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 شماره دو 824 تا 894 از ماده فعلی، اسالمی مجازات قانون در ترتیب بدین. شودمی شروع 894 شماره از :)دیات( پنجم کتاب

 .دارد وجود

 تمامی میان مشترک و کلی قواعدبه بررسی  ماهوی جزای حقوق از ایشاخه عنوانبه که است علمی حقوق جزای عمومی:

 .پردازدمی هامجازات و جرائم

 اختصاصی شرایط و جرائم موردی بررسی به ماهوی جزای حقوق از ایشاخه عنوانبه که است علمی :اختصاصی جزای حقوق

 .پردازدمی هایشانمجازات و هاآن بر حاکم

 محسوب جرم است شده تعیین مجازات آن برای قانون در که فعل ترک یا فعل از اعم رفتاری هر ق.م.ا: 2تعریف جرم/ ماده 

 .شودمی

 / باشدنمی گناه نیز جرمی و هر نبوده جرم گناهی هر یعنی است، وجه من خصوص و عموم :گناه و کیفری جرم میان رابطه

 .نیست گناه اما باشندمی دیه پرداخته مستوجب قانوناً محض خطای مثل جنایاتی

 باشد وارده خسارت به پرداخت ملزم مرتکب کهطوریبه سازد، وارد ضرری دیگری به که رفتاری هر :مدنی( )جرم جرم شبه

 .گرددمی تلقی جرم شبه

 )جرم مدنی( تفاوت جرم و شبه جرم

 جرم شبه جرم از نظر هاتفاوت

 .باشد نگرفته قرار خاصی نص موضوع هرچند رفتار هرگونه است شده تصریح بدان قانون در رکن قانونی

 باشدمی همراه خسارت ایرادِ با همواره ایراد خسارت ضروری نیست رکن مادی

 است، الزم وجود خسارت است، الزم جزایی یا تقصیر سوءنیت وجود رکن معنوی

 خسارت جبران تأمینی اقدامات و مجازات ضمانت اجرا

 

 .است پذیرفته را هاآن گروه، در عضویت تبع به شخص که گروهی مقررات نقضِ انتظامی(: )جرم تخلف

 ،قضات انتظامی هایدادگاه مانند مذکور هایگروه تخلفات به رسیدگی مراجع که است تصمیماتی تخلف: ضمانت اجرای

 .کنندمی اتخاذ ... پزشکی، نظام انتظامی شورای

 یا جامعه اکثریت اعضای هنجارهای یکنندهنقض که فعل ترک یا فعل از اعم رفتاری هر (:شناختیجامعه )جرم انحراف

 .گویند انحراف را باشد آن درون مشخص هایگروه از یکی

 باشد. هم جرم، هم شبه جرم، هم تخلف و هم انحراف تواندمیمثل گرفتن رشوه  رفتاریک 

    .معنوی و مادی قانونی، رکن: باشد داشته وجود رکن سه باید لزوماً جرم هر تحقق برای محدود، موارد بسیار استثنایبه

 

جرم

رکن قانونی

رکن مادی

رفتار ارتکابی

(اوضاع و احوال و شرایط)شرایط قانونی 

نتیجه مجرمانه

رکن معنوی
جرایم عمدی

جرایم غیر عمدی
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 .کیفرگذاری+  انگاری جرم=  قانونی رکن

 .222و  282قذف مواد  مثل نیست ماده یک لزوماً جرم یک قانونی رکن

 است شده تعیین مجازات آن برای قانون در که فعل ترک یا فعل از اعم رفتاری هر .م.ا:ق 2اصل قانونی بودن جرم: ماده 

 .شودمی محسوب جرم

 در مقرر کیفیات و شرایط رعایت با و قانون موجب به ... باید ... مجازات به حکم :ا.م.ق 22: ماده مجازات بودن قانونی اصل

 .باشد آن

 د...باش قانون به مستند باید کیفری دادرسی ک:.د.آ.ق 2 ماده :کیفری دادرسی آیین بودن قانونی اصل

 این که تاس این بر اصل بنابراین ،باشدمی گذاریقانون مرحله در مقنن بخشالهام که شودمی گفته منابعی :تقنینی منابع

 .استثنایی طور به مگر گیردنمی قرار قضات استناد مورد مستقیماً منابع

 .کنندمی استفاده محاکمه و دادرسی در مرحله هاآن از قضات که شودمی گفته منابعی به :قضایی منابع

 :قانونتشریفات تصویب 

 .88/ اصل  قانون منشأ بودن الیحه یا طرح .1

 .92 و 98و  82/ اصل  اساسی قانون یا کشور رسمی مذهب احکام و اصول با مصوبه مغایرت عدم .2

 .123/ اصل  ااجر برای مسئوالن به آن ارجاع و جمهوررئیس توسط مصوبه امضاء .3

 .ق.م 3 و 1/ مواد  ابالغ از پس ساعت 82 ظرف رسمی روزنامه در مصوبه انتشار .8

 اجرا موقع برای خاصی ترتیب قانون خود در کهآن مگر انتشار تاریخ از روز 12 گذشت از بعد مصوبه شدن االجراالزم .2

 ..مق 2د/ م باش شده مقرر

 است و مجلس اختیارات از قانون وضعِق.ا  58طبق اصل 

 در کند، تفویض خود داخلی کمیسیونهای به 82 اصل رعایت با را قوانین از بعضی وضع اختیار تواندمی ضروری در موارد ...)

 سمجل با هاآن نهایی تصویب و شودمی اجرا آزمایشی صورتبه نمایدمی تعیین مجلس که مدتی در قوانین این صورت این

 .بود( خواهد

کرده و قوه مجریه و قوه  گذاریقانونمجمع تشخیص  است اما اسالمی شورای مجلس گذاریقانون در صالح مرجع یگانه

 .کردند گذاریقانون بهاقدام  عمالًقضاییه 

 مصوبات مجمع:

 .1338مصوب  برداریکاله و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون .1
 وبمص اس مجعولناسک کنندگانمصرف و کنندگانتوزیع واردکنندگان، و اسکناس جاعلین مجازات تشدید قانون .2

1334. 
 .1338 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون .3

حکومتی  تعزیرات قانونعنوان  با اصالحاتی و تعدیل جرح، با که بعداًعنوان تعزیرات حکومتی  تحت نامهآیین مصوبه قوه مجریه:

 .رسید نظام مصلحت تشخیص مجمع تصویب به 38اسفند  23

 .روحانیت ویژه هایدادگاه و ادسراهاد مصوبه قوه قضاییه:
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 یا کشور عالی دیوان مختلف شعب از هرگاه .باشدمی الرعایه الزم هادادگاه تمامی برای رویه وحدت آراء وحدت رویه: یرأ

 شود، صادر مختلفی آراء قوانین، از متفاوت استنباط با حسبی، امور و کیفری حقوقی، از اعم مشابه، موارد به نسبت هادادگاه

 شورک عالی دیوان عمومی هیئت نظر اندمکلف شوند، آگاه که طریق هر به کشور، کل دادستان یا کشور عالی دیوان رئیس

 و وی معاون یا عالی رئیس دیوان ریاست به کشور عالی دیوان عمومی هیئت .کنند درخواست رویه وحدت ایجاد منظوربه را

 ودشمی تشکیل شعب تمام معاون اعضای و و مستشاران رؤسا چهارمسه حداقل و او نماینده یا کشور کل دادستان حضور با

 کشور یعال دیوان شعب برای مشابه موارد در اکثریت رأی. کنند تصمیم آن اتخاذ به نسبت و بررسی را اختالف مورد موضوع تا

 هکدرصورتی .است اثربی شده قطعی رأی به نسبت اما است؛ االتباع الزم غیر آن و قضائی از اعم سایر مراجع، و هادادگاه و

 شناخته جرم انتسابی کشور، عمل عالی دیوان عمومی هیئت رویه وحدت رأی مطابق و باشد اجرا حال در یا نشده اجرا رأی،

 قمطاب و است تسری قابل مذکور آراء به عمومی نسبت هیئت رأی باشد، علیهمحکوم حال به مساعد جهاتی به رأی یا نشود

 .آدک 881/  شودمی عمل اسالمی مجازات قانون مقررات

 .رسدمی دولت تصویب به قانون صحیح اجرای برای که هایینامهآیین :اجرایی یهانامهآیین

 .رسدیم اجرایی مراجع تصویب به دولتی هایسازمان و اداری وظایف انجامِ حسن برای که هایینامهآیین :مستقل یهانامهآیین

 عمناب جزء هانامهآیین که است این بر اصل پس ندارد. کیفرگذاری و انگاری جرمحق مذکور  هاینامهآیین وضع در مجریه قوه

 .استثنایی صورتبه مگر گردندنمی محسوب کیفری حقوق الزامی

 .المللبین حقوق تابع چند یا دو میان کتبی توافق :یالمللنیب معاهدات

 .است قانون حکم در باشد شده منعقد دول سایر و ایران دولت بین اساسی قانون طبق بر که عهودی مقررات.م: ق 9ماده 
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 موارد نیازمند تفسیر:

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

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

 .نباشد یکدیگر با جمعقابل قانون در مدلول عرفاً که معناست بدین قوانین تعارض .3

 رنظراظها ایمسئله مورد در کلی و عام نحو به نه و خاص نحو به نه گذارقانون که است معنی بدین نیز قانون سکوت .8

 .باشد نکرده

 :رکنندهیتفسانواع تفسیر به اعتبار مقام 

 .دهدمیو فهم قانون انجام  زداییابهامبرای  گذارقانونتفسیری که  :قانونی .1

و روشن ساختن مفهوم قانون در مقام تمییز حق نه جرم انگاری و  زداییابهامقاضی در مقام تفسیری که : قضایی .2

 .کیفری گذاری

 .آن قلمرو تعیین و معنای تشخیص منظوربه حقوق علمای سوی از قانون وتحلیلتجزیه :یا دکترین شخصی .3

 تفسیر: یهاروش

 اکاذیب/ قانونی عبارات و هاواژه اللفظیتحت معنای بهمحدود شدن  بدون گذارقانون هدف و مقصود درکمنطقی:  .2

 .82.م.ا مصوب ق 394

 گردید توسلم متهم نفع به تفسیر به توانمی زمانی تنها و بوده عملی اصول جزء مذکور تفسیر :متهم نفع به تفسیر .2

 و کش قانون، تفسیر چگونگی در و شده مأیوس گذارقانون مقصود کشف ازفنون استنباط  از استفاده با قاضی که

 .گردد تفسیر متهم نفع به قانون، باید که است حالت این در. باشد مانده باقی همچنان تردیدش

 داردن وجود صریحی نص هیچ چون عقیم جرم نبودنِ مجازات قابل :مضیق تفسیر قالب در متهم نفع به تفسیر. 

 ق.م.ا )شامل آثار  34 ماده... جرم آثار تخفیف منظوربه متهم کوشش :موسع تفسیر قالب در متهم نفع به تفسیر

 .مادی و معنوی(

 رویکرد این در. قانونی عبارات و هاواژه محدود معنای به وفاداری و پایبندی محدود(:/  )منطوقی مضیق تفسیر .3

 زبان قانون است. تنها قاضی

 در دهش تصریح موارد از غیر در آن برای مجازات تعیین و رفتار یک انگاری جرم در قاضی اختیار قبول :موسع تفسیر .4

 .شودمیجرم انگاری و کیفر گذاری  در قضات افراطی اقتدارِ باعث ماهوی کیفریِ حقوق در تفسیر این پذیرش. قانون

 تفاسیر ترتیب

 متهم ضرر به خواه و متهم نفع به خواه ،منطقی تفسیر. 

 موسع تفسیر با خواه مضیق، تفسیر با خواه ،متهم نفع به تفسیر. 

