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 مقدمه

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

 آنها به شرح زیر می باشد:

 

 حقوق ی نخست:واژه

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

 به معنی حق جزئی و حق کلی است: 1«حق»حقوق در یک معنی جمع  (1

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

 بر مال معین. البته حق فردی و حق شخصی نیز در همین معنی بکار می رود.

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

مقرر شده است مانند حق انتخاب نام و نام خانوادگی، حق رای دادن و مانند آن. به 

 تعبیری، حق کلی معادل حق موضوعی و نوعی است.

 حقوق در رشته حقوق اداری به معنی اجرت کار کارمندِ دولت است. (2

وقی و تحلیلِ اصول و قواعد حاکم بر حقوق به معنی علمی است که به بررسی قوانین و مقررات حق (3

 (230و  225، 220، ص 1384جعفری لنگرودی، ر.ک. )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 

باید حقوق را با قانون یکی پنداشت، چرا که حقوق اجماالً بنابراین ن«. مقررات حقوقی و تحلیل اصول و قواعد حاکم بر آن

 علمِ بررسی قانون می باشد.

 

 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»شاخه ای از در مجموع، حقوق جزا یا حقوق کیفری به عنوان 

 «. جزایی و تحلیلِ اصول و قواعد حاکم بر آن

                                                           

 .رودبه کار می« ای سزاواری آن را داردآنچه فرد یا پدیده» به معنای در اصطالحو  «راست و درست»ای نمع به در لغتای 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 

ق.م.ا که ناظر به اصل صالحیت  3)ر.ک. ماده  دریایی(  قابلیت اجرا را دارد و تنها به صورت استثنایی جنبه برون مرزی )بین المللی( پیدا می کند.

عی رابطه می باشد. یعنی رابطه مذکور، نو تنظیم روابط بین شخص با حکومتزایی، در مقام که قوانین ج دلیلبدان  «عمومی»و  سرزمینی است(

 .عمودی می باشد. برخالف قوانین مدنی که در مقام تنظیم روابط بین افراد با هم می باشد و به همین جهت، این رابطه نوعی رابطه افقی است
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 می باشد: « حقوق جزای شکلی»و « حقوق جزای ماهوی»جزا شامل  حقوقدر یک تقسیم بندی مشهور 

که در  مقررات جزایی استعلم بررسی ِقوانین و « حقوق جزای ماهوی» حقوق جزای ماهوی: -الف 

ی م« هابیان قواعد حاکم بر آن»و )کیفرگذاری(  «تعیین مجازات»)جرم انگاری(،  «تعریف جرم»مقام 

اصل بر این است که قانون مجازات اسالمی یک قانون ماهوی می باشد. در کنار قانون مجازات باشد. 

نیز وجود دارد، قوانینی مثل قانون صدور چک ، قوانین خاصِ جزایی «قانون عام جزایی»اسالمی به عنوان 

 و قانون مبارزه با مواد مخدر.

 

 زاییج قوانین و مقررات عبارتند از علمی که به بررسیِ« حقوق جزای شکلی» :حقوق جزای شکلیب( 

به  «اجرای احسن فرایند دادرسی»و به طور عام  «استیفاء و اجرای حق» چگونگی ناظر بهکه می پردازد 

ی کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات  مرحله 5ه گیرنددر برفرایند دادرسی می باشد.  خاصطور 

مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است. اصل بر این است که قانون آیین دادرسی کیفری، یک قانون 

 شکلی به حساب می آید.

 

 ی سوم: عمومیواژه

میان تمامی قواعد کلی و مشترک  بررسی»جزای ماهوی، به  ای از حقوقعنوان شاخهلمی است که به ع حقوق جزای عمومی

ا هگانه تشکیل دهنده جرم، قواعد عام ناظر بر مجازات، برای نمونه بررسیِ ارکان سهمی پردازد «هاو مجازات ، مجرمینجرایم

ه تعدد د ناظر بهمانند اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل شخصی بودن مجازات، شرایط و موانع مسئولیت کیفری، قواع

 شوند. محسوب می« حقوق جزای عمومی»و تکرار جرم تماماً جزء مباحثِ 

ای از حقوق جزای ماهوی، علمی که به عنوان شاخهدر مقابل حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی وجود دارد. 

 یبنابراین مقصود از واژه ،پردازدمی« شانهایها و مجازاتجرایم و شرایط اختصاصی حاکم بر آنموردی  بررسی»به 

در این علم، یعنی قواعد و اصولی که ناظر به یک جرم خاص بوده و چه بسا در دیگر جرایم وجود نداشته « اختصاصی»

باشد، برای مثال در حقوق جزای اختصاصی به بررسی اختصاصی جرایمی مثل قتل، کالهبرداری و جاسوسی پرداخته 

جزء شرایط اختصاصی قتل می باشد که در جرم کالهبرداری وجود « محقون الدم بودن بزه دیده»شود. طبیعتاً شرطِ می

اختصاص به جرم کالهبرداری داشته که وجودش در جرمی مثل قتل الزم « اغفال و فریب بزه دیده»نداشته و برعکس شرطِ 

 و ضروری نیست.
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 چهارم: دوواژه ی 

تر هر یک به سه قسمت تقسیم می شوند، در یک تقسیم بندی جزئی« صاصیحقوق جزای اخت»و « حقوق جزای عمومی»

 سه قسمتی که در نمودار زیر بیان شده اند:

 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 2الف( حقوق جزای عمومی        

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

 می باشد، مثل قتل. «جرایم علیه اشخاص»ین علم موضوع ا :یکحقوق جزای اختصاصی ( 1                                               

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

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

 

ر تو به عبارت دقیق« مجرم»موضوع اصلیِ بحث،  دوگردد در حقوق جزای عمومی به نمودار فوق مشخص می با توجه

مجرم، نحوه مداخله وی در ارتکاب جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری و »مواردِ 

 باشد.می« مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

ررات علمِ بررسی قوانین و مق»را بدین شکل تعریف کرد: « حقوق جزای عمومیِ دو»می توان  ندیجمع ببنابراین در مقام 

ها مشترک بوده و کانون توجه آن بر مجرم جزایی ماهوی و تحلیل اصول حاکم بر آن که در میان تمامی جرایم و مجازات

 کرد: ی مطالب فوق را به شکل زیر بیانکلیهبا توجه به آنچه که بیان شد می توان «. و مسئولیت کیفری وی می باشد

 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                                           زای ماهویحقوق ج -1                           

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

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

 ( آیین دادرسی کیفری یک1                                                                        

 حقوق جزای شکلی  -2                           

 ( آیین دادرسی کیفری دو2                                                                        
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 نحوه مداخله در ارتکاب جرم

 

رح ها به شرسد مهمترین آنتواند حاالت مختلفی داشته باشد، اما به نظر میمی« نحوه مداخله در ارتکاب جرم»هر چند 

 مذکور در نمودار زیر است:

 

کند هر یک از حاالت فوق به تفکیک و از های آن ها ایجاب میو لزوم بیان زیر مجموعهی فوق اهمیت حاالت سه گانه

 زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرند، موضوعی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

 

 ( مباشرت )فاعلیت( در جرم1

شود. ته میاشد مباشر یا فاعل جرم گفدر ادبیات حقوقی معاصر، به شخصی که در ارتکاب جرم مباشرت یا فاعلیت داشته ب

ین ابتدا چیست مستلزم آن است که در هم« فاعلیت در جرم»و به دیگر تعبیر « مباشرت در جرم»اینکه معنی اصطالح حقوقیِ 

 قائل به تفکیک شد:« مباشرت )فاعلیت( معنوی»و « مباشرت )فاعلیت( مادی»میان دو حالت 

 

 الف( مباشرت )فاعلیت(ِ مادی

به شخصی که در ارتکاب جرم مباشرِت مادی داشته باشد، مباشر مادی جرم گفته می شود. در مقام ارائه یک تعریف ساده 

 از مباشر مادی می توان بیان داشت: 

ب جرم
نحوه مداخله در  ارتکا

رمدر ج( فاعلیت)مباشرت 
مادی( فاعل)مباشر 

معنوی( فاعل)مباشر 

کیفریارتکاب جرم به وسیله انسان فاقد مسئولیت-1

یفری ارتکاب جرم به وسیله انسان دارای مسئولیت ک-2
تحت اقتدار شخص

شرکت در جرم

معاونت در جرم
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ه دهد به شکلی که یا بانجام میشخصاً شود که رکن مادی جرم را مباشر مادی به کسی گفته می»

 «.حداقل به مرحله شروع به آن جرم رسیده باشد طور کامل مرتکب آن جرم شده و یا

 

نقشی ...« شخصاً در رکن مادی.».....ی فوق عبارتِ ی نکته سنج توجه داشته است که در تعریف ارائه شدهبی تردید خواننده

اده و سکند، به همین جهت کالبد شکافی این عبارت از اهمیت خاصی برخودار است. به زبان محوری و کلیدی را ایفا می

 توان بیان داشت این عبارت بدین معنی است که:سلیس می

جرم را انجام دهد، شرطی که باعث تفکیک مباشر جرم از معاون جرم «ِ رکن مادی»مباشر مادی حتماً باید  اوالً

 ی مباشر است.گردد، چرا که معاون جرم به هیچ روی رکن مادی جرم را انجام نداده و صرفاً یاری رسانندهمی

انجام « الواسطهب»و « مستقیم»مرتکب رکن مادی جرم گردد، یعنی به صورت « شخصاً»مباشر مادی حتماً باید  ثانیاً 

 شود.ی رکن مادیِ جرم باشد، شرطی که باعث تفکیک مباشر مادی از مباشر معنوی میدهنده

باشد. می اهمعنای عرفی آن« بالواسطه» و« مستقیم»، «شخصاً » یواژه البته باید توجه داشت درتعریف فوق الذکر مقصود از

سی که به شود و هم به کگفته می« قتل مباشر مادیِ» رساندبه قتل میدیگری را ، با لگد زدنهم به کسی که  ،برای مثال

ر مادیِ مباش»اید رب؛ هم به شخصی که با دستان خود مال دیگری را میکشددیگری را می ، چاقو و یا اسلحهوسیله چوب

ا به سازد؛ هم به کسی که بی صاحب مال خارج میشود و هم به کسی که مالی را با طناب از ید مالکانهگفته می« سرقت

کسی که  شود و هم بهگفته می« مباشرِ مادی خیانت در امانت»گردد زمین کوبیدن گلدان امانی باعث شکسته شدن آن می

شکند. دلیل چنین ادعایی نیز روشن است چرا که تمامی این واسطه ها یعنی چوب، چاقو، اسلحه، با پرتاب سنگی آن را می 

  1شوند.محسوب می« کالعدم»تلقی نشده و در لسان فقهاء « وسیله و ابزار»طناب و سنگ چیزی جز 

 

 ب( مباشرت )فاعلیت(ِ معنوی

حقوقدانان در خصوص چگونگی تعریفِ مباشر معنوی اختالف در میان در برابر مباشر مادی، مباشر معنوی وجود دارد. 

ر اینجا به اما د«. موسع»به کار برده و تعدادی دیگر در معنایی « مضیق»نظر وجود دارد به شکلی که برخی آن را در معنایی 

عنای مضیق ی مالنهمباشر معنوی بسنده کرده و از ذکر مستق«ِ موسع»ی کالم صرفاً به بیان معنای جهت جلوگیری از اطاله

 توان قائل به این شد که برای مباشر معنوی دو حالت زیر قابل تصور است:شود. با این توضیح میخودداری می

                                                           
بمب،  یین نظر شد. برای مثال الف، با فشردن دست ب بر روی دکمهاتوان قائل به نیز می« انسان مجبور»ارتکاب جرم توسط  موردحتی در . 1

ین دلیل پنداشت. بد« مباشر مادی»را  رسد باید مجبورکننده )یعنی الف(شود. در این حالت به نظر میمیای از شهروندان باعث کشته شدن عده

شود، به همان اندازه نیز ارتکاب جرم توسط یک مباشرت مادی تلقی می چوب، چاقو، اسلحه، طناب و سنگ بای متکاب جرکه همانقدر که ار

 باشد.در دستان مرتکب می« وسیله و ابزار»آید، چون در تمامی این موارد، واسطه همچون مباشرت مادی به حساب می ،انسان مجبور
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ادیِق مباشر یکی از مهمترین مصارتکاب جرم توسط انسان فاقدِ مسئولیت کیفری )سبب اقوی از مباشر(: ( 1          

توان بیان می 92ق.م.ا مصوب  140با الهام از ماده «. اقد مسئولیت کیفری استارتکاب جرم توسط یک انسانِ ف»معنوی 

اختیار »و « بلوغ» ،«عقل»داشت مقصود از انسان فاقدِ مسئولیت کیفری شخصی است که یکی از شرایط عامه تکلیف یعنی 

ی فاقد مسئولیت بی بهره باشد، انسان« تیار آزاداخ»بوده و یا از « ادراک»را نداشته باشد. به دیگر تعبیر، انسانی که یا فاقد « آزاد

ه های فاقدِ مسئولیت کیفری بگردد. طفل، مجنون، مست، نائم و بیهوش، جاهل و مکرَه تماماً انسانکیفری محسوب می

« ویمباشر معن»آیند. بنابراین اگر شخصی در راستای ارتکاب جرمی از این قبیل اشخاص استفاده نماید، به عنوان حساب می

قابل مجازات است.  البته باید توجه داشت در خصوص چگونگیِ مجازات چنین  «سبب اقوی از مباشر»و به تعبیر دقیق تر 

 رسد  بایستی میان جرایم قائل به تفکیک شد: شخصی به نظر می

ال است. برای مث« مباشر مادی»برابر با مجازاتِ « مباشر معنوی»ظاهراً مجازاتِ  تعزیردر جرایم مستوجب  -یک

« الف»با دادن مقداری پول به یک طفل، وی را تحریک به سرقت موبایلی نموده و طفل نیز چنین کند، « الف»اگر 

 ارتکابی نی جرم سرقتِمباشر مادی(، به مجازات قانویعنی کند )همانند کسی که شخصاً اقدام به سرقت موبایل می

 د.شومحکوم خواهد شد. بدیهی است که در این حالت طفل به جهت فقدان مسئولیت کیفری مجازات نمی

ر با براب« مباشر معنوی»رسد مجازاتِ به نظر می جز در موارد استثنایی  دیهو  قصاصدر جرایم مستوجب  -دو

حمایت از نفس و تمامیت جسمانی افراد جامعه  ،م، هدفچرا که در این گونه جرایاست، « مباشر مادی»مجازاتِ 

کند که صدمه وارده به صورت مستقیم )مباشرت مادی( و یا غیرمستقیم )مباشرت معنوی( است و تفاوتی نمی

ل برسانند، را به قت« ب»چاقویی را به مجنونی دهد و وی نیز با آن چاقو « ب»به قصد قتلِ « الف»برای مثال اگر  باشد.

مباشر مادی(، به یعنی فرو کرده و وی را می کشد )« ب»همانند کسی که شخصًا چاقویی را در قلب « الف»

محکوم خواهد شد. در اینجا نیز مجنون به جهت فقدان مسئولیت « قصاص نفس»مجازات قانونی جرم ارتکابی یعنی 

 باشد.می« کراه در قتلا»بر همگان آشکار است که استثناء این مورد  کیفری قابل مجازات نیست.

رسد بتوان بدین راحتی حکم داد. به دیگر سخن، اگر چه امکان به نظر نمی حداما در جرایم مستوجب  -سه

اشر مب»توان وجود دارد، ولی آیا در این قبیل جرایم می« مباشرت معنوی»ارتکاب جرم مستوجب حد به صورت 

در حالی که عاقل، بالغ و مختار بوده اقدام به « الف»برای مثال اگر مجازات کرد؟ « مباشر مادی»را همانند « معنوی

ارتکاب یک جرم مستوجب حد همانند شرب خمر، قذف، زنا و لواط نموده باشد، تردیدی نیست که حد بر وی 

که یک انسان فاقدِ مسئولیت کیفری را به ارتکاب چنین جرایمی « ب» برایتوان جاری خواهد شد، ولی آیا می

رسد جز در مواردی مثل سرقت حدی، در دیگر موارد به دهد نیز قائل به اجرای حد شد؟ به نظر میمی سوق

پاسخ منفی مباشد. جالب آنکه فقهای امامیه نیز بحث مباشر معنوی )سبب اقوی از مباشر( « عدم صدق عرفی»جهت 

حد مباحث چندانی را بیان  را فقط در جرایم مستوجب قصاص و دیه مطرح کرده و در خصوص جرایم مستوجب

تر ر.ک. برای مطالعه بیش)شوند. اند، چرا که بر این باورند جرایم حدی غالباً به صورت مباشرت مادی واقع مینکرده

  (159-160، ص 1391قیاسی و همکاران، 
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م و مستقی که در آن جرم به صورت« مباشرت مادی»ی این موضوع است که برخالف تامل در مطالب فوق روشن کننده

وان بیان تدهد، بنابراین میرخ می «باواسطه»و  «غیرمستقیم»جرم به صورت « مباشرت معنوی»شود، در بدون واسطه واقع می

اقوی از  سبب»یعنی  «مباشرت معنوی»دقت در عبارتِ معادل «. باشدمی تسبیبمباشرت معنوی در حقیقت نوعی »داشت 

اهمیت  92ق.م.ا مصوب  506به همین دلیل اشاره به تعریفِ تسبیب در ماده  1گاهی است.ی چنین دیدنیز تایید کننده« مباشر

 کند:پیدا می

تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود »

آنکه مانند  شدمستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی

 «. دچاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببین

 

 رسد جنایت بودن جرم ارتکابی موضوعیتیاست اما به نظر نمی« تسبیب در جنایت»هر چند این ماده در راستای تعریفِ 

ب لداشته باشد، بلکه سایر جرایم مثل جرایم مستوجب تعزیر و برخی از جرایم مستوجب حد همچون سرقت حدی نیز در قا

)رابطه « رابطه علیت»صرف وجودِ  92ق.م.ا مصوب  493و  492باشند. در همین خصوص در مواد تسبیب قابل تحقق می

 سببیت( را برای مسئول قلمداد کردن مُسبب کافی دانسته است، آنجا که قانونگذار بیان داشته است: 

 باشد ستند به رفتار مرتکبنتیجه حاصله مجنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که  -492ماده 

 .یا به اجتماع آنها انجام شود تسبیبنحو مباشرت یا به  اعم از آنکه به

وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند  -493ماده 

ه و حکم این مادفوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. 

 .( این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است492ماده)

                                                           
آن است که جنایت مباشرت »آمده است:  92ق.م.ا مصوب  494ممکن است برای خواننده این تعارض حاصل گردد که از یک سو، در ماده . 1

و از سوی دیگر، در عبارات فوق الذکر استدالل شده است که مباشرت معنوی نوعی تسبیب است، حال « توسط خود مرتکب واقع شود مستقیماً

به وقوع « مستقیماً»د است که بای« مباشرت»گردد! به دیگر سخن، اگر مباشرت معنوی واقع می غیرمستقیمتکابی به صورت آنکه در تسبیب جرم ار

 ممکن باعث وقوع جرم شود! بنابراین امکان جمع این موارد با یکدیگر ذاتاً« غیرمستقیم»جرم بینجامد و اگر نوعی تسبیب است که باید به صورت 

دقت  تسامح در تعبیر است و نباید« مباشرت»ی استفاده از واژه« مباشرت معنوی»توان بیان داشت در خصوص اشکال مینیست! در پاسخ این 

 272ه یاد کرده است، آنجا که در ماد« مباشر»با تعبیرِ « سبب اقوی از مباشر»عقالنی در آن کرد، جالب آنکه حتی گاهی خودِ قانونگذار نیز از 

 اشته است: بیان د 92ق.م.ا مصوب 

ب محسو مباشرای از حرز خارج کند اراده ، حیوان یا هر وسیله بیطفل غیرممیز، مجنونکسی مال را توسط  هرگاه»

 ...«شودمی

بب اقوای از س»ی مجنون یا طفل غیرممیزی مالی را به سرقت ببرد، هر چند ماهیتاً با دقت در این ماده روشن می گردد که اگر شخصی به وسیله

 یاد کرده است. « مباشر»است، ولی قانونگذار با تسامح از وی به عنوان « مباشر
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می توان چنین نتیجه  92ق.م.ا مصوب  492و جمع آن با ماده  92ق.م.ا مصوب  493ت انتهایی ماده بنابراین با توجه به عبار

مرتکب هر جرمی گردد، خواه جرم مستوجب قصاص و دیه و خواه حد و تعزیر، چنانچه « تسبیب»گرفت اگر کسی به نحو 

شرت معنوی باشد. از آن جایی که مباازات می)رابطه سببیت( طبق قانون قابل مج« نتیجه حاصله مستند به رفتار وی باشد»

جه است بنابراین مشمول این حکم خواهد بود، به شرط آنکه رابطه سببیت میان نتی« تسبیب»)سبب اقوای از مباشر( نیز نوعی 

 حاصله و رفتار مُسبب وجود داشته باشد.

حتماً  نوی )سبب اقوی از مباشر( در کنار مُسببای که در پایان این بحث الزم به ذکر است این است که در مباشرت معنکته

کند و آن واسطه که جرم مستقیماً توسط وی واقع عمل می« با واسطه»مباشری نیز وجود دارد، چرا که بیان گردید مُسبب 

همان مباشر مادی است که « انسان فاقد مسئولیت کیفری»است. در حقیقت در این مورد « مباشر جرم»گردد، همان می

ایان با گردد. آشنمستند می« مُسبب»دهد ولی چون مسئولیت کیفری ندارد، جرم به جای وی به تقیماً جرم را انجام میمس

است. ذکر « دهخود بزه دی»و گاهی « انسانی دیگر»دانند که مباشر )یعنی انسان فاقد مسئولیت کیفری( گاهی فقه امامیه می

 خواهد بود:ی این ادعا دو مثال ساده اثبات کننده

تا جایی  کندمجنونی داده و وی را تحریک به تیراندازی میاسلحه ای را به « ب»به قصد قتلِ « الف» مثال نخست:

( سبب اقوی از مباشر )مباشر معنوی« الف» ،در این مثال .رساندرا به قتل می« ب»که بر اثر تحریکات وی، مجنون 

 جرم مستقیماً توسط وی صورت گرفته است. است که« مباشر مادی»است در حالی که مجنون 

که نسبت به مسموم بودن غذا جاهل « ب»گذارد و غذای مسمومی را نزد وی می« ب»به قصد قتلِ « الف» مثال دوم:

اقوی  سبب« الف» ،میرد. در این مثالکند تا جایی که بر اثر مسمومیت ناشی از غذا میاست اقدام به خوردن آن می

اش طاست که جرم مستقیماً توس« مباشر مادی»از مباشر )مباشر معنوی( است در حالی که خودِ بزه دیده )مجنی علیه( 

 صورت گرفته است. 

 

در  ،تاس« انسانی دیگر» ،یعنی مجنون« مباشر مادی»در مثال نخست، ی آن است که دقت در دو مثال فوق اثبات کننده

  1باشد که اقدام به خوردن غذا نموده است.می« بزه دیده»خودِ  «مباشر مادی»ال دوم، حالی که در مث

                                                           
گرشخصی ا ارد. برای مثال اختالف نظر وجود داقدام به ارتکاب جرم نماید، « حیوان»با استفاده از که شخصی مورد عنوانِ  . الزم به ذکر است در1

 حیوانی به سمت دیگری، باعث مجروح شدن وی گردد، تحریکِ ی کسی خارج نماید و یا اینکه باای مالی را از ید مالکانهی پرندهبه وسیله

 «مباشر مادی»پنداشت و بنابراین شخص را « و نظایر آن ها اسلحه سنگ،چوب، » را در عرضِ« حیوان»توان از یک سو می عنوانش چیست؟

قی کرد تل« مجنون، صغیر و مانند آن ها»و هم ردیفِ  اشیاءفراتر از این  شرا به حکم جاندار بودن« حیوان»توان و از سوی دیگر می محسوب کرد

 به حساب آورد!« مباشر معنوی»و بنابراین شخص را 
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وه بر موردِ عال :)فاعل معنوی( ( ارتکاب جرم توسط انسان دارای مسئولیت کیفریِ تحت اقتدار شخص2          

فاده برای یک حالت دیگر نیز است «معنویفاعل »تر و به تعبیر دقیق« مباشر معنوی»فوق، برخی از حقوقدانان از عنوان 

اب جرم را به سمت ارتک« دارای مسئولیت کیفری»ی خود، انسانِ جا که شخصی با استفاده از اقتدار و سُلطهکنند، آنمی

 اند:بیان داشته« فاعل معنوی»دهد. در همین راستا، برخی از حقوقدانان در مقام تعریفِ سوق می

مسئولیت کیفری مرتکب  دارای، جرم عمدی را از طریق شخصِ اقتدارفردی که به جهت داشتن »

 (16، ص1395)اردبیلی و فروتن، « شودمی

 

د توجه دهد. بایجرم را به نام و حساب دیگری انجام می ،«مسئولیت کیفری دارای»بنابراین در چنین رویکردی، شخِص 

)یعنی کسی که جرم را مستقیماً انجام می دهد(، نه انسانِ فاقد « مباشر مادی»حالت داشت برخالف حالت سابق، در این 

ای شرایط ی ارتکاب جرم دارباشد، یعنی در لحظهمسئولیت کیفری، بلکه انسانی است که دارای مسئولیت کیفری می

 ای که شخصی دیگربه جهت اقتدار و سُلطه ،هاآنوجود می باشد، ولی به رغم « اختیار آزاد»و « بلوغ»، «عقل»ی گانهسه

 گردد.نسبت به وی دارد مرتکب جرم می

ن جهت است که بدا« ارتکاب جرم توسط انسان داراِی مسئولیت کیفری»غالباً پیش بینی این نوع از مباشرت معنوی یعنی 

رمی ی مسئولیت کیفری مرتکب جاشخاصی با سوء استفاده از اقتدار خویش، توسط یک انسان دارا ،در بسیاری از موارد

زات رسد این مجاشوند، حال آنکه به نظر میمحکوم می «معاونت در جرم» شده و در بدترین حالت ممکن صرفاً به مجازاتِ

ها بسیار کم و ناچیز باشد، به خصوص آنکه غالباً این نوع از مباشرت معنوی در قالب جرایم سازمان یافته و یا باندی برای آن

، عنواِن «معاونت در جرم»بایست جدای از عناوینی مثل گردد. به همین جهت برخی از حقوقدانان بر این باورند میمیواقع 

ی مستقل در قانون مجازات اسالمی پیش بینی شود تا با تعیین مجازاتِی شدیدتر و یا نیز در قالب یک ماده« فاعل معنوی»

ی کیفری، برای چنین اشخاصی باِب ها از نهادهای امتیاز دهندهروم کردن آنو مح« مباشر مادی»حداقل برابر با مجازاتِ 

 ی از قانون بسته شود.سوء استفاده

معنی  در این« مباشرت معنوی»با تمامی این اوصاف، در حال حاضر که جزء در برخی از مواد پراکنده در هیچ ماده مستقلی 

رخی از مواد بایست صرفاً به تحلیل بتحلیل این نوع از مباشرت معنوی میپیش بینی نشده است، باید اذعان کرد که برای 

ق.م.ا  640و بند دوم ماده  621، 538ین راستا شاید مهمترین مواد مرتبط با این موضوع مواد امرتبط با آن پرداخت. در 

توان در خصوص تمامی آن ها می . هر چندباشد 2ی ماده و تبصرهقانون مبارزه با مواد مخدر  18و همچنین ماده  75مصوب 

 :گرددذکر می مورد آخر در اینجا صرفاً تشکیک نمود ولی به عنوان مثال
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گاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم هر»

ه اقوی کمقام قانونی آنها صورت گرفته است ، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن 

و مباشر که متصدی کشت بوده  وداز مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می ش

 «.دمیلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شالق محکوم خواهد ش 30تا  10، به است

 

ه چنین برد. قانونگذار در این مادتوان به وجود یک حکم بسیار خاص و نادر در قوانین جزایی پی با دقت در این تبصره می

 حکم کرده است:

ن مجازات های مقرر در ای مجازاتِ دستور دهنده )مالک، مستاجر ملک یا قائم مقام قانونی آن ها(: -یک

  ند.باش« سبب اقوی از مباشر»البته به شرط آن که  1شود،ها اعمال مینسبت به آن ماده

 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شالق. 30تا  10 مجازاتِ مباشر )متصدی کشت(: -دو

 

ز مجازات تعیین نی «متصدی کشت»، بلکه برای «دستور دهنده»حکم مقرره کامالً گویای آن است که قانونگذار نه تنها برای 

نموده است. این در حالی است که قانونگذار برای توجیه مجازاتِ دستور دهنده شرط کرده است که حتماً باید دستور 

ند این کخود می لی که مسلماً ذهن مخاطب را درگیرمباشر( باشد. سوایعنی سبب( اقوی از متصدی کشت )یعنی دهنده )

 مباشر( است، پس چرا قانونگذار عالوه بر دستوریعنی بب( اقوی از متصدیِ کشت )سیعنی است که اگر دستور دهنده )

مباشر( نیز مجازات تعیین نموده است؟!! چرا که هم در فقه امامیه و هم در یعنی برای متصدی کشت ) ،سبب(یعنی دهنده )

باشد یعنی یکی  2«د مسئولیت کیفرییک انسان فاق»قوانین جزایی اثبات گردید زمانی سبب اقوی از مباشر است که مباشر 

ری توان کسی را که فاقد مسئولیت کیفاز شرایط عامه تکلیف )عقل، بلوغ و اختیار آزاد( را دارا نباشد، پس چگونه می

 است به تحمل مجازات محکوم نمود! 

                                                           
ه های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانگردانمخدر یا روان هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد ـ2ماده  .1

 شد:، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد بپردازد عالوه بر امحای کشت

 ی.ده تا صد میلیون ریال جریمه نقد بار اول ، (1

 ق.یمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شاللیون ریال جربار دوم ، پنجاه تا پانصد می (2

 س.تاد ضربه شالق و دوتا پنج سال حببار سوم ، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هف (3

  م.بار چهارم ، اعدا (4

 تخصصاً که  دحتی عوامل طبیعی باشت حیوان و یا« مباشر»باشد، چرا که گاه ممکن است « انسان». باید توجه داشت این در صورتی است که مباشر 2

  از بحث فعلی متن خارج اند.
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ر در عبارِت ی فوق الذکتبصرهتوان در مقابل این اشکالِ دقیق بیان داشت این است که قانونگذار در تنها پاسخی که می

نگذار بوده است. به دیگر سخن، قانو« فاعل معنوی»تسامح در تعبیر داشته و مقصود واقعی وی همان « سبب اقوی از مباشر»

را به جهت دارا بودن مسئولیت کیفری به مجازات رسانده و از سوی  «متصدیِ کشت» ،به دنبال آن بوده است که از یک سو

 2را نیز به جهت تسلط و اقتداری که غالبًا نسبت به متصدیان کشت دارند، به مجازات مقرر در ماده  «دهنده دستور»دیگر، 

ر همان معنای د« سبب اقوی از مباشر»ق.م.م. محکوم نماید. سخن کوتاه، اگر تفسیری غیر از این تفسیر پذیرفته شده و 

باشر( قابل میعنی « )متصدی کشت»قی پیش بینیِ مجازات برای واقعی آن به کار برده شود، از لحاظ حقوقی به هیچ طری

 دفاع نخواهد بود.

ای مستقل به بحث مباشرت معنوی در این معنی بنابراین در نهایت می توان بیان داشت هر چند قانونگذار در قالب ماده

ق.م.م.  2ولی شاید بتوان نتیجه گرفت که در موارد کامالً استثنایی همچون تبصره ماده  1)فاعل معنوی( نپرداخته است،

ود شاستفاده از اقتدار و تسلط خود جرمی را توسط انسان دارای مسئولیت کیفری مرتکب میقانونگذار برای کسی که با سوء

 2مجازات تعیین نموده است.

 

 ( شرکت در جرم 2

سد. بی رمی« شرکت در جرم»ی دومِ مداخله درارتکاب جرم یعنی ، نوبت به بررسی نحوه«جرم مباشرت در»بعد از تحلیل 

ی تحلیلی شایسته و بایسته از شرکت در جرم مستلزم ذکر تعریفی روشن و شفاف از آن است. به همین جهت تردید ارائه

 می توان به تعریف زیر اشاره داشت:

ب جرم ارتکابی منتس به شکلی کهت اجرایی جرم واحد، دخالت اشخاص متعدد در ارتکابِ عملیا»

 «. هاستبه تمامی آن

 

شود که با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کرده و به شخصی گفته می« شریکِ جرم»بنابراین 

کنند و یا تلوزیون میی آن هاست. برای مثال الف و ب با یکدیگر اقدام به سرقت یک دستگاه جرم مستند به رفتار همه

اینکه الف و ب هر یک، ضربه چاقویی را به ج زده و پزشکی قانونی علت مرگِ ج را خونریزی شدید ناشی از هر دو ضربه 

به کسی اطالق می شود که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم  «مباشر جرم»همانند  «شریک جرم»داند. بنابراین ی چاقو می

                                                           
مطابقت داشته باشد، ولی « فاعل معنوی»با عنوانِ  92ق.م.ا مصوب  130. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ممکن است در حال حاضر ماده 1

 شود.خودداری میباشد از تحلیل آن در این قسمت می  3چون این بحث، موضوع حقوق جزای عمومی 

نظرش نبوده تسامح در تعبیر داشته و معنای واقعی آن مد « سبب اقوی از مباشر». البته باید بیان داشت اگر پذیرفته شود که قانونگذار در عبارتِ 2

. ودشات خاصِ قانونی محکوم میبه مجاز« معاونت درجرم»بلکه در قالبِ  ،«فاعل معنوی»دهنده نه به عنوانِ توان ادعا نمود، دستور ، آنگاه میاست

 در قوانین جزایی ایران باشد!« فاعل معنوی»در این صورت حتی این تبصره نیز نمی تواند مثالی متقن برای پذیرش رسمی 
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همراهی شخص یا اشخاص دیگر و یا حتی عامل غیرانسانی  ااست، با این تفاوت که جرم را ب مرتکب رکن مادی جرم شده

 شود. مرتکب می

معنوی  ی قانونی، مادی وگانهبهتر است مطالب در قالبِ ارکان سه« شرکت در جرم»برای نظام مند کردن مباحث مرتبط با 

 بیان شود:

 

  شرکت در جرم ِیک( رکن قانونی

ارکت فی نفسه جرم نیست، مگر در رفتاری که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد. جرم بنا بر تعریف همکاری و مش

ق.م.ا مصوب  2قانونگذار هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است )ماده 

(. بنابراین شرکت 92ق.م.ا مصوب  14و تعزیر )ماده  ها نیز به موجب قانون چهار قسم اند: حد، قصاص، دیه(. مجازات92

 (78-79، ص 1392)ر.ک. اردبیلی، های مذکور مقید باشد. در جرم، شرکت در رفتارهایی است که به یکی از مجازات

 بدین شرح آمده است:  92ق.م.ا مصوب  125در ماده « قاعده کلی»حکم شرکت در جرم در تمامی جرایم به عنوان یک 

با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار  هر کس»

همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان 

مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم 

در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک  است.

