار مجرمانه 

                                                           

بندی کرد. توضیحِ تقسیم بندی جرایم از منظر رکن توان از منظر رکن قانونی و رکن معنوی نیز تقسیم . عالوه بر رکن مادی، جرایم را می1 

جرایم غیرقابل »معنوی )جرایم عمدی و جرایم غیرعمدی( در ادامه خواهد آمد، تقسیم بندی جرایم از منظر رکن قانونی نیز به مواردی مثل 

 شوند.سیم میتق« جرایم سیاسی و جرایم عمومی»و « جرایم نظامی و جرایم عمومی»، «گذشت و جرایم  قابل گذشت
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یعنی خروج « ربودن»باشد بدان جهت که ( یک جرم آنی می92ق.م.ا مصوب  267جرم سرقت )ماده  -1

 .رددگی زمانی واقع میدر یک لحظه ،جرم سرقت می باشد ارتکابیکه رفتار ی صاحب مال مال از ید مالکانه

« خروج روح از بدن»ه محِض باشد چون ب( نیز یک جرم آنی می92ق.م.ا مصوب  290جرم قتل )ماده  -2

نباید  «نتیجه مجرمانه»و « رفتار ارتکابی»گردد. الزم به ذکر است صرفِ وجود فاصله زمانی میان محقق می

باعث مستمر محسوب کردن جرم قتل شود. مثالً اگر شخصی در ابتدای سال به دیگری ضربه چاقویی زده و 

اشد. بد این شبهه شود که جرم قتل یک جرم مستمر میمجروح در اواخر سال فوت کند، نباید باعث ایجا

 صورت نگیرد، اصالً جرم قتلی محقق نشده است.« خروج روح از بدن»چون تا زمانی که 

باشد، چرا که رفتار ارتکابی آن یعنی ( نیز یک جرم آنی می92ق.م.ا مصوب  608جرم توهین )ماده  -3

 انی واقع شده و تحقق آن منوط به گذر زمان نیست.در یک لحظه زم« استفاده از الفاظِ وهن آور»

 

ی که اشود که رفتار ارتکابی آن در طول زمان استمرار داشته، به گونهجرم مستمر به جرمی گفته می جرم مستمر: -ب

بقاء زمانیِ رفتار »به عبارت دیگر،  (307، ص1392)ر.ک. اردبیلی،  باشد.ی مرتکب میاین استمرار، مبین قصد مجرمانه

ابی باید کند بلکه رفتار ارتکبرای تحقق این قبیل جرایم ضروری است یعنی جرم در یک آن تحقق پیدا نمی« مجرمانه

  توان به موارد زیر اشاره کرد:میمدتی در طول زمان به حیات خود ادامه دهد تا جرم مدنظر ارتکاب یابد. برای مثال 

نگهداری »و همچنین ( 75ق.م.ا مصوب  706در جرم نگهداری آالت و وسایل مخصوص قماربازی )ماده  -1

، مستلزم گذر یک بازه «نگهداری»عرفاً تحقق رفتار ارتکابی ِ ( 75ق.م.ا مصوب  662)ماده « اموال مسروقه

را ه ا پذیرش اموال مسروققماری بازی و یتوان صرفِ قبول آالت و وسایل باشد به شکلی که نمیزمانی می

 م، حتماً باید مدت زمانی بگذارد تا رفتاراین قبیل جرایدانست. بنابراین برای وقوع « نگهداری»به معنای 

 د نه آنی. نباشمستمر می ایمیجرآن ها قرار گیرد. به همین دلیل « نگهداری»مرتکب در قالب 

اینگونه نیست گردد، واقع میدر قالب ترک فعل ه کقانون حمایت خانوده(  53جرم ترک نفقه )ماده در  -2

النفقه، محقق شود، بلکه باید مدت زمانی از به محِض خودداری شخص از دادن نفقه به افراد واجبکه 

ترک »تا عرفاً ، سر باز زندوظیفه قانونی خود  از انجامو وی کماکان  دبگذراز پرداخته نفقه وی خودداری 

 باشد نه آنی. یک جرم مستمر می« ترک انفاق»همین دلیل، جرم به . محرز گردد« نفقه

 ( 75ق.م.ا مصوب  556)ماده ی  های رسمی ماموران نظامی یا انتظامیاستفاده غیرمجاز از لباسجرم  -3

، امری که کند« استفاده»ها را به مقداری بپوشد که عرفاً صدقِ شود مگر آنکه مرتکب این لباسمحقق نمی

یا حتی در  و در منزل خوداگر شخصی برای مثال  باشد. بنابراینیک بازه زمانی قابل توجه می مستلزم گذر

یک مکان عمومی لباس نظامی یا انتظامی را به صورت غیرمجاز پوشیده و بالفاصله آن را در آورد، مشمول 

 نخواهد شد. 75ق.م.ا مصوب  556ماده 

های فوق الذکر رسد همچون جرمبه نظر می نیز ( 75ا مصوب ق.م. 583جرم بازداشت غیرقانونی )ماده در  -4

گاه داشتن یک لحظه نای که در بستر زمان واقع گردد، به گونه« بازداشت کردن»باید رفتار ارتکابی یعنی 

  شود.نمیبازداشت غیرقانونی طبیعتاً باعث تحقق جرم ، یک شخص در یک مکان
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که چه مدت زمانی باید بگذرد تا گفته شود جرم مستمر تحقق پیدا کرده است؟  که در اینجا قابل طرح است این استسوال 

توان گفت هر چند در برخی از موارد قانونگذار راساً زمان خاصی را برای تحقق یک جرم در نظر گرفته است، در پاسخ می

قانون مجازات جرایم  56اده به شکلی که گذر آن زمان به معنای تحقق آن جرم است مانند جرم فرار نیروهای مسلح )م

سد راما در اکثر جرایم مستمر، زمانی برای تحقق استمرار تعیین نشده است. در این قبیل موارد به نظر می 1نیروهای مسلح(

آیا  نمایدباشد. به دیگر سخن، این درک عموم مردم است که مشخص میمی« عرف»مالک تحقق یا عدم تحقق استمرار 

تردید در هر موردی که شک به وجود آید، وجود اصل عدم، مقتضی عدم دا کرده است یا خیر. بیتحقق پی« استمرار»

تحقق عنوان مجرمانه و وجود اصل برائت مقتضی عدم محکومیت شخص به مجازات مندرج قانونی است. بنابراین در این 

  2(237-402، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی،  .مورد نیز مقام تعقیب ملزم به اثبات تحقق عنصر استمرار در جرایم مستمر است

 آثاری را در پی دارد که به شرح زیر است:« مستمر»و « آنی»آخرین نکته اینکه تقسیم بندی جرایم به 

ن قبیل که ایتشخیص قانون حاکم در جرایم آنی، سهل و آسان است، چرا :از حیث تعیین قانونِ حاکم -یک