 زمان در قانون حاکمیت قلمرو

 نبوده رمج قانون این تصویب از پیش که افعالی و دهد تسری سابق مصادیق به را الحق قانون حکم تواندنمی قاضیتعریف: 

 .کند مجازات آن استناد به را است

 رمج وقوع از قبل که باشد قانونی موجب به باید تربیتی و تأمینی اقدام و مجازات دولتی نظامات و مقررات در.م.ا: ق 12ماده 

 یتأمین اقدامات یا مجازات به مؤخر موجب قانون به تواننمی را فعل ترک یا فعل از اعم رفتاری هیچ مرتکب و است شده مقرر

 ربیتیت و تأمینی اقدام یا مجازات اجرای عدم یا تخفیف بر مبنی قانونیجرم،  وقوع از پس چنانچه لکن کرد محکوم تربیتی و

 ...است مؤثر قطعی، حکم صدور تا قانون آن وضع بر سابق جرائم به نسبت شود وضع مرتکب حال به مساعدتر جهاتی از یا
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 استثنائات:

 .شوندمیحدود، قصاص و دیات عطف به ماسبق  قوانین شرعی: .1

 )تعزیرات(غیر از قوانین شرعی  .2

 :قوانین ارفاقی .1

 دهندمی کاهش را جرمی مجازات که باشندمی قوانینی :اخف. 

 رفتار از را بودن جرم وصف سابق، قانونِ در مندرج مجازات لغو با که جدیدی قانون :زداجرم 

 .بزداید سابق مجرمانه

 :شودمی وی وضعیت بهبود باعث و بوده متهم نفع به نحوی به که قوانینی مساعد. 

 .باشندمی آن از زداییابهام و قانون تفسیر مقام در که قوانینی :تفسیریقوانین  .2

 نکات:

 مالک اخف:

 .ق.م.ا 19مطابق درجه بر اساس ماده  .1

 .شودمی محسوب شدیدتر نقدی جزای از شالق و شالق از حبس باشند جنسهمو غیر  در یک درجه هامجازاتاگر  .2

 .باشند جنسهم و درجه یک در هامجازات اگر .3

 سال حبس 3سال حبس شدیدتر از  2: ثابت: قاعده ریاضی هامجازات. 

 مگر حداکثرها برابر باشد که در این  : مجازاتی که حداکثرش بیشتر است شدیدتر استمتغیر هامجازات

ر یشتب هرکدام کنیممییعنی اول نگاه به حداکثرها  ؛صورت مجازاتی شدیدتر است که حداقلش بیشتر باشد

 حداقلش بیشتر باشد همان شدیدتر است. هرکدامو اگر مساوی بودند  شودمیبود انتخاب 

 حبس مجازات همواره نقدی، جزای مجازات هم و بوده حبس مجازات دارای هم جرم، اگر یک وحدت رویه: یرأمضمون 

 رأی) .باشد قرارگرفته حبس به نسبت باالتری درجات در نقدی جزای اگر حتی بود، خواهد نقدی جزای از مجازات شدیدتر

 درجه از اشنقدی جزای مجازات و بوده 2 درجه از حبسش مجازات جرمی اگر رسدمی نظر به بنابراین (19/4/1398 – 888وحدت 

 به اما (باشدمی نقدی جزای مثال این در که) باشد، باالتر درجه از که است شدیدتر مجازاتی داشت بیان باید اولیه اصل طبق هرچند ،2

 رغمبه – نقدی جزای از شدیدتر – بوده 2 درجه اینکه رغمبه– حبس مجازات که شد این به قائل باید ،الذکرفوق رویه وحدت رأی جهت

 .باشدمی حبس همواره موارد، این در هادادگاه صالحیت و مجازات درجه تشخیص مالک پس. باشدمی - است 2 درجه اینکه

 (در آن حالت نداشته است ریتأثبه  یااشارهقانون ارفاقی )موارد رنگی یعنی قانون  ریتأث

 مجازات کامل اجرای از بعد اجرا در حال و حکم صدور از بعد اجرا از قبل و حکم صدور از بعد تأثیر

 رفع اثر کیفری توقف اجرا عدم اجرا زداجرم قوانین

 قاضیتوسط  رأیاصالح تقاضای  مخففه قوانین

 صادرکننده دادگاه از احکام اجرای

 قطعی حکم

 اجرای قاضی توسط رأی اصالح تقاضای

 قطعی حکم صادرکننده دادگاه از احکام

 

 

    قوانین مساعد

 موارد یا و معین مدت برای که قوانینی مورد در فوق مقررات ارفاقی: کیفری ماهوی قوانین شدن ماسبق به استثناء بر عطف

 .شودنمی اعمال الحق، قانون تصریحبه مگر است، شدهوضع خاص

داشته  سال حبس 2 احتکار( فرضاًجرم الف ) مثالًبوده  مجازات مقررات قبلی شدیدتربوده و  غیرعادیکشور در حالت  مثالً

 .شودنمید رو انجام دادن الفجرم  غیرعادیسال. این قانون ارفاقی شامل کسانی که در حالت  2بعد شده 
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 مکان در کیفری قوانین قلمرو

 .سرزمینی صالحیت .1

 .شخصی صالحیت .2

 .واقعی صالحیت .3

 .جهانی صالحیت .8

 سرزمینی: صالحیت

 اسالمی جمهوری هوایی و دریایی زمینی، حاکمیت قلمرو در که اشخاصی کلیه درباره ایران جزائی قوانین ق.م.ا: 3ماده 

 د.باش شده مقرر دیگری ترتیب قانون موجب به هکآن مگر شودمی اعمال شوند جرم بکمرت ایران

 اکنینس کلیه به نسبت جزایی قوانین جرائم بودن سرزمینی اصل با مطابق .است سرزمینی صالحیت اصل گربیان ماده این

 سرزمینی محل صالحیت . مبنایندارد نفوذی کشور سرحد از خارج در ولی اجراستقابل خارجی یا داخلی باعات از اعم کشور

 .شودمی ایرانی غیر و ایرانی اشخاص کلیه نیز شامل جرم مرتکب حاکمیت است. یعنی قلمروجرم  وقوع

 :صالحیت سرزمینی استثنائات

 یب،تعق تحترا  هاآن تواننمیو  هستند مصونیت برخوردار این از ... و سیاسی مأموران ،هادیپلمات: سیاسی مصونیت .1

 دخواه رسیدگی فرستنده کشور در افراد این جرائم به وین، کنوانسیون 31 م 1 بند طبق. داد قرار مجازات و رسیدگی

 .شد

 رفتهپذی مطلق طوربه ایران در نمایندگان مورد در ناپذیری تعرض اصل: نمایندگی وظایف ایفای از ناشی مصونیت .2

 .باشندمی تعقیبقابل نمایندگی وظایف ایفای از غیر جرائمی یعنی عادی جرائم ارتکاب صورت در هاآن و نشده

 .سرزمینی صالحیت از دیگری نوع ا:.م.ق 4 ماده

 .است ایران اسالمی جمهوری در شدهواقع جرم حکم در شود واقع ایران حاکمیت قلمرو در آن نتیجه یا جرم از قسمتی هرگاه

 نظر از را معنوی عنصر و باشدمی مالک مادی عنصر جرم، از قسمتی وقوع محل یا جرم وقوع محل تعیین رایب 

 .کرد جدا مادی عنصر از تواننمی جغرافیایی

 بود نخواهد ساده و مطلق جرائم مشمول مطلقاً و دارد کاربرد مرکب و مقید جرائم مورد در صرفاً 8 ماده. 

 شخصی: صالحیت

 .ایران از خارج: جرم وقوع محل

 .مرتکب تابعیت: صالحیت مبنای

 :بود خواهد تفکیکقابل دیده بزه و بزهکار تابعیت اساس بر شخصی صالحیت

 مثبت( یا فعال یشخص )صالحیت دولت اتباع از یکی توسط جرم ارتکاب: محور بزهکار. 

 منفی( یا غیرفعال شخصی )صالحیت کشور از خارج در دولت اتباع از یکی علیه جرم ارتکاب: محور دیده بزه. 

 (محور بزهکار) مثبت یا فعال شخصی صالحیت

 رانیا در کهدرصورتی شود، یجرم بکمرت شورک از خارج در رانیا اتباع از یکهر فوق مواد در ورکمذ موارد بر عالوه -8 ماده

 :هکنیا بر مشروط شودیم مجازات و مهکمحا رانیا یاسالم یجمهور نیقوان طبق ،گردد اعاده رانیا به ای و افتی

 .باشد جرم رانیا یاسالم یجمهور قانون موجب به یابکارت رفتار -الف
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 صورت در ای نشده تبرئه و مهکمحا جرم وقوع محل در متهم باشد، ریتعز موجب جرائم از یابکارت جرم کهدرصورتی -ب

 .باشد نشده اجرا او درباره بعضاً ای الًک مجازات ت،یومکمح

 .نباشد آن سقوط ای مجازات یاجرا یموقوف ای بیتعق یموقوف ای منع یبرا یموجب رانیا نیقوان طبق -پ

 خواهدن ایران در وی محاکمه از مانع جرم ارتکاب از پس ایران تابعیت ترک(. یرانی)ا مرتکب تابعیت: صالحیت مبنای 

 د.بو

 ایران از خارج: جرم وقوع محل. 

 ندارد وجود غیابی رسیدگی امکان. 

  شودنمی حقوقی اشخاص شامل مادهاین  ،اتباعبه دلیل استفاده از کلمه. 

 باشد جرم ایران قانون موجب به باید ارتکابی رفتار. 

 ایران از خارج در -تعزیرات منصوص استثنایبه -تعزیری جرائم در مرتکب : اگر)مضاعف( مجدد محاکمه منع قاعده 

 .بود نخواهد مجازات و محاکمه قابل ایران در دیگر گردیده، تبرئه یا مجازات شده یا محاکمه جرم( وقوع محل )فقط

  و محل دستگیری دادگاه در مورد حسب باشند، ایران اتباع از چنانچه ا.م.ق 8 ماده مشمول مرتکبین اتهاماتبه 

 .ک.د.آ.ق 313 ماده با مطابق. شودمی رسیدگی تهران دادگاه در مورد، حسب باشند بیگانه اتباع از چنانچه

 (:محور دیده بزه) منفی یا غیرفعال شخصی صالحیت

 ورمذک جرائم جز به یجرم بکمرت رانیا شورک هیعل ای یرانیا یشخص هیعل رانیا از خارج در یرانیرایغ شخص هرگاه -4 ماده

 یدگیرس او جرم به رانیا یاسالم یجمهور یجزائ نیقوان طبق گردد، اعاده رانیا به ای و افتی رانیا در و شود قبل مواد در

 :هکنیا بر مشروط شود،یم

 بعضاً ای الًک مجازات ت،یومکمح صورت در ای نشده تبرئه و مهکمحا جرم، وقوع محل در ریتعز موجب جرائم در متهم -الف

 .باشد نشده اجرا او درباره

 .باشد جرم وقوع، محل قانون و رانیا یاسالم یجمهور قانون موجب به ریتعز موجب جرائم در یارتکاب رفتار -ب

 باشد رانیای مرتکب کهدرصورتی. باشد ایرانی دیده بزه و ایرانی غیر باید دیده. مرتکب بزه تابعیت: صالحیت مبنای 

 .بود خواهد 8 ماده مشمول

 ایران حاکمیت قلمرو از خارج: جرم وقوع حل. 

 (قانون این 3 و 2 مواد در مندرج جرائم جز به ایران، کشور علیه جرائم مورد در) جرمی هر: جرم نوع. 

 گیردمی بر در را حقوقی اشخاص هم و حقیقی اشخاص هم ا،.م.ق 4 ماده صدر در مقرر شخص عبارت هر: نکته. 

 ودوج غیابی رسیدگی امکانپس . گردد اعاده ایران به یا یافت ایران در که شد خواهد محاکمه ایران در زمانی مرتکب 

 .ندارد

 است شده بینیپیششرعی  منصوص تعزیرات از غیر به تعزیرات در مجدد محاکمه منع قاعده نیز مورد این در. 

 باشدمی مالک ایران قانون فقط که ا.م.ق 9 ماده برخالف باشد جرم کشور دو هر قانون موجب به باید ارتکابی رفتار. 