 ت.شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم اس در جرم محسوب می

های عمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاباِ -تبصره

 «.گیردچهارم این قانون انجام میدوم، سوم و 

 

باشد در حالی که با توجه به تبصره می 92ق.م.ا مصوب  125توان بیان داشت رکن قانونی شرکت در جرایم ماده بنابراین می

نون مراجعه های این قابایست به سایر کتابها میاین ماده برای تحلیل شرکت در سایر جرایم و تعیینِ مجازات شرکای آن

 ق.م.ا نیز اشاره داشت.  533ق.م.ا و یا ماده  453ق.م.ا، ماده  368توان به برخی از مواد دیگر همچون ماده د. برای مثال میکر

 

  شرکت در جرم ِ( رکن مادیدو

 ق.م.ا برای تحقق رکن مادیِ شرکت در جرم باید چهار شرط وجود داشته باشد که به شرح زیر است: 125با توجه به ماده 
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  قابلیت مشارکت:وجود  –شرط اول 

، آن ای نکرده استمورد نیاز است ولی قانونگذار به صراحت بدان اشاره« شرکت در جرم»اولین شرطی که برای تحقق 

شرکت »تحققِ  توان ازرا داشته باشد. توضیح اینکه در برخی از جرایم نمی« قابلیت مشارکت»است که جرم ارتکابی باید 

و یا اینکه  بوده« قائم به شخص»فت. جرایمی که قابلیت مشارکت را ندارند، یا بدین جهت است که جرم، سخن گ« در جرم

در مورد جرایم « قابلیت مشارکت داشتن»بررسی شرط  (313، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی، مشارکت بردار نیست. « ذاتاً»

 گیرند:مستوجب حد از اهمیت خاصی برخوردار است. از این منظر جرایم مستوجب حد در دو دسته جای می

 : «شرکت در جرم»( عدم امکان تحقق 1  

o « جرایم شرب خمر، سب النبی و قذف بودن برخی از جرایم مستوجب حد« به شخصقائم :

 باشند.بیل جرایم میاز این ق

o «ند ای هستگونهبه : برخی از جرایم مستوجب حد حدبرخی از جرایم مستوجب « ماهیت ذاتی

دی جرم واح ،اعمال دو طرف یابند، به شکلی که مجموعِی دو نفر تحقق میکه ذاتاً با مداخله

شرکت »تحقق رسد در این موارد نیز باید قائل به عدم گردد، بنابراین به نظر میمحسوب می

 نام برد.را جرایمِ زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ می توان  مورد شد. در این« در جرم

 : «شرکت در جرم»( امکان تحقق 2

وجود « شرکت در جرم»در تعدادی از جرایم مستوجب حد، همچون دیگر جرایم، امکان تحقق 

 دارد. برای مثال در جرایم سرقت، محاربه، افساد فی االرض و قوادی مشارکت قابل تصور است. 

 

نمونه رای رد، بوجود دا« قابلیت مشارکت داشتن»، همواره مستوجب حدی جرایمغیر از البته این بدین معنی نیست که در 

ها جرمی است که قائم به شخص می باشد و تن« ترک نفقه»اشاره کرد. جرم « ترک نفقه»مستوجب تعزیر توان به جرم ِمی

ر.ک. ) تواند با وی در تحقق این جرم مشارکت نماید.از سوی همسر زوجه قابل تحقق است، بنابراین شخص دیگری نمی

 (313، ص 1394الهام و برهانی، 

 

 :کنندگانمداخلهتعدد  –دوم  شرط

ی بیش از یک عامل در عملیات اجرایی جرم است. این شرط، برخالف شرط مستلزم مداخله« شرکت در جرم»تحقق 

 ق.م.ا بیان شده است: 125به صراحت در ابتدای ماده  -باشد که جزء شروطِ ضمنی می-نخست 
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 ....« ]می شود[ شریک در جرم محسوب.....  مشارکت کند..... هر کس با شخص یا اشخاص دیگر»

 

 اشد:ببا کمی تامل در عبارت فوق، می توان چندین پیامد را از این شرط برداشت نمود که به شرح ذیل می

 

در وقوع  عامل «دو»ترین پیامدِ شرط فوق این است که برای تحقق شرکت در جرم، باید حداقل اولین و ساده :پیامد اول

مشارکت نمایند. بنابراین در مواردی که فقط یک عامل انسانی در جرم دخالت داشته، لکن از وی افعال  واحدجرمی 

وان قائل به تی آنها باشد، باز نمیهای مختلفی برخوردارند سر بزند، به شکلی که جرم مستند به همهمتعددی که از ماهیت

ند و مرتکب کیری را رها کرده و اتفاقاً به انسانی اصابت میشد. برای مثال شخصی به قصد شکار ت« شرکت در جرم»تحقق 

ار سازد و هنگام فری مجروح، وی را دشمن دیرینه خود یافته و با کاردِ خویش جرحی دیگر بر وی وارد میپس از مشاهده

شود. در این زه دیده میاحتیاطی، ناخواسته مجدداً به وی صدمه زده و مجموع سه رفتار وی منتهی به مرگ ببا اتومبیل با بی

های مختلف صادر شده است، چرا که سه جرح وی مثال هر چند عامل انسانی یکی است اما از وی افعال متعددی با ماهیت

، این این عبارتبا  (334، ص 1393)ر.ک. صادقی، باشد. می« شبه عمد»و « عمد»، «خطای محض»به ترتیب دارای عناوینِ 

 دانست.« شرکت در جرم»نمی توان « تعدد مداخله کنندگان»د شرط مورد را به جهت عدم وجو

 

 چنین برداشت می شود که« شخص»و « کس»هایی مثل هر چند از فحواِی کالم قانونگذار و استفاده از واژه :پیامد دوم

ی که تمامی در جای« شرکت در جرم»باشند، اما این بدین معنی نیست که امکان تحقق « انسان»بایست لزوماً شرکای جرم می

نیستند وجود نداشته باشد. برای مثال در جرم قتل، اگر مرگ مستند به دو جرحی باشد که یکی از « انسان»مداخله کنندگان 

قابل تصور است. در این حالت جارح « شرکت در قتل»ها ناشی از حمله حیوان و دیگری ناشی از رفتار انسانی باشد، آن

خواهد بود. بنابراین چنانچه اولیاء دم خواستار گرفتن دیه باشند، تنها نصف دیه بر عهده جارح فقط ضامن نیمی از جنایت 

 باشد. ها مستند به حیوان میمی باشد، زیرا مرگ مقتول ناشی از دو علت است که یکی از آن

 

ر چنین برداشت شود که شرکای د «مشارکت کند..... شخص یا اشخاص دیگربا  کسهر »شاید از عبارتِ  وم:س پیامد

باشند! بی تردید چنین تصوری محکوم به بطالن است، چرا که گاهی ممکن است می« بزه دیده»جرم، لزوماً افرادی غیر از 

بزه دیده، خود در جنایت بر خویش با جانی مشارکت نماید، به طوری که صدمه یا مرگ واقع شده مستند به فعل هر دوی 

ند و ی چاقویی را بزنند آنکه بزه دیده خود اقدام به خوردن مقداری سم کرده و سپس دیگری به وی ضربهها باشد، ماآن

 مرگ، هم ناشی از اثرکردن سم و هم ناشی از جرح وارده باشد. 
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 شرکت در عملیات اجرایی جرم : –شرط سوم 

رم باشد. ی جعملیات اجرایی تشکیل دهندهاین است که مشارکت باید در « شرکت در جرم»شرط دیگر تحقق رکن مادیِ 

 ق.م.ا آمده است، آنجا که قانونگذار بیان داشته است: 125لزوم وجود این شرط نیز به صراحت در ماده 

 ....«مشارکت کند عملیات اجرائی جرمیهر کس با شخص یا اشخاص دیگر در »            

 

 

. چرا که در این باشدمیچیست از مهمترین مباحث حقوق جزای عمومی دو « عملیات اجرایی جرم»اینکه مقصود از 

را « رکیبیتنظریه »تلویحاً  قانون مجازات اسالمیخصوص میان حقوقدانان اختالفات جدی وجود دارد. اما با توجه به اینکه 

بوده،  نه تنها مبین قصد مجرمانه مرتکبن دسته از رفتارهایی دانست که آ»را « عملیات اجرایی جرم»توان پذیرفته است، می

« املک»شخصی شریک محسوب می شود که به طور  بنابراین قدر متیقن آن است 1«.بلکه ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد

اید شریک جرم در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت کند، در غیر این صورت وی را نب« جزیی»و یا حداقل به طور 

 پنداشت. برای نمونه: 

 «ربودن»جزء در  شخصچنانچه حداقل دو  ،است« ربودن مال دیگری»در سرقت که تعریف قانونی آن  -یک

یان شد البته همانگونه که ب. شوندسوب میمح« جرمک در یشر»قانونی، کنند، به فرض وجود سایر شرایط  شرکت

یک طرف فرشی را « الف»گاه ممکن است به طور کامل در عملیات اجرایی جرم مشارکت کنند مانند آنکه 

طرف دیگر آن را و با یکدیگر آن را از خانه خارج کرده و داخل ماشین گذارند. و یا اینکه هر یک « ب»گرفته و 

« ب»تلوزیون را در داخل حیاط گذاشته و « الف»د، مانند آنکه در جزیی از عملیات اجرایی جرم مشارکت کنن

بنابراین اگر کسی در سرقت فقط نقش مراقب و مانند آن را ایفا کند آن را از حیاط به داخل ماشین منتقل کند. 

تا در صورت حضور دیگران یا پلیس به همکاران خود اطالع دهد، به دلیل عدم شرکت در عملیات اجرایِی جرم 

  شود.محسوب نمی« شریک جرم»  -یعنی ربودن  –قت سر

دو شخص  ، حداقلاست« توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری»که تعریف قانونی آن  در کالهبرداری -دو

تحقق یابد،  «شرکت در کالهبرداری»مشارکت کنند تا « بردن مال دیگری»و یا « توسل به وسایل متقلبانه»باید در 

 اجرایی جرمِ کالهبرداری می باشد.چون این دو رفتار جزء عملیات 

                                                           
دارند: می دانند. برای مثال بیانمی« تعریف قانونی جرم»را رفتاری گسترده تر از ورود به « شرکت در عملیات اجرایی جرم». البته عده ای از حقوقدانان عبارتِ 1

ی شرکت در نوعصرف بازکردن قفل در جهت تسهیل عمل سرقت، و یا گرفتن دیگری برای قادر ساختن شخص ثالثی به کشتن وی، هرچند ممکن است »

کشتن( مستند به فعل بازکننده در یا ، ولی چون در این موارد عمل مادی سرقت )یعنی ربایش( و یا عمل مادی قتل )یعنی عملیات اجرایی محسوب گردد

، ب، 1392)ر.ک. میرمحمدصادقی، «. نگهدارنده قربانی نیست، تحمیل حد سرقت یا مجازات قصاص به این افراد از لحاظ موازین فقهی ممکن نمی باشد

 (111ص
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کر گر همانگونه که ذباشد و از سوی دیمی« جرایم مرکب»البته از آنجایی که از یک سو جرم کالهبرداری جزء 

« الف»شد ارتکاب حداقل جزیی از عملیات اجرایی نیز در تحقق شرکت در جرم کافی است، اگر برای مثال 

کند مانند آنکه پروانه جعلی وکالت را به دیگری نشان داده و وی را به شرط « توسل به وسایل متقلبانه»اقدام به 

اقدام به دریافت و بردن مال بزه دیده کند، هر دو « ب»اه بفریبد و پرداخت مقداری پول، برای تبرئه شدن در دادگ

 شوند.کالهبرداری محسوب می«ِ شریک در جرم»نفر 

 که اشخاص در شودمیمحقق « جرمشرکت در »زمانی  ،«سلب حیات دیگری»با تعریف قانونیِ در قتل  -سه

د مشارکت نمایند، مثل اینکه دو نفر با که جزء عملیات اجرایی جرمِ قتل محسوب می شو« سلب حیات دیگری»

« ج»تا  را نگه دارد« ب»، «الف»هم شخصی را از بلندی پرتاب کرده و یا در دریا بیاندازند. بنابراین صرف اینکه 

 شرکت در« الف»شرکاء در قتل به حساب آورد، چرا که رفتار « ج»را به همراه « الف»توان وی را بکشد، نمی

« الف»به حساب نمی آید، بلکه به فرض وجود سایر شرایط،  -یعنی سلب حیات  –قتل  جرم عملیات اجراییِ

 «.در قتل تکشر»کرده است نه در جرم قتل  تمعاون

 

، بلکه نیست« حضور فیزیکی داشتن در صحنه جرم»باید توجه داشت برای تحقق شرکت در جرم، آنچه که مهم است 

رم نیز داشتن در صحنه ارتکاب ج« حضور فیزیکی»توان گفت، اساساً تی میباشد. حمی« شرکت در عملیات اجرایی جرم»

اب داشتن در صحنه ارتک فیزیکیحضور »، «شرکت در عملیات اجرایی جرم»الزم نمی باشد، به دیگر سخن، مقصود از 

نیز چاقویی « د»د کرده و وار« ب»نیز مشتی را به گیجگاهِ « ج»ضربه زده و « ب»با چوب به « الف»نیست، برای مثال اگر « جرم

سه  را هر« ب»ضربه ای بزند و پزشکی قانونی علت مرگِ « ب»را به مجنونی بدهد و مجنون با حضور در صحنه جرم، به 

به صورت فیزیکی در صحنه ارتکاب جرم حضور نداشته است، اما به همراه « د»رفتار ارتکابی بداند، در این جا به رغم آنکه 

 شود.  محسوب می« شریک در قتل« »مباشر معنوی»دیگر، و تحت عنوانِ «ِ مباشر مادی»دو 

 

 : کنندگان مداخلهمستند بودن جرم به رفتار  –شرط چهارم 

نندگان کبه رفتار مداخله« مستند بودن جرم»درتمامی جرایم، « شرکت در جرم»بی تردید یکی از مهمترین شرایط تحقِق 

 ق.م.ا بیان شده است : 125قبل، به صراحت در ماده می باشد. این شرط همچون دو شرط 

تار جرم، مستند به رفهر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و »

 ....«]می شوند[ شریک در جرم محسوب.....  همه آنها باشد
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شرکت »د، ها مستند باشتنها به یکی از آنبنابراین اگر اشخاص در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کرده اما نتیجه مجرمانه 

ق.م.ا صرفِ شرکت در عملیات اجرایی قتل را برای تحقق شرکت در  368محقق نشده است. قانونگذار در ماده « در جرم

 قتل کافی ندانسته است و مقرر کرده است: 

ها موجب قتل او شود اگر عده ای، آسیب هایی را بر مجنٌی علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب»

 و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا باشندها، شریک در قتل میفقط واردکنندگان این آسیب

 «دشونپرداخت دیه محکوم می

 

را با ضربات چاقو زخمی نمایند و گزارش پزشکی قانونی، علت « د»، شخص «ج»و « ب»، «الف»بنابراین به عنوان مثال اگر 

در عملیات اجرایی جرم قتل شرکت « ج»و « الف»بداند، در این حالت هر چند « ب»چاقوی شخص مرگ را صرفاً ضربه 

 شوند.ها نیست، شریک در قتل محسوب نمیداشته اند اما بدان جهت که جرم مستند به آن

جالب آنکه هیات عمومی دیون عالی کشور نیز در یکی از آراء اصراری، به لزوم وجود این شرط برای تحقق شرکت در 

 آمده است: 7/  60ردیف  1360 – 11جرم صحه گذاشته است. در رای اصراری 

 ای بوده است که با آلت نوک تیزطبق نظر پزشک قانونی علت مرگ مجنی علیه منحصراً ضربه»

چاقو به پشت او وارد شده و موجب پارگی ریه و خونریزی شدید داخلی گردیده است و نظر مانند 

.... صدور حکم ... جز به وسیله یک نفر نمی تواند وارد شده باشدبه اینکه این جرح با کیفیت مذکور 

 «.مشارکت در قتل نقض می گردد

 

 ( آمده است: 74/ 4/  10مورخ  20/  392در رای دیگر شعبه بیستم دیوان عالی کشور )دادنامه شماره 

ای کشته شود و بدون شرکت در قتل در فرضی محقق است که کسی در اثر ضرب و جرح عده»

اینکه وضعیت صدمات از حیث شدت و ضعف موثر باشد، علت مرگ مجموع صدمات وارده تعیین 

د(، علت مرگ ضربه گردد. بنابراین اگر با وجودی که آثار متعددی از ضرب و جرح )مشاهده شو

ای که به جمجه وارد شده، واحده باشد، وارده به جمجمه و شکستگی آن اعالم شده باشد، اگر ضربه

الک و نه چند نفر که م کندزیرا یک ضربه را یک نفر وارد میشرکت در قتل تصور قانونی ندارد، 

 «.طرح شرکت در قتل است
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تفاوت رفتار شرکاء، چه از نظر کمی و چه کیفی، مادام که جرم مستند به  در پایان شرط چهارم، باید توجه داشت ظاهراً 

د. باشنخواهد داشت. چنین ادعایی دارای پشتوانه قانونی نیز می« شرکت در جرم»ها باشد تاثیری در صدق عنوان آن

 ق.م.ا به صراحت به این نکته تاکید نموده است:  125قانونگذار در ماده 

هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی  خواه رفتار».......

 «......باشد خواه متفاوت،

 

را با چاقو به شدت مجروح کند، به نحوی که پزشکان احتمال مرگ او را منتفی ندانند، « ب»، «الف»بنابراین برای مثال اگر 

حاضر شده و فقط مشتی را به صورت وی بزند، چنانچه تشخیص داده شود که ، در بیمارستان «ب»قبل از مرگ « ج»ولی 

محقق شده و امکان قصاص هر دو وجود دارد. هر چند اثر « شرکت در قتل»ها بوده است، مرگ مستند به عمل هر دوی آن

 می باشد. « الف»به مراتب کمتر از « ج»کار شخص 

ند به تمامی مست»در صورتی است که جرم « ثیری تفاوتِ رفتار شرکاءبی تا»با دقت در جمالت باال مشخص می شود که 

استناد »باشد. اختالفی که در این مورد میان تعدادی از حقوقدانان ایجاد شده است این است که مالک استناد را باید « هاآن

 گیرد: شفاف سازی سوال مطروحه در قالب طرح دو مثال صورت می  ؟!«استناد علمی»دانست یا « عرفی

به  اقدام« ج»یک لیوان پر از مواد سمی را در منزل وی قرار می دهد و قبل از آنکه « ج»به قصد قتل « الف» -یک

به طور پنهانی و به قصد مشارکت در قتل، یک قطره سم را به لیوان مذکور اضافه کند و « ب»نوشیدن آن کند، 

نیز « ب»به « الف»را عالوه بر « ج» توان مرگِاینجا آیا میبر اثر نوشیدن تمام محتویات لیوان فوت کند، در « ج»

  را محقق دانست؟« شرکت در قتل»مستند دانست و بنابراین 

ربه چند صد ض« الف» . در این میاناقدام به تهیه کلنگ کنند« ج»به قصد تخریب دیوار منزلِ « ب»و « الف» -دو

فقط یک ضربه را به دیوار بزند و مجموع این ضربات باعث تخریب « ب»وارده کند و سپس « ج»را به دیوار منزل 

ه نیز مستند دانست و بنابراین حکم ب« ب»، جرم تخریب را به «الف»توان عالوه بر میدر این مثال دیوار شود، آیا 

 داد؟« شرکت در تخریب»تحققِ 

دانند، چرا که در این حاالت در هر حال جرم را به هر دو نفر مستند دانسته و قوقدانان پاسخ این سوال را مثبت میاکثر ح

کرد. چرا که متن قانون به صراحت بیان داشته است که اگر یک جرم به « اجتهاد در برابر نص»توان دارند که نمیبیان می

یگر معتقدند در باشد. اما تعدادی دتاثیر آن در شریک دانستن اشخاص بی اثر میچند نفر مستند باشد، نوع رفتار ارتکابی و 

استناد جرم به مداخله کنندگان و شریک محسوب کردن آنها، باید به مصلحت، منطق و تاثیر متعارف و قابل قبول رفتارها 

بنابراین در این  (113-114، ص 1392 )ر.ک. آقایی نیا،و عادالنه بودن مجازات مرتکب به عنوان شریک در جرم توجه کرد. 
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شرکت در »داند، باید حکم به تحقق نیز جرایم ارتکابی را مستند به چنین افرادی نمی« عرف»قبیل موارد، به جهت آنکه 

 نداد.« جرم

جه وبه طور کلی به نظر می رسد در این قبیل موارد باید به صورت موردی، موضوع بررسی شود. یعنی قاضی می بایست با ت

جرم واقع شده به تمامی مداخله کنندگان منتسب است یا صرفاً به یک « عرفاً»به اوضاع، احوال و شرایط بررسی کند که آیا 

 شخص. پس نمی توان در این گونه موارد حکم کلی داد، بلکه باید موردی، موضوع بررسی شود. 

 

  شرکت در جرم ِ( رکن معنویسه

ق.م.ا شرکت در جرم شامل چه نوعی  125در ماده م سوال مهمی قابل طرح است: در خصوص رکن معنویِ شرکت در جر

 جرایمی می شود؟ جرایم عمدی یا غیرعمدی و یا هر دو؟

رکت استفاده کرده است و ش« جرم»در پاسخ به این سوال باید بیان داشت قانونگذار در بخش نخست ماده از واژه ی مطلقِ 

فاده بودن جرم را مورد است« غیرعمدی»به کار برده است، لیکن در بخش دوم این ماده، قیدِ در آن را بدون هیچ قید و شرطی 

قرار داده است. بنابراین اوالً از آنجایی که اصل بر عمدی بودن جرایم بوده و آنچه که نیاز به تصریح دارد، غیرعمدی بودن 

اظر شود که بخش نخست نعمدی در ذیل ماده، مشخص میی اشاره قانونگذار به جرایم غیریک جرم است و ثانیاً به قرینه

شرکت »، قانونگذار تصور تحققِ 92باشد. بنابراین در قانون مجازات اسالمی مصوب به احکام شرکت در جرایم عمدی می

 را هم در جرایم عمدی و هم جرایم غیرعمدی پذیرفته است. « در جرم

رکن معنوی شرکت »و « رکن معنوی شرکت در جرم عمدی»دو قسمتِ بنابراین باید رکن معنویِ شرکت در جرم را در 

 مورد بررسی قرار داد:« در جرم غیرعمدی

 

 شرکت در جرم عمدی کن معنویِر -الف

بی تردید برای تحقق رکن معنوی در شریک جرم، وی باید دارای همان رکن معنوی مباشر یعنی سوء نیت عام و سوء نیت 

ر یک از این دو مولفه مخدوش باشد، شرکت در جرم نیز اصوالً قابل تحقق نخواهد بود. همانگونه خاص باشد. بنابراین اگر ه

 عبارتند از:« سوء نیت خاص»و « سوء نیت عام»که در حقوق جزای عمومی یک بیان شد 

 وضوع(م به غیرقانونی بودن ماهیِت رفتار ارتکابی )علم به علمدر انجام رفتار ارتکابی با  عمدسوء نیت عام :  (1

 تحقق نتیجه مجرمانه قصدسوء نیت خاص :  (2

بنابراین برای مثال برای تحقق شرکت در جرمِ قتل به وسیله ورود ضربات متعدد چاقو باید شرکای جرم دارای رکن معنوی 

 زیر باشند:
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 بزه دیدهسوء نیت عام: عمد در ورود ضربات چاقو با علم به محقون الدم بودن  (1

 خروج روح از بدن: قصد سوء نیت خاص (2

 

 در مثال دیگر برای تحقق شرکت در جرم کالهبرداری باید شرکای جرم دارای رکن معنوی زیر باشند:

 غیرقانونی بودن ماهیت رفتار ارتکابی: عمد در توسل به وسایل متقلبانه با علم به سوء نیت عام (1

 : قصد بردن مال دیگریسوء نیت خاص (2

 

سمت دولتی داشته و بعداً آن را از دست داده است ولی دیگری، به تصور اینکه او همچنان از بنابراین اگر مباشر جرم قبالً 

وی  «سوء نیت عام»آن سمت برخوردار می باشد، سمت وی را در مقابل ثالثی تایید کند، در این حالت به جهت آنکه 

تایید وی آگاه بوده، ولی از قصد مباشر مخدوش بوده و از سوی دیگر، هرگاه وی از عدم برخورداری مباشر از سمت مورد 

برای بردن مال دیگری اطالع نداشته و تصور کند که منظور او از جعل سمت، صرفاً جلب نظر خانمی برای ازدواج می 

د مورد خواهباشد و در نتیجه محکوم کردن وی به شرکت در کالهبرداری بیوی مخدوش می« سوء نیت خاص»باشد، 

 (112ص  ب، ،1392صادقی،  )ر.ک. میرمحمدبود. 

 

 رکن معنویِ شرکت در جرم غیرعمدی -ب

تر، واقع شود، آن جرم، یک جرم غیرعمدی خواهد بود. به عبارت ساده« تقصیر جزایی»چنانچه جرمی به جهت وجود 

خص ششوند که گاهی ممکن است توسط حداقل دو جرائم ناشی از بی احتیاطی و بی مباالتی، جرایم غیرعمدی تلقی می

شود. قانونگذار برخالف قانون سابق به صراحت در می« شرکت در جرایم غیرعمدی»واقع شود، حالتی که باعث تحقق 

 را در جرایم غیرعمدی پذیرفته است: « شرکت در جرم»ق.م.ا تصورِ تحقق  125انتهای ماده ی 

ک چند نفر باشد مقصران، شریدر مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا »......

 «.تشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم اس در جرم محسوب می

 

 مثال های زیر حاکی از امکان تحقق شرکت در جرایم غیرعمدی می باشد:

اهی چنانچه دو نفری که مشترکًا مسئولیت مراقبت از برج فرودگ تقصیر جزاییِ مسئولین ترافیک هوایی: (1

را بر عهده دارند، به منظور صرف غذا و بدون مجوز قانونی محل خدمت خود را موقتاً ترک کنند و این امر 



23 | P a g e 
 

به جهت ایجاد اخالل در تنظیم و کنترل امر پرواز هواپیماها، باعث وقوع تصادمی بین دو هواپیما بر فراز 

 شوند.محسوب می« شریک جرم»اه می شود. فرودگ

ای شفابخش، چنانچه دارو سازانی، به جهت فقدان دقت نظر، به جای ماده تقصیر جزاییِ دارون سازان: (2

ی دارو، مشترکاً آن را با سایر مواد ترکیب کرده از مواد سازنده ییک داری سم خریداری کرده و به عنوانمق

 وند.شمحسوب می« شریک در جرم قتل غیرعمدی»باعث مرگ بیمار شوند،  و به بیمار بدهند و با این کار

چنانچه چند کارگر، بدون توجه به نکات ایمنی اقدام به گودبرداری  تقصیر جزایی کارگران ساختمان: (3

 )ر.کآیند. به حساب می« شریک در جرم»ی مجاور شوند، کرده و بدین جهت باعث فرو ریختن دیوار خانه

 (206، ص 1382گلدوزیان، 

 

 ی مهم خالی از لطف نیست:اشاره به دو نکته« شرکت در جرم»در پایان بحث 

 

شود: آیا در جرایم عمدی بایستی میان شرکت کنندگان در جرم، اولین نکته در قالب یک سوال مطرح مینکته اول: 

 در جرم برخالف معاونت در جرم،وحدت قصد و توافق قبلی یا ضمنی برقرار باشد یا خیر؟ به نظر می رسد در شرکت 

وحدت قصد مرتکبان جرم شرط نیست یعنی اینگونه نیست که حتماً بایستی مرتکبین قبل از ارتکاب جرم یا در حین ارتکاب 

دان به غیر از جرایم علیه تمامیت جسمانی که در نکته بعد ب -با یکدیگر جهت تحقق جرم به تفاهم رسیده باشند. هر چند 

یافتن مصادیقی از شرکت در جرم بدون توافق و هماهنگی قبلی میان شرکت کنندگان بسیار سخت است،  -د شواشاره می

 (315، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی، اما این امر به معنای مشروط دانستن شرکت در جرم به توافق قبلی محسوب نمی شود. 

 

جرم در مواردی ممکن است رکن معنوی شرکای در جرم با همانگونه که در نکته قبل بیان شد در شرکت در  دوم:نکته 

 ق.م.ا حائز اهمیت است، آنجا که قانونگذار بیان می دارد: 369یکدیگر متفاوت باشد. در این خصوص توجه به ماده 

قتل یا هر جنایت دیگری می تواند نسبت به هر یک از شرکاء، حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا »

 «. خطای محض باشد

 های زیر اشاره داشت:توان به مثالهمین راستا، برای روشن شدن مطلب میدر 

و  ای مضروب کردهرا با فعل غیرکشنده« ج»به قصد تادیب، « الف»ممکن است  اجتماع عمد و شبه عمد: (1

بر اثر ضرب و جرح وارده جان بازد. در این حالت، هر دو « ج»به قصد قتل وی را مجروح کند و « ب»سپس 

توانند یا هر دو را عفو کنند، یا شوند. در این صورت اولیاء دم میشریک جرم قتل محسوب می مرتکب،



24 | P a g e 
 

مرتکب عامد )یعنی ب( را با دادن نصف دیه، قصاص کرده و نصف دیه را هم از مرتکب دیگر دریافت کنند 

 و یا اینکه از هر یک از مرتکبان نصف دیه را بگیرند.

« ب» می کند و« ج»به قصد قتل اقدام به تیراندازی به سمت « الف»مثال برای  اجتماع عمد و خطای محض: (2

جراحت  بر اثر هر دو« ج»اثبات می کند و « ج»نیز که در حال شکار حیوانی بوده است، تیرش کمانه کرده و به 

د رمیرد. در این مثال شرکت در قتل محقق شده است، اما با رکن معنوی متفاوت برای شرکا. حکم این مومی

نیز همچون مورد نخست می باشد با این تفاوت که دیه جنایت ارتکاب یافته در نتیجه خطای محض از سوی 

 شود.عاقله مرتکب پرداخت می

گاه می شود سه نوع جرم به نحوی در وقوع مرگ موثر باشند که  اجتماع عمد، شبه عمد و خطای محض: (3

روب را مض« ج»به قصد تادیب، « الف» مثالً، اما با رکن معنوی متفاوت. باشدها ی آنقتل مستند به هر سه

نی که در حال شکار حیوا« د»کند و در نهایت به سمت وی تیراندازی می« ج»با قصد قتل « ب»کند؛ سپس می

 ن حالتشود. در ایکند و وی بر اثر هر سه ضربه کشته میابت میاص« ج»است، تیرش کمانه کرده و به بوده 

ثال اند. حکم این مورد نیز با توجه به دو مهر یک از مرتکبان به میزان یک سوم در ارتکاب قتل شرکت داشته

 (409-410، ص 1392)ر.ک. میرمحمدصادقی، فوق قابل استنباط است. 

 

 شرکت در جرم ( مجازاتِچهار

نایات نوع جرم یعنی جرایم تعزیری و جمیزان مجازات شرکاء و کیفیاتی که در تخفیف و تشدید آن موثر است بر حسب 

 ود:شباشد. بنابراین مجازات هر یک از جرایم مذکور به صورت جداگانه بررسی میموجب قصاص یا دیه یکسان نمی

 

 مجازات شرکت در جرایم تعزیری -الف 

یعنی هر یک از شرکاء « مجازات فاعل مستقل آن جرم است......»..... ق.م.ا، مجازات شرکت در جرم  125به موجب ماده 

به همان مجازاتی که شریک دیگر محکوم شده است، محکوم خواهد شد. در واقع این مجازات برای هر یک از جرایم 

 (87، ص 1392)ر.ک. اردبیلی، شده است. تعزیری، همانی است که قانوناً برای جرایم مذکور مقرر 

پیش بینی مجازات فاعل مستقل برای هر یک از شرکاء، بدون در نظر گرفتن میزان اثرگذاری رفتارشان در حصول جرم، 

ونگذار ای، قانشاید امری غیرعادالنه و به دور از انصاف تلقی شود. در همین راستا و برای جلوگیری از وقوع چنین شبهه

 را چنین بیان داشته است: « جهات تخفیف»یکی از  38، در بند ح ماده 92ن مجازات اسالمی مصوب در قانو

 «مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم -ح»

 



25 | P a g e 
 

 و در قالب یک تبصره بیان داشته بود: 42این در حالی است که در قانون سابق، قانونگذار ذیل ماده 

 به را وا مجازات دادگاه باشد ضعیف جرم حصول در شریکی مباشرت و مداخله ثیرات اگر -ه تبصر»

 1«دهد می تخفیف او عمل ثیرتا تناسب

 

ه در قانون شود. توضیح اینکها با یکدیگر مشخص میبا مقایسه ادبیات قانونگذار در دو قانون فوق الذکر، تفاوت مهم آن

بوده است در « یقانونکیفیات مخففه »ه است جزء سابق، تخفیف دادِن به شریکی که رفتار وی در حصول جرم ضعیف بود

قانون  42باشد. چرا که ادبیاتِ تبصره ماده می« قضاییکیفیات مخففه »جزء  92حالی که در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 داشته، به شکلی که قاضی مکلف به اعطای تخفیف بود، در حالی که در قانون مجازات« الزامی»و « دستوری»سابق جنبه 

درصورت وجود یک یا چند جهت از » ق.م.ا و دقت در ادبیاتِ صدر ماده یعنی 37، با مراجعه به ماده 92اسالمی  مصوب 

فیف شود که تخکامالً مشخص می« د:تقلیل دهد یا تبدیل کن......  مجازات تعزیری را تواند میجهات تخفیف، دادگاه 

ردی که به نظرمی کند. رویکاین هیچ گونه تکلیفی برای قاضی ایجاد نمیدادن به شرکای فوق، جنبه اختیاری داشته و بنابر

 رسد قابل دفاع و پذیرش نباشد!