ن جهت از آاما جرم مستمر  ، بنابراین قانون حاکم، قانون زمان وقوع جرم است؛دنیابتحقق میجرایم در یک لحظه 

ممکن است نقطه آغازین آن در زمان حاکمیت یک قانون و نقطه ، گرددکه در طول یک بازه زمانی واقع می

، آن رمشمول قانونی است که دپایان آن در زمان حاکمیت قانون دیگری باشد، به طور کلی این قبیل جرایم 

 ، حتی اگر مجازات آن شدیدتر از قانون سابق باشد. استمرار قطع شده است

این جرایم  کهتعیین دادگاه صالح در خصوص جرایم آنی دشوار نیست، چرا از حیث تعیینِ دادگاه صالح: -دو

که جرم در قلمرو آن  استشوند. بنابراین دادگاهی صالح به رسیدگی زمانی و مکانی واقع می در یک لحظه

د، های متعددی دوام داشته باشارتکاب یافته است. ولی در جرایم مستمر که ممکن است رفتار مجرمانه در مکان

 ، صالح به رسیدگی به جرم هستند. بودهاستمرار  ها در حالهایی که جرم مستمر در آندادگاه تمامرسد به نظر می

 ای است که جرم تحققآغاز مرور زمانِ تعقیب در جرایم آنی از لحظه از حیث تاثیر مرور زمان تعقیب: -سه

شود. برای نمونه در جرم یافته است. در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع استمرار آغاز می

ابد. یمی ای است که شخص بازداشت شده، آزادی خود را دوباره بازبازداشت غیرقانونی، آغاز مرور زمان از لحظه

 (307-308، ص1392)ر.ک. اردبیلی، 

                                                           

مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری  متوالیاعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز» : 56ماده . 1 

 ....».شوندمی..... محسوب 

احد، به و»ِ مقصد»و « هدف»م آنی با گاه جرمی که طبیعتاً آنی است، خصوصیت جرم مستمر را پیدا می کند. بدین معنی که اگر یک جر. 2 

تحد )یا جرم جمعی م جرم استمرار یافتهدفعات تکرار شود و اعمال مجرمانه مشابه ولی متعدد در طول زمان استمرار یابد، گفته می شود 

جای آنکه  مستخدم منزلی بهسرقت جرمی آنی است و با ربایش مال دیگری تحقق می یابد، ولی اگر المقصد( صورت گرفته است، برای مثال 

 مپول های ارباب خود را یک باره از کیف یا جیب وی بیرون آورد، سرقت را به دفعات انجام دهد و هر بار مقداری از این پول را برباید، جر

یرد، نه ای که صورت می گواقع شده، جرم استمرار یافته تلقی می گردد. جرم استمرار یافته از جهاتی شبیه جرم آنی است، زیرا هر عمل مجرما

دف هبه تنهایی جرم است، اما از جهاتی نیز شبیه جرم مستمر است، زیرا اعمال متعددی که صورت می گیرد و در طول زمان ادامه می یابد، دارای 

ست ل جرایم بهتراو مقصد واحد است، یعنی این اعمال به خاطر ارتکاب جرم واحد علیه موضوع واحد صورت می گیرد. سخن کوتاه، این قبی

 مشمول احکام جرایم مستمر باشند نه جرایم آنی.
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 و جرم به عادت جرم مرکب ،جرم ساده -دو

 شوند:تقسیم می« جرم به عادت»و « جرم مرکب»، «جرم ساده»به سه قسمِ « شمارِ رفتار مجرمانه»جرایم از منظر 

جرم ساده جرمی است که رفتار مجرمانه آن از یک فعل واحد تشکیل شده است؛ جرم قتل،  جرم ساده: -الف

ه ها از چند بخش مختلف تشکیل نشدکه رکن مادی آنباشند، چراتوهین، تهدید، سرقت و نظایر آن جرایم ساده می

 و صرفاً دارای یک بخش است. 

 ی واحدیاما به قصد تحقق نتیجه« متنوع»فعالِ جرم مرکب جرمی است که رکن مادی آن از ا :رکبجرم م -ب

« ایمشابهغیر»های ی بخشی آن در برگیرندهی تشکیل دهندهتشکیل شده است. به عبارت دیگر، رفتارمجرمانه

ب، کند. مصداق بارز جرم مرکها ارتکاب یابد، جرم به صورت تام تحقق پیدا میاست که وقتی تمامی این بخش

که بر این  «بردن مال دیگری»و « توسل به وسایل متقلبانه»است که رفتار مجرمانه آن عبارتست از: جرم کالهبرداری 

دد. مثال گردو بخش مختلف جرم کالهبرداری تلقی می«  بردن مال دیگری»و « توسل به وسایل متقلبانه»اساس 

، «شناسایی»دی از سه قسم مختلفِ باشد که در آن، رکن مامی 75ق.م.ا مصوب  510دیگر جرمِ مرکب، تبصره ماده 

 شود. ها باعث وقوع یک جرم میتشکیل شده است، به نحوی که مجموع آن« معرفی»و « جذب»

در کنار جرم مرکب و در نقطه مقابل جرم ساده، جرم به عادت وجود دارد. جرم به عادت   :جرم به عادت -ج

که عادت مرتکب در انجام آن رفتار محرز گردد. به  در دفعات مکرر است، چندان« مشابه»موکول به وقوع فعل 

ه انجام یک شود کرا مرتکب می «ایمشابه»شود که مرتکب، رفتارهای دیگر سخن جرم به عادت به جرمی گفته می

ای آن جرم نبوده و قانونگذار آنگاه که آن رفتار به مرحله عادت رسیده باشد، آن را جرم به حساب آورده مرتبه

(، دایر کردن قماره خانه 75ق.م.ا مصوب  712جرایم تکدی گری )ماده  (241، ص1394ک. الهام و برهانی، )ر.است. 

( و ولگردی )ماده 75ق.م.ا مصوب  662(، حرفه قرار دادن معامله اموال مسروقه )ماده 75ق.م.ا مصوب  708)ماده 

 اب آورد. توان از مصادیق بارز جرم به عادت به حس( را می75ق.م.ا مصوب  712

ی یک اباشد، به دیگر سخن انجام چند مرتبهدر اینجا چگونگی احراز عادت در جرایم به عادت می سوال قابل طرح

رسد چون برای تحقق جرم گردد؟ به نظر میباعث احراز عادت و اعتیاد می  -خواه فعل و خواه ترک فعل  -رفتار 

دست  گردد،ست و از یک بار ارتکاب رفتار عادت احراز نمیبه عادت، تکرار یک رفتار مشابه و معین ضروری ا

کم بایستی رفتار ارتکابی دو مرتبه واقع شود تا عادت احراز گردد. در این خصوص برخی از آراء قدیمیِ دیوان 

 عالی کشور نیز ارتکاب دو مرتبه ای رفتار را برای تحقق جرم کافی دانسته اند. 