 .(متقابل مجرمیت اصل)

 دقت .شودمی جرم مرتکب ایرانی یک روی بر ایران از خارج در ایرانی غیر یک (محور دیده بزه) صالحیت نوع این در 

 .بود خواهد محاکمه قابل ایران در (محور بزهکار) فعال شخص صالحیت اساس بر باشد، ایرانی جرم مرتکب اگر شود

 ک.د.آ.ق 313 ماده با مطابق 2. شد خواهند محاکمه تهران دادگاه در مورد حسب ا.م.ق 4 ماده مشمول مرتکبین. 
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 :واقعی صالحیت اصل

 نیقوان در مقرر جرائم ای ریز جرائم از یکی بکمرت رانیا تیمکحا قلمرو از خارج در هک یرانیرایغ ای یرانیا شخص هر -2 ماده

 رانیا از خارج در جرائم نیا به یدگیرس هرگاه و شودیم مجازات و مهکمحا رانیا یاسالم یجمهور نیقوان طبق گردد، خاص

 را اجراشده تیومکمح زانیم ،یریتعز یهامجازات نییتع در رانیا دادگاه شود، یمنته آن یاجرا و تیومکمح مکح صدور به

 :ندکیم محاسبه

 .رانیا یاسالم یجمهور استقالل ای یارض تیتمام ،یخارج ای یداخل تیامن نظام، هیعل اقدام -الف

 .آن از استفاده ای یرهبر مقام دستخط ای فرمان م،کح امضاء، مهر، جعل -ب

 یشورا مجلس ندگانینما و سیرئ ه،یقضائ قوه سیرئ جمهور،سیرئ یرسم دستخط ای فرمان م،کح امضاء، مهر، جعل -پ

 جمعم اعضای و سیرئ نگهبان، یشورا یاعضا شور،ک لک دادستان شور،ک یعالوانید سیرئ خبرگان، مجلس سیرئ ،یاسالم

 .هاآن از استفاده ای جمهوررئیس معاونان ای وزرا نظام، مصلحت صیتشخ

 .هاآن از استفاده ای و یقانون مراجع ریسا ای مراجع نیا از صادره یهاهیاجرائ ای یقضائ مراجع آراء جعل -ت

 دهشتضمین ای صادرشده تکمشار اوراق و خزانه اسناد جعل نیهمچن و رانیا کیبان تعهدآور اسناد ای جیرا ناسکاس جعل -ث

 .داخل جیرا اتکوکمس مورد در قلب هکس جیترو ای هیته ای دولت طرف از

 حاکمیت عالی منافع: صالحیت مبنای. 

 است حصری ا.م.ق 2 ماده در مقرر جرائم .خاص قوانین در مقرر جرائم یا ا.م.ق 2 ماده در مندرج جرائم: جرم وعن. 

 ایرانی غیر یا ایرانی: جرم رتکبم. 

 ایران حاکمیت قلمرو از خارج: جرم وقوع محل. 

 پ  بند در مندرج اشخاص مورد در اما شودمی شامل را غیررسمی مصادیق هم و رسمی مصادیق هم رهبری مورد در

 .شد خواهد شامل را رسمی مصادیق فقط

 گیردنمی بر در را آن اعضاء و شودمی خبرگان مجلس رئیس شامل فقط ماده. 

 دارند عهده بر قضات را آن گریتصدی که است مراجعی قضایی مراجع. 

 ندباشمی کشور پولی چرخه در داخل که هاییآن و بوده کشور یک قانونی پولرایج  مسکوکات و اسکناس از منظور 

 مانند) گردیدندخارج  کشور پولی چرخه از که مسکوکاتی ترویج و تهیه و هااسکناس جعل بنابراین ؛گرددمی شامل را

 .بود نخواهند ماده مشمول ریالی( 22 سکه و اسکناس

 است مجازات قابل ایران در شخصی صالحیت اساس بر نماید جعل از کشور خارج در را خارجی ایرانی اسکناس اگر 

 ابلق ایران در واقعی صالحیت اساس بر ایرانی باشد، ایران رایج اسکناس مجعول، اسکناس اگر اما ؛واقعی صالحیت نه

 .شخصی صالحیت نه خواهد بود مجازات

 رسیدگی هرکجا و نیست جرم وقوع در محل رسیدگی به محدود 4 و 8 ماده برخالفخارج از ایران  رسیدگی اینجا در 

 .شد خواهد احتساب مجدد مجازات در باشد شده

 نیست مشخص خاص قوانین در مندرج جرائم از گذارقانون منظور. 

 است شده بینیپیش ا.م.ق 6 ماده در واقعی صالحیت از دیگری نوع

 تیمکحا قلمرو از خارج در خود فهیوظ و شغل با رابطه در هک یرانیرایغ ای یرانیا از اعم دولت مستخدمان جرائم به -3 ماده

 رخوردارندب یاسیس تیمصون از که ناریا دولت وابستگان گرید و ینسولک و یاسیس مأموران جرائم به و اندشده بکمرت رانیا

 .شودیم یدگیرس رانیا یاسالم یجمهور نیقوان طبق

 (ایرانی غیر و ایرانی از اعم) دولت مستخدمان: جرم مرتکب. 

 است. موقت یا دائم -غیررسمی یا رسمی از اعم استخدامی رابطه 
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 ایران حاکمیت قلمرو از خارج: جرم وقوع حلم. 

 باشد وظیفه یا شغل مناسبت به که جرمی هر: جرم وعن. 

 سیاسی، مأموران مورد در ماده ذیل و واقعی صالحیت از دیگری نوع دولت، مستخدمان مورد در ماده اول قسمت 

 .است شخصی صالحیت در داخل... و کنسولی

 است نشده بینیپیش ماده این در مجدد مجازات و محاکمه منع قاعده. 

 رمج رسدمی نظر به اما بیگانه کشور یا باشد جرم ایران قانون موجب به باید عمل که شودنمی مشخص جرائمواژه  از 

 .باشد شرط ایران در عمل بودن

 (:یالمللنیب) جهانی صالحیت

 شورک همان در شود افتی یشورک هر در یالمللنیب مقررات و هاعهدنامه ای خاص قانون موجب به هک یجرائم بکمرت -9 ماده

 .گرددیم مجازات و مهکمحا رانیا یاسالم یجمهور یجزائ نیقوان طبق شود افتی رانیا در اگر شود،یم مهکمحا

 ایرانی غیر: جرم مرتکب. 

 اهمیت آنچه و نیست مالک مورد این در (باشد شدهواقع ایران از خارج باید که) جرم وقوع محل: جرم وقوع محل 

 .(است مالک دستگیری محل). باشدمی ایران در مرتکب شدن یافت دارد

 دادگاه در جرم، وقوع محل از نظرصرف شد دستگیر متهم جا هر در بنابراین نیستند معینی دولت علیه جرائم از برخی 

 و هواپیماربایی دریایی، دزدی مخدر، مواد قاچاق به توانمی جرائم این ترینمهم از. شودمی محاکمه دستگیری محل

 .کرد اشاره...

 کیفری مسئولیت عینی موانع عوامل موجهه جرم =

 تحقق صورت در شودمی تلقی جرم عادی حالت در که رفتارییعنی  کندمی سلب رفتار یک از را مجرمانه وصف که عواملی

 .گرددنمی محسوب جرم اصالً جرم یموجهه عوامل از عامل یک

 مقام قانونی امر اهم، قانون اجرای قانون، اجازه قانون، حکم مشروع، دفاع اضطرار، :از اندعبارت جرم موجهه عوامل

 .ورزشی عملیات و طبی و عملیات جراحی تربیت، و تأدیب ،دارصالحیت

نی یع کندمی سلب مرتکب از را مجازات تحمل قابلیت وجود، صورت در که شخصی عواملِ :کیفری مسئولیت رافع عوامل

 .ندارد وجود مرتکب مجازات امکان کیفری، مسئولیت وجود عدم جهت به اما ،شودمی واقع جرم

 .آزاد اختیار+  ادراک=  کیفری مسئولیت

 .اجبار و اکراه بیهوشی، و خواب جهل، مستی، صغر، جنون، از: اندعبارتکیفری  مسئولیت رافع عوامل

 ،تحقق صورت در که است شده بینیپیش قانون در گذارقانون توسط که دالیلی و عذرها :مجازات از قانونی معافیت عوامل

 .کند معاف مجازات از کیفری، مسئولیت بودن دارا رغمبه را مجرم باشدمی موظف قاضی

 کیفری حقوق گانهسه نهادهایمقایسه 

 مجازات کیفری مسئولیت جرم عناوین

 x x x جرم موجهه عوامل

  x x کیفری مسئولیت رافع عوامل

   x مجازات از قانونی معافیت عوامل
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 میان از ،الوقوعقریب یا فعلی شدیدِ خطر از دیگری یا خود مال و جان نجات برای انسان که وضعیتی اضطرار: حقوقی تعریف

 ای جان حفظ برای ناچار به دیگری یا خود مال یا جان حفظ و قانون نقضو  خطر بارزیان آثار پذیرش و قانون از اطاعت امرِ دو

 .گرددمی تلقی جرم عادی حالت در که دهد انجام را رفتاری دیگری یا خود مال

 مشابه عناوین اضطرار با مقایسه

 رضایت قلبی اختیار اراده عناوین

 x x x (رافع) اجبار

   x )رافع( اکراه

   x )موجهه( اضطرار

 اضطرارو  اکراه ،مشروع دفاع یگانهسه نهادهای مقایسه

 دفاع مشروع

 نه شودمیمهاجم مرتکب  به نسبت را ارتکابی جرم شخص رسدمی نظر به مشروع دفاع در

 تنهاهن شده، ثابت مشروعِ دفاع در گرددمی بیان که است جهت همین به دقیقاً و ؛ثالث شخصی

 .ستا مهدورالدم مدافع به نسبت مهاجم که دلیل بدین است، منتفی نیز دیه بلکه قصاص،

 اکراه

 برخالف بنابراین ؛نمایدمی درخواست وی از مکرِه که دهدمی انجام را رفتاری مکرَه اکراه، در

 آن قتحق راستای در بلکه نیست، ابتدایی تصمیم یک ،اتخاذشده تصمیم اکراه در اضطرار،

 .است خواسته مکرِه که است چیزی

 اضطرار

 ارتکاب احتمالی هایزیان و سود بررسی و خود عقالنی محاسبه مبنای بر شخص اضطرار، در

 جرم یک ارتکاب عدم یا ،رأساً آنکه بدون ،نمایدمی آن انجام به اقدام و گرفته را تصمیمی

 .شود تحمیل وی بر دیگری سوی از شدهگرفته تصمیم

 

 بیماری یا زلزله طوفان، سیل، ،سوزیآتش قبیل از الوقوعقریب یا فعلی شدید خطر بروز هنگام هرکس.م.ا: ق 282ماده 

 نیست مجازات قابل ،شودمیمحسوب  جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب دیگری یا خود مال یا نفس حفظ منظوربه

 .باشد داشته آن ضرورت دفع برای و متناسب خطر موجود با ارتکابی رفتار و نکند ایجاد عمداً را خطر اینکه بر مشروط

 وظایف یفایا از ماده به این تمسک با توانندنمی باشندمی خطر با مقابله به مکلف قانون یا وظیفه حسب که کسانی -تبصره

 .نمایند امتناع خود قانونی
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 نکات:

 .است نیاورده عِرض مثل مواردی از نامی گذارقانوندر این ماده  .1

 .باشدمیعرف  الوقوعقریبفعلی یا  تشخیص مرجع .2

 .است دانسته اضطرار به وی توسل از مانع را خطر عمدی ارتکاب صرف .3

 .باشدمی قاضی یعهده بر و موضوعی موجود امری ارتکابی و خطر میان جرم تناسب احراز .8

 .باشد خطر از پرهیز برای موجود راه تنها اضطراری فعل انجام .2

 وظایف ایایف ماده از این به تمسک با توانندنمی باشندمی خطر با مقابله به مکلف قانون یا وظیفه حسب که کسانی .3

 .نمایند امتناع خود قانونی
 .کنند استنادر اضطرا به توانندنمی حالتی هیچ در باشندمی خطر با مقابله به موظف قانوناً که مأمورینی کرد ادعا تواننمی .8

 :آثار اضطرار

 124و صدر  123 مادهدفاع مشروع و حکم قانون و... در این تعبیر در مورد  )چون جرم نیست(قابل مجازات نیست  .1

