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پس از پيروزي انقاب اسامي ايران ،تحوات زيادي در عرصه هاي مختلف از جمله عرصه قوانين جزايي به وجود آمده است .اضافه
شدن تأسيسات حقوق اسام ،حذف بسياري از تأسيسات حقوقي سابق ،تغييرات اساسي در جرائم ،مجازاتها ،آئين دادرسي و...
به طور کلي حقوق جزاي جديدي را در ايران به وجود آورده که با گذشته کاما ً متفاوت است .در حقوق خارجي نيز ،به ويژه در
حقوق فرانسه که قوانين آن مورد مطالعه و توجه حقوقدانان حتي قانونگذاران در نظام حقوق نوشته قرار گرفته است ،تغييرات
جدي به وجود آمده است.
بخشي از اين تغييرات ناشي از طبيعت و ماهيت حقوق کيفري است که ضوابط آن حالتي پويا و دگرگون پذير دارد و تحت تأثير رشد
جوامع بشري و مسايل اعتقادي قرار دارد.
جه جوامع بشري به تأسيسات نوين حقوق جزا مانند :جرم زدايي ،کيفرزدايي ،تعليق مراقبتي ،تبديل کيفرها ،حقوق بشر و....در
تو ّ
دو دهه اخير به شدت افزايش يافته است.
جه و به پيشرفتها و تأسيسات نوين حقوق جزا و قوانين و مقرّرات جديد و
بر اين اساس ،تأليف يک کتاب کامل با اسلوبي جديد تو ّ
رويه هاي قضايي و نظريات مشورتي و دکترين حقوقي ضرورتي دو چندان دارد.
به عنوان گام اول کتابي تحت عنوان «بايسته هاي حقوق جزاي عمومي» شامل همه مباحث مربوط به حقوق جزاي عمومي و
مطابق با سر فصلهاي مصوّب شوراي عالي انقاب فرهنگي ،به عنوان کتاب درسي در دوره هاي کارشناسي و آمادگي براي

]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

ادامه تحصيل در دوره هاي عالي حقوق تحرير يافت.
ويژگيهاي اين کتاب به شرح زير است:
 .1حجم کتاب متناسب با  7واحد درسي و جهت ارائه در سه ترم تحصيلي :حقوق جزاي عمومي ( )3(،)2(،)1تنظيم يافته و از بيان
مطالب غير ضروري جهت اين دوره ها
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خودداري گرديد است.
 .2از قلم ساده و روان بر نگارش مطالب استفاده شده است.
. 3آخرين قوانين و مقرّرات در حقوق داخلي و خارجي در نگارش مطالب مورد توجه قرار گرفته است .و از ذکر مواد قانوني منسوخ
و مطالبي که فقط جنبه تاريخي دارند ،به غير از موارد ضروري خوداري شده است.
 .ويژگي ديگر اين کتاب ،استناد به آراء وحدت رويه و نظريات مشورتي اداره حقوقي و قضائيه متناسب با نياز دوره هاي
4
کارشناسي است ،تا دانش پژوهان گرامي مسايل نظري را در آئينه عمل نيز مشاهده نمايند.
 . 5مطالعه اين کتاب ،براي داوطلبان شرکت در آزمونهاي کارشناسي ارشد ،کانون وکاء ،قضات ،سردفتران ،و  ....بسيار سودمند
خواهد بود .و ضمن رعايت اختصار ،کليه مطالب ضروري بيان گرديده است.
 .6چاپ پنجم اين کتاب ،طبق آخرين قوانين و مقرّرات مصوّب تجديد نظر گرديده است.
گام بعدي ،نگارش کتابي تحت عنوان «حقوق جزاي عمومي -دوره عالي» است که مطالعات تطبيقي گسترده ايي در حقوق جزا
بوده و جهت دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتر حقوق جزا مناسب است ،که متعاقب انتشار اين اثر به جامعه حقوق تقديم خواهد
گرديد.

قسمت اول
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کليات حقوق جزا
9

مقدمه -تعريف حقوق و تقسيامات آن
 -1تعريف حقوق
حقوق هر جامعه مجموع قوانين و مقرراتي است که در زمان معيني بر جامعه حکومت مي کند .بنابراين حقوق عبارت است از
مقرراتي که روابط بين افراد را با هم روابط بين دولت و با دولتها و سازمانهاي بين المللي تنظيم مي نمايد.
روابط مزبور از مسائل ثابت و دائمي نبوده و با تحوات اجتماعي و پيشرفت و توسعه روابط ملل روز به روز گسترده تر و پيچيده تر
مي شود .افراد يک جامعه داراي روابط مختلفي از جمله مدني با يکديگر هستند .روابط تجاري و کار با دولت و روابط خود ملزم به
رعايت مقرّرات بين المللي عهدنامه ها هستند.
بديهي است طبع اين روابط از همديگر متمايز و متفاوت است به طوري که طبع کار حقوق جزا که موضوع بحث ما را در اين کتاب
تشکيل مي دهد با حقوق تجارت يا با حقوق بين المللي کاما ً فرق دارد.
به طور کلي براي امکان تحقيق و مطالعه ،دانشمندان مسائل حقوقي را به رشته هاي مختلف و متعدد تقسيم نموده اند ولي
بيشتر مؤلفان از يک طرف حقوق را به حقوق ملي و حقوق بين المللي و از طرف ديگر به حقوق عمومي و حقوق خصوصي
تقسيم مي کنند.
 -2تقسيمات حقوق
الف :حقوق ملي (يا داخلي) و حقوق خارجي (يا بين المللي)
حقوق داخلي عبارت است از مجموع مقرراتي که روابط بين افراد يک جامعه را با يکديگر و روابط آنان را با دولت متبوع خود تنظيم
مي نمايد.
مقرّرات مزبور معموا در داخل يک کشور قابل اجراست .حقوق مزبور مخصوص دولت و مدت معيني است بدون اينکه هيچ گونه
عامل خارجي در آن دخالت داشته باشد.
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مقرّرات جزائي علي ااصول درون مرزي است .مثا ً هر گاه کسي در داخل کشور ايران مرتکب جرمي مانند قتل عمد يا سرقت
گردد در دادگاههاي ايران و بر طبق حقوق و قوانين جاري ايران محاکمه و به کيفر مي رسد .يا وقتي دو نفر ايراني مالي را که در
ايران واقع است مورد معامله قرار دهند ،بر رابطه آنها و آثار ناشي از معامله ،حقوق داخلي ايران حاکم است و همين طور است در
مورد شکل اداره حکومت و رابطه آن با اتباع داخلي .بنابراين حقوق ملي وابسته به دولت و ملت معيني است و هنگامي که
صحبت از حقوق ايران مي شود ،مقصود حقوق ملي کشور اسامي ايران است .حقوق خارجي يا حقوق بين المللي عبارت از
مجموعه قواعد و مقرّراتي است که حاکم بر روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي (مانند سازمان ملل متحد) بوده و همچنين
روابط اتباع دولتها را با يکديگر تنظيم مي کند .اين رشته از حقوق منحصر به دولت و ملت معيني نيست و در آن يک عامل خارجي
(غير ملي يا برون مرزي) دخالت دارد.
رشته هاي مهم حقوق بين المللي عبارتند از :حقوق بين الملل عمومي ،حقوق بين الملل خصوصي ،حقوق جزاي بين المللي و
حقوق بين الملل جزائي از قبيل مقرّرات مربوط به دادگاه نورنبرگ و دادگان نظامي توکيو که بعد از جنگ بين الملل دوم به ترتيب
براي محاکمه سران نازي و فرماندهان نظامي ژاپن تأسيس گرديدند و يا وضع مجازاتهائي براي پاره اي از جرائم خاف انسانيت
(منع کشتار دسته جمعي) که جنبه محلي ندارد و يک سازمان بين المللي بايد آن را اجرا نمايد .در شرايط فعلي ،دادگاه ويژه اي در
مقر ديوان دادگستري بين المللي در شهر اهه به جنايت جنگي و کشتار دسته جمعي نسبت به مردم مسلمان بوسني هرزگوين
توسط صربها تحت نظارت سازمان ملل متحد رسيدگي مي کند(1(.
ب-حقوق خصوصي و حقوق عمومي
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براي تشخيص حقوق خصوصي از حقوق عمومي به غرض و مقصود از وضع قواعد توجه مي شود .هر گاه هدف نهائي از مقرّرات
تنظيم روابط خصوصي اشخاص (از قبيل روابط مدني ،تجاري خانوادگي ،و تعهدات) باشد ،آن را حقوق خصوصي مي نامند.
بنابراين مسائل ارث ،طاق ،ازدواج و معامات از مسائل حقوق خصوصي مي باشد که مهمترين رشته هاي آن حقوق مدني و
حقوق تجارت هستند.
cour internationale de justice require introductive d,instance, enregistree au greffe de la cour, le 20 mars 193 .1
,.(Application de la convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
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چنانچه غرض و مقصود از مقرّرات و قواعد حقوقي تنظيم روابط قواي کشور و تنظيم روابط بين دولت و مأموران دولتي با مردم و يا
حفظ نظم و انتظامات کشور باشد آن را حقوق عمومي مي نامند .به عبارت ديگر حقوق عمومي قواعدي است که بر روابط دولت و
مأموران او با مردم حکومت مي کند و سازمانهاي دولتي را منظم مي سازد و حال آنکه حقوق خصوصي مجموع قواعد حاکم بر
روابط بين افراد است.؟((1
حقوق عمومي داراي رشته هائي از قبيل حقوق اساسي ،آئين دادرسي کيفري ،حقوق جزا و آئين دادرسي مدني مي باشد.
حقوق جزا يا حقوق جنايي از اين جهت جزو حقوق عمومي است که شامل مجموعه قواعدي است که بر نحوه مجازات اشخاص از
طرف دولت حکومت مي کند .در اين رشته از يک طرف بحث از اعمالي است که مخل منافع و نظم عمومي است و اهميت آن به
اندازه اي است که دولت بايد به وسيله ضمانت اجراهاي کيفري از قبيل اعدام ،جريمه ،حبس و تبعيد بزهکار را کيفر دهد.
در عين حال بسياري از قواعد حقوق جزا از حقوق خصوصي اشخاص در برابر همديگر حمايت مي کند.
در جرائم چون جعل و سرقت ،کاهبرداري ،خيانت در امانت ،ورشکستگي به تقلب و اعمال منافي عفت ،زيان ديده از جرم مي
تواند به عنوان مدعي و شاکي خصوصي در جريان دادرسي شرکت نموده و ضمن مطالبه زيانهاي ناشي از جرم مأموران عمومي
را در جمع آوري دايل کمک و راهنمائي کند .بنابراين در بعضي موارد ،حقوق جزا ترکيبي از حقوق عمومي و حقوق خصوصي
است ولي به طور کلي غرض از دادرسي کيفري حفظ نظم عمومي است که از وظايف دولت باشد.
اکنون به بيان محتواي حقوقي و قضائي حقوق جزائي مي پردازيم.
Mary (Gabriel) et raynaud (Pierre). Droit civil tome 1 introduction grneral a l,etude du droit. 2e edition, sirey .1
.1972. p.65 No.39 ets
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فصل اول
تعريف و تقسيمات حقوق جزائي و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوق

مبحث اول :تعريف حقوق جزا

 -1تعريف حقوق جزاي اسامي
حقوق جزاي اسامي عبارت از مجموعه قواعدي همگاني و هميشگي است که شريعت اسام براي پيشگيري از وقوع جرم و
تأمين سامت و صيانت مردم و برقراري عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه به وسيله قرآن و سنت مقرّرداشته و قابليت انطباق
آن را نيز با تحوات اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،علمي ،فرهنگي و اخاقي در جوامع مختلف و همه زمانها با توسط به عقل و
قياس و اجماع ممکن ساخته است(1( .
در مورد خروج قوانين و احکام الهي از قلمرو ماده  11ق.م.ا .يعني استثناي بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزائي به رأي
وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور (شماره  45مورخ )25101365مندرج در صفحه  108اين کتاب مراجعه شود.
بدين لحاظ مخالفت با اوامر و نواحي صادره و اصوا ً هر رفتاري که به تباهي فرد يا جامعه اساماي بيانجامد با ضمانت اجراي
عقوبت کيفري دنيوي و اخروي منع و مستلزم اعمال مجازات و يا اقدامات تأميني و تربيتي مي باشد.
 -2تعريف حقوق جزاي عرفي
از حقوق جزا در حقوق غير مذهبي نيز تعاريفي به عمل آمده است که به ذکر برخي از آنها مي پردازيم:
آقاي پيربوزا استاد حقوق جزا در فلسفه حقوق جزا را رشته اي از حقوق عمومي
 . 1در مورد خروج قوانين و احکام الهي از قلمرو ماده  11ق.م.ا .يعني استثناي بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزائي به رأي
وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور (شماره  45مورخ )25101365مندرج در صفحه  108اين کتاب مراجعه شود.
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دانسته که سعي دارد به وسيله تهديد و ارعاب از وقوع اعمال يا ترک اعمالي که موجب برهم زدن نظم عمومي است جلوگيري
نموده و در صورت اقتضاء با اعمال وسايل مختلف مرتکب اين اعمال را مجازات کند(1( .
آقايان مرل و ويتو نيز حقوق جزا را چنين تعريف مي نمايند :مجموعه قواعد قضائي که عکس العمل دولت را در مقابل جرائم و
مجرمين مشخص مي کند(2( .
مرحوم دکتر علي آبادي حقوق جزا را و قوانيني دانسته که مجازات را در کشور تنظيم و تنسيق مي کند.(3( .
آقاي دکتر کاتوزيان نيز حقوق جزا را مجموعه قواعدي دانسته است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت مي کند.
)(4
تعاريف مزبور جامع و مانع نيست .زيرا از طرفي مسائل مهم چون مسؤوليت جزائي بزهکار را شامل نمي شود .از طرف ديگر در
عکس العمل جامعه در قبال ارتکاب جرائم نيز بيشتر به مجازات توجه شده است در حالي که اجراي اقدامات تأميني ،تعليق
مجازات ،آزادي مشروط و يا مسائل مربوط به عفو و تخفيف مجازات و غيره از مصاديق بارز يک سياست کيفري مفيد و مؤثر در
مقابل وقوع جرائم روز افزون مي باشد.
بنابراين ممکن است حقوق جزائي در شرايطي که متناسب با تحوات اين رشته باشد ،چنين تعريف شود« :حقوق جزائي يا حقوق
کيفري عبارت از مجموعه قواعدي است که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضداجتماعي حاکم باشد تا از طريق تهديد به
مجازات و يا اجراي آن و يا اقدامات تأميني يا تربيتي اعمال مزبور پيشگيري و عدالت نسبي و نظم و امنيت برقرار گردد».
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مبحث دوم :تقسيمات حقوق جزا
حقوق جزا يکي از رشته هاي علوم قضائي است که به تدريج با پيشرفت زمان توسعه يافته است ،به طوري که اکنون به صورت
دانش مستقلي در آمده و به قسمت هاي مختلف و متعددي تقسيم گرديده است .حقوق جزا به  3قسمت حقوق جزاي عمومي،
حقوق
 .1پيربوزا و ژان پيناتل ،کتاب حقوق جزا و جرم شناسي به زبان فرانسه ،ج ،1ص .1
 .2مرل و ويتو ،رساله حقوق جنائي ،ص  ،93ش .85
 .3دکتر علي آبادي ،حقوق جنائي ،ص .1
 .4استاد دکتر ناصر کاتو زيان ،کليات حقوق ،ج  ،1ص 276
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جزاي اختصاصي و آئين دادرسي کيفري قابل تقسيم است .از جهتي ديگر با ازدياد روابط بين المللي و توسعه رفت و آمد بعضي از
جرائم از قلمرو داخلي خارجي شده و جنبه بين المللي به خود گرفته او همين امر موجب پيدايش رشته خاصي در حقوق جزا به
نام حقوق جزاي بين المللي گرديد.
 -1رشته هاي حقوق جزاي داخلي
الف -حقوق جزاي عمومي
موضوع حقوق جزاي عمومي مطالعه قواعد کلي و مشترک حاکم بر تحقق جرائم و ضوابط حاکم در تعيين مجازاتها از قبيل تعريف
جرم ،حالت خطرناک ،تعيين اشخاص واجد مسؤوليت کيفري و شرايط احراز مسؤوليت جزائي ،تعيين کيفر و اقدامات تأميني و
تربيتي و اعمال آنهاست.
ب -حقوق جزاي اختصاصي
اين شعبه از حقوق جزا مقدم بر حقوق جزاي عمومي بوده است .زير قانونگذاران فقط به ذکر اعمال ممنوعه و مجازات آنها مي
پرداختند.
عنصر جرم (عنصر قانوني ،عنصر مادي و عنصر معنوي) هر يک از جرائم داراي ارکان يا عناصر اختصاصي
به هر حال عاوه بر 3
است که شناخت آن موجب تميز و تفکيک جرائم از يکديگر مي شود.
جه به ارکاني چون تصاحب مال مورد امانت به ضرر صاحب مال ،ربودن مال منقول متعلق به غير و توسل به وسايل متقلبانه براي
تو ّ
بردن مال ديگري (علي رغم وجه اشتراک هر  3جرم مزبور در عنصر قانوني ،عنصر مادي و عنصور معنوي) موجب تفکيک و تميز و
تشخيص جرائم خيانت در امانت ،سرقت و کاهبرداري از يکديگر مي شود.
بنابراين حقوق جزاي اختصاصي قسمت اختصاصي حقوق جزا را تشکيل مي دهد و راجع به خصوصيات هر يک از جرائم به طور
جداگانه بحث مي نمايد .موضوع حقوق جزاي اختصاصي نفس جرم است .بدين لحاظ اين حقوق شعبه اي از حقوق جزاست که به
طور تفکيک و جداگانه تمام افراد جرائم را مطرح مي سازد و هر يک از آنها را از نظر عناصر تشکيل دهنده و کيفيت مجازات آن
تعريف و بيان مي کند.
در عين حال حقوق جزاي عمومي و حقوق جزاي اختصاصي با يکديگر بي ارتباط نيستند .حقوق جزاي اختصاصي به عنوان شعبه
اي از حقوق جزا شامل مطالعه خصوصيات و جزئيات فردفرد جرائمي است که ارتکاب مي يابد .در حالي که در حقوق جزاي
جه به طبقه بندي جرائم و مطالعه عناصر تشکيل دهنده آنها ،دامنه
عمومي ،با تو ّ
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مسائل آن به حدي نيست که بتواند هر يک از جرائم را به طور جداگانه و مشخص از ساير جرائم بيان نمايد .عناصر تشکيل دهنده
جرم بر دو قسم است:
اول -عناصر تشکيل دهنده عمومي جرم که به حقوق جزاي عمومي مربوط مي شود .عناصر مزبور نمي توانند هيچ يک از جرائم را
توصيف نمايند .زيرا که بين تمام جرائم مشترک مي باشند ولي در عين حال مطالعه آنها به شناختن مسائلي منتهي مي شود که
براي تعيين ماهيت واقعي هر يک از عناصر عمومي از نظر جرم مربوطه مورد استفاده بعدي در حقوق جزا قرار مي گيرد .بدين نحو
مطالعه حقوق جزاي عمومي بررسي و تحقيق در حقوق جزاي اختصاصي را ممکن مي سازد و مطالعه در حقوق جزاي
اختصاصي مطالعه حقوق جزاي عمومي را کامل مي کند.
خاص و اساسي حقوق جزاي اختصاصي را تشکيل مي دهد و هر جرم را با
دوم -عناصر تشکيل دهنده اختصاصي که موضوع
ّ
توجه به شرايط و ارکان تشکيل دهنده اختصاصي آن جرم به صورت انفرادي در نظر مي گيرد.
مثا ً کافي نيست که گفته شود ،سرقت مثل هر جرم ديگري بايد داراي يک عنصر مادي ،يک عنصر معنوي و يک شرط قانوني باشد.
بلکه بايد در عين حال ،شناخته شود که کدام عنصر مادي يا معنوي مشخصه سرقت است و آن را از کاهبرداري و خيانت در امانت
متمايز مي سازد .در واقع اين امر به عهده حقوق جزاي اختصاصي است که ربودن متقلبانه (مال منقول متعلق به غير) عنصر
تشکيل دهنده و اختصاصي جرم سرقت را تعريف و بيان نمايد.
ج -آئين دادرسي کيفري
از زمان وقوع جرم تا زمان صدور حکم مجازات درباره مرتکب و اجراي آن رعايت يک سلسله مقرّرات و تشريفات قانوني ضروري
است .در امور کيفري برائت يا محکوميت متهم مستلزم صدور حکم از مراجع قضائي است و مراجع مزبور براي صدور حکم مکلف به
رعايت مقرّرات آئين دادرسي کيفري مي باشند.
در مورد محتواي رشته آئين دادرسي کيفري قانونگذار مقرّرمي دارد« :آيين دادرسي کيفري مجموعه اصول و مقرّراتي است که
براي کشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديد نظر و اجراي احکام و تعيين وظايف و اختيارات
مقامات قضايي وضع شده است( ».ماده  1قانون آئين دادرسي کيفري).
به عاوه صاحيت مراجع کشف و تحقيق و تعقيب جرائم ،تعيين صاحيت محاکم کيفري و طرز تشکيل آنها و تشريفاتي که در اين
مراجع و محاکم تا صدور حکم بايد رعايت گردد از مباحث آئين دادرسي کيفري است .بعد از انقاب اسامي ،آئين دادرسي ،آئين
دادرسي
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کيفري به خصوص در مورد صاحيت دادگاهها و مراجع کيفري تحول زيادي داشته و نهايتاً قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و
به مورد اجرا گذارده شد که تفاوت مهم آن با قوانين قبلي ،حذف دادسراها از سيستم کيفري با حفظ
انقاب مصوّب 1373
استثنائاتي و صاحيت تام و کلي دادگاهها در دعاوي از هر نوعي است.
د -کيفر شناسي و علم اجراي کيفر
بعد از کشف ،تعقيب ،تحقيق و صدور حکم ،آخرين قسمت از مراحل دادرسي ،مرحله اجراي حکم است .کيفر شناسي اصطاح
جديدي است که متخصصين علوم کيفري جايگزين اصطاح علم اجراي کيفر يا علم اداره زندان نموده اند .بحث درباره چگونگي
اجراي مجازات سالب آزادي (حبس) و روش و تشکيات و سازمانهاي داخلي زندانها موضوع علم اداره زندان بوده است ولي امروزه
با پيدايش سياستهاي کيفري جديد به موازات مجازات زندان و جزاي نقدي ،تدابير ديگري به منظور پيشگيري از وقوع جرائم و
معالجه و اصاح و تربيت مجرمين به نام اقدامات تأميني و تربيتي و تبعي و تکميلي (موضوع ماده  19ق.م.ا .شامل محروميت از
حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در محل معين و يا منع اقامت در نقطه يا نقاط معين) در قوانين پيش بيني گرديده است.
به عاوه تأسيسات حقوقي چون تعليق اجراي مجازات (و تعليق مراقبتي در حقوق بعضي از کشورهاي خارجي) و سيستم نيمه
آزادي محکومين (اصاح و تربيت در محيط آزاد) و آزادي مشروط که براي پيشگيري از تکرار جرم و عادت دادن و ساگار نمودن بزهکار
به زندگي عادي و اجتماعي و اصاح مجدد او مي باشد موضوع بحث کيفرشناسي است.
بدين ترتيب کيفرشناسي عبارت است از علمي که در خصوص مسائل مربوط به طرز اجراي محکوميت هاي جزائي اعم از حبس و
تعليق اجراي مجازات و جزاي نقدي و مجازاتهاي تبعي و تکميلي و کليه اصول و روشهاي اصاحي و تربيتي و درماني و تطبيق
دادن آنها با شخصيت بزهکاران و تشکيات زندانها و مؤسسات وابسته به آنها بحث مي کند(1( .
آنچه مشترک بين حقوق جزاي عمومي ،آئين دادرسي کيفري و کيفرشناسي است ،لزوم مطالعه وضعيت و شخصيت بزهکار
وسيله آزمايشهاي علمي (پزشکي ،روانپزشکي و اجتماعي) است که قبل از محاکمه و حين دادرسي و هنگام تعيين کيفر و يا
اقدامات تأميني و تربيتي براي شناخت بيشتر متهم پرونده وسيله قاضي ضرورت دارد و
 .1دکتر ايرج گلدوزيان ،کيفرشناسي ،پلي کپي از انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي ،سال تحصيلي  ،1363-64ص .5-6
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بعد از محکوميت نيز آزمايشهاي علمي براي درمان و اصاح و تهذيب و رجعت دادن بزهکار به جامعه به عمل مي آيد .ماده 21
ق.م.ا .مقرّرمي دارد« :ترتيب اجراي احکام جزائي و کيفيت زندانها به نحوي است که قانون آئين دادرسي کيفري و ساير قوانين و
مقرّرات تعيين مي نمايد »...بنابراين مي توان گفت که با توجه به مسائل مطروح در کيفرشناسي ،رشته مزبور در واقع مکمل
حقوق جزاي عمومي است و اصول و قواعد و ضوابط آن بيشتر ضمن قوانين آئين دادرسي کيفري مشخص مي شود.
 -2رشته هاي حقوق جزاي بين المللي
در پايان دومين جنگ جهاني علم حقوق که مأموريت آن حفظ جامعه و افراد است داراي رشته جديدي به نام حقوق بين المللي
جزائي گرديد .تأمين عدالت جزائي بين المللي کيفر دادن جنايات و جلوگيري از ارتکاب آنها در سطح بين المللي از مهمترين اهداف
حقوقي جزائي در بعد بين المللي است .در حقوق جزا مسائل متعددي است که از محدوده حقوق جزاي داخلي خارج گرديده و
جنبه بين المللي پيدا مي کند .به طوري که روابط بين المللي تأثير مهمي بر حيات ملتها و بر حيات هزاران فرد انسان دارد .توسعه
روز افزون وسايل فني جنگي ،استفاده از ساحهاي شيميايي و تهديد در به کار بردن ساحهاي هسته اي و ميکروبي ضرورت
حمايت حقوقي از صلح و نظم بين المللي به نفع بشريت را مورد تأکيد قرار مي دهد .وقتي قتل يک فرد جنايت تلقي شود ،قتل و
کشتار صدها و هزاران فرد انساني جنايتي است که به طور قطع مستلزم کيفر و پيشگيري از آن به نفع انسانيت است.
بسياري از جرائم از محدوده مرزهاي کشور تجاوز مي کند و از طرف افرادي با تابعيت هاي مختلف عليه افراد ديگر و يا عليه صلح و
امنيت کشور ارتکاب مي شود و اغلب مراجع ذينفع در تعقيب و کيفر مرتکبين آنها دچار اشکال مي شوند.
وقتي عامل برون مرزي در ارتکاب جرم مطرح است کدام قانون صاحيت اعمال و اجرا دارد؟
قانون محل وقوع جرم يا قانون کشور مجني عليه ،قانون کشور جاني يا قانون محل حصول نتيجه؟
الف -حقوق بين المللي جزائي عام يا حقوق جرائم بين الملل
گاهي نيز ار طرف افراد و يا دولتها جرائمي عليه صلح و امنيت بين المللي و يا عليه بشريت صورت مي گيرد ،مانند جنايات ارتکابي
قواي فاتح در زمان جنگ در کشور هاي مغلوب ،قتل و غارت افراد غير نظامي ،اعدام هاي دسته جمعي اسراي جنگي و نيز
مجروحين ،نسل کشي يا ژنوسيد ،زجر و آزار اقليت ها و تبعيضات نژادي از طرف دولتها.
بديهي است انصاف و عدالت ايجاب مي کند که اين قبيل مجرمين بين المللي تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند و لذا تشکيل يک
دادگاه بي طرف بين المللي براي رسيدگي
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به جرائم مجرمين بين المللي ضرورت دارد.
حقوق بين الملل جزائي متشکل از مجموع قواعد حقوقي مربوط به کيفر جرائم بين المللي ناقض حقوق بين الملل است(1(.
تعريف مزبور شامل  3عنصر است:
اول -حقوق بين الملل جزائي که نحوه مبارزه عليه جرائم بين المللي را تنظيم مي کند .اين مبارزه قابل اعمال کيفر نسبت به
بزهکاران يعني عامان نقض مقرّرات حقوق بين الملل است .در اين مورد ،حقوق بين الملل جزائي قواعد خاص و ويژه حقوق جزا را
اعمال مي کند و تصميمات جزائي تنها شامل اشخاص حقيقي (طبيعي) مرتکب جرم مي گردد .زيرا اعمال مجازاتهاي بدني،
نسبت به اشخاص حقوقي و به خصوص دولتها ممکن نيست.
دوم -کيفر ممکن است با ارتکاب يک جرم بين المللي مورد استناد قرار گيرد.
جرم مزبور لطمه به حقوق بين الملل عمومي يا به عبارت ديگر خطري به نظم اجتماعي بين المللي را تشکيل مي دهد .قواعد
حقوق بين الملل عمومي در جهت حفظ ارزشهاي عاليه انساني ،نظم اجتماعي بين المللي را برقرار مي کند.
سوم -قواعد و ظوابط حقوق بين الملل جزائي ،قواعدي است حقوقي که از اراده دولتها ناشي مي شود .دولتهايي که خود بر
قاعده حقوقي صحه گذاشته و آن را پذيرفته اند ضمن داشتن حق حاکميت مکلف به رعايت قاعده حقوقي مي باشند .در مورد
حقوق بين الملل عمومي ،دولتها از طريق معاهده يا از طريق عرف مورد قبول کشورهاي متمدن موظف به رعايت قواعد حقوقي
مزبور مي باشند.
بنابراين در جامعه بين المللي هيچ گونه تشکياتي مافوق دولت وجود ندارد ،و در صورتي که دولتي با توجه به تعهدات خود ملزم
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به انجام امري شود ،به اين جهت است که با اراده خاص خود اين تعهدات را مورد قبول قرار داده است و اين بر اساس اصل pacta
 sunt servandaاست که دولت ملزم به انجام تعهدات خود مي باشد.
حال چنانچه دولت خود ملزم به کيفر بعضي رفتارهاي اتباع خود يا اشخاصي شود که در قلمرو او يافت شوند ،تعهدات مزبور
مبتني بر اراده خود دولت است که يا در معاهدات تصريح شده و يا بر اساس عرف بين المللي مورد قبول واقع شده است.
حقوق بين الملل جزائي بر آن قسمت از روابط جزائي اعمال مي شود که واجد يک عامل برون مرزي تابع قواعد مقرّرتوسط دولتها
مي باشد.
.plawski, Stanislaw, etude des principes fondamentaux du droit international penal. 1972,p.9.1
.h.donnedieu de vabres, le process de Nuremberg, paris p.63 .2
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البته در زمينه حقوق بين الملل جزائي ،دولتها از امتيازها و اولويتهاي خود به نفع سازمانهاي بين المللي و بين الدول ضمن حفظ
حق مالکيت خود صرفنظر مي نمايند.
خاص يا حقوق جزاي برون ملي
ب -حقوق جزاي بين الملل
ّ
حقوق جزاي بين الملل بايد از حقوق بين الملل جزائي تميز داده شود .در حالي که حقوق بين الملل جزائي خصوصيت بين المللي
دارد ،حقوق جزاي بين المللي به حقوق داخلي مربوط مي شود .مفهوم حقوق جزاي بين الملل مربوط به آن قسمت از حقوق
جزاي داخلي است که سعي آن در تعيين صاحيت محاکم کيفري مملکت در زمينه مبارزه عليه جرائمي است که يک عامل برون
مرزي در آنها وجود دارد.
اين عامل برون مرزي مربوط است يا به محل وقوع جرم يا به تابعيت مرتکب جرم.
پس آنچه در حقوق جزاي بين المللي مطرح گردد عبارت است از صاحيت يک دولت در کيفر جرائم ارتکابي در خارج از قلمرو آن،
جرائم ارتکابي به وسيله اتباع دولت در قلمرو ساير کشورها و يا سرانجام جرائم ارتکابي به زيان کشور توسط اتباع خودي بيگانگان
در خارج از کشور .بديهي است که در تمامي موارد مذکور ،از نظر صاحيت محاکم کيفري در رسيدگي ،تعارض قانوني وجود دارد و
ضوابط و قواعد حقوقي که صاحيت دو يا چند دولت معين مي کند مقرّرات حقوق جزاي بين الملل خاص را تشکيل مي دهد.
قسمت عمده مقرّرات حقوق جزاي بين المللي خاص در مواد  6 ،4 ،3و 7ق.م.ا و ماده  200قانون ايران دادرسي کيفري پيش بيني
شده است.
مسائل استرداد مجرمين و تعارض قضائي و آثار بين المللي احکام جزائي و تعقيب مجرمين مربوط به همين رشته است .از
توضيحات باا متفاوت اساسي بين دو رشته حقوق را مي توان استنتاج نمود:
بدين ترتيب که مقرّرات حقوق بين الملل جزائي ناشي از توافق و نيز قرارداد بين دولتهاست ،در حالي که قواعد حقوق جزاي بين
الملل حاصل صاحيت قانوني هر دولت است يعني دولت با حاکميت اراده اي که دارد در زمينه بين المللي نسبت به صاحيت
کيفري خود اتخاذ تصميم مي نمايد.
به نظر بعضي حقوقدانان تميز بين حقوق بين الملل جزائي و حقوق جزاي بين الملل امري نسبي است و «با وجود اين ترديدي
نيست که مسير آينده حقوق در جهت بين المللي ساختن حقوق جزا مي باشد».
.1merle.r et vitu, traite de droit criminal, paris 1967,p.246
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مبحث سوم :حقوق جزا و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوقي
حقوق جزائي رشته مستقلي از حقوق عمومي و داخلي است زيرا قواعد آن ناظر بر روابط افراد و دولت راجع به وقايع مجرمانه در
محدودة مرزهاي سياسي کشور است .وظيفه اصلي حقوق جزا حفظ حقوق جامعه در مقابل تجاوز بزهکار و در عين حال پاسداري
از حقوق فردي است .تعيين جرم ،کشف جرم ،تعقيب و کيفر بزهکاران در انحصار دولت است نه اشخاص خصوصي و لذا اجراي
قواعد حقوق جزا با محاکم دادگستري است.
جرم پديده اي است ضد اجتماعي که موجب اختال در نظم و امنيت کشور مي شود.
هدف از تعقيب مجرمين و اعمال کيفر و اقدامات تأميني و تربيتي علي ااصول ،اعاده و حفظ نظم بر هم خورده است .در جرائم
مالي مثل سرقت ،خيانت در امانت و کاهبرداري حتي اگر متضرر از جرم شکايت هم نکند ،دولت رأساً و به نمايندگي از جامعه
خاطيان به حقوق عمومي و بزهکاران را تعقيب مي نمايد.
در مواردي هم مثل قتل و ضرب و جرح عمدي پس از تشخيص قاتل يا مرتکب ضرب و جرح محکوميت وي توسط محاکم ،گذشت
اولياي دم اجراي حکم قصاص را موقوف مي کند تا از اين طريق صلح و صفائي که در نتيجه عفو و گذشت حاصل شده ناديده
گرفته نشود .حقوق جزا علي رغم استقال با ساير رشته هاي حقوقي در ارتباط است.
 -1رابطه حقوق جزا با رشته هاي حقوق خصوصي
حقوق جزا با حقوق خصوصي از جمله حقوق مدني و حقوق تجارت ارتباط دارد.
الف -رابطه حقوق جزا با حقوق مدني
حقوق مدني روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ که عضو جامعه و مدينه هستند تنظيم مي کند و توجهي به خصوصيات مربوط به
مشاغل گوناگون ندارد ) 1( .بدين لحاظ تقريباً تمام روابط مالي و خانوادگي مردم تابع حقوق مدني است .در حقوق مدني وسايل
اجبار و ضمانت اجراها به صورت فسخ يا بطان يا رفع آثار از اعمال انجام شده است .گاهي اجبار متعهد به انجام تعهد و يا جبران
خسارت زيان ديده مطرح است .ضمانت اجراهاي مزبور فاقد جنبه کيفري است.
گاهي قانونگذار بر حسب ضرورت و اقتضاي مصلحت اجتماعي ضمانت اجراها ي مدني را
 .1دکتر کاتوزيان ،ناصر ،کليات حقوق ،ص .271
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کافي ندانسته و براي اجبار متعهد به انجام تکليف خود متوسل به ضمانت اجراهاي جزائي مي شود .به طور مثال در مورد جرم
ترک انفاق که امري مدني و ناشي از روابط خانوادگي است ماده  642ق.م.ا .تعزيرات ا حق مقرّرمي دارد« :هر کس با داشتن
استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد يا تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه
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ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد»(1(.
گاهي اثبات امر کيفري منوط به نتيجه محاکمات مدني است ( ماده  13قانون آئين دادرسي کيفري در مورد اناطه)(2(.
بنابراين ،دو رشته حقوق مزبور ،پيوستگي هاي بسياري با هم دارند.
ب -روابط حقوق جزا با حقوق تجارت
با توسعه ارتباطات ،روابط تجاري و گسترش حمل و نقل حقوق تجارت از حقوق مدني مجزا و به صورت رشته مستقلي از حقوق در
آمد .ايجاد سرعت در معامات تجاري ،حذف تشريفات زائد و جلوگيري از تقلب و تزوير در امور تجاري ازمه اين استقال بوده است.
در مقابل ضمانت اجراهاي جزائي عامل مهمي در تنظيم روابط و معامات تجاري گرديد .در اجراي ماده  549حقوق تجارت و طبق
ق.م.ا .تعزيرات «کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي شوند به مجازات حبس از  1تا  5سال محکوم
ماده 670
خواهند شد».
به عاوه طبق ماده  671قانون مزبور «مجازات ورشکسته به تقصير از  6ماه تا  2سال حبس است».
در مورد چک نيز که از اسناد مهم تجاري است مقرّرات کيفري در قانون صدور چک ( ) 1355پيش بيني شدهاست .از  16آذر ماه
قانون اصاح موادي از قانون صدور چک به مورد اجرا گذارده شده است .مهمترين تغيير قانوني ،تعقيب کيفري صادر کننده
1372
چک وعده دار و يا سفيد امضا يا به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط است با شکايت ذينفع و عدم پرداخت.
 .برابر رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور (رديف  6013رأي شماره  ) 34ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان
1
صغيري که نزد او بسر مي برند مشمول تعدد معنوي است.
 . 2هر گاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري که رسيدگي به آن در صاحيت دادگاه ديگري است و يا
ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادر و به طرفين اباغ مي
شود ،ذي نفع مکلف است ظرف يک ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي کننده ارائه و يا
دادخواست ازم به همان دادگاه تقديم نمايد .در غير اين صورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت.
صدور قرار اناطه فقط ناظر به اختاف در حق مالکيت نسبت به اموال غير منقول
به موجب رأي وحدت رويه شماره 2868-529
است.
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 -2رابطه حقوق جزا با حقوق اساسي
حقوق اساسي از رشته هاي حقوق عمومي داخلي است .نظام و سازمان حکومت ،حقوق و آزاديهاي افراد ملت ،قواي حاکم و
رهبري ،وظايف و اختيارات قواي عاليه کشور و روابط آنها با يکديگر و با ملت از مسائل مورد بحث در اين رشته از حقوق است.
حقوق و تکاليف مزبور در ق.ا .معين مي شود و ضمانت اجراي تخلف و تخظي به حقوق و آزاديها با قانون جزا مي باشد .مطالعات
تاريخي حاکي ازآن است که تغييرات قانوني ناشي از انقابات و تغيير رژيم سياسي همراه با تغيير ق.ا .و به تبع آن ايجاد تغييرات
مهم در امور کيفري بوده است .در واقع پاسداري از اصول حقوق اساسي با حقوق جزاست و از اين جهت رابطه نزديکي بين اين
دو رشته حقوق وجود دارد.
 -3رابطه حقوق جزا با حقوق اداري
يکي از شعبات حقوق عمومي حقوق اداري است .موضوع اين رشته حقوق مطالعه سازمان و فعاليت دستگاه اداري شامل
ادارات ،سازمانها ،مقامات و مأموريني است که به انجام خدمات عمومي مي پردازند .از هدفهاي حقوق اداري ،انجام خدمات
عمومي و تأمين احتياجات دولت و اعمال حاکميت دولت است .انجام اين وظايف مستلزم حمايت قانوني کارمندان و مأمورين دولت
است .تخطي از وظايف نيز در موارد مهم جنبه کيفري به خود مي گيرد.
تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي و تجاوز مأمورين دولتي از حدود مأموريت خود تقصيراتشان در اداي وظيفه موضوع مواد  570به
بعد ق .م .ا .تعزيرات و جرائم اشخاص نسبت به مأمورين دولت و تمرد آنان نسبت به مأمورين دولت موضوع ماده  607و تبصره
مربوط و ماده  609قانون مزبور است )1(.و ((2
مسائل مزبور موجب ارتباط بين اين دو رشته حقوق است.
 .1ماده  607ق .م .ا .تعزيرات« :هرگونه حمل يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به
عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است:
 هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلح برد حبس از شش ماه تا دو سال. در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال.تبصره -اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
ق .م .ا .تعزيرات« :هرکس با توجه به سمت ،يکي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يکي از
 . 2ماده 609
نمايندگان مجلس شوراي اسامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا
کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه
حبس و يا تا  74ضربه شاق و يا پنجاه هزار تا يک ميليون ل جزاي نقدي محکوم مي شود».
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مبحث چهارم :رابطه حقوق جزا با علوم اجتماعي و انساني
پديده جرم يک واقعيتي قضائي ،اجتماعي و انساني است .عوامل اجتماعي ،انساني و زيست شناسي در ايجاد آن مؤثر است.
اوضاع نابسامان اقتصادي و تبعيض در توزيع عادانه ثروت ممکن است بعضي از افراد را به سوي ارتکاب اعمال ضد اجتماعي
سوق دهد .محيطهاي مختلفي که انسان از آغاز تولد تا پايان عمر در آنها زندگي و فعاليت کرده است همچنين تعليم و تربيت غلط،
معاشرت با اشخاص فاسد در رفتار فرد تأثير بسزايي دارد .به عاوه امراض رواني و زيستي از عوامل ارتکاب جرم هستند .به طور
کلي عوامل ارتکاب جرم که انسان را به ارتکاب جرم سوق مي دهند بر دو دسته اند:
از يک سو عوامل جرم زاي داخلي يا دروني که مربوط به ساختمان بدني و جسمي و رواني مرتکب جرم است و از سوي ديگر،
ديگر عوامل جرم زاي خارجي يا بيروني که مربوط به وضع اجتماعي ،فرهنگي و اقتصاد و سيستم تعليم و تربيت است.
در دادرسي جزايي قاضي بايد به شخصيت بزهکار توجه کند و عواملي را که موجب شده است تا بزهکار به سوي ارتکاب جرم
سوق داده شود بشناسد .سپس با توجه به حالت خطرناک وي و اهميت جرم ارتکابي تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .بنابراين حقوق
جزا با علوم اجتماعي و پزشکي و روانپزشکي ارتباط نزديک دارد .ضمناً از جهت کشف دايل و قرائن و امارات جرم و تعيين هويت
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مجرم ،رشته هاي مختلف علم جرم يابي به حقوق جزا کمک فراوان مي کند.
 -1رابطه حقوق جزا با علوم رواني
مطالعات و کشفيات علوم رواني (روانشناسي ،روانشناسي اجتماعي و روانپزشکي) از نظر شناخت شخصيت مجرمين مي تواند
کمک مؤثري براي حقوق جزا باشد.
به عاوه طبق ماده  27قانون راجع به مجازات اسامي سابق و ماده  51قانون مجازات اسامي احق جنون در حال ارتکاب جرم به
هر درجه که باشد موجب عدم مسؤوليت کيفري است .براي احراز جنون متهم در حين ارتکاب جرم و يا تعيين جنون ادواري از نظر و
تخصص روانشناسان استفاده مي شود.
 -2روابط حقوق جزا با جامعه شناسي کيفري
يکي از عوامل بزهکاري ،اجتماعي شدن فرد در گروههايي است که داراي ارزشها و معيارهاي ضد اجتماعي هستند .از طرفي
حقوق جزا به بازرسي رفتار افراد و اجبار آنها
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به حفظ و رعايت ارزشهاي اجتماعي اهميت مي دهد .از نظر اجراي مؤثر و بهتر مجازاتها «جامعه شناسان مي توانند با بررسي و
شناخت ساخت اجتماعي و شکل روابط اعضاي جامعه ،واکنش احتمالي آنان را در مقابل مجازاتها پيش بيني کنند ) 1( .از اين رو
ارتباط نزديکي بين حقوق جزا و جامعه شناسي کيفري وجود دارد.
 -3رابطه حقوق جزا با علوم جرم شناسي و رشته هاي مؤثر در تکامل جرم شناسي
علوم جرم شناسي به بررسي عوامل ،علل ،آثار و نتايج پديده بزهکاري مربوط مي شود .مطالعه مجرم و بزهکاري موضوع علوم
مختلفي است .تمام نظاماتي که انسان ،موجوديت ،رفتار و شخصيت او را مورد مطالعه قرار مي دهند و کليه انتظاماتي که
ساخت و تحول جامعه ،عکس العمل هاي متقابل افراد و محيط را مورد بررسي قرار مي دهند در پيشرفت علم جرم شناسي
سهيم هستند.
الف -نقش علوم پزشکي در علم جرم شناسي
دانشکده هاي پزشکي اولين سهم را در توجه به جرم شناسي (بخصوص در ايتاليا) داشته است .علوم پزشکي در جستجوي
کشف علل بزهکاري در ارتباط با خصوصيات فيزيکي و جسماني فرد انساني و تمرکز مطالعات در مجرم از لحاظ علم تشريح و علم
وظايف ااعضاء است .اولين بار سزار لومبروزو با انتشار تأليف خود به نام انسان جنايتکار( ) 2تاريخ طبيعي جنائي انسان)( 3پايه
گذاري نمود .آنچه در اين مطالعات جلب توجه مي کند وجود ارتباطي بين وضع ظاهري با رفتار شخص است .در حال حاضر طبقه
بندي افراد بزهکار بر حسب وضع ظاهري آنان مورد توجه مي باشد(4(.
نهايت آنکه علم وظايف ااعضاء بيش از علم تشريح مورد توجه است ) 5).در بين رشته هاي علوم پزشکي ،بيولوژي جزائي نيز در
ارتباط با ارتکاب جرم داراي نقش مهمي است .زيرا نهايتاً وضع ظاهري و رفتار فرد انساني وابسته به سيستم رواني و بخصوص
علمکرد ترشحات داخلي غدد Endocrinienدارد.
ب -سهم علوم اجتماعي در جرم شناسي
بعضي از صاحبنظران در مورد علت بزهکاري توجه به محيط خارج از انسان
 .1دکتر صانعي ،پرويز ،حقوق جزاي عمومي ،ج ،1انتشارات دانشگاه دانشگاه ملي سابق ،ص .l’homme criminal. 2 .37
l’anthropologie criminelle .3
.morphologie, typologie.4
.stefani, g et levasseur, g. droit penal general 7e edition, précis dalloz p.44 .5
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داشته اند .محيطي که انسان در آن زندگي مي کند اغلب جرم زاست.
) که در اواخر قرن نوزدهم در مقابل تئوري لومبروزو مطرح گرديد در ارتباط با تأثير محيط بر
دکترين فرانسوي «تارد»و «ژولي»(1
انسان است .قبل از آن در آغاز همين قرن ،کوتله( ) 2بلژيکي نتيجه مطالعات خود را در اين زمينه منتشر ساخته بود .آنريکوفري در
همين جهت دکترين ايتاليايي لومبروزو را تغيير جهت کلي داد و به يکي از بنيانگذاران جامعه شناسي کيفري( )3شناخته شد .جرم
به عنوان يکي از پديده هاي زندگي در اجتماع و يک عمل ضد اجتماعي توجه جامعه شناسان را به خود جلب نمود .تأثير محيط
طبيعي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي اغلب مورد مطالعه قرار گرفت ،محيط اجتماعي (خانواده ،تحصيل ،کار ،محل
سکونت و غيره) در ارتباط با ارتکاب جرائم نيز مورد توجه قرار گرفت.
ج -نقش علوم رواني در جرم شناسي
محيط اجتماعي در رفتار انسان مؤثر است ولي هميشه نقش تعيين کننده و سرنوشت ساز ندارد .ساخت شخصيت رواني فرد
تحت تأثير عامل وراثت و محيطي است که در آن قرار مي گيرد .تجزيه و تحليل انديشه و روحيه مجرمين موضوع رشته معرفت
) ولي مطالعه انديشه و روحيه مجرمين از لحاظ علم امراض مربوط است به رشته علم طب دماغي(5(.
النفس جنايي است4(.
سرانجام ،هماهنگي پزشک ،جامعه شناس ،روانشناس ،و روانپزشک مي تواند جرم شناسي را به هدف خود که شناخت جرم،
عوامل جرم و چاره آن است نزديک سازد .حقوق جزا نيز مي تواند ضمن کمک به جرم شناسي از نتيجه مطالعات آن بهره مند شود.
زيرا تعريف مفهوم قضائي جرم با حقوق جزاست.
در مقابل جرم شناسي در جهت تعيين مصاديق علمي خصوصيت انحرافي و ضد اجتماعي فرد بزهکار است .قانونگذار در اتخاذ يک
سياست کيفري مناسب و قاضي جزائي در تعيين مجازات و دقت در اجراي آن از رشته هاي کيفرشناسي ) 6(.و جرم شناسي
استفاده مي کنند .بر اين اساس پيوستگي زيادي بين حقوق جزا و علوم جرم شناسي وجود دارد.
 -4رابطه حقوق جزا با علوم جرم يابي((7
علوم جرم يابي شامل مجموعه علوم و دانش هاي فني است که براي کشف جرائم و
tard, Gabriel, et joly .1
.quetelet .2
.sociologi criminelle .3
.psychologie criminelle .4
.psychiatrie ou medicine mental .5
Penologie .6
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criminalistique=criminalistics .7
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تشخيص هويت و دستگيري مجرمين مورد استفاده قرار مي گيرد .در کليه کشورها هر سال تعداد بسياري از جرائم يا کشف نمي
شوند و يا مرتکبين آنها شناخته نمي شوند .در مواردي هم که ضابطين دادگستري (مذکور در ماده  15قانون آئين دادرسي کيفري)
موفق به کشف جرم و تشخيص هويت مجرمين بشوند ممکن است دايل کافي عليه آنان به دست نياورند .در چنين شرايطي
مقتضي است علوم جرم يابي توسعه يافته و با استفاده صحيح از اين علوم با بزهکاران مبارزه جدي به علم آيد .علوم جرم يابي
داراي رشته هاي زير است:
الف -تن پيمائي جزائي((1
رشته تن پيمائي جزايي يا علم اندازه گرفتن قسمت هاي بدن انسان در  1880از طرف دکتر برتيون) ) 2فرانسوي نأسيس شده
است .در اين علم سعي مي شود تا با بررسي عائم و آثار موجود در بدن افراد و شکل اعضاي مختلف و زخم ها و نشانه هايي
که در بدن به وجود مي آيد هويت مجرمان ناشناخته کشف گردد.
ب -پزشکي قانوني((3
موضوع پزشکي قانوني بررسي آثار و عائمي است که در محل وقوع جرم و نيز در بدن مجني عليه باقي مي ماند .تعيين علت
مرگ (خودکشي  ،قتل يا مرگ طبيعي) تشخيص و تعيين مدت درمان در ضرب و جرح ،تشخيص جنون اعم از دائمي و ادواري و
غيره از مواردي است که در اين رشته مورد توجه قرار مي گيرد.
ج -پليس علمي((4
موضوع پليس علمي مطالعه در طرق و مسائل مؤثر کشف جرم و دستگيري مجرمين است .انگشت نگاري ،اسلحه شناسي،
تجزيه و تحليل آثار باقي مانده در محل وقوع جرم ،تعيين نوع خون ريخته شده و تشخيص جعل و مسائل متعدد ديگري که در پيدا
کردن مجرم و دستگيري او مؤثر است در اين رشته علمي مورد بررسي قرار مي گيرد.
.anthropometrie criminalle .1
bertillo .2
medecine legale .3
police scientifique .4

فصل دوم

27

اهميت ،ويژگي ها و اهداف حقوق جزا

مبحث اول :اهميت حقوق جزا
از تعريفي که از حقوق جزا به عمل آمد مي توان به اهميت حقوق جزا پي برد زيرا:
 -1موقعيت امور کيفري در جامعه
نقش قوانين کيفري مبتني بر موازين شرعي ،ريشه كن ساختن فساد و پيشگيري از آلودگي در جامعه اسامي است .ولي به کار
گرفتن شريعت کيفري مزبور تنها در نظام حکومت عادانه اسام از جميع جهات و تعميم عدالت اجتماعي آن ممکن مي باشد نه در
جامعه اي غير اسامي و غير عادانه مجرم پرور.
مقرّرات جزائي اسام ،کيفر را براي نفس مجازات مقرّرنداشته بلکه آن را به عنوان آخرين اقدام در جهت تأديب و تربيت افراد ،اصاح
جامعه و از بين بردن تباهيها مورد نظر قرار داده است .زيرا قبل از توسل به مجازاتهاي سنگين ،تأسيسات اخاقي و حقوقي اسام
بيشتر در جهت باا بردن سطح آگاهي و فرهنگ و تاش در رفع نابسامانيهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و اخاقي مردم
است .تحقق اين آرمانها زمينه مساعد براي وقوع جرائم را از بين برده و يا به حداقل محدود مي کند.
بنابراين خود مجازات هدف نبوده ،بلکه صرفاً مقدمه و وسيله اي است براي سالم سازي و حفظ نظم و امنيت در جامعه با
پيشگيري عوامل جرم زا.
 -3وسيله اجبار افراد به اطاعت از مقرّرات در جامعه
قوانين کيفري ساده ترين و شديدترين وسيله اجبار افراد به رعايت قواعد و مقرّرات در جامعه است.
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بدين لحاظ معموا ً دولتها براي تنظيم روابط افراد در بسياري از امور حقوقي ،مدني ،تجاري و کار ،ضمانت اجراهاي حقوقي و
اخاقي را کافي ندانسته و به ضمانت اجراء کيفري متوسل شده و براي تخلف متخلفين مجازات تعيين کرده اند .از اين قبيل جرائم
مي توان احتکار ،تقلب در کسب و گران فروشي را نام برد.
 -3وسيله مؤثر تضمين ارزشهاي انساني
در دعاوي حقوقي و مدني که معموا ً مربوط است به امور مالي و روابط خصوصي افراد ،منحصراً امور حقوقي اشخاص مطرح مي
باشد .در حالي که دعاوي کيفري عاوه بر امور مالي و مادي بزهکاران توجه به ضمانت اجراهاي کيفري براي جلوگيري از صدمات و
لطمه هاي وارده بر حيثيت ،جان ،شرف ،آزادي ،مسکن و شغل اشخاص نيز مطرح و در صورت وقوع جرم مورد رسيدگي مراجع
کيفري قرار مي گيرد.
نقض حقوقي ،از قبيل احترام به شخصيت انساني (اصل 22ق .ا ،).آزادي عقيده (اصل 23ق .ا ،).آزادي رسانه هاي خبري يا
مطبوعات (اصل 24ق .ا ).و جلوگيري از تعديات مأمورين دولتي (از طريق بازرسي و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات
تلفني ،افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و تجسس غير قانوني موضوع
ق.ا .که ضمانت اجراي آن نسبت به مستخدمين و مأمورين دولتي در ماده  582ق .م .ا تعزيرات  1375پيش بيني شده
اصل 25
است) ،آزادي احزاب ،جمعيتها ،انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده و منع الزام از
ق.ا ).تماماً مستلزم پيش بيني ضمانت اجراهاي کيفري مناسب در قوانين
شرکت در آنها و يا اجبار به شرکت در آنها (اصل 26
عادي مي باشد.
 -4لزوم شناخت شخصيت واقعي متهم در امور کيفري
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در محاکمات حقوقي ،دادگاهها به هيچ وجه احتياجي به شناسائي طرفين دعوي ندارد و قاضي بر مبناي دايل تقديمي از ناحيه
طرفين دعوي و در اجراي تکليفي که برابر قانون از نظر کشف حقيقت دارد ،رسيدگي نموده و به صدور حکم مبادرت مي نمايد.
در صورتي که در محاکمات کيفري شناخت شخصيت واقعي متهم و پي بردن به انگيزه هاي ارتکاب جرم در بيشتر موارد واجد
اهميت مي باشد .بدين ترتيب در امور کيفري عاوه بر دايل مادي ارتکاب جرم ،شناسايي بزهکار نيز ضروري است .حال آنکه در
امور مدني به چنين شناسائي احتياجي نيست.
موضوع شناسائي مجرمين آنقدر واجد اهميت است که اين امر به عنوان يکي از
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قرار گرفته تا با شناسائي واقعي
موضوع هاي مورد بحث هشتمين کنگره بين المللي دفاع اجتماعي مورخ آبان ماه 1350
بزهکاران عکس العمل اجتماعي متناسبي براي آنان در مراحل مختلف صدور حکم و ضمن اجراي حکم و پس از آن در نظر گرفته
شود.
 .5حقوق جزا معيار سنجش ارزشها
حقوق جزاي اسامي با تعيين اعمال ممنوع و عکس العمل در مقابل آنها معيار سنجش ارزشها و خصوصيات اخاقي جامعه
اسامي به شمار مي رود .به طوري که هر اندازه اعمال ممنوعه از نظر اخاقي و اجتماعي و سياسي و انساني مذموم تر و
خطرناک تر باشد مجازات شديدتري براي آنها در نظر گرفته شده و مي شود .تعيين مجازات شديد براي اعمال منافي عفت يا
اعمالي که بر اساس دين و حکومت اسامي لطمه وارد سازد حاکي از اهميتي است که جامعه اسامي براي امور ناموسي و
شرافتي و يا استحکام و تداوم اصول خود قائل است(1(.
مجازات افراد به جرم اهانت به مقدسات ،واقعيتي است اجتماعي و نموداري است از احساسات شديد مذهبي حکام )2( .و ((3
عاوه بر اهميت جنبه ضد اخاقي جرم ،هر اندازه مسؤوليت هاي اخاقي و کيفري شخص مجرم نيز بيشتر باشد مجازات او در
حقوق جزا بيشتر است.
به طور مثال در حقوق کيفري اسام ،حد زاني بکر يعني کسي که هنوز ازدواج نکرده است ،يکصد تازيانه است و در تبعيد وي
اختاف است ليکن حد زاني محصن يعني کسي که پس از ازدواج زنا کند اين است که تا حد مرگ او را سنگسار کنند.
به مواد  83و  84ق.م.ا .و معاذير موجه شرعي -قانوني از جمله ماده  86قانون مزبور مراجعه شود.
 .1مواد  187 ،186 ،83 ،82و  188ق .م .ا .حاکي از اهميتي است که حقوق موضوعه ،با عنايت به ماهيت مذهبي خود براي اعمال
منافي عفت و حفظ نظام اسامي قائل است.
 . 2ماده  26قانون مطبوعات مصوّب  1364اهانت به مقدسات و دين مبين اسام را از طريق مطبوعات در شرايط ارتداد مستوجب
قتل دانسته و مقرّر مي دارد« :هرکس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسام و مقدسات آن اهانت کند ،در صورتي که به ارتداد
منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نيانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار
خواهد شد» .اين ماده در اصاحات قانون مطبوعات سال  1379تغيير نکرد.
.3در مورد اهانت به مقدسات مذهبي به مواد  513و  514ق .م .ا .تعزيرات مصوّب  1375مراجعه شود.
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مبحث دوم :ويژگي هاي حقوق جزا
هر قاعده حقوقي داراي اوصاف و مختصات ويژه اي مي باشد .حقوق جزا نيز مبتني بر قواعدي است که موجب تمايز آن با ساير
رشته هاي حقوق مي شود ،به طوري که مي توان گفت از جهات عديده اي حقوق جزا از کيفيات ممتازه اي برخوردار است که به
شرح مواردي از آنها مي پردازيم.
 -1وجود ضمانت اجراهاي
خاص در قواعد حقوق جزا
ّ
برخي از رشته هاي حقوقي مانند حقوق بين الملل عمومي و بعضي از مقرّرات حقوق اداري و يا حقوق اساسي فاقد ضمانت
خاص و دادگاههاي مافوق دولتها وجود ندارد که آنها ملزم به رعايت قراردادها و عهدنامه ها بنمايد.
اجراي ازم است .زيرا مرجع
ّ
فصل اول ق .ا( .اصل اول تا چهارم) حدود و شرايط و کيفيت حقوقي و تکاليفي را که ق .ا .براي دولت و مردم شناخته و در موارد
عديده به وضع و تصويب قانون موکول نموده است که آن هم محتاج زمان است و تا وضع قانون ،علي رغم احترامي که دارند فاقد
ضمانت اجراي ازم مي باشند.
حقوق جزا ،حقوق ذهني و تصوري و حقوق طبيعي نيست ،قواعد آن متشکل از حقوق موضوعه و همراه با ضمانت اجراهاي
کيفري است .به عاوه حقوق جزا به عنوان رشته اي از حقوق موضوعه ،از قواعد اخاقي نيز متمايز است زيرا نه تنها قواعد
اخاقي قديمي چون منع قتل و سرقت را تضمين مي کند بلکه اصوا ً الزام اشخاص را به رعايت مقرّراتي که هدف آن منحصراً
حفظ نظم و امنيت در جامعه است تأمين مي کند( )1ضمانت اجرا در امور کيفري معموا ً اعدام ،حبس ،شاق ،تبعيد ،مصادره اموال،
جزاي نقدي و يا سلب حقوق اجتماعي است.
ضمانت اجرا در ساير رشته هاي حقوق به صورت بطان و فسخ معامله ،اجبار متعهد به انجام تعهد در مورد ديون و ساير تعهدات و
يا به صورت جبران خسارت وارده و يا
 . 1کليه قواعد اخاقي توسط حقوق جزا تضمين نشده است ،بعضي از رفتارها مانند دروغگوئي ،خودکشي و عدم پرداخت دين از
نظر اخاقي مذموم و قبيح ولي مستوجب کيفر نيست ،برعکس پاره اي از رفتارهايي که اخاق نسبت به آنها بي تفاوت است از
جهت خطري که براي جامعه دارند در مواردي چون عدم رعايت مقرّرات راهنمايي و رانندگي ،حمل ساح غير مجاز و نقض حکم در
موارد اقامت اجباري در محل معين و يا ممنوعيت از اقامت در محل ،خاطي را در معرض کيفر قرار مي دهد.
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برگشت وضع به حالت اوليه در موارد غصب و تصرف عدواني مي باشد.
 -2الزامي بودن قواعد حقوق جزا
در حقوق خصوصي قوانين وجود دارد که اجراي آنها به اختيار اشخاص است ،اين قبيل قوانين را اختياري مي نامند ،مثل مقرّرات
بيع ،کسي که نخواهد خريد و فروش بکند اين مقرّرات را اجرا نمي کند .قوانين تکميلي هم وجود دارد که افراد مي توانند به اذن
قانون از آن صرفنظر نمايند .ماده  1114ق .م .مقرّرمي دارد:
«زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد »...اين دستور از قواعد تکميلي است و زن و مرد مي توانند بر خاف اين
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دستور رفتار نموده و شرطي بر خاف آن در ضمن عقد بنمايند .اين اجازه صراحتاً به موجب قسمت آخر ماده مزبور داده شده است
که مقرّرمي دارد...« :مگر اينکه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد».
ما در حقوق جزا قواعدي اختياري و تکميلي وجود ندارد ،مجني عليه قادر نيست که تعهد نمايد ،قتل يا سرقت از منزل او قابل
ا ّ
تعقيب کيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود ،چنين تعهدي فاقد اعتبار است ،سلب حيات از مقتول هر چند با اجازه و توافق
قبلي وي و به هر انگيزه اي ( حتي به وسيله طبيب نسبت به بيمار غير قابل عاج) واقع شود مستوجب کيفر است .سقط جنين در
غير از موارد قانوني ،علي رغم اجازه زن موجب سلب مسؤوليت کيفري از طبيب نيست.
 -3کلي و عام بودن قوانين کيفري
قوانين کيفري نسبت به کليه افرادي که قلمرو حاکميت کشور مرتکب جرم شوند صرف نظر از تابعيت مجرم يا مجني عليه قابل
اجراست از يک طرف همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسام برخوردارند (اصل 20ق .ا ).و از طرف ديگر ،دولت جمهوري اسامي ايران و
مسلمانان (طبق اصل 14ق .ا ).موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخاق حسنه و قسط و عدل اسامي عمل نمايند و حقوق
د اسام و جمهوري اسامي ايران توطئه و
انساني آنان را رعايت کنند ،البته اين اصل در حق کساني اعتبار خواهد داشت که بر ض ّ
اقدام نکرده باشند.
 -4سرزميني و شخصي بودن قواعد حقوق جزا
منظور از سرزميني بودن قواعد حقوق جزا ،اجراي قوانين کيفري در نقاطي است که تحت سلطه و حاکميت دولت قرار دارد .مانند
اراضي و آبهاي ساحلي و فضاي بااي آنها ،بنادر ،اسکله ها ،و کشتي ها و هواپيما و غيره.
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طبق ماده  5ق .م .ايران کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخلي و خارجي مطيع قوانين ايران خواهند بود .به موجب مواد 3و  8ق .م.
ا .قوانين جزائي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت جمهوري اسامي ايران (اعم از زميني ،دريائي و هوائي) مرتکب جرم
خاص
شوند اعمال مي گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرّرشده باشد ،به عاوه در مورد جرائمي که به موجب قانون
ّ
يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي شود ،اگردر ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري
اسامي ايران محاکمه و مجازات خواهد شد.
قوانين جزائي ايران از اصل شخصي بودن قوانين کيفري نيز پيروي مي نمايد زيرا در مورد اتباع ايراني اعم از اينکه در کشور ساکن
باشند يا در خارجه ،قابل اجرا مي باشد.
در اين مورد ماده  7ق .م .ا .مقرّر مي دارد:
هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي
«عاوه بر موارد مذکور در مواد  5و 6
جمهوري اسامي ايران مجازات خواهد شد».
اصل واقعي بودن قوانين کيفري نيز مکمل اصل شخصي بودن قوانين کيفري است و در مواردي دولتها براي خود حق تعقيب پاره
اي از جرائمي را که در خارج از قلمرو آنها اتفاق افتاده قائل مي شوند ،به طور مثال قانونگذار ايران در ماده  5ق .م .ا مقرّر مي
دارد« :هرايراني يا بيگانه اي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران
مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسامي ايران مجازات مي شود:
 اقدام عليه حکومت جمهوري اسامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقال کشور جمهوري اسامي1
ايران.
 -2جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آن.
 - 3جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه
قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوانعالي کشور ،و يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آنها.
 - 4جعل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانکها يا چکهاي صادر شده از طرف بانکها و يا
اسناد تعهد آور بانکها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه
تقلب در مورد مسکوکات رايج داخل».
ازمه اصل سرزميني بودن شخصي بودن قواعد حقوق کيفري اعمال قواعد حقوق
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جزاي داخلي کشور است ،اين امرقابل توافق و تغيير سازش بين اشخاص نيست.
مبحث سوم :اهداف حقوق جزاي موضوعه از مجازت بزهکاران
 -1اهداف اصلي مجازاتها
مبارزه عليه بزهکاري و ايجاد نظم و امنيت در جامعه.
-2اهداف اختصاصي در اعمال کيفر
الف -اصاح بزهکار
از طريق تعليم و تربيت جسمي و فکري و رواني بزهکار ضمن تعليق مجازات و يا اعمال مجازات سالب آزادي ،اصاح بزهکار در
محيطهاي نيمه باز و باز و آزادي مشروط.
ب -حمايت جامعه از دو طريق
اول -اصاح فرهنگي بزهکار .تعليم و تربيت بزهکار براي زندگي مجدد در جامعه ضمن اعمال مجازاتهاي سالب آزادي و اقدامات
تأميني و تربيتي همانند موارد مذکور در بند .1
دوم -مصون داشتن جامعه از شر بزهکار .طرد بزهکار براي زندگي در اجتماع ضمن اعمال مجازات اعدام ،حبس دائم ،حبس هاي
طويل المدت و تبعيد در بعضي موارد.
ج -ارعاب بزهکار (پيشگيري فردي)
ضمن اعمال کيفرهائي از قبيل جزاي نقدي و مجازات سالب آزادي.
د -ارعاب ديگران (پيشگيري عمومي)
با اعمال مجازاتهاي طرد کننده از اجتماع نسبت به بزهکار ،از قبيل مجازات اعدام ،حبس دائم ،مجازاتهاي طويل المدت و تبعيد در
بعضي موارد.
هـ -جلب رضايت مجني عليه

]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

براي تأمين و اجراي عدالت که در اعمال کليه مجازاتها صادق است.
 -3ضرورت تعادل بين حقوق جامعه و حقوق محکوم عليه
سياست کيفري جديد مبتني بر ايجاد سيستمي است که بين حقوق جامعه به عنوان زيان ديده از جرم و حقوق بزهکار به عنوان
يک انسان تعادلي برقرار نمايد که هم دفاع اجتماعي تضمين گردد و هم حيات و حيثيت بزهکار در قبال عکس العمل جامعه حفظ
گردد .اعاميه جهاني حقوق بشر ضمن شناسائي حقوق محکومين ،استفاده جوامع را در حق كيفر اعمال ضداجتماعي محدود و
تعديل نموده و تجاوز از آن را نقض حقوق انساني مي داند.
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کميسيون بين المللي حقوق جزا و زندانيان از سالهاي  1929به بعد مصمم به تهيه قواعد و اصولي براي اصاح و تربيت مجرمين
گرديد و سرانجام در  30اوت  1995مجموع مقرّرات حداقل براي اصاح و تهذيب زندانيان متضمن  94ماده وسيله کنگره بين المللي
ژنو که به وسيله سازمان ملل متحد تشکيل شده بود به تصويب نهايي رسيد(1(.
ازم به يادآوري است که توجه به حقوق انساني در زمينه اجراي کيفر به نحوي نيست که در پناه عواطف انساني و گذشت هاي
بيش از حد به فردي که به اصول زندگي اجتماعي بي اعتنا بوده و با ايجاد اختال و بي نظمي اساس و بنيان آن را سست نموده
مساعدت و کمک در مجازات او بشود تا صرفاً در راه و با تسهيات ارفاقي کيفر را تحمل کند ،بلکه منظور اعمال مجازات به طريقي
است که بتواند براي اجتماع از نظر پيشگيري عمومي و براي شخص بزهکار از نظر پيشگيري فردي مفيد و سودمند باشد.
مبحث چهارم :اهداف کيفر و اقدامات تأميني در حقوق جزاي اسام
ادامه و بقاي زندگي اجتماعي توأم با رفاه و آسايش ممکن نيست مگر با تنظيم صحيح روابط افراد جامعه با يکديگر و حفظ نظم
عمومي و تأمين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي ،قضائي و اخاقي که اين امر مستلزم
پيش بيني قواعد و ضوابط هماهنگ در کليه زمينه هاست تا از هر گونه تجاوز و تعدي افراد به حقوق يکديگر جلوگيري و به طريق
ممکن افراد را ملزم به رعايت موازين حقوقي و اجتماعي بنمايد.
در جهت نيل به اين اهداف قرآن کريم در آيه  25از سوره مبارکه حديد مي فرمايد:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»...

يعني همانا ما پيغمبران خود را با ادله و معجزات (براي خلق) فرستاديم و با ايشان کتاب و ميزان عدل نازل کرديم تا مردم به عدل و
داد و راستي بگروند.
بديهي است خداوند ،خود از نافرماني هيچ بزهکاري زيان نمي بيند و از اطاعت هيچ کدام از بندگان فرمانبردار خود منتفع نمي
گردد.
بنابراين مي توان استنباط کرد که وضع قواعد کيفري در شريعت اسام منحصراً در جهت تأمين خير و سعادت و مصلحت و منفعت
مردم است.
.l’ensemble des regles minima pour le traitement des detenus .1
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اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي که در اين شريعت آمده تمامشان مبتني بر پيشگيري از ارتکاب گناه ،جلب خير ،دفع شر و ضرر،
پرهيز از تجاوز و نيز تعدي افراد به حقوق يکديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي کيفري در صورت سرپيچي از
اوامر و نواهي شرع اسام مي باشد.
در اين صورت رعايت مصالح و منافع فردي و اجتماعي و دفع مفاسد مي تواند اساس کليه احکام قضائي گردد.
هدفهاي نظام جزائي در جوامع اسامي متعدد و مهمترينشان عبارتند از:
اجراي عدالت ،پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي آنان ،تأمين امنيت و حفظ نظم عمومي از طريق پيشگيري از ارتکاب جرم
و در عين حال اعمال کيفر در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي.
اکنون به توضيح پاره اي از اين هدفها مي پردازيم:
 -1هدف سودمندي و ارعاب
مقرّرات جزائي اسام واجد هدف سودمندي است .در نتيجه جامعه اسامي با مجازات کردن بزهکاران افرادي که زمينه و استعداد
ارتکاب جرم دارند ،هشدار مي دهد که از ادامه فکر ارتکاب جرم منصرف شوند زيرا حتميت و قاطعيت مجازاتها در حقوق اسام ايجاد
هراس مي کند .چنانچه قرآن کريم در آيه  69از سوره نمل مي فرمايد:

عاقبة المجرمين»

«قل سيروا في اارض فانظروا کيف کان

يعني اي رسول ما بگو (به مدعيان روي زمين سير کنيد تا بنگريد که عاقبت کار بزهکاران به کجا کشيد.
 -2تأمين امنيت اجتماعي و عدالت
اگرچه هدف سودمندي مبتني بر ارعاب و تخويف مجرمين احتمالي و بازداشتن آنان از بزهکاري مورد توجه شريعت اسام مي
باشد ولي اين امر مانع از اين نيست که مجرم به اقتضاي عدالت مجازات شود .به همين جهت هر قدر جنبه ضد اخاقي مجرم و
مسؤوليت هاي اخاقي و کيفري مجرم بيشتر باشد مجازات وي شديدتر است.
 -3پيشگيري از ارتکاب جرم
شريعت اسام به اهميت پيشگيري از جرائم واقف بوده و براي جلوگيري از وقوع هر دسته از جرائم وسيله خاص پيشگيري ،پيش
بيني نموده است .مثاً :وام از طريق قرض الحسنه ،آسان گيري در امر ازدواج ،انفاق و احسان و امر به معروف و نهي از منکر.

فصل سوم
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منابع حقوق جزا

به طور کلي سيستم هاي حقوقي از جهت منابع حقوق به پنج دسته قابل تقسيم است:
 - 1در سيستم حقوق مدون که شامل بيشتر کشور هاي اروپاي اتين از قبيل فرانسه ،آلمان ،بلژيک و لوکزامبورگ مي گردد ،قوه
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مقننه به وضع و انشاء قانون پرداخته و پس از تصويب و انتشار و ازم ااجرا شدن آن تمام افراد جامعه مکلف به پيروي از آن مي
باشند.
در واقع منبع اصلي و اساسي حقوق تصميمات قوه مقننه مي باشد.
 - 2در سيستم حقوق غير مدون که به سيستم کامن ا و يا انگلوساکسون معروف است منبع اصلي حقوق ،عرف و عادات و رسول
متداول بين مردم است که به وسيله آراء قضائي محاکم حفظ گرديده است .در واقع منبع اصلي و اساسي حقوق کامن ا آراء و
تصميمات قضائي است .زيرا ،سنن و آداب و رسوم و يا عرف ،اساس و مبناي آراء قضائي محاکم را تشکيل مي دهد.
 -3سيستم مبتني بر عرف که در کشور هندوستان از قديم اايام نقش اساسي داشته است.
 سيستم مبتني بر اقتصاد در کشورهاي کمونيستي و سوسياليستي مطرح است و اداره جامعه بر اساس پيروي از اصول و4
عقايد بنيانگزاران مکاتب مزبور است.
 -5سيستم مبتني بر مذهب که تنظيم روابط مردم بر اساس احکام الهي و سنت اولياي دين است.
در سيستم جمهوري اسامي ايران براي حفظ و تضمين آزاديهاي فردي و رسيدگي صحيحي و عادانه و منصفانه به دعاوي
حقوقي و جزائي افراد ،پيش بيني مقرّرات از پيش مدون ضروري تشخيص داده شد و لذا حقوق موضوعه ايران بر اساس و مبناي
احکام الهي و شريعت اسام از طرف مراجع ذيصاح به صورت مدون تنظيم گرديد .اصل
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حاکميت قانون است و حفظ نظم و امنيت در پناه قانون .به عاوه منابع فقهي معتبر ،عرف و عادت و رويه قضائي و عقايد علماي
حقوق داراي نقش سازنده اي در تکامل حقوق موضوعه ايران مي باشد.
منابع حقوق جزا را در سه بخش مورد مطالعه قرار مي دهيم:
در بخش اول منابع حقوق جزاي اسامي؛
در بخش دوم منابع حقوق جزاي موضوعه ايران؛
و در بخش سوم منابع ارشادي حقوق جزاي ايران را بيان مي نمائيم.
مبحث اول :منابع حقوق جزا در شريعت اسام
اصولي که اساس اين رشته حقوقي را تشکيل مي دهد به علت قدرت فوق العاده (فوق بشري) واضع آن از اهميت و ثبات زيادي
برخوردار و همگاني و هميشگي مي باشد .فرد انساني که در ساير سيستم هاي حقوق پيشرو حقوق است ،در حقوق مبتني بر
مذهب ،پيرو تلقي مي گردد .قواعد حقوق مذهبي جنبه الهي و فطري دارد و بدين لحاظ شايسته است مطالعات حقوقي در جهت
شناختن منظور شارع ،تطبيق اصول با موارد و يا در خصوص نحوه اجراي قواعد و احکام آن به عمل آيد .منابع حقوق جزاي اسامي
عبارتند از:
 -1قرآن
مهمترين منبع حقوق جزا در شريعت اسام قرآن است .اين کتاب مقدس امور اخاقي ،اعتقادي ،تاريخي ،وظايف عملي (عبادات) و
احکام حقوق مدني و کيفري را در بر دارد که از طريق وحي بر پيامبر اسام نازل شده و اساس و شالوده تعليمات معارف اسامي
را تشکيل مي دهد(1(.
قرآن مبين داراي يکصد و چهارده سوره است که از اول بعثت تا زمان رحلت نبي اکرم(ص) بر حسب احتياج و نيازمندي افراد بشر
نازل و به مسلمين اباغ شده و خليفه سوم (عثمان) آن را به صورت کنوني تدوين کرده است .احکام و قواعد حقوقي قرآن
 . 1استاد محمود شهابي خراساني ،ادوار فقه ،ج ، 1انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم ،ص  « : 398قرآن مجيد ...به يکبار نزول
نيافته بلکه به تدريج در ظرف  23سال که از آغاز بعثت تا زمان رحلت مي باشد نازل گرديده است .اشخاصي زياد آيات و سوره هاي
نازله را فرا مي گرفتند و حفظ مي کردند چندين کس هم ،كه به عنوان «كاتب وحي» خوانده شده اند به امر پيغمبر(ص) قرآن را بر
پوست درخت و سنگهاي صيقلي و استخوانهاي عريض مي نوشتند و در محلي مخصوص مي نهادند».
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مجيد در يک جا جمع نيست بلکه در خال سوره ها آمده است و حدود يک ششم آيات قرآني راتشکيل مي دهد .برخي نوشته اند:
«آياتي به طور مستقيم ناظر به بيان احکام فقهي است جزو کوچکي از آن تشکيل مي دهد و اين آيات که شايد عده آنها از500
متجاوز نباشد در کتابهاي جداگانه اي به نام «آيات ااحکام» جمع آوري و شرح شده است»(1(.
از مشهورترين آيات ااحکام در مذهب اماميه کتابهاي «کنزالعرفان في فقه القرآن» تأليف فاضل مقداد (با ترجمه فارسي در جلد
دوم کتاب ادوار فقه تأليف استاد محمود شهابي) و آيات ااحکام جزايري را مي توان نام برد.
 -2سنت
دومين منبع حقوق جزا در شريعت اسام سنت مي باشد که در لغت به معني روش و شيوه و آئين به کار رفته است .در مذهب
) معصوم (پيامبر و دوازده امام) را در امور شرعي سنت مي دانند ولي در مذاهب چهارگانه عامه
شيعه گفتار و کردار و تقرير(2
(حنفي  ،حنبلي ،مالکي و شافعي) روش پيامبر اسام که از اقوال حنبلي ،افعال و تقريرات ايشان به دست آمده و در مقام تشريع
حکمي مي باشد سنت ناميده مي شود .بدين معني که آنچه را که هر يک از مقامات شرعي مزبور بگويد يا به هر روشي که رفتار
کند يا هر کاري را که ديگران در حضور ايشان انجام دهند و منع و انکار نکند مانند قران از احکام دين است .حکايت سنت را در
حقوق اسام «خبر» يا «حديث» گويند .نکته قابل ذکر اين است که در فقه اماميه هر خبري که سلسله راويانش به يکي از
معصومين نرسد معتبر نيست ولي در مذاهب چهارگانه عامه به همين اندازه که خبر به يکي از صحابه يا تابعين منتهي شود اکتفا
مي کنند(3(.
در مورد حجيت سنت نبوي ،قرآن کريم در آيه هفتم از سوره حشر مي فرمايد:

ما اتيکم الرسول فخذوه و ما نهيکم عنه فانتهوا و التقو ه ان ه شديد العقاب)(4
يعني آنچه را که پيغمبر خدا به شما مي دهد (و به آن امر مي کند) بگيريد و به آن عمل کنيد و از آنچه شما را منع مي کند
خودداري کنيد و از خدا بترسيد ،همانا خداوند در کيفر دادن بسيار سخت است.
.1دکتر ناصر کاتوزيان ،کليات حقوق خصوصي ،ص .78
 . 2استاد محمود شهابي ،تقريرات اصول ،ص  19ع تقرير يعني انکار نداشتن و جلوگيري نکردنش از کاري که ديگري آن را در حضور
وي بجا بياورد.
 .3محقق قمي ،قوانين ااصول ،ج  ،1ص 409
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 .4برخي از آيات ديگر مربوط به حجيت سنت نبوي عبارتند از آيه  21و  33از سوره احزاب ،آيه  199از سوره اعراف.
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 -3اجماع
اتفاق نظر صاحبنظران مسائل حقوق اسامي در يک مسأله در عصري پس از وفات پيغمبر اسام (ص) اجماع ناميده مي شود(1(.
اجماع به معناي عزم و اتفاق و در واقع وسيله اي است براي تنظيم روابط افراد و دولتها و به طور کلي رفع احتياجات مردم و جوامع
مختلف در همه زمانها و مکان ها.
بنابراين اجماع از منابع مهم حقوقي اسامي اعم از کيفري و مدني است و هر حکمي را که علماي دين در آن متفق القول باشند
کاشف و حاکي از رضايت شارع مقدس اسام به احکام صادره بوده حکم شرع تلقي و ازم الرعايه مي باشد(2(.
در مورد مبناي حقوق اجماع آمده است که محققان اسامي «تحقق اجماع و عالم شدن به آن را ممکن دانسته و حجت بودنش را
اثبات کرده اند»(3(.
علماي مذاهب عامه به دليل آيات و احاديث اعتقاد دارند بر اينک اجتماع مسلمين هيچ گاه به خطا نمي رود و چنانچه تمام
مجتهدين در زمان معين بر امري اتفاق نمايند نظر آنان از احکام دين تلقي مي گردد.
ليکن در مذهب اماميه اجماع را به لحاظ کاشف بودن از رأي معصوم معتبر دانسته و چنين تعريف مي شود که اجماع اتفاق
جماعتي است که کاشف از رأي معصوم معتبر دانسته و چنين تعريف مي شود که اجماع اتفاق جماعتي است که کاشف از رأي
معصوم باشد (به حکم اينکه هيچ عصري از وجود معصوم خالي نيست لذا به طور قطع و يقين يکي از اتفاق کنندگان شخص
معصوم است).
به عقيده متأخران ،هر گاه همه دانشمندان نسبت به موردي يک فتوي و يک رأي داشته باشند چون شيوه آنان چنين است که هيچ
گاه در مقام رأي و فتوي از خود چيزي نمي گويند و همواره کوشش دارند که به گفته ائمه دين و طريقه و آئين ايشان استناد کنند،
پس هر کس به اين اتفاق و اجماع آنان برخورد کند ،به حکم عادت يا به حسب اتفاق اين حدس براي وي پديد مي آيد که اين حکم و
فتوي با قول معصوم موافق مي باشد پس از
 .دکتر ابوالقاسم گرجي ،کنفرانس اجراي حقوق کيفر اسامي و اثر آن در مبارزه با جرائم .نشريه حقوق تطبيقي ،ش  ،2سال
1
 ،1355ص .127
2

 .از جمله آيات و احاديث مستند علماي مذهب عامه آيه  143از سوره بقره:

و کذالک جعلنا کم امة وسطا لتکونوا

شهداء علي الناس
و آيه  59سوره نساء فان تناز عتم في شيء فردوه الي ه و الرسول و همچنين دو حديث ¦ا تجتمع امتي علي
الخطا¦ و ¦کونو مع الجماعه و يده مع الجماعه¦ مي باشد.
 .3استاد محمود شهابي ،تقريرات اصول ،ص  114به بعد.
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راه حدس به حكم و رأي معصوم يقين حاصل مي گردد(1(.
 -4عقل
در مذهب اماميه «عقل» يا « ادله عقليه» منبع چهارم حقوق اسام را تشكيل داده وارزش قانون را دارد وآن عبارت است از حكم
عقل كه به وسيله آن احكام شرع استخراج و استنباط مي گردد زيرا « :كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»
دليل عقلي ممكن است مستقل باشد و آن وقتي است كه عقل به طور مستقيم و بدون دخالت شرع احكامي را استنباط نمايد كه
مستقات عقلي ناميده مي شود مانند حكم به وجوب نجات غريق ( )2ويا حكم به حرمت ضرب يتيم .
دليل عقلي گاهي غيرمستقل است و آن عبارت است از احكامي كه عقل با توجه به خطاب شرع اعم از اوامر و نواهي شرعي
استنباط مي كند به طور مثال در مورد نيكي به پدر ومادر از نحوه خطاب آيه  23از سوره اسراء مبني بر«فا تقل لهما افظ محكم بر
حرمت انواع اذيت استنباط مي گردد(3(.
 -5قياس
فقهاي عامه قياس را از منابع حقوق اسام مي دانند و آن عبارت است از الحاق موضوعي كه بر حكم آن نص قانوني وارد نشده به
موضوع منصوص الحكم ،در حكم به جهت اشتراك در علت.
بنابراين هرگاه حكم موضوعي در قانون معلوم باشد و علت آن حكم نيز مشخص باشد مي توان همان حكم را نسبت به موضوعات
ديگر ي كه قانون حكمش رابيان نكرده در صورت وجود اشتراك در علت سرايت داد.
به بعد  .محمد بروجردي عبده  ،مباني حقوق اسامي.مختلف ااصول ،
 .استاد محمود شهابي  ،تقريرات اصول  ،ص 114
1
انتشارات دانشگاه تهران  ، 804سال  ،1341ص 127به بعد.
.و ماده واحده قانون مجازات خودداري ازكمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوّب خرداد  1354را مي توان از مستقات
2
عقلي دانست .آئين نامه اجرائي قانون مزبور در روزنامه رسمي شماره 29101364-11913درج گرديد

« .3وقضي ربك اا اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كاهما فا تقل لهما
اف وا تنهر هما وقل لهما قوا كريما»

وخداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد و دربارة پدر ومادر نيكوئي كنيد و چنانكه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده
شود زنهار ،كلمه اي كه رنجيده خاطر شوند مگوئيد و كمترين آزار به آنها نرسانيد وبا ايشان با احترام و اكرام سخن گوئيد.

41
براي تحقيق قياس عوامل زير ازم است:
 -1دو موضوع متفاوت
 -2وجود حكم قانوني دريك موضوع و فقدان آن در موضوع ديگر.
 -3وجود همان علتي كه موجب صدور حكم قانوني شده در موضوع ديگر.
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با جمع شرايط بااحكم قانوني موضوع منصوص الحكم را در مورد موضوع دوم اجرا مي كنند .در اصطاح علم اصول موضوع اول را
كه حكم آن از طرف شرع معين شده است«اصل» و موضوع دوم را «فرع» و علت مشترك در آن دو موضوع را «جامع» مي گويند.
اگرچه قياس به طور كلي در فقه شيعه پذيرفته نشده است ولي قسمتي ا آن كه قياس «منصوص العله» ناميده مي شود به
عنوان وسيله استنباط احكام به كار مي رود و حجت بودن آن وقتي است كه شارع علت حكم را صراحتاَ بيان كرده باشد .به طور
مثال حرمت شرب خمر در شرع معلوم است (اصل يا مقيس عنه ) موضوع حرمت مشروب الكلي ديگر ي (فرع يا مقيس) مطرح مي
شود .هر دو موضوع اصل و فرع در سكرآور بودن (جامع يا قدر يا جامع بين آنها) كه علت صدور حكم اول است وجه اشتراك دارند.
ازاينجا حكم حرمت مشروب الكلي ديگر با هرنوع مسكري استنباط مي گردد  .اگر چه توسل به قياس مغاير با اصل قانوني بودن
جرائم و مجازاتها است و حقوق وآزاديهاي فردي رابه مخاطره مي اندازد ولي به كار گرفتن آن در موارد محدودي از جمله وقتي
ستناد به قياس «منصوص العله» مطرح باشد از نظر سياست كيفري هشداري است به بزهكار كه در مقرّرات جزائي اسام هيچ
گناهي بدون كيفر نمانده و به او مجال فرار از كيفر را نمي دهد .در نتيجه هدفهاي مورد انتظار از كيفر مانند برقراري نظم ،امنيت
عمومي ،رعايت مصالح فردي و اجتماعي نيز تا حدودي تأمين مي گردد.
بنابراين راه حل مناسب در حقوق موضوعه اين است كه با استنباط و استخراج اراده واقعي شارع توسط واجدين صاحيت علمي و
ديني و اعمال آن در مورد رفتارهاي ضد اجتماعي و مغاير با شئون انساني شريعت جزائي اسام از طريق تدوين قانون و حاكميت
آن هماهنگ با امور اجتماعي به جلو رفته و از تحرك و كارائي ازم در قبال بزهكاران برخوردار شود.
-6استحسان
عاوه بر منابع مذكور  ،مالكيه و حنقيه از مذاهب عامه قائل به منابع حقوقي ديگر ي به نام «استحسان» مي باشند.
استحسان عبارت است از استنباط و استخراج حكم مسأله اي در صورت فقدان ،اجمال يا ابهام متون قانوني از طريق توسل به فكر
وتعقل قاضي ويا فقيه.
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در گزارش مربوط به كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسامي و اثر آن درمبارزه با جرائم در مورد استحسان با ذكر مثال چنين آمده
است كه «عدول از مقتضاي قياس جلي كه برخي آن راقياس اولويت و مفهموم موافق ناميده اند و فقهاي شيعه اين نوع قياس را
حجت مي دانند )1( ».و ((2
يا از حكمي كلي به حكمي استثنائي به جهت شم حقوقي كه حقوقدانان در اثر كثرت مماست مسائل حقوقي به دست آورده اند
استحسان ناميده مي شود.
مثا َ در مورد جرح عمدي با اينكه اطاقات قصاص  ،اقتضاء قصاص را دارد از اين لحاظ كه در قصاص به جهت اينكه برحصب عادت،
مماثلت كامل قابل تحقق نيست و امكان ندارد حقوقدانان به موجب استحسان به ثبوت ديه حكم كرده اند مع ذلك گروهي
ازصاحبنظران استحسان را استنباط به هوي دانسته اند ) 3( .درنظر مالك استحسان آن است كه از قياس كلي به واسطه مصلحت
يا عرف يا اجماع يا رفع عسر به حكم ديگر ي منتقل شويم(4(.
بنابراين تعريف استناد به مصالح مرسله نيز ترك قياس كلي براي مصلحت جزئي است.
درحالي كه استحسان در مواردي به كار مي رود كه استثناء از قاعده كلي باشد و مصالح مرسله ناظر برمواردي است كه قاعده
اي كلي بر آن جاري نباشد.
 -7مصلحت مرسله
اوامر و نواهي و به طور كلي اساس شريعت اسام در رعايت مصالح و مفاسد است .بنابر اين در مواردي كه نص قانوني تصريح
به رعايت مصلحت و دفع مقسدتي نكرده باشد تقوق بر حل مشكات قضائي و ضرورتهاي اجتماعي مستلزم آن است كه مقاصد
عمومي شارع استنباط و از آنها در موارد سكوت استفاده گردد.
در گزارش مربوط به كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسامي و اثر آن در مبارزه با جرائم در مورد مصلحت مرسله با ذكر مثال و تعيين
شروط آن آمده است كه «مصلحت مرسله يعني چيزي كه به مصلحت عموم است ليكن شارع مقدس نسبت به آن سكوت كرده و
رعايت آن را اثباتا ّ مورد توجه قرار نداده است مانند :سكه زدن ،ساختن و نظير اينها .درمصالح مرسله شرط است:
 .دكتر ابوالقاسم گرجي ،كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسامي و اثر آن در مبارزه با حرائم ،نشريه حقوق تطبيقي ،ش ،2سال
1
 ،1355ص .127
 .2محمد جعفر جعفري لنگرودي ،مقدمه علم حقوق ،ص .111
.3دكتر ابوالقاسم گرجي ،نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي ،ش  ،2سال  ،1355ص.127
 .4دكتر محمد خزائلي ،احكام قرآن ،ص.743
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 -1با اهداف شارع سازگار باشد.
 -2معقول باشد.
 -3حرج ومشقتي را كه از لحاظ ديني از بين بردن آن ازم است برطرف سازد(1(».
حقوقدانان اسام مصالح را به  3گروه تقسيم كرده اند.
اول – ضرورتها مانند قوانين راجع به جرم شمردن قتل ومجازات قاتل و جرم شمردن راهزني و مجازات آن و مانند اينها.
دوم – حاجت ها مانند ايجاب نفقه زوجه بر زوج.
سوم -متمم و مكمل مانند قانون راجع به نفقه اقارب ديگر»(2( .
از نظر فقه اماميه با نبودن حكم كتاب و سنت و اجماع بعضي از مصالح مرسله به عنوان عمل به تنقيح مناط و وحدت ماك مي
توان اصل استنباط تلقي و مورد استناد قرار گيرد( )3و ((4
مبحث دوم :منابع الزامي حقوق جزاي موضوعه ايران
 -1قانون اساسي جمهوري اسامي ايران
يكي از مهمترين منابع حقوق جزاي كشور ما ق .1 .است زيرا:
اوا َ – اصول كلي حقوق جزا و خط مشي سياست كيفري در ق .1 .مقرّرشده است.
ثانياَ -شوراي نگهبان در اعام عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسامي با
 .دكتر ابوالقاسم گرجي ،گزارش كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسامي و اثر آن در مبارزه با جرائم  ،نشريه مؤسسه حقوق
1
تطبيقي ،س  ،2سال  ،1355ص.127
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. 2دكتر جعفر جعفري لنگرودي ،مكتب هاي حقوقي اسام ،ص  ، 160به نقل از غزالي ،المستصفي  ،ج ، 2ص  ،286-287قرآني،
الفروق ،ج ،3ص.291
 .3دكتر محمد خزائلي ،احكام قرآن ،ص.744
 . 4دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،تومينولوژي حقوق ،ش،1432ص«. 180تنقيح مناط به معني استخراج مأخذ وسبب وضع يك
قانون معين است .در اصطاح نوعي از قياس قطعي است كه علت و سبب وضع يك قانون را استخراج نموده و آن قانون را در هر
موردي از موارد سكوت قانون كه عل ّت مزبوردر آنجا وجود داشته باشد مورد اسناد قرار مي دهند  .مثا َ به موجب ماده 10قانون
مدني قرارداده هاي خصوصي كه مخالفت صريح قانون نباشد نافذ است .مناط و مأخذ و سبب وضع اين ماده آزادي اراده افرا ،در
روابط خودشان مي باشد اين مناط د ايفاعات هم وجود دارد  .روي ماك و مناط ماده  10ق .م  .مي توان گفت :هر ايفاعي كه
مخالفت صريح قانون نباشد نافذ است .فقها به جاي قياس قطعي اصطاح تنقيح مناط .به كار مي برند .وحدت ماك در اصطاحات
جديدي به جاي قياس به كار رفته است».
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احكام اسام و .ق . 1 .نقش عمده اي دارد به طوري كه اصوا َ مصوبات مجلس مزبور بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد
(اصول91،93و96ق.(.1.
بنابراين هيچ قانوني نمي تواند حقوق وامتيازات و تكاليفي را كه ق .1.براي اشخاص به رسميت شناخته است نقص نمايد.
 -2قوانين جزائي
بعد از ق . 1.قوانين عدي با داشتن ضمانت اجراهاي مختلف ازمهمترين منابع الزامي حقوق جزا مي باشند .در واقع قوانين مزبور
است كه توسط مقامات و مراجع قضاي وكا و اشخاص ذينفع به صور مختلف مستمراَ مورد استناد و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند.
مجلس شوراي اسامي كه تنها مرجع تصويب كننده قوانين جاري است نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب
رسمي كشوريا ق .1.مغايرت داشته باشد .تشخيص اين امر به عهده شوراي نگهبان است (اصل 71ق.(.1.
مهمترين قوانين جزائي حقوق موضوعه ،عبارتند از:
الف – قانون حدود وقصاص و مقرّرات آن :اين قانون شامل  218ماده مصوّب 361361و 2071361است.
ب -قانون راجع به مجازات اسامي  :شامل  41ماده كه در واقع مقرّرات حقوق جزاي عمومي را تشكيل مي دهد مصوّب 2171361
مي باشد.
ج -قانون مجازات سامي (ديات) :شامل  211ماده مصوّب  2491361است.
اين قوانين به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به مرحله اجرا گزارده شد.
د -قانون مجازات اسامي با اصاحات بعدي
ق .م .1 .مصوّب 1370با اصاحاتي از ماده 1تا ماده 483دريك قانون جمع و جايگزين قوانين قبلي گرديد .درعين حال قانون مزبور نيز
كه شامل چهار كتاب مي باشد قانوني است آزمايشي كه ابتداَ براي پنج سال و سپس ازسال  1377براي مدت 10سال تمديد
گرديد.
ه -قانون مجازات اسامي (تعزيرات ):
كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسامي است كه به علت عدم اعام
شامل  159ماده مصوّب هيجدهم مرداد ماه 1362
مغايرت با موازين شرعي و اصول ق . 1.از طرف شوراي نگهبان ،براي مدت پنج سال از زمان تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا
شده است .درسال  1375قسمت دوم قانون مجازات اسامي تحت عنوان «كتاب پنجم تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده» به تصويب
رسيد .شماره مواد قانون مزبور از 489
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(ادامه قانون مجازات اسامي مصوّب  ) 1370شروع گرديد وتا ماده  729ادامه دارد و بدين ترتيب بركل مواد قانون مجازات اسامي
از 1تا  729صحه گذاشته شده است.
و – قانون آئين دادرسي كيفري:
درمقابل حقوق جزاي ماهوي ،شامل مسائل مربوط به ماهيت عمل مجرمانه و تعيين مسؤوليت مجرم و ميزان مجازات وي و اموري
از اين قبيل ،حقوق جزاي شكلي قرار دارد .مسائلي از قبيل صاحيت دادگاهها و مراجع قضائي  ،نحوه تعقيب متهمين ،تشكيل
دادگاهها ومقرّرات مربوط به اجراي احكام دادگاهها جزإ آئين دادرسي كيفري با حقوق جزاي شكلي مي باشند .بدين ترتيب يكي
از منابع مهم حقوق جزا قانون آئين دادرسي كيفري است .به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به
قاضي و ايجاد مراجع قضائي واحد ،دادگاههائي با صاحيت عام با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقاب مصوّب 1373
ايجاد گرديد .با تأسيس دادگاههاي عمومي ،رسيدگي به كليه امورمدني و جزائي و امور حسبيه ،در هر حوزه قضائي با
دادگاههاي مزبور است .قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور كيفري مصوّب 2861378تصويب گرديد .به موجب
مادة  308اين قانون ،قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب  1290و اصاحات بعدي آن لغو گرديد.
ز -قوانين متفرقه
برحسب نياز جامعه ،هرسال تعداد زيادي قانون به تصويب مي رسد .درهرمورد كه ضمانت اجراي كيفري براي تخلف ونقض قانون
مصوبه مطرح مي گردد ،آن قانون جزو قوانين كيفري به حساب مي آيد .قوانين مزبور پس از انتشار در مجموعه ساليانه روزنامه
رسمي منتشر مي گردد .ضمناَ بعضي از مؤلفين مجموعه قوانين كيفري را جمع آوري وهر سال با توجه به قوانين جديد در آن
تجديد نظر مي نمايند.
ك -مصوبات شوراي انقاب جمهوري اسامي ايران
مصوبات شوراي انقاب اسامي كه اغلب به صورت ايحه قانوني بوده وبا آئين دادرسي وضمانت اجراهاي جزائي مربوط مي شود
از منابع حقوق جزا به شمار مي رود .آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقاب شامل 34ماده و 22تبصره از جمله مصوبات جلسه
مورخ 2731358شوراي انقاب اسامي است ( روزنامه رسمي شماره .(2051358 -10039
 -3مصوبات قوه مجريه
گاهي قانونگذار اختيار تعيين مجازاتهاي خافي را كه اغلب به صورت جزاي نقدي
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بوده به عهده دولت يا وزارتخانه ها از طريق تنظيم تصويب نامه و يا آئين نامه ،مي گذاشته است .از قبيل موارد آئين نامه هائي
است كه در جرائم خافي با استناد ماده  276ق .م .ع سابق توسط وزارتين دادگستري و كشور به تصويب رسيده است.
 -4آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور
خاص شامل آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور است كه براي كليه محاكم به عنوان آراء وحدت رويه ازم
رويه قضائي به معني
ّ
ااتباع است .1.درسال  328براي جلوگيري از آراء متشتت و رويه هاي قضائي متفاوتي قانوني تحت عنوان «ماده داحده مربوط به
وحدت رويه قضائي» به تصويب رسيد .طبق قانون مزبور « :هرگاه درشعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي
مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل هيئت عمومي ديوان عالي كشور
كه دراين موارد ااقل با حضور سه چهارم از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده
نسبت به آن اتخاذ تصميم مي نمايد .در اين صورت نظر اكثريت هيئت مزبور براي شعب ديوان عالي كشور وبراي دادگاهها در موارد
مشابه ازم ااتباع بوده و جز به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون قابل تغييرنيست».
آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه در اين موارد «آراء وحدت رويه » ناميده مي شود ،براي دادگاهها و حتي خودشعب ديوان
عالي كشور ازم ااتباع بوده و دادگاهها مكلف به تبعيت از آن مي باشند.
«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائي و
از مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوّب 13377
 . 2به موجب ماده 3
حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد ،دادستان كل پس از اطاع مكلف است موضوع را در هيئت
عمومي ديوان كشور مطرح نموده رأي هيئت عمومي را در آن باب بخواهد رآي هيئت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي
اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود».
در اين قبيل موارد نيز دادگاهها مكلف به تبعيت از آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي باشند.
به طور مثال از آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( رديف  6215رأي شماره  )13در مورد قتل ناشي از رانندگي مي
توان نام برد كه به علت اهميت موضوع در ايجاد يا دآوري مي شود « :باسمه تعالي  -چنانچه قتل خطئي باشد و كسي كه ارتكاب
آن به او نسبت داده شده هيچ گونه خافي مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاَ به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسؤول
نبوده و بالنتيجه رأي شعبه  21دادگاه كيفري  2مشهد به اتفاق آراء تأييد مي شود .اين رأي برطبق ماده  3اضافه شده به قانون
آئين دادرسي كيفري مصوّب سال
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براي كليه دادگاههاي جزائي و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه ازم ااتباع است» ( روزنامه رسمي شماره
1377
 1481362 -11270ضميمه شماره 485صفحه (1) .(389
نظر به اينكه آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور از منابع قانوني و رسمي و الزام آور حقوق است لذا آراء مزبور براي
اطاع عامه و مراجع قضائي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسامي ايران چاپ و منتشر مي گردند.
مبحث سوم :منابع ارشادي حقوق جزا
عاوه برمنابع قانوني الزام آور ،منابع ديگر ي هم وجود دارد كه براي دادگاهها جنبه ارشادي دارد .يعني در عمل ممكن است
راهگشاي دادگاهها در اتخاذ تصميمات قضائي باشد .مهمترين منابع ارشادي حقوق جزا عبارتند از:
 -1رويه قضائي
در حقوق جزا ،با وجود اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،رويه قضائي فاقد نقش آفريننده اي است كه در ساير رشته هاي حقوقي
دارد .در امور جزائي فقط نص صريح قانون كه قبل از ارتكاب عمل وجود داشته مي تواند مبناي عمل قضائي قرار گيرد ونه روايي
قضايي .مع هذا ،به علت تنوع و تفاوت و قايع حقوقي و موارد قانوني ،رويه قضائي داراي نقش ارشادي بوده و در مجموعه هاي
حقوق جزاي بسياري ازكشورها در ذيل هر ماده قانوني ،رويه قضائي مربوط به تفصيل ذكر مي شود تا راهنمائي براي شناختن
مصاديق هر ماده باشد .به هر حال رويه قضائي در معني عام شامل مجموع آراء و احكامي است كه در موضوع خاصي ،از طرف
دادگاهها صادر گرديده است .اعتبار حكم ورأي هر دعوي مربوط به اصحاب همان دعوي است و قانوناَ هيچ دادگاهي نمي تواند
براي دادگاهي ديگر قاعده حقوقي به وجود آورد .مع هذا در عمل دادگاهها براي آراء مراجع ديگر وبه خصوص ديوان عالي كشور
اهميت زيادي قائل بوده و تحت تأثير قرار گيرند .آنچه از نظر رويه قضائي داراي نهايت اهميت است بيان اسباب و جهات رأي و حكم
است .در اين قسمت دادگاه دايل ارائه شده را بررسي و ارزشيابي نموده وضمن مواد قانوني و آنچه را كه براي نتيجه گيري
ضروري است قيد مي نمايد( زيرا طبق اصل 166
 . 1در پيرو همين رأي ،در مورد عدم مسؤوليت راننده بي تقصير؛ در ارتباط با قتل عابرمقصر؛ ماده  333ق.م . 1.مقرّرمي دارد« :در
مورادي كه عبور عابر پياده ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز
نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده
ضامن ديه وخسارت وارده نيست».
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ق .ا .احكام دادگاهها بايد مستدل ومستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادرشده است).
دكتر مرتضي محسني در اين موارد مي نويسد« :در اين قسمت از حكم است كه دادگاهها نظريات خود را در مورد استنباط از
قوانين اعام داشته و ديوان عالي كشور نيز در صورت صحت آن را تأييد مي نمايد»(1(.
قسمت ديگر حكم و رأي مربوط است به منطوق رأي كه دادگاه با نتيجه گيري از مستندات خود به صدور حكم درباره متهم مبادرت
مي نمايد.
آراي صادر شده از سوي هيئت عمومي اصراري حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور كه برحسب مورد متشكل از قضات حقوقي يا
كيفري است نيز به عنوان يك نظر مشورتي براي كليه محاكم دادگستري قابل استفاده است و در حل مشكات قضايي غالباَ
راهگشا مي باشد .درصورتي كه آراء واحكام قضائي منتشرمي گرديد و قضات ،حقوقدانان ،وكا و دانشجويان حقوق به تفسير و
تجزيه و تحليل آراء و احكام صادره مي پرداختند رويه قضائي از اعتبار بيشتري برخوردار مي شد و مي توانست به نحو مؤثرتري به
عنوان منبع مهم ارشادي حقوق جزا به حساب آيد .
از انتشارات اداره كل آموزش دادگستري جمهوري اسامي ايران كه در پيشبرد نظريات حقوقي مؤثر است ،نشريه پاسخ و سؤاات
از كمسيون استفتائات ومشاورين حقوق شوراي عالي قضائي است كه تنها  3جلد آن در دسترس عموم قرار گرفته است.
 -2دكترين يا عقيدة علماي حقوق
يكي از منابع ارشادي حقوق جزا كه در تحول و تكامل نظام حقوقي جامعه نقش عمده اي دارد دكترين يا عقيده علماي حقوق
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است .مقصود از دكترين  ،تفسيرمواد قانوني و تجزيه و تحليل آراء محاكم و رويه قضائي و ارائه طريق براي آينده مي باشد.
حيات آثار و تأليفات حقوقي دكترين است .مفسرين حقوقي اعم از قضات  ،استادان و علماي حقوق از ميان آراء حقوق اصولي را
كه حاكم بر تصميمات حقوقي است مورد انتقاد علمي قرار داده و با تشريح و تفسير آنها راههاي كوتاهتر و بهتري را براي ايجاد يك
رويه قضائي ثابت كه متكي براصول منطقي و مسلم باشد عرضه مي نمايند .بدين ترتيب مقسرين علم حقوق با تفسير هدف
واقعي مقنن و آراء صادره در طرز فكر و نحوه استنباط قضات و مجريان قانون نقش مؤثري دارند .نظريات دانشمنداني چون
منتسكيو،
 . 1دكتر مرتضي محسني ،دوره حقوق جزاي عمومي ،ج  ، 1كليات حقوق جزاء انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي (دانشگاه ملي
سابق) ،ص .53
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ژان ژاك روسو و به كاريا موجب شد تا پس از انقالب كبير فرانسه مجازاتهاي متداول فعلي جايگزين كيفرهاي وحشتناكي از قبيل
داغ كردن ،مثله كردن ،به غل و زنجير كشيدن و زنده در آتش سوزاندن گردد  .نظريات سزار لومبروزو  ،آنريكوفري و رافائل گاروفالو،
دانشمندان مكتب تحققي (اثباتي) موجب شد تا به عوامل واقعي و علل علمي جرائم توجه شود و علومي چون زيست شناسي،
روانشناسي و جامعه شناسي در حقوق جزا مطرح گردد .به عاوه مسائل اقدامات تأميني جاي مهمي را درقوانين جزائي پيدا
نمود .در قرن بيستم مكتب دفاع اجتماعي مطرح شد .نظريات مكتب مزبور بخصوص مكتب دفاع اجتماعي جديد در مورد اطفال
بزهكار ،تعليق مجازات و تعليق مراقبتي مجازات ،آزدي مشروط زندانيان ،اصاح و تربيت مجرمين به ويژه بزهكاران حرفه اي و
قيمومت جزائي تأثير عمده اي در ساخت نظام حقوقي كشورها بجاي گذاشت .دكترين يا عقايد علماي حقوق ،هم در تنظيم
مقرّرات و قوانين جديد و هم در تحول رويه قضائي مؤثر است و لذا مي توان آنرا يكي از منابع ارشادي مهم حقوق جزا دانست.
 -3عرف و عادت
عرف و عادت ,مجموعه عادات و رسوم رايج بين مردم است.
عرف و عادت مسلم ممكن است در حقوق خصوصي براي تكميل و رفع نقص قانون به عنوان يك قاعده حقوقي مورد استفاده قرار
قانون آئين دادرسي مدني) .ولي در حقوق جزاء اصل قانوني بودن جزائم و مجازاتها به طور كلي اصول ،166 ، 36
گيرد (ماده3
167و 169ق .م . 1 .دادگاهها را مكلف مي نمايد كه قانون را اساس رسيدگي و صدور حكم قرار دهند .بنابراين مراجع انتظامي و
قضائي نمي توانند به استناد عرف ،فعل يا ترك فعلي را جرم دانسته و يا كيفري را برطبق عرف مورد حكم قرار دهند.
باسكوت قانون ،متهم از اصل برائت برخوردار شود .اصل 37ق .1.در اين مورد مي گويد« :اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون
مجرم شناخته نمي شود ،مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
به عاوه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ( اصل 36ق . ) . 1.به هرحال اگر چه در
امور جزائي با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات عرف و عادت نمي تواند موجد جرم و مجازات باشد و هيچ دادگاهي نمي
تواند بدون نص صريح قانون شخصي را تنها به موجب عرف و عادت مسلم محكوم به مجازات نمايد  ،با وجود اين در مقام تطبيق
قانون موجود با موارد خاصه از عرف و عادت الهام گرفته مي شود .طبق ماده  637ق .م( . 1 .تعزيرات)« :هرگاه زن و مردي كه بين
آنها عقله زوجيت نباشد ،مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ،به شاق تا 99
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ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود ».تشخيص «عمل منافي عفت غير از
زنا» و«روابط نامشروع» مذكور در قانون اخيرالذكر با توجه به مثالهاي قانوني مذكور در مواد قانوني مورد بحث در خارج از موارد
شرعي با عرف و عادت مردم محل است .و طبق ماده  638ق .م( . 1.تعزيرات) مصوّب  ) 1)1375براي تشخيص رفتاري كه عفت
عمومي را جريحه دار مي سازد ناگزير باد به عرف و عادت مردم مراجعه نمود ،در مورد شمول سرقت به استفاده غيرمجاز از نيروي
برق شعبه پنجم ديوان عالي كشور در آراء شماره  1319 9 20– 3008و  1391 10 30 – 3509در مورد تعريف سرقت اعام داشته
است« :شمول سرقت باعمل مرتكبين مادام كه تعريفي درقانون ازآن نشده است ،مرجع تشخيص آن عرف و عادت مي باشد».
بنابر اين اگر كسي بيش از مقدار نيروئي كه در مقابل تأديه وجه به او اجازه داده شده است از برق استفاده كند ،اين عمل در عرف
و عادات مملكتي سرقت محسوب است.
به عاوه تعريفي كه در لغت از سرقت شده عبارت از ربودن مال ديگر ي بدون حق و به طور خفاست و برق در عرف و عادت مال
بوده و خريد و فروش نيز مي شود و ربودن آن بدون حق و اجازه به طور خفا سرقت است »...
نيز در همين جهت مقرّر مي دارد« :سرقت عبارت است از ربودن مال ديگر ي به طور پنهاني» .بدين ترتيب در
ماده  197ق .م1 .
مورد نيروي برق اگرچه قابل لمس كردن نيست ،عرف و عادت نقش مؤثري در تشخيص سرقت تلقي شدن استفاده غيرمجاز از
نيروي برق داشته است .و از اين جهت عرف و عادت يكي از منابع ارشادي حقوق جزا به حساب مي آيد .نهايتاَ ،ماده 197ق .م1 .
نيز در همين جهت مقرّر مي دارد« :سرقت عبارت است از ربودن مال ديگر ي به طور پنهاني» .بدين ترتيب در مورد نيروي برق اگر
چه قابل لمس كردن نيست ،عرف وعادت نقش مؤثري در تشخيص سرقت تلقي شدن استفاده غيرمجاز از نيروي برق داشته
است .و از اين جهت عرف و عادت يكي از منابع ارشادي حقوق جزا به حساب مي آيد نهايتاَ ،ماده  660ق .م  .ا مقرّر مي دارد:
«هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز ازآب و برق و تلفن و گاز
نمايد عاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهدشد».
ماحظه مي شود كه عرفاَ قبح عمل استفاده غيرمجاز از نيروي برق (و در واقع سرقت برق) به استفاده غير مجاز از آب وبرق و گاز
وتلفن نيز تعميم يافته است.
 .1ماده  638قانون مجازات اسامي تعزيرات« :هركس علناَ در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد عاوه بر
كيفر به حبيس از ده روز تا دو ماه يا تا ( ) 74ضربه شاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس ان عمل
داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دوماه يا تا  74ضربه شاق محكوم خواهد
شد.
تبصره – زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد
هزار ل جزاي نقدي محكوم خواهند شد».
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فصل چهارم