 

آثارِ مهمی  نیز دارای« ساده، مرکب و به عادت»، تقسیم بندی جرایم به «رایم آنی و مستمرج»همچون تقسیم بندی جرایم به 

 باشد: به شرح زیر می
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تشخیص قانون حاکم در جرایم ساده کار آسانی است، چرا که رکن مادی  :یین قانون حاکماز حیث تع -یک

آن از یک بخش تشکیل شده است. اما در خصوص جرایم مرکب، چنانچه جزء آخر فعل مادی در زمان حکومت 

قانون الحق، به تحقق بپیوندد، جرم مذکور تابع قانون الحق خواهد بود، حتی اگر مجازات آن شدیدتر از قانون 

بعد از  در زمان قانون سابق بوده و« توسل به وسایل متقلبانه»ق باشد، برای نمونه چنانچه در جرم کالهبرداری، ساب

باشد. در جرایم به نماید، وی مشمول قانون الحق می« بردن مال دیگری»حکومت قانون الحق، مرتکب اقدام به 

قانون الحق به وقوع بپیوندد، حتی اگر قانون ی جرم در زمان حکومت عادت نیز اگر آخرین فعل تشکیل دهنده

 مذکور به لحاظ مجازات، شدیدتر باشد، جرم ارتکابی برابر با قانون جدید مجازات خواهد شد. 

ی اهمانند تعیین قانون حاکم، تشخیص دادگاه صالح در جرایم ساده کار ساده :از حیث تعیین دادگاه صالح -دو

آن از یک بخش تشکیل شده است. اما درباره جرم مرکب، از آنجایی که از  باشد، بدین دلیل که رکن مادیمی

یافته  ها ارتکابهایی که یکی از این افعال در قلمرو آنافعال متعدد و مختلف تشکیل شده است، تمامی دادگاه

ست ااست، صالحیت رسیدگی به این جرم را دارند. در خصوص جرایم به عادت نیز دادگاهی صالح به رسیدگی 

که فعل مکرری که باعث احراز عادت شده است، در قلمرو آن واقع شده است، زیرا ارتکاب یک باِر رفتار 

 مجرمانه، عادت را به وجود نیاورده و بنابراین جرمی واقع نشده است.

 رتعیین مبدا مرور زمان در جرایم ساده که رکن مادی آن یک جزئی است، دشوا از حیث تاثیر مرور زمان: -سه

باشند باید بیان داشت مرور زمان از نمی باشد، اما درباره جرایم مرکب که در برگیرنده چندین جزء مختلف می

ی جرم انجام گرفته است. برای مثال در جرم کالهبرداری، شود که آخرین فعل تشکیل دهندهای آغاز میلحظه

ه در جرایم ب«. توسل به وسایل متقلبانه»باشد نه می« بردن مال دیگری»نقطه آغازین مرور زمان، از زمان انجام 

آید. به عبارت دیگر، آغاز ی جرم، مبداء مرور زمان به حساب میعادت نیز تکرار آخرین رفتار تشکیل دهنده

 (310-311، ص1392)ر.ک. اردبیلی، ای است که جرم به عادت به وقوع پیوسته است. مرور زمان از لحظه

 

 غیرمشهودجرم مشهود و جرم  -سه

وند شتقسیم می« جرم غیرمشهود»و « جرم مشهود»به دو قسمِ « مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن»جرایم از منظر 

 ها عبارتند از:که تعریف آن

شود که در مرئی و منظر ضابطان در معنای واقعی کلمه جرم مشهود به جرمی گفته می: جرم مشهود -الف

ای در بندهای هفت گانه 92ق.آ.د.ک مصوب  45ولی عالوه بر این مورد قانونگذار در ماده دادگستری واقع شود، 

 به بیان مصادیق دیگری از جرم مشهود پرداخته است، بدون آنکه تعریفی از آن را ارائه کند. 

 گردد. نباشد، جرم غیرمشهود تلقی می« جرم مشهود»هر جرمی که مشمول تعریف : جرم غیرمشهود -ب

صورت  «آیین دادرسی کیفری»در کتب  بایدهای میان جرایم مشهود و جرایم غیرمشهود چند بررسی مفصل تفاوتهر 

ق.آ.د.ک مصوب  46ها وجود دارد، برای مثال مطابق با ماده ای میان آنهای جدیگیرد، اما تردیدی نیست که اختالف

 اشند. بقات ضروری باشد، ضابطان اختیاراتی را دارا میچنانچه در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقی» 92
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 رکن معنوی

 

برای تحقق جرم، نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی کافی نیست، فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده 

را مقصر  اشد تا بتوان مرتکبفاعل باشد، به دیگر سخن، میان فعل مادی و حاالت روانی فاعل باید نسبتی وجود داشته ب

فعل و انفعال ذهنی مغایر با قوانین جزایی یا »بنابراین رکن روانی اجماالً یعنی:  (336، ص1392)ر.ک. اردبیلی، شناخت. 

، 1394)ر.ک. الهام و برهانی، «. ی مغایر قانون جزافعالیت آگاهانه روانی و ذهنی یا حرکت ذهنی با احتمال وقوع نتیجه

بنابراین ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء مرتکب بوده و یا ناشی از خطای جزایی وی، درصورت نخست، جرم  (184ص

آید. بنابراین اولین گام در تشخیص رکن معنوی به حساب می« غیرعمدی»تلقی شده و در صورت دوم « عمدی»ارتکابی 

 ی.یک جرم تشخیص این مهم است که جرم ارتکابی، عمدی بوده یا غیرعمد

ر عمدی اصل بقبل از توضیح مستقالنه رکن معنوی جرایم عمدی و غیرعمدی، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 

 آید.بودن جرایم است و جرم انگاری جرایم غیرعمدی، امری استثنایی به حساب می

 

 رکن معنوی جرایم عمدی -1

 144در اینجا بررسی آن حائز اهمیت است ماده در خصوص رکن معنوی جرایم عمدی سخن بسیار است، اما آنچه که 

 است. قانونگذار در این ماده آورده است:  92ق.م.ا مصوب 

در تحقق جرائم عمدی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه »

یا علم  قصد نتیجهجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است،  احراز گردد. در

 «به وقوع آن نیز باید محرز شود

 

شود برای تحقق کاملِ رکن معنوی جرایم عمدی، احراز و اثبات وجود سه مورد با دقت در ماده فوق الذکر مشخص می

 باشد:در مرتکب الزم و ضروری می

 یعنی عدم وجود جهلِ موضوعی )علم به غیرقانونی بودن ماهیت رفتار ارتکابی(             علم به موضوع جرم (1

 یعنی عمد در انجام رفتار ارتکابی               ارتکاب رفتار مجرمانه قصد (2

 حقق نتیجه مجرمانه در جرایم مقید              یعنی قصد تحقق نتیجه مجرمانهقصد ت (3
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به دیگر سخن،  1می باشد.« سوء نیت خاص»و مورد سوم ناظر به « سوء نیت عام»د نخست ناظر به در حقوق کیفری، دو مور