 است. موردقبول هاآننیز بکار رفته در حالیکه جرم نبودن ق.م.ا 

 ./ ماده یک مسئولیت مدنی گرددنمی مالی منتفی ضمان و دیه .2

 :مشروع دفاع

 یا دیگری خود تن آزادی و مال ناموس، عرض، نفس، که ناحقی و الوقوعقریب تجاوز دفع بر توانایی از اندعبارت مشروع دفاع

 راینبناب ؛هاستدولت از وظایف مجرمانه رفتارهای با مقابله چراکه ،باشدمی استثناء یک مشروع است دفاع انداخته خطر به را

 .گردد بسنده قدرمتیقن به باید استثنائات در کلی یقاعده طبق

 یا تجاوز هرگونه برابر در دیگری یا خود تن آزادی یا مال ناموس، عرض، نفس، از دفاع مقام در فردی هرگاه ق.م.ا: 123ماده 

 عاجتما درصورت ،شودمی محسوب جرم قانون طبق که شود رفتاری مرتکب دفاع مراحل رعایت با الوقوعقریب یا فعلی خطر

 :شودنمی مجازات زیر شرایط

 .باشد داشته ضرورت خطر یا تجاوز دفع برای ارتکابی رفتار -الف

 .باشد عقالیی خوف یا معقول قرائن به مستند دفاع -ب

 .باشد نگرفته صورت دیگری دفاع و فرد خود تجاوز یا آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر -پ

 .نشود واقع مؤثر خطر و تجاوز دفع در آنان مداخله یا نباشد ممکن عمالً وقت فوت بدون دولتی قوای به توسل -ت

 یا بوده کننده دفاع نزدیکان از او که است جایز صورتی در دیگری تن آزادی و مال عرض، ناموس، نفس، از دفاع - 1 تبصره

 امکان هک باشد وضعیتی در یا نماید کمک تقاضای یا بوده دفاع از ناتوان یا باشد کننده دفاع عهده بر وی از دفاع مسؤولیت

 .باشد نداشته استمداد

 مهاجم بر عهده دفاع شرایط رعایت عدم اثبات نباشد محرز آن شرایط رعایت ولی باشد محرز دفاع اصل هرگاه - 2 تبصره

 .است

 پرداخت المالبیت از دیه که دیوانه تهاجم مقابل در دفاع در مورد جز است ساقط نیز دیه مشروع دفاع موارد در - 3 تبصره

 .شودمی
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 .است جسم و جان از اعم نفس .1

 .کندمی دارجریحه شخص را اخالقی شرافت و خانوادگی عفت اجتماعی، حیثیت که رفتاری هر یعنی عرض .2

 ل. ماباشد دارا را تملک قابلیت و مبادله ارزش عرفاً و شرعاً که است شیئی هر یعنی غیرمنقولچه منقول و چه مال  .3

 دولتی قوای به توسل امکان جرم، این تحقق از جلوگیری برای و گرفته قرار تعرض موردتخریب  طریق از غیرمنقول

 .باشد نداشته وجود

 .بستاند وی از را وآمدرفت و تردد آزادی و شده انسان تحرک از مانع که رفتاری هر یعنی: تن آزادی به تجاوز .8

 .گرددنمی محسوبدفاع مشروع  داراست را تجاوز شمایل که قانونی رفتارهای مقابل در مقاومت .2

 مستند دفاع مشروع باشد. تواندنمی، یافتهپایان که خطری یا تجاوز یا و آینده در خطر یا تجاوز وقوعِ احتمال .3

 دفاع مشروع از دیگری:

 .باشد دفاع کننده نزدیکان از وی .1

 .باشد کننده دفاع بر عهده وی از دفاع مسؤولیت یا .2

 .باشد دفاع از ناتوان یا .3

 .نماید کمک تقاضای یا .8

 .باشد نداشته استمداد امکان که باشد وضعیتی در یا .2

 

 :دفاع مشروع آثار

 .(نیست جرم چون) شودنمیمجازات  .1

 متعارف متناسب با دفاع برحسبمشروط بر اینکه خسارات وارده  شخص متعدی نیست مسئول خسارت بدنی و مالیِ .2

 باشد.

 .کندمیو مدافع به متجاوز مراجعه  کندمیاگر خسارت به ثالث وارد شود رجوع به مدافع  .3

 یابد، انجام قانون یا اجازه حکم به اگر شودمی تلقی جرم عادی شرایط در هاآن دادن انجام که اعمالی :و اجازه قانون حکم

 .بود نخواهد مجازات قابل

 نشده استدر قانون ذکر 

 برخی معتقدند چهارمین یا باید واو باشد. نکته:

 ردهنک اقدام خود ولی باشد توانا اگر شخصی دلیل:

 مجوز رسدمی نظر به کمک کند، تقاضای صرفاً و

 دیدگاه، این پذیرش صورت بود و در نخواهد دفاع

 صشخ که داشت نظر در را فرضی تواننمی تقریباً

 باشد نداشته را از دیگری دفاع مجوز ثالثی
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 مجازات قابل ریز موارد در شود،یم محسوب جرم قانون طبق هک یرفتار ابکارت قبل، مواد در ورکمذ موارد بر عالوه :285 ماده

 :ستین

اما به موجب  82ق.م.ا مصوب  384افشای سر ممنوع است  مثالً) .باشد قانون اجازه ای مکح به رفتار ابکارت کهدرصورتی -الف

 وزارت به را مراتب واگیردار هایبیماری مشاهده صورت در شده مکلف پزشک 1322 آمیزشی هایبیماریقانون  3ماده 

 .(را بازداشت کنند... متهم توانندمی ... دادگستری ضابطان: ...ک.آد.ق 88 ماده انتهایی قسمت)(کند گزارش درمان و بهداشت
 .باشد الزم اهم قانون یاجرا یبرا رفتار ابکارت کهدرصورتی -ب

 .نباشد شرع خالف ورکمذ امر و باشد صالحذی مقام یقانون امر به رفتار ابکارت کهدرصورتی -پ

 هکنیا بر مشروط شود،یم انجام هاآن حفاظت ای بیتأد منظوربه هک نیمجان و صغار سرپرستان و یقانون یایاول و نیوالد اقدامات -ت

 .باشد محافظت و بیتأد یشرع حدود و متعارف حد در ورکمذ اقدامات

 هم مقررات نیا و نباشد ورزش آن به مربوط مقررات نقض حوادث، سبب هکنیا بر مشروط آن، از یناش حوادث و یورزش اتیعمل -ث

 .نباشد یشرع نیمواز ریمغا

 یعلم و یفن نیمواز تیرعا و یو یقانون ندگانینما ای سرپرستان ای اءیاول ای شخص تیرضا با هک مشروع یطب ای یجراح عمل نوع هر -ج

 .ستین یضرور تیرضا أخذ یفور موارد در. شودیم انجام یدولت نظامات و

 :اهم قانون اجرای

 اًصرف شخصیپس اگر  .کرد اجرا را آن باید جهت همین به و است ترمهم دیگری از هاآن از یکیوجود دارد که  قانون دویعنی 

ه ب تواندنمیبرای تبرئه شدن  کند، جرمی ارتکاب به اقدام دیگری یا خود مال یا جان نجات برای و بوده مواجه قانونیک  با

 ازاتاز مج تواندمی اضطرار به استناد با قانونی، شرایط وجود صورت . در صورت وجود یک قانون دراستناد کند اهم قانون رایاج

 برهد.

 اهم: از منظور

 .دهدمی تشکیل را ضرب و جرح قتل، مثل جرائمی آن، به تجاوز و تعدی که: نفس یا جان حفظ .1

 .شودمی شامل را فذق و زنا مثل جرائمی آن، به تجاوز و تعدی که: حیثیت و شرف نسل، حفظ .2

 .گیردمی بر در را سرقت مثل جرائم آن، به تجاوز و تعدی که: مال حفظ .3

 .گرددمی آن نظایر و خمر شرب مثل جرائمی شامل که: عقل حفظ .8

 .شودمی رباییآدم و غیرقانونی حبس مثل جرائمی دربرگیرنده که: اشخاص آزادی به احترام و حفظ .2

 سالمت بودن یا اهم و آزادی به نسبت مال بودن اهم مثل مواردی در اما باشدمی بدیهی امری هاارزش سایر بر جان بودن اهم

 در تواندمی و تخییر بوده دارای شخص ظاهراً حاالت، این در. دارد وجود تردید عرض با مرتبط مسائل به نسبت جسمانی

 .کند استناد علت موجهه این به بازهم است، ابهام از ایهاله در موارد سایر به نسبت هاارزش از برخی بودن اهم که مواردی

 

 :صالحذی مقام قانونی امر

 یممض جلب، ورقه در باید متهم : دستور جلبمثالًباشد  و ماهوی قانونیشکلی  لحاظ از) نباشد شرع خالف آمر، امر .1

 .کندنمی کفایت مشورت و توصیه پیشنهاد، صرفِ (باشد قضایی مقام مهر و امضا به ممهور و

 .(صالحذی) باشد دارا را امر آن صدور حق قانوناً نیز آمر .2

 و کشوری استخدام قانون کادر در بایستمی مأمور سخن، دیگر به .آمر باشد امرِ اجرای به موظف قانون، برحسب مأمور .3

 .آید حساببه آمر زیردست اداری مراتبسلسله در
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 هم و آمر هم) دو هر متوجه مسئولیت شود واقع جرمی رسمی مقامات از یکی غیرقانونی امر به اگر ا.م.ق 151 ماده حکم به

 ازاتمج باشد، کرده اجرا قانونی است، اینکه تصور به و قبولقابل اشتباه علت به را آمر امر که مأموری لکن. گرددمی( مأمور

 است. مربوطه مقررات تابع ضمان و دیه در و شودنمی

 نکات:

 .است هحکمی ههشب همانمنظور از اشتباه  .1

 و مستخدمین از کی هرق.م.ا  242/ ماده باشدمی وی اکراه علت به ،مأمور مسئولیت عدم علت موارد برخی در .2

 سیک منزل به قانونی ترتیب بدون باشد شده ارجاع او به دولتی خدمت که کسی یا غیرقضائی یا قضائی مأمورین

 نماید ثابت هکاین مگر شد خواهد ومکمح سال کی تا ماه کی از حبس به شود داخل منزلصاحب و رضای اجازه بدون

 این در که است کرده اقدام ،بوده او امر اطاعت به هرَکم است داشته را مکحصالحیت  که خود روسای از یکی امر به

 .شد خواهد اجرا آمر حق در مزبور مجازات صورت

 و امر، مسئولیت مدنی ساقط است. مأموردر صورت وجود شرایط مرتبط با آمر و  .3

 عمل همان و دهد انجام مقررات مطابق را عملی قانونی، وظایف اجرای در مأموری هرگاه: 92مصوب  ق.م.ا 883ماده 

 .است المالبیت بر عهده دیه شود، کسی بدنی صدمه یا فوت موجب

 

 :حفاظت و بیتأد

 1.شودمی انجام تأدیب یا حفاظت انگیزه با باید اقدامات 

 گیرد انجام متعارف و شرعی حدود حد در باید اقدامات. 

 هستند مادر و پدر والدین، از منظور. 

 است هاآن جانب از منصوب وصی و پدری جد پدر، قانونی، اولیاء از نظورم. 