انواع مكاتب كيفري
روحانيون مسيحي اولين كساني بودند كه براي بهبود وضع زندانها تربيت زنداينان اقدام كردند .به طوري كه درسال  1813از طرف
مجمع روحانيون  ،طرز اداره زندانها تعيين واجراي حبس به سيستم انفرادي پيشنهاد و تأكيد شد كه به زندانيان كاردستي آموخته
شود و اجازه خواندن كتب مذهبي را نيز داشته باشند .به عاوه كشيشان در زندان ،زندانيان را ماقات و با نصايح سودمند ،آنان را
به راه راست هدايت نمايند .اما اين تأكيدات دوام بقائي نداشت .به تدريج روحانيت مسيحي خود جزو مالكين عمده در آمدند و براي
حفظ قدرت خويش از اجراي مجازاتهاي شديد به فجيع ترين وضع باكي نداشتند .در مقابل ساطين و حكمرانان نيز براي تضعيف
قدرت روحانيون مسيحي رسماَ مبادرت به ايجاد تشكياتي براي تعقيب و مجازات بزهكاران نمودند .اين وضعيت و خودسري قضات
در اعمال مجازاتهاي شديد و خشن مورد انتقاد فاسفه و نويسندگان معروفي كه در مبارزه با وضع موجود زمان خود و روشن كردن
افكار عمومي و آماده ساختن محيط براي قبول تحول عميق در كليه شئون اجتماعي به ويژه در كيفيت اعمال مجازاتها سهم
بسزائي داشته اند منتسكيو ،ژان ژاك روسو و سزار بكاريا بوده اند ،منتسكيو در كتاب روح القوانين ،عقايد استبدادي انتقام
اجتماعي و مجازاتهاي غير انساني را بشدت مورد انتقاد قرار داد و مخالفت خودرا با اجراي مجازات علني بزهكاران اعام نمود .ژان
ژاك روسو معتقد بود كه آدمي پاك و منزه است .فساد از اجتماع ناشي مي شود و جامعه انسان را آلوده ساخته ،او را به سوي
ارتكاب جرم سوق مي دهد .سزاربكار يا عقيده داشت كه شدت كيفر در مبارزه با جرم مؤثر نيست .اصل در حتميت و قاطعيت در
مجازات بزهكار است و اگر مردم بدانند كه در صورت ارتكاب جرم حتماَ مجازات خواهند شد ،از ارتكاب بزه خودداري خواهند كرد .او
بيش از هر چيز به دستگاه انتظامي (از نظر كشف جرم) اهميت مي داده تا در
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موقع اغتشاش شدت عمل ازم را در جهت دفاع اجتماعي به كار برد .بكاريا معتقد بود كه مجازات بايد متناسب با خطري باشد كه
از جانب بزهكار متوجه جامعه است .تعيين ميزان ضرر و زيان اجتماعي جرم در واقع تعيين خطر اجتماعي پديده مجرمانه است.
هدف نهائي از مجازات بايد در درجه اول حمايت منافع اجتماعي باشد .بكاريا نظرات و عقايد خود را در كتابي به نام «ارسال جرائم
و مجازاتها» در سال  1764منتشر كرد و نتيجه آن تأثير قابل ماحظه اي بودكه در وضع قوانين جزائي كشورهاي زمان خود داشت.
) )1و ((2
انگلستان را به قصد كمك به زلزله ديدگان
مقارن با اتنتشار كتاب بكاريا يك نفر انگليسي به نام جان هوارد كه در سال 1775
ليسبون ترك كرده و در آنجا زنداني شده بود از مشاهده وضع اسف آور زنداينان سخت متأث ّر شده و هنگام مراجعت به انگلستان به
منظور حمايت و مساعدت زندانيان ازسال  1775تا  1790براي باز ديد زندانها به ممالك مختلف مسافرت نمود و در سال  1777كتاب
معروف خودرا تحت عنوان «وضع زندانها در كشور انگلستان» انتشار داد .جان هوارد در كتاب مزبور ،بهبود وضع زندانها و مراعات
بهداشت و اصاح و تربيت زندانيان را پيشنهاد و كار را وسيله اصاح مجرمين معرفي نمود .بنتام حقوقدان انگليسي به شدت
مجازاتها براي مجازات حبس اهميت زيادي قائل بود .به عاوه درمورد زندانها پيشنهاد مي كرد كه زندانيان را بايد با حداقل نگهبان و
در عين حال با حداكثر اطمينان و امنيت اداره نمود و جنبه هاي اقتصادي و اصاحي زندانيان هر دو بايد رعايت گردد .از جمله
فاسفه اي كه در خصوص مجازاتها و طرز اجراي آنها مطالعه و بررسي نموده است اما نوئل كانت محقق آلماني مي باشد كه
اجراي مجازات را از لحاظ رعايت امر تأديب ديگران ضروري مي داند و از طرفداران عدالت كامل و مطلقه مي باشد .به هر حال تاريخ
مجازات حاكي از تعارض ميان دو نظريه فلسفي است:
اولين دكترين قائل به آزادي اراده و اختيار انسان است و دومين دكترين منكر آزادي و اختيار بوده و آن را رد مي كند .در مورد جبر و
اختيار ،استاد شهيد مرتضي مطهري مي فرمايد «¦ :بشر مختار و آزاد آفريده شده است  .يعني به او عقل و فكر و اراده داده شده
است .بشر در كارهاي ارادي خود مانند يك سنگ نيست كه او را ازباا به پايين رها كرده باشند و تحت تأثير عامل جاذبه زمين خواه
ناخواه به طرف زمين سقوط كند و مانند گياه نيست كه تنها يك راه محدود در جلو او هست و همين كه در شرايط معين رشد و نمو
قرار گرفت خواه
Beccaria cesare, tralits et des peins paris. 1966 .1
 .2رساله جرائم و مجازاتها ،نوشته سزار بكاريا ،يا ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي ،1380 ،انتشارات ميزان ،ش.220

53
ناخواه مواد غذايي را جذب و راه رشد و نمو را طي مي کند و همچنين مانند حيوان نيست که به حکم غريزه کارهائي انجام دهد.
بشر هميشه خودرا برسر چهار راههايي مي بيند و هيچ گونه اجباري ندرذ که فقط يکي از آنها را انتخاب کند ساير راهها براو بسته
خاص
نيست .انتخاب يکي از آنها به نظر و فکر و اراده و مشيت شخصي او مربوط است يعني طرز فکر و انتخاب اوست که يک راه
ّ
را معين مي کند .اينجاست که پاي شخصيت وصفات اخاقي و روحي و سوابق تربيتي و موروثي و ميزان عقل و دورانديشي بشر
به ميان مي آيد و معلوم مي شود که آينده سعادت بخش يا شقاوت بار هر کسي تا چه اندازه مربوط است به شخصيت و صفات
روحي وملکات اخاقي و قدرت عقلي وعملي او و سرانجام به راهي که براي خود انتخاب مي کند .تفاوتي که ميان بشر و آتش
که مي سوزاند و آب که غرق مي کند و گياه که مي رويد و حتي حيوان که راه مي رود وجود دارد اين است که هيچ يک از آنها کار و
خاصيت خود را از ميان چند کار و چند خاصيت باري خد انتخاب نمي کنند ولي انسان انتخاب مي کند .او هميشه در برابر چند کار و
چند راه قرار گرفته است وقطعيت يافتن يک راه و يک کار فقط به خواست شخصي او مرتبط است»(1(.
چنانچه پايه و اساس فکر متبني برانساني باشد که آگاه و واجد اراده است و با استقال کامل عمل مي کند ،عدالت اخاقي مطرح
و مورد توجه است و در اين صورت مجازات عبارت است از تعذيب و يا عقوبتي که به خاطر تعرض به نظام اخاقي و ايجاد اختال در
نظام اجتماعي از طريق ارتکاب جرم به عمل آمده است .در اينجا ميزان کيفر اعمال خود نبوده و رفتار او اساساً تابع عوامل رواني و
مستقل از اراده اوست ،نظريه مزبور مجازات راتبديل به يک عکس اگر فرض براين باشد که انسان حاکم بر اعمال خود نبوده و رفتار
او اساساً تابع عوامل رواني و مستقل از اراده اوست ،نظريه مزبور مجازات راتبديل به يک عکس العمل ساده دفاع اجتماعي مي
کند که ماهيت و قلمرو آن تابع توجه قرار مي دهد .اولين طرز فکر منتسب و موسوم به مکاتب کاسيک و دومين نظريه موسوم به
کتب اثباتي (تحققي) است .مکتب دفاع اجتماعي و مکتب دفاع اجتماعي جددي در جهت تلقيني از مکاتب مختلف مورد توجه
قانونگذاران قرن اخير قرار گرفته است.
مبحث اول :مکتب کاسيک
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از صاحبنظران دکترين کاسيک ،کانت و ژوزف دو مستر را مي توان نام برد .ضر المثل «جزيره متروکه» بيانگر دکترين کانت است.
تمامي ساکنين جزيره اي به قصد
 .1استاد شهيد مرتضي مطهري ،انسان و سرنوشت ،انتشارات صدرا ،قم ،خيابان ارم ،صفحات  40به بعد.
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استقرار در جاي ديگري مصمم به ترک جزيره شدند ،در بين آنها يک نفر محکوم به مرگ وجود دارد .وضع محکومين مزبور چه مي
شود؟ حکم را به مرد اجرا گذاردند يا محکوم را درهمان جزيره متورکه رها سازند؟ در اينجا کيفر به نفع جامعه نبود زيرا که با ترک
جزيره ديگر اجتماعي باقي نمي ماند .در عين حال کانت مي گويد «عدالت بايد اجرا شود زيرا که قانون اخاقي الزام آور و مافوقي
وجود دارد که اقتضاي آن اين است که جنايت بي کيفر نماند».
ژروف دو مستر نيز از نظريه عدالت مطلق دفاع مي کند.
نهايت آنکه مباني مذهبي اساس و پايه فکر او را در اين مورد تشکيل مي دهد(2(.
اصول اوليه اي که به موجب آن کيفر به جبران نقص ضوابط اخاقي و حدود آن ايجاد توازن بين کيفر با خطاي ارتکابي است به
وسيله تئوريسين هاي رژيم قديمي حقوق جزا که شدت مجازاتها و خصوصيت مستبدانه آنها را توجيه مي ساختند نيز پذيرفته شده
بود ولي به طور کلي مکتب کاسيک و رژيم قديمي حقوق جزا با اين انتقاد مواجه بودند که آنها برکيفري بيش از آنچه که عدالت
اقتضا داشته متکي بوده و نفع جامعه را درنظر نمي گرفتند .نتيجتاً مي توان گفت که مکتب کاسيک ترکيبي از سودمندي مجازات
وعدالت مطلق است .طرفداران مکتب مزبور معتقدند که انسان با اراده کامل و سنجش قبح نتايج اعمال خود مرتکب جرم مي شود
لذا به اقتضاي عدالت و به منظور تنبيه و ارعاب ديگران و تأمين دفاع اجتماعي بايد مجازات شود .مکتب کاسيک ترکيبي از
سودمندي مجازات و عدالت مطلق است .طرفداران مکتب مزبور معتقدند که انسان با اراده کامل و سنجش قبح نتايج اعمال خود
مرتکب جرم مي شود لذا به اقتضاي عدالت و به منظور تنبيه وارعاب ديگران و تأمين دفاع اجتماعي بايد مجازات شود .مکتب
کاسيک ترکيبي ازسودمندي مجازات و عدالت مطلق است .طرفداران مکتب مزبور معتقدند که انسان با اراده کامل وسنجش قبح
نتايج اعمال خود مرتکب جرم مي شود لذا به اقتضاي عدالت و به منظور تنبيه و ارعاب ديگران و تأمين دفاع اجتماعي بايد مجازات
شود .مکتب کاسيک فقط به عمل انجام دشه يعني جرم توجه دارد و به هيچ وجه مجرم را از لحاظ جسمي و روحي مورد ماحظه
قرار نمي دهد .اين مکتب که از عقايد بکاريا و بتنام و کانت الهام گرفته است در تدوين قوانين کيفري بعضي ممالک مثل فرانسه
تأثير کلي داشته است .تحت تأثير عقايد مکتب کاسيک که معتقد به دفاع اجتماعي و ارعاب ديگران از طريق اعمال مجازات نسبت
به بزهکار است ،قوانين جزائي بسيار شديدي تدوين گرديد و عدالت دستخوش خشونت شد ،تا آنجا که عده اي از صاحبنظران،
مخالفت نموده وزمينه را براي ظهور مکتب جديدي آماده ساختند که به نام مکتب نئو کاسيک معروف گرديد.
مبحث دوم :مکتب نئوکاسيک
انتقادات وارده بر كيفري بيش از مقتضاي عدالت موجب شد تا بكاريا( )3و بنتام( )4با ايجاد يك دكترين جديد تحول عظيمي در حقوق
جزاي اواخر قرن مجدهم ميادي
.Robert schmelck' georges pica penologe et DROIT Penitentiaire, Edition cujas, p.52
Joseph de Maistre' les “ soirees de saint-petersbourg” l'ouvrgc precite' p.52 .2
Beccaria .3
.Bentaam .4
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به وجود آوردند .مبناي کيفري که اساس آن عدالت باشد مورد قبول بکاريا وبتنام بوده ولي در عين حال آنان به عدالتي نسبي
اعتقاد داشتند که برحسب زمان و مکان متغير است ،همچنين آنان با تعديل مجازات (و تعذيب و عقوبت) مفهوم فايده اجتماعي آن
را مطرح و معتقد بودند که بايد کيفر قبل ازهر چيز مرتکب را از ارتکاب جرم باز دارد .قبل از دانشمندان مزبور کيفر منحصراً در رابطه
با وقوع جرمي درزمان گذشته مطرح و معتقد بودند که بايد کيفر قبل از هر چيز مرتکب را از ارتکاب جرم باز دارد .قبل ا دانشمندان
مزبور کيفر منحصراً در رابطه با وقوع جرمي در زمان گذشته مطرح مي شد ولي در مکتب نئوکاسيک ،مجازات در رابطه با پرهيز از
بزهکاري درآينده مرود توجه قرار مي گيرد ولذا کيفر به جاي اينکه به سوي گذشته سوق داده شود ،توجه به آينده دارد و نقش آن
) کسي را که اعدام مي کنيم اصاح نمي کنيم بلکه ديگران را به وسيله او
بايد پيشگيري از وقوع جرم باشد .به گفته مونتين(1
اصاح مي کنيم ) 2(.نقش فايده مجازات مورد توجه تارژه ( ) 3يکي از نويسندگان مجمومه قوانين جزائي فرانسه قرار گرفت ،او با
مثالي مستقيماً با ضرب المثل کانت (مذکور در بند الف اين بخش) مخالفت و بيان مي داشت :بعد از وقوع زشت ترين اعمال در
صورتي که اطمينان حاصل شود از آن زمان به بعد بيم هيچ گونه جنايتي نمي رود ،مجازات آخرين فرد بزهکار عمل وحشيانه و
بدون نتيجه اي مي تواند باشد .بنتام و بکاريا ضمن اعتماد در اين که بايد اثر مجازات قبل ازهر چيز منصرف ساختن بزهکار از ارتکاب
جرم باشد در وسايل نيل به اين نتيجه تفاوت نظر دارند .بکاريا در کتاب خود تحت عنوان «جرائم و مجازات ها» تأکيد مي کند که
قطعيت و حتميت در کيفر واجب اهميت بيشتري نسبت به شدت و سختي مجازات است ) 4( .در اين مورد منتسکيو هم با بکاريا
اتفاق نظر دارد.
منتسکيو مي نويسد« :نبايد در مورد انسان ها به راههاي افراطي متوسل شد .با بررسي علت تمامي اقيدي ها ماحظه مي
شود که وقوع جرائم ناشي از بي کيفر ماندن جنايات است ونه تعديل و کمي مجازات ها»(5(.
نتيجتاً بکاريا خواستار الغاي شکنجه ،الغاي مجازات اعدام در غيره موارد سياسي « که در زمان آشوب و اغتشاش نحوه تأمين دفاع
اجتماعي را بدون حد ومرز مي دانست» وکاهش وتعديل کلي مجازاتها بوده است در مقابل ،الغاي حقوق مربوط به عفو را که
.Montaigne .1
Penologie et droit penitentiaire R.schmelsk' G.picca p.52 .2 .3
Target.3
~.Beccaria des deltis et des peinefs’ traduction francais'dalibon' paris' 1821 .4 .4
Montesquieu' cite dans penologie et droit penlogie et droit penitentiaire R schmelsk et G.picca p.52 .5
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ناقض قطعيت و حتميت درکيفر است مورد تأکيد قرار مي داد و به تأييد اصل کلي مي پرداخت که طي آن کيفر همانند جرأئم
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بايستي به وسيله قانون گذار تعيين و از قبل معين باشد تا هرکسي بداند که تخلف وتخطي وتجاوز به قانون چه عواقبي را در
فرانسه گذاشت .بنتام درمقابل ،نظري
بردارد .تمايات انساني بکاريا مستقيماً تأثيرعميقي برمجموعه قوانين جزائي 1791
مستبدانه تر داشت.
به نظراوبايد مجازات به نحوي به مورد اجراگذارده شود که تصورآن موجب تضرر و ترس بيشتري نسبت به ميل و نفع حاصل از
ارتکاب جرم نمايد .فرد درمقابل سنجش ميان دو موقعيت قرار مي گيرد :يا قبول ارتکاب جرم نمايد .فرد در مقابل سنجش ميان دو
موقعيت قرار مي گيرد :يا قبول ارتکاب جرم و تحمل مجازات .يا خودداري از ارتکاب جرم و رهائي از کيفر .بنابراين بنتام طرفدار
مجازاتهاي شديد است وتوسل به حبس را که در نظر او کيفري متدوام است وتصور آن بزهکار را تحت تأثير قرار مي دهد مورد تأکيد
قرار داده است .افکار و نظرات بتنام نيز الهام بخش نويسندگان مجموعه قوانين ناپلئون گرديد .خصوصيات کيفر در مکتب
نئوکاسيک
نتيجتاً مي توان گفت که بنيانگذاران مکتب نئوکاسيک معتقد بودند که انسان در اعمال ارتکابي خود ،مختار وصاحب اراده است
ودرنتيجه انسان داراي مسؤليت اخاقي است .نهايت آنکه براي کيفر خصوصياتي قائل بودند که عبارتند از:
 -1کيفر بايد متناسب با درجه وميزان مسؤليت اخاقي مرتکب جرم تعيين شود.
 -2کفر بايد متضمن فايده اجتماعي بوده  ،فايده آن متوجه آينده باشد و از تکرار جرم جلوگيري کند.
 -3کيفر بايد در جهت اصاح بزهکار بوده وتهذيب اخاقي بزهکار از هدفهاي اصلي مجازات باشد .
براساس همين فکرعده اي از طرفداران مکتب نئوکاسيک به تأسيس مکتب اصاح امور زندانها پرداخته و به کيفرهاي سالب آزادي
کوتاه مدت روي آوردند .اينان معتقد بودند که تشکيات زندانها و طرز اجراي احکام بايد طوري باشدکه مجرم در ضمن تحمل مجازات،
تربيت واصاح شود و با ايجاد کار منظم براي زنداينان و آموزش علمي و حرفه اي به آنان نسبت به اصاح بزهکاران اقدام شود.
مبحث سوم :مکتب تحققي (اثباتي)
بانيان اين مکتب بزه را بيماري اجتماعي تلقي مي کنند و معتقدند که مجازات عکس العمل اجتماعي جرم است و بايستي وسيله
دفاع جامعه عليه بيماري جرم باشد.
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همان طوري که بدن انسان دربرابر حمله ميکربهاي بيماري زا از خود دفاع مي کند و عکس العمل نشان مي دهد .اجتماع هم بايد
درمقابل وقوع جرائم از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد .نظرات دکتر سزارلومبروزو( ) 1استاد پزشکي قانوني درتورن پايه
واساس مکتب تحققي (اثباتي ) را تشکيل داد.
کتاب انسان بزهکار لومبروزو که درسال  1876منتشر گرديد مورد توجه صاحبنظران عصر خود واقع شد .در فاصله کوتاهي استاد
حقوق جزا آنزيکوفري( ) 2که تأليف اصلي او «فقهاي تازه در داد رسي جزائي» است و همچنين يک نفر قاضي به نام گاروفالو((3
مؤلف کتاب «جرم شناسي» منتشره در  1885به او پيوستند .خاصه تئوري سه نفر محقق مزبور که مبين سياست کيفري مکتب
تحققي ايتاليائي است بشرح زير مي باشد:
الف  -نفي اختيار وآزادي اراده انسان
دکترين طرفداران مکتب تحققي ،اختيار و آزادي اراده انساي را نفي مي کنند .در دکترين مزبور ارتکاب جرم حاصل شوم دو گونه از
عوامل است ،يکسري عوامل دروني (يا داخلي) متأثر از وضع مزاجي و وراثت بزهکار است و يک سري عوامل بروني (خارجي) که
مکتسب از محيط فيزيکي و به ويژه محيط اجتماعي است که تبهکار در آن محيط مي زيسته است .لومبروزو معتقد به وجود جاني
مادرزاد يا بالقطره بوده است که با عائم و نشانه هاي خاصي ازنظر ساختماني جسمي و روحي از قبيل :نگاه خشن ،قد کوتاه،
پيشاني تنگ ،چانه حجيم ،گوشهاي مورب و موهاي پرپشت  ،مشخص مي شود .آنريکوفري نظريه لومبروزو را باطبقه بندي
عمومي بزهکاران توسعه داد .طبق نظريه او بزهکاران به  5دسته تقسيم مي شوند:
 -1مجرمان مادرزاد يا بالقطره (فري قائل به نگهداري و لومبروز و عقيده به طرد آنها داشتند).
 مجرمين اتفاقي (تحت تأثير اوضاع و احوال مرتکب جرم مي شوند و از جهت رواني تحت تأثير قرار گرفته و وضعيت النفس2
هستند).
 مجرمين به عادت (اين دسته از بزهکاران قابليت تطبيق به اجتماع را ندارند و معموا ً مدت زيادي از عمر خود را در زندان مي3
گذرانند و با خروج از زندان باز مرتکب جرم مي شوند .در زندان مؤدب و با انضباط بوده و از مقرّرات آن تبعيت مي نمايند).
 4ـ مجرمين احساساتي (اين قبيل مجرمين بدون نقشه قبلي و بدون تفکر و تعمق مبادرت به ارتکاب جرم نمايند و بافاصله پشيمان
مي شوند .درزندان مؤدب ومنظم
Lombrode cesare .1
(Ferri( Enrico.2
Garofalo Raffaele .3
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بوده و مطيع مقرّرات هستند)
 -5مجرمان كم عقل و مختل المشاعر (بيماريها ي رواني علت ارتكاب جرم آنان است).
ب -ميزان خطر مجرم براي جامعه
پيروان مكتب تحققي با تأكيد در عدم اختيار و اراده آزاد انسان در اعمال خود نتيجه مي گيردند كه موضع اخال نظم عمومي و
مسؤوليت مجرم بايد به ميزان خطري كه مجرم براي جامعه دارد توجه كرد و براساس ميزان و درجه حالت خطرناك مجرم تدابيري
پيش بيني كرد تا جامعه از خطربزهكاران در امان بماند .بريا تشخيص حالت خطرناك بزهكار ،بايد به طرق علمي و آزمايشهاي
پزشكي و رواني متوسل گرديد و اقدامات تأميني را به جاي مجازات به كار برد.
بدين ترتيب دفاع اجتماعي با اقدامات پيشگيري تأمين مي شود و اين اقدامات ازيك طرف مبتني بر تدابير فردي (اقدامات تأميني)
است و ازسوي ديگر مبتني بر تدابير اجتماعي مي باشد كه آنريكو فري آنها را «سوبستيتو » براي كيفر مي نامد.
اقدامات تأميني نه تنها نسبت به بزهكاران قابل اجراست بلكه نسبت به كساني هم كه هنوز مرتكب جرم نشده ولي احتمال
ارتكاب جرم در آينده به وسيله آنان هست باز قابل اعمال است ،وقتي موضوع مربوط به جانيان اصاح ناپذير است (جانيان مادرزاد،
مختل المشاعر و به عادت) اقدامات تأميني طردكننده قطعي از قبيل مرگ ،تبعيد دائمي يا نگهداري دريك مؤسسه اختصاصي يا در
بيمارستان مطرح است .در مورد جانيان اتفاقي كه تحت تأثير اوضاع و احوال خاصي مرتكب جرم مي شوند ،بايد به جاي مجازاتهاي
سلب آزادي متوسل به مجازاتهاي محدود كننده آزادي شد و با اعمال يك سياست كيفري مناسب از فساد اخاقي آنان جلوگيري
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نمود .در مورد جانيان احساساتي كه طبق نظر آنريكوفري اشخاصي شرافتمند و گاهي برجسته هستند ،مجازات آنان بي فايده
است و احساس پشيماني آنان كافي است .بنابراين مي توان در مورد آنان به الزام به جبران خسارت وارده اكتفا نمود حداكثر ،آنها
را وادار نمود كه به طور موقت دور از محل ارتكاب جرم يا محل اقامت مجني عليه و يا خانواده او بسر برند .اما در مورد اقدامات و
تدابير پيشگيري عمومي بايد چنين اقداماتي به منظور مبارزه با علل بزهكاري مطرح شود و برنامه هاي وسيع سياست اجتماعي
براي حفاظت طفوليت ،نژاد و اخاقيات تنظيم شود.
ج -تدابير فردي متناسب با خطر اجتماعي بزهكار
تدابير فردي بايد تنها با توجه به ماهيت و اهميت خطر اجتماعي فرد بزهكار درنظر گرفته شود ونه شدت و اهميت جرم ارتكابي.
فردي مي گفت جنايت مطرح نيست بلكه وجود
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جاني مطرح است .بنابراين در طبقه سنتي جرائم به جنايت ،جنحه وخاف بايد به طبقه بندي مجرمين نيز اقدام نمود .همچنين
مجازاتها كه نوع و مقدار و مدت آنها از قبل به وسيله قانون معين گرديده بايستي جاي خود را به اقدامات تأميني نامعين در زمان
بدهند.
مبحث چهارم :مكاتب دفاع اجتماعي ودفاع اجتماعي جديد
مكتب دفاع اجتماعي درسال  1947درمياد توسط گرماتيكاي( ) 1اهل ايتاليا بنيانگذار شد .پيروان مكتب دفاع اجتماعي هدفهاي
سنتي حقوق جزارا در مورد حفظ نظم و اراي عدالت مورد ترديد قرارداده و معتقدند به جاي تهديد و ارعاب بزهكاران و ديگران،
جامعه مي تواند با وضع قوانيني كه درجعت باا بردن سطح فرهنگ وسطح زندگي مردم باشد موجب كاهش جرائم بشود .از
راههاي نيل به اين اهداف گسترش اقدامات پيشگيري است .مبارزه با عوامل اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،و پزشكي ارتكاب جرم
چون فقر وبيكاري  ،نقص دستگاه تعليم و تربيت يا رواج الكل و اعتياد و به مواد مخدر از طريق تنظيم قوانين مناسب در جلوگيري از
جرائم نقش عمده اي دارد .مكتب دفاع اجتماعي جديد نيز درسال  1954توسط مارك آنسل( )2قاضي ديوان كشور فرانسه تأسيس
شد )3(.طبق نظر اونبايد در اعمال مجازاتها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلكه بايد هدف ديگر ي كه شامل جلوگيري از سقوط بزهكار
و آماده كردن او باري بازگشت به جامعه است مورد توجه قرارگيرد .بهترين را ه دفاع جامعه اين است كه شخصيت بزهكار را ضمن
احترام به حيثيت بشري او به طرق و وسايل ممكنه تحت تأثير قرار داده و او را به مسؤوليت اجتماعي خود آگاه و او را براي و رودي
را براي ورود به اجتماع آماده ساخت.
مكتب دفاع اجتماعي جديد متكي براصولي است .هدف اصلي حقوق جزا عبارت است از حمايت جامعه عليه بزهكار و حفاظت
بزهكاران عليه خطر ارتكاب جرم ويا تكرار جرم .وسايلي كه براي نيل به اين هدف به كار گرفته مي شود عبارت است از تنظيم
سياست كيفري براساس موازين علمي و مطالعه دقيق و متداوم بزهكار و بزهكاري .بنابراين از كليه انساني بايد كمك گرفت.
مكتب مزبور براي تعيين شخصيت مجرم ورفتاري كه بايد با او بشود آزمايشهاي
(Gramnatica (flippo .1
Marc Ancel.2
.3مارك آنسل ،دفاع اجتماعي ،ترجمه آقايان دكترمحمد آشوري و دكتر علي نجفي ابرند آبادي ،نشر راهنما ،سال .1366
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دقيق پزشكي و رواني را توصيه مي كند و عقيده دارد كه قاضي جزائي بايد آزادي عمل زيادي داشته باشد تا برحسب شخصيت
بزهكار او را مشمول عفو ،تعليق مجازات و يا آزادي مشروط قرار دهد ويا در حين اجراي محكوميت مي تواند او را از مقرّرات خاصي
مثل استفاده از زندانهاي نيمه باز وباز بهره مند سازد و سرانجام طرفداران مكتب دفاع اجتماعي جديد عقيده دارند كه اقدامات و
دفاع اجتماعي جديد بايد با توجه به شخصيت بزهكار عقيده دارند كه اقدامات و دفاع اجتماعي جديد بايد باتوجه به شخصيت
بزهكارجانشين تلقين مجازاتها و اقدامات تأميني گردد .مجازات سالب آزادي (حبس ) مهمترين و مؤثرترين مجازات باي اصاح
بزهكاران محسوب مي شود .بعضي از اقدامات تأميني كه جنبه محدود كننده حقوق و آزادي دارد مثل ممنوعيت از اشتغال به
كسب يا شغل يا حرفه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين به عنوان مجازات تبعي و تكميل مورد استفاده قانونگذاران
كشورهاي مختلف قرارگرفته است.
حقوق جزاي فرانسه براي تكرار كنندگان جرم ،مجازات تبعيد به مستعمرات (رولگاسيون (Relegation
را پيش بيني كرده بود كه خود نوعي اقدام تأميني بود و از سال  1775در فرانسه معمول شد .مجازات مزبور بدون فايده و بي اثر
تشخيص داده شد و قانون  17ژوئيه  1970با گرايش به افزايش تضمين حقوق فردي ،قانون 27مه  1885را درمورد مجازات تبعيد به
مستعمرات نسخ وفصل جديدي به كتاب اول قانون جزاي فرانسه به عنوان «قيمومت جزائي تكرار كنندگان جرم» اضافه نمود.
موضوع قيمومت جزائي حفظ و حمايت جامعه درقبال رفتارهاي تكرار كنندگان جرائم با دادن امكان به اين بزهكاران حرفه اي است
) زيرا تكرار جرم به دفعات  ،يا مربوط به رفتار افرادي ضد اجتماع است كه
كه خودرا براي زندگي در جامعه منطبق سازند1(.
مخالفين آگاه و مصمم نظم اجتماعي مي باشند و يا نتيجه اعمال افراد ضد اجتماع است كه مخالفين آگاه و مصمم نظم اجتماعي
مي باشند و يا نتيجه اعمال افراد عقب مانده از اجتماع است كه بدون داشتن اراده و قصد تعرض و تهاجم قادر به انطباق خود با
زندگي اجتماعي نيستند .دسته اخير افرادي هستند كه به وسيله شخصيت ضعيف يا مغشوش خود و با حالت محقرانه و بي
تفاوتي و اقيدي كه دارند توصيف و مشخص مي شوند .اين ناسازگاران محيط اجتماعي بايستي قبل و يا بعد از صدور حكم ،تحت
سلطه يك اقدام تأميني و درمان انفرادي قرار گيرند .تأسيس حقوقي قيمومت جزائي از طرفي تدبير دوباره اجتماعي كردن فرد
بزهكار و از سوي ديگر تدبير دفاع اجتماعي است .قيمومت
Dr. Goldouzian¸Iradj (la Tutelle¸ pronounce et modalites d’application ) these pour le doctorat d’Etat en Droit¸.1
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جزائي كه در مورد تكراركنندگان جرائم حرفه اي وسرسخت اعمال مي شد امكان بازگشت مجدد و تدريجي آنان را به زندگي
اجتماعي فراهم مي ساخت .در عين حال كه موضوع قيمومت جزائي تنها منحصر به دادن شانس انطباق مجدد با اجتماع به تكرار
كنندگان جرم نبود ،به منظور حفظ و حمايت مؤثر اجتماع سعي مي شد حالت خطرناك مجرمين خنثي شود .در واقع هنگام صدور
ورأي و اجراي حكم قيمومت جزائي پيشگيري از وقوع جرائم در آينده به وسيله انطباق دادن و اجتماع كردن مجدد فرد مجرم با
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جامعه ضمن اهتمام در درمان و چارهجوئي علل فيزيكي ،رواني ،اجتماعي و غيره مربوط به عدم هماهنگي مجرم ،خنثي كردن
حالت خطرناك و مراقبت وي در نظر گرفته مي شد برحسب نظر علماي مكتب تحققي (اثباتي) و اولين دسته از طرفداران اقدامات
تأميني مسأله مورد توجه اين بود كه اززيان رساندن فردي كه حالت خطرناك دارد و جلوگيري شود و اين امر به طرق بسيار جدي
چون :حبس دائم مجرمين به عادت و مجرمين بالقطره ،عقيم كردن مجرمين جنسي ،اردوگاههاي كار بردن دلگردان و غيره بايد
انجام مي شد .در يك چنين طرز تفكري ،همان طوركه استادان استفاني و لواسور معتقدند« :بهبود و اصاح شخص مورد بحث فقط
يك امرفرعي و تبعي بوده كه در تحقق آن اغلب دچار نااميدي مي شويم (مخصوصاَ هنگامي كه فكر كنيم گرايشهاي مجرمانه
مادرزادي و فطري است) در اين حالت در صدد طرد فرد خطرناك يا ااقل خنثي كردن حالت خطرناك او مي شويم»(1(.
اولين فكر براي تبعيد به مستعمرات (رولگاسيون ) به همين نحو بود كه آن هم از سال  1885تا  1942به صورت انتقال قطعي به
مستعمرات به مورد اجرا در آمد و تبعيد شدگان در مستعمرات زندگي اسفناك و متأثر كننده اي را مي گذراندند .تأسيس قيمومت
جزائي به جاي رولگاسيون مؤيد اين است كه امكان دارد امر خنثي كردن حالت خطرناكي و امر منطبق ساختن مجدد بزهكار و با
زندگي اجتماعي خواه باهم و خواه متعاقب هم ،اعمال شوند تا از جرائمي كه ناشي از حالت خطرناك مجرم است جلوگيري
شود ) 2(.اين ابتكار ناشي از تأثير مكتب دفاع اجتماعي است كه به وسيله مارك آنسل رئيس شعبه ديوان كشور و رئيس انجمن
بين المللي دفاع اجتماعي ايجاد شده است.
.1G. stefani et Levasseur¸ Droit General¸ 7e edition 553¸ no346
 . 2دكتر ايرج گلدوزيان ،رژيم اجرائي مربوط به تأسيس حقوقي قيمومت جزائي در صفحات 760 ، 608،609 ، 607 .600،605 ، 538
كتاب جرم شناسي و علم كيفر استادان لواسوز -استفاني و ژامبو مرلن  ،انتشارات چهارم ،پرسي دالوز  1976و همچنين چاپ
پنجم كتاب مزبور  1982صفحات  678،679،688،818آمده است.
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ماده  2اساسنامه انجمن بين المللي دفاع اجتماعي مقرّر مي دارد كه « :اين انجمن به خود پيشنهاد بررسي مسائل جنائي را از
ديد يك سيستم عكس العمل ضد جنايت مي دهد كه با در نظر گرفتن عوامل ،اعمال ضد اجتماعي و امكانات اجتماعي كردن مجدد
عامل آن سعي و مجاهدت دارد بر اينكه جامعه را در مقابل مجرمين حفظ و حمايت نمايد و در عين حال براي پيشگيري از سقوط
افراد در ورطه بزهكاري احتياطات ازمه را به عمل آورد .انجمن بين الملل دفاع اجتماعي سعي و مجاهدت مي نمايد كه با انتشار
اين افكار ،بر روي سياست كيفري كشورها اعمال نظر بنمايد(1( ».
به طور كلي حكم قيمومت جزائي بعد از بررسي شخصيت تكرار كننده جرم وبا توجه به نتايج آزمايش پزشكي  -رواني و اجتماعي
شخص به منظور ارزيابي حالت خطرناكي و امكان اعاده مجدد وي به اجتماع صادر مي شد(2(.
سيستم مزبور موجب مي شد كه از اعمال مجازاتهاي افراطي و غيرعادانه و آزادي بدون جهت خيلي زود كه براي جامعه بسيار
خطرناك است پرهيز شود و بدين ترتيب اصاح مجرم ،انصاف و دفاع اجتماعي تأمين گردد ) 3(.قيمومت جزائي در عمل مواجه با
ملغي گرديد ولي تأسيس حقوق مزبور به عنوان يكي از مظاهر و مصاديق مكتب دفاع
اشكااتي شد و لذا در سال 1975
اجتماعي در تاريخ حقوق جزا باقي ماند(4(.
 . 1مارك آنسل « ،دفاع اجتماعي جديد ،چاپ دوم ، 1971 ،انتشار گوژاس ،ص ، 39و تعريفي از دفاع اجتماع  ،نشريه علم كيفر،
 ،6591ص ،447
 . 2دكتر ايرج گلدوزيان ،قيمومت جزائي و اولين نتايج آن از نشريه علم كيفر و حقوق جزاي فرانسه ژوئيه  -سپتامبر .1976شماره 3
سخنراني انجام شده توسط آقايان پلتير بازپرس دادسري شهر پاريس و دكتر ايرج گلدوزيان از ايران در تاار ديوان عالي كشور،
اجاس 17ژانويه  ،1976تحت رياست آقاي ژوژنو اسور ،نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران ،ش ،1358 ، 6ص.23-54
~ Goldouzian¸ Iradj¸ cite¸ par les professeurs¸ g. stefani¸ G. stefani¸ G. Levasseur¸ R. Iambu merlin¸ criminology et
Science peniteaire 4e edition¸ per’cis Dalloz 1976¸ P. 598¸ 605¸607¸ 608¸ 609¸619¸ et 67oet 5e dition¸ précis
.Dallaz P.688 et 818
La Tutelle penale et ses Premiers resultants par M.M Pelletieer et Goldouzian¸ la reunion tenue le 17 Janvier¸ 1976
~.sous la presidence de M. levasseur. Revue penitentiare et de Droit penal 1976¸ No3¸ P. 425-462
~~Goldouzian Iradj cite dans l’Encyclopedie Dalloz a paropos de la Tutelle penale. P.96-97 .4
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جرم

(عناصر تشكيل دهنده جرم)
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ماهيت ومقام جرم جزائي

مبحث اول :جرم در ارتباط با مفاهيم حقوقي ،قضائي و جرم شناسي
از يك ديد كلي ،جرم شامل رفتاري است مخالف نظم اجتماعي كه مرتكب آن را در معرض مجازات يا اقدامات تأميني (تربيتي،
مراقبتي و درماني ) قرارمي دهد .درواقع جرم رفتار مخالفت نظم اجتماعي (و واقعيت اجتماعي) يك انسان (واقعيت انساني)
عليه جامعه است .به جهت اينكه جامعه نمي تواند عليه هرفردي كه داراي حالت خطرناك است خود سرانه عكس العمل نشان
دهد ،لذا قانونگذار براي تعيين اعمالي كه مستلزم اعمال كيفر است مداخله مي كند .از نظر حقوقي و قضائي پديده جزائي يا جرم
مبتني بر رفتاري است مخالف نظم اجتماعي كه قانون آن را پيش بيني و مستوجب كيفر دانسته و اعمال يك مجازات يا اقدام
تأميني را نسبت به مرتكب آن تجويز نموده است(1(.
 -1مفهوم حقوقي و قضائي جرم
پديده جزائي يا جرم مبتني بر رفتاري است كه ازطرفي مخالف نظم اجتماعي است و از طرفي ديگر  ،بايد اين رفتار در قانون جزا
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پيش بيني و مستوجب كيفر قانوني باشد .بنابراين تا وقتي رفتار غيرعادي و زيان آور شخص به اجتماع با متون قانوني منطبق
نباشد مرتكب قابل تعقيب نيست ماده  575ق .م 1.تعزيرات  ). 1375بدين ترتيب در مفهوم حقوقي و قضائي كه بر مبناي اصل
قانوني بودن جرم و مجازات است .حقوق و آزاديهاي فردي در برابر جامعه بهتر حمايت مي شود .در مفهوم واقعي جرم ،ماهيت و
خطر اجتماعي اشخاص در معرض خطر ارتكاب جرم مطرح است نه شدت و اهميت
 . 1قانوناَ به موجب ماده آ ق .م ، 1370 .1 .هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي
شود.
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جرمي معين .بنابر اين اتخاذ تدابير فردي واجتماعي نسبت به كساني كه در آينده احتمال ارتكاب جرم درآنان مي رود مطرح است تا
با پيش بيني تدابيري براساس ميزان و درجه حالت خطرناك مجرم ،جامعه از خطر بزهكاران در امان بماند((1
 -2جرم ازد يد گاه جرم شناسي
در جرم شناسي مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعي ( از طريق  :كيفر ،طرد ،اصاح و درمان بزهكاران) مطرح است .بنابر اين مفهوم
جرم در جرم شناسي ،فارغ از بررسي حقوق و قضائي مربوط به شرايط قانوني پديده مرمانه بوده وبيشتر اوضاع و احوال فردي و
اجتماعي قبل از ارتكاب جرم و عامل يا عوامل واقعي ارتكاب جرم را مورد توجه قرار مي دهد .جرم شناس براساس مشاهدات و
تجربيات علمي به دنبال تعيين رفتارهاي ضد اجتماعي است تا از اين طريق بهتر بتواند حمايت جامعه را امكان پذير سازد )2(.جرم
جزائي از جرم مدني و همچنين تخلفات اضباطي نيز كاما َ متفاوت است.
مبحث دوم :جزائي و جرم مدني
در شرايطي كه جرم جزائي ،در معني عام كلمه رفتار پيش بيني شده توسط قانون (قتل ،سرقت ،كاهبرداري ،خيانت در امانت و
ساير جرائم ) و مقيد به ضمانت اجراي جزائي يعني كيفر است ،جرم مدني شامل فعلي است كه موجب ورود خسارت به ديگر ي
شود وعامل آن را ملزم به استراداد مال يا رفع خسارت مي نمايد.
 -1وجوه افتراق جرم جزائي و جرم مدني به لحاظ اركان جرم
بنابر اين جرم جزائي و جرم مدني از نظر عناصر تشكيل دهنده و ضمانت اجرائي از يكديگر متمايز مي باشند  .از لحاظ عنصر
قانوني ،جرم جزائي نقص متني از متون قانون است  ،درحالي كه جرم مدني هر نوع رفتار ناشي از تقصير است كه باعث ورود
خسارت شود ،حتي وقتي قانون در مورد آن ساكت باشد )3(.و ((4
 . 1ماده  575ق .م .1 .تعزيرات  « : 1375هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مأمورين ذيصاح بر خاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا
تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند با انفصال دايم ازسمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي با مدت پنج سال
محكوم خواهند شد ».
~pinatel¸ jean¸ L’element legal de l’infraction devent la.2
criminology et sciences de l’homme. Revue sciences
.eriminelles¸ 1967¸P.683
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تفاوت اين دو جرم در اين است كه برابر اصل 3ق ،. 1.حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون
باشد .ولي جرم مدني به استناد مواد  328به بعد قانون با هر رفتار موجب خسارت همراه با تقصير مرتكب قابل تحقق است ولو
اينكه اين رفتار در متن قانون خاصي پيش بيني نشده باشد.
ازلحاظ عنصر مادي ،جرم جزائي مستقا َ و بدون ورود خسارت قابل تحقق است (مثل شروع به جرم ،جرم محال نسبي يا
درمواردي مطلق ،حمل اسلحه غير مجاز و ولگردي) در حالي كه جرم مدني هميشه برمبناي خساراتي است كه بر شخصي وارد
شده است .از نظر عنصر معنوي ،خطا مبناي جرم مدني است .درحالي كه مبناي تمام جرائم عمدي (علم و معرفت شخص مرتكب
به نامشروعيت عمل ارتكابي) غير از خطاست و در جرائمي هم كه توآم با خطاست ،اين خطا در جزا و مدني به يك نحو قابل تعبير
نيست(1(.
 -2وجوه افتراق جرم جزائي و جرم مدني از جهت ضمانت اجرا
از موارد ديگر فرق بين جرم جزائي و جرم مدني تفاوت در ضمانت اجراهاست زيرا ضمانت اجراي جزائي كيفر يا اقدامات تأميني
(تربيتي ،مراقبتي و درماني) است ،در حالي كه ضمانت اجراي جرم مدني ترميم و جبران خسارت وارده است .با وجود تفاوتهاي
مزبور ،روابطي بين جرم جزائي هر دو است .مثل جرم صدور چك پرداخت نشدني ،قتل و صدمات بدني عمدي و غيرعمدي ناشي
از تصادفات رانندگي ،حرق و تخريب و اتاف اموال و حيوانات ،دسيسه و تقلب در كسب و تجارت البته گاهي جرم جزائي بدون جرم
مدني قابل تحقق است و آن وقتي است كه ورود خسارت منتفي بوده و
 . 4در مورد جرم مدني ،براساس نظريه تقصير  ،فاعل زماني مسؤول خسارت ناشي از فعل خود مي باشد كه در ارتكاب عمل دچار
تقصير گرديده باشد .بر مبناي نظريه خطر ،هركس به واسطه اشتغال به كاري و ضعيتي را در جامعه به وجود آورد كه منشاء بروز
خطر براي ديگران شود وهدف او تحصيل سود باشد بايد از عهده زيانهاي آن كار برآيد .در نظريه تضمين حق؛ هر كس در جامعه
داراي حقوقي مي باشد و اين حقوق به وسيله قانونگذار مورد حمايت واقع شده است .ضمانت اجراي اين حمايت اين است كه هر
كس به اين حقوق تجاوز كند براي او مسؤوليت مدني ايجاد مي گردد .زيرا همه بايد به حقوق ديگران احترام بگذارند.
 . 1دكتر كاتوزيان  ،ناصر ،حقوق مدني  ،ضمان قهري ،مسؤوليت مدني ،تهران ،1362،ص ،14بند 4براي جرم مدني مسؤوليت مدني
وسيع است.
به طور كلي هر خطاي جزائي همراه با خطاي مدني است ،برعكس ازمه هر خطاي مدني ،يك خطاي جزائي نيست.
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عمل صرفاَ به خاطر نقض مقرّرات جزائي مستوجب كيفر باشد مثل كبوتر پراني و توطئه عليه دولت .برعكس ممكن است جرم
مدني بدون جرم جزائي تحقق يافته باشد .وقتي خسارت ناشي از يك عمل صرفاَ مادي است كه قانون آن را جرم نمي شناسد،
آن عمل جرم جزائي نيست( ) 1مثل غصب و امتناع از انجام تعهد به طوركلي .با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقاب درسال1373
هر دادگاه عمومي صاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري را دارد .مع ذلك عما َ  ،در ارجاع دعوي به هر شعبه و سرعت و
ترتيب رسيدگي هنوز هم توجه به تفاوت و تمايز بين دعاوي به هرشعبه و سرعت و ترتيب رسيدگي هنوز هم توجه به تفاوت و
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تمايز بين دعاوي مدني و كيفري( به ويژه از نظر كيفيت تحصيل دليل براي كشف حقيقت توسط مراجع قضائي و رعايت ضابطه
البينة علي المدعي براي خواهان در امور حقوقي) از اهميت زيادي برخوردار است ) 2(.در شرايطي كه جرم مدني در عين حال
جرم جزائي هم باشد ،مجني عليه مي تواند باي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم ،هم به دادگاه عمومي با تقديم ايحه حقوقي
مراجعه نمايد و هم اگر ترجيح بدهد مي تواند ابتدا با تقديم شكوائيه (در امر جزائي) به دادگاه عمومي مراجعه و سپس به عنوان
مدعي خصوصي ضرر و زيان ناشي از جرم را با تقديم دادخواست حقوقي از همان دادگاه مطالبه نمايد .از لحاظ عامل ارتكاب ،هر
شخصي حتي صغير و يا مجنون ممكن است مثا َ در مورد اتاف مال اشخاص ،مرتكب جرم مدني تلقي و مسؤول شناخته شود .در
حالي كه همين اشخاص در صورت ارتكاب جرم به علت صغروجنون فاقد مسؤوليت كيفري هستند (البته در مورد عوامل موجهه
جرم ،مانند دفاع مشروع ،وجود عوامل موجهه موجب سلب مسؤوليت كيفري ومسؤوليت مدني هردو مي باشد) .
 . 1قتل يا ضرب ويا جرح ناشي از بي احتياطي يا بي مبااتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري كه برابر تبصره 3
 .درحكم شبه عمد تلقي شده است با ماهيت حقوقي در صاحيت مراجع كيفري است .متعاقباَ ماده  616ق.
ماده  395ق .م1 .
قتل غيرعمدي به تسبيب را پيش بيني كرده و مقرّر مي دارد« :در صورتي كه قتل غيرعمدي به واسطه بي
م . 1.تعزيرات 1375
احتياطي يا بي مبااتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به
حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه ازناحيه اولياي دم محكوم خواهدشد مگر اينكه خطاي محض باشد.
تبصره مقرّرات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد».
 ،درس دوره كارشناسي ارشد حقوق جزائي و جرم شناسي ،انتشارات
 .دكتر گلدوزيان ،ايرج حقوق كيفري تطبيقي ،ج1
2
ماجد ،1374ص.2
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مبحث سوم :تعريف جرم در حقوق جزائي
مقدمه  -شناخت جرم -بررسي عناصر عمومي جرم مستلزم شناخت قبلي خود جرم است كه در اينجا به اختصار توضيح داده مي
شود .اصطاح جرم به ارتكاب اعمال زشت و ناپسند و مخالفت با حق و عدالت اطاق مي شود .ولي در حقوق كيفري با توجه به
ديدگاههاي مختلف ،تعاريف متفاوتي از جرم شده است.
 -1تعريف جرم در شريعت اسام
مذهبيون در تعريف جرم از عقايد ديني الهام مي گيرند وآن را تضييع و تجاوز به حق ه و حق الناس مي دانند و لذا در شرع شامل
مسائلي اس كه داراي مفاسد اجتماعي و مفاسد شخصي است ،در حالي كه مسائل اخير هميشه عرفاَ قابل مجازات نيست .
ارزشهايي كه در حقوق اسام مورد احترام است جان و مال ،عقل و شرف و در دين افراد است كه تجاوز به هريك از اين ارزشها
مستوجب ضمانت اجراهاي كيفري دنيوي و اخروي است .از مصاديق تعدي و تجاوز و نقض ارزشهاي مزبور مي توان از جرائم زير
نام برد:
 قتل :تجاوز بر جان ونفس دزدي :تجاوز بر مال شرب خمر :تجاوز برعقل زنا و قذف :تجاوز بر نسل يا شرف وحيثيت ارتداد :تجازو بر دين محاربه :تجاوز به امنيت عموميبنابرتعريفي كه از جرم در كنفرانس اجراي حقوق كيفر اسامي و اثر آن در مبارزه با جرائم به عمل آمده است:
«جرم :مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت ،يا ارتكاب عملي است كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد ،هرجرم را كيفري است
كه شارع بدان تصريح كرده و يا اختيار آن را به ولي امر يا قاضي سپرده است»(1(.
 .دكتر گرجي ،ابوالقاسم ،گزارش علمي كنفرانس اجراي حقوق كيفري اسامي و اثر آن در مبارزه با جرائم ،نشريه مؤسسه
1
حقوق تطبيقي ،ش  ،2ص .126
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ق .آ .د .ع .ك مي گويد « :كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح زيرتقسيم

شايد در اجراي همين قاعده است كه ماده 2
مي گردد:
اول  -جرايمي كه مجازات آن در شرع معني شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.
ل نظم همگاني مي باشد.
دوم -جرايمي كه تع ّ
دي به حقوق جامعه ويا مخ ّ
دي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
سوم -جرايمي كه تع ّ
 -2تعريف جرم بر مبناي حقوق موضوعه ايران
بند 4اصل 156مبتني بر «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقرّرات مدون جزائي اسام» كه در مقام
تعيين يكي از مهمترين وظايف قوه قضائيه است و همچنين اصل 36قانون مزبور كه ناظر برحقوق ملت است و طبق آن حكم به
مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ،مبين اتكادي جرم بر قانون است .بدين ترتيب در معني
عام كلمه جرم عبارت است از :ارتكاب عمل ممنوع يا ترك فعل واجب با ضمانت اجراي كيفري مقرّربه وسيله قانون (الهي) يا
مقامات يا ارگانهاي عمومي صاحيتدار (مواد  12و  17ق .م .1370 .1 .در مورد مجازات بازدارنده در تعزيرات حكومتي).
ماده . 2ق .م .ا 1370در مورد تعريف جرم به ضمانت اجراي كيفري مجازاتهاي مقرّر در ماده  12قانون مزبور اكتفا نموده و مقرّر مي
دارد « :هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود(1( ».
ضمانت اجراي نقص اصل قانون بودن جرائم و مجازاتها ،ماده  575ق .م . 1 .مي باشد كه مقرّر مي دارد« :هرگاه مقامات قضائي يا
ديگرمأمورين ذيصاح برخاف قانون توقيف يا دستور باز داشت يا تعقيب جزائي ياقرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دائم
از سمت قضائي و محروميت ازمشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد».
با وجود ضوابط مزبور و تصريح به رعايت ضوابط قانوني در تبصره 1ماده  2و مواد  3و  96ق .آ .د .ع .ك  1378عما َ اصل قانون بودن
جرائم و مجازاتها و قاعده فقهي منع عقاب با بيان متروكه شده است.
 -3تعريف جرم در حقوق خارجي
در حقوق خارجي جرم به معني وسيع كلمه عبارت از فعل يا ترك فعل فردي است
 .در تأييد احترام به حاكميت قانون و تأييد تعريف جرم به نظرات مشورتي حقوقي دادگستري جمهوري اسامي ايران ،ج ،1
1
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شماره هاي 224الي  ،227چاپ  ، 1373صفحات  187الي  190مراجعه شود.
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كه به جهت لطمه اي كه به نظم اجتماعي وارد مي كند مرتكب توسط جامعه به كيفر مي رسد:
Le crime¸ au sens le plus general de ce terme¸ est l’action ou i’omission d’ un individu¸ qui a reason du trouble
(qu’elle cause a L’order sordre social¸ est frappe par la societe d’une sanction penale (7
به طور كلي رفتار انسان برحسب زمان و مكان در حال تغيير و تحول است ولذا عكس العمل اجتماعي و مبارزه عليه بزهكاري نيز
بايد حداقل همزمان با تغييرات و اهداف و روشهاي ارتكاب جرم هماهنگ بشود.
 -4نتيجه گيري از تعاريف جرم
از تعاريف مزبور زير قابل استنتاج است:
 -1جرم همواره رفتار خارجي انسان است كه گاهي به صورت فعل و زماني با ترك فعل تحقق مي يابد و بنابراين:
الف  -ميل به ارتكاب جرم و تصميم برآن ،جرم تلقي نمي شود.
ب -جرم عقيده وجود ندارد اما انتشار عقيده درمواردي جرم است .در اين مورد اصل 23ق . 1.مقرّر مي دارد« :تفتيش عقايد ممنوع
است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
 - 2براي اينكه عملي جرم شناخته شود بايد ممنوعيت عمل همراه با ضمانت اجراي جزائي ( مجازات يااقدامات تأميني يا تربيتي )
باشد.
 -3ارتكاب عمل ممنوعي كه قانونگذار براي آن مجازات است در مقام استفاده از حق (مثا ً دفاع مشروع) جرم تلقي نمي شود.
ث .آ .د .ع .ك در مورد جرم شناخته شدن افعال حرام وترك واجبات توسط دادگاههاي
تعزيرات شرعي مذكوردر تبصره  1ماده 2
(باسكوت قانون) آزمايشي و سه ساله مي باشد و شايسته است نسبت به تطبيق آن با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و
قاعده فقهي منع عقاب بابيان هماهنگ شود .البته در صورتي كه فهرست قانوني افعال حرام وترك واجبات اعام شود موضوع
قابل تأييد است و همگان مكلف به احترام و اجراي قانون مي باشند.

فصل اوّل
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عنصر قانوني از عناصر تشكيل دهندة جرم
حقوق جزاي اسام مبتني است بر بررسي اعمال غيرقانوني و كيفر آنها در شريعت اسام .همان طور كه قبا َ َ بيان گرديد ضابطه
اساسي و عمده در اين زمينه قرآن مجيد است .فقها و بنيانگذاران احكام با استفاده از اين كتاب آسماني كه به وسيله سنت تكميل
گرديده است به جاي تنظيم و تدوين تئوري عمومي حقوق جزاء هر يك از جرائم و مجازاتهاي مربوط را يكي پس از ديگر ي مورد
مطالعه قرار داده اند .اكنون با توجه به اصل چهارم ق .ا .مبني براينكه « كليه قوانين و مقرّرات مدني ،جزائي .مالي ،اقتصادي،
اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسامي باشد .اين اصل بر اطاق يا عموم همه اصول ق .ا .و
قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است  »...سعي مي شود كه باشرح و تفسير قوانين مختلف تئوري عمومي حقوق جزاي ايران همراه
با مصاديق قانوني و مورد عمل آن مطرح گردد.
مقدمه – براي آنكه رفتار انسان جرم تلقي شود وجود سه عنصر ازم است:
 -1عنصر قانوني ،يعني وصف مجرمانه بايد به تعيين قانون باشد.
 -2عنصر معنوي ،بدين معني كه رفتارمجرمانه بايد همراه باقصد مجرمانه يا تقصير جزائي باشد.
 -3عنصر مادي ،شامل تحقق عمليات خارجي حاكي از رفتار مجرمانه.
عناصر سه گانه جرم (قانوني ،مادي و معنوي) جنبه عمومي دارند و وجود آنهادر كليه جرائم الزامي است.
ولي در هر جرمي عاوه برعناصر عمومي ،عناصر و شرايط خصوصي وجود دارد كه موجب تمايز و تشخيص جرائم از يكديگر مي
شود.
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بررسي عناصر خصوصي تشكيل دهنده انواع جرائم موضوع درس حقوق جزاي اختصاصي راتشكيل مي دهد.
اكنون ،ابتدا عناصر عمومي جرم و سپس تقسيم بندي جرائم را براساس كيفر ،ماهيت و عناصر تشيكل دهنده مرود بررسي قرار
مي دهيم:
مبحث اول :كليات
يكي از اصول مسلم حقوق كيفري اين است كه تازماني كه قوانين حاكم بريك جامعه عملي را جرم تشخيص نداده و عامل آن را
قابل مجازات نداند ،اشخاص در انجام آن عمل آزاد مي باشند.
فعل يا ترك فعل هر جند هم زشت و غير اخاقي و خطر ناك باشد ،د خالت قاضي كيفري را موجب نمي شود مگر اينكه قانوني قبا َ
َ آن عمل را جرم شناخته باشد.
همچنين هيچ مجازاتي را نمي توان به افراد تحميل كرد مگر اينكه نوع و ميزان آن قبا َ در قانون تعيين شده باشد .قواعد مزبور در
اصطاح اتين عبارت است از:
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
NULLA POENA SINE LEGE
يعني «هيچ جرمي بدون قانون ممكن نيست» و «هيچ مجازاتي بدون قانون ممكن نيست».
 -1منابع اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در شريعت اسام
مهمترين منابعي كه در شريعت اسام حاكي از لزوم عنصر قانوني براي تحقق جرم مي باشد عبارتند از:
 -1خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:
« ا يكلف ه نفسا اا ما اتيها » سوره طاق  ،آيه (7
يعني خداوند هيچ كس را جز به آنچه توانائي داده تكليف نمي كند ،به عبارت ديگر خداوند هيچ كس را مكلف (به تكليفي) نمي كند
مگر به آنچه كه حكم آن را براي او آورده باشد.
 -1همچنين خداوند در قرآن كريم مي فرمايد :
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« و ما كنا معذبي حتي نبعث رسوا» (سوره اسراء آيه .(15
يعني ما هيچ كس را كيفر نمي كنيم تا اينكه پيامبري بفرستيم.
 -2قاعده ممنوعيت عقاب بابيان يا قبح عقاب بابيان كه از ساليان دراز در فقه

74
اسامي پذيرفته شده است .اعمال كيفر نسبت به اشخاص ،بدون باين قبلي رفتار مجرمانه ،قبيح و زشت است .دليل عقلي نيز
حاكي از آن است كه خداوند بدون تصريح به حكم و قانون و اباغ آن ،كسي را كيفر نخواهد كرد.
 -4حديث رفع  -از پيغمبر اسام (ص) نقل شده است كه:
؟رفع عن امتي تسعه اشياء :الخطا والنسيان و ما استكرهوا عليه وماا يعلمون  »...؟
يعني از امت من نه چيز برداشته شده است  :اشتباه  ...و آنچه حكم آن را نمي دانند ...
 -5اصل اباجه.
 -6طبق اين اصل انسان نسبت به اشياء موجود در خارج حق هر گونه دخل وتصرف را دارد مگر درمواردي كه قانون منع كرده باشد.
اين اصل ضامن آزادي اراده افراد در معامات و غير معامات است ) 1(.بنابراين ،اصل در هرچيز « اباحه و جواز » است و قبل از آنكه
قانوني حكم آنها را از وجوب وحرمت و غيره مشخص كند ،مباح است و قبل از آنكه قانوني حكم آنها را از وجوب و حرمت و غيره
مشخص كند ،مباح است .به همين ترتيب در مسائل كيفري نيز تا وقتي قانون عملي را به قيد ضمانت اجراي جزائي منع نكرده و يا
انجام را تكليف نگرده است آن فعل و ترك فعل مباح و جايزه بوده و فاقد كيفر مي باشد (ماده 2ق .م ( .1.
 -2اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در حقوق ايران
مراجع قانونگذاري جمهوري اسامي ايران از ضوابط و قواعد شريعت اسام پيروي و احترام به اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها
را در ق .1.و قوانين عادي اساس سياست كيفري خود قرار داده اند.
ضوابط قانوني اصل مزبور به شرح زير است:
 -1اصل  22ق .1.مصوّب  1658مقرّر مي دارد:
«حيثيت جان ،مال ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است .مگر در مواردي كه قانون تجويز كند».
« :.هيچ كس را نمي توان دستگير كرد ،مگر به حكم و تربيتي كه قانون معين مي كند .در صورت
 - 2طبق اصل سي و دوم ق1.
بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذكر دايل بافاصله كتباًُ به متهم اباغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده
مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه ،در اسرع وقت فراهم گردد .متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات
مي شود» .مقدمات ماده  24ق .آ .ع .ك مصوّب  1378در همين جهت مي باشد.
 .1دكتر جعفر لنگرودي ،محمد جعفر ،ترمينو لوژي حقوق ،ش 4785ص 608
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 -3به موجب اصل  36ق« :.1 .حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
- 4برابر اصل  37ق« . 1.اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت
گردد» .يعني متهم هيچ گونه الزامي به اثبات بي گناهي و برائت خود نداشته و حتي مي تواند سكوت اختيار كند.
 « :.احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادرشده
- 5طبق اصل 166ق1.
است» .اين اصل ،حاكميت قانون را مرود توجه قرار داده و صدور احكام را مبتني بر رعايت موازين قانوني دانسته است.
- 6به موجب اصل  169ق «: . 1.هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود ».
اصل مزبور ياد آور عطف بماسبق نشدن قوانين جزائي است.
براي ماده 2ق .م .1.هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.
 -7تبصره ماده 2ق. 1.د .ع .ك .قلمرو رفتار مجرمانه را برخاف اصول  .1.و مواد ق .م . 1.به افعال حرام و ترك فعل واجب تعميم داده
است .شايسته است قانونگذار ااقل ليستي از افعال حرام وترك افعال واجب شرعي را اعام مي نمود تا مردم به نظر قانونگذار
در جرم شناختن رفتار اشخاص آگاه شوند.
الف -رعايت منافع فردي
با قبول اصل مزبور ،افراد قادر به سنجش و ارزشيابي رفتار خود بوده و مي توانند با اطاع ا زجرم و كيفر  ،از ارتكاب عمل بزهكارانه
خودداري نمايند.
بتنام دانشمند انگليسي معتقد بود كه هر فردي قبل از ارتكاب فعل مجرمانه منافع احتمال حاصل از ارتكاب جرم را با خطرات ناشي
از كيفر آن سنجش و مقايسه نموده و با توجه به ترجيح يكي بر ديگر ي تصميم گيري و ممكن است مبادرت به ارتكاب عمل نمايد.
بنابراين قانونگذار بايد قباُ تعيين كرده باشد كه عمل ارتكابي جرم است تا مرتكب آن قادر به سنجش فعلي كه در صدد ارتكاب آن
است باشد .زيرا قواعد اخاقي براي تعيين درجه و اهميت اعمال ضد اجتماعي كافي نيست .انسان به خاطر غرايزي كه دارد هب
دنبال تأمين منافع خويش است و لذا جامعه بايد با اعام قبلي از طريق وضع قوانين صريح و روشن و قابل فهم براي همگان ،افراد
را قبل از ارتكاب جرم آگاه سازد كه فعل يا ترك فعل معين داراي جنبه ضد اجتماعي بوده و جرم تلقي مي شود .در اين
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صورت فرد امكان سنجش و مقايسه را خواهد داشت و اتخاذ يك سياست كيفري اصولي و منطقي مي تواند مانع از افزايش جرائم
بشود.
ب – رعايت منافع اجتماعي
با احترام به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ،قواعد و قوانين اجتماعي داراي اعتبار و قدرت بيشتري گرديده و افراد در گسترش
روابط و فعاليتها اقتصادي مجاز و مشروع ترديد نخواهند نمود .در غير اين صورت احتياط و محافظه كاري براي احتراز از مشكات و
كيفرهاي احتمالي مانع از فعاليتهاي اقتصادي و فني و باا رفتن سطح زندگي مردم مي شود.
قانونگذار براي رفع هرگونه تبعيض بايد در كمال بي طرفي و واقع بيني ،بدون آنكه مجرم را بشناسد و بدون آنكه قبل از وضع
قانون بداند كيفر هاي تعيين شده بعداً به چه كسي تحميل خواهد شد ،با متون قانوني كلي و عام ،اعمال ممنوعه و حداكثر كيفر
آنها را تعيين نمايد .اين روش هم در جهت عدالت و انصاف است و هم موجب تأمين حقوق و آزاديهاي فردي مي شود.
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مبحث دوم :تفسير قوانين کيفري
هر چند قانونگذار در موقع تنظيم قانون سعي مي نمايد با به کار بردن کلمات و جمات صريح و روشن مقصود خود را بيان نمايد تا
مفاد قانون بر کليه مصاديق و موارد و اشباه ونظايري که مورد توجه او بوده صادق باشد  ،با وجود اين گاهي قانون از وضوح و
صراحت ازم برخوردار نبوده و ناقص و مجمل و مبهم تنظيم مي شود و در مواردي نيز قانون قادر به پيش بيني همه مسائل نبوده
و ساکت است  .در اين صورت  ،مجريان قانون و محققين ناگزير از تفسير قانون مي باشند  .در رشته هاي مختلف حقوقي اعم از
کيفري  ،مدني و تجاري ممکن است قانون نياز به تفسير داشته باشد  .ولي آنچه مسلم است اين است که بين تفسير قوانين
جرائي و تفسير ساير قوانين تفاوتهاي مهمي وجود دارد  .در امور کيفري عاوه بر امور مالي؛ جان  ،شرف  ،حيثيت و نيز آزادي
افراد مطرح است  .اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و قواعد منع عقاب با بيان و «تدرء الحدود بالشبهات» مانع از آِن است که
قاضي بتواند از محدوده نظر قانونگذار فراتر رفته و دايره شمول مقرّرات جزائي را به مواردي که مورد نظر قانونگذار نبوده تعميم
دهد  .تفسير قانون با توجه به اهميت و اعتبار مقام تفسير کننده به تفسير قانوني  ،تفسير قضائي و تفسير از
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طريق دکترين قابل تقسيم و بررسي است .

 -1تفسير قانون به وسيله مقنن

در صورتي که قانوني مبهم يا مجمل باشد گاهي خود قانونگذار در صدد تفسير بر آمده و نظر خود را ضمن تفسيري بيان مي کند .
با توجه به اصل تفکيک قوا و وظايف قوه مقننه  ،اصل  73ق  .ا  .مقرّر مي دارد «:شرح و تفسير قوانين عادي در صاحيت مجلس
شواري اسامي است مفاد اين اصل مانع از تفسيري که دادرسان  ،در مقام تميز حق  ،از قوانين مي کنند نيست » .
به عاوه اصل  98قانون مزبور تفسير ق  .ا  .را به عهده شوراي نگهبان و با تصويب سه چهارم آنان دانسته است  .اين قبيل تفاسير
که به وسيله مقنن انجام مي گيرد از لحاظ قدرت اجرائي مثل ساير قوانين بوده و براي تمام افراد و محاکم الزام آور است .

 -2تفسير قانون توسط قاضي

طبق اصل  166ق  .ا  .احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است
قانون مزبور عاوه بر مقنن  ،دادرس نيز در مقام تميز حق  ،صاحيت تفسير قانون را در مورد دعاوي حقوقي و يا
 .طبق اصل 73
کيفري مطروح دارد .

اقسام تفسير از نظر دکترين

روشهاي مختلفي براي تفسير قوانين جزائي وجود دارد:
الف-تفسير مضيق يا ادبي((1
بعضي معقدند قاضي نبايد از محدوده اصل قانوني بودن حقوق جزا فراتر رفته و به خاطر ماحظات سياسي و اجتماعي  ،حقوق و
منافع و آزاديهاي فردي را به مخاطره اندازد  .روش تفسير مضيق مبتني بر اين است که دادرس به منطوق قانون و مواردي که
صريحا و منجزا بيان شده توجه و منظور مقنن را از مفهوم کلمات و عبارات و با رعايت قواعد دستوري استنباط نمايد  .مع هذا  ،در
مواردي که قانون صريح و روشن نيست بايد آن را به نفع متهم تعبير و تفسير نمود  .مبناي تفسير محدود يا مضيق قوانين جزائي ،
با عنايت به اصل  36ق  .ا  .اصل قانوني بودن جرم و مجازات است  .بنابر يک ضرب المثل قديمي در مورد شک و ترديد بايد هميشه
نفع متهم رعايت گردد  .تفسير مضيق قوانين جزائي قابل انتقاد است زيرا اين نوع تفسير وقتي مي تواند صحيح باشد که قانون
هميشه
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بدون عيب و نقص و کامل باشد  .تعداد قوانين اصاحي در هر سال از قوانيني که تأسيس و براي اولين بار وضع مي شود غالبا
بيشتر است  ،به عاوه توسل به تفسير مضيق موجب مي شود که حقوق در همان شکل اوليه باقي بماند  ،در حالي که حقوق
امري است که با پيشرفت جامعه قابل تحول است و مقنن نيز مي تواند با توجه به تشريفات طواني قانونگذاري ِ  ،خود را به
سرعت با تحوات مزبور هماهنگ سازد .
ب-تفسير از طريق قياس در مسائل جزائي((1
در اجراي اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها قاضي نمي تواند به ميل خود مجازاتهايي را که قانون براي اعمال بزهکارانه اي معين
نموده است نسبت به اعمال ديگري که مورد حکم قانون نبوده است تعميم دهد ِ  ،اگرچه بين اعمال مجرمانه و غير مجرمانه تشابه
زيادي وجود داشته باشد  .يعني اصوا درمسائل جزائي تفسير از طريق قياس ممنوع است .
مع ذلک در بعضي از کشورها به قاضي اختيار داده شده است که اعمال ضد اجتماعي را که قانون به طور کلي و عام بيان نموده
با جرائم معين و پيش بيني شده در قانون مقايسه و هر گاه وجه تشابهي بين اعمال مزبور و جرائم معين پيدا شود مجازات جرائم
معين را نسبت به مرتکب اعمال نمايد  .در حقوق ايران  ،تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومي و يا عملي که عفت عمومي
را جريحه دار نمايد و يا مسائل مربوط به کيفيت حجاب شرعي در ماده  638ق  .م  .ا  .و تبصره آِن و يا مسکرات موضوع مواد 165به
بعد ق  .م  .ا  ، .مفاهيمي کلي و عام است که گاهي اعمال کيفر نسبت به اين قبيل موارد و مصاديق آن مستلزم وجود واحراز
وجه تشابه بين اعمال مزبور و جرائم با مفهوم کلي و عام مستوجب کيفر ضمن استفاده از منابع شرعي و يا عرفي باشد  .بنابراين
اگرچه قياس منتفي است ولي تشخيص مصاديق قانون موجود با دادگاه است .
ج -منع تفسير موسع قوانين جزائي
ممکن است اعمالي ارتکاب شود که شمول قوانين جزائي نسبت به آنها به علت عدم امکان پيش بيني در زمان وضع و تصويب در
معرض شبهه و ترديد باشد .
در حقوق خصوصي متون قانوني قابليت انعطاف بسيار دارد و قاضي مدني از آنها به عنوان يک وسيله استفاده و با توجه به
احتياجات روز و نيز تحوات اوضاع اجتماعي و اقصادي مبادرت به حل مسائل و صدور حکم مي نمايد .
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اما در مسائل جزائي نمي توان براي قاضي قائل به اختيار تفسير موسع از قوانين جزائي شد  .زيرا تقسيم موسع قوانين جزائي با
اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها منافات دارد  .توسل به اين روش منتهي به تجاوز از حدود منظور مقصود قانونگذار و به منزله
قبول اختيار قاضي در تعيين وصف عمل مجرمانه و کيفر آن است  .در نتيجه از يک طرف حقوق و آزاديهاي فردي در معرض خطر و
تهديد واقع مي شود و بيم آن مي رود که قاضي تحت تأثير تمايات و احساسات شخصي و جو حاکم بر محيط معيني حقوق فردي
را محدود و منتفي ساز ِد  ،از طرف ديگر اطاع افراد هم از تفسير قضائي که به صورت رويه قضائي در آيد به زودي ميسر نيست و
عادانه نيست افرادي که از وصف قطعي عمل ارتکابي اطاع نداشته اند يعني وصف عمل درزمان ارتکاب مشخص و معلوم نباشد
 ،مع هذا به لحاظ ارتکاب عمل مزبور براي دوره سکوت و نامعين بودن قانون مجازات شوند  .استثنائي که در مورد منع تفسير
موسع از قوانين جزائي وجود دارد در مورد تفسير قوانين ارفاق آميز است در صورتي که يک قانون ماهوي شرايط وعلل موجهه
جديدي را پيش بيني کند تا حدي که متن قانون اجازه مي دهد به نفع متهم قبل تفسير است .
د-تفسير منطقي يا توضيحي
در بين تفسيرهاي مختلف قوانين جزائي تفسير توضيحي که حاکي از کشف منظور و مقصود و نيت واقعي مقنن است راه حلي
منطقي به نظر مي رسد  ،براي نيل به اين مقصود قاضي بايد از طريق مراجعه به گزارشهاي توجيهي و امور مقدماتي و
صورتجلسات تنظيمي در موقع تدوين لوايح توسط دولت  ،همچنين مباحثات مجلس و کميسيون هاي مربوط هدف واقعي قانونگذار
را کشف و برموارد ابهام و اجمال منطبق سازد .
در صورتي که از بررسي و تحقيق ازم در سوابق قانوني و مذاکرات به هنگام وضع و تصويب قانون معني واقعي قانون به دست
نيايد قانون بايستي به نفع متهم تفسير شود  .با بيان سه مثال مفهوم تفسير توضيحي يا منطقي روشن تر مي شود :
مثال اول –انواع وسايل مورد استفاده در افترا
)مقرّر مي داشت «:هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا انتشار آنها به وسيله درج در
ماده  140ق  .م  .ا ( .تعزيرات 1362
روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع به کسي امري را صريحا نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود  ،نسبت
دهنده مفتري خواهد بود و مشروط بر اينکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد  .مجازات مفتري جز در مواردي که
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حد تعيين شده تا  74ضربه شاق است (1( .
در اينجا مواردي را که قانون به عنوان وسيله ارتکاب جرم افترا احصاءنموده است شامل «اوراق چاپي يا خطي يا انتشار آنها » ،
«درج در روزنامه و جرائد »و «نطق در مجامع »مي باشد  .حال چنانچه اکتفا به معاني ظاهري کلمات در ماده مزبور شود  ،جرم
افترا شامل مواردي که متهم به وسيله راديو  ،تلويزيون  ،سينما يا اوراق پلي کپي امري را که جرم است به کسي نسبت دهد
نخواهد شد  .در حاليکه با کمي دقت مي توان به آساني به منظور واقعي مقنن که رعايت حرمت و حفظ حيثيت اشخاص و
جلوگيري از اتهامات واهي بوده پي برد  ،به طوري که مي توان گفت از جهت آثار ناشي از جرم افترا  ،نطق در راديو و تلويزيون به
مراتب بيش از نطق در مجامع مي تواند براي مجني عليه خطرناک باشد  .متعاقبا با تصويت ماده  697ق  .م  .ا  .تعزيرات با پيش
بيني عبارت «يا به هر وسيله ديگر »رفع ابهام گرديد  .و جرم افترا با هر وسيله قابل تحقّق است  .ماده 697قانون مزبور مقرّر مي
دارد «:هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به
کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را
ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا سه سال و تا  74ضربه شاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد
شد»  .با وجود اين  ،انتشار امر فحشا علي رغم صحت آن جرم تلقي مي شود  .تبصره ماده  697قانون مزبور مقرر مي دارد« :در
مواردي که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد  ،مرتکب مجازات مذکور محکوم
خواهد شد» .
مثال دوم  .کميت در جرم نشر اکاذيت
به موجب ماده  141ق  .م  .ا ( .تعزيرات)مصوّب « 1362هر کس به قصد اضراربه غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي
به وسيله نامه شکوائيه مراسات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء  ،اکاذيبي را
اظهار نمايد يا اعمالي را بر خاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا
تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه  ،به حبس از يک ماه تا
ضربه شاق محکوم خواهد شد»  .در اينجا عمل مجرمانه اي را که مقنن جرم شناخته است «انتشار اکاذيت »و
 2سال يا تا 74
«اسناد
 .1قذف موضوع مواد 139به بعد ق  .م  .ا  .بوده و مستوجب حد مي باشد .
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اعمال خاف حقيقت »مي باشد که با صيغه جمع ذکر شده است .
با توجه به متن قانون شرط تحقق جرم اظهار بيش از يک دروغ و اسناد بيش از يک عمل خاف حقيقت است و لذا اظهار يک دروغ و
يا اسناد يک عمل خاف حقيقت با تفسير ادبي ماده 141قانون مزبور جرم نمي باشد و چنين تفسيري از مقصود و منظور قانونگذار
بدور است .
موضوع جرم شناختن «انتشار اکاذيب»و «اسناد اعمال خاف حقيقت »در بند ب ماده  269مکرر ق  .م  .ع  .سابق موجود بوده
است که مورد تفسير شعبه دوم ديوان کشور واقع شده است .
شعبه مزبور در حکم شماره 1011318-2632چنين بيان عقيده نموده است:
«  . . .واکاذيت و اعمال هم هر چند در ماده مزبور به کلمه جمع گفته شده ولي منظور نوع آن امور بوده و برحسب عرف و تبادر به
يک عمل هم صدق مي کند و اگر کسي يک فقره امر کذب و امر خاف حقيقت را هم به نحو مقرّر در آن ماده به کسي نسبت دهد
قابل تعقيب است» .
خاص مرتکب و تکرار ذکر کلمات «اکاذيب
متعاقبا  ،ماده  698ق  .م  .ا  .تعزيرات  1375با مختصر تغييري در مجازات و تصريح به قصد
ّ
»و «اعمال »به صيغه جمع تصويب گرديد که مقرّر مي دارد« :هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات
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رسمي به وسيله نامه يا شکوائيه يا مراسات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء ،
اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا
مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينکه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا
نه  ،عاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان بايد به حبس از دو ماه تا دوسا ل و يا شاق تا ()74ضربه محکوم مي شود» .
مثال سوم  .دليل تراشي براي متهم ساختن ديگري
مقرر مي داشت« :اگر کسي عالما  ،عامدا به قصد متهم نمودن غير آات و يا ادوات
ماده  142ق  .م  .ا  .تعزيرات مصوب 1362
جرم و يا اشياي حاصله از آن و يا اشيائي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطاع آن شخص در
منزل يا محل کسب و يا جيب و يا اشيائي که متعلق به اوست بگذارد يا مخفي کند و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد
پس از ثبوت برائت آن شخص  ،مرتکب به حبس از  6ماه يا  3سال محکوم مي شود» .
حال با تفسير ادبي  ،تحقق جرم مستلزم متهم ساختن آگاهانه و عمدي غير با آات و
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و ادوات جرم و يا اشياء است که به صورت صيغه جمع استعمال شده است .
به نظر مي رسد که ارتکاب جرم مزبور بايک شيء و يکي از آات و ادوات جرم نيز قابل تحقق مي باشد  ،زيرا هدف قانونگذار حفظ
حيثيت و حقوق افراد بي گناه است .
با اصاحات و لي با تکرار همان کلمات «آات  ،ادوات و اشياِء»به صيغه جمع تصويب
متعاقبا ماده  699ق  .م  .ا  .تعزيرات 1375
گرديد که مقرّر مي دارد «:هر کس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در
تصرف يک نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيائي که متعلق به اوست بگذارد
يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد  ،پس از صدور قرار منع تعقيب و يا
اعام برائت قطعي آن شخص  ،مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( )74ضربه شاق محکوم مي شود » .

مبحث سوم :قلمرو قوانين جزائي در زمان
 -1مباني و مآخذ اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي

يکي از آثار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي است  ،طبق قاعده مزبور چنانچه قانون
احق عملي را که سابقا جرم نبوده جرم بشناسد و براي مرتکب آن مجازات قائل شود  ،قانون مزبور شامل حال اشخاصي که قبل
از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مزبور شده اند نخواهد شد .
زيرا قبل از وضع قانون جديد تمامي اشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل مي دانسته اند  )1( .اصل عطف بما سبق نشدن قوانين
کيفري طي اصل  169ق  .ا  .پيش بيني و صراحتا مقرّر شده است «:هيچ فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع
شده است جرم محسوب نمي شود» .
وماده  11ق  .م  .ا  .با الهام از اصل  169ق  .ا  .مقرّر مي دارد «:در مقرّرات و نظامات دولتي  ،مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي
بايد به موجب قانوني باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب
قانون متأخر مجازات نمود . » . . .
 . 1تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق موضوع مواد 690و693ق  .م  .ا  .تعزيرات جنبه کيفري دارد .
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در امور مدني نيز قاعده اي مشابه وجود دارد  .ماده  4ق  .م  .اعام مي دارد :
«اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد . » . . .
از نظر تاريخ اعتبار و ازم ااجرا شدن قوانين اعم از قوانين مدني و ساير قوانين از جمله قوانين جزائي ماده  2اصاحي ق  .م .
مي گويد «:قوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور ازم ااجرا است  ،مگر آنکه در خودقانون ترتيب خاصي براي موقع
اجرا مقرّر شده باشد » .

 -2قلمرو اجرائي اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي و اشکاات ناشي از آن

ق  .م  .ا «: .در مقرّرات و نظامات دولتي مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد که قبل از
طبق ماده 11
وقوع جرم مقرّر شده باشد و هيچ فعل يا ترک فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود  . » . . .قاعده
مزبور تعبيري است از اصل  169ق  .ا  .که طي آن «هيج فعلي يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد از آن وضع شده است جرم
محسوب نمي شود »  .قاعده مزبور هم مقتضاي عدالت است و هم در عين حال به نفع متهم و جامعه  .زيرا ماده  11ق  .م  .ا .
پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين کيفري (ماهوي ) مقرّر مي دارد  . . . «:ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع
شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده ويا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن
قانون تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود . » . . .
بدين ترتيب چنانچه قانوني امروز از تصويب بگذرد و اعمالي را جرم بشناسد يا ميزان مجازات جرم را افزايش دهد و يا کيفيات
مشدده را توسعه دهد  ،چنين قانوني نسبت به اعمال و جرائمي که تا زمان تصويب اين قانون واقع شده اند تاثيري ندارد .
بر عکس چنانچه قانون جديدي بعضي از جرائم سابق را ديگر جرم نشناسد و يا کيفيات مخففه و موارد تعليق را توسعه دهد قانون
جديد نسبت به جرائمي هم که قبل از تصويب قانون واقع شده است قابليب اجرا دارد .
در اين رابطه رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور (وحدت رويه  6378رأي شماره  - 2031364 -11روزنامه رسمي
شماره  481364-11843ضميمه شماره 508صفحه ) 761به عنوان مثال عينا ذکر مي شود «:پس از تصويب ماده  2قانون ديات در
 24961براي قتل غير عمدي ديه معين شده و به موجب ماده  211قانون مزبور کليه قوانيني که با آن قانون مغايرت دارد از جمله
قانون تشديد مجازات رانندگان صراحتا نسخ گرديده است  .به استناد ماده  6قانون راجع به مجازات اسامي متهمي که قبل از
تصويب قانون
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تعزيرات مرتکب قتل غير عمدي شده مستحق تعزير در قانون مزبور نيست و نظر شعبه  14ديوان کشور صحيحا صادر شده است .
اين رأي به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه  1328در موارد مشابه ازم ااتباع است  .هيئت عمومي
ديوان عالي کشور » .
در دعواي مطروحه  ،شعبه  14ديوان عالي کشور  ،نظر دادگاه صالح را در مورد احراز بزهکاري متهم و پرداخت ديه موجه و صحيح
تشخيص و تنفيذ مي نمايد  ،ليکن در مورد استناد دادگاه به ماده  149قانون تعزيرات سابق و اينکه بعدا با استناد به ماده مزبور
مبادرت به انشاء حکم مجازات تعزيري نمايد  ،چنين استدال مي شود که با توجه به اينکه مادتين يک و دو قانون تشديد مجازات
رانندگان با تصويب قانون ديات لغو و در تاريخ وقوع بزه هنوز قانون تعزيرات تصويب و ازم ااجرا اعام نشده بوده است لذا تعيين
کيفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نمي باشد .
اگر چه اصل مزبور صريح و روشن است با وجود اين گاهي اجراي آن در عمل مواجه با اشکال مي شود  ،مهمترين اشکاات اجراي
اصل عطف بماسبق نشدن قوانين کيفري (ماهوي )عبارتند از:
الف –اشکال در تعيين تاريخ وقوع جرم
رعايت اصل مزبور مستلزم تعيين تاريخ دقيق وقوع جرم است .
در جرائم ساده و آني مثل قتل و ضرب و جرح که فعل با ترک فعل در يک لحظه و يا در مدت کمي واقع و يا اصوا جرم با انجام عمل
خاتمه مي يابد  ،تعيين تاريخ وقوع جرم خالي از اشکال بوده و جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است .
ولي در ساير جرائم که در طول زمان تحقق مي يابد تعيين تاريخ وقوع جرم محتاج به تأمل است .
 - 1در جرائم مستمر يا متمادي که رفتار مجرمانه مدت زماني کم و بيش طواني دوام يافته و مبين قصد مجرمانه توأم با استمرار و
دوام است رفتار مجرمانه تابع قانون جديد است ولو آنکه قانون مزبور شديدتر از قانون سابق باشد زيرا عناصر تشکيل دهنده جرم
در زمان قانون جديد هم تحقق يافته است  .مثل جرم استفاده علني و غير قانوني از لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي
(ماده  ، )556مخفي کردن اموال مسروقه (ماده  )662توقيف غير قانوني (ماده )583ترک انفاق (ماده )642از ق  .م  .ا .
- 2در جرائم اعتيادي يا به عادت مثل طبابت غير مجاز  ،تشويق به فساد و فحشاء يا فراهم ساختن موجبات آن (بند ب ماده ، )639
تشديد مجازات در مورد حرفه قرار دادن
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و يا اشتغال به معامله اموال مسروقه با داشتن شغل ديگري (قسمت اخير ماده  662قانون م  .ا  .ا  .تعزيرات  . 1375چنانچه
افعال مجرمانه اي که از مجموع آنها عادات احراز مي شود کا قبل از حاکميت قانون جديد و يا بعد از قانون جديد واقع شود اشکالي
پيش نمي آيد  ،به طوري که در مورد اول  ،قانون سابق و در مورد دوم  ،قانون جديد (احق )اجرا مي شود  ،اما چنانچه قسمتي از
جرم در زمان قانون سابق و قسمت ديگر آن در زمان قانون جديد واقع شده باشد  ،با توجه به ماده  6قانون راجع به مجازات
ق  .م  .ا  .احق که منحصرا عطف بما سبق شدن قوانين مساعدتر به حال متهم را تجويز نموده است
اسامي سابق و ماده 11
مي توان گفت که قانون جديد فقط در صورتي در مورد جرائم اعتيادي قابل اجراست که «رفتار تشکيل دهنده عادت »به اندازه
کافي در زمان حکومت قانون احق هم تحقق يافته باشد .
 جرائم مرکب متشکل از اعمال مختلفي است که هيچ کدام از آنها به تنهايي جرم نيست ولي مجموعا جرمي را به وجود مي3
آورند  .مثل جرم کاهبرداري موضوع قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري که در جلسه مورخ 1591367
مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي مورد تأييد و تصويب نهائي قرار گرفته است  .تحقق کاهبرداري مستلزم ارتکاب اعمال زير
است :
اوا – توسل به وسايل تقلبي
ثانيا -تحصيل وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها .
ثالثا – خوردن مال ديگري .
تا وقتي سه عمل مزبور جمع نشده و نتيجه مجرمانه که خوردن مال ديگري است تحقق نيافته باشد جرم کاهبرداري مصداقي
ندارد و لذا جرم مزبور تابع قانون زمان وقوع آن خواهد بود .
ب-اشکال ناشي از شناخت قانون مساعدتر
در صورتي که قانون جزائي جديد ارفاق آميز و به نفع متهم باشد قانون جديد عطف بما سبق مي شود .
ق  .م  .ا  .پس از بيان اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزائي چنين مقرّر مي دارد . . . «:ليکن اگر بعد از وقوع جرم
ماده 11
قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق
بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود».
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علت عطف بما سبق شدن قوانين ارفاق آميز و مساعدتر به حال متهم آن است که از وضع و تصويب قانون ارفاقي جديد چنين
استنباط مي شود که عمل مجرمانه اي که قبا به عنوان جرم مجازات مي شد ديگر خاف نظم عمومي نبوده و يا جامعه مجازات
خفيف تري را براي آن مناسب مي داند  .بنابراين انصاف و عدالت مقتضاي آن است که افراد به خاطر اعمال ارتکابي گذشته که
امروز مجازاتي ندارد و يا مجازات آن خفيف تر و مساعدتر به حال آنان شده با قانون سابق مجازات نشومند  .اگرجه اين امر ممکن
است اعتماد و اطمينان عمومي رانسبت به حتميت و قطعيت احکام دادگاهها سلب و موجب تشويق محکومين در به تعويق
انداختن اجراي احکام جزائئ گردد ولي به هر حال اين امر نبايد مانع از آن شود که افراد بتوانند از نتايج تحولي که در روحيات و
انتظارات مردم و سياست کيفري جامعه پديد آمده استفاده کنند .
شأن و منزلت دستگاه قضائي در اين است که با استقال و بي نظري کامل و در نظر گرفتن شرايط متغير اجتماعي در مواردي که
امکان پذير است قوانين را تفسير و به مورد اجرا گذارد  .براي تعيين مجازات حبس شديدتر در دو قانون احق و سابق و طرد و نفي
آن حداکثر مجازات حبس در هر دو قانون در نظر گرفته مي شود ،هر کدام بيشتر بود اجراي آن منتفي و قانون ديگر که حداکثر
کمتري دارد مساعدتر و اخف بوده و مي تواند مناط اعتبار قرار گيرد  .زيرا در تعيين مجازات شديدتر است که دادگاه داراي امکانات
بيشتري است .
ق  .م  .ا  ،.دادگاه مي تواند فارغ از هر گونه محدوديتي بدون اينکه به کلي مجازات را
ولي در مورد کيفر حداقل  ،طبق ماده 22
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منتفي سازد مجازات را به کمتر از حداقل تعيين نمايد  .در مورد تعيين جزاي نقدي شديدتر در دو قانون احق و سابق اشکالي
نيست  ،ضابطه ميزان جزاي نقدي است  .ولي در مورد دو قانوني که راجع است به مجازات حبس و شاق اين سؤال مطرح شده
است که آيا از حيص مقرّرات رسيدگي و جزاي اسامي  ،مجازاتهاي حبس اشد از مجازات شاق مي باشد يا خير و در اجراي
ق  .م  .ا ( .فعلي )مجازات شاق مذکور در نصوصي قانونيه اخف از مجازاتهاي حبس تلقي مي
مقرّرات ماده شش سابق و 11
گردد يا نه ؟
درباره ي پرسش باا از طرف شوراي عالي قضائي در تاريخ 29663چنين پاسخ داده شده است « :در قوانين جزاي اسامي اشاره
اي به اخف يا اشد بودن مجازات حبس از شاق و بالعکس نشده است بستگي به وضعيت اجتماعي و اخاقي و خانوادگي و
شغلي متهم يا مجرم دارد هر کدام را که مناسب تر به حال خود و خفيف تر بداند ممکن است نسبت به او از
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نوع ديگر اخف تلقي نمود »(1(.
به نظر مي رسد  ،قوانين مربوط به جرائم مستوجب حد جز در موارد خاصي قابل تغيير  ،عفو و اغماض نبوده و قوانين تعزيري
نسبت به آن اخف است .
ج-اشکال ناشي از تعيين تاريخ دقيق ازم ااجرا شدن قانون
ق  .ا  .مقرّر مي دارد «:کليه مصوبات مجلس شوراي اسامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود  .شوراي نگهبان
اصل 94
موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسام و ق  .ا  .مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن
را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست ».
از قوانيني که شواراي نگهبان اعام عدم مغايرت با موازين شرعي و اصول ق  .ا  .در مهلت مقرّر ننموده و از تاريخ تصويب (به
صورت آزمايشي ) قابل اجرا شده است ق  .م  .ا ( .تعزيرات)مي باشد  .علي رغم قابليت اجرائي قوانين  ،طبق اصل  123ق  .ا .
رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و اباغ به وي امضاء کند و براي اجرا
در اختياز مسؤوان بگذارد .
طبق ماده 1ق  .م ( .اصاحي ) 8101361مصوبات مجلس شوراي اسامي به رئيس جمهور اباغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز
ساعت آن را منتشر نمايد  .با قانون اصاح موادي از ق  .م .
آن را امضاء و به دولت اباغ نمايد و دولت موظف بود ظرف مدت 48
مصوّب 14870مدت انتشار به 72ساعت افزايش يافته است .
تبصره ماده قانون اصاحي مزبور مقرّر مي دارد که در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضاء يا اباغ به دولت در مهلت مقرّر به
دستور رئيس مجلس دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس ار انقضاي مدت مذکور ظرف  72ساعت منتشر نمايد
(روزنامه رسمي (1191370-13614
قوانين  15روز پس از انتشار  ،در سراسر کشور ازم ااجرا است مگر آنکه در خود قانون  ،ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرّر شده
باشد .
انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد (مواد 2و  3ق  .م  . ) .بدين ترتيب علي ااصول قانون وقتي داراي قدرت اجرائي
است که  15روز از تاريخ انتشار آن در روزنامه رسمي بگذرد .
 .1پاسخ و سؤاات از کميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضائي  ،ج  ، 1363 ،2مسأله  ،10ص . 25
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حال چنانچه در فاصله بين تصويب قانون و تاريخ انتشار و مضي زمان ازم براي ازم ااجرا شدن آن  ،جرمي اتفاق افتد  ،آن جرم
تابع قانون سابق بوده و مشمول قانون احق نيست .
زيرا قانون از تاريخي که ازم ااجرا شده باشد نسبت به اعمالي که بعد از آن به وقوع ييوندد اجرا مي گردد و صرف تصويب قوه
مقننه کافي نيست تا قانوني به مورد اجرا گذارده شود مگر اينکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرّر شده باشد .
در اين زمينه شعبه دوم ديوان عالي کشور در حکم شماره 221701مورخ  1328 412چنين اظهار نظر کرده است  . . . «:اگر راننده
پس از تصويب قانون تشديد مجازات رانندگان و قبل از انتشار در مجله رسمي مرتکب قتل غير عمد شود برابر قانون سابق بايد
مجازات شود و تعيين مجازات درباره وي برابر قانون متأخر موجت نقض دادنامه است .»...
در مورد مجازات قصاص و خروج قوانين و احکام الهي از قلمرو ماده  6قانون راجع به مجازات اسامي سابق و ماده  11ق  .م  .ا .
احق رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور (شماره ) 25101365-45مقرّر مي دارد «:ماده  6ق  .م  .ا  .مصوّب مهر
که مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي را بر طبق قانوني قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از
ماه 1361
قوانين و احکام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد که از صدر اسام تشريع شده اند  .بنابراين رأي شعبه ي چهاردهم ديوان
عالي کشور که حسب در خواست اولياءدم و به حکم آيه شريفه
به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود .»...