 رکن معنویِ جرایم عمدی دارای دو جزء می باشند: 

 

 موضوعسوء نیت عام = عمد در انجام رفتار ارتکابی با علم به  -1

 رکن معنوی جرایم عمدی

 ی مجرمانهسوء نیت خاص = قصد تحققِ نتیجه -2

 

 را بدین شکل بر روی نمودار ترسیم کرد:« سوء نیت خاص»و « سوء نیت عام»توان با توجه به مطالب فوق می

 ( رکن قانونی1                                       

 رفتار ارتکابی -1                                                                      

 (        1)                                          شرایط قانونی  -2( رکن مادی          2کان جرم           ار            

 (2)    نتیجه مجرمانه                                                 -3                                                                      

 سوء نیت عام:  -1                                                                                                      

 (3جرایم عمدی                                                  ) -1                                                                      

 سوء نیت خاص: -2( رکن معنوی                                        3                                       

                                                                                               

 جرایم غیرعمدی: .................. -2                                                                      

 

 بنابراین تا بدین جا با توجه به مطالب مطروحه مشخص گردید: 

 

                                                           

قصد »اص یعنی ، سوء نیت خ«قصد ارتکاب رفتار مجرمانه». البته دیدگاه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه سوء نیت عام یعنی 1 

، بلکه به عنوان قسم سوم رکن معنوی جرایم عمدی در عرض «ء نیت عامسو»نیز نه به عنوان جزیی از « علم به موضوع»و «. تحقق نتیجه مجرمانه

 همانند دو قسم دیگر باید احراز گردد. 92ق.م.ا مصوب  144گیرد که به صراحت ماده قرار می« سوء نیت خاص»و « سوء نیت عام»
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 باشد: دارای دو مولفه می« عمد در انجام رفتار ارتکابی با علم به موضوع»یعنی سوء نیت عام  -یک

به جزء « عمد در انجام رفتار ارتکابی»یعنی  (مشخص شده است 1که در نمودار با شماره )مولفه نخست 

 گردد. بر می« رفتار ارتکابی»یعنی  مادیرکن  نخستِ

 مادیرکن  دومِبه جزء « علم به موضوع»یعنی  (مشخص شده است 2که در نمودار با شماره )مولفه دوم 

یکی از « موضوع جرم»چون همانگونه که بیان گردید گردد. بر می« اوضاع، احوال وشرایط»یعنی 

مطرح شده و بدون استثناء در همه جرایم « اوضاع، احوال و شرایط»است که در جزء « شروط بزه»

 «غیرقانونی بودن ماهیت رفتار ارتکابی»علم به  منتهی بهبدیهی است که علم به موضوع وجود دارد. 

 . شودمی

 سومبه جزء  (مشخص شده است 3که در نمودار با شماره )« تحقق نتیجه مجرمانهقصد »سوء نیت خاص یعنی  -دو

 گردد. بر می« نتیجه مجرمانه»یعنی  مادیرکن 

 

 با توجه به مقدمه فوق الذکر، دو مولفه ی رکن معنوی جرم عمدی به شرح ذیل است:

 

  سوء نیت عام  – یک

 سوء نیت عام مطرح گردد:بایست فرمول برای توضیح سوء نیت عام در ابتدا می

 

 

 

 قابل برداشت است، آنجا که قانونگذار بیان داشته است: 92ق.م.ا مصوب  144این فرمول از قسمت نخستین ماده 

عمدی عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار در تحقق جرائم »

 ....«مجرمانه احراز گردد.

 

ه صورت ، یعنی باید انجام رفتار ارتکابی عامدان«عمد در ارتکاب رفتار ارتکابی»منظور از قسمت نخستِ سوء نیت عام یعنی 

شخص باشد، پس برای مثال اگر شخصی به انجام رفتاری اکراه شده « اراده آزاد»بایست ناشی از گیرد. به عبارت دیگر، می

 د.باشمی« عمد در انجام رفتار ارتکابی»ی اول سوء نیت عام یعنی باشد، علت عدم استناد جرم به وی، فقدانِ مولفه

 

 سوء نیت عام = عمد در انجام رفتار ارتکابی با علم  به موضوع )علم به غیرقانونی بودن ماهیت رفتار ارتکابی(
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ه عبارت اشد. باینکه مرتکب نباید جهل موضوعی داشته ب« علم به موضوع جرم»سوء نیت عام یعنی  منظور از قسمت دومِ

باشد همان رفتاری است که در قانون جرم تلقی شده است. بنابراین نباید تر، باید بداند رفتاری که در حال انجام آن میساده

 ود:شخلط کرد. توضیح اینکه جهل در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می« جهل حکمی»و « جهل موضوعی»میان 

ه یعنی اینکه مرتکب آگا« علم حکمی»است. منظور از « علم حکمی»، «جهل حکمی»در مقابل  جهل حکمی: -یک

روز از انتشار قوانین، فرض بر این است  15گذشت از بعد  البته قبالً بیان گردید که  به جرم بودن رفتار ارتکابی باشد.

می دان جامعه دارای علم حکاصل بر آن است که شهرون»بنابراین باشند. که تمامی شهروندان نسبت به آن آگاه می

 155به همین جهت در ماده ی خود مرتکب است نه مقامات قضایی. پس بار اثبات عدم آگاهی بر عهده«. باشندمی

 آمده است:  92مصوب ق.م.ا 

مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی  مانع از مجازات مرتکب نیستبه حکم،  جهل»

 «.دممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شو

ه ارتکاب تصمیم بکه مرتکب چنانچه از ماهیت فعل ارتکابی خود آگاهی داشته و بداند آنچه  جهل موضوعی: -دو

ه این بنابراین عدم آگاهی باست، « علم موضوعی»باشد بدین معنی است که دارای آن گرفته، غیرقانونی و جرم می

لم ع»، قانونگذار در خصوص «علم حکمی»باشد. جالب آنکه برخالف می« جهل موضوعی»امر، یعنی شخص دارای 

 : و احراز آن را الزم دانسته استگذاشته « جهل»اصل را بر « موضوعی

 1«.احراز گردد ...... علم مرتکب به موضوع جرم باید .....در تحقق جرائم عمدی »

 

ی میز کارش بر رو« ب»که شاهد بودنِ موبایل « الف»توان به مثالی اشاره داشت. تصور بفرمایید برای روشن شدن مطلب می

 رباید. در این مثال: رود، موبایل وی را میاز اتاق کار خود بیرون می« ب»ای که باشد، در لحظهمی

سرقت »به اینکه « الف»روز از زمان انتشار آن،  15فرض بر آن است که بعد از تصویب قانون و گذشت  از یک سو،

ه آگا« جرم بودن سرقت»ادعا نماید به « الف»است. حال اگر « علم حکمی»باشد، یعنی دارای آگاه می« جرم است