 حمایت نقانو موجب به و دادگاه تصویب با را کودکی یکدیگر توافق با که هستند مادرانی و پدر سرپرستان، از منظور 

 .اندپذیرفته سرپرستی به 1323 مصوب سرپرستبی کودکان از

 :شوندگان بیتأد

 در بلوغ، سن 92 ا مصوب.م.ق 188 ماده طبق. باشد نرسیده شرعی بلوغ حد به که شودمی گفته شخصی به صغیر :صغیر

 .است قمری تمام سال پانزده و نه ترتیب به پسران، و دختران

 ماده با مطابق دیگر تعبیر به .ندارد امور از درستی درک روانی، اختالالت جهت به که شودمی گفته شخصی به مجنون: مجنون

 باشد تمییز قوه یا اراده فاقد کهنحویبه بوده روانی اختالل دچار جرم ارتکاب زمان در مرتکب هرگاه 92 مصوب ا.م.ق 189

 .ندارد کیفری مسؤولیت و شودمی محسوب مجنون

 دهدمی رضایت که فردی. نمود تراضی آن برخالف تواننمی و هستند آمره قوانین ازجمله جزایی قوانین رضایت بزه دیده:

 عدم ثباع رضایت استثنائاتی موارد برخی در. شد خواهد تلقی عامد قاتل مرتکب، اقدامِ صورت در رساند قتل به را دیگری وی

 نوع به بسته آن تأثیر و دارد نام گذشت جرم ارتکاب از بعد رضایت. باشد جرم ارتکاب از قبل باید . رضایتشودمی جرم تحقق

 .بود خواهد آن( متفاوت از بعد یا و قطعی حکم صدور از آن )قبل ابراز مرحله به بسته و نبودن( یا بودن گذشتقابل) جرم

                                                           
 این مورد. برخی موارد از جمله  . انگیزه در قانون مجازات مؤثر نیست مگر در1
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 باشد زیر شرایط جامع باید رضایت

 .باشد شده ابراز آن با مقارن یا جرم ارتکاب از پیش .1

 .شود ابراز آزادانه و عیب از عاری باید .2

 .باشد اهلیت دارای و بالغ عاقل، باید دهنده رضایت .3

 :باشدیم عمل اباحه شرط علیه مجنی رضایت که مواردی

 طبی یا جراحی عمل .1

 :رضایت برای مقرر شرایط

 .نامشروع است( دلیلبی جنینسقط) .باشد مشروع طبی یا جراحی عمل .1

 .باشد داشته وجود اختیار دارای افراد یا علیه مجنی رضایت .2

 .نیست الزم رضایت اخذ فوری موارد در

یا  اربیم خود از رضایت و برائت اخذبلکه باید  کرد نخواهد زایل را پزشک مسئولیت رضایت ابراز صرف

 .آیدمی عمل به ولی

 لمع در پزشک تقصیر یا قصور عدم صورت در) باشد شده دولتی نظامات و علمی و فنی موازین رعایت .3

 .(باشد نکرده اخذ برائت هرچند ندارد، وجود ضمان وی برای ،عمل و

 که ندبدا پرستار یا مریض ولی باشد داده پرستار یا مریض خود به را معالجاتی انجام دستور پزشک اگر

 پزشک کند، عمل دستور این به همچنان ولی شودمی تلف یا صدمه موجب و است دستور اشتباه این

 .نیست ضامن

 
 ورزشی عملیات .2

 :ورزشی عملیات برای الزم شرایط

 آن قانون ورزش، هر خاص مقررات ،ایحرفه هایورزش در) ورزش آن خاص مقررات با عمل بودن منطبق .1

 .(رودمیشمار  به ورزش

 مستلزم که ورزشی هایرقابت و هاورزش از دسته آن با اسالم) شرعی موازین با مقررات آن مخالفت عدم .2

 .(است مخالف است غیر ایذاء یا نفس ایذاء

 عملیات ورزشی اصطالحِ تفسیر

 .شودمی شناخته ورزشی عملیات عرفی، نظر از که رفتاری هرگونه رویکرد اول: .1

 هایمکان در و بوده فدراسیون یا سازمان دارای مثال برای و شده محسوب ورزش رسماً که عملیاتیرویکرد دوم:  .2

 .شهر هایکوچهپسکوچه در نه شود برگزار استاندارد

 در مصادیق از برخی شمول عدم یا شمول در تردید وجود صورت در جرم، یموجهه عوامل یکلیه بودن استثنایی به توجه با

 استدالل بر تکیه با رسدمی نظر به بنابراین ؛ساخت خارج هاآن قلمرو از را مصادیق سایر و کرد بسنده متیقنرقد به باید ،هاآن

 .دانست نخست رویکرد از بهتر را دوم رویکرد باید فوق

 نکات:

 .بیافتد اتفاق ورزشی عملیات اثنای در باید حوادث این .1

 مالی هایزیان دیگر و مرگ یا عضو قطع جراحات، مانند جسمانی حوادث از است اعم ورزشی عملیات از ناشی حوادث .2

 .شودمیوارد  ورزشکاران به که ... و سواریدوچرخه ،رانیاتومبیل هایورزش در دوچرخه یا اتومبیل به خسارت مانند
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 رکن مادی:

 در آن پیامدهای حداقل یا و کرده پیدا خارجی نمود که رفتاری ، یعنیشودمی محسوب جرم عینی و واقعی رکن مادی، رکن

 جردم که است این بر اصل .کرد تلقی جرم پیکره و جسم را مادی رکن توانمیبنابراین  ؛است مشاهده و درکقابل خارج عالم

 .نیست مجازات قابل دلیل همین به و نبوده جرم جرم، قصد ارتکاب

 اجزای رکن مادی

 .(فیزیکی رفتار) ارتکابی رفتار .1

 .(شرایط و واحوالاوضاع) قانونی شرایط .2

 .(شد خواهد داده توضیح بعداً که ندارد وجود جرائم تمامی در جزء این البته) مجرمانه نتیجه .3

 

 

 

 

 

 نکات:

 اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون 1 ماده / برداریکاله: بایدمیفعل تحقق  قالب در فقط جرائم از برخی .1

 .برداریکاله و

 .ترک نفقه :بایدمی تحقق فعلترک  قالب در فقط جرائم از برخی .2

 .درامانتخیانتفعل و هم با ترک فعل قابل تحقق است / قتل،  با هم جرائم از تعدادی .3

 :انددهکرموارد زیر نیز اشاره  به ارتکابی رفتار شناسیِ نوع خصوص درفعل و ترک فعل  بر عالوه حقوقدانان، از برخی .8

 لی، الک مشروبات نگهداری مانند است؛ نگهداری یا داشتن بصورت جرم مادی عنصر گاهی: نگهداری یا داشتن

 .غیرمجاز اسلحه مخدر، مواد

 و ولگردی اعتیاد، مانند ؛دهدمی تشکیل حالت یا وضعیت را جرم مادی عنصر گاهی: حالت یا وضعیت... 

 رغی قتل مانند است؛ فعل ترک از ناشی فعل بصورت جرائم از برخی مادی عنصر: فعل ترک از ناشی فعل 

 .2(فعل ترک) فنی نقص دارای نقلیه وسیله با رانندگی از ناشی (فعل)عمد 

 (شرایط و احوال اوضاع،) قانونی شرایط

 .باشد قانونی شرایطی با همراه جرم، باید یک تحقق

 .جرم ارتکاب یوسیله ،جرم ارتکاب زمان ،جرم ارتکاب مکان ،مرتکب شخصیت ،دیده بزه شخصیت ،موضوع

                                                           
 رشپذی صورت مستقل. در فعلی نه باشدمی جرائم مقید در «مجرمانه نتیجه» همان حقیقت در ،کنندمی یاد آن ازفعل  ترک از ناشی فعل عنوانبه اینجا آنچه. 2

 هبنابراین نتیج دارد، وجود اینتیجه مقید، جرائم تمامی در چراکه گردد،می محقق محض فعلِ ترک با که زد را مثال مقیدی جرم هیچ تواننمی دیگر رویکرد، این

 ترک یا شده محقق فعل قالب در یا ارتکابی رفتارق.م.ا  2است. به پشتوانه ماده  شده ناشی نخستین فعل ترک از که کرد تلقی فعلی باید حاالت این تمامی در را

 نآ برای قانون در که فعل ترک یا فعل از اعم رفتاری فعل یا ترک فعل جای داد: هر عنوان دو از یکی داخل در توانمی نیز را حالت حتی و نگهداری گفتار،و  فعل

 شودمحسوب می جرم است شده تعیین مجازات

 فعل

 خانواده حمایت قانون 23 ماده/  نفقه ترک فعل: ترک

 رفتار ارتکابی

 ا.م.ق 292 ماده/  قتل جرم در دیگری کشتن و کردن تیراندازی کردار:

 تعزیرات 324 ماده/  شفاهی توهین گفتار:
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 زا یکی وجود به بسته تنها جرائم از برخی تحققِ حتی نیست، فوق شرایط تمامی وجودِ به منوط هر جرمی تحقق 

 .باشدمی فوق موارد

 (:جرم) بزه با مرتبط شرایط

 نیست بوده، آن از حمایت مقام در گذارقانون که ارزشی جرم، موضوع از مقصود موضوع وجود ندارد. بدون جرمی هیچ موضوع:

 است. موضوع جرم مال غیرارزش و  اشخاص مالکانه حقوق مثالً شودمی واقع آن در یا آن بر مرتکب عمل که است امری بلکه

 کابارت در خاص وسیله آن اگر که شکلی به ،باشدمی هاآنتحقق  شرط خاص ایوسیله از استفاده ،جرائم از برخی دروسیله: 

ا( که شرط .م.ق 289 )مادهمحاربه  مثل جرائمی در نمونه برای داد، جرم ارتکاب آن به حکم تواننمی نشود، گرفته کار به جرم

 آن وجود اسلحه است.

 شروط از نه و آیدمی حساب به مجازات مشدده علت عنوانبه راوجود وسیله  خاص، یوسیله از استفاده ،جرائم از برخی در

 .جرم تحقق

 یماده موضوع سرقت جرمِمانند  باشدمی جرم ابتدایی تحقق شرطِ جرم ارتکاب مکان جرائم از برخی در :جرم ارتکاب مکان

 صورت بگیرد. هاراه در باید حتماًکه  82 مصوب ا.م.ق 323

 ا.م.ق 222 ماده. گرددمی دیه تغلیظ باعث که کرد اشاره مکه حرم در قتل به توانمی مجازات تشدید در مکان نقش برای

 .92 مصوب

 321 مواد به توانمی نمونه برای: باشدمی جرم ابتدایی تحقق شرطِ نیز جرم ارتکاب زمان جرائم از برخی در: جرم ارتکاب زمان

 .است شدهشب  آن در وقوع به منوط سرقت اَشکال از برخی تحقق هاآن در که کرد اشاره 82 مصوب ا.م.ق 328 و

 .حرام هایماه در قتل یدیه تغلیظِ مثالً ،باشدمی اثرگذار آن مجازات تشدید در زمان نیز در برخی موارد

 بزهکار با مرتبط شرایط

 شکلی هب جرائم از برخی طبیعت :داشت توجه باید اما ؛ندارد جرم وقوع عدم یا وقوع در تأثیری بزهکارشخصیت و وضعیت غالباً 

 رائمج از برخی وقوع گذارقانون گاهی دیگر، سوی از. لواطمثل جرم  باشدمی تحقق قابل خاصی اشخاصِ توسط صرفاً که است

 مقاماتجز از طریق  82 مصوب ا.م.ق 298 ماده جرمِ تحقق نمونه برای است دانسته پذیرامکان خاصی اشخاص سوی از تنها را

 وردم این در داشت اشاره نفقه ترک جرم به توانمی جرم یک تحققدر  وضعیتاثرگذاری  برای .باشدنمی پذیرامکان قضایی

 .باشدمی بزهکار داشتن مالی استطاعت جرم تحقق شروط از یکی
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 بزه دیده با مرتبط شرایط

 از برخی وقوع است ممکن گاهی اما ندارد جرم وقوع عدم یا وقوع در تأثیری بزه دیده وضعیت و شخصیت جرائمدر بسیاری از 

 که است این به منوط 82 مصوب ا.م.ق 331 ماده موضوع جرم تحقق مثال برای باشد ممکن خاص دیدهای بزه بر تنها جرائم

 باشد. شده متولد تازه طفل دیده بزه

 مثال:

 

 

 

 :جرم نتیجه

 .شوندمی تقسیم مقید جرائم و مطلق جرائم به نه یا است مؤثر جرمی وقوع برای نتیجه تحقق اینکه برحسب جرائم

 کاذیبا نشر مانند داندنمی ضروری مقنن را نتیجه حصول و است جرم تحقق برای کافی فعل ترک یا فعل صرف :مطلق جرائم

 ... و محاربه توهین، ،رباییآدم جعل، عناوین، غصب دروغ، شهادت ،82مصوب  ق.م.ا 394
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 ،برداریکالهسرقت،  مثل. داندمی ضروری جرم تحقق برای را نتیجه حصول مقنن فعل، ترک یا فعل بر عالوه :مقید جرائم