ولکم في القصاص حيوة يا اولي االباب

بر اين مبنا

-3استثنائات وارده بر اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي

در مواردي  ،استثنائاتي بر اصل عطف بما سبق نشدن وارد آمده است که اهم آنها عبارت است از :
الف -قوانين تفسيري
گاهي قانونگذار براي رفع ابهام متون قانوني آنها را مورد تفسير قرار مي دهد .
اثر قوانين تفسيري از تاريخ ازم ااجرا شدن قانون اصلي و نقش آنها تفسير قوانين موجود است و لذا بر طبق رويه قضائي قوانين
تفسيري را مي توان عطف بماسبق نمود .
ديوان عالي کشور در آراء شماره  2721317 – 383و  3021317 -401و نيز 371322-87صراحتا نظر داده است . . . «:ماده قانوني
که تفسير ماده سابق را مي نمايد چون در واقع قانون جديدي بشمار نمي آيد عطف به گذشته مي شود .»...
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ب -قوانين خفيف تر و انواع آن
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وقتي قانون جديد ارفاق آميز و به نفع متهم باشد آن را استثنائا عطف بما سبق مي کنند  .ماده  11ق  .م  .ا  .مقرّر مي دارد . . «:
 .ليکن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود که مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتکب
باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود ».
بنابراين از جمله مستثنيات اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي قانون خفيف تر است ولي بايد ديد کدام قانون اخف است ؟
 - 1قانوني که عملي را که در گذشته جرم بوده فاقد اين وصف ساخته و يا مجازاتي براي آن تعيين نکند  .مثل مجازات متعاقدين و
عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذکور در ماده  1قانون ازدواج  ،و در ازدواج مجدد مذکور در ماده  17قانون حمايت خانواده که طبق
نظر شوراي نگهبان شرعي نمي باشد  ) 1(.نهايتا ،ماده  645ق  .م  .ا  .مقرّر مي دارد« :به منظور حفظ کيان خانواده ثبت واقعه
ازدواج دائم  ،طاق و رجوع طبق مقرّرات الرامي است  ،چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ،طاق و
رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يک سال محکم مي گردد».
 - 2قانوني که جهت مشروعيت جديدي پيش بيني کند  .مانند بندهاي 2و 3ماده  31قانون راجع به مجازات اسامي مصوّب 1361
که طي آن در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم ازم باشد و يا در صورتي که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف يا
نهي از منکر باشد جرم محسوب نمي شود  .بند 3ماده  31قانون مزبور  ،که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهي از منکر را
از جهات مشروعيت مي دانست در ماده  56ق  .م  .ا  1370 .در همين مورد حذف شده است .
 -3قانوني که به جاي مجازات  ،اقدامات تأميني پيش بيني نمايد .
 -4قانوني که ميزان مجازات جرم ارتکابي را تخفيف دهد .
 -5قانوني که به دادگاه اجازه دهد کيفيات مخففه در تعيين مجازات رعايت شود
 .نظر شوراي نگهبان در مورد موادي از قانون آئين دادرسي مدني و قانون مالک و مستأجر و قانون ازدواج و حمايت خانواده ،
1
روزنامه رسمي شماره  361363-11502ضمنا نظر مشورتي شماره  2981364-43617اداره حقوقي وزارت دادگستري نيز بدين
شرح اعام شده است « :با توجه به ماده  17قانون حمايت خانواده که ازدواج مجدد مرد را موکول به تحصيل اجازه از دادگاه نموده
و اينکه ماده قانوني مذکور وسيله قوه مقننه تا کنون نسخ نشده است ثبت ازدواج مجدد بدون کسب اجازه مخصوص از دادگاه
خاص با مجوز است .
مدني
ّ
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(به ماده  11ق  .م  .ا  1370 .مراجعه شود )يا حدود اختيارات قاضي را در اين مورد افزايش دهد .
-6قانوني که در مورد جرم خاصي کيفيات مخففه برقرار کند .
 -7قانوني که عامل مشدده مربوط به جرم سابق را با قانون احق حذف نمايد .
 -8قانوني که به دادگاه اجازه دهد در مورد جرمي که قبا مشمول ارفاق نبوده مبادرت به تعليق مجازات نمايد .
 -9قانوني که مجازات تکميلي جرمي را حذف کند .
 -10قانوني که مجازات تبعي يک جرم را به مجازات تکميلي اختياري تبديل کند .
 -11قانوني که حداکثر مجازات را پايين بياورد  ،همين طور است در مورد قانوني که حداقل مجازات را تقليل دهد .
-12قانوني که حداقل مجازات را افزايش دهد ولي در عين حال حداکثر مجازات را پايين آورد .
زيرا امکان محکوميت متهم به کيفر حداکثر بيشتر منتفي مي شود .
ج-قانون جديد در ارتباط با احکام قطعي صادره
ق  .م  .ا «: .در صورتي که به موجب قانون سابق حکم قطعي ازم ااجرا صادر شده باشد به
طبق قسمتي از بند 1ماده 11
ترتيب زير عمل خواهد شد :
 - 1اگر عملي که در گذشته جرم بوده به موجب قانون احق جرم شناخته نشود  ،در اين صورت حکم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر
در جريان اجرا باشد موقوف ااجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و هممچنين در موردي که حکم قبا اجرا شده باشد هيچ گونه اثر
کيفري بر آن مترتب نخواهد بود .
اين مقرّرات در مورد قوانيني که براي مدت معين و در موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد .
 - 2اگر قانون احق مبني بر تخفيف مجازات باشد محکوم عليه مي تواند نسبت به آن حکم تقاضاي اعاده دادرسي کند و به هر حال
حکم مجازات ثانوي نبايد از حکم اولي شديدتر باشد ».
بنابراين قوانين جديد در شرايط مزبور نسبت به احکام صادره قبلي مي تواند مؤثر باشد  .مقرّرات مزبور با توصيه هاي انجمن بين
المللي حقوق جزا و کيفر شناسي نيز
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هماهنگي دارد (1( .
د -قانون جديد در ارتباط با اقدامات تأميني
چون هدف از اقدامات تأميني اصاح و تربيت بزهکار است لذا مي توان قانون آن را عطف بماسبق نمود  .بند 3ماده  11ق  .م  .ا .
مقرّر مي دارد «:اگر مجازات جرمي به موجب قانون احق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد  ،فقط همين اقدامات مورد حکم
قرار خواهد گرفت ».
از اقسام اقدامات تأميني مي توان محروميت از حقوق اجتماعي و مممنوعيت از اقامت در محل معين (براي مدت معين و متناسب
با جرم )اقامت اجباري در محل معين (موضوع ماده  19قانون مزبور )نگاهداري مجرمين به عادت در تبعيد گاهها  ،نگاهداري مجرمين
بيکار و ولگرد در کارگاههاي کشاورزي و صنعتي  ،ممنوعيت از اشتغال به کسب يا شغل معين  ،بستن مؤسسه و غيره (از قانون
اقدامات تأميني )را نام برد .
ه -قوانين شکلي و عطف بماسبق شدن آنها
بر خاف قوانين ماهوي که در باا به آن اشاره شد قوانين شکلي که مربوط است به طرز رسيدگي و صاحيت  ،عطف بماسبق
مي شوند  .يعني جرائمي که تعقيب آنهاشروع نشده و يا منتهي به صدور حکم قطعي نشده اند از جهت تشريفات رسيدگي و
صاحيت مراجع قضائي تابع قانون جديد مي باشند .
زيرا فرض است که قانون شکلي جديد هم بهتر مي تواند منافع فرد و جامعه را تأمين و هم در جهت کشف حقيقت است که پايه و
مبناي تميزحق را از باطل تشکيل مي دهد .
طبق آراءشماره  3161317-1474شعبه دوم و شماره  1151327-1346شعبه پنجم ديوان عالي کشور «:اصوا قوانين مربوط به
رسيدگي و اصول محاکمه که امر صاحيت نيز از آن قبيل است عطف بماسبق مي شود».
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بنابراين اگر قانون جديد صاحيت و طرز تشکيل محاکم راتغيير دهد يا تشکيات آنها را منحل يا عوض کند عطف بماسبق مي شود .
مع هذا در مواردي که عطف بماسبق نمودن قوانين شکلي موجب محدوديت در حقوق و فرصت هاي مناسب براي متهم گردد از
عطف بماسبق نمودن قوانين مزبور بايد اجتناب نمود  .مثا قوانين مربوط به موارداعتراض و شکايت از قرارها يا احکام و مهلت آنها
در صورتي که متضمن محدود کردن و تضييع حقوق متهم باشد عطف بماسبق نمي گردد .
.Merle vitu traite de droit criminel, p. 178 .1

مبحث چهارم  :قلمرو قوانين جزائي در مکان
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حدود اجراي قوانين جزائي در قلمرو کشور  ،در خارج کشور و چگونگي اجراي آن نسبت به اتباع خارجي ساکن در کشور از
مسائلي است که موضوع حاکميت دولت رادر ارتباط با حقوق جزا مطرح مي سازد  .قوانين جزائي علي ااصول از قوانين درون
مرزي هستند  .يعني در قلمرو کشور نسبت به تمام افراد اعم از اتبع خارجي و بيگانه قابل اعمال است  .ماده  3ق  .م  .ا  .مقرّر
مي دارد «:قوانين جزايي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني  ،دريائي و هوائي جمهوري اسامي ايران مرتکب جرم
شوند اعمال مي گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرّر شده باشد».
قانون مزبور هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي
مع هذا به موجب ماده 7
جمهوري اسامي ايران مجازات خواهد شد .

 -1مباني و مآخذ ضوابط اجراي قوانين جزائي در مکان

تعيين محدوده اجراي قوانين جزائي تابع يک يا چند اصل از اصول زير است:
الف -اصل سرزميني بودن قوانين جزائي ((1
قوانين جزائي نسبت به کليه ساکنين کشور اعم از اتباع داخلي يا خارجي قابل اجراست ولي در خارج از سر حدات کشور نفوذي
ندارد .
اصل مزبور داراي دو خصوصيت مثبت و منفي است  ،زيرا از يک طرف کليه ساکنين يک کشور يعني اتباع داخلي و خارجي را مطيع
قوانين جزائئ کشور مي داند  ،ولي از طرف ديگر در مورد کساني که در خارج بسر مي برند حتي اتباع داخلي که در خارج از
کشور مي باشند قابل اعمال نيست .
قوانين جزائي حافظ نظم و امنيت در جامعه است و لذا تمامي ساکنان کشور بايد رعايت کنند ولي جرائمي که در خارج از کشور
ارتکاب مي يابد ممکن است مغاير با نظم عمومي کشور متبوع بزهکار نباشد و لذا از حدود صاحيت قوانين جزائي کشور خارج مي
گردد  .اصل سرزميني بودن قوانين کيفري داراي امتيازاتي به شرح زير است :
 - 1از نظر استقال و حاکميت دولت  ،اجراي اصل مزبور موجب مي شود تا در صورت وقوع جرم  ،قانون جزاي مملکت به مورد اجرا
گذارده شود  ،در چنين حالتي
.principe de la territorialite de la loi penale 1
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اجراي قانون خارجي در کشور و در نتيجه برقراري کاپيتااسيون منتفي است .
- 2اقدامات مربوط به کشف جرم  ،تعقيب  ،تحقيق  ،تحصيل دليل و رسيدگي و صدور حکم  ،در محل وقوع جرم و به وسيله قضاتي
که به قوانين کشور خود آگاهي دارند بهتر و آسانتر انجام مي شود .
 از نظر حقوق ملي و بين المللي  ،حفظ نظم و امنيت و برقراري آرامش در داخل هر کشور  ،از وظايف انحصاري دولت حاکم3
است که با کيفر متخلفين از مقررات و قوانين کيفري در واقع از حق حاکميت خود دفاع مي کند .
ق  .م  .ايران ضمن هماهنگي با اصل مزبور مقرّر مي دارد «:کليه سکنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين
ماده 5
ايران خواهند بود مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد».
به عاوه موضوع در قوانين جزائي ايران صراحتا پيش بيني گرديد  .به طوري که ماده  3مجازات اسامي مقرّر مي دارد«:قوانين
جزائي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني  ،دريايي و هوايي جمهوري اسامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي
گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگر مقرّر شده باشد»  .در مورد ارتکاب جرم تبعه خارجه در کشور و فرار وي و تکليف پرونده
سؤالي به شرح زير مطرح شده است «:درصورتي که تبعه خارجه در ايران مرتکب جرم شود و سپس متواري و از ايران خارج شود
تکليف چيست و پرونده تا چه زماني بايد مفتوح بماند؟»اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره  231073-10176چنين پاسخ
داده است «:چنانچه فراري در کشور متبوع خود سکونت داشته باشد از آنجا که هيچ کشوري تبعه خود را مسترد نمي دارد
استرداد ممکن نيست و مرجع رسيدگي بايد در مواردي که رسيدگي غيابي ممکن است غيابا رسيدگي نمايد و اا تا حضور متهم
پرونده در جريان خواهد ماند و اگر متهم در غير کشور متبوع خود اقامت داشته باشد بازپرس مي تواند در حدود مقرّرات استرداد،
تقاضاي استرداد مجرم رانمايد .اگر بين دو کشور قرارداد استرداد مجرم وجود نداشته باشد چاره اي نيست جز اينکه جريان تعقيب
ادامه يابد تا متهم در ايران دستگير شود ويا مانند مورد قبل با امکان رسيدگي غيابي  ،رسيدگي غيابي نمايد»  ) 1(.بنابراين تبعه
خارجه اي که در ايران مرتکب جرم شده و فرار کرده باشد اگر امکان استرداد او يا امکان محاکمه غيابي وي (مثا در جرائم مستلزم
حد )نباشد بايد تا زمان دستگيري متهم  ،پرونده مفتوح بماند .
 .1نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه ي مسائل کيفري  ،ش  ، 994ص . 709
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همچنين اگر قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن د ر خارج از قلمرو حاکميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در خارج و
نتيجه آن در ايران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ايران محسوب است (ماده 4ق  .م  .ا .).
ب -اصل شخصي بودن قوانين جزائي ((1
طبق اصل مزبور قوانين جزائي منحصرا در مورد اتباع يک کشور قابل اجرا است اعم از اينکه اتباع مزبور در داخل کشور سکونت
داشته باشند يا در خارج از کشور ساکن باشند  .قبول اصل مزبور مکمل اصل سرزميني بودن قوانين جزائي است  .زيرا رفتار خوب
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و پسنديده اتباع داخلي در خارج از کشور مي تواند موجب حسن شهرت و سربلندي کشور گردد و بر عکس ارتکاب جرم توسط آنان
به حيثيت و آبرو و اعتبار کشور لطمه بزند  .به عاوه اتباع داخلي که از مساعدت هاي سفارت کشور خود در خارج از کشور بهره
مند مي شوند در مقابل وظيفه دارند از ارتکاب اعمالي که طبق قانون کشور خودشان جرم بوده در خارج از کشور نيز خودداري
نمايند  .سياست کيفري ايران در جهت هماهنگي با اصل سرزميني بودن قوانين کيفري  ،اصل شخصي بودن قوانين کيفري رانيز
مورد قبول قرار داده و در ماده  7ق  .م  .ا  .صراحتا مقرّر مي دارد …«:هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران
يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسامي ايران مجازات خواهد شد».
ج-اصل صاحيت واقعي قوانين کيفري ((2
طبق اصل مزبور جرائمي که در خارج از کشور توسط اتباع بيگانه به نحوي ارتکاب شود که منافع عاليه مملکت و جوامع بشري را
به خطر مي اندازد با قبول اين اصل مي تواند مورد تعقيب و مجازات قرار داد .
بدين ترتيت حتي اتباع خارجي که در خارج از مملکت مبادرت به جعل بعضي از اسناد مهم نموده و يا عليه امنيت داخلي يا خارجي
کشور و يا تماميت ارضي يا استقال جمهوري اسامي ايران اقدام نمايند طبق قانون مجازات جمهوري اسامي ايران مجازات مي
شوند (ماده  5ق  .م  .ا.).
به عاوه بعضي از جرائم عليه دولت و يا جامعه معيني نيست و لذا در هر جا که متهم دستگير شد صرفنظر از محل وقوع جرم در
دادگاه همان محل دستگيري محاکمه به عمل
.principe de la personnalite de la loi penale . 1
.principe de la realite de la loi penale . 2
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مي آيد مثل موارد قاچاق مواد مخدر  ،تجارت و خريد و فروش بره و دزدي دريايي .
خاص يا عهود بين المللي مرتکب در هر
ق  .م  .ا  .مقرّر مي دارد «:در مورد جرائمي که به موجب قانون
در اين مورد ماده8
ّ
کشوري که به دست آيد محاکمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسامي ايران محاکمه و مجازات خواهد
شد ».

 -2جرائم ارتکابي در قلمرو حاکميت ايران

قبل از بيان نحوه اعمال قوانين کيفري در قلمرو کشور و استثنائات آن ونيز اعمال قوانين مزبور نسبت به جرائم ارتکابي در خارج
کشور  ،بايد ديد مقصود از قلمرو کشور و حدود آن چيست؟
منظور از قلمرو کشور  ،خاک و فضاي باا و زير آن (تاحدي که ادامه پيدا کند)  ،آبهاي ساحلي  ،سرزمينهاي اشغالي  ،سرزمينهاي
تحت سرپرستي  ،کشتيها و هواپيماها و وسايل نقليه فضائي مي باشد  .دولت در قلمرو مزبور اعمال حاکميت مي کند .
الف –جرائم ارتکابي در آبهاي ساحلي
آبهاي ساحلي  ،قسمتي از درياي مجاور خاک کشور است که در بين سواحل يک کشور و درياي آزاد واقع و تحت سلطه و حاکميت
آن کشور قرار داده اند .
بنابراين درياي ساحلي و اراضي کف و فضاي بااي آن تابع حاکميت دولت است .
قراردادها و کنوانسيونهاي بين المللي چون قراردادهاي هواپيمائي بين المللي سال  ، 1919قرارداد شيکاگو مورخ 1944و قرارداد
ژنو سال  ، 1958حقوق دولتها را بر درياي ساحلي و فضاي بااي آن مورد تأييد قرار داده اند .
مقرّرات مربوط به قلمرو حاکميت دولت ايران در آبهاي ساحلي در قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها
و قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت ايران ،مصوب سال  1338پيش بيني و عرض درياهاي
مصوّب سال 1313
ساحلي ايران  12ميل تعيين گرديده است (هر ميل دريايي  1852متر است) .
در مواد 1و 2قانون مزبور حق حاکميت ايران بر درياي ساحلي و فضاي فوق آن و کف و زير کف درياي ساحلي به رسميت شناخته
شده است .
به عاوه آبهاي واقع بين جزاير متعلق به ايران نيز که فاصله آنها از يکديگر از  12ميل دريايي تجاوز نکند آبهاي ساحلي محسوب مي
شود (ماده  6قانون مزبور)و جرائم ارتکابي در درياي ساحلي تابع قوانين ايران است  .ولي ممکن است کشتيهاي جنگي و تجاري
خارجي نيز در آبهاي ساحل کشور در رفت آمد باشند  .اين قبيل کشتيها جزء خاک کشوري محسوب مي شوند که تابعيت آنرا
داشته و پرچم آنرا حمل مي کنند  .در
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صورتي که جرمي در کشتيهاي خارجي در آبهاي ساحلي ايران ارتکاب شود  ،تعارضي از حيث صاحيت رسيدگي مراجع قضائي
ايران و مراجع قضائي کشور صاحب پرچم پيش مي آيد  .از يک طرف بر طبق اصل سرزميني بودن قوانين جزائي مذکور در ماده 5
ق  .م  .و ماده  3ق  .ا  .قانون ايران حاکم بر رسيدگي و اعمال مجازات است  ،از طرف ديگر اعمال قانون کشور صاحب پرچم از اين
جهت که کشتي جزئي از خاک آن کشور محسومب مي گردد مطرح است .
براي رفع تعارض بايد بين کشتيهاي جنگي و کشتيهاي غير جنگي خارجي (مسافري  ،تجاري و غيره) فرق قائل شد .
 - 1در مورد مقرّرات جزائي حاکم بر کشتيهاي جنگي بايد گفت که کشتيهاي جنگي نمايانگر استقال و حاکميت کشور صاحب پرچم
و تابع نظام حقوقي کشور مربوطه است  .عرف حقوق بين الملل در اين مورد طرفدار اصل آزادي ورود کشتيهاي جنگي به آبهاي
داخلي در زمان صلح است ولي کشور ساحلي ذينفع مي تواند با اعام قبلي  ،ورود کشتيهاي مزبور را به آبهاي داخلي ممنوع و يا
 ،حکومت مصر از صدور اجازه ورود ناوگان نظامي آمريکا به بندر اسکندريه
تابع شرايطي نمايد  .مثا در ماه مه سال 1966
خودداري نمود  .تنها استثناي اصل مزبور اصل «ورود و توقف اضطراري است »(1(.
به هر حال رسيدگي به جرائم ارتکابي در کشتيهاي جنگي در صاحيت دولت صاحب پرچم است .
ماده  8قانون نظارت دولت در درياها مصوّب سال  1313مقرّر مي دارد:
«رسيدگي و تعقيب جنحه و جناياتي که در کشتيهاي جنگي خارجي واقع مي شود از صاحيت مقامات ايران خارج است  .حکم
اعدام به وسيله مقامات خارجي صادر شده باشد نمي تواند در آبهاي ساحلي و منطقه نظارت بحري ايران به موقع اجرا گذاشته
شود ».
در نتيجه  ،در موضوع مورد بحث  ،هر کشتي جنگي اعم از ايراني يا غير ايراني حتي در غير آبهاي ساحلي کشور متبوع خود نيز
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چه در درياي آزاد و چه در آبهاي ساحلي ساير کشور ها مقرّرات جزائي کشور متبوع را به مورد اجرا مي گذارد  .قواي کشور
ساحلي تنهاوقتي حق مداخله دارد که عمليات کشتي جنگي عمليات خصمانه از قبيل حمل ساح و مهمات و لوازم جنگي براي
دشمن يا پناه دادن فراري هاي جنگي باشد .
 -2در مورد کشتيهاي غير جنگي خارجي طبق اصل سرزميني بودن قوانين جزائي ،
 .1دکتر ضيايي بيگدلي  ،محمد رضا  ،حقوق بين الملل عمومي  ،چاپ دوم  ،ص . 185
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صاحيت قضائي کشور ساحلي در رسيدگي به جرائم ارتکابي در کشتيهاي مزبور  ،در آبهاي داخلي مورد تأييد علماي حقوق و
مؤسسه حقوق بين الملل (قطعنامه مورخ  1923استکهلم )مي باشد .
البته رسيدگي به چنين جرائمي موکول به اين است که صاحيت قضائي کشور ساحلي صراحتا در قوانين جزائي آن پيش بيني و
مجازاتهائي براي آنها مقرّر شده باشد .
به هر حال طبق حکم کلي ماده  3ق  .م  .ا  .قوانين جزائي درباره کليه کساني که در قلمرو حاکميت جمهوري اسامي ايران (اعم
از زميني  ،دريايي و هوائي )مرتکب جرم شوند اعمال مي گردد  ،مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرّر شده باشد  .بدين
ترتيب به نظر مي رسد  ،با فقدان وضع مقرّرات خاصي در مورد کشتيهاي غير جنگي  ،رسيدگي به کليه جرائم ارتکابي در آبهاي
ساحلي در شرايط فعلي داخل در قلمرو صاحيت محاکم ايراني مي باشد  .فرمانده کشتي مسئوليت حفظ نظم و حمايت از جان و
مال کارکنان کشتي و سرنشينان را به عهده دارد  .اختيارات فرمانده کشتي در محدوده صاحيت ضابطين دادگستري در خصوص
حفظ دايل و بازداشت متهم و تحويل او به مقامات صاحيتدار دولت متبوع خود ضمن تنظيم گزارش واقعه است (1( .
ب -جرائم ارتکابي در قلمرو هوايي
قلمرو هوايي کشور شامل فضايي است که بر فراز کشور  ،آبهاي ساحلي و منطقه نظارت قرار داشته و تحت حاکميت دولت ايران
مي باشد  .حاکميت دولتها بر قلمرو هوائي خود بر طبق قراردادهاي بين المللي به رسميت شناخته شده است  .در ايران  ،حق
حاکميت مطلق و انحصاري در فضاي بااي خاک کشور به موجب ماده  3قانون هواپيمايي کشوري به رسميت شناخته شده است
قانون مزبور قانون حاکم بر جرائم ارتکابي در هواپيماي خارجي را که در فضاي ايران پرواز مي کند تعيين و مقرّر مي
 .ماده 31
دارد:
«جنحه و جناياتي که در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتکاب شود در صورت وجود يکي از شرايط ذيل  ،محاکم ايران رسيدگي
خواهد کرد :
 -1جرم  ،مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد .
 -2متهم با مجني عليه تبعه ايران باشد .
 -3هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد .
 فيوضي  ،دکتر رضا « ،حقوق بين الملل  ،مسئوليت بين المللي و نظريه حمايت سياسي اتباع» جلد دوّم  ،انتشارات دانشگاه1
تهران چاپ اول  1379ص ( 840براي مطالعه بيشتر موضوع) .
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در هر يک از موارد باا رسيدگي در دادگاه محلي که هواپيما فرود آمده يا دادگاه محلي که متهم دستگير شده به عمل خواهد

آمد».
وظايف فرمانده هواپيما در مواد  32و  33قانون مزبور تعيين شده است .
ج -استثنائات وارده بر اصل قابليت اجرائي قوانين در کشور
اصوا قوانين جزائي نسبت به کليه جرائمي که در داخل کشور ارتکاب مي يابد اعم از اينکه مجرم از اتباع کشور باشد يا از اتباع
خارجه ازم ااجراست .
مع ذلک استثنائاتي براين اصل کلي وارد است به طوري که بعضي از افراد تحت شرايطي  ،در مقابل قوانين جزائي مصونيت دارند
.
اول –مصونيت ديپلماسي
نمايندگان سياسي يک کشور که معموا براي  4سال در يک کشور خارجي ديگر اقامت اختيار نموده و وظيفه معيني را انجام مي
دهند  ،بر اساس توافق مقابل کشور ها صورت مي گيرد  .مجموعه مأموران سياسي دائمي يک کشور در قلمرو کشور ديگر را
هيئت نمايندگي سياسي گويند که در مکاني به نام «سفارتخانه »ايفاي وظيفه مي نمايند .
نمايندگان سياسي خارجي مانند سفرا کارداران و مأموران کنسولي سفارتخانه در کشور خارجي محل مأموريت  ،نماينده دولت
متبوع خويش هستند و چون طبق اصول بين المللي هيچ دولتي حق محاکمه دولت ديگر را ندارند و دول مختلف از حق حاکميت به
طور تساوي بر خوردارند لذا نماينده هاي سياسي آن دول نبايد تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند  .نمايندگان دول ذينفع با انعقاد
کنوانسيوني به نام کنوانسيون وين مصونيت تعقيب جزائي نمايندگان سياسي را مورد تصويب قرار دادند  .البته منظور از مزايا و
مصونيت هاي مورد بحث منتفع ساختن افراد نيست  ،بلکه مراد تأ مين حسن اجراي وظايف مأموريت هاي سياسي به عنوان
نمايندگان دولتها مي باشد  .قرارداد وين در تاريخ  18آوريل  1961مطابق با  29فروردين ماه سال  1340به امضاء رسيده است .
متعاقبا دولت ايران با تصويب قوه مقننه رسما به کنوانسيون مزبور ملحق شد و چنين مصونيت هايي را براي نمايندگان سياسي
قائل گرديد (روزنامه رسمي شماره  6398مورخ پنجشنبه  13بهمن  . ) 1345قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي امريکا در
ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين نيز در مهر ماه  1343به تصويب رسيد .
پس از پيروزي انقاب اسامي ايران تنها قانون اخير الذکر طي ماده واحده (قانون مصوّب  21مهر ماه  1343راجع به اجازه استفاده
مستشاران نظامي امريکا در ايران از مصونيت ها و معافيتهاي قرارداد وين لغو گرديد ) منتفي شد ( .روزنامه رسمي -9986
. (8531371
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به هر حال منظور از اين مصونيت ها  ،عدم تعقيب مطلق نمايندگان سياسي نيست .
به طوري که طبق بند  4ماده  31کنوانسيون مزبور  . . . «:مصونيت قضائي مأمور سياسي در کشور پذيرنده او را از تعقيب قضائي
کشور فرستنده معاف نخواهد داشت ».
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ق  .م  .ا  .جرائم ارتکابي مأموران سياسي و کنسولي دولت ايران در خارج از کشور که از مصونيت سياسي
در اجراي ماده 6
استفاده مي کنند مشمول ق  .م  .ا  .است .
بدين ترتيب مصونيت قضائي مأموران سياسي در کشور خارجي به معني عدم تعقيب و بدون مجازات گذاشتن آنان در کشور متبوع
خودشان نيست به طوري که صاحيت رسيدگي قضائي با دادگاههاي کشور متبوع مأموران سياسي است .
قانون الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به کنوانسيون وين راجع به نمايندگي دول در روابط خور با سازمانهاي بين المللي
جهاني مورخ  14مارس  1975در تاريخ  2841367به تصويب مجلس شوراي اسامي رسيده است  .مواد  28تا  36قانون مزبور به
مصونيت رؤساي مأموريت و کارمندان ديپلماتيک مأموريت و اعضاء خانواده آنها و کارمندان اداري وفني مأموريت و اعضاي خانواده
آنها و خدمه در محدوده وظيفه خود اختصاص دارد (1( .
دوم – مصونيت ناشي از وظايف نمايندگي
نمايندگان مجلس وقتي مي توانند وظايف نمايندگي را خوب انجام دهند که در مواردي از تعقيب و توقيف مصون بوده و يا تعقيب
آنان منوط به اجازه مجلس باشد .
طبق اصل  86ق  .ا «: .نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر رأي خود کاما آزادند و نمي توان آنها را به
سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده اند يا آرائي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف کرد »  .طبق
ق  .ا  .رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطاع مجلس شوراي اسامي در
اصل 140
دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شود .

-3جرائم ارتکابي در خارج از قلمرو کشور

قوانين کيفري براي حفظ نظم و امنيت در کشور وضع مي گردند بنابراين به جهت درون مرزي بودن بايد تنها در داخل کشور  ،اعتبار
قانوني و اجرائي داشته باشند .
مع هذا ارتکاب بعضي از جرائم در خارج از مملکت به امنيت و منافع اقتصادي و
 .قانون الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به کنوانسيون وين راجع به نمايندگي دول در روابط خود باسازمانهاي بين المللي
1
جهاني (روزنامه رسمي شماره . (3061367-12690
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حيثيت کشور لطمه مي زند  .مرتکب که ممکن است ايراني و يا خارجي باشد از طريق مقرّرات راجع به استرداد مجرمين و يا هر
موقع که به ايران آمد قابل تعقيب خواهد بود .
الف – جرائم ارتکابي ايرانيان در خارج از کشور
قوانين جزائي ايران در پيرو اصل شخصي بودن قوانين جزائي ارتکاب جرم را در خارج از قلمرو کشور توسط ايراني جرم مي داند .
ق  .م  .ا  .صراحتا مقرر مي دارد  . . . «:هر ايراني که در خارج از ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت
به طوري که ماده 7
شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسامي ايران مجازات خواهد شد » .
به عاوه طبق ماده  6قانون مزبور  ،هر جرمي که مستخدمان دولت در خارج از قلمرو حاکميت ايران به مناسبت شغل و وظيفه خود
مرتکب مبي شوند طبق قانون مجازات جمهوري اسامي ايران مجازات مي شوند .
ق  .م  .ا  .جرائم مهمي را مورد توجه قرار داده و مقرّر مي دارد «:هر ايراني يا بيگانه اي که در خارج از قلمرو
همچنين ماده 5
حاکميت ايران مرتکب يکي از جرائم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسامي
ايران مجازات مي شود :
 اقدام عليه حکومت جمهوري اسامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقال کشور جمهوري اسامي1
ايران .
 -2جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاء مقام رهبري و يا استفاده از آنها .
 - 3جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه
قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آنها .
 - 4جهل اسکناس رايج ايران يا اسناد بانکي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانکها يا چکهاي صادر شده از طرف بانکها و يا
اسناد تعهد آور بانکها و همجنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه
تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله ».
محکمه صالح براي رسيدگي به جرائم ارتکابي ايرانيان در خارج از کشور دادگاهي است که در حوزه او مقصر را يافته اند (ماده 200
قانون آئين دادرسي کيفري ).
ب -جرائم ارتکابي بيگانگان در خارج از قلمرو کشور
عمليات و اقدامات بيگانگان در خارج از قلمرو کشور ممکن است مخالف امنيت خارجي و نظم داخلي کشور بوده و منافع حياتي و
اقتصادي کشور را به خطر اندازد لذا قانونگذار به پيروي از اصل صاحيت واقعي قوانين کيفري مرتکبين را طبق قانون
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مجازات جمهوري اسامي ايران مستوجب کيفر مي داند .
انواع جرائم مزبور در ماده  5ق  .م  .ا  .پيش بيني شده است .
به عاوه طبق ماده  6قانون مزبور اتباع بيگانه اي که در خدمت دولت جمهوري اسامي ايران هستند و به مناسبت شغل و وظيفه
خود مرتکب جرم شوند  ،طبق قانون مجازات جمهوري اسامي ايران مجازات ميشوند .
 - 2ممکن است بعضي از جرائم بدون اينکه عليه امنيت کشور باشد ارتکاب آن در خارج از کشور  ،وجدان همه افراد جامعه جهاني
را متأثر سازد مثل تروريسم  ،هواپيماربائي  ،دزدي  ،قاچاق مواد مخدر و نيز تجارت و خريد و فروش برده و غيره .
خاص يا عهود
ق  .م  .ا  .اين قبيل موارد را پيش بيني و مقرّر مي دارد «:در مورد جرائمي که به موجب قانون
قانونگذار در ماده 8
ّ
بين المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي شود  ،اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسامي
ايران محاکمه و مجازات خواهد شد ».

مبحث پنجم :استرداد مجرمين
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استرداد عبارت از پس گرفتن متهم يا محکوم از کشوري است که متهم يا محکوم پس از ارتکاب جرم  ،قبل از محاکمه و يا پس از
محاکمه و يا قبل از اجراي حکم در آن کشور سکونت يافته است  .دولتي که تقا ضاي استرداد مي کند دولت تقا ضا کننده و دولتي
که متهم يا محکوم مزبور در آن سکونت دارد و از آن تقاضاي استرداد به عمل مي آيد  ،دولت متقاضي عليه يا دولت مسترد کننده
ناميده مي شود  .مقرّرات استرداد مجرمين به اجراي عدالت کمک مي کند زيرا به به فرض اينکه متهم يا محکوم به کشور ديگري
پناه برد باز قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
مثا اگر يک نفر از اتباع ترکيه مرتکب قتل يکي از اتباع سوريه در پاکستان شده و سپس به ايران فرار نمايد  ،تعقيب و مجازات چنين
فردي که نه از اتباع ايران است و نه در ايران مرتکب جرم شده است جز از طريق تقاضاي استرداد وي توسط کشور ترکيه از کشور
ايران مقدور نيست  .در قديم استرداد بيشتر به خاطر جرائم سياسي و نظامي بود و وقتي که يکي از مخالفين و امراء به علتي از
مملکت خود فرار نموده و به مملکت ديگري فرار مي کرد  ،از طرف مملکت او در صدد مطالبه و استرداد شخص فراري بر مي آمدند
 .ولي تسليم فراري بستگي به ميل و اراده دولت مسترد کننده داشت  .استرداد
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بيشتر جرائم سياسي و نظامي را شامل مي شد  .از نظر سابقه تاريخي موضوع در اسام  ،پيمان صلح حديبيه در سال ششم
هجرت را مي توان نام برد  .متن اين صلح نامه در «السيره النبويه »آمده است« :در تاريخ اسام شايد اين نخستين پيماني است
که ميان پيغمبر (ص) و قبيله قريش که در آن زمان مسلمان نبوده اند بسته مي شود  .پيمان مزبور ميان دو دولت نيست و طرفين
يعني پيغمبر و قريش حاضر شده اند که سمت هاي خود را اعم از الهي و بشري کنار بگذارند و نماينده هر يک از طرفين به نام خود
و پدر خود خوانده شوند :نماينده مسلمانان محمد بن عبد ه و نماينده قريش سهيل بن عمر  .پيمان مي گويد «:محمد بن عبد ه با
سهيل بن عمرو چنين آشتي مي کنند  .توافق کردند که آتش جنگ ده ساله خاموش بماند و در اين مدت مردم آسوده باشند و به
يکديگر آسيبي نرسانند  .هر که از قريش بدون اذن ول ّي خود نزد محمد بيايد  ،محمد او رابه قريش باز گرداند و هر که از محمد نزد
قريش بيايد قريش او را برنمي گرداند  .ما دشمني خود را آشکار نمي کنيم  ،دزدي و خيانت هم روا نمي داريم  .هر که مي خواهد
به پيمان محمد بپيوندد آزاد است و هر که مي خواهد با قريش هم پيمان باشد او هم آزاد است » اين پيمان گذشته از عقد صلحي
ده ساله قرار داد استرداد نيز هست  .منتهي استرداد يکجانبه  .در سوره الممتحنه آيه  10اين پيمان فسخ مي شود »(1( .
در اروپا به تدريچ از قرن هجدهم به بعد با توسعه روز افزون وسايل ارتباط جمعي و حمل و نقل استرداد جنبه جهاني و بين المللي
به خود گرفت  .اولين کشوري که قانوني در مورد استرداد تهيه نمود بلژيک است که در سال  1833مبادرت به اين امر نمود .
اولين قرارداديکه دولت ايران در زمينه استرداد منعقد نموده است قراردادي است که در سال  1307با دولت افغانستان تنظيم
نموده است که به علت انقضاءمدت فاقد اعتبار شده است  .متعاقبا دولت ايران در سال  1316قراردادي با دولت جمهوري ترکيه و
سپس در سالهاي  1338و  1345با دولتهاي پاکستان و فرانسه قراردادهاي استرداد منعقدنموده است  .سرانجام در سال 1339در
ايران قانون استرداد مجرمين در  26ماده و يک تبصره به تصويب رسيد .

 -1شرايط استرداد

طبق ماده  1ايحه قانون استرداد مجرمين مصوّب « 1339در مواردي که بين دولت ايران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده
 ،استرداد طبق شرايط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قرارداد منعقد نشده و يا اگر منعقد گرديده حاوي تمام نکات
ازم نباشد استرداد طبق مقرّرات اين قانون بشرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد ».
 .1دکتر حسينقلي حسيني نژاد  ،حقوق کيفري بين المللي اسامي  ،نشر ميزان  ،ص . 109
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دولتهاي خارجي با رعايت يکي از شرايط زير حق تقاضاي استرداد دارند :
الف – ارتکاب جرم در قلمرو کشور
ارتکاب جرم در قلمرو دولت تقاضا کننده توسط اتباع آن دولت يا اتباع دولتي ديگر  ،بر اساس اصل سرزميني بودن قوانين جزائي .
بند اول ماده  3قانون استرداد مجرمين در اين خصوص مقرّر مي دارد  «:جرم ارتکابي در قلمرو دولت تقاضا کننده بوسيله اتباع آن
دولت و يا اتباع دولت ديگر واقع شده باشد».
ب -ارتکاب جرم در خارچ از قلمرو کشور توسط اتباع داخلي
ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده توسط اتباع آن دولت  ،بر اساس اصل شخصي بودن قوانين کيفري .
قانون استرداد مجرمين در اين خصوص مقرّر مي دارد . . . «:جرم ارتکابي در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به
بند دوم ماده 3
وسيله اتباع آن دولت واقع شده باشد .»...
ج -ارتکاب جرم توسط اتباع خارجي عليه مصالح کشور
ارتکاب جرم در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده عليه مصالح کشور به وسيله شخصي غير از اتباع داخله بر مبناي اصل واقعي
بودن قوانين کيفري .
بند سوم قانون مورد بحث صراحتا مقرّر مي دارد  . . . «:جرم ارتکابي در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده و به وسيله شخصي غير
از اتباع دولت واقع شده باشد مشروط بر آنکه جرم ارتکابي مضر به مصالح عمومي کشور تقاضا کننده باشد .»...
هر گاه چند دولت تقاضاي رد مجرمي را به علت ارتکاب عمل واحد بنمايند شخص مورد تقاضا به دولتي تسليم مي شود که جرم در
قلمرو آن دولت يا عليه صالح عمومي آن کشور ارتکاب يافته است (ماده 9قانون )  .در مورد اعمال و جرائم متعدد ماده  12قانون
مورد بحث مقرّر مي دارد «:هر گاه تقاضاي رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددي شده باشد شخص مورد تقاضا به
دولتي که حق تقدم خواهد داشت تسليم مي شود ».
رعايت حق تقدم در تبصره ماده  10قانون مزبور پيش بيني شده است «:حق تقدم در ماده  9و  10با توجه به اهميت جرم و محل
وقوع آن و تاريخ تقاضاي رد و تعهدي که دول تقا ضا کننده نسبت به رد مجرم مي نمايند معين خواهد شد ».
تعيين حق تقدم در صاحيت انحصاري دولت است که بايد نسبت به تقاضاي استرداد اتخاذ تصميم نمايد .

 -2اشخاص موضوع استرداد

اصوا کليه مجرمين اعم از مجرمين اصلي  ،شرکاء و يا معاونين آنان قابل استرداد
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مي باشند  .بر اين قاعده دو استثناي زير وجود دارد :
الف – غير قابل استرداد بودن اتباع داخلي
ق  .م  .ا  .رسيدگي به جرائم ارتکابي اتباع ايراني را در هر کجا که باشند تابع قانون مجازات جمهوري اسامي
مواد  5 ، 3و 7
ايران مي داند  .بنابراين قانون مزبور تأييدي است بر مواد سوم و هشتم قانون استرداد مجرمين که صراحتا اتباع داخلي را مشمول
مقرّرات استرداد نمي داند  .اين ضابطه در کليه قرارداد هاي استرداد منعقده دولت ايران نيز رعايت شده است .
ب -قابل تعقيب بودن شخص مورد تقاضاي استرداد در ايران
 - 1ممکن است شخص مجرم در ايران مرتکب جرم شده باشد در اين صورت با توجه به اصل سرزميني بودن قوانين کيفري  ،دولت
ايران خود حق تقدم در تعقيب و محاکمه دارد و استرداد وي امکان پذير نيست (قسمت اول بند سوم ماده  8قانون استرداد
مجرمين) .
 - 2چنانچه شخص مورد تقاضا بدون ارتکاب جرمي در داخل قلمرو دولت ايران  ،مع هذا جرمي عليه مصالح و امنيت خارجي کشور
انجام داده باشد  .در اين صورت نيز موردي براي استرداد مجرم در بين نيست (قسمت اخير بند سوم ماده  8قانون استرداد) .

 -3استرداد دولتي يانهاني  ،احکام خارجي و نيابت قضائي

در اين نوع استرداد  ،دو دولت با مذاکرات و تماس هاي غير علني توافق مي کنند که متهم را که در قلمرو يکي از دو دولت است ،
بدون رعايت تشريفات قانوني و قضائي به طور نهاني به دولت ديگر تحويل دهد .
الف – ماهيت استرداد دولتي يا نهاني
اصوا از نظر حقوق بين الملل  ،استرداد در انحصار قوه قضائيه است به طوري که رسيدگي به شرايط استرداد و مطابقت تقاضاي
استرداد با اين شرايط به عهده قوه قضائيه است و دولت نمي توند در اين رسيدگي دخالت کند .
موضوع اصلي اين توافق غير علني که همان استرداد است در واقع فرد مورد تقاضا را در سرزمين دولتي قرار مي دهد که
متقاضي اوست و نهايتا فرد مزبور که در قلمرو کشور متقاضي قرار گرفت توقيف مي شود  .ولي آيا فرد مزبور واقعا براي توقيف
خود توسط کشور متقاضي داوطلب بوده است؟ پاسخ سؤال قطعا منفي است  .در عمل  ،اين نوع استرداد  ،امري اداري تلقي
مي شود که کشور فرستنده تحت عناوين «اخراج و راندن » فرد را علي رغم ميل او به ترک سرزمين کشوري وادار مي کند .
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راندن در مرز هنگامي است که مقامات اجرائي راه ورود به کشور را به روي فردي ببندند . اخراج هنگامي است که مقامات اداري حق اقامت فرد را در کشور سلب و لغو نمايند  .موضوع اخراج و راندن در اينجا ظاهراتحويل فرد به دولتي ديگر نيست  .ولي به بهانه اينکه ديگر فرد اخراجي صاحيت اقامت در کشور راندارد  ،به طور صوري و شکلي
او را اخراج مي کنند و دولت متقاضي با اطاع و تباني قبلي (بدون دخالت مقامات قضائي ) همان فرد اخراجي را در اختيار مي
گيرد  .بديهي است اين امر نقض اصول حاکم بر استرداد قضائي و موازين حقوق بشر است ولي در حقوق بين الملل براي نقض
حقوق استرداد  ،ضمانت اجراي جزائي کافي وجود ندارد  .قانون استرداد مجرمين کشور مان نيز در مورد تخلف از شرايط استرداد
قضائي ساکت و فاقد ضوابط ازم است .
ب -عدم امکان اجراي احکام کيفري دادگاههاي خارجي در ايران
در صورتي که اتباع ايران در کشور هاي بيگانه مرتکب جرم شوند و در دادگاههاي مربوطه به حبس محکوم شوند  ،امکان انتقال
محکومين حتي با موافقت مقامات قضائي محل وقوع جرم به يکي از زندانهاي جمهوري اسامي ايران جهت طي دوران محکوميت
مل کيفر
و اجراي مجازات وجود ندارد  .ولي در اجراي ماده  7ق  .م  .ا  .چنين محکوميني پس از يافت شدن در ايران  ،علي رغم تح ّ
در خارج از کشور طبق قوانين جزائي جمهوري اسامي ايران مجازات خواهند شد  .در مورد منع اجراي احکام خارجي در ايران ،
چنين اعام داشته است «:با توجه به قوانين جزائي و اصول
اداره حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره 2691371-103047
محاکمات کيفري از نظر حقوق طبيعي و بين المللي اجراي احکام کيفري کشور هاي بيگانه در جمهوري اسامي ايران مجوز
قانوني ندارد و به همين علت در قوانين جزائي جمهوري اسامي ايران  ،قوانين و مقراراتي در مورد اجراي احکام جزائي و
قرارهاي صادره از دادگاهها يا دادسراهاي کشورهاي خارجي پيش بيني نشده است (1( .
ج -موقعيت نيابت قضائي در ارتباط با امور خارج از کشور
انجام نيابت قضائي  ،موضوع موادّ  290تا  294قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور مدني مصوّب 2111379
است  .به عاوه قانون تعاون قضائي  1309و موادّ 4و 5قانون امور حسبي نيز نيابت قضائي را پذيرفته است در امور
 .نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه  ،در زمينه مسائل کيفري از سال  1358تا  ، 1371ج  ، 1مسأله ش  ، 995ص (709تهيه و
1
تنظيم :غامرضا شهري  ،سروش ستوده جهرمي ).

106
حقوقي  ،در مواردي که تحقيقات بايد در خارج از کشور ايران به عمل آيد  ،دادگاه مي تواند در حدود مقرّرات جاريه بين دولت ايران و
کشور هاي خارجه به دادگاه کشوري که تحقيقات بايد در قلمرو آن به عمل آيد نيابت دهد که تحقيقات را به عمل آورده صورت آن را
ارسال دارد (ماده  291ق  .آ  .د  .م.).
در مقابل دادگاههاي ايران نيز مي توانند بشرط معامله متقابله نيابتي را که از طرف دادگاههاي کشور هاي خارجه راجع به استماع
و يا تحقيقات ديگر از اين قبيل در امور حقوقي به آنها داده مي شود قبول کنند(ماده  292ق  .آ  .د.م.).
در موارد نيابت قضائي  ،رسيدگي به دائل و استماع گواهي و غيره در دادگاههاي ايران مطابق قانون ايران به عمل مي آيد لکن
هر گاه دادگاه کشور خارجه ترتيب خاصي براي رسيدگي معين کرده باشد دادگاه ايران مي تواند بر طبق آن عمل نمايد بشرط
معامله متقابله و بشرط آنکه  ،آن ترتيب خاص  ،مخالف با موازين اسام و قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخاق حسنه ايران
نباشد(ماده 294ق  .آ  .د  .م .).
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فصل دوم

عوامل موجهه جرم و معاذير قانوني
حقوق مسؤوليت معافيت از مجازات
مبحث اول :زائل شدن عنصر قانوني از مصاديق عوامل موجهه جرم
بعضي از مؤلفين حقوق جزا مسائل مربوط به عوامل موجهه جرم (يا علل تبرئه کننده ) را ضمن بررسي موارد رافع مسؤوليت
کيفري ناشي از علل غير قابل انتساب (يا علل شخصي رافع مسؤوليت کيفري و يا علل عدم مسؤوليت اخاقي ) مورد بحث قرار
مي دهند  .زيرا به هر حال کليه موارد مزبور يا منتهي به زائل شدن مسؤوليت کيفري و مدني مرتکب مي گردند و يا اين که ااقل
مسؤوليت کيفري مرتکب را منتفي مي سازند  ،موارد رافع مسؤليت کيفري ناشي از علل غير انتساب (مثل صغر و جنون )جنبه
فردي و شخصي داشته و تنها موجب زائل شدن مجرميت کسي مي شود که واجد شرايط است بدون اين که در منتفي ساختن
نفس جرم تأثيري داشته باشد  .به همين لحاظ معاونين جرم در جرائم ارتکابي توسط صغير يا مجنون مستوجب کيفر باقي مي
مانند  .در مقابل  ،عوامل موجهه جرم (مثل حکم قانون ويا دفاع مشروع )که جنبه موضوعي و عيني دارند  ،به علت زائل شدن
عنصر قانوني جرم  ،نفس جرم و مجرميت را به کلي چه از نظر مرتکب و چه از لحاظ معاونين منتفي مي سازند .

بخش اول –ماهيت و انواع عامل موجهه جرم

به طور کلي مي توان گفت «عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصي هستند که موجب زائل شدن وصف قانوني يک فعل ارادي
ضد اجتماعي مي گردند  ،به نحوي که با وجود آن
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اوضاع و احوال  ،فعل مزبور در جهت اعمال يک حق و يا انجام يک تکليف تلقي و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم
مي گردد».
به دين ترتيت در مورد عوامل موجهه جرم  ،قانونگذار اعمالي را که در شرايط عادي جرم مي شناسد خود با تصويب متن قانوني
ديگر  ،تحت شرايط و اوضاع و احوال خاص جرم ندانسته و مجازات نمي کند در واقع با زائل کردن اثر عنصر قانوني  ،اعمال مجرمانه
را موجه مي شناسد  .عوامل موجهه جرم ماهيتا بر دو نوع هستند :خصوصي و عمومي .
الف -عوامل موجهه جرم به موجب قانون خاص
از مصاديق عوامل موجهه اختصاصي جرم که نياز به تصويب قانون خاص دارد  ،قوانيني را مي توان نام برد که وصف مجرمانه را از
جرائم ارتکابي در زمان گذشته  ،به کلي زائل و نتيجتا آثار و تبعات احکام صادره ي قبلي به کلي منتفي مي شود  .مانند ايحه
قانوني رفع آثار محکوميت هاي سياسي مصوّب سال  1358که طي ماده واحده اي مقرّر مي دارد « :محکوميت کليه کساني که
به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهامات سياسي ديگر تا تاريخ
 75 1611به حکم قطعي محکوم شده اند کان لم يکن و ملغي ااثر تلقي مي شود و کليه آثار تبعي محکوميت هاي مزبور موقوف
ااجراء خواهد بود».
ب -عوامل موجهه جرم مستند به قواعد حقوق جزائي
عوامل موجهه عمومي جرم کيفياتي هستند عيني و خارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني جرم گرديده و در باب چهارم ق .
م  .ا  1370 .ضمن موادّ 57 ، 56و 59پيش بيني شده اند .
به طوري که مسؤوليت کيفري و حتي مسؤوليت مدني مرتکب جرم  ،به علت زائل شدن عنصر قانوني منتفي و عاوه بر مباشر ،
شريک و معاون جرم رانيز از مجازات معاف مي سازند  ،مصايق عوامل موجهه عمومي جرم عبارتند از :
حکم قانون و امر آمر قانوني ؛ لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم ؛ دفاع مشروع ؛ حالت ضرورت ؛تأديب و تنبيه صغار و محجورين؛عملي جراحي يا طبي ضروري با رضايت مجني عليه ؛ -رضايت مجني عليه در حوادث ناشي از عمليات ورزشي؛
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رضايت مجني عليه در سقوط قصاص و ديه در قتل و ساير جرائم به حکم قانون .
اکنون به شرح و تفصيل هر يک از عوامل موجهه جرم در موارد مذکور در باا مي پردازيم :

بخش دوم – مصاديق عوامل موجهه جرم

بند اول – حکم قانون و امر آمر قانوني
يکي از اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده و جرم محسوب نمي گردد  ،مربوط
برابر بند  1ماده  56ق  .م  .ا  .مصوّب 1370
است به وقتي که«ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خاف شرع هم نباشد»  .حکم قانوني و امر آمر قانوني همانطور که رفتاز
ضابطين دادگستري را در مورد جلب اشخاص با وجود حکم جلب و ورود به منزل اشخاص با اخذ نمايندگي صادره از طرف مقامات
قضائي (دادستان و باز پرس ) موجه  ،قانوني و مشروع مي سازد؛ به همان نحو فعل مأمور اجراي حکم اعدام  ،يا عمليات سربازي
را که در ميدان جنگ موجب تخريب و کشته شدن و مجروح شدن دشمن مي گردد؛ موجه  ،قانوني و مشروع مي سازد  .اين قبيل
اعمالي که ماهيتا دستگيري و توقيف و هتک حرمت منزل اشخاص  ،تخريب و قتل و جرح را به دنبال دارد و شرايط عادي جرم است
بنا به امر آمر قانوني و در مواردي حکم قانون خصوصيت و وصف مجرمانه را در اجراي قانون از دست داده و مجاز و مشروع و حتي
الزام آور ميگردد (1( .
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 -1حکم قانون
گرچه قانونگذار ذکر «حکم قانون » را در بند  1ماده  56ق  .م  .ا  .به سکوت برگزار نموده است  ،مع هذا اين سکوت مشکلي ايجاد
نمي کند  .زيرا در مواردي اين خود قانون است که کارمندان دولت و يامقامات قضائي و صاحبان حرف را موظف و مکلف به انجام
اعمالي مي کند که در شرايط عادي جرم است و لذا انجام تکليف قانوني نمي تواند جرم تلقي شود  .مثا قانون از «جاد » مي
خواهد و او را موظف مي کند تا نسبت به سلب حيات از قتل محکوم معيني اقدام نمايد .
احترام و حفظ زندگي خصوصي افراد و همچنين اسرار شغلي مستلزم آن است که افشاء سرّ از طرف بعضي افراد به جهت شغل
حان و ماماها و
يا حرفه خاصي که دارند جرم شناخته شود  .در اين خصوص ماده  648ق  .ت  .مقرر مي دارد «:اطبا و جرا ّ
 . 1ماده ي  56ق  .م  .ا « : .اعمالي که براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود -1 :درصورتي که
ارتکاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خاف شرع هم نباشد  -2 .در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم ازم باشد ».

110
داروفروشان و کليه ي کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني  ،اسرار
مردم را افشاء کنند به سه ماه و يک روز تايک سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ل جزاي نقدي محکوم
مي شوند ».
وقتي به استثناي مذکور در اين ماده قانوني توجه شود مي بينيم که در مواردي قانون  ،خود اشخاصي را که به مناسبت شغل و
حرفه مربوطه ملزم به راز داري هستند مکلف به افشاي اسرار مردم مي نمايد .
به طور مثال  ،ماه  3قانون بيماريهاي آميزشي (مصوّب سال  ) 1320مقرر مي دارد «:درمان ( از جمله بيماريهاي آميزشي ) نزد هر
پزشکي که پروانه پزشکي در ايران دارد آزاد است  .اما در صورتي که بيمار در دوره واگيري بيماري از موعدي که پزشک معالج
براي درمان او معين نموده تا ده روز از حضور نزد پزشک يا بنگاه دولتي غيبت کرد و پزشک ديگري تحت درمان بودن بيمار را به بنگاه
يا پزشک اول خبر نداد نخستين پزشک درمان کننده مکلف است مراتب را با قيد محرمانه به اطاع بهداري برساند  .پزشک معالج
مکلف است در موقع مشاهده ي يکي از بيماريهاي واگيردار نامبرده در زير فورا به بهداري محل اطاع دهد - 1 .وبا و اسهالهاي
وبائي شکل  -2طاعون  » . . .حکم ماده مزبور کلي است و مقيد به اطاع محرمانه و يا بدون ذکر نام هم نشده است .
بنابراين پزشکي که به حکم قانون بعضي امراز مسري را افشا مي کند و يا کارشناسي (پزشک قانوني) که مأموريت معاينه
مجروح و جسدي را به عهده دارد و براي انجام وظيفه اظهار نظر مي کند ،به اين جهت که اقدامات و اعمال آنان در اجراي موازين
قانوني است جرم محسوب نمي شود.
به طور کلي اشخاص مشمول عوامل موجهه جرم دو دسته مي باشند:
دسته اول – شامل اشخاصي است که حکم قانون مستقيما آنان را مورد خطاب قرار داده و رفتار شان بدون نياز به دريافت دستور
از مقامات ديگري که در سلسله مراتب اداري قرار گرفته اند  ،جرم محسوب نمي شود  .در موارد زير حکم قانون به تنهايي عامل
موجه تلقي مي گردد:
اوا – وقتي حکم قانون مستقيما جهت افراد بخصوصي صادر شده باشد  .مثل پزشک معالجي که در اجراي ماده  19قانون
بيماريهاي آميزشي (مصوّب سال  ) 1320يکي از بيماريهاي واگيردار مذکور در قانون را به بهداري محل اطاع مي دهد  ،همچنين
ماما يا پزشکي که در حين وادت طفل حضور و در زايمان دخالت داشته است و در اجراي ماده  19قانون ثبت احوال مصوّب تير ماه
( 1355متضمن اصاحيه مورخ  )181063مبادرت به انجام تکليف خود در صدور گواهي وادت و ارسال يک نسخه آن به ثبت
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احوال محل (در مهلت مقرر  15روزه اعام وادت ) نمايد  .اشخاص مزبور که مستقيما موضوع حکم قانون بوده و به تکليف قانوني
خود عمل کرده اند  ،هيچکدام مشمول جرم افشاي اسرار موضوع ماده  648قانون تعزيرات جايگزين آن گرديده نمي باشند .
د سلسله مراتب اداري قرار گرفته باشد  .مانند بازپرسي که
ثانيا -وقتي شخص مأمور به اجراي حکم قانون  ،خود در بااترين ح ّ
ضمن رسيدگي  ،به جاي صدور حکم جلب شخصا مبادرت به بازداشت متهم نمايد .
ثالثا – حکم قانون در انجام مأموريت به قائم مقامي آمر قانوني  ،مانند ضابطين دادگستري در موارد جرائم مشهود (موضوع ماده
 21و  24قانون آئين دادرسي کيفري ) که تا وقتي مقام قضايي مداخله نکرده اند  ،مکلفند :کليه اقدامات ازمه را براي جلوگيري از
امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را که براي کشف جرائم ازم بدانند به عمل آورند  .در اين مورد نيز حکم قانون مستقيما
رفتار مأموران را موجه مي سازد .
دسته دوم – از اشخاص مشمول عوامل موجهه جرم کساني هستند که حکم قانون آنان را مستقيما مورد خطاب قرار نداده است ،
ليکن با دريافت دستور قانوني از مقام صاحيتدار  ،رفتارشان با وجود امر آمر قانوني و حکم قانون جرم محسوب نمي شود  .در اين
صورت وجود امر آمر قانوني از شرايط اساسي براي احراز عوامل موجهه جرم «موضوع بند  1ماده  56ق  .م  .ا  » .خواهد بود  .به
طور مثال  ،هر يک از مقامات يا مأمورين دولتي يا قواي سه گانه يا غير آنها که با داشتن حکمي از مقامات صاحيتدار شخصي را
توقيف يا حبس کند  ،مرتکب جرم موضوع ماده  583ق  .م  .ا  .محسوب نگرديده و محکوميت به جزاي  6ماه تا سه سال حبس و
محروميت از خدمات دولتي در مورد وي منتفي است  .زيرا ماده مزبور تحقق جرم را موکول به دو شرط نموده است  :يکي «بدون
حکمي از مقامات صاحيتدار » و ديگري «در غير مواردي که قانون جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده »(1(.

 -2امر آمر قانوني

امر مقام صاحيتدار و يا امر آمر قانوني اختصاص به کارمندان و مأموران دولتي (اعم از کشري يا لشکري )دارد  .به طوري که ضمن
لزوم وجود قانون  ،عمل مستخدمين
 .1ماده  583ق  .م  .ا  .ت «هر کس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حکمي از مقامات صاحيتدار در
غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده  ،شخصي را توقيف يا حبس کند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به
يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ل محکوم خواهد شد».
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دولتي بايد متکي و مبتني بر امر مقام صاحيتدار نيز باشد  .بدين ترتيب آمر قانوني يا مقام صاحيتدار نمي تواند از مقامات غير
رسمي چون شوهر نسبت به زوجه  ،پدر نسبت به فرزند و يا کار فرما نسبت به کارگر براي برائت و انتفاي وصف مجرمانه فعل
ارتکابي باشد .
بند  1ماده  56ق  .م  .ا  ، .جرم تلقي نشدن عمل مأمور را موکول به دو شرط نموده است :
اوا – صدور امر از طرف آمر قانوني .
ثانيا – خاف شرع نبودن امر .
مفهوم «شرع » در اينجا اعم از «قانون » است چه اصا اعتبار قوانين موکول به عدم مغايرت آنها با شرع است و ق  .ا  .بر اين امر
تأکيد دارد .
امر آمر قانوني ممکن است موافق يا مخالف قانون باشد  .اگر امر و دستور موافق و مطابق قانون باشد با اجراي آن مأمور از امتياز
قانوني «عوامل موجهه »استفاده مي کند  ،ولي در صورتي که امر آمر قانوني مخالف قانون باشد  ،اجراي دستور خاف قانون آمر
واجد آثار و عواقبي براي مأمور خواهد بود .

-3مسائل ناشي از غير قانوني بودن آمر و اوامر غير قانوني

اوا  -طرح مشکل – امر و دستور ممکن است از طرف يکي از مقامات عمومي  ،ولي در خارج از حدود صاحيت او صادر شود و يا
اصوا مأمور از نظر سلسله مراتب اداري موظف به اجراي دستور مقام صادر کننده نباشد  .مثا کارمندي عالي رتبه به کارمند
ديگري که در سلسله مراتب اداري تابع او نيست  ،دستور ارتکاب عملي را بدهد که قانون آن را جرم مي شناسد  .آيا دستور يک
مقام غير قانوني مي تواند از عوامل موجهه جرم به حساب آيد ؟ در اين مورد يادآوري مي شود که «آمر قانوني » مذکور در بند 1
ق  .م  .ا  .صرفا و الزاما يک مقام عمومي است  .بنابراين اوامر و دستورات صادره از طرف کارفرما به کارگران مربوطه يا
ماده 56
اولياء نسبت به اطفال خود نمي تواند به عنوان اوامر آمر قانوني از عوامل موجهه جرم تلقي شود  .به هر حال مشکل اساسي
راجع است به اوامر غير قانوني صادره از طرف آمر قانوني و يا آمر غير قانوني  .به طور مثال در صورتي که رئيس منطقه شهرداري
دستور ورود و تخريب ساختماني مسکوني را به علت نداشتن پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به مأمورين خود مي دهد  .در حاليکه
ورود به منزل غير و تخريب ساختمان ضمن رعايت مقررات مربوطه در صاحيت مراجع قضائي است  ،مسؤوليت کيفري و مدني
رئيس و مأمورين شهرداري چگونه قابل طرح است (1( .
 .1پاسخ و سواات از کميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شورايعالي (قضايي ) جلد دوم . 1363
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ثانيا  -راه حل قضيه – مسائل مربوط به امر مقام قانوني بدون حکم قانون و امر غير قانوني در ماده  57ق  .م  .ا  .پيش بيني شده
است  .طبق ماده مزبور «:هر گاه به امر غير قانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون
محکوم مي شوند ولي مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجراء کرده باشد  ،فقط به
پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد  » .يعني عمل غير قانوني آمر و مأمور جرم است و مسؤوليت کيفري در مورد وي
منتفي و ديه و مسؤوليت مدني او باقي مي ماند (1( .
ق  .م  .ا  .نيز عامل موجهه و شرط جرم محسوب نشدن عمل را موکول به ارتکاب عمل به امر آمر
به عاوه عبارت بند  1ماده 56
قانوني و خاف شرع «يا خاف قانون » نبودن آن نموده است  .بنابراين از مفهوم مخالف شرط و عبارت مزبور به آساني استنباط
مي شود که چنانچه آمر خود غير قانوني و مقام صاحيتدار نباشد مسؤول و مستوجب کيفر است  ،مأمور نيز تنها از آمري که در
سلسله مراتب اداري ملزم به تبعيت از او مي باشد  ،مي تواند دستوري بگيرد که اجراي آن ضمن خاف شرع ( يا قانون ) نبودن
مجاز و بتواند از عوامل موجهه تلقي شود  .در غير اين صورت مأمور نيز مسؤول و مستوجب کيفر است .
به طور کلي سه نظريه در مورد مسؤوليت و کيفر مأمور دولت يا جرم محسوب نشدن رفتاري وي وجود دارد:
اول – نظريه اطاعت محض  .طبق اين نظريه که مبتني بر اطاعت مطلق و بي چون و چراي اوامر مقام بااتر است  ،اجراي يک
دستور حتي غير قانوني در هر نوع شرايطي عامل موجهه براي مأمور تلقي ميشود  .زيرا مأمور موظق به اطاعت و اجراي اوامر ما
فوق است بدون اين که حق بحث و بررسي اوامر او را داشته باشد .
نظريه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار ايران قرار نگرفته است و مأمور نمي تواند با انجام دستور غير قانوني از عوامل موجهه
جرم استفاده نمايد .
دوم – نظريه مسؤوليت مأمور  .طبق اين نظريه مأمور حق و حتي وظيفه دارد قانوني بودن دستور را مورد بررسي قرار داده و در
صورتي که آن را مغاير ومخالف قانون يافت
مسائل 4و 5از مسائل راجع به ماده صد قانون شهرداريها صفحات  58به بعد .
 .در قانون موضوع ديه يا ضمان مالي با کلمه «يا» از هم جدا شده است و ديه به موجب ماده  15ق  .م  .ا  .مالي است که از
1
طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
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از اطاعت امر غير قانوني خودداري نمايد  .زيرا اجراي يک دستور غير قانوني نمي تواند از عوامل موجهه تلقي شود .جرم شناخته
نشدن اعمال مأمور در نظريه مسؤوليت مأمور امري است استثنائي و در هر مورد احتياج به نص قانون خاص دارد  .به طور مثال ،
ماده  574قانون تعزيرات  1375مقرر مي دارد « :اگر مسؤولين و مأمورين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن يا تسليم کردن
زنداني به مقامات صالح قضائي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به
مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل (يعني محکوم به حبس از دو ماه الي دو سال ) خواهند بود مگر اينکه
ثابت نمايند که به موجب امر کتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خود مأمور به آن بوده اند که در اين صورت مجازات مزبور درباره
آمر مقرر خواهد شد».
بنابراين  ،در اين حالت استثنائي مأمور وقتي مي تواند از عامل موجهه استفاده نمايد که ثابت نمايد به موجب امر کتبي رسمي
رئيس مستقيم و باواسطه ي خود  ،مأمور به ارتکاب جرم يا جرائم مذکور در ماده  574قانون مذکور مورد بحث بوده است .
نظريه ي مسؤوليت مآمور که نتيجه آن بااجرا ماندن دستورات غير قانوني است با قسمت اول ماده  57ق  .م  .ا  .که مقرر مي
دارد «:هرگاه به امر غير قانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند
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» هماهنگي دارد .
بنابراين در مثال مطروح در مواردي که ورود به منزل غير و تخريب بناي احداثي بدون پروانه يا مغاير پروانه توسط رئيس منطقه
شهرداري و مأمورين وي مطرح است اعمال آنان تابع ماده  57قانون مورد بحث است  .نهايت  ،آنکه هر يک از مأمموريني که مدعي
اشتباه خود در تشخيص امر غير قانوني شده و ثابت نمايد از نسخ ضمني تبصره ماده  2قانون نظارت بر گسترش شهر تهران
مصوّب  1751352توسط تبصره هاي  2به بعد ماده صد قانون شهرداريها (اصاحي سال  1358مصوّب شوراي انقاب جمهوري
اسامي ايران)که طي ايحه قانوني اصاحي مزبور  ،تخريب بناي احداثي بدون پروانه آن هم در موارد خاص وسيله مرجع ديگري
غير از شهرداري يعني مراجع قضايي امکان پذير است و در اين صورت با توجه به قسمت اخير ماده  57ق  .م  .ا  .تنها مسؤوليت
کيفري مأمورين منتفي و بر حسب مورد  ،ديه يا ضمان مالي به قوت خود باقي است .
مثال قانوني ديگر  ،اکراه به اطاعت از امر آمر قانوني در ورود غير قانوني به منزل ديگري است که موجب معافيت مأمور از کيفر و
اجراي مجازات نسبت به آمر در اجراي
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ماده  580ق  .م  .ا  .است (1( .
سوم  -نظريه رعايت ظواهر قانوني  .اين نظريه مبتني بر تمايز و تفکيک بين امر به وضوح غير قانوني وامر ظاهرا قانوني است .
غير قانوني بودن بديهي و مسلم اوامر  ،استناد به عامل موجهه جرم را منتفي مي سازد  .بر عکس اجراي اوامر ظاهرا قانوني
(ولي ماهيتا غير قانوني ) يک عامل موجه تلقي مي گردد .
ق  .م  .ا  .در اين زمينه مقرر مي دارد  . . . «:ولي مأموري که امر آمر را به علت
حقوق موضوعه ايران در قسمت اخير ماده 57
اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد »  .بنابراين
کيفرهاي تعزيري و قصاص تنها در مورد مأموري که امر ظاهرا قانوني را اجرا نموده منتفي است و ديه و مسؤوليت مدني او به
قوت خود باقي خواهد ماند  .بدين ترتيب قسمت اول ماده  57ق  .م  .ا  .نيز در مقام تعيين کيفر قانوني براي آمر امر غير قانوني و
مأموري است که از طريق اجراي امر غير قانوني مرتکب جرم گرديده است  .قسمت اخير ماده مزبور در مقام تعيين ديه و يا ضمان
مالي بجاي کيفر تعزيري و قصاص براي مأموري است که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اين که قانوني بوده به
مورد اجرا گذارده است .
مشکل اساسي در اين جا تشخيص صحت و سقم ادعاي مأمور نسبت به اشتباه قابل قبول در قانوني بودن امر آمر قانوني است .
مقتضي است در اين مورد بين غير قانوني بودن بديهي و مسلم امر از يک طرف و ظاهر قانوني بودن امر غير قانوني از طرف ديگر
قائل به تميز و تکفيک گرديد .
به نظر مي رسد که راه حل مناسب در بررسي موقعيت مأمور از جهت شغلي  ،سلسله مراتب اداري  ،سطح معلومات وآشنائي
وي به وظايف مربوط باشد  .با احراز حسن نيت مأمور  ،اشتباه وي در تشخيص قلمرو وظايف قانوني  ،ممکن است از موارد اشتباه
در حکم قانون باشد که گاهي موجب نفي عمد و قصد در جرائم عمدي و در نتيجه سقوط مجازات مي گردد  .زيرا در جرائم مستلزم
د  ،چون شرب خمر و زنا ( موضوع موادّ166
ح ّ
 .1ماده  580ق  .م  .ا «: .هر يک از مستخدمين و مأمورين قضائي يا غير قضائي يا کسي که خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد
بدون ترتيب قانوني به منزل کسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد
مگر اين که ثابت نمايد به امر يکي از رؤساي خود که صاحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده  ،اقدام کرده است
که در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد
داکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد».
ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به ح ّ
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د مي گردد و در قتل نيز اشتباه در استحقاق شرعي مقتول به قتل
و تبصره  1آن و  64ق  .م  .ا  ) .اشتباه در حکم موجب سقوط ح ّ
و مهدور الدم بودن مقتول (موضوع موادّ  226و تبصره  2ماده  295ق  .م  .ا ) .موجب سقوط قصاص و تبديل آن به ديه مي گردد .
بدين ترتيب در جرائم تعزيري نيز با تشخيص و احراز حسن نيت مأمور مي توان موضوع قسمت اخير ماده  57ق.م.ا .را از موارد
اشتباه در حکم قانون دانست که نتيجه آن سقوط مجازات و استقرار مسؤوليت مدني از جهت ديه (علي رغم ماهيت جزائي آن ) و
ضمان مالي است .
بدين ترتيب اجراي اوامر غير قانوني به وسيله مأمور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف وي از عوامل موجهه جرم موضوع بند 1
ماده  56قانون مورد بحث تلقي نميشود  ،بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان عمد و قصد در نص قانون و همچنين فقدان
عنصر معنوي در جرم ارتکابي است  ،که نهايتا موجب تحقق مسؤوليت مدني مأمور در قالب ديه يا ضمان مالي موضوع قسمت
اخير ماده  57قانون مي باشد .
مل در کليه جرائم تعزيري و اجبار در قتل ( مثل
به عاوه در مواردي هم مأمور مي تواند با توسل به اکراه و اجبار عادتا غير قابل تح ّ
موارد خواب طبيعي يا مصنوعي و بيهوشي )از مجازات با رعايت شرايطي معاف گردد  .همچنين برابر ماده  332ق  .م  .ا  ، .در
شرايط عادي و خارج از موارد اشتباه  ،هر گاه ثابت شود که مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تير اندازي کرده
و هيچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي که مقتول و يا مصدوم  ،مهدور الدم نبوده ديه
به عهده بيت المال خواهد بود .
بند دوم – لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم
قانونا  ،دومين مورد از مصاديق عوامل موجهه جرم  ،ارتکاب عملي است که براي اجراي قانون اهم ازم باشد  .بند  2ماده  56ق .
م  .ا  ، .در اين مورد ارتکاب عملي را که براي آنها مجازات مقرر گرديده ولي جرم محسوب نمي شود صراحتا اعام و مقرر ميدارد:
«در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم ازم باشد».
بنابراين هر گاه انجام وظايف شخصي مستلزم به کار بردن و انجام عمليات و اقداماتي باشد که در نتيجه ي آنها به منافع غير ،
لطمه وارد شود؛ در شرايطي که اعمال مزبور در وضع عادي جرم تلقي مي شود  ،ارتکاب همان اعمال در اجراي قانون اهم ،
نسبت به مرتکب  ،جرم تلقي نمي شود  .مثالهاي زير مصاديقي از لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم است .
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 -1مصاديق اجراي قانون اهم
اول -تخريب در جهت اطفاي حريق و نجات ديگري
ممکن است تخريب براي اطفاي حريق و نجات جان افرادي که در معرض خطر آتش سوزي هستند انجام شود  .هر کس مبادرت به
تخريب ديوار  ،در  ،پنجره و شکستن شيشه هاي ساختمان ديگري نمايد  ،در موقعيتي که تخريب اموال و اشياء مذکور با حفظ جان
افراد در معرض خطر مازمه داشته باشد  ،جرم تخريب موضوعا منتفي است .
دوم –سلب آزادي به منظور نجات ديگري
پزشک جراحي که مشغول عمل جراحي است و در همين موقعيت با تعرض و مزاحمت شخصي ديگر براي الزام به حضور در بالين
بيمار ديگري مواجه مي شود  ،در صورتي که عمل سلب آزادي از متعرض و مزاحم توسط پزشک مزبور به منظور حفظ جان بيمار و
ادامه عمليات جراحي به عمل آمده باشد در اجراي احترام به حاکميت قانون اهم که موضوع آن حفظ جان بيمار تحت عمل جراحي
است عمل پزشک جراح مزبور از نظر سلب آزادي مزاحم  ،جرم تلقي نمي شود .
سوم – نقض مقررات راهنمائي و رانندگي براي نجات بيمار
راننده آمبوانسي که آژيرکشان علي رغم چراغ قرمز سر چهار راه  ،بدون توقف عبور مي کند و براي حفظ جان و نجات بيمار
مقررات راهنمائي و رانندگي را نقض مي کند از اين جهت مسؤول نيست  .زيرا رساندن به موقع بيمار به بيمارستان براي نجات
جان بيمار  ،ضروري و اين امر حتي با نقض مقررات راهنمائي و رانندگي ممکن است همراه باشد .

 -2ضوابط تشخيص قانون اهم

به نظر مي رسد براي تشخيص قانون اهم  ،از ضوابط زير بتوان استفاده نمود :
اول – اولويت مقام شارع و مقنن  :استناد به سلسله مراتب قوانين کيفري با توجه به اهميت و مقام شارع مقنن به ترتيب مذکور
در موارد  12تا  17ق  .م  .ا  .که به شرح زير است -1 :حدود  -2 ،قصاص  -3 ،ديات  -4 ،تعزيرات  -5 ،مجازاتهاي بازدارنده ؛
دوم اولويت ارزشهاي مورد احترام :استناد به ارزشهاي مورد احترام مقنن با توجه به نوع و ميزان کيفر مربوط به نقض آنها که بر
حسب اهميت کيفر :قتل  ،حبس  ،شاق  ،جزاي نقدي و غيره به شرح زير مي باشد .
 -1حفظ جان يا نفس که تعدي و تجاوز به آن جرائمي چون قتل و ضرب و جرح را تشکيل مي دهد .
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 -2حفظ نسل  ،شرف و حيثيت که تعدي و تجاوز به آن  ،جرائمي جون زنا و قذف را شامل مي شود .
 -3حفظ مال که تعدي و تجاوز به آن جرم سرقت و نظاير آن را تشکيل مي دهد .
 -4حفظ عقل که شامل جرائمي چون خمر و تظاهرات مستانه و غيره است .
 - 5حفظ و احترام به آزادي اشخاص که تعدي و تجاوز به آن جرائمي چون توقيف يا حبس غير قانوني موضوع موادّ  583تا  587ق .
م  .ا  ( .تعزيرات ) مي باشد که مستلزم کيفر حبس است .
بند سوم – دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
مقدمه :
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان  ،آزادي  ،عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين
زمينه ،هم با اصول و مباني حقوق اسامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد .
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در ق  .م  .ا  .پيش بيني شده است  .حقوق موضوعه  ،ارتکاب اعمالي را که در شرايط
عادي جرم و مستوجب مجازات است  ،در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسؤوليت کيفري و مسؤوليت مدني دفاع کننده را منتفي
مي داند (1( .
مصاديق اعمال در حکم دفاع مشروع نيز در موادّ  625و  629ق  .م  .ا  ( .بخش تعزيرات ) مصوّب  1375پيش بيني شده است .
استفاده از معاذير قانوني معافيت از مجازات مستلزم تعقيب و تحقيق و محاکمه و نهايتا معافيت از مجازات با حکم دادگاه است .
در حاليکه با تحقق شرايط دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم ( موضوع موادّ  61به بعد قانون مزبور ) با کشف واقعه يا اعام آن و
احراز دفاع مشروع  ،تعقيب و تحقيق و محاکمه مرتکب منتفي و نيازي به صدور حکم يا طي اين مراحل نيست .
در حقوق جزاي کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است  ،زيرا با اجتماع شرايطي  ،عملي که جرم است  ،در مقام دفاع
از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري  ،قابل تعقيب و مجازت نيست  .ضوابط عمومي دفاع
مشروع در موادّ 61و  62ق  .م  .ا  .پيش بيني شده است  .به عاوه موادّ  627به بعد
 .دکتر ضياء الدين پيماني « : ،تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائي ايران » ( ،از انتشارات دانشگاه ملي ايران (شهيد
1
بهشتي )  ،در مورد ماهيت جرم بودن عمل دفاع کننده به نظرات ايشان مراجعه شود ) .
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ق  .م  .ا ( .تعزيرات) مصوّب  1375نيز مواردي معين شده است که علي رغم فقدان جميع شرايط ازم براي تحقق دفاع مشروع ،
با احراز شرايط قانوني براي دفاع در دادگاه ُ  ،عمل در حکم دفاع مشروع تلقي مي شود .
بنابر آنچه که داود العطار در کتاب ( الدفاع الشرعّي في الشريعه الساميه ) نوشته  ،براي دفاع مشروع تعريفي در کتب فقهي
نيامده است  ) 1(.تنها عبدالقادر عوده در کتاب «ال ّتشريع الجنائي ااسامي » مي نويسد :الدفاع الشرعي :هو واجب اانسان في
حمايه نفسه او نفس غيره و حقه في حمايه ماله او مال غيره  ،من کل اعتداء حال غير مشروع بالقوه الازمه لدفع هذا ااعتداء .
)(2
دفاع مشروع بر هر انساني در حمايت از جان خود و يا جان ديگري واجب است و حقي است براي او در حمايت از مال خود و يا مال
ديگري در مقابل هر نوع تجاوز فعلي نامشروع با هر وسيله اي که براي دفع اين تجاوز ضروري باشد .

 -1ضوابط کلي براي تحقق دفاع مشروع
اول  -ماهيت تأسيس حقوقي دفاع مشروع
الف – اعمال حقوق فردي و خصوصي در دفاع مشروع
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ق  .م  .ا  .با غير قابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال يا ديگري يا
ماده 61
آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را مورد قبول قرار داده است  .مبناي اين امتياز شخصي در ضرورت دفاع  ،عدم
امکان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت و يا مؤثر واقع نشدن مداخله ي قواي مذکور در رفق تجاوز و خطر است ( بند  3ماده
قانون مورد بحث )  ،در اينجا به هيچ وجه ازم نيست براي مشروع دانستن دفاع  ،اجبار روحي يا معنوي دفاع کننده مطرح
ي 61
گردد  .چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار  ،مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق
استفاده از عوامل موجهه ي جرم را داشته باشد .
به هر حال  ،کسي که از خود دفاع ميکند  ،مستوجب مجازات نيست  .چنين فردي با دفع تجاوز به اجتماع خدمت مي کند و عمل او
فاقد قبح اجتماعي است و لذا اجتماع نمي تواند در اعمال کيفر شخصي که در مقابل تجاوز ديگري مقاومت و از وقوع آن جلوگيري
کرده است  ،خود را ذينفع بداند  .مطالبي که در دفاع مشروع بايد مورد توجه
الشريعه ااساميه ( چاپ اول  1401 ،ه  1981م )  ،ص . 17
الشرعي في
 .1داود العطار  ،الدافاع
ّ
ّ
 .2عبدالقادر عوده :التشريع الجنائي  ،ج  ، 1ص . 473
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قرار گيرد اين است که علت مشروعيت دفاع  ،اعمال قضاوت شخصي و اجراي عدالت خصوصي و فردي نيست  ،بلکه رفتاري
است که جنبه ي پيشگيري از نتايج زيان بار يک حمله ي غير عادانه را دارد  .بدين لحاظ دفاع مشروع بيشتر در جهت تأمين و حفظ
امنيت شخصي در غياب هيأت اجتماعي است تا قضاوت و اجراي عدالت خصوصي و فردي  .همين جنبه ي يشگيري از نتايج زيان
بار حمله ي غير عادانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه ي جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعايت شرايطي
نموده است .
ب -قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع
ق  .م  .ا  .انجام هر نوع عملي را که جرم باشد مانند قتل  ،ضرب و جرح در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا
ماده 61
مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري ( در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع ) در صورت اجتماع شرايط
مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقي مي کند و آن را قابل تعقيب و مجازات نمي داند .
مع هذا  ،به نظر مي رسد ارتکاب جرائمي که ماهيتا نمي تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجيه نمايد  ،از قلمرو دفاع مشروع به
عنوان علت موجهه خارج است  .به طور مثال  ،استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرايم غير عمدي ناشي از بي
احتياطي  ،با توجه به ارکان و شرايط حمله و دفاع  ،منتفي است  .زيرا در واقع با توجه به خصوصيت دفاع  ،تصور توسل به دفاع
مشروع در مقابل جرايم غير عمدي بعيد است .

دوم – شرايط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع

اصوا  ،احتمال وقوع يک تجاوز قبلي است که عملي را که در شرايط عادي جرم است وقتي به منظور دفاع انجام شود مشروع
مي نمايد  .بنابراين دفاع مشروع واجد دو شرط زير مي باشد و موضوع تجاوز نيز منحصر به موارد خاصي است :
الف  -کيفيت تجاوز مستوجب دفاع و شرايط آن ،
ب -مشروعيت دفاع در قبال تجاوز ،
ج -موضوع تجاوز در دفاع مشروع ،
الف – شرايط تجاوز مستوجب دفاع
موضوع تجاوزي که دفاع را توجيه مي نمايد متفاوت است  .دفاع وقتي قانوني است که براي دفع تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع
نسبت به نفس يا عرض يا ناموس يا مال يا آزادي تن شخص مورد تجاوزي يا ديگري به شرح مذکور در ماده  61ق  .م  .ا  .باشد .

 -1ماهيت غير قانوني تجاوز :

از نظر ماهيت تجاوز مستوجب دفاع  ،بايد نفس تجاوز  ،خاف قانون و غير عادانه
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باشد  .بنابراين اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانوني باشد  ،استناد به موارد دفاع مشروع مذکور در ماده  61ق .
م  .ا  .ممکن نيست  .به طور مثال  ،چنانچه مأمور دولت در اجراي مأموريت قانوني خود دست به اقداماتي بزند  ،مقاومت در مقابل
اقدامات مزبور دفاع تلقي نمي شود  .اين مقاومت خود جرمي است که به موجب ماده  607ق  .م  .ا ( .تعزيرات ) تحت عنوان
«تمرد نسبت به مأمورين دولت » به شرح زير قابل مجازات است :
هر گونه حمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد  ،تمرد محسوب مي
شود و مجازات آن به شرح ذيل است:
 -1هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال .
 -2هر گاه متمرد در حين اقدام  ،دست به اسلحه برد حبس از يک تا سه سال .
 -3در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال .
تبصره «:اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد».
ق  .م  .ا  .صراحتا به منتفي شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل مأموران دولتي اشاره ميکند و مقرر مي دارد :
ماده ي 62
«مقاومت در برابر قواي تأميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه ي خود باشند دفاع محسوب نمي شود.» ...
مع هذا ماده ي مزبور مطلق نيست و همان طور که افراد به موجب قانون موظف شده اند که در مقابل مأموران مقاومت نکنند ،
مأموران نيز قانونا مکلف شده اند که در موقع انجام وظيفه از حدود خود تخط ّي ننمايند .قسمت آخر ماده ي  62ق  .م  .ا  .اعام
مي دارد . . . « :ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه ي خود خارج شوند و بر حسب ادل ّه و قرائن موجود خوف آن باشد که
عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد  ،در اين صورت دفاع جايز است».
در عين حال موادّ  626و  627و به ويژه  628ق  .م  .ا  ( .تعزيرات ) نيز مشروعيت دفاع را در مواردي که حتي نيروهاي انتظامي و
ديگر ضابطان دادگستري در خارج از حدود وظيفه اي که قانونا به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتي نمايند که بيم قتل يا
جرح با تعرض به عرض برود  ،پيش بيني کرده و به شخصي که مورد تهديد واقع شده اجازه داده است در مقابل عمليات مأموران
مزبور در مقام دفاع بر آيد  .بنابراين در غير از موارد بيم قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس  ،آن هم خارج از حدود وظيفه
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مأموران مقاومت جايز نيست.
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بدين ترتيب  ،در مقابل اقدامات قهرآميز و خشن احتمالي مأموران مورد بحث که موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس
نباشد  ،مقاومت بدني جايز نيست و افرادي که موضوع اقدامات و عمليات قهريه و غير ضروري مأموران واقع مي شوند بايد به
مراجع صالحه شکايت نمايند  ،زيرا به طور کلي حق دفاع در مقابل تعديات مأموران منوط به احراز دو امر است:
اول – خروج مأموران از حدود وظيفه ،
دوم – وجود دايل و قرايني که شخص را بيمناک کند که عمليات قواي تأميني موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس
خواهد شد .
ازم به يادآوري است تجاوز مأموران نسبت به اموال يا آزادي تن افراد  ،در اجراي ماده  62ق  .م  .ا  .موجب مشروعيت دفاع
نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کيفيات مخففه استفاده نمايد .
مع هذا  ،دفاع در مقابل تجاوز و تعرض مأموران نسبت به اموال  ،از اعمال در حکم دفاع مشروع تلقي و با احراز شرايطي در دادگاه
موجب معافيت مرتکب از مجازات مي گردد ( موادّ  625و  626و  627و  628ق  .م  .ا ( ) .تعزيرات) .

 -2فقدان تحريک قبل از تجاوز :

به طور کلي تجاوز نبايد معلول تحريک خود شخص مدافع باشد  .چانچه شخصي به ديگري دشنام دهد تا وقتي طرف برانگيخته
شد و در صدد حمله بر آمد او را مضروب و مجروح نمايد و يا به قتل برساند  ،نمي تواند عمل خود را دفاع مشروع بداند  .با وجود اين
 ،ق  .م  .ا  .به وجود چنين شرطي اشاره ننموده است و با فقدان نص قانوني در اين مورد  ،قبول چنين شرطي با توجه به اصل
تفسير مضيق و منع تفسير موّسع قوانين جزايي مواجه با اشکال است و لذا مدافع علي رغم تحريک قبلي ممکن است با رأي
دادگاه از مشروعيت دفاع استفاده نمايد .

 -3فعليت تجاوز :

براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع مقارن تجاوز باشد  .ماده  61ق  .م  .ا  .صراحتا به هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع
اشاره نموده است  .بنابراين در صورتي که تجاوز در گذشته بوده و حمله خاتمه پيدا کرده باشد و متعاقبا کسي که مورد حمله واقع
شده در مقام دفاع بر آيد  ،توسل به دفاع مشروع منتفي است  .قانونگذار اجازه ي انتقام جويي و تافي را به کسي نداده و
رسيدگي و اعمال کيفر در صاحيت مراجع قضائي است .
در صورتي که احتمال تجاوز در آينده برود  ،اين امر به شخص تهديد شده حق
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نمي دهد به عنوان پيشگيري دومقام دفاع مشروع برآيد و مرتکب اعمال مجرمانه نسبت به تهديد کننده گرد  ،زيرا امکان مراجعه به
مقامات قانوني و قضائي هست.
در همين جهت حکم شماره  2691371 -2052شعبه پنجم و  3071328-1219شعبه دوم سابق ديوان کشور حاکي است که « اگر
متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بکشد ،چون درحين ايراد جرح منتهي به فوت ،خطرجاني براي متهم
وجود نداشته نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست .چه پس از اينکه متهم داس را از دست مقتول گرفت .ديگر هيچ گونه
خطري براي او باقي نبوده است» .بدين ترتيب ،اگر کسي با چاقو به ديگري حمله کند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگيرد و
خود او را بکشد ،دفاع مشروع و قانوني نيست ،چون پس از گرفتن فعليت خطر و تجاوز منتفي است.
 -2غيرقابل دفع بودن تجاوز.
وقتي تجاوز بدون ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد .استناد به دفاع مشروع منفي است .اگر کسي بتواند شخصاً و بدون ايراد
صدمه تجاوز را دفع کند و يا فرصت کافي داشته باشد که براي دفع تجاوز از قواي دولتي کمک بگيرد ،استناد به دفاع مشروع امکان
ق .م .ا .در اين مورد مقرّرمي دارد« :توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عما ً ممکن نباشد و يا
پذير نيست .بند 3ماده 61
مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز وخطرمؤثر واقع نشود».
دفع تجاوز ارتباطي به شخصيت و خصوصيات رواني شخص رواني شخص متجاوز ندارد .منظور و تأسيس حقوقي دفاع مشروع
اين است که افراد بتوانند تحت شرايطي جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز ديگري حفظ کنند .بنابراين حتي اگر
متجاوز طفل يا ديوانه باشد ،باز دفاع مشروع جايز است.
در صورتي که براي دفاع کننده امکان فرار و در نتيجه احتراز از خطر ميسر باشد ،آيا در استناد به دفاع مشروع ممکن است يا خير؟
دراين مورد احکام متناقضي وجود دارد .حکم شماره 2052مورخ  2091371شعبه پنجم ديوان کشور حاکي از آن است که يا امکان
قرار ،دفاع مجوز قانوني ندارد» .درمقابل ،احکام شماره 2781319 -2651و 1951391-1439شعبه دوم ديوان کشور چنين صادر
قانون کيفرعمومي و موادّ مربوط ديگر راجع به موجبات معافيت از کيفر استفاه نمي شود که امکان
شده است که :از ماده 184
فرار براي کسي که مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد که نتواند با اقدام عملي با شرط مذکور در آن ماده از خود دفاع
نمايد».
بدين ترتيب کسي که مورد حمله واقع مي شود با امکان فرار مجبور به فرار نيست،
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بلکه با وجود شرايط ازم براي تحقيق دفاع کند.
به نظر مي رسد موضوع بستگي به شخصيت و موقعيت متجاوز و مدافع هر دو دارد .معموا ً دفاع يک فرد نظامي با احراز شرايط
دفاع مشروع علي رغم امکان فرار قابل توجيه است ،ولي استناد به دفاع مشروع در مقابل يک کودک ويا ديوانه متجاوز با وجود
امکان فرار نمي تواند مورد قبول و توجه قرار بگيرد .همچنين فرزندي که پدر خود را به قتل رسانده باشد ،در شرايطي که مورد
حمله قبلي پدر بوده و امکان فرار داشته باشد ،استناد وي به دفاع مشروع قبول نمي شود.
ب -شرايط مسؤوليت دفاع در قبال تجاوز
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قانونگذار براي شخصي که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است حق دفاع را تحت شرايط و کيفياتي محترم شناخته و او را در
ارتکاب اعمالي که در شرايط عادي جرم است آزاد گذارده و از تعقيب و مجازات معاف دانسته است .جلوگيري از بي نظمي و هرج
و مرج و تأمين حقوق و آزادي هاي افراد جامعه تعيين شرايط و کيفياتي در دفاع مشروع شده است.
 -1ضروري بودن دفاع
مشروعيت دفاع مستلزم آن است که ارتکاب اعمال مجرمانه درمقام دفاع ،تنها وسيله ممکن براي دفاع تجازو باشد .بنابر اين وقتي
دفاع کننده بتواند براي حفظ عرض يا نفس يا ناموس يا مال خوديا ديگري به مقامات عمومي مراجعه کند ،توسل به دفاع مشروع
ممکن نيست.
قانونگذار ضرورت دفاع را در بند 3ماده  61ق .م .ا .پيش بيني کرده و مقرّرمي دارد« :توسل به قواي دولتي بودن فوت وقت عما ً
ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز وخطر مؤثر قرار داده و مقرّر مي دارد « :توسل به قواي دولتي يا هرگونه
وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد».
درصورتي که فرد مورد تجاوز بتواند با فرار خود از خطر نجات پيدا کند ،آيا حق دارد تجاوز را با هرگونه عملي عليه متجاوز دفع نمايد؟
با فرض قبول حق وحتي تکليف براي فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در قبال تجاوز ،مي توان گفت شخص مورد تجاوز
هميشه و صرف نظر از موارد تجاوز به حفظ خود و جامعه درقبال تجاوز ،مي توان گفت شخص مورد تجاوز هميشه و صرف نظر از
موارد تجاوز کودک و يا ديوانه ،ملزم به فرار نيست و با احراز تمامي شرايط ازم براي تحقيق دفاع مشروع ،از عامل موجهه مزبور
مي تواند استفاده نمايد .به هرحال تشخيص ضرورت فرار به عنوان وسيله آسان براي نجات با دادگاه است.
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 -2متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز
يکي از شرايط احرازدفاع مشروع برطبق بند  1ماده ي  61ق .م .ا .اين است که «دفاع با تجاوز خطرمتناسب باشد» همچنين ماده
ي  625ق .م .ا .تعزيرات ،قتل وجرح وضرب را درمقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا ديگري وقتي غيرقابل مجازات مي
داند که دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي کرده ودر ماده ي  627قانون اخير الذکر صراحتاً بردفاع متناسب با
حمله تأکيد شده است .بدين ترتيب ،شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتکب عملي شود که شديدتر از خطر ناشي از
تهديد حمله کننده باشد .به طور مثال ،اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ايراد ضرب ساده ( کشيده ولگد) تهديد نمايد ،براي دفع
چنين خطري نمي توان متوسل به استفاده از کارد و ميله ي آهني شد.
 -3استفاده ي مدافع از آسان ترين وسيله ي نجات
طبق بند ج ماده  627ق .م .ا( .تعزيرات) دفاع وقتي صادق است که توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسايل آسان تري براي نجات
ميسر نباشد .بنابراين اگر درمقابل ديوانه يا نابالغ مهاجم راه فرار باشد کشتن مهاجم دفاع نبوده و موجب مسؤوليت است .به
د ازم نباشد».
عاوه ،بند2ماده ي  61ق .م .ا .مقرّر مي دارد« :عمل ارتکابي بيش از ح ّ
 -4توانايي مدافع براي دفاع از ديگري و ناتواني او در دفاع از خود:
يکي ديگر از شرايط مشروعيت و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به
کمک داشته است».
از تبصره ي مزبرو استنباط مي شود تا وقتي که شخص مورد حمله خود قدرت و توانايي دفاع دارد ،مجاز است با هر عملي از خود
دفاع کند و وقتي ناتوان از دفاع بود  ،درصورت نياز  ،ديگري هم مي تواند از او دفاع نمايد.
ج – موضوع تجاوز دردفاع مشروع
 -1دفاع از نفس
وقتي به تن يا جان انسان يا ديگري حمله شود ،شخص مي تواند در مقام دفاع از خود هر عملي را که ازم باشد به عمل آورد و با
اجتماع شرايطي چنين فردي غير قابل تعقيب و مجازات است.
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 -2دفاع از عرض يا ناموس
کلمات «عرض» و يا « ناموس» در ماده ي  61ق .م .ا .به نحوي آمده که مي توان گفت عرض و ناموس به طور مترادف به کار برده
شده است .ولي با توجه به مفاهيم عرفي اين دوکلمه مي توان گفت که مقصود از عرض ،آبرو و شرافت و حيثيت خانوادگي و
اجتماعي و منظور از ناموس ،زنان خانوادگي است و بيشتر به صورت نسبت دادن اعمال منافي عفت است.
تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خواهر و دختر و لکه دار نمودن عفت و عصمت آنان است.
در صورتي که شخص از طريق انجام اعمال منافي عفت در صدد تجاوز به اين حرمت اخاقي و اجتماعي و شرعي برآيد و در اين
حالت از طرف شخصي که ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل وجرح وضرب قرار گيرد  ،عمل دفاع کننده مشروع است .برابر
ماده  630ق .م .ا .تعزيرات مصوّب سال  1375که از معاذير قانوني معافيت از مجازات است هرگاه مردي همسر خود را درحال زنا
با مرد اجنبي مشاهده کند و علم به تمکين زن داشته بادش مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتي که زن مکره
باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند ،حکم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .به طورکلي براي تحقق دفاع از
ناموس ضوابط زير قابل توجه است:
اول :تجاوز بايد غيرقانوني و از طريق رابطه ي نامشروع باشد.
دوم :تجاوز بايد به قصد شهوتراني و بالطمه وارد ساختن به شرافت و حيثيت خانوادگي شخص مورد تجاوز صورت گيرد.
سوم :تجاوز بايد به صورت رابطه ي جسمي و فيزيکي به عمل آيد.
با وجود اين ،دفاع از عرض يا ناموس ديگري نيز بدون هيچ گونه قرابتي ،قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است .ولي طبق
تبصره ي ماده  61ق .م .ا ، .شخصي مشاهده کند که زني در معرض تجاوز ناموس به کمک داشته باشد .بنابراين چنانچه شخصي
مشاهده کند که زني در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نياز به کمک دارد ،چنانچه در مقام دفاع از آن
زن  ،مرد متجاوز را به قتل رساند يا مجررح و مضروب نمايد ،عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمي گردد اعم از اينکه بين
مدافع و زن
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نسبت و قرابتي وجود داشته باشد يا خير.
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در خاتمه ياد آروي مي شود که توهين و اهانت ،موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حيثيت نيست ،زيرا دفاع مشروع
براي جلوگيري از وقوع تجاوز است و وقتي تجاوز کسي به صورت شفاهي يا کتبي ،شرف و حيثيت کسي را لکه دار نمود از صورت
فعليه خارج شده و ديگر عکس العمل متقابل ،دفاع تلقي نمي شود بلکه انتقام است .و ممکن است از کيفيات مخففه محسوب
شود .طبق بند  36ماده ي  1آئين نامه ي امور خاقي مصوّب  2251324رفتار کساني که در معابر و شوارع به يکديگر گاويز شده و
د اکثر  5هزار ل جزاي نقدي است .مع هذا ،چنانچه
يا با الفاظ قبيحه متکلم شوند يا صداي گريه نمايند،خاف تلقي و مجازات آن ح ّ
شخصي در برابر فحاشي و هتاکي از ديگري متقابا ً اقدام به فحاشي نمايد ،عملش قابل مجازات نيست )1(.درحال حاضر ،توهين
موضوع موادّ  608و 609ق .م .ا .تعزيرات است.
 -3دفاع از مال
ماده ي  61ق .م .ا .دفاع از مال را به طور کلي در رديف دفاع ازجان يا عرض يا ناموس شناخته و تحت شرايطي آن را قابل تعقيب و
مجازات نمي داند .به عاوه ماده ي را مجاز دانسته است .همچنين دفاع به صورت قتل عمدي درمقابل کسي که درصدد سرقت و
ربودن انسان يا مال او برآيد ،به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد ،مجازات نخواهد داشت (بند (ج) ماده  629ق .م .ا .تعزيرات)
 -4دفاع از آزادي تن خود يا ديگري
توقيف غيرقانوني ،موضوع ماده  83ق .م .ا( .تعزيرات) است و قانونگذار به افراد اجازه داده است که هرگاه آزادي تن آنها يا ديگري
مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادي از قيد و بند نامشروع  ،مبادرت به اعمالي مجزمانه نمايند و در اين صورت قابل تعقيب و
مجازات نيستند .ماده  61ق .م .ا .دفاع آزادي تن خود يا ديگري را با اجتماع شرايط مذکور در بند هاي 1و2و 3ماده ي قانون مزبور
قابل تعقيب ومجازات نمي داند.
 . 1در اجراي مقرّرات مزبور ،در فحاشي شفاهي ،طرف مقابل که برانگيخته شده و متقابا ً فحش دهد قابل مجازات نيست ولي اگر
همين فرد متعاقباً طي نامه اي مبادرت به فحاشي کتبي نسبت به طرف خود نمايد ،قابل مجازات است.