 

 مجازات شرکت در جرایم موجب قصاص یا دیات -ب

ق.م.ا به تبعیت از نظر مشهور فقهای  373درباره نحوه تعیین مجازات قتل که با شرکت چند تن ارتکاب یافته است ماده 

 امامیه مقرر می دارد: 

در  ءتواند یکی از شرکادر موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می»

اصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بالف

یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده 

را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از 

 .دید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازشود نیز باکه قصاص نمی ءشرکا

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی  -تبصره

دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم 

 «صاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازدجنایتشان باشد، باید پیش از ق

                                                           
ود و دادگاه را در اعمال تخفیف نسبت به این مورد تلقی نم و ق.م.ا را باید به نفع متهم تفسیر 42در تبصره ماده « می تواند»عدم ذکر کلمه . »1

ملزم دانست و منظور از تخفیف، تخفیف نسبت به مجازات متهم اصلی و شریکی است که میزان مداخله او در حصول جرم شدیدتر بوده نه 

  (2/6/1380 – 5238/7)نظریه مشورتی شماره «. حداقل کیفر قانونی....
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توان تصور شود برای مجازات کردن شرکای قتل عمدی چندین حاالت را میی فوق الذکر مشخص میبا دقت در ماده

 ورت گیرد:ص« جرایم علیه تمامیت جسمانی»نمود که بیان اجمالی آنها می شود چرا که بررسی تفصیلی آن می بایست در 

 کردن همه مرتکبان. قصاص (1

 عفو همه ی مرتکبان بدون قید و شرط. (2

 عفو همه ی مرتکبان به شرط پرداخت دیه. (3

 قصاص کردن برخی از مرتکبان و عفو سایرین بدون قید و شرط. (4

 قصاص کردن برخی از مرتکبان و عفو سایرین به شرط پرداخت دیه. (5

 پرداخت دیه.عفو برخی از شرکاء بدون قید و شرط و عفو سایرین به شرط  (6

 

و اما در جنایات شبه عمد و خطای محض که حکم به ضمان دیه داده می شود، قانونگذار احکام متفاوتی را ذکر کرده 

 453از یک سو در مواد  (400-405، ص 1392)ر.ک. میرمحمدصادقی، است که طبیعتاً باعث سردرگمی محاکم خواهد شد. 

 شرکاء را پذیرفته و آورده است: « مساوی»، مسئولیتِ 92ق.م.ا مصوب  533و 

هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد : » 453ماده 

 «مکلف به پرداخت دیه است به طور مساوی هریک از شرکا یا عاقله آنها

ردند به گهرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری : » 533ماده 

 «باشند ضامن می به طور مساویطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، 

 

)اجتماع سبب و مباشر( مسئولیت مساوی را منوط به مساوی بودن  92ق.م.ا مصوب  526و از سوی دیگر در موادی مثل 

ه قانونگذار یزان تاثیر رفتارشان مسئول دانسته است! چرا کتاثیر رفتار شرکاء دانسته است و در غیر این صورت، هر یک را به م

 در این ماده بیان داشته است:

هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته : » 526ماده 

أثیر رفتار مگر تباشند  ضامن می به طور مساویچنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد ...... باشند، 

 ...«..مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند

 

در خصوص چرایی تفاوت فوق الذکر اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که قانونگذار بدواً در تدوین الیحه قانون 

یر فعل هر یک از آنها متمایل بوده است لکن شورای نگهبان مجازات اسالمی، به تقسیم ضمان شرکاء بر مبنای درصد تاث



27 | P a g e 
 

ند کدر مواضع متعدد در مقام بررسی برخی از مواد قانون مجازات اسالمی، مالک مذکور را مغایر با موازین شرع اعالم می

ای رخالف نظر شورکه این امر به اصالحِ مصوبات مجلس منجر گردید، اما با این عبارت برخی از مواد از قلم افتاده و ب

که در  92ق.م.ا مصوب  526نگهبان، میزان تاثیر فعل شرکاء را مالکِ تعیین مسئولیت مرتکبان قرار داده است مانند ماده 

 (347، ص 1393)ر.ک. صادقی، باال بدان اشاره شد. 

 

 ( معاونت در جرم3

ی در در قانون، به و مطروحهمعاونت در جرم رفتار شخصی است که بدون انجام جرمِ منتسب به مباشر، به یکی از صور 

که  «لفا»برای  «ب»برای مثال شود. گفته می« معاونِ جرم»رساند. در حقوق کیفری به این شخص ارتکاب جرم یاری می

 .باشدیم« جرم معاون»و ب « مباشر جرم»، الف ت وقوع قتل با اسلحهکند. در صوررا دارد، اسلحه تهیه می «ج»قصد کشتن 

تحقق معاونت در جرم همانند شرکت در جرم، مستلزم اجتماع ارکان سه گانه ی قانونی، مادی و معنوی است. در همین 

 راستا این ارکان در سه قسمت جداگانه بررسی می شود:

 

 معاونت در جرم  ِیک( رکن قانونی

همکاری و مشارکت، معاونت نیز فی نفسه جرم نیست، مگر در رفتاری که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد. جرم همانند 

ق.م.ا صورت گرفته  127ق.م.ا و کیفرگذاری آن در ماده  126در ماده « قاعده کلی»انگاریِ معاونت در جرم به عنوان یک 

 عنوان رکن قانونیِ معاونت در جرم محسوب کرد. ق.م.ا را به 127و  126است، بنابراین می توان مواد 

 

 دو( رکن مادیِ معاونت در جرم

روط ش»به  ،و از سوی دیگر« رفتارهای معاونت در جرم»به  ،بایست از یک سوبرای تحققِ رکن مادی معاونت در جرم می

 د:نگیربررسی قرار می تحقق آن اشاره داشت. در همین راستا، این دو عنوان به صورت مستقالنه مورد«ِ قانونی

 

 در جرم رفتارهای معاونت -الف

ق.م.ا به بیان این رفتارها  126رفتارهایی که باعث تحققِ معاونت در جرم می شود چیست؟ قانونگذار به طور شفاف در ماده 

 ی این ماده آمده است:پرداخته است. در بندهای سه گانه
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ب یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریهرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع،  -الف»

 د.یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گرد

 .دهرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه ده -ب

 «.دهرکس وقوع جرم را تسهیل کن -پ

 

 شود:ق.م.ا تعریف و تحلیل می 126شفاف سازی حقوقی، هر یازده مصداقِ مصرحه در ماده  برای

 

به رغبت انداختن و ایجاد میل و عالقه کردن در شخص تحریک »ترغیب در معاونت در جرم به معنای  رفتار اول( ترغیب:

 گفته می شود. « شونده )مباشر( به انجام یک رفتار مجرمانه

رتکاب ی ممکن، دیگری را ترغیب به ابرده شده جهت ترغیب مهم نیستند، همین قدر که شخص به هر وسیلهوسایل به کار 

جرم نماید، عمل وی مشمول عنوان معاونت در جرم خواه بود. برای مثال هرگاه زنی به شرط کشتن ثالثی توسط یک مرد، 

الث ایجاد میل و رغبت در مرد برای کشتن شخص ثحاضر به تن فروشی به وی گردد، به شکلی که تسلیم شدن زن، باعث 

 (297، ص 1392ر.ک. شمس و همکاران، برای مطالعه بیشتر )خواهد بود. » معاونت در جرم»شود، عمل آن زن 

 

تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنای عرفی و لغوی  رفتار دوم( تهدید:

واداشتن دیگری به ارتکاب یک رفتار مجرمانه، چندانکه »نابراین مقصود از تهدید در معاونت در جرم یعنی مراد است. ب

 «. دهدترس از پیامدهای عدم انجامش، مرتکب را به سمت ارتکاب آن سوق می

به عنوان حقق اکراه )که منشاء ت« تهدید»در معاونت در جرم با « تهدید»تفاوت  این سوال قابل طرح است کهدر همین راستا 

 :مشهور وجود داردباشد؟ در این باره دو دیدگاه است چه می (یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری

مرتکب  «رضا و طیب نفس» بدونِ شود مرتکبباعث میای است که به اندازه «اکراه»تهدید در  دیدگاه نخست:

« رضایت قلبی»دارای ، مرتکب در لحظه ارتکاب جرم «در جرم معاونت»در حالی که در تهدید در جرم شود، 

  (116، ص 1384)ر.ک. شکری و سیروس، شوند. مرتکب و معاون هر دو مجازات می قیقاً به همین جهت،و د است

در  معاونت»که در تهدید در قالب  بدین صورت استرسد تفاوت این دو نوع تهدید به نظر می دیدگاه دوم:

ار، ترساند و با این رفتمی –که البته خودش منشاء آن نیست  –ای ناگوار از تحقق حادثهشخص را  ،، معاون«جرم

، مکرِه )اکراه کننده( به مکَره )اکراه «اکراه»تهدید در دهد. اما در مرتکب را به سمت ارتکاب جرم سوق می

ای ناگوار را برای وی یا خویشاوندانش حادثه« خود»دهد که اگر رفتار خاصی را انجام ندهد، شونده( وعده می

  (298، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی، ایجاد خواهد کرد. 
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 «دیدگاهِ قابل پذیرش»ها رسد هیچ یک از آنمین، اما به نظر باشدمیهر چند هر یک از این دو دیدگاه دارای طرفدارانی 

 داد، چرا که:

 به ،«ممعاونت در جر»و خواه در تهدید در « اکراه»که خواه در تهدید در  آن است «دیدگاه نخست»اشکال 

 «یدتهد»، چرا که در نهفته است« تهدید»وجود ندارد، دلیل آن نیز در خودِ کلمه « رضایت قلبی»رسد نظر می

 است.« رضایت قلبی»ی همواره ترسی وجود دارد که مخدوش کننده

است. به دیگر سخن، دیدگاه دوم بیش از آنکه « پشتوانه قانونی»د در عدم وجونیز  «دیدگاه دوم»اشکال 

 حقوقدان است. تعدادی از مستند و مستدل باشد، برخواسته از ذهن کنجکاو

 

« لغیرقابل تحم»ی در واژه« معاونت در جرم»از تهدید در « اکراه»رسد تنها معیار تفکیک تهدید در در مجموع به نظر می

ننده باشد، تهدیدک «قابل تحمل یتهدید»تهدید، نانچه پنهان است. به عبارت دیگر، چ 92ق.م.ا مصوب  151ماده  در مندرج

بدیهی است  1باشد.می« مکرِه»باشد، تهدید کننده  «قابل تحملغیر یتهدید»تهدید، بوده در حالی که اگر « معاون جرم»

 باشد.می« عرف» ،تهدید«ِ نبودن قابل تحمل بودن یا»همانند بسیاری از موارد دیگر، معیار تشخیص 

 

تطمیع در لغت به معنای به طمع انداختن و آزمند ساختن است. اما در معنای حقوقی، تطمیع نوعی  رفتار سوم( تطمیع:

ه در سازد، جنبه مالی دارد، حال آنکترغیب است با این تفاوت که در اینجا، آنچه که مرتکب را به ارتکاب جرم راغب می

 تواند جنبه مالی داشته باشد یا غیرمالی.ی میل و اشتیاق برای ارتکاب جرم، میعامل ایجاد کنندهترغیب، 

 

وقی، باشد. در معنای حقتحریک در لغت به معنای به حرکت در آوردن، واداشتن و جنبانیدن می رفتار چهارم( تحریک:

 ( 101-102، ص 1392)ر.ک. اردبیلی، . تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی

 

از مکر پنهانی  بنابراین اگر شخصی با استفادهاست. « مکر و حیله پنهانی»به معنی « دس»دسیسه از ریشه : رفتار پنجم( دسیسه

اشد. بقابل مجازات می« معاونت در جرم»برای وقوع جرم توسط دیگری بستر سازی کند، با وجود تمامی شرایط قانونی در قالب 

                                                           
ود مرتکب رفتاری ش غیرقابل تحمل هرگاه کسی بر اثر اکراهِ »داشته است: مقرر« اکراه» بیاندر مقام  92م.ا مصوب ق. 151 قانونگذار در ماده. 1

از ظاهر  بایست با دست کشیدنرسد می، به نظر میمندرج در متنبا پذیرش تفسیر ...«. گردد.شود مجازات نمیکه طبق قانون جرم محسوب می

انونگذار قبوده است. به دیگر سخن، « تهدید غیرقابل تحمل»از این عبارت، پذیرفت مقصود واقعی قانونگذار « اکراه غیرقابل تحمل»عبارتِ 

اکراه به  یخمیرمایه« بل تحملتهدید غیرقا»نمود بدین دلیل واضح که استفاده می« تهدید»ی در ماده، از کلمه« اکراه»ی بایست به جای واژهمی

  باشد. می «عوامل رافع مسئولیت کیفری»عنوان یکی از 
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داند حسن درصدد قتل حسین است، نزد حسین برود و او را به بهانه قدم زدن و گردش از برای مثال اگر شخصی که می

« و فریب دسیسه»شخص بدان جهت که با در این حالت  منزل بیرون آورد و این عمل به حسن فرصت ارتکاب قتل را بدهد.

ای میان وی با قاتل وجود نداشته ود، حتی اگر هیچ گونه تبانیشده است، معاون جرم محسوب می ش موجب وقوع جرم

 (299، ص 1392به نقل از شمس و همکاران،  575-576، ص1382)ر.ک. صانعی، باشد. 

 

اشد. در ببنابراین فرق فریب با دسیسه مشخص می است.« تصور خالف واقع ایجاد کردن»معنای فریب  فریب:رفتار ششم( 

شمس به نقل از  108، ص 1382محسنی، ر.ک. )باشد. نی است در حالی که در فریب بدین شکل نمیدسیسه، مکر، مکر پنها

برای مثال شخصی با فریب، نیرنگ و صحنه سازی نشان دهد که اگر دیگری مرتکب جرم  (.299، ص 1392و همکاران، 

او را از تعقیب و مجازات معاف کند و یا اگر وی مرتکب اختالس شود و سهمی را به وی بدهد، قادر است  دتوانشود، می

 خواهد بود.« معاون جرم» یشخصگیری کند. در این صورت بدیهی است که چنین ی اختالس جلواز کشف واقعه

 

رتکابی گرفت که مباشر، به جرم بودنِ رفتار اقرار خواهند « معاونت در جرم»در صورتی تحت عنوان « دسیسه و فریب» نکته:

، در این در مرتکب تحقق یابد« جهل موضوعی»داشته باشد. به دیگر سخن، اگر دسیسه و فریب به حدی برسد که « علم»

باشر تحت تعقیب قرار گرفته و م« سبب اقوی از مباشر»صورت اساساً موضوع معاونت منتفی خواهد بود و معاون به عنوان 

برای مثال اگر کسی شربت زهرآگینی را  (298، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، گونه مسئولیت کیفری نخواهد داشت. هیچ 

به عنوان دارویی که پزشک تجویز کرده است به دیگری بدهد تا به بیمار بخوراند و در نتیجه این عملِ مباشر، بیمار فوت 

به حساب « لقات»ی شربت، سبب اقوای از مباشر بوده و بنابراین ه دهندهکند، هیچ اتهامی متوجه مباشر نخواهد بود، چرا ک

 (104، ص1392)ر.ک. اردبیلی، می آید. 

 

به  92سوء استفاده از قدرت موردی است که در قانون مجازات اسالمی مصوب ( سوء استفاده از قدرت: هفتمرفتار 

عنوان یکی از مصادیق رکن مادی معاونت پیش بینی شده است. مراد قانونگذار از این اصطالح روشن نیست و رویه قضایی 

توان گفت سوء استفاده از یاما اجمااًل م (298، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، هم در این خصوص هنوز شکل نگرفته است. 

قدرت به معنی بهره گیری ناروا از مقام و موقعیت اجتماعی است. این موقعیت ممکن است به واسطه مواردی مثل شغل و 

سمت دولتی باشد. سوء استفاده از قدرت بیش از آنکه رفتار خاصی باشد نفوذ معنوی بر دیگری است، کسی که به هر دلیل 

ای او ههواخواهی، ارادتمندی و یا حس وظیفه شناسی خود را به تبعیت از دیگری و اجرای خواستهفرضاً آسیب پذیری، 

بیند. برای نمونه استاد کاری از کارگر خود درخواست نماید که در محضر دادگاه به عنوان شاهد در حمایت از ملتزم می

)ر.ک. طالب دروغین در دادگاه اظهار نماید. متهم شهادت کذب دهد. کارگر نیز به احترام سخنان بزرگان عالماً م

 (105، ص 1392اردبیلی،
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ساختن وسیله به معنی درست کردن یا به وجود آوردن می باشد. از این رو : وسایل ارتکاب جرم نساختهشتم( رفتار 

ای ارتکاب ه شخصی بردهد. مانند آنکای را برای ارتکاب جرم ساخته و در اختیار مباشر قرار میمعاون کسی است که وسیله

سرقت توسط دیگری، برای وی نردبانی را بسازد و یا اینکه برای مسموم کردن یک شخص توسط ثالثی، داروی سمی را 

 برایش بسازد.

 

باشد، « ولوسایل منق»تواند شود گاه میوسایلی که جهت ارتکاب جرم تهیه میرفتار نهم( تهیه وسایل ارتکاب جرم: 

رای ارتکاب قتل توسط دیگری، تهیه مدارک جعلی برای ارتکاب جرم کالهبرداری توسط دیگری و مانند تهیه اسلحه ب

ی ارتکاب باشد مانند تهیه مسکن برا« وسایل غیرمنقول»تواند تهیه موتور برای کیف قاپی توسط اشخاص دیگر و گاه می

 جرم توسط دیگران. 

 

طریقِ ارتکاب جرم یعنی اینکه شخصی راه و روش ارتکاب جرم  مقصود از ارائه: ( ارائه طریق ارتکاب جرمدهمرفتار 

هایی مثل راهنمایی و آموزش به دیگری نشان دهد. مانند آنکه شخصی نحوه ورود به بانک یا را به طرق و شیوه

.ک. ر)های امنیتی مکان مورد سرقت را به وی ارائه کند. جواهرفروشی جهت سرقت را به مرتکب اصلی نشان دهد یا نقشه

 (299، ص 1394الهام و برهانی، 

 

اده رسد این مورد که در بند سوم مبه نظر میباشد. تسهیل به معنای آسان کردن می: ( تسهیل وقوع جرمیازدهمرفتار 

گیرد، چرا که هر یک از رفتارهای فوق به نوعی تسهیل تمامی صورت معاونت را در بر می ق.م.ا ذکر شده است، 126

بنابراین کسی که به هنگام سرقت در بیرون منزل نگهبانی  (299، ص 1394)ر.ک. الهام و برهانی، باشند. جرم میی وقوع کننده

دهد تا در صورت رسیدن پلیس سارقین را مطلع نماید و یا شخصی که با برپا کردن معرکه و یا وسایل دیگر حواس می

نماید و یا کسی که افراد خانواده را به سینما یا باغی در خارج کند تا سارق محتویات جیب آنان را سرقت مردم را پرت می

 )ر.ک. نماید تا سارقین با خیال آسوده به سرقت مشغول شوند، مرتکب معاونت در جرم شده است.از شهر دعوت می

 (302، ص 1392به نقل از شمس و همکاران،  111، ص 1382محسنی، 

 

رت را باشد، تشخیص معاونت از مباشمی جهت آنکه همزمان با جرم ارتکابینکته دیگر اینکه گاه تسهیل وقوع جرم به 

خی توان در این زمینه به برسازد. در این موارد بایستی دقت فراوانی را سرلوحه کار خود قرار داد. برای مثال میدشوار می

 از آراء شعب دیوان عالی کشور اشاره داشت:
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گلوی مجنی علیه را بگیرد و کسی دیگر با زدن فشنگ پیشتاب اگر متهم »: 16/6/1321-921رای شماره  (1

 .«به صورت وی او را به قتل برساند، عمل متهم اول معاونت در قتل به شمار می رود

اگر کسی روی سینه دیگری بنشیند و شخص ثالثی ضرباتی بر او وارد »: 5/8/1318-1811رای شماره  (2

 «. ونت است در ایراد ضرب منتهی به فوتآورد که موجب مرگ وی شود، عمل شخص اول معا

اگر کسی با علم و اطالع برای تاجر ورشکسته قرض کند و تا مدتی : »01/12/1317-2671رای شماره  (3

 «.مانع ظهور ورشکستگی او گردد، عمل او معاونت تلقی می شود

 

 ذکر چند نکته حائز اهمیت است: « رفتارهای معاونت»در انتهای بحث 

شود رفتارهای معاونت در جرم یکی از یازده مصداقِ ق.م.ا مشخص می 126ی ماده گانهدقت در بندهای سهبا  نکته اول:

تهیه »، «ساختن وسایل ارتکاب جرم»، «سوء استفاده از قدرت»، «فریب»، «دسیسه»، «تحریک»، «تطمیع»، «تهدید»، «ترغیب»

باشد. به عبارت دیگر، رفتارهای معاونت در می« وقوع جرمتسهیل »و « ارائه طریق ارتکاب جرم»، «وسایل ارتکاب جرم

ی فوق انهگبنابراین رفتارهای معاونت در جرم تنها در قالب یکی از رفتارهای یازده «.تمثیلی»دارد نه « جنبه حصری»جرم 

 رتند از: الذکر واقع می شود و الغیر. در همین راستا حکمی از یکی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده که عبا

به اموری که در آن  ]92ق.م.ا مصوب  126ماده [قانون مجازات عمومی  28معاونتِ موضوع ماده »

شود و دادگاه باید مشخص کند که به کدامیک از عناوین نظر داشته ماده مندرج است، محقق می

   (4/9/25 – 1166)رای شماره «. است

 

دمه با این مق«. ترک فعل»است و یا « فعل»شود رفتار ارتکابِی رکن مادی، یا ق.م.ا روشن می 2با تامل در ماده نکته دوم: 

ود؟ شماهیتِ نکته دوم مشخص می گردد. آیا رفتارِ معاون جرم لزوماً در قالب فعل می باشد و یا با ترک فعل نیز محقق می

 خورد:ه چشم میدر این زمینه میان حقوقدانان اتفاق نظر وجود نداشته و دو دیدگاه به شرح ذیل ب

 

کان تحقق ام «فعل»برخی بر این باورند با توجه به مصادیق مندرج در قانون، معاونت تنها در قالب  دیدگاه اول:

، مرتکبِ معاونت در جرم شد. لذا سکوت، عدم اقدام و نظاره کردن به ارتکاب «ترک فعل»توان با دارد و نمی

)الهام ند. کتشکیل دهد. بنابراین معاونت با ترک فعل تحقق پیدا نمیتواند رکن مادی معاونت در جرم را جرم نمی

 :ندارا صادر کرده است که جملگی موید این نظریه یدر این باره دیوان عالی کشور آرای (301، ص 1394و برهانی، 
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 شود معاونت تلقی کرد. بنابراین، اگرسکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی»

در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کسی 

 (6/11/1317-2504)رای شماره «. کند، شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست

 

اگر یکی از دو نفر همکارِ اداری، مرتکب اختالس شود و دیگری با علم و اطالع سکوت »

از امور وجودی ...... شود معاونت تلقی کرد، چون نمیاختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را 

 (22/6/1326-564)رای شماره «. است نه عدمی

 

برخی دیگر معتقدند هر چند تحقق معاونت در بسیاری از موارد مستلزم آن است که رفتار ارتکابی  دیدگاه دوم:

« سکوت»و « خودداری»بسیاری از موارد باشد، اما این امر در همه جا و در تمامی موارد صادق نیست. در « فعل»

باشد. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، حضور شخص می« ترغیب»نوعی تسهیل وقوع جرم و یا حتی شکلی از 

ثالث در محل وقوع جرم، ولو آنکه این شخص هیچ گونه عمل مثبت و مادی هم انجام ندهد، موجب تقویت روحیه 

ری جلوگیری از سرقت و دستگیگردد. برای مثال وقتی پاسبانی که مامور رم میمجرم و تشویق او به ارتکاب ج

 دهد، مسلماً اینرسد ولی هیچ عملی جهت جلوگیری از سرقت انجام نمیاست، هنگام وقوع سرقت سر میسارقی 

شتری یشود، بلکه به سارقین شجاعت و شهامت بحضور وی در صحنه جرم و سکوت وی نه تنها مانع از سرقت نمی

ردد. گموجب تسهیل وقوع جرم میی کند. بدین ترتیب سکوت وتر میداده و آنان را عمالً در ارتکاب جرم حریص

در این زمینه در یک مورد اداره حقوقی  ( 303-304، ص 1392به نقل از شمس و همکاران،  115، ص 1382)محسنی، 

 قوه قضاییه چنین نظر داده است:

کت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام ربودن مال متعلق به شر»

نگهبان در جلوگیری از بردن مالِ مزبور، به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت 

باشد مشروط بر اینکه مطابقِ شرحِ وظایف، نگهبان مزبور قصد، از مصادیقِ معاونت در سرقت می

 (12/96/1384-3834/7)شماره «. را عهده دار بوده باشد مسئولیت حفظ و حراست اموال شرکت

 

در مجموع به نظر می رسد دیدگاه اخیر با واقعیات اجتماعی و اصول کلی حقوق جزا سازگارتر باشد. البته بدیهی است 

 بوده باشد. « وظیفه قانونی»تواند باعث تحقق معاونت در جرم شود که مسبوق به وجود زمانی ترک فعل می

عدم تحقق »باشد این امر به معنی « عدم تحقق معاونت در جرم با ترک فعل»مامی این اوصاف، حتی اگر کسی قائل به با ت

ی جدای از هم است. به عبارت ساده تر، امکان نیست، چرا که این دو مورد، دو مقوله« معاونت در جرایم ِ با ترک فعل

وجود دارد. برای مثال چنانچه شخصی، دیگری را ترغیب به عدم  یابدوقوع معاونت در جرمی که با ترک فعل تحقق می
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ی افراد واجب النفقه کند و وی نیز تحت تاثیر این رفتار، از پرداخت نفقه خودداری کند، در چنین حالتی پرداخته نفقه

 مسلماً شخص ترغیب کننده، معاونِ جرم ترک نفقه خواهد بود.

خالی از لطف نیست که گاه قانونگذار خود سکوت )ترک فعل( را از مصادیق معاونت در همین راستا اشاره به این نکته 

 در جرم محسوب کرده است که در زیر به چند مورد آن اشاره می شود:

ی قانون مجازات اخالکنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و ماده واحده 6بنده  -یک

 :  04/12/49تاسیسات هواپیمایی مصوب 

 کسانی که از تهیه و تدارک آالت و اسباب جرم یا مقدمات ارتکاب جرائم مندرج در -6»

جرم  ننمایند به مجازات معاون صالح اعالم این قانون مطلع شده و جریان را به مقامات ذی

 «.محکوم خواهند شد

 : 19/9/69قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کشور مصوب  2ماده  2تبصره  -دو

خودداری کرده یا با سکوت خود به  تبصره کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این.....»

مورد به مجازات مقرر برای معاون  تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب

 «شوندجرم محکوم می

 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: 1ماده  -سه

 معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطالع اظهاریه برایاگر مالک از وقوع »..... 

بدایت یا  اسناد یا دفتر ابالغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت

 «.صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد

 

 ب(  شروط تحقق معاونت در جرم

 باشد. این شروط عبارتند از:وجود چند شرط الزامی می« معاونت در جرم»ق.م.ا برای تحقق  126به ماده  با توجه

 

ت در باشد. با دق، جرم بودن رفتار مباشر می«معاونت در جرم»اولین شرطِ تحقق  جرم بودن رفتار مباشر: –شرط اول 

 دارد:رسد، آنجا که قانونگذار بیان میاثبات میق.م.ا  لزوم وجود این شرط به  126ی ابتدایی ماده جمله

 ....«د: شونمحسوب می جرم شخاص زیر معاونِا»
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بنابراین، وجود رفتار اصلیِ قابل مجازات، شرط نخستین تحقق جرم معاونت به شمار می آید. در ادبیات حقوقی اصطالحًا 

اشد، باین سیستم، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نمیشود. به موجب گفته می« ی مجرمیتسیستم استعاره»به این امر 

به نقل از  281، ص1373)علی آبادی، بلکه امری فرعی و تبعی بوده و تحقق آن مستلزم وجود رفتار مجرمانه اصلی است. 

  (114، ص1384شکری و سیروس، 

 

 از وجود این شرط، چند پیامد قابل برداشت است:

، «جرم یعوامل موجهه»نباشد مانند آنکه خودکشی باشد و یا به جهت وجود یکی از  اگر رفتار اصلی جرم پیامد اول:

جرم تلقی نگردد همانند دفاع مشروع و یا اینکه مشمول عفو عمومی قرار گیرد، رفتار معاون نیز به تبع آن قابل مجازات 

قابل  «رافع مسئوولیت کیفری»ولی به جهت وجود یکی از عوامل  اگر رفتار اصلی جرم باشد، در حالی کهنخواهد بود. 

کری و شانتساب به مرتکب نباشد، تاثیری در حق معاون ندارد. زیرا کیفیات مذکور جنبه شخصی دارد نه عینی. )ر.ک. 

رکاء شکه شامل معاونین و  ی( مانند آنکه مرتکب مجنون و یا مست باشد. همچنین است عفو خصوص113، ص1384سیروس، 

 ق.م.ا الزم و ضروری است:  129نمی شود. در همین راستا توجه به ماده 

مانند صغر و جنون، قابل  شخصیهرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات »

تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب 

 «.و مجازات معاون جرم ندارد

 

البته باید در نظر داشت، گاه ممکن است قانونگذار، استثنائاً به رغم آنکه رفتار اصلی جرم نیست، اما معاونت  پیامد دوم:

 ق.م.ا اشاره داشت: 743توان به خودکشی در ماده مثالً میآن را جرم تلقی کند. در 

های داده، مرتکب اعمال زیر شود، به هر کس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل»

 ترتیب زیر مجازات خواهد شد: .... 

یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ب( چنانچه افراد را به ارتکاب...... خودکشی یا انحرافات جنسی 

ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش 

 «دهد.......

 

ق جرم بودن رفتار اصلی به تنهایی شرط تحق: ارتکاب کامل جرم توسط مباشر یا حداقل شروع به آن –شرط دوم 

ست به مرحله بایمذکور باید به مرحله اجرا درآید. حداقل آنکه اگر به طور کامل اجرا نشد، میمعاونت نیست، بلکه رفتار 
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معاونت در شروع به جرم قابل »بی جهت نیست که حقوقدانان معتقدند: ( 96، ص1392)ر.ک. اردبیلی، شروع به جرم برسد. 

 «. تصور است

 شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه چنین اظهار نظر کرده است: 

اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سرنزند، »

به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست. 

 (30/10/1319-3598)رای شماره « به اجرای آن نماید....اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع 

 

، قابل مجازات باشد« معاون جرم»برای آنکه یک شخص به عنوان انجام رفتار معاونت به طور کامل:  –شرط سوم 

معاونت »ن انجام یافته باشد. بنابرای« کامل»ق.م.ا به طور  126ی پیش بینی شده در ماده گانهبایستی یکی از رفتارهای یازده

 «.در شروع به جرم قابل مجازات است، ولی شروع به معاونت مجازات ندارد

پس اگر شخصی نقشه ارتکاب جرم را کشیده باشد ولی هنوز آن را به مرتکب اصلی تحویل نداده باشد، به مجازات شروع  

رفتار انجام شده توسط وی، فی نفسه جرم البته اگر مقدار ( 302، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، شود. به معاونت محکوم نمی

قابل مجازات نیست، ولی هیچ اشکالی در محکوم کردن وی به مجازاِت « معاونِ جرم»باشد، در این صورت اگرچه به عنوان 

ق.م.ا  624جرم مستقل وجود ندارد. برای مثال صرفِ تهیه وسایل سقط جنین توسط طبیب یا ماما یا دارو فروش در ماده 

جرم تلقی شده است. بنابراین اگر طبیبی اقدام به تهیه وسایل سقط جنین نماید ولی آن را به زن بارداری تحویل  75مصوب 

گردد، چون رفتار معاونت به طور کامل انجام نشده است، محکوم نمی« معاونت در سقط جنین»ندهد، اگرچه به مجازات 

 وجود دارد.  75ق.م.ا مصوب  624ولی امکان محکومیت وی به مجازاتِ جرم موضوع ماده 

 

م رفتار معاونت در جرم از نظر زمانی، باید مقد تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم: –شرط چهارم 

 ق.م.ا ذکر شده است:  126ی ماده بر وقوع جرم یا حداقل مقارن آن باشد. لزوم وجود این شرط به صراحت در تبصره

تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط ..... معاونت در جرم،  برای تحقق -تبصره»

 «.است

 

 بنابراین رفتارهای موخر بر وقوع جرم مانند اخفای آثار و ادله جرم، مخفی کردن مجرمین و به طور کلی کمک و مساعدت

های پس از وقوع جرمِ ها و همکاریمساعدتآیند. هر چند مقنن برخی از های پس از وقوع جرم، معاونت به شمار نمی

مواردی از قبیلِ اخفای   (305، ص1392)ر.ک. شمس و همکاران، اصلی را به عنوان جرم مستقل، جرم انگاری نموده است. 
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، مخفی کردن 75ق.م.ا مصوب  554، مخفی کردن ادله ی جرم در ماده 75ق.م.ا مصوب  662اموال مسروقه  در ماده 

 .75ق.م.ا مصوب  636و مخفی کردن جسد مقتول در ماده  75ق.م.ا مصوب  553ده مجرمین در ما

ممکن است برخی از اَشکال کمک و دستیاری با مرتکب جرم اصلی که »البته برخی از حقوقدانان در این زمینه معتقدند: 

 ای که در بارگیری و حملدهکند پس از اتکاب جرم، معاونت به شمار آید. برای مثال فعل راننوقوع جرم را تسهیل می

اثاث و لوزام منزل به دزدان کمک رسانده به شرط توافق پیشین، معاونت محسوب است. ولی اگر فعل مذکور پس از 

. «ارتکاب جرم واقع شود حتی با فرض علم و آگاهی راننده به مسروقه بودن اموال، کمک او هیچ گاه عنوان معاونت ندارد

 (111، ص1392)ر.ک. اردبیلی، 

اینکه بله،  باشد. توضیحدر مقام قضاوت باید گفت نتیجه گیری عبارات فوق صحیح اما استدالل آن به نظر نادرست می

معاونت در جرم محسوب کرد، اما این مورد هیچ گاه استثنایی بر « به شرط وجود توافق پیشین»شاید بتوان چنین موردی را 

ب نیست، چرا که در این موارد به جهت توافقی که قبل از ارتکا« عاون و مرتکب جرمتقدم یا اقتران زمانی بین رفتار م»شرط 

جرم صورت گرفته است و مرتکب با اطمینان از اینکه بعد از ارتکاب جرمِ سرقت، امکان فرار برای وی وجود دارد، به 

س در محقق شده است. پ« ترغیب»شده است. بنابراین قبل از ارتکاب جرم، رفتار معاون در قالب « ترغیب»ارتکاب جرم 

 این مورد نیز این شرط تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم به طور کامل وجود دارد.