 ... و ق.م.ا 292ماده  قتل تخریب،

 نکات

ببیت . بحث از این نوع سنکند قطع را آن مستقلی عامل هیچ و بوده مرتکب ارتکابی رفتار از ناشی باید مجرمانه نتیجه .1

 .کندمیمقید معنی پیدا  جرائمفقط در 

 
 اتاثب به )علیت( سببیت رابطه نوع از این بایستی مقید جرائم تمامی در 92 مصوب ا.م.ق 893 و 892 مواد به توجه

 نحو هب آنکه از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب درصورتی جنایت :رسد

 .شود انجام هاآن اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت

 اشین فوت مانند نیست جنایت تحقق از مانع آن، از ناشی نتیجه و مرتکب رفتار میان زمانی، فاصله : وجود893ماده 

 در قانون این (214) ماده و ماده این حکم. است دیه یا قصاص موجب مورد حسب که کشنده بیماری عامل انتقال از

 .است جاری جرائم کلیه مورد

 میان پیوند وجود جرائم تمامی در است الزم و نبوده جنایات به محدود صرفاً (علیت) سببیت رابطه وجود ضرورت .2

 .گردد ثابت حاصله نتیجه و مرتکب ارتکابی رفتار

 مُحال جرم و عقیم جرم جرم، به شروع ناقص: جرائم

 انهمجرم نتیجه تحقق به منوط لزوماً امر این اما ،باشدمی شرط ارتکابی رفتار وقوع همواره مجازات، تحمیل و جرم تحقق برای

 .نیست

 

 

 

 یا راقرا مثل طرقی از اثبات صورت در حتی است، نکرده پیدا بیرونی تجلی و بوده نفسانی و نهانی که مجرمانه قصد. 2

 ... جرم ارتکاب قصد مجردق.م.ا:  123ماده  باشدمی خارج جزایی احکام سیطره از و نبوده مجازات قابل اصوالً شهود، شهادتِ

 .باشدنمی مجازات قابل حیث این از و نیست جرم به شروع

 نیبیپیش مجازات آن برای و کرده تلقی جرم را مجرمانه قصد استثنائاً گذارقانون موارد، از برخی در شود تصور است ممکن

 مجازات قابل را محض مجرمانه قصد ماده این در گذارقانوناما باید دانست که  82 مصوب ا.م.ق 339 مادهمثل  باشد کرده

 عدم وقوع شروع جرم =+ تهیه مقدمات + شروع به اجرا + انصراف ارادی  مجرمانه قصد

 اجرای کامل + حصول موفقیت+ تهیه مقدمات + شروع به اجرا +  مجرمانه قصد: 

 عدم حصول موفقیت+ تهیه مقدمات + شروع به اجرا + اجرای کامل +  مجرمانه قصد: 

 عدم حصول موفقیت+ تهیه مقدمات + شروع به اجرا + اجرای کامل +  مجرمانه قصد: 

 انصراف غیرارادی+ تهیه مقدمات + شروع به اجرا +  مجرمانه قصد: 

 :بزهکار است ممکن چراکه
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 کرده داپی خارجی نمود و رسیده ظهور منصه به آن مانند یا و نوشتار گفتار، قالب در که ایمجرمانه قصد بلکه است، ندانسته

 .است کرده تعیین مجازات آن برای و کرده تلقی جرم را است

 بلکه مجرمانه، قصد نه غیرعمدی جرائم معنویِ رکن چراکه ،باشدمی منتفی جرم به شروع وجود فرض غیرعمدی جرائم در

 .است جزایی تقصیر

 نبوده آن عامل مجرمانه نیت از کاشف همیشه مقدمات تهیه زیرا نیست مجازات قابل اصوالً مقدمات تهیهمقدمات  . تهیه2

 لقاب مستقل جرم عنوانبه را مقدمات تهیه مقنن موارد در برخی. باشد مجاز و مشروع مزبور عملیات است اغلب ممکن و است

 نواپسی در وی، به سمت گیرینشانه از بعد و نموده غیرمجاز اسلحه خرید به اقدام ب قتل قصدبه الف مثالً .داندمی مجازات

 مجازات قانون 3 ماده به استناد با و غیرمجاز اسلحه خرید گردد. الف به جهت منصرف تیراندازی از خود اختیار با لحظات،

 .شد خواهد مجازات و شده تلقی جرم رفتارش ،92 مصوب غیرمجاز و مهمات سالح دارندگان و مهمات و اسلحه قاچاق

 اجرایی عملیات وارد یعنی ؛است شده انجام مجرمانه قصد نمودن عملی منظوربه که رفتاری از است عبارت اجرا به . شروع3

 شروع مجازاتِ به وی کردن محکومق.م.ا  123 ماده به توجه با بماند، باقی مقدمات تهیه مرحله در اگر که شکلی به شود، جرم

 .نیست ممکن جرم به

 معیار تفکیک مرحله تهیه مقدمات و شروع به اجرا:

 است دهش ذکر جرم قانونی تعریف در که رفتارهایی از یکی شخص که یابدمی تحقق زمانییعنی شروع به اجرا  نظریه عینی:

 جرم به شروع به وی کردن محکوم الف روی جواهرات ب دست گذاشت دستگیر شود، بعدازآنکه سرقت، جرم در مثال برای

 .است اشکالبی سرقت

 یلهفاص جرم ارتکاب از رفتار این اگر حتی باشد جرم بر ارتکاب شخص تصمیم مبین که است رفتاری انجام نظریه ذهنی:

 و قطعی متصمی مبین رفتارش مقدار این که شکلی به کند، تهدید جواهرآالتش سرقتِ به راالف ب  مثالً باشد داشته بسیاری

 .ساخت محکوم سرقت به شروع به را وی بتوان که نیست بعیدب باشد  به نسبت تهدیدش کردن عملی در راسخش عزم

 با باید انیاًث و باشد مرتکب سوء قصد مترجم ابهامی هیچ بدون اوالً که گردد تلقی اجرا به شروع باید رفتاری :ترکیبی نظریه

 که تساخ محکوم سرقت به شروع مجازات به توانمی راالف  مثالً باشد داشته مستقیم و آشکار پیوندی مقصود، جرم ارتکاب

 یا و همسایگان توسط فرار حین در ،خانهصاحب مکرر فریادهای جهت بهب  منزلِ دیوار از رفتن باال برای شدن آماده از بعد

 .شود دستگیر پلیس

 تربیش کشور دیوان عالی رویکرد گفت توانمی درمجموع کشور، قضایی رویه در تشویش نوعی وجود رغمبه رویه قضایی:

 برای دزدی غیر خانه به ورود و قفل شکستن : صرف1321/  2/  22 – 1834 د 3 شماره رأی .باشدمی عینی نظریه متمایل به

 .شودمی محسوب سرقت به شروع و قریبه مقدمات از

 اقداماتی و عملیات ...ق.م.ا:  123دارد. ماده  ترکیبی نظریه به گرایش بیشتر 92 مصوب اسالمی مجازات قانون درگذار قانون

 ...نیست جرم به شروع ندارد، جرم وقوع با مستقیم ارتباط و است جرم مقدمه فقط که

 نکات:

. باشد جرم به شروع دارای اما گرددمی محققترک فعل  قالب در جرم آنکه رغمبه که کرد تصور را موردی توانمی .1

 گیردمیو ب در معرض غرق شدن قرار  دهدنمیف است از ب در استخر محافظت کند اما این کار را انجام ظالف مو

 .اشدب بالاشکال عمدی قتل به شروع به شنا الف محکومیت رسدمیبه نظر  .کندمیتا اینکه توسط ج نجات پیدا 
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 هد اسکناس یک نصفِ کهدرحالی شخصی مثالً باشد ممکن جرم به شروع فرض هم مطلق جرائم در رسدمی نظر به .2

 به مرتکب کردن محکوم هرچند حالت این در. شود دستگیر انتظامی مأموران توسط است، ساخته را ریالی هزار

 ندارد، وجود جعل به شروع مجازات به وی محکومیت عدم برای دلیلی اما ،باشدنمی ممکن جعل تامِ جرم مجازات

 .است داده انجام را جعل جرم از بخشی چراکه

 .جرم شروع وقوع عدم=  ارادی انصراف+  اجرا به شروع+  مقدمات تهیه+  مجرمانه قصد .3

 انصراف بعد از انجام جرم معنی ندارد. .باشد جرم ارتکاب اتمام از قبل که شودمی محسوب ارادی یانصراف .8

 .شد تفکیک به پشیمانی قائل و ندامت احساسو  ارادی انصراف میان باید .2

 ، عرف است.تشخیص مالکبودن انصراف،  غیرارادیبین ارادی و  شود مشتبه امرکه  هاییمثالدر  .3

 شخصِ نمود تصور توانمی طال قاچاق مطلقِ جرم در مثالً. ممکن است وقوع وقوع انصراف تصور مطلق، جرائم در .8

 ارتکاب از و شده نادم عمل یادامه از دارد، ونقلحمل متصدی به طال تسلیم قصد که ایلحظهدر  درست قاچاقچی،

 .شود منصرف جرم

 جرم به شروع مجازاتِ

 مجازات شروع به جرم مجازات اصلی جرم

 صلب( رجم، اعدام،) حیات سلب. 1

 3تا  1 درجه تعزیری حبس یا دائم حبس. 2
 8 درجه تعزیری حبس

 نشود( گرفته اشتباه عضو قصاص )با عضو قطع. 1

 8 درجه تعزیری حبس .2
 2 درجه تعزیری حبس

 است( خارج ماده شمول از تعزیری )شالق حدی شالق .1

 2 درجه تعزیری حبس .2
 3 درجه تعزیری حبس

 تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات نیستاین ماده طبق و  است نشده بیان فوق بند سه در که رفتارهاییبرخی 

 .باشد 4و  8و  3 درجه هاآن قانونی مجازات که تعزیری مستوجب جرائم جرمِ به شروع .1

 .و غیر از حبس باشد 2 تا 1درجه  هاآن قانونی مجازات که تعزیری مستوجب جرائم جرمِ به شروع .2

 قصاص عضو باشد. هاآن قانونی مجازات که عمدی جنایات جرم به شروع .3

 و اال شودمیبه همان محکوم  ضمانت اجرا در نظر گرفته شدهاین موارد و موارد دیگر اگر در قوانین خاص برای شروع به جرم 

 باید دید عنوان مستقل مجرمانه دارند یا خیر. در صورت نداشتند اصل بر برائت است.