 باید آن را اثبات کند. 92ق.م.ا مصوب  155نبوده است مطابق با ماده 

داند رفتاری که در حال انجام آن است، می« علم حکمی»دارای « الف»در این مثال عالوه بر آنکه  سوی دیگر، از

د. حال شوگفته می« علم موضوعی»باشد، همان سرقتی است که در قانون جرم تلقی شده است. به این آگاهی می

 ، اما به جهت وجود تشابه، تصور نماید موبایلباشد« علم حکمی»یعنی دارای « سرقت جرم است»بداند که « الف»اگر 

فقدان »است، اما به جهت « علم حکمی»در اینجا هر چند دارای «. ب»باشد، نه شخصِ روی میز برای خودش می

وجود « علم به موضوع»یعنی « سوء نیت عام»رکن معنوی وی مخدوش است چراکه مولفه ی دوم « علم موضوعی

 نشده است.« قتسر»ندارد.پس وی مرتکب جرم 

                                                           

گردد که تلقی می« ل رافع مسئولیت کیفریعوام»در صورت اثبات یکی از « جهل حکمی»شود . با دقت در تعاریف فوق الذکر مشخص می1 

 در قلمرو رکن معنوی باید مطرح شود.« جهل موضوعی»( ذکر شود، در حالی که 2بایست در حقوق جزای عمومی )می
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 توان به حاالتِ زیر اشاره کرد:می« جهل موضوعی»در خصوص چگونگی اثرگذاری البته 

 

ر از فوق الذکشود جرم اصالً محقق نشود، مثال باعث می« جهل موضوعی»گاه  عدم تحقق ابتدایی جرم: -یک

ین باشد آن را برادشته و ببرد. در ابرای خودش می وبایلبا تصور بر اینکه م «الف». یعنی مصادیق این مورد است

 . ، جرم سرقت اصالً محقق نشده است«علم موضوعی»وجود دارد، اما به جهت فقدانِ « علم حکمی»هر چند حالت 

ند. کصرفاً کیفیات مشدده جرم را زائل می« جهل موضوعی»وجود گاه  عدم تحقق کیفیات مشدده جرم: -دو

خصی که شی شود، ولی کیفیات مشدده جرم از بین برود. برای مثال در جایییعنی در این حالت، اصلِ جرم واقع م

توهین »کند، حال آنکه به سِمَت کارمند دولت بودن وی آگاه نیست. در این حالت به جایِ جرم به دیگری توهین می

 شود.محکوم می (75ق.م.ا مصوب  608ماده )، «توهین ساده»، به مجازاتِ جرم (75ق.م.ا مصوب  609ماده )« مشدد

 

 صورت مهم آن عبارتند از: دوتحت عناوین گوناگونی قابل بحث است که « جهل موضوعی»در جنایات نیز 

 

باشد به می «ب»با تصور به اینکه شخص روبرو  «الف»یعنی اینکه مثاًل  ویتاشتباه در ه اشتباه در هویت: -یک

شود یمتوجه م «الف»شود. سپس شخص، باعث مرگش می سمت وی تیراندازی کرده و تیر بعد از اثبات به همان

  «!ب»بوده است نه  «ج»که شخص روبرو 

ها و خصوصیات است، اما چون اشتباه در ویژگی« جهل موضوعی»رسد این مورد از مصادیق هر چند به نظر می

ه جهت نیست کگونه اثری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد. بیای هیچفرعی بوده است، چنین جهل موضوعی

تل ق ندانسته و جنایت ارتکابی،عنوان مجرمانه چنین جهلی را باعث تغییر  92مصوب ق.م.ا  294ماده قانونگذار در 

 .محسوب شده استعمدِ مستوجب قصاص 

 

ا تصور به ب «الف»اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن، مانند آنکه  اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن: -دو

محقون الدم بوده است. چنین « ب»گردد که کشد ولی بعداً مشخص میمهدورالدم است وی را می «ب»ه اینک

 باشد که برخالف مورد قبل، قانونگذار آن را دردر جنایات می «جهل به موضوع» اشتباهی یکی از مصادیق بارزِ 

 1.دانسته استقتل شبه عمد محکوم  از مصادیق تغییر عنوان قتل عمد به ق.م.ا  303ق.م.ا و ماده  291بند ب ماده 

                                                           

ی اینکه مثالً الف ناشتباه در هدف یعگیرد. قرار نمی« جهل موضوعی»، اشتباه در هدف است. البته این نوع از اشتباه در «اشتباه». از مصادیق دیگر 1 

البته به غیر  –به قصد کشتن حیوان و یا حتی انسانی )خواه محقون الدم یا مهدورالدم( به سمت وی تیراندازی کرده ولی تیر بر اثر عوامل مختلف 

جرم  ر این حالتهمچون کمانه کردن تیر یا ورزش باد به انسان دیگری اصابت کند و وی را بکشد، د –از تقصیر مرتکب مانند عدم مهارت

 شود.محسوب می« خطای محض»ق.م.ا  292ارتکابی به حکم بند پ ماده 

 هنکته قابل توجه آن است که به طور کلی رکن معنوی جنایات با دیگر جرایم متفاوت می باشد. قانونگذار در یک تقسیم بندی کلی جنایات را ب

به بیان مصادیق آن پرداخته است.  92ق.م.ا مصوب  292و  291، 290ترتیب در مواد تقسیم کرده است که به « خطای محض»و « شبه عمد»، «عمد»

توان در این قسمت به تحلیل رکن معنوی جنایات نیز پرداخت، اما به جهت بررسی تفصیلی آن در جرایم علیه اشخاص، در اینجا به هر چند می

 شود.بیان همین مقدار بسنده می
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 سوء نیت خاص –دو

 بایست فرمول آن ذکر شود:همچون سوء نیت عام، برای توضیح سوء نیت خاص در ابتدا می

 

 

 

د تبعی یا مستقیم( یا علم به واقع شدن آن )قص )قصد صریح یعنی خواستنِ تحقق نتیجه مجرمانه« سوء نیت خاص»بنابراین 

ایی که گردد و از آنجبه نتیجه مجرمانه بر می« سوء نیت خاص»گردد . با دقت در فرمول فوق مشخص مییا غیرمستقیم(

 هنیز فقط در جرایم مقید وجود دارد، چرا ک« سوء نیت خاص»باشد، منطقاً الزم می« جرایم مقید»نتیجه مجرمانه فقط در 

« سوء نیت خاص». غالباً تشخیص خواهد بودمعنی د و بنابراین قصد تحقق آن نیز بینباشجرایم مطلق فاقد نتیجه مجرمانه می

 ود:ی زیر توجه شبرای نمونه به ماده ،است که در ماده آمده است، قابل تشخیص« هدف»و « قصد»هایی مثل با دقت در واژه

عالما عامدا به قصد متهم نمودن دیگری آالت و ادوات جرم هرکس » : 75ق.م.ا مصوب  699ماده 

 گردد بدون اطالع آن شخصاتهام او مییا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب 

متعلق در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی 

گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا ین عمل شخص مزبور تعقیببه او قلمداد نماید و در اثر ا

شالق ( ضربه 74، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا )شخصاعالم برائت قطعی آن 

 «شودمحکوم می

 

ه در باشد، چرا ککه موضوع ماده فوق الذکر است، یک جرم مقید می« افترای عملی»کند جرم تامل در این ماده اثبات می

 متن ماده آمده است: 

 «.و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد.....»...... 