128
 -5اعمال در حکم دفاع مشروع
مواردي وجود دارد که علي رغم فقدان بعضي از شرايط ازم براي تحقق دفاع مشروع از جمله دفاع مسبوق به تعرض نسبت به
تعرض نسبت به تعرض نسبت به نفس ،عرض ،ناموس ومال) مع هذا رفتاري شخص به موجب قانون در حکم دفاع مشروع شناخته
شده است.
اوّل – مصاديق اعمال در حکم دفاع مشروع
الف – معافيت مرتکب از مجازات قتل عمدي درمقام دفاع از شخص به حکم دادگاه
از مصاديق اعمال در حکم دفاع مشروع ،مفاد ماده ي  629ق .م .ا( .تعزيرات) است که مقرّر مي دارد« :در موارد ذيل قتل عمدي،
به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد ،مجازات نخواهد داشت.
 -1دفاع ازقتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و ارقارب.
 -2دفاع در مقابل کسي که درصدد هتک عرض و نامو ديگري به اکراه و عنف برآيد.
 -3دفاع در مقابل کسي که درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد».
ب  -معافيت مرتکب قتل وجرح وضرب از مجازات در مقام دفاع ازمال به حکم دادگاه عاوه بر فقدان مجازات براي دفاع متوقف به
قتل در مقابل کسي که در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او موضوع بند (ج) ماده  629ق .م .ا .تعزيرات برآيد ،در اجراي ماده
قانون مزبور قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگري واقع شود ،مرتکب
625
مجازات نمي شود مشروط براينکه دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد مي کرده است.
در اين مورد معاقيت از مجازات فقط به حکم دادگاه امکان پذير است .در واقع موارد اعمال در حکم دفاع مشروع از مصاديق معاذير
قانوني معافيت از مجازات هستند( که بدون وجود شرايط ضروري براي تحقق دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم ) موجب معافيت
مرتکب از مجازات به حکم دادگاه مي گردند.
ج – قتل سازق مسلح قطاع الطريق
راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ايجاد کنند،
محارب اند .مجازات محاربي يکي از چهار کيفر قتل  ،آويختن به دار ،قطع دست راست و پاي چپ ،و تبعيد است (موادّ 183و190ق.
م .ا .) .حال اگر کسي مبادرت به قتل عمدي محارب نمايد و درشرايطي بتواند ،استحقاق قتل محارب را در دادگاه اثبات کند ،کيفر
قصاص قاتل منتفي است.
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 -1دفاع در مورد راهزني در راهها وشوارع وسرقت با اسلحه
ق .م .ا( .تعزيرات) مقرّر مي دارد« :هرکس در راهها و شوراع به نحوي از انحاء مرتکب راهزني شود ،درصورتي که
ماده 653
عنوان محارب برا وصادق نباشد ،به سه تا پانزده سال حبس و شاق تا ( )74ضربه محکوم مي شود».
شرط اصلي اين ماده ي ارتکاب به سرقت در طرق و شوارع به صورت راهزني ،يعني کمين کردن در طرق و شوراع به صورت
راهزني ،يعني کمين کردن در طرق و شوارع و تهاجم علني به عابران و اخذ همان آنهاست .منظور از طرق ،راه هاي عادي ،اعم از
پياده رو وماشين رو – و مقصود از شوراع ،راه هاي بزرگتري است که راه هاي کوچک از آن منعشب مي گردد .قتل راهزن در حکم
دفاع مشروع است .ارتکاب هرگونه عملي براي تعقيب افراد مزبور ،در صورتي که ارتکاب عملي به امر آمر قانوني باشد و خاف
قانون اخير الذکر مقاومت اين قبيل بزهکاران در مقابل قواي تأميني و انتظامي در
شرع نباشد ،و در عين حال ،طبق ماده ي 62
مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود باشند نيز تحت شرايطي دفاع محسوب نمي شود .ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه
خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد،
در اين صورت دفاع جايز است.
 -2دفاع در مقابل سارق مسلح در غير راهها و شوراع
د نباشد  ،ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد،
ماده 651
ق .م .ا( .تعزيرات) مقرّر مي دارد « :هرگاه سرقت جامع شرايط ح ّ
مرتکب از پنج تا بيست سال حبس و تا  74ضربه شاق محکوم مي گردد:
 -1سرقت در شب واقع شد باشد.
 -2سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
 -3يک يا چند نفر از آنها حامل ساح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
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 - 4از ديوار باا رفته يا حرز را شکسته يا کليد ساختگي به کار برده يا اينکه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيا ر کدره يا برخاف
حقيقت خود را مأمور دولتي قلمداد کرده يا در جايي که محل سکني يا مهيا براي سکني يا توابع آن است  ،سرقت کرده باشند.
 -5درضمن سرقت کسي را آزار يا تهديد کرده باشند».
در اينجا نيز قتل سارق در حکم دفاع مشروع تلقي مي شود و مسؤوليت منتفي است  .طبق تبصره ي 1ماده ي واحده ي ايحه ي
راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح که وارد منزل يا مسکن اشخاص بشوند مصوّب نهم تير ماه  ، 1333درصورتي که ساکنان
محل مزبور در
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مقام مدافعه از مال يا جان يا ناموس و يا جلوگيري از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل يا جرح و يا ضرب سارق بشوند .از
مجازات معاف خواهند بود؛ وهمچنين اگر متهم يا متهمان به اخطار مأمورين انتظامي از مجازات معاف اند .به موجب تبصره 1ماده
 24قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران مصوّب  1371چنانچه تيراندازي هر نظامي مطابق مقرّرات صورت
گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت ديه معاف خواهد بود و درصورتي که مقتول يا مجروح مقصر و يا مهدوالدم نباشد ديه از
بيت المال پرداخت خوهد شد.
دوم – قلمرو زماني و مکاني اعمال در حکم دفاع مشروع
الف – محل دفاع
به طور کلي عمليات در حکم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقيد به جاي معيني نيست ،ولي درمورد دفاع از مال بايد
عمليات مزبور در منزل مسکوني و يا محلي که براي سکونت مهيا شده است ،به عمل آيد و به هرحال ،مقصود اين است که در
مواقع ورود سارقان ،خانه مسکوني باشد .در مورد راهزني ،محل دفاع هر جايي است که امنيت مردم و جاده ها را مختل سازد.
ب -زمان دفاع
در دفاع مشروع فرض بر اين است که دفاع مقارن با حمله است ،در حالي که در مورد عمليات در حکم دفاع مشروع چنين الزامي
هميشه موجود نيست ،همين اندازه که مثا ً سارق هنگام شب مبادرت به باا رفتن يا شکستن حرز منزل مسکوني و يا آزار
صاحبخانه نمايد .دفع سارق به هروسيله اي که در دسترس باشد مجاز است و عمل ،در حکم دفاع مشروع تلقي مي شود و
مجازات منتفي است.
اتخاذ سياست کيفري عادانه ايجاب مي کند تا در مقابل خطر و وحشت و اضطرابي که اين قبيل سارقان مسلح براي ساکنان خانه
ايجاد مي کنند ،کساني هم که در معرض خطر قرار مي گيرند قانوناً بتوانند اختيار بيشتري در دفع خطر با توسل به هر وسيلة
دفاعيه اي داشته باشند .توجيه اعمال مستلزم دفاع از طول زماني بيشتري برخودار است ،به طوري که دفاع از زمان باا رفتن
سارق ازديوار شروع مي شود و به بعد از ورود بزهکار به خانه نيز قابل تسرّي است.
مرجع تشخيص حمله در هنگام شب دادگاه است ،ولي به طور کلي شب شامل فاصلة زماني بين غروب آفتاب تا طلوع آفتاب
است.
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در حقوق ايران ،ق .م .درمواردي به عدم مسؤوليت مدني مدافع مشروع از جمله در موادّ  330و 881اشاره نموده است ،ولي حکم
کلي در مورد فقدان مسؤوليت مدني مدافع مشروع در مادة  15ق .م .ا .مورخ  1339به شرح زير صراحتاً پيش بيني گرديده است:
دي شود ،مسؤول خسارت نيست مشروط بر اينکه
«کسي که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متع ّ
خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد(1(».
ماده ي  330ق .م .راجع است به فقدان مسؤوليت کسي که حيوان متعلق به غير را براي دفاع از نفس بکشد يا ناقص کن .
ق .م .ا  .درمورد کيفيت مسؤوليت مدافع درقبال حمله حيوان مقرّر مي دارد « :هرگاه حيواني به کسي حمله کند و
ماده ي 358
آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار ازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع
کننده ضامن نمي باشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار ازم باز دارد و همين کار
موجب تلف يا آسيب او شود عهده دار خواهد بود».
) ،نيز ممنوعيت از ارث ناشي از قتل عمدي مورث (موضوع ماده ي  880قانون مزبور) را در
ماده ي  ( 881اصاحي 8101361
صورتي که قتل عمدي مورث به حکم قانون يا براي دفاع باشد ،منتفي دانسته است.
بند چهارم  -حالت ضرورت
ممکن انسان براي حفظ جان يا مال خود يا ديگري ضرورتاً مرتکب عمل مجرمانه اي شود که تحت شرايطي ،مرتکب ،در مقام
ضرورت مستوجب کيفر نمي باشد .در پيرو اين نظر ،قانونگذار مستقمياً مرتکب جرم معيني را هنگام بروز خطر شديد معاف از کيفر
مي داند .بديهي است بين اضطرار که از عوامل رافع مسؤوليت کيفري شخصي است با حالت ضرورت که ناشي از خطر عوامل
رافع مسؤوليت کيفري شخصي است با حالت ضرورت که ناشي از خطر عوامل بيروني و محيطي بوده و از عوامل موجهه جرم
شناخته مي شود ،تفاوت هائي وجود دارد.
دو نفر غريقي که به علت بروز طوفان و شکسته شدن کشتي به تخته پاره اي پناه مي برند تا از غرق شدن نجات يابند و به علت
مل دونفر ،يکي از آنان ديگري را به دريا پرتاب مي کند تا از مرگ رهائي يابد با احراز شرايطي به
کافي نبودن تخته پاره براي تح ّ
علت وجود حالت ضرورت و فقدان وصف مجرمانه عمل نجات يافته جرم تلقي نمي شود.
 .1دکتر ضياء الدين پيماني :تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائي ايران ،ص.257
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در حقوق روم و حقوق ژرمن و براساس ضرب المثل « ضرورت قانوني نمي شناسد ،حالت ضرورت مترادف با اضطرار و از عوامل
رافع مسؤوليت کيفري تلقي مي شد )1(.و ((2
در همين جهت ،برحسب قانون کليسا که در قرون وسطي بر اروپا حاکم بود ،سارق موادّ غذائي در موارد قحطي از مجازات معاف
بود .جرم شناسان قرن هيجدهم نيز عدم مجازات سرقت در حالت ضرورت را مطرح ساختند(3(.
حقوق اسام قواعد ضرورت و اضطرار را پذيرفته است و قاعدة  «:الضرورات تبيح المحظورات» از قواعد مسلم فقه اسام
است ) 4(».به طوري که يکي از فقهاي اماميه در مورد اهميت قاعده مزبور يا يکي دانستن حالت ضرورت و اضطراب مي نويسد:
«هرحرامي جز قتل مسلمان برمضطر حال است» ) 5(.در حقوق موضوعه ايران ماده  55ق .م .ا .حالت ضرورت را صراحتاً پيش
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بيني کرده و مقرّر مي دارد « :هرکس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ،سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خوديا
ديگري مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجود
متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد».
قانون اخيرالذکر تنها عبارت «مجازات نخواهد شد» را به کار برده است ،مع هذا از فلسفه وجودي اين تأسيس
گرچه ماده 55
حقوقي مي توان استنباط نمود که قانونگذرا ارتکاب جرم در حالت ضرورت را موجه شناخته است .علل موجهه جرم يا علل تبرئه
کننده کيفياتي هستند عيني و خارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني جرم مي گردند .يعني عملي که در شرايط عادي جزء
تلقي مي شود طبق قانون و تحت شرايطي وصف مجرمانه را از دست داده و ديگر مرتکب قابل تعقيب و مجازات نيست .حالت
ضرورت مجرمانه را از دست داده و ديگر مرتکب قابل تعقيب و مجازات نيست .حالت ،ضروت نيز چيزي جز کيفيت عيني و خارجي،
که خطرشديدي چون آتش سوزي ،سيل ،طوفان و امثال آن مرتکب را به سوي ارتکاب جرم کشانده ،نمي باشد .بنابراين حالت
ضرورت از عوامل موجهه جرم تلقي مي شود .تنها استثنائي که وجود دارد در مورد مسئووليت مدني مرتکب است به طوري که
برخاف ساير عوامل موجهه جرم که موجب سقوط
Necessitas Non Haber Legem .1
Necessite n'a pas De Loi .2
.DROIT PENAL G. STEFANI ET G. LEVASSEUR.NO 145' P .3
160
 . 4دکتر محمد جعفر جعفري لنگرودي« ،مکتب هاي حقوقي در حقوق اسام» ص  ،125همچنين ترمينونو ِژي حقوق ،ش  ،3332ص
74
 .5حاج شيخ محمد تقي اصفهاني (عصب) ،چاپ سنگي ،سال  ،1327ص ،20
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مسئووليت کيفري و مسئووليت مدني مرتکب مي گردند ،تبصره ماده  55قانون مزبور صراحتاً بقاي مسئووليت مدني را در حالت
ضرورت استثناء نموده و مقرّر مي دارد« :ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است».
 -1شرايط برائت منتفع از حالت ضرورت
برائت مرتکب جرم درحالت ضرورت همانند دفاع مشروّع تابع شرايط و اوضاع و احوال خاصي به شرح زير مي باشد:
اول  -شرايط تحقق حالت ضرورت
الف  -اهميت و فعليت خطر مورد اجتناب
ماده ي  55ق .م .ا .صراحتاً به ارتکاب جرم درهنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ،سيل و طوفان اشاره نموده و مرتکب را از
مجازات دانسته است .نهايت آنکه اين خطر شديد بايد موجود و قريب الوقوع باشد .بنابر اين عکس العمل در مقابل خطري که قبا ً
بوده و يا خطري که احتمال وجود آن در آينده برود موجب توجيه جرم ارتکابي نخواهد بود .آنچه در معرض خطر قرار مي گيرد،
ممکن است جان يا مال خود شخص يا ديگري باشد .بدين ترتيب کسي که براي جلوگيري از خسارت ناشي از سيلي که باغ و
مزرعه اش را فراگرفته ناگزير از تخريب ديوار مالک مجاور مي گردد مستوجب مجازات نيست.
ب  -ضرورت ارتکاب جرم براي حفاظت جان و مال
اقدام براي حفاظت جان يا مال اساس توجيه حالت ضرورت را تشيکيل مي دهد .بنابراين معافيت مرتکب عمل مجرمانه از مجازات
مستلزم آن است که اقدام فرد در جهت حفظ جان يا مال در معرض خطر خود شخص يا ديگري به عمل آمده باشد .در صورتي که
رفع خطر ،نياز به ارتکاب جرم نداشته و به وسايل ديگري بتوان از بروز آثار خطر جلوگيري نمود ،معافيت از مجازات منتفي است.
بدين ترتيب چنانچه کسي در باغ خود را باز بگذارد و با ورود احشام عبوري به باغ و بروز خطر موجد خسارت ،مبادرت به از بين بردن
احشام مزبور نمايد ،عمل وي در شرايط «حالت ضرورت» نبوده و موجب معافيت از مجازات مرتکب نخواهد بود.
ج -تناسب عمل ارتکابي با خطر موجود و عدم دخالت مرتکب در ايجاد خطر :منطقاً بايد ميزان خطر مورد اجتناب بيش از خطر ناشي
از فعل ارتکابي بوده و يا ااقل خسارت احتمالي و زيان وارده شده مساوي هم باشند .در اين مورد حکم مورخ  25ژوئن 1958
شعبه کيفري ديوان کشور فرانسه حاکي است که :رانند ه اتومبيلي براي اجتناب از زير گرفتن همسر و فرزند خود که بدنبال باز
شدن در اتومبيل به خيابان افتاده
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بودند اتومبيل را به سمت چپ منحرف و عابريني را که از سمت مقابل مي آمدند مجروح ساخته است .
از نظر ديوان کشور فرانسه وقتي شخص  ،خود موجد خطري باشد که از آن اجتناب مي گردد  ،استناد به حالت ضرورت ممکن
نيست  .مع ذلک براي قبول حالت ضرورت ديوان مزبور  ،دادگاه را ملزم مي سازد تا احراز نمايد که آيا خطر جراحات احتمالي همسر
و فرزند مصدوم راننده به نحوي بوده است که عدم انحراف به چپ اتومبيل موجب بروز نتايجي وحشتناک تر از خطر قطعي و
مهمي که عابرين در معرض آن بوده اند شود  ) 1(.در واقع رأي مزبور در جهتي است که راننده براي اجتناب از قتل همسر و فرزند
ضمن انحراف دادن اتومبيل به چپ  ،عابرين را مجروح ساخته است  .اين امر در حقوق ايران ممکن است از موارد لزوم ارتکاب عمل
ق  .م  .ا  .و از عوامل موجهه جرم تلقي گردد  .زيرا بروز خطر شديد در حالت
براي اجراي قانون اهم  ،موضوع بند  2ماده 56
ضرورت موضوع ماده  55قانون مزبور بايد ناشي از عوامل خارجي چون آتش سوزي  ،سيل و طوفان باشد  ،نه مواردي که راننده
احتياطات ازم را در مطمئن شدن از بسته بودن درها قبل از حرکت به عمل نياورده و خود موجد خطر بوده است و لذا با عنايت به
لزوم حفظ حيات همسر و فرزند مصدوم پرتاب شده از اتومبيل که مهمتر از مجروح ساختن عابرين با انحراف دادن اتومبيل به سمت
چپ مي باشد  ،استناد به تأسيس حقوقي لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم که مصداق حفظ حيات عده اي با مجروح
ساختن عده اي ديگر که سامت آنان نيز محترم است مطرح ميگردد .

دوم – نتايج حاصل از تحقق حالت ضرورت

حالت ضرورت از عوامل موجهه جرم است  .بنابراين حالت ضرورت موجب زائل شدن وصف مجرمانه از جرم گرديده و عمل جرم
تلقي نمي شود  .طرح دعواي عمومي منتفي و ضرر و زيان ناشي از جرم به عنوان مسؤوليت مدني مردود است  .مع ذلک جبران
خسارت احتمالي زيان ديده بر اساس قواعد اتاف و تسبيب امکان پذير است  .زيرا زيان ديده اي که به هيچوجه در ايجاد ضرورت
ارتکاب عمل زيان آور توسط ديگري نقشي نداشته  ،نبايد خود  ،عهده دار مخارج خسارات وارده گردد  .نهايتا  ،علي رغم اينکه عمل
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ارتکابي ضروري همراه با عمد يا تقصير جزائي مرتکب نيست  ،ولي موجب امتيازي براي ذينفع گرديده که ناشي از خطر مورد
اجتناب است و اين نفع و امتياز از
.Andre decocq, droit penal general, collection u, armand colin, p, 329 .1
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مصاديق دارا شدن غير عادانه است (1( .
ق  .م  .ا  ، .جبران خسارات جاني و مالي را در نظر گرفته و صراحتا مقرر مي دارد:
در حقوق ايران  ،قانونگذار در تبصره ماده 55
«ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است».

 -2آثار احراز حالت ضرورت

بنابراين نتايج حاصل از تحقق حالت ضرورت عبارت است از:
يک – منتفي شدن کيفر در حالت ضرورت – در برابر ماده  55ق  .م  .ا  ، .ارتکاب جرم هنگام بروز خطر شديد به منظور حفظ جان يا
مال خود يا ديگري تحت شرايطي  ،موجب منتفي شدن مجازات مرتکب خواهد شد .
دو -بقاي ديه در حالت ضرورت – طبق تبصره ماده  55ق  .م  .ا  ، .ديه که مربوط به جرائم عليه تماميت جسماني چون قتل و جرح
و ضرب است علي رغم حالت ضرورت به اعتبار خود باقي است .
سه  -بقاي ضمان مالي در حالت ضرورت  -بر اساس قواعد اتاف و تسبيب و تبصره ماده  55ق  .م  .ا  ، .کسي که مال ديگري را
تلف و يا موجب ورود خسارت گردد ملزم به جبران خسارت وارده است .
بند پنجم – تجويز قانوني تأديب و تنبيه صغار و محجورين
پدر و مادر و اشخاصي که سرپرستي صغار و محجورين را به عهده دارند داراي حق تأديب و تنبيه بدني افراد حت سرپرست خود
هستند  ،به طوري که قانونا خشونتهاي سبک و کم اهميت جرم تلقي نمي شود .
ق  .م  .ا  ، .ضمن تعيين اعمالي که جرم محسوب نمي شود در بند  1خود صراحتا اقدامات والدين و اولياء قانوني و
ماده 59
سرپرستان صغار و محجورين را که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود جرم نشناخته است؛ مشروط بر اين که اقدامات
د متعارف تأيب و محافظت باشد .
مذکور در ح ّ
قانون مزبور نيز موضوع تنبيه اطفال را مورد توجه قرار داده و مقرر مي دارد « :هر گاه براي تربيت اطفال بزهکار
تبصره 2ماده 49
تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد».
برابر موادّ  1180و  1181و  1182ق  .م  .اولياء قانوني منحصرا پدر و جد پدري ميباشند و لذا اشخاص ديگري از جمله آموزگاران و
معلمان که به اولياي معنوي
. L,enrichissement Sans cause .1
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شاگردان در جامعه معروف هستند اولياء قانوني محسوب نمي شوند (1( .
در مورد حبس و توقيف غير قانوني يا مخفي نمودن به عنف اشخاص در محلي که بر حسب مورد مستوجب کيفر حبس يا شاق و
يا تنها کيفر حبس به تنهايي است  ،طبق قسمت اخير ماده  71ق  .م  .ا ( .تعزيرات)  ،اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت به
د تأديب تجاوز ننمايد .
اواد و ولي نسبت به مجنون از مفاد ماده مزبور مستثني مي باشند مشروط بر اينکه اقدام اولياء از ح ّ
بند ششم  -عمل جراحي يا طبي ضروري
قوانين و مقررات مربوط به اجراي مشاغل پزشکي  ،بر اقدامات موافق موازين علمي و فني پزشکان در انجام وظايفشان صحه
گذارده است .
ممکن است تصور شود که رضايت مجني عليه اساس عامل موجهه جرم است  .ولي اين تصور مبتني بر اشتباه است  .زيرا رضايت
بيمار هميشه براي توجيه قانوني عمليات «از جمله در موارد فوري » ازم نيست  .به عاوه اقدامات پزشکان بايد ضروري و در جهت
درمان بيمار باشد و نه با انگيزه هاي انجام تحقيقات و آزمايشات علمي و يا اموري بر خاف نظم عمومي يا بر ضد اخاق و عفت
عمومي چون عقيم ساختن براي جلوگيري از توليد نسل .
ق  .م  .ا  ، .انجام هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع را که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان
بند  2ماده 59
قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود جرم محسوب نمي کند  .ضمنا در موارد فوري اخذ رضايت
ضروري نخواهد بود (2( .
عمل جراحي يا طبي ضروي که با احراز شرايط زير از عوامل موجهه جرم است:
ق  .م « : .طفل صغير تحت وايت قهري پدر و جد پدري خود ميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در
 . 1ماده 1180
صورتي که عدم رشد يا جنون او متصل به صغر باشد »  .ماده  1181ق  .م « : .هر يک از پدر و جد پدري نسبت به اواد خود وايت
ق  .م « : .هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدري داشته باشد و يکي از آنها محجور يا به هر علتي ممنوع از
دارند»  .ماده 1182
تصرف در اموال مولي عليه گردد وايت قانوني او ساقط مي شود».
 .2ماده  59ق  .م  .ا « : .اعمال زير جرم محسوب نمي شود:
 اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه1
د متعارف تأديب و محافظت باشد .
اقدامات مذکور در ح ّ
 - 2هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و
علمي و نظامات دولتي انجام شود  .در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .»...
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 -1مشروع بودن عمل جراي يا طبي .
 -2تحصيل رضايت اشخاص ذينفع .
 -3رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي .
حال در صورتي که عمل جراحي يا طبي مثل سقط جنين  ،نامشروع و يا غير قانوني باشد  ،علي رغم رضايت پزشک و ذي نفع ،
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باز عمل جرم و مرتکب مستوجب کيفر است .
به عاوه در مواردي هم که عمل جراحي يا طبي مشروع و مجاز باشد  ،رعايت موازين فنّي و علمي و نظامات دولتي الزامي است
 .مباشرت طبيب در معالجه بيمار به طور متعارف و سبب جنايت اتفاقي شدن بر او ممکن است موضوع قتل و صدمات بدني شبه
عمدي  ،موضوع بند(ب) ماده  295ق  .م  .ا  .را مطرح سازد  .حال ببينيم اصوا مسؤوليت قانوني پزشک و آثار آن چيست؟((1
معموا تعهد قراردادي پزشک از مصاديق «تعهد به وسيله » است که با اثبات تقصير پزشک مسؤوليت وي تحقق مي يابد ،
همانطور که براي احراز مسسؤوليت امين نيز اثبات تقصير وي ازم است  .بر طبق قواعد حقوق عمومي مسؤوليت مدني  ،بيمار و
زيان ديده يا وراث او بايد تقصير پزشک را اثبات کنند تا پزشک ضامن خسارت شود .
مع هذا  ،بند (ب) ماده  295و ماده  319ق  .م  .ا  .پزشک را قانونا ضامن مي داند و در اين صورت بيمار زيان ديده يا وراث او از اثبات
تقصير پزشک معاف هستند .
در واقع قانونگذر «تعهد به مواظبت و اجراي صاحيت » را تبديل به «خودداري از اضرار » نموده است تا بدينوسيله پزشک ضامن
تمامي زيانهايي باشد که به طور مستقيم يا به وسيله ديگران به بار مي آورد .
در مقابل پزشک و ساير مسؤولين مزبور  ،مي توانند با تحصيل برائت پيش از درمان و در عين حال با اثبات انجام احتياطهاي ازم و
رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي مذکور در بند  2ماده  59ق  .م  .ا  ، .در مورد جرم نبودن عمل و با منتفي ساختن و
قطع رابطه عليت بين اقدامات انجام شده و ورود خسارت از مسؤوليت کيفري و مدني کا معاف شوند  .به هر حال شرط عدم
مسؤوليت يعني حصول برائت پيش از درمان نيز مانع از ضمان پزشک است  .زيرا بيمار خود احتمال خطر رابه اميد شفا پذيرفته
است  .با وجود اين  ،شرط برائت  ،پزشک را از نتايج مسؤوليت ناشي از تقصير وي معاف
 .دکتر ايرج گلدوزيان  ،حقوق جزاي اختصاصي  ،جرائم عليه تماميت جسماني  ،صدمات معنوي  ،اموال و مالکيت  ،امنيت و
1
آسايش عمومي  ،چاپ پنجم دانشگاه تهران  ، 1380 ،ص . 138
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نمي نمايد  .در حقوق فرانسه  ،آندره تنک  ،در کتاب اخير خود مي نويسد «:پزشک نمي تواند عادتا به درمان بيمار متعهد شود ،
نتيجه درمان چندان ارتباطي به او ندارد  .حتي طرفين قرارداد نظرشان بر تعهد به درمان نيست  .عما نيز تعهد به «مراقبت »
معموا منتهي به نتيجه موردانتظار نمي گردد .
بنابراين  ،در واقع  ،نفس مراقبت موضوع تعهد است  .پزشک متعهد به معالجه نمي شود بلکه متعهد به مراقبت هاي آگاهانه و
دقيق و منطبق با موازين علمي است  .او در حد توان خود متعهد به بکار بردن وسايلي مي شود تا به نتيجه اي خارج از قرارداد
برسد»(1(.
بدين ترتيب  ،اگر پزشک در مراقبت هاي معموله رعايت موازين عملي را علي رغم تحصيل برائت قبلي ننموده باشد مقصر و ضامن
جبران خسارت خواهد بود .
بند هفتم  -حوادث ناشي از عمليات ورزشي
پرورش جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد کشور با فراهم ساختن امکانات ورزش و جلب توجه نسل جوان به ورزش ميسر
است  .بنابراين نفع اجتماعي ايجاب مي کند که صدمات استثنائي ناشي از عمليات ورزشي وقتي ضمن رعايت موازين و مقررات
ورزشي حادث شود از شمول مقررات جزائي خارج باشد .
همچنين رضايت طرفين نيز مي تواند صدمات و جراحات وارده ضمن انجام عمليات ورزشي را توجيه و موجب زائل شدن وصف
قانوني شود.
قانونگار در ماده  59ق  .م  .ا  .اعمالي را که جرم محسوب نمي شود متذکر و در بند  3ماده قانون مزبور حوادث ناشي از عمليات
ورزشي را مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت
نداشته باشد  ،جرم نمي داند (2( .
تأسيس حقوقي مزبور يک مصونيت قضائي به ورزشکاران اعطا کرده است  .بنابراين حوادث ناشي از عمليات ورزشي با احراز
شرايط زير از عوامل موجهه جرم محسوب مي شوند:
RESPONSABILITe civile; La Distinction Des Obligations De Resultats et des Obligations de diligence . "Jalons . . 1
. Dits Et Ectits D'ANDRE TUNC" societe De legislation compare,1991,p . 136
 .2ماده  59ق  .م  .ا « .اعمال زير جرم محسوب نمي شود  . . .حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث
نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد».
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 -1مطابقت مقررات مربوط به ورزش معموله با موازين شرعي (1( .
 -2رعايت مقررات مربوط به ورزش سبب بروز حادثه .
بدين ترتيب نقض مقررات مربوط به هر رشته ورزشي به رسميت شناخته شده (قانوني و مشروع ) بر حسب ضوابط عمومي قتل
و ضرب و جرح ممکن است عمدي و يا شبه عمدي و يا خطئي باشد که عکس العمل قانوني مربوط  ،قصاص و يا پرداخت ديه
خواهد بود (2( .
بند هشتم – رضايت مجني عليه و نقش آن در تحقق جرم و مجازات
مقدمه :
شک نيست که تحقق جنايت مستلزم وجود مجني عليه است  .با وجود اين  ،گاهي پيش مي آيد که مجني عليه به جهاتي خود ،
وقوع جرم را از قبل مي پذيرد  .حتي گاهي خود  ،محرک مباشر به ارتکاب جنايت مي گردد  .شخص مجروح يا مقتول که خود طرف
مقابل را به نزاع و چاقوکشي و هفت تير کشي دعوت کرده است بيمار غير قابل عاجي که براي تسکين آام خويش در سلب
حيات خود به وسيله پرستار و يا پزشک و يا ديگر اصرار ورزيده  ،سقط جنين با رضايت زن و يا حتي در ساير جرائم  ،مثل جرائم
ناشي از اعمال منافي عفت  ،زن يا مرد که به وقوع چنين اعمالي رضايت داده ،يا طلبکاري که آگاهانه چک بي محل را در جهت
تضمين طلب خود قبول مي کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدني کمک نموده است  ،مثالهائي گويا هستند که نقش
رضايت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن مي سازد  .تأمين و حفظ نظم عمومي و همچنين پيشگيري از وقوع جرائم در
آينده  ،اتخاذ يک سياست کيفري مناسب در جهت زائل ساختن آثار رضايت قبلي مجني عليه رادر جرائم  ،خصوصا در جرائم عليه
اشخاص از قبيل انواع قتل و جرح و ضرب و سقط جنين ايجاب مي کند .
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موقعيت رضايت مجني عليه در حقوق موضوعه
ق  .م  .ا  .در ماده  268خود در مورد قتل با رضايت مجني عليه حق قصاص را که حکم وضعي و حق خصوصي است ساقط نموده
و مقرر مي دارد «:چنانچه مجني عليه قبل از
 . 1دکتر حسين آقائي نيا « ،حقوق ورزشي  ،ورزش و مسؤوليت قانوني آن »  ،انتشارات معين  ، 1369ص  66و  70ورزش منطبق
با شرع وسيله اي است براي کار بهتر و خدمت بيشتر در جهت رضا و تقرب به خداوند متعال .
 . 2حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با
موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .

140
مرگ ،جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند»
.
اساسا در مسائل عمومي اشخاص نمي توانند چيزي را اجازه دهند يا ممنوع سازند  .تنها شارع و ااقل مقنن است که مي تواند
امر را مجاز يا ممنوع سازد  .بنابراين نفس قتل هميشه ممنوع است ،ولي آنچه در اينجا مطرح است اسقاط حق خصوصي قصاص
توسط مجني عليه است  .دادگاه مي تواند وقتي اعدام مرتکب موجب اخال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب يا
ديگران گردد مبادرت به تعيين حبس تعزيري نمايد  .در اين مورد ماده  208ق  .م  .ا  .مقرر مي دارد:
«هر کس مرتکب قتل عمدي شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وي موجب اخال در
نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب با ديگران گردد موجب حبس تعزيري از  3تا  10سال خواهد بود »  .ماده  612ق  .م
 .ا  .تعزيرات با قيد عبارت «و يا به هر علت قصاص نشود» موضوع کيفر را به تمامي موارد قتل عمدي تعميم و گسترش داده و
مقرر ميدارد« :هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت
قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد دادگاه
مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي نمايد» تبصره« :در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال
خواهدبود».
در مقررات کيفري جمهوري اسامي ايران  ،در ماده  268ق  .م  .ا  ، 1370 .اسقاط حق قصاص  ،موجب مشروع شدن ارتکاب جرم
قتل نيست  .به عبارت ديگر اسقاط حق قصاص موجب مشروع شدن جرم قتل نبوده و تأثير رضايت مجني عليه در رفع قصاص به
معني تجويز قتل نيست .بلکه به معني اسقاط حق است که امري طبيعي و نهايتا وجود آن بستگي به نظر قانونگار دارد .
قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومي که با آن توأم است آمره است و در آن مقررات اختياري و تکميلي وجود ندارد  .مجني عليه
نمي تواند تعهد نمايد قتل وي توسط ديگري قابل تعقيب کيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود  ،چنين تعهدي فاقد اعتبار است
 .بنابراين سلب حيات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلي وي به هر انگيزه اي ( حتي به وسيله طبيب نسبت به بيمار غير قابل
عاج ) واقع شود  ،مستوجب کيفر مي باشد .
نکته اي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که قصاص حق خصوصي است .
صاحب حق مي تواند آن را ساقط کند  ،منتهي بحث در اين است که صاحب حق کيست؟
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مجني عليه يا ولي دم ؟ قانون حدود و قصاص  ( 1361سابق ) اولياء دم را صاحب حق مي دانست و ق  .م  .ا  1370 .مجني عليه
را  .پس هر کدام صاحب حق باشد مي تواند آن را ساقط کند.
در عين حال  ،حق قصاص  ،حقي است که با سلب حيات از مجني عليه براي اولياء دم ايجاد مي شود و قبل از سلب حيات اصوا
حقي وجود ندارد تا بتوان از آن به نفع قابل صرف نظر نمود .
در کتاب «شرح قانون و حدود و قصاص » ،در مورد دليل ماده  54قانون حدود و قصاص ( سابق ) مبني بر وجود حق قصاص براي
اولياء دم  ،علي رغم گذشت مجني عليه قبل از مرگ چنين آمده است « :دليل بر اين مطلب آن است که حق قصاص مربوط به
مجني عليه نيست  ،بلکه از آن ورثه او مي باشد  .پس اگر مجني عليه  ،جاني را ببخشد و بعد بميرد  ،اولياي او مي توانند قاتل را
قصاص کنند و گذشت مجني عليه اثري ندارد »(1(.
در حقوق خصوصي  ،بر خاف حقوق جزا آثار رضايت شخص در تعهدات مدني بسيار است  .زيرا کسي که به امري رضايت مي
دهد ،نه تنها متعهد مي شود بلکه بايد مورد تعهد را به مورد اجرا هم بگذارد  .زيرا  ،يکي از مهم ترين مباني اخاق در جامعه ،
احترام به قرارداد منعقده است  .نهايت آنکه اين رضايت بايد واقعي  ،آزاد  ،آگاهانه و عاري از هر گونه اجبار و تهديد و تدليس و
اشتباه بوده و تحصيل آن بايد مقدم و يا مقارن با انجام عملي باشد که براي آن تحصيل رضايت شده است  .ولي در حقوق جزا ،
پايه و اساس توافق و رضايت به ارتکاب جرم  ،امري باطل و نامشروع است  .گرچه قانونا مرتکب بتواند از معاذير معافيت از مجازات
برخوردار شود  .ماده  268ق  .م  .ا  ، .به اعام رضايت قبلي مقتول آينده براي انتفاي قصاصي که حق مسلم اولياء دم است قانونا
اعتبار داده است  ،ولي از جهت اصولي کلي اين رضايت نمي تواند معتبر باشد  .زيرا که علت و جهت آن ماهيتا سلب حيات از
ديگري و نامشروع است  .قانونگذار قتل با رضايت مجني عليه را از عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع يا امر آمر قانوني ( مذکور
در کتاب اول ق  .م  .ا  ) .نشناخته است و لذا ماهيت سلب حيات بدون مجوز قانوني از ديگري  ،يعني جرم قتل باقي مانده و
شرکاء و معاونين در قتل که چنين رضايتي تحصيل نکرده باشند مسؤول و مستوجب کيفر باقي خواهند ماند  .بنابراين رضايتي که
مبناي توافق و قرارداد
 .آيت ه حاج سيد محمد حسن مرعشي « ،شرح قانون حدود و قصاص » ،ج ، 1ص  ( 83از انتشارات چاپخانه وزارت ارشاد
1
اسامي با همکاري اداره کل آموزش وزارت دادگستري  ،سال . (1365
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قتل و يا ضرب و جرح عمدي ولي بدون کيفر و فاقد ضمانت اجرا گرديده باطل و نمي تواند داراي آثار بعدي باشد .
به طوري که مي توان گفت ماهيت نامشروع و اغلب غير اخاقي و مغاير با نظم عمومي بودن چنين قراردادهايي استناد به وجود
رضايت قبلي را در مقام دفاع امري غير اصولي مي سازد .
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 -1مصاديق قانوني رضايت مجني عليه
در بين مهم ترين مصاديق قانوني عوامل رافع مسؤوليت کيفري و عوامل موجهه جرم ( ،چون صغر  ،جنون  ،اکراه  ،اشتباه ،
اضطرار  ،امر آمر قانوني  ،ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم و دفاع مشروع ) که در موادّ  49تا  62ق  .م  .ا  1370 .تحت عنوان
«حدود مسؤوليت جزائي » پيش بيني گرديده اشاره اي به رضايت مجني عليه براي ارتکاب جرم نشده است  .در عمل جراحي يا
قانون مزبور نيز  ،رضايت شخص منوط به عمل جراحي يا طبي مشروع گرديده است  ،نه ارتکاب هر
طبي موضوع بند  2ماده 59
نوع عملي ولو غير قانوني .
تحقق جرائم خافي که اغلب نقض مقررات اداري و انتظامي است و هممچنين جرائم عليه اموال عممومي و يا جرائم عليه امنيت
و آسايش عمومي  ،ارتباطي با رضايت مجني عليه ندارد  ،بنابراين تنها در مورد جرائم عليه افراد يا اشخاص حقيقي است که
موضوع رضايت مجني عليه قابل طرح است .
همچنين در جرائم حرق و تخريب و اتاف اموال و حيوانات  ،موضوع موادّ  675به بعد ق  .م  .ا  ، .عاوه بر مجني عليه  ،جامعه نيز
قرباني جرائم مزبور است  .در اين قبيل جرائم غير قابل گذشت  ،رضايت مجني عليه در نفس وقوع جرم تأثيري ندارد  .نهايت آنکه
رضايت بعد از وقوع جرم مي تواند در نظر دادگاه از موجبات کيفيات مخففه باشد و در مواردي بدين ترتيب آثار و نتايج رضايت مجني
عليه را در مورد جرائم عليه اشخاص و جرائم عليه اموال مورد بررسي قرار مي دهيم .

اول – آثار رضايت مجني عليه در جرائم عليه تماميت جسماني

الف – عدم تأثير رضايت مادر در جرم سقط جنين
رضايت يا عدم رضايت مادر در امر سقط جنين بي تأثير است  .زيرا برابر ماده  489ق  .م  .ا  ، .سقط جنين توسط مادر مستوجب
پرداخت ديه در هر مرحله از دوران حمل و بارداري از طرف وي است  .به عاوه زني که براي سقط جنين به طبيب و يا قابله مراجعه
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) با تمکين و در اختيار قرار دادن خود براي سقط جنين و در نتيجه وجود رضايت وي  ،به
کند در اجراي ماده  624قانون تعزيرات(1
عنوان تسهيل کننده وقوع جرم مستوجب کيفر معاونت در جرم سقط جنين است .
ب -موقعيت مجني عليه در قبول صدمات بدني
در مواردي که صدمات بدني منتهي به مرگ و يا جرح شود رضايت مجني عليه اصوا عامل موجهه جرم نمي باشد  .موقعيت مجني
عليه در دادن رضايت وداعي يا انگيزه مرتکب جرم  ،ناشي از احساسات نوع دوستانه و رحم و شفقت نسبت به بيمار مشرف به
موت علي ااصول نبايد مانع از تحقق جرم باشد .
مل مرگ را به عنوان
حتي وقتي عضو به منظور پيوند بر روي شخص ديگري باشد  ،يا مجني عليه تحت تأثير درد و رنج غير قابل تح ّ
نجات خود استقبال کند و تقاضا کند  ،اصوا در قوانين بيشتر کشورها مرتکب مستوجب مجازات است  .به هر حال قانونگذاران
فرض تقاضا و يا امر مجني عليه را به قتل خود از عوامل موجهه جرم  ،همانگونه که فوقا نيز اشاره شد  ،نمي دانند .
به طور مثال  ،در حقوق ايران  ،بند  2ماده  59ق  .م  .ا  ، .هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع را که با رضايت شخص يا اولياء يا
سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود جرم نمي داند  .فايده و ضرورت امر
تا جائي است که حتي در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نمي باشد  .زيرا پزشک محق و مکلف به مراقبت به درمان است .
همچنين بند  3ماده  59قانون مزبور حوادث ناشي از عمليات ورزشي را مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به
آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد جرم محسوب نمي کند  .بنابراين براي ورزش فوتبال و
بوکس يا کشتي وجود رضايت قبلي ورزشکار براي تمرين و مسابقه امري بديهي و مسلم است  .حال چنانچه مقررات بازي رعايت
شود ولي بازي منتهي به صدمات جسماني و حتي مرگ طرف مقابل شود  ،جرمي واقع نشده و کيفر منتفي است .
ق  .م  .ا  .تعزيرات « :اگر طبيب يا ماما داروفروش و اشخاصي که به عنوان طبابت يا مامائي يا جراحي يا دارو
 . 1ماده 624
فروشي اقدام مي کنند وسايل سقط جنين را فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم
خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت».
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دوم – نقش رضايت در جرائم بر ضد عفت و اخاق عمومي
در جرائم بر ضد اخاق و عفت عمومي  ،رضايت افراد در ارتکاب اعمال منافي عفت و نامشروع مانع از تحقق جرم نيست و با عدم
رعايت شرايط قانوني و شرعي طرفين مستوجب کيفر مي باشند .

سوم – رضايت مجني عليه در ارتباط با جرائم عليه اموال

الف  -نقش رضايت قبلي مالک در سرقت
وجود رضايت شخص موجب سلب خصوصيت و وصف مجرمانه از کيفيت ربودن در جرم سرقت مي گردد  .و لذا وقتي تصرف در مال
همراه با رضايت مالک باشد ديگر چنين تصرفي متقلبانه نبوده و تحقق جرم سرقت منتفي است « .ربودن » رکن مادّي و اصلي
سرقت بوده و آن عبارت است از «تصرف و اثبات و وضع يد بر مالي بدون اطاع و رضايت مالک يا دارنده آن»( ) 1و لذا با وجود
رضايت مالک  ،ربودن و در نتيجه تحقق سرقت قابل طرح نيست .
ب -نقش رضايت مالک در جرم خيانت در امانت
در جرم خيانت در امانت ،در صورتي که ،مالک مال ،به امين اجازه و رضايت دهد که مال مورد امانت را تصاحب نمايد ،ديگر در اينجا
هبه مطرح است و تصاحب مطقابانه و يا قصد مجرمانه براي تحقق جرم خيانت در امانت بعد از هبه و تمليک مال به امين منتفي
است( .ماده  674ق.م.ا .تعزيرات).
ج – نقش رضايت متعهدله در تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدني
در جرم صدور چک پرداخت نشدني  ،رضايت و اطاع متعهد له به بي محل بودن چک  ،با اقرار وي و يا با وجود دليل کتبي  ،تحقق
جرم را منتفي مي نمود ( .قانون صدور چک مصوّب  . ) 1355مع هذا  ،به موجب ماده  13قانون اصاح موادّي از قانون صدور چک
مصوّب  ، 1372اگر شخصي چک را تحت هر عنوان مانند تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط و يا وعده دار يا سفيد امضاء ( علي رغم
رضاي قبلي دارنده چک ) صادر کند  ،در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت  ،مشمول مقررات کيفري اين قانون خواهد بود  .زيرا
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صادر کننده اين قبيل چکهاي ممنوعه علي رغم رضايت متعهد له قبلي مستوجب محکوميت به مجازات حبس از شش ماه تا 2
سال و يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده ميليون ل مي باشد .
 .دکتر ايرج گلدوزيان  ،حقوق جزاي اختصاصي  ،جرائم عليه تماميت جسماني  ،صدمات معنوي  ،اموال و مالکيت  ،امنيت و
1
آسايش عمومي  ،انتشارات دانشگاه تهران  ،چاپ هشتم  1380ص . 343
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د -نقش رضايت در جرم ربا
در مورد ربا خواري  ،بدهکاري که به پرداخت بهره رضايت داده است  ،اين رضايت مانع از تحقق جرم نيست ( اصل چهل و نهم ق .
ا.).
 ،ربا جرم تلقي و مرتکبين اعم از ربا دهنده  ،ربا گيرنده و واسطه بين آنها  ،در
برابر ماده  595ق  .م  .ا  .تعزيرات مصوّب 1375
خارج از موارد اضطراري و قرابت خاص مستوجب مجازات شش ماه تا سه سال حبس و تا  74ضربه شاق و جزاي نقدي معادل
مال ربا مي باشد (1(.
ه -تحقق جرم ورشکستگي به تقلب به رغم رضايت يا عدم رضايت طلبکاران
به علت استقال حقوق جزا نسبت به ساير رشته هاي حقوقي  ،مراجع قضائي کيفري صاحيت تعيين کيفر  ،عليه مرتکبين جرم
ق  .م  .ا  .را علي رغم رضايت يا عدم رضايت طلبکاران دارد  .در واقع بااحراز جرم
ورشکستگي به تقلب موضوع ماده 670
ورشکستگي به تقلب  ،تاجر واقعا و قانونا ورشکسته نبوده و مستوجب کيفر است  ) 2(.به موجب ماده  671قانون تعزيرات ،
ورشکسته به تقصير نيز مستوجب حبس از شش ماه تا  2سال است رضايت بعدي طلبکاران مي تواند از موجبات تجديد نظر در
ميزان مجازات گردد (3( .
 .1ماده  595ق  .م  .ا  .تعزيرات  «:هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع  ،قرض  ،صلح و امثال آن جنسي
را با شرط اضافه با همان جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي  ،دريافت نمايد ريا محسوب و جرم شناخته
مي شود  ،مرتکبين اعم از ربا دهنده  ،ربا گيرنده و واسطه بين آنها عاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال
حبس و تا ( )74ضربه شاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محکوم مي گردند».
تبصره  - 1در صورت معلوم نبودن صاحب مال  ،مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالک بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد
گرفت .
تبصره  - 2هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذکور در اين ماده معاف خواهد
شد .
تبصره  - 3هر گاه قرارداد مذکور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از کافر ربا دريافت کند مشمول مقررات اين
ماده نخواهد بود .
ق  .م  .ا  .تعزيرات « :کساني که به عنوان ورشکستگي به تقلب محکوم مي شوند به مجازات حبس از يک تا پنج
 . 2ماده 670
سال محکوم خواهند شد ».
 .3ماده  671ق  .م  .ا  .تعزيرات «:مجازات ورشکسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است».
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دم نظم عمومي بر رضايت مجني عليه و واکنش قضائي
 -2موارد تق ّ
اول  -اولويت نظم عمومي در قبال رضايت مجني عليه
الف  -واکنش قضائي در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي
در اغلب جرائم از جمله جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي مانند خيانت به کشور و جاسوسي و قلب سکه  ،جعل و تزوير  ،فرض
وجود مجني عليه در لحظه وقوع جرم منتفي است .
بنابراين بحث از رضايت مجني عليه قبل از وقوع جرم يا ضمن وقوع جرم منتفي است .
ب -خروج رضايت از مصاديق معاذير قانوني به استثناي عفو در قتل
در جرائمي که در آنها مجني عليه مطرح است  ،رضايت وي به ندرت بر روي جرم و کيفر جرم اثر مي گذارد  ،زيرا رضايت مجني عليه
از معاذير قانوني نمي باشد و تنها در مواردي چون عمل جراحي يا طبي مشروع و صدمات ناشي از عمليات ورزشي مشروع از
عوامل موجهه قتل و جرح و ضرب تشخيص مي شود  .همين طور عفو جاني از قصاص توسط مجني عليه قبل از مرگ موضوع
ماده  268ق  .م  .ا  .از معاذير قانوني معافيت از مجازات است  .رضايت بعد از قطعيت حکم از موجبات تجديد نظر در ميزان مجازات
است .
ج -بي تأثيري رضايت مجني عليه در تحقق جرم
فقدان رضايت مجني عليه از عناصر متشکله جرائم افشاء سرّ  ،آدم ربائي  ،هتک ناموس به عنف و اکراه (و نه زناي ساده) و به
طور کلي در جرائم عليه اموال و مالکيت چون سرقت و خيانت در امانت است  .به طوري که با وجود رضايت قبلي و يا همزمان با
وقوع جرم تحقق جرم منتفي است .

دوم – تأثير رضايت مجني عليه بر ميزان کيفر

الف – معاذير قانوني معافيت از مجازات و يا استفاده از کيفيات مخففه
با سپري شدن مفاهيم انتقام خصوصي و انتقام جمعي  ،مي توان هم نفع اجتماع را با نشان دادن عکس العمل فوري در قبال
رفتارهائي که به آن زيان مي رساند و هم اعمال کيفر را براي منصرف ساختن بزهکار و يا ديگران از ارتکاب جرم در نظر گرفت .
گاهي هم کيفر دادن بزهکار براي استغفار وي از گناه و يا در جهت اصاح و درمان بزهکار از تمايات مجرمانه و تربيت مجدد وي
براي زندگي در جامعه است  .به عاوه اعمال کيفر  ،ممکن است در جهت حفظ جامعه از خطر بزهکار در دراز مدت باشد  .بنابراين
بايد از يک طرف به انگيزه و قصد بزهکار از عمل ارتکابي توجه نمود و از طرفي ديگر نظر جامعه را در قبال عمل بزهکار مورد توجه
قرار داد .
بديهي است که با در نظر گرفتن وضعيت مرتکب جرم  ،رضايت مجني عليه بايد تأثير زيادي بر کيفيت و ميزان کيفر داشته باشد .
کسي که محبوب خود را براي رهائي وي از

]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

147
مل و بر اساس تقاضا و التماس او مي کشد  ،روح جنايتکاري ندارد و لذا اگر مرتکب از عامل موجهه جرم
درد و رنج غير قابل تح ّ
نتواند استفاده کند  ،ااقل استحقاق استفاده از معاذير قانوني معافيت از مجازات و يا استفاده از کيفيات مخففه را دارد  .ولي در
حقوق جزا  ،به طور کلي  ،صرف نظر از مجوز قانوني ماده  268ق  .م  .ا  .که در حقوق ايران مي توان از معاذير قانوني معافيت از
مجازات تلقي نمود  ،اصوا به خاطر حفظ نظم عمومي جائي براي معافيت از مجازات نيست و اين امر مورد قبول سيستم هاي
مختلف حقوقي است .
فرض ديگر طرح اجبار معنوي از عوامل رافع مسؤوليت کيفري است  .اصرار مجني عليه موجد نوعي اجبار معنوي نزد مرتکب جرم
در شرايطي است که وي به دور از هر نوع قصد و اراده آزاد  ،مرتکب قتل محبوب خود مي گردد  .ولي قبول اين فرض نيز قابل
ترديد است زيرا شخص مرتکب با علم و آگاهي و اراده نسبتا آزاد به قصد سلب حيات اقدام نموده و رضايت مجني عليه تأثيري بر
سلب مسؤوليت از مرتکب جرم ندارد .
از نظر جامعه نيز  ،يک زندگي اجتماعي آرام و منظم مستلزم رعايت قواعد حاکم بر آن جامعه است  .ولي هميشه افرادي وجود
دارند که قواعد حقوقي را نقض مي کنند و جامعه ناگزير است خود را در مقابل چنين افراد متجاوزي حفظ کند  .پس عکس العمل
اجتماعي تنها به منظور حفظ اموال مورد حمايت قانوني نيست بلکه لزوم احترام به قواعد مقدس اجتماعي مطرح است  .پس هر
مل کند  .در اين فرض مجني عليه هيچگونه نقشي
کس که حقوق حاکم بر جامعه را نقض نمايد مستوجب کيفر بوده و بايد آن را تح ّ
نداشته و خود در نقض قواعد حقوقي سهيم و مستوجب مؤاخذه و سرزنش است  .مع هذا  ،قواعد حقوقي هميشه همراه با
ضمانت اجراي جزائي است و هر وقت حفظ نظم اجتماعي ايجاب کند اين ضمانت اجرا جزائي خواهد بود  .قانونگذار با توجه به
اهميتي که نقض مقررات قانوني در جامعه دارد براي رضايت مجني عليه مي تواند موقعيتي خاص در جرائم کم اهميت پيش بيني
د خاف را
کند  .ولي در جرائم مهمي چون قتل  ،همان طور که کسي قانونا مجاز نيست به ديگري مجوز ارتکاب جرمي حتي در ح ّ
مل جرح يا قتل خود رضايت دهد .
بدهد  ،به طريق اولي نميتواند به تح ّ
ب -ضرورت حفظ نظم عمومي
به هر حال  ،عما تضمين احترام به مقررات حاکم بر نظم عمومي مستلزم توسل به ضمانت اجراهاي کيفري است  .ولي اين نظم
عمومي جيست ؟ مبناي نظم عمومي ممکن است اخاقي  ،سياسي  ،اجتماعي و اقتصادي باشد که آن هم بر حسب زمان و
مکان و آب و هوا و موقعيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي و عادات و رسوم و
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اخاقيات و مذهب و نژاد هر جامعه اي متغير است .
نظم عمومي ايجاب مي کند که انسان نتواند به صدمات وارده به تماميت جسماني خود رضايت دهد مگر اينکه منافع مشروعي
چنين امري را ايجاب کند  .دادن خون به ديگري به جهت امکان ترميم و موقتي بودن آنچه از دست مي رود مجاز و مشروع است
واا همين اقدام نيز مواجه با ممنوعيت مي گرديد  .بنابراين  ،رضايت فرد در مواردي مؤثر است و ماهيت جرم را منتفي مي کند که
از ارتکاب عمل  ،زياني بر پيکر جامعه و نظم عمومي وارد نکند .

نتيجه

تأمين و تنظيم حيات اقتصادي و اجتماعي مردم در جامعه با احترام به کرامت و حيثيت انساني بايد هماهنگ شود  .مع هذا در
مقابل رضايت مجني عليه  ،حفظ نظم عمومي جامعه بايد ضمن احترام به تصميمات ارادي متخذه از سوي افراد در حقوق
خصوصي با وقوع جرائم که به نظم عمومي مربوط مي شود  ،حق تعقيب خود را محفوظ نگهداشته و تصميم عادانه اتخاذ نمايد .
ق  .م  .ا  .مبني بر جواز قتل با رضايت مجني عليه ؛ به وضع ماده  54قانون حدود و
در همين جهت شايسته است ماده 268
سابق که مقرر مي داشت « با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمي شود و اولياء دم مي
قصاص مصوّب 1361
توانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند» اصاح شود  .زيرا در حقوق جزا قواعد اختياري و تکميلي وجود ندارد  .مجني عليه
نمي تواند تعهد نمايد قتل وي که جنبه عمومي دارد قابل تعقيب کيفري نباشد و به فرض هم تعهدي بشود  ،چنين تعتهدي فاقد
اعتبار است .
بنابراين سلب حيات از مقتول هر چند با اجازه و توافق قبلي و به هر انگيزه اي ( حتي به وسيله طبيب نسبت به بيمار غير قابل
عاج ) واقع شود بايد مستوجب کيفر باشد  .به عاوه حق قصاص حقي است که با سلب حيات از مجني عليه براي اولياء دم ايجاد
مي شود و قبل از سلب حيات حقي وجود ندارد تا بتوان از آن به نفع قاتل صرف نظر نمود .

مبحث دوم :معاذير قانوني معافيت از مجازات و تخفيف دهنده مجازات و جايگاه آن
بخش اول  -معاذير قانوني معافيت از مجازات و تخفيف دهنده مجازات

منظور از موارد معافيت اموري است که از طرف مقنن پيش بيني و خاصيت آن از بين بردن تمام مجازات و يا تنزيل آن به حداقل
مجازاتي است که براي اصل عمل مقرر شده است .
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الف – توبه
بر اساس تعريفي که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از « بازگشت از گناه و پشمان شدن از نافرماني خدا»  .ارکان
اصلي آن سه چير است  - 1 :علم به اينکه در گذشته نافرماني خدا نموده  - 2 .پشيمان شدن از آن عمل  - 3 .تصميم به ترک ان در
آينده و جبران گذشته (1( .
د تحت شرايطي مطرح و موجب سقوط مجازات
از مجموع احکام موجود مي نوان استنباط کرد که توبه اصوا در جرائم مستلزم ح ّ
است  .در جرائم تعزيري نيز مي توان عما وقتي متهمي نزد قاضي اظهار ندامت و توبه نمود آن رااز موجبات تخفيف و تبديل و
تعليق کيفر بر حسب مورد دانست  .در واقع دادگاه بايد در جهت اتخاذ يک سياست کيفري مناسب به موقعيت و آثار کيفر و
مصلحت اجتماعي توجه نمايد  .خداوند تبارک و تعلي در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه فحشاء به عنوان يکي
از مهمترين جرائم عليه عفت عمومي اشاره نموده و مي فرمايد « :اگر آنها به راستي توبه کنند و خود را اصاح نمايند و به جبران
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گذشته بپردازند ،از مجازات آنها صرف نظر کنيد زيرا خداوند توبه پذير و مهربان است»(2(.
و باز خداوند ميفرمايد« :همانا خداوند آنان را که پيوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکيزگان دور از هر آايش را دوست
) توبه و اصاح در صورتي صحيح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود ) و صدور حکم انجام يافته
مي دارد » 3(.
باشد  .بنابراين توبه بعد از صدور حکم با اثر و حکم کيفري قابل اجرا خواهد بود  .رأي شماره  16مورخ  1373 3 30هيئت عمومي
شعب کيفري ديوانعالي کشور (اصراري) مي گويد  « :توبه اي که حاکي از رفتار متهم قبل از افشاي قضيه مؤيد توبه قرار گرفته
است  ،با وجود شبهه دارئه صدور حکم اعدام موجه نمي باشد».
در جرائم مختلف مذکور در ق  .م  .ا  .به تأسيس حقوقي توبه به شرح زير توجه شده است:

 -1نقش توبه در جرائم بر ضد اخاق و عفت عمومي

د  ،از قبيل زنا و مساحقه و غيره دادگاه داراي اختياراتي براي تقاضاي عفو و يا اعمال کيفر حد مي
در بعضي از جرائم مستلزم ح ّ
باشد .
 .1آيت ه ناصر مکارم شيرازي  ،تفسير نمونه ،جلد دوم  ، 1366 ،ص . 96
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د است اقرار کند و بعد توبه نمايد ،قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر
توبه در زنا .هر گاه کسي به زنائي که موجب ح ّ
د را بر او جاري نمايد (ماده  72ق .م .ا ).مع هذا ،وقتي به جاي اقرار ،شهادت مطرح باشد .هرگاه زن يا مردي زاني قبل
بنمايد و يا ح ّ
د ساقط نمي شود (ماده  81ق .م .ا).
د از او ساقط مي شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند ح ّ
از اقامه شهادت توبه نمايد ،ح ّ
د ساقط مي شود ،اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط
) ) 2توبه در مساحقه .اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند ح ّ
د نيست.
ح ّ
مع هذا وقتي به جاي شهادت ،اقرار مطرح باشد ،اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرارتوجه کند قاضي مي
تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد ( موادّ 132و133ق .م .ا).
د از او ساقط
) ) 3توبه در لواط و تفحيذ .کسي که مرتکب لواط يا تفحيذ و نظاير آن شده باشد ،اگر قبل از شهادت شهود توبه کند ،ح ّ
مي شود ،و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود .مع هذا اگر لواط و تفحيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده
باشد و پس از اقرار توبه کند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد ( موادّ 125و126ق .م .ا.).
 -2نقش توبه در جرائم برضد عقل
د مسکر يا
شرب وخمر و مسکرات از جرائم برضد عقل است .قانونگذار عنوان فصل چهارم از ق .م .ا .را تحت عنوان شرايط سقوط ح ّ
د از او ساقط مي
عفو از آن تعيين و صراحتاً مقرّر مي دارد « :هرگاه کسي که شراب خورده قبل از اقامه شهادت توبه نمايد ح ّ
د نيست».
شود ولي توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط ح ّ
مع هذا ،در صورتي که در اثبات شرب خمر به جاي شهادت ،اقرار مطرح باشد ،هرگاه کسي بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند
د را بر او جاري کند ( موادّ181و184ق .م .ا).
قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا ح ّ
 -3نقش توبه در جرائم عليه امنيت عمومي ،اموال ومالکيت
در مورد محاربه وافساد في اارض ،قانون حدود و قصاص سابق (ماده  ) 211مقرّر مي داشت« :هر گاه محارب ومفسد في اارض
د ساقط نمي شود» .در ق .م .ا .احق ،به مفاد
د ساقط مي شود و اگر بعد از دستگيري توبه کند ح ّ
قبل از دستگيري توبه کند ح ّ
د محاربه و
قانون مزبور توجهي نشده ،لکن در موادّ ديگري به نقش توبه که موجب سقوط مجازات مي گردد اشاره شده است ح ّ
افساد في اارض يکي از چهارکيفر ،قتل ،آويختن به دار ،قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد (تبعيد) مي باشد .مدت تبعيد کمتر
از يکسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي که توبه ننمايد همچنين درتبعيد
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مثا ً در دفاع مشروع ،توجيه قانون از موانع تعقيب و مجازات است.
درعين حال گاهي مقنن براي کشف شبکه هاي بزرگ تبهکاران در اجراي سياست کيفري معموله ،درميزان مجازات بزهکار تحت
شرايطي تخفيف قائل و يا وي را از مجازات به کلي معاف نموده است (موادّ  521و 531ق .م .ا .تعزيرات).
الف  -عيني وخارجي بون علل تبرئه کننده و زائل شدن وصف قانوني
علل تبرئه کننده يا موجهه جرم کيفياتي است عيني وخارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني مي گردد .يعني عملي که در
شرايط عادي جرم تلقي مي شود طبق قانون و تحت شرايطي وصف مجرمانه را از دست مي دهد و مرتکب قابل تعقيب و مجازات
نيست .معافيت مرتکب از مجازات به تصميم قانونگذاري بوده و لذا درنتيجه زوال عنصر قانوني ،شرکاء و معاونين جرم نيز قابل
مجازات نيستند.
ب -شخصي بودن عامل رافع مسؤوليت کيفري و معافيت ازمجازات
عوامل رافع مسؤوليت کيفري يا موارد رفع مسؤوليت ناشي از علل غير قابل انتساب ،کيفياتي است دروني و نفساني در شخص
مرتکب که موجب مي شود ،علي رغم تحقق و اجتماع عناصر متشکله جرم ،به خاطر آن شرايط و اوضاع و احوال خاص در مرتکب،
قانونگذار فرد را مبري از مسؤوليت کيفري دانسته و جرم را قابل انتساب به وي ندانسته و از مجازات معاف نمايد.
اين علل که شامل مواردي چون جنون ،اجبار و صغر مي گردد .منحصراً مسؤوليت کيفري مرتکب جرم را زائل مي نمايد و بدين
ترتيب شرکاء و معاونين جرم قابل تعقيب و مجازات باقي خواهند ماند.
ج -معافيت از کيفر به رغم بقاي مسؤوليت در معاذير قانوني
درمعاذير قانوني معافيت از مجازات ،مرتکب مسؤول است ولي قانونگذار در بعضي ازجرائم بنابر ماحظات سياست کيفري ،به
منظور تشويق در کمک به کشف جرائم خاصي و يا جلوگيري از ادامه عمليات مجرمانه ،به جاي برائت متهم ،مرتکب را از کيفر
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معاف مي نمايد.
استناد به معاذير قانوني براي معافيت متهم از مجازات پس از احراز مسؤوليت و تقصير متهم از اختيارات دادگاه است .ولي در مورد
علل رافع مسؤوليت درصورتي که به عللي در دادگاه مطرح و احراز شد  ،حکم به برائت متهم (به علت فقدان مسؤوليت) مي گردد
و ديگر نيازي به استناد به معاذير قانوني براي معافيت مرتکب وجود ندارد.

فصل سوم

153

عنصر مادي جرم

هر جرمي الزاماً داراي يک عنصر مادي است .از اين الزام مي توان نتيجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بيروني اراده
ارتکاب جرم است .تا وقتي مظهر خارجي اراده به صورتهايي مانند فعل يا ترک فعل تحقق نيافته ،جرم واقع نمي شود  .بنابراين
صرف داشتن عقيده ،انديشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هيچ گونه عمل مادي قابل تعقيب و مجازات نمي باشد .زيرا اصوا ً
موارد مزبور به تنهائي قابل کشف نيستند .براي ارتکاب جرم ،بزهکار مراحل زير را طي مي کند :ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم مي
کند ،سپس به تهيه مقدمات جرم مبادرت مي ورزد ،بعد شروع به اجراي جرم مي نمايد و نهايتاً جرم را به مورد اجرا مي گذارد.
مبحث اول  :مراحل ارتکاب جرم
 -1مرحله قصد ارتکاب جرم
در بيشتر موارد ،بزهکار بعد از ميل به ارتکاب جرم و سنجش ميان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زيان ناشي از تعقيب و محاکمه و
مجازات ،تصميم با ارتکاب جرم مي گيرد و مقدمات عمل را فراهم مي کند.
آنچه درقوانين کشورهاي مختلف مسلم است اين است که مقرّرات جزائي شامل کساني که فقط درمرحله فکر ارتکاب جرم بوده
اند نمي گردد :بنابراين انديشه جرم اگر عمل توأم نباشد ،مرتکب قابل مجازات نيست.
اقتضاي سياست کيفري همين مجازات نکرد وقصد ارتکاب جرم است  .زيرا
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وقتي اشخاص در مرحله فكر و قصد ارتكاب جرم قابل مجازات باشند ممكن است ،ترجيح دهند جرم را تا آخر انجام دهند ،چون مي
دانند كه به هرصورت مجازات خوهد شد .به عاوه كشف قصد اشخاص نيزمشكل است و چه بسا موجب توسل به اخذ اقرار به
اجبار و شكنجه گردد ،كه اين شيوه هم باتوجه به اصل سي و هشتم ق .ا .ممنوع و ضمانت اجراي آن ماده  578قانون تعزيرات
ق .م .ا .صراحتاً مجرد قصد ارتكاب جرم را قابل مجازات نمي داند .مع هذا ،استثنائا در مواردي قصد و
است ) 1(.تبصره 1ماده 41
اراده فاعل ،قبل از اين كه آثار خارجي پيدا كند به صورت جرم مستفلي مطرح ميءشود .مانند تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا
شرفي و آبروئي يا به افشاء سر ،موضوع موادّ  668و  669قانون تعزيرات( )2و ( ) 3كه ممكن است بزهكار واقعاَ قصد انجام دادن
د اعراض و نفوس يا اموال مردم يا تباني براي
موضوع تهديد را نداشته باشد .همچنين اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائمي بر ض ّ
) كه با ز ممكن است تباني كنندگان به هيچ وجه عما َ
تهيه وسايل ارتكاب آن موضوع موادّ  610و  611قانون تعزيرات ( ) 4و (5
درمقام انجام موضوع تباني برنيامده و به مرحله تهيه مقدمات هم نرسيده و يا فقط پيشنهاد تباني
 .1ماده  578قانون تعزيرات« :هريك از مستخدمين و مأمورين قضائي يا غيرقضائي دولتي براي اينكه متهمي را مجبور به اقرار كند
او را اذيت و آزار بدني نمايد ،عاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و
چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مدكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به
واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمرقتل را خواهد داشت».
 .2ماده  668قانون تعزيرات«:هركسي با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگر ي را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء و يا مهر نمايد
و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دوسال وتا ( )74ضربه شاق
محكوم خواهد شد».
قانون تعزيرات« :هرگاه كسي ديگر ي را به هرنحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شقي يا مالي و يا به افشاء
 . 3ماده 669
سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد ،اعم از اينكه ،به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده
يا ننموده باشد به مجازات شاق تا ( )74ضربه زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد».
 .5مادة 610قانون تعزيرات  «:هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع وتباني نمايند كه جرانمي برضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب
شوند يا و سايل ارتكاب آن را فراهم نمايند ،در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم
خواهند شد».
قانون تعزيرات « :هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع وتباني نمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و
 . 6ماده 611
مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند  ،ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه
سال محكوم خواهند شد».
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نموده باشند .در اين قبيل موارد فقط با اجازه قانونگذار است كه به خاطر پيشگيري و جلوگيري از ايجاد تزلزل در امنيت اجتماعي،
نفس تهديد با اجتماع و تباني يا دعوت براي ثباني و امثال آن ( به خودي خود و صرف نظر از نتايجي كه عما َ ممكن است حاصل
شود) قابل تعقيب و مرتكب يا مرتكبين مستوجب مجازات مي گردند .شايد بتوان گفت كه معموا َ توطئه و تباني عاوه بر قصد و
تصميم دسته جمعي لزوماَ هماره با طرح و نقشه ارتكاب جرم است كه متعاقب مشورت با يكديگر فراهم مي آيد و لذا قانگذار در
مواردي خاص تباني را جرم مي شناسد.
مرحله تهيه مقدمات
دراين مرحله بزهكار از مرحله قصد و تصميم به ارتكاب جرم خارج شده و براي نزديك شدن به مقصود ارتكاب جرم ،مقدمات كار را
فراهم مي كند .مثا َ مجرم براي ارتكاب قتل اسلحه مي خرد يا براي ارتكاب سرقت ،كليد يا نردبان تهيه مي كند ،ولي اين قبيل
اقدامات هميشه مقدمه ارتكاب جرم نيست .زيرا ممكن است خريد اسلحه براي شكار و تهيه كليد براي استفاده شخصي باشد.
مرحله تهيه مقدمات اصوا َ قابل مجازات نيست .زيرا تهيه مقدمات هميشه كاشف از نيت مجرمانه عامل آن نبوده و اغلب ممكن
است عمليات مزبور مشروع و مجاز باشد تبصره 1ماده  41ق .م .ا .در همان جهت مقرّر مي دارد«:مجرد قصد ارتكاب جرم وعمليات
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و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباطي مستقيمي با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل
مجازات نيست» .با وجود اين ،ماده  611قانون تعزيرات ،اجتماعي و تباني افراد براي اقدام عليه اعراض يا اموال با تدراك مقدمات
اجرائي و عدم موافقيت به واسطه مانع خارجي را جرم دانسته و مرتكب را مستوجب حبس از 6ماه تا سه سال مي داند(1(.
بديهي است در اين مورد نيز ،تدارك كنندگان در اقدام عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم باشد تا با احراز عدم موفقيت در اقدام
(وقتي ناشي از مانع خارجي باشد) جرم تحقيق يابد .قانونگذار در ماده  664قانون تعزيرات به علم و عمد سازنده وسيله ،براي
ارتكاب جرم توجه وصراحتاَ مقرّرمي دارد« :هركس عالماَ عامداَ براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هرنوع
وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ،يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( )74ضربه شاق محكوم خواهد شد».
 .1همان
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بنابراين قانونگذار تنها عمليات و اقداماتي را که مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم و مسلم و نزديک با جرم داشته باشد ،در قالب
آغاز عمليات اجرائي جرم معيني و احراز شروع به جرم ،مرتکب را در مواردي مستوجب مجازات مي داند.
 -3مرحله شروع به اجرا
برخاف مرحله تهيه مقدمات جرم که بزهکار خود را در آن مرحله براي ارتکاب جرم مجهز نموده و وسايل کار را فراهم مي کند،
عمليات اجرائي اعمالي هستند که نفس جرم از آنها ترکيب مي يابد .بنابراين بايد عملي که از مرتکب صادر گرديده با تعريف قانوني
جرم معيني منطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به اجراء محسوب نمود .مثا ً قتل ،سلب ارادي حيات است از يک انسان به
وسيله انسان ديگري .حال وقتي مجرم با اسلحه به طرف ديگري نشانه رفته و آماده تير اندازي است مي گوئيم عمليات اجرائي
جرم را آغاز نموده است .هم چنين ،سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني (ماده  197ق .م .ا ).حال چنانچه
بزهکار مبادرت به اثبات و وضع يد بر روي مال ديگري به قصد ربودن نمايد ،شروع به اجراء تحقق يافته است .طبق ماده  41ق .م .ا.
هر کس قصد ارتکاب جرم مي کند و شروع به اجراي آن نمايد ،لکن جرم منظور واقع نشود ،چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد
محکوم به مجازات همان جرم مي شود .بحث تفصيلي شرايط و ارکان شروع به جرم را به عنوان يک تأسيس حقوقي مستقل به
مبحث چهارم اين کتاب موکول مي نمائيم.
4ـ مرحله اجراي جرم
جرائم مطلق و جرائم مقيد به حصول نتيجه
در اين مرحله بزهکار وارد جريان اجرائي جرم شده و مرتکب نفس عمل مجرمانه مي گردد .ارتکاب جرم وقتي تمام است که بزهکار
تمامي شرايطي را که قانون براي تحقق جرم و ارتکاب آن ازم دانسته انجام داده باشد.
قانونگذار در مواردي چون جعل سند يا ساختن سکه تقلبي به نتايج حاصله از آنها توجهي ندارد ،يعني عمل بزهکار را صرف نظر از
نتايج آن مورد نظر قرار داده و مرتکب را مستوجب مجازات مي داند .بنابراين صرف ساختن سند يا قلب سکه هر چند که سند
مجعول يا سکه تقلبي مورد استفاده واقع نشود ،جرم است و در مواردي هم که شخص مرتکب از سند مجعول يا سکه تقلبي
استفاده نمايد مرتکب دو جرم گرديده و مجازات استفاده نيز به مجازات جرم اوليه اضافه مي شود .بنابراين بزهکار از نظر جزائي
پس از ارتکاب جرم اوليه مزبور ،صرف نظر از استفاده ،آن جرم را به طور کامل مرتکب شده و
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مستوجب کيفر نفس عمل مجرمانه است .با وجود اين ،صرف نظر از اين موارد محدود ،که جرم مطلق مي باشند و قانون تنها عمل
را قطع نظر از نتايج آن جرم تشخيص داده است ،از نظر قانونگذار در بيشتر موارد مانند قتل نفس عمدي ،تا وقتي که در نتيجه
عمليات بزهکار ،از مجني عليه سلب حيات به عمل نيامده باشد ،قتل نفس وقوع پيدا نمي کند .در واقع تحقق جرم مقيد به حصول
نتيجه است .همچنين اجرا و تحقق جرم سقط جنين موکول به اين است که جنين سقط شود و چنانچه عملياتي به منظور سقط
جنين انجام شود ،ولي به واسطه موانع خارجي ،جنين سقط نشود ،مرحله آغاز عمليات اجرائي و شروع به جرم است که با جرم
انجام يافته مطلق يا مقيد به حصول نتيجه متفاوت است.
مبحث دوم :اقسام رفتار مجرمان
در بيشتر موارد عنصر مادي جرم يا به عبارت ديگر رفتار مجرمانه به صورت عمل يا فعل مثبت است .ولي ،رفتار مجرمانه به صورت
منفي يا ترک فعل نيز قابل تصور است .ماده  2ق .م .ا ،.صراحتاً هر فعل يا ترک فعلي را که در قانون براي آن مجازات تعيين شده
باشد جرم محسوب مي کند .مصاديق رفتار مجرمانه از نظر عنصر مادي جرم به شرح زير مي باشد:
1ـ فعل
غالب جرائم به صورت فعلي است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است .مثل قتل ،ايراد ضرب و جرح ،سرقت ،کاهبرداري ،زنا و
محاربه که در ق .م .ا .تماماً به صورت فعل تحقق مي يابد.
2ـ ترک فعل
گاهي قانونگذار وظيفه و تکليفي براي افراد معين نموده و در صورتي که اشخاص از انجام آن وظايف خودداري نمايند ،براي
مرتکبين مجازات در نظر گرفته است .مصاديق ترک فعل که در جريان افزايش مي باشد عبارتند از:
الف ـ امتناع از انجام وظايف قانوني در مورد اعمال حاکميت دولتي
طبق ماده  73قانون تعزيرات مصوّب  ، 1362هر يک از فرماندهان و مسؤوان کل و جرء قواي مسلحه مملکتي که پس از تقاضاي
کتبي قواي کشوري که در حدود قانون است از اجراي مأموريت و وظيفه خود امتناع نمايد از يک ماه الي شش ماه محکوم به
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حبس خواهد گرديد و هر گاه از اين امتناع خسارتي وارد شود به جبران خسارات وارده نيز محکوم خواهد شد .در ق .م .ا( .تعزيرات)
مصوّب  ،1375مفاد قانون مزبور به سکوت برگزار شده است .با وجود اين ،با انقضاي مهلت  5ساله آزمايشي قانون تعزيرات ،1362
حه
استناد به آن مورد ترديد است ،هر چند که با قوانين متفرقه و آراء هيأت عمومي ديوان عالي کشور بر تداوم قانون سابق ص ّ
گذاشته شده است و با قانون احق هم نسخ صريح قانون سابق مطرح نبود و فقط نسخه ضمني مقرّرات مغاير پيش بيني شده
است.
ب ـ امتناع مقامات قضائي از انجام وظايف قانوني
طبق ماده  597ق .م .ا ،.هر يک از مقامات قضائي که شکايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين که
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رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده ،به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت يا اجمال يا تناقض قانون ،از قبول شکايت يا
رسيدگي به آن امتناع کند يا صدور حکم را بر خاف قانون به تأخير اندازد ،يا برخاف صريح قانون رفتار کند ،دفعه اول از شش ماه تا
يک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائي محکوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محکوم
خواهد شد.
ج ـ خودداري اشخاص از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني
به موجب شق  2ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوّب  ،531351هر گاه کساني
که بر حسب وظيفه يا قانون مکلفند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي که در معرض خطر جاني قرار دارند کمک نمايند از اقدام
ازم و کمک به آنها خودداري نمايند به حبس از  6ماه تا  3سال محکوم خواهند شد(1(.
د ـ خودداري از پرداخت نفقه
ق .م .ا .هرکس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص
برابر ماده 642
واجب النفقه امتناع نمايد ،دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد.
هـ ـ امتناع از استرداد طفل سپرده شده
ق .م .ا .اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است ،در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه
برابر ماده 632
دارند امتناع کند ،به مجازات از سه ماه تا شش ماه
 .قانون ممنوعيت بازداشت کساني که مصدومين را به مرکز درماني منتقل مي نمايند در تاريخ  321380به تصويب مجلس
1
شوراي اسامي رسيده است( .روزنامه رسمي  16377ـ .231380
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حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ل محکوم خواهد شد.
طبق ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوّب  ، 1365چنانچه به حکم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه ،حضانت
طفل به عهده کسي قرار گيرد و پدر و مادر يا شخص ديگري مانع از اجراي حکم شود يا از استرداد طفل امتناع نمايد ،دادگاه صادر
کننده حکم ،وي را ملزم به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حکم محکوم خواهد شد.
و ـ امتناع از شير دادن طفل به قصد سلب حيات از وي
برابر ماده  1176ق .م .مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد ،مگر در صورتي که تغذيه طفل به غير شير مادر ممکن نباشد.
بنابراين چنانچه مادري به قصد سلب حيات از طفل در چنين شرايطي از شير دادن طفل خودداري نمايد به عنوان مرتکب قتل
عمدي شناخته مي شود.
ز ـ عدم ثبت وقايع وادت و فوت
ب تير ماه  ، 1355اصاحي مورخ  18101363مجلس شوراي اسامي ،اشخاصي چون پدر،
برابر ماده  48قانون ثبت احوال مصو ّ
مادر ،پزشک ،ماما که از وظايف مذکور در موادّ  16و  19و  24و  26قانون مزبور خودداري کنند به پرداخت دويست و يک تا پنج هزار
ل جزاي نقدي محکوم خواهند شد.
ح ـ امتناع متصديان سازمانها و مؤسسات دولتي از اعام وقوع جرائم مالي به مراجع قضائي يا اداري
ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :هر يک از رؤسا يا مديران يا مسؤولين سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده ( ) 598که از وقوع
ماده 607
جرم ارتشاء يا اختاس يا تصرف غيرقانوني يا کاهبرداري يا جرائم موضوع موادّ ) )559و ( ) 603در سازمان يا مؤسسات تحت اداره
يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صاحيتدار قضائي يا اداري اعام ننمايد ،عاوه بر حبس از شش ماه تا
دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
3ـ جرم فعل ناشي از ترک فعل
جرائم معموا ً به صورت ارتکاب فعل مثبت مانند قتل و ضرب و جرح است .ولي به تدريج حس تعاون اجتماعي موجب توسعه روز
افزون مداخله قدرت عمومي در تنظيم روابط اجتماعي با استفاده از ضمانت اجراهاي جزائي گرديد .به طوري که خودداري از انجام
بعضي تکاليف قانوني به صورت ترک فعل مانند جرم ترک انفاق موضوع ماده 642
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ق .م .ا .مستوجب اعمال کيفر شد.
به جرم فعل ،با ارتکاب عمل و جرم ترک فعل که نتيجه خودداري از عمل است ،نوع ديگري مي توان اضافه کرد و آن مربوط به
موردي است که جرم انجام شده يا اقدام به ارتکاب فعل غير قانوني در شرايطي است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزش
هايي چون جان و مال و آزادي ديگران باشد .مصاديق جرائم فعل ناشي از ترک فعل عبارتند از:
الف ـ رها کردن طفل يا فرد عاجز در محلي خالي از سکنه
ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :هرگاه کسي شخصاً يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را که قادر به محافظت خود نمي
ماده 633
باشد ،در محلي که خالي از سکنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون
ل محکوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيکه داراي سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه اين
اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود و رها کننده عاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارث نيز
محکوم خواهد شد ».در اينجا قانونگذار صرف عمل رها کردن طفل يا عاجز را صرف نظر از نتيجه حاصله مستوجب مجازات دانسته
است .زيرا اشخاص قانوناً نسبت به اطفال خود هم حق و هم تکليف به حضانت دارند .به عاوه نقض مفاد قانون خودداري از کمک
به مصدومين و کساني که در معرض خطر جاني قرار دارند نيز موجب مسؤوليت کيفري است .حال کسي که به جاي کمک به
اطفال و افراد عاجز ،آنان را در جائي خالي از سکنه رها کند ،فعل مجرمانه اي را مرتکب شده که ناشي از عدم انجام وظايف
قانوني او است.
قانونگذار در ماده  633ق .م .ا .به نتيجه حاصله از رها کردن طفل يا شخصي که قادر به محافظت خود نمي باشد ،هم توجه نموده
و کيفر را با توجه به نتيجه حاصله تشديد نموده است .به طوري که هرگه به اطفال و افراد عاجز مزبور صدمه و آسيبي وارد آيد ،يا
فوت شوند ،رها کننده بر حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارث محکوم خواهد شد .مجموعه قوانين جزائي  1975آلمان در ماده (ب ـ
 ) 223آزار يابد رفتاري خشونت آميز نسبت به افراد کمتر از  18سال سپرده شده براي مراقبت را يکي از مصاديق جم فعل ناشي از
ترک فعل مي داند.
ب ـ تسليم نقشه ها يا اسرار دفاع ملي توسط مأمور به حفظ آنها
کسي که به موجب ماده  501ق .م .ا .مکلف به حفظ نقشه ها يا اسرار است ،اگر در حفظ نقشه ها يا اسرار قصور کرد ،به تکليف
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خود عمل ننموده است .حال اگر همان شخص ،نقشه ها يا اسرار را به شخص ديگري تسليم نمود .نفس تسليم آنچه را که ناشي
از خودداري از
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حفاظت و تکليف به نگهداري است ،مستوجب کيفر مي باشد(1(.
ج ـ ارتکاب قتل يا ضرب يا جرح (فعل) ناشي از بي مبااتي و عدم رعايت مقرّرات جزائي (ترک فعل)
اشخاص مکلف به مراقبت در رفتار خود و رعايت الزامي مقرّرات مربوط به امور خود هستند .حال اگر اقدام به بي مبااتي و يا
نقض مقرّرات جزائي نمودند تحت شرايطي مسؤولند برابر تبصره  3ماده  295ق .م .ا .هرگاه بر اثر بي مبااتي (ترک فعل) يا عدم
رعايت مقرّرات مربوط به امري (ترک فعل) قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر غفلت نمي شد يا مقرّرات رعايت مي
شد ،حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود .در اينجا وقوع قتل يا ضرب يا جرح در واقع
فعل ناشي از ترک فعل (قانوني) عدم مراقبت در رفتار و نقض رعايت الزامي مقرّرات جزائي مربوط به امر است .به عبارت ديگر،
قانونگذار افراد را مکلف به احتياط و رعايت مقرّرات و نظامات نموده است و ترک فعل که از جرم فعل ناشي گرديده همان بي
مبااتي و عدم رعايت نظامات دولتي است .مانند عدم رعايت مقرّرات ايمني و حفاظتي ناشي از ضوابط حقوق کار و به کار بردن
وسايلي غير قانوني که منتهي به وقوع حادثه گردد .برابر ماده  616ق .م .ا .مسبب مستوجب حبس از يک تا سه سال عاوه بر
پرداخت ديه است.
4ـ داشتن و نگهداري
چهارمين مورد از مصاديق رفتار مجرمانه و يا عنصر مادي جرم ،داشتن و نگهداري است .منظور از «داشتن» اين است که شخصي
شيئي ممنوعه را در اختيار خود داشته و يا عالماً در اختيار افراد تحت سرپرستي خود گذارده باشد .بنابراين دادگاه بايد در مورد
تداوم «داشتن» در زمان و يا اعراض و انصراف از داشتن را معين و برحسب مورد ،جرم را احراز و يا متهم را تبرئه نمايد .ظاهراً
فعلي صورت نمي گيرد و واکنش مثبت و منفي به وقوع نمي پيوندد ،ولي عملي در گذشته صورت گرفته و قانونگذار داشتن و
نگهداري بعضي از اشياء را جرم مي شناسد و دارنده آن را مستوجب کيفر مي دارند .مهمترين موارد قانوني رفتار مجرمانه در قالب
داشتن و نگهداري عبارتند از:
« :هر کس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي
 . 1ماده  501قانون تعزيرات مصوّب 1375
کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند به نحوي که
متضمن نوعي جاسوسي باشد نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي شود».
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الف ـ نگهداري اشياء مخالفت عفت و اخاق عمومي:
نگهداري براي تجارت و توزيع هر نوع نوشته و يا طرح و يا گراور يا نقاشي يا تصاوير يا مطبوعات يا اعانات يا عائم يا فيلم يا نوار
سينما و يا هر شيئي ديگري که عفت و اخاق عمومي را جريحه دار نمايد (موضوع ماده  640ق .م .ا(1( .).
ب ـ نگهداري اسلحه غيرمجاز:
برابر ماده  45مجازات مرتکبين قاچاق مصوّب  ، 1312مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن آن به مملکت و يا صادر کردن آن يا خريد و
فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي کردن و يا نگهداشتن آن است در داخل مملکت.
ج ـ نگاهداري بدون مجوز اجناس دخانيه:
به موجب رأي شماره  5هيأت عمومي ديوانعالي کشور جلسه مورخ  ، 1321361خريد و فروش و نگهداري اجناس دخانيه و از جمله
سيگار در انحصار دولت قرار گرفته و ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از
اينکه مرتکب وارد کننده بوده يا خير و محل کشف داخل مملکت يا در نقاط مرزي باشد ،قاچاق محسوب و مرتکب قابل مجازات است
و به فرض وجود اشياء و نظائر سيگارهاي خارجي در بازار اين امر رافع مسؤوليت جزائي مرتکب نخواهد بود.
د ـ نگهداري موادّ افيوني:
طبق ماده  5قانون مبارزه با موادّ مخدر مصوّب  1367هر کس ترياک و ديگر موادّ
 .1ماده  640ق .م .ا« :.اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ل تا شش ميليون
ضربه شاق يا به يک يا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد 1 :ـ هر کس نوشته يا طرح ،گراور ،نقاشي ،تصاوير،
ل و تا 74
مطبوعات ،اعانات ،عايم ،فيلم ،نوار ،سينما و يا به طور کلي هر چيز که عفت و اخاق عمومي را جريحه دار نمايد ،براي تجارت يا
توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگهدارد 2 .ـ هر کس اشياء مذکور را به منظور اهداف
فوق شخصاً يا به وسيله ديگري وارد يا صادر کند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا
ـ هر کس اشياء فوق را به نحوي از انحاء منتشر نمايد يا آنها را به معرض انظار عمومي
از کرايه دادن آنها تحصيل مال نمايد3 .
بگذارد 4 .ـ هر کس براي تشويق به معامله اشيائ مذکور در فوق و يا ترويج آن اشياء به نحوي اعان و يا فاعل يا از اعمال ممنوعه
فوق و يا محل به دست آوردن آن را معرفي نمايد.
ـ مفاد اين ماده شامل اشياء نخواهد بود که با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حال عقائي
تبصره 1
ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد.
تبصره 2ـ اشياء مذکور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده ازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد».