 

ر بودن رفتار موث»از این شرط غالباً تحت عنوان  وجود رابطه سببیت میان رفتار معاون و مرتکب جرم: –شرط پنجم 

این شرط این است که چنانچه جرم ارتکابی توسط مباشر ناشی از رفتار معاون نباشد،  شود. مقصود ازنیز یاد می« معاون

قرار دهد تا به « ب»چاقویی را در اختیار « الف»توان وی را به مجازات معاونت در جرم محکوم کرد. برای مثال اگر نمی

صورت  نموده ولکن قتل به سبب تیراندازیبا چاقو ضرباتی را به دست مجنی علیه وارد « ب»وسیله آن دیگری را بکشد، و 

از  شود، زیرا قتل بر اثراستفادهگرفته توسط وی رخ داده باشد، در این صورت ارائه دهده چاقو معاون در قتل تلقی نمی

چاقو محقق نشده است. هر چند ممکن است عمل ارائه دهنده چاقو حسب مورد معاونت در ایراد ضرب و جرح یا دیگر 

  (301،  ص1392)ر.ک. شمس و همکاران، مانه باشد. عناوین مجر

 

 معاونت در جرم رکن معنویِسه( 

معاونت در جرم همانند جرم اصلی نیاز به رکن معنوی دارد و رکن معنوی این جرم همان رکن معنوی در جرایم عمدی و 

رکن معنوی بنابراین . (277، ص1392)ر.ک. زراعت، غیرعمدی است، هر چند در جرایم غیرعمدی اختالف نظر وجود دارد. 

 گیرد:معاونت در جرم در دو قسمت مورد بررسی قرار می
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 رکن معنوی معاونت در جرم عمدی –الف 

 می باشد:« سوء نیت خاص»و « سوء نیت عام»همانگونه که ذکر شد رکن معنوی جرایم عمدی دارای دو قسِم 

 (غیرقانونی بودن ماهیِت رفتار ارتکابی )علم به موضوعبه  علمبا  نجام رفتار ارتکابیدر ا عمدسوء نیت عام :  (1

 تحقق نتیجه مجرمانه قصدسوء نیت خاص :  (2

 

 پس رکن معنوی معاونت در جرم عمدی عبارتند از:

 به غیرقانونی بودن ماهیت آن علمبا  126ماده در انجام یکی از رفتارهای تصریح شده در  عمدسوء نیت عام:  (1

 به مباشر برای تحقق جرمکمک کردن  قصدسوء نیت خاص:  (2

 

 میان معاون و مباشر تصریح کرده است:« وحدت قصد»ق.م.ا به وجود  126قانونگذار در تبصره ماده 

 «.تبین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط اس .....برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد  -تبصره»

 

ق.م.ا عمد نداشته باشد و یا اینکه نداند  126ی مصرح در ماده گانهبنابراین اگر شخص در انجام یکی از رفتارهای یازده

، «فقدان سوء نیت عام»باشد در راستای ارتکاب جرم توسط دیگری است، وی به جهت رفتاری که در مقام انجام آن می

 شود. معاون جرم محسوب نمی

 به جای شکار، اقدام به کشتن« ب»بدهد، ولی « ب»ی خود را به به قصد شکار، اسلحه« الف»برای مثال از یک سو، اگر 

 باشد. از سوی دیگر، اگر شخصی تصور کندفاقد سوء نیت عامِ معاونت در جرم می« الف»دیگری به وسیله اسلحه کند، 

دیگری قصد جعل کردن مدرک کارشناسی برای دست یابی به وجه اجتماعی باالتر را دارد و برای مساعدت به او در نیل 

ن هدف، ابزار جعل مدرک تحصیلی را در اختیارش قرار دهد، وی در صورت ارتکاب جرم کالهبرداری توسط فرد به ای

ر.ک. )، معاون جرم کالهبرداری محسوب نخواهد شد. «سوء نیت خاص»مذکور با استفاده از وسیله اعطایی، به دلیل نداشتنِ 

 (114، ص1392میرمحمدصادقی، 

 

 باشد:ذکر دو نکته مهم می« ت در جرایم عمدیرکن معنویِ معاون»در خصوص 

اشته باشد. وجود د« توافق پیشین»مقصود از وحدت قصد این نیست که بین معاون و مباشر جرم اصلی لزوماً  نکته اول:

بلکه همین اندازه که معاون، مباشر جرم اصلی را قاصد بداند یا او را قاصد بسازد و در جهت تحقق این قصد به او یاری 
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کند، وحدت قصد میان این دو به وجود آمده است. برای مثال اگر ناظری در اثنای زد و خورد بین دو نفر، چاقویی در کف 

ود، حتی شیکی از طرفین دعوا بگذارد که دیگری را با این وسیله مجروح کند، عمل او معاونت در ایراد جرح محسوب می

 . (113، ص1392ک. اردبیلی، )ر.اگر پیش از آن هرگز ضارب را ندیده باشد. 

 

شرط تحقق معاونت است، ممکن است مباشر از جرم توافق شده عدول نموده و « وحدت قصد»از آنجایی که  نکته دوم:

 تر یا شدیدتر را مرتکب گردد. در این باره فروض زیر قابل تصور است:جرمی خفیف

 شود:تقسیم میکه این مورد خود به دو قسم،  :«هم جنس»( ارتکاب جرم ِ 1

این مورد، تنها حالتی است که قانونگذار به صراحت تکلیف آن را در  ( ارتکاب جرم شدیدتر:الف

 ق.م.ا مشخص کرده است. در این تبصره آمده است:  126تبصره ماده 

چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است »....

 «.دشوتر محکوم میمعاونت در جرم خفیفمرتکب شود، معاون به مجازات 

به جای « ج»دهد، ولی « ج»ای تهیه کرده و به ، اسلحه«ب»به قصد مجروح کردنِ « الف»برای مثال اگر 

به مجازات معاونت در ایراد جرح « الف»، اقدام به کشتن وی نماید. در این حالت، «ب»مجروح کردنِ 

 ل عمدی.عمدی محکوم می شود نه معاونت در جرم قت

دهد، می «ب»به قصد سرقت مشدد، کلیدی را ساخته و به « الف»برای مثال  تر:( ارتکاب جرم خفیفب

بعد از ورود به منزل دیگری، به جای سرقت مشدد، مرتکب سرقت ساده می شود. در این حالت « ب»ولی 

ه مجازاِت ب« الف»این مثال تر تلقی کرد. بنابراین در توان شخص را معاون جرمِ خفیفبه نظر می رسد می

 شود.                   معاونت در جرم سرقت ساده محکوم می

 شود:همانند مورد قبل، این مورد نیز خود به دو قسمت تقسیم می ( ارتکاب جرم غیرهمجنس:2

دهد می« ب»را ساخته و به « ج»به قصد سرقت، کلیدِ منزل « الف»برای مثال ( ارتکاب جرم شدیدتر: الف

، با انصراف از قصد نخستین خود، مرتکب تجاوز به عنف و یا قتل «ب»بعد از ورود به منزل « ب»ولی 

را نمی توان به مجازاتِ معاونت در جرم تجاوز به عنف و یا « الف»شود. بدیهی است که در این حالت می

 قتل محکوم کرد.

ارتکاب جرم قتل، اسلحه ای را تهیه به قصد « الف»برعکس حالت قبل،  تر:( ارتکاب جرم خفیفب

به جای کشتن دیگری، اموال وی را به سرقت می برد، در این حالت « ب»می دهد، ولی « ب»کرده و به 

 شد.« الف»نیز همانند مورد قبل، باید قائل به عدم تحقق معاونت در جرم توسط 
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 رکن معنوی معاونت در جرم غیرعمدی -ب

 هایی به شرح زیر وجود دارد:م غیرعمدی )با رکن معنویِ تقصیر جزایی(، دیدگاهدر خصوص تحقق معاونت در جرای

برخی بر این باورند در حاالتی امکان تحقق معاونت در جرایم  تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی: -یک

 : نظر استنیز موید این از آرای دیوان عالی کشور  تعدادی (432، ص1392)میرمحمدصادقی،  .غیرعمدی وجود دارد

کند که با علم و اطالع به اینکه شخصی در کاری در جرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می»

مهارت ندارد یا آن کار برخالف نظامات یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناکی 

انسته درد خود که میای فرمان ماشین را به شاگشود با آن شخص معاونت کند. بنابراین، اگر راننده

اطالع است بدهد و در نتیجه منجر به قتل غیرعمدی کسی شود عمل پروانه ندارد و از رانندگی بی

 (.29/12/1316-2764)حکم شماره «. قانون کیفری است 117معاونت در جرم مشمول ماده 

 و یا در رای دیگری چنین آمده است: 

 رانندگی ندارد دستور بدهد که اتومبیل را به خارج شهر اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه»

ببرد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع با کسی تصادف کند و مجب فوت وی گرد، 

 (3/4/1319-2495مکانیسین معاون درقتل غیرعمدی است. )حکم شماره 

-جرایم غیرعمدی را قابل تحقق ندانستهبرخی دیگر معاونت در  عدم تحقق معاونت در جرایم غیرعمدی: -دو

)ر.ک. الهام و برهانی، باشد. در معاونت در جرم می« وحدت قصد»اند. یکی از دالیل طرفداران این دیدگاه، وجود شرطِ 

این قبیل حقوقدانان، آراء فوق الذکر را در زمان حاکمیت  (357، ص1393؛ صادقی، 119، ص1392؛ اردبیلی، 304، ص1394

شرط نبود. در تایید دیدگاه دوم نیز آرای « وحدت قصد»دانسته که در آن وجود  1304مجازات عمومی مصوب قانون 

 ها بدین شرح است:از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است که یکی از آن

اونت عنوان معبرائت کسی از اتهام معاونت در قتل غیرعمد و محکومیت او به  رای دادگاه استان بر»

 بوده مع 1)متهم با علم به اینکه قاتل غیرعمد فاقد پروانه درجه  به اینکهوانه ندگی بدون پردر ران

قانون تشدید مجازات رانندگان و  9الوصف اتوبوس را در اختیار او گذاشته بنابراین، عملش با ماده 

 . (13/6/34 – 1700)حکم شماره «. شد( صحیح استباقانون مجازات عمومی منطبق می  28ماده 

 در این خصوص آورده است:  1362کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در پاسخ به سوالی در سال 

با توجه به اینکه در شرایط تحقق معاونت علم و اطالع تهیه کننده وسایل ارتکاب جرم و علم و »

ود معلوم می شعمد تسهیل کننده وقوع جرم و وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم منظور گردیده، 

 «.که در جرایم غیرعمدی معاونت مفهومی ندارد
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. بنابراین باشد تا دیدگاه نخسترسد دیدگاه دوم، با اصول و موازین حقوقی سازگارتر می، به نظر مینتیجه گیریدر مقام 

 بهتر است در جرایم غیرعمدی، قائل به عدم تحقق معاونت در جرم شد. 

 

 مجازات معاونت در جرمچهار( 

های کالن باشد، بیان دیدگاهمی« مجازاتِ معاونت در جرم»ق.م.ا که مهمترین ماده در خصوص  127قبل از تحلیلِ ماده 

 باشد که به شرح زیر است:مهم می« مجازاتِ معاونت در جرم»موجود در حقوق کیفری درباره چگونگی 

 

قل نظریه، معاونت یک عمل مجرمانه مست (: بر مبنای ایننظریه استعاره مجرمیت) نظام یگانگی جرم -یک

 ود:شگردد، بلکه فرعِ بر جرم بودن رفتار مباشر است. نظریه استعاره مجرمیت خود به دو قسم تقسیم میتلقی نمی

بر مبنای این نظریه، معاون همانقدر مسئول است که مباشر مسئول  نظریه استعاره مجرمیت مطلق: -1

 شر و معاون یکسان است.می باشد، بنابراین مجازات مبا

بر مبنای این نظریه، مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی بوده ولی  نظریه استعاره مجرمیت نسبی: -2

 (114، ص1384به نقل از شکری و سیروس،  281، ص1373)ر.ک. علی آبادی، باشد. میزان آن کمتر می

 

 «نظام چندگانگی جرم»)نظام یگانگی جرم(، « استعاره مجرمیت»در مقابل نظریه  نظام چندگانی جرم: -دو

باشد. در این رویکرد، دیگر مجرمیت وجود دارد که در آن معاون همانند مباشر اصلی، مسئول رفتارهای خویش می

تار اصلی ن یا نبودن رفباشد، یعنی قانونگذار آن را مستقل از جرم بودمعاون وابسته به جرم بودن رفتار مباشر نمی

مباشر جرم تلقی کرده است. قانونگذار به صورت استثنایی در قوانین جزایی ایران از این نظام نیز استفاده کرده است. 

 (122، ص1392)ر.ک. اردبیلی، 

 

ی ظریهنبه طور کلی می توان بیان داشت در حقوق کیفری ایران در خصوص نحوه مجازات معاونِ جرم، اصل بر پذیرش 

« ی جرمنظام چندگانگ»و حتی در برخی موارد « استعاره مجرمیت مطلق»ی است، ولی گاهاً نظریه« استعاره مجرمیت نسبی»

 نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

 رسد که تحقق آن مستلزم تامل در متن این ماده است: ق.م.ا می 127بعد از بیان مقدمه فوق، نوبت به بررسی ماده 

 



42 | P a g e 
 

 ت:مجازات وی به شرح زیر اسباشد، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشدهکه در شرع یا قانون،ورتیدر ص»

 .در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه -الف

 .در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش -ب

مجازات قانونی آنها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری در جرائمی که  -پ

 ش.درجه ش

 .در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی -ت

در مورد بند)ت( این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد  -1تبصره 

ل، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، مصادره اموا

 .شش و هفت است

در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر  -2 تبصره

 «.شود)ت( این ماده اعمال می فاعل اصلی جرم، مطابق بند

 

ق.م.ا توجه کرد. با دقت به این ماده، قانونگذار ایرانی  127نگی مجازات معاون بایستی به صدر ماده ی برای بررسی چگو

 مند شده است. در این باره در ابتدای این ماده آمده است: بهره گانهبرای مجازات کردن معاون از یک سیستم سه

رح مجازات وی به ش، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، قانونیا  شرعدر صورتی که در »

 ....:زیر است

 

  ی مجازات معاون جرم به شرح زیر است:های سه گانهبا توجه به مطالب فوق، سیستم

 مجازات معاون در شرع (1

 مجازات معاون در قانون (2

 ق.م.ا 127مجازات معاون در ماده  (3

 

 یک( مجازات معاون در شرع

مجازات خاصی در شرع تعیین شده باشد، دیگر نوبت به قانون  ،ق.م.ا، اگر برای معاونت در یک جرم 127به ماده  با توجه

ق.م.ا شرع مقدم بر قانون ذکر شده است. در  127نرسیده و باید همان مجازات شرعی اعمال گردد. بدین دلیل که در ماده 

 وارد زیر اشاره کرد:توان به مخصوص پیش بینی مجازاِت معاون در شرع می
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به شخصی گفته می شود که با نگه داشتن کسی، دیگری را قادر می سازد که وی را بکشد. البته ممسک:  -1

مراد از نگه داشتن، معنی عرفی آن است که شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس ساختن در اتاق و 

 (439، ص1392)ر.ک. میرمحمدصادقی، است.« حبس ابد»باشد. مجازات ممسک در شرع، مثل آن می

در  بانکسی که مواظب اطراف است تا قاتل بتواند کار خود را به سهولت انجام دهد. مجازات دیده ناظر: -2

 است.« کور کردن چشمان»شرع، 

 

 دو( مجازات معاون در قانون

جرایم را در قوانین جزایی ذکر کرده  قانونگذار در برخی از موارد، به صورت اختصاصی مجازات معاونت در برخی از

است، مجازات « در حکم معاونت در جرم»و رفتاری که « معاونت در جرم»تر، گاه قانونگذار برای است. به عبارت ساده

 ای وجود که عبارتند از:گانهمستقلی در قانون پیش بینی کرده است. در این خصوص تقسیم بندی سه

با  46توان به قانون شکار و صید مصوب برای مثال می «:مباشر»از « معاون»شدیدتر بودن مجازات  -1

 این قانون آمده است:  21اصالحات بعدی اشاره داشت. در ماده 

 مشارکتجرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم  مرتکبهرگاه مامورین سازمان، خود »

 .«محکوم خواهند شد حداکثرمجازات مقرر در این قانون، برحسب مورد به داشته باشند معاونتیا 

 

، اشخاصی که در دایر 75ق.م.ا مصوب  710برای مثال در ماده  «:مباشر»با « معاون»برابر بودن مجازات  -2

  :کنندکردن قمارخانه یا اماکن مُعد صرفِ مشروبات الکلی، کمک کرده و یا قبول خدمت می

 1..«.مجازات مباشر در جرم را دارندشوند و محسوب می معاون»...

 

، «تهیه مکان برای بازداشت غیرقانونی»برای نمونه در مورد «: مباشر»از « معاون»خفیف تر بودن مجازات  -3

 آورده است:  75ق.م.ا مصوب  584قانونگذار در ماده 

کسی که با علم و اطالع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق »

میلیون  باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یکبا مرتکب نموده  معاونت

 «. و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد

 

 ق.م.ا عبارتند از:  583رتکب جرم موضوع ماده این در حالی است که مجازات م

 «.تا هجده میلیون ریال... ششیا جزای نقدی از یک تا سه سال حبس »...

 

 شود مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر جرم است.با مقایسه این دو ماده با هم مشخص می

                                                           
  .در نظر گرفت« در حکم مباشر»اون را می توان مع باشد،مواردی که مجازات معاون بیش از مباشر و یا برابر با آن می. در 1
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ش بینی از مصادیق معاونت است، پی« ماهیتاً »گاهی قانونگذار بدون ذکر عنوانِ معاونت، مجازاتی را برای رفتاری که  نکته:

ند، پس ادر نظر گرفته شده« جرمی مستقل»، بلکه در قالب «معاونت در جرم»کرده است. بنابراین این موارد نه به عنوان 

توان به مواد بسیاری  اشاره داشت که برخی از گیرند. در این خصوص مییق.م.ا قرار نم 127اصوالً مخاطبِ صدر ماده 

 ها عبارتند از: آن

 (.75ق.م.ا مصوب  639( تشویق مردم به فساد و فحشاء )بند ب ماده 1

 (. 75ق.م.ا مصوب  668( تهدید دیگران به دادن نوشته، سند یا امضاء )ماده 2

 (.75ق.م.ا مصوب  512ر به قصد برهم زدن امنیت کشور )ماده ( تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگ3

( سوء استفاده از قدرت رسمی در جلوگیری از اجرای قوانین و یا اوامر کتبی دولتی یا مقامات قضایی. )ماده 4

 (.75ق.م.ا مصوب  576

 (75مصوب  ق.م.ا 623( داللت زن حامله به استعمال ادویه یا وسایل دیگر توسط اشخاص عادی. )ماده 5

( فراهم کردن وسایل سقط جنین توسط اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا دارو فروشی اقدام 6

 (75ق.م.ا مصوب  624کنند. )ماده می

 

 ق.م.ا 127سه( مجازات معاون در ماده 

اشد، رای معاونت مجازاتی نبمستقالً ب« قانون»یا « شرع»ی این موضوع است که اگر در دقت در مطالب فوق، اثبات کننده

ق.م.ا  127ی ماده رسد. در این بندها و دو تبصرههای آن میق.م.ا و تبصره 127ی ماده نوبت به اِعمال بندهای چهارگانه

 آمده است:

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه. -الف

 قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش.در سرقت حدی و  -ب

ها شالق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیرِی در جرائمی که مجازات قانونی آن -پ

 درجه شش.

 تر از مجازات جرم ارتکابی.در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین -ت

از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد در مورد بند)ت( این ماده مجازات معاون  -1تبصره 

مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، 

 شش و هفت است.

در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر  -2تبصره 

 «.شودی جرم، مطابق بند )ت( این ماده اعمال میفاعل اصل
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 ق.م.ا چند نکته قابل برداشت است: 127با دقت در بندهای چهارگانه و دو تبصره ی ماده 

 

عدم وجود »ق.م.ا است. علت ایجاد این اشکال  127میان برخی از بندهای ماده « وجود تعارض»نکته نخست نکته اول: 

، «ت»و « پ»، «الف»ق.م.ا است. توضیح اینکه قانونگذار در سه بندِ  127در ماده « مجازاتِ معاونمالک واحد برای تعیین 

در  «جرم ارتکابی»، مالک را «ب»دانسته است، در حالی که در بند « مجازات قانونی»مالک تعیین مجازاتِ معاون جرم را 

 رای مثال تصور بفرمایید شخصی مرتکب جرم سرقتگردد. بنظر گرفته است. این امر باعث بروز اشکاالتی در عمل می

ق.م.ا قابل اجرا  127ماده « الف»حدی در مرتبه سوم و چهارم شود، در این حالت برای تعیین مجازات معاون از یک سو بند 

و ق.م.ا در مرتبه سوم و چهارم به ترتیب حبس ابد  278جرم سرقت حدی با توجه به ماده «ِ مجازات قانونی»است، چون 

است و مجازات معاونت « سرقت حدی»قابل اجرا می باشد، چون جرم ارتکابی « ب»باشد، و از سوی دیگر بند اعدام می

؟! در مقام «ب»حکم داد یا بند « الف»پیش بینی شده است! حال در این موارد باید مطابق با بند « ب»در سرقت حدی در بند 

 ر اشاره داشت:توان به دو دیدگاه زیپاسخ به این سوال می

برخی بر این باورند به جهت وجود دو قرینه زیر باید  ق.م.ا : 127ماده « ب»اِعمال بند  -دیدگاه نخست

 شد: « ب»قائل به عمل طبقِ بند 

 تصریح کرده است. « خاص»قانونگذار به حکم معاونت در سرقت حدی به طور  اوالً

 در این حالت را دارد. « ب»ال بند اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضای ِاعم ثانیاً

 

تعدادی دیگر از حقوقدانان با بیان مویدهای زیر، قائل  ق.م.ا : 127ماده « الف»اِعمال بند  -دیدگاه دوم

 می باشند:« الف»به جاری بودن بند 

است قانونگذار را مجاب « حبس ابد»و « سلب حیات»اهمیت جرایمی که دارای مجازات قانونیِ  اوالً

جنبه »کرده است که برای معاونت در چنین جرایمی نیز مجازات نسبتاً سنگینی را در نظر بگیرد تا 

 د. نآن باعث شود که اشخاص از یاری رساندن به مرتکبین این قبیل جرایم خودداری کن« بازدارندگی

رای قرینه مناسبی است ب« ب»در بند « سرقت حدی»در کنار « قطع عمدی عضو»قرار گرفتن جرم  ثانیاً

اینکه قانونگذار مرادش از سرقت حدی، احتماالً سرقت حدی در مرتبه های اول و دوم بوده است، چرا 

قطع »دوم به ترتیب شود مجازات سرقت حدی در مرتبه اول و ق.م.ا مشخص می 278که با توجه به ماده 

ای همنصرف از سرقت« ب»می باشد. بنابراین ظاهراً بند « قطع پایِ چپ»و « چهار انگشِت دست راست

 باشد.ای می باشد که مجازات قانونی آن سلب حیات و حبس ابد میحدی
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به شد. شاید جرم محاربادر برخی از حاالت می« عدم رعایت تناسب میان مجازات مباشر و معاون»نکته بعد نکته دوم: 

ق.م.ا مجازات قانونی جرم محاربه چهار  282ترین مثال برای اشکال فوق الذکر باشد. توضیح اینکه با توجه به ماده شاخص

است. حال اگر در مورد معاونت در محاربه با استناد به اینکه یکی از مجازات های « اعدام»ها مورد می باشد که یکی از آن

است، قائل به این شد که معاون جرم محاربه قابل مجازات است، آنگاه « سلب حیات»رای محاربه در قانون پیش بینی شده ب

ق.م.ا، مجازات معاونت در محاربه همواره حبس تعزیری درجه دو یا سه می باشد،  127باید پذیرفت  براساس بند الف ماده 

توان حتی مجازات سبکی مثل یک مرتکب جرمِ محاربه می سال! این در حالی است که برای 25سال تا  10یعنی بیش از 

 (58، ج، ص1392)ر.ک. میرمحمدصادقی، سال نفی بلد را تعیین نمود. 

  

 ق.م.ا دو نکته قابل طرح می باشد که عبارتند از: 127در خصوص تبصره یک ماده نکته سوم: 

 مجازات تعیین شده برای»است، نه « نوع مجازاتِ قانونی جرم ارتکابی»آنکه در این تبصره، مجازات معاون از  اول

برای مثال اگر مباشر مرتکب جرم خیانت در امانت شده باشد، از آنجایی که مجازات قانونی خیانت در «. مرتکب

تلقی  5باشد و بنابراین مجازات تعزیری درجه می « سال حبس 3ماه تا  6»، 75ق.م.ا مصوب  674امانت در ماده 

 محکوم شود.  7یا  6گردد، معاون می بایست به یک تا دو درجه پایین تر یعنی مجازات های درجه های می

 

 آنکه قانونگذار در قسمت دوم تبصره، استثنایی را بر اصل فوق بدین شرح وارد کرده است: دوم 

مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون »....

 «. به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است

 

 قانونگذار در این تبصره از عبارتِ مطلقهر چند است. توضیح اینکه « مصادره اموال»نکته قابل تامل در خصوص 

 «مصادره جزیی اموال»و هم « مصادره کل اموال» یدربرگیرندههم  اطالق،ست و این استفاده کرده ا« مصادره اموال»

شده  پیش بینی «مصادره اموال»که برای  ی مجازاتِ جزای نقدی درجه چهاریبه قرینهرسد به نظر می، ولی باشدمی

بوده است. اگر تفسیری غیر از این پذیرفته شود آن گاه نتیجه این « مصادر کل اموال»مقصود قانونگذار فقط ، است

)یعنی مصادره جزیی اموال، چون در هیچ  قانونگذار برای معاونت در جرم مستوجب تعزیرِ درجه هفتاست که 

را در نظر گرفته  4، جزای نقدی درجه ت(یک از بندهای هشت گانه نیست، پس باید آن را ظاهراً درجه هفت پنداش

 را تعیین نموده است!  7است در حالی که برای مباشرت در آن، مجازات تعزیری درجه 
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 ق.م.ا نیز در برگیرنده چند نکته به شرح زیر است: 127تبصره دو ماده نکته چهارم: 

 

باشد، مثل نبود شاکی یا گذشت وی، عوامل متعددی می «قصاص نفس یا قصاص»آنکه علت عدم اجرایِ  اول

عدم امکان رعایت مماثله، وجود رابطه پدری بین جانی و مجنی علیه و یا ایراد جنایت از سوی مسلمان نسبت به 

 (435، ص1392)ر.ک. میرمحمد صادقی، کافر، یا از سوی عاقل نسبت به مجنون و نظایر آن. 

 میان حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد:   75ق.م.ا مصوب  612نسخ شدن یا نشدنِ تبصره ماده  بارهآنکه در دوم

ق.م.ا، مجازات های تعیین شده برای معاونت در آن  127برخی بر این باورند از آنجایی که ماده  یک(

تعیین نشده  در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون»ماده را صراحتًا منوط به آن کرده است که 

)ر.ک. میرمحمد صادقی، ق.م.ا شد و آن را جاری دانست.  612، پس باید قائل به عدم نسخ تبصره ماده «باشد

 ( 434، ص1392

ق.م.ا به نوعی به معنای نسخ  127ای دیگر معتقدند پیش بینی تبصره دو ماده از سوی دیگر، عده دو(

( شاید دلیلِ طرفداران  310، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی،  باشد.می 75ق.م.ا مصوب  612ضمنی تبصره ماده 

این باشد از آنجایی که قانونگذار به صورت خاص به موضوع معاونت  -که به نظر صحیح است  –رویکرد اخیر 

به هر علتی قصاص آن اجرا نشده است، پرداخته است، پس در جرایم مستوجب قصاص نفس یا عضوی که 

، باید قائل به آن شد که قانونگذار 92بوده و دیگری مصوب  75نونی که یکی مصوب در تعارض میان دو قا

 از رویکرد سابق خود با پیش بینی حکمی جدید در قانون عدول کرده است. 

 

ق.م.ا حائز اهمیت است. در این ماده که در آن قانونگذار به  128توجه به ماده « مجازات معاونت در جرم»در پایان بحث 

 حمایت از کودکان می باشد، آمده است: دنبال 

هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات »

گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به قانونی همان جرم محکوم می

 «.شودمیحداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم 

 

اعم  «نابالغِ ذیل ماده»و هم منظور از  «نابالغِ صدر ماده»نهفته در این ماده آن است که ظاهراً هم مقصود از  یمهمترین نکته

 ها نیست.و در این خصوص تفاوتی میان آن بوده« غیرممیز»و « ممیز»از نابالغِ 
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 عوامل رافع مسئولیت کیفری

 

است. امروزه از این عوامل گاه « عوامل رافع مسئولیت کیفری»جزای عمومیِ دو، بحثِ یکی از مهمترین مباحث حقوق 

 گردد. نیز یاد می« اسباب شخصی اباحه»تحت عنوانِ 

هه عوامل موج»قبل از بررسی موردیِ عوامل رافع مسئولیت کیفری، الزم است به صورت مختصر میان سه مبحث مهمِ 

 ای صورت گیرد: مقایسه« ی مجازاتمعاذیر قانونی معاف کننده»و « عوامل رافع مسئولیت کیفری»، «جرم

 

 بنابراین در«. کندعواملی که وصف مجرمانه را از یک رفتار سلب می»یعنی  : ی جرمعوامل موجهه -یک           

محسوب  اصالً جرم»صورت تحقق یک عامل از عوامل موجهه ی جرم، رفتاری که در حالت عادی جرم تلقی می شود، 

و طبیعتاً چون رفتار جرم نیست، بحث مسئولیت کیفری و مجازات هم بی معنی می باشد، چون زمانی صحبت  «نمی گردد

-2اضطرار،  -1جرم عبارتند از:  از مسئولیت کیفری و مجازات به میان می آید که جرمی واقع شده باشد. عوامل موجهه

تادیب یا حفاظت،  -7امر قانونی مقام ذی صالح،  -6اجرای قانون اهم،  -5اجازه قانون،  -4حکم قانون،  -3دفاع مشروع، 

 عملیات ورزشی. -9عملیات جراحی یا طبی و  -8

 

عوامِل شخصی که در صورت وجود، قابلیتِ تحمل مجازات را »یعنی  : عوامل رافع مسئولیت کیفری -دو          

مجازات  امکان»، اما به جهت عدم وجود مسئولیت کیفری، «می گرددجرم واقع »در چنین حالتی «. کنداز مرتکب سلب می

 باشد. . البته مجازات نکردن مجرم، نافی اِعمال اقدامات تامینی نمی«مرتکب وجود ندارد

خ دهی است؟ برای پاس« دارای مسئولیت کیفری»سوال مهمی که در اینجا قابل طرح است این است که مرتکب چه زمانی 

 را مورد توجه قرار داد: 92ق.م.ا مصوب  140اید ماده به این سوال ب

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب »

« اصقص» جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم

 «.آمده است
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 توان به وجود دو نکته مهم پی برد:با دقت در ماده کاربردی فوق می

در  «اختیار»و  «عقل»، «بلوغ»است که سه شرطِ « دارای مسئولیت کیفری»مطابق با این ماده، زمانی مرتکب  اوالً

 وجود داشته باشد، چرا که قانونگذار مقرر داشته است:  «حین ارتکاب جرم»

تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و  ......مسؤولیت کیفری »

 .....«مختار باشد

 

« تیار آزاداخ»و « ادراک»ی مسئولیت کیفری زمانی وجود دارد که دو مولفهتوان بیان داشت بنابراین تسامحاً می

قدرت و توانایی درک و تمییز ماهیت، آثار و تبعات اخالقی و »ود داشته باشد. مقصود از ادراک یعنی وج

 .«قدرتِ اعمال اراده و گزینش توام با رضایت قلبی یک رفتار»و منظور از اختیار آزاد یعنی  «اجتماعی رفتار

به تعبیر  –کیفری و فقدان اختیار  فقدان عقل و بلوغ در مرتکب به نوعی مخدوش کننده مولفه نخست مسئولیت

مول مسئولیت پس فر مسئولیت کیفری خواهد بود.  ِمخدوش کننده مولفه دوم –دقیق تر رضایت قلبی در اختیار 

 کیفری عبارتند از:

 

 

و  حدود، قصاص».... را از شمول این ماده مستثنی کرده و صرفاً به « دیه»قانونگذار جرایم مستوجب  ثانیاً 

د. بنابراین باشنمی «مجازات به معنای واقعی»اشاره داشته است. شاید دلیلش آن باشد که دیه ماهیتاً « تعزیرات.....