 :2سؤال 

 شده تعیین آن برای مجازاتی 92 مصوب ا. م.ق 122 ماده هم طبق مواردی در جرم به روعش مجازاتِ برایکه  حاضر حال در 

 مرتکب شخصی اگر مثالعنوانبه؟ داد حکم باید چگونه 82مصوب  مجازات قانون پنجم کتاب در خاص صورتبه هم و است

 و شده محکوم تعزیری حبس سال 3 تا ماه 3 به 82 مصوب ا.م.ق 313 ماده با مطابق باید آیا شود، عمدی قتل جرم به شروع

 !محکوم گردد؟ حبس سال 12 تا 2 از بیش به 92 مصوب ا.م.ق 122 ماده الف بند با مطابق یا

 پاسخ:

 :دارند اعتبار خاص هایجرم به شروع همچنان زیر دالیل وجود جهت به نخست: دیدگاه

 .باشدنمی مقدم خاص ناسخ مؤخر عام .1
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 122 ماده بینیپیش رغمبه اسالمی، شورای مجلس خاص هایجرم به شروع که است آن به متمایل نیز قضایی رویه .2

 .باشندمی معتبر و نشده نسخ همچنان 92 مصوب ا.م.ق

 اب مطابق موارد این کلیه در و شده خاص هایجرم به شروع نسخ ضمنی به قائل باید زیر، دالیل وجود جهت به دیدگاه دوم:

 :کرد عمل 92 مصوب ا.م.ق 122 ماده

 .قانون این با مغایر قوانین و مقررات کلیه لغو خصوص در 92 مصوب ا.م.ق 824 ماده اطالق .1

 معظم مقام تأکیدمورد  نظام کالن هایسیاست 8 بند در که قضایی امور در رسیدگی نحوه سازییکسان لزوم به توجه .2

 .است گرفته قرار رهبری

 قوانین در خاص مندرج موارد نسخ عدم به قائلیت صورت در آن تناسب عدم و مجازات میزان در ضعف و شدت وجود .3

 .جرم به شروع مجازات تعیین خصوص در جزایی

 .باشدمی ترصائب و ترمنطقی دیدگاهی دوم، دیدگاه رسدمی نظر به ،نهایی قضاوت مقام در

 :2سؤال 

طبق  هم و است شده تعیین آن برای مجازاتی 92 مصوب ا. م.ق 122 ماده طبق هم مواردی در جرم به شروع مجازاتِ برای

 داد؟ حکم باید چگونه. در این موارد نظام مصلحت تشخیص مجمعبرخی مصوبات 

 پاسخ:

 .یا ابتدایی است یا اختالفیتشخیص مصوبات مجمع : نگهبان شورای 82/  8/  28 – 2314 شماره تفسیری نظریهمطابق 

 ردهک اعطا مجلس به را اصالح یا نسخ یاجازه مجمع قوانین، قبیل این خود دراعتبار دارد مگر اینکه  اصوالً: ابتدایی 

 ا.م.ق 122 ماده با تعارض در مجمع مصوب ابتدایی قوانین هایجرم به شروع که است این بر اصل بنابراین ؛باشد

 .اندنشده نسخ 92 مصوب

 مجلس و نگهبان شورای نظراختالف به مربوط مصلحت تشخیص مجمع مصوبه کهدرصورتی اما: اعتبار ندارد: اختالفی 

 قانون تصویب و طرح حق باشد، موجه مصلحت تغییر که بهمعتدٌ زمان گذشت از پس مجلس بوده، اسالمی شورای

 ا.م.ق 122 ماده تصویب با نیز قانون این خاصِ هایجرم به شروع رسدمی نظر به مورد این در بنابراین ؛دارد را مغایر

 .ندارند اعتباری دیگر و شده نسخ 92 مصوب

 :مُحال جرم

 

به گمان اینکه ماده در غافل از اینکه ب ساعتی قبل مرده است. الف در غذای ب  زندمیکشتن  قصدبهالف به ب چاقویی 

 .ریزدمیشکر ب کشتن  قصدبهدستش سم است، 

مانند اینکه قربانی از قبل مرده باشد  ؛محال باشد جرم تحققشرایط جرم  وجود عدمبه جهت  :حکمی = قانونی جرم محال

 در حالیکه موضوع قتل در قانون انسان زنده است.

 .فقدان موضوع رفتار ارتکابی مادی = موضوعی: مُحال جرم

 :را رشک دیگری غذای در قتل قصدبه شخصی مثال برای. نباشد پذیرامکان جرم وقوع تصور اصوالً محال مادی مطلق 

 .ریزدب دیگری اموال روی بر بودن بنزین تصور به را آب احراق، قصدبهکسی  اینکه یا و بریزد بودن سم تصور به

 به جهت غیرممکن بودن وقوع جرم عدم حصول موفقیت+ تهیه مقدمات + شروع به اجرا + اجرای کامل +  مجرمانه قصد
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 :حاالت در آن وقوع تصور هرچندغیرممکن باشد.  عللی به لحظه آن در جرم وقوع بودن غیرممکن محال مادی نسبی 

 آن جیب لحظه آن در اتفاقاً ولی کندمی دیگری جیب در دست سرقت، قصدبه که شخصی مثالً .باشد ممکن دیگر

 ویسمت  به است، خوابیده رختخواب در معمول برحسب دیگری آنکه تصور به شخصی یا است، شخص خالی

 .است شده خارج اتاق از امری انجام برای ساعت همان در شخص آن آنکه از غافل کند، تیراندازی

 مجازات جرم محال:

 جرم وقوع بوده اطالعبی هاآن از مرتکب که مادی جهات به لکن داشته، جرم ارتکاب با مستقیم ارتباط ارتکابی، رفتار هرگاه

 است. جرم به شروع حکم در شده انجام اقدام باشد، غیرممکن

 به دو شرط همآن جرم محال مادی را قابل مجازات دانسته است صرفاًقابل مجازات ندانسته و  را قانونی مُحال جرم گذارقانون

 یک در لیو بوده دارا را جرم وقوع قابلیت ارتکابی رفتاریعنی  مقصود جرم و ارتکابی رفتار میان مستقیم ارتباط وجود .1

 و تبصره مشمول نباید نیز را مطلق مادی مُحال جرمبنابراین  باشد غیرممکن آن وقوع خاص شرایط و احوال اوضاع،

 .دانست جرم به شروع حکم در بنابراین

 مجرمانه قصد در باید مرتکب، بودنِ مطلع صورت در) جرم تحقق مانع مادیِ جهات وجود از مرتکب بودن اطالعبی .2

 .(کرد تردید وی

 جرم عقیم:

 بینیپیشغیرقابل علل به لحظه آن درموفقیت  حصول عدم+  کامل اجرای+  اجرا به شروع+  مقدمات تهیه+  مجرمانه قصد

 .مرتکب است یاراده از خارج که )وجود مانع(

 موانع:

 .عدم مهارت مثل :بزهکار به مربوط عارضی عوامل وقوعِ .1

 .ضدگلولهپوشیدن جلیقه  :دیده بزه به مربوط عارضی عوامل وقوعِ .2

 .وزش باد شدید و منحرف شدن گلوله :طبیعی عارضی عوامل وقوعِ .3

 مجازات جرم عقیم:

 معلق قصدش او اراده از خارج عامل واسطهبه لکن: ق.م.ا 122با توجه به صدر ماده  عقیم جرم انگاریِ جرم رویکرد اول:

 پس همان مجازات را داراست. شودنمی واقع اراده، از خارج عاملی واسطهبهجرم شروع به همانند  نیزجرم عقیم  /...بماند

 نقد:

 یگانهچهار مراحل اتمام از قبل مرحله یک یعنی است، شده بیان اجرا به شروع مرحله از بعد بالفاصله قصد ماندن معلق .1

 .گرددنمی است، شده سپری آن در جرم ارتکاب مراحل تمامیجرم عقیم که  شامل پس جرم،

 .شودمیشامل جرم محال نیز صدر ماده شود چون اطالق  فایدهبیذکر تبصره  شودمیپذیرش این استدالل موجب  .2

جای دهد باید مثل ماده  122جرم محال، جرم عقیم را هم در صدر ماده  بر عالوه که بود آن درصدد گذارقانون اگر .3

 ولی نماید آن اجرای به شروع و کرده جنایتی ارتکاب قصد کس هرسابق:  22ماده )کردمیعمل ( 22قانون سابق )

 واقع منظور جنایت و بماند اثربی یا معلق قصدش نداشته مدخلیت هاآن در فاعل اراده که موانع خارجی واسطهبه

 ...خواهد محکوم زیر ترتیب به نشود

 حالتِ زا آن مرتکبین که بایستی اولی طریق به است، کرده بینیپیش مجازاتجرم محال  برای گذارقانون اگر :دوم رویکرد

 .باشد مجازات قابل برخوردارند،جرم محال  به نسبت باالتری خطرناک
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 نیست. موردقبولبودن مرتکبین جرم عقیم  ترخطرناک نقد:

 موجود قانونی خأل باید ترسریع چه هرجرم عقیم قابل مجازات نیست و  92 مصوب اسالمی مجازات قانون طبق :سوم رویکرد

 .گردد برطرف زمینه این در

 بعید بسیار لیو باشدمی ترقبولقابل سوم رویکرد نظری، و قانونی لحاظ از رسدمی نظر به داشت بیان باید گیرینتیجه مقام در

 دهش عقیم جرم انگاریِ جرم عدم به قائل سوم، رویکرد در نظری مطروحه هایاستدالل به توسل با قضات عمل، در که باشدمی

 که استدالل این و 92 مصوب ا.م.ق 122 ماده صدر به استناد با هاآن برخی از درواقع ندانند. مجازات قابل را آن مرتکبین و

 هب شروع مرحله از که است این است رسیده اثبات به وی درباره که حداقل چیزی است، شده عقیم جرم مرتکب که شخصی

 و انستهند جرم را وی رفتار اخیرالذکر، ماده صدر به استناد با نتوان که وجود ندارد دلیلی هیچ باورند این بر است گذشته جرم

 ندانست. جاری وی به نسبت را 92 مصوب ا.م.ق 122 ماده یگانهسه بندهای در شده تصریح هایمجازات

 مادی رکن بر اساس جرائم بندیتقسیم

 .مستمر جرم و آنی جرم .1

 .عادت به جرم و مرکب جرم ساده، رمج .2

 .غیرمشهود جرم و مشهود جرم .3

 .فعل ترک با جرم و فعل با جرم .8

 .مطلق جرم و مقید جرم .2

 .سرقت/ قتل / ندارد مجرمانه رفتار استمرار به نیازی و یافتهتحقق آن یک در که است جرمی جرم آنی:

 ستمرار،ا که این ایگونهبه داشته، استمرار زمان طول در آن ارتکابی رفتار که شودمی گفته جرمی به مستمر جرم :مستمر جرم

 .قماربازی مخصوص وسایل و آالت نگهداری جرم. / باشدمی مرتکب ایمجرمانه قصد مبین

 است. عرف نشده تعیین استمرار تحقق برای زمانیکه  جرائمیدر  استمرار تحقق عدم یا تحقق مالک

 ثمره تقسیم

 جرم مستمر جرم آنی آثار

 شدیدتر باشد. هرچندزمان قطع استمرار  قانونی جرم وقوع زمان قانون حاکم قانونِ تعیین حیث از

 حال در هاآن در مستمر جرم که هاییدادگاه تمام دادگاه محل وقوع جرم صالح دادگاه تعیینِ حیث از

 بوده استمرار

 جرم که است ایلحظه از بتعقی زمان مروربر آغاز  تأثیر حیث از

 است یافتهتحقق

)پایان استمرار و تمام شدن  استمرار انقطاع زمان از

 رکن مادی(

 تسرق تهدید، قتل، توهین، جرم است؛ شده تشکیل واحد فعل یک از آن مجرمانه رفتار که است جرمی ساده جرم :ساده جرم

 .است بخش یک دارای صرفاً نشده و تشکیل مختلف بخش چند از هاآن مادی رکن چراکه ،باشندمی ساده جرائم آن نظایر و

تشکیل شده باشد.  واحدی ینتیجه تحقق قصدبه امامتنوع  افعالِ از آن مادی رکن که است جرمی مرکب جرم :مرکب جرم

 هاشبخ این تمامی وقتی که است ایغیرمشابه هایبخش یدربرگیرنده آن یدهندهتشکیل یمجرمانه رفتار ،دیگرعبارتبه

 .کندمی پیدا تحقق تام صورتبه جرم یابد، ارتکاب
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فعل  وقوع به عادت موکول به جرم. دارد وجود عادت به جرم ساده، جرم مقابل نقطه در و مرکب جرم کنار در :عادت به جرم

 یک تکرار عادت، جرم به تحقق برای چون. گردد محرز رفتار آن انجام در مرتکب عادت کهچندان است، مکرر دفعات در مشابه

 واقع رتبهم دو ارتکابی رفتار بایستی کمدست ،گرددنمی احراز عادت رفتار ارتکاب باریک از و است ضروری معین و مشابه رفتار

 تحقق برای را رفتار ایدومرتبه ارتکاب نیز کشور دیوان عالی قدیمیِ آراء از برخی خصوص این در. گردد احراز عادت تا شود

 .انددانسته کافی جرم

 ثمره تقسیم

 جرم به عادت جرم مرکب جرم ساده آثار

 قانونِ تعیین حیث از

 حاکم

آخرین جزء فعل  زمان قانونی جرم وقوع زمان قانون

 .باشد شدیدتر هرچند مادی

 فعل آخرین زمان قانونی

 .باشد شدیدتر هرچند مادی

 دادگاه تعیینِ حیث از

 صالح

 جرم که هاییدادگاه تمام دادگاه محل وقوع جرم

 ارتکاب یافته هاآن در مرکب

 که مکرری فعل که دادگاهی

 در شده، عادت احراز باعث

 است، شدهواقع آن قلمرو

بر آغاز  تأثیر حیث از

 تعقیب زمان مرور

 جرم که است ایلحظه از

 است یافتهتحقق

 فعل آخرین تحقق از زمان

 انجام جرم یدهندهتشکیل

 شده است.