163
مذکور در ماده  4قانون مزبور را نگهداري يا مخفي يا حمل کند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار موادّ به مجازات هاي جزاي نقدي
داکثر 74ضربه و زندان با حداقل شش ماه و حداکثر تا بيست و پنج سال
از دويست هزار ل به باا تا پنجاه ميليون ل و شاق تا ح ّ
و در صورت تکرار ،اعدام و مصادره اموال (به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محکوم) ،محکوميت کيفري خواهد
داشت.
هـ ـ نگهداري بذر يا گرز خشخاش:
برابر ماده  3قانون مبارزه با موادّ مخدر مصوّب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي« :هر کس بذر يا گرز يا سرشاخه هاي
گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه را نگهداري و يا مخفي و يا حمل کند به صد هزار تا سه ميليون ل جريمه نقدي و يک تا هفتاد
ضربه شاق محکوم خواهد شد .البته در مورد سرشاخه هاي گلدار و يا به ميوه نشسته شاهدانه قصد توليد موادّ مخدر از آنها بايد
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احراز شود».
5ـ گفتار مجرمانه
پنجمين مورد از مصاديق عنصر مادي جرم ،قول و سخن مجرمانه است .توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيکه
ق .م .ا .مي باشد .همچنين نطق در مجامع يا نسبت دادن امري که جرم است نسبت به ديگران جرم
موضوع موادّ  608و 609
د قذف (موضوع موادّ  139به بعد ق .م .ا )1().باگفتار
افتراء موضوع ماده  697ق .م .ا .را تشکيل مي دهد .همچنين جرم مستلزم ح ّ
معيني تحقق مي يابد.
مبحث سوم :تکوين رفتار مجرمانه در زمان و مکان و آثار آن
زمان و مکان وقوع جرم از لحاظ حاکميت قانون در زمان و مکان و صاحيت دادگاه حائز اهميت است:
1ـ جرم آني
وقتي عنصر مادي جرم در يک لحظه واقع شود ،جرم آني است .مانند قتل ،سرقت ،ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه در شرايطي که
قانوناً جرم تلقي شود (که در لحظه انعقاد عقد ،نکاح دوم تحقق مي يابد) ،ساخت خانه بدون مجوز قانوني (که با کار گذاشتن
اولين سنگ بنا واقع مي شود) يا نصب آگهي در محل هاي ممنوعه با ضمانت اجراي کيفري.
 .1ماده  139ق.م.ا« :.قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري».
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2ـ جرم مستمر
قصد مجرمانه در جرائم مستمر در هر لحظه وجود دارد و لذا رفتار مجرمانه تشکيل دهنده عنصر مادي مستمراً در جريان وقوع
است .مانند ترک انفاق موضوع ماده  642ق .م .ا .که مبتني بر عدم پرداخت نفقه با داشتن استطاعت مالي در طول زمان است .يا
امتناع از انجام وظايف قانوني مسؤوان (موضوع ماده  597ق .م .ا ).که عنصر مادي آن خودداري از انجام وظايف است.
الف ـ توصيف قانوني رفتار مجرمانه
جرم مستمر را مي توان از توصيف قانوني رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي
جمهوري اسامي ايران بدون تغيير يا با تغيير جزئي که موجب اشتباه شود( .موضوع ماده  556ق .م .ا ،.قصد مجرمانه در کسي
که البسه نظامي را برخاف قانون مي پوشد ماهيتاً مستمر است ،گرچه البسه را براي يک بار پوشيده باشد .زيرا اگر فاقد چنين
قصدي بود از پوشيدن غيرقانوني آن خودداري مي نمود .از مثالهاي ديگر جرائم مستمر ،مي توان به استعمال نشانها و امتيازات
دولتي بدون مجوز قانوني ،ترک انفاق ،عدم اخذ شناسنامه و خودداري از کمک به مصدومين و کساني که در معرض خطر جاني
هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده (موضوع ماده  632ق.م.ا )1( ).نام برد.
حتي استفاده غير قانوني البسه رسمي يا عامت و نشان ها و مدال هاي نظامي توسط نظاميان نيز ،مورد توجه قانونگذار مي
باشد .زيرا ماده  95قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران ايران مصوّب  1371صراحتاً مقرّرمي دارد« :هر
نظامي که علناً نشان ها و مدال ها و عامت ها و درجات و البسه رسمي نظامي داخلي يا خارجي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي
که موجب اشتباه شود بدون مجوز يا بدون حق ،استفاده نمايد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم شود».
به عاوه هر نظامي که در زمان جنگ با دولتي که قرارداد ژنو مورخ  1949را امضاء نموده يا بعداً به آن ملحق شده است پرچم يا
بازوبند يا ساير عائم هال احمر يا هم رديف آن را در منطقه عمليات جنگي بدون حق علناً استفاده کند ،طبق ماده  96قانون مزبور
به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم مي شود.
.1ماده  632ق .م .ا « :.اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند
امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ل محکوم خواهد
شد».
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ب ـ تمايز جرائم آني و مستمر و آثار آنها
جرائم مستمر بايد از آن دسته از جرائم آني که بدون اينکه ماهيتاً تداوم داشته باشند آثارشان در طول زمان تداوم دارد متمايز
شوند .به طور مثال مخفي کردن ادله جرم موضوع ماده  554ق.م .ا ) 1(). .جرم مستمر است ،در حالي که نفس قتل ارتکابي
(مقدم بر جرم مؤخر) موضوع موادّ  204به بعد ق .م .ا ،.علي رغم تداوم آثار ،جرم آني مي باشد.
تحصيل يا مخفي يا قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن آگاهانه شيئي که در نتيجه ارتکاب سرقت به دست آمده جرم مستمر
ق .م .ا ).همان شيئي که ربودن مال يا شيئي ديگري به طور پنهاني بوده
است ،در حالي که سرقت (موضوع موادّ  197و 203
جرم آني است ،علي رغم اين که وجود اموال مسروق نزد خود سارق حتي براي مدت نامحدود از آثار سرقت ارتکابي است .به
عاوه بايد بين مرحله ربودن در سرقت که مستلزم انجام يک عمل مادي همراه با قصد متقلبانه است ،با تصرف و نگهداري مال
مسروق که مستلزم تکرار عمل مادي در زمان ،وسيله شخص ديگري است وجه تمايز را مورد توجه قرار داد .فايده تمايز جرائم آني
از مستمر در تعيين قلمرو حاکميت قانون جزا در زمان (عطف بمسابق شدن يا نشدن ) و دادگاه صاحيتدار است.
اول ـ زمان وقوع جرم براي تعيين قانون ازم ااجرا
در جرائم ساده و آني ،جرم تابع قانون حاکم در زمان وقوع جرم است .در جرائم مستمر يا متمادي ،رفتار مجرمانه تابع قانون جديد
است ولو آنکه قانون مزبور شديدتر از قانون سابق باشد .زيرا عناصر تشکيل دهنده جرم در زمان قانون جديد هم تحقق يافته است.
در مورد مرور زمان جرائم (که تقريباً در سيستم جزائي ما عنوان ظاهري آن منتفي است) مبداء مرور زمان تعقيب در جرائم آني،
لحظه وقوع جرم و در جرائم مستمر يا متمادي ،لحظه قطع ارتکاب جرم است.
دوم ـ محل وقوع جرم و دادگاه صاحيتدار
رسيدگي به جرائم آني در صاحيت دادگاهي است که جرم آني در حوزه آن ارتکاب يافته است (ماده  54قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کيفري)
ق .م .ا« :هرکس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين
 . 1ماده 554
که براي او منزل تهيه کند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس
محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده  553و اين ماده در صورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از
داکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود».
نصف ح ّ
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در جرم مستمر وقتي جرم در جاهاي مختلف واقع شود کليه دادگاه هائي که جرم در حوزه آنها به وقوع پيوسته است صاحيت
رسيدگي دارند .ولي با رسيدگي يکي از آنها ،ديگر دادگاهها از رسيدگي خودداري و در نتيجه تحقيقات و اطاعات و دايل و مدارک
موجود را در اختيار آن دادگاه مي گذارند.
سوم ـ حاکميت قضيه محکوم بها
به دعواي ناشي از جرم ميان طرفين واحد (مانند دعواي حقوقي) فقط يک بار رسيدگي مي شود .در جرم مستمر تا وقتي که جرم
قطع نشده است ،يک بار رسيدگي و مجازات اعمال مي شود .حال اگر پس از رسيدگي و صدور حکم جزائي و اجراي آن رفتار
مجرمانه اي که مورد حکم قرار گرفته استمرار داشته باشد ،رسيدگي به آن امکان پذير و حکم مجازات مشمول احکام تکرار جرم از
نظر تشديد کيفر مي باشد.
چهارم ـ تأثير عفو عمومي بر انواع جرائم
در مورد جرم آني مشمول عفو ،محکوميت و مجازات از بين مي رود .ولي اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمال که بعد
از اعام عفو عمومي ارتکاب يافته رسيدگي مي شود .بنابراين در صورتي که جرم استفاده علني لباس هاي رسمي مأموران
نظامي يا انتظامي مطرح باشد ،با اعام عفو عمومي و خودداري از استفاده آنها محکوميت و مجازات منتفي است ،ولي وقتي
مرتکب به عمل خود ادامه بدهد ،جرم مستمر مزبور از زمان اعام عفو عمومي به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتي مشمول
قانون مجازات شديدتر هم مي شود.
3ـ جرائم مکرر يا متوالي
ارتکاب جرائمي است متشکل از چندين جرم که هر يک به تنهائي قابل مجازات است ،ولي چون مرتکب با قصد مجرمانه واحد
نسبت به مجني عليه واحد به دفعات به ارتکاب يک نوع جرم مبادرت مي کند ،مشمول مقرّرات جرائم مستمر است ،مانند متهمي
که هر روز مقداري از پول صندوق شرکتي را که در آنجا کار مي کند ربوده باشد .يا جرم استفاده از سند مجعول (کارت نظام وظيفه
يا گواهينامه رانندگي جعلي) که مرتکب با علم به جعلي بودن سند آن را به زيان دولت که مجني عليه واحد است به دفعات مورد
سوء استفاده قرار داده و ارائه نمايد.
4ـ جرم به عادت يا اعتيادي
عنصر مادي اين قبيل جرائم از چند عمل مشابه تشکيل مي شود که هر يک به تنهائي جرم نيست و يا مجازات کمتري دارد؛ ولي
چنانچه تکرار شود مجموع آن اعمال يا جرمي را به وجود مي آورد و يا مستلزم مجازات شديدتري است .مانند طبابت غير مجاز،
 .1ماده  554ق.م.ا« :هرکس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين که
براي او منزل تهيه کند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال حبس
محکوم خواهد شد.
تبصره ـ در موارد مذکور در ماده  553و اين ماده در صورتي که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از
داکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود».
نصف ح ّ
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قوادي (جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براي عمل منافي عفت) تشويق به فساد يا فحشاء يا فراهم ساختن موجبات آن طبق
بند (ب) ماده  639ق .م .ا ) 1(). .و تشديد مجازات در مورد حرفه قرار دادن و يا اشتغال به معامله اموال مسروق با داشتن شغل
ديگري قسمت اخير ماده  662ق .م .ا(2(). ..
براي تحقق جرم اعتيادي و به عادت ،بايد ااقل رفتار مجرمانه دوبار ارتكاب يافته باشد.
 -5جرائم مرکب
اين قبيل جرائم از چند عمل مختلف تشکيل مي شوند که هيچ کدام از آنها به تنهائي جرم نيست ،ولي مجموعاً جرمي را به وجود
قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري مصوّب 1364
مي آورند .مانند جرم کاهبرداري موضوع ماده 1
با اصاحاتي به تأييد و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي رسيده
مجلس شوراي اسامي که در تاريخ 1591367
است.
عنصر مادي جرم کاهبرداري مستلزم ارتکاب اعمال زير است:
اوا ً ـ توسل به وسايل متقلبانه
ثانياً ـ تحصيل وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها.
ثالثاً ـ بردن و خوردن اموال ديگري.
بنابراين تا وقتي سه عمل مزبور جمع نشده و نتيجه مجرمانه که خوردن مال ديگري است تحقق نيافته باشد ،جرم کاهبرداري
مصداق ندارد و تحقق مزبور و رسيدگي به آن فقط تابع قانون زمان و مکان وقوع جرم (تحقق عمليات مجرمانه) خواهد بود.
6ـ جرم واحد
در جرم واحد عنصر مادي جرم با يک اقدام واقع مي شود .مانند سرقت و قتل .اغلب جرائم با يک فعل تحقق مي يابند.
ق .م .ا« :.افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم مي شوند و در مورد بند «الف» عاوه بر مجازات مقرر ،محل
 . 1ماده 639
مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد .الف ـ کسي که مرکز فساد و يا فحشاء داير يا اداره کند .ب ـ کسي که مردم
را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
د قوادي نيز محکوم مي گردد.».
تبصره :هرگاه در عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد عاوه بر مجازات مذکور به ح ّ
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مبحث چهارم :شروع به جرم
تعريف شروع به جرم :شروع به جرم عبارت است از رفتاري که به منظور عملي نمودن قصد مجرمانه انجام شده ،لکن به جهت مانع
خارجي به تحصيل نتيجه مورد نظر منتهي نگرديده است .در بيشتر موارد ،تحصيل نتيجه زيان آور ،يکي از ارکان تحقق جرم است.
وقتي نتيجه مزبور به دست نيايد ،مي توان گفت جرم ،در مرحله شروع به جرم بوده است .نهايت آن که ،شروع به جرم وقتي
مستوجب کيفر است که براي مرتکب آن ،ضمانت اجراي کيفري پيش بيني شده باشد .ماده  41ق.م.ا .مقرّرمي دارد« :هر کس
قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به
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مجازات همان جرم مي شود».
مفاد مادّه مزبور شامل دو قسمت است:
نخست؛ شرايط و ارکان تحقق شروع به جرم ،شامل :قصد مجرمانه قبلي و آغاز عمليات اجرائي و وجود مانع خارجي براي تحقق
جرم،
و در ثاني؛ کيفيت عکس العمل قانوني در قبال شروع به جرم ،که به ترتيب مورد مطالعه قرار مي دهيم:
1ـ شرايط و ارکان تحقق شروع به جرم
الف ـ لزوم قصد مجرمانه قبلي
عزم و تصميم بر ارتکاب جرم به تنهائي داراي هيچ گونه آثار جزائي نيست .زيرا قصد و نيت بر ارتکاب جرم ،امري است باطني و
قابل ندامت و پشيماني ،اين مرحله براي امنيت عمومي خطري ندارد و تنها در صورت ثبوت ،حاکي از خبث طينت فرد است .در
حقوق اسام نيز براي نيت بر گناه مجازاتي نيست .مگر اين که به دنبال عزم و تصميم جدي بر گناه ،عمل در خارج محقق گردد.
مع هذا ،براي تحقق شروع به جرم ،قصد مجرمانه قبلي بري ارتکاب جرم (عنصر معنوي) ضرورت دارد .و لذا در جرائم غير عمدي و
جرائم ناشي از تخلف از نظامات دولتي ،فرض شروع به جرم منتفياست .در جرائم عمدي نيز مجرد قصد ارتکاب جرم ،شروع نبوده
و از اين حيث قابل مجازات نيست( .تبصره  1ماده  41ق .م .ا .).بنابراين در اجراي ماده  41قانون مزبور ،قصد ارتکاب جرم يا عزم و
تصميم بر ارتکاب عمل مجرمانه بايد همراه با آغاز و شروع عمليات اجرائي جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد.
 .2ماده  662ق .م .ا :.تعزيرات« :هرکس با علم و اطاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت به دست
آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا
داکثر مجازات
) ) 74ضربه شاق محکوم خواهد شد .در صورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد ،به ح ّ
در اين ماده محکوم مي گردد».
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ب ـ اعمال مقدماتي در ارتباط مستقيم با وقوع جرم و مصاديق قانوني آنها
اواً :اعمال مقدماتي منتهي به وقوع جرم :عنصر مادي جرم هميشه منتهي به نتيجه مجرمانه نمي شود .بنابراين کسي که در
مرحله تهيه مقدمات ارتکاب جرم است ممکن است با وقوع جرم فاصله زيادي داشته باشد .اين مرحله بهتر است قانوناً بدون
مجازات بماند تا مرتکب به ندامت و انصراف از ارتکاب جرم تشويق گردد .در غير اين صورت ممکن است شخص بر ارتکاب جرم جري
گرديده و اصرار ورزد.
ق .م .ا .عمليات اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم جرم نداشته باشد،
برابر تبصره  1از ماده 41
شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .مثا ً کسي که براي ارتکاب سرقت نردبان تهيه مي کند ،اقدامات مزبور را
نمي توان هميشه مقدمه ارتکاب جرم تلقي کرد .زيرا خريد داروي خواب آور و يا تهيه نردبان ممکن است براي مقاصد مشروع هم
انجام شود.
اعمال مقدماتي را بايد از اعمال شروع به اجرا تفکيک نمود .زيرا اعمال مقدماتي اصوا ً قابل مجازات نيستند .در حالي که عمليات
شروع به اجرا ممکن است در مواريد قابل تعقيب و مجازات باشند .اعمال مقدماتي نمي توانند هميشه کاشف از قصد مجرمانه
عامل آن باشند .چه بسا ،عمليات مزبور کاما ً مشروع و مجاز باشند .با وجود اين ،قوانين موضوعه بعضي از اقسام تهيه مقدمات را
از لحاظ ارتباط مستقيمي که بين اعمال مقدماتي و نفس جرم و رعايت مصالح اجتماعي دارد ،جرم تشخيص داده و مستوجب
ق .م .ا .تدارک مقدمات اجرائي جرم و عدم موفقيت در اقدام را با وجود مانع خارجي موجب کيفر
مجازات مي داند .ماده 611
دانسته است ) 1(.بنابراين بايد بين عمليات و اقداماتي که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد با آن
نوع عمليات و اقداماتي که ارتباط بي واسطه و مستقيم با وقوع جرم دارد تفکيک کرد .تنها اعمال نوع اخير است که در قالب
عمليات اجرائي و شروع به جرم مطرح است .مثا ً خريداري کارد ،براي ارتکاب قتل با وقوع قتل فاصله دارد .به عبارت ديگر اقدام به
خريد کارد مستقيماً و بي واسطه منتهي به قتل نمي شود و لذا اين اقدام جرم نيست.
ق .م .ا« :.هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند که عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و
 . 1ماده 611
مقدمات اجرائي را هم تدارک ديده باشند ،ولي بدون ارادة خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه
سال محکوم خواهند شد».
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ثانياً :مصاديق قانوني اعمال مقدماتي مرتبط با وقوع جرم به عنوان جرم مستقل :مصاديق اعمال مقدماتي که قانوناً جرم
مستقلي شناخته شده است عبارتند از:
ـ تخريب و در مواردي هتک حرز براي ارتکاب سرقت با ممانعت يا حتي انصراف ارادي مرتکب از ارتکاب سرقت ،مستلزم کيفر
1
شخص به عنوان تخريب مال غير در صورت وجود تمامي شرايط تحقق جرم تخريب است.
 2ـ تهيه اسلحه گرم براي ارتکاب قتل و عدم وقوع قتل که با سکوت قانون ،مستوجب کيفر داشتن ،نگهداري و يا حمل اسلحه غير
مجاز است (ماده  2قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح اصاحي .(1354
 3ـ تهيه و نگهداري موادّ محترقه براي ايجاد حريق عمدي که با عدم وقوع حريق ،مرتکب مستوجب کيفر داشتن و نگهداري و يا حمل
موادّ غير مجاز است.
ـ ساختن ،تهيه ،خريد ،فروش ،حمل و عرضه مشروبات الکلي به منظور شرب مسکر (موضوع موادّ  165و  175ق .م .ا .که
4
د مسکر فراهم نشده باشد .ضمناً قانون
مستوجب کيفر مرتکب به 6
ماه تا دو سال حبس) در شرايطي است که موجبات ح ّ
مقرراتي در مورد خريدن ،حمل يا نگهداري و همچنين ساختن ،فروش يا در معرض فروش قرار دادن پيش
تعزيرات مصوّب 1375
بيني نموده است (موادّ  702و .(703
 5ـ تهيه موادّ افيوني به منظور استعمال و عدم امکان استعمال آن موادّ ،مستوجب کيفر داشتن و نگهداري و يا حمل موادّ افيوني
است.
 6ـ در مورد تغيير و تبديل کليد يا ساختن نظير کليد ديگري به منظور ارتکاب جرم ،ماده  664ق.م.ا .صراحتاً موضوع را پيش بيني و
مقرّرمي دارد« :هر کس عالماً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتکاب
) ضربه شاق محکوم خواهد شد» .برابر نظريه  7 8059ـ
جرم بسازد يا تهيه کند به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (74
 ، 13111372اداره حقوقي قوه قضائيه« :هرکس عالماً يا عامداً براي ارتکاب بزهي اقدام به ساخت و تهيه کليدي مشابه کليد ديگر
يا با تغيير و تبديل آن به صورتي که قفل ديگري را بگشايد يا به ساختن هر نوع آلت ارتکاب جرم مبادرت نمايد قابل تعقيب و مجازات
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است».
ـ هتک حرمت منزل به قصد ارتکاب سرقت ـ ورود به عنف يا تهديد در منزل يا مسکن ديگري با قصد سرقت و ممانعت از ارتکاب
7
سرقت تنها مستوجب کيفر مذکور در مواد  655و  651ق .م .ا .است.
8ـ تخريب منزل و مسکن ديگري به منظور ارتکاب سرقت که تنها مستلزم کيفر
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تخريب موضوع ماده  675ق.م.ا .و تبصره  2آن مي باشد.
شعبه دوم ديوان کشور حاکي از اين بوده است که« :شروع به جرم مطابق
احکام شماره  1744ـ  29 7 18و  1924ـ 29 8 12
اصول عبارت است از توسل به عوامل اجرائي جرم که اگر براي متهم انصراف حاصل نشود و عايقي نرسد جرم ناگزير به وقوع
پيوندد .بنابراين اگر متهم در حالي که قفل را شکسته و خواسته است وارد خانه شود دستگير گردد اين اندازه اقدام را نمي توان
شروع ( به سرقت ) دانست».
در همين جهت حکم شماره  112ـ  29 1 18شعبه ديوان کشور چنين نظر داده است« :اگر متهم پنجره دکاني را خراب کرده و قصد
برداشتن آن را داشته که دستگير شده است اين اندازه از عمل شروع به سرقت محسوب نخواهد شد» .بنابراين ،همان قسمت از
اعمال مجرمانه به عنوان تخريب مي تواند جرم محسوب شده و مستوجب کيفر باشد.
ـ جعل و شروع به کاهبرداري و يا استفاده از سند مجعول و شروع به کاهبرداري موضوع ماده  523به بعد ق.م.ا .و تبصره 2
9
ماده  1قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري.
ج ـ آغاز عمليات اجرائي جرم
مرحله آغاز عمليات اجرائي جرم شامل سعي در اقداماتي است که با قصد ارتکاب جرم و مستقيماً در شرايطي به عمل آيد که اگر
مانع خارجي نباشد ،جرم منظور واقع گردد.
ق.م.ا .به عبارت ...« :لکن جرم منظور واقع نشود  » ...تصريح نموده و تحقق شروع به جرم را به هر علتي
قانونگذار در ماده 41
اعم از وجود مانع خارجي و يا عدم امکان تحقق جرم (جرم محال) يا عدم مهارت عامل (جرم عقيم) مستوجب کيفر مي داند.
با وجود اين ،وقتي بزهکار به ميل و اراده خود از انجام جرم منصرف شده باشد ،ولي مقدار عملي که مجرم مرتکب شده به موجب
قانون جرم شناخته شده باشد ،مرتکب از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد (تبصره  2ماده  41قانون مزبور).
د ـ وجود مانع خارجي
عدم وقوع جرم وقتي ناشي از مانع خارجي باشد ،شروع به جرم محقق مي گردد .مثا ً کسي اقدام به پرتاب نارنجک به طرف
ديگري مي نمايد ،ولي فرد ثالثي دست او را بگيرد و مانع اجراء عمل گردد .يا دزدي وارد خانه اي شود و با شنيدن صداي کسي يا
بوق ماشين پليس از قصد ارتکاب سرقت منصرف گرديده و فرار کند و در اين حالت دستگير شود .ياکسي که ديگري را به قصد قتل
هدف قرار داده ولي با دخالت شخص ثالث ،عامل از بيم جان خود از رها کردن گلوله خودداري کند .در اين قبيل موارد نيز علت
خارجي در ارادة عامل ،دخالت داشته و جزئي از سبب خارجي انصراف بوده است.
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هـ ـ فقدان انصراف ارادي
انصراف ،خودداري از ارتکاب جرم و توبه و ندامت در واقع پشيماني مربوط به پس از ارتکاب عمل است .انصراف ارادي ناشي از
جهات اخاقي يا مذهبي و يا ترس از مجازات مانع از تحقق شروع به جرم است .سياست کيفري در جهت تشويق عامل به
خودداري از ارتکاب جرم است .در مقابل وقتي قصد عامل به ارتکاب جرم با ورود مأمورين انتظامي عملي نشده باشد و شخص
موفّق به اجراي جرم نگردد ،عمل شروع به جرم است .زيرا در اين حالت عاوه بر وجود مانع خارجي ،عامل شخصاً از ارتکاب جرم
منصرف نگرديده است.
مع هذا ،در مواردي که بزهکار به ميل و اراده خود از انجام جرم منصرف شده ،وقتي قابل مجازات است که مقدار عملي که مجرم
مرتکب گرديده ماهيتاً جرم مستقلي باشد .مثا ً کسي به قصد قتل ديگري با اسلحه به طرف او نشانه روي مي کند ،ولي بافاصله
به ميل و اراده خود از مقتول ساختن مجني عليه منصرف مي شود ،عامل کيفر قاتل را نخواهد داشت .حال اگر کسي در حين
حمله به ديگري از کشتن وي منصرف ولي ضرب و جرحي وارد آورده باشد ،چون اين مقدار از عمل جرائم مستقلي را تشکيل مي
دهند ،مرتکب فقط مستوجب مجازات ضرب و جرح خواهد بود .حال چنانچه مرتکب مجوز قانوني براي حمل ساح نداشته باشد.
کيفر حمل ساح غير مجاز نيز قابل اعمال است.
در عين حال ،تبصره  2ماده  41ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :کسي که شروع به جرمي کرده است ،به ميل خود آن را ترک کند و اقدام
انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد».
ـ شروع به جرم هاي مستوجب کيفر اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها ،بر تأسيس حقوقي شروع به جرم نيز حاکم است،
2
مصاديق قانوني شروع به جرم مستوجب کيفر عبارتند از:
الف ـ شروع به سرقت تعزيري :تبصرة  3ماده  198ق .م .ا .و ماده  203قانون مزبور ،در مورد دستگيري سارق قبل از بيرون آوردن
مال از حرز ،مرتکب و معاون چنين شروع به سرقتي را مستوجب کيفر حبس دانسته است .به عاوه ماده  655قانون تعزيرات
 1375نيز شروع به سرقت هاي موادّ  651تا  655را مستوجب حبس و شاق دانسته است )1(.و ((2
د بر او جاري نمي شود» و ماده 203
 . 1تبصره  3ماده  198ق.م.ا« :.هر گاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرز دستگير شود ،ح ّ
قانون مزبور نيز مقرّرمي دارد« :سرقتي که فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتکب يا
ديگران باشد ،اگر چه شاکي نداشته يا گذشت نموده باشد ،موجب حبس تعزيري از يک تا پنج سال خواهد بود».
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قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري که مستوجب
ب ـ شروع به کاهبرداري موضوع تبصره  2ماده 1
داقل مجازات مقرر ،بر حسب مورد خواهد بود و در صورتي که نفس انجام شده نيز جرم باشد (مثل مورد جعل و استفاده از سند
ح ّ
مجعول) شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود.(1(.
داقل
ج ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره  3ماده 3
قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري که مستلزم ح ّ
مجازات مقرّردر هر مورد و  3سال انفصال (جايگزين انفصال دائم در اصل ارتشاء) به اضافه مجازات نفس عمل جرم انجام شده مي
باشد(2(.
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داقل مجازات
د .شروع به اختاس ،موضوع ماده  6قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختاس و كاهبرداري كه مستوجب ح ّ
مقرر در هر مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد ،شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي
شود(3(.
هـ ـ سوء قصد به جان رهبر يا رئيس جمهور با نيت فساد و مقابله با حکومت( ،موضوع مادّه  515ق .م .ا(4( .).
و ـ شروع به جرم خارج ساختن غير قانوني اشياء عتيقه مذکور در قانون حفظ آثار ملي کشور موضوع ماده  561ق .م .ا .قاچاق
تلقي و مستوجب حبس و جريمه و استرداد مال است(5(.
 .2ماده  655ق .م .ا« :.مجازات شروع به سرقت هاي مذکور در موادّ قبل تا پنج سال حبس و شاق تا ( )74ضربه مي باشد».
داقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفسل عمل انجام
1
 .مجازات شروع به كاهبرداري حسب مورد ح ّ
شده نيز جرم باشد ،شروع كننده به مجازات آن جرم محكوم مي شود.
 .مجازات شروع به اختاس حسب مورد مجازات مقرّردر همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم
2
باشد ،شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود .مستخدمان دولتي عاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدير کل يا
بااتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال
انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي شوند.
 .مجازات شروع به اختاس حسب مورد مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم
3
باشد ،شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود .مستخدمان دولتي عاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا
بااتر و يا همطراز آنها باشند .به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال
انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند».
.4ماده  515ق.م.ا« :.هر کس به جان رهبر و هر يک از رؤساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد سوء قصد نمايد چنانچه محارب
شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
ق .م .ا« :.هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي – فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نياجامد قاچاق
 . 5ماده 561
محسوب و مرتكب عاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت
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در متون فقهي و شرح قواعد حقوق جزائي اسام ،شروع به جرم تحت عنوان معين تشريح نگرديده ،اما در جرائم خاص مانند
سرقت به بعضي اعمال مقدماتي که قبل از وقوع کامل آن واقع مي شوند ،دقت کافي شده و احکامي براي آن مقرّرداشته اند
(دستگيري سارق قبل از بردن مال ،شکستن حرز ،تهيه وسايل مربوط به آن)(1(.
زـ شروع به جرم کاهبرداري با صدور اعاميه پذيره نويسي سهام يا اطاعيه انتشار اوراق قرضه متضمن اطاعات نادرست و
ناقص ،موضوع ماده  249ايحه قانوني اصاح قسمتي از ق.ت .مصوّب .1347
ح ـ شروع به قتل عمدي ،برابر ماده  613ق .م .ا( .بخش تعزيرات) هرگاه کسي شروع به قتل عمد نمايد ،ولي نتيجه منظور بدون
اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد.
ط ـ شروع به آدم ربايي ،موضوع تبصره ماده  621ق .م .ا .که مستوجب  3تا  5سال حبس است.
ي ـ شروع به تخريب و خرابکاري در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي مثل شبکه هاي آب و برق و گاز و تلفن و غيره که در
اجراي تبصره  2ماده  687ق .م .ا .مستوجب يک تا سه سال حبس است.
ک ـ شروع به حرق عمارت و اشجار و باغها و انبار موضوع تبصره  2ماده  675ق .م .ا..
داقل مجازات تعيين شده در هر مورد از جرائم مذکور در فصل پنجم
ل ـ شروع به جعل و تزوير موضوع ماده 542
ق .م .ا .که ح ّ
است.
مبحث پنجم :جرم تام و جرم محال و جرم عقيم
1ـ جرم تام
وقتي جرم تام تحقق مي يابد که بزهکار کليه شرايطي را که قانون براي ارتکاب آن ازم دانسته است انجام داده باشد .در موارد
محدودي ،قانون جزا ،نفس ارتکاب جرم را
جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محکوم مي گردد».
تبصره :تشخيص ماهيت تاريخي ـ فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي کشور مي باشد.».
 .1دکتر احمد رضوي «شروع به جرم در جرائم مشمول حدود و قصاص» نشريه کانون وکاي دادگستري آذربايجان ،1370 ،ص .66
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صرف نظر از زياني که براي مجني عليه دارد در نظر گرفته و عامل آن را مجازات مي کند .مثل ساختن سکه قلب موضوع موادّ 523
به بعد قانون مزبور .در اين قبيل جرائم ،مجازات نفس عمل صرف نظر از استعمال سکه تقلبي و يا استفاده از سند مجعول دربارة
بزهکار اعمال مي شود .ولي در بيشتر موارد ،قانون جزا با توجه به نتيجه حاصله عمل را جرم مي شناسد .مانند قتل نفس که با
خاتمه دادن به حيات ديگري تحقق مي يابد و يا جرم سقط جنين که تحقق آن منوط به اين است که جنين سقط شود .يا جرم
سرقت که تحقق آن منوط به ربودن مال ديگري است .در صورتي که عمليات ارتکابي به جهتي منتهي به تحصيل نتيجه نشود ،مي
توان گفت مرحله عمليات اجرائي مطرح است که با جرم انجام شده تفاوت دارد.
2ـ جرم محال (يا جرم ممتنع)
در ق .م .ا .جرم محال (يا ممتنع) صريحاً پيش بيني نشده است .ماده  41قانون مزبور نيز فقط به واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب،
بعد از قصد و شروع به اجراي جرم اشاره و مقرّرمي دارد« :هر کس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم
منظور واقع نشود .»...بنابراين در قالب واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب ،مي توان با ادامه مرحله شروع به اجرا تا ادامه عمليات
بي نتيجه «جرم محال» را مشخص نمود.
در جرم محال ،گاهي انجام جرم موضوعاً منتفي است .مانند سعي در کشتن کسي که قبا ً مرده است .يا سعي در سقط جنين
زني که اصا ً حامله نبوده است .گاهي وسايلي که براي ارتکاب جرم به کار مي رود ممکن است طوري باشد که انجام آن ذاتاً غير
ممکن باشد.
جرم محال ممکن است مطلق يا نسبي باشد .بيشتر حقوقدانان معتقدند ،جرم محال مطلق اعم از اينکه ناشي از موضوع يا
وسيله عمل باشد منتهي به جرم نبودن عمل مي گردد .در مقابل ،جرم محال نسبي جرم تلقي و قابل مجازات است(1(.
به نظر مي رسد ،با توجه به عبارت« :لکن جرم منظور واقع نشود »...که در ماده  41ق .م .ا .پيش بيني گرديده ممکن است ،جرم
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محال نوعي از موارد عدم امکان وقوع جرم و مصداق قانون مزبور باشد .حال ،چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد عامل ،محکوم
به مجازات همان جرم مي شود و نه بيشتر .بنابراين هدف گيري با اسلحه خالي موجب کيفر داشتن و نگهداري ساح غير مجاز
عامل مي گردد .به طور کلي جرم محال اعم از
 .1دکتر علي صدارت ،حقوق جزا و جرم شناسي ،از انتشارات کانون معرفت ،ص .215
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مطلق يا نسبي موجب مجازات نيست .مع هذا ،در مورد قتل عمدي ماده  613ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :هرگاه کسي شروع به قتل
عمد نمايد ،ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد ،به شش ماه تا  3سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد» .به طور کلي
نوع خاصي از جرم محال در قالب «تجري» قابل طرح است.
تجري عبارت است از اينکه کسي عمل مباحي را به قصد ارتکاب محرم به عمل آورد .مانند نوشيدن ليوان آب به اعتقاد آنکه شراب
است .شيخ انصاري تجري را موجب استحقاق عقوبت نمي داند به اين استدال که عقاب براي نوشيدن شراب مقرّرشده است نه
براي خوردن آب و اين شخص آب نوشيده نه شراب تا مستحق عقاب باشد .ولي ما محمد کاظم خراساني تجري را موجب عقاب
مي داند و لذا کسي که آب را به عقيده شراب بنوشد آنچه در اختيار او بوده همان برداشتن ليوان و نوشيدن آن است و عدم
مطابقت عقيده او با واقع امري غير اختياري بوده و ثواب و عقاب بر امور اختياري مترتب است(1(.
ماهيت جرم محال مطلق يا جرم محال نسبي
الف ـ جرم محال مطلق ناشي از موضوع ،در صورتي است که موضوع اصا ً وجود نداشته و يا موضوع جرم داراي وصف ازم براي
تحقق جرم نبوده است .مانند تيراندازي به کسي که قبا ً مرده است يا سعي در سقط جنين زني که اصا ً حامله نيست.
ب ـ جرم محال نسبي ناشي از موضوع ،در صورتي است که موضوع جرم واقعاً مي توانست وجود داشته باشد ،ولي در لحظه
ارتکاب به طور اتفاقي مفقود بوده است .مثل تيراندازي به محل خالي در شرايطي که مقتول احتمالي عادتاً در آن محل بوده ،ولي
اتفاقاً در لحظه تيراندازي از محل غايب باشد .يا سارقي که به قصد جيب بري دست در جيب کسي مي کند ولي اتفاقاً جيب خالي
است.
جرم محال ممکن است ناشي از وسائل کار باشد که آن هم ممکن است مطلق يا نسبي باشد.
ج ـ جرم محال مطلق ناشي از وسائل کار ،در شرايطي است که وسيله اي را که عامل براي اجراي قصد خود به کار مي برد
اساساً معد براي آن امر نباشد .مانند هدف گيري با تفنگ خالي يا خورانيدن داروي شفا بخش به قصد سم دادن و سلب حيات از
ديگري.
د ـ جرم محال نسبي ناشي از وسايل کار ،در موقعيتي است که وسيله کار براي
 .1حائري شاه باغ ،شرح ق.م.ع ،.ص .14
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ارتکاب جرم آماده است ،ولي به واسطه اتفاق خارجي فاقد اثر شود .مانند خارج شدن کسي که هدف گلوله قرار گرفته از تير رس
تير انداز.
3ـ جرم عقيم
مقصود از جرم عقيم جرمي است که مقصود و منظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد .مثاً ،بزهکار تيري به قصد کشتن
ديگري رها کرده ولي تير به خطا رفته و به هدف اصابت ننموده باشد .جرم عقيم ،با انجام اعمال تشکيل دهنده جرم توسط عامل از
شروع به جرم متمايز است و از اين جهت که جرم منظور واقع نشده است ،شبيه به شروع جرم است .بنابراين در محدوده ماده 41
ق .م .ا .چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ،عامل محکوم به مجازات همان جرم مي گردد .مع هذا ،مفاد ماده  613ق .م .ا .که
از مصاديق شروع به جرم قتل عمدي است و به عدم تحقيق نتيجه منظور بدون اراده مرتکب اشاره نموده است به جرم عقيم قابل
تعميم است و لذا مرتکب جرم عقيم در قتل عمدي مستوجب  6ماه تا  3سال حبس است(1(.
 . 1ماده  613ق .م .ا« : .هرگاه کسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون ارادة وي محقق نگردد به شش ماه تا سه
سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد».

فصل چهارم
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عنصر معنوي (يا رواني يا اخاقي) جرم

عاوه بر عنصر قانوني مبتني بر پيش بيني رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادي جرم شامل وقوع عمل در خارج بايد عمل
مزبور از اراده مرتکب ناشي شده باشد .در واقع بايد ميان عمل و شخص عامل رابطه رواني (يا رابطه ارادي) موجود باشد که آن را
عنصر اخاقي (يا رواني يا معنوي) مي نامند.
ارتکاب عمل هم به خودي خود ،دليل وجود عنصر معنوي يا رواني نيست و در مواردي با وجود اينکه عملي صورت مي گيرد ،قانون
مرتکب آن را در جرائم عمدي به خاطر فقدان قصد مجرمانه يا فقدان مسؤوليت جزائي قابل مجازات نمي داند .مانند احراز فقدان
قصد و عمد در جرائم عليه اموال ،چون سرقت و تخريب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابي زائل مي سازد .در تحقق
عنصر معنوي يا رواني وجود دو عامل ضرورت دارد :اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.
مبحث اول :شرايط عنصر معنوي (يا رواني يا اخاقي) جرم
1ـ اراده ارتکاب فعل
در کليه جرائم اعم از عمدي يا غير عمدي اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادي را مجازات مي کند .بنابراين
حتي در صدمات بدني ناشي از حوادث رانندگي و مستي رانندة نيز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با همين اراده است که
راننده ،اتومبيل را به راه انداخته است .در واقع راندن اتومبيل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتيجه آن که صدمات بدني
بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است.
در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل ،تحقق جرم منتفي است .پس اگر شخصي ديگري را به شدت به جلو براند و در نتيجه اين عمل،
دست شخص اخير به چشم ثالثي
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اصابت و او را مصدوم نمايد ،چنين حادثه اي که علي ااصول جرم است ،وقتي بدون اراده ارتکاب فعل صورت گيرد جرم شناخته
نشده و مسؤوليتي براي شخص دوم به وجود نمي آورد .از طرف ديگر اراده ارتکاب فعل نيز بايد با قصد مجرمانه يا خطاي جزائي
(بي احتياطي ،بي مبااتي ،عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي) توام باشد وگرنه به علت فقدان عنصر رواني ،عمل ارتکابي
جرم تلقي نمي شود .فقط در يک مورد اراده ارتکاب فعل به تنهائي (با فقدان قصد و فقدان خطاي جزائي) مؤثر و جرم است و ديه
دارد و آن مورد استثنائي ،قتل يا جرح و يا نقص عضو است که به طور خطائي واقع مي شود .برابر بند الف ماده  295ق .م .ا ،.در
صورتي که جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تيري را به قصد
شکاري رها کند و به شخصي برخورد نمايد ،در اينجا ديه ثابت مي شود که آن هم مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو
به مجني عليه يا ولي يا اولياء دم او داده مي شود (ماده  294ق .م .ا.).
بنابراين اگر شخصي براي شکار به جنگلي که براي اين کار اختصاص يافته برود و با توجه به تمام ضوابط و مقرّرات به شکار بپردازد
و رعايت احتياط هاي ازم را بنمايد ،مع الوصف تير او که به قصد شکاري رها شده به شخصي که بدون اجازه وارد جنگل (قرق)
گرديده اصابت نمايد ،عمل ارتکابي با اراده ارتکاب صورت گرفته است ،زيرا شخص فقط خواسته است تيراندازي کند ،بدون اينکه
قصد مجرمانه و يا تقصير جزائي داشته باشد( .به موادّ  295و  296ق .م .ا .مراجعه شود) به همين جهت مسؤوليتي براي پرداخت
ديه (هر چند ماهيتاً مالي) با صرف اراده ارتکاب فعل ،محقق مي شود )1(.به عاوه ماده  616ق .م .ا .فقط در مورد قتل غير عمدي
مسبب را در خارج از موارد خطاي محض و تصادف رانندگي مستوجب حبس از يک تا سه سال و پرداخت ديه مي داند(2(.
. 1تبصره  3ماده  295ق .م .ا« : .هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبااتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري قتل
يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقرّرات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم
شبه عمد خواهد بود».
 .2ماده  616ق.م.ا« : .در صورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبااتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت
نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از
ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد ،مگر اينکه خطاي محض باشد.
تبصره ـ مقرّرات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد».
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درقتل يا جرح يا ننقص عضو خطائي ،عنصر معنوي يا رواني تنها شامل اراده ارتکاب فعل است بدون قصد مجرمانه وبدون خطاي
جزائي ،يا وجود اين  ،استثاناً تهلف مقتول يا مجني عليه در ارتباط با جرائم رانندگي ،قانوناً موجب سلب مسؤوليت قاتل موجب
سلب مسؤولبت قتل قتل خطئي گرديده است .زيرا برابر رأي وحدت رويه هيأب عمومي ديوان علي کشور (شماره 13رديف 6215
) چنانچه قتل خطئي باشد و کسي که ارتکاب آن به اونسبت داده شده ،هيچگونه خطائي مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم
صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد ،راننده مسؤول نيست  .درهمين جهت ،ماده  33ق .م .ا .مي دارد  «:درمواردي که عبور عابر پياده
ممنوع است اگر عبور نمايد ورانندهاي که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در
عين حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخونرد نموده منجر به فوت يا مصودم شدن وي گردد ،راننده ضامن ديه وخسارت وارده
نيست ».
درجرائم خافي ،وجود عنصر معنوي هميشه مقروض است و لذا در اين قبيل جرائم اثبات وجود عنصر رواني ضروري نيست ،التبه
اين فرض برخاف اصل برائت است و اگر کسي دراثر قوه قاهره  ،اخاقي را مرتکب شده باشد ،بايد بار اثبات آن و فقدان عنصر
رواني را عهده دار شود تا مسؤوليت کيفري وي بتواند متفي گردد .بدين ترتيب جرائمي چون پارک اتومبيل ،در جاي توفق ممنوع يا
ايستادن ممنوع ويا عبور از چراغ قرمز وهمچنين صدور چک پرداخت نشدني از جمله جرائمي هستند که نيازي به اثبات عمد يا
خطائي جزائي ندارند.
 -2قصد مجرمانه ،داعي يا انگيزه ارتکاب جرم
الف  -قصد مجرمانه
سوءنيت سوءقصد ،عمد و علم در موادّ مختلف قانون جزا به يک معني که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است .عمد عبارت
است از هدايت ارادة انسان به سوي منظوري که انجام يا عدم انجام آن را قانونگذار منع يا امر نموده است .بنابر اين در جرائم
عمدي ،فعل و نتيجه عملي را که به او نسبت داده شده قبا ً درنظر گرفته و با توجه به نتيجه مجرمانه ،عمل را انجام داده باشد ،در
واقع مرتکب جرم عمدي شده است.
ب –خطاي جزائي
در مقابل  ،هر گاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نموده و نتايج حاصله از آن منظور نظر وي نباشد ،خطاي جزائي مطرح است .ولي
مسؤوليت وي به اين لحاظ است که در پيش بيني عواقب عمل خود غفلت کرده است.
ج -انگيزه يا داعي
قصد مجرمانه حاکي از اراده ارتکاب در فعل يا ترک فعلي که ناقص قانون جزا است
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در هرجرمي ،مفهومي واحد ويا ثابت مي باشد .مثا ً قصد قتل در کليه قتل هاي عمدي سلب حيات است اعم از انيکه داعي يا
انگيزه قاتل ،حدص و طمع براي بردن مال مقتول باشد و يا انتقامجوئي يا ترحم بر بيمار متقاصي مرگ و رهائي وي از رنج بيماري،
داعي يا انگيزه شامل نفع يا ذوق يا احساسي که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم مي کشاند ،اصوا ً در تحقق جرم تأثيري ندارد.
ولي وجود آن در هر جرمي متغيز و متنوع است و کيفيت آن ممکن است فقط موجب تشديد يا تخفيف مجازات گردد.
مبحث دوم :درجات قصد مجرمانه
سوءنيت يا قصد مجرمانه که در معني عام آن ،به عمد درارتکاب جرم مي باشد ،داراي درجاتي است:
 -1قصد يا سوءنيت عام وقصد يا سوء نيت خاص
سوءنيت عام عبارت از اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم يا شخص متضرر از جرم است .در ايراد ضرب ،عمد در زدن ،سوءنيت
عام است .ولي درقتل ،عاوه برعمد عام در فعل يا ترک فعل بايد قاتل قصد کشتن مجني عليه رانيز داشته باشد .ربودن (متقلبانه)
مال غير به قصد تصاحب ،سرقت است .متقلبانه بودن در سرقت و پنهاني بودن عمل ارتکابي حاکي از سوءنيت خاص است .در

]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

اشاعه اکاذيب موضوع ماده  698ق .م .ا ) 1(.عمد بايد مقرون به قصد اضرار باشد .در جعل ،عمد در عمل بايد با قصد اضرار و ايجاد
خسارت خصوصي يا عمومي همراه باشد  ،ولي وجود قصد اضرار کافي است و ازم نيست عمل جعل نهايتاً به وارد ساختن زيان
منتهي گرديده باشد.
 -2سوء نيت ساده وسوء نيت مشدد (باسبق تصميم )
برحسب اينکه بزهکار با تفکر و طرح نقشه قبلي مبادرت به اترکاب جرم نمايد يا خير؟ سوءنيت را مي توان به اعتبار درجات به
سوءنيت ساده و سوءنيت مشدد تقسيم نمود:
ق .م .ا « .هرکس به قصد اظرار به غير يا تشويش ازهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکوائيه يا
 . 1ماده 698
مراسات يا عرايش يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد يا باه همان
مقاصد اعمالي را برخاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويجاً نسبت دهد اعم
از اينک از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يانه  ،عاوه بر اعاده حيثيت درصورت امکان  ،بايد به
حبس از دوماده تا دو سال ويا شاق تا (  )74ضربه محکوم شود » .
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سوءنيت ساده در مواردي است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلي نباشد .چنين سوءنيتي موجب مجازات
معمولي است .در مقابل ،وقتي سوءنيت مشدد است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر وطرح نقشه قبلي باشد.
در قتل عمدي  ،موضوع بند (ب) ماده  295ق .م .ا ،.عامل درفعل عامد است ،ولي تمامي نتيجه را پيش بيني نمي کند .اگر کسي
ديگري را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند واتفاقاً سبب جنايت بر او شود ،جنايت شبه عمدي است .با
وجود اين ،در صورتي که مرتکب ،بدون قصد قتل ،عمداً کاري انجام دهد که نوعاً کشنده باشد قتل عمدي موضوع بند (ب) ماده 206
ق .م .ا .مطرح مي گردد .اين تعبير نوع قتل از شبه عمدي به عمدي مي تواند معلول فکر و انديشه قبلي براي انجام کاري باشد که
نوعاً کشنده شناخته شود .آزار و اذيت و مسلح بودن در سرقت حاکي از سوءنيت مرتکب با سبق تصميم در سرقت است .درماده
ق .م .ا ،.قانونگذار کيفر چنين سرقت هائي را تشديد نموده و مقرّرمي دارد « :هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق
652
مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شاق تا ( ) 74ضربه محکوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد ،عاوه بر
د اکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم مي گردد».
مجازات جرح به ح ّ
 -3سوءنيت جازم (مستقيم) وسوءنيت اتفاقي (احتمام يا غير مستقيم)
الف – سوءنيت جازم در مواردي است که احراز شود نفس ارتکاب جرم مطلوب عامل بوده است .مانند قتل عمدي موضوع بند ( الف
) ماده 206و يا سرقت موضوع موادّ  197به بعد و يا موادّ  651به بعد ق .م .ا..
ب -سوءنيت اتفاقي ،در مواردي است که عامل نتيجه را پيش بيني کرده ولي آن را نخواسته باشد .مانند احراق و تخريب و اتاف
اموال و حيوانات موضوع موادّ  675به بعد ق .م .ا .که ماده  689قانون مزبور صراحتاً مقرّرمي دارد« :درتمام موارد مذکور در اين
فصل هرگاه حرق وتخريب وساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتکب عاوه
بر مجازاتهاي مذکور حسب مورد به قصاص و خواسته عامل باشد قتل عمدي مطرح مي گردد.
 -4سوءنيت معين و سوءنيت غيرمعين
درسوءنيت معين ،جرم نسبت به شخص يا شي ،معين که مورد قصد مرتکب بوده واقع مي شود .مانند اينکه کسي با قصد کشتن
فرد معين او را به قتل برساند .بند الف ماده
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 206ق .م .ا ،.قتل را وقتي عمدي مي داند که قاتل با انجام کاري ،قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معني از يک جمع
(معين) داشته باشد .بنابراين درمواردي که کسي قصد تير اندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان
بي گناه ديگري (غيرمعين) اصابت کند ،عمل او خطاي محض محسوب و مستوجب ديه است (ماده  296ق .م .ا .).سوء نيت وقتي
نامعين است که جرم نسبت به شخص يا شيء ديگري که مورد قصد و مطلوب عامل نبوده واقع شود .مثل بمب گذاري در اماکن
عمومي.
درسوء نيت عم از معين وغيرمعين ،عمل و نتيجه آن (مطلق قتل) هر دومورد نظر و مقصود و مطلوب مرتکب هست و لذا با
سوءنيت موجود علي ااصول بايد قتل عمدي باشد .مع هذا  ،ق .م .ا( 1370.برخاف قانون حدود و قصاص  1361سابق) در بند
خود ،قتل شخص معين و افراد غير معين ازيک جمع (معين) را قتل عمدي و مستوجب قصاص دانسته است و
(الف) ماده 206
بدين ترتيب اشتباه در هدف و مجني عليه جرم را از شمول مقرّرات موضوع قتل عمدي خارح مي سازد  .درصورتي که مرتکب قصد
قتل فرد معين رانداشته (يا نتيجه عمل مقصود مرتکب نباشد) و قتل ناشي از اشتباه دريکي از ارکان اساسي جرم باشد ،به علت
فقدان سوءنيت درقتل ،اشتباه موجب تبديل جرم عمدي به جرم شبه عمدي يا خطائي محض برحسب مورد خواهد شد(به مواد ّ
 592و  296ق .م .ا .مراجعه شود).
مبحث سوم :تقصير جزائي يا خطاي جزائي
عنصر معنوي در جرائمي چون جرائم ناشي از تحقيقات رانندگي موضوع موادّ  714به بعد ق .م .ا .درفصل بيست و نهم شامل
خطاي جزائي و يا تقصير جزائي (بجاي سوءنيت) است.
درجرائم غيرعمدي نتيجه عمل ،مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نيست ،ولي چون مرتکب نتيجه را پيش بيني نکرده است از
اين جهت خطاکار محسوب ومستوجب کيفراست .شرط اساسي دراين قبيل جرائم احراز وجود رابطه عليت ميان واقعه (مثا ً قتل يا
جرح) و خطاي مرتکب (بي احتياطي وعدم مهارت وغيره) است.
مصاديق تقصير جزائي يا خطائي جزائي عبارتند از :بي احتياطي ،بي مبااتي ،عدم مهارت و عدم رعايت نظاماتي دولتي.
 -1بي احتياطي
بي احتياطي خطائي است که يک شخص محتاط مرتکب آن نمي شود .مانند ورود
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موتور سوار ازجاده فرعي به جاده اصلي ،بدون کم کردن سرعت وتصادف با ديگري.
 -2بي مباداتي
بي مبااتي و غفلت نوعي بي احتياطي به صورت ترک فعل و خودداري از انجام عملي است که انجام آن شرط احتياط است.
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 -3عدم مهارت
يکي از مصاديق خطاي جزائي ،عدم مهارت است که گاهي با بي احتياطي قابل انطباق است .نداشتن مهارت به دوصورت مادي يا
معنوي مطرح است.
عدم مهارت مادي يا بدني ،نداشتن ورزيدگي و تمرين کافي در اموري است (مثل رانندگي) که انجام آن مستلزم يادگيري و تمرين
است .عدم مهارت معنوي شامل عدم آگاهي مطلق يا نسبي درشغل و حرفه مربوط است مثل پزشک عمومي که به جاي هدايت
بيمار به نزد جراح ،خود مبادرت به جراحي نمايد(1(.
 -4عدم رعايت نظامات دولتي
مقصود از نظامات دولتي ،انواع قوانين ،تصويب نامه ها ،آئين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي است .صرف اين خطا ،موجب
مسؤوليت صدمات بدني وارده نيست و بايد ميان عدم رعايت نظامات دولتي و تصادفات و صدمات وارده رابطه عليت وجود داشته
باشد .در عين حال ،عدم رعايت نظامات دولتي نيزبه تنهائي خودممکن است جرم تعزيري باشد که به تنهائي کافي از براي تحقق
مسؤوليت است و نيازي به اثبات بي احتياطي و بي مباداتي نيست .از مصاديق عدم رعايت نظامات دولتي ،مفاد قانون تعزيرات
حکومتي است که رسيدگي به موارد تخلف الزاماً دادگاههاي عمومي نيست.
 . 1دكتر گلدوزيان ،حقوق جزاي اختصاصي ،جرائم عليه تماميت جسماني ،اموال و مالكيت ،امنيت و آسايش عمومي» ،از انتشارات
جهاد دانشگاهي چاپ سوم ،1372 ،ص  ،145چاپ پنجم.1374 ،

فصل پنجم
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تقسيم بندي جرانم ازلحاظ عناصر تشکيل دهنده

مبحث اول :تقسيم بندي جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانوني
در اجرائي موادّ12به بعد ق .م .ا ،.جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازات آنها به شرح زير قابل تقسيم مي باشند.
د و قصاص( :موضوع موادّ 12و13و14ق .م .ا).
 -1جرائم مستلزم ح ّ
 -2جرائم مستوجب ديه( :موضوع ماده 15ق.م.ا.).
 -3جرائم مستوجب تعزيز :به تعزيرات حکومتي نيز تعميم يافته است و موضوع موادّ 16و17ق .م .ا .مي باشد.
درق .م .ا .سابق ،جرائم را از حيث شدت و ضعف مجازات به سه دسته جنيات  ،جنحه وخاف تقسيم مي کردند.
اين تقسيم بندي ها ،از نظر صاحيت مراجع قضائي براي رسيدگي به جرائم مختلف حائز اهميت بوده است .مع هذا ،قانون تشکيل
رسيدگي و حل و فصل کليه دعاوي را درصاحيت عام مراجع قضائي واحد (دادگاه
دادگاههاي عمومي و انقاب مصوّب 1373
عمومي) قرار داده و از اهميت تقسيم بندي جرائم از لحاظ تعيين صاحيت دادگاهها کاسته است.
مبحث دوم :تقسيم بندي جرائم از حيث طبيعت جرم
جرائم بر حسب طبيعت جرم به جرائم حقوق عمومي وجرائم سياسي و جرائم نظامي قابل تقسيم است :
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 -1جرائم عمومي
جرائمي هستند که ضمن ايراد صدمه به تماميت جسماني ،معنوي و منافع خصوصي اشخاص ،اذهان عمومي را مشوش مي
سازند ،مانند قتل و تخريب .انگيزه و داعي مرتکب ،اغلب ناشي از غرايزي چون طمع و سودجوئي و کينه توزي است.
 -2جرائم نظامي
اين قبيل جرائم مربوط به نظاميان است و شامل دو قسمت هستند:
الف – جرائم ماهيتاً نظامي .تکاليفي قانوناً وجود دارند که مخصوصاً نظاميان است و عدم انجام آن تکاليف .جرم به شمار مي روند.
مانند فرار از ميدان جنگ و ترک محل خدمت و تمرد از امر فرمانده که مخصوص نظاميان است.
ب -جرائم عمومي نظاميان که درحين انجام وظيفه يا به سبب آن مرتکب مي شوند.
جرائم سياسي
براي تعريف جرم سياسي ،در حقوق جزا دونظريه وجود دارد:
الف – مفهوم موضوعي جرم سياسي () conception objectiveهر رفتاري که مستقيماً برمنافع يا امتيازاتي ماهيتاً سياسي يابه
موجوديت يا تشکيات سياسي کشور لطمه وارد سازد ،جرم سياسي است .مانند جرائم عليه امنيت داخلي کشور ( قيام
مسلحانه عليه کشور) يا جرائم انتخاباتي که موجب محروم کردن نمايندگان واقعي مردم از انتخاب شدن به نمايندگي مجلسي ،که
واجد اقتدارات سياسي هستند ،مي گردد.
ب -مفهوم فردي سياسي  )) conception objectiveهرعملي که با انگيزه ضديت يا مجوديت کشور يا تشکيات سياسي آن انجام
شود ،جرم سياسي است .ضابطه تشخيص ،انگيزه و محرک مجرم در ارتکاب عمل است که مفهوم جرم سياسي را به موضوع غير
سياسي ولي همراه با انگيزه سياسي نيز تعيمم مي دهد.
ج -مرکب  )) delit complexeعملي است که با هدف مقابله با حکومت و تشکيات سياسي با ماهيت جرم عادي انجام شود .مانند
سوء قصد به جان رهبريا رئيس جمهور ،موضوع ماده  15ق .م .ا(1( .
د )Delit connex( -عملي است که ماهيتاً جرم عمومي ،ولي به جرم
.1ماده  « : 515هرکس به جان رهبر وهر يک از روساي قواي سه گانه ومراجع بزرگ تقليد سوء قصد نمايد ،چنانچه محارب شناخته
نشود به حبس از سه تا 10سال محکوم خواهد شد».
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سياسي نيز مرتبط و وابسته است .مانند سرقت اسلحه براي به کار بردن درشوراي داخلي عما ً قبول ارفاقات خاص جرائم
سياسي ناشي از افکار آذاديخواهانه قرن نوزدهم تحت تأثير تحوات اجتماعي وسياسي و به اقتضاي افکار عمومي و وجدان
اجتماعي قرن بيستم نسبت به برخي ازجرم هيا ماهيتاً سياسي که استقال کشور و آسايش عمومي را به مخاطره مي اندازد
محدود گرديد.حال با قانونگذاراست که درمورادي چون صاحيت و نوع مجازات و کيفيت اجراي آن به پيروي از افکار عمومي تکليف
مجرمين سياسي را معين کند.
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مبحث سوم :تقسيم بندي جرائم از حيث عنصر مادي جرم
 -1تقسيم بندي از نظر طول زمان ارتکاب جرم
از جهت زمان تحقق ،جرائم به جرائم آني و مستمر (يا متمادي) ساده و اعتيادي ،واحد و متعدد تقسيم مي شود ،جرائم مزبور قبا ً
مورد بررسي واقع گرديده و اکنون به مهمترين آنها اشاره مي شود:
الف – جرائم آني ،جرائمي هستند که داراي يک عنصر مادي بوده که در زمان کوتاهي واقع مي شوند مانند ربودن درسرقت و
سلب حيات در قتل.
ب -جرائم مستمر يا متمادي ،جرائمي هستند که زمان ارتکاب و تحقق آنها درطول زمان ادامه دارد .مانند بازداشت غير قانوني که تا
آزادي که تا آزادي شخص بازداشت شده طول مي کشد يا استمال غيرقانوني نشان ها و اختفاء اموال مسروقه ،يا استفاده غير
قانوني (علني) لباسهاي رسمي مأموران نظامي يا انتظامي يا ترک انفاق.
ج -جرم ساده با عمل واحد تحقق مي يابد .مانند قتل و يا ضرب.
د .جرم به عادت مرکب از چند عمل مشابه و از نوع واحد است که هريک به تنهائي جرم نيست ،ولي تکرار عمل جرم است .مانند
دخالت غيرمجاز در امر پزشکي.
ه -جرم مرکب  ،از افعال مادي متعدد و مختلف تشکيل مي شود که اين افعال در جهت هدف واحدي با يکديگر همکاري و هم
آهنگي دارند .مانند کاهبرداري که با توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال غيرتحقق مي يابد.
 -2تقسيم بندي از نظر نتيجه اجراي مادي جرم
جرائم به مطلق و مقيد نيز قابل تقسيم مي باشند:
) جرمي است که نتيجه اي را که از انجام عمل ،مورد نظر مرتکب بوده حصل شده
الف – جرائم مقيد يا مادي)(Delit materiel
باشد .ماند قتل که با سلب حيات از مجني عليه تحقق مي يابد .يا سرقت که با ربودن مال ديگري محقق مي شود.
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ب -جرم مطلق ( ) delit formelجرمي است که تحقق آن منوط به حصول نتيجه نيست .مثل جرم سم دادن در حقوق فرانسه که
صرف نظر از تأثير آن خود جرم مستقلي است .يا جرم نشر اکاذيب موضوع ماده  698ق .م .ا .که علي رغم ،ضرورت وجود قصد
اضرار به غير ،تحقق جرم مزبور اعم است از اينکه ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شده باشد يا خير؟
 -3تقسيم بندي ازلحاظ کيفيت احراز وقوع مادي جرم
از جهت نحوه احراز وقوع جرم ،جرائم به مشهود و غير مشهود تقسيم مي شدند:
الف -جرم مشهود ،جرمي است که مرتکب در حين ارتکاب جرم دستگير و دايل جرم قابل جمع آوري است.
ب -جرم غيرمشهود ،جرمي است که مدتي از ارتکاب آن گذشته باشد و به دست آوردن دايل آن مسلم نباشد
مبحث چهارم :تقسيم بندي جرائم به اعتبار عنصر معنوي يا
رواني يا اخاقي
به اعتبار عنصر معنوي ،جرائم به جرائم عمدي و جرائم غيرعمدي تقسيم مي شوند:
 -1جرائم عمدي
جرائمي هستند که عنصر معنوي آنها ،سوءنيت يا قصد مجرمانه است .مانند قتل عمدي ،سرقت کاهبرداري و خيانت در امانت.
 -2جرائم غير عمدي
جرائمي هستند که عنصر معنوي آنها تقصير يا خطاي جزائي است .مصاديق خطاي جزائي عبارتند از :بي احتياطي ،بي مبااتي،
عدم مهرت و عدم رعايت نظامت دولتي .يادآوري مي شود که بعضي از جرائم مانند صدور چک پرداخت نشدني و يا عدم رعايت
مقرّرات راهنمائي و رانندگي مثل پارک اتومبيل در محمل ايستادن ممنوع يا توقف ممنوع و يا عبور از چراغ قرمز نيازي به احراز
سوءنيت ويا قصد مجرمانه وهم چنين خطاي جزائي مرتکب ندارد .درواقع با وجود قانون براي جرم شناختن امري و صرف احراز
عنصر مادي جرم ،جرائم مزبور محقق مي شوند و نيازي به اثبات قصد مجرمانه و يا حسن نيت مرتکب نمي باشد.

قسمت سوم
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مجرم ومسؤوليت جزائي
190

مقدمه
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حقوق جزاي کاسيک بيشتر نفس جرم و مجازات را درنظر داشته و ازتوجه به مجرم تا حدودي غافل بوده است.پديده جزائي در
جرم شناسي ،قبل از هر چيز به خود انساني که عامل وقوع جرم است توجه دارد و از اين لحاظ از بزهکار به عنوان عامل انساني
که عامل وقوع جرم است توجه دارد و از اين لحاظ از بزهکار به عنوان عامل مهمي در امور جزائي ياد مي شود .ولي در حقوق
دي که اصوا ً کيفياتي وجود
جزاي کنوني نيز مي توان گفت که اصوا ً کيفياتي وجود دارد که درميزان تقصير شخص مرتکب تا ح ّ
دي ک گاهي اساساً کيفياتي وجود دارد که در ميزان تقصير شخص مرتکب
دارد که درميزان تقصير شخص مرتکب مؤثر است تا ح ّ
دي که گاهي اساساً تقصير وي را در مواردي چون صغر ،اکراه و اجبار مرتفع مي سازد .باب چهارم ق .م .ا 1370.به
مؤثر است تا ح ّ
حدود مسؤوليت جزائي اختصاص دارد .به عاوه گاهي قانونگذار در تعيين وصف مجرمانه و اهميت آثار آن ،موقعيت خانوادگي يا
حرفه اي مباشرين جرم از قبيل پدر بودن ،مستخدم دولت بود و يا پزشک بودن را در نظر مي گيرد و از آن گاهي به عنوان مصونيت
کيفري و گاهي به عنوان کيفيت مشدده  ،حقوق جزاي کاسيک را (در شرايطي که اصوا ً به جرم و مجازات توجه داشته و نه به
شخص بزهکار) تحت تأثير قرار مي دهد.
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فصل اول

مفهوم جرم
به طور کلي مفهوم مجرم بستگي به مفهوم جرم دارد .مجرم بودن مستلزم ارتکاب يک جرم است .در اينجا ارتکاب هر نوع عملي
زيان آور به جامعه مطرح نيست ،بلکه تنها عملي که درقانون به عنوان جرم شناخته شده و قانوناً مستوجب کيفر است ،مورد توجه
مي باشد .به هرحال ،چون براي تحقق جرم فرض بر اين است که در جوار عنصر مادي جرم يک عنصر معنوي وجود دارد لذا از نظر
حقوقي جرم وقتي محرز و محقق مي شود که اعمال مادي تشکيل دهنده آن (عنصر مادي) توسط موجودي که داراي ادراک و
اراده است (عنصر معنوي) ارتکاب يابد.
مبحث اول :مجرم وعنصر اخاقي جرم
ازنظر اينکه جرم داراي يک عنصر اخاقي است (قصد مجرمانه يا خطا) لذا براي ارتکاب جرم و بالنتيجه مجرم بودن بايستي شخص
داراي شعور و اراده باشد
 -1اشخاص طبيعي (يا حقيقي)
اشياء حيوانات و اجسادي که داراي قوه ادراک و اراده ننستند نمي توانند عامل ارتکاب جرم باشند .در مورد حيوان و مسؤوليت
ق .م .ا .مراجعه شود .تنها موجودات انساني زنده ممکن است بزهکار تلقي شوند .روح فردگرائي
مالک آن به موادّ  357تا362
حقوق جزا اصوا ً به طريقي است که نتساب رفتار مجرمانه و اعمال کيفر نسبت به فرد انساني امکان پذير است .ولي آيا گروههاي
و جمعيت هاي متشکلي از افراد انساني که قانون براي آنها موجوديت حقوقي مستقل و متمايزي از افراد تشکيل دهنده
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آنها (ضمن قبول دارئي ،حقوق و تعهدات خاصي) به رسميت شناخته و اشخاص حقوقي ناميده مي شوند نيز ممکن است مرتکب
جرم شده و از نظر جزائي مسؤول شناخته شوند؟
 -2اشخاص حقوقي و مسؤوليت جزائي آنان
در موارد سکوت مقرّرات قانوني مي توان گفت« :تنها اشخاص طبيعي که نماينده» اشخاص حقوقي بوده و به نام آنها فعاليت مي
کنند (رئيس ،مدير ،مدير عامل ،نماينده ،مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسؤوليت جزائي شخصي آنان مطرح
مل کيفر را دارد .
شود ،ولي خود شخص حقوقي نه مي تواند مجرم شناخته شود و نه قابليت تح ّ
در عين حال از نظر اعمال کيفر ،به سهولت مي توان تشخيص داد که مجازات هاي مقرّر به وسيله قانون براي اشخاص حقيقي
(عدم ،مجازات هاي سالب آزادي و محدود کننده آزادي و شاق) نسبت به اشخاص حقوقي غيرقابل اجراست.
تنها اعمال مجازاتهاي مالي (جزاي نقدي ومصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقي امکان پذير است ،زيرا که قانوناً فرض دارائي
براي آنها شده است .به عاوه مجازات هاي تعطيل و انحال مؤسسه نيز در مورد اشخاص حقوقي مي تواند جايگزين مجازات اعدام
براي افراد حقيقي (طبيعي) تلقي شود.
آنچه مانع از شناخت مسؤوليت کيفري براي اشخاص حقوق مي شود اين است که از نظر حقوقي انتساب تقصير به اشخاص
حقوقي ممکن نيست ،تحقق مسؤوليت کيفري مستلزم فرض تقصير است  ،اشخاص حقوقي که نه داراي موجوديت عيني و نه
داراي درک و اراده براي ارتکاب جرم هستند نمي توانند خود مبادرت به ارتکاب جرم نمايند .درشرايط فعلي مي توان پذيرفت که
اشخاص حقوقي به دليل برخورداري از اراده جمعي خاص متمايز و مستقل از اراده اعضاي خود آن هم براي فعاليت معني ممکن
است موجبات مسؤوليت مدني خود رافراهم سازند.
بااخره در حال حاضر جرائمي از قبيل کاهبرداري،خيانت در امانت ،نقص مقرّرات جزائي شرکتها ،احتکار،گرانفروشي ،و صدور چک
غيرقابل پرداخت و غيره اغلب به وسيله اشخاص حقيقي به نمايندگي از اشخاص حقوقي ارتکاب مي يابد و در صورتي که
نمايندگان شرکت مقصر باشند منطقي و عادانه است که با اجازه قانون در پناه شخصيت حقيقي آنان ،خود شخص حقوقي که به
نام و نمايندگي از طرف آن اقدامي به عمل آمده مورده توجه قرار گيرد .بدين ترتيب ماحظات حقوقي همراه با واقعيات
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جرم شناسي در جهت ضرورت قانوني قبول مسؤوليت جزائي براي اشخاص حقوقي مي باشد .درحقوق جزاي ايران مصاديقي از
طرح مسؤوليت کيفري اشخاص حقوي را مي توان ماحظه نمود:
الف – ارتکاب جزائم عليه اموال تاريخي ،فرهنگي يا مذهبي به وسيله اشخاص حقوقي
درمورد جرائم ارتکابي عليه اموال تاريخي ،فرهنگي يا مذهبي يا مذهبي نظير تخريب ،سرقت ،قاچاق ،حفاري و کاوش به قصد به
دست آوردن اموال مزبور يا خريد و فروش آنها موضوع موادّ  558به بعد ق .م .ا .که وسيله اشخاص حقوقي انجام مي شود هريک
از مديران و مسؤوان که دستور دهنده باشند ،برحسب مورد به مجازاتهاي مقرّر محکوم مي شود (ماده  568ق .م .ا).
ب -صدور چک پرداخت نشدني توسط اشخاص حقوقي
طبق ماده  18قانون صدور چک مصوّب  1355و يا ماده  19اصاحي مصوّب  1372درصورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف
صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد ،صادر کننده چک و صاحب حساب متضاماً مسؤول پرداخت وجه
چک بوده واجرائيه و حکم ضرر و زيان براساس تضامن عليه هر دو صادر مي شود .به عاوه امضاء کننده چک طبق مقرراتا اين
قانون مسؤوليت کيفري خواهد دشات ،مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي
او است که دراين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسؤول خواهد بود.
ج -نقص مفاد قانون نظامي صنفي توسط اشخاص حقوقي
به موجب ماده  6ايحه قانوني مجازات متخلفين از مقرّرات قانون نظامي صنفي مصوّب  9بهمن ماه  1351هر شخص حقيقي يا
حقوقي که کااها يا مصنوعات يا فرآورده هاي خود را از نرخ مقرّر گرانتر بفروشد و يا اجرت ويا دستمزد خدمات را زايد برميزان مقرّر
دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرّر و معمولي معامله کرده ولي باطناً و جه بيشتري دريافت نمايد و يا با به کار بردن موادًي از
نوعي که از لحاظ کيفيت نامرغوب و پائين تر است مشخصات کااها يا مصنوعات يا فرآورده ها يا ارزش خدمات را پائين بياورد و يا
ازحيث وزن يا مقدار کمتر تحويل مشتري بدهد و يا تمهيدي به کار برد که وجه بيشتري از مشتري دريافت دارد به پرداخت جزاي
نقدي از سه هزار ل تا دويست هزار ل يا به حبس از سه ماه تا يکسال و يا به هردو مجازات محکوم مي شود .ضمناً طبق ماده
 5همين قانون« .هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بدون پروانه مبادرت به
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تأسيس واحد صنفي نمايد اتاق اصناف از کار او جلوگيري و محل کسب را تعطيل خواهد کرد» .ماده  9قانون مزبور تکليف مسؤوليت
کيفري اشخاص حقوقي را مشخص و مقرر مي دارد« :در کليه مواردي که به موجب اين قانون مسؤوليت متوجه اشخاص
حقوقي ...باشد مدير عامل يا مدير مسؤول شخصيت حقوقي که دستور داده است ،مرتکب محسوب و کيفر مقرّر درباره آنان اجرا
خواهد شد».
د -مسؤوليت اشخاص حقوقي در وصول و ايصال ماليات مؤديان
طبق ماده 154
قانون مالياتهاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقرّرات اين قانون ملکف به وصول وايصال
ماليات مؤديان ديگر مي باشد ،در صورت تخلف از انجام وظائف مقرره با مؤدي متضامناً مسؤول پرداخت و زيان دير کرد متعلق بوده
و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد بود...
براي مجرم شناخته شدن ،تنها اراده و قصد مجرمانه (عنصر معنوي) کافي نيست ،تحقق جرم مستلزم اين است که مجرم خود
شخصاً مرتکب فعل مادي تشکيل دهنده جرم شده باشد.
ه -مسؤوليت اشخاص حقوقي درقانون کار
ماده  184قانون کار مصوّب مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسامي ايران مصوّب  1369مقرّر مي دارد« :در کليه مواردي
که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد ،اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود،
ولي مسؤوليت جزائي اعم از حبس ،جريمه نقدي و يا هردو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسؤول شخص حقوقي است که
تخلف به دستور او انجام گرفته است و کيفر درباره مسؤولين مذکور اجرا خواهد شد».
مبحث دوم :مجرم وعنصر مادي جرم
واقعه اي که به نظم اجتماعي لطمه وارد مي کند اتفاق مي افتد ،اغلب ارتکاب چنين عملي توسط شخصي نامعين نزد مراجع
ذيصاحيت مطرح مي شود .اولين سؤال که براي مراجع مزبور مطرح مي شود اين است که آيا واقعه اعام شده واجد عناصر
تشکيل دهنده جرم مي باشد يا خير؟
درصورت جرم بودن واقعه ،قاضي تحقيق (دادستان يا بازپرس و يا دادگاههاي عمومي و انقاب درسيستم قضائي فعلي ايران
برحسب مورد) تحقيقاتي را که انجام

196
مي دهد براساس واقعه عيني است .همينطور زماني که پزشک قانوني درضمن تشريح جسد متوفي متوجه مي شود که مرگ
ناشي از خفگي است باز هم مجرد جرم را صرف نظر از شخص مجرم مورد توجه قرار مي دهد .ولي نهايتاً توجه به مفهوم مجرد
جرم ،بدون توجه به فاعل آن فاقد اثر مطلوب است و ازم است که بتوان جرم را به يک مجرد منتسب نمود.
زيرا اين خود وقايع نيست که مقرّرات جزائي را نقص مي کند ،بلکه اشخاص حقيقي (و در مواري محدود اشخاص حقوقي) هستند
که مرتکب جرم مي شوند .به هرحال ارتکاب جرم هميشه به يک شکل صورت نمي گيرد و برحسب مورد ممکن است جرم ارتکابي
به وسيله يک نفر انجام و گاهي وسيله دو يا چند نفر وحتي با مداخله گروه متشکلي تحقق يابد.
در ارتباط با عنصر مادي جرم ،مجرم کسي است که جرم را عما ً مرتکب يا شروع به اجراي آن نموده باشد (شروع به جرم) چنين
مجرمي را مباشر مي نامند .درجوار مرتکب مادي ،قانون کسي را که در انجام اعمال مادي جرم نقشي نداشته ،ليکن موجبات
ارتکاب جرم را فراهم يا تسهيل نموده به عنوان معاول ،مجرم شناخته و او را همانند مرتکب مادي جرم مجازات مي کند .بااخره
گاهي حقوق جزاي موضوعه شخصي را که نه مباشر مادي و نه حتي معاون در ارتکاب جرم بوده به خاطر جرم ارتکابي توسط
دريگري به کيفر مي رساند .در اينجا مسؤوليت جزائي ناشي از عمل ديگري مطرح مي شود براي مسبّب در قتل ناشي از تسبيب
مبتني بر تقصير نيز عاوه بر پرداخت ديه  ،مجازات حبس پيش بيني شده است (ماده  616و تبصره3ماده 295ق .م .ا).
بخش اول – مباشر جرم
مباشر جرم منحصر به مرتکب مادي و شرکاي جرم نيست ،بلکه طبق قانون به مباشر معنوي و همچنين استثنائاً به معاون جرم به
عنوان مرتکب يک جرم مستقل نيز اطاق مي گردد( .امثال موضوع ماده  512ق .م .ا ).برابر ماده  512قانون اخيرالذکر ،هرکس
مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا
نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد .بدين ترتيب اغواء و يا تحريک که از مصاديق معاونت در حرم معين است در
صورتي که به قصد برهم زدن امنيت کشور و در جهت جنگ و کشتار مردم باشد جرم مستقلي را تشکيل مي دهد که مرتکب،
همان مباشر معنوي جرم مي باشد.
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بند اول – مباشر مادي
نحوه تنظيم قوانين جزائي براساس مفهوم موضوعي جرم است و لذا مي توان گفت مباشر مادي جرم به کسي اطاق مي شود
که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را انجام دهد خواه اين که مباشر به تنهائي مصمم به ارتکاب جرم شده باشد يا اينکه
تحت تأثير شخص ديگري مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشد .به طور مثال کسي که با شليک گلوله يا ضربه مشت ،ديگري رابه
قتل برساند يا کسي که صندوق پول يا جواهر را باز نموده و محتويات آن را سرقت نمايد ،مباشر جرم کيفري شناخته مي شود،
حال اگر اعمال مادي تشکيل دهنده جرم به وسيله چند نفرا نجام شود به آنها شرکاي جرم اطاق مي شود .صرف اعام اين که
مباشر عضوي از گروهي مهاجم بوده که يکي از افراد آن گروه (بدون تعيين هويت دقيق او) مرتکب جرم شده براي تعقيب بزهکار
به عنوان مباشر کافي نيست.
 - 1در مورد جرائم ناشي از ترک فعل ،شخصي که قانوناً موظف و مکف به انجام کاري بوده است ،حتي اگر ديگري را به جاي خود
مکلف به انجام آن کار نموده باشد با خودداري از انجام عمل ،مباشر جرم به صورت ترک فعل تلقي مي شود (مثل ترک انفاق
ق .م .ا .که طي آن هرکس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمکين ندهد و يا از تأديه نفقه
موضوع ماده 642
ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد ،دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي نمايد)(1(.
بديهي است ،مقرّرات جزائي به نظم عمومي ارتباط داشته وجنبه الزامي دارند و اشخاص نمي توانند با توافق وتنظيم قرار داد از
خود سلب مسؤوليت کيفري نموده ومانع از اجراي مقرّرات جزائي به نفع خود وزيان ديگري گردند.
 .تمرين عملي – آقاي (الف) ضمن قراردادي رسمي متعهد مي گردد که امور مالي دوست خود آقاي (ب) را در غياب وي براي
1
مدت يکسال در مقابل دريافت حق الزحمه اي مناسب انجام دهد .ازجمله مسائلي که در قرارداد به آن تصريح مي شود پرداخت
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نفقه همسرو اشخاص واجب النفقه آقاي (ب) يعني شوهر بوده است با خودداري آقاي ( الف) از پرداخت نفقه همسر و اشخاص
واجب النفقه (ب) اشخاص ذينفع ،مبادرت به تعقيب جزائي آقاي (الف) در اجراي ماده  642ق .م .ا .مي نمايد مستدا ً تعيين نمائيد:
 -2آيا تعقيب جزائي آقاي (الف) ممکن است يا خير؟
مباشر جرم مزبور کيست؟ و مسؤوليت جزائي وضرر وزيان ناشي از جرم (ترک فعل) به عهده کدام يک از طرفين قرارداد است.
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ارتکاب جنايت در ارتباط يا مباشرت ،تسيب يا اجتماع مباشر و سبب
در حقوق جزاي موضوع ايران جنايت برنفس يا عضو درمورادي از موجبات قصاص و گاهي از موجبات ضمان (مسؤوليت پرداخت
ديه) شناخته شده است .موادّ  316به بعد ق .م .ا .در همين رابطه مقرّرات خاصي در مورد ارتکاب جنايت به مباشرت ،به تسبيب يا
به اجتماع مباشر و سبب پيش بيني گرديده است .در بعضي موراد نيز ،صدمات بدني ناشي ازتخفيفات رانندگي (قتل غير عمدي)
موجب کيفر حبس و ديه است که در موادّ  714به بعد ق .م .ا .پيش بيني شده است.
الف -مباشرت در جنايت برنفس يا عضو
طبق ماده  317ق .م .ا .مباشرت آن است که جنايت مستقمياً توسط خود جائي واقع شد ه باشد بنابراين در مواردي که جاني خود
به طور مستقيم و بي واسطه مرتکب جنايت برنفس يا عضو شود مي توان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است .مثل اين
است که کسي با دستهاي خود شخص ديگري را خفه کند يا حتي با چوبدستي يا تفنگ ديگري را بکشد يا شخص مبادرت به ايجاد
حريق نمايد يا مال ديگري را به طورپنهاني از حرز بربايد .درتمامي موارد مزبور چوبدستي ،تفنگ ،موادّ محترقه و وسايل مورد
استفاده در سرقت عرفاً مانع از احراز ارتکاب مستقيم و بي واسطه جرم نيست.
ب -تسبيب در جنايت به نفس يا عضو
تسبيب (يا ايجاد سبب) در جنايت آن است که انسان سبب تلف شدن جنايت عليه ديگري را فراهم کند و خود مستقيماً مرتکب
جنايت نشود به طوري که اگر نبود جنايت حاصل نمي شد .مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بيفتد و آسيب ببيند (ماده  318ق.
م .ا ).جاني در اينجا مجرم به سبب است ،زيرا ميان رفتار او و نتيجه مجرمانه ،واسطه وجود داشته است به نحوي اکه اگر آن
واسطه وجود نداشت جرم تحقق نمي يافت.
اکراه مجوز قتل نيست .بنابر اين اگر کسي را وادار به قتل کنند ،نبايد مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص مي شد قصاص مي
ق .م .ا .صراحتاً مقرّر مي دارد« :اکراه در قتل و يا دستوري به قتل
شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم مي گردد .ماده 211
ديگري مجوز قتل نيست ،بنابر اين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتکب ،قصاص
مي شود و اکراه کنند و آمر ،به حبس ابد محکوم مي گردند» .در اينجا مرتکب قتل شخصي مباشر و وادار کننده و آمر مجرم سببي
است.
قتل ،ضرب و جرح به تسبيب ،موضوع تبصره 3ماده  295ق .م .ا .که در حکم شبه عمد تلقي مي شد با تصويب ماده  616ق .م .ا.
فقط در مورد قتل غير عمدي ،موجب
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حبس مسبب از يک سال تا 3سال عاوه بر پرداخت ديه در صورت مطالبه اولياي دم مي گردد(1(.
ج -اجتماع سبب و مباشر در جنايت
 -1اقوي بودن مباشر از سبب
در صورتي اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است ،مگر اينکه سبب اقوي از مباشر باشد .به طور مثال :هرگاه کسي
آتشي را روشن کند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد وبسوزاند تنها مباشر عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن
کننده آتش (سبب ) ضامن نيست( .ماده  356ق .م .ا ،) .همچنين هرگاه کسي را جراحتي به شخصي وارد کند و بعد از آن ديگري
او را به قتل برساند قاتل (يا مباشر در قتل) همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد ،اولي
(مباشردر جرح و سبب در قتل) فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است که وارد کرده ،مگر مواردي که در قصاص جراحت
خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه مي باشد (ماده  216ق .م .ا ).مع ذلک هرگاه جراحتي که نفر اول وارده کرده
مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري کاري انجام دهد که به حيات او پايان
بخشد ،اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد (از ماده  217ق .م .ا ).استثنائاً در اين حالت اخير،
سبب اقوي از مباشر است.
 -2اقوي بودن سبب از مباشر
با احراز لزوم رابطه عليت ميان خطاي جزائي شخص و صدمه وارده مي توان گفت در صورتي که خطاي جزائي شخصي در
پيدايش صدمه وارده شرط ازم و کافي براي وقوع نتيجه مجرمانه باشد ،مسؤوليت کيفري با شخص مسبب است نه مباشر.
برابر ماده  70قانون ديات  ...سابق« :هر گاه در صورت دخالت سبب و مباشر در ارتکاب جنا?ت تأث?ر سبب ب?شتر از تأث?ر مباشر
باشد فقط سبب وقوع جنا?ت ضامن خواهد بود» .بد?ه? است در ا?ن فرض مباشر اغلب فاقد شرا?ط عامه تکل?ف (?عن? عقل،
بلوغ ،اخت?ار و علم به حرمت) است و عل? ااصول موجود? غ?ر مسؤول و در واقع نوع?
 . 1ماده  616ق.م.ا« :.درصورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبااتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت
نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از
ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطاي محض باشد .تبصره مقرّرات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادفات
رانندگي نمي گردد».
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وسيله ارتکاب جرم تلقي مي شود و ممکن است انساني چون طفل غير مميز و يا فرد مجنوني بوده و يا جاندار غيرانساني چون
سگ يا موجودي جامد چون آب و آتش باشد به هر حال مثال هاي زير حاکي از ضمان سبب در ارتباط با اقوي بودن آسيب از مباشر
مي باشد.
مثال اول :برابر تبصره ماده  211ق .م .ا « .اگر اکراه شوند (درقتل) طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه کنند محکوم به قصاص
است» .بنابر اين درصورتي که مباشر جرم انسان فاقد مسؤوليت کيفري چون صغير غير مميز و يا مجنون بوده و وادار به ارتکاب
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قتلي شده باشد قانونگذار تنها اکراه کنند را که سبب جنايت است ،جزائاً مسؤول و مجرم مي شناسد .زيرا در اينجا سبب اقوي از
مباشر است ،مع ذلک ارتکاب سرقت و بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه و يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن قانوناً در حکم
مباشرت تلقي شده است (تبصره  2ماده  198ق .م .ا(1( .).
مثال دوم :کسي که با اذن وارد خانه کسي بشود و سگ خانه به اوآسيب برساند صاحب خانه (سبب ) ضامن مي باشد خواه آن
سگ قبا ً در خانه بوده و يا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حيوانات او را آسيب مي رساند و خواه نداند (ماده
 360ق .م .ا.).
مثال سوم :هرگاه کسي در ملک خود آتش روشن کند به نحوي که آتش عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند که به جاي
ديگر سرايت خواهد کرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد ،گر چه به مقدار نياز خودش روشن کرده
باشد البته در مواردي که روشن کننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيب ديدگان
نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود (موادّ  353و 354و  355و تبصره مربوط از ق .م .ا.).
مثال چهارم :برابر ماده  357ق .م .ا .صاحب هر حيواني که خطر حمله و آسيب رساندن آن را بداند بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر
اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگر از حال حيوان که خطر حمله و زيان
رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنکه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن رانداشته باشد و در نگهداري او کوتاهي نکند
عهده دار خساراتش نيست .دراين
.1تبصره 2ماده « 198بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غيرمميز و حيوانات و امثال آن در حکم مباشرت است».
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قبيل موارد اهمال و سهل انگاري شخص سبب است از براي اتاف يا ورود خسارت.
مثال پنجم :درصورتي که جرح و قتل غير عمدي عابري در هنگام تعليم رانندگي واقع شود .چنانچه تعليم گيرنده حين تعليم گرفتن
رانندگي ،تعليم و دستورات معلم را عيناً اجرا کند و به کاربردن آن تعليمات منتهي به تصادم و جرح يا قتل شود و تعليم گيرنده
مسؤوليت جزائي ندارد و با توجه به اقوي بودن سبب ازمباشر تنها معلم که کنترل تعليم گيرنده را درحين رانندگي در اختيار داشته
و ضامن است.
برعکس چنانچه تعليم گيرنده در حين رانندگي ،دستورات و تعاليم معلم رابه کار نبندد و رعايت نکند و تخلف او به کيفيتي باشد که
رفع اثر از تخلف هم ممکن نباشد و رانندگي در چنين وضعي منتهي به جرح ياقتل شود ،تعليم گيرنده متخل ّف مباشر تلقي و با
توجه به اقوي بودن مباشر از سبب تنها تعليم گيرنده ضامن است.
 -3مسؤوليت ناشي از آخرين سبب در ارتباط با تساوي و تعدد سبب
هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنايتي به نحو سبب دخالت داشته باشد (نه مباشرت) کسي که تأثير سبب ديگري باشد ضامن
خواهد بود .مانند آن يکي از دو نفر چاهي حفرنمايد و ديگري سنگي را درکنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد باسنگ به چاه
افتد ،در اين صورت فقط کسي که سنگ را در کنار چاه گذارده است ،ضامن مي باشد و چيزي برعهده حفرکننده نيست و اگر عمل
يکي از آن دو عدواني و ديگري غير عدواني باشد  ،فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود  ( .ماده  364ق .م ا .).در مواردي که چند
نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند به طور تساوي عهده دار خسارت خواهند بود( .ماده  356ق .م .ا).
بند دوم – شرکاي جرم
شريک جرم همانند مباشر مادي جرم به کسي اطاق مي شود که شخصاً اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را انجام دهد ،ولي از
اين جهت چنين فردي را شريک جرم مي دانند که به همراهي شخص يا اشخاص ديگري اعمال مادي تشکيل دهنده جرم را به
مورد اجرا مي گذارد .بدين ترتيب چنانچه دو نفر مخفيانه وارد خانه اي شده و مشترکاً مبادرت به ربودن و تصاحب مال منقول متعلق
به ديگري نمايند  ،هريک از آنها شرکاي در جرم سرقت تلقي و مشمول مجازات مقرّر براي مباشر جرم خواهد بود.
نظر به اينکه شرکت در جرم وقتي مصداق پيدا مي کند که چند نفر (دو نفر به باا) با تشريک مساعي خود عنصر مادي جرم را
انجام دهند ،لذا هر شريک يک مباشر توصيف و علي ااصول مجازات مباشر را دارد .از اين امر مي توان نتيجه گرفت که موقعيت
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حقوقي شريک از موقعيت حقوقي معاون متفاوت است .مسؤوليت کيفري شريک در جرم کاما ً شخصي است و به هيچ نحو به
مسؤوليت کيفري ساير شرکاء ربطي ندارد و لذا هر شريک جرم مي تواند به تنهائي مورد تعقيب قرار گيرد ،چنانچه پدري با
مشارکت برادرخود مبادرت به سرقت مخفيانه اموال فرزند خود نمايد ،به رغم اينکه پدر در اجراي بند  11ماده  98ق .م .ا(1(.
د
دنيست ،برادر وي که در ربودن مال برادرزاده خود نقش اجرئي داشته يا احراز شرايط ازم براي سرقت مستلزم ح ّ
مستوجب ح ّ
مشمول موادّ  197به بعد ق .م .ا .است.
بااخره مجازاتي که عليه يک شريک جرم اعمال مي شود کاما ً مستقل از کيفري است که عليه ساير شرکاي وي قابل اعمال
است  .بدين معني که کيفيات مخففه يا مشدده مجازات براي هر بزهکاري با توجه به موقعيت حقوقي و خصوصيات جسمي و
رواني و خانوادگي و شغل و عکس العمل وي در زمان ارتکاب جرم و پس از آن جداگانه درنظر گرفته مي شود و روي کيفر شرکاي
ديگر هيچگونه تأثيري ندارد .ضمناً سردستگي دو يا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اينکه عمل آنان شرکت در جرم يا معاونت در جرم
باشد ،از علل مشدده مجازات است (ماده  45ق .م .ا.).
بدين ترتيب درصورتي که يکي از شرکاي جرم در ارتکاب قتل عمدي  ،ديوانه يا نابالغ باشد قصاص در موارد شريک جرم ديوانه يا
نابالغ منتفي است و اين معافيت از قصاص تأثيري در مسؤوليت کيفري شريک جرمي که عاقل ،بالغ ،مختار و آگاه است ندارد((2
الف -ضوابط تشخيص شرکت در جرم
ق .م .ا .که مقرّر مي دارد« :هر کس عالماً و عامداً با شخص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي باز دارنده
از ماده 42
مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه
اثرکار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ،شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود  »...دو
ضابطه براي تشخيص و تميز شرکت در جرم و درنتيجه شرکاي جرم استنباط مي شود:
د مي شود که داراي کليه شرايط و خصوصيات زير باشد  -11...سارق پدر صاحب
 .1ماده  198ق .م .ا« .سرقت در صورتي موجب ح ّ
مال نباشد».
 . 2برابر تبصره ماده  221ق م .ا ،.در جرائم قتل نفس يا نقص عضو ،اگر جرم ارتکابي عمدي باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و
پس از بلوغ يا افاقه مرتکب ،مجني عليه در اثر سرايت ،فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد.
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 علم و عمد در تحقق جرم .رفتار شريک جرم وقتي مستوجب کيفر است که او را زمان ارتکاب جرم از ماهيت رفتار غير قانوني1
خود آگاهي و اطاع داشته و درخواستن نتيجه مجرمانه عامد باشد .بنابر اين اگريکي ازمرتکبين عمل مجرمانه در خارج ساختن
اموال ازخانه اي به تصور اينکه در اسباب کشي اموال دوست خود کمک کند فعاليت نموده باشد .به عنوان شريک جرم در سرقت
قابل تعقيب نيست.
علم و عمد بايد درحين ارتکاب جرم ،موجود باشد تا شريک مستوجب کيفر به عنوان شريک در جرم تعقيب شود و لذا اگر پس
ازخاتمه جرم شخص مزبور متوجه قصد نيت همکاران خود گردد و به مساعدت و همکاري مبادرت نمايد ممکن است برحسب مورد
ق .م .ا .درمورد فرار محبوسين قانوني و اخفاء مقصرين يا اموال مسروقه گردد .در صورتي که مرتکب
مشمول موادّ  554و662
پس از علم و اطاع نسبت به جرم سابق سکوت اختيار نمايد امکان دارد همين امر ،اماره و قرينه اي بر آگاهي او ازماهيت عمل
مجرمانه در زمان ارتکاب تلقي و فرض بيگناهي را به زيان متهم به مخاطره اندازد )1(.و ((2
 انجام عملياتي اجرائي جرم .دومين ضابطه قانوني براي شرکت در جرم اين است که همکاري و مشارکت به صورت انجام2
عمليات اجرائي تشکيل دهنده جرم بشد .به طور مثال درسرقت ،شريک جرم در ربودن مخفيانه مال غير که عنصر اختصاصي جرم
سرقت است مشارکت و همکاري نموده باشد .بنابر اين اگر کسي که در سرقت فقط نقش مراقبت را درنزديکي محل سرقت
داشته تا ورود مأمورين را به دوستان سارق خود اطاع دهد ،شريک در جرم نيست .مرتکب چنين عملي به عنوان «معاونت» قابل
مجازات است .در کاهبرداري شريک جرم بايد در توسل به وسائلي تقلبي براي تحصيل
ق .م .ا« .هرکس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خاصي مجرم از محاکمه و محکوميت مساعدت کند از قبيل اين
 . 1ماده 554
که براي او منزل تهيه کند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم را ادله جعلي ابراز کند حسب مورد به يک تا سه سال
حبس محکوم خواهد شد» .تبصره – در مورد مذکور درماده ( 553مخفي کردن فراري تحت تعقيب) و اين ماده درصورتي که مرتکب
داکثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود».
از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف ح ّ
ق .م .ا« :.هركس با علم و اطاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده
 .2ماده662
است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ((74
داكثر مجازات در اين
ضربه شاق محكوم خواهد شد .در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به ح ّ
ماده محكوم مي گردد».
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مال ديگري (عمليات اجرائي تشکيل دهنده جرم کاهبرداري) همکاري و مشارکت نموده باشد به همين نحو شرکت در قتل
مستلزم همکاري و مشارکت درسلب حيات (عمليات اجرائي تشکيل دهنده قتل) است ،مثل اينکه دونفر با هم شخص ثالثي را به
دريا بياندازد و يا از کوهي پرتاب کنند(1(.
شرکت درجرم که مستلزم علم و اطاع شرکاء و دخالت آنان در عمليات مادي جرم است ،خاص جرائم عمدي نبوده و در جرائم
غيرعمدي نيز قابل تصور است.
ب – شرکت در اترکاب جرائم عمدي
بيشترين جرائمي که موضوع شرکت در جرم راتشکيل مي دهند جرائم عمدي مي باشند که در دو قسمت جرائم تعزيري و جرائمن
عليه نفس يا به شرح زير قابل بررسي است.
 -1شرکت در ارتکاب جرائم تعزيري
طبق ماده  42ق .م .ا .هرکس عالماً و عامداً با شخص ديگر در يکي از جرائم قابل تعزير يا مجازتهاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم
مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي باشد
خواه متفاوت ،شريک در جرم محسوب و مجازت او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود .درمورد جرائم غيرعمدي (خطائي) که
ناشي از خطاي او نفر يا بيشتر باشد مجازات هريک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .به موجب تبصره ماده مزبور اگر
تأثير مداخله و مباشرت شريکي درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثيرعمل او تخفيف مي دهد.
 -2شرکت در قتل
به بعد ق .م .ا .هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلماني را بکشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر
طبقث موادّ 212
همه آنها را قصاص کند و درصورتي که قاتل دو نفر باشند بايد به هر کدام از آنها نصف ديه وا گر سه نفر باشند بايد به هر کدام از
آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به هرکدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در افراد بيشتر.
ولي دم مي تواند برخي از شرکاي در قتل را با پرداخته ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد
اداره حقوقي« :شرکت دريک جرم آن است که هر شريک قمستي از آن را انجام دهد و در مورد
 . 1نظريه 1369 6 24-4287
استغام راننده اي که فقط رانندگي کرده است نمي تواند شريک در جرم جيب بري (سرقت) باشد .آنها او معاونت درسرقت (البته
با فرض اينکه با سارقين وحدت قصد داشته باشد).
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و از بقيه شرکاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد (تبصره 1ماده 212ق .م .ي) .طبق تبصره 2ماده مزبور ،در صورتي که قاتان و مقتول
همگي از کفار ذمي باشند همين حکم جاري است .ضمناً در اجراي ماده  213همين قانون ،درهرمورد که بايد مقداري ازديه ر ابه
قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.
ده اي کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها
شرکت در قتل زماني تحقق پيدا مي کند که کسي در اثر ضرب و جرح ع ّ
مساوي باشد خواه عمل همه آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائي براي قتل کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوي
باشد خواه  .متفاوت  .هرگاه دو يا چند نفر جراحتي برکسي وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمانهاي
متفاوت چنانه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند.
شرکت درمنازعه موضوع ماده  615ق .م .ا .است که با احراز قصد و عمد مرتکب برشرکت در منازعه عده اي (شرکت بيش از سه
نفر در زد و خورد) جرم واقع و مرتکب مستوجب مجازات است .در اين موراد آثار ايجاد شده (قتل ،نقص ،عضو ضرب و جرح) منتسب
به همه شرکت کنندگان نيست و لذا برحسب نتايج حاصله مجازتهاي حبس تعزيري قابل اجراست(1(.
ج – شرکت درارتکاب جرائم غير عمدي
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جرائم ناشي از بي احتياطي ،بي مبااتي ،عدم مهارت و يا عدم رعايت نظامات دولتي متضمن يک خطاي جزائي است که ممکن
است عده اي به طور دسته جمعي و متقفاً مرتکب شوند.
در اين قبيل جرائم (غير عمدي) که ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر است مجازات هر يک از مرتکبين جرم مجازات فاعل مستقل مي
باشد .در عين حال چنانچه تأثير مداخله و مباشرت هر يک از شرکاء درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير
عمل او تخفيف مي دهد.
مثالهاي زير حاکي از امکان تحقق شرکت در جرائم غيرعمدي است.
قانون تعزيرات  «:هرگاه عده اي با يکديگر منازعه نمايند هر يک ازشرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير
 . 1ماده 615
محکوم مي شوند  - 1:درصورتي که نزاع منتهي به قتل شود به حبس ازيک تا سه سال  - 2درصورتي که منتهي عضو شود به
حبس ازشش ماه تا سه سال  -3درصورتي که منتهي به ضرب وجرح شود به حبس ازسه ماه تا يک سال .
تبصره  :1در صورتي که اقدام شخص ،دفاع مشروع تشخيص داده شود ،مشمول اين ماده نخواهد بود.
تبصره  :2مجازتهاي فوق مانع اجراي مقرّرات قصاص يا ديه حسب مرود نخواهد شد».
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 -1خطاي مسؤولين ترافيک هوائي
دو نفر مشترکاً مسؤوليت مراقبت از برج فرودگاهي را به عهده دارند .به علت بي تفاوتي در شغل خطير خود و به منظور صرف غذا
محل خدمت را موقتاً ترک مي کنند درنتيجه با اخال در تنظيم و کنترل امر پرواز هواپيما تصادمي بين دو هواپيما بر فراز فرودگاه
واقع مي شود که ضمن سانحه هوائي عاوه برخسارات مالي عده اي کشته مي شوند مسؤولين مراقبت از برج فرودگاه شرکاي
در جرم قتل غيرعمدي بوده وخطاي جزائي آن به صورت ترک فعل مصداق پيدا کرده است.
 -2خطاي جمعي ناشي از بي احتياطي داروسازان
دو نفر داورساز باهم مرتکب بي احتياطي و بي مبااتي شده و بجاي داروي شفا بخش داروي سمي به خريدار دارو و تحويل داده و
موجب مرگ او مي شوند .در اينجا خطاي جزائي ناشي از بي احتياطي و بي مبااتي تلقي مي گردد که اين امر متضمن يک
خطاست و اين خطا ممکن است عده اي به طوردسته جمعي و متفقاً مرتکب شوند.
 -3خطاي جمعي ناشي از عمليات جراحي
چنانچه افراد يک تيم جراحي ويا ضمن عمل جراحي بدون رعايت کليه موازين فني و علمي و نظامات دولتي مبادرت به عمل
جراحي نمايند و در نتيجه بيماري فوت شود ،اعضاي اکيپ جرّاحي مزبور شرکاي در جرم خطاء شبيه عمد خواهند بود (بند (ب)
ماده 295ق .م .ا(1(.).
 -4صدمات بدني ناشي از سرعت غيرمجاز با دستور وترغيب و تحريک ديگري
مالک اتومبيلي که راننده راتشويق وتحريک و وادار وتحريک و وادار به سبقت و يا سرعت غيرمجاز نمايد و در نتيجه راننده کنترل
خود را از دست داده وتصادمي منتهي به صدمه بدني غيرواقع شود ،شخص مزبور و راننده هردو ممکن است با انتساب جرم
غيرعمدي يا خطائي به هر دو نفر شرکاي درجرم تلقي شوند .ولي اگر کسي اتومبيل خود را در اختيار راننده اي بگذارد که فاقد
گواهينامه رانندگي (عدم مهارت) است به فرض تصادف منتهي به صدمه بدين غير،عمل مالک معاونت در رانندگي بدون پروانه
است.
ق .م .ا«.درموارد زيرديه پرداخت مي شود :ب -قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاء شبيه عمد واقع مي شود
 . 1ماده 295
وآن درصورتي است که جاني قصد فعلي را که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد وقصد جنايت را نسبت به مجني عليه
نداشته باشد ،مانند آنکه کسي را به قصد تأديب به نحوي که نوعاً سبب جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا
طبيبي مباشرتاً بيماري را به طورمتعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود».
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بند سوم -مباشر معنوي
علي رغم توجه به مفهوم مادي جرم ،قانونگذار در مواردي استثنائي شخصي را که تنها عامل ومسبب مستقيم فکري ارتکاب رفتار
مجرمانه بوده است به عنوان مباشر معنوي جرم مستوجب کيفر مي شناسد .بدين ترتيب کسي که مردم را به قصد برهم زدن
امنيت به جنگ وکشتار با يکديگر اغوا وتحريک کند که موجب قتل ولو در بعضي از نواحي گردد يا باعث نهب وغارت شود در حکم
محارب است ،و چنين فردي مي تواند مباشر معنوي جرمي تلقي شود .متعاقباً ماده  512ق .م .ا ،.اغوا و تحريک را صرف نظر از
آثار آن جرم دانسته ومقرّرمي دارد« :هرکس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند
صرف نظر از اينکه موجب قتل وغارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد» .به عاوه اين قبيل اعمال ممکن
است گاهي از مصاديق معونت به عنوان جرم مستقل ويا حتي مبناي مسؤوليت ناشي از عمل ديگري نيز به حساب آيد .همچنين
اشخاصي که در اعام وادت يا وفات يا هويت برخاف واقع اظهار نمايند ،طبق ماده  49ثبت احوال مستوجب حبس از شصت ويک
روز تا شش ماه مي باشند.
بدين ترتيب اعام کننده مطالب ر خاف حقيقت به مراجع رسمي يا به نويسنده يک سند رسمي به عنوان مباشر معنوي جرم قابل
تعقيب وکيفر است .همچنين هرکس عامداً پدر يا مادر طفل را به غير از پدر يا مادر واقعي در اسناد ودفاتر ثبت احوال اظهار و
شناسنامه دريافت کند به حبس جنحه اي از  6ماه تاسه سال محکوم خواهدشد (ماده  51قانون ثبت احوال).
بديهي است مأموراني که اسناد مزبور رابرحسب وظيفه وبراساس اظهارات متقاضيان واعام کنندگان وقايع وادت و يا فوت تنظيم
مي نمايند  ،مسؤوليت کيفري ندارند وتنها وقتي به مجازات مرتکب اصلي محکوم مي شوند که عالماً عامداً گواهي هاي خاف را
ماک اجراي وظايف قانوني قرار داده ويا به نحوي از انحاء کمک نموده باشند (ماده  52قانون ثبت احوال).
بند چهارم – معاون جرم به عنوان مرتکب جرم مستقل
نظر به اهميت وخطر پاره اي از رفتارهاي مجرمانه بدون اينکه مباشرت مادي درتحقق عمل مجرمانه مطرح باشد قانونگذار بعضي
از مصاديق معاونت در جرم را به عنوان جرم مستقل شناخته است .بدين ترتيب که بدون توجه به جرم اصلي ،معاون جرم راکه
صرفاً موجب وقوع جرم (از طريق تحريک ،ترغيب ،تهديد،تطميع ،دسيسه و
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قريب ونيرنگ ،ايجاد تسهيات در وقوع جرم  ،تهيه وسايل ويا ارائه طريق ارتکاب جرم) گرديده به عنوان مباشر يک جرم خاص
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مستوجب تعقيب و کيفر مي داند ،مهمترين مصاديق معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح زير مي باشد:
الف – عکس العمل قانوني عليه عاملين فساد و فحشاء
ق .م .ا .صرفاً تشويق افراد را به فساد اخاق و منافيات عفت مشمول مجازتهاي مستقل قرار داده
قانونگذار در ماده 639
ومجازتهاي حبس از يکسال تا ده سال را براي اشخاص زير قائل شده است:
 -1کسي که مرکز فساد يا فحشاء داير يا اداره کند (محل مربوط به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد).
 -2کسي که مردم را به فساد يا فحشاء تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
د قوادي نيز محکوم مي
برابر تبصره ماده مزبور ،هرگاه برعمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد ،مرتکب عاوه بر مجازات مذکور به ح ّ
گردد.
ب – عکس العمل قانوني عليه عاملين جرائم برضد عفت و اخاق عمومي
در ماده  640ق .م .ا .اشخاص زير که رفتارشان از مصاديق معاونت در جرم است ،مشمول جرائم و مجازاتهاي مستقل قرار گرفته و
مستوجب کيفر حبس و جزاي نقدي و شاق يا يک يا دو مجازات از مجازاتهاي مذکور محکوم خواهد شد.
هرکس مبادرت به تشويق افراد به معامله اشيائي نمايد که عفت و اخاق عمومي را جريحه دار نمايد ويا به نحوي از انحاء اعان يا
اعام نمايد که فان شخص فاعل يکي از اعمال ممنوعه مورد بحث است ويا اين که چگونگي يا به وسيله چه اشخاصي يکي از
اشيائي چون نوشته ،طرح ،گراور  ،نقاشي ،تصوير ،مطبوعات ،اعانات ،عائم ،فيلم ،نوار سينما ويا به طور کلي هر شيئي ديگري
که عفت و اخاق عمومي را جريحه دار نمايد ،مي توان مستقمياً يا به طور غير مستقيم به دست آورد.
ج -عکس العمل قانوني عليه همکاري بزهکاري در سرقت
با اصاح ماده  330ق .م .ع .درسال  ، 1344تحصيل ،اخفاء يا خريد و فروش مال مسروقه که به عنوان معاونت قابل مجازات بود،
ق .م .ا .نيز براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران
عنوان جرم مستقل را يافت .طبق تبصره  1ماده 43
زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است ولذا در اينجا معاونت در جرم موضوعاً منتفي است .از طرفي سارق معموا ً وقتي
مبادرت به ارتکاب سرقت مي کند که به مخفي کردن ويا معامله اموال مسروقه اميدوار باشد و لذا به جهات مختلف ضرورت داشت
که
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جرم مستقلي براي بزهکاران پس ازانجام مرحله ربودن مال پيش بيني شود .به همين لحاظ ماده  662ق .م .ا .مقرّرمي دارد:
«هرکس به دست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه
د
تا سه سال وتا 74ضربه شاق محکوم خواهدشد  .درصورتي که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به ح ّ
اکثر مجازات در اين ماده محکوم مي گردد».
د -عکس العمل قانوني درمورد عاملين جرائم برضد امنيت داخلي مملکت
ق .م .ا .صرف اغوا و تحريک صرف نظر از نتيجه آن جرم شناخته شده است .ماده  512قانون مزبور مقرّرمي
با تصويب ماده 512
دارد« :هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اينکه موجب قتل
و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد».
ه -عکس العمل قانوني در مورد تسهيل کنندگان جرائم عليه اشخاص
به بعد ق .م .ا .پيش بيني شده است به طوري که ديه
براي مباشر جرم سقط جنين در مراحل مختلف مجازتهاي در موادّ 487
سقط جينن در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جاني و در موارد حطاء محض بر غافله اوست خواه روح پيدا کرده باشد و خواه نکرده
باشد (ماده  492ق .م .ا.).
نقش بعضي از مداخله کنندگان در جرم سقط جنين ممکن است در واقع از مصاديق معاونت د درجرم باشد که به علت اهميت
موضوع به عنوان جرم مستقلي شناخته شده است.
بخش دوم – معاون جرم
عاوه بر مرتکب مادي جرم و درمواردي نيز مباشر معنوي جرم .قانونگذاري معاون جرم را به عنوان بزهکار تلقي و همانند مرتکب و
مباشر جرم مستوجب کيفر مي داند (ماده  43ق .م .ا(1(.) .
 .1ماده 43ق .م .ا « .اشخاص زير معاون جرم محسوب وبا توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ
و تهديد و درجات تعزير (حداقل مجازات مقرردر قانون براي معاون در هر جرم در اجراي ماده  726قانون تعزيرات ( )1375تعزير مي
شوند:
 هر کس ديگري را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد ويا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع1
جرم شود.
هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند ويا طريق ارتکاب آن رابا علم به قصد
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بند اول – مفهوم معاونت در جرم
يكي از اشكال ارتكاب جرم ،معاونت در جرم به صورت همكاري و مشاركت با ساير بزهكاران است چنانچه همكاري و مشاركت بدون
تباني و تفاهم قبلي در ارتكاب جرم باشد ،با فقدان نص قانوني خاص ،هر يك از مشاركت كنندگان به ميزان مسؤوليت كيفري
ناشي از رفتار مجرمانة خود راسا و شخصا قابل تعقيب و محاكمه مي باشد .به طور مثال در جرائمي چون قتل ،سرقت ،دزدي و
غارت اموال و يا ضرب و جرحي كه در نتيجة خشم اتفاقي و تصادفي دسته و جمعيتي بدون برنامه و نقشة قبلي و صرفا بر اثر
تحريك و تاثير ناشي از تقليد گروهي رخ دهد .چنانچه ارتكاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معيني از دسته و جمعيت ثابت
شده باشد .هر يك از آن افراد مسؤول رفتار مجرمانة خود بوده و مستوجب كيفر جرم يا جرائمي است كه شخصا مرتكب شده
است.
ولي گاهي پديدة جزائي مسبوق به تباني قبلي و نتيجة فعاليت گروهي است كه براي ارتكاب جرم تشكيل يافته است .از اين
قبيل است اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم موضوع مادة  610ق .م .ا .كه طبق آن« :هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند
كه جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور مرتكب شون يا مسائل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر
آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد».
ق .م .ا .در مورد اغوا و تحريك به جنگ و كشتار با يكديگر به قصد بر هم زدن امنيت .در چنين مواردي
همينطور است ماده 512
مشاركت در پديدة جزائي بعد از تباني با تفاهم است .ولي در اينجا جرائم خاص و كيفرهاي معيني مطرح است.
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ولي در بعضي موارد مشاركت جزائي شامل تباني و تفاهمي آني بين دو يا چند شخص براي ارتكاب يك جرم معيني است .تمامي
افرادي كه در عمليات مادي جرم نقش اصلي و مستقيم داشته اند مباشرين و شركاي جرم هستند .در مقابل كساني كه
رفتارشان تنها جنبة كمك به مباشر ،يا شركاي جرم در تدارك يا ارتكاب مادي جرم
مرتكب ارائه دهد.
 -3هركس عالماً،عامداً وقوع جرم را تسهيل كند.
تبصره  -1براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا افتراق زماني بين عمل و معاون مباشر جرم شرط است.
تبصره  -2در صورتي كه براي معاونت جرم مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
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داشته است و به صورت غير مستقيم يا تبعاً در وقوع جرم مشاركت داشته اند معاونين جرم به حساب مي آيند.
تعريف معاون جرم
به طور كلي مي توان جرم را چنين تعريف نمود :معاون جرم كسي است كه شخصا در ارتكاب عنصر مادي قابل استناد به مباشر يا
شركاي جرم دخالت نداشته بلكه از طريق تحريك ،ترغيب ،تطميع ،دسيسه و فريب و نيرنگ ،ايجاد تسهيات در وقوع جرم ،تهيه
وسايل و يا ارائه طريق ،در ارتكاب رفتار مجرمانه همكاري و دخالت داشته است.
الف -تميز و تشخيص مباشر جرم از معاون جرم
مادة  43ق .م .ا .ضمن بيان مصاديق معاونت در جرم ،براي تعيين كيفر معاون جرم ،بدون تعيين نوع مجازات( ،حبس يا جزاي نقدي
و شاق) و ميزان آن مقرّرمي دارد كه :معاونين جرم ،با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و
تهديد و درجات تعزير ،تعزير مي شوند و لذا در حاليكه كيفر شريك جرم مجازات مباشر و فاعل مستقيم جرم است ضرورت دارد و
مفيد است كه تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امكان تعيين كيفر مناسب به رغم ماده  726ق .م .ا .كه مجازات
معاون را در جرائم تعزيري حداقل مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم مي داند فراهم شود.
علي ااصول مباشر شخصي است كه تحقق تمامي عناصر مادي و معنوي جرم در او قابل احراز است .به عبارت ديگر ،مباشر
شخصي است كه شخصا اعمال مادي تشكيل دهندة جرم را به مورد اجرا گذارده باشد .در مقابل كسي كه شخصا در تحقق
عناصر متشكله جرم نقشي نداشته و تنها در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي (ولي متمايز از عنصر مادي نفس جرم) با قصد
مجرمانه همكاري داشته است معاون جرم محسوب مي شود.
فايدة ديگر ي كه تميز و تشخيص مباشر جرم از معاون جرم دارد اي است كه توصيف قانوني و تعيين نوع جرم و مجازات منحصرا
بستگي به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعيت معاون جرم ،بدين لحاظ در جرم فرزندكشي ،چنانچه پدر يا جد پدري
فرزند خود را بكشد به جاي قصاص فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و نوع جرم و مجازات وي از قتل عمدي مستلزم
قصاص تبديل به جرم تعزيري و كيفر تعزيري (حبس ،جزاي نقدي يا شاق) مي گردد .حال در صورتي كه پدر يا جد پدري به
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جاي مباشرت در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد ،با سكوت قانون راجع به مجازات اسامي ،در مورد معاونت در قتل
(قانون احق) قانونا فرقي بين پدر يا جد پدري يا ساير اشخاص معاون در جرم قتل نيست و ممكن است با
عمدي تا سال 1370
توسل به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور ،عمل چنين پدري وقت ممسك و نگهدارنده و يا مكره در قتل شناخته مي شد ،حبس
ابد ،وقتي ناظر و مراقب در وقوع تلقي شود مصداق معاونت در اثم و عدوان تلقي و كيفر تعزيري معين اعمال مي گرديد(1( .
در حال حاضر با تصويب ق .م .ا .و قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقاب مصوب  1373مصاديق معاونت در جرم و كيفر آن مي
تواند عاوه بر جرائم تعزيري شامل تمامي جرائم ديگر ،در اجراي مواد  42تا  45ق .م .ا .باشد كه به عنوان كليات و مواد عمومي،
قبل از جرائم مستلزم حد ،قصاص و ديات در قانون مزبور پيش بيني گرديده است .با قصاص قاتل به هر علت ،معاونت موجب حبس
از يك تا  5سال خواهد بود (مواد  207،208و  212و تبصره آن از ق .م .ا.).
ب -كيفيت مجازات معاون جرم
در حال حاضر ق .م .ا .در مادة  207خود مجازات معاون را در صورت قصاص قاتل در قتل عمد 3 ،تا  15سال مقرّرنموده است .با
فقدان شاكي در قتل عمد و يا گذشت وي از قصاص ،معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال مي باشد.
قانونگذار ميزان مجازات معاون را در مادة  43ق .م .ا .ر اختيار دادگاه قرار داده است .در عين حال مادة  43قانون مزبور ،تعزير معاون
را منوط به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير نموده ولي متعاقباً ماده
. 1در مورد ميزان مجازات تعزيري متهم به معاونت در قتل ،كميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي در تاريخ  1121363چنين نظر
داده است« :با توجه به اينكه مقدار مجازات تعزيري معاونت در قتل و جرح در قوانين جزائي اسام ظاهرا پش بيني نشده و با توجه
قانون اصاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري و با توجه به فرع پنجم از فروع باب حدود تحرير الوسيله ،صفحة
به مادة 289
 477و مساله  4صفحة  481همان باب و با عنايت به مادة  11قانون راجع به مجازات اسامي به نظر مي رسد كه تصميم گيري در
فرض مساله و تعيين مقدار تعزير و نوع آن با خود دادگاه است»( .سوال 13صفحة  11پاسخ و سواات از كميسيون استفتائات و
) به عاوه به ترجمة كتابي از «مسالك اافهام» تاليف شهيد ثاني و
مشاورين حقوقي شوراي عالي قضائي ،جلد سوم 1365
«شرايع ااحكام» تاليف محقق حلي ،ترجمة آقاي دكتر ابوالحسن محمدي تحت عنوان حقوق كيفري اسام ،قصاص صفحات 39
و 40مراجعه شود.