«ِ حین»در ه نیازی نیست که مرتکب در جرایم مستوجب دی ؛برخالف جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر

مجنون،  ،حتی اگر مرتکبدر جنایات مستلزم دیه،  دلیلباشد، به همین « مختار»و « بالغ»، «عاقل»ارتکاب جرم، 

 همچنان پابرجاستتوسط مجنی علیه یا اولیاء دم وی صغیر یا مکره باشد، امکان دریافت دیه 

 

الصه نمود در هفت مورد زیر ختوان عوامل رافع مسئولیت کیفری  را فری، میی مسئولیت کیهای دوگانهبا توجه به مولفه

 1که البته مورد آخر آن قابل تامل است:

                                                           
تفاوت های جدی ای وجود دارد. برای مثال عوامل موجهه جرم « ت کیفریعوامل رافع مسئولی»و « عوامل موجهه جرم». از نظر عملی نیز میان 1

ه شرکاء عوامل موجهه جرم نسبت ب ؛جزء اسباب عینی اباحه می باشد، در حالی که عوامل رافع مسئولیت کیفری جزء اسباب شخصی اباحه است

کند، در حالی عوامل رافع مسئولیت کیفری چون جنبه شخصی دارد، نسبت به شرکاء و ها را نیز مباح میو معاونین نیز اثرگذار بوده و رفتار آن

« یفریموانع مسئولیت ک»ها. ولی با تمامی این اوصاف برخی بر این باورند در حال حاضر به جهت وجود عنوان عامِ معاونین اثری ندارد و نظایر آن

 نیست!« عوامل رافع مسئولیت کیفری»و « عوامل موجهه جرم»ک میان دیگر نیازی به تفکی 92در قانون مجازات اسالمی مصوب 

  مسئولیت کیفری = ادراک + اختیار آزاد
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در  ذارقانونگکه توسط  واملیع»یعنی  ی مجازات(معاذیر قانونی معاف کننده) :عوامل معافیت قانونی -سه          

باشد مجرم را به رغم دارا بودن مسئولیت کیفری، از می موظفقانون پیش بینی شده است که در صورت تحقق، قاضی 

قانونگذار  باشد، اما. در این حالت نه تنها جرم واقع شده، بلکه مرتکب دارای مسئولیت کیفری نیز می«مجازات معاف کند

همچون حفظ حکومت و یا حفظ نظام اقتصادی کشور، مرتکب « ی مهممصلحت های اجتماع»با در نظر گرفتن برخی از 

 باشد که در آن آمده است: می 75ق.م.ا مصوب  507کند، مثال بارز این مورد ماده را از تحمل مجازات معاف می

نند کن یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام مییدهر کس داخل دستجات مفس»

ا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در بوده و ریاست ی

فتنه و فساد دخیل هستند به مامورین دولتی اطالع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی 

 «.خواهد شد ......  از مجازات معافهمکاری موثری به عمل آورد 

 

عوامل رافع 

یمسئولیت کیفر

طفولیت(1)

و مواد 95تا 88مواد )
(148تا 146

جنون(2)

(150و 149مواد )

مستی(3)

(307و 154مواد )

خواب و بیهوشی(4)

(153ماده )

اشتباه(5)

و برخی 155ماده )
(مواد دیگر

اکراه(6)

(375و 151ماده )

اجبار(7)

(مواد متفرقه)
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 : اندمشاهدهقابل در جدول زیر مطالب فوق همانند جزای عمومی یک در مجموع توان بیان داشت بنابراین می

 

 مقایسه نهادهای سه گانه حقوق کیفری

 مجازات مسئولیت کیفری جرم  عناوین  

 - -   -   عوامل موجهه جرم 1
 عوامل رافع مسئولیت کیفری 2

    - - 
 مجازات عوامل معافیت قانونی از 3

    - 

 

 

 ست:رسد که به شرح زیر امقدمه فوق، نوبت به بررسی موردی هر یک از عوامل رافع مسئولیت کیفری می بعد از بیان

 

 :(یا کودکی رغَطفولیت )صِ -1

 مقرر می دارد:  خصوصدر این  92مصوب ق.م.ا  146است. ماده  «عدم بلوغ»طفولیت به معنای 

 «.افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند»

 

، بررسی مفهوم بلوغ و معیارهای تشخیص 92مصوب  وضعیت اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسالمیقبل از بررسی 

 به شرح زیر است: میت است. در واقع مهمترین سواالت قابل طرح در این خصوصآن حائز اه

 چیست؟ « بلوغ»معیار تشخیص تحققِ  اوالً

 باشد؟ معیار تفکیک طفل ممیز از غیرممیز چه میثانیاً 

 

 وجود دارد که در ادامه بهدر میان حقوقدانان و دیدگاه مشهور د ،«بلوغمعیار تشخیص »در مقام پاسخ به سوال اول یعنی 

 شود:ها اشاره میآن
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، بیش از گاهدید. طبیعتاً در این تلقی شده است «سن»در دیدگاه نخست، معیار تشخیص وقوِع بلوغ  دیدگاه اول:

« یحد بلوغ شرع»مهمترین دلیِل طرفداران این رویکرد، حذف عبارِت  ظاهراًشرع، قانون مالک قرار گرفته است. 

 آورده بود:  70ق.م.ا مصوب  49است. توضیح اینکه قانونگذار در ماده   92در قانون مجازات اسالمی مصوب 

 «.نرسیده است حد بلوغ شرعیطفل کسی است که به »

بیان داشت چون مالک  «حد بلوغ شرعی»به عبارتِ  در زمان حکومت قانونِ سابق ممکن بود با توسل هر چند

 ، معیارهای«سن»عالوه بر  ،در شرعو است  «یشرعحد بلوغ »های سنی، از سایر دوره «طفولیت»دورانِ  فکیکت

توسل شد، اما ها نیز مسایر مالک توان عالوه بر سن، به، پس میبینی شده استپیش« بلوغ»تحقق دیگری نیز برای 

که درست بعد از ماده  –« سن»ق.م.ا به معیار  147و تصریح ماده  جزادر حال حاضر، حذف این عبارت از قانون 

 دارد:ق.م.ا بیان می 147ماده  بارهداند. در این سایر معیارهای تحقق بلوغ را فاقد اعتبار قانونی می -آمده است  146

 «ختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری استسن بلوغ، در د»

 

ی ، دو معیار شرع«سن»برخالف دیدگاه اول، در این دیدگاه با محور قرار دادن شرع، عالوه بر معیار  دیدگاه دوم:

 )یعنی تکمیل توانایی جنسی در دختران به« رشد جنسی»و  «روییدن موی خشن باالی آلت تناسلی»دیگر یعنی 

ند دلیل چ دیدگاه. طرفداران این گرفته استواسطه تحقق عادت ماهیانه و قدرت احتالم در پسران( نیز مدنظر قرار 

 دارند:را برای تقویت نظرشان بیان می

جایی نپذیرش رویکرد نخست، برخالف قواعد مسلم شرعی است. به عبارت دیگر از آ دلیل شرعی: -1

، فاقد وجاهت شرعی «سن»باشد، انحصار تحقق بلوغ و عدم آن به که قانون جزای ایران منبعث از شرع می

 ت.نیز پذیرفته شده اس الذکر، دو معیار فوق«سن»عالوه بر معیار « بلوغ»است، چرا که در شرع برای تحقق 

 نیز قراینی برای پذیرش -خواه ماهوی و خواه شکلی –عالوه بر شرع، در قوانین جزایی  دلیل قانونی: -2

است، قانونی که نسبت به  92ق.آ.د.ک مصوب  304تبصره اول ماده  این رویکرد وجود دارد که مهمترین آن

 این تبصره بیان می دارد:  (252-253، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، قانون مجازات اسالمی موخر می باشد. 

 «حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل کسی است که به»

  آورده است: 16/2/1380مورخ  1513/7در نظریه شماره اداره حقوقی دادگستری  در همین راستا،

با توجه به فتاوی معتبر فقهاء اسالمی، خصوصاً نظر حضرت امام )ره( در تحریرالوسیله، روییدن »

ده شود بالغ است، هر چند به موهای زهار از امارات بلوغ است وکسی که این اماره در او دی

 «.....سال نرسیده باشد زیرا سن در امر بلوغ موضوعیت ندارد و آن هم از امارات است 15سن 
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 رسد: اید بیان داشت به نظر میب نتیجه گیریدر مقام بعد از طرح دو دیدگاه، 

 است. مطابق با این دیدگاه،های شرعی تر و منطبق بر آموزهصحیحی دیدگاه ،دیدگاه دوم، نظریاز لحاظ 

 15 همین جهت پسری که به سن به. باشدمیکافی « بلوغ»ی فوق برای وقوع گانهسهوقوع هر یک از عالئم 

شود گردد، زیرا چنین فرض میسال تمام قمری رسیده است، هر چند تاکنون محتلم نشده باشد بالغ محسوب می

که عدم احتالم شخص در این سن به سبب آفت و نقصانی است که در خلقت او وجود دارد، زیرا غالباً سن 

گردد نیز بالغ و برعکس، پسری که محتلم می (285، ص1393)ر.ک. صادقی، مذکور، اقتضای احتالم را دارد 

 سال تمام قمری نرسیده باشد. 15شود هر چند به محسوب می

به  الزام قضات»به معنای  دوم،تر است، چرا که پذیرش دیدگاه دیدگاه اول، دیدگاهی منطقی ،عملیاز لحاظ 

لوغ موظفند بیا عدم وقوع باشد. به دیگر سخن، قضات برای تشخیص وقوع می »بررسی موردیِ وضعیت مرتکب

ای هنشانهبه صورت موردی، وضعیت هر یک از مرتکبین را بررسی کنند تا در صورت تحقق هر یک از 

ی یک بزرگسال تلقی نمایند. امری که بی تردید نه تنها باعث تشتت آراء شده، را به مثابه هاآن ،ی فوقگانهسه

، تکلیفی دشوار و طاقت فرسا بر دوش قضات خواهد بود! حال «های کیفریپرونده»بلکه در میان انبوهی از 

  1کالی است.به جهت متقن بودنش فاقد چنین اِش« سن»آنکه معیار 

 

لیل باشد، دحائز اهمیت می« معیار تفکیِک طفل ممیز از غیرممیز» یعنیسوال دوم لزوم پاسخ دهی به  ،«تعریف طفل»بعد از 

 «غیرممیزطفل »و  «طفل ممیز»احکام متفاوتی را برای در برخی از مواد قانونی قانونگذار  است که آن مهم بودن این تفکیک

تارهای درست و تفکیک رف قدرت تشخیص»شود که البته در این باره که طفل ممیز به طفلی گفته می 2در نظر گرفته است.

حسن  بوده و اساساً قبح و قدرت تشخیص خوب از بدفاقد »در حالی طفل غیرممیز طفلی است که  ،«را داراست از نادرست

 ،در اطفال «قدرت تمییز»تحقق  زمانِاما در مورد  نظری میان حقوقدانان وجود ندارد،، اختالف«کندرفتارها را درک نمی

های موجود، در ادامه صرفًا از میان تمامی دیدگاهسخن کوتاه، در این خصوص ! خوردبه چشم نمینظر واحدی ها میان آن

 مهمتر اشاره خواهد شد: به دو دیدگاه

                                                           
  توجه به آرای زیر حائز اهمیت است:« سن». البته در خصوص معیار 1

 «. سن متهم در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در موقع رسیدگی» :17/9/1316، مورخ 2043رای شماره  -یک

اند توتواند خالف شناسنامه، سن متهم را تعیین نماید. همچنین دادگاه نمیدادگاه می» :2/12/1317مورخ  2680 شماره رای -دو

 «.ت کند، بلکه باید تحقیق نمایدبه داللت شناسنامه قناع
 .92ق.م.ا مصوب  526 قسمت آخر ماده ق.م.ا و 272 ماده ق.م.ا، 375 هدابه م رجوع شود. 2
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اشد یعنی بمی« شخصی»غیرممیز صرفاً معیاری برخی بر این باورند مالک تمییز میان اطفال ممیز و  دیدگاه اول:

بایستی در هر موردی دادرس احراز نماید که طفل، ممیز است یا غیرممیز. بنابراین در این تشخیص هیچگونه معیار 

ای خیر. دلیل آن نیز این ای ممیز محسوب شود ولی طفل دوازده سالهنوعی وجود ندارد، چه بسا طفل هشت ساله

 (256، ص1394ر.ک. الهام و برهانی، )باشد که ایجاد یا عدم ایجاد تمییز، ریشه در تربیت و زمان و مکان دارد. می

 باشد.بنابراین جزء امور نسبی می

 

 و روی گردانی از معیار شخصی، معتقدند معیار تفکیک طفل« نوعی»برخی دیگر با توسل به معیاری  دیدگاه دوم:

 دارند: بیان می دبرای اثبات سخن خورا  قراین زیراست. طرفداران این دیدگاه « ت سالگیسن هف»ممیز از غیرممیز 

  1سالگی اشاره شده است. 7ها به سن برخی از روایات موجود که در آن اوالً

سال تمام قابل  6اطفال تا ».... آن آمده بود:  4که در ماده  1338قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب  ثانیاً 

 البته این قانون در حال حاضر نسخ شده است.«. تعقیب جزایی نخواهند بود

 

 

 توان بیان داشت:می در این باره نیز نتیجه گیری، در مقام دقیقًا همانند سوال نخست

یک  «قدرت تمیز»باشد، چرا که واقعیت آن است که تحقق تر میعادالنهدیدگاهی ، دیدگاه اول، نظریاز لحاظ 

 دارد.« امور تربیتی»کامالً نسبی بوده و شدیداً ریشه در امر 

ی برا «سن مشخص»، بدین دلیل واضح که وجود یک استتر راهگشادیدگاهی ، دیدگاه دوم، عملیاز لحاظ 

ر ت، برای قضاتی که فرصت کافی و وافی را برای بررسی موردی ندارند، مطلوب«غیرممیز»از « ممیز»تفکیک اطفال 

 2.خواهد شدبا استقبال بیشتری مواجه تاً طبیعبوده و 

                                                           
دان خود را فرزن» می فرمایند:در آن، حضرت )ص( که  است )صل اهلل علیه و آله و سلم(ی از پیامبر اکرم حدیثیکی از این روایات، رسد به نظر می. 1

 «.از هفت سالگی امر به اقامه نماز نمایید
از سوی « غیرممیز اطفال»از « اطفال ممیز»از یک سو و تفکیک  «های سنیسایر دوره»از « طفولیت»دوره سنی . شاید بهترین راهکار برای تفکیک 2

سن »ک ی در قانون مجازات اسالمی ،«قضاوت» و آسان سازی امر «تشتت آراء»آن باشد که قانونگذار برای جلوگیری از شکل گیری دیگر، 

سال تمام قمری  6 ی که بهاطفال»مثال بیان دارد:  بینی کند. برایی اثبات ادعای خالف آن را نیز پیشرا مالک قرار دهد، ولی اجازه« مشخص

 7سال غیرممیز و اطفال باالی  7فرض قانونگذار آن است که اطفال زیر مشخص گردد  در چنین حاالتی«. شوندغیرممیز محسوب میاند، نرسیده

از  حکمه پسندی می ادلهارائهییر ندانسته و در صورت معیاری تعبدی و غیرقابل تغ در کنار آن، قانونگذار این معیار را ، ولی باشندمی ممیزسال 

 سال غیرممیز است، آن را قابل قبول بدانند.  7سال، ممیز بوده و یا اینکه برعکس، طفل باالی  7سوی مدعی مبنی بر اینکه مثالً طفل زیر 
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 92در قانون مجازات اسالمی مصوب « اطفال و نوجوانان»بعد از بررسی اجمالی دو سوال فوق، نوبت به تحلیلِ وضعیت 

ق.م.ا را از نظر  148تا  146ق.م.ا و از سوی دیگر مواد  95تا  88بایست از یک سو مواد رسد. برای چنین تحلیلی میمی

« ال و نوجواناناطف»ند. البته برای شفاف سازیِ مطالب، بهتر است که نگرش قانونگذار در خصوص چگونگی مجازات گذرا

م جرای»و  «جرایم مستوجب حد و قصاص»، «جرایم مستوجب تعزیر»ها در سه بخش های آنرا با تفکیک نوعِ مجازات

 بیان داشت: «مستوجب دیه

 

 تعزیرالف( جرایم مستوجب 

 88در جرایم مستوجب تعزیر دو ماده از اهمیت خاصی برخوردار می باشند: ماده « اطفال و نوجوانان»بررسی وضعیت برای 

« سال تمام شمسی 15تا  9اطفال و نوجوانان »ق.م.ا را به جرایم مستوجب تعزیرِ  88قانونگذار ماده  ،ق.م.ا. در واقع 89و ماده 

اختصاص داده است که به صورت « سال تمام شمسی 18تا  15نوجوانان »زیرِ ق.م.ا را به جرایم مستوجب تع 89و ماده 

 گیرند: اجمالی این مواد و البته مواد مرتبط با آن مورد بررسی قرار می

 

در این  :سال تمام شمسی 15تا  9ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر توسط اطفال و نوجوانان  –یک           

 بیان برخی از مهمترین نکات آن حائز اهمیت است. در این ماده آمده است:ق.م.ا و  88خصوص بررسی ماده 

شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می»

 د:کنسال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می

اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن  تسلیم به والدین یا -الف

 .اخالق طفل یا نوجوان

تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام هرگاه دادگاه مصلحت بداند می -تبصره

 د:یلت مقرر را نیز أخذ نمااموری از قبیل موارد ذیل و اعالم نتیجه به دادگاه در مه

 معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان .1

 آموزیفرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه .2

 اقدام الزم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک .3

 مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاهجلوگیری از معاشرت و ارتباط  .4

 های معین جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل .5
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تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به  -ب

 رپرست قانونی طفل)الف( در صورت عدم صالحیت والدین، اولیاء یا س بند انجام دستورهای مذکور در

 .قانون مدنی (1173) یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده

 .تسلیم طفل به اشخاص واجد صالحیت منوط به قبول آنان است -تبصره

 .نصیحت به وسیله قاضی دادگاه -پ

 م.ار جراخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکر -ت

 .اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنجنگهداری در کانون  -ث

تصمیمات مذکور در بندهای)ت( و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال  -1تبصره 

قابل اجراء است. اعمال مقررات بند)ث( در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک 

 ت.اند، الزامی اس پنج را مرتکب شدهتا 

 ......... -2تبصره 

در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای)الف( و)ب( این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان  -3تبصره 

های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشمی

 .ند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نمایدنوجوان و رفتار او، هر چ

 

 به شرح زیر است:  92مصوب ق.م.ا  88اهمِ نکات مرتبط با ماده 

بوده « اطفال»گویای آن است که مرتکبینِ مشمول این ماده هم  «اطفال و نوجوانان»استفاده قانونگذار از واژگانِ نکته اول: 

« جواننو»باشد به دلیل گذار از سن بلوغ، قطعاً « دختر»دلیل آن نیز روشن است، چرا که اگر مرتکب «. ننوجوانا»و هم 

 ت.است، چون به سن بلوغ نرسیده اس« طفل»باشد، در اکثر قریب به اتفاق موارد همچنان « پسر»باشد، حال آنکه اگر می

ده گواه آن است که قانونگذار تمامی تدابیر پنج گانه ی پیش بینی ش «تصمیمات»ی واژهاز استفاده قانونگذار  :دومنکته 

با این توضیح که بندهای محسوب کرده است، نه مجازات در معنای خاص آن. « اقدامات تامینی»در این ماده را نوعی 

 اقدامات»شکلی از « ث»و نهایتًا بند  «اقدامات توبیخی»جزء « ت»و « پ»، بندهای «اقدامات تسلیمی»جزء « ب»و « الف»

 (187-194 ،1394)ر.ک. حیدری، است.  «تادیبی

، «جرایم مستوجب تعزیر»در خصوص گردد آن مشخص می 1ق.م.ا و به طور خاص، تبصره  88با توسل به ماده  وم:سنکته 

 شرح زیر است: باشد که بهدارای سه حالت می« سال تمام شمسی 15تا  9»اتخاذی نسبت به اطفال و نوجوانانِ «ِ تصمیمات»



57 | P a g e 
 

باشد، خواه پسر و خواه دختر، هیچ  «سال تمام شمسی 9کمتر » ،جرم مستوجب تعزیر مرتکبِ سنچنانچه  -یک

 148ماده  دلیل چنین ادعاییتوان نسبت به وی اعمال نمود، حتی اقدامات تامینی و تربیتی را. را نمی واکنشیگونه 

 باشد که در آن آمده است: می 92ق.م.ا مصوب 

 «شوددر مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می»

ی اطفال باشد، حال آنکه برا..« .براساس مقررات این قانون...»ت تامینی نیز بایستی حتی اقداما داردبیان میاین ماده 

پیش بینی شده  92ق.م.ا مصوب  89و  88واد و نوجوانان بزهکاری که مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده اند، تنها م

 1قرار گرفته اند.« سال تمام شمسی 18تا  9»ها نیز در خصوص مرتکبینی است که در بازه سنی است که مجموع آن

باشد، خواه پسر و خواه دختر، تنها  «سال تمام شمسی 12تا  9»چنانچه سنِ مرتکب جرم مستوجب تعزیر،  -دو

را اعمال نمود. دلیل این ادعا، مفهوم مخالف تبصره « پ»و « ب»، «الف»تصمیمات بندهای  هاتوان نسبت به آنمی

 است، آنجا که قانونگذار مقرر داشته است: 92ق.م.ا مصوب  88ماده  1

تصمیمات مذکور در بندهای)ت( و)ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا  -1تبصره »

 ...«پانزده سال قابل اجراء است.

باشد، خواه پسر و خواه دختر،  «سال تمام شمسی 15تا  12»چنانچه سنِ مرتکب جرم مستوجب تعزیر،  -سه

 88ماده  1را اعمال نمود. البته باید توجه داشت مطابق با قسمت دوم تبصره « ث» تا «الف»توان یکی از پنج بند می

انون نگهداری در ک»وجب تعزیر حکم به باشد نسبت به مرتکب جرم مستمی« ملزم»ق.م.ا در یک صورت قاضی 

 ثانیاً بوده و « سال تمام شمسی 15تا  12»مرتکب در بازه سنی  اوالًدهد که « اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال

 بیان داشته است: 1شده باشد. چرا که قانونگذار در قسمت دوم تبصره « 5تا  1مرتکب جرم مستوجب تعزیر درجه »

ت بند)ث( در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج اعمال مقررا»....

 «.تاند، الزامی اس را مرتکب شده

                                                           
بایست فکری به حال آن کرد. بدین است که میی خالء قانونی واضحی ق.م.ا روشن کننده 148و  147،  88جمع مواد نکته جالب آنکه  .1

اقدامی اعم  هیچ گونه، شودای که مرتکب جرم مستوجب تعزیر می سال تمام شمسی 9سال قمری و قبل از  9بعد از  دخترِنسبت به صورت که 

در ماده  این دخترانِ بزهکار ،ک سو( چرا که از ی204، ص1392. )ر.ک. شمس و همکاران، توان اِعمال نمودنمیاز مجازات و اقدامات تامینی 

وی  توان برایهیچ گونه اقدامات تامینی دیگری نیز نمی ،سال شمسی نرسیده است. از سوی دیگر 9د، چون هنوز به سن نگیرق.م.ا قرار نمی 88

حال آنکه این قانون در این مورد اعمال شود، « براساس مقررات این قانون»بایست ق.م.ا اقدامات تامینی می 148در نظر گرفت چون طبق ماده 

بایست قائل به محکومیتِ دختر بالغ به مجازات اصلی جرم ارتکابی شد. بی تردید چنین نظری باشد! شاید بیان شود در این حالت میمسکوت می

تمام شمسی، به جای مجازات اصلیِ سال  14شود قانونگذار برای دختر ق.م.ا است. برای مثال چگونه می 88مغایر با رویکرد قانونگذار در ماده 

سال تمام شمسی  9ق.م.ا شده باشد ولی برای دختر بالغی که هنوز به سن  88جرم ارتکابی، قائل به اتخاذ یکی از تصمیماتِ مذکور در ماده 

  نرسیده است، مجازات اصلی جرم ارتکابی را در نظر گرفته باشد!
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دست کشیده « سفراغ دادر»قانونگذار با توجه به پذیرش سیاست کیفری افتراقیِ اطفال و نوجوانان، از قاعده  :چهارمنکته 

 حق»البته باید توجه داشت  ق.م.ا در نظر گرفته است. 88ماده  3و حق تجدید نظر را به صورت کلی برای قاضی در تبصره 

 باشد.ق.م.ا می 88ماده « ب»و « الف»صرفاً ناظر به بندهای  فوق که فاقد هیچ گونه محدودیتی است« تجدیدنظر خواهی

 

 89تحلیل ماده : سال تمام شمسی 18تا  15ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر توسط نوجوانان  –دو           

 ق.م.ا مستلزم تامل در متن ماده است. در این ماده آمده است:

سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شوند و درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می»

 :شودهای زیر اجراء میشمسی است مجازات

نگهداری در کانون اصالح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر  -الف

 .درجه یک تا سه است

ر مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر نگهداری در کانون اصالح و تربیت از یک تا سه سال د -ب

 ت.درجه چهار اس

نگهداری در کانون اصالح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده  -پ

ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت  (40.000.000ریال تا چهل میلیون) (10.000.000میلیون)

 .مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است خدمات عمومی رایگان در

انجام شصت  یا (10.000.000)ریال ریال تا ده میلیون  (1.000.000پرداخت جزای نقدی از یک میلیون) -ت

تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش 

 ت.اس

ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر  (1.000.000جزای نقدی تا یک میلیون )پرداخت  -ث

 ت.درجه هفت و هشت اس

 ت.می، بیش از چهار ساعت در روز نیسساعات ارائه خدمات عمو -1تبصره 

ری یا داتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهدادگاه می -2تبصره 

ا به کند ی)پ( این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می جزای نقدی موضوع بندهای)الف( تا

 .«دنگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم ده
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 ز:ق.م.ا و مواد مرتبط با آن عبارتند ا 89نکات ماده  مهمترین

، «سال تمام شمسی 18تا  15»ی سنیِ در این ماده بدین دلیل است که در بازه «نوجوان»ی استفاده مقنن از واژه نکته اول:

قطعاً از سن بلوغ شرعی گذشته و بعد از گذار از دوران  باشد، خواه دختر و خواه پسرمرتکبِ جرم مستوجب تعزیر، 

 است. شده« نوجوانی»ی سنیِ ، وارد دوره«طفولیت»

 

استفاده  «مجازات»ی شود قانونگذار برخالف ماده قبل، در این ماده از واژهق.م.ا مشخص می 89با دقت در ماده  نکته دوم:

باشند که البته به جهت حساسیت دوران کرده است، دلیل آن نیز روشن است، چون مخاطبان این ماده تماماً افراد بالغ می

 شوند. محکوم می «های تعدیل یافتهمجازات»ی اصلی جرائم ارتکابی، به هانوجوانی به جای مجازات

 

 زیر است:موردِ  پنجهای پیش بینی شده در این ماده محصور در تنوعِ مجازات وم:سنکته 

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت( 1

 جزای نقدی( 2

ق.م.ا حائز اهمیت است  89ماده  1. در خصوص این مورد توجه به تبصره انجام خدمات عمومی رایگان( 3

 ساعت در روز باشد. 4که در آن بیان شده است: ساعات کار خدمات عمومی نباید بیش از 

 اقامت در منزل در ساعات معین( 4

 نگهداری در کانون اصالح و تربیت در دو روز آخر هفته( 5

 

 مورد مجموعًا باید به موارد زیر توجه داشت: 5در خصوص این 

دد، های فوق الذکر محکوم گرمرتکب به کدامیک از مجازات باید بیان داشت اینکه درباره سه مورد نخست اوالً

ای مرتکب جرم خیانت در ساله 17جرم ارتکابی دارد. برای مثال اگر نوجوان  «ِمجازات قانونی»ی بستگی به درجه

بوده و این میزان مجازات، مطابق با ماده « ال حبسس 3ماه تا  6»امانت شود، از آنجایی که مجازات قانونیِ این جرم، 

ق.م.ا برای وی در نظر گرفته  89های مندرج در بند پ ماده گردد، یکی از مجازاتمحسوب می 5ق.م.ا درجه  19

 شود.می

در کانون اصالح نگهداری  »...ق.م.ا صرفاً به عنوان بدلِ مجازات  89ماده  2دو مورد آخر نیز با توجه به تبصره  ثانیاً 

... »گردند که مدت آن نباید خارج از تلقی می...« )پ( این ماده یا جزای نقدی موضوع بندهای)الف( تاو تربیت 

 باشد.« سه ماه تا پنج سال...
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« سال تمام شمسی 15تا  12»خواه برای مرتکبینِ « نگهداری در کانون اصالح و تربیت»قانونگذار در خصوص  نکته چهارم:

ق.م.ا  90ق.م.ا( در قالب ماده  89)موضوع ماده « سال تمام شمسی 18تا  15»ق.م.ا ( و خواه برای مرتکبینِ  88ضوع ماده )مو

 بیان داشته است:

تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصالح دادگاه می»

و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا  و تربیت یک بار در رای خود تجدید نظر کند

نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی 

بر تجدیدنظر در صورتی اتخاذ می شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در 

 «دادگاه در این مورد قطعی است.... کانون اصالح و تربیت را گذرانده باشد. رای

 

 ب( جرایم مستوجب حد و قصاص

« لوغوضعیت ب»شود، در قانون مجازات اسالمی با توجه به  «جرم مستوجب حد و قصاص» صورتی که طفلی مرتکبِدر 

.م.ا و همچنین ق 88ماده  2مورد توجه به تبصره  شده است. در این بینیپیش اقداماتیزمان ارتکاب جرم، برای وی  وی در

  باشد با این توضیح بسیار مهم که:ق.م.ا مهم می 91ماده 

  .اندشده «جرایم مستوجب حد و قصاص» است که مرتکبِ «نابالغینی»ناظر  ق.م.ا  88ماده  2تبصره  -یک

 .اندشده «جرایم مستوجب حد و قصاص»است که مرتکبِ  «سالی 18بالغین کمتر از »ناظر ق.م.ا  91ماده  -دو

 

 ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص توسط نابالغین –یک 

ق.م.ا که ناظر به جرایم مستوجب تعزیر است، در قالب یک تبصره به  88هر چند مشخص نیست چرا قانونگذار در ماده 

 ق.م.ا آورده است: 88ماده  2جرایم مستوجب حد و قصاِص نابالغین پرداخته است، اما به هر صورت در تبصره 

هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا  - 2بصره ت

ر شود و د)ث( محکوم می ویا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای)ت(

 د.گردمی غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای)الف( تا )پ( این ماده در مورد آنها اتخاذ

 

 به تقسیم این تبصره به دو قسمت مجزا به شرح زیر شد:برای تحلیل مناسب این تبصره، می بایست قائل 
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تا  12الغینِ ناب»توسط  «جرم مستوجب حد و قصاص»این قسمت ناظر به ارتکابِ  قسمت نخست تبصره: -یک

 باشد که در آن آمده است:می «سال قمری 15

انزده دوازده تا پمرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از  نابالغهرگاه »

 ....«شود)ث( محکوم می ویا داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای)ت( سال قمری

« سال قمری 15تا  12»در بازه سنی که  انیدخترگردد، چرا که می «پسران»که این قسمت فقط شامل بدیهی است 

 شوند.است، نمی« نابالغین»که تنها ناظر به تبصره  ازقسمت این اصوالً مشمول  بوده و« بالغ» باشند،

 

ست استفاده نموده ا «در غیر این صورت....»... در این قسمت قانونگذار از عبارتِ مبهم  قسمت دوم تبصره: -دو

 ه است:گردد، آنجا که بیان داشتکه مشخص نیست دقیقاً شامل چه کسانی می

و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای)الف( تا )پ( این ماده در مورد آنها ».... 