 رفتار آخریناز زمان تحقق 

 مبدأ جرم، یدهندهتشکیل

 است. زمان مرور

******** 

 شوندمیجرم مشهود و جرم غیر مشهود تقسیم  قسم دوبه آن  کشف و جرم وقوع میان زمانی فاصله از منظر مدت جرائم

 ک.د.آ.ق 82 ماده در گذارقانون مورد این بر شود، عالوه واقع ضابطان دادگستری منظر و مرئی در که جرمی :مشهود جرم

 است پرداخته مشهود جرم از دیگری مصادیق بیان به ایگانههفت بندهای در 92 مصوب

 .گرددمی تلقی غیرمشهود جرم نباشد،شهود م جرم تعریف مشمول که جرمی هر :غیرمشهود جرم

******** 

برای تحقق جرم کافی نیست بلکه باید رفتار نتیجه خواست و اراده فاعل  تنهاییبه گذارقانون نواهی و اوامر نقض رکن معنوی:

 لقیتعمدی  ارتکابی جرم نخست، درصورت وی، جزایی خطای از ناشی یا و بوده مرتکب سوء نیت تظاهر یا جرم ارتکابباشد. 

 .شودمیمحسوب  غیرعمدی دوم صورت در و شده

 در او قصد باید جرم، موضوع به مرتکب علم بر عالوه عمدی جرائم تحقق ق.م.ا: در 188ماده  عمدی: جرائمرکن معنوی در 

 لم بهع یا نتیجه قصد است، نتیجه تحقق به منوط قانون بر اساس هاآن وقوع که جرائمی در. گردد مجرمانه احراز رفتار ارتکاب

 محرز شود. باید نیز آن وقوع

 باشدمی ضروری و الزم مرتکب مورد در سه وجود اثبات و احراز عمدی، جرائم معنوی رکن کاملِ تحقق پس برای

 (ارتکابی رفتار ماهیت بودن غیرقانونی به علم) یعنی جرم موضوع به علم 

 (ارتکابی رفتار انجام در عمد) مجرمانه رفتار ارتکاب صدق 

 مقید جرائم در مجرمانه نتیجه تحقق قصد 

 عام سوءنیت

 خاص سوءنیت
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 رفتار ماهیت بودن غیرقانونی به )علم موضوع به علم باارتکابی  رفتار انجام در )اراده آزاد( عمد =نیست عام سوء 

 انونیق شرایط و احوال اوضاع، بخش در که است بزه شروط از یکی جرم موضوع دیدگربیان قبالً که گونههمان(. ارتکابی

 .دارد وجود جرائم همه در استثناء بدون و شده مطرح

 بر لاص. باشد ارتکابی رفتار بودن جرم به آگاه مرتکب اینکه یعنیدر مقابل علم حکمی است. علم حکمی  حکمی جهل

 نیست مرتکب مجازات از مانع حکم، به ق.م.ا: جهل 122 ماده. باشندمی حکمی علم دارای جامعه شهروندان که است آن

 محسوب شود. عذر شرعاً حکم به جهل یا نباشد ممکن وی برای عادتاً علم تحصیل اینکه مگر

 تصمیم آنچه بداند و داشته آگاهی خود ارتکابی فعل ماهیت از چنانچه فاعل در مقابل علم موضوعی است. موضوعی جهل

 موضوعیاصل بر جهل  علم موضوعی است. دارای که است معنی بدین باشدمی جرم و غیرقانونی گرفته، آن ارتکاب به

الف بداند سرقت جرم است اما موبایل ب را به گمان اینکه برای خودش  مثالً. ق.م.ا 188ماده  احراز علم الزم است/است و 

 سرقت محقق نشده است.جهل حکمی، عام یعنی  سوءنیتدومِ  مؤلفهمخدوش شدن جهت است بردارد، به 

 جهل موضوعی یاثرگذارنحوه 

 مثل مثال باال نشود محقق اصالً جرم شود باعث جهل موضوعی هرگاه: جرم ابتدایی تحقق عدم 

 مثال برای مثالً کند زایل را جرم مشدده کیفیات صرفاً موضوعی جهل: هرگاه جرم مشدده کیفیات تحقق عدم 

 این در نیست آگاه وی بودن دولت کارمند سِمَت به آنکهحال ،کندمی توهین دیگری به شخصی کهدرجایی 

محکوم ق.م.ا  324توهین ساده ماده  جرم مجازاتِ به 82-ق.م.ا  329توهین مشدد ماده  جرم جایبه حالت

 شودمی

 مباحث جهل موضوعی در جنایات نیترمهم

 ب را به گمان اینکه الف است کشته است.الف را بکشد  خواستهمی مثالً :هویت در اشتباه

 تکابیار قتل ماهیت در اثری گونههیچ موضوعی یجهل چنین است، بوده فرعی خصوصیات و هاویژگی در اشتباه : در اینجاحکم

 .است قصاص مستوجب قتل عمدِ ارتکابی، جنایتنیست و  مجرمانه عنوان تغییر باعثق.م.ا  298ماده و مطابق  ندارد
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 محقون الدم بوده شودمیاما معلوم  کشدمیالف ب را به گمان مهدورالدم بودن  مثالً :بودن مهدورالدم به اعتقاد در اشتباه

 عمد شبه قتل به عمد قتل عنوان تغییر مصادیق از ا.م.ق 323 ماده و ا.م.ق 291 ماده ب بنداین اشتباه موضوعی مطابق : حکم

 است

 کهازآنجایی و گرددبرمی مجرمانه نتیجه به خاص سوءنیت. آن وقوع به علم یا مجرمانه نتیجه تحقق قصد = خاص سوءنیت

 اًالبغ. دارد وجود مقید جرائم در فقط نیز خاص سوءنیت اصوالًو  منطقاً ،باشدمی الزم مقید جرائم در فقط مجرمانه نتیجه

 399ماده  مثالً. است تشخیصقابل است، آمده ماده در که هدفو  قصد مثل هاییواژه در دقت با خاص سوءنیت تشخیص

 ...جرم ادوات و آالت دیگری نمودن متهم قصدبه عامداً عالماً هرکس: 82-ق.م.ا

 صدقنتیجه است  فاقد مطلق که جرائمدر  باشد لذا داشته وجود مقید جرائم در خاص سوءنیت که است این بر اصل .بنابراین

ر جرم د خاص سوءنیت وجود به خودش گذارقانون آنکه مگر بود خواهد معنیبی نیز خاص سوءنیتنتیجه و به تبع آن  تحقق

اسرار  از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقت قصدبه : هرکس82 مصوب ا.م.ق 223 ماده. مثل باشد کرده تصریح مطلقی

 82-ق.م.ا  212و  211/ و مواد  ...شود داخل مربوطه مواضع به امنیتی یا نظامی یا سیاسی

 است. مجرمانه انگیزه ( غیر ازمجرمانه قصد) خاص سوءنیت

 رادها مقدم بر همیشه بنابراین ،دهدمی سوق خاص عملی سویبه را انسان که است نهانی میل و درونی کوشش انگیزه 

 ،دباشمی بر اراده متأخر خاص سوءنیت حالیکه در ،شودمی مرتکب منفعتی خاطر به را جرم مجرم، هرحالبه زیرا است

 .خاص جرم یک ارتکاب به اراده تمایل یعنی خاص( سوءنیتمجرمانه ) قصد چون

 ،قتل، جرمدر قتل  مثالً. است جرم وقوع ابتدایی هدفِ خاص، سوءنیت کهدرحالی بوده جرم وقوع غایی هدف انگیزه 

 باشد آن مانند و ترحم رقابت، حسادت، تواندمی غایی هدف کهدرحالی ؛باشدمی بدن از روح خروج ابتدایی هدف

 مثالًت اس کرده تصریح بدان گذارقانون که مواردی در مگر ،باشدمی انگیزه تأثیر عدم بر اصل خاص، سوءنیت برخالف 

« خدمات و تولیدات کیفیت در شبهه القای منظوربه... بدون و عمداً هرکس»: 82 مصوب ا.م.ق 222 ماده تبصره در

 ارتکاب در مؤثر خاص واحوالاوضاعق.م.ا موجب تخفیف:  34در بند پ ماده  مثالًانگیزه موجب تشدید مجازات است و 

 .جرم ارتکاب در شرافتمندانه انگیزه وجود ... قبیل از جرم،

 عمدی:غیر جرائمرکن معنوی در 

 کنر به گذارقانون .باشد داشته وجود باید غیرمستقیم صورتبه وی رفتار و مرتکب میان ذهنی یرابطه غیرعمدی جرائم در

 ...است مرتکب تقصیر احراز به منوط ،غیرعمدی جرائم تحقق :است داشته اشاره ا.م.ق 182 ماده در غیرعمدی جرائم معنوی

 ،هانآ مانند و دولتی نظامات رعایت عدم و مهارت عدم غفلت، مسامحه،. است مباالتیبی و احتیاطیبی از اعم تقصیر -تبصره

 .شودمی محسوب مباالتیبی یا احتیاطیبی مصادیق از مورد، حسب

 یرمجازغرعت سمثل رانندگی با  .دهدنمییک انسان متعارف انجام  که رفتاری انجام در دوراندیشیِ مرتکب عدم :احتیاطیبی

 .تراسبهگردشهنگام  راهنماچراغ. نزدن دهدمی انجام متعارف انسان یک که رفتاری انجام در مرتکب پرواییبی :مباالتیبی

 .فعلدر قالب  احتیاطیبیاست و در  ترک فعل قالب در مادی رکن در ارتکابی رفتار ،مباالتیبی در

 عام وجود دارد. سوءنیتدر هر دو اما  ؛خاص، تقصیر جزایی وجود دارد سوءنیت جایبه غیرعمدی جرائمپس در 
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 عنویم رکن به نیازی و کرده کفایت مادی رکن وقوع صرف ،هاآن تحقق برای که شودمی گفته جرائمی به صرف مادی جرائم

 نشدنی پرداخت چک صدور جرم مانند شودمیصادر  محکومیت حکم جرم، مادی رکن احراز صرفبه بنابراین ؛ندارند

 شد نخواهد واقع مقصود جرم این صورتدر غیر  ضروری است معنوی رکن و مادی رکن بین زمانی تقارن وجود: نکته

 سرعت جهت به ولی او برود خانه سمت به اتومبیل با الف، کشتن قصدبه شخصی اگر مادی: رکن بر معنوی رکن زمانی تقدم

الف  انهم متوفی اتفاق برحسب که ببیند شده پیاده از بعد و شود وی مرگ باعث و کرده تصادف شخصی با راه میانه در زیاد

 دانست، قصاص مستوجب و کرده محکوم قتل عمد جرم به را وی تواننمی شود، نیز خوشحال موضوع این از اگر حتی است

 از اًبعد اما ،بردمی خانه به را آن و برداشته را خود دوست کتاب مزاح، قصدبه شخصی معنوی: رکن بر مادی رکن زمانی تقدم

 سرقت مادی رکن مرتکب شخص که نازم آن مثال، این در .کندمی تصاحب خود برای را آن و شده پشیمان آن برگرداندن

 شخص بنابراین ؛بود رسیده اتمام به مادی رکن آمد، وجود به سرقت معنوی رکن که زمانی و نداشته وجود معنوی رکن شد،

 مال هرکس :باشد ادعا همین مؤید 82 مصوب ا.م.ق 332 یماده وجود .کرد محکوم سرقت جرم ارتکاب جهت به تواننمی را

 نتیجه در اگر و شد خواهد محکوم سال یک تا ماه شش از حبس به نباشد سرقت عنوان مشمول او عمل و برباید را دیگری

 .شد خواهد محکوم نیز آن مجازات به باشد شده وارد علیه مجنی به ایصدمه کار این