 

رم، یک گردد. از آنجایی که این جواقع نمی« افترای عملی»بنابراین تا زمانی که شخص مورد تعقیب قرار نگیرد، جرم تاِم  

« جه مجرمانهقصد تحقق نتی»طبیعتاً دارای سوء نیت خاص که  است، پس« نیازمند نتیجه مجرمانه»باشد، یعنی جرم مقید می

 است: اشاره کرده« سوء نیت خاص»کند که قانونگذار در صدر ماده به باشد. دقت در متن ماده مشخص میباشد نیز میمی

 «قصد متهم نمودن دیگری......»..... 

 سوء نیت خاص  = قصد تحقق نتیجه مجرمانه یا علم به وقوع آن
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 ایم مقید وجود داشته و جرایم مطلق فاقد سوء نیتاصل بر این است که سوء نیت خاص در جر»توان نتیجه گرفت: پس می

یعنی گاهی ممکن است قانونگذار به رغم  1«.خاص می باشند، مگر آنکه قانونگذار خودش به وجود آن تصریح کرده باشد

رف انجام رفتار ارتکابی به صورت تام محقق شده و نیازی به باشد، )یعنی جرمی که با صِآنکه جرم، یک جرم مطلق می

 داند. را الزم و ضروری می« سوء نیت خاص»نتیجه مجرمانه ندارد(، اما برای تحقق آن 

 توان به مواد زیر اشاره کرد:برای مثال می

رار اس برداری یا کسب اطالع از قصد سرقت یا نقشههرکس به : » 75ق.م.ا مصوب  503ماده  -یک

حکوم محبسبه شش ماه تا سه سال  ......به مواضع مربوطه داخل شود سیاسی یا نظامی یا امنیتی

 «.دشونمی

 عمومیقصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان هرکس به : » 75ق.م.ا مصوب  511ماده  -دو

عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه تهدید به بمب

، به شش ماه تا دو سال ات وارده به دولت و اشخاصعالوه بر جبران خسارگذاری شده استبمب

 «.گرددحبس محکوم می

و  به جنگ قصد بر هم زدن امنیت کشورهرکس مردم را به : » 75ق.م.ا مصوب  512ماده  -سه

شود به و غارت بشود یا ننظر از اینکه موجب قتل  کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف

 «.گرددمییک تا پنج سال حبس محکوم 

 

 شود که جرایم هر سه ماده، جزء جرایم مطلق می باشد چرا که: با دقت در سه ماده فوق مشخص می

                                                           

 باشد:سه دیدگاه قابل طرح می. به طور کلی در این خصوص 1 

در نظر « نیت خاص سوء»ها باشند که قانونگذار استثنائاً برای آناکثر حقوقدانان بر این باورند این قبیل جرایم، جرایم مطلقی می -یک

جرایم  قبیل باشند. در این رویکرد، اینگرفته است. در این رویکرد برخی از جرایم به رغم مطلق بودن، دارای سوء نیت خاص می

 «.باشندجرایم مطلق فاقد سوء نیت خاص می»استثنایی بر این اصل است که 

، اصلی «باشندجرایم مطلق فاقد سوء نیت خاص می»برخالف رویکرد نخست، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند این اصل که  -دو

در ماده « هدف»و « قصد»های شد که هر چند قانونگذار از واژه باشند، بنابراین باید در این قبیل جرایم قائل به اینبدون استثناء می

یل باشد. پس این قبمی« انگیزه مجرمانه»)سوء نیت خاص(، بلکه « قصد مجرمانه»ها نه استفاده کرده است اما مقصود وی از این واژه

 ر ماده اشاره کرده است.ها نیز دآن« انگیزه مجرمانه»باشند که قانونگذار صرفاً به جرایم، جرایمی مطلق می

ی قانونگذار باشند، ولبرخی دیگر بر این باورند این قبیل جرایم، در حقیقت جرایمی مقیدی هستند که دارای سوء نیت خاص می -سه

لیه ع ها را حذف کرده است. اینکه قانونگذار چنین کاری را غالباً در جرایمآن« نتیجه مجرمانه»برای سهولتِ اثبات جرایم ارتکابی، 

 کنند.امنیت انجام داده است، دلیلی است که طرفداران این رویکرد بدان استناد می

در هر صورت  باشد، ولیرسد رویکرد نخست که در متن جزوه نیز پذیرفته شده است، رویکردی بهتر از دیگر رویکردها میدر مجموع به نظر می

 کرد.توان رویکردهای دوم و سوم را نیز قاطعانه رد نمی
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که رفتار ارتکابی این جرم می باشد، باعث « صرف ورود به مواضع ممنوعه»، 75ق.م.ا مصوب  503در ماده  -یک

ی یا کسب بردارقصد سرقت یا نقشه»نیت خاصِ شود، ولی با این عبارت قانونگذار سوء این جرم می« کامل»تحققِ 

 را نیز الزم دانسته است.« اطالع ازاسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی

که رفتار ارتکابی این جرم می باشد، « صرف تهدید یا ادعای به بمب گذاری»، 75ق.م.ا مصوب  511در ماده  -دو

ور قصد برهم زدن امنیت کش»انونگذار سوء نیت خاصِ شود، ولی با این عبارت قاین جرم می« کامل»باعث تحققِ 

 را نیز ضروری دانسته است. «عمومیو تشویش اذهان 

که رفتار ارتکابی این جرم « صرف اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار»، 75ق.م.ا مصوب  512در ماده  -سه

دن قصد بر هم ز» قانونگذار سوء نیت خاصِ شود، ولی با این عبارت، این جرم می« کاملِ »باشد، باعث تحقق می

 را نیز الزم دانسته است. «امنیت کشور

 

 ند از:های این دو عنوان عبارترا با هم خلط کرد. تفاوت« انگیزه مجرمانه»)قصد مجرمانه( و « سوء نیت خاص»نباید  نکته.