 «.دگرداتخاذ می

 تر است:حصحی «دیدگاه دوم»نظر که به  وجود داردحقوقدانان  بیندرباره چگونگی تفسیر این عبارت دو دیدگاه 

)شمس و باشد. می «سال 12تا  9نابالغیِن »، فقط «....صورتدر غیر این ....»مقصود از عبارتِ  دیدگاه اول:

دلیل تقویت این دیدگاه این است که اصول حاکم  (261، ص1394؛ الهام و برهانی، 205، ص1392همکاران، 

اده ناظر به و از آنجایی که صدر م تبصره با توجه به ماده تفسیر شود،بر تفسیر قانون اقتضای آن را دارد که 

است پس باید تبصره نیز در همین بازه سنی در نظر گرفته شود. در صورت پذیرش این « سال 15ا ت 9»سنِ 

. بنابراین این باشدمی« پسران»دیدگاه، نه تنها قسمت نخست تبصره، بلکه قسمت دوم آن نیز صرفاً ناظر به 

 ندارد. ییقابلیت اجرا شوند،ی که مرتکب جرایم مستوجب حد و قصاص میتبصره اصوالً درباره دختران

سال  12پسران زیر »، تمامی نابالغین، یعنی «....در غیر این صورت....»مقصود از عبارتِ  دیدگاه دوم:

چرا که عبارتِ فوق الذکر اطالق داشته و شامل تمامی  ،است «سال تمام قمری 9تمامی قمری و دختران زیر 

« پسران»اند. پس برخالف قسمتِ نخست که فقط شامل شود که در قسمت نخست قرار نگرفتهنابالغینی می

؛ اردبیلی، 232، ص1392)زراعت، . «دختران»شده و هم شامل  «پسران»می شود، قسمت دومِ تبصره هم شامل 

ق.م.ا آمده است  88دلیل طرفداران این دیدگاه این است که هر چند این تبصره در ذیل ماده  (208، ص1392

و طبیعتاً در مقام تفسیر تبصره باید به ماده نیز توجه گردد ولی این استدالل زمانی صحیح است که تبصره و 

جرایم »اده ناظر به ماز یک سو، صدر باشند، حال آنکه « موضوعی مشترک»دارای بوده و  «هم جنس»ماده 

یگر، باشد و از سوی دمی« جرایم مستوجب حد و قصاص»که تبصره ناظر به آن حال است، «مستوجب تعزیر

 است.« سال قمری»است، در حالی که در تبصره، مالکِ سال، « سال شمسی»در صدر ماده مالکِ سال، 
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 سال 18ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص توسط بالغین کمتر از  –دو 

ق.م.ا است. قانونگذار در این ماده در  91، ماده 92های نوین قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب یکی از پیش بینی

 راستای رعایت حال نوجوانانِ مرتکب جرایم مستوجب حد و قصاص بیان داشته است:

شده و یا  جرم انجامدر جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت »

حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه 

 د.شونبینی شده در این فصل محکوم می های پیشبه سن آنها به مجازات

ریق ط تواند نظر پزشکی قانونی را استعالم یا از هردادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می -تبصره

 «.ددیگر که مقتضی بداند، استفاده کن

 

یر، ی زدقت در ماده فوق الذکر روشن کننده این موضوع است که قانونگذار در صورت حدوثِ یکی از حاالت سه گانه

 سال را به مجازات های تعزیری محکوم کرده است: 18های حدی یا قصاص، مرتکبِ بالغ کمتر از به جای مجازات

 عدم درک ماهیت جرم ارتکابی موضوعی:جهل ( 1

 عدم درک حرمت جرم ارتکابی جهل حکمی:( 2

ند شود یعنی شخصی که هر چگفته می« مَعتوه»شبهه در رشد و کمال عقل )به چنین شخصی در فقه  عَته:( 3

 باشد(مجنون نیست اما ناقص العقل می

 

 ماده الزم است: ی فوق الذکر، ذکر چند نکته در خصوص اینبا توجه به مقدمه

سال تمام  9)یعنی دختران زیر  «نابالغین»ق.م.ا که موضوع آن  88ماده  2برخالف تبصره همانگونه که ذکر شد، نکته اول: 

دارد. هر چند بدیهی  «سال 18بالغین کمتر از »ه اختصاص بق.م.ا  91سال تمام قمری( است، ماده  15قمری و پسران زیر 

 «سال 18سال تمام قمری تا  15پسران »و  «سال 18سال تمام قمری تا  9دختران »، «سال 18کمتر از نابالغین »است مقصود از 

 18چیست؟ آیا مقصود  «سال 18کمتر از »...  باشد، اما سوال قابل طرح برای این ماده این است که معیار سال در عبارتِمی

 سال تمام قمری؟! 18سال تمام شمسی است یا 

ای هیچ اشاره «قمری یا شمسی بودن سال» قانونگذار به متاسفانهاین اشکال از آنجا پیش آمده است که در ماده فوق الذکر، 

اه اشاره توان به دو دیدگمی ای جز توسل به تفسیر نیست. در همین راستا، مجموعاًنکرده است. به همین جهت در اینجا چاره

 های شرعی و حقوقی است:، دیدگاه مطابق با آموزه«ومدیدگاه د»رسد به نظر میکه  داشت
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ا ههای مقرر در قانون، در موضوعاتی که خاستگاه آنای بر این باورند از آنجایی که سالعده دیدگاه اول: -1

امور شرعی است، مانند سن بلوغ و نظایر آن، حتی در مواردی که نوع آن در قانون ذکر نشده است، اصوالً منصرف 

سال »به سال قمری است، پس در ماده مورد بحث نیز به خاطر محوریتِ حدود و قصاص قاعدتاً مقصود از سال، 

 است نه شمسی. «قمری

ر به جای صدر ماده، به ذیل آن توجه داشته و معتقدند ظاهراً مراد در طرف مقابل، برخی دیگ دیدگاه دوم: -2

 باشد: می «سال شمسی»مقنن از سال در این ماده، به دو دلیل، 

احاله  «های پیش بینی شده در این فصلمجازات»ق.م.ا را به  91قانونگذار نوع و میزان مجازاتِ ماده  اوالً

الک باشد که ماین فصل نیز ناظر به مجازات های تعزیری می های پیش بینی شده درداده است. مجازات

 (144-145، ص1394)ر.ک. توجهی، ها سال شمسی است نه قمری. در آن

سالگی چندان موضوعیت  18 ،ای مانند حدود و قصاص، در حقوق کیفری اسالمدر امور شرعی ثانیاً

سال تمام قمری برای دختران  9ندارد و غالباً آنچه که محوریت داشته، سن بلوغ بوده است که آن هم 

 باشد.سال تمام قمری برای پسران می 15و 

 

در  ی شدههای پیش بینمجازات...»مشخص نیست مقصود قانونگذار از عبارت برخی حقوقدانان بر این باورند نکته دوم: 

ق.م.ا  89و  88های مقرر در مواد هایِ این فصل، واکنشاگر مراد مقنن از مجازات بدین صورت کهچیست؟ « ...این فصل

ق.م.ا چه مجازاتی مقرر گردیده است؟ حال آنکه قانونگذار حتی به جای  88شود که در ماده است، این سوال مطرح می

ق.م.ا  89های مقرر در ماده ه است! و اگر منظور قانونگذار فقط مجازاتاستفاده کرد« تصمیمات»کلمه مجازات، از واژه 

وان تتعبیر شده است؟ به همین جهت، همانند بسیاری از موارد دیگر، در این خصوص نیز می« فصل»بوده است، چرا از آن به 

 چند دیدگاه را مطرح ساخت:

 ، واژه«...بینی شده در این فصلهای پیشاتمجاز...»توان گفت در عبارتِ از یک سو می دیدگاه اول: -1

اس، باید می باشد. بر این اس« فصل» باشد، کلمهو آنچه که معیار تفسیر مطلوب می شدهتسامحاً استفاده « مجازات»

اقدامات »و « مجازات در معنای خاص»مجازات را نه در معنای خاص، بلکه در معنای عام تفسیر کرده و آن را اعم از 

 باشد.ق.م.ا می 89ق.م.ا و هم ماده  88در این ماده، هم ماده « مجازات»تفسیر کرد. بنابراین منظور از « تامینی

، «....بینی شده در این فصلهای پیشمجازات...»توان بیان داشت در عبارتِ از سوی دیگر می دیدگاه دوم: -2

د. بر این مبنا، باید می باش« مجازات» تسامحاً به کار رفته و آنچه که بایستی معیارِ تفسیر قرار گیرد، کلمه« فصل» واژه

ر این صورت، این ماده دیگر شامل تصمیمات مقرر ق.م.ا است. د 89اذعان کرد مقصود از کلمه فصل، صرفاً ماده 

 است نخواهد شد.« اقدامات تامینی»ق.م.ا که نوعی  88در ماده 
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ور بفرمایید باشد. تصهای فوق، صرفاً یک بحث نظری نیست، بلکه دارای پیامدهای عملی نیز میپذیرش یکی از دیدگاه

حد یا قصاص گردیده، به خاطر شبهه در رشد و کمال عقل،  ساله تمام شمسی که مرتکب یکی از جرایم مستوجب 9دختر 

محکوم گردد، اگر مراد مقنن  «....مجازات های پیش بینی شده در این فصل...»های حدی یا قصاص به به جای مجازات

برده است، به ق.م.ا بوده و واژه مجازات را از سر مسامحه به کار  89و  88های مقرر در این فصل، یعنی مواد واقعاً واکنش

ق.م.ا اتخاذ خواهد شد. لیکن اگر کلمه مجازات را مبتنی بر مسامحه  88اقتضای سن دختر مزبور، تصمیمات مقرر در ماده 

های مقرر ق.م.ا، سهو و اشتباه تلقی شود، در این صورت فقط واکنش 89به جای ماده « فصل»ی ندانسته، بلکه استعمال واژه

  (146، ص1394)ر.ک. توجهی، دختر مزبور، قابلیت اجرا خواهد داشت. در ماده یاد شده در قبال 

د شده است، وار« مجازات های پیش بینی شده در این فصل....».... که توسط حقوقدان فوق به عبارتِ  رغم اشکال ظریفیبه 

. گرددتفع میمر« ....در این فصلمجازات های پیش بینی شده ...»با تامل در عبارتِ پیشین  واقع شدهرسد تحیر اما به نظر می

 قانونگذار بیان داشته است:که  جاآن

 «.دشونبینی شده در این فصل محکوم می های پیشبه مجازات با توجه به سن آنهاحسب مورد ».....

 

، دیگر بودمیق.م.ا  89، تنها ماده «های پیش بینی شده در این فصل....مجازات»...بدیهی است اگر مقصود قانونگذار از 

، دیدگاه «مجازات»ی . بنابراین باید با دست کشیدن از ظاهِر واژهذکر شود «ها....با توجه به سن آن»... عبارِت نیازی نبود 

 تلقی نمود.را به عنوان دیدگاه صحیح  اول

 

ها کمتر از ه سن آنک در دفع کیفر قصاص و حد به مرتکبینی« عدم رشد»رسد تاثیر نکته دیگر اینکه به نظر می نکته سوم:

باشد، زیرا موضوع حکم، وضعیت قوه عقالنی بزهکار صرف نظر از سن وی است، از این رو افراد سال است، مقید نمی 18

 (287، ص1393)ر.ک. صادقی، شوند. های حدی و قصاص محکوم نمیشناخته شوند، به مجازات« معتوه»با هرسنی چنانچه 

 

 ( جرایم مستوجب دیهج

است که زوال مسئولیت کیفری، موجب زوال مسئولیت مدنی نخواهد شد، حتی اگر مرتکب، طفل باشد. به همین بدیهی 

 ق.م.ا آمده است:  92جهت در ماده 

ر جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق د»

 «.کندمقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم می
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رات مقرمطابق با » باید است که دادگاه اطفال و نوجوانان «ضمان مالی»و  «دیه»این ماده ناظر به دو بحثِ مجزای در واقع 

 عبارتند از:چیست؟ « مقررات مربوطه»سوال که مقصود از  به اینپاسخ . ها را دهدآنحکم به پرداخت  «مربوطه

است که بیان تمامی مقرراتی  ق.م.ا، 92در ماده  «مقررات مربوط به دیه...»... مقصود از دیه: مقررات مربوط به  -1

 به شرح زیر باشد:ها در اینجا ممکن نیست، اما شاید مهمترین آن ها آن

 شود: ......می جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب» ق.م.ا: 292ماده 

 «.ارتکاب یابد .....به وسیله صغیر  -ب

های کمتر از موضحه نیست، هر چند ی جنایتعاقله مکلف به پرداخت دیه» ق.م.ا: 467ماده 

 «.مرتکب نابالغ..... باشد

 عبارتند از: «....ضمان مالی... مقررات مربوط به » منظور از ضمان مالی:مقررات مربوط به  -2

 :29/1/1360 – 2رای وحدت رویه   -یک

صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن  قانون مدنی در 1183و  1216مطابق مواد »

اشد بنماینده قانونی وی می ،ولی او به علت عدم اهلیت صغیر ،و مسئول جبران خسارت است

بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و 

 «.محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد

 قانون مسئولیت مدنی: 7ده ما -دو

باشد در عهده او می صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به .....کسی که نگاهداری یا مواظبت »

باشد صغیر می ....ناحیه  مسئول جبران زیان وارده از، صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت

صغیر  ... نداشته باشد از مالوارده را  و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان

جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب  زیان جبران خواهد شد و در هر صورت

 «.کننده نباشدعسرت و تنگدستی جبران

ها رسد تعارضی میان آنق.م.م به نظر می 7و ماده  -رای وحدت رویه آمدهمتن که در - .مق 1216ماده  دربا دقت 

ی خود وی گذارده شده، در حالی که ق.م مسئولیت اتالف اموال توسط صغیر، بر عهده1216در ماده  وجود دارد، زیرا

ق.م.م ناظر به  7باشد! برای حل این تعارض گفته شده است که ماده ی ثالث میق.م.م مسئولیت بدواً بر عهده 7در ماده 

« تقصیر»ص ثالث بوده و ایشان در محافظت از آن موردی است که محافظت طفل به موجب قانون یا قرارداد بر عهده شخ

 است ادهتقصیری از ناحیه محافظ یا سرپرست رخ ندق.م. اختصاص به جایی دارد که  1216حال آنکه ماده کرده است. 

 (234، ص1392به نقل از زراعت،  237، ص1369)کاتوزیان،  و به همین دلیل طفل ضامن جبران خسارت است.
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 درباره سایر موادِ  این فصل حائز اهمیت است: توجه به چند نکته ، «یتطفول»بحث  در پایان

 

 باشد. قانونگذار در این ماده بیان داشته است: ق.م.ا می 93نکته نخست در خصوص ماده  نکته اول:

ها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و صورت احراز جهات تخفیف، مجازات تواند دردادگاه می»

  «.تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نمایداقدامات تأمینی و 

 

شود که چرا قانونگذار درباره اختیارات دادگاه در اعمال تخفیف در ق.م.ا این سوال به ذهن متبادر می 93با تدبر در ماده 

گیری کرده سخت –است  برخالف رویکردهای کلی پذیرفته شده در قانون که مبتنی بر مسامحه  –مورد اطفال و نوجوانان 

 ق.م.ا در صورت وجود جهات تخفیف:  37شود، چرا که در ماده ق.م.ا اثبات می 93با ماده  37است! این امر از مقایسه ماده 

 سه راهکار پیش بینی شده است: تقلیل مجازات، تبدیل مجازات و تقلیل و تبدیل همزمان مجازات.  اوالً

ای تعزیری هباشد چرا که حبس یک تا سه درجه و سایر مجازاتقلمرو تقلیل مجازات نیز گسترده می ثانیاً 

 باشند. یک تا دو درجه قابل تقلیل می

 

 ق.م.ا:  93در حالی که در خصوص اطفال و نوجوانان، در صورت وجود جهات تخفیف در ماده 

یتی به دامات تامینی و تربها و تبدیل اققلیل مجازاتتکه عبارتند از: راهکار پیش بینی شده است  دو اوالً

ود چیست! اگر مقص« اقدام دیگر». جالب آنکه حتی قانونگذار مشخص نکرده است مقصود از دیگر اقدام

است، این سوال قابل طرح است که چه اقدامی؟ و اگر منظور یکی  «اقدامات تامینی و تربیتی»اقدامی غیر از 

ها از ابتدا و بدون وجود جهات مخففه نیز قابل اعمال ق.م.ا است که آن 88تربیتی ماده از اقدامات تامینی و 

بوده و سن  5تا  1باشند! تنها استثنای این مورد در جرایم موجب تعزیر اطفال است، آنگاه که درجه می

ق.م.ا باید حکم به نگهداری در کانون اصالح  88ماده  1سال باشد که طبق تبصره  15تا  12مرتکب نیز بین 

 (147-148، ص1394)ر.ک. توجهی، و تربیت از سه ماه تا یک سال شود. 

 

ق.م.ا  89این در حالی است که بند ث ماده  !باشدمی «تا نصف حداقل»محدود به تقلیل نیز صرفًا قلمرو  ثانیاً 

مس )ر.ک. شسازد! گیری در این خصوص را با مشکل مواجه میباشد، امری که تصمیماساساً فاقد حداقل می

 (211، ص1392و همکاران، 

 



67 | P a g e 
 

« تعلیق اجرای مجازات»و « تعویق صدور حکم»ت. در این ماده که ناظر به ق.م.ا اس 94نکته دوم در مورد ماده  نکته دوم:

 درباره اطفال و نوجوانان است آمده است:

تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق دادگاه می»

 «.اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند

 

ق.م.ا  46پذیرفته و در ماده  8تا  6را در جرایم مستوجب تعزیر درجه « تعویق صدور حکم»نهاد ق.م.ا  40قانونگذار در ماده 

ق.م.ا تعدادی  47بینی کرده است، اما در ماده پیش 8تا  3را در جرایم مستوجب تعزیر درجه « تعلیق اجرای مجازات»نهاد 

 الذکر استثناء کرده است. از جرایم مهم را از دو نهاد فوق

تمام جرایم »ق.م.ا مقصود قانونگذار از عبارتِ  94سوال مهمی که در اینجا قابل طرح است این است که در ماده  حال

 (149-150، ص1394)ر.ک. توجهی، توان دو دیدگاه را مطرح ساخت: چیست؟ در این خصوص می« تعزیری

مقصود از این عبارت مطلقًا تمامی جرایم مستوجب تعزیر است، خواه قابل تعویق و تعلیق  دیدگاه اول: -1

 ق.م.ا را منصرف از اطفال و نوجوان دانست.  47باشد خواه نباشد. بنابراین مطابق با این دیدگاه، باید شمول ماده 

اشد، قابل تعلیق و تعویق می ب منظور قانونگذار از این عبارت صرفاً جرایم مستوجب تعزیرِ دیدگاه دوم: -2

ق.م.ا تنها بر درجات  94ای باشد. مطابق با این دیدگاه، ماده کند که از چه درجهبنابراین دیگر تفاوتی نمی

ق.م.ا در این دیدگاه، شامل اطفال  47سازد. بنابراین ماده ق.م.ا استثناء وارد می 46و  40تعزیر مذکور در مواد 

 د. گردو نوجوانان نیز می

 

اینکه کدامیک از این دو دیدگاه بیشتر با موازین حقوقی و اهدافِ قانونگذار درباره اطفال و نوجوانان مطابقت دارد؟ پاسخ 

 صریحی ندارد، ولی شاید بتوان با در نظر گرفتن قرائن زیر، قائل به پذیرش دیدگاه اول شد:

ی گانهباشد. بنابراین هم شامل درجات هشتق.م.ا مطلق می 94در ماده « تمام جرایم تعزیری»عبارتِ  اوالً

 باشند.ق.م.ا که غیرقابل تعویق و تعلیق می 47های تعزیری شده و هم شامل جرایم مندرج در ماده مجازات

ر که در سایر مواد این فصل ذکپذیرش این دیدگاه با اهداف کلی مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان  ثانیاً

ا است. به خصوص هباشد، بدین دلیل واضح که مبتنی بر تسامح و تساهل نسبت به آنشده است، بیشتر منطبق می

ای از جرایم از نهادهای تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات ق.م.ا بخش قابل توجهی 47آنکه در ماده 

 اند.مستثنی شده
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« ازاتتعلیق اجرای مج»و « قرار تعویق صدور حکم»یدگاه به معنای الزامِ قضات به صدور پذیرش این د ثالثاً

. استفاده کرده است« تواند....می».... درباره اطفال و نوجوانان نیست. چرا که قانونگذار در این ماده از کلمه 

م را در اتخاذ بهترین تصمی توانبنابراین حتی در صورت پذیرش این دیدگاه، در عمل با اعتماد به قضات می

 اختیار قضات قرار داد نه الزامات قانونی از پیش تعیین شده توسط قانونگذار!

لِب محاکم نیز با باشد. جالب آنکه اغنیز بیشتر سازگار می« تفسیر به نفع متهم»پذیرش دیدگاه نخست با رابعاً 

،  8تا  1را نه فقط شامل درجات « جرایم تعزیری تمام»توسل به همین تفسیر، دیدگاه اول را پذیرفته و عبارت 

 دانند.بلکه در برگیرنده کلیه جرایم قابل یا غیرقابل تعویق و تعلیق می

 

 حائز اهمیت است:  ق.م.ا 138ق.م.ا و همچنین ماده  95ی در پایان بحثِ طفولیت، توجه به دو ماده

 

 «.فاقد آثار کیفری است های کیفری اطفال و نوجوانانمحکومیت: » ق.م.ا 95ماده 

مقررات مربوط به تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال : » ق.م.ا 138ماده 

  «.شودنمی

 

 جنون -2

باشد. قبل از بررسی احکام مرتبط با جنون، بایستی دو بحث می« جنون»دومین عامل از عوامل رافع مسئولیت کیفری، 

 را ذکر کرد: « تشخیص جنون»و « نتعریف جنو»مقدماتیِ 

 

جنون دارای یک معنای لغوی و یک معنای اصطالحی است که در زیر به هر دو مورد اشاره  تعریف جنون:یک(      

 شود: می

  (383، ص 1362)ر.ک. عمید، است. « شیفتگی و زوال عقل»معنای لغویِ جنون  معنای لغوی:( 1

 ق.م.ا بیان شده است، آنجا که قانونگذار آورده است: 149معنایِ حقوقی جنون در ماده  معنای اصطالحی:( 2

نحوی که فاقد اراده یا  هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به»

 «....شودقوه تمییز باشد مجنون محسوب می

ود شفقدان اراده و یا قوه تمییز گردد، باعث می مطابق با این ماده، وجود اختالل روانی به شرط آنکه منتهی به

 مرتکب مجنون تلقی شود. 
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ایست به باز آنجایی که جنون یک بیماری روانی است، بدیهی است که برای تشخیص آن می ( تشخیص جنون:دو     

 توان به چند قرینه اشاره داشت: در تایید این ادعا می (312، ص1392)ر.ک. میرمحمد صادقی،  متخصص رجوع کرد.

در حال حاضر نسخ شده است، اما نه به عنوان دلیل، بلکه به  1339هر چند قانون اقدمات تامینی مصوب  اوالً

 آمده بود:  این قانون 4در تبصره ماده عنوان یک قرینه همچنان قابل استناد است. در این خصوص، 

که آیا مطلقًا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و این»

 «. نماید...باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب میمی

  که در آن آمده است: اشاره داشتنیز  یک نظریه مشورتیتوان به در تایید این دیدگاه می ثانیاً 

ار نظر نسبت به آن احراز جنون و خطرناک بودن متهم امری تخصصی و فنی است که اظه»

تواند فقط با توجه به اوضاع و در صالحیت متخصصین امراض روحی است.... دادگاه نمی

 (20/10/1377مورخ  4775/7) «.احوال متهم، او را دیوانه یا غیر دیوانه تلقی کند...

 ق.آ.د.ک نیز به این موضوع اشاره داشته است: 202در ماده قانونگذار به نوعی حتی  ثالثاً

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده »

ی آورد، نظریه پزشکی قانونعمل می است، تحقیقات الزم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به

 .«....کندرا تحصیل می

 

عنی نیست ار گردد، البته این امر بدین مدادگاه بایستی نظریه متخصصین را درباره وقوع یا عدم وقوع جنون خواستبنابراین 

که دادگاه الزامی به پیروی از نظر متخصص داشته باشد، چرا که نظر پزشک صرفاً جنبه مشورتی دارد. در تایید این سخن 

 اشاره داشت: 1339قانون منسوخِ اقدامات تامینی مصوب  4می توان به قسمت انتهای ماده 

 «.با دادگاه است و در هر حال تصمیم نهایی»..... 

گذارند مگر تردید معقولی نسبت به آن وجود داشته باشد یا دادگاه ها به نظر اهل خبره احترام میالبته در عمل، عرف دادگاه

  (242، ص1392)ر.ک. زراعت، بخواهد با جلب نظر متخصصان دیگر به قناعتِ وجدان دست یابد. 

ای از موادِ ق.م.ا و همچنین پاره 150رسد. مطابق با ماده بررسی احکام جنون میبعد از بیانِ مباحث مقدماتی فوق، نوبت به 

با اصالحات بعدی آن، احکام جنون باید در چندین مقطع زمانی مورد بررسی قرار  92قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

 شود:گیرد که در زیر به آن پرداخته می
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 جنون قبل از ارتکاب جرم (1

 رمجنون حین ارتکاب ج (2

 جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی (3

 جنون بعد از صدور حکم قطعی (4

 

گونه اثری در هر چند اصل بر این است حدوِث جنون قبل از ارتکاب جرم، هیچ جنون قبل از ارتکاب جرم: –یک 

هم  مجازات و« نوع»عیین مسئولیت کیفری و اجرای مجازاتِ مرتکب نخواهد داشت ولی شاید بتوان در مواردی، هم در ت

 توجه داشت، مواردی همچون: « جنون سابق بر ارتکاب جرم»آن، به وضعیت « میزان»

ق.م.ا که در مقام تعیین میزان مجازات تعزیری است،  18یکی از بندهای ماده  ق.م.ا : 18ماده  «ت»بند  (1

  دارد:قانونگذار بیان میباشد. در این ماده می« ت»بند 

در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه دادگاه »...

  ....:دهدقرار می

 «. مرتکب... سوابق و وضعیت فردیِ -ت

 مرتکب باشد.«ِ جنون قبل از ارتکاب جرم»شاید یکی از سوابقِ قابل توجه، 

 

 باشد. در این ماده آمده است:  ق.م.ا ناظر به جهات تخفیف می 38ماده  ق.م.ا : 38ماده  «ث»بند  (2

 :هات تخفیف عبارتند ازج»

 «.یوضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیمار......  -ث

 

نون قبل از ج»را  اعمال تخفیف یکی از مصادیقِبتوان با توجه به تمثیلی بودن مصادیق این بند شاید 

البته از نوع « بیماری»نون نوعی به خصوص آنکه ج (159، ص1392)ر.ک. اردبیلی، . دانست« ارتکاب جرم

  باشد که قانونگذار در ماده به صراحت بدان اشاره کرده است.روانی آن می

 

که مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود که هنگام ارتکاب جرم از آنجایی جنون حین ارتکاب جرم: -دو

انجام جرم دچار جنون شده باشد، فاقدِ مسئولیت کیفری  باشد، طبیعی است اگر در حین« اختیار آزاد»و « ادراک»دارای 

به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، فقط شامل این حالت شده و سه « جنون»گردد. بنابراین بوده و مجازات نمی

« تالزم»و « تقارن»سازند. پس جنون به شرط وارد نمی« مسئولیت کیفری مرتکب»ای به اصلِ مورد دیگر هیچ گونه خدشه



71 | P a g e 
 

ق.م.ا مهم  149و  140 گردد. در این خصوص توجه به دو مادهبا جرم، جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می

 باشد: می

 ق.م.ا بیان داشته است: 140ی کلی در ماده قانونگذار ابتدا در قالب یک قاعده یک(

 ت که فرد حینمسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق اس»

 «.، بالغ و مختار باشدعاقلارتکاب جرم، 

صریح کرده است که اگر مرتکب در حین ارتکاب ق.م.ا به طور خاص، ت 149سپس در انتهای ماده  دو(

 : جرم، مجنون باشد

 «.مسؤولیت کیفری ندارد».....

 

 بیان چند نکته حائز اهمیت است: « جنونِ حین ارتکاب جرم»در مورد 

باشد، در مورد عدم مسئولیت کیفری می« جنون اَدواری»و « جنون دائمی»از آنجایی که جنون به دو صورتِ  نکته اول:

ای، مالک برای عدم وجود مسئولیت کیفری، وجود شود اما در خصوص مجنون دورهمجنون دائمی مشکلی ایجاد نمی

اقدامات »باشد، بلکه ی رها کردنش به حال خود نمیجنون در زمانِ ارتکاب جرم است. البته مجازات نشدن مجنون، به معنا

 ق.م.ا در مورد مجنون آمده است:  150نسبت به وی اعمال خواهد شد. به درستی در قسمتی از ماده « تامینی

چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با  .....هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون باشد»

ن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بود

 «.....شودحالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می

 

بایست نسبت به وی قرار چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم، مجنون باشد، می ق.آ.د.ک 202مطابق با ماده نکته دوم: 

 دارد:ه بیان میموقوفی تعقیب صادر کرد. ماده فوق الذکر در این بار

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات »

د و با کنآورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل میعمل می الزم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به

 .«فرستدنزد دادستان می قرار موقوفی تعقیباحراز جنون، پرونده را با صدور 
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ق.م.ا، برخالفِ اجرای  140بیان گردید، قانونگذار در ماده « مسئولیت کیفری»همانگونه که در ابتدای بحث نکته سوم: 

را مستلزم وجود شرایط عامه تکلیف ندانسته است. بنابراین چنانچه « دیه»های حدود، قصاص و تعزیرات؛ پرداخت مجازات

ر همین درفتار مجنون مستلزم پرداخته دیه به مجنی علیه باشد، در این صورت مطابق با مقررات مربوطه عمل خواهد شد. 

 است:  بیان شده 92ق.آ.د.ک مصوب  202ماده  2خصوص در تبصره 

 «.ودشچنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می -2تبصره »

 

و از سوی دیگر مقررات مربوطه در « قانون مجازات اسالمی»از یک سو مقرراتِ مرتبط در « مقررات مربوطه»مقصود از 

 باشد. می« قانون آیین دادرسی کیفری»

 و مسئول پرداخت دیه حائز اهمیت است: « مجنون»دو ماده در مورد  اسالمی: قانون مجازات -1

وسیله  به -ب: .... شودجنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می» : ق.م.ا 292بند ب ماده  (1

 . که در این صورت عاقله ضامن پرداخت دیه خواهد بود.«صغیر و مجنون ارتکاب یابد

های کمتر از موضحه نیست، هرچند به پرداخت دیه جنایتعاقله، مکلف »ق.م.ا  467ماده  (2

 باید مدنظر قرار گیرد. 92ق.م.ا مصوب  709در این باره ماده  «.مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد

 

که مرتبط با این بحث  92مهمترین ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  قانون آیین دادرسی کیفری: -2

 اش آمده است:باشد. در این ماده و تبصرهآن میو تبصره یک   85است، ماده 

در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر »

 شود. برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می به دستور دادستانجهات، پرونده 

حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در  -1تبصره 

 .«شود، اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.....دادسرا مختومه می

 

 جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی -سه

فتار خویش گوی رصورتی که مرتکب در زمان ارتکاب جرم عاقل باشد، مسئول قلمداد شده و بنابراین بایستی پاسخ در

باشد. هر چند محاکمه نمودن کسی که قدرت اندیشیدن نداشته و دچار جنون شده است، بدین دلیل که امکان دفاع از خود 

 تقریباً از این اصل عدول کرده است. « جنون»نگذار در خصوص رسد اما متاسفانه قانورا ندارد عادالنه به نظر نمی

 ق.م.ا بیان داشته است:  150حکم این مقطع زمانی را در تبصره یک ماده  92قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب 
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در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد .....»

مانند  هایی که جنبه حق الناسی داردافتد. نسبت به مجازاته تا زمان افاقه به تأخیر میتعقیب و محاکم

 «.قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست

 

کم این حالت را تا رسد حق.آ.د.ک، به نظر می 13اما بعد از قانون مجازات اسالمی، قانونگذار با اصالحِ تبصره دو ماده 

 حدی تغییر داده است. در این تبصره آمده است:

هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی »

ا نحوی باشد که فرد مجنون ی به جرم اثبات شرایط الناسی شود. مگر آنکه در جرایم حقمتوقف می

فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی، قیم یا سرپرست 

شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم قانونی وی ابالغ می

ن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آ

 «.یابدشود و تعقیب و دادرسی ادامه میتعیین می

 

ق.م.ا همچنان قانونگذار قائل به  150ق.آ.د.ک همانند تبصره یک ماده  13هر چند در تبصره دو اصالحی ماده 

.د.ک وجود دارد که ق.آ 13تفکیک میان جرایم حق الناس و حق اهلل شده است اما یک شرط در تبصره دو ماده 

جنون بعد از وقوع »بنابراین در حال حاضر باید در خصوص  1خورد.ق.م.ا به چشم نمی 150در تبصره یک ماده 

ق.م.ا.  150ق.آ.د.ک عمل کرد نه تبصره یک ماده  13مطابق با تبصره دو ماده « جرم و پیش از صدور حکم قطعی

جنون مرتکب پیش از صدور حکم قطعی، مانع تعقیب و » به عبارت دیگر در حال حاضر اصل بر این است که

دادرسی خواهد بود مگر در جرایم حق الناسی که شرایط اثبات جرم به نحوی است که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری 

بنابراین هر چند در جرایم حق الناسی و حق اللهی اصل بر متوقف «. در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند

ن تعقیب و دادرسی مرتکِب مجنون، پیش از صدور حکم قطعی است، ولی این امر در جرایم حق اللهی مطلق شد

 2می باشد در حالی که در جرایم حق الناسی در صورت وجود شرط فوق، امکان عدول از آن وجود دارد.

                                                           
نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در  به جرم اثبات شرایط الناسی ه در جرایم حقمگر آنک»..... . شرط مذکور بدین شرح است: 1

 . «.....فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند.
خردمندان ه زند، شایستو در برابر اتهامات وارده شده، بی تفاوت در برابر قضات لبخند می دادرسی را درک نکرده محاکمه مجنونی که اهمیتِ . 2

، راری()مانند شرایط اضط بردهنیست. از نظر قضایی نیز بدون شنیدن دفاع متهم و درک شرایطی که وی در زمان ارتکاب جرم در آن به سر می

  (35، ص1393)ر.ک. خالقی، « فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند»توان با قاطعیت گفت که نمی
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 جنون بعد از صدور حکم قطعی -چهار

ئولیت کیفری بوده و در تمامی مراحل محاکمه نیز امکان ارائه دالیل و اصوالً شخصی که در حین ارتکاب جرم، دارای مس

دفاع از خویش را داشته است، اصوالً در صورت محکومیت، بایستی مجازات رفتار خویش را متحمل گردد. اما سوال مهم 

ی به وی اجراتوان مجازات مورد حکم را نسبت این است که اگر شخصی پس از قطعیت حکم دچار جنون شود، آیا می

 :شودمینمود؟ این سوال در چهار قسمت مجزا پاسخ داده 

که بعد از صدور حکم قطعی، دچار اختالل روانی  حدیحکم مرتکب جرایم مستوجب  جرایم مستوجب حد: -1

 ق.م.ا بیان شده است: 150شود، به صراحت در تبصره یک ماده 

قطعی دچار جنون شود حد  هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم»

 «....شودساقط نمی

د رسد همانند مورباشد، اما به نظر میهر چند قانونگذار در این خصوص ساکت می جرایم مستوجب قصاص: -2

ق.آ.دک  13شود. تبصره دو اصالحیِ ماده باعث سقوط قصاص نمی« جنون بعد از صدور حکم قطعی»نخست، 

ند جنایات ای مانتایید این دیدگاه باشد، چرا که در این تبصره، در جرایم حق الناسیای مناسب برای تواند قرینهمی

مستوجب قصاص، جنون قبل از صدور حکم قطعی تحت شرایطی، مانع تعقیب و رسیدگی محسوب نشده است، چه 

 ت.ه اسبرسد به جنون بعد از صدور حکم قطعی که در آن جرم به اثبات رسیده و مجرم بودن مرتکب محرز شد

رسد جنون بعد از صدور حکم قطعی در جرایم به رغم سکوت قانونگذار، به نظر میجرایم مستوجب دیه:  -3

توان از تبصره دو اصالحی همانند جرایم مستوجب قصاص می اوالًمستوجب دیه نیز اثری نخواهد داشت. چرا که 

راحت آمده است دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ق.م.ا به ص 452در ماده  ثانیاًق.آ.د.ک استفاده کرد.  13ماده 

 ضمان را دارد. بنابراین بدیهی است جنون مرتکب تاثیری در لزوم پرداختِ دیه توسط وی نخواهد داشت.