213
ق .م .ا .مقرّرداشت كه« :در كليه جرائم تعزيري ،مجازات معاون ،حداقل مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم است» .مع
726
هذا ،در مورد قتل عمدي تبصره مادة  208قانون مزبور ،معاونت در قتل عمد را موجب حبس از يك تا  5سال دانسته است.
همين طور جرائمي وجود دارد كه به هيچ وجه شخص نمي تواند مباشر آن شناخته شود ،بلكه تنها به عنوان معاون آن جرم قابل
تعقيب و محاكمه است ،به طور مثال يك زن ممكن است در زناي به عنف و اكراه زن ديگر ي (كه موجب قتل زاني اكراه كننده است)
معاونت نموده و از اين جهت قابل تعقيب باشد .ولي مباشرت در زناي به عنف و اكراه توسط خود زن موضوعا و ماهيتا منتفي
است( .بند د مادة  82ق .م .ا ) 1(.).در مقابل ،در مورد جرم سقط جنين توسط شخص وي قابل طرح است و طبق مادة  489ق .م.
ا .كه مقرّرمي دارد« :هرگاه زني جنين خود را سقط كند دية آن را در هر مرحله اي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي
نمي برد» مستوجب كيفر ديه مي باشد.
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به عاوه در صورتي كه اقدام زن در سقط جنين با مصاديق معاونت در جرم مذكور در مادة  43ق.م.ا .منطبق باشد به عنوان معاون
جرم در اسقاط جنيني كه به مباشرت و توسط طبيب و يا قبله (موضوع ماده  624ق.م.ا ).انجام شود ،نيز قابل تعقيب و محاكمه و
مجازات است.
بند دوم – شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر
براي اينكه بتوان شخصي را به عنوان معاون جرمي كه توسط شخص ديگر ي (مباشر اصلي) ارتكاب يافته است تعقيب و مجازات
نمود بايستي سه عنصر قانوني ،مادي و معنوي نظير آنچه كه براي مباشر اصلي ازم است وجود داشته باشد.
الف -عنصر قانوني
نظر به اينكه مجرمانه بودن فعل معاون جرم از عمل مباشر جرم به قرض گرفته مي شود .لذا بايستي ابتدا اولين شرط را كه
مبتني بر وجود يك فعل اصلي قابل مجازات است و در حقيقت عنصر قانوني جرم را تشكيل مي دهد مورد بررسي قرار دهيم:
 -1فعل اصلي قابل مجازات
فعل اصلي وقتي قابل مجازات است كه قانون آن را جرم شناخته باشد ،در صورتي كه فعل مباشر اصلي قانونا جرم نباشد كسي
كه معاونت در وقوع جرم چنين فعلي غير مجرمانه داشته ،قابل مجازات نيست .بر خاف مادة  54قانون حدود و قصاص سابق كه
رضايت
 .1ماده  82ق .م .ا« :.حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيست....د .زناي به عنف
و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است».
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مجني عليه در قتل تاثيري نداشته و با عفو او قبل از مرگ ،حق قصاص ساقط نمي شد و اولياء دم مي توانستند پس از مرگ
ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص
قصاص او را مطالبه نمايند در حال حاضر مادة 268
نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبة قصاص نمايند» .مع ذلك ،هنوز
خودكشي ماهيتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همكاري در خودكشي نيز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.
البته ارتكاب قتل با رضايت مجني عليه جرم است و اين امر با سقوط كيفر با رضايت مجني عليه السام فرق دارد .زيرا حرمت قتل
به تصميم شارع بستگي دارد نه اراده مجني عليه.
متابعت معاونت در جرم نسبت به جرم اصلي داراي آثار و نتايجي است.
 -2آثارونتاج تابع بودن در جرم نسبت به جرم اصلي
اواً -تبعيت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرايط عفو عمومي :در صورتي كه عمل اصلي جرم باشد ولي مورد عفو
عمومي قرار گيرد مجازات معاون جرم نيز به تبع آن منتفي است .برعكس چنانچه قانون عفو عمومي به تصويب رسيد وجرم
خاصي را از شمول مقرّرات عفو عمومي مستثني نمود معاونت در آن جرم نيز جزء مستثنيات ،منظور و مشمول عفو نخواهد بود.
با تصويب ايحة قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب  1358 136شوراي انقاب اسامي ايران و در ارتباط با
معاونت در قتل ،مختلفي از دو شعبه ديوان كشور صادر گرديد .به طوري كه شعبة دوم ديوان عالي كشور معاونت در قتل را
مشمول ايحة قانوني عفو عمومي تشخيص و در نتيجه حكم فرجام خواسته را نقض و دادرسي را موقوف و فرجامخواه را از
تعقيب معاف دانسته است ولي شعبة اول ديوان عالي كشور حكم محكوميت به حبس بزهكار ديگر ي را به اتهام معاونت در قتل
مورد تاييد قرار داده است.
به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي تقاضاي طرح موضوع :در هيات عمومي ديوان عالي كشور گرديد و راي هيات عمومي مزبور
بدين نحو صادر شد كه« :مستفاد از ايحة قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب  13658شوراي انقاب اسامي
ايران بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين ايحه قانوني است و بالنتيجه حكم شعبة اول ديوان عالي كشور صحيح
است(1(.»...
 .1رديف  5824هيات عمومي ،روزنامة رسمي 2051360-10617
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ثانياً – وابستگي كيفر معاوون جرم به تحقق جرم اصلي يا شروع آن
تحقق مسووليت كيفري و اعمال مجازات نسبت به معاونت جرم مستلزم آن است كه جرم اصلي كا ً ارتكاب يافته و يا شروع به
اجراي آن شده باشد ،در صورتي كه شروع به جرم تحقق نيافته باشد به نحوي كه عمليات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمة جرم
بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد يا كسي كه در آغاز عمليات اجرائي به ميل و ارادة خود از تكميل عمل مجرمانه
منصرف شود معاون جرم به تبع مباشر ،مسؤوليت كيفري نداشته و مستوجب مجازات نيست .با وجود اين ،قانونا تبصره  2ماده 41
قانون مجازات اسامي براي كسي كه شروع به جرمي كرده است ،ولي به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد
از موجبات تخفيف مجازات برخوردار نموده است.
به طور كلي مي توان گفت معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است ،ولي شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد ،مگر در
مواردي كه عمل معاونت در جرمي كه شروع نشده است خود قانوناً جرم معيني باشد .مثا ً در مورد تهيه و حمل ساح براي كسي
كه قصد سرقت مسلحانه داشته ،ولي اساسا از ارتكاب آن عمل منصرف شده است ،حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به
خاطر اسلحه مجازات دارد ولي موضوع معاونت در سرقت مسلحانه اي كه حتي شروع نشده منتفي است.
برابر روية قضائي ايران «اگر كسي ديگر ي را تحريك به ارتكاب جرمي كند ولي از ناحية تحريك شده عملي سرنزد تحريك كننده
مستوجب مجازاتي نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود و يا شروع به
اجراي آن نمايد»( .شعبه  5ديوان كشور – راي شماره (.(301019-3598
ثالثا – موقعيت معاون جرم در جرائم مشمول علل تبرئه كننده يا موجهه جرم :چنانچه علل تبرئه كننده يا موجهه جرم كه كيفياتي
است عيني و خارجي و موجب زائل شدن عنصر قانوني مي گردد مطرح باشد و بدين لحاظ عمل مباشر اصوا جرم تلقي نشود
رفتار معاون نيز جرم نبوده و مجازاتي نخواهد داشت .به طور مثال در موارد دفاع مشروع ،حكم قانون و امر آمر قانوني ،لزوم
ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم (و به طور كلي در تمامي موارد مطروحه در مواد  56و  59و  61ق.م.ا ).با زوال عنصر قانوني،
معاون يا معاونين جرم به تبع مرتكب اصلي جرم مستوجب تعقيب يا مجازات نيستند.
رابعاً موقعيت معاون جرم در مواردي كه فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسؤوليت كيفري است:
در مواردي كه جرم ارتكابي به علت عدم قابليت انتساب رفتار مجرمانه به شخص
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معين (به علت جنون ،صغر يا اجبار و اكراه) مسؤوليت كيفري مرتكب جرم زائل مي شود ،شركاء و معاونين جرم كماكان قابل
ق .م .ا« :.در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات
تعقيب و مجازات مي باشند .برابر مادة 44
نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ،تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت».
بدين ترتيب اگر به مرتكب جرم اصلي دسترسي نبود يا فوت شد يا به علل شخصي معاف از مجازات بو و يا اصوا ً ناشناخته ماند،
اين امر تاثير در وضع معاون جرم ندارد.
از نظر تعيين دادگاه صاحيتدار ،شركاء و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي
را دارد.
در صورتي كه جرم اصلي در كشور ايران ارتكاب ولي معاونت آن در خارج از كشور انجام يافته باشد ،جرم واقع شده در ايران
محسوب و رسيدگي به اتهام معاون جرم در صاحيت دادگاههاي ايران است .به عاوه در مورد جرائم ارتكابي در خارج از كشور
چنانچه اصل عمل در مراجع قضائي ايران قابل تعقيب باشد ،رسيدگي به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اينكه در ايران و يا در
خارج از كشور مصداق پيدا كرده باشد ،در صاحيت همان مراجع قضائي ايران است( .مواد  3و  5ق .م .ا.).
ب -عنصر مادي يا رفتار مجرمانه معاون جرم
براي اينكه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بايستي همكاري و مساعدت در ارتكاب جرم حتما به يكي از طرق مذكور در ماده 43
ق.م.ا به عمل آمده باشد .مقتضي است در حكم دادگاه به نوع و كيفيت طريق معاونت اشاره شود.
تحقق عنصر مادي قابل مجازات در معاونت در جرم ،مستلزم شرايط زير است:
 -1لزوم فعل مثبت
كليه مصاديق معاونت در جرم مذكور در مادة  43ق.م.ا .از اعمال و افعال مثبت تشكيل يافته و داراي عوارض و تظاهرات بيروني
است .بنابراين ترك فعل و يا خودداري از انجام عمل را نمي توان به عنوان معاونت مجازات نمود .كسي كه فقط شاهد وقوع جرم
بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نيست .برابر روية قضائي ايران سكوت و عدم اقدام به جلوگيري از
ارتكاب بزه را نمي شود ،معاونت تلقي كرد .بنابراين اگر كسي در حضور ديگر ي مرتكب قتلي شود و شخص حاضر با امكان
جلوگيري سكوت اختيار كند ،شخص حاضر مستوجب هيچگونه مجازاتي نيست (شعبة پنجم ديوان كشور ،حكم شمارة -2504
.(71112
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ولي در عين حال قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب  1354بعد از راي مزبور ازم ااجرا
شده است و طبق آن« :هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك
طلبيدن از ديگران يا اعام فوري به مراجع يا مقامات صاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجة آن جلوگيري كند بدون اينكه با اقدام
خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد
به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ل محكوم خواهد شد )...در اين صورت خودداري از كمك و رفع
مخاطرات جاني تحت شرايطي موضوع جرم مستقلي شده است .همچنين طبق مادة واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب
چنانچه به حكم دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن دادگاه ،حضانت طفل به عهدة كسي قرار گيرد پدر يا مادر و يا شخص
1365
ديگر ي مانع اجراي حكم شو و يا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كنندة حكم ،وي را الزام به عدم ممانعت يا استرداد طفل
مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهد شد .در مورد حبس نامعين و بدون مدت ،رها كننده محكوم به
قصاص در قتل عمدي محكوم به حبس خواهد شد( .به مادة  267ق.م.ا .مراجعه شود(1().
 -2تحقق رفتار مجرمانه در معاونت در جرم
براي آن كه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بايستي فعل مثبتي كه از مصاديق معاونت در جرم است به طور كامل
انجام يافته باشد .معاون جرم را در شروع به جرمي كه توسط ديگر ي ارتكاب يافته مي توان مستوجب مجازات دانست ولي شروع
درمعاونت به علت فقدان اصل عمل قابل كيفر قابل مجازات نيست .مثا اگر كسي ديگر ي را تحريك به ارتكاب جرمي كند ولي از
ناحية تحريك شده عملي سر نزند ،تحريك كننده مستوجب مجازاتي نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه
فاعل اصلي مرتكب جرمي شود يا شروع به اجراي آن بنمايد .بنابراين اگر زني به طفل دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق
او بخوراند ،ولي سر نزده معاون نيز قابل مجازات نيست (شعبة  5ديوان كشور .(30101319-3598
 . 1به قانون ممنوعيت بازداشت كساني كه مصدومين را به مراكز درماني منتقل مي نمايند مصوب سوم ارديبهشت  1380مراجعه
شود.
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 -3ضرورت تقدم يا تقارن انجام عمل معاونت با ارتكاب جرم اصلي
تحقق معاونت در جرم مستلزم اين است كه اعمال ارتكابي از براي معاونت ،قبل يا همزمان با وقوع جرم باشد .به طوري كه اعمال
متعاقب از وقوع جرم هر چند هم مرتبط با ارتكاب جرم اصلي باشد ممكن است موضوع جرم مستقلي قرار گيرد ،ولي ارتباطي با
معاونت در جرم ندارد .به طور مثال تحصيل يا مخفي يا قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن اموال مسروقه موضوع ماده  662ق.
م .ا .موضوع جرم مستقلي است هر چند بين سارق و متهمين جرم مزبور تباني قبلي بر سرقت اموال باشد .همين طور است در
ق .م .ا .كه مقرّرمي دارد« :هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خاصي مجرم از محاكمه و محكوميت
مورد مادة 554
مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد ،يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد
به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد» ،در اين قبيل موارد مساعدت و همكاري با بزهكار موضوع جرم مستقلي قرار گرفته
است.
ق.م.ا« .براي تحقق معاونت در جرم ...تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم
به هر حال طبق تبصره  1ماده 43
شرط است».
در حقوق ايران ،چنانچه شخصي در جهت ترغيب و تحريك مرتكبين جرم ،براي فرار از صحنة جرم ،با نقشه و تباني قبلي ،قبول
همكاري براي زمان متصل به وقوع جرم نموده باشد ،از نظر تسهيل وقوع جرم عالما ،عامدا كه مبتني بر تباني و مواضعه قبل از
وقوع جرم باشد عمل چنين فردي از مصاديق معاونت «با تسهيل ارتكاب جرم» و مشمول بند  3ماده  43ق .م .ا .و تبصره آن مي
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باشد .زيرا قانونا با شرط وجود حدت قصد و تقدم زماني بين عمل معاون و مباشر جرم براي تحقق معاونت در جرم هماهنگي دارد.
بند سوم – مصاديق معاونت در جرم
ق .م .ا ،.در سه بند مصاديق انحصاري معاونت در جرم را به شرح زير پيش بيني نموده است« :اشخاص زير معاون جرم
مادة 43
محسوب و با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ،تعزير مي شوند:
 هر كس ديگر ي را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع1
جرم شود.
 -2هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
 -3هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل كند».
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اكنون به شرح مصاديق معاونت در جرم كه در ماده مزبور آمده مي پردازيم:
مصمم كردن ديگر ي به ارتكاب جرم از طريق تحريك ،ترغيب ،تهديد يا تطميع.
الف  -تحريك
از اعمال مجرمانه قبل از ارتكاب جرم تحريك ،ترغيب ،تهديد و تطميع است كه عامل آن در واقع همان مباشر معنوي جرم است ،ولي
به جاي طرح موضوع مباشرت معنوي ،عامل به عنوان معاون جرم كسي كه اعمال مادي جرم را به مورد اجرا گذارده مسوول و
مستوجب كيفر مي باشد.
تحريك به معني برانگيختن و به حركت در آوردن است .براي آن كه بتوان فعلي را تحريك مستوجب كيفر به عنوان معاونت در جرم
دانست بايد فردي و مستقيم و موثر در وقوع جرم و عما با وعده و وعيد و هديه و امثالهم همراه باشد و لذا تحريك با توصيه و
سفارش و صرف بيان آرزو به ديگر ي صورت نمي پذيرد.
در حقوق موضوعه ايران ماده  43ق .م .ا ،.اشخاصي را معاون جرم محسوب و مستوجب تعزير دانسته است كه با تحريك يا ترغيب
يا تهديد يا تطميع كس ديگر ي را مصمم به ارتكاب جرم نمايند و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شوند.
بنابراين ،در حقوق موضوعه ايران تحريك شامل هر نوع عملي است كه مباشر مادي جرم را مصمم به ارتكاب جرم نمايد و
محدوديتي نسبت به نوع تحريك نيست .نهايت آنكه تحريك بايد به كيفيتي باشد كه مباشر مادي را به سرحد تحريك رسانده و ميان
تحريك و فعلي كه منشا جرم قرار گرفته رابطه سببيت و عليت وجود داشته باشد .به عبارت ديگر عمل تحريك به خودي خود و تا
زماني كه تاثير قطعي در فكر مجرم نكرده و منتهي به ارتكاب جرم نشده باشد نمي تواند معاونت در جرم تلقي شود .پس القاء
فكر براي ارتكاب جرم اگر موثر واقع نشده و منتهي به وقوع جرم نگردد معاونت در جرم تحقق نخواهد يافت.
تحريك كننده بايد به وسايلي كه با در نظر گرفتن روحية مباشر موثر واقع مي شود ،وي را در وضعيتي قرار دهد كه ارتكاب جرم
حتمي شود .وسايل مزبور ممكن است تطميع ،تهديد ،به كار بردن حيله ،پند و نصيحت و حتي تحميل اراده باشد .به طور مثال
كساني كه تحت نفوذ و متابعت روحي ،معنوي و عملي و مادي اشخاص صاحب مقام و نفوذي مثل پدر ،پزشك معالج يا مقامات
اداري و نظامي بوده و به علت متابعتي كه ناگزير از پيروي آن بوده اند مرتكب جرم تحريك نموده باشند ،معاون جرم محسوب مي
گردند.
به هر حال براي تحقق معاونت در جرم ،تحريك بايد فردي و مستقيم باشد
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بدين ترتيب كه محرك در شخصي معين ،اراده و تصميم به ارتكاب جرم معيني را برانگيزد .به عبارت ديگر بايد محرك ،فكر و انديشه
ارتكاب جرم را مستقيما و باواسطه به مرتكب اصلي القاء نموده باشد .بنابراين اضهار تمايل به انجام سرقت از يك مغازة جواهر
فروشي در يك جمعي ،كافي براي تحقق معاونت نيست .به عاوه تحريك به ارتكاب جرم وقتي مستوجب كيفر معاون جرم است
كه اثر و نتيجه اي بر آن مترتب باشد .يعني در اثر تحريك يا جرمي واقع شود و يا شروع به اجراي آن شتده باشد.
روية قضايي ايران در همين جهت بوده است .به طوري كه راي شعبه  5ديوان كشور چنين صادر شده است كه« :اگر كسي ديگر ي
را تحريك به ارتكاب جرمي كند ،ولي از ناحية تحريك شده عملي سر نزند ،تحريك كننده مستوجب مجازاتي ،نيست و به طور كلي
معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي شود يا شروع به اجراي آن بنمايد .مثا اگر زني به طفل
دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق او بخوراند ،ولي هيچ عملي از طفل سرنزند با اينكه عمل زن در معاونت تمام است،
چون جرمي از طفل سرنزده معاون نيز قابل مجازات نيست(1(».
ب -ترغيب
در لغت ترغيب عبارت است از به رغبت آوردن و راغب كردن و رغبت به معني عاقه و ميل و آرزو است .براي تحقق معاونت در جرم
از طريق ترغيب و به وجود آوردن ميل و عاقه ارتكاب جرم در ديگر ي ،مقتضي است ترغيب كننده آنچنان ميل و رغبتي در ديگر ي
بوجود آورده باشد كه مباشر را مصمم به ارتكاب جرمي معيني نمايد .وسيلة ترغيب و تشويق ممكن است بيان مطالب مهيج كننده
احساسات و يا القاء فكر و در مواري حتي توام با وعده و وعيد و يا انگيزه هاي مالي براي سوق دادن ديگر ي به انجام رفتار
مجرمانه باشد .نهايت آن كه عنوان معاونت در جرم از طريق ترغيب وقتي مصداق دارد كه وسايل ترغيب اثر مستقيم در مجرم براي
ارتكاب جرم داشته باشد.
در غير اين صورت اگر اغوا و تشويق فقط موجب ظهر حس كينه و حسادت و عداوت در مباشر جرم گردد و همين خصوصيات منشا
و مبناي ارتكاب جرم شود ،با توجه به اين كه تشويق و ترغيب علت مستقيم ارتكاب جرم معيني نبوده است ،ترغيب كننده را نمي
توان به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر دانست.
 .1رأي شعبه  5و  44-301019-3598س مجموعة امين پور ،ص .20
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ج -تهديد
در لغت تهديد به معني ترساندن و بيم دادن است ) 1(.چنانچه شخصي ديگر ي را از طريق تهديد مصمم به ارتكاب جرم نمايد به
عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است .نوع تهديد مطرح نيست بلكه مهم اين است كه بيم و اضطراب ناشي از تهديد در مباشر
جرم ،او را مصمم به ارتكاب جرم نمايد .بنابراين تهديد به ايراد صدمات بدني از ناحية شخصي عليل به فردي نيرومند به منظور وادار
ساختن فرد مزبور به ارتكاب سرقت نمي تواند از مصاديق معاونت در جرم باشد .زيرا معموا چنين تهديدي قادر به ايجاد بيم و
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اضطراب در فرد نيرومند نيست تا او را مصصم به ارتكاب سرقت نمايد.
به طور كلي وجود تهديد موثر ،امري است نسبي و تحقق آن منوط به وجود شرايط و اوضاع و احوال تهديد كننده و تهديد شونده
دارد .ولي بايد توجه داشت كه اكراه در قالب تهديد از موارد رفع مسؤوليت كيفري و معافيت از مجازات است .ماده  54ق .م .ا.
مقرّرمي دارد« :در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب
جرمي گردد مجازات نخواهد شد .در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و
مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم گردد ».در اين حاات سبب اقوي از مباشر است و فقط
تهديد كننده يا اكراه كننده مسؤوليت دارد (اكراه در قتل وضع استثنايي دارد) .مي توان گفت در اكراه موضوع ماده  54قانون مزبور
مرتكب فاقد رضا ولي واجد قصد بوده است ،در حاليكه در تهديد موضوع بند  1ماده  43همان قانون مرتكب در لحظه ارتكاب داراي
قصد و رضا هر دو بوده استو بدين ترتيب در تهديد ازم از براي تحقق معاونت در جرم ،مرتكب جرم قتل از ارتكاب جرم ،تصميم بر
ارتكاب آن گرفته است و لذا مستوجب مجازات مي باشد.
د -تطميع
تطميع ،به معني به طمع انداختن و به كاري وادار كردن است .تطميع نوع خاصي ترغيب است ،با اين تفاوت كه در تطميع انگيزه
هائي كه باعث مصمم ساختن مباشر به ارتكاب جرم مي گردد منحصرا جنبه مالي و مادي دارد ،در حالي كه در ترغيب انگيزه هاي
 . 1فرق «تهديد» موضوع اكراه مذكور در مادة  54ق .م .ا .با «تهديد» مذكور در بند  1مادة  43همان قانون از مصاديق معاونت قابل
بررسي است .تهديد در اكراه از موارد رفع مسئوليت كيفري ،مباشر را از كيفر معاف مي كند .در معاونت تهديد شونده مباشر است
و مسؤول ولي تهديد كنندة معاون جرم است و او هم مسؤليت كيفري دارد.
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منتهي به تصميم مباشر در ارتكاب به جرم مي تواند هم مالي و هم معنوي باشد .در تطميع شخصي كه در قبا اخذ وجه يا عوض
مالي ،مصمم به ارتكاب به جرم مي شود .مباشر و تطميع كننده اعم از اينكه وجهي پرداخته باشد و يا صرفا تعهد پرداخت آن را
نموده باشد به عنوان معاون ،مستوجب كيفر است .ولي چنانچه بعد از وقوع جرم وعدة پرداخت وجهي به عمل آمده باشد ،اين امر
معاونت در جرم محسوب نمي شود.
هـ دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم
ق .م .ا ،.كسي كه به وسيلة دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود معاون
با توجه به قسمت دوم از بند يك ماده 43
جرم به حساب مي آيد .فريب و نيرنگ مترادف و به معني خدعه و مكر و حيله است .به طوري كه اگر خدعه و مكر و حيله به طور
پنهاني صورت گيرد آن را دسيسه مي گويند .در اينجا برخاف موارد تحريك و ترغيب و تهديد و تطميع ازم نيست كه مكر و حيله
مستقيما در مباشر جرم موثر واقع شود تا معاون جرم مستوجب كيفر شناخته شود ،بلكه همين اندازه كه دسيسه و فريب و نيرنگ
موجب وقوع جرم شود معاون جرم مستوجب كيفر خواهد بود.
به طور مثال ،اگر شخصي كه تاثيرپذيري او در قبال انجام عمليات هيپنوتيزم زياد است از طريق دسيسة قبلي و صحنه سازي و
اسباب چيني با هيپنوتيزم كننده ،خود را وسيله و در معرض ارتكاب جرم عليه ديگران قرار داده و از اين طريق موجبات قتل ،ضرب،
جرح ،تخريب و سرقت اموال را فراهم نمايد به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است و يا چنانچه شخصي با اطاع از آمادگي
ديگر ي به ارتكاب به قتل شخصي معصوم ،موجبات قتل مجني عليه را توسط قاتان فراهم نموده باشد ،هر چند كه هيچگونه
تباني و ارتباطي هم بين او و مباشر قتل نباشد ،باز هم به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است.
و -تهيه وسايل ارتكاب جرم
تهيه و تدارك آات و اسباب ارتكاب جرم از مصاديق معاونت در جرم است كه معموا به زمان قبل از وقوع جرم مربوط است .بند 2
ماده  21قانون راجع به مجازات اسامي كسي را كه با علم و اطاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه مي كرد معاون جرم مي شناخت و
علم و اطاع شرط ازم از براي تحقق معاونت در جرم از طريق تهية وسايل ارتكاب جرم بود .بند  2ماده  43ق .م .ا 1370 .بجاي علم
و اطاع به علم و عمد توجه و مقرّرمي دارد« :هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند» معاون جرم محسوب مي
شود .منظور از علم و اطاع و به عبارتي كامل تر علم و عمد اين است كه تهيه وسايل به قصد و به منظور به كار رفتن آن در فعلي
مجرمانه صورت پذيرفته باشد .يعني رسيدن
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به نتيجة مجرمانه در زمان تهية وسايل ،خواست معاون جرم باشد.
وسايل ارتكاب جرم مي تواند از اموال منقول نظير اسلحه باشد يا از اموال غير منقول .گرچه در بيشتر موارد وسايل تهيه شده براي
ارتكاب جرم از اموال منقول نظير اسلحه است ،ولي گاهي ممكن است شيئي تهيه شده از اموال غير منقول باشد .شخصي كه
محلي را براي بازداشت غير قانوني تهيه كند ،معاون جرم شناخته مي شود .قانونگذار كيفر تهية مكان به عنوان معاونت در جرم را
حتي در مواردي صراحتا مورد توجه قرار داده است .به طوري كه در ماده  584ق .م .ا .تعزيرات (بعد از بيان كيفر ماموريني كه
مبادرت به توقيف يا حبس غيرقانوني يا مخفي كردن به عنف اشخاص برابر ماده  583قانون مزبور مي نمايند) مقرّرمي دارد...« :
كسي كه با علم و اطاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد با
مجازات حبس از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ل تا شش ميليون ل محكوم خواهد شد».
بديهي است اعمال كيفر حداقل مجازات هر جرم تعزيري براي معاون ،موضوع قانون عام ماده  726ق.م.ا .ناقض قانون خاص ماده
 584همان قانون نسبت به معاون جرم نمي باشد.
همينطور است در مورد كسي كه اطاقي را براي انجام عمل سقط جنين غير مجاز در اختيار ساقط كننده جنين بگذارد .فراهم
ساختن وسايل استفاده از مشروبات الكلي در حكم معاونت در شرب مسكرات تلقي و مستوجب  74تازيانه است .زيرا مادة 175
ق.م.ا .مقرّرمي دارد« :هر كس به ساختن ،تهيه ،فروش ،حمل و عرضة مشروبات الكلي مبادرت كند به  6ماه تا  2سال حبس
محكوم مي شود و يا در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ ،وسايل استفاده از آن را فراهم نمايد در حكم معاون شرب مسكرات محسوب
مي گردد و به تازيانه تا  74ضربه محكوم مي شود» .ماده  704ق.م.ا .نيز تسهيل وقوع جرم در امر شرب خمر از مصاديق معاونت
در جرم را تحت عنوان جرم مستقلي ،مرتكب را مشمول كيفر خاص مي داند.
شروط ازم از براي تحقق معاونت از طريق تهيه وسايل عبارتست از:
اواً -علم و عمد معاون جرم از اينكه وسيله را براي ارتكاب جرم تهيه مي نمايد .مانند ساختن كليشه براي جعل با علم و اطاع از
مصرف غير قانوني آن و همچنين خواست تحقق جرم جعل.
ثانياً – علم و اطاع معاون جرم از اينكه با تهية وسيله در ارتكاب جرم همكاري و مشاركت مي نمايد.
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ثالثاً – احراز اراده و قصد معاون جرم بر تهيه وسيلة ارتكاب جرم براي كمك به تحقق
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فعل مجرمانه اصلي.
بنابراين در صورتي كه تهيه وسايل منتهي به وقوع جرمي شود ،بدون آنكه تهيه كننده علم و اطاعي از اين امر داشته و تحقق
جرم را خواسته باشد ،جرم معاونت محقق نمي گردد .به طور مثال اگر كسي تفنگ دوست خود را براي شكار به قرض گرفت ،ولي
از اين تفنگ براي ارتكاب قتل ديگر ي استفاده كرد ،صاحب تفنگ معاون جرم نيست .با اسلحه فروش كه فشنگ شكاري به مشتري
خود فروخته و از نيت واقعي و قصد باطني خريدار در ارتكاب قتل نفس و آدم كشي اطاعي نداشته است .هيچگونه مسؤوليتي
در جرم مزبور ندارد.
حال اگر وسايل ارتكاب جرم با احراز تمامي شرايط توسط معاون جرم تهيه شد ولي مباشر جرم به جاي استفاده از وسايل مزبور از
وسايلي كه شخصا تهيه نموده است كند ،در چنين مواردي تهيه كننده اوليه به علت فقدان ركن مادي معاونت در جرم واقع شده،
معاون جرم محسوب نخواهد شد .به طور كلي مي توان گفت كسي كه با اطاع از اين كه ساح و سم و نردباني كه تهيه نموده
براي ارتكاب قتل ،يا سرقت به كار مي رو به عنوان معاون جرم مستوجب كيفر است به شرط اينكه جرائم مزبور واقع گرديده يا
حداقل شروع به اجراي آن شده باشد .در صورتيكه وسايل تهيه شده عما در ارتكاب جرم مورد استفاده واقع نشده باشد ،عمل
معاون شرووع در معاونت است كه جرم نبوده و قابل مجازات نيست.
گاهي قانونگذار عملي را كه از مصاديق معاونت در جرم از طريق تهيه وسايل است ،صرف نظر از وقوع جرم يا عدم وقوع جرم قابل
مجازات دانسته است .مادته  664ق.م.ا .مقرّرمي دارد« :هر كس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن
نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يكسال و تا ( ) 74ضربه شاق محكوم خواهد
شد».
ز -ارائه طريق ارتكاب جرم
يكي از مصاديق معاونت در جرم مربوط به زمان قبل از وقوع جرم اين است كه معاون جرم طريق و روش ارتكاب جرم را با علم به
قصد مرتكب ارائه دهد( ،قسمت اخير بند  2ماده  43ق .م .ا ).ولي دادن اطاعات مبهم و ساده براي تحقق ارائه طريق در ارتكاب
جرم كافي نيست .راهنمائي بايد صراحتا و با آگاهي از ماهيت عمل مجرمانه به عمل آمده و بدينوسيله موجبات اجراي جرم فراهم
شود .مانند نشان دادن راههاي ورود و خروج موسسه اي و يا دادن اطاعات ازم در مورد ساعات حضور و يا غيبت صاحبخانه اي به
منظور ارتكاب سرقت اسناد و اموال .با اين حال در اين مواردي مثل سقط جنين دالت و راهنمائي به صورت جرم مستقلي
شناخته شده است ،به طوري كه در
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خارج از موارد اقدام براي حفظ حيات مادر ،هر كس زن حامل را دالت به استعمال ادويه و يا وسايل ديگر ي كه موجب سقط حمل
مي گردد بنمايد ،به سه الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد .حال ،در صورتي كه طبيب يا داروفروش و يا قبله وسائل اسقاط
جنين را فراهم بسازند .به  2ماه تا  5سال حبس محكوم مي شوند (مواد  623و  624ق .م .ا.).
ح -تسهيل ارتكاب جرم
آخرين دسته از معاونين جرم كساني هستند كه عالما و عامدا وقوع جرم را تسهيل كنند (بند  3ماده  43ق .م .ا .).معاونت در جرم
از طريق تسهيل در ارتكاب جرم ممكن است قبل و يا همزمان با وقوع جرم صورت گيرد .معاونت قبل از وقوع جرم مثل موردي است
كه كسي در محلي كمين كند براي اينكه سارق بتواند در فرصت مناسبي داخل خانه اي گرديده و مبادرت به سرقت اموال آنجا كند.
گاهي ممكن است تسهيل وقوع جرم از طريق انجام عملياتي باشد به صورت مساعدت و همراهي مقارن با ارتكاب اعمال مادي
جرم به وسيله مباشر جرم .مثل كسي كه مبادرت به جلب توجه مالباخته به اموري كند كه در اثر غفلت او سارق بتواند به راحتي
كيف پول مالباخته را از جيب وي خارج كند .همينطور است در مورد كسي كه در حين ارتكاب سرقت به وسيله سارقين نقش او
مراقبتت و اطاع از ورود مامورين انتظامي و يا صاحبخانه است .چنين فردي كه خود در سرقت و ربودن اموال نقشي ندارد ،معاون
جرم تلقي مي شود.
براي تحقق معاونت در جرم از طريق تسهيل ارتكاب جم وجود شرايط زير ضرورت دارد:
اوا ً– معاون جرم ،مباشر و شركاء جرم را در جرم ارتكابي كمك نموده و اجراي جرم را تسهيل نموده باشد.
ثانيا ً– معاون جرم وقوع جرم را عالما عامدا تسهيل نموده باشد .يعني معاون جرم وقتي قابل تعقيب و مستوجب كيفر است كه
افعال او با علم و اطاع كامل از وقوع جرم و به قصد تحصيل نتيجة محرمانه صورت گرفته باشد .بنابراين ،اگر شخصي به هر نحوي
و به ترتيبي باعث تسهيل وقوع جرم شود به شرط علم و اطاع از قصد مرتكب به ارتكاب جرم اصلي به عنوان معاون قابل مجازات
است.
طبق نظر شعبة دوم ديوان كشور اگر كسي با علم و اطاع براي تاجر ورشكسته قرض كند و تا مدتي مانع ظهور و ورشكستگي او
گردد عمل او معاونت تلقي مي شود (راي ش  2و 117-26781م  24س  ) 1318در حال حاضر مجازات ورشكسته به تقلب حبس از
يك تا پنج سال مي باشد و مجازات همدست ورشكسته به تقلب به عنوان معاونت در ورشكستگي به تقلب با توجه به مواد  670و
 726ق.م.ا .حداقل مجازات
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ورشكستگي به تقلب يعني يك سال حبس مي باشد.
بديهي است در تمامي موارد معاونت در جرم تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است (تبصره  1مادة 43
ق.م.ا ).به طوري كه معاونت در جرمي كه خاتمه يافته منتفي است .بنابراين در مورد اعمالي كه متعاقب اتمام عمليات مجرمانه
انجام مي گيرد ،اعمال مزبور هر چند تسهيل كننده و مساعد به حال مجرم باشد ،موضوع جرائم مستقل و خاصي به شرح زير
گرديده كه عناصر تشكيل دهنده آن غير از عناصر تشكيل دهنده جرم قبلي است:
 -1تحصيل يا مخفي يا قبول نمودن يا مورد معامله قرار دادن مال مسروقه (موضوع ماده  662ق .م .ا).؛
 -2مساعدت به جرم از طريق تهية منزل يا مخفي كردن ادلة جرم موضوع مادة  43ق .م .ا.
بند چهارم -عنصر معنوي يا قصد مجرمانه در معاونت در جرم
سومين و آخرين شرط كيفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است كه عنصر معنوي در جرم را تشكيل مي دهد .براي اينكه معاون
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جرم قابل مجازات باشد ،بايستي وقتي معاون در جرم ،ديگر ي را از طريق تحريك ،ترغيب ،تهديد يا تطميع مصمم به ارتكاب جرم
مي نمايد يا وسايل ارتكاب جرم را تهيه مي كند و يا طريق ارتكاب جرم را با علم به قصد مرتكب ارائه مي دهد در عمل خود قاصد و
عامد باشد ،يعني او دانسته و خواسته در ارتكاب جرم معاونت كرده باشد .به عبارت ديگر معاون جرم از يك طرف علم و آگاهي
داشته باشد كه مباشر جرم در مقام ارتكاب جرم است و عمل او ارتكاب جرم را ميسر مي سازد و از سوي ديگر خواسته باشد تا به
يكي از طرق ازم براي معاونت در جرم ،به نتيجة مجرمانه رسيده و جرم واقع شود.
مثا چنانچه دزدي از طريق سرايدار آپارتماني از وضع داخلي آپارتمان ها اطاعاتي كسب كند و سرايدار بدون علم و آگاهي از قصد
سوال كننده جوابهائي به او بدهد كه در نتيجه بر اثر راهنمائي هاي مزبور ،دزد موفق به سرقت شود ،نمي توان دربان را (هر چند
كه راهنمائي او مقرون به بي احتياطي بوده) معاون جرم سرقت ارتكابي دانست .زيرا طبق بند  3ماده  43ق .م .ا .تسهيل وقوع
جرم بايد عالما ،عامدا باشد .در بعضي موارد مثل تهية وسايل ارتكاب جرم و يا ارائه طريق ارتكاب جرم و يا تسهيل وقوع جرم،
قانونگذار به وجود (علم و عمد) و يا (علم به قصد مرتكب) و يا (عالما عامدا) در نزد معاون جرم صراحتا اشاره نموده و با فقدان
موراد مزبور موضوع معاونت در جرم منتفي است.
در مواردي هم مثل تحريك ،ترغيب ،تهديد و تطميع مذكور در بند  1مادة مورد
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بحث وجود علم در جرم تلويحا محرز است و لذا نيازي به ذكر آن در مادة قانون نبوده است .چيزي كه باقي مي ماند مساله
دسيسه و فريب و نيرنگ در شرايطي است كه موجب وقوع جرم شود (قسمت اخير بند  1ماده  43ق .م .ا ).در اين حالت ازم
نيست كه معاونت از طريق توافق سوء نيت معاون با مباشر جرم تحقق يافته باشد و لذا معاونت در جرم بدون وجود ارتباط بين
معاون و مباشر جرم نيز از طريق دسيسه و فريب و نيرنگ ميسر مي شود .به طور مثال اگر شخصي با فريب و نيرنگ متصدي
مراقبت در برج فرودگاه يا سوزنبان راه آهن را متقاعد كند كه برنامة پرواز و يا حركت قطار به تعويق افتاده است و مي توانند براي
مدتي محل خدمت را براي انجام كاري ترك نمايند .چنانچه در اثر بي احتياطي و بي مبااتي مسؤولين مزبور سانحه و تصادفي رخ
دهد شخصي كه در اثر فريب و نيرنگ او جرم غير عمدي واقع شده به عنوان معاون جرم قابل تعقيب و مجازات است .در چنين
مواردي نيز به رغم فقدان تباني بين معان جرم و مباشر ،شخص معاون جرم دانسته و خواسته از طريق فريب و نيرنگ موجب
وقوع جرم گرديده و علم و اطاع او به نتايج عمل مجرمانه خود به طور ضمني وجود داشته و نيازي به ذكر آن در مادة قانوني نبوده
است .عما مراجع قضايي مي توانند افراد مزبور را به عنوان شركاي در جرم غير عمدي با توجه به قسمت اخير ماده  42و تبصره 3
ماده  295ق .م .ا ،.جرم در حكم شبه عمدي تلقي و به صدور حكم مبادرت نمايند.
ضمنا ماده  616ق.م.ا .نيز در موارد قتل غيرعمد ،مسبب را مستوجب حبس از يك سال تا سه سال و پرداخت ديه در صورت مطالبه
اولياي دم مي داند.
الف -مفهوم قصد مجرمانه و خطاي جزائي در معاونت در جرم
موضوع قصد مجرمانه در معاون جرم كاما از قصد مجرمانه يا خطاي جزائي مباشر اصلي متمايز است .قصد مجرمانه معاون مبتني
بر تقصير عمدي و ارادة مشاركت عمدي در اعمال مجرمانه مباشر اصلي است .در بيشتر موارد قصد مجرمانه معاون ،نتيجه تفاهم
و تباني قبلي با مباشر است و گاهي نيز تفاهم و تباني منحصرا در لحظه ارتكاب جرم تحقق پيدا مي كند به هر حال رفتار معاون
جرم و مباشر اصلي جرم بايد هماهنگ و به منظور نيل به نتايج مجرمانه باشد.
در مواردي كه جرم ارتكابي مباشر اصلي ،جرم غير عمدي باشد آيا فرض معاونت در جرم امكان پذير و قابل تصور است يا خير؟
ممكن است چنين استدال شود كه در جرائم غير عمدي شخص مباشر اصلي فاقد قصد مجرمانه است و لذا به طريق اولي معاون
جرم نيز نمي تواند در رفتار تشكيل دهند
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معاونت در جرم قاصد باشد .در چنين مواردي به جاي مباشر و معاون جرم ،شركاي در جرم غير عمدي مطرح است.
 رويه قضايي در مورد معاونت در جرائم غير عمدياوا ً– نظرات اوليه ديوان عالي كشور :در قديم ،ديوانعالي كشور ايران ضمن آراي متعددي معاونت در جرائم غير عمدي را پذيرفته
است .شعبة پنجم كشور طي راي شماره  291216-2764اعام مي دارد:
«در جرائم غير عمدي معاونت به همين قدر صدق مي كند كه با علم و اطاع به اينكه شخص در كاري مهارت ندارد يا آن كار بر خاف
نظامات يا بي احتياطي است و ممكن است منجر به حادثة خطرناك شود با آن شخص معاونت كند .بنابراين اگر راننده اي رول
ماشين را به شاگرد خود كه مي دانسته پروانه ندارد و از راننندگي بي اطاع است بدهد و در نتيجه منجر به قتل غير عمد ديگر ي
شود عمل معاونت و مشمول ماده  177قانون جزاي عمومي خواهد بود»...
از شعبة دوم ديوان كشور نيز حالي از آن است كه« :اگر مكانيسين به شاگرد خود كه گواهينامه
راي شماره  3495مورخ 3419
رانندگي ندارد دستور بدهد كه اتومبيل را به خارج شهر ببرد و مورد معاينه قرار دهد و اتومبيل در همان موقع به كسي تصادف كند
و موجب فوت وي گردد مكانيسين معاون در قتل غير عمدي است».
ثانياً – عكس العمل دادسراها و دادگاهها در مورد معاونت در جرائم غير عمدي.
روية دادسراها و محاكم جزائي ايران در مورد معاونت در جرائم غير عمدي هماهنگ با نظرهاي مشورتي ادارة حقوقي وزارت
دادگستري است و چنين استدال مي شود كه« :با توجه به تبصرة ذيل مادة  28ق.م.ع .براي تحقق معاونت در جرم ،وجود وحدت
قصد شرط است و در جرائم غيرعمد ،عمدي وجود ندارد تا وحدت قصد تحقق يابد ) 1(.»...بنابراين در مورد قتل غير عمدي در اثر
رانندگي بدون پروانه ،عمل مالك اتومبيل كه وسيلة نقليه را در اختيار مباشر جرم قرار داده فقط معاونت در رانندگي بدون پروانه
است و نه معاونت در قتل غيرعمدي .در حال حاضر جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع مواد  714به بعد ق .م .ا .است و در
ق .م .ا .علم و عمد تهيه كننده وسيله به اين امر كه
توجيه ادامه روية مزبور ممكن است استدال شود كه در شق  2ماده 43
وسيلة مزبور براي ارتكاب جرم به كارخواهد رفت شرط معاونت قرار داده شده است در حالي كه در اين قبيل موارد
 .1مجموعه نظرهاي مشورتي ادارة حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل كيفري ،شمارة  ،245ص.54
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تهيه كننده وسيله و يا مالك آن دقيقا چنين عملي را ندارد و لذا عمل او فقط معاونت در رانندگي بدون پروانه است نه معاونت در
در جلد سوم پاسخ و سواات از كميسيون استفتائات و مشاورين
قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي .سوال شماره 39
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) حاكي از اين است كه آيا در جرائم غيرعمدي امكان تصور موردي هست كه
حقوقي شورايعالي (سابق) ( 1365صفحة 28
معاونت در جرم تحقق يابد يا خير؟ و هرگاه كسي كه وسيلة نقليه موتوري را در اختيار شخصي كه داراي گواهينامة ازم نيست
بگذارد و بر اثر رانندگي ،وسيلة نقليه با شخص ثالثي برخورد و موجب قتل وي گردد آيا عمل تهيه كننده فقط معاونت در رانندگي
بدون پروانه است يا در قتل غير عمد نيز معاونت نموده است؟ دربارة پرسش باا كميسيون استفتائات شورايعالي قضايي در تاريخ
چنين پاسخ داده است« :با توجه به اينكه در شرايط تحقق معاونت علم و اطاع تهيه كننده وسائل جرم و علم و عمد
221263
تسهيل كننده وقوع جرم و وجود وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم منظور گرديده معلوم مي شود كه در جرائم غير عمدي
معاونت مفهومي ندارد .بنابراين در مورد استعام حاضر نيز مالك وسيلة نقلية موتوري در قتل غير عمدي محسوب نمي شود و
ظاهرا فقط مشمول مقرّرات راهنمائي و رانندگي خواهد شد »...البته در آن زمان جرائم ناشي از تخلفات رانندگي ،موضوع مواد
 149به بعد قانون مجازات اسامي – تعزيرات  1362بوده است.
نقد نظريه
به نظر مي رسد كه در اين نظريه مشورتي ،يك موضوع ناديده گرفته شده و آن عبارت است از ويژگي عمدي بودن جرم رانندگي
بدون پروانه موضوع ماده  723ق .م .ا(1( .
بنابراين با وقوع قتل و يا ساير صدمات بدني غير عمدي ناشي از رانندگي ،مرتكب هم مستوجب مجازات جرم عمدي رانندگي بدون
پروانهه است و هم مسؤول قتل و يا صدمات بدني غير عمدي «با ماهيت (شبه عمدي) تفريس به نفس» موضوع مواد  714به بعد
قانون مزبور( )2بدين ترتيب همانطور كه رانندة مزبور مباشر و مسوول نتايج مستقيم
قانون مجازات اسامي« :هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم
. 1ماده 723
داشتن گواهينامه مخصوص است ،بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد
به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ل و يا هر دو مجازات و
در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد».
 .2ماده  714ق .م .ا« :.هرگاه بي احتياطي يا بي مبااتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت
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و قابل پيش بيني وحتمي وناخواسته اين رانندگي بدون پروانه است و حتي در اجراي ماده  718ق.م.ا .با وقوع صدمات بدني به
بيش از دو سوم حداكثر مجازات محكوم مي گردد ،معاون او نيز مسؤول نتايج مستقيم و قابل پيش بينيوحتمي و ضروري متصل به
اقدام خود در تحويل اتومبيل به فرد غير ماهر براي رانندگي يعني معاونت در قتل و صدمات بدني ماهيتا شبه عمدي (و اصطاحاً
غير عمدي) مي باشد .كما اينكه اگر كسي مبادرت به تحويل چاقو به ديگر ي به منظور ايراد ضرب و جرح عمدي نموده باشد ،لكن
در اثر صدمات وارده مجني عليه فوت شود ،اقدام معاون در دادن چاقو (تهية وسيله ارتكاب جرم و تسهيل وقوع جرم) معاونت در
قتل عمدي است نه معاونت در ايراد ضرب و جرح عمدي .به همين ترتيب تحويل اتومبيل به فرد فاقد گواهينامه براي رانندگي جرم
عمدي است كه آثار عواقب حتمي و ضروري و قابل پيش بيني قتل و صدمات بدني ناشي از اين رانندگي گواهينامه موجب
مسؤوليت معاون جرم در رانندگي بدون پروانه و معاونت در قتل و صدمات بدني شبه عمدي ارتكابي وسيله ديگر ي (مباشر) مي
گردد.
روية قضائي در آينده با توجه به جهت گيري در مورد كيفر حبس مسبب در ماده  616ق .م .ا( .البته در قتل غير عمدي و در غير
موارد رانندگي) ممكن است در آينده تغيير يافته و منطبق با واقعيات شود .زيرا به رغم دفاع از باا بردن فرهنگ و تربيت مردم و
سطح زندگي آنان در زمينه هاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي و بهداشتي و غيره براي پيشگيري از وقوع جرائم به جاي توسل به
مجازات ،هنوز هم تهديد به كيفر در جوامع در بازداشتن اشخاص از ارتكاب جرم در مواردي موثر و مفيد است.
ضمنا برابر ماده  726ق .م .ا« :.هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداق مجازات مقرّردر قانون براي همان جرم
محكوم مي شود».
ثالثاً – فراهم ساختن موجبات وقوع جرائم غير عمدي از طريق تحريك و ترغيب به انجام فعلي عمدي و دسيسه و فريب و نيرنگ.
با توجه به مقتضيات مصالح اجتماعي در زماني كه ماشين و ماشينيسم به رغم تحواتي كه در كلية شئون زندگي اقتصادي و
اجتماعي بشر ايجاد نموده متاسفانه تماميت جسماني و مادي افراد را نيز در معرض مخاطرات شديد قرار داده است بهتر
(اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غيرعمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه
سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود».
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است با استدال از روح قانون كه در جهت حفظ جان و مال و حقوق افراد است چنين استدال كنيم كه نظر به مادة  43ق .م .ا ،در
صورتي كه معاونت مستقيماً از طريق تحريك ،ترغيب ،تهديد ،تطميع ،تهية وسايل ارتكاب جرم و يا تسهيل وقوع جرم باشد لزوم
وجود علم و اطاع معاون جرم محرز و مسلم است .ولي در قسمت اخير بند  1مادة  43قانون مزبور در شرايطي كه معاون جرم به
طور غير مستقيم به وسيله تحريك و ترغيب يا انجام عملي يا فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم مي شود ازم نيست كه از طريق
همكاري مستقيم و توافق و تباني معاون با مباشر ،جرم تحقق يافته باشد ،بلكه وقوع جرم مي تواند بدون وجود ارتباط ميان معاون
و مباشر جرم مصداق پيدا كند .مالكي كه اتومبيل خود را براي رانندگي به كسي مي دهد كه فاقد پروانة رانندگي است ممكن
است ،بتوان او را مشمول و معاون در جرم غير عمدي ناشي از فعل خود كه همانا تسليم اتومبيل به چنين راننده اي است
شناخت .زيرا كه تفريط به نفس در رانندگي عما جرم شبه عمدي تلقي شده است .به خصوص كه ماده  43ق.م.ا .فرض معاونت
را به طور كلي در جرائم قابل تعزير (اعم از عمدي و غيرعمدي) ممكن دانسته و جرائم غير عمدي (شبه عمدي) ناشي از تخلفات
به بعد ق .م .ا .پيش بيني شده است ،لذا فرض معاونت در جرائم غير عمدي در شرايطي كه عمد و قصد
رانندگي در مواد 714
منتفي باشد نيز امكان پذير است .به عنوان مثال ،چنانچه راننده اي تحت تأثير تحريك يا تشويق و ترغيب دوست خود براي افزودن
سرعت و رانندگي با سرعت غيرمجاز ،عابري را مجروح يا به قتل برساند فرض معاونت در قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي با
سرعت غيرمجاز كه ضمن تحريك و يا ترغيب معاون بوده موجب مسؤوليت كيفري تحريك كننده و ترغيب كننده در قتل يا جرح غير
عمدي ناشي از تخلفات رانندگي مشمول ماده  43ق .م .ا .به رغم غيرعمدي بودن جرم خواهد بود .زيرا به هر حال براي مباشر و
معاون احتمال وقوع جرائم غير عمدي با سرعت غيرمجاز قابل تصور و پيش بيني بوده است .در عين حال مي توان گفت تا اتخاذ يك
سياست كيفري مناسب در اين قبيل موارد تا رفع تعارض متون قانون مورد بحث ممكن است مسؤوليت ناشي از شركت در جرائم
ق .م .ا .مطرح گردد ،البته وقتي بتوان رابطه عليت برقرار نمود .به طور مثال فرض كنيم آقاي (الف)
غيرعمدي موضوع ماده 42
ضمن رانندگي با اتومبيل مخصوص تعليم رانندگي (داراي دو كاج و دو ترمز) تحت تعليم رانندگي بوده است .علي رغم تذكر آقاي
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(ب) معلم رانندگي به آقاي (الف) در كم كردن سرعت اتومبيل و رعايت احتياط ازم رانندگي ،عابري به قتل مي رسد .در صورتي
كه در وقوع قتل مزبور آقاي (الف) از انجام دستورات و تعاليم معلم
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رانندگي آقاي (ب) در كم كردن سرعت اتومبيل و رعايت احتياطات ازم عمدا خودداري كرده باشد و آقاي (ب) نيز در رفع اثر از
تخلف بي احتياطي و بي مبااتي نموده باشد .موقعيت آنان مي تواند شركت در قتل غير عمدي موضوع مواد  42و  714ق .م .ا.
باشد .بدين ترتيب چنانچه شخصي با فريب و نيرنگ ،مسؤول مراقبت برج فرودگاه و يا سوزنبان راه آهن را متقاعد كند كه برنامه
پرواز هواپيماها و يا قطار راه آهن به علت اعتصابات و يا وقايعي ديگر موقتاً متوقف يا به تعويق افتاده مي توانند براي انجام امري
محل خدمت را ترك نمايند و در نتيجه بي احتياطي و بي مبااتي آنان سانحه و تصادفي صورت گيرد چنين وضعي مصداق جرم
غيرعمدي ناشي از خطاي جزائي است و شخص فريب دهنده و نيرنگ باز را مي توان با تغييرات قانوني احتمالي در آينده به جرم
معاونت در جرم عمدي منتهي به جرم غير عمدي مزبور تعقيب و مجازات نمود .در حال حاضر قتل در حكم شبه عمدي موضوع
تبصرة  3ماده  295ق .م .ا .و ماده  616از قانون مزبور در قتل به تسبيب مطرح است.
ب -زمان تحقق قصد مجرمانه و ميزان مسؤوليت معاون جرم
قصد و اراده معاون جرم در اين جهت است كه مباشر جرم را در اجراي عمل مجرمانه ياري مي كند .ولي علم و اطاع او براي
مشاركت و همكاري در ارتكاب جرم بايستي همزمان يا قبل از تهية وسايل ارتكاب جرم با دالت و راهنمائي مرتكب و يا كمك و
مساعدت در تسهيل وقوع جرم باشد .به همين نحو است در مورد تحريك ،ترغيب ،تهديد و يا تطميع به طريقي كه مرتكب را مصمم
به ارتكاب جرم نمايد و يا دسيسه و فريب و نيرنگي كه موجب وقوع جرم شود.
تبصرة  1مادة  43ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون
و مباشر جرم شرط است» .بديهي است همكاري و مشاركت با كسي كه قبا مرتكب جرمي شده است عنوان معاونت نداشته و
ممكن است برحسب مورد موضوع جرائم خاصي چون مواد  554و  662ق .م .ا .باشد.
علي ااصول مسؤوليت معاون جرم نسبت به جرائمي است كه با مباشر جرم هماهنگي داشته است ولي گاهي رويه قضايي،
معاون را مشمول نتايج اقدامات اضطراري مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگين تر مجازات مي نمايد.
طبق راي شعبه پنجم ديوان كشور به شماره  19226-1437اگر كسي در ايراد جرح منتهي به فوت معاونت كند ،مجازات او طبق
مادة  171و  27تعيين خواهد شد .گو اينكه فقط مي خواسته است مجرم اصلي او را بزن و نتيجه را كه فوت مجني عليه است
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نمي خواسته است .بنابراين تعيين مجازات دربارة او طبق مادة  173و  28خاف موازين قانوني است .سياست كيفري جديد ايران
در جهت تحول تقصير جزائي (غيرعمدي) به جرائم در حكم شبه عمد است .زيرا تبصرة  3مادة  295ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :هرگاه
بر اثر بي احتياطي يا بي مبااتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه
اگر آن مقرّرات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و جرح در حكم شبه عمد خواهد بود».
مادة  616ق .م .ا .نيز قتل غيرعمدي به تسبيب را در صورت تقصير مسبب (بي احتياطي با بي مبااتي يا اقدام به امري كه مرتكب
در آن مهارت نداشته يا به سبب عدم رعايت نظامات) را مستوجب حبس از يك تا سه سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه
اولياي دم دانسته است( .البته در غير موارد خطاي محض و قتل غيرعمدي در اثر تصادق رانندگي).
ج -مسؤوليت دادسرا در اثبات قصد مجرمانه معاون جرم
از لزوم قصد مجرمانه براي تحقق معاونت در جرم مي توان نتيجه گرفت كه ارائه دليل براي اثبات اين كه معاون جرم واقعا علم و
اطاع از وقوع جرم داشته و در زماني كه يكي از مصاديق معاونت در جرم را انجام مي داده رفتار او همراه با سوء نيت و قصد
مجرمانه بوده به عهدة دادسرا يا رئيس دادگستري است .دادگاه نيز بايد در حكم خود احراز قصد مجرمانه معاون را قيد و جزء دايل
محكوميت ذكر نمايد تا موجبات كنتر قانوني بعدي فراهم شود (در جرائم غيرعمدي نيز در صورتي كه فرض «معاونت» از طريق
دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم ،مورد قبول دادسراها و محاكم قرار گيرد ،احراز خطاي معاون جرم كه منتهي به وقوع
حادثة جرم غير عمدي گرديده با دادسرا و دادگاه خواهد بود) .با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقاب مصوب 1373
تشكيات دادسرا منتفي گرديده است .و لذا به نظر مي رسد كه دادگاه عمومي و انقاب نيز خود مكلف به كشف حقيقت و
بررسي چگونگي علم و اطاع معاون جرم در تحقيق جرم مي باشد .قانونا تشكيات دادسرا ،در شرف تاسيس مجدد مي باشد.
بند پنجم – ضمانت اجراي كيفري معاونت در جرم
ضمن تعيين اشخاصي كه معاون جرم محسوب مي شوند به ذكر تعزير معاونين جرم مبادرت نموده و
ماده 43ق .م .ا1370 .
مقرّرداشت كه :معاون جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ،تعزير
مي شوند .در نتيجه دادگاه مي توانست با توجه به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون ،مجازات او را منطبق با استحقاق و
شخصيت وي تعيين نمايد .در بعضي موارد
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چون قتل عمدي و قطع عضو و جرح عمدي آن و همچنين سرقت عمدي مستلزم حد و تعزيري ،كيفر معاون حبس و حداقل و حداكثر
ق .م .ا« :.هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات
آن قانوناً معين گرديده است .برابر ماده 726
مقرّردر قانون براي همان جرم محكوم مي شود».
در صورتي كه مباشر جرم به جهتي از جهات قانوني مانند صغر و جنون و يا حالت اكراه و يا اجبار كه از عوامل رافع مسؤوليت
كيفري است قابل تعقيب و يا قابل مجازات نباشد ،اين موارد معافيت مباشر جرم ،تاثيري در مجازات معاون نخواهد داشت.
همينطور است در مواردي كه مباشر جرم به جهتي از جهات شخصي مثل عدم دستگيري و يا همكاري او با مقامات دولتي از
معاذير قانوني معاف كننده يا تخفيف دهندة مجازات استفاده نمايد ،باز چنين مواردي تاثيري در مجازات معاون جرم نخواهد داشت.
در همين مورد مادة  44ق .م .ا .مقرّرمي دارد« :در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و
يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ،تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت» .ولي در
مقابل ،چنانچه نفس عمل ارتكابي از عوامل موجهه و يا تبرئه كننده جرم مثل دفاع مشروع باشد عمل معاون نيز جرم محسوب
نشده و مسؤوليت مدني و كيفري او منتفي است.
چنانچه شخصي شركت در جرم داشته و يا با يكي از مشمولين مصاديق معاونت در جرم نقش «سردستگي» دو يا چند نفر را در
ارتكاب جرم به عهده داشته باشد ،عمل او مي تواند از عوامل مشدده مجازات محسوب شود.
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مادة  45ق .م .ا .صراحتاً مقرّرمي دارد« :سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت
در جرم باشد از علل مشاهده مجازات است».
مصاديق جرائمي چون قتل و سرقت كه مجازات معاون جرم در قانون پيش بيني گرديده با عنايت به اينكه قانون عام «ق .م .ا».
ناقض قانون خاص نمي باشد به شرح زير است:
الف -معاونت در جرائم عليه اشخاص
 - 1معاونت در قتل عمدي منتهي به قصاص – وقتي مقتول مسلمان باشد ،قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمدي به  3تا
 15سال حبس محكوم مي شود (مادة  207ق .م .ا.).
 معاونت در قتل عمد با فقدان شاكي و يا گذشت وي – در قتل عمدي وقتي مرتكب شاكي نداشته و يا شاكي داشته ولي از2
قصاص گذشت كرده باشد و ارقام وي موجب اخال در نظم جامعه يا خوف شده و يابيم تجري مرتكب با ديگران گردد موجب حبس
تعزيري از  3تا  10سال خواهد بود .در اين قبيل موارد معاونت در قتل عمد موجب
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حبس از يك تا  5سال مي باشد (مادة  208و تبصره آن از ق .م .ا.).
 - 3معاونت در قطع عضو و يا جرح عمدي آن با فرض قصاص – كيفر معاون جرم در قطع عضو و يا جرح آن سه ماه تا يكسال حبس
است (تبصرة  1مادة  269ق .م .ا).
 - 4معاونت در قطع عضو و يا جرح عمدي آن با فقدان شاكي و يا گذشت وي و يا منتفي شدن قصاص – كيفر مباشر جرم در چنين
مواردي وقتي سبب اخال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجربي مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از  3ماه تا 2
سال خواهد بود و معاون جرم نيز به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود (تبصره  2ماده  269ق .م .ا.).
ب -معاونت در سرقت هاي مستوجب حد و تعزيري
 -1معاونت در سرقت مستلزم حد
با احراز كلية شرايط و خصوصيات سرقت مستلزم حد موضوع مادة  198ق .م .ا ،.كيفر معاون در سرقت مستوجب حد يك سال تا
سه سال حبس مي باشد( .تبصرة  2ماده  201ق .م .ا.).
 -2معاونت در سرقت تعزيري
سرقتي كه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد ،اگر چه شاكي
نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنج سال خواهد بود .معاونت در سرقت تعزيري موجب حبس از  6ماه تا
 3سال مي باشد (مادة  203و تبصرة آن از ق .م .ا).
با وجود اين براي اين تعيين كيفر سرقت هاي تعزيري موضوع مواد 651به بعد ق .م .ا .و كيفر معاون در چنين جرائمي مي توان
قانون مزبور مجازات معاونت در هر مورد ،حداقل مجازات مقرّردر قانون در هر مورد خواهد بود .در
گفت كه با توجه به ماده 726
واقع كيفر معاون و مباشر سرقت هاي تعزيري مشمول مقرّرات مواد  651به بعد ق .م .ا .مي باشد.
 -3معاونت در توقيف يا حبس غيرقانوني يا مخفي نمودن ديگر ي به عنف در محلي
كسي كه با علم و اطاع براي ارتكاب جرائم توقيف يا حبس غيرقانوني يا مخفي نمودن به عنف ديگر ي در محلي (با فقدان حكمي
از مقامات صاحيتدار براي جلب و توقيف و حبس بدون مجوز و يا مخفي ساختن به عنف ديگر ي در محلي) مكاني تهيه كرده و بدين
طريق معاونت با مرتكب نموده باشد .به مجازات حبس از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ل تا شش
ميليون ل محكوم خواهد شد( .مادة  584ق .م .ا.).