قدم دهد، بنابراین همیشه مسوق میانگیزه کوشش درونی و میل نهانی است که انسان را به سوی عملی خاص  -یک

 که سوء نیت خاص متاخر بردر حالی ،شودبر اراده است زیرا به هر حال مجرم، جرم را به خاطر منفعتی مرتکب می

 باشد، چون قصد مجرمانه )سوء نیت خاص( یعنی تمایل اراده به ارتکاب یک جرم خاص.اراده می

ر ، برای مثال داستالی که سوء نیت خاص، هدفِ ابتدایی وقوع جرم درح بودهانگیزه، هدف غایی وقوع جرم  -دو

م ترح تواند حسادت، رقابت،باشد؛ در حالی که هدف غایی میمی «خروج روح از بدن»جرم قتل، هدف ابتدایی، 

نیت ءه سواند کو مانند آن باشد. به همین جهت برخی معیار تفکیک سوء نیت خاص از انگیزه مجرمانه را این دانسته

 (189، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، تواند متعدد باشد. خاص در تمامی افراد یکسان است، در حالی که انگیزه می

در حقوق کیفری، برخالف سوء نیت خاص، اصل بر عدم تاثیر انگیزه می باشد، مگر در مواردی که قانونگذار  -سه

بدان تصریح کرده است برای نمونه گاهی قانونگذار وجود انگیزه ی خاص را موجب تشدید مجازات دانسته است، 

 آمده است:  75ق.م.ا مصوب  525مثالً در تبصره ی ماده 

 به منظور القای شبههالمللی و داخلی و بینبدون داشتن مستندات و مجوز رسمی  و هرکس عمداً»

حداکثر  المللی استفاده نماید بهاز نام و عالیم استاندارد ملی یا بین در کیفیت تولیدات و خدمات

 «. مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد

ق.م.ا یکی  38مجازات دانسته است، مثالً در بند پ ماده  وگاهی قانونگذار وجود انگیزه ی خاص را موجب تخفیف

 از جهات تخفیف عبارتند از: 

 .«وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .... اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل»
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سوء »و  «سوء نیت عام»در مجموع و به عنوان نتیجه گیری می توان بیان داشت که رکن معنوی جرایم عمدی ترکیبی از 

حال برای فهم  1می باشد. البته همانگونه که ذکر شد، سوء نیت خاص در تمامی جرایم عمدی وجود ندارد.« نیت خاص

ق.ت.م.م.ا.ا.ک(،  1(، کالهبرداری )ماده 92ق.م.ا مصوب  290قتل عمد )ماده  بهتر مطلب به تحلیل رکن معنوی جرایمِ

 پرداخته می شود:( 75ق.م.ا مصوب  674و خیانت در امانت )ماده ق.ح.ا(  53ترکه نفقه )ماده 

 تیراندازی کردن با علم به محقون الدم بودن انسان)برای مثال( الف( سوء نیت عام: عمد در 

 قتل         

 ب( سوء نیت خاص: قصد خروج روح از بدن

 

 مال به دیگری الف( سوء نیت عام: عمد در توسل به وسایل متقلبانه با علم به تعلق

 کالهبرداری

 ب( سوء نیت خاص: قصد بردن مال دیگری

 

 الف( سوء نیت عام: عمد در عدم پرداخت نفقه با علم به واجب النفقه بودن آن ها

 ترکه نفقه

اشد،  بجرمی مطلق است. پس اصوال فاقد سوء نیت خاص می« ترک نفقه»ب( سوء نیت خاص: ندارد، چون 

 ارد!ای ندنی قصد تحقق نتیجه مجرمانه، حال آنکه ترک نفقه اصالً نتیجهچرا که سوء نیت خاص یع

 

 سوء نیت عام: عمد در استعمال، تصاحب، تلف و مفقود با علم به تعلق مال به دیگری.  (الف                           

 خیانت در امانت

 ب( سوء نیت خاص: قصد ورود ضرر به دیگری.                               

                                                           

ا هوجود دارد که یکی از مهمترین آن« سوء نیت»، انواع دیگری از «سوء نیت خاص»و « سوء نیت عام». در کنار تقسیم بندی رکن معنوی به 1 

ت، سیعنی اینکه مرتکب در عین حال که خواستار تحقق نتیجه مجرمانه از رفتار خویش ا« سوء نیت نامعین»باشد. مقصود از می« سوء نیت نامعین»

کند، ی وارد میای را به وکند که کیفیت نتیجه حاصله چه باشد. برای مثال، کسی که به قصد آزردن دیگری عمداً ضربهبرایش تفاوتی نمی

ی ناشی از این رفتار چه باشد، خواه ورود ضرب، کبودی، نقص دایمی عضوی از اعضای بدن و یا سلب حیات. برایش اصالً مهم نیست که نتیجه

 ی حاصله، مرتکب مجازات خواهد شد. قام قضاوت، در این حالت مطابق با نتیجهدر م
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 رکن معنوی جرایم غیرعمدی -2

در جرایم غیرعمدی هم رابطه ی ذهنی میان مرتکب و رفتار وی باید وجود داشته باشد، اما نه به طور مستقیم، بلکه به 

 ق.م.ا اشاره داشته است: 145دی در ماده صورت غیر مستقیم. قانونگذار به رکن معنوی جرایم غیرعم

 حقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبهت»

 د.شو خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می عمدی و

عایت رتقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم  -تبصره

 «.دوش دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می نظامات

 

ق.م.ا  145است. مطابق با تبصره ماده « تقصیر جزایی»ی فوق الذکر می توان رکن معنوی جرایم غیرعمدی با توجه به ماده

 عبارتند از:« تقصیر جزایی»مصادیق مهمِ 

تقصیر »احتیاط به معنای دور اندیشی است. پس بی احتیاطی به عنوان یکی از دو مصداق  احتیاطی:بی  -یک

  آن را انجام نمی دهد. «انسان متعارف»یک انجام رفتاری که مرتکب در «ِ عدم دوراندیشی»یعنی « جزایی

بی »ی انجام آن در رکن معنو ، عدم دوراندیشی درباشد« فعل»در جایی که رفتار ارتکابی در رکن مادی بنابراین 

اشاره  «و تصادف ناشی از آن رانندگی با سرعت غیر مجاز»ی مثال می توان به برا محسوب می شود.« احتیاطی

د، کنمی با سرعت غیرمجاز رانندگی نگاه هیچ « انسان متعارف»در این مثال مشخص است که یک داشت. 

ر ارتکابی این )فعل( رفتا« رانندگی کردن با سرعت غیرمجاز»ی اگر تصادف نماید، رفتار چنینمرتکب بنابراین 

 محسوب می شود.« بی احتیاطی» به عنوان نتیجه مجرمانه آن از مصادیق بارز« تصادف»جرم بوده که 
 

تقصیر »است. پس بی مباالتی به عنوان یکی از دو مصداق « بی پروایی»بی مباالتی به معنای  بی مباالتی: -دو

 دهد. میآن را انجام  «انسان متعارف»مرتکب در عدم انجام رفتاری که یک «ِ بی پروایی»یعنی « جزایی

تار است تنها با این تفاوت که در بی مباالتی، رفاحتیاطی مباالتی، همان بیبی با تسامح حتی می توان گفت

 گردش به به هنگام عدم چراغ راهنما زدن»برای مثال  ،باشدمی «ترک فعل»در قالب ارتکابی در رکن مادی 

همواره در هنگام گردش به « انسان متعارف»در این مثال بدیهی است که یک  «.و تصادف ناشی از آنراست 