ق.آ.د.ک و تبصره آن بیان شده است. آنجا  503حکم این مورد به صراحت در ماده  جرایم مستوجب تعزیر: -4

 ت:که قانونگذار آورده اس

علیه در جرائم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون شود، تا زمان هرگاه محکومٌ»

از اموال محکومٌ علیه  های مالی کهافتد؛ مگر در مورد مجازاتافاقه، اجرای حکم به تعویق می

 د.شووصول می

برد، می رمحکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به س -هتبصر

در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود. این 

 .شودایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می
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 مستی -3

د میزان معینی شود. مستی ناشی از وجودر کنار طفولیت و جنون، مستی یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی می

ند. کخون است که به تناسب میزان وجود الکل در خون، عدم تعادل در سیستم عقلی و عصبی انسان تحقق پیدا میالکل در 

سنجند به همین جهت امروزه درجه مستی را از روی میزان الکل موجود در خون می (268، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، 

بنابراین باید توجه  (167، ص1392)ر.ک. اردبیلی،  ر خون باشد.که این میزان برای مستی باید بیش از یک گرم در یک لیت

مستی غیر از شرب خمر است. ممکن است کسی شرب خمر کند ولی به مستی دچار نشود چرا که حتی شرب یک  داشت

ق.م.ا جرم محسوب شده و قابل مجازات است و برعکس ممکن است کسی مست باشد  265و  264قطره مسکر نیز در مواد 

از نظر حقوق کیفری برای شرب خمر مسئول شناخته نشود، مانند شخصی که با جهل نسبت به موضوع، مسکری را  ولی

مهمترین ماده مست کننده « الکل»البته باید توجه داشت  (268، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، شود. نوشد و مست میمی

. اردبیلی، )ر.کشود. مواد دیگری مانند اتر نیز در انسان پدیدار میباشد نه تنهاترینِ آن، چرا که آثار مستی با مصرف می

  (167، ص1392

بیان شده است که البته  75ق.م.ا مصوب  718ق.م.ا و همچنین ماده  263و  307، 154مستی و احکام مرتبط با آن در موادِ 

ق.م.ا  154گیرند. قانونگذار در ماده رار میق.م.ا، صرفاً این مواد مورد بررسی ق 307و  154به جهت اهمیت فراوانِ مواد 

 مقرر داشته است:

ع ها، مانارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنمستی و بی»

یار بوده است. االختطور کلی مسلوب مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به

منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم  مصرف این مواد بهلکن چنانچه ثابت شود 

 «.شودمورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می

 

 ق.م.ا آمده است: 307از سوی دیگر در ماده 

، اهارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آن»

 موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب

« تعزیرات» دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم االختیار بوده است که در این صورت، عالوه بر

ا علم یکن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کرده و . لشودمحکوم می

داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب 

 «.گرددشود، جنایت، عمدی محسوب میاو می
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را بیان داشته، اما ماده « ارتکاب جرم در حالت مستی»ی کلیِ شود ماده نخست قاعدهبا تدبر در این دو ماده مشخص می

این  یاختصاص دارد. دقت در دو ماده فوق اثبات کننده« ارتکاب جنایت در حالت مستی»بیان حکم خاصِ ق.م.ا به  307

 شود:که در زیر بدان پرداخته می« وجوه افتراق»وجود داشته و هم « وجوه اشتراک»ها هم موضوع است که میان آن

 

 وجوه اشتراک –یک 

 این دو ماده را عبارتند از:« وجوه اشتراک»

 

ق.م.ا به عنوانِ یک قاعده عام و هم در ماده  154کند هم در ماده دقت در جمله ابتدایی مواد فوق ثابت می :نخست وجه

باشد. به عبارت دیگر، اصل بر قابل مجازات می« مسئولیتِ شخص مست»ق.م.ا به عنوانِ یک قاعده خاص، اصل بر  307

 اه اینکه قانونگذار در ابتدای این دو ماده بیان داشته است:بودن مرتکبِ مست است مگر در شرایط استثنایی. گو

حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان  1ارادگیمستی و بی»ق.م.ا :  154ماده 

 ....«مانع مجازات نیستها، و نظایر آن

مواد مخدر، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف »ق.م.ا :  307ماده 

 ...«موجب قصاص استها، روانگردان و مانند آن

 

ابراین دارد نه حصری. بن« تمثیلی»شود مصادیق مذکور در هر دو ماده جنبه با توجه به متن مواد فوق مشخص می دوم: وجه

. العه بیشتر ر.ک)برای مطشود. باشند نیز میاند، ولی همجنسِ مصادیق تصریح شده میشامل مواردی که در مواد نیامده

 (243، ص1392زراعت، 

 

یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری « مستی»رساند برای آنکه ق.م.ا به اثبات می 307و  154تامل در مواد  سوم: وجه

 بایست دو شرط زیر وجود داشته باشد:تلقی گردد می

                                                           
است. برخی در این خصوص معتقدند: اصطالح بی ارادگی در ماده صحیح نیست، زیرا  مهمدر این ماده، « بی ارادگی». چگونگی تفسیرِ کلمه 1

جالب آنکه ( 392، ص1392باشد. )ر.ک. شمس و همکاران، اگر شخص بی اراده گردد، اساساً رفتار ناشی از بی ارادگی قابل انتساب به وی نمی

نی در این خصوص بیان داشته است: منظور از اراده در اینجا اصل قصد و اراده نیست، بلکه آزادی اراده مورد نظر است و گاهی به فقدان حقوقدا

(. در 243، ص1392بنابراین منظور، سلب اراده به معنای واقعی آن نیست. )ر.ک. زراعت،  ...نیز سلب اراده گفته می شود.« قدرت تشخیص»

 دانست. «فقدان قدرت تمییز و تشخیص»را نه در معنای لغوی، بلکه مترادف با « بی ارادگی»بایست کلمه رسد در اینجا میر میمجموع به نظ
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 307ق.م.ا و هم در قاعده خاصِ ماده  154هم در قاعده عامِ ماده : مرتکب بودن مسلوب االختیار -اول شرط 

 به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری آن است که: « مستی»ق.م.ا شرط اول 

 «ستاالختیار بوده اطور کلی مسلوب ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به»... :154ماده 

الختیار ا تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب ثابت شود بر اثر مستی و عدم: »... 307ماده 

 «.بوده است

گر باشد نه مقام قضایی. البته ای خودِ مرتکب میبر عهده« مسلوب االختیار بودن»الزم به ذکر است اثبات ادعای 

دد، رمرتکب از اثباتِ مسلوب االختیار بودن خود ناتوان باشد ولی این موضوع به هر نحوی برای مقام قضایی ثابت گ

با وجود سایر شروط، همچنان مستی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. شاید به همین دلیل است که 

 استفاده کرده است.« ثابت شود»از فعلِ « ثابت کند»قانونگذار به جای 

 

 تشرط همچون شرط نخساین عدم مصرف مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن:  -شرط دوم

 دارد:ق.م.ا بیان شده است، آنجا که قانونگذار مقرر می 307و  154ی به صراحت در هر دو ماده

منظور ارتکاب جرم یا با علم به  لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به: ».... 154ماده 

 «.شودتحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می

کن اگر ثابت شود که مرتکب قبالً خود را برای چنین عملی مست کرده و ل: ».... 307ماده 

یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا 

 «.گرددشود، جنایت، عمدی محسوب مینظیر آن ازجانب او می

 

بوده و حالت مستی نیز واقعاً باعث مسلوب « مست»جرم مطابق با این شرط، حتی اگر شخصی در حال ارتکاب 

االختیار شدنش گردیده باشد، اما چنین امری به منظور ارتکاب جرم و یا با علم به تحقق آن صورت گرفته باشد، 

 «. شودمجازات هر دو جرم محکوم می»مرتکب همچنان مسئول و به 

ز جنسی مست کند ولی در اثر مسلوب االختیار شدِن مثل تجاو« به قصد ارتکاب جرم خاصی»البته اگر شخصی 

توان وی را به قصاص نفس محکوم کرد، زیرا تجاوز جنسی را ناشی از مستی، مرتکب قتل دیگری شود، نمی

و مقصود از کلمه  (188-189، ص1393؛ صادقی، 318، ص1392)ر.ک. میرمحمد صادقی، توان نظیر قتل دانست. نمی

د. باشمی« آگاهی مرتکب نسبت به پیامدهای احتمالی حالت مستی در ارتکاب جرم»اهراً در هر دو ماده ظ« علم»

 (169، ص1392)ر.ک. اردبیلی، 
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 وجوه افتراق -دو

در کنار وجوه اشتراک، قاعدتاً باید میان این دو ماده وجوه افتراقی نیز وجود داشته باشد، چرا که در غیر این صورت با 

 باشد. ق.م.ا امری بیهوده می 307خاصِ ماده  بینی قاعدهق.م.ا، پیش 154کلیِ ماده  وجود قاعده

ق.م.ا مجرمِ مست را با حصول  154قانونگذار در ماده  به نظر می رسد مهمترین وجه افتراق این دو ماده در این است که

 در خصوص جرمی که در حال مستی مرتکبشرایط قانونی، مطلقاً مسئول ندانسته و هیچ گونه مجازاتی را نسبت به وی 

در حالی که در بحثِ جنایات عمدی، درباره ارتکاب  1داند مگر در صورت وجود نص قانونی،شده است،  قابل اعمال نمی

زیر تع –که ماهیتی حقوقی دارد–ق.م.ا صرفاً قصاص را ساقط کرده ولی عالوه بر دیه  307جنایت در حالت مستی، در ماده 

)ر.ک. ق.م.ا است.   154ق.م.ا تخصیصی بر ماده  307زم االجرا دانسته است. بنابراین باید قائل به این شد تعزیر ماده را نیز ال

  (273، ص1394الهام و برهانی، 

در همین راستا قانونگذار بیان داشته است در صورتی که جانی در زمان ارتکاب جرم به دلیلِ مستی، مسلوب االختیار شده 

 باشد: 

 «شودمحکوم می (تعزیرات) عالوه بردیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم.....»

 

بینی شده در ماده سال حبس تعزیری پیش 10تا  3ق.م.ا، مقصود از تعزیرِ کتاب پنجم،  447الزم به ذکر است مطابق با ماده 

برای جنایت  75ق.م.ا مصوب  614ماده سال حبس تعزیری مقرر در  5تا  2برای جنایت بر نفس و  75ق.م.ا مصوب  612

 باشد.مادون نفس می

لقی صرفاً از کیفیات مشدده مجازات ت «مست بودن» که گاهذکر این نکته خالی از لطف نیست « مستی»در پایان بحث 

 باشد.می 75ق.م.ا مصوب  718موضوعِ ماده ی از تصادفات رانندگی و نظایر آن که گردد، مانند مستی در جنایات ناشمی

 

 خواب و بیهوشی -4

ق.م.ا آورده  153است. در همین راستا، قانونگذار در ماده  « خواب و بیهوشی»یکی دیگر از عوامل رافع مسئولیت کیفری، 

  است:

                                                           
در هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا »ق.م.ا بیان داشته است:  263. برای مثال قانونگذار در ماده 1

 .ودشالنبی محسوب نمی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب حالت مستی

   .«یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شالق است در حالت مستیهرگاه سب  -تبصره
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هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب »

با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب گردد مگر اینکه شخص شود مجازات نمیمی

 «.دشود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کنجرم می

 

 «عدم مسئولیت کیفریِ مرتکب»اصل بر « خواب و بیهوشی»، در صورت وجود عاملِ «مستی»برخالف عواملی همچون 

 دارد: که قانونگذار بیان می الذکر است، آنجای فوقی این سخن، قسمت نخستِ مادهباشد. پشتوانهمی

هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب »

 ....«گرددمجازات نمیشود می

 

ی ماده در صورت جمع ِ دو شرط، نائم و بیهوش را مسئولِ رفتارهای خود قلمداد کرده است. این البته قانونگذار در ادامه

 دو شرط عبارتند از: 

 علم شخص به ارتکاب جرم در حال خواب یا بیهوشی. (1

 عمد در خوابیدن یا بیهوشی کردن خود. (2

یهوش عبارت، تعمداً بخوابد و یا خود را ببنابراین اگر شخصی بداند که در خواب و یا بیهوشی مرتکب جرم شده و با این 

یل رسد دلکند، مسئولیت کیفری داشته و در صورت ارتکاب جرم، به مجازاتِ آن جرم محکوم خواهد شد. به نظر می

 باشد. « االمتناع باالختیار الینافی االختیار»ی مجازات شدن مرتکب در این حالت قاعده

م.ا این است که مصادیق ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری. بنابراین ق. 153 نکته قابل توجه در مورد ماده

توان در این ماده جای داد. البته بدیهی است اگر شخصی مصادیقِ مشابه خواب و بیهوشی همچون هیپنوتیزم را نیز می

ی )سبب فاده نماید، به عنوانِ مباشر معنوای برای ارتکاب جرم استدیگری را هیپنوتیزم کرده و سپس از آن به عنوان وسیله

 اقوای از مباشر( مسئول بوده و به مجازاتِ جرم ارتکابی محکوم خواهد شد. 

ق.م.ا  292باشد. در این خصوص توجه به بند الف ماده می« تاثیرِ خواب و بیهوشی در جنایات»نکته آخر این عامل، توجه به 

 : حائز اهمیت است. در این ماده آمده است

 د:شوجنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می»

 .....ها واقع شوددر حال خواب و بیهوشی و مانند آن -الف

در مورد بندهای)الف( و)پ( هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب  -تبصره

 «.ودشگردد، جنایت عمدی محسوب میجنایت بر دیگری می
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محسوب شده و در برخی از موارد عاقله « خطای محض»بنابراین جنایت ارتکابی در حال خواب یا بیهوشی و نظایر آن  

ق.م.ا بیان شد، اگر شخص بداند در صورت خفتن یا بیهوش کردن  153باشد. البته همچون قاعده کلی که در ماده ضامن می

 تلقی می گردد.« عمد»، «خطای محض»جنایت واقع شده به جای  گردد،خود، اقدامش نوعاً باعث جنایت بر دیگری می

ها زیرا برخالف شخص خواب، تن به حالت بیهوشی محل تامل است. ،رسد تسری حکم جنایت در خواببه نظر میالبته 

وشی ههوش قابل تصور است. چرا که در غالب موارد، عروض حالت بیاصی امکان اسناد جنایت به فرد بیدر شرایط خ

ارادی را، به وی مستند دانست. هوشی غیرتوان جنایت واقع شده در وضعیت بیارج از اراده شخص است و از این رو نمیخ

ود شبه طور مثال کسی که به سبب عوارض ناگهانی، بیهوش شده، از بلندی بر دیگری سقوط کرده و موجب آسیب می

گردد و مانند وقتی است که طوفان که موجب ضمان نمی ای استمرتکب جنایت نشده است زیرا آنچه واقع شده حادثه

، «بیهوشی»رسد باید حکم بند الف را در خصوص دیگری را بر ثالث پرتاب کرده، موجب صدمه شود. بنابراین به نظر می

به اقدام  وی با اراده خویش تنها شامل حالتی دانست که بتوان جنایت را به شخص بیهوش مستند دانست و آن وقتی است

، 1393)ر.ک. صادقی، شود. محسوب می« خطای محض»کند. در این صورت، جنایت ارتکابی بیهوش کردن خود می

 ود.شو حتی بعید نیست چنین تفکیکی را در خصوص نائم نیز بتوان بیان داشت که در بخش اجبار بدان پرداخته می (290ص

 

 )جهل( اشتباه -5

هر چند  (262، ص1382)ر.ک. گلدوزیان، اشتباه عبارتند از تصورِ خالف واقع داشتن از امری اعم از حکمی یا موضوعی. 

ها توان آنیباشد، اما تسامحاً ممنشاء اشتباه می« جهل»روند، بدین دلیل که قاعدتاً اشتباه و جهل لزوماً به یک معنی بکار نمی

. تفکیک این دو نوع موضوعیو جهل  شود: جهل حکمیل خود به دو نوع تقسیم میرا ذیل یک عنوان مطرح ساخت. جه

 ها متفاوت است: باشد، چرا که احکام آنجهل بسیار مهم می

است به  «علم حکمی». این نوع از جهل که نقطه مقابل آن ارتکابی جرم بودن رفتاریعنی جهل به  جهل حکمی: (1

 گردد.کیفری محسوب میعنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت 

علم »یعنی جهل به غیرقانونی بودن ماهیت رفتار ارتکابی. این نوع از جهل که نقطه مقابل آن  جهل موضوعی: (2

وامل ع»بنابراین نباید آن را به عنوان یکی از شود. می« رکن معنویِ جرم»است باعث مخدوش شدن « موضوعی

 یمل رافع مسئولیت کیفری، جرم با تمامی ارکان تشکیل دهندهچون در عوا .قلمداد کرد« رافع مسئولیت کیفری

 1 اجرا نیست.جازات قابل شود ولی به جهت عدم قابلیت تحمل مجازات در مرتکب، صرفاً مآن محقق می

                                                           
جهل » باشد. اما اجماالً در خصوص چگونگی اثرگذاریمیدر حقوق جزای عمومی یک « جهل موضوعی». بنابراین جایگاه اصلی بحث 1

 می توان به حاالتِ زیر اشاره کرد:« موضوعی

باعث می شود جرم اصالً محقق نشود، مثال این مورد در متن بیان گردید. یعنی « جهل موضوعی»گاه  عدم تحقق ابتدایی جرم: (1

 مال برای خودش می باشد آن را برادشته و ببرد. در این حالت جرم سرقت اصالً محقق نمی شود. شخص با تصور بر اینکه 
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د الف ها از یکدیگر خالی از لطف نیست. تصور بفرماییقبل از بررسی دو مورد فوق، ذکر یک مثال برای تفکیک آسان آن

 ن مثال:برد. در ایباشد، آن را با خود میداند سرقت جرم است، با علم به آنکه موبایل روی میز برای ب میرغم آنکه میبه 

 گویند.« علم حکمی»علم الف به جرم بودن سرقت را  (1

رقتی همان س –یعنی ربودن موبایل متعلق به ب  –علم الف به اینکه رفتاری که در حال انجام آن است  (2

 گویند.« علم موضوعی»را که در قانون جرم انگاری شده است  باشدمی

اشد، آن را بنکه موبایل روی میز برای خودش میداند سرقت جرم است، با تصور بر ایاگر الف به رغم آنکه میبنابراین 

شده جرم سرقت ناصالً مرتکب « جهل موضوعی»باشد، اما به دلیل می« علم حکمی»دارای  برداشته و با خود ببرد، هر چند

است. نباید در این مثال تصور کرد جرم سرقت محقق شده است و صرفاً الف به جهت جهلش مسئولیت کیفری نداشته و 

اش انهگشود. چون همانگونه که ذکر شد، در عوامل رافع مسئولیت کیفری، جرم با تمامی ارکان سهبنابراین مجازات نمی

خ ر اصالً و مخدوش بودِن رکن معنوی آن « جهل موضوعی»شود، حال آنکه در این مثال جرم سرقت به جهت تشکیل می

 نوبت به بررسی وجود یا عدم وجود ارکان مسئولیت کیفری در مرتکب برسد!در گام بعد تا  نداده است

رسد. ی میوامل رافع مسئولیت کیفربه عنوان یکی از ع« اشتباه )جهل( حکمی»بعد از مثال فوق، نوبت به بررسی وضعیتِ 

 ق.م.ا آورده است: 155در این خصوص قانونگذار در ماده 

 اهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یج»

 د.جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شو

 «.تمیزان مجازات مانع از مجازات نیسجهل به نوع یا  -تبصره

                                                           

ر د شود کیفیات مشدده جرم از بین برود. مثالًباعث می« جهل موضوعی»گاه به رغم تحقق جرم،  عدم تحقق کیفیات مشدده جرم: (2

ت کارمند دولت بودن وی آگاه نیست. در این حالت به جایِ جرم مَکند، حال آنکه به سِجایی که شخصی به دیگری توهین می

 شود.محکوم میتعزیرات  608، موضوع ماده «توهین ساده»، به مجازاتِ جرم تعزیرات 609موضوع ماده « توهین مشدد»

 تحت عناوین گوناگونی قابل بحث است که سه صورت مهم آن عبارتند از:« جهل موضوعی»در جنایات نیز 

اشتباه در هدف یعنی اینکه مثالً الف با تصور به اینکه شخص روبرو ب می باشد به سمت وی تیراندازی کرده و  در هویت: اشتباه (1

اشتباه »شود که شخص روبرو ج بوده است نه ب. در شود. سپس الف متوجه میتیر بعد از اثبات به همان شخص، باعث مرگش می

 کند. یعنی در این مثال، جرم ارتکابی قتل عمدِ مستوجب قصاص است.مجرمانه تغییر نمیق.م.ا عنوان  294به حکم ماده « در هویت

اشتباه در هدف یعنی اینکه مثالً الف به قصد کشتن حیوان و یا حتی انسانی )خواه محقون الدم یا مهدورالدم( به  اشتباه در هدف: (2

همچون کمانه  –غیر از تقصیر مرتکب مانند عدم مهارت و مانند آن  البته به –سمت وی تیراندازی کرده ولی تیر بر اثر عوامل مختلف 

خطای »ق.م.ا  292کردن تیر یا ورزش باد به انسان دیگری اصابت کند و وی را بکشد، در این حالت جرم ارتکابی به حکم بند پ ماده 

 ثرگذار می باشد. ا« اشتباه در موضوع»شود. بنابراین در این حالت برخالف حالت نخست، محسوب می« محض

اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن، مانند آنکه الف با تصور به اینکه ب مهدورالدم است وی  اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن: (3

، مرتکب به جای «جهل به موضوع»گردد که ب محقون الدم بوده است. در این حالت، به جهت کشد ولی بعداً مشخص میرا می

 گردد. ق.م.ا به قتل شبه عمد محکوم می 303ق.م.ا و ماده  291به قتل عمدِ مستوجب قصاص، به استناد به بند ب ماده محکومیت 
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 مسئولیت»در این مورد نیز قانونگذار اصل را بر  ،«مستی» شود همانند عواملی چونی فوق، مشخص میبا دقت در ماده

 قرار داده است، چرا که در ابتدای ماده بیان داشته است: « کیفریِ مرتکب

 ......«هل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیستج»

 

 توان در دو مورد خالصه کرد: را می« حکم جهل به»دالیل عدم پذیرش ابتدایی 

روز از انتشار قانون در روزنامه رسمی، قانون الزم االجرا بوده و تمامی  15فرض بر این است بعد از گذشت  اوالً

رسد در نگاه فرشته عدالت، پذیرش آگاهی مردم باشند. هر چند به نظر میشهروندان جامعه نسبت به آن آگاه می

ین حجیم منتشره، آن هم در روزنامه رسمی که اکثر مردم حتی نسبت به انتشار آن چندان آگاه نیستند، نسبت به قوان

  باشد.ای جز پذیرش این فرض نمیکمی دور از انصاف باشد، اما در هر صورت برای اجرایی شدن قوانین، چاره

یرند. گی برتر از عالمان به آن قرار می، جاهالن به قانون در موقعیت«جهل حکمی»در صورت پذیرش ابتدایی  ثانیاً

 ( 360، ص1392)ر.ک. میرمحمد صادقی، 

 

 را در دو حالت به عنوان عاملِ رافع مسئولیت کیفری پذیرفته است: « جهل حکمی»ق.م.ا  155با تمامی این اوصاف، ماده 

اشی باشد، یعنی جهل مرتکب نمی« جهل قصوری»رسد این مورد به نظر میتحصیل علم عادتاً ممکن نباشد: ( 1

از تقصیر وی نبوده است. مثالً تصور بفرمایید شخصی به مدت چند ماه در روستای دور افتاده که فاقد کمترین 

اً در همان شود که اتفاقامکانات ارتباطی است سکونت داشته و بعد از مدتی با ورود به شهر، مرتکب رفتاری می

تواند با استناد به حضور خود در روستا و اینکه ده است. در این حالت مرتکب میبازه زمانی در قانون جرم تلقی ش

 . به عنوان عاملِ رافع مسئولیت کیفری استفاده کند« جهل حکمی»تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نبوده است، از 

 

 را عذر شرعی« یجهل حکم»از مصادیق بارزی که در آن قانونگذار  جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود:( 2

علم »شود قانونگذار در جرایم مستوجب حد، ق.م.ا است. با دقت در این مواد مشخص می 218و  217پنداشته، مواد 

و چنانچه مرتکب  ق.م.ا( 217)ماده )یعنی همان علم حکمی( را نیز الزم دانسته است « به حرمت شرعی رفتار ارتکابی

در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود.... ادعای مذکور »د ادعای جهل به حرمت شرعی رفتار خویش کن

مگر در خصوص جرایم محاربه، افساد فی االرض و  ق.م.ا( 218)ماده «. شودبدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می

ی و سجرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال که صرف ادعاء مسقط حد نبوده و دادگاه موظف به برر

 (ق.م.ا 218)تبصره یک ماده تحقیق است. 
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به رغم  آید. پس اگر شخصیاز عوامل رافع مسئولیت کیفری به حساب می« جهلِ حکمی»ت فوق، حالبنابراین تنها در دو 

ه بتواند با استناد به این جهل و توسل آگاهی از جرم بودن یک رفتار، صرفاً به نوع یا میزان مجازات آن جاهل باشد، نمی

 ق.م.ا از مجازات رفتار خویش برهد. در این خصوص به درستی در تبصره این ماده آمده است:  155ماده 

 «تمیزان مجازات مانع از مجازات نیسجهل به نوع یا  -تبصره»

 

 اکراه -6

ه یک شخص، اکرابه دیگر سخن، در «. وادار کردن یک شخص به انجام یا ترک یک رفتار توسط دیگری»اکراه عبارتند از 

د. های زندگی خویش یکی را برگزیندهد که باید میان جرم و یا از دست دادن یکی از ارزشدیگری را در موقعیتی قرار می

 های تحقق اکراه عبارتند از: بنابراین مهمترین مولفه

 باشد.  بوده و قادر به انجام تهدیدات خود« انسان»اکراه کننده باید  اکراه کننده )مکرِه( :( 1

اکراه شونده باید در دفع اکراه ناتوان بوده و تحمل آنچه بدان تهدید شده برای وی با  اکراه شونده )مکَره( :( 2

حق گزینش و »مشخص است که مکرَه همواره  پس (198، ص1392)ر.ک. صادقی، مشقت و سختی همراه باشد. 

کی از این تواند نسبت به یاست. چرا که مکَره می« بیرضایت قل»داشته و آنچه که وی فاقد آن است صرفاً « انتخاب

! «ارتکاب جرم و حفظ ارزش تهدید شده»و یا « عدم ارتکاب جرم و تحمل تبعات آن»گیری کند: دو امر تصمیم

داشت  توان بیان، اراده و اختیار وجود ندارد، اشتباه و ناصواب است. نهایت اینکه می«اکراه»پس این تصور که در 

 باشد. می« اختیار محدود»توان بیان داشت که مکَره دارای در اکراه، تسامحاً می« رضایت قلبی»جهت عدم وجود به 

 دارای شرایط زیر باشد: تهدید موجود در اکراه باید  تهدید:( 3

 . اشدبتهدیدهایی که جنبه قانونی داشته باشد، از شمول این ماده خارج میبنابراین  غیرقانونی بودن: -1

باید مکرَه اطمینان داشته باشد که در صورت عدم انجام رفتار درخواستی پس  غیرقابل اجتناب بودن: -2

 ساختن تهدید خود خواهد بود.عملی قادر به از سوی مکِره، وی 

محسوب « راهاک»بنابراین تهدیدهایی که قابل تحمل باشند در حقوق کیفری،  غیرقابل تحمل بودن: -3

ق.م.ا  اشاره کرده است. اینکه  151آنکه قانونگذار به این شرط به صراحت در ماده  جالب شوند.نمی

« شخصی»بایست در اکراه از ضابطه ، ولی ظاهراً مینیستچیست دقیقاً مشخص « غیرقابل تحمل»مقصود از 

ب باید است، یعنی مرتک« فقدان رضایت قلبیِ در مرتکب»که آنچه که مهم است مند شد تا نوعی! چرابهره

های زندگی خویش، در وضعیتی قرار گیرد که به رغم عدم رضایت قلبی، برای حفظ یکی از ارزش

 (281، ص1394، الهام و برهانی)ر.ک.  گردد که در قانون جرم تلقی شده است.مرتکب رفتاری می
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. به طور مسئولیت کیفری پرداختبه عنوان یکی دیگر از عوامل رافع « اکراه»بعد از مقدمه فوق باید به احکام مرتبط با 

 ق.م.ا بدین شکل بیان شده است: 151در ماده « اکراه»کلی، قاعده کلی 

شود هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می»

ر ود. دشکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میگردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراهمجازات نمی

 «دشومربوط رفتار میجرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات 

 

ق.م.ا قانونگذار تالش کرده است حکم اکراه را به تفکیک بیان کند. به همین جهت، در اینجا  151رسد در ماده به نظر می

 شود:نیز از همین رویه استفاده می

 

 نونگذار به صراحت بیان داشته است:در این خصوص قایک( اکراه در جرایم مستوجب تعزیر:      

 «.شود.....در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می»......

 

با توجه به صراحت کالم قانونگذار، در جرایم مستوجب تعزیر تکلیف کامالً مشخص است. پس برای نمونه اگر شخصی، 

دیگری را به ارتکاب جرم سرقت تعزیری، نشر اکاذیب، توهین، آدم ربایی و نظایر آن اکراه کند بدین شکل که اگر 

در این صورت به جای اکراه شونده، اکراه کننده به مجازات مرتکب این جرایم نگردد، مثالً فرزند وی را خواهد کشت، 

 قانونی جرم ارتکابی محکوم خواهد شد. 

رسد در صورت تحقق اکراه، تفاوتی میان آن نیست که متعلق اکراه، جرم علیه غیر باشد یا جرم علیه خود مکَره. به نظر می

ن مکرِه را به مجازات جرم احراق عمدی محکوم نمود. توابنابراین اگر شخصی به آتش زدن مال خودش اکراه شود، می

 (282، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، ق.م.ا نیز استناد کرد.  379توان به مالک مندرج در ماده ی در تایید این نظر می

 

 ق.م.ا بیان داشته است: 151قانونگذار در قسمت انتهایی ماده  دو( اکراه در جرایم مستوجب قصاص:     

 «دشومربوط رفتار میقصاص طبق مقررات  .... در جرائم موجب.»...
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کراه در ا»بایست موادی را به بحث شود قاعدتًا قانونگذار در کتاب قصاص میبا توجه به این قسمِت ماده، مشخص می

باشد. ن مهم مرتبط میق.م.ا به ای 379تا  375باشد. چرا که از ماده اختصاص داده باشد که البته همین طور نیز می« جنایات

 توان نمودار زیر را ترسیم نمود:از مجموع این مواد می

 حالت قابل تصور است: 3 جنایت بر نفسِ موجب قصاص باشد، اگر جنایت ارتکابی،: اکراه در جنایت بر نفس -1

 این حالت هیچ تاثیر بر مجازات مکرَه «:متعارف»ی ارتکاب قتل عمد توسط اکراه شونده -یک 

 ق.م.ا آمده است:  375ندارد. در این خصوص در صدر ماده 

ه کننده، بشود و اکراهاکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می»

 «گرددحبس ابد محکوم می

 حکم این مورد در «:صغیر غیرممیز و مجنون»ی ارتکاب قتل عمد توسط اکراه شونده - دو

 ق.م.ا به صراحت آمده است:  375تبصره یک ماده 

کننده محکوم به شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراهاگر اکراه»

 «قصاص است

 گردد.محسوب می« مباشر معنوی»این حکم بدان جهت است که در این حالت، اکراه کننده 

اده حکم این مورد نیز در تبصره دو م «:صغیر ممیز»ی ارتکاب قتل عمد توسط اکراه شونده -ه س

 ق.م.ا ذکر شده است:  375

ده به کننپردازد و اکراهشونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را میاگر اکراه»

 «شودحبس ابد محکوم می

 

اینکه اکراه مجوز قتل نیست، تنها استثنایی است که قانونگذار بر حکم  اکراه در جنایت مادون بر نفس: -2

پرداخته « اکراه در جنایت مادون نفس»ق.م.ا به حکم  377وارد کرده است، به همین جهت است که در ماده « اکراه»

 و همسو با سایر جرایم بیان داشته است: 

 «.کننده استاکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه»

را مورد اشاره قرار نداده است چرا که این « جنایت بر نفس»ی حالت گانههای سهدر این مورد قانونگذار صورت

ونه گگردد و مکَره هیچتفصیل تاثیری در مجازات نداشته و در هر سه صورت مکرِه به قصاص عضو محکوم می

 (283، ص1394)ر.ک. الهام وبرهانی، مسئولیتی ندارد. 
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ق.م.ا  151قانونگذار همگام با جرایم مستوجب قصاص، در قسمت پایانی ماده کراه در جرایم مستوجب حد: سه( ا     

 اند:در خصوص جرایم مستوجب حد بیان داشته

 «دشومربوط رفتار میطبق مقررات حد....  در جرائم موجب»....

 

حد، قانونگذار در بخش حدود هیچ این در حالی است که برخالف جرایم مستوجب قصاص، در خصوص جرایم موجب 

تردید دور از آیین قانون نویسی است! در هر اختصاص نداده است، امری که بی« اکراه در حدود»گونه مقرراتی را به 

صورت سوالی که در اینجا قابل طرح است این است که تکلیف در این حالت چیست؟ بدیهی است که محکوم کردن 

توان مکِره را به حدودی مثل شرب خمر یا زنا محکوم ساخت. مخالف با شرع بوده و نمیمکِره به حدی از حدود الهی 

 پس در این مورد چگونه باید عمل کرد؟!

ق.م.ا باشد یعنی مکِره را  127ی در اینجا برای مجازاتِ اکراه کننده به جرایم حدی، ماده« مقررات مربوطه»شاید تنها 

 به ارتکاب جرایم مستوجب« تهدید»کاب جرایم حدی محکوم نمود. چرا که وقتی بایست به مجازات معاونت در ارتمی

به ارتکاب جرایم « اکراه»ق.م.ا قابل مجازات است، به طریق اولی  127به عنوانی یکی از مصادیق معاونت، طبق ماده « حد

ن راستا اگر شخصی، مستوجب حد نیز حداقل مجازات معاون در ارتکاب جرم مستوجب حد را خواهد داشت. در همی

ق.م.ا استناد  128رسد برای مجازات مکرِه بایستی به ماده نابالغی را به ارتکاب جرم مستوجب حد اکراه نماید، به نظر می

 (285، ص1394)ر.ک. الهام و برهانی، ق.م.ا .  127نمود نه ماده 

 

، اساساً صحبتی در «اکراه در جرایم مستوجب دیه»قانونگذار در خصوص چهار( اکراه در جرایم مستوجب دیه:      

میان نیاورده است! اما با توجه به ماهیت دیه، در این مورد باید قائل به این شد که مسئولیت متوجه اکراه کننده بوده و وی 

 بایستی دیه را پرداخت نماید. 