فصل دوم

236

عوامل رافع مسؤوليت كيفري

در مورد حدود مسؤوليت جزائي اشخاصي چون اطفال و مجانين و كساني كه تحت تاثير يا اكراه (عادتاً غيرقابل تحمل) يا اختال
قوه اراده به علت مستي يا ضرورت و يا اشتباه مرتكب جرم مي شوند ،ق .م .ا .وضع مقرراتي را به عوامل رافع مسؤوليت كيفري
اختصاص داده است.
مبحث اول :حدود مسؤوليت كيفري اطفال
 -1حمايت قانوني طفل در امور كيفري
اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفري هستند و ترتيب آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند ااقضتاء
كانون اصاح و تربيت اطفال مي باشد (ماده  49ق .م .ا .).هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند ،تنبيه
بايستي به ميزان و مصلحت باشد (تبصرة  2ماده  49ق .م .ا.).
مسؤوليت طفل بزهكار در مفهوم مدني آن مورد توجه قرار گرفته است .زيرا منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي
نرسيده باشد (تبصره  1ماده  49ق .م .ا ،).سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است (تبصره 1
ماده 1210قانون اصاح موادي از ق .م .مصوب .(1361
چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است ،لكن در مورد اتاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن
از مال طفل به عهدة ولي طفل مي باشد (مادة  50قانون مجازات اسامي).
جنايت عمد و شبهعمد نابالغ به منزلة خطاي محض و بر عهدة عاقله مي باشد .عاقله
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عبارت است از بستگان ذكورد نسبي پدر و مادري به ترتيب طبقات ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي توانند ارث
ببرند به صورت مساوي عهده دار ديه خواهند بود( .تبصره ماده  306و مواد  307و  221ق .م .ا .).هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار
تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند ،تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد (تبصره  2ماده  49ق .م .ا.).
استثنائا در بين جرائم مختلف ،استثنائي در مورد قتل از نظر مسؤوليت كيفري وجود دارد .بدين ترتيب كه هرگاه نابالغي عمدا
كسي را بكشد خطاء محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله وي ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد (مادة  221ق .م .ا.).
به موجب تبصره مادة مزبور ،در جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عمدي باشد و مرتكب صغير (يا مجنون) باشد و پس
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از بلوغ (يا افاقه) مرتكب ،مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد .ماك محاسبه سن متهم شناسنامه
وي و يا تعيين قدر متيقن آن با جلب نظر پزشكي قانوني توسط محاكم در زمان وقوع جرم است و لذا در صورتي كه متهم در زمان
ارتكاب جرم ،صغير يا نابالغ بوده و متعاقبا در هنگام كشف جرم يا مراحل تحقيق و محاكمه و اجراي حكم ،بالغ يا كبير شود ،مشمول
مقرّرات زمان صغير يا عدم بلوغ مي باشد.
اكراه در قتل و يا دستور به قتل ديگر ي مجوز قتل نيست و لذا اگر كسي را وادار به قتل ديگر ي كنند يا دستور به قتل رساندن
ديگر ي را بدهند مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده و آمر به حبس ابد محكوم مي گردند .در عين حال در مورد اطفاء اكراه
شونده قانونگذار قائل به تفاوت شده است .به طوري كه اگر اكراه شونده طفل غير مميز باشد چنين طفلي فاقد مسؤوليت كيفري
بوده و فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .ولي چنانچه اكراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود ،بلكه بايد عاقله او
ديه را بپردازد و اكراه كننده نيزبه حبس ابد محكوم است( .ماده  211و تبصره هاي  1و  2ق .م .ا.).
) در مورد جبران ضرر و زبان ناشي از جرم ارتكابي توسط صغير
راي وحدت روية هيات عمومي ديوان عالي كشور (شماره 2
مقرّرمي دارد« :مطابق مواد  1216و  1183ق.م )1( .و( ) 2در صورتي كه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسؤول جبران
خسارت است و ولي او به علت عدم اهليت صغير نماينده قانوني وي مي باشد .بنابراين ضرر و زيان
.1ماده  1183ق .م« :.در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه ولي نماينده قانوني او مي باشد».
 .2ماده  1216ق .م« :.هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است».
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ناشي از جرم دادگاه جزا به عهده شحص متهم صغير است و محكوم به مالي از اموال خود او استيفاء خواهد شد»( .رديف -601
(0631192
محكوميت صغير به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم ،در شرايطي كه صغير به علت عدم اهليت براي پاسخگويي به دعوي ،نمي
تواند طبق ضوابط آئين دادرسي مدني طرف دعوي قرار گيرد ممكن نيست .زيرا:
در اين قبيل موارد ،دادگاه بايد حكم به رد دادخواست ضرر و ريان بدهد .قانونا دادخواست مزبور بايد به طرفيت ولي و يا قيم صغير
تقديم دادگاه شود ،تا دادگاه با احراز ورود زبان توسط صغير ،ولي يا قيم وي را ملزم به جبران خسارت نمايد .نهايت آنكه ولي طفل
بايد طبق ماده  50ق .م .ا ،محكوم به را از اموال صغير برداشت كرده و به زيان ديده پرداخت نمايد.
 -2دوران قبل از بلوغ و آثار آن
براي اينكه بتوان از نظر جزائي كسي را مسؤول دانست بايد امكان انتساب خطا يا تقصير به وي باشد .طفلي را كه مرتكب يك
عمل خاف قانون با ضمانت اجراي جزائي (جرم) گرديده نمي توان مسؤول دانست و مجازات كرد .زيرا طفل اصوا داراي قوة تميز و
تشخيص نبوده و قادر به پيش بيني نتايج عمل مجرمانة خود نمي باشد.
مع ذالك ،بين يك طفل خردسال غيرمميز و يك فرد بالغ (وعاقل) مراتب و درجاتي وجود دارد.
 - 1دورة كودكي و عدم تميز مطلق – كودكان كمتر از  6سال از نظر عقلي در مرحله اي نيستند كه بتوان وجود عمد و سوء نيتي را
در رفتار آنان تشخيص داد .زيرا اين قبيل كودكان به وضوح ،ضوابط و قواعد زندگي اجتماعي و مفاهيم حق و مالكيت و حسن و قبح
اعمال را نمي دانند .رفتارهاي كودكان بر پاية خواسته هاي غريزي و اوليه اي استوار است كه براي ارضاي آنها ،هيچگونه حد و
مرزي را نمي شناسند.
با تصويب قانون اصاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري (مصوب شهريور ماه  ) 1361حاكي از تشكيل دادگاههاي كيفري  1و 2
و سپس قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقاب مصوب  1373رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار (مصوب آذر ماه  )1338تنها در
قسمت هاي مربوط به تشكيات و دادرسي با قوانين اخير التصويب نسخ ضمني شده است .برابر قسمت اخير مادة  4قانون
تشكيل دادگاه اطفال بزهكار ،به طور
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كلي اطفال تا  6سال تمام قابل تعقيب جزائي نخواهند بود.
 - 2دورة طفوليت و عدم تميز نسبي – در اين دوره طفل به مرحلة رشد و بلوغ قانوني نرسيده ،ولي قادر است خوب و بد رفتار خود
را به طور نسبي تشخيص داده و تا حدودي نتايج اعمال خود را پيش بيني نمايد .حال چنانچه قاضي احراز نمايد كه طفل خاطي
عاوه و بر بلوغ جسماني در حين ارتكاب جرم داراي قوه تميز و تشخيص بوده است ،مي تواند نسبت به تعيين مجازات اقدام نمايد
واا ّ با احراز فقدان قوة تميز كافي براي تحقق مسووليت ،طفل مسؤول عمل خود شناخته نشده و به جاي مجازات ،دادگاه م يتواند
طفل را براي تربيت به سرپرست طفل سپرده و يا به كانون اصاح و تربيت اطفال اعزام نمايد .كلمه تميز ( ) Discernementدر
قوانين جزائي كشورها تعريف نشده ولي محققين و متخصصين علوم جزائي ،معاني مختلفي براي كلمه «تميز» قائل شده اند كه
دو معني مهم آن به شرح زير مي باشد:
الف -به عقيده برخي از علماي حقوق جزا ،تميز عبارت از آگاهي طفل است به اين امر كه مرتكب عمل غير قانوين و يا خاف
نظامات اجتماعي گرديده است .برخي ديگر از مولفين و متخصصين حقوق جزاء ،قوه تميز را چنين تعريف كرده اند :تميز عبارت از
قدرت تشخيص خوب از بد است ،اين كار مستلزم رشد عقلي است(1( .
در واقع قوة تميز همان قوة عاقله است كه به انسان اجازه مي دهد تا فرق ميان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخيص دهد.
ب -بعضي از محققين در مورد كيفيت «تميز» قائل به تفكيك شده و اعام داشته اند« :تميز نفع و ضرر در امر مدني غير از تميز
حسن و قبح در امر كيفري است و سن دو تميز با هم فرق مي كند و تميز عبارت است از تشخيص خير و شر و نفع و ضرر ،چنين
كسي را در صورتي كه به سن كبر نرسيده باشد مميز نامند».
صغير مميز ،صغيري است كه نفع و ضرر را در داد و ستد (در امور جزئي) مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخيص دهد .اگر صغير داراي
اين صفت نباشد ،او را صغير غير مميز مي نامند(2(.
بدين ترتيب آغاز مسؤوليت كيفري اطفال و نوجوانان با شروع سن بلوغ قانوني در شرايطي است كه افراد مزبور ،عاوه بر علم و
آگاهي بر محرمانه بودن عمل ارتكابي
 .1دكتر جاويد صاحي ،بزهكاري اطفال و نوجوانان ،ص 180
 . .2استاد دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوق ،شماره هاي .5512 ،3255 ،1425
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دي باشند كه بدانند در صورت ارتكاب چنين عملي تحت تعقيب و مؤاخذه دستگاه قضائي
داراي رشد و تكامل قواي دماغي در ح ّ
قرار خواهند گرفت.
 - 3دورة خاصي از بلوغ و سن قانوني – فرض و اماره قانوني اين است كه همة افراد در سن معيني داراي رشد جسمي و عقلي
كافي گرديده و قوة تميز و تشخيص حسن و قبح اعمال خود را دارند .با عنايت به اينكه قوة تميز در افراد مختلف در يك زمان حادث
نمي شود ،لذا قانونگذاران مختلف سن بلوغ قانوني (و در واقع رشد و تكامل قواي جسماني و دماغي را براي درك امور) و احراز
مسؤوليت جزائي را به طرق متفاوتي تعيين كرده اند .درقوانين كشورهاي مختلف سن بلوغ بين  14سال و  21سال متغير است،
ولي اكثريت با آن دسته از كشورهايي است كه سن  18سالگي را سن بلوغ براي آغاز مسؤوليت جزائي مي دانند.
در كشور ايران ،سن بلوغ براي آغاز مسؤوليت كيفري پسران  15سال تمام قمري و در مورد دختران  9سال تمام قمري (تبصره
ماده  1210ق.م ).است .سن قانوني براي ازدواج ،همان  15سال و  9سال تمام به ترتيب براي پسران و دختران مي باشد (ماده
ق.م .).سن ازم براي راي دادن در انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسامي و انتخابات رياست جمهوري ورود به 16
1014
سالگي است (بند  2ماده  29قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي مصوب  921366و اصاحات بعدي آن و بند  2ماده  36قانون
انتخابات رياست جمهوري اسامي مصوب .(541364
سن ازم براي كانديداتوري مجلس شوراي اسامي حداقل  26سال و حداكثر  75سال است (بند  7ماده  29قانون انتخابات مجلس
شوراي اسامي) .سن ازم براي كليه معامات و عقود و ايقاعات (به استثناء نكاح و طاق)  18سال تمام است (ماده واحده قانون
راجع به رشد متعاملين مصوب  13شهريور  1313و راي شماره  3101364-3وحدت رو به رديف .(6237
سن ازم براي افراد ذكور مشمول مقرّرات خدمت وظيفة عمومي ،اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال ،افراد مزبور وارد سن
 19سالگي مي شوند (ماده  2قانون خدمت وظيفة عمومي مصوب  ) 2971363سن ازم براي ورود به خدمت رسمي ،حداقل 18
سال تمام و نداشتن بيش از  40سال تمام است (بند الف ماده  14قانون استخدام كشوري مصوب  3131345با اصاحات بعدي(((1
تحقق جرم استفاده از شناسنامه
 .1مجله قضائي و حقوقي دادگستري جمهوري اسامي ايران ،شماره سوم ،بهار  ،1371ص .151
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مكرر و يا دريافت شناسنامه موهوم يا استفاده از شناسنامه ديگر ي به نام هويت خود مستلزم داشتن هيجده سال تمام است و
لذا اشخاصي مشمول حكم مذكور در بند (ب) ماده  49قانون ثبت احوال مصوب  1355مي گردند كه پس از رسيدن به سن 18
سال تمام مرتكب جرم يا جرائم مزبور شوند(1(.
منظور از طرح سنين متغير در موارد مختلف اين است كه با توجه به شرايط خاص ،امكان دارد با تصويب قانون بتوان به كلية جرائم
تعزيري ارتكابي (غير از جرائم مستوجب حد) اطفال اعم از پسر و دختر كه سن آنان بيشتر از  7سال و كمتر از  15سال تمام است،
در دادگاه اطفال كه ايحة قانوني آن مراحل تصويب را مي گذارند ،رسيدگي نمود .زيرا به هر حال در شرايط فعلي اعمال مجازات
تعزيري نسبت به اطفال دختر كمتر از  15سال (مسؤول) در سرنوشت و زمينة ارتكاب جرائم بعدي و مكرر آنان موثر است.
 -3تحول مباني عكس العمل قضائي در قبال اطفال بزهكار
در مورد اطفال بزهكار ،هرگونه تصميمي مبني بر سپردن آنان به اولياء و يا اعزام به كانون اصاح و تربيت توسط دادگاه ،بر اساس
حالت خطرناك طفل فاقد مسؤوليت كيفري است و نه بر مبناي مسؤوليت جزائي وي .بنابراين ،حالت خطرناك در طفل بزهكار و
قابليت جزائي وي شرط مكمل مسووليت صغير است.
الف – اقدامات تاميني بر مبناي حالت خطرناك طفل بزهكار
بر خاف قديم كه قوة تميز مبناي مسؤوليت طفل بوده است ،در حال حاضر مسؤوليت صغير در هيچ موردي به قوة تميز و تشخيص
طفل يعني آزادي ارادة او در ارتكاب جرم بستگي ندارد.
براي تشخيص حالت خطرناك ،دادگاه بايد با انجام تحقيق اجتماعي در مورد موقعيت مادي و اخاقي خانواده ،سوابق و خصوصيات
طفل ،معاشرت و رفتار او در زمان
 .1ماده  49قانون ثبت احوال مصوّب « :1355اشخاص زير به حبس جنحه اي از  61روز تا شش ماه محكوم خواهند شد:
الف -اشخاصي كه در اعام وادت يا وفات يا هويت برخاف واق اظهار مي نمايند.
ب -اشخصاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن  18سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده و يا به دريافت شناسنامه مكرر
براي خود يا مولي عليه يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به
نام هويت خود استفاده نمايند.
ج -ماما يا پزشكي كه در مورد وادت و وفات گواهي خاف واقع صادر كند.
د -اشخاصي كه در مورد وادت و وفات شهادت دروغ بدهند كه شهادت آنان منجر به تنظيم دفتر ثبت كل وقايع يا وفات گردد».
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تحصيل و شرايطي که تحت آن شرايط زندگي نموده و تربيت شده است ،اطاعات ازم را جمع آوري کند.
به عاوه ،در صورت امکان ،قاضي مي تواند دستور انجام آزمايش پزشکي و در صورت لزوم آزمايش پزشي – رواني طفل را بدهد.
هم چنين دادگاه در صورت اقتضاء مي تواند ،نسبت به استقرار طفل در يک مرکز نگهداري يا اعزام وي به يک مرکز تحقيقاتي که
اميد است در آيندة نزديک در کشور ما تشکيل شود اتخاذ تصميم نمايد.
ب -آثار بلوغ در امور کيفري
در سيستم حقوق جزاي ايران ،مفهوم بلوغ درافراد ،همان سن قانوني ازم براي پاسخگويي به امور کيفري برمبناي عائم ظاهري
سال قمري معين گرديده است .بنابراين در مفهوم بلوغ قانوني به
بلوغ است که براي پسران  15سال قمري و براي دختران 9
کيفيت تشخيص حسن و قبح امور توسط نوجوان توجهي نشده است .در حاليکه با توجه به مفهوم مسؤوليت که اساس آن بر
ارادة آزاد است ضروري است در جرائم تعزيري که عما ،تقريبا تمام جرائم ارتکابي نوجوانان را تشکيل مي دهد به دادگاههاي
کيفري اعم از عمومي (يا ويژه اطفال در آينده) اختيار داده شود تا بر اساس کيفيات جرم ارتکابي و شخصيت بزهکار و بر اساس
ميزان درک و قابليت اخاقي و اجتماعي وي مبادرت به تعيين کيفر مناسب براي نوجوانان بشود تا نتيجة اعمال کيفر مناسبك
بيداري حس مسؤوليت پذيري در نوجوان باشد که نتيجة آن اصاح وي و تامين دفاع اجتماعي است و نه اعمال کيفر به خاطر
رسيدن به سن قانوني.
رسيدگي به جرايم اطفالي که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشند ،هم چنين اشخاص بالغ کمتر از  18سال تمام در دادگاه اطفال
(شعبه دادگاه عمومي) رسيدگي مي شود( .مواد  219و  220ق .آ .د .ع .ک.).
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مبحث دوم :جنون و آثار آن در مسؤوليت کيفري
الف – ماهيت و مفهوم جنون
ق .م .ا .مقرّر مي دارد« :جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که
يکي از عوامل رافع مسؤوليت کيفري جنون است .ماده 51
باشد رافع مسؤوليت کيفري است» .مع هذا ،در صورتي که تاديب مجنون مرتکب جرم موثر باشد به حکم دادگاه تاديب مي شود
(تبصره  1ماده  51ق .م .ا.).
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بدين ترتيب ،وقتي جرمي توسط فردي رواني ،تحت سلطة اين بيماري ارتکاب شود ،انتساب جرم به مرتکب مجنون منتفي و در
نتيجه مسؤوليت جزائي چنين ردي و کيفر او غير ممکن است.
 -1مفهوم جنون
چون زوال عقل و فقدان شعور است .در مفهوم خاص ،مجنون مبين نوعي زوال و اختال در قواي دماغي است .به طوري که
اعمال مجنون فارغ از اختيار و ارادة آزاد است.
به طور کلي مفهوم جنون در مادة  51ق.م.ا ،.آن دسته از بيماريهاي رواني را شامل مي گردد که موجب سقوط قوة تميز (تشخيص
حسن و قبح اعمال) و زوال ارادة فرد است .در واقع جنون سبب لطمه ديدن سلولهائي از مغز مي شود که مخصوص ادراک يا
هوش مي باشند ،مانند تحول تدريجي فلج عمومي که منتهي به جنون مي گردد .از انواع اين بيماريها ،شيزوفرني و جنون اخاقي
است.
 -2شرايط عدم قابليت انتساب جرم به مجنون
ق .م .ا ،.جنون را وقتي رافع مسؤوليت کيفري مي داند که درحال ارتکاب جرم وجود داشته باشد .به عاوه در تبصره 2
مادة 51
ماده قانون مزبور نيز در مورد جنون ادواري ،به شرط رفع مسؤوليت کيفري با احراز وجود جنون در حين ارتکاب جرم تصريح شده
است .هرگاه مجرم در حين ارتکاب جرم داراي شعور بوده و پس از ارتکاب جرم مجنون شود .مسؤوليت جزائي او زائل نمي گردد.
ولي قبل از رسيدگي به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنين مرتکب مسؤولي بايد اول مجنون معالجه شود .زيرا در حال جنون
نمي توان مرتکب را تعقيب و مجازات نمود.
اول -نحوه احراز جنون
جنون ،فرض و اماره قانوني نيست و لذا بايد در هر مورد وجود آن اثبات شود .بدين ترتيب دادگاه بايد در پروندة مطرح و مستنداتي
را که منتهي به احراز جنون و نهايتا عدم مسؤوليت کيفري مي گردد مشخص نمايد .زيرا تشخيص و تعيين جنون امري ماهوي و در
اختيار دادگاه است .نهايت آنکه دادگاه از کارشناس که در اين قبيل موارد پزشک قانوني است نظر خواهي مي کند .در عين حال،
دادگاه ملزم به متابعت از نظر کارشناسي نيست و چنانچه عقيدة کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مساله موافقت
نداشته باشد ،دادگاه امکان ارجاع امر به کارشناس ديگري را دارد .مادة  260قانون اصاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري
کميسيون امور قضائي مجلس مقرّرمي دارد« :به طور کلي در امور کيفري و جرائم ،گزارش کتبي ضابطين
مصوب 661361
دادگستري و اشخاصي که براي تحقيق در امور کيفري مامور شده اند و همچنين اظهارات گواهان و
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کارشناسان معتبر است ،به شرط آنکه ضابطين و کارشناسان و گواهان ااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خاف علم قطعي
قاضي باشد».
بنابراين،در صورتي که کارشناسان حداقل دو نفر و عادل باشند و قاضي هم علم قطعي بر خاف نظر آنان نداشته باشد ،نظرشان
براي دادگاه قابل پذيرش است و لذا بار دفاع در جهت ايجاد علم قطعي در قاضي در مورد بي اعتبار ساختن نظر کارشناسان
سنگين مي شود .بدين ترتيب شايسته است ،نظر کارشناس جنبة تحصيل نکرد ،موضوع را به هيات کارشناسان ارجاع نمايد .ضمناً
گزارش ضابطين دادگستري ،در صورتي معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضي باشد (تبصره ماده  15ق .آ .د .ع .ک.).
دوم -جنون و اختال اراده
براي منتفي ساختن مسؤوليت مجرم ،جنون مرتکب بايد تام و کامل باشد .مع هذا ،بين هوشياري کامل و جنون درجاتي هست.
بيماري اراده اش در شرايطي است که فرد آگاهي و قدرت تميز را دارد ،ولي اراده اش بيمار است .معموا ً دادگاهها بيماري اراده را
موجب زوال مسؤوليت کيفري نمي دانند.
بدين ترتيب ،با احراز جنون ،مقدار آن شرط نيست .زيرا قانونگذار درمادة  51ق .م .ا ،.جنون با هر درجه اي را رافع مسؤوليت کيفري
دانسته است و لذا هر نوع بيماري رواني که جنون تشخيص داده شود ،به نحوي که قدرت تشخيص را زائل نموده باشد موجب
زوال مسؤوليت جزائي مي گردد.
ب -آثار جنون
 - 1جنون مقارن با ارتکاب جرم – مسؤوليت جزائي مبتني بر تقصير است و لذا وقتي در حين ارتکاب جرمع مرتکب جنون باشد ،اين
جنون موجب عدم اجراي کيفرهاي پيش بيني شده در قانون مي گردد .با وجود اين ،هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب جرم مجنون
باشد و يا وقتي مرتکب پس از حدوث جرم مبتا به جنون شود ،چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت
شد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امکان پذير است.
ولي شخص نگهداري شده و يا کسانش مي توانند به دادگاهي که صاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد ،مراجعه و به اين
دستور اعتراض کنند .در اين صورت دادگاه در جلسة اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر
متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و حکم مقتضي در مورد آزادي
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شخص نگهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي کند .اين راي قطعي است ،ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هرگاه
عائم بهبودي را مشاهده کردند ،حق اعتراض به دستور دادستان را دارند (ماده  52ق .م .ا.).
در حقوق فرانسه ،در صورتي که بازپرس جنون را احراز کند ،قرار منع تعقيب صادر مي کند در صورتي که جنون در دادگاه احراز
شود ،دادگاه مبادرت به صدور راي برائت مي نمايد(1(.
 جنون پس از حدوث جرم – در صورتي که مرتکب بعد از وقوع جرم مبتا به جنون شود ،همان جنون قبل از ارتکاب جرم ،ديگر2
جنون موجب زوال مسؤوليت کيفري نمي گردد .زيرا مرتکب جرم در حين ارتکاب جرم در حال افاقه بوده است ،مع ذلک ،طبق مادة
 52ق .م .ا ،.چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل
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مناسبي نگهداري خواهد شد .تحقيقات راجع به افراد عادي (غير مجنون) از قبيل استماع شهادت گواهان ،معاينة محلي و
رسيدگي به رفتار مجرمانه شرکاء و معاونين غير مجنون مرتکب مجنون ادامه مي يابد ،ولي با رسيدن وقت دادرسي دربارة مجنون،
امر جزائي تا درمان مجنون موقوف مي گردد .در واقع جنون بعد از ارتکاب جرم موجب تعليق تعقيب مي گردد.
 جنون بعد از محکوميت کيفري – اگر پس از رسيدگي و صدور حکم دادگاه مبتني بر اعدام ،محکوم عليه مجنون شود ،گرچه3
محکوم عليه در حين رسيدگي دادگاه آگاه بوده است ،مجازات اعدام تا رفع حالت جنون دربارة وي اجرا نمي شود .زيرا اعمال کيفر
در حين جنون منع شده است .در مقابل ،مجازاتهاي مالي و محروميت هاي اجتماعي قابل اعمال است .هرگاه محکوم به حبس که
در حال تحمل کيفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتا به جنون شود با استعام از پزشک قانوني ،در صورت تاييد جنون ،محکوم
عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محکوميت او محسوب خواهد شد .در صورت
عدم دسترسي به بيمارستان رواني محکوم به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي شود (ماده  37ق .م .ا.).
 -4ضوابط قانوني حاکم بر مفاهيم جنون و مجنون (ديوانه)
اوا ً– موارد اکراه در قتل :اگر اکراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است (تصره  1ماده
 211ق .م .ا.).
 .1مجموعه راهنماي قضائي دالوز ،ج  ،2ص .196-5
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ثانياً – موارد شرايط قصاص :هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا کسي را بکشد خطا محسوب و قصاص نمي شود ،بلکه بايد عاقله آنها
ق .م .ا ).طبق تبصره ماده مزبور ،در جرائم قتل نفس يا نقص عضو ،اگر جرائم
ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند (ماده 221
ارتکابي عمدي باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و پس از بلوغ يا افاقه مرتکب ،مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب
قصاص نمي باشد ضمنا هرگاه عاقل ديوانه اي را بکشد ،قصاص نمي شود ،بلکه ديه قتل را به ورثة مقتول مي دهد در صورتيکه
اقدام وي موجب اخال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از  3تا  10سال
خواهد بود (ماده  222ق .م .ا.).
ثالثاً -موارد سکون قوة تميز و فقدان قصد و اراده :در صورتي که مبناي مسؤوليت براي قتل عمدي مستوجب قصاص وجود
شرايطي از جمله اراده و قوة تميز و تشخيص حسن و قبح باشد ،مي توان گفت هر گاه کسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي
را بکشد ،قصاص نمي شود فقط به ديه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد (ماده  225ق .م .ا .).در اين حالت قتل ارادي و شبه
عمدي است .مع هذا ،هرگاه کسي در حال خواب بر اثر حرکت وغلتيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزلة
خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود (ماده  323ق .م .ا.).
رابعاً – شرايط دعواي قتل :از شرايط طرح دعواي قتل اين است که مدعي بايد حين اقامه دعوي ،عاقل (غيرمجنون) و بالغ باشد و
چنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد ،رشد نيز شرط است .اما نسبت به مدعي عليه هيچ يک از موارد مذکور شرط نمي باشد
(ماده  227ق .م .ا،).
خامساً – شرايط اقرار :از راههاي ثبوت قتل اقرار است :اقرار در صورتي نافذ است که اقرار کننده داراي اوصاف زير باشد:
 -1عقل -2 ،بلوغ -3 ،اختيار -4 ،قصد
بنابراين اقرار ديوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصي که قصد ندارند مانند ساهي ،هازل و نائم و بيهوش نافذ نيست .اين
شرايط در مورد تمامي جرائم مستلزم حد مانند زنا ،لواط و نظاير آن و شرب مسکر ،محاربه و افساد في اارض در قوانين مربوط
ذکر شده است.
سادساً -در مورد زنا :از موجبات زناي مستوجب حد اين است که زاني يا زانيه بالغ و عاقل (غير مجنون) و مختار بوده و به حکم و
موضوع آن نيز آگاه باشد (ماده  64ق .م .ا .).مع هذا در موارد جنون بعد از ارتکاب زنا :هرگاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از
او ساقط نمي شود (ماده  95ق.م.ا .).نهايت آنکه با توجه به روح و مفاد قوانين جاري،
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به نظر مي رسد ،اعمال و اجراي کيفر تا زمان بهبودي نسبي مجنون به تأخير مي افتد(.(1
سابعاً – در جرائم مستلزم حد شرب خمر و سرقت :حد مسکر بر کسي ثابت مي شود که بالغ و عاقل ومختار وآگاه به مسکر بودن
د مسکر ،حد وقتي جاري مي شود که محکوم عليه از
وحرام بودن آن باشد (ماده  166ق.م.ا .).برابر مادة  177ق .م .ا ،.در مورد ح ّ
حال مستي بيرون آمده باشد ،در واقع آگاهي محکوم به تحمل کيفر مورد توجه قانونگذار بوده است .مع هذا هرگاه محکوم به حد
مسکر ،ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود (ماده  180ق .م .ا ).در مورد سرقت نيز برابر تبصره  2ماده  198ق.م.ا ،.بيرون
آوردن مال از حرز توسط ديوانه و نابالغ به منزلة خطاء محض است (تبصره  1بند (ج) ماده  295ق .م .ا ).مسؤوليت پرداخت ديه نيز
برابر تبصرة ماده  306ق .م .ا .بر عهدة عاقله مي باشد.
تاسعاً -از نظر حدود مسؤوليت جزائي :جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤوليت کيفري است (ماده  51ق .م.
ا .).به عاوه در جنون ادواري ،شرط رفع مسؤوليت کيفري ،جنون در حين ارتکاب جرم است (تبصره  2ماده  51قانون مزبور)
نگاهداري مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در ماده  52ق.
م .ا .پيش بيني شده است .ابتاي محکوم به حبس به جنون ،قبل از اتمام مدت حبس و اعزام وي به بيمارستان رواني و احتساب
مدت اقامت او در بيمارستان رواني جزء مدت محکوميت در ماده  37ق .م .ا .مقرّرشده است.
مبحث سوم :اجبار و اکراه
بخش اول -کليات و ماهيت اجبار واکراه
کليات – اجبار موقعيتي است که موجب زوال ارادة آزاد شخص مجبور در زمان ارتکاب جرم مي گردد .بنابراين ،اجبار موجب سلب
اختيار تصميم گيري و از بين رفتن قصد و اراده است ،در حاليکه در جنون اصوا قدرت تميز و تشخيص حسن و قبح و
 .دکتر ايرج گلدوزيان ،حقوق جزاي اختصاصي ،جرائم عليه تماميت جسماني ،اموال و مالکيت ،امنيت و آسايش عمومي ،از
1
انتشارات موسسه انتشارات جهاد دانشگاهي (ماجد) ،چاپ سوم ،1372 ،ص  ،308چاپ پنجم.1374 ،
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هوش مختل مي شود .اين دوتأسيس حقوقي ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسؤوليت کيفري بودن در سامت سلولهاي
مغزي مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل ،فساد سلولهاي مزبور در جنون از يکديگر وجه افتراق دارند ،بدني ترتيب اجبار
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مانع از بروز ارادة آزاد و مختار است.
اجبار به دو شکل آشکار مي شود :مادي و معنوي (با رواني يا روحي)
اجبار مادي روي جسم فرد اثر مي گذارد ،اجبار معنوي يا رواني يا روحي (اکراه) اراده مرتکب را تحت تاثير قرار مي دهد .مبناي هر
دو حالت اجبار ،ممکن است خارج از مرتکب و يا از شخص وي ناشي شود.
در صورتيکه اجبار ناشي از امري خارج از مرتکب باشد ،اجبار را خارجي يا بيروني مي نامند .در مقابل ،وقتي اجبارناشي از شخص
مرتکب باشد اجبار داخلي يا دروني مطرح مي گردد.
در علم ،قضات اجبار معنوي يا رواني را از موارد رفع مسؤوليت نمي دانند و جرائمي که ناشي از نوعي احساس و عاطفه نفرت و
کينه و انتقام و خشم و غضب باشند موجب سلب مسؤوليت مرتکب نمي گردد .بدين ترتيب مفاهيم اجبار و اکراه را مي توان به
شرح زير مورد توجه قرار داد:
اوا ً – مفهوم اجبار
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته اند .گرچه اجبار در معني وسيع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم مي شود ،ولي
درمعني اخص کلمه ،اجبار عبارت است از اينکه کسي ديگري را وادار کند بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترک عمل نمايد.
ثانياً -مفهوم اکراه
اکره ،يعني وادار کردن ديگري بر عمل يا ترک عملي که از آن کراهت دارد ،مشروط بر آنکه اين وادار کردن با تهديد جاني يا عرضي
يا مالي مهم از جانب اکراه کننده توام باشد.
در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طيب نفس است و مقصود از سلب اختيار در اکراه فقدان رضا و طيب نفس است ،در حالي که در
اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.
مادة  54ق .م .ا .مقرّر مي دارد« :در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده ،هرگاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتا قابل
تحمل نباشد ،مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد .در اين مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات
خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي گردد».
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اجبار و اکراه در متون قانوني ،اغلب مترادف به کار مي روند .ولي در واقع اجبار قصد را زائل مي كند و اکراه رضا را از بين مي برد.
به عبارت ديگر شخص مجبور فاقد قصد در ارتکاب جرم است ولي فرد مکره واجد قصد است ،ولي رضايت واقعي به ارتکاب جرم
ندارد.
در حقوق مدني ،مواد  199و  202تا  209ق .م .به اکراه و آثار آن درمعامات اختصاص دارد و موجب عدم نفوذ قراردادها در حقوق
مدني مي گردد .بدين ترتيب امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است .برابر ماده  202ق .م .اکراه به اعمالي حاصل
مي شود که مؤثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند به نحوي که عادتاً قابل تحمل
نباشد .در مورد اعمال اکراه آميز ،سن و شخصيت و اخاف و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود .از طرفي قسمتي از
ماده  54ق .م .ا .اعام مي دارد« :در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده ،هرگاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتا قابل
تحمل نباشد مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد.»...
بدين ترتيب تهديد در حقوق مدني و حقوق جزا وجه مشترکي دارند که آن وجه مشترک در تأثير و فشار بر ارادة اکراه شونده براي
انجام معامله در حقوق خصوصي و يا اقدام به امري مجرمانه بر خاف رضاي واقعي در حقوق جزاي عمومي است .نهايت آنکه،
تهديد در قالب اکراه در هر دو نظام حقوقي بايد عادتا قابل تحمل نباشد .بررسي خصوصيات تاسيس حقوق اجبار (و اکراه) مستلزم
تقسيم موضوع به اجبار مادي و اجبار معنوي است که هر کدام مي تواند داراي منشا خارجي (بيروني) يا داخلي (دروني) باشد.
الف -اجبار مادي با منشأ خارجي (بيروني)
اجبار مادي خارجي نيروئي است ناشي از طبيعت يا از ناحية فرد يا چيز ديگري که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار مي
کند تا کاري را انجام دهد که نبايد مي کرد يا مانع وي از انجام کاري مي شود که بايد انجام مي داد .مانندگرفتن دست ديگري براي
وادار ساختن او به آوردن فشار بر روي ماشة اسلحه اي که به روي شخص ديگر نشانه روي شده است .در اين مورد جرم عمدي
تيراندازي به سوي ديگري تحت سلطه اجبار يا اکراه بر حسب اينکه مرتکب فاقد قصد و رضا يا واجد قصد ولي فاقد رضا بوده مطرح
مي گردد .همچنين در مورد فرد محکوم به اخراج از کشوري ،از طريق دريا و برگردانده شدن وي به علت طوفان به کشور محل
اخراج يا حمله گرگي به گله گوسفندان و رانده شدن گوسفندان به مناطق ممنوعه چراي دام.
در جرم ترک فعل ،کسي که از دادن طفلي که به او سپرده شده در موقع مطالبه
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اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند ،امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد
هزار تا سه مليون ل محکوم مي شود .حال اگر تحويل دهنده طفل به علت غير قابل پيش بيني بودن شرايط و حوادثي از قبيل
زلزله و سيل و طوفان و يا اعتصاب رانندگان وسايل حمل و نقل نتواند به تکليف خود براي تحويل طفل در روز معين مبادرت ورزد،
قابل کيفر نيست (ماده  632قانون تعزيرات  1375و قانون مربوط به حق حضانت «روزنامه رسمي  » 1451365-12069که ضمانت
اجراي آن ،محکوميت ممتنع از اجراي حکم حضانت طفل (اعم از پدر يا مادر و يا شخص ديگري) يا ممتنع از استرداد طفل ،حبس تا
اجرا حکم است.
در جرائم غير عمدي نيز اجبار مادي بيروني قابل تحقق است .بدين ترتيب صدمات بدني ضمن رانندگي با وسايل نقليه وقتي ناشي
از حوادث طبيعي از قبيل زلزله و سيل ،طوفان (فورس ماژور) باشد موجب تحقق قتل و جرم ناشي از بي احتياطي نخواهد بود.
زيرا اجبار ،موجب سلب خصوصيت وصف مجرمانه مي گردد .همينطور ،وقتي ثبت واقعه اي در اداره دولتي مانند وادت اجباري
است و عدم ثبت آن واقعه قانوناً جرم تلقي شود ،خودداري مسؤولين اداره ذيربط از ثبت ،موجب سلب خصوصيت وصف مجرمانه
براي متخلف مي گردد (مانند ثبت وادت طفل ،موضوع مواد  16و  48قانون ثبت احوال که مستوجب پرداخت جزاي نقدي  201تا
 5000ل است.
خودداري اداره ثبت از ثبت واقعه وادت ممکن است به جهت تغيير محل و يا هر جهت ديگري باشد که سبب تعطيل اداره گردد .در
مقابل ،برابر قسمت اخير ماده  48قانون مزبور ،هر گاه مذموران و مسؤوليني که به موجب قانون وظايفي بر عهده دارند در اجراي
آن تأخير يا تعلل نمايند در دادگاههاي اداري يا انتظامي طبق ضوابط مربوط تحت تعقيب قرار خوهند گرفت .اصوا ً در تمامي موارد
مذکور در باا ،فردي که وادار به ارتکاب جرم گرديده ،آنچنان وجود او تحت فشار امور مادي بيروني بوده که قادر به کنترل اراده خود
نبوده است.
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براي اينکه اجبار مانع از تحقق مسؤوليت کيفري و نتيجه مانع اعمال کيفر شود وجود سه شرط ضرورت دارد:
 -1غير قابل مقاومت بودن اجبار
اجبار وقتي رافع مسؤوليت کيفري است که عادتا قابل تحمل نباشد .به عبارت ديگر ،اجبار وقتي غير قابل مقاومت تشخيص مي
شود که مرتکب با وجود آن ،قادر به احتراز از ارتکاب جرم نباشد .اين شرط که در قسمتي از ماده  54ق .م .ا .پيش بيني گرديده در
آراء
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دادگاهها ممکن است با تصريح به عبارت «عادتاً غير قابل تحمل بودن نيروئي که بر مرتکب جرم وارد گرديده» و يا «غير قابل
مقاومت بودن نيروئي که مرتکب در زمان ارتکاب تحت تأثير آن بوده» و يا« عدم امکان مطلق رعايت موازين قانوني توسط مرتکب»
احراز شود .وقتي اجبار ناشي از عوامل بيرون از مرتکب باشد اين اجبار عادتاً قابل تحمل نيست و يا اينکه با توجه به اوضاع و
احوال قضيه و موقعيت و شخصيت مرتکب براي وي غير قابل تحمل تلقي مي گردد .خوابيدن نظامي در حين نگهباني دراجراي
ق .م .ج .ن .م .جرم و مستوجب کيفر حبس است حال بيماري که با تجويز پزشک داروي مسکن مصرف نموده باشد و در
ماده 27
عين حال به جهاتي به نگهباني گمارده شود لکن در مقابل غلبه خواب ،غير قابل مقاومت شود مي تواند با توجه به بروز حالت
اجبار ،از عوامل رافع مسئوليت کيفري استفاده و از کيفر معاف شود.
 -2غير قابل پيش بيني بودن واقعه
شرط مزبور حاکي از اين است که مرتکب قادر به پيش بيني واقعه در لحظه ارتکاب نبوده و خود نقشي در ايجاد آن نداشته باشد.
قوه قهريه اي که شخص را مجبور به ارتکاب عملي بدون اراده مي کند بايد ناشي از واقعه اي مستقل از اراده انساني و به نحوي
باشد که مرتکب قبل از وقوع حادثه قادر به پيش بيني آن نباشد.
 -3فقدان تقصير قبلي شخص مجبور
براي تحقق اجبار رافع مسؤوليت کيفري ،اجبار فعلي نبايد ناشي از تقصير قبلي شخص مرتکب جرم باشد .يعني مرتکب نبايد قبل
از ارتکاب جرم تقصيري داشته باشد که آن تقصير ،منشأ ايجاد وضعيت اجبار شده باشد .قانون جزاي ايران و قانون جزاي فرانسه
در اين مورد ساکت است.
ق .م .ا .به شرط فقدان تقصير قبلي شخص مجبور توجهي نشده است ،ولي با عنايت به ماده  55قانون مزبور که
در ماده 54
معافيت از مجازات را در مورد ارتکاب جرم (هنگام بروز خطر شديد به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري) مشروط بر اين دانسته
که مرتکب خطر را عمداً ايجاد نکرده باشد ،شايسته است تنها در مواردي که متهم عمداً يا ب سوءنيت شرايط تحقق اجبار را فراهم
و ايجاد کرده از مزاياي اجبار به عنوان عامل رافع مسؤوليت کيفري محروم شود ،زيرا سوءنيت اوليه مرتکب به آثار و نتايج بعدي
قابل تسري است .بنابراين تنها فقدان تقصير عمدي اوليه شخص مجبور ،براي تحقق اجبار بعدي براي رفع مسؤوليت کيفري ،با
احراز ساير شرايط مورد قبول واقع مي شود.
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بدين ترتيب ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتي متعاقب قتل غيرعمدي (يا شبه عمدي) ناشي از بي احتياطي يا بي مبااتي در
رانندگي فرد نظامي به نحوي باشد که منتهي به بازداشت و توقيف وي گرديده باشد .تأسيس حقوق اجباري براي فرار از خدمت
قابل استناد و در نتيجه رفع مسؤوليت کيفري متهم از لحاظ جرم غيبت و فرار از خدمت مطرح مي گردد.
رأي وحدت رويه شماره هـ  6720مورخ  16101368هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيبت ناشي از بازداشت کارمند را غيبت غير
موجه ندانسته و در واقع اجبار مادي خارجي را از موارد رفع مسؤوليت کيفري دانسته است.
 -4تحقق اجبار مادي خارجي (بيروني) با غيبت ناشي از بازداشت کارمند
درمورد کارمندي که غيبت خود را به لحاظ زنداني بودن از ناحيه مقامات قضايي اعام و نتيجتاً منکر اصل تخلف غيبت غير موجه
انتسابي گرديده و در اجراي تبصره يک اصاحي ماده  28قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب اسفند ماه  1365موضوع قابل
رسيدگي در ديوان عدالت اداري بوده و آراء متعارضي در شعب ديوان عدالت اداري صادر گرديده است موضوع در هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري مطرح وبه صدور رأي زير مبادرت شده است« :نظر به اينکه مستفاد از مدلول مادتين  18قانون هيأتهاي
قانون رسيدگي به تخلفات اداري ،مصوّب  65غيبتهاي مذکور در مادتين ياد شده
رسيدگي به تخلفات اداري مصوّب  62و 22
غيبتهايي است که با اراده و اختيار و فعل مستخدم تحقق يافته و در نتيجه غيبتهايي که تحقق آنها مستند به فعل و اختيار
مستخدم نبوده و ناشي از علل و جهاتي که صرفاً خارج از حيطه اراده و اخيار او باشد ،از بازداشتي که حتي در مقامات بازداشت
شدن هم دخالتي نداشته است از مصاديق غيبت غيرموجه نبوده و نتيجتاً دادنامه شماره  15167-3صادره از شعبه دهم که
متضمن اين معني است مطابق با قانون تشخيص مي گردد(1(».
بدين ترتيب غيبت متوالي بدون عذر موجه بيش از پانزده روز پرسنل ثابت نيرو هاي مسلح در زمان صلح و غيبت متوالي بدون عذر
موجه بيش از پنج روز همان پرسنل در زمان جنگ در صورتيکه مسبوق به فعل و اختيار پرسنل نبوده و ناشي از علل و جهاتي
صرفاً خارج از حيطه اراده و اختيار او باشد از مصاديق اجبار مادي خارجي و از عوامل رافع مسؤوليت کيفري تلقي و مانع مجازات
مرتکب است (به مواد  38تا  56قانون
 .1روزنامه رسمي شماره  24111368-1309رأي وحدت رويه شماره هـ  16101368 -6720از مجموعه سنواتي  ،68ص .708
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مجازات جرائم نيروهاي مسلح مراجعه شود)( )1و (.(2
به عاوه بند  4ماده  55قانون اخيرالذکر ،از مثالهاي عذر موجه به «در توقيف يا حبس بودن» بدون ذکر منبا و منشأ آنها اشاره نموده
است.
ب -اجبار مادي با منشأ دروني (يا داخلي)
در مواردي که تأثير عامل جسماني و دروني به اندازه اي باشد که آزادي اراده و اختيار شخص را از بين ببرد ،چنين عاملي موجب
عدم مسؤوليت کيفري مرتکب جرم مي گردد .مانند مسافر قطاري که تحت تأثير بيماري به خواب عميقي فرو رفته و به همين جهت
در ايستگاه معيني که براي آن بليط خريداري کرده بود نتوانست پياده شود و لذا مقداري از راه را بدون بليط طي نموده بود .دادگاه
فرانسوي به خواب رفتن مسافر را يک اجبار مادي با منشأ دروني يا داخلي تلقي اعمال کيفرجرم مربوط به نقض ضوابط راه آهن
را منتفي دانست(3(.
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شخص مجبور در اين حالت ،تحت تأثير نيروئي غير قابل تحمل و غير قابل مقاومت وارده بر جسم وي قرار گرفته به نحوي که موجب
سلب اراده آزاد و اختيار وي گرديده است.
ق .م .ا ،.هرگاه کسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بکشد قصاص نمي شود ،فقط به ديه قتل به ورثه
برابر ماده 225
مقتول محکوم خواهد شد .از نظر نوع قتل و صدمه و مسؤول پرداخت ديه ،ماده  323قانون مزبور مقرّر مي دارد« :هر گاه کسي در
) موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او به منزله خطاي محض بوده و عاقله او
حالت خواب بر اثر حرکت و غلطيدن (4
عهده دار خواهد بود».
بنابراينع چنانچه مادري ،به علت خستگي زياد به خواب رفته و در اثر غلتيدن بر روي طفل شيرخوار خود موجب خفگي يا نقص
عضو او شود؛ موضوع اجبار مادي با
 . 1ماده  38قانون مجازات جرائم نيرو هاي مسلح مصوّب « : 1371پرسنل ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح ،بيش از پانزده
روز غيبت متوالي داشته و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگيري به حبس از يک تا سه سال يا تنزيل يک
درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال محکوم مي شوند».
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح« :منظور از عذر موجه مندرج در اين قانون اموريست از قبيل - 1 :بيماري مانع از
 . 2ماده 55
حضور  - 2فوت همسر ،پدر ،مادر ،برادر ،خواهر و اواد يا بيماري سخت يکي از آنان  - 3ابتاء به حوادث بزرگ مانند حريق ،سيل و
زلزله  -4در توقيف يا حبس بودن».
ander decocq, drit penal general, collection, u, armand colin, p. 345 crim, 19oct 1992 , d.19222. 1. 233 .v.aussi .3
crim, 24 uvr. 1937, d.h. 1937. 430
.4غلتيدن
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منشأ دروني مطرح و مسؤوليت کيفري وي منتفي مي گردد .در مقابل در صورتيکه فردي ،خود را در معرض خواب مصنوعي
(هيپنوتيزم) قرار دهد تا جرم مورد نظر ارتکاب شود ،هيپنوتيزم کننده و هيپنوتيزم شونده هر دو مسؤوليت کيفري دارند و مسائل
مباشرت و معاونت در جرم مطرح مي گردد.
تحرک در خواب مصنوعي ،وقتي ناشي از سلب اراده و اختيار کامل و بدون تباني قبلي هيپنوتيزم شده يا هيپنوتيزم کننده و
اتفاقي باشد ،موجب عدم مسؤوليت جزائي و مدني هيپنوتيزم شونده است و تمامي بار مسؤوليت به عهده هيپنوتيزم کننده
خواهد بود.
اجبار معنوي (يا اکراه) نيروئي است که به وسيله تخويف و ترساندن بر اراده مرتکب جرم وارده شده و او را بر خاف رضاي خود
وادار به انجام عمل غير مجازي مي کند که مرتکب هرگز نتيجه آن را نمي خواسته است.
در واقع ،مرتکب ،ضمن حفظ توانايي فيزيکي خود بر انجام آنچه را که قانون مقرّرداشته يا خودداري از انجام آنچه را که قانون منع
نموده به علت تخويف و ترسيدن به وسيله ديگري آنهم به نحو غير قابل تحمل ،با سلب اراده آزاد و بدون رضاي واقعي تصميم بر
ارتکاب جرم مي گيرد.
يکي از تفاوتهاي عمده اجبار و اکراه اين است که در اجبار مادي ،شخص مرتکب در وضعيت عدم امکان مطلق و فاقد اراده و قصد
اختيار است .در حاليکه ،در اکراه شخص مي تواند خود را با اجراي قانون هماهنگ ساخته و از ارتکاب جرم به هر قيمتي اجتناب
نمايد .بنابراين اکراه شونده با اختيار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب ولي بدون رضاي واقعي ،آگاهانه تصميم به ارتکاب جرم مي
گيرد.
منشأ اجبار معنوي نيز مانند اجبار مادي ممکن است داخلي يا خارجي باشد.
ج -اجبار معنوي ( يا اکراه) با منشأ خارجي (يا بيروني)
اجبار معنوي بيروني از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسؤوليت کيفري است .اکراهي که از خارج بر اراده مرتکب وارد مي شود
مل باشد .اکراه معلول علت خارجي به شخصيت
ماهيتاً مشمول ماده 54
ق .م .ا .است به شرط آنکه اکراه عادتاً غير قابل تح ّ
مرتکب جرم بستگي دارد .در واقع اکراه فشاري است که به وسيله شخص ثالث بر فرد مکره وارد مي شود.
در اکراه تهديد تحميل شده بر اراده شخص اکراه شونده ،مرتکب جرم را نه به طور کامل بلکه تا حدودي از آزادي اراده محروم مي
نمايد .بدين ترتيب تهديد بسيار جدي ،موجب ترس اکراه شده مي گردد .اجبار معنوي بيروني (يا اکراه) استفاده از عدم
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مسؤوليت را خاص مرتکب جرم که خود قرباني اکراه کننده شده است دانسته و با اجبار معنوي دروني متمايز است.
اجبار معنوي بيروني تحت دو موقعيت متمايز «تحديد» و «تحريک پذيري» قابل بررسي است:
 - 1ارتکاب جرم با تهديد ديگري – وقتي مرتکب جرم ،خود موضوع تهديد از طرف شخص ثالثي بوده و او به خاطر ترس از ورود صدمه
در صورت عدم اطاعت وادار به ارتکاب جرم شده باشد ،مي توان گفت مرتکب در حين ارتکاب جرم دچار اختال اراده گرديده است.
تهديد معموا ناشي از شخص ثالثي است که عليه خود مجرم ،اموال او يا عليه اشخاص ثالث واقع مي شود.
به طور کلي استناد به ايراد اجبار (مادي) يا اکراه (معنوي براي معافيت کيفر به عهده مرتکب جرم است و او بايد ثابت نمايد که
براي اجتناب از يک خطر قريب الوقوع ناشي از اوضاع و احوال ناگزير از ارتکاب جرم بوده است.
بنابراين تهديد وقتي مورد قبول مراجع قضائي واقع مي شود که غير قابل مقاومت بوده و به اندازه کافي شديد و مستقيم باشد به
عاوه موجب سلب کامل اراده مرتکب جرم گردد .همچنين تهديد بايد نامشورع باشد و لذا دستور کارفرما به کارگر براي ارتکاب جرم
رافع مسؤوليت کيفر کارگر نيست .زيرا کارگر براي کار مجاز قرارداد داشته است نه ارتکاب جرم.
 ارتکاب جرم با تحريک ديگري -مرتکب جرم ممکن است خود موضوع تحريک و تلقين به ارتکاب جرم واقع شود .در مواردي2
مأمورين کشف جرم ،خود محرک مرتکب به ارتکاب جرم گرديده و او را وادار مي نمايند ،که مرتکب جرم شود .مثا ً ممکن است
مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر با پيشنهاد خريد موادّ مخدر به مبلغ گزاف زمينه را براي دستگيري فروشنده فراهم و فروشنده را
تحريک و وادار به فروش مواد مخدر مي کند .بديهي است در اين قبيل موارد چون تحريک کننده قصد واقعي به انجام معامله
نداشته و بدين لحاظ معامله اي واقع نمي شود ،لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بود نه فروش مواد مخدر.
در اين قبيل موارد ،نيروئي خارجي بر اراده مرتکب تحميل مي شود که وقتي جدي و شديد باشد ،ممکن است از موارد رفع
مسؤوليت کيفري و معافيت از مجازت تلقي شود .اين تحريک نه از عوامل موجب جرم است و نه از معاذير قانوني ،بلکه تحت
عنواناکراه ،به شرط آنکه موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است .پس
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وقتي بازرسي کنترل قيمت ها ،مبادرت به ارائه اسناد تقلبي و مجعول نموده و با دسيسه و فريب و نيرنگ ،فروشنده را وادار به
فروش مال به قيمت غير مجاز نمايد .چنين تحريکاتي وقتي شديد باشد مي تواند بر اراده فرد اثر گذارده و موارد رفع مسؤوليت
کيفري را مطرح سازد .حال اگر تحريک کاما موجب زوال اراده مرتکب نشده باشد ممکن است با استفاده از کيفيات مخففه ،کيفر
مرتکب جرم ،تخفيف يابد.
د -اجبار معنوي ( يا اکراه) با منشأ داخلي
اجبار معنوي يا اکراه ممکن است ناشي از يک امر شخصي مانند ميل شديد به انتقام جوئي يا تعصب خاص خانوادگي ،ميهني يا
مذهبي يا عشق و هيجان دروني باشد .در چنين مواردي ،مرتکب جرم به عشق شديد و يا تشويق و پريشاني و بحران دروني به
عنوان موجبات زوال اراده استناد مي کند که عما مورد قبول دادگاهها واقع نمي شود .زيرا انگيزه ارتکاب جرم معموا ميل شديد به
تسکين غرائز و حرص و آز و نفع طلبي و منفعت طلبي و جاه طلبي و انحصار طلبي است و حقوق جزا در جهت حفظ نظم و امنيت
در مقام جلوگيري از اين اميال و خودسري ها است تا انسان بتواند روابط فردي و اجتماعي خود را به نحو صحيح و عادانه تنظيم
نموده و بقاء زندگي اجتماعي ممکن گردد.
مع هذا ،اگر اميال شخصي و دروني به حد جنون رسيده و موجب عدم توانائي مرتکب بر تشخيص حسن و قبح امور گردد ،رف
مسؤوليت کيفري بجاي طرح عامل اجبار معنوي با احراز عامل جنون خواهد بود.
بخش دوم – ضوابط قانوني اجبار يا اکراه
الف -موارد رفع مسؤوليت کيفري در اجبار يا اکراه
اول -اجبار يا اکراه در جرائم تعزيري -طبق ماده  54ق .م .ا ،.در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده ،هر گاه کسي بر اثر
مل نباشد ،مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد .در اين مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با
اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تح ّ
توجه به شرايط و امکاناتي خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي گردد.
داقل مجازات
متعاقباً با تصويب قانون تعزيرات مجازات معاون جرم (با تهديد يا اکراه يا اجبار) در اجراي ماده  726قانون مزبور ،ح ّ
مقرّردر قانون براي همان جرم تعيين شده است.
در اجراي همين قاعده ،در قسمت جرائم بر ضد عفت و اخاق عمومي و تکاليف خانوادگي نيز ،فقط اکراه کننده به مجازات جرم
ارتکابي محکوم گردد .ماده  637ق .م .ا 1375 .مقرّرمي دارد« :هر گاه مرد و زني که بين آنها علقه زوجيت نباشد ،مرتکب روابط
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نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند به شاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با
عنف و اکراه باشدع فقط اکراه کننده تعزير مي شود.».
د و نوعي قتل.
دوم -اکراه در برخي جرائم مستوجب ح ّ
ق.م.ا ،.زنا در صورتي موجب حد مي شود که زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و
اواً -اکراه در زنا -برابر ماده 64
موضوع نيز آگاه باشد .بنابراين زناي اکراه شده موجب حد نمي شود و هر گاه زني يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است
ادعاي او در صورتي که يقين برخاف آن نباشد قبول مي شود (ماده  67قانون مزبور)
ق .م .ا صراحتاً مقرّر مي دارد که زناي به عنف و اکراه موجب قتل زاني اکراه کننده است (نه اکراه
به عاوه بند (د) ماده 82
شونده).
د مسکر بر کسي ثابت مي شود که عاوه بردارا بودن عقل و بلوغ و علم به
ثانياً -اکراه در شرب خمر -طبق ماده 66
ق .م .ا ،ح ّ
حرمت و مسکر بودن نوشيدني ،مختار يا غير مکره باشد.
د مي شود که سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند 2
ثالثاً -اکراه در سرقت -چنين اکراهي در صورتي موجب ح ّ
ماده  198قانون مزبور).
رابعاً -اکراه در قتل بوسيله طفل غيرمميز -برابر تبصره  1ماده  211ق .م .ا ،در صورتيکه اکراه شونده طفل غير مميز با مجنون باشد
فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
در اين حال به موجب تبصره  2ماده  211قانون مزبور ،چنانچه اکراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شود ،بلکه بايد عاقله او
ديه قتل را بپردازد و اکراه کننده نيز به حبس ابد محکوم است.
ب -بقاي مسؤوليت کيفري در اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري
استثنائاً در قتل ،اکراه مجوز قتل نيست .بنابراين اگر کسي را وادار به قتل کنند ،نبايد مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص مي
شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم مي گردد .ماده  211ق .م .ا .مقرّر مي دارد « :اکراه در قتل و يا دستور به قل ديگري مجوز
قتل نيست ،بنابراين اگر کسي را وادار به قتل ديگري کنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند ،مرتکب قصاص مي شود و
اکراه کننده و آمر به حبس ابد مکحکوم مي گردند».
مبحث چهارم :اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت کيفري
عاوه بر صغر جنون و اجبار و اکراه از عوامل رافع مسؤوليت کيفري که قبا مورد بررسي واقع شد ،از عوامل ديگري که باعث مي
شود تا جرمي ،هر چند با تحقق سه
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عنصر تشکيل دهنده ،قابل انتساب به مرتکب آن نباشد اضطرار است.
تعريف -اضطرار ،از عوامل رافع مسؤوليت کيفري ،موقعيت شخصي است که با فقدان هرگونه تعرضي بيروني ،براي حفظ حقوق يا
اموال در معرض خطر خود يا ديگري ناگذير از ارتکاب جرم مي گردد .مانند سرقت مواد غذائي براي تغذيه يا سقط جنين براي نجات
جان مادر قبل از دميده شدن روح.
 -1ويژگيهاي اضطرار
 )1-1دروني بودن اضطرار
ق .م .ا ،.به رغم وجوه اشتراک زياد به جهت دروني بودن عامل ،با بروز خطر
مفهوم اضطرار با «حالت ضرورت» موضوع ماده 55
ناشي از پديده هاي طبيعي و حوادث بيرون از وجود انسان که منشأ حالت ضرورت است متمايز مي باشد .زيرا منشأ اضطرار امري
دروني است.
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 )2-1تمايز اضطرار از اکراه و اجبار
اضطرار با اکراه و اجبارع موضوع ماده  54قانون مزطبور نيز متفاوت است .زيرا اگر چه اضطرار نياز شديد و نيروي غيرقابل مقاومت
دروني است در جهت حفظ حيات يا مال با ارزش تر از طريق ارتکاب جرم ،ولي در عين حال مضطر بين تحمل صدمه و ارتکاب جرمي
که موجب اجتناب از ورود صدمه و زيان مي گردد مختار بوده و امکان انتخاب دارد .يعني مضطر مي تواند با فدا کردن جان و مال
خود از ارتکاب جرم پرهيز کند .حال آنکه در اکراه عادتاً غيرقابل تحمل شخص مکره علي رغم ميل و رضا دروني خود مرتکب جرم
مي شود و براي معافيت از کيفر بايد مکره به ارتکاب جرم وادار شده باشد.
 )3-1غيرقابل مجازات بودن مضطر
مبناي رفع مسؤوليت کيفري در اضطرار فقدان قصد مجرمانه نيست .زيرا مانند مکرهع مضطر نيز به ارتکاب عمل ممنوع علم و
آگاهي دارد ولي استثنائاً انگيزه حفظ جان و مال که امري طبيعي و بديهي است موجب عدم مجازات مي گردد .بنابراين حالت
خطرناک مضطر نيز قابل طرح نيست.
 )4-1تمايز اضطرار از دفاع مشروع
اضطرار مانند دفاع مشروع مبتني بر نفع اجتماعي است .ولي اين دو تأسيس حقوقي از جهاتي با يکديگر متفاوت هستند .زيرا
ازمه دفاع مشروع وجود قبلي حمله است .در حالي که در مورد اضطرار ،ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلي
انجام مي شود
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 )5-1اولويت ارزش جان يا مال حفظ شده در اضطرار
قانون جزا ،نه خواهان عمليات قهرماني افراد است و نه بر فدا شدن کسي براي نجات جان يا مال ديگري اصرار دارد .تنها ،ارزش
منافع متضاد را مورد توجه قرار مي دهد و اضطرار را در مواردي مي پذيرد که جان يا مال حفظ شده با ارتکاب جرم (در شرايط
اضطراري) داراي ارزش بااتر يا مساوي با جان يا مال فدا شده باشد.
 -2مصاديق قانوني تأسيس حقوقي -کيفري اضطرار
ق .م ،.اگر کسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر
گر چه برابر ماده 206
خواهد بود .مع هذا از نظر مسؤوليت جزائي ،موضوع متفاوت است.
در جزائيات ،از ضرورت ناچاري (اضطرار) بحث مي شود و آن هنگامي است که براي حفظ حق يا ملي ،جرمي ارتکاب شود ،به
طريقي که نسبت به حق يا مال ديگري تجاوز به عمل آمده و آن را از بين مي برد .به طور مثال زني که براي نجات خود و فرزندانش
د مي شود
از گرسنگي ناني ازدکان نانوائي مي ربايد ،مضطر محسوب و مستوجب کيفر نيست .زيرا سرقت در صورتي موجب ح ّ
که سارق مضطر نباشد يعني مرتکب از روي اضطرار و ناچاري دست به سرقت نزده باشد (بند  10ماده  198ق .م .ا).
در حقوق ژرمانيک به ضرب المثل «نيازمندي قانون بردار نيست» توجه مي شده است در معني وسيع کلمه ،حالت ضرورت و
ناچاري (يا اضطرار) در حقوق ما بر اساس قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» موضوع ماده  55ق .م .ا .و مواردي که مستند به
قانون است مي باشد .مصادق قانوني تأسيس حقوق «اضطرار» از عوامل رافع مسؤوليت کيفري عبارتند از:
 -1سقوط مجازات در سرقت اضطراري
سقوط مجازات در سرقت با قبول اضطرار مرتکب سرقت موضوع بند  10ماده  198ق .م .ا..
 -2سقوط کيفر رجم در زنا در عذرهاي موجه
سقوط کيفر در زناي مرد يا زني که هر يک همسر دائمي دارند ،ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاي موجه به
همسر خود دسترسي ندارند ،موضوع ماده  86ق .م .ا((1
ق .م .ا« :زناي مرد يا زني که هر يک همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذر هاي
 . 1ماده 86
موجه به همسر خود دسترسي ندارد ،موجب رجم نيست».
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د مسکر در موراد اضطراري
 -3سقوط مجازات ح ّ
سقوط مجازات حد مسکر در موارد اضطراري -برابر ماده  167ق .م .ا« :.هرگاه کسي مضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت
درمان بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد».
 -4سقط جنين مادر براي نجات جان خود
سقط جنين براي نجات جان مادر تحت شرايطي از جمله حصول يقين يا خوف عقائي بر تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر
سقط جنين قبل از دميده شدن روح (موضوع ماده  17اصاحي آئين نامه انتظامي پزشکي).
 -5تخريب براي حفاظت در مقابل حرق
تخريب در و پنجره آپارتمان همسايه ديگري ،براي امکان داخل شدن به محل وقوع حريق به منظور نجات جان اشخاص در معرض
خطر حريق بر اساس احساسات بشر دوستي با تجويز لزوم ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم (موضوع بند  2ماده 56
ق.م.ا.(1().
 -6اضطرار راشي و منع تعقيب کيفري يا مجازات وي
برابر ماده  591و تبصره ماده  529ق .م .ا اضطرار راشي و ناچاري وي در دادن وجه يا مال به مرتشي از موجبات منع تعقيب کيفري
و يا معافيت وي از کيفر حبس بر حسب مورد (مثا ً گزارش يا شکايت) و استرداد وجه يا مال به وي مي گردد.
شرايط اضطرار رافع مسؤوليت کيفري
الف -مقتضيات قبل از ارتکاب جرم براي حفظ حقوق
 -1لزوم خطر قبلي نسبت به حقوق يا مال شخص مظطر يا شخص معين ديگر.
خطري که مجوز ارتکاب جرم براي احتراز از آن مي باشد ،بايد استثنائي ،مشخص موجود يا قريب الوقوع ،اتفاقي و ناشي از يک
امر دروني باشد و لذا براي اجتناب از خطري که ثابت و مداوم است يا در آينده پيش خواهد آمد ،نمي توان به حالت اضطرار استناد
نمود .بنابراين دائم الخمر را براي شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غير موارد درماني نمي تواغن مضطر شناخت.
ق .م .ا ،دادن وجه يا مال را توسط راشي در شرايط اضطراري و ناچاري در حفظ حقوق از موجبات منع تعقب
تبصره ماده 591
کيفري و استرداد وجه يا مال مورد رشوه دانسته است( )2و ((3
 .1ماده  56ق.م.ا «: .اعمالي که براي آنها مجازات مقرّرشده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود -2 :در صورتي که ارتکاب
عمل به امر آمر قانوني بودن و خاف شرع هم نباشد».
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-2لزوم خطر واقعي
خطر بايد واقع باشد ،يعني شرايط به نحوي باشد که مضطر وجود خطر را لمس کند .بنابراين خطري که تنها خيلي و در ذهن باشد،
براي تحقق حالت اضطرار کافي نيست.
-3فقدان عمد در ايجاد خطر
مضطر نبايد خطر را عمداً ايجاد کرده باشد .در مقابل ،خطر ناشي از خطاي غير عمدي مضطر و ارتکاب جرم براي دفع خطر ،مي
تواند براي رفع مسؤوليت کيفري مؤثر باشد.
مع هذا ،در مورد راننده اتومبيلي که براي اجتناب از زير گرفتن همسر و فرزند خود که به علت باز بودن در اتومبيل به روي خيابان
سقوط کرده بودند ،ناگزير اتومبيل را به سمت چپ جاده منحرف و عابريني را مجروح نمود ،ديوان کشور فرانسه ،به اين دليل که
راننده خود عامل و مسبب ايجاد خطري بوده که خواسته است از آن اجتناب نمايد ،لذا حالت اضطرار را قابل استناد ندانست(.(4
 -4حفظ جان يا مال با دفع خطر
ارتکاب جرم براي دفع خطر بايد تنها راه اجتناب از خطر باشد .بنابراين اگر بتوان جان زني را که در موقعيت وضع حمل غيرطبيعي و
خطرناک قرار داد ،به طريق ديگري غير از فدا کردن حمل نجات داد .از ميان برد کودک جرم است و استناد به حالت اضطرار منتفي
است.
ب -خصوصيات جرم ارتکابي براي حفظ حقوق
-1لزوم ارتکاب جرم براي حفظ حقوق
ارتکاب جرم بايد امکان اجتناب از بروز خطر را داده و تنها طريق دفع خطر باشد.
 -2اوليت منافع حفظ شده
لزوم ارتکاب جرم در مواردي است که ارزش منافع حفظ شده بااتر يا ااقل مساوي با ارزش منافع فدا شده باشد .اين تناسب با
مقايسه و سنجش دو منفعت متعارض امکان پذير است.
ج -آثار حالت اضطرار
اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت کيفري است .با احراز آن ،اجراي کيفر جرم ارتکابي به موجب نص صريح قانون منتفي مي شود.
مع هذا ،با توجه به وحدت ماک دو تأسيس
مالي بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه يا مالي که داده به او مسترد مي گردد» .تبصره ماده  529ق.م.ا« : .در صورتي که رشوه
دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و
مال به وي مسترد مي گردد».
ANDER DECOCQ Droit penal general, p. 328. (Arret du 25 .4
.(juin 1958
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حقوقي حالت ضرورت و حالت اضطرار در مورد جبران خسارات ،در اجراي تبصره ماده  55ق .م .ا )1( .مسؤوليت مدني مرتکب جرم
در شرايط اضطراري نيز باقي و ديه و ضمان مالي به عهده مضطر خواهد بود.
مبحث پنجم :اشتباه و جهل به موضوع و حکم
اشتباه عبارت است از تصوري خاف واقع داشتن از امري اعم از موضوعي يا حکمي .وقتي شخص مرتکب عملي مي شود که
جرم است ،بايد به کيفيت ماهيت اوصاف عمل ارتکابي ،علم و آگاهي داشته باشد .اين علم و آگاهي به کيفيت و ماهيت اوصاف
عمل ارتکابي از ارکان تقصير است و به همين جهت آثار اشتباه و جه و نا آگاهي به موارد مزبور بر حسب عمدي يا غير عمدي بودن
جرم ارتکابي از نظر ميزان تقصير و مسؤوليت کيفري متفاوت است.
ازم به يادآوري است که گاهي متهم براي اجتناب از احراز مسؤوليت کيفري ،ادعا مي کند که رفتار وي تحت سلطه اشتباه بوده
است و لذا با دو عنصر قانوني و مادي ،متهم در جهت اثبات فقدان عنصر معنوي آن هم به علت اشتباهي که مرتکب گرديده مي
باشد.
اين اشتباه اغلب از طريق اعمال کيفيات مخففه که از اختيارات قضات کيفري است در نظر گرفته مي شود ،ولي متهمين اغلب
برخورداري از برائت خود را از جرم ارتکابي بر استفاده از کيفيات مخففه ترجيح مي دهند و اين امر ،تنها با احراز اشتباهي که
موجب زائل شدن عنصر معنوي از عمل مجرمانه ارتکابي شود امکان پذير است .در اين صورت ،اصل جرم قابل تحقق نيست.
به هرحال ،ظهور عنصر معنوي با احراز قصد مجرمانه در جرائم عمدي است .در اين صورت فرض بر آن است که عامل با اراده و با
آگاهي از خصوصيت غيرقانوني عمل (يعني با معرفت فاعل به نامشروع بودن رفتار مجرمانه) مبادرت به ارتکاب آن نموده است.
گاهي بر عکس ،تقصير جزائي در صورت بي احتياطي ،مبااتي ،عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي در جرائم غيرعمدي ظاهر
مي شود ،به طوري که در مواردي
 . 1ماده  55ق .م .ا« :.هرکس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري
مرتکب جرمي شود مجازات نخواهد شد .مشروط بر اينکه خطر را عمدا ايجاد نکرده و عمل ارتکابي نيز با خطر موجب متناسب بوده
و براي رفع آن ضرورت داشته باشد».
تبصره .ديه و ضمان مالي از حکم اين ماده مستثني است.
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نيز حتي ،وجود بي احتياطي و بي مبااتي مفروض و با تحقق عنصر مادي (عنصر مادي (و عنصر قانوني) جرائم صرفاً مادي هم
مطرح مي گردند .از اين قبيل جرائم ،جرم صدور چک پرداخت نشدني است که تحقق آن نيازي به احراز عمد يا خطاي صادر کننده
چک ندارد.
بدين ترتيب ،اشتباه در جرائم عمدي و غيرعمدي و صرفاً مادي داراي آثار متفاوتي است .اشتباه اغلب در جرائم عمدي ،موجب
فقدان مسؤوليت کيفري مي شود .زيرا که وجود آن ،قصد مجرمانه اي را که قانون مورد توجه قرار داده منتفي مي سازد .در مقابل
وجود اشتباه در جرائم غير عمدي با بي احتياطي و بي مبااتي مورد نظر مقنن قابل تطابق و هماهنگي نبوده و موجب احراز
مسؤوليت مرتکب مي گردد .به هر حال شرط قبول اشتباه رافع مسؤوليت کيفري اين است که اشتباه مبتني بر کيفياتي باشد که
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موجب تحقق عمل مجرمانه مي گردد .يعني اشتباه در عناصر تشکيل دهنده جرم (عناصر مادي و معنوي).
بديهي است مرتکب جرم ممکن است نسبت به عنصر قانوني جرم خواه به علت جهل به قانون و خواه به علت برداشت غلط از
قانون و تفسير ناروا از آن دچار اشتباه شده باشد ،که در اينصورت بنا به قاعده «جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست»( )1مرتکب
جرم ،مسؤول باقي مي ماند .بنابراين اشتباه حکمي (حقوقي) موجب زائل شدن عنصر معنوي رفتار مجرمانه نمي شود و صرف
د آن هم ،به حکم قانون) جهل به قانون نمي تواند از موارد رفع مسؤوليت کيفري
نظر از موارد استثنايي (مثا ً در جرائم مستلزم ح ّ
تلقي شود .زيرا قانون جزا ،مربوط به نظم عمومي است و اين جامعه است که در اصل در مقابل بزهکار قرار دارد .بنابراين بزهکاري
که در انجام تکليف اجتماعي خود براي آگاهي از متون قانوني علي رغم وجود شرايط مناسب و امکان دسترسي به حکم قانون،
تقصير داشته نمي تواند به جهل به قانون به عنوان وسيله اي براي رفع مسؤوليت کيفري خود استناد نمايد.
براي مطالعه دقيق تر ،مي توان اشتباه را به اشتباه موضوعي و اشتباه حکمي تقسيم نمود.
 -1اشتباه موضوعي
به طور کلي براي تحقق جرم عمدي ،وجود قصد مجرمانه الزامي است و لذا اشتباه موضوعي که حاکي از سلب قصد مجرمانه با
احراز حسن نيت است از عوامل رافع مسؤوليت کيفري خواهد بود .در مقابل براي جرائم غيرعمدي که بر مبناي بي احتياطي و بي
مبااتي است ،اشتباه موضوعي تأثيري در سلب مسؤوليت کيفري ندارد .مع ذالک بر اين قاعده کلي ،استثنائاتي وارد شده است.
Null n´est cense ignoro la .1
«loi –nemo consetur ignore are legem
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الف -اشتباه موضوعي در جرائم عمدي
در جرائم عمدي با فقدان قصد مجرمانه در عمل ارتکابي ،حسن نيت جايگزين قصد مجرمانه گرديده و کيفر را منتفي مي سازد .به
طور مثال در مورد کسي که با اطمينان به خالي بودن تفنگ از فشنگ ،تفنگ را به سوي انساني گرفته و ماشه تفنگ را مي کشد
فاقد قصد سلب حيات است .پس با وقوع قتل ،ااقل چنين فردي قاتل قتل عمدي نيست .ولي هر اشتباهي هم قصد مجرمانه را
زائل نمي کند .به طور مثال ،فردي که به تصوير تيراندازي به سوي (الف) در واقع به روي (ب) تيراندازي کرده مرتکب قتل عمدي
شده اس ،زيرا قصد کشتن داشته است .بنابراين در مواردي اشتباه موجب زائل شدن قصد مجرمانه مي گردد و در مواردي نيز
علي رغم اشتباه ،قصد مجرماني باقي مي ماند.
مع هذا با تغييرات قانوني سال  ، 1370مواد  206و  296ق.م.ا ،.چنين قتلي را عمدي ندانسته و قتل خطاي محض محسوب مي
کند.
ب -اشتباه در شخص محني عليه
اصواً ،اشتباه در هويت (و شخصيت) مجني عليه در نوع تقصير جزائي بي تأثير است .پس اگر بزهکار (الف) را با (ب) اشتباه و
اولي را به جاي دومي به هاکت رساند ،نه عنوان جرم تغيير مي کند و نه مسؤوليت مرتکب زائل مي شود .به عاوه ،علي ااصول
تغييري هم در ميزان مجازات وجود ندارد .زيرا ،در قتل عمدي که سلب ارادي حيات است از يک انسان ،اشتباه تأثيري در تغيير
ماهيت قتل عمدي ندارد.
ق .م .ا .قتل شخص معين را براي تحقق قتل عمدي ازم دانست و در تکميل آن ،ماده  296قانون اخيرالذکر،
بند (الف) ماده 206
صراحتاً مقرّر مي دارد« :در مواردي هم که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان
بي گناه ديگري اصابت کند عمل او خطاي محض محسوب مي شود» .يعني موضوع قصاص منتفي و قتل در حکم قتل خطئي
خواهد بود(.(1
بنابراين بر حسب اينکه قتل عمدي ،سلب ارادي حيات از يک انساني و يا سلب ارادي حيات از يک انسان معين باشدع نوع قتل و
کيفر آن متفاوت است.
ج -اشتباه در شخصيت مجني عليه
برابر تبصره  2ماده  285ق .م .ا ،در صورتي که شخصي کسي را به اعتقاد قصاص يا
.1دکتر ايرج گلدوزيان ،حقوق جزاي اختصاصي ،چاپ دوم  ،1372ص  ،54چاپ پنجم،1374 ،
چاپهاي هفتم و هشتم با تجديد نظر  ،1380انتشار دانشگاه تهران ،ص  67به بعد.
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به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و بعداً معلوم گردد که مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه
عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند ،قصاص و ديه از او ساقط است .زيرا قتل نفس در
صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد ،قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق
موازين در دادگاه اثبات کند (ماده  226ق .م .ا.).
 -2اشتباه در عناصر تشکيل دهنده جرم
ق .م .ا .نيز زنا را در صورتي موجب حد مي داند که زاني يا
اين قبيل اشتباهات رافع تقصير و مسؤوليت جزائي است .ماده 64
زانيه عاوه بر عقل ،بلوغ و اختيار به حکم و موضوع نيز آگاه باشد.
هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان کند
برابر ماده  65ق .م .ا 1370
د زنا مي شود .از نظر اهميتي که اشتباه در سلب
ارتکاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي که آگاه بوده است محکوم به ح ّ
وصف مجرمانه زنا دارد ماده  66قانون مزبور مقرّر مي دارد« :هر گاه مرد يا زني که با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي
د ساقط مي گردد».
کند در صورتي که احتمال صدق مدعي داده شود ،ادعاي مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و ح ّ
بدين ترتيب هرگاه مردي از وجود علقه زوجيت زن با غيرآگاه نباشد ،در واقع در يکي از عناصر تشکيل دهنده جرم زنا مشتبه است،
تحت شرايطي مقصر و مسؤول نبوده و مجازات نمي شود.
الف -اشتباه موضوعي در جرائم غيرعمدي
در مورد جرائم غيرعمدي ،محکوميت متهم مستلزم احراز خواست قبلي وي به ارتکاب جرم نبوده و کافي است که به يکي از جهات
بي احتياطي ،بي مبااتي و عدم مهارت مرتکب در جرائم غيرعمدي استناد و اثبات شود .بنابراين اشتباه موضوعي موجب زائل
شدن جرائم غيرعمدي نمي شود .با وجود اين ،در حقوق ما ممکن است عنصر رواني جرم وقتي شامل اراده ارتکاب عمل توأم با
خطاي جزائي است وجود اشتباه ،موجب مسؤوليت کيفري و پرداخت ديه شود ،زيرا ،طبق تبصره  3ماده  295ق.ا.ا .هر گاه بر اثر
بي احتياطي يا بي مبااتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود ،به نحوي که اگر آن
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مقرّرات رعايت مي شود ،حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
بنابراين اگر راننده اتومبيل در اثر تابش نور خورشيد ،در تشخيص نور قرمز غيرمجاز
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براي عبور از چهار راه ،دچار اشتباه شده و به تصور حق عبور (مجاز) حرکت نمايد و حادثه اي رخ دهد و يا فردي اشتباهاً از روي
عادت ،از سمت چپ خياباني که قبا ً يک طرفه بوده ولي به تازگي دو طرفه اعام شده و راننده اشتباهاً تابلو خيابان دو طرفه را
نديده و ضمن رانندگي حادثه اي پيش آيد .يا کارگري که در ميزان مقاومت و استقامت سيم باا بر مصالح ساختماني و يا سيم
آسانسور دچار اشتباه شده و حادثه اي روي دهد که در اثر اشتباه مزبور ،قتل و يا ضرب و جراحي واقع شود ،جرم شبه عمدي
تلقي و ديه پرداخت خواهد شد .همچنين دارو فروشي که به اشتباه به جاي داروي تجويز شده ،مواد سمي به بيمار مي فروشد،
به خاطر ارتکاب جرم سم دادن عمدي محاکمه نمي شود ،بلکه چنانچه داروي سمي باعث مرگ يا صدمه بيمار شده باشد بخاطر
جم حاصله ازبي احتياطي ،بي مبااتي و يا خطائي بر حسب مورد کيفيت عمل مسؤول خواهد بود.
در مورد قتل غيرعمدي به واسطه بي احتياطي يا بي مبااتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب
عدم رعايت نظامات و حبس يک تا سه سال مسبب (عاوه بر ديه در صورت مطالبه به ماده  616ق .ا .ا .مراجعه شود.
ب -اشتباه در نتيجه (جنايت بر نفس يا عضو به طور خطاء شبيه عمد)
اشتباه ممکن است عنصر رواني جرم را وقتي شامل اراده ارتکاب عمل (که در جزئي از آن مجرمانه است) ولي بدون خواستن
نتيجه حاصله از ناحيه مرتکب باشد جرم شبه عمدي را مطرح سازد .مانند طبيعي که مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه کند
و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود (بند ب ماده  295ق .م .ا ).در اينجا معالجه متعارف است.
ولي بدون هيچگونه تقصيري تنها به علت اشتباه در نتيجه جنايت شبه عمدي واقع مي شود .يا رانندگي با سرعت غير مجاز با
اتومبيل که منتهي به تصادف منجر به مرگ عابر شود .همچنين در موردي که کسي را به قصد «تأديب به نحوي که نوعاً سبب
جنايت نمي شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد.
در تعريف جنايت بر نفس يا عضو به طور خطا شبيه عمدي ،بند ب ماده  295ق .م .ا ،اشتباه در نتيجه را مورد توجه قرار داده و مقرّر
مي دارد ...« :قتل يا جرح يا نقص عضو که به طور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را
که نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد».
ج -اشتباه در هدف
ق .م .ا ،.در مواردي که کسي قصد تيراندازي به کسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي
برابر ماده 296
گناه ديگري اصابت کند ،عمل او خطاي
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محض محسوب مي شود .سابقه موضوع درحقوق جزاي ايران تا قبل از تصويب ق .م .ا .در سال  1370در جهت تشخيص قتل
عمدي رد صورت احراز قصد تيراندازي به انساني و اصابت به انسان ديگري بوده و لذا در صورتي که به قصد قتل شخص معين
تيراندازي کرده ولي تير به جهاتي از جمله عدم مهارت به ديگري اصابت و او را مي کشت واقعه ،قتل عمدي تلقي مي گرديد.
احکام شماره  5816 -1807شعبه  2و  5816 -1800همين شعبه حاکي از اين بوده است« :اگر کسي به قصد قتل يک نفر تيري به
طرف او خالي کند ،ولي تير خطا رفته و به ديگري اصابت نمايد و به قتل برسد چنين عمل واحدي که ناشي از تصميم و مربوط به
يک فکر و اراده مي باشد اصوا ً دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد و عمل انتسابي از لحاظ اينکه مرتکب
قصد کشتن انساني را داشته و در اثر خطا تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده ،يک جرم به شمار مي رود.
که شامل ماده  170قانون کيفر عمومي (سابق) و قتل عمدي است».
همچنين عمل کسي که با قصد قتل ولي بدون در نظر گرفتن قتل شخص يا اشخاصي معين به سوي جمعيتي تيراندازي مي کرد
و يک يا چند نفر کشته مي شدند ،تا قبل از تصويب ق .م .ا .قتل عمدي تلقي مي شد .زيرا مرتکب قاصد و عامد در قتل بود و
انساني زنده در اثر فعل مادي او کشته شده بود .به عاوه در تعريف قتل عمدي ،قتل شخص معين براي تحقق قتل عمدي شرط
نشده بود .در حال حاضر مواد  296و  206ق .م .ا ،.تنها قتل شخص معين و يا افرادي از جمعي معين را براي تحقق قتل (عمدي)
مستوجب قصاص مورد توجه قرار داده است .بديهي است با داشتن قصد قتل و عمدي بودن فعل مجرمانه و قتل انساني بيگناه و
معصوم و از طرفي حالت خطرناک بزهکار و جسارت و خباثت قاتل در قتل انساني زنده ،تبديل قانوني قتل عمدي به قتل خطئي در
اين مورد نه با موازين قتل عمدي مستوجب قصاص هماهنگي دارد و نه با سياست کيفري متخذه در قبال جرائم عليه اشخاص(1(.
 -3اشتباه قاضي و ضمان آن
در اجراي اصل  171ق .ا ،.ماده  58ق .م .ا .مقرّر مي دارد« :هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا تطبيق حکم بر مورد
خاص ،ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد ،در مورد ضرر مادي در صورت تقصير ،مقصر طبق موازين اسامي ضامن است و در
غير
 .1دکتر ايرج گلدوزيان« ،حقوق جزاي اختصاصي» ،انتشارات جهاد دانشگاهي ،چاپ سوم  ،1372ص  55به بعد و چاپ پنجم ،1374
ص  55با موارد تکميلي پايان کتاب.
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اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از
کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود».
قوانين مزبور حاکي از قبول فرضيه تقصير و فرضيه خطر در سيستم حقوقي ايران است ((1
مبحث ششم :کيفيت عدم مسؤوليت کيفري در ارتباط با اختال قوه اراده به عل ّت مستي
الکلسيم قواي عاقله را ضعيف مي کند تا حدي که به جنون مي انجامد .بدين ترتيب شرب هر چيز سکرآور از جرائم تجاوز بر عقل
بوده و مصلحت فردي و اجتماعي اقتضا مي کند که استعمال آن شرعاً و قانوناً ممنوع بوده و با آن مبارزه شود.
در حقوق جزاي ايران ،خوردن مسکر کم و يا زياد موجب حد است و برابرماده  166ق .م .ا ،.حد مسکر بر کسي ثابت مي شود که
بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن آن باشد.
 -1موارد رفع مسؤوليت کيفري در ارتباط با شرب خمر و مستي
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 - 1موارد جهل و به حکم يا موضوع .ادعاي شرابخوار بر جهل به حکم مجازات يا موضوع و احتمال صحت دعواي وي مانع محکوميت
وي به کيفر حد مي گردد .مع هذا ،هرگاه کسي که بداند خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه
نداند که خوردن آن موجب حد مي شود (تبصره هاي  1و  2ماده  166ق .م .ا).
 - 2معافيت غير مسلمان از کيفر حد شرب خمر -حد شرب مسکر براي مرد و يا زن مسلمان هشتاد تازيانه است .تبصره ماده 174
ق .م .ا ،.غير مسلمان را فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر مستوجب محکوميت به هستاد تازيانه دانسته است .کيفر فرد
مسلماني که متجاهراً به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الکلي استعمال نمايد ،عاوه برحد شرعي شرب
خمر محکوميت به  2ماه تا  6ماه حبس تعزيري است (ماده  701ق .م .ا).
 - 3مستي اتفاقي در قتل چنانچه مستي اتفاقي باشد و شخص مستي که مرتکب قتل مي شود از آثار آن در خود اطاع نداشته
باشد با احراز شرايطي فاقد مسؤوليت جزائي بوده و قصاص منتفي است .ماده  224ق .م .ا قتل در حال مستي را وقتي معاف از
کيفر قصاص دانسته که ثابت شود:
.1همين مأخذ ،صفحه  166به بعد
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اواً -مرتکب قتل در اثر مستي به کلي مسلوب اختيار بوده و قصد از او سلب شده باشد.
ثانياً -جاني خود را قبا ً براي ارتکاب قتل مست نکرده باشد.
مع ذلک ،با معافيت از قصاص ،در صورتي که اقدام بزهکار ،موجب اخال در نظم جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتکب و يا
ديگران گردد موجب حبس تعزيري از  3سال تا  10سال خواهد بود.
 - 4شرب خمر اضطراري .چنانچه مرتکب جرم شرب خمر ،عذر مشروع داشته باشد و فرضاً براي درمان و معالجه بيماري شرب خمر
نموده باشد ،مستحق عقوبت نمي باشد .برابر ماده  167ق .م .ا هر گاه کسي مضطر شود که براي نجات از مرگ يا جهت درمان
بيماري سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.
تشديد کيفر با ارتکاب جرائم ناشي از شرب خمر و مستي
الف-جمع کيفر شرب خمر با کيفر جرائم بعدي
چنانچه شخصي بر اثر شرب خمر ،مسلوب ااراده شده باشد ،لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است،
مجرم عاوه برمجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد (ماده  53ق .م .ا).
بنابراين اگر مستي به درجه اي رسيده باشد که اراده و قصد را زائل کرده باشد ،رافع مسؤوليت کيفري است .ولي در عين حال ،بر
عهده دادسرا است که در جهت بي اثر کردن اين عدم مسؤوليت دائلي ارائه کند که ثابت نمايد مرتکب به منظور ارتکاب جرم خود را
مست کرده باشد .در اين صورت عاوه بر کيفر شرب خمر ،مجازات جرم بعدي نيز درباره مرتکب قابل اعمال است.
ب -تشديد کيفر با رانندگي در حال مستي
برابر ماده  718ق .م .ا .مستي موجب محکوميت راننده مست به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد  714تا  717خواهد
شد .دادگاه مي تواند عاوه بر مجازات فوق ،مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم
نمايد.
ج -پيشگيري از وقوع جرم شرب خمر و مستي
هر کس به ساختن ،خريد ،فروش ،حمل و عرضه مشروبات الکلي مبادرت کند به  6ماه تا  2سال حبس محکوم مي شود .به عاوه
هر کس در اثر ترغيب يا تطميع و نيرنگ وسايل استفاده از مشروبات الکلي را فراهم نمايد در حکم معاون شرب مسکرات محسوب
ق .م .ا ).اگر کسي تمامي اعمال موضوع اين ماده را انجام دهد
مي گردد و به تازيانه تا  74ضربه محکوم مي شود (ماده 175
مشمول کيفر آن خواهد بود .عکس العمل جزائي در اينجا مبارزه با سود جوياني است که عمليات بزهکارانه آنان شرايط ارتکاب
جرائم شرب خمر و تظاهرات مستانه را فراهم مي سازد.
با وجود اين اگر کسي فقط يک يا چند مورد از اعمال خريدن يا حمل يا نگهداري مشروبات الکلي را انجام دهد مشمول ماده  702ق.
م .ا .مي باشد.
چنانچه کسي فقط يک يا چند مورد از اعمال ساختن ،فروختن ،در معرض فروش قرار دادن يا از خارج وارد کردن يا در اختيار ديگري
قرار دادن را انجام دهد مشمول ماده  703ق .م .ا است.
معاونت با تسهيل وقوع جرم و تهيه محل براي شرب خمر در قالب جرم مستقل ،مربوط است به دائر کردن محلي براي شرب خمر و
يا دعوت مردم به آنجا که مستوجب حبس و شاق و يا فقط جزاي نقدي يا هر دو مجازات (حبس و شاق) و (جزاي نقدي) مي
باشد و در صورتي که کسي هم مبادرت به داير کردن محلي براي شرب خمر و هم دعوت مردم به آنجا نموده باشد به حداکثر
مجازات محکوم خواهد شد (ماده  704ق.م.ا.).
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تمامي اعمال موضوع اين ماده را انجام دهد مشمول کيفر آن خواهد بود .عکس العمل جزائي در اينجا مبارزه با سودجوياني است
که عمليات بزهکارانه آنان شرايط ارتکاب جرائم شرب خمر و تظاهرات مستانه را فراهم مي سازد.
با وجود اين اگر کسي فقط يک يا چند مورد از اعمال خريدن يا حمل يا نگهداري مشروبات الکلي را انجام دهد مشمول ماده  702ق.
م .ا .مي باشد.
چنانچه کسي فقط يک يا چند مورد از اعمال ساختن ،فروختن ،در معرض فروش قرار دادن يا از خارج وارد کردن يا در اختيار ديگري
قرار دادن را انجام دهد مشمول ماده  703ق .م .ا .است.
معاونت با تسهيل وقوع جرم و تهيه محل براي شرب خمر در قالب جرم مستقل ،مربوط است به دائر کردن محلي براي شرب خمر و
يا دعوت مردم به آنجا که مستوجب حبس و شاق و يا فقط جزاي نقدي يا هر دو مجازات (حبس و شاق) و (جزاي نقدي) مي
باشدو در صورتي که کسي هم مبادرت به داير کردن محلي براي شرب خمر و هم دعوت مردم به آنجا نموده باشد به حداکثر
مجازات محکوم خواهد شد( .ماده  704ق .م .ا.).

قسمت چهارم
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مجازاتها و اقدامات تاميني ،تربيتي،
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با وقوع جرم ،عکس العمل جامعه يا به صورت مجازات است يا اقدام تاميني .وقتي ارتکاب جرم همراه با تقصير مرتکب آگاه و آزاد
باشد ،عکس العمل به صورت مجازات است .در مقابل اگر مرتکب در معرض سقوط در ارتکاب جرم در آينده باشد ،عکس العمل
جامعه به صورت اقدام تاميني است.
قوانين موضوعه متکي بر اصولي است که نقش آنها فعليت دادن به عدالت فردي و اجتماعي است و لذا در اين مقدمه ابتدا به
بررسي مباني ماخذ سياست کيفري و سپس به ذکر ضوابط قانوني حاکم بر حقوق جزاي ايران مي پردازيم.
بخش اول -کيفيت سياست کيفري در حقوق موضوعه ايران
سياست جنائي ،کيفري و يا جزائي در سيستم حقوقي جامعه ايراني ،سياستي مقطعي و مسکن وار است بطوري که مثا با
افزايش و تراکم زندانيان مربوط به صادر کنندگان چک پرداخت نشدني ،پيشنهاد علمي جرم زدائي و کيفر زدائي در اين خصوص
منتهي به تنظيم ايحه قانوني گرديده که ممکن است منتهي به تصويب نهائي آن شود .هم چنين رسيدگي به کليه جرائم
ق .آ .د .ع .ک.؛ در دادگاه اطفال (شعبه دادگاه عمومي) تحولي
اشخاص بالغ کمتر از  18سال تمام در اجراي تبصره ماده 220
است که توصيه هاي بين المللي و سياست کيفري جامعه ما موجبات آن را فراهم نموده است .توسل به اعمال کيفرهاي شديد،
در خصوص قاچاقچيان مواد مخدر و اجراي مجازات علني نسبت به مرتکبين جرائم عليه اخاق و عفت عمومي از مصاديق طرق
پيشگيري از وقوع جرائم با ارعاب فردي است که با افزايش آمار جرائم مزبور ،اتخاذ تدابير مزبور موفقيتي نداشته است.
 -1لزوم تطبيق قوانين جزائي با موازين اسامي
در حقوق ايران قانون تابع اصول و مقرّرات مذهبي است .اين امر ناشي از لزوم اعتقاد به مذهبي بودن قوانيني است که بايد به
مورد اجرا گذارده شود .برابر اصل چهارم ق .ا.
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کليه قوانين و مقرّرات جزائي بايد بر اساس موازين اسامي باشد .تشخيص عدم مغايرت مصوبات قانوني با احکام اسام و
همچنين عدم تعارض آنها با ق .ا .طبق اصل نود و ششم ق .ا .مزبور شوراي نگهبان است .بنابراين تعيين کيفر و يا اقدامات تاميني
و ترتيبي و تبعي و تکميلي متناسب با اهميت جرم ارتکابي و شخصيت بزهکار و اهدافي که از نظر پيشگيري از وقوع جرم و اصاح
بزهکار قانونا مورد توجه است مستلزم شناخت مباني سياست کيفري در شريعت جزائي اسام است.
 -2مباني سياست کيفري در شريعت جزائي اسام
حقوق جزاي اسام مبتني است بر بررسي اعمال غير قانوني و کيفر آنها در شريعت اسام .سياست کيفري اسام نسبت به
مرتکبين جرائم عليه مذهب و نظام اسامي فوق العاده سخت گير و هميشه توام با عکس العمل شديد بوده است تا به طور
بنيادي اساس دين ونظام آن از توهين وتعرض مصون بماند .برابر ماده  513قانون  ........تعزيرات هر کس به مقدسات اسام و يا
هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حکم ساب النبي باشد اعدام مي
شود و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد .اهانت و سوء قصد به مقامات مذهبي مهم نيز موضوع
مواد  515و  514قانون مزبور است )1(.و ((2
در مورد جرائم عمومي نيز فکر ارعاب و عبرت دادن با اعمال کيفر شديد مورد توجه بوده است در عين حال در حقوق جزاي
اسامي ،کيفر قصاص به وسيله تنظيم مقرّرات ديه و تاکيد برعفو تعديل گرديده است .به عاوه ،با منتفي شدن قصاص چنانچه
اقدام مرتکب موجب اخال در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري وي يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از  3تا  10سال
قانون م. .ا .تعزيرات که با نفي قصاص به هر علت ،امکان اعمال کيفر حبس هست).
خواهد بود (ماده  208ق .م .ا و ماده 612
بنابراين
ق .م .ا .تعزيرات« :هرکس به حضرت امام خميني ،بنيانگزار جمهوري اسامي ايران رضوان ه عليه و مقام معظم
 . 1ماده514
رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
ق .م .ا .تعزيرات« :هرکس به جان رهبر و هر يک از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ،سوء قصد نمايد
 . 2ماده 515
چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد».
 .3ماده  612ق .م .ا .تعزيرات« :هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد
و يا بهر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران
دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي نمايد .تبصره – در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج
سال خواهد بود».
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حقوق جزاي اسام با کيفر دادن مرتکب جرم و گناه و ارعاب افراد ،هم به انتقام شخصي و به هم به انتقام عمومي توجه دارد و
سياست کيفري آن در جهت تجويز و اعمال کيفرهاي شديد در مورد جرائم عليه دين يا نظام اسامي و همچنين بعضي از جرائم
عمومي است .ارعاب و عبرت دادن از طريق شدت کيفر در جرائم عليه مذهب و حقوق عمومي مهمترين وسيله دفاع اجتماعي در
جامعه اسامي بوده است .بدين ترتيب در غالب جرائم مستلزم حد ،با تعين مجازاتهاي ثابت و غيرثابت تغيير((1
مهمترين اصولي که مبين سياست کيفري در حقوق جزاي اسام بوده و مورد توجه قوه مقننه در تدوين مقرّرات قرار گرفته است
به شرح زير است:
الف -حفظ و حراست جامعه از علل و موجبات گناه و جرم
وضع مقرّرات به عنوان جرائم مستلزم حد و تعزيري در زمينه هاي شرب خمر و تجاهر به استعمال مشروبات الکلي و جرائم بر ضد
عفت و اخاق عمومي موضوع مواد  63به بعد ق .م .ا ،.در واقع با ممنوعيت ساختن ،خريد ،فروش ،حمل و عرضه مشروبات الکلي
و شرب مسکر (موضوع مواد 165و  175ق.م.ا ).از عوارض بعدي ناشي از مصرف مسکرات مانند تخريب و قتل و ضرب و جرح و يا
صدمات ناشي از رانندگي درحال مستي ،وقتي مهمترين علت واقعه و حادثه ،مصرف مشروبات الکلي باشد ،تعداد جرائم مزبور به
حداقل کاهش مي يابد.
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ب -وجود حتميت و قاطعيت در اعمال کيفر
در اعمال کيفرهاي مقرّردر شريعت جزائي اسام نسبت به بزهکاران حرفه اي و بزهکاراني که فاقد هر گونه انگيزه مقبول و
مجوزي براي ارتکاب گناه و جرم بوده اند،
 .محقق داماد :دکتر سيد مصطفي «حدود در زمان ما :اجرا يا تعطيل؟» مجله تحقيقات حقوقي ،از انتشارات دانشکده حقوق
1
دانشگاه شهيد بهشتي ،شماره  ،25-26بهار تابستان  – 1378ص .61
 .2بنابراين موضوع قتل مهدور الدم موضوع ماده  226قانون مجازات اسامي و تبصره  2ماده  295قانون
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انتظار در پيشگيري و عدم وقوع جرم است.
حتميت و قاطعيت در اعمال کيفر در بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم و پيشگيري از وقوع جرم در آينده نقش مهمي دارد .از
نظرقانونگذاري ،اين حتميت و قاطعيت در اعمال کيفر در جرائم مستلزم حد ،به رغم قبول توبه تحت شرايطي ،مطلق و در قتل و
ضرب و جرح با قبول سيستم قصاص و ديات و تاکيد بر عفو نسبي است.
در جرائم تعزيري با وجود کيفيات مخففه و تاسيسات حقوقي چون عفو و تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط ،اصل حتميت و
قاطعيت در اعمال کيفر متزلزل گرديده و لذا بزهکاران به اميد رهايي از محکوميت و تحمل کيفر ،اغلب نفع حاصل از ارتکاب جرم را
بر تحمل کيفر احتمالي ترجيح داده و مرتکب جرم مي شوند.
ج -تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم در شريعت اسام
تنظيم صحيح روابط افراد جامعه با يکديگر و حفظ نظم عمومي و تامين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي ،اقتصادي،
سياسي ،فرهنگي ،قضائي و اخاقي مستلزم پيش بيني قواعد و ضوابطي است که بتواند از هر گونه تعدي و تجاوز افراد به
حقوق يکديگر جلوگيري و افراد ،ملزم به رعايت موازين حقوقي و اجتماعي گردند .قرآن مجيد در جهت نيل به اين اهداف مي

فرمايد :لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني همانا ما
پيغمبران خود را با ادله و معجزات (براي خلق) فرستاديم و با ايشان کتاب و ميزان عدل نازل کرديم تا مردم به عدل و داد و راستي
بگروند.
بنابر اين با عنايت به اينکه خداوند از نافرماني هيچ بزهکاري زيان نمي بيند و از اطاعت هيچکدام از بندگان فرمانبردار خود نيز منتفع
نمي گردد ،مي توان گفت که وضع قواعد کيفري در شريعت اسام منحصرا در جهت تامين خير وسعادت و مصلحت و منفعت مردم
است .اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي که در اين شريعت آمده در جهت رعايت مصالح و منافع فردي و اجتماعي و دفع مفاسد
بوده و نهايتا مبتني بر پيشگيري از ارتکاب جرم وگناه ،جلب خير ،دفع شر و پرهيز از تجاوز وتعدي افراد به حقوق يکديگر و الزام به
رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي کيفري در صورت سرپيچي از
و همچنين موارد مشمول عوامل موجهه جرم چون دفاع مشروع و عوامل رافع مسئوليت کيفري چون اکراه موضوع مواد  49به بعد
ق .م .ا .از شمول اين خصوصيات مستثني است.
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اوامر و نواهي شرع اسام مي باشد.
در حقوق موضوعه نيز قانونگذار اصل مزبور را مبناي سياست کيفري خود قرار داده و در جهت مصلحت و منفعت مردم با وضع
مقرراتي چون قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنين قانون اختاس و ارتشاء و کاهبرداري به تعيين و تشديد کيفر مبادرت نموده
است.
د -تعيين کيفر مناسب به عنوان ضرورتي اجتماعي به منظور حمايت جامعه از گزند بزهکاران:
اين اصل ناشي از چگونگي اعمال کيفرهاي تعزيري در جرائم مستلزم تعزير است .بر اساس موازين فقه جزائي ميزان کيفرهاي
تعزيري در اختيار قاضي است .اهميت و شدت جرم ارتکابي ،شخصيت بزهکار و اوضاع و احوالي که تحت تأثير آن جرم ارتکاب يافته
در تعيين مقدار کيفر مؤثر است .در حقوق موضوعه ايران طبق اصول  33و  36و  156ق .ا .و مواد  1و  2و  16ق .م .ا .اصل قانوني
قانون م .ا .ا .است که مختلف را
بودن جرائم و مجازاتها مورد توجه قرار گرفته است و ضمانت اجراي اصل مزبور ماده 575
مستوجب محکوميت به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت  5سال مي
داند( ) 1به عاوه تبصره ماده  29قانون تشکيل دادگاههاي کيفري  1و  2و شعب ديوانعالي کشور مصوب  3131386مجلس شوراي
اسامي در مورد استناد به فتاوي معتبر براي صدور حکم قضيه (نه تعيين جرم و مجازات) قانون را در اولويت دانسته و مقرّر مي
دارد« :در صورتي که قاضي مجتهد جامع الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي به
قاضي ديگر محول مي شود ».در واقع براي تضمين آزاديهاي فردي و احترام به شخصيت انساني ،ق .ا .و ساير قوانين ،اصل
ممنوعيت قاضي در ايجاد پديده هاي جزائي در قالب جرائم و مجازاتها را مورد توجه قرار داده است .نهايت آنکه اختيارات قاضي در
اعمال کيفيات مخففه و تعليق اجراي مجازات و عفو و تبديل مجازات و آزادي مشروط و غيره آنچنان وسيع است که مي توان گفت
در جرائم تعزيري ،قاضي ضمن تکليف به رعايت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در شخصي کردن کيفرهاي مقرّرو به کارگرفتن
اقدامات تاميني به نحوي عمل مي کند که با موازين فقه جزائي در مورد جرائم تعزيري هماهنگي دارد و بدين ترتيب هم بزهکار از
سقوط در ارتکاب جرم مجدد حفظ مي شود و هم جامعه از گزند بزهکاران مصون مي ماند.
ق .م .ا .تعزيرات« :هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصاح برخاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب
 . 1ماده 575
جزائي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال
محکوم خواهد شد».
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هـ  -داشتن مسؤوليت کيفري مبتني برآزادي اراده و اختيار و اقتضاي اجراي عدالت با اعمال کيفر:
مبناي اساسي مسؤوليت تميز بين حسن و قبح يعني خوبي و بدي يا خير و شر است .مصاديق مزبور را عقل مشخص و معين
نموده و قانون اجراي آن را تضمين مي کند .الزام به قبول مسؤوليت ها هر فعل و جبران ضرر و زيان ناشي از آن هم جزائي و هم
مدني است .شرايط مسؤوليت عبارتند از :بلوغ (اهميت) ،اختيار (اراده آزاد) ،عقل (قوه تميز) و در مواردي علم به حرمت.
در حقوق موضوعه ،حدود مسؤوليت جزائي موضوع باب چهارم ق .م .ا .است.
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و -پذيرفتن اصل عدم مسؤوليت کيفري نسبت به افراد فاقد ادراک و اختيار (صغير ،مجنون ،مکره ،مجبور):
با استفاده از اقدامات تاميني براي حمايت اجتماع از آسيب و زيان احتمالي افراد غير مسؤؤل ،اصوا در مقابل قوانين جزائي اطفل
مسؤوليتي ندارند ولي در عين حال اطفال ملزم به جبران زباني هستند که باعث آن گرديده اند .از نظر تربيتي اطفال تا رسيدن به
سن بلوغ ممکن است مورد تاديب و اصاح قرار گيرند.
ق .م .ا .و تبصره هاي آن ،اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسؤوليت کيفري هستند و
به پيروي از اصل مزبور برابر ماده 49
تربيت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند ااقتضاء کانون اصاح و تربيت اطفال مي باشد .منظور از طفل کسي
است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد (طبق تبصره  1ماده  1210اصاحي ق .م ،.سن بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر 9
سال تمام قمري است) .حال چنانچه غير بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ،عاقله ضامن است لکن در مورد اتاف مال اشخاص
خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .هرگاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنان ضرورت
پيدا کند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.
ز -تقويت ايمان افراد از نظر پيشگيري از بزهکاري:
احکام ديني هم سامت جسم و روح انسان و هم آسايش اجتماع را مورد توجه قرار مي دهد .شخصي که معتقد و با ديانت است
عاوه بر ترس از کيفر دنيوي ،به خاطر ترس از عقوبت اخروي از ارتکاب گناه و جرم در معني اخص آن اجتناب مي نمايد .سياست
کيفري در شريعت اسام پايه اعمال را از نظر کيفر و پاداش روي انگيزه و نيت افراد گذارده است ،به طوري که پيش از وقوع جرم با
مطمح نظر قراردادن قصد و انديشه و نيت افراد با ضمانت اجراهاي پاداش يا عقوبت اخروي پيشگير و پس از ارتکاب و پس از
ارتکاب جرم زاجر است.
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ح -تشريع کيفر براي تهذيب اخاق و اصاح بزهکار:
اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصاح مجرمين از اصول سياست کيفري ق.ج .ا .ا .است که در بند  5اصل  156ق .ا
مزبور پيش بيني شده است .بديهي است کيفرهاي تعزيري با تنوع ضمانت اجراهاي کيفري و اقدامات تاميني و تربيتي نقش
وسيعي در اصاح بزهکاران دارد .اين دو اصل از مهمترين وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصاح بزهکاران است.
ط -اثر امر به معروف و نهي از منکر:
اين دو اصل از مهمترين وسايل پيشگيري از وقوع جرائم و اصاح بزهکاران است .برابر اصل هشتم ق.ا .در جمهوري اسامي ايران
دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر ،دولت نسبت به
مردم و مردم نسبت به دولت .شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي کند.
قانون راجع به مجازات اسامي حاکي است که ارتکاب اعمالي که براي آنها مجازات مقرّر
در پيرو دو اصل مزبور ،بند  3ماده 31
شده است در مواردي جرم محسوب نمي شود ،از جمله وقتي که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهي از منکر باشد.
موضوع از عوامل موجهه جرم محسوب شدن «امر به معروف و نهي از منکر» منتفي
متعاقباً با تصويب ماده  56ق .م .ا1370 .
گرديد و قانوناً امر به معروف و نهي از منکر به موارد توصيه هاي اخاقي لفظي براي مردم عادي محدود شده است.
ي -منع عقاب بابيان:
به موجب اصل اسامي «قبح عقاب با بيان» يا «منع عقاب با بيان» تا زماني که رفتاري از طرف شارع جرم شناخته نشده و کيفر
شرعي هم براي آن تعيين نشده باشد نمي توان آن رفتار را جرم دانست و براي آن مجازات تعيين نمود.
خود از اصل قانوني بودن مجازاتها حمايت نموده و مقرّر مي دارد« :حکم به مجازات و
در اجراي اصل مزبور ،ق .ا .طي اصل 36
اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ».مراجع قضائي مکلفند همان کيفرهايي را که قانونگذار با پيروي
از شريعت اسام در جرائم مستلزم حد ،تعيين نموده مورد حکم و اجرا قرار دهند .مع ذلک درمورد کيفرهاي تعزيري ،قانونگذار در
تعيين کيفر تا آنجا که نوع و مقدار آن با ضوابط و موازين اسامي مغايرتي نداشته باشد از آزادي عمل بيشتري برخوردار است .برابر
اصل  166ق .ا .مزبور ،احکام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
به عاوه اصل  169ق .ا .مويد آن است که هيچ
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فعل يا ترک فعلي به استناد قانوني که بعد وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
ق .م .ا .است که صراحتا مقرّر مي دارد« :هرگاه دادستانها يا داديارها يا بازپرسها يا قضات
ضمانت اجراي اصل مزبور ماده 53
محاکم يا ديگر مامورين ذيصاح در غير مواردي که قانون مقرّرداشته است امر به توقيف کسي را بدهند يا در غير موارد معينه
قانوني تعقيب جزائي يا قرار مجرميت او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محکوم
قانون م .ا .ا .موضوع اولويت قانون و حاکميت انحصاري آن را در جرائم و مجازاتها مورد تاکيد قرار داده
خواهند شد» .ماده 575
است.
با وجود اين ،تبصره  1ماده  2ق.آ.د.ع.ک ،تعزيرات شرعي را تعريف کرده و مي گويد« :تعريف شرعي عبارت است از مجازاتي که
در شرع مقدس اسام براي ارتکاب فعل حرام يا ترک واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ،مقرّرگريده و ترتيب آن به شرح مندرج
در ق .م .ا .مي باشد» تبصره مزبور با اصل 36ق .ا .که مقرّرمي دارد« :حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح
و بموجب قانون باشد» و ضمانت اجراي آن در ماده  575ق .م .ا .تناقض داشته و با اصل منع عقاب بابيان و سيستم حقوق جزاي
ايران که سيستم قانوني (حقوق نوشته) مبتني بر شريعت اسام است مغايرت آشکار دارد .آثار اين تناقض ،حقوق فردي و
اجتماعي و اجراي عدالت را به مخاطره انداخته و موجب بروز اختااتي در نظام اقتصادي ،اداري فرهنگي ،قضائي و حاکميت دولت
مي گردد.
ک -شخصي بودن مجازاتها و مسؤوليت کيفري:
در حقوق اسام هرکس مسؤول اعمال خويش است و تخلفات و تعديات هيچ کس را به حساب ديگري نمي گذارند.
بدين لحاظ مجازاتها فقط نسبت به مرتکبين جرائم قابل اعمال هستند و هيچ فرد ديگري را نمي توان بجاي مرتکب مجازات نمود.
تنها استثنايي که وجود دارد مسؤوليت عاقله براي پرداخت ديه درخصوص قتل و جرح خطائي مخض است که در حقوق موضوعه
مواد  305به بعد ق .م .ا .را شامل مي گردد.
بخش دوم – ضوابط قانوني حاکم بر سياست کيفري در حقوق موضوعه
در پيرو اصول مذکور در بخش اول اين کتاب ،ضوابط قانوني مشروحه زير مبين سياست کيفري درحقوق موضوعه مي باشد.
 -1ضوابط اصلي مبتني برق .ا.
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الف – بندهاي 4و 5اصل 156ق .ا .مبني بر« :کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير
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مجرمين و اجراي حدود و مقرّرات مدون جزائي اسام و همچنين اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصاح مجرمين ».از
وظايف مهم قوه قضائيه است که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت مي باشد.
ق .ا .در جهت حمايت از قانوني بودن مجازاتها و صاحيت مراجع قضائي ،صدور حکم به مجازات و اجراء آن را الزاماً و
ب -اصل 36
تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون مي داند .ضمانت اجراي اين اصل ماده  53ق .م .ا.ت است که متخلف را مستوجب
انفصال دائم از شغل و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال مي دانست .ماده  575قانون م .ا .ا .موضوع را مورد تأييد قرار
داده است.
 -2ضوابط قانوني مستند به ق.م.ا.
الف -ماده 2ق .م .ا مقرّر مي دارد« :هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود».
ق .م .ا ،.تعيين انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي است که درباره

ب -موضوع قانون مجازات ،در اجراي ماده 1
مجرم اعمال مي شود.
 ضوابط مستند به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب ( در امور کيفري) مصوب شهريور ماه ( 1378روزنامه3
رسمي  15911مورخ  18مهر  )1378ماده  2قانون مورد بحث ،کليه جرايم را داراي جنبه الهي دانسته است و در بند اول ماده  ،2از
جرايمي ياد نموده است که مجازات در شرع معين گرديده و از مصاديق آن «حدود و تعزيرات شرعي را متذکر شده است.
 -4حمايت ق..ا .از ارزشهاي جامعه و افراد به عنوان زيربناي قوانين جزائي
الف -حاکميت موازين اسامي بر قوانين و مقرّرات مختلف از جمله قوانين جزائيع موضوع اصل چهارم ق .ا ،.تساوي افراد در حمايت
ق .ا .مصونيت عقديه و آزادي مطبوعات موضوع اصل  23ق .ا.
از قانون و احترام به شخصيت انساني ،موضوع اصل  20و 22
حمايت قانوني از روابط خصوصي افراد ،موضوع اصل  25ق .ا .و منع تبعيد غير قانوني موضوع اصل  33ق .ا .و منع توقيف غير
قانوني موضوع اصل  32ق .ا .را تشکيل مي دهد.
ب -اصل  34ق .ا .امکان دادخواهي عمومي را با حق مراجعه به دادگاههاي صالح پيش بيني نموده است و اصل  35قانون مزبور
حق دفاع را توسط وکيل در دادگاه مورد توجه قرار داده است .به عاوه اصل  37ق .ا .اصل برائت در امور کيفري را که يکي از
مهمترين اصول مورد قبول در تمامي کشورهاست مورد تأييد قرار داده است.
ج -منع اخذ اقرار به عنف و شکنجه و اجبار اشخاص به ارائه دليل موضوع اصل 38
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ق .ا .است وضمانت اجراي تخلف از اصل مزبور ماده  578قانون م .ا .مي باشد  .به عاوه اصل  39ق .ا .عدم به متهيمن و محكومين
اصل 40قانون م .ا .مي باشد به عاوه اصل  369ق .ا .عدم تعرض به متهمين ومحكومين و اصل  40همين قانون منع اضرار به غير را
مورد قرارداده است.
د -استرداد ثروتهاي نامشروع وغيرقانوني به نفع صاحبان حق و همچنين گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي و حل وفصل
دعاوي وحفظ حقوق عمومي با اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگستري موضوع اصل  49و  61ق .ا .مي باشد.
ه -همچگونه عفووتخفيف مجازات محكومين وهمچنين منع تعقيب يا توقيف نمايندگان مجلس موضوع اصول  110و 86ق .ا .مي
باشد.
و -تساوي افراد در مقابل قوانين ومسؤوليت رئيس جمهور در برابر ملت وهمچنين دادگاههاي صاحيت دار دررسيدگي به اتهام
رئيس وزيران در اصول 112و 122و 140ق .ا .قي .ا .پيش بيني گرديده است  .به عاوه دادگستري طبق اصل  159قانون مزبور به
عنوان مرجع رسمي تظل ّمات وشكايات بوده ومنع انفصال قضات در اصل  164همان قانون پيش بيني گرديده است.
ز -علني بودن محاكمات ،مستدل بودن واستناداحكام دادگاهها به قانون ،منابع صدور حكم در دعاوي مطروحه و همچنين طرز
رسيدگي به جرائم سياسي ومطبوعاتي موضوع اصول  165و166و167و 168ق .ا .را شامل مي شود.
ح -منع عطف بماسبق شدن قوانين كيفري وتكليف قضات درخودداري از اجراي مصوبات مخالف احكام اسام وجبران تقصير يا
اشتباه قاضي واعاده حيثيت متهم موضوع اصول  169و170و 171ق.ا .را تشكيل مي دهد .به عاوه نحوه تشكيل محاكم نظامي
وديوان عدالت اداري (براي رسيدگي به شكايت مردم) وسازمان بازرسي كل كشور براي نظامات در حسن جريان امور واجراي
صحيح قوانين موضوع اصول  172و 173و 174ق .ا .مي باشد.
ط -در سال  1370ق .م .ا .جديد جايگزين قانون حدود وقصاص ومقرّرات آن مصوب  1361قانون راجع به مجازات اسامي مصوّب
 1361و ق .م .ا( .ديات) مصوّب  1361گرديد .قانون احق و همچينن ق .م .ا( .تعزيرات) مصوّب  1362سابق و ق .م .ا .تعزيرات
احق ،قانون آئين دادرسي كيفري ،مصوّبات شوراي انقاب وقوانين جزائي متفرقه ديگر ي كه با قوانين بعد ازانقاب
1375
اسامي نسخ نشده اند ،تماماَ مي توانند مبيّن سياست كيفري حقوق موضوعه كشور ما باشند .

فصل اول
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مجازاتها و اقدامات تأميني (تربيتي ،مراقبتي ،درماني)

مبحث اول  :ماهيّت مجازاتها
 -1تعريف مجازات از ديدگاه علوم كيفري
مجازات عبارت است از عكس العمل اجتماعي به صورت رنج و تعبي كه بربزهكاراعمال مي شود مجازات توأم با رنج وتعب است
وهمين خصوصيت باعث مي شود تا مجازات ماهيتاَ از تدابير پيشگيري از وقوع جرم والزاما به جبران ضررو زيان دردعاوي حقوقي
متمايز شود .مجازاتها با اقدامات تأميني (تربيتي ،مراقبتي ،درماني) نيز متفاوت مي باشند .زيرا اقدامات تأميني به رغم وجه
مشتركي كه از حيث دفاع و حمايت از جامعه با مجازاتها دارند ،مع ذلك چون آميخته با رنج وتعب متهم نيستند ،ازمفهوم مجازات
خارج هستند.
 -2اهداف وضع كيفر
الف – هدف اصلي از برقراري كيفر درجامعه
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هدف اصلي از تأسيس كيفر ها ،مبارزه عليه بزهكري وحفظ نظم و امنيت در جامعه است .اعمال كيفريا مجازات در تاريخ سابقه اي
داقل ضوابط حقوقي قادر به ادامه حيات نبوده است .زيرا ضمانت اجراهاي
طواني دارد .زيرا ابتدائي ترين جوامع نيز بدون داشتن ح ّ
خسارت ناشي از پديده كيفري ضروري شناخته شده است .زيرا ضمانت اجراهاي مدني در حقوق خصوصي مثل جبران ضرر و زيان
به تنهايي ،عموماَ و معموا َ بدون تأثير بوده است و لذا جامعه ناگزير به تدابيري قهري متوسل شده است تا ضمن جبران نسبي
صدمه ،اجراي صحيح قانون و حفظ وصيانت جامعه و صيانت جامعه تأمين شود .كيفر مرعوب كننده است و در مواردي عامل ترس و
ارعاب نقش باز دارندگي دارد .انسان نسبت به حفظ حيات آزادي حيثيت وآبرو و مال خود عاقه دارد .بنابراين تهديد به سلب
احتمالي هريك از مواهب الهي براي ذيحق نگران كنند و بيم آور بوده و اين
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دي و تجاوز به حقوق ديگران و جامعه ميل به حق وعدالت ونفرت از ظلم در
خود وسيله اي است براي بازداشتن اشخاص از تع ّ
فطرت آدمي است و تدريجاَ كه مجازات شكل مجرم (مثل مجازات اعدام ) وگاهي نسبت به اموال وي (چون توقيف و مصادره
اموال) اعمال گرديد وگاهي هم آبرو حيثيت افراد را (مانند محروميتهاي اجتماعي) در معرض تهديد قرار داده؛ در واقع هدف اصلي
جه قرار گرفته است.
كيفر مبارزه عليه بزهكار و ايجاد نظم و امنيت در جامعه است مورد تو ّ
ب -اهدافاختصاصي از كيفرها در جامعه
از اهداف اختصاصي كيفر ،موارد زير قابل بررسي است:
 - 1اصاح بزهكار :از طريق تعليم وتربيت جسمي و فكري و رواني بزهكار با به كار گرفتن تعليق مجازات ،سالب آزادي و نگهداري
بزهكار درمحيطي نيمه باز و باز و آزادي مشروط.
 -2حمايت جامعه از دو طريق:
الف) تعليم وتربيت بزهكار براي زندگي مجدد در جامعه ،ضمن اعمال مجازاتهاي سالب آزادي و اقدامات تأميني و تربيتي به ترتيب
مذكور در بند.1
ب) طرد بزهكار از زندگي در اجتماع ،ضمن اعمال مجازاتهاي اعدام ،حبس دائم ،حبسهاي طويل المدت وتبعيد.
 -3ارعاب بزهكار (پيشگيري فردي) :ضمن اعمال كيفرهائي از قبيل جزاي نقدي و مجازات سالب آزادي.
 ارعاب ديگران (پيشگيري عمومي) :با اعمال مجازاتهاي طرد كننده از اجتماع نسبت به بزهكار از قبيل كيفرهاي اعدام ،حبس4
دائم ،مجازاتهاي طويل المدت و تبعيد  - 5.جلب رضايت مجني عليه  :در جهت اجراي عدالت وتسكين زيان ديده از جرم كه تقريباَ در
اعمال كليه مجازاتها صادق است .
مبحث دوم :ماهيت اقدامات تأميني و اهداف آنها
-1آينده نگري در اقدامات تأميني
اقدامات تأميني به عنوان وسايل دفاع اجتماعي در مقابل ارتكاب جرم در آينده متعاقباَ مورد توجه قرار گرفت.
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 -2اهداف اقداماتي تأميني
مهمترين اهدافي كه اقدامات تأميني دنبال مي كنند عبارتند از:
يك حمايت افراد :از طريق اقدامات وا يجاد امكاناتي كه نيازهاي مردم را در زمينه هاي مادي ومعنوي درمقابل ارتكاب جرائم
وعواقب آن تأمين و از كشش اشخاص به سوي ارتكاب جرم پيشگيري نمايد.
دي تكرار كنندگان جرم بزهكار حرفه اي وبه عادت موضوع بند هاي 1و.2
دو -حفظ جامعه از تجاوز وتع ّ
سه – پيشگيري از وقوع جرائم به كمك وسايل تربيتي ،معاضدتي و درماني با توجه به بروز حالت خطرناك در متهمين احتمالي.
چهار – اقدامات ازم را براي پيشگيري از وقوع جرائم از طريق باا بردن سطح فرهنگ و آموزش و پرورش مردم.
دد در جامعه.
پنج – در اصاح بزهكار و آماده ساختن وي براي زندگي مج ّ
درجهت اهداف مزبور ،ماده  1قانون اقدامات تأميني مصوّب  1399مي گويد « :اقدامات تأميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي
جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناك اتخاذ مي كند .مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و
خصوصيات روحي و اخاقي آنان وكيفيت ارتكاب وجرم ارتكابي آنان را درمظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناَ
مسئول باشند يا غيرمسئول .صدور حكم قانوني تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد».
مبحث سوم :تقسيم بندي مجازاتهاي بر حسب قوانين موضوعه
ارتكاب جرم در جامعه مستلزم عكس العمل است .اين عكس العمل گاهي به صورت مجازات يعني همراه با رنج وتعب بر بزهكار
تحميل مي شود وگاهي به صورت اقدامات تأميني است تا مانع از سقوط بزهكار در ارتكاب جرم در آينده شود.
د را ازمنابع شرعي استنباط وبه صورت
عما َ قانونگذار خود ،جرائم مستلزم كيفر ح ّ
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ضوابط قانوني اعام مي نمايد تا در دادگاههاي مرود حكم و اجرا قرار گيرند .مثا َ كيفر جرم ربا خوري كه شرعاَ حرام و ممنوع بوده،
قانوناَ به موجب ماده  595قانون م .ا .جرم شناخته شد وكيفر آن تعيين گرديد(1(.
دسات اسام ويا هريك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) موضوع ماده 513
همچنين اهانت به مق ّ
ق.م.ا .اگر مشمول حكم ساب النبي باشد ،اعدام و در غير اين صورت حبس از يك تا پنج سال است.
گناهان ربا و ساب النبي  ،براساس منشأ كيفر شناخته شدند.
 - 2قصاص :قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايد با جنايت او برابر باشد ( ماده  14ق.م.ا ) .اين برابري عرفي
است .به طوري كه فرد بالغ را مي توان در قبال قتل نابالغ قصاص نمود  .برعكس درصورتي كه نابالغ مرتكب قتل كسي شود
قصاص منتفي وعاقله وي محكوم به پرداخت ديه مي گردد )2(.و ((3
شرايط اجراي احكام قصاص
الف – صدور حكم قتل عمدي مستوجب قصاص
تنها قاتل عمدي مستوجب قصاص است ( ماده  205ق .م .ا ).بدين ترتيب قتل شبه عمدي ،قتل خطئي وقتل غيرعمدي ناشي از
رانندگي واسقاط غيرعمدي جنين مستوجب قصاص نمي باشد(4(.
.1ماده  595ق .م .ا .تعزيرات «هر نوع توافق بين دويا چند نفر تحت هر قرار دادي از قبيل بيع ،قرض ،صلح و امثال آن جنسي را با
شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ،دريافت نمايد ربا محسوب وجرم شناخته مي
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شود مرتكبين اعم از ربادهنده  ،ربا گيرنده و واسطه بين آنها عاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا 74
ضربه شاق ونيز معادل مال مورد ريا بعنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند».
برابر تبصره هاي 2و 3ماده مزبور ،ربا دهنده مضطر در مقام پرداخت وجه يا مال اضافه از مجازات معاف است واصوا َ قرارداد ربا بين
پدر وفرزند وزن وشوهرويا دريافت ربا توسط مسلمان از كافر جرم نبوده وفاقد كيفر است.
 .2ماده  223ق .م .ا« .هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود».
 .3ماده  221ق .م .ا « .هرگاه ديوانه با نابالغي عمدا كسي را بكشد خطا محسوب وقصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل
خطا رابه ورثه مقتول بدهند».
 .4ماده  205ق .م .ا « .قتل برابر موادّ اين فصل موجب قصاص است و اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط
مذكور درفصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگر ي تفويض نمايد».
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ب -اذن اولياي دم
برابر ماده  219قانون مزبور كسي كه محكومبه قصاص است ،بايد با اذن ولي دم او را كشت .بنابراين ،اگر كسي بدون اذن ولي دم
چنين محكومي را بكشد ،مرتكب قتلي شده كه خود مستوجب قصاص است.
ج -اذن ولي امر
برابر قسمت اخير ماده  205قانون مزبور ،اولياء دم مي توانند با اذن ولي امر ،قاتل را قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را
به رئيس قوه قضائيه يا ديگر ي تفويض نمايد.
د -موافقت تمامي اولياي دم درقصاص
درصورتي كه ولي دم متعددّ بادش .موافقت همه آنها درقصاص ازم است .چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل
قصاص مي شود و اگر از آنان خواهان قصاص وديگران خواهان ديه ،خواهان قصاص مي توانند قاتل ار قصاص كنند لكن بايد سهم
ديه ساير اولياء دم راكه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياء دم ،به طور رايگان عفو كنند ديگران مي توانند بعد از
پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند ( ماده 264ق .م .ا).
ه – نقش اولياي دم نابالغ ويا مجنون درقصاص
هيئت عمومي ديوان عالي كشور مي گويد« :در مورد قتل عمدي اگر بعضي ديگرصغير
رأي وحدت رويه شماره 2081365 -31
باشند و اولياء دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي مي توانند جاني را قصاص نمايند»( .روزنامه
( 1101365-12180
 - 3ديه :برابر ماده  15ق .م .ا .وديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايتي تعيين شده است .ديه مزبور به سبب جنايت برنفس
يا عضو به اولياي دم يا مجني عليه داده مي شود .بنابراين ديه به مورد زيرتعلق مي گيرد:
الف – قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طورخطاء محض واقع مي شود.
ب -قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء شبيه عمد (شبه عمدي) واقع مي شود.
ج -قتل يا جرح يا ضرب غيرعمدي به تسبيب (يا ناشي ازتقصير مرتكب)
د -مواردسقوط قصاص وتبديل توافقي آن به ديه.
ماهيت ديه وتفاوت آن با جزاي نقدي
الف – ماهيت ديه
درماده  10قانون راجع به مجازات اسامي مصوّب 1361ازديه به عنوان
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«جزاي مالي» نام برده شده است ،ولي ق .م .ا .درماده  15خود ،به ماهيت دين بودن ديه توجه وآن را صرفاَ مالي دانسته كه از
طرف شارع براي جنايت معين شده است .بنابراين چنانچه محكوم وعليه فوت شود  ،ديه ساقط نشده واز ورثه محكوم عليه قابل
مطالبه ويا از دارائي وي استيفاء مي شود .درحاليكه ،اگر ديه مجازات بود با فوت محكوم عليه اجراي مجازات ساقط مي شد .مع
هذا ديه از امتيازاتي كه براي مجازات شناخته شده است نيز برخوردار است.
درخواست ضروريان ناشي از جرمستلزم پرداخت هزينه دادرسي است .ولي درمورد ديه ،هرگاه شاكي مطالبه ديه نمايد هزينه
دادرسي ازوي مطالبه نمي شود.
به طوركلي تنها تقديم شكايت و درخواست مطالبه ديه براي صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه كافي است ومطالبه ديه
مستلزم تقديم دادخواست والصاق تمبر قانوني براي هزينه دادرسي نيست.
ديه وجزاي نقدي از جهاتي ازيكديگر متمايز هستند.
ب -موجب افتراق ديه وجزاي نقدي
مواردتفاوت ديه با جزاي نقدي عبارتند از:
 - 1ديه به نفع اولياي دم يا مجني اخذ مي شود .درمقابل جزاي نقدي به نفع بيت المال وخزانه دولت دريافت مي شود وبرحسب
مورد ،دادگاه يا دادستان ( كل) اتخاذ تصميم مي نمايد.
 ضوابط تعليق وتخفيف وتبديل كيفر دراحكام ديه قانوناَ جاري نيست .درمقابل درمورد مجازاتهاي تعزيري ازجمله جزاي نقدي،2
تخفيف وتبديل مجازات درمحدوده ضوابط قانوني امكان پذيراست .درعين حال ،تنها درمواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه
باشد ،تعليق آن منع شده است.
 ديه به درخواست شاكي قابل وصول وبا عقو ويا رضايت شاكي منتفي مي شود ولي جزاي نقدي و وصول آن با دادگاه و3
دادستان است .مانند ديه مربوط به جرائم ناشي از تخلفات رانندگي موضوع ماده  714به بعد قانون م .ا .يعني قتل وصدمات بدني
ناشي ايز تقصير جزائي در رانندگي كه فقط درصورت مطالبه اولياي دم ديه قابل وصول است.
 ديه غالباَ غير نقدي وازاموال معيني است كه دراجرا عما َ و گاهي به قيمت مال تبديل مي شود ولي جزاي نقدي هميشه با4
واحد ريالي اعام وقابل وصول است.
 - 4زمان پرداخت ديه در جازئم عمدي وشبه عمدي وخطائي موضوع ماده  302ق .م .ا .معين است  .ولي جزاي نقدي باصدور حكم
وبر حسب امكانات محكوم عليه
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داكثر قانوني گاهي با تخفيف اعمال مي شود ومتغير است(1(.
درمحدوده حداقل و ح ّ
 ديه گاهي از عاقله (در جهت مسؤوليت ستجمعي و مشترك خانواده در قديم) به عنوان مسؤوليت ناشي از عمل ديگري اخذ6
مي شود .ولي جزاي نقدي از شخص محكوم عليه اخذ مي شود (به استثناي جرائم خافي در رانندگي).
 ديه مخصوص جرائم عليه تماميت جسماني واشخاص است ولي جزاي نقدي عليه مرتكب جرم در انواع جرائم تعزيري مانند7
جرائم عليه اموال ومالكيت قابل طرح است.
 ديه در مواردي چون فرار قاتل وعدم دسترسي به وي فوت او كه پس ازمرگ قصاص تبديل به ديه مي شود  ،با فقدان مال8
ملي براي قاتل بايد از بيت المال پرداخت شود  .ولي جزاي نقدي از محكوم عليه دريافت مي شود و در صورت
خويشاوند
وفقدان
ّ
عدم پرداخت  ،محكوم عليه به ازاي هر پانصد ل يك روز حبس مي گردد وتا حداكثر 5سال كا َ قابل اعمال است  .درصورت امتناع
محكوم عليه از پرداخت ديه ،برابر ماده  696ياقانون م .ا .ا .دركليه مورادي كه محكوم عليه عاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا
مثل يا اداي قيمت يا پرداخت ديه وضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد ،درصورت تقاضاي
محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود .برابرتبصرماده مزبورچنانچه محكوم عليه (حتي درمورد ديه)
مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار ويا پرداخت به صورت تقسيط .بازداشت ادامه خواهد داشت .برابر ماده  1قانون نحوه
اجراي محكوميت هاي مالي مصوّب  1377هركس به موجب حكم دادگاه درا مر جزائي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد وآن را
نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ل يا كسر آن
يك روز بازداشت مي گردد .درصورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد ،بازداشت بدل ازجزاي نقدي از تاريخ اتمام
مجازات حبس شروع مي شود و از حداكثر مدت حبس مدت حبس مقرّردر قانون براي آن جرم بيشتر
 -1ماده 302ق .م .ا«.مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زيراست:
الف – ديه قتل عمد بايد درظرف يك سال پرداخت شود.
ب -ديه قتل شبيه عمد درظرف دوسال پرداخت مي شود.
ج -ديه خطاء محض درظرف دوسال پرداخت مي شود.
تبصره  -1تأخير از اين مهلت بدون تراضي طرفين جايز نيست.
تبصره  -2ديه قتل جنين ونيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت مي شود.
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نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از 5سال تجاوز نمايد.
 - 9درشرايطي كه به قاتل فراري تا هنگام مردن دسترسي نباشد ،دراجراي ماده  260ق .م .ا .درصورتي فوت جاني؛ ديه از اموال
متوفي قابل دريافت است .بنابراين درصورتي كه وراث تركه را قبول نموده باشند ،چون ديه ماهيت دين را دارد در اين صورت از و
ارث قابل مطالبه است ( درمواردي قبول تركه به موادّ  240به بعد قانون امور حسبي مراجعه شود) .ولي در مواردي جزاي نقدي با
فوت محكوم عليه  ،الزاماَ وهميشه قابل مطالبه از وراث نيست .اصل شخصي بودن مجازاتها مانع از تسرّي جزاي نقدي به وراث
است.
 -10برابر رأي شماره  -104مورخ  1491369هيئت عمومي ديوان عالي كشور ( رأي اصراري ) طرح دعواي ضرر وزيان ناشي از جرم
تحت عنوان ديگر ي غير از ديه ( مثا َ تسبيب ) فاقد مجوز است ،ولي اعتراض در مورد كميّت ديه مي تواند مطرح شود .بنابراين با
جزاي نقدي كه مقدار آن ثابت است فرق دارد.
رأي مذكور درباا ،قابل انتقال است ؛ زيرا هيئت عمومي ديوان عالي كشور بين ديه كه قانوناَ مجازات است وضرر و زيان ناشي از
جرم (كه از باب تسبيب بوده و يا برابر موادّ 3و4و 5قانون مسؤوليت مدني ،كسي كه منشأ خسارت به غير شده بايد از عهده برآيد)
تفاوتي قائل نشده است.
درحال حاضر ،هيئت عمومي اصراري حقوقي ديوان عالي كشور( ،متشكل از قضات حقوقي) صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت
ضرر و زيان ،مازاد بر ديه رابا اخذ نظريه كارشناسي رسمي ودرحدود متعارف حتي خسارت بي بهرگي از سود ( عدم النفع) متضرر
از جرم را هم به عنوان ضرر و زيان متعارف پذيرفته است (رأي اصراري شماره541375 -6رديف (1).(7436
متن رأي كه به عنوان يك نظر مشورتي براي كليه محاكم دادگستري قابل استفاده است به شرح زيرمي باشد«:به دالت اوراق
محاكماتي ،عمل ارتكابي خواندگان ،ايراد ضرب عمدي منتهي به شكستگي استخوان ساق پاي مجني عليه است كه عاوه بر
صدور حكم ديه در حق مجني عليه به جهت تقويت قواي كاري خواهان ،دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زيان محكوم نموده
است.
نظر به اينكه ازاحكام مربوط به ديات و فحواي موادّ قانون راجع به ديات ،نفس جبران
 .1مذاكرات وآراء هيآت عمومي ديوانعالي كشور  1375جلد دوم چاپ روزنامه رسمي  1377ص167و168
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ساير خسارات و ضرر و زيان وارده همان خسارت وضرر وزيان متداول عرفي مي باشد ،مستفاد از موادّ  2 ،1و 3قانون مسؤوليت
مدني و باالتفاوت به قاعده كلي اضرر و همچينن قاعده تسبيب واتاف ،لزوم جبران اين گونه خسارات با اشكال است».
دراجراي ماده  292ق .آ .د.ع .ك .مصوّب  1378چگونگي پرداخت ديه ومهلت آن به ترتيبي است كه در ق .م .ا .و قانون نحوه اجراي
محكوميت هاي مالي مصوّب  1377پيش بيني شده است.
 تعزيرات :تعزير،تأديب ويا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن درشرح تعيين نشده و بنظر حاكم واگذار شده است .از قبيل حبس4
وجزاي نقدي وشاق كه ميزان شاق بايستي از مقدار حد ّكمتر باشد (موادّ 12و16ق.م.ت).
به نظر مي رسد حاكم مذكور درماده  16ولي امر باشد ،زيرا اصوا َ قاضي دادگاه در سيستم قضايي كشور ماقاضي مأدون است نه
حاكم شرع مستقل.
- 5مجازاتهاي بازدارنده :مجازات بازدارنده تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع
در قبال تخلف ازمقرّرات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد .از قبيل حبس ،جزاي نقدي ،تعطيل محل كسب ،لغو پروانه ومحروميت
از حقوق اجتماعي درنقطه يا نقاط معين ومنع از اقامت در نقطه يا نقاط معين ومانند آن ( ماده 17ق .م .ا).
در اين مورد ،مقرّرات ناشي از حكومت وقوه مجريه است كه عما َ با همكاري دو قوه قضائيه ومجريه به مورد اجرا گذارده مي شود.
پيش بيني كيفر حبس با توجه به كيفيت وتشكيات دادگاههاي تعزيرات حكومتي و لزوم حمايت واحترام به آزادي اشخاص كه
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مستلزم تأمين حق دفاع وامكان تجديد نظر خواهي براي متهم است ،نقص حقوقي انسان بوده وشايسته است تربيتي داده شود
تا صدور حكم حبس محدود به مواردي شودكه قضات دادگستري دراتخاذ تصميم براي حبس نقش مؤثر داشته باشند.
مبحث چهارم :مجازات وانواع آن در حقوق جزا
تعريف مجازات از ديدگاه حقوق جزائي – مجازات عبارت است از تحميل واكنش اجتماعي به صورت رنج وتعب بر بزهكار.
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بخش اول -مفهوم مجازات
الف -اهداف عمومي
هدف عمومي و اصلي از مجازات ،مبارزه عليه بزهکاري و حفظ نظم و امنيت در جامعه است .اهداف اختصاصي کيفر با توجه به
نقش مجازات و پاسخگوئي به موارد زير است:
يک-کفاره (اقتضاي عدالت و انتقام جوئي) :بزهکاري که نظم عمومي و تعادل اجتماعي را مختل نموده مستوجب انتقام اجتماعي
با کيفري متناسب با ارزش انساني ،حيثيتي ،عقيدتي ،مالي يا امنيتي نقض شده در جامعه است بنابراين هر اندازه ارزش نقض
شده از اهميت بيشتري برخوردار بوده و قبح رفتار بزهکار از نظر اجتماعي زيادتر باشد ،عکس العمل اجتماعي شديد تر است .به
همين لحاظ عکس العمل کيفري در نظامي معيار سنجش ارزشها و خصوصيات اخاقي آن جامعه است .اعم از اين که نظام آن
جامعه مبتني بر مذهب باشد يا بر عرف ،اقتصاد و ياغير آن .تعيين مجازات شديد براي افراد به جرم اهانت به مقدسات واقعيتي
است اجتماعي و نموداري است از احساسات شديد مذهبي در جامعه (مواد  513و  514قانون م .ا .ا) همچنين مجازات شديد
افراد براي ارتکاب اعمال منافي عفت يا اعمالي که بر اساس دين و حکومت اسامي لطمه وارد آورد حاکي از اهميتي است که
جامعه اسامي براي امور ناموسي ،شرافتي و يا استحکام و دوام اصول خود قائل است (ماده  26قانون مطبوعات .(1364
دو -نقش ارعابي مجازات :کيفر داراي نقش ارعابي فردي و اجتماعي است يعني معموا ً هم موجب ارعاب فرد بزهکار :مجازات در
جهت اصاح و انطباق اجتماعي مجدد بزهکار است .بدون توجه به اين اهداف ،تعيين مجازات و اعمال آن بيهوده و غير انساني
است.
چهار -کيفر با نقش طرد بزهکار از جامعه :در صورتي که در تعيين کيفر بزهکار ،تأمين هيچ کدام از اهداف مذکور در باا امکان پذير
نباشد جامعه ناگزير از طرد بزهکار مي شود .در جوامع امروزي ،با تقويت نقش اصاح و انطباق اجتماعي مجدد بزهکار به تدريج
نقش اصاح و انطباق اجتماعي مجدد بزهکار به تدريج نقش کيفر در طرد بزهکار از جامعه متروک مي گردد.
ب -اصول و ويژگيهاي مجازاتها
يک -اصل قانوني بودن مجازات
تضمين آزاديهاي فردي و اجتماعي جلوگيري از استبداد قضات و احترام به شخصيت انساني ،مستلزم رعايت اصل قانوني بودن
(جرائم و) مجازاتهاست.
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با رعايت اين اصل هيچ دادگاهي نمي تواند رفتاري را جرم بشناسد مگر آنکه قانون آن رفتار را جرم بداند و هيچ مجازاتي را نمي
توان به مورد اجرا گذارد مگر انکه قانون آن را صريحاً تعيين کرده باشد .اصل  36ق.ا .صراحتاً مقرّرمي دارد« :حکم به مجازات و
اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
ضرب المثل اتين «هيچ جرمي ،هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ندارد»( ) 1و همچنين اصل اسامي «منع يا قبح عقاب بابيان»
مؤيد اين نظريه است .به موجب اصل اسامي مزبور ،تا زماني که رفتاري از طرف شارع جرم يا گناه مستوجب عقوبت ،شناخته
نشده و کيفر شرعي هم براي تعيين نشده باشد نمي توان آن رفتار را گناه يا جرم مستوجب کيفر دانست و براي آن مجازات تعيين
نمود(2(.
بدين ترتيب جرم و مجازات آن بايستي از طرف مقنن وضع شده باشد .در نظر بعضي از حقوقدانان«در ايام قديم ،چنين اصل وجود
نداشت .تنها در قانون حمورابي و تا حدي هم قوانين زرتشت آنهم براي جلوگيري از انتقام شخصي براي پاره اي از جرائم که جنبه
خصوصي داشتند (يعني از جمله جرائمي بودند که از طرف فردي عليه فرد ديگري ارتکاب مي يافت) مجازات تعيين نموده
بودند»(3(.