 ،)ترک فعل(« بدون زدن چراغ راهنمای سمت راست»بنابراین اگر شخصی ، «راست، چراغ راهنما می زند

 .بود خواهد «مباالتیبی» ن جرم،یمعنوی ا و این امر منجر به تصادف شود، رکنگردش به راست داشته باشد 

ای هها توسط کارگر نیز مثالهای فاضالب در خیابانعدم بستن کمربندی ایمنی و عدم گذاشتن درپوش چاه

 بی مباالتی است.»دیگر 
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در حقیقت، «. یتقصیر جزای»و « سوء نیت عام»بنابراین با تسامح می توان بیان داشت رکن معنویِ جرایم غیرعمدی عبارتند از 

همانند جرایم عمدی، در جرایم غیرعمدی نیز سوء نیت عام وجود دارد و تنها تفاوت آن ها در این است که در جرایم 

جرایم عمدی می گردد. همانگونه که بیان شد مقصود از سوء نیت «ِ  سوء نیت خاص»جایگزین « تقصیر جزایی»غیرعمدی 

 برای تفهیم مطلب به بیان دو مثال پرداخته می شود:«. به موضوعِ جرم عمد در انجام رفتار با علم»عام یعنی 

در تصادف غیرعمدی ناشی از رانندگی با سرعت غیرمجاز هر چند تصادف  بی احتیاطی: - مثال نخست

اننده ر دیگر سخن،به  .مجاز عامداً و عالماً صورت گرفته استی باشد، اما رانندگی با سرعت غیرغیرعمدی م

رانندگی با سرعت »رفتارش جرمِ داشته است که مجاز عمد داشته و هم علم رانندگی با سرعت غیرهم در 

  است. «غیرمجاز

در تصادف ناشی از عدم زدن چراغ راهنما در هنگام گردش به راست یا چپ، هر  بی مباالتی: –مثال دوم 

ورت گرفته است. به عبارت دیگر، چند تصادف غیرعمدی است، اما عدم زدن چراغ راهنما عامداً و عالماً ص

  1 نزدن چراغ راهنما هم عمد داشته و هم علم داشته است که ترک فعل وی غیرقانونی می باشد.راننده در 

 

 توان رکن معنوی جرایم غیرعمدی  را بدین شکل بر روی نمودار ترسیم کرد:مطالب فوق می بر مبنای

                                               : ................جرایم عمدی -1                           

 رکن معنوی                                      

در  و« فعل») که در بی احتیاطی سوء نیت عام: عمد در انجام رفتار ارتکابی  -1

بودن  قانونی غیریعنی علم به با علم به موضوع )است( « ترک فعل»بی مباالتی 

 ماهیت رفتار ارتکابی(

                                        جرایم غیرعمدی:  -2                            

نجام رفتار ( بی احتیاطی: عدم دور اندیشی در ا1

 می باشد.« فعل»در این حالت  ارتکابیِ رکن مادی که

 :  تقصیر جزایی  -2                                                                             

( بی مباالتی: بی پروایی در انجام رفتار ارتکابیِ رکن 2

 می باشد.« ترک فعل»در این حالت  کهمادی 

                                                           

البته اگر قائل به این شد که جرایم راهنمایی و رانندگی جزء جرایم مادی صرف است، دیگر چنین بحث هایی در رکن معنوی محلی از . 1 

 ت.اس« سوء نیت احتمالی»مترادف با « تقصیر جزایی»باً نکته دیگر این که در حقوق برخی از کشورهای دیگر، تقریاعراب ندارد. 
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، اما شقِ سومی را نیز می توان متصور شد که هر چند بیان شد از منظر رکن معنوی جرایم یا عمدی اند یا غیر عمدینکته: 

 می باشند. جرایم مادی صرف« جرایم مادی صرف»به جهت استثنایی بودن از بیان مستقالنه آن خودداری شده است و آن 

به جرایمی گفته می شود که برای تحقق آن ها، صرف وقوع رکن مادی کفایت کرده و نیازی به رکن معنوی ندارند. 

صرف احراز رکن مادی جرم، حکم به محکومیت را صادر نمایند مانند جرم صدور به ضات پرونده می توانند بنابراین ق

 (32، ص 1392)شمس ناتری و همکاران، چک پرداخت نشدنی. 

 

 تقارن رکن مادی و رکن معنوی

ی بنابراین اگر رکن ماداست. « رکن معنوی»و « رکن مادی»، وجود تقارن زمانی بین «ارکان سه گانه ی جرم»آخرین بحث 

دد، ها ایجاد نگرمقدم بر رکن معنوی و یا رکن معنوی مقدم بر رکن مادی به وجود آید و هیچ گونه تقارن زمانی میان آن

 های زیر اشاره کرد: توان به مثالجرم مقصود واقع نخواهد شد. برای فهم مطلب می

 

اگر بدهکاری که از دسِت طلبکار خود به ستوه آمده است، به  تقدم زمانی رکن معنوی بر رکن مادی: -یک

قصد کشتن وی با اتومبیل به سمت خانه طلبکار برود ولی به جهت سرعت زیاد در میانه راه با شخصی تصادف کرده 

حتی اگر اشد، بو باعث مرگ وی شود، و بعد از پیاده شده ببیند که بر حسب اتفاق متوفی همان شخص طلبکار می

محکوم کرده و مستوجب قصاص دانست، « قتل عمد»توان وی را به جرم ِ نمیز این موضوع خوشحال نیز شود، ا

چرا که آن زمانی که وی قصد قتل )رکن معنوی( را داشت، رکن مادی محقق نشده بود و آن زمان که رکن مادی 

مادی به وقوع پیوسته است. پس در در این مثال، رکن معنوی مقدم بر رکن محقق شد، رکن معنوی وجود نداشت. 

 محکوم خواهد شد.« قتل شبه عمد»به « قتل عمد مستوجب قصاص»این مثال، مرتکب به جای 

 

شخصی به قصد مزاح، کتاب دوست خود را برداشته و آن را به  تقدم زمانی رکن مادی بر رکن معنوی: -دو

ند. کرداندن آن پشیمان شده و آن را برای خود تصاحب میبرد، اما بعد از آنکه آن را به خانه برد، از برگخانه می

در این مثال، آن زمان که شخص مرتکب رکن مادی شد، رکن معنوی وجود نداشته و زمانی که رکن معنوی به 

توان به جهت ارتکاب جرم سرقت محکوم کرد. وجود آمد، رکن مادی به اتمام رسیده بود. بنابراین شخص را نمی

  موید همین ادعا باشد. در این ماده قانونگذار آورده است: 75ق.م.ا مصوب  665ه ی شاید وجود ماد

 

به حبس از شش ماه تا  سرقت نباشد و عمل او مشمول عنوانهرکس مال دیگری را برباید »

 علیه وارد شده باشدای به مجنییک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه

 «.مجازات آن نیز محکوم خواهد شد به
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