 

 اجبار -7

ار بنا بر است. اینکه اجب« اجبار»از عوامل رافع مسئولیت کیفری مطرح ساخت، توان به عنوان یکی آخرین موردی را که می

 نقل تعدادی از حقوقدانان واقعاً بایستی یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب شود یا خیر بسیار محل تردید است.

بوده و  عوامل رافع مسئولیت کیفرینگارنده همسو با نگاه گروه کوچکی از حقوقدانان بر این باور است که اجبار نه جزء 

 نه جزء عوامل موجهه جرم. دلیل پذیرش چنین رویکردی به خوبی توسط یکی از حقوقدانان برجسته کشور بیان شده است: 
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گردد زیرا نقش این عوامل فرع بر احراز ی عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نمیاجبار از جمله»

عوامل مذکور بدون ایجاد تزلزل در ارکان جرم، امکان تحمیل آثار ارکان جرم است، به عبارت دیگر 

رفتار مجرمانه یعنی کیفر را منتفی می سازد. در حالی که تصور وجود رکن روانی و یا رکن مادی درباره 

تواند در عداد عوامل موجهه جرم شود نامعقول است. به عالوه اجبار نمیآنچه به مجبور نسبت داده می

ردد گگیرد زیرا سخن از توجیه جرم در مواردی که رفتار و نتیجه حادث به مجبور مستند نمینیز قرار 

 (193، ص1393)ر.ک. صادقی، « مغایر موزاین حقوقی و عاری از دقت ابتدایی است

 

ی اگر ناست. یع« اراده»فرع بر وجود «  عوامل رافع مسئولیت کیفری»و « عوامل موجهه جرم»عبارت دیگر طرحِ بحث از به 

ننده ها را توجیه کشخصی با اراده خود مرتکب جرمی شد، آنگاه اگر ارتکاب جرم همراه با عواملی بود که قانونگذار آن

 «عوامل موجهه جرم»شود مرتکب از آورد همچون دفاع مشروع یا امر قانونی مقام ذی صالح، گفته میجرم به حساب می

ی مسئولیت کیفری یعنی جود اراده در مرتکب، همراه با هر یک از دو مولفهبرخوردار است و اگر انجام جرم به رغم و

)انتخاب همراه با رضایت قلبی ارتکاب رفتار « اختیار آزاد»)قدرت تشخیص رفتار مجرمانه از غیرمجرمانه( و « ادارک»

 برخوردار است. « عوامل رافع مسئولیت کیفری»شود مرتکب از گفته میمجرمانه( نباشد، 

براین با تمامی اختالف موجود میان عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، بدیهی است که هر دو دسته، در بنا

مرتکب  که در آن« اجبار»رسد عامل باشند. بنابراین به نظر میمشترک می« مرتکب دارای اراده بوده است»این نکته که 

نیز در  ی کلیو دسته عوامل فوق نیست و به همین دلیل است که هیچ قاعدهجزء هیچ یک از د« باشداساساً فاقد اراده می»

آن هم در بخش دیات و برای  –ای وجود نداشته و صرفاً مواد پراکنده در خصوص آن« موانع مسئولیت کیفری»بخش 

 به آن اختصاص داده شده است.  -منتفی دانستن ضمان

و  خواه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری -« اجبار»تب حقوقی با تمامی این اوصاف، به جهت آنکه در اکثر ک

شود، در این نوشتار نیز در این قسمت مورد مطرح می« عوامل رافع مسئولیت کیفری»ذیلِ عنوان  -خواه به هر دلیل دیگر

 گیرد.بررسی قرار می

ی مرتکب جرم زائل و وی به سوی ارتکاب جرم ارادهشود که باعث می« کنندهاجبار»، همواره یک عامل «اجبار»در عامل 

توان در این دانست که در اکراه، هر چند رضای قلبی فرد مختل رانده شود. بدین ترتیب، تفاوت اجبار و اکراه را می

صمیم ت شود، ولی وی با اراده خود و برای فرار از تهدید شدیدی که متوجه اوست و با سنجیدن آثار تهدید با آثار جرم،می

ر به سوی اختیاگیرد. در حالی که در اجبار، مرتکب مسلوب االراده بوده و بیبه ارتکاب جرم )به عنوان خیرالشرین( می

شود. بنابراین یکی از آثار عملی تفکیک بین اجبار و اکراه در حقوق کیفری آن است که محدودیت ارتکاب جرم رانده می

مواردی همچون قتل در قسمت قبل بیان گردید، دیگر برای اجبار وجود ندارد، چون در در « اکراه»هایی که برای عاملِ 

 (327، ص1392)ر.ک. میرمحمد صادقی، ای برای ارتکاب جرم نداشته است. اجبار، مرتکب اراده
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« معنوی»و « مادی»اجبار با توجه عاملی که منشاء سلب اراده مرتکب بوده است، به دو نوع  در یک تقسیم بندی مشهور

به تفکیک  باشند که در زیرقابل تقسیم می« داخلی»و « خارجی»تقسیم شده که هر یک از این دو نیز به نوبه خود، به دو نوع 

 گیرند:مورد بررسی قرار می

 

 ابشخص، وی را مسلوب االرده کرده و به سمت ارتک« جسم»شود که با تاثیر بر به اجباری گفته می یک( اجبار مادی:     

 دهد. اجبار مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است:جرم سوق می

 

منظور از این نوع اجبار آن است که عاملی خارج از وجود شخص مرتکب، او را مسلوب  اجبار مادی خارجی: -1

 کند. عامل خارج از اراده یکی از حاالت زیر را دارد:االرده کرده و وادار به ارتکاب جرم می

است که در آن صورت همان ضامن « انسان»گاه عامل مادیِ خارجی یک  انسانی:عامل  -الف 

های متعددی متوسل شد مانند پرتاب کردن ناگهانی کسی بر توان به مثالباره میخواهد بود. در این

روی شخص ثالث که منجر به مرگ وی گردد؛ لغزاندن اجباری دست دیگری بر روی یک سند و 

ناه؛ گفشردن دست دیگری بر روی ماشه تفنگ و مرگ یک انسان بی جعل امضای شخص ثالث؛

شلیک تیر به سر راننده خودروی در حال حرکت و تخریب منزل دیگری بر اثر انحراف ماشین. در 

تمامی این موارد شخص مجبور، هیچ گونه ضمانی نداشته و اجبار کننده به مجازات جرم ارتکابی 

 محکوم خواهد شد. 

واند تاست که البته در این حالت می« امور غیرانسانی»گاه عامل مادیِ خارجی : نسانیعامل غیرا -ب

ایی هتوان به مثالباشد. در خصوص عوامل قهری یا طبیعی می« حیوان»بوده و یا اینکه « عوامل قهری»

 اشاره داشت مانند پرتاب شدن یک انسان از بلندی بر روی دیگری بر اثر وزش ناگهانی باد و یا

برخورد یک ماشین پارک شده در کنار خیابان به رهگذر بر اثر جابجا شدن به جهت وقوع سیل. در 

ی پرتاب اکه حیوانی دیگری را از تپهتوان متوسل شد مثل آنهایی میمورد حیوان نیز به چنین مثال

 ردد. گکرده و بر اثر سقوط انسان، وی با شخص ثالثی برخورد کرده و باعث جراحت یا مرگ وی 

 حکم به منتفی« اجبار مادی خارجی»آنکه در قانون مجازات اسالمی در مواد متعددی قانونگذار در خصوص  جالب

 بودن ضمان داده است. در این خصوص توجه به مواد زیر بسیار مهم است: 

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند  -500ماده »

 «اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است
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 ]از بلندی[فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون طوفان و زلزله ..... هرگاه کسی -502ماده »

 «.پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست

واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند  -505ماده »

با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون 

 «.زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است

د، ب گردوجود آید و موجب آسی هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به -514ماده »

 ....«هیچکس ضامن نیست

 

گاه مرتکب به دلیل شرایط درونی که از لحاظ فیزیکی برای وی به وجود آمده است اجبار مادی داخلی:  -2

شود، به طوری که منشاء آن خود شخص مجبور است، البته بدون آنکه وی در ای را مرتکب میرفتار مجرمانه

د آنکه به یکباره بیهوش شده و از بلندی بر دیگر افتاده، موجب ای داشته باشد. ماننحدوث این وضعیت اراده

صدمه یا تلف شود که در این صورت نه تنها شخص نقشی در ایجاد چنین حالتی نداشته، بلکه از غلبه بر آن 

رسد باید میان بیهوشی قائل به بنابراین به نظر می (196، ص1393)ر.ک. صادقی، حالت نیز عاجز بوده است. 

یهوشی ب»مرتکب و « بیهوشی ارادیِ»مطرح شد. یعنی میان « خواب و بیهوشی»ی شد که در قسمت عامل تفاوت

رانندگی  توان به سکته قلبی ناگهانی هنگامهایی دیگر میبایست قائل به تفکیک شد. از مثالوی می« غیرارادی

 باشد. ی آن آسیب دیدن عابرین پیاده میاشاره داشت که نتیجه

ی، نیز قائل به تفکیک شد. بدین معنی که همچون بیهوش« خواب»تر بتوان میان اقسام در نگاهی موسعحتی شاید 

 خواب»)غلبه خواب( تفکیک کرد. یعنی حکم ارتکاب جرم در « خواب غیرارادی»را از « خواب ارادی»حکم 

را  «خواب غیرارادی»اثر تعیین نمود، در حالی که حکم ارتکاب جرم بر « خواب و بیهوشی»را در عامل « ارادی

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استناد  44بررسی نمود. شاید به عنوان دلیل بتوان به ماده « اجبار»ذیلِ عنوان 

 کرد که در صدر آن آمده است:

 «د: ...... شومی محکوم به شرح زیر به طور ارادی بخوابدهر نظامی که در حین نگهبانی »

 

مجازات تعیین نموده « خواب ارادی»ر ماده فوق الذکر گواه آن است که قانونگذار برای دقت در عبارت صد

 را از شمول این ماده خارج ساخته است. « خواب غیرارادی»گردد که و از مفهوم مخالف آن برداشت می
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نان تاثیر پذیرد که گاه ممکن است به جای جسم، روح و روان انسان از طریق یک عامل آن چ ( اجبار معنوی:دو     

به چنین مسلوب االرادگی در حقوق  (332، ص1392)ر.ک. میرمحمد صادقی، اراده به سوی ارتکاب جرم رانده شود. بی

 شود. همچون اجبار مادی، اجبار معنوی نیز به دو قسمت قابل تقسیم است:گفته می« اجبار معنوی»کیفری 

 

« راهاک»را در حالتی معادل « اجبار معنوی خارجی»برخالف نظر برخی از حقوقدانان که  اجبار معنوی خارجی: -1

رسد هیچ گاه این حالت برابر با اکراه نیست، چرا که همانگونه به نظر می (178، ص1392)ر.ک. اردبیلی، می دانند  

 –از هر نوعی که باشد  –اجبار  وجود دارد، حال آنکه در« اختیار محدود»و « اراده»که ذکر شد، در اکراه حتماً 

شاید ورود ترس شدید به دیگری، به شکلی که وی را به انسانی «! اختیار»وجود ندارد، چه برسد به « ایاراده»اساساً 

ق.م.ا قابل  499محسوب کرد. در همین راستا ماده « اجبار معنوی خارجی»فاقد اراده تبدیل نماید را بتوان از مصادیق 

 در آن آمده است: تامل است که 

ند بدون اختیار حرکتی از او سر بز.... رگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترسه»

جنایات عمدی و  که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف

 «.تغیرعمدی مسؤول اس

 

سلوب قق پیدا نکرده و با این عبارت به جهت مدر این ماده هیچ گونه تاثیرگذاری فیزیکی بر روی شخص مجبور تح

 االراده شدن وی، ترساننده مسئول محسوب شده است. 

 

در این حالت، فشارها و هیجانات غیرقابل کنترل آنچنان از درون بر روح و روان فرد  :داخلیاجبار معنوی  -3

ر اثر کم که فرد مبتال به بیماری قند، برانند. مثل ایناختیار به سوی ارتکاب جرم میگذارند که وی را بیاثر می

اراده به سوی دیگری حمله ور شود و وی را کشته یا مجروح شدن قند خون، حالت تهاجمی پیدا کرده و بی

سازد. هر چند در برخی از کشورها همچون انگستان پروندهایی در این خصوص وجود داشته است که در آن 

( اما رویه قضایی 339، ص1392اند )ر.ک.میرمحمد صادقی، سوب کردهچنین حالتی را رفتارهای غیرارادی مح

ایران به علت عدم امکان مطلق اثبات چنین اجباری، تقریباً هیچ گونه تاثیری برای این نوع اجبار قائل نیستند و 

 (292، ص1394)ر.ک.  الهام و برهانی، دانند. مرتکب را مسئول پیامدهای رفتار ارتکابی خویش می
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 دیگری رفتارسئولیت کیفری ناشی از م

 

ام توان به جهت انجاز قواعد مسلم حقوق کیفری این است که هر انسانی مسئول رفتار خویش بوده و هیچ کس را نمی

رفتاری که دیگری مرتکب شده است، مسئول دانست. بنابراین هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار رفتارهای 

  1 تواند این بار را بر دوش دیگری نهد.نمیخود بوده و 

ورد پذیرش قرار را م« مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری»با تمامی این اوصاف، گاه قانونگذار در قلمرو حقوق کیفری 

 ق.م.ا آمده است: 142داده است. در همین راستا در ماده 

ونی است که شخص به طور قانمسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت »

 «مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود

 

 ابق با این ماده یک شخص ممکن است در دو حالت مسئول رفتار دیگری قلمداد گردد:مط

خص قانونًا ش بنابراین در این حالت، همین که مسئول رفتار دیگری باشد:« قانوناً»شخص  -یک

 نیازی به سر زدِن تقصیر از سوی وی ت کفایت کرده و بنابراین هیچمسئول رفتار دیگری اس

  باشد.نمی

 حالترخالف ب شده باشد:« تقصیر»شخص در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی مرتکب  -دو

 برای مسئول دانستن مرتکب الزم و ضروری است.« تقصیر»، وجود این حالتدر نخست، 

 

اشاره  «مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری»برای فهم هر چه بهتر مطلب می توان به مثال هایی در خصوص پذیرش 

 داشت که عبارتند از:

                                                           
، ثروت و «خطر»جستجو کرد. مطابق با نظریه « خطا»و « خطر»ی . مبانی پذیرش مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را می توان در دو نظریه1

ه هر یک بنا به وضع و ها کوسسات صنعتی و کارخانهیه داران، مدیران و کارفرمایان مئولیت سنگین تر. بنابراین سرماقدرت بیشتر یعنی قبول مس

ات را نیز ی از این مزایا و امتیاررادروبرخ یها در طلب کسب امتیازهای بیشتری هستند، باید خطرهامقام اجتماعی نسبت به کارگران و مانند آن

منشاء مسئولیت کیفری کارفرمایان و مدیران موسسات را باید در تخطی شخصی خود آنان جستجو « خطا»ابل، طبق نظریه بپذیرند. در طرف مق

  (139-140، ص 1392کرد. )ر.ک. اردبیلی، 
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در قبال جنایات خطای محض، جنایات ارتکابی توسط صغیر و مجنون و نظایر « عاقله»مسئولیت  یک(

 آن باشد.

 

قانون کار حائز اهمیت است. در همین راستا در  95و  91مسئولیت کارفرما: در این خصوص مواد  دو(

 این قانون آمده است: 95ماده 

ئولیت مسمسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا »

هرگاه بر اثر عدم  .این قانون خواهد بود 85های موضوع ذکر شده در ماده واحد

، شخص دهدای رخ رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت واحد حادثه

های مندرج در این کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات

 «.قانون مسئول است

 

 ات آمده است: قانون مطبوع 9ماده  4مسئولیت مدیر مسئول نشریه: در همین راستا، در تبصره  سه(

صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی »

رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول  رسد و دیگر امور درکه در نشریه به چاپ می

 «.دخواهد بو

 

 

 

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

 

اهی به سابقه باشد، اما با نگبحثی مفصل و پیچیده می هر چند اساس بحثِ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، خود

ه است مند تالش کردگردد قانونگذار گاهاً به صورت جسته و گریخته و گاه به صورت نظامتقنینی ایران مشخص می

 آمده است:  75ق.م.ا مصوب  568مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد پذیرش قرار دهد. برای مثال در ماده 

حقوقی انجام شود هریک از مدیران و د جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاصدر مور»

 «شوندهای مقرر محکوم میباشند، برحسب مورد به مجازاتمسووالن که دستور دهنده 
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با دقت در این ماده مشخص می گردد، قانونگذار هر چند در این ماده ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی را مورد پذیرش 

دستور دهنده منصرف دانسته است نه اشخاص حقوقی. هر « مسئوالن»و « مدیران»رار داده است، اما مجازات را صرفاً به ق

های قانون مالیات 199و یا ماده  1355قانون صدور چک مصوب  19چند در کنار این ماده، در مواد دیگری همچون ماده 

نیز پرداخته شده بود، اما شاید مهمترین ماده در این « خاص حقوقیمسئولیت کیفری اش»نیز به بحث  1367مستقیم مصوب 

قانون جرایم رایانه ای( بود که در  19ق.م.ا )ماده  747، ماده  92خصوص قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب 

 آن آمده است:

ص رتکاب یابد، شخای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ادر موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه»

 د:بو حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد

 د.ای شورایانه هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرمالف( 

 .دا صادر کند و جرم به وقوع بپیوندای رهرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه (ب

جرم  مرتکبنظارت وی هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم  (ج

 د.ای شورایانه

 د.باش ای اختصاص یافتهرایانههرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم د( 

ی گیری یا نظارت بر شخص حقوقـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم1تبصره

 .را دارد

بود و در صورت نبود شرایط  نخواهدـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب 2تبصره

 «.بود خواهدصدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول 

 

مسئولیت »به بحث  92ق.م.ا مصوب  14و تبصره ماده  22،  21، 20، 143مند در مواد اما در نهایت قانونگذار به صورت نظام

ئولیت شروط تحقق مس»در سه قسمِ « اشخاص حقوقی»مباحث مرتبط با پرداخت. در همین راستا « کیفری اشخاص حقوقی

مطرح می « شروع به جرم و معاونت در جرم اشخاص حقوقی»و « مجازاتِ اشخاص حقوقی»، «کیفری اشخاص حقوقی

 گردد:

 

 شروط تحققِ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (1

را مسئول دانسته است. برای بررسی این دو شرط، توجه « اشخاص حقوقی»ق.م.ا با وجود دو شرط،  143قانونگذار در ماده 

 باشد:به متن این ماده الزم و ضروری می
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در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای »

مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی 

 «مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیستشود. 

 

است  الزم دانسته شده« مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»دقت در متن این ماده مشخص می سازد دو شرط برای پذیرش 

 که عبارتند از: 

 ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی -1

 

 راستای منافع شخص حقوقیارتکاب جرم به نام یا در  -2

 

ت؟ در چیس« شخص حقوقی»قبل از بررسی این دو شرط، پاسخ به یک سوال حائز اهمیت است و آن هم اینکه مقصود از 

شخص حقوقی تشکلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است و بر حسب نوع فعالیت »توان گفت: پاسخ می

ها، موسسات انتفاعی، دولت و ها، شرکتبرخوردار می شود، مانند انجمن از اهلیت دارا بودن حق و اجرای تکالیف

 (356، ص1392به نقل از شمس و همکاران،  29، ص1388)فرج اللهی، «. موسسات عمومی

 

ند. شوتقسیم می« اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی»و « اشخاص حقوقِی حقوق خصوصی»خود به دو قسم  اشخاص حقوقی

ها ز آناند که قانون تجارت اهای تجارتیاند شرکتکه دارای فعالیت انتفاعی« حقوق خصوصی اشخاص حقوقیِ»مهمترین 

، شخصیت حقوقی دولت و نهادهای عمومی که عموماً برای ارضاء «اشخاص حقوقیِ حقوق عمومی»نام برده است. در بین 

. )ر.کمگیرتر از اشخاص دیگر است. اند چشحوائج مردم مانند تامین آب، برق، خطوط راه آهن و مترو تشکیل شده

 (64، ص1392اردبیلی، 

 

و شرِط یعنی شخص حقوقی، نوبت به بررسی د« مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»از مشخص شدنِ پیش شرط پذیرش بعد 

 رسد: تصریح شده در ماده فوق الذکر می
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ی زمانی داراشخص حقوقی فقط : ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی -شرط نخست

انچه دیگر نوی انجام گرفته باشد. بنابراین چ« نماینده قانونی»مسئولیت کیفری است که جرم ارتکابی از سوی 

جرمی به نام یا در راستای منفعت شخص حقوقی مرتکب شده باشند،  ،در هر سطحی کارکنان و کارگران آن

نیز « نده قانونینمای»گو باشد. تشخیص سخمسئولیتی متوجه شخص حقوقی نبوده و فقط شخص حقیقی باید پا

 (357-358، ص1392)ر.ک. شمس و همکاران، براساس قانون، اساسنامه و یا حتی عرف با دادرس است. 

 

وسط عالوه بر آنکه جرم ارتکابی باید ت ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی: -شرط دوم

« قوقیبه نام یا در راستای منافع ِ شخص ح»بایست این جرم ته باشد، میصورت گرف« نماینده قانونیِ شخص حقوقی»

 گردد: ق.م.ا )قانون جرایم رایانه ای( مشخص می 747نیز باشد. با دقت در شرط دوم و مقایسه آن با ماده 

 

 ق.م.ا )قانون جرایم رایانه ای( آمده است:  747( در ماده 1

در راستای منافع آن ارتکاب  وای به نام شخص حقوقی چنانچه جرائم رایانه »...

 ، شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد. ...«یابد

 استفاده شده و بیان گردیده است: « یا»از حرف « واو»ق.م.ا، به جای حرف  143( در حالی که در ماده 2

 ..«در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. یانماینده قانونی شخص حقوقی به نام  »...

 

بنابراین به استثنای جرایم رایانه ای، در دیگر جرایم، همین که جرم ارتکابی توسط نماینده قانونِی شخص حقوقی 

سد. ریا به نام وی و یا در راستای منافع وی باشد، برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کافی به نظر می

شخص  ه نامبارتکاب جرم صرفاً »بودن پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در حالتی که  وجه ناعادالنه

شده برد و مرتکب تقصیری نیز نصورت گرفته است این است که زمانی که شخص حقوقی نفعی نمی« حقوقی

خص حقیقی شاست چرا باید مسئول باشد؟ اگر همین رفتار علیه یک شخص حقیقی ارتکاب یابد، آیا کسی آن 

وء استفاده رسد سداند؟ به نظر میرا که دیگران به نام او مرتکب جرم شده اند، شایسته توبیخ و تحمل مجازات می

شود تا اینکه دیدگی آن شخص میاز نام یک شخص خواه شخص حقیقی و خواه شخص حقوقی، موجب بزه

  (206ص ،1394)ر.ک. توجهی، وی را به عنوان یک بزهکار قلمداد نماید. 
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 ( مجازاتِ اشخاص حقوقی2

بعد از آنکه اثبات شد نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع وی مرتکب جرم شده است، با پذیرش 

 22و  21، 20ی رسد. در این خصوص قانونگذار سه مادهاشخاص حقوقی، نوبت به تحمیل مجازات می« مسئولیت کیفری»

 ق.م.ا بیان داشته است:  20بینی کرده است. قانونگذار در ماده ق.م.ا را پیش 14ه ماده ق.م.ا و همچنین تبصر

( این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم 143) درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده»

 مجازاتشود، این امر مانع از ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می

 ت:شخص حقیقی نیس

 انحالل شخص حقوقی -الف

 مصادره کل اموال -ب

 ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -پ

 ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال -ت

 از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ممنوعیت از اصدار برخی -ث

 جزای نقدی -ج

 ....«هاانتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه -چ

 

 در خصوص این ماده و سایر مواد فوق الذکر ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

عنوان مجازاتِ اشخاص را به « یک تا دو مورد از موارد زیر»قانونگذار در این ماده قاضی را مخیر کرده است  نکته اول:

انتشار حکم »تواند گاه قاضی نمیبینی شده در این ماده، هیچحقوقی تعیین نماید. باید توجه داشت از هفت واکنش پیش

را به عنوان تنها واکنش کیفری در نظر گیرد، چرا که شخص حقوقی اول باید به کیفر دیگری « هامحکومیت به وسیله رسانه

 (42، ص 1394)ر.ک. توجهی، محکوم شود تا بتوان آن را منتشر ساخت. 

و « انحالل شخص حقوقی»ق.م.ا یعنی  20بینی شده در ماده گانه پیشهای هفتدو مورد نخست از واکنش نکته دوم:

 ق.م.ا :  22مطابق با ماده  «کل اموال مصادره»

شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، زمانی اعمال می......»

 «.دفعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باش

ق.م.ا تکلیف را  روشن ساخته است.  21به طور استثنایی در ماده « جزای نقدی»قانونگذار در خصوص مجازات نکته سوم: 

 در این ماده آمده است: 
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میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است »

 «دشوقیقی تعیین میکه در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص ح

 ق.م.ا آورده است:  20قانونگذار در تبصره ماده نکته چهارم: 

ازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که مج»

 «شودکنند، اعمال نمیاعمال حاکمیت می

 

 وقی دولتی و عمومی غیردولتی وجود ندارد چرا کهتبصره بر این فرض استوار است که امکان بازخواست اشخاص حقاین 

این بازخواست با اقتدار دولت در تعارض است. تنها استثنای اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص عمومی غیردولتی تنها در 

 کنند.مواردی است که این اشخاص حقوقی اعمال تصدی می

زم ال« اعمال حاکمیت»و « نهادهای عمومی غیردولتی»، «اشخاص حقوقی دولتی»برای فهم هر چه بهتر مطلب فهم معنای 

 پرداخته شده است:« قانون مدیریت خدمات کشوری»می باشد که به این مهم در 

شخاص حقوقی دولتی:یک(  ست که به موجب » -2ماده  ا صی ا شخ سازمانی م سه دولتی: واحد  س مؤ

ظایف و اموری را که بر عهده یکی از شود و با داشتن استقالل حقوقی، بخشی از وقانون ایجاد شده یا می

سه سایر مراجع قانونی میقوای  شد انجام میگانه و  سی قانون در که سازمانهایی کلیه دهد.با سا  برده امن ا

 «شودکم مؤسسه دولتی شناخته میح در است شده

سه» -3 ماده دو( نهادهای عمومی غیردولتی: س صی سازمانی واحد: غیردولتی عمومی نهاد یا مؤ شخ  م

 از یشب و شودمی یا شده ایجاد اسالمی شورای مجلس تصویب با و استحقوقی استقالل دارای که است

ــد پنجاه ــاالنه بودجه( %50) درص خدماتی  وایف وظ داروعهده گردد تأمین غیردولتی منابع محل از آن س

 1«.دارداست که جنبه عمومی 

                                                           
 -1د از: و الحاقات بعدی آن و قوانینی دیگر، این نهادها عبارتن 1373. براساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1

بنیاد مستضعفان و جانبازان  -2درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها باشد.  50شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 

کمیته ملی المپیک  -7بنیاد مسکن انقالب اسالمی.  -6بنیاد شهید انقالب اسالمی.  -5کمیته امداد امام خمینی  -4هالل احمر  -3انقالب اسالمی. 

فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران.  -11بنیاد پانزده خرداد.  -10سازمان تامین اجتماعی.  -9سازمان تبلیغات اسالمی.  -8ایران. 
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ر و حاکمیت کشــور اموری اســت که تحقق آن موجب اقتداآن دســته از » - 8ماده سه( امور حاکمیتی: 

ست و منافع آن  شار جامعه گردیده و بهرهبا شامل همه اق مندی از این نوع خدمات موجب دون محدودیت 

 از قبیل: شود.محدودیت برای استفاده دیگران نمی

 ی.سیاس وهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ریزی و نظارت در بخشسیاستگذاری، برنامه -الف

 برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد. -ب

 .مردم حقوق تضییع و انحصار از جلوگیری و رقابت برای سالم فضای ایجاد -ج

 سعه کشور و رفع فقر و بیکاری.تو و رشد برای الزم هایمزیت و هازمینه نمودنفراهم -د

 .قضائی امور اداره و امنیت و نظم استقرار ثبتی، امور قانونگذاری، -هـ

 آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ایجاد و کشور ارضی تمامیت حفظ -و

 .اسالمی ایرانی، هویت از صیانت و اسالمی مبانی و فرهنگ اخالق، ترویج -ز

 می، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.عمو مالیه داخلی، امور اداره -ح

 .فرهنگی میراث و طبیعی منابع از حفاظت و زیست محیط حفظ -ط

 .کشور فرکانس فضای مدیریت و ملی اطالعات و آمار بنیادی، تحقیقات -ی

ـــت ارتقاء -ک ـــگیری و کنترل عمومی، آموزش و بهداش  و لهمقاب واگیر، آفتهای و بیماریها از پیش

 وادث طبیعی و بحرانهای عمومی.ح اثرات کاهش

 و بیســت اصــول در مذکور موارد نظیر قانون این( 11) و( 10) ،(9)مواد در مندرج امور از بخشــی -ل

ــی و( 29) نهم ــی قانون( 30)امس ــاس ــط آن انجام که اس ــی بخش توس ــوص  و نهادها و تعاونی و خص

 اشد.بنمی امکانپذیر وزیرانهیأت تأیید با غیردولتی عمومی مؤسسات

 رد اساسی قانون موجببه رهبری معظم مقام مصوب کلی های سیاست رعایت با کهمواردی سایر -م

  «یردگمی قرار امور این جزء عادی قوانین

 

تنها قانونی  1309رسد قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب به نظر می امور تصدی:چهار( 

 این قانون:  4ی ماده است که اعمال تصدی را تعریف کرده است. مطابق تبصره

ــت که دولت از نقطه » ــدی اعمالی اس ــابه اعمال افراد انجام اعمال تص نظر حقوقی مش

 «. دهد، مانند خرید و فروش، اجاره و استیجاره و امثال آنمی

 

شود که سه قوه مانند سایر شهروندان و اشخاص حقوق خصوصی بنابراین اعمال تصدی به اعمالی گفته می

می است، مانند اعمال کنند مانند اعمال بازرگانی ولی اعمال حاکمیت فقط در انحصار قدرت عموعمل می

 (322، ص1393)الهام و برهانی، قضایی، برقراری روابط سیاسی با دیگر کشورها و داشتن نیروهای مسلح. 
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ـــارت به دیگری و یا  نکته پنجم: ـــخص حقوقی که منتهی به ورود خس ـــوص رفتارهای ش قانونگذار در خص

 ق.م.ا آورده است:  14گردد در تبصره ماده جراحت مستلزم پرداخت دیه می

ــارت، قابل » ــود دیه و خس ــده احراز ش ــارت وارد ش ــخص حقوقی و خس چنانچه رابطه علیت بین رفتار ش

 «خواهد بود( 20ه )مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماد

 

 اشخاص حقوقی  ِ( شروع به جرم و معاونت در جرم3

صوص  آخرین شخاص حقوقی»بحث قابل توجه در خ شد. در« معاونت در جرم»و « شروع به جرم»مرتبط با « ا ن ای می با

 ارتباط دو دیدگاه وجود دارد که به نظر دیدگاه دوم صحیح تر است:

ست: شخاص حقوقی برای  دیدگاه نخ ساً امکان مجازات ا سا در  معاونت»و « شروع به جرم»برخی بر این باورند ا

ق.م.ا که به ترتیب مرتبط با  126ی ماده گانهو بندهای سه 122وجود ندارد. بدین دلیل که قانونگذار در ماده « جرم

شد، از عبارتِ می« معاونت در جرم»و « شروع به جرم» ست و از آنجایی که واژه« هر کس....»با ستفاده کرده ا ی ا

ــت مگر با « کس» ــخاص حقوقی اس ــئولیت کیفری اش ــل نیز بر عدم مس ــخاص حقیقی بوده و اص ــرفاً ناظر به اش ص

صول  شخاص حقوقی در این حاالت قابل مجازات نمی رایط قانونی، پس بایدشح شد که ا شدقائل به این  . بله، با

و  «شــروع به جرم»ل مجازات دانســتنِ کرد، مشــکلی برای قاباســتفاده می« هر شــخص....»اگر قانونگذار از عبارتِ 

ــخاص حقوقی وجود نمی« معاونت در جرم» ــت، بدین دلیل که اش ــخص»داش ــامل « ش مطلق بوده و بنابراین هم ش

شخاص حقیقی» شخاص حقوقی»شده و هم « ا ست. «. ا شده ا سط قانونگذار اتخاذ ن حال آنکه چنین رویکردی تو
 (185و  179، ص 1394)ر.ک. توجهی، 

برخی دیگر از حقوقدانان با دست کشیدن از ظاهر این مواد و با توسل به تفسیر منطقی بر این باورند  م:دیدگاه دو

اسـتفاده کرده اسـت، اما مقصـود قانونگذار از « هر کس....»ق.م.ا از عبارتِ  126و  122هر چند قانونگذار در مواد 

ــبت به  ــخاص حقوقی را نس ــت که اش ــروع به»این عبارت آن نبوده اس قابل مجازات « معاونت در جرم»و « جرم ش

در مواد گوناگونِ قانون مجازات اسالمی « فرد»و « شخص»، «کس»هایی مثل نداند. اساساً استفاده قانونگذار از واژه

 کند.با نوعی تسامح همراه بوده و هدف خاصی را دنبال نمی

ت در معاون»و « شــروع به جرم»زات دانســتن بنابراین پیروان این دیدگاه برخالف دیدگاه نخســت، اصــلِ قابل مجا

 دانند. اشخاص حقوقی را منتفی نمی«ِ جرم

 

 پایان
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