«و ما کنا معذبين حتي نبعث رسوا ً«

اصل قانوني بودن (جرائم و) مجازاتها در حقوق کيفري اسام با آيه مبارکه
«سوره اسراء ،آيه  . 15يعني ما هيچ کس را کيفر نمي کنيم تا اينکه پيامبري بفرستيم» مورد تأييد قرار گرفته و مقام و ارزش خود
را در طول تاريخ زندگي بشر يافت .به طوريکه رفتار مجرمانه و مجازات تحت نظم و ضوابطي مشخص بيان گرديد .براي جرائم با
حيثيت خصوصي که عليه تماميت جسماني چون قتل و جرح و قطع عضو عمدي بود قصاص برقرار گرديد .در مقابل براي تعدادي از
د شرعي تعيين گرديد.
جرائم با حيثيت عمومي از قبيل زنا ،قذف ،سرقت و محاربه ح ّ
د با توجه به سنت پيغمبر اکرم (ص) به جرائم شرب و خمر (تجاوز بر عقل ،ارتداد «تجاوز بر دين» و سرقت
دامنه شمول مجازات ح ّ
مسلحانه «تجاوز بر مال» تعميم يافت).
تعيين (جرائم و) مجازاتها فقط به احکام قرآن مجيد و منحصراً به سنت پيغمبر
.Nullum crimen , Nulla poena sine lege .1
 .شارع به معني «قانونگذار» است و فقها اين اصطاح را حقيقتاً در مورد «خداوند» استعمال مي کنند .زيرا در مذهب قدرت
2
مقننه در اختيار خداوند است و به طور مجازي گاهي مراد از «شارع» پيغمبر است .از فرهنگ حقوقي ،تأليف دکتر محمد جعفر
لنگرودي ،ص .152
.3دکتر مرتضي محسني ،دوره حقوق جزاي عمومي ،کليات حقوق جزا ،ج ،1ص.155
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اکرم (ص) محدود نمي شود ،بلکه سنت به عنوان گفتار و کردار و تقرير معصوم در امور شرعي بعد از قرآن مجيد ،منبع دوم حقوق
اسامي (اعم از کيفري و مدني و غيره را در فقه شيعه شامل مي شود .به عاوه اجماع سومين و عقل و قياس چهارمين منبع
حقوق اسامي را تشکيل مي دهند .در نتيجه قرآن و سنت به عنوان منابع اصلي حقوقي اسامي و عقل و اجماع که وسيله اي
است براي تفسير قواعد شرع و انطباق آنها با نيازمنديهاي نوين زندگي اجتماعي مي تواند اجراي مقرّرات اسامي را در طول
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قرون متمادي توجيه نمايد.
نتيجه :از بحث باا در ارتباط با اصل قانوني بودن (جرائم) و مجازاتها مي توان نتيجه گرفت که گر چه از نظر احترام به اصل عطف
بماسبق نشدن قوانين کيفري ،عقاب بابيان در حقوق جزاي اسامي منع شده و قبيح است ولي در عين حال در مورد اصل
قانوني بودن (جرائم و) مجازاتها ،بر خاف حقوق موضوعه در جوامع که پيش بيني و تعيين جرائم و مجازاتها را مستلزم وجود قبلي
نص صريح متکي به منابع اوليه (قرآن و سنت) در حقوق جزاي اسامي براي تعيين
نص صريح قانون در هر مورد مي داند ،وجود
ّ
ّ
بزه و کيفر ،شرط ازم محسوب نمي گردد.
زيرا فلسفه و حکمت شريعتي که مي خواهد جهاني ،همگاني و هميشگي باشد اقتضاي آن را دارد که تعدادي از جرائم و کيفر
آنها را (حدود) تعيين نمايد و مواردي را هم که با گذشت زمان و تحوات انکار ناپذير سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،علمي و اخاقي
جوامع،مصلحت ايجاب نمايد ،اعمال و رفتاري جرم (تعزيري) تلقي و کيفر ان تعيين گردد و يا کيفر (تعزيري) در جهت انطباق با
شخصيت بزهکار و رسيدن به هدفهاي گوناگون مجازاتها ،در شرايط زماني و مکاني مختلف متغير و در حال نوسان باشد ،اين امر در
فقه جزائي با توسل به ساير منابع حقوق اسامي (عقل و قياس و اجماع) و يا استحسان و مصلحت مرسله( ) 1و در نظام
حکومت اسامي و خصوصاً در نظام جمهوري اسامي ايران توسط قوه مقننه ميسر شود.
به همين لحاظ اصل  36ق .ا .حکم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون دانسته است.
همچنين ماده  2ق .م .ا .اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها را مورد تأکيد قرار داده و مي گويد« :هر فعل يا ترک فعلي که در قانون
براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود ».ضمانت اجراي قوانين مزبور ماده  575ق .م .ا .است دو قاعده مهم
عطف بماسبق
 .1براي مطالعه منابع حقوق جزا در شريعت اسام به همين کتاب ،صفحه  47به بعد مراجعه شود.
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نشدن قوانين جزائي (موضوع اصل  169ق.ا ).و (ماده  11ق .م .ا) و همچنين تفسير مضيق يا محدود قوانين کيفري از نتايج اصلي
قانوني بودن جرائم و مجازاتها مي باشند.
بحث تطبيقي فقهي و حقوقي قانوني بودن جرائم و مجازاتها
محققين خارجي نيز در مورد ميزان هماهنگي و انطباق قاعده منع عقاب بابيان در سيستم حقوق جزائي در اسام با قاعده و اصل
قانوني بودن جرائم و مجازاتها (درحقوق اتين) موضوع را مطرح و چنين نظر داده اند« :در مورد جرائم و مجازاتهاي طبقه دوم،
جرائمي که در زمان نزول قرآن تعيين و کيفرهاي سنگيني براي آنها مقرّرشده «حدود» نام دارد و شامل جرائم عليه دين (ارتداد،
کيفر ،زنا ،شرب خمر) ،جرائم عليه حقوق و حيثيت انساني (متهم کردن شخص عفيف به زنا و لواط و يا قذف)( ) 1و جرائم مختلط
(سرقت ،راهزني) پاسخ مثبت غير قابل ترديد است .ليکن در مورد ساير جرائم مبتني بر شرع (جرائم تجاوز بر نفس اعم از عمدي و
غيرعمدي و تمام جرائم مربوط به اخال در نظم عمومي يعني تعزيري) شريعت اسام قواعد و ضوابط اساسي موارد اتهام و
محدوده مجازاتهاي مربوط را مقرّرداشته است مراجع قضائي کيفيت اجراي آنها را سنجيده به مورد اجرا مي گذارند(2(».
دو -اصل تساوي مجازاتها
در حقوق موضوعه ،کيفر در مقابل جرم است .تمامي کساني که مرتکب جرم مستلزم کيفر مي شوند در مقابل قانون مساوي
هستند .در شريعت جزائي اسام نيز ،عقوبت دنيوي و اخروي در مقابل جرم و گناه مطرح است .رعايت اصل تساوي مجازاتها در
شريعت اسام مستلزم اين است که هيچ فردي خاص و يا طبقه اي خاص نتواند در صورت ارتکاب جرم و گناه از کيفر بگريزد .نژاد،
جنس ،موقعيت اجتماعي ،مقام علمي ،شغل و ثروت وسيله اي براي استفاده از مصونيت ،معافيت و يا تخفيف در ميزان کيفر
نيست .بنابراين کيفر هر تبهکاري اعم از زن يا مرد صرف نظر از هر نوع امتيازي دنيوي و مادي بنابر اصل (عدم رجحان) مطابق با
استحقاق او تعيين مي گردد(3(.
با وجود اين ،بر اصل تساوي مجازاتها استثنائي ناشي از مذهب مرتکب جرم و يا قرباني آن وجود دارد .تفاوت در موقعيت مسلمان
و غير مسلمان بودن و يا بي اعتقادي
 .م .ساواري «محمد ستاره اي که در مکه درخشيد» محقق فرانسوي ،ترجمه عنايت ه شکيباپور ،نشر مؤسسه مطبوعاتي
1
فرخي.
 .2ريموند شارل« ،حقوق اسام» از سري کتابهاي چه مي دانم؟ ص.24
 .م .ساواراي ،محقق فرانسوي ،ترجمه عنايت ه شکيبا پور ،نشر مؤسسه مطبوعاتي فرخي «محمد ستاره اي که در مکه
3
درخشيد».
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قرباني به مذهب است(1(.
اول -تساوي افراد در قبال حدود در حقوق جزاي اسامي
آن قسمت از جزئيات که مستند به آيات قرآن مجيد است (ودر واقع متمايز از کيفرهاي تعزيري مي باشد) اصوا ً از نظر ابعاد
جغرافيائي ،جهاني بوده و در تمام جوامع از اصل تساوي برخوردار است.
دکترين حقوق جزائي جوامع غير مذهبي نيز در آرزوي تحقق عموميت و يگانگي حقوق جزا در ممالک مختلف است .بنابراين اجراي
صحيح شريعت جزائي اسام ،در صورت ارائه آمار دقيق جرائم و کيفرها و برنامه هاي پيشگيري اقتصادي ،اجتماعي و بهداشتي و
فرهنگي به شرط موفقيت مي تواند با توجه به نتايج حاصله سياست کيفري ساير جوامع را تحت تأثير قرار دهد.
بدين ترتيب ،در حالي که قبل از اسام ،در بسياري از جوامع ،هرگاه فرد ضعيف و بي پناهي مرتکب جرم يا گناهي مي شد او را
کيفر مي دادند و چنانچه شخصي از طبقه اقويا ،مرتکب همان جرم يا گناه مي شد ،از کيفر دادن خودداري مي کردند .در شريعت
اسام ،تمام مردم داراي حقوق وتکاليف يکسان بوده و ضمانت اجراي تعّدي وتجاوز از حقوق وعدم انجام تکاليف به طور کلي براي
همه مردم يکنواخت است .از اين جهت داشتن نژاد معين و يا رنگ پوست و هر نوع خصوصيتي ديگر (جز در تقوي و فضيلت موجب
تفاوت و تمايز نمي باشد .امتيازات شخصي و اختاف طبقه اجتماعي ،موجب تفاوت و تمايز نمي باشد .امتيازات شخصي و اختاف
طبقه اجتماعي ،موجب تفاوت و تمايز نمي باشد .امتيازات شخصي و اختاف طبقه اجتماعي ،موجب تفاوت و تمايز در قوانين
جزائي نيست .اصوا ً مقرّرات جزائي عمومي و کلي است و ناظر و حاکم بر شخص و فرد معيني نبوده و از انساني نسبت به
انساني ديگر متغير نيست.
دوم -کيفرهاي تعزيري بر اساس استحقاق و ضرورت
در عين حال رعايت اصل تساوي قانوني در کيفر ،مانع انطباق کيفر با شخصيت بزهکار در جهت تهذيب اخاق و اصاح ،ارعاب و يا
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مصمم نمودن وي به خودداري از ارتکاب جرم مجدد نيست .زيرا در کيفر جرائم تعزيري که بيشترين جرائم ارتکابي را شامل مي
شود ،مقتضيات مصالح اجتماعي از لحاظ زمان و مکان و شخصيت محکوم عليه در نظر گرفته مي شود .دادگاه مي تواند در ميزان
کيفر قانوني تعديل به عمل
ق .م .ا « .هرگاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي شود و معاون در قتل عمد به سه تا پانزده سال حبس
 . 1ماده 207
محکوم مي شود.
 ماده  209ق .م .ا« .هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولي زن قبل از قصاصقاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.
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آورده و يا حتي در مواردي بزهکار را به کلي از کيفر معاف بدارد.
بدين جهت ،کيفر صاحبان حيثيت و وقار که براي اولين بار مرتکب جرم شوند ،در صورت اقتضاي سياست کيفري مناسب مي تواند از
کيفر مفسدين و بزهکاران حرفه اي سبک تر باشد.
در مورد جرائم تعزيري ،ماده  728قانون م .ا .صراحتاً مقرّر مي دارد« :قاضي دادگاه مي تواند با ماحظات خصوصيات جرم و مجرم و
دفعات ارتکاب جرم در موقع مصدورحکم و در صورت لزوم از مقرّرات مربوط به تخفيف ،تعليق و مجازاتهاي تکميلي و تبديلي از قبيل
قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد».
علي هذا ،به رغم اصل برابري مجازاتها در قانون ،تأثير مجازات و رنج و مشقت ناشي از ان نسبت به افراد مختلف متفاوت و
بستگي به شخصيت ،مقام و موقعيت اجتماعي ،امکانات مالي و تاب و تحمل بزهکار دارد .محکوميت به جزاي نقدي براي فردي که
توانائي پرداخت آن را ندارد مجازات صنگين و شديدي است در حاليکه همين کيفر براي بزهکار ثروتمند مجازاتي خفيف و گاهي بي
تأثير است.
کيفرحبس عليه فردي آبرومند و يا مرفه به مراتب غير قابل تحمل تر و سنگين تر است تا شخصي که به خصوص در فصل زمستان
از غذا و مسکن وپوشاک و غيره در مضيقه و محروم مانده است.
بدين ترتيب با توجه به ماده  16ق .م .ا ،در مورد اختيارات دادگاه در جرائم تعزيري ،تأديب و عقوبت مؤثر ،مستلزم اين است که در
جرائم مشابه و از يک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند ،با توجه به عوامل ارتکاب جرم و شخصيت بزهکار و اصاح وي و
اصل فردي کردن مجازات ،کيفرهاي متناسب و متفاوت تعيين گردد.
سه -اصل مسؤوليت کيفري و شخصي بودن مجازاتها
سومين خصوصيت مجازات ،اصل مسؤوليت کيفري و شخصي بودن مجازات است .يعني مجازات تنها نسبت به شخص مرتکب جرم
اعمال مي شود .نه کسان وي .مع ذلک در مواردي استثنايي ،مجازات نسبت به مباشر جرم اعمال نمي شود .مانند مسؤوليت
عاقله در مورد جنايت عمدي و شبه عمدي نابالغ و ديوانه (موضوع مواد  221و تبصره ماده  306ق .م .ا ).يا مسؤوليت ناشي از
جرائم اشخاص حقوقي که به رغم ارتکاب آن از ناحيه کارمند ،مدير يا مسؤول دستور دهنده به مجازات مي رسد (ماده  568ق .م .ا
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تعزيرات در مورد تخريب اموال تاريخي ،فرهنگي)((1
چهار -ويژگي قطعي بودن مجازات واجراي آن
به محض اينکه حکم صادره قطعي شد اين حکم داراي اعتبار امر مختومه است و مجازات از نظر قضائي غير قابل تغيير است .ولي
بايد يادآوري کرد که در جريان اجراي مجازات ،با توجه به اختيارات قانوني از جمله جلب رضايت شاکي در حين اجراي مجازات در
جرائم مالي و يا گذشت اولياي دم در جرائم عليه تماميت جسماني اشخاص و يا عفو خصوصي و عمومي و يا آزادي مشروط ،حکم
قطعي کيفري در معرض تغيير مي باشد ،به طوري که تقريباً در عمل ،کمتر مجازاتي به طور کامل به مورد اجرا گذارده مي شود.
ق .م .ا .که جز با شکايات شاکي خصوصي تقريباً در عمل ،کمتر مجازاتي به طور
در مرحله صدور حکم ،جرائم موضوع ماده 727
کامل به مورد اجرا گذارده مي شود .در مرحله صدور حکم ،جرائم موضوع ماده  727ق .م .ا .که جز با شکايت شاکي خصوصي
تعقيب نمي شود ،در صورت گذشت شاکي خصوصي دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي
از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد .بعاوه در اجراي ماده  277ق.آ.د.ع.ک .با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل
گذشت بعد از قطعيت حکم ،موحبات تجديد نظر در ميزان مجازات فراهم مي گردد.
پنج -ويژگي اعمال کيفر در قبال رفتار مجرمانه
کيفر داراي خصوصيت عقوبت در قبال رفتار بد و مجرمانه است.

من يعمل سوء يجز به (سوره نساء آيه  ،) 122يعني هرکس کار بدي کند در مقابل کيفر داده مي شود .در واقع ،مجازات از
دت و وخامت و قبح رفتار ارتکابي
طرفي در قبال تقصير فرد معين مي شود .و از طرف ديگر مقدار آن متناسب با ميزان تقصير و ش ّ
است.
ج -تفاوت و تمايز بين مجازات و اقدام تأميني
در جوار مجازات ،عکس العمل اجتماعي از نوع ديگري هم وجود دارد که اقدام تأميني نام دارد .عکس العمل اجتماعي به زيان
کسي که آگاهانه و آزادانه مرتکب جرم گرديده است ،يعني ارتکاب جرم او همراه با تقصير باشد مجازات است و اگر مرتکب در
مظان ارتکاب جرم در آينده باشد مستوجب اقدام تأميني است .مباني تشخيص تفاوت و تمايز بين دو تأسيس حقوقي عبارت است
از:
.1ماده  568ق.م.ا .مقرّرمي دارد« :در مورد جرائم مذکور در اين فصل که به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و
مسؤوان که دستور دهنده باشند ،بر حسب مورد به مجازاتهاي مقرّرمحکوم مي شوند».
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يك – مجازات عليه مجرمين مسؤول و اقدامات تأميني براي غيرمسؤولين جزائي با ويژگيها و اهدافي كه خاص مجازاتهاست ،در
واقع اعمال مجازات نسبت به افرادي امكان پذير است كه داراي شرايط عامه تكليف (عقل ،بلوغ ،اختيار و علم به ممنوعيّت) يعني
خاص و يا عليل بودن يا عوامل
مسؤول باشند .بعضي از دانشمندان ،از جمله پيروان مكتب اثباتي حقوق جزا ،به دليل گذشتة
ّ
نامساعد محيطي ،برخي از بزهكاران را اخاقاً غيرمسؤول و يا داراي مسؤوليت كمتر مي شناسد در شرايطي كه اكثريت همين
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افراد غيرمسؤول ،براي جامعه ،خطرناك هستند ،اعمال مجازات نسبت به آنان به موازين علوم جزائي مطابقت نداشته و ممكن
نيست و لذا با اقدام تأميني به جاي مجازات مي توان حالت خطرناك مرتكبين را خنثي و درمان و چاره نمود.
دو -پيشگيري از سقوط افراد در ارتكاب جرم با توسل به اقدامات تأميني و اعمال مجازات در جهت انتقام جوئي
قبل از هر چيز ،اقدامات تأميني ،از ارتكاب جرائم توسط افرادي كه به طور قطع حالت خطرناك دارند پيشگيري مي نمايد .منظور از
اقدامات تأميني اصاح و دوباره اجتماعي كردن افراد با مراقبت هاي ويژه و تأمين شغل براي افراد است .در صورتي كه نيل به اين
خواسته ها ممكن نباشد ،طرد بزهكار بدون اين كه در اصل به عذاب او منتهي شود مطرح مي گردد.
سه – منبع و منشأ اقدامات تأميني
دت اقدامات تأميني نامعيّن و تا
اقدامات تأميني ،مانند مجازاتها ،معموا ً مبتني بر قانون است ولي در عين حال ،در بيشتر مورد م ّ
زماني است كه حالت خطرناك فرد باقي باشد مثل ترك اعتياد معتادين و يا پيدا كردن شغل و كار مناسب براي ولگردان به شرط
داشتن مراكز نگهداري ولگردان.
چهار -متغير بودن اقدامات تأميني در قبال ثابت بودن مجازاتها
اقدامات تأميني نسبت به تمامي افراد يكسان نبوده و برحسب شخصيت افراد متغير است .از طرفي نسبت به اموالي هم كه
استفاده از آنها موجب تسهيل وقوع جرم مي شوند ،از طريق ضبط و مصادرة آن اموال نيز قابل اجراست و از خطر وقوع جرم مي
كاهد.
پنج -قابل تجديدنظر بودن اقدامات تأميني در مقابل قطعي بون مجازاتها
اقدامات تأميني با رفع تدريجي حالت خطرناك نسبت مستقيم دارد و لذا در هرزمان قابل تجديدنظر است .در حاليكه مجازاتهاي
قطعي اصوا ً (جز در موارد محدود تجديدنظر در ميزان مجازات و يا عفو عمومي و يا خصوصي) ازم ااجراست.
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د ـ روابط متقابل مجازات و اقدام تأميني
وجود دو مفهوم مجازات و اقدام تأميني ،مسائل دقيقي را در روابط آنها مطرح مي سازد.
يک ـ نظام واحد مجازات
اولين فرضيه ( نظام واحد عکس العمل دفاع اجتماعي) مبتني است بر جايگزين ساختن اقدامات دفاع اجتماعي که در اصل به
وسيله دکترين پوزيتويسم ها و دفاع اجتماعي پذيرفته شده است ،داراي اين هدف است که مجازات و اقدام تأميني در يک سيستم
واحد «ضمانت اجراهاي کيفري» قرار داده شود.
ايحه قانوني  1976فرانسه با به کار بردن اصطاح «ضمانت اجرا =  » Sanctionدر جهت تحقق وحدت دو نظام مجازات و اقدام
تأميني بوده است .لوايح قانوني  1983و  1986نيز با به رسميت شناختن انحصارات «مجازتها =  »Peinesدر جهت قبول نظام واحد
ولي با توجيه ديگري بوده است.
قانون مجازات جديد فرانسه (شامل چهار قانون مصوّب  22ژوئيه  1992و پنجمين قانون مصوّب  16دسامبر  1992براي تعيين تاريخ
 ،براي اجراي آن تعيين گرديد ،جايگزين قانون مجازات عمومي 1810
لزوم اجراي قانون مزبور) که نهايتاً تاريخ اول مارس 1994
معروف به قانون جزاي ناپلئون (که خود مجازات اولين قانون اصاحي قانون مجازات عمومي  1791بعد از انقاب  1789فرانسه
بود) گرديد.
قانون مجازات جديد فرانسه با حذف اصطاح اقدامات تأميني از قوانين قبلي هيچگونه تفکيکي بين مجازات و اقدام تأميني قائل
نشده است و بدين ترتيب نظام مجازاتهاي واحد را برقرار ساخت .با وجود اين ،در ماده  8ـ  132که راجع به اطفال بزهکار است ،آنان
را مشمول اقدامات (تدابير) حمايتي ،معاضدتي ،مراقبتي و تربيتي دانسته است .در مواردي هم که بعضي از اقدامات (تدابير)
تأميني جنبه پيشگيرانه داشته گاهي به عنوان مجازات تکميلي يا جايگزين و در مواردي هم به عنوان مجازات پيش بيني نموده و
از اطاق عبارت تدابير تأميني يا اقدامات تأميني بر آنها اجتناب نموده است مثا ً مجازاتهاي سالب يا محدود کننده حقوق موضوع
داکثر يک سال ،توقيف يک يا چند وسيله نقليه
ماده  14ـ  131قانون مجازات جديد فرانسه (توقيف يا ضبط پروانه رانندگي به مدت ح ّ
متعلق به محکوم عليه به مدت يک تا شش ماه؛ ضبط يک يا چند قبضه ساح متعلق به محکوم عليه که مجاز به حمل آنهاست؛
داکثر به مدت يکسال؛
ضبط پروانه شکار يا ممنوعيت تجديد يا تقاضاي تجديد پروانه شکار در صورت اتمام مدت اعتبار ،ح ّ
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ممنوعيت صدور چک ،مگرچکهائي که صادر کننده مي تواند به موجب آن از وجهي که نزد بانک محال عليه دارد براي خود برداشت
کند ،يا عدم استفاده از کارت پرداخت؛ همچنين ضبط اشيائي که حين ارتکاب جرم استعمال يا براي ارتکاب جرم اختصاص يافته يا از
جرم تحصيل شده است در غير از جرائم مطبوعاتي جنبه پيشگيرانه دارند ولي مي توانند به عنوان يک يا چند مجازات اصلي مورد
حکم قرار گيرند.
بر طبق ق.م.ا .ايران نيز تابع نظام واحد مجازاتها است .زيرا از يک طرف در تعريف جرم ،عبارت «اقدامات تأميني» به عنوان ضمانت
اجرائي از ماده  2قانون راجع به مجازات اسامي مصوّب  1361حذف شده است(1(.
به طوري که ماده  2ق .م .ا .مقرّر مي دارد« :هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب
مي شود» و لذا در قانون جديد ذکري از «اقدامات تأميني» در تعريف جرم نشده است .از طرف ديگر در عنوان باب دوم قانون
اخيرالذکر ،نيز که به عبارت «مجازاتها و اقدامات تأميني و تربيتي» تصريح شده است ،مصاديق اقدامات پيشگيرانه مانند محروميت
از حقوق اجتماعي و يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين و يا اجبار به اقامت در محل معين به عنوان مجازات بازدارنده و يا
مجازاتهاي تتميمي (تکميلي) ياد شده است که در صورت نقض حکم صادره ،تصميمات مزبور به ساير مجازاتها چون جزاي نقدي يا
دي وسيله موتوري که با وضع مستي به رانندگي
زندان نيز قابل تبديل است (موادّ  ،17و  19و  20ق .م .ا ،).همچنين راننده يا متص ّ
مبادرت نموده و مرتکب قتل غير عمدي شده باشد ،دادگاه مي تواند عاوه بر مجازات مربوط در اجراي موادّ  714به بعد قانون م .ا،.
دي وسايل موتوري محروم نمايد (ماده  718قانون مورد بحث) بنابراين
مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق رانندگي يا تص ّ
حقوق جزاي ايران در اين مورد تابع نظام واحد مجازاتهاست.
دو ـ نظام ثنويت مجازات و اقدام تأميني
براساس فرضيه وجود دو نظام مجازات و اقدام تأميني به طور مجزاء اعمال مجازات مبتني بر مفهوم مسؤوليت بر مبناي تقصير
است که نسبت به مجرمين اتفاقي از جهت دعوت به رعايت نظم کيفر مناسب و نسبت به بزهکاران حرفه اي در جهت ارعاب ،اقدام
به اعمال کيفر شديدتر مي شود.
 . 1ماده  2قانون راجع به مجازات اسامي مصوّب « : 1361هر فعل يا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات
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تأميني و تربيتي باشد ،جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون براي آن مجازات يا
اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.
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در عين حال تصميمات اقدامات تأميني مستقا ً براساس مفهوم مسؤوليت بدون تقصير مطرح بوده و علي ااصول نسبت به بيماران
رواني ،معتادان و يا صغار (به رغم عوامل رافع مسؤوليت کيفري چون جنون يا صغر) قابل اعمال است.
بخش دوم ـ انواع مجازاتها
الف ـ طبقه بندي مجازاتها براساس درجه آنها
اولين و مهم ترين طبقه بندي ،تقسيم بندي مجازاتها به مجازاتهاي اصلي و مجازاتهاي تکميلي (يا تتميمي) و مجازاتهاي تبعي
است.
1ـ مجازات اصلي
مجازاتهاي اصلي در حقوق کليه جوامع ،از جمله ،حقوق ايران ،ابزار اساسي عکس العمل کيفري است ممکن است به تنهائي يا
همراه با مجازاتهاي تکميلي يا تتميمي مورد حکم قرار گيرد.
در واقع مجازات اصلي مجازاتي است که قانونگذار براي جرم معيني پيش بيني نموده و مستقيماً مورد حکم قرار مي گيرد .اين
مجازات ،ضمانت اجراي خاص و اوامر و نواهي قانون جزائي است و اجراي آن مستلزم صدور حکم قطعي دادگاه است که ضمن
آن ،مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت ،تعيين شده باشد.
چنانچه قانونگذار براي يک جرم يک مجازات اصلي تعيين نموده باشد ،دادگاه پس از احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم ،بزهکار
را به مجازات اصلي محکوم مي نمايد .در صورت پيش بيني مجازاتهاي اصلي متعدد ،دادگاه گاهي مکلف است همه مجازاتها را
اعام نمايد يا اختيار دارد يکي از مجازاتها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد .به طور مثال ،کيفرهاي مذکور در ماده يک قانون تشديد
مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري از مجازاتهاي اصلي متعدد قابل جمع هستند .زيرا محکوم عليه عاوه بر ردّ اصل
دده) به حبس از  2تا  10سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و
مال مورد کاهبرداري به صاحب آن (در کاهبرداري با کيفيات مش ّ
پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي شود(1(.
 .1ماده « 1هر کس که از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها يا تجارتخانه ها با کارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن
اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا
عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا
مفاصاحساب و امثال آنها
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ولي در مواردي مثل تباني مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشکستگي بين طلبکاران و تاجر ورشکسته (موضوع ماده  672قانون
م.ا ).دادگاه اختيار دارد با احراز وقوع جرم يکي از دو کيفر شش ماه تا سه سال حبس و يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ل
را مورد حکم قرار دهد(1( .
ق .م .ا ،.در مورد حد محاربه و افساد في اارض از مجازاتهاي اصلي متعدد بوده و يکي از
همچنين کيفرهاي مذکور در ماده 190
چهار چيز است:
1ـ قتل؛ 2ـ آويختن به دار؛ 3ـ اول قطع دست راست و سپس پاي چپ؛ 4ـ نفي بلد برابر ماده  191قانون مزبور ،انتخاب هر يک از اين
امور چهارگانه به اختيار قاضي است .خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيک از اين
کارها را انجام نداده باشد.
2ـ مجازاتهاي تبعي
گاهي قانونگذار ،عاوه بر مجازاتي که براي يک عمل مجرمانه پيش بيني کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابي و درجة اهميت
آن ،مجازات ديگري هم تعيين مي کند .اين مجازات اضافي را تبعي و گاهي تکميلي بر حسب مورد مي نامند .هر مجازات سالب
حقوق اجتماعي و مدني (به حکم قانون) را که ناشي از محکوميت جزائي و از آثار آن باشد مي توان در حکم مجازات تبعي تلقي
نمود .البته بدون اينکه نيازي به ذکر آنها در
تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد کاهبردار محسوب و عاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش به حبس از يک تا  7سال و
پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي شود.
در صورتي که شخص مرتکب بر خاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا
شرکتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقابي و به طور کلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسل ّح و نهادها و
مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ کرده يا اينکه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو،
تلويزيون ،روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتکب از کارکنان دولت يا
مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقابي و يا به طور کلي از قواي سه گانه و همچنين
نيروهاي مسل ّح و مأمور به خدمت عمومي باشد عاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش به حبس از  2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات
دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم مي شود».
قانون ق .م .ا« :.هرگاه مديرتصفيه در امر رسيدگي به ورشکستگي بين طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيماً يا مع
. 1ماده 672
الواسطه از طريق عقد قرار داد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده
ميليون ل محکوم مي گردد».
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حکم دادگاه توسط مرجع قضائي باشد به خودي خود ،به حکم قانون و تبع مجازات اصلي ،محکوم عليه بايد آن را تحمل نمايد .مانند
محروميت قاتل از ارث که بدون ذکر در حکم قتل عمدي مستوجب قصاص توسط دادگاه بر محکوم عليه قاتل تحميل مي گردد( .ماده
 880ق .م )1(.).و ( ) 2يا محروميت از انتخاب شدن به نمايندگي مجلس که ناشي از محروميت از حقوق اجتماعي به موجب قانون
است (ماده  32قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي مصوّب نهم اسفند ماه  1362مجلس شوراي اسامي)(3( .
3ـ مجازاتهاي تکميلي
چنين مجازاتي توسط مرجع قضائي بايد در حکم دادگاه قيد شود ولي برخاف مجازاتهاي تبعي که هميشه اجباري هستند ،بعضي
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از مجازتهاي تکميلي ،اجباري بوده و برخي از آنها اختياري است.
ق.م.ا ،.عاوه بر مجازتهاي اصلي و تبعي؛ مجازاتهاي تتميمي يا تکميلي اختياري را به عنوان تتميم حکم تعزيري يا
موادّ  19و 20
بازدارنده در شرايط زير پذيرفته است ( )4و ((5
.1ماده  880ق .م« : .قتل از موانع ارث است .بنابراين کسي که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع مي شود ،اعم از اينکه
قتل بالمباشره يا بالنسبيب و منفرداً باشد يا بشرکت ديگري».
ق .م« :.درصورتي که قتل عمدي مورث به حکم قانون يا براي دفاع باشد مفاد ماده فوق مجري
 . 2ماده  881اصاحي 1370
نخواهد بود».
 .3ماده  :32اشخاص زير از داوطلب شدن به نمايندگي مجلس محروم اند:
 . 1کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند . 2.ماکين بزرگ که زمين هاي موات را بنام خود ثبت
 .وابستگان تشکياتي به احزاب ،سازمانها و گروههايي که غير قانوني بودن آنها از صرف مقامات صالحه اعام شده
داده اند3.
 .کساني که به جرم اقدام عليه جمهوري اسامي ايران محکوم شده اند . 5 .محکومين به ارتداد به حکم محاکم صالحه
است4.
قضائي  . 6مشهورين به فساد متجاهرين به فسق  . 7محکومين به حدود شرعي مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد  .8معتادين به
موادّ مخدر  .9محجورين و کساني که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم ق .ا .باشند.
ق .م .ا« : .دادگاه مي تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به
ماده 19
عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در
محل معين مجبور نمايد».
ق .م .ا« : .محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل
 . 5ماده 20
معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد .در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا
ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حکم ،محل را ترک کند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ،دادگاه مي تواند با پيشنهاد
دادسراي مجري حکم ،مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد».
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1ـ عمدي بودن جرم ارتکابي
2ـ محکوميت بزهکار به مجازات تعزيري يا مجازات بازدارنده
 3ـ تبديل مجازات تکميلي به جزاي نقدي و يا زندان با نقض مواردي از مجازاتهاي تکميلي مورد حکم( .موضوع قسمت اخير ماده 20
ق .م .ا ).دادگاه مي تواند محکوم عليه را به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت
در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد .قانون گذار در ماده  20قانون مزبور ،نظام مجازاتهاي تکميلي
اختياري را با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصيت مجرم براي مدت معين مورد نظر قرار داده است .به طوري که محروميت به
مدت غيرمعين و نامشخص مي تواند از موارد نقض حکم در مراجع قضائي تجديد نظر باشد .با الغاء تقسيم بندي جرائم و مجازاتهاي
جنائي ،جنحه اي و خاف در قوانين قبل از انقاب اسامي ،مجازتهاي تبعي در قوانين جزائي ايران محدود گرديده است .و لذا در
مواردي که دادگاه مجازات هاي تکميلي يا تتميمي محروميت از حقوق اجتماعي را بمنظور اثر بخش نمودن مجازاتهاي حبس و
دفاع اجتماعي تعيين نمايد؛ در مورد امور و مشاغلي که اشتغال به آنها مستلزم برخورداري از حقوق اجتماعي است ،ممنوعيت
برقرار مي گردد.
در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حکم ،محل را ترک
کند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ،دادگاه مي تواند با پيشنهاد دادسراي مجري حکم مجازات مذکور را تبديل به جزاي نقد و يا زندان
نمايد.
4ـ تقسيم بندي مجازاتها در حقوق خارجي
در بعضي از سيستم هاي حقوقي مثل حقوق فرانسه ،مجازاتها مبناي تقسيم بندي جرائم هستند.
 1ـ  )4مجازاتهاي جنائي((1
اين قبيل مجازاتهاي جنائي ،مجازاتهائي هستند که به عنوان ضمانت اجراي جنايات مي باشند که بعضي از آنها ترهيبي( ) 2و
برخي ترذيلي ( )3هستند .و پاره اي از آنها نيز
 . 1مجازاتهاي جنائي موضوع موّاد  131 – 2و  131 – 1و مجازاتهاي جنحه اي موضوع موادّ  131 – 3تا  131 – 9و مجازاتهاي
تكميلي ناشي از جرائم جنائي و جنحه اي موضوع موّاد  131 – 11و  131 – 10قانون جزاي فرانسه مصوّب  1992مي باشد كه از
 1994به مورد اجرا گذارده شده است.
مجازات ترهيبي :مجازات بدني همراه با رنج و تعب مثل کيفرهاي شاق و اعدام در حقوق سابق
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صرفاً ترذيلي مي باشند.
مجازاتهاي جنائي که نسبت به اشخاص حقيقي قابليت اعمال دارند عبارتند از:
حبس جنائي درجه  1دائم يا حبس جنائي درجه  2دائم؛ حبس جنائي درجه  1يا  2به مدت  30سال؛ حبس جنائي درجه  1يا  2به
مدت  20سال؛ حبس جنائي درجه  1يا  2به مدت  15سال؛ حبس جنائي درجه  1يا  2موقت که مدت آن ده سال است.
تعيين مجازاتهاي جنائي درجه  1يا  2مانع از آن نيست که دادگاه مجازات جريمه يا يک يا چند مجازات تکميلي ديگر را که در ماده 10
پيش بيني شده است مورد حکم قرار دهد .بنابراين در امور جنائي و جرائم سياسي ،اجازه اعمال مجازات هاي تکميلي به
ـ 131
دادگاهها داده شده است.
 2ـ  )4مجازاتهاي جنحه اي
پاره اي مجازاتها به جرائم جنحه اي اختصاص دارند .مجازاتهاي جنحه اي قابل اعمال در مورد اشخاص حقيقي طبق ماده  3ـ 131
 .کار به نفع عامه (يا در مؤسسات عام المنفعه) .5
 .جريمه بر حسب روز (يا جريمه روز) 4
عبارتند از . 1 :حبس  . 2جريمه 3
مجازاتهاي سالب يا محدود کننده حقوق که در ماده  6ـ  131پيش بيني شده است . 6 .مجازاتهاي تکميلي پيش بيني شده در ماده
 10ـ  .131بدين ترتيب در جرائم جنحه اي ،دادگاهها مي توانند از صدور مجازات حبس اجتناب نموده و حکم مجازات غير سالب آزادي
صادر نمايند .بعضي از مجازاتها ،خاص جرائم سياسي و تعداد زيادي از کيفرها به جرائم عمومي مربوط مي شوند(4(.
برابر ماده  6ـ  131قانون جزاي فرانسه ( 1992جدول مجازاتهاي حبس تأديبي
فرانسه
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Peine afflctive
 .3مجازات ترذيلي :مجازات سالب حيثيت و شئون اجتماعي مثل محروميت از حقوق اجتماعي
Peine infamante
 .4در نظريه ذهني ،انگيزه و داعي ارتکاب جرم در مبارزه عليه حکومت جرم را سياسي مي کند و در نظريه عيني ،اقدام عليه حيات
و تشکيات حکومتي صرفنظر از نگيزه مجرم ،جرم سياسي را مطرح مي سازد .جرم مرکب سياسي ،جرمي است که از لحاظ
عنصر مادي از جرائم عمومي است مثل قتل و تخريب عمومي ولي به جهت انگيزة اقدام عليه حکومت ،جرم سياسي تلقي مي
شود .ولي عرفاً ،به جنبه عيني و مادي ارتکاب جرم توجه مي شود؛ به نحوي که کشورها مرتکبين جرم مرکب سياسي را طبق
قراردادهاي استرداد مجرمي مسترد مي دارند .به عاوه ،برابر بند  2ماده  8قانون راجع به استرداد مجرمين «سوء قصد به حيات
افراد در هيچ موردي جرم سياسي محسوب نخواهد شد».
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(جنحه اي) عبارت است از:
1ـ حبس تا ده سال
2ـ حبس تا هفت سال
3ـ حبس تا پنج سال
4ـ حبس تا سه سال
5ـ حبس تا دو سال
6ـ حبس تا يک سال
7ـ حبس تا شش ماه
 3ـ  )4مجازاتهاي خافي
برابر ماده  12ـ  131قانون جزاي فرانسه  1992مجازاتهاي خافي که در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است به شرح زير مي
باشد:
1ـ جريمه
2ـ مجازاتهاي سالب يا محدود کننده حقوق (پيش بيني شده در ماده  14ـ  131قانون مزبور).
بنابراين مجازات حبس منتفي است ولي مجازاتهاي خافي مزبور مانع از اعمال يک يا چند مجازات تکميلي که در موادّ  16ـ  131و
 17ـ  131پيش بيني شده نمي باشد.
برابر ماده  13ـ  131مجازاتهاي جريمه شامل پنج درجه است:
1ـ براي خافهاي درجه اول  250فرانک
2ـ براي خافهاي درجه دوم  1000فرانک
3ـ براي خافهاي درجه سوم  3000فرانک
4ـ براي خافهاي درجه چهارم  5000فرانک
فرانک (در مورد تکرار جرم مجازات درجه پنجم تا بيست هزار فرانک در صورتي که در قانون
 5ـ براي خافهاي درجه پنجم 10000
پيش بيني شده باشد قابل افزايش است).
طبق ماده  14ـ  131قانون مزبور مجازاتهاي سالب يا محدود کننده حقوق عبارت است از:
 1ـ توقيف (يا ضبط) پروانه رانندگي به مدت حداکثر يک سال .اين توقيف مي تواند به رانندگي در خارج از قلمرو فعاليت هاي حرفه
اي محدود شود.
2ـ توقيف يک يا چند وسيله نقليه متعلق به محکوم عليه به مدت حداکثر تا شش ماه
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3ـ ضبط يک يا چند قبضه اسلحه که متعلق به محکوم عليه و يا مجاز به داشتن آن بوده است.
4ـ ضبط پروانه شکار با ممنوعيت تقاضاي تجديد صدور پروانه شکار تا حداکثر يک سال.
 5ـ ممنوعيت صدور چک ،مگر چکهائي که به وسيله آنها صادر کننده مي تواند به موجب آن از وجوهي که نزد بانک محال عليه دارد
براي خود دريافت نمايد و ممنوعيت استفاده از کارت هاي پرداخت وجه.
 6ـ ضبط اشيائي که حين ارتکاب جرم استعمال يا براي ارتکاب جرم اختصاص يافته يا از جرم تحصيل شده است .ولي چنين مصادره
اي ،در مورد جرائم مطبوعاتي مورد حکم قرار نمي گيرد.
5ـ رژيم جايگزيني و تبديل مجازاتها
با کاهش جنبة انتقام جوئي در اعمال کيفر از طرف دولتها و توجه جوامع به لزوم حفظ نظم و امنيت ،وپيشگيري از وقوع جرائم از
يک طرف و ناتواني نظام شدت کيفرها در انصراف افراد و ارعاب آنان براي خودداري از ارتکاب جرائم از سوي ديگر ،موجب گرديد تا
قانونگذاران به قبول رژيم جايگزيني و تبديل مجازاتها گرايش يابند .مهمترين مصاديق رژيم مزبور در حقوق موضوعه به شرح زير
است:
اول ـ سقوط قصاص با عفو مجني عليه قبل از مرگ و حبس محکوم عليه:
برابر ماده  268ق .م .ا( .برعکس ماده  54قانون حدود و قصاص مصوّب  ) 1361چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص
نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و اولياء دم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.
مع ذلک ،در اجراي ماده  208و به خصوص ماده  612قانون مزبور (بخش تعزيرات  :) 1375هر کس مرتکب قتل عمد شود و به هر
علت قصاص نشود ،در صورتي که اقدام وي موجب اخال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد،
دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي نمايد .بدين ترتيب با قبول سقطو قصاص با عفو مجني عليه قبل از مرگ که
متعلق حقوق اولياء دم بوده است بر اساس مقتضيات حفظ نظم و امنيت در جامعه و حالت خطرناک بزهکار ،امکان اجراي حبس
وجود دارد.
دوم ـ کيفر زدائي با تعليق اجراي مجازات:
در کليه محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده ،دادگاه مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايطي از دو تا پنج
سال معلق نمايد.
صدور قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حکم است و دادگاه مي تواند با توجه
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به موقعيت و شخصيت محکوم عليه و کيفيت ارتکاب جرم ،دستوراتي را (از قبيل مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان
ق .م .ا ).تعيين و او را ملزم به اجراي آن نمايد .ضمانت اجراي تخلف از تعهدات
بيماري يا اعتياد و ساير تکاليف موضوع ماده 29
مزبور ،افزايش مدت تعليق مجازات متعهد براي بار اول و لغو حکم تعليق و اجراي مجازات معلق نسبت به محکوم عليه براي بار دوم
خواهد بود.
هر گاه محکوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات ،در مدتي که از طرف دادگاه مقرّرشده مرتکب جرائم مستوجب
محکوميت مذکور در ماده  25قانون مزبور نشود ،محکوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي شود.
سوم ـ کيفرزدائي با اعطاي آزادي مشروط به زندانيان:
يکي از موارد سقوط مجازات ،در جرائم معموا ً غير قابل گذشت و يا گاهي بدون شاکي ،استفاده از قانون آزادي مشروط است .در
صورتي که شواهد و قراين حاکي از اصاح و تهذيب محکوم عليه زنداني و آمادگي وي براي بازگشت به زندگي اجتماعي باشد،
مقتضي است موجبات بازگشت وي به جامعه فراهم شود تا هم از تحميل هزينه زندان و نگهداري زندانيان بر جامعه صرفه جوئي
به عمل آيد و هم امکانات اداره زندان معطوف به بزهکاران حرفه اي زنداني و يا به عادت بشود.
براي تحقق اين اهداف ،در اجراي ماده  38اصاحي  1377ق.م.ا ،.هر کس براي بار اول به علت ارتکاب جرمي به مجازات حبس
محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد ،دادگاه صادر کنندة دادنامه محکوميت قطعي؛ مي تواند در صورت وجود شرايط
زير حکم به آزادي مشروط صادر نمايد:
الف ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراً حسن اخاق نشان داده باشد.
ب ـ هرگاه از اوضاع و احوال محکوم عليه پيش بيني شود که پس از آزادي ،ديگر مرتکب جرمي نخواهد شد.
ج ـ هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زياني را که مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار
پرداخت آن را بدهد و يا در مجازات حبس توأم با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي
پرداخت داده شده باشد.
چهارم ـ تبديل کيفر سرقت مستلزم حد به حبس تعزيري
در صورت فقدان يکي از شرايط تحقق سرقت مستلزم حد (قطع چهارم انگشت دست راست ،قطع پاي چپ ،حبس و اعدام)
موضوع موادّ  201و  203ق .م .ا ،.کيفر سرقت
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مستلزم حد به حبس تعزيري از يک تا پنج سال تبديل مي شود.
پنجم ـ الغاي کيفر زنا در موارد و طي به شبهه:
برابر ماده  63ق .م .ا .کيفرهاي حد شاق ،قتل يا رجم در مورد زنا ،با وطي به شبهه منتفي مي گردد.
ششم ـ تعديل اجراي حکم شاق بر مريض:
در اجراي ماده  94ق .م .ا ،.هرگاه اميدي به بهبودي مريض نباشد يا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاري شود يک
دسته تازيانه يا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد فقط يک بار به او زده مي شود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.
هفتم ـ سقوط کيفر با عفو يا تخفيف مجازات محکومان:
در اجراي ماده  24ق.م.ا ،.عفو يا تخفيف مجازات محکومان ،در حدود موازين اسامي با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه از اختيارات مقام
رهبري است.
هشتم ـ سقوط مجازات با قبول توبه:
در جرائمي چون زنا ،شرب مسکر و محاربه (موضوع موادّ  182 ،181 ،133 ،126 ،125 ،81 ،72و  ) 194قاضي اختيار دارد ،تقاضاي
عفو بزهکار را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد.
نهم ـ تخفيف و يا تبديل مجازات تعزيري و يا بازدارنده:
الف ـ تخفيف مجازات تعزيري و يا بازدارنده:
ق .م .ا ،.دادگاه مي تواند در صورت احراز تجهات مخففه ،مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به
برابر ماده22
مجازات از نوع ديگري بنمايد که مناسبتر به حال متهم است.
ب ـ تبديل کيفر جرائيم که حداکثر مجازات آنها کمتر از  91روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد به جزاي
ل (به استثناي قتل غيرعمدي و صدمات بدني ناشي از تخلفات رانندگي موضوع موادّ  714و
نقدي از  70001ل تا 1000000
 718ق .م .ا .تعزيرات).
در صورتي که حداکثر مجازات بيش از  91روز حبس و حداقل آن کمتر از  91روز باشد دادگاه مخير است که حکم به بيش از سه ماه
حبس يا جزاي نقدي از  70001ل تا  3000000بدهد ،ضمناً در صورتي که مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس
و مجازات تعزيري ،جزاي نقدي مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدي
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جمع خواهد شد( .قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت(1(.)...
بدين ترتيب تبديل مجازات موضوع ماده  22ق.م.ا 1370 .با تصويب قانون مذکور در باا ،مقيد و محدود به موارد معين و مصرحه در
قانون گرديده است .يعني:
اوا ً ـ حبس مربوط به قتل و صدمات بدني ناشي از تخلفات رانندگي ،موضوع موادّ  714و  718قانون تعزيرات  1375قابل تبديل به
جزاي نقدي نيست ،ولي تعليق پذير هست.
ثانياً ـ جرائمي که حداقل کيفر آنها بيش از  91روز حبس است به هيچ وجه قابل تبديل به جزاي نقدي نيست .تبصره ماده  718ق.
م .ا .تعزيرات حاکي از تداوم ارادة قانونگذار بر محدوديت و مقيد بودن تبديل کيفر به موارد معين و مصرحه در قوانين احق باشد.
دهم ـ سقوط کيفر با فرار محکوم به رجم يا شهود:
هرگاه کسي که محکوم به رجم است از گودالي که در آن قرار گرفته فرار کند ،در صورتي که زناي او به اقرار خود او ثابت شده
باشد برگردانده نمي شود و مانند فرار شهود هنگام اجراي حد ،کيفر حد ساقط مي شود ( موادّ  103و  107ق .م .ا ).بدين ترتيب،
تنها در صورتي که زناي فرد به شهادت ثابت شده باشد ،محکوم عليه براي اجراي حد ،برگردانده مي شود.

]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

يازدهم ـ تبديل حد سرقت به حبس با تحويل مال مسروق:
در سرقت مستلزم حد ،در صورتي که سارق پس از ارتکاب سرقت ،مال مسروق را در اختيار مالک قرار داده باشد ،کيفر حد سرقت
ساقط مي شود .مع ذلک با فقدان شرايط اجراي حد ،چنانچه سرقت مزبور موجب اخال در نظم شده يا بيم تجري مرتکب يا ديگران
شود ،مستوجب تعزيري از يک تا  5سال خواهد بود ( موادّ  198و  203ق .م .ا).
در اين مورد وقتي موضوع مشمول موادّ  651به بعد قانون تعزيرات  1375باشد ،موادّ قانون احق اجرا خواهد شد.
دوازدهم ـ ديه  ،جايگزين کيفر بدني قصاص:
ديه به عنوان مالي که از طرف شارع براي جنايت تعيين گرديده ،طريقي است براي جايگزيني کيفر بدني قصاص که اجراي آن
گاهي به اختيار اولياي دم است .در موارد قتل و صدمات بدني شبه عمدي و خطائي محض و به تسبيب و حتي در قصاص جرح
 .1بندهاي  1و  2و  3مادة  3قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب  28121373مجلس شوراي
اسامي (منتشره در روزنامه رسمي .(2911374
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(عمدي) چنانچه رعايت تساوي ممکن نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا در موارد شکسته شدن استخوان ها يا جابجا
شدن آنها ،به طوري که قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعاً تعيين
باشد يا با حکم حاکم شرع معين گردد (موادّ 15و 277ق .م .ا ).در عين حال در مورد جرائم عليه تماميت جسماني مانند قتل ،قطع
عضو و جرح عمدي مذاکره و حکميت براي صلح و سازش با پرداخت ديه ممکن است منتهي به سقوط قصاص در هر مرحله اي از
دادرسي تا زمان اجراي حکم گردد .مع ذلک اجراي حبس موضوع موادّ  208و 269و 616ق .م .ا .عاوه بر ديه امکان پذير است.
سيزدهم ـ سقوط کيفر يا تخفيف آن در جرائم حقوق الناسي:
در حقوق الناس که تعقيب مجرم ،متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست ،در صورتي که شاکي خصوصي
گذشت نمايد ،دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد .با
عنايت به مفاد ماده  727ق.م.ا .بجيا تقسيم بندي جرائم به قابل گذشت و غير قابل گذشت ،بايد جرائم را از اين حيث به جرائم غير
قابل گذشت و جرائم تخييري تقسيم نمود .زيرا دادگاه اختيار دارد به جهت گذشت شاکي در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با
رعايت موازين شرعي (قانوني) تاز تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.
جرائمي که جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي شود و گذشت شاکي خصوصي به دادگاه اختيار مي دهد که يا در مجازات
مرتکب تخفيف دهد يا با رعايت موازين قانوني از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد عبارتند از:
ـ تخريب تمام يا قسمتي از ابنيه ،اماکن ،محوطه و مجموعه هاي فرهنگي ،تاريخي يا مذهبي که در فهرست آثار ملي ايران به
1
ثبت رسيده است و قاچاق و خريد و فروش اموال تاريخي ،فرهنگي و اصوا ً تمامي جرائم مذکور در فصل نهم قانون  ....تعزيرات
موضوع موادّ  558و  566قانون مزبور.
در کليه جرائم مذکور در فصل نهم مورد بحث ،سازمان ميران فرهنگي يا ساير دواير دولتاي بر حسب مورد شاکي يا مدعي
خصوصي محسوب مي شود .تعقيب با شکايت شاکي خصوصي شروع مي شود .ولي نهايتاً انصراف از تعقيب متهم توسط دولت
منتهي به اعمال تخفيف يا گذشت از تعقيب بزهکار مي گردد.
ـ سوء استفاده از حوائج شخصي افراد غير رشيد توسط ولي ،وصي يا قيم و تحصيل نوشته يا سند به ضرر او موضوع قسمت
2
اخير ماده  596ق .م .ا.
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3ـ توهين به افراد يا هتک حرمت اشخاص ( ماده  608ق .م .ا).
4ـ سقط جنين عمدي به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله (ماده  622ق .م .ا).
5ـ امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده  632قانون م .ا(1().
6ـ رها کردن طفل در محلي خالي از سکنه (ماده  633م.ا).
7ـ ترک انفاق همسر يا امتناع از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه با داشتن استطاعت ( ماده  642قانون م .ا).
8ـ افشاء اسرار مردم در غير از موارد قانوني (ماده  648ق .م .ا).
9ـ تهديد و اکراه به منظور اخذ سند يا امضاء (ماده  668ق .م .ا).
10ـ تهديد به قتل يا به افشاي اسرار يا به ضررهاي نفسي ،شرفي و مالي (ماده  669ق .م .ا).
11ـ آتش زدن اشياء منقول متعلق به ديگري (ماده  676ق .م .ا).
12ـ تخريب ،اتاف يا از کار انداختن عمدي اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري (ماده  677ق .م .ا).
13ـ کشتن ،مسموم ،تلف يا ناقص کردن حيوانات حال گوشت ديگري يا حاصل از شکار غير مجاز (ماده  679ق .م .ا).
14ـ سوزاندن يا اتاف اسناد يا اوراق تجارتي و غيرتجارتي غير دولتي به زيان ديگري (ماده  682ق .م .ا).
ـ چراندن محصول ديگري يا تخريب تاکستان يا باغ ميوه يا نخلستان ديگري يا قطع و درو نمودن محصول ديگري يا خشکاندن و
15
تضييع محصول يا غير قابل استفاده کردن آسياب ديگري (ماده  684ق .م .ا).
16ـ از بين بردن يا قطع بدون مجوز قانوني اصله نخل خرما (ماده  685ق .م .ا).
17ـ تصرف عدواني ،ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق (ماده  690ق .م .ا).
18ـ تصرف ملک ديگري به قهر و غلبه (ماده  692ق .م .ا).
19ـ ورود به منزل يا مسکن ديگري به عنف يا تهديد (ماده  694ق .م .ا).
20ـ افتراء يا نسبت دادن امر مجرمانه به ديگري و انتشار آن (ماده  697ق .م .ا).
 . 1برابر ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت اطفال ( 12069ـ  14ـ  5ـ  ) 1365چنانچه به حکم دادگاه مدتي خاص يا قائم مقام
آن دادگاه ،حضانت طفل به عهده کسي قرار گيرد و پدر و مادر و يا شخص ديگري مانع از اجراي حکم شود يا از استرداد طفل امتناع
نمايد ،دادگاه صادر کننده حکم وي را ملزم به عدم ممانعت يا استرداد طفل مي نمايد و در صورت مخالفت به حبس تا اجراي حکم
محکوم مي شود.
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21ـ نشر اکاذيب (ماده  698ق .م .ا)
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22ـ دليل تراشي براي متهم ساختن ديگري (ماده  699ق .م .ا).
23ـ هجو ديگري با نظم و نثر و انتشار هجويه (ماده  700ق .م .ا).
ب ـ انواع مجازاتها بر حسب ماهيت آنها
1ـ مجازات سالب حيات (يا اعدام)
از سخت ترين مجازاتها ،کيفر سلب حيات است که موادّ مختلفي از قوانين جزائي ايران ،در اجراي مقرّرات حدود و قصاص (و در
موارد محدودي تعزيري) به آن اختصاص داده شده است و اغلب در موارد جرائم عليه مقدسات مذهبي ،قتل عمدي ،افساد في
اارض و امنيت کشور مورد استناد قرار مي گيرد .در حقوق فرانسه ،کيفر اعدام ،از سال  1981ملغي شده است.
در مورد مجازات اعدام سه مسأله اصلي زير مطرح مي گردد:
ـ مشروعيت کيفر اعدام
ـ عکس العمل قانونگذار و مراجع قضائي در قبال کيفر اعدام
ـ کيفر اعدام در حقوق ايران
) بررسي مشروعيت کيفر اعدام ـ موضوعي که هميشه نظريات موافق و مخالف داشته حفظ کيفر اعدام و يا الغاي آن مي
 1ـ1
باشد .مع ذلک تا اواسط قرن نوزدهم نسبت به مجازات اعدام هيچگونه ايرادي وجود نداشته به وطري که ژان ژاک روسو ،کيفر
اعدام را براي جامعه ضروري دانسته است .متعاقباً فاسفه و حقوقداناني چون منتسکيو و سزار بکاريا مجازات اعدام را مورد بحث
و انتقاد قرار داده اند و اصوا ً قائل به الغاي مجازات در بيشتر موارد بوده اند.
اول ـ دايل طرفداران مجازات اعدام
 1ـ استغفار و مکافات عمل با اعدام  :کيفر اعدام تنها وسيله استغفار و مکافات عمل ارتکابي بزهکار است .به طوري که زندان قادر
به تأمين اين نظرات نيست.
ـ سرعت اجراي مجازات اعدام نسبت به تداوم شدت حبس دائم :در صورتي که مجازات شديد متناسب با اهميت قبح جرم
2
ارتکابي ،مورد نظر باشد؛ مجازات اعدام به شدت و سختي حبس دائم نيست و اگر شدت مجازات موجب تسکين حسن انتقام
جوئي مي گردد ،حبس دائم به مراتب شديدتر از اعدام است زيرا معموا ً تأثير کيفر بر روح انسان؛ حبس دائم به مراتب شديدتر از
اعدام است زيرا معموا ً تأثير کيفر بر روح انسان؛ تابع سنگيني و شدت مجازات نيست بلکه تأثير کيفر بستگي به طول مدت تحميل
مجازات دارد .در واقع آنچه موجب انصراف افراد از ارتکاب جرم مي گردد،
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اعمال مجازات علني و وحشتناک ولي زود گذر و قابل فراموشي سريع از طريق اعدام يک محکوم نيست بلکه بر عکس ،محروم
نمودن تدريجي و مستمر انسان از موهبت ازادي يعني حبس است که به جبران زياني که بزهکار بر جامعه وارد کرده ،با محروميت
از نعمت آزادي ،محکوم عليه تاوان زيان جامعه را پس مي دهد و نتيجتاً مجازات مايم و معتدل ولي متداوم ،بيشتر موجب ترس از
کيفر و انصراف عموم از ارتکاب جرم مي گردد.
 3ـ نقش مجازات اعدام در نفي حالت خطرناک متجاوزين :کيفر اعدام موجب طرد و نابودي بزهکاران خطرناک گرديده و جامعه را از
وجود بزهکاران مصون نگه مي دارد.
 4ـ ارعاب و تسليم افراد در جامعه :مجازات اعدام بخاطر قدرت ارعابي خود ،موجب تقويت حمايت بيشتر جامعه در آرامش مي شود
و لذا با انصراف بزهکاران در جامعه ،نظم و امنيت برقرار مي گردد.
دوم ـ دايل مخالفين مجازات اعدام
1ـ غير قابل جبران بودن اشتباه قضائي ناشي از اجراي اعدام
کيفر اعدام وقتي به مورد اجرا گذارده شد ،ديگر اشتباهات قضائي کاما ً غير قابل جبران مي گردد .تاريخ بشر در تمامي جوامع،
شاهد قتل عامها و صدور احکام اعدام و حبس و غل و زنجير افرادي بوده که بعدها ثابت شده است ،بي گناه بوده و هيچ ضرورتي
به اعمال آن همه خشونت نسبت به قربانيان آن جماعت نبوده است .تنها گناه قربانيان اين بوده است که ناخواسته به طبقه اي
ديگر تعلق داشته اند و يا طرز تفکر و عقايدشان با عقايد طبقه حاکم در يک جهت نبوده است.
2ـ نقض اصول دادرسي در محاکمه
در جرائم مستوجب کيفر اعدام ،اغلب محاکمه عادانه متهم تبديل به يک رقابت ناسالم غير اصولي بين طرفين محاکمه پيرامون
حيات و ممات شخص متهم مي گردد و لذا رسيدگي به دايل و کشف حقيقت به مخاطره افتاده و عدالت به دست فراموشي
سپرده مي شود.
3ـ فقدان حق جامعه در سلب حيات محکوم عليه
مجازات اعدام ماهيتاً غير منطقي است .زيرا حيات افراد متعلق به جامعه نيست تا جامعه حق سلب آن را داشته باشد؛ بلکه
برعکس ،جامعه موظف به حفظ و حمايت افراد در جامعه است .حيات انسان ،عطيه خداوندي است و فقط در دست خالق يکتا و
متعلق به اوست نه جامعه و لذا جامعه که خود حيات را به بشر نداده حق باز پس گرفتن آن را نيز ندارد .در يک سيستم مذهبي،
قصاص قتل و جرح عمدي مرتکب ،تحول مسؤوليت مشترک و جمعي و گروهي به مسؤوليت فردي و سپس امکان تبديل آن به ديه
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و توصيه بر عفو و گذشت است ،در نظامي که اعتقاد افراد به الهي بودن منشأ حيات و ممات انسان است( ) 1کيفرهاي بدني
هدف نيست بلکه پيشگيري از ارتکاب گناه مستلزم کيفر با ارعاب فردي و عمومي و برقراري قسط و عدل در روابط صحيح و عادانه
مردم در کليه شئون زندگي اجتماعي است .به همين جهت هر اندازه قبح اجتماعي گناه (يا جرم) ارتکابي شديدتر باشد کيفر آن
نيز شديدتر است و هر اندازه کيفر شديدتر باشد اثبات جرم تابع شرايطي سنگين و دقيق است که با رعايت آن شرايط امکان
اعمال کيفرهاي بدني مهم غيرممکن مي گردد .در واقع عقوبت هاي دنيوي و اخروي بيش از هر چيز جنبه پيشگيري از ارتکاب گناه
(يا جرم ) داشته و وسيله اي هستند براي برقراري قسط و عدل در روابط مردم.
در مورد جوامعي که نظام قانوني آن جوامع الزاماً مذهبي نيست ،حاکميت و قوانين از جمع و الحاق ارادة افراد در هر جامعه با
واگذاري قسمتي از آزادي هر يک از شهروندان پديد آمده و در واقع کسي اختيار تصميم گيري دربارة مرگ خود را به ساير انسانها
نسپرده است .گذشت از قسمتي از آزادي ،گذشت از نعمتم حيات نيست .کيفر اعدام حق جامعه نيست بلکه نتيجه مبارزه و
تعارضي است بين يک جامعه و شهروند که نهايتاً جمعه نابودي متهم را ضروري و مفيد مي داند .زيرا ،سعادت جامعه در اين است
که حق حيات و حق آزادي محدود به حفظ و رعايت حيات و آزادي ديگران باشد.
ولي کيفر اعدام هميشه ضروري نيست و تنها وقتي قابل توجيه است که مانند مورد سارق مسلح و قطاع الطريق وجود متهم
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براي نظم و امنيت جامعه خيلي خطرناک باشد و لذا وقتي جامعه در صدد تحصيل آزادي مشروع يا در معرض از دست دادن آن
باشد و يا براي پايان دادن به هرج و مرج که حاکميت قانون به خطر مي افتد ممکن است جامعه کيفر اعدام را ضروري تلقي نمايد.
بدين ترتيب براي جرائم غير امنيتي و اخاقي و اقتصادي چه ضرورتي براي اعمال کيفر اعدام وجود دارد؟
4ـ عدم امکان اصاح بزهکار با مجازات اعدام
يکي از مسائل مهم در علوم کيفري اجراي برنامه هاي اصاح بزهکار و اجتماعي کردن مجدد وي با توجه به قصوري است که در
يک جامعه نسبت به بزهکار وجود داشته است .با اجراي مجازات اعدام و سلب حيات از محکوم عليه؛ ديگر انجام چنين برنامه هايي
علمي منتفي است.
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5ـ فقدان جنبه ارعابي مجازات اعدام نسبت به بزهکاران حرفه اي و به عادت
مجازات اعدام ،انزجار انگيز ،بي فايده و فاقد جنبه ارعابي نسبت به بزهکاران حرفه اي و به عادت است و هيچگونه تأثيري نسبت
به بزهکاران اتفاقي و افراد با مشکات روحي و رواني و غريزي ندارد.
6ـ فقدان حق سلب حيات براي جامعه جرم زا
جامعه اي که در تأمين نيازهاي اوليه فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي و رفاه و آسايش يک جامعه قصور داشته و مقصر و عامل
اصلي وقوع جرم در جامعه جرم زا باشد ،حق اعدام بزهکاري را ندارد که خود معلول نظم حاکم بر آن جامعه است.
 2ـ  )1موقعيت قانونگذاران و مراجع قضائي در قبال کيفر اعدام
در تصويب قوانين کيفري و تعيين مجازات و اجراي آن توسط مراجعه قضائي ،بايد نفع همگان از جهت برقراري نظم و امنيت در
جامعه و اجراي عدالت و تسکين زيان ديده از جرم و همچنين ارعاب فردي و عمومي براي انصراف بزهکار از ارتکاب جرم و در نتيجه
پيشگيري از وقوع جرم در آينده و اصاح بزهکار مورد توجه قرار گيرد .سنگيني کيفر ،هرگز در امر ايجاد مانع براي افزايش جرائم و
انصراف دائمي بزهکار از ارتکاب جرم مؤثر نبوده است.
با وجود اين ،قانونگذار بايد بررسي نمايد که آيا قبول کيفر اعدام در يک حکومت مدير و مدبر ،سودمند و عادانه است؟
با توجه به واقعيات موضوع در طول تاريخ ،پاسخ منفي است .زيرا ،اصوا ً شدت و خشونت قوانين کيفري در دراز مدت مانع اجرا و
اعمال آن مي گردد .معموا ً مراجع قضائي در مقابل مجازاتهاي قانوني شديد و سنگين وقتي اعتقادي به آثار پيشگيري از جرائم با
مجازات شديد اعدام نداشته باشند ،مجازات نکردن يا تبديل آن به کيفري ديگر را ترجيح مي دهند.
 2ـ  )1کيفر اعدام در حقوق ايران
يک ـ موقعيت ضوابط قانوني
سيستم حقوق ايران مبتني بر شريعت مقدس اسام است .کيفر اعدام و مجازاتهاي بدني ديگر مثل قطع عضو ،شاق در مورد
جرائم مستلزم حد و قتل و جرح عمدي و جرائم تعزيري پيش بيني شده است که به علت ،خصوصيت مذهبي بودن قوانين مربوط
به جرائم مستلزم حد و قصاص ،الغاي آن خاف شرع و امکان پذير نيست .لکن در صورتي که ضوابط شرعي احراز جرم ،دقيقاً به
مورد اجرا گذارده شود کمتر مورد
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اجرائي پيدا مي کنند و به هر حال قانونگذار مي تواند با استفاده از مفاهيم علوم کيفري جديد ،به اتخاذ تدابيري در زمينه پيشگيري
از جرائم و اصاح بزهکاران و دوباره اجتماعي کردن محکومين و يا استفاده از تعليق مراقبتي ،اجراي مجازات و آزادي مشروط
محکومين بپردازد و از اين طريق به اهداف اصلي کيفر که حفظ نظم و امنيت در جامعه و اجراي عدالت در جامعه است دست يابد،
بي آنکه نيازي به استمداد از کيفرهاي ارعابي شديد بدني اي چون اعدام داشته باشد .مصاديق قانوني مجازات اعدام در حقوق
ايران به شرح زير است:
دو ـ مهمترين مصاديق قانوني مجازات اعدام در حقوق ايران
 1ـ قانون مبارزه با موادّ مخدر مصوّب جلسه مورخ  381367مجمع تشخيص مصلحت نظام .در سال  1367مقرّرات اصاحي قانون
مزبور به تصويب همان مجمع رسيده لکن در سال  1377جهت اجرا اباغ شده است.
2ـ قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادي کشور مصوّب سال 1991369
3ـ قصاص نفس ،محاربه و افساد في اارض موضوع موادّ  205و  190ق .م .ا.
4ـ قانون کيفرهاي راه آهن مصوّب 1320
5ـ قانون اخالگران صنعت نفت مصوّب 1326
6ـ قانون مجازات اخال کنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابکاري در وسايل و تأسيسات هواپيمائي مصوّب سال 1349
7ـ قانون اخالگران در صنايع مصوّب 1353
8ـ قانون مجازات اخالگران در تأسيسات آب ،برق و گاز و مخابرات کشور مصوّب 1357
9ـ ساب النبي موضوع ماده  513ق .م .ا.
سه ـ نحوه اجراي مجازات اعدام
ق .آ .د .ع .ک .قبل از اجراي حکم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي که
در اجراي ماده 293
صاحيت دارند نسبت به محکوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حکم اعدام بايد رئيس دادگاه صادر کننده حکم يا نماينده او،
رئيس نيروي انتظامي محل يا نماينده وي ،رئيس زندان ،پزشک قانوني يا پزشک معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند .وکيل
محکوم عليه نيز مي تواند حضور يابد .پس از حاضر کردن محکوم عليه در محل ،رئيس دادگاه يا نماينده او ،دستور اجراي حکم را
صادر و منشي دادگاه حکم را با صداي رسا قرائت مي نمايد ،سپس حکم اجراء و صورت مجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي
رسد.
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2ـ مجازاتهاي بدني
 1ـ  ) 2مجازات بدني (قطع عضو يا جرح آن)
برابر ماده  269ق .م .ا« .قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد  ،مجني عليه مي تواند با اذن
ولي امر جاني را با شرايطي ...قصاص نمايد» .بنابراين قصاص فقط ناظر به جرح عمدي و قطع عضو عمدي است و در مورد ايراد
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ضرب قصاص منتفي و جرم مشمول قانون ديات از جمله موادّ  484به بعد ق .م .ا .مي باشد.
استثنائاً ،در موارد جرح عمدي يا ضرب عمدي که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض
دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد ،در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد ،چنانچه
اقدام مرتکب جرح يا ضرب عمدي موجب اخال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجرّي مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج
سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت در خواست مجني عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مي شود (ماده  614ق .م .ا.
تعزيرات) .به عاوه تبصرة مادة  614قانون مزبور نيز مقرّرمي دارد« :در صورتي که جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت
جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد ،مرتکب به سه ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد».
تبصرة  2مادة  269ق.م.ا .با مفاد مادة  614قانون مزبور تعارض دارد .بنابراين ضربات و جراحات خارج از موارد معين و خاص (موضوع
ماده 614قانون مورد بحث ) از شمول مقرّرات عام تبصره  2ماده  269قانون مزبور مبني بر  3ماه تا  2سال حبس خارج مي گردد.
يک ـ شرايط و کيفيت اجراي قصاص عضو (قطع يا جرح)
در قصاص عضو ،عاوه بر شرايط قصاص نفس ،شرايط زير بايد رعايت شود (ماده  272ق .م .ا:).
1ـ تساوي اعضاء در سالم بودن
2ـ تساوي در اصلي بودن اعضاء
3ـ تساوي در محل عضو مجروح يا مقطوع
4ـ قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد
5ـ قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود
براي بررسي کيفيت اجراي قصاص از نظر موقعيت زن يا مرد بودن محکوم عليه و تأثير گرمي يا سردي هوا در سرايت زخم و ابزار
قصاص به موادّ  273به بعد ق .م .ا .مراجعه شود.
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دو – مانع اجراي مجازات قصاص عضو ( قطع يا جرح )
 -1گذشت شاكي با اخذ ديه يا بدون آن
 -2عدم امكان تساوي دو قصاص عضو
 -3قصاص عضو منتهي به تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت
هرگاه مقام قضائي اجراي حكم ،با كسب نظر پزشك ،اجراي حكم را با كيفيت و ميزان معينه غيرمقدور ببيند ،با خودداري از اجراي
حكم ،پرونده را براي تعينن تكليف به دادگاه صادر كننده حكم ارسال مي دارد.
قصاص عضو نسبت به محكومين بيمار با خوف صدمه اضافي بر بيماري موجب تعويق اجراي آن است وبا تشخيص مادام العمر
بودن اين موقعيت و عدم امكان اجراي قصاص ،با پيشنهاد مقام قضائي و حكم دادگاه قصاص عضو تبديل به ديه مي گردد (موادّ
 262و 27آئين نامه اجراي احكام قطع يا نقص عضو)
ق .م .ا .موجبات تبديل عملي قصاص را به ديه پيش بيني و مي گويد « :هرگاه درقصاص جرح رعايت تساوي ممكن
ماده 277
نباشد مانند بعضي از جراحت هاي عميق يا درموارد شكسته شدن استخوانها يا جابجا شدن آنها بطوري كه قصاص موجب تلف
جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن شرعاَ معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين گردد».
 ) 2-2يكي از مجازاتهاي تعزيري مهم شاق است .ميزان شاق بر اساس نظر دادگاه و درمحدوده ضوابط قانوني تعيين مي گردد.
درجرائم مستلزم حد ،تعداد شاقي كه براي جرائمي خاص توسط شارع مقرروقانونگذار عيناَ به صورت ضوابط قانوني اعام نموده
ثابت وغيرقابل تغيير وتبديل است  .ولي در جرائم تعزيري ،حداكثر تعداد شاقي كه مي تواند مورد حاكم قرارگيرد توسط قانونگذار
تعيين ودادگاهها درمحدوده ضوابط قانوني با توجه به اثري كه شاق درتأديب وعقوبت متهم دارد وبه صدور حكم شاق ويا تبديل آن
به جزاي نقدي و يا ساير مجازاتهاي با توجه به نفع متهم مبادرت مي نمايند.
درجرائم تعزيري ،درمواردي كه قانونگذار به پيش بيني كيفر شاق مبادرت نمايد  ،وقتي متهم يا محكوم عليه امكان فرار به
كشورهاي با نظام غيرمذهبي را داشته باشد ،استرداد متهمين ومحكومين را مواجه با اشكال مي سازد .زيرا با اعام ضوابط
قانوني براي درخواست استراداد از اين قبيل كشورها  ،عما َ  ،به بهانه ممنوعيت ومغايرت اجراي كيفرهاي بدني ( به نحوي كه
درمتون قانون پيش بيني گرديده) با موازين حقوق
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بشرونظام بين المللي ،استرداد متهم ومحكوم عليه انجام نمي شود .درمورد كاهبرداران ،باتصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين
مجمع تشخيص مصلحت نظام  ،كيفر شاق موضوع ماده  116ق .م .ا ( .تعزيرات
ارتشاء واختاس و كاهبرداري مصوّب 1367
مصوّب  ) 1362ملغي وجزاي نقدي معادل مال مورد كاهبرداري جايگزين آن گرديد كه تا حدودي براي اين قبيل متهمين ومحكومين
امكان استرداد با احراز ساير شرايط ميسر گرديده است.
يك – موانع قانوني اجراي مجازات شاق
مل شاق نمي باشد ،به پزشكي
چنانچه محكوم عليه ،اعام نمايد كه به علت بيماري يا ضعف وعدم توانائي جسماني قادر به تح ّ
قانوني معرفي مي شود تا درصورت تأييد مراتب؛ در جرائم مستلزم حد  ،در اجراي حد (حتي در حال مرض) حكم به اجراي يك
دسته تازيانه يا تركه مشتمل برصد واحد نسبت به محكوم عليه صادر نمايد كه فقط يك بار زده مي شود هر چند همه آنها به بدن
محكوم عليه نرسند((1
درجرائم تعزيري نيز ،دادگاه مي تواند درصورت تأييد پزشكي قانوني برمعذوريت بيماري يا عدم توانائي محكوم عليه برتحمل شاق
 ،در اجراي ماده  288ق .آ .د .ك و بنده  5ماده  22ق .م .ا .موضوع تعيدل مجازات كيفر ديگر ي را كه معموا َ جزاي نقدي است تعيين
و اعام نمايد .درعمل ،درخواست معافيت پزشكي محكومان شاق معمول شده است .در اجراي ماده  288ق .آ .د.ع .مصوّب 1378
 ،مجازات شاق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجرا نمي شود:
الف :زني كه در ايام بارداري يا نفاس استحاضه باشد.
ب -زن شيرده كه در ايامي كه طفل وي شيرخوار است حداكثر به مدت درسال.
ج -بيماري كه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگاه ،اجراي حكم موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي او شود.
دراين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا تركه مشتمل بر تعداد شاق كه مورد
حكم قرار گرفته است تهيه ويك بار به محكوم عليه زده مي شود.
د -درمواردي كه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون ازم باشد مجازات
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ق .م .ا« .هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه درحال مرض حد جاري شود يك دسته
 . 1ماده94
تازيانه يا تركه مشتمل بر صد واحد باشد فقط يك بار به اوزده مي شود هرچند همه آنها به بدن محكوم نرسند».
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اولي تا اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجرائ نخواهد شد.
به هر حال ،در صورت تسليم محکوم عليه به اجراي حکم و يا وصول گواهي پزشکي مبني بر توانائي محکوم علي بر تحمل شاق،
مفاد حکم شاق به مورد اجرا گذارده مي شود .با وصول صورتجلسه اجراي مجازات شاق ،پرونده مختومه و بايگاني و آثار
قرارهاي صادره از جمله کفالت کفيل منتفي و از وثيقه رفع اثر مي گردد.
دو -آثار مجازات شاق در حفظ نظم عمومي
در جهت رعايت موازين علمي اصل فردي کردن مجازاتها و انطباق کيفر با شخصيت بزهکاران و امنيت قضائي شايسته است،
قانونگذار در جرائم تعزيري که  90درصد جرائم را تشکيل مي دهد توسل به مجازاتهاي ديگري نظير حبس و جزاي نقدي را به عنوان
ضمانت اجراي جرائم ،بيشتر مورد نظر قرار دهد تا دادگاه با توجه به ضرورت مصون داشتن جامعه از شر بزهکاران و ايجاد امنيت
قضائي و به ويژه وضع روحي بزهکاران به اعمال کيفرهاي مزبور ترغيب شوند.
د نيز به علت سنگيني کيفرها ،نظر شارع و قانونگذار بر تحصيل دايل معين بوده و راههاي ثبوت جرائم در
در جرائم مستلزم ح ّ
دادگاه بايد دقيقاً مراعات شود .در اين صورت ،اجراي کيفرهاي بدني از جمله شاق که هدف شارع نبوده بلکه صرفاً پيشگيري از
وقوع جرائم را مورد نظر داشته به موارد محدودي کاهش مي يابد و نهايتاً اثر ارعابي مجازاتها در پرتو عقوبت اخروي باعث
پيشگيري از وقوع جرائم مي گردد.
د
)3-2مجازاتهاي بدني حدود در جرائم مستلزم ح ّ
حد مجازاتي که نوع و تعداد و کيفيت آن در شرع تعيين شده است .از ديدگاه حقوق جزاع قانونگذار عيناً احکام شرعي را به صورت
مقرّرات قانوني تدوين نموده است .مجازاتهاي حد ممکن است قتل ،نفي بلد ،رجم ،جلد (تازيانه يا شاق) قطع دست يا پا و يک
مورد حبس دائم است.
جلد؛ حد سرقت ،قطع عضو (حبس ابد و اعدام در
به طور مثال ،حد شرب خمر  80ضربه شاق؛ حد زنا حسب مورد :قتل ،رجم و يا َ
مرتبه هاي سوم و چهارم) و حد محاربه و افساد في اارض ،قتل ،آويختن به دار (يا صليب) قطع دست راست و سپس پاي چپ و يا
نفي بلد مي باشد.
ماحظه مي شود که اين مجازاتها ،عموماً ،کيفرهاي بدني هستند که با شرايطي معين که در موادّ  63به بعد ق.م.ا .پيش بيني
شده اند به مورد اجرا گذارده مي شود.
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يک -شرايط و کيفيت اجراي حدود
- 1هرگاه کسي محکوم به چند حد شود ،اجراي آن بايد به ترتيبي باشد که هيچ کدام از آنها مانع اجراي حد ديگري نشود .بنابراين
اگر کسي به حد جلد و حد رجم محکوم شود ،اول بايد حد جلد (شاق) و بعد حد رجم را جاري ساخت.
 -2حد محاربه و افساد في اارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود.
 - 3انتخاب هر يک از موارد چهارگانه حد ،به اختيار قاضي است ،خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد
و خواه هيچ يک از اين کارها را انجام نداده باشد.
دو -موانع اجراي حکم حد
-1در ايام بارداري زن ،حد قتل يا رجم به مورد اجرا گذارده نمي شود.
-2بعد از وضع حمل ،در صورتي که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود ،حد جاري نمي شود.
 -3اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده ،در صورت احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار ،تا رفع بيم ضرر به تأخير مي افتد.
 -4با توبه قبل از اقامه شهادت ،حد زنا ساقط مي شود.
 -3مجازات سالب آزادي (حبس)
يکي از مجازات هاي سالب آزادي حبس است که اغلب در جرائم تعزيري مورد استناد قرار مي گيرد .بر حسب نوع جرم ،حبس
ممکن است دائم ،غير دائم يا موقت باشد و مدت آن از يک روز شروع مي شود.
حبس عبارت است از سلب آزادي از محکوم عليه در اجراي حکم قطعي.
ق .آ .د .ع .ک ،اشخاصي که محکوم به حبس هستند با اعام نوع جرم و ميزان محکوميت براي تحمل کيفر به
در اجراي ماده294
زندان معرفي مي شوند .مدت تمامي کيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود که محکوم عليه به موجب حکم قطعي قابل اجراء
حبس شود (ماده  295قانون اخيرالذکر)
معمواً ،توقيف مقدم بر حبس و شامل سلب آزادي تن و نگهداري موقت شخص بوده و ممکن است توقيف سرانجام به حبس
بيانجامد .در اجراي تبصره ماده  295ق .آ .د .ع .ک ،.چنانچه محکوم عليه قبل از صدور حکم ازم ااجراء به علت اتهام يا اتهاماتي که
در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس او کسر خواهد شد .قانون مزبور ناسخ ماده 18
ق .م .ا .است که احتساب و کسر
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بازداشت قبلي را از وظايف انصاري دادگاه مي دانست..
بر خاف محکومين به کيفرهاي بدني يا جزاي نقدي که با اجراي مجازات در جامعه رها مي شوند ،محکومين به حبس را در زندان
نگهداري مي کنند تا جامعه از تعدي آنان مصون و محفوظ بماند ولي در عين حال براي خنثي کردن حالت خطرناک زندانيان و آماده
ساختن آنان براي برگشت به زندگي اجتماعي و اصاح و درمان مجرمين ،مقرّرات و قواعدي وضع شده است .متأسفانه اغلب
زندانها جرم زا هستند .به علت کثرت زندانيان برنامه هاي اصاحي موفقيت آميز نيست .به طوري که متهمين و محکومين سابقه
دار و محکومين بي سابقه هم زيستي اجباري داشته و نهايتاً براي فعاليت هاي بزهکارانه در آينده برنامه ريزي مي کنند.
کيفرهاي حبس دائم و طويل المدت در جرائم مهم ،در جهت تأمين بيشتر حمايت جامعه است ولي در جرائم کم اهميت هر چند با
ارتکاب زياد نمي توان هميشه به کيفرحبس متوسل شد.
 -4مجازاتهاي محدود کننده آزادي
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اين قبيل مجازاتها شامل تبعيدع اقامت اجباري و منع از اقامت در محل معين مي باشد:
 )1-4تبعيد
يکي از کيفرهاي محاربه و افساد في اارضع تبعيد يا نفي بلد است که مدت آن حداقل يک سال است و بعد از انقضاي مدت مزبور،
تا زماني که محکوم عليه توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.
محاربي که تبعيد مي شود بايد تحت مراقبت قرار گيرد و نمي تواند با ديگران معاشرت و مراوده داشته باشد (مواد 190تا  194ق.
م .ا ).در صورتي که محکوم به تبعيد در اثناي اجراي حکم ،محل را ترک کند ،دادگاه مي تواند مجازات مزبور را در اجراي ماده 20
قانون مزبور ،تبديل به جزاي نقدي يا زندان نمايد.
 )2-4اقامت اجباري و منع ازاقامت در محل معين
مجازاتهاي مزبور اغلب به صورت مجازاتهاي تکميلي اختياري موضوع ماده  19ق .م .ا است .گاهي هم ،اوقات اجباري و منع از
اقامت در نقطه يا نقاط معين از مجازاتهاي اصلي موضوع ماده  17قانون مورد بحث تحت عنوان مجازات بازدارنده مطرح است که
تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقرّرات و نظامات
حکومتي تعيين مي گردد.
اين قبيل مجازاتها که ماهيتاً اقدام تأميني هستند مبتني بر ممنوعيت حضور در بعضي
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از نقاط کشور و يا اقامت اجباري در محلي است.
 -5مجازاتهاي مالي
از اين قبيل مجازاتها شامل جزاي نقدي ،ضبط ،مصادره و استرداد اموال است.
بخش اول -جزاي نقدي -مهمترين مجازات مالي اصلي ،جزاي نقدي است که در ماده  16ق .م .ا .پيش بيني گرديده و بدينوسيله
بزهکار مکلف است در اجراي حکم دادگاه مبلقي پول به نفع خزانه دولت بپردازد .با توجه به اصل شخصي بودن مجازات فقط
محکوم عليه مسؤول پرداخت جزاي نقدي است و در صورت فوت او ،از وراث قابل مطالبه نيست .ولي ممکن است به عنوان دارائي
شخصي از اموال وي برداشت شود در مواردي که جزاي نقدي با ساير مجازاتهاي تعزيري همراه باشد ديگر جزاي نقدي قابل
تعليق نيست(.ماده  26ق .م .ا.).
 )1-5مزاياي جزاي نقدي
اول -انتخاب جزاي نقدي به جاي زندان که محيط آن معموا ً جزم زاست ،مانع تباهي و فساد مجرمين اتفاقي مي گردد.
دوم -پرداخت جزاي نقدي ولو به کرات ايجاد عادت نکرده و خصوصيات ارعاب را هميشه حفظ مي کند .در حالي که مجازات حبس
نسبت به مجرمين تکرار کننده جرم اثر ارعاب نداشته و بزهکار پس از يکي دو بار زنداني شدن به محيط زندان عادت مي کند.
سوم -جزاي نقدي با نوع جرم ،به خصوص در جرائمي که تنها انگيزه مجرم سودجوئي و جمع آوري ثروت است به راحتي قابل
انطباق است ،در حالي که مجازات حبس هميشه با شدت و وخامت جرائم اقتصادي و مالي متناسب نيست و چه بسا مجرم با
اميد به استفاده از آزادي مشروط و عفو و غيره و کوتاه کردن مدت حبس به ارتکاب جرم سوق داده شود.
چهارم -جزاي نقدي بدون ايجاد هزينه براي خزانه دولت ايجاد منفعت مي کند بر عکس تأسيس زندانهاي مختلف و هزينه اداري و
پرسنلي آن تحميلي است بر بودجه دولت.
 )2-5معايب جزاي نقدي
اول -جزاي نقدي با اصل تساوي مجازاتها منافات دارد .زيرا جزاي نقدي براي بزهکار فقير ،کيفري سنگين و شديد است؛ برعکس،
براي مجرمين ثروتمند ،چندان اهميتي نداشته و کيفري است خفيف و بدون تأثير.
دوم -جزاي نقدي با اصل شخصي بودن مجازاتها تعارض دارد .زيرا محکوميت مجرم به جزاي نقدي و تحمل مجازات مزبور از طرف
محکوم علي ،نه تنها بر دارائي
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شخص بزهکار لطمه وارد مي کند ،بلکه نسبت به اعضاي خانواده و کساني که از دارائي تبهکار بهره مند شده و با سرمايه او
زندگي مي کنند نيز اثر ناگوار دارد و اين امر بر خاف انصاف و عدالت است.
سوم -جزاي نقدي فاقد اثر ارعاب نسبت به اغنيا و ثروتمندان است.
چهارم -عدم توانائي افراد کم بضاعت در پرداخت جزاي نقدي ،موجب فرستادن آنان به زندان و تحمل حبس مي گردد.
پنجم -متناسب کردن جزاي نقدي با ميزان دارائي و توانائي مالي مجرم از نظر اهداف مجازات و فردي کردن آن عما ً ممکن نيست،
زيرا افراد بزهکار سعي در مخفي نگاهداشتن اموال و دارائي خود دارند.
 )3-5انواع جزاي نقدي
حقوق جزاي ايران ،جزاي نقدي را به عنوان يک کيفر تعزيري منطبق با موازين فقهي به رسميت شناخته است .به نحوي گاهي
جزاي نقدي قانوناً به تنهائي ضمانت اجراي جرائم تعزيري گرديده و گاهي به ضميمه مجزاتهاي ديگري چون حبس مورد حکم قرار
مي گيرد .در عين حال دادگاه در بعضي موارد مکلف به صدور حکم جزاي نقدي است و در مواردي هم مختار.
اول -جزاي نقدي اصلي
گاهي قانونگذار جزاي نقدي را به عنوان مجازات اصلي جرم ارتکابي معين مي نمايد .دراين صورت دادگاه مکلف به صدور حکم
جزاي نقدي است .مانند شرکت کردن در آزمون مدارس به جاي داوطلب اصلي ( موضوع ماده  541ق .م .ا ).که مرتکب و داوطلب
مستوجب جزاي نقدي از دويست هزار تا يک ميليون ل مي باشد .يا استفاده کنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره که مستوجب
جزاي نقدي از يک ميليون ل تا سه ميليون ل عاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه ( موضوع ماده  9قانون ممنوعيت به
کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب  )23111373مي باشند.
دوم -جزاي نقدي تکميلي
گاهي قانونگذار عاوه بر تعيين مجازات اصلي حبس يا شاق براي مرتکب جرم ،جزاي نقدي را نيز به عنوان کيفر تکميلي معين
نموده است .در مقابل ،دادگاه در صدور حکم به جزاي نقدي به عنوان کيفر تکميلي گاهي مکلف است و گاهي مخير.
جزاي نقدي تکميلي اجباريمصاديق تکليف دادگاه در تعيين جزاي نقدي تکميلي اجباري عاوه بر کيفر اصلي از

327
]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

نوع ديگر در ضمن صدور حکم عبارتند از:
الف -محکوميت به پرداخت جزاي نقدي معادل مال مورد کاهبرداري عاوه بر حکم به حبس و رد اصل مال به صاحب آن (موضوع
قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري مصوب  2861364مجلس شوراي اسامي که در تاريخ
ماده 1
 1591367با اصاحاتي به تأييد و تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي رسيده است).
ب .ساختنع فروختن ،در معرض فروش قرار دادن ،وارد کردن به کشور يا در اختيار ديگري قرار دادن آات و وسايل مخصوص به
قماربازي (موضوع ماده  707ق .م .ا ).که مستوجب يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ل جزاي نقدي عاوه بر کيفر اصلي
سه ماه تا يک سال حبس مي باشد.
 جزاي نقدي تکميلي اختياريگاهي قانونگذار ،صدور حکم به جزاي نقدي تکميلي را به اختيار دادگاه قرار داده است و معموا بعد از تعيين مجازاتي از نوع ديگر
مثل حبس ،عبارت «و يا» را به کار برده است .معموا در تعيين مقدار جزاي نقدي در مقابل مجازات اصلي حبس ،به ازاء هر ماه
ل جزاي نقدي را ماک محاسبه قرار داده است که
حبس معادل پانصد هزار ل و به ازاء هر روز حبس تقريبا معادل 17000
دادگاه با توجه به موقعيت اجتماعي و وضعيت مالي شخص بزهکار و اصاح وي در آينده مبادرت به صدور حکم شايسته حبس يا
جزاي نقدي مي نمايد .از نظر اختيار دادگاه در تعيين يکي از دو مجازات قانوني مي توان گفت .دائر کردن قمار خانه يا دعوت مردم
به آنجا براي قمار ،مستوجب شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ل جزاي نقدي موضوع ماده  708ق.
م .ا .مي باشد.
در حال حاضر ،با توجه به ماده  1قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب  ، 1377حبس بدل از جزاي نقدي به ازاي هر پنجاه
هزار ل يا کسر آن يک روز بازداشت مي باشد.
سوم -جزاي نقدي ثابت
چنانچه قانونگذار ميزان جزاي نقدي را در قبال يک جرم به مقداري ثابت و يا با حداقل و حداکثر مشخص تعيين نمايد ،جزاي نقدي
ثابت مطرح است .مانند جزاي نقدي يک صد هزار ل تا ده ميليون ل معيين در ماه  13اصاحي قانون صدور چک ( )1372که در
مورد صدور چک به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط به وعده دار يا سفيد امضا ،در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت
ممکن است صادر شود .بديهي است دادگاه به جاي تعيين جزاي نقدي مزبور مي تواند مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را
مورد حکم قرار دهد.
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چهارم -جزاي نقدي نسبي
جزاي نقدي وقتي نسبي است که ميزان آن بر اساس و مبناي خاصي محاسبه و معين شود .مانند جزاي نقدي مقرّردر ماده 7
قانون صدور چک (اصاحي  ) 1372در مورد چک هاي پرداخت نشدني که جزاي نقدي آن معادل؟؟ تمام وجه چک يا يک چهارم کسر
موجودي هنگام ارائه چک به بانک محال عليه است .در مورد موقوف شدن اجراي حکم چک پرداخت نشدني با اعام گذشت شاکي
پس از صدور حکم قطي و يا فراهم شدن موجبات پرداخت وجه چک و خسارات (موضوع ماده  12قانون مورد بحث) جزاي نقدي به
ميزان يک سوم جزاي نقدي مقرّر درحکم کاهش مي يابد .اين يک سوم جزاي نقدي نيز از نوع جزاي نقدي نسبي است.
بر خاف جزاي نقدي ثابت که قابل تخفيف و يا تشديد است ،جزاي نقدي نسبي مشمول کيفيات مشدده و يا مخففه بر حسب مورد
نمي باشد و مقدار آن بر مبناي قانوني محاسبه و مورد حکم قرار مي گيرد.
 )4-5تقسيط ،اعسار از پرداخت جزاي نقدي و حبس بدل از جريمه
اول -تقسيط جزاي نقدي
از اقدامات بشر دوستانه اي که مانع توقيف محکومين به جزاي نقدي مي گردد تقسيط جزاي نقدي مقرّردر حکم است .نهايت آنکه
اين تقسيط ،بايد متناسب با درآمد محکوم عليه و به نحوي باشد که موجب عسر و حرج او و عائله اش نگردد .بدين ترتيب از تراکم
زنداني در زندان و افزايش هزينه ها جلوگيري مي شود.
مستند تقسيط پرداخت جزاي نقدي ماده  2قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب  1141351و بند (د) ماده آئين نامه
قانون مزبور است که طي آن دادستان مي تواند در صورت موجه بودن تقاضا جزاي نقدي را تقسيط و به اقساط
اجرائي ماده 2
وصول نمايد.
ق .م .ا .تلويحاً تقسيط جزاي نقدي را پذيرفته و مقرّرمي دارد « :و در مجازات حبس توأم با
به عاوه قسمت اخير بند  3ماده 38
جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد» .وظايف دادستان به عهده «رئيس
حوزه قضائي» است.
با تقديم تقاضاي تقسيط جزاي نقدي از طرف محکوم عليه ،رويه متداول اجراي احکام اين است که پس از اخذ وثيقه از محکوم عليه
معادل ميزان جزاي نقدي مبادرت به تقسيط مي شود .در صورتجلسه اي که تنظيم و به امضاي محکوم عليه مي رسد معموا ً
تصريح مي شود که چنانچه محکوم عليه از پرداخت هر قسط خودداري نمايد ،تمام
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جزاي نقدي حال و يکجا وصول گردد.
و در مورد نتايج عدول از پرداخت اقساط ،اداره حقوقي قوه قضائيه چنين نظر داده است:
«در صورتي که با توافق و تقسيط جزاي نقدي ،محکوم علي از پرداخت اقساط خودداري کند ،محکوم عليه دستگير و بابت
باقيمانده جزاي نقدي به زندان اعاده مي گردد .ليکن در مواردي که محکوم عليه براي پرداخت جزاي نقدي وثيقه داده باشد ،در
صورت عدم پرداخت به مقاماتي که حکم را اجرا مي نمايند با استفاده از وثيقه و موافق مقرّرات آئين نامه اجراي مفاد اسناد
رسمي ،با فروش مورد وثيقه حقوق دولت را نسبت به جزاي نقدي استيفا نمايند»(1(.
تقسيط جزاي نقدي نسبت به محکومين جرائم مواد مخدر با توجه به اقتضاي تشديد کيفر نسبت به آنان ظاهراً ممکن نيست .زيرا
برابر ماده  31قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام ،محکوماني که قادر به پرداخت تمام يا بخشي
از جريمه نقدي مورد حکم نباشند بايد به ازاي هر هزار توماه ده روز در زندان نيمه باز و يا باز و يا مراکز اشتغال و حرفه اموزي
اقامت نمايند .در صورتي که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شايسته باشد بنا به تشخيص مسؤوان اداره مراکز
(مزبور) اين مدت تا سه روز در ازاء هر هزار تومان قابل تقليل است.
بدين ترتيب ارفاق بيشتر به چنين محکوميتي از جمله تقسيط جزاي نقدي موجب گرايش بيشتر آنان به ارتکاب جرم مي گردد که
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اين امر نمي تواند مورد نظر قانونگذار باشد.
برابر تصميمات مسؤولين اجراي احکام دادگستري استان تهران« :رئيس حوزه قضائي مي تواند جزاي نقدي محکوم عليه را تقسيط
نمايد .قاضي اجراي احکام نيز مي تواند دستور تقسيط را صادر نمايد .با پذيرفته شدن تقاضاي تقسيط ،صدور قرار وثيقه و مشروط
نمودن آزادي ،به توديع وثيقه الزامي است زيرا با (احتمال بروز) مشکاتي که عمدتاً ناشي از وصول اقساط است ،بهتر است
حداکثر تا مبلغ ده ميليون ل عمل شود و رقم بااتر از آن مورد موافقت قرار نگيرد(2(».
دوم -حبس بدل از جزاي نقدي
گرچه از نظر سياست کيفري مناسب ،جزاي نقدي به عنوان جايگزين مجازات زندان توصيه مي شود ،مع هذا اجراي حکم جزاي
نقدي ،در صورت عجز محکوم عليه از
 .1نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در زمينه مسائل کيفري ،ج  ،2ص  ،626نظريه شماره .431373-16947
 .2کميسيون بررسي امور حقوقي و قضائي دادگستري استان تهران ،شماره سند 76-2-82د مورخ  ،2851376ص .8
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پرداخت منتهي به تبديل آن به حبس مي گردد و در واقع تبديل جزاي نقدي به حبس وسيله تهديد و اجبار محكوم عليه السام به
پرداخت جريمه است .حال مقتضي است براي جلوگيري از تبديل جزاي نقدي به حبس در مورد عجز از پرداخت و عدم استطاعت
محكوم عليه ،به اجبار محكوم عليه به «كارهاي عام المنفعه» متوسل شد كه مستلزم پيش بيني قانوني براي جايگزين ساختن
جزاي نقدي و حتي حبس هاي كوتاه مدت با تاسيس حقوقي «كارهاي عام المنفعه» است.
به هر حال ،ميزان حبسي كه محكوم عليه بايد بابت جزاي نقدي تحمل كند نبايد از حداكثر حبس مقرّردر قانون براي آن جرم تجاوز
نمايد .مثا در مورد چك پرداخت نشدني ،محكوم عليه پس از تحمل حبس مورد حكم بابت جزاي نقدي نيز به هر ميزان كه باشد
حداكثر دو سال ديگر (كه حداكثر حبس مقرّردر قانون صدور چك پرداخت نشدني است) مي تواند حبس شود .يعني اگر محكوميت
محكوم عليه دو سال باشد بابت جزاي نقدي با محاسبه هر پانصد ل يك روز نيز تا حداكثر دو سال حبس به دو سال اوليه اضافه
مي شود.
در هر صورت ،ميزان حبس بدل از جزاي نقدي (به موجب ماده  1قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  )1141351نبايد از
پنج سال بيشتر باشد.
حبس بدل از جزاي نقدي برابر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  1377به ازاي هر پنجاه هزار ل يا كسر آن يك روز
بازداشت مي باشد.
حبس بدل از جزاي نقدي برابر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  1377به ازاي هر پنجاه هزار ل يا كسر آن يك روز
بازداشت مي باشد.
سوم – اعسار در قبال جزاي نقدي
محكوم عليه مي تواند پس از تحمل نصف حبس بدل از جزاي نقدي مبادرت به طرح دعواي اعسار از پرداخت جزاي نقدي به علت
عدم استطاعت و عجز از پرداخت نمايد .مستند اعسار تبصره  3قانون نحوه محكوميت هاي مالي  1351است كه مقرّرمي دارد« :در
صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي ...را بپردازد و به موجب حكم دادگاه
صادر كننده حكم جزائي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود ولي حق مدعي خصوصي محفوظ خواهد بود و هر وقت
مالي از محكوم عليه به دست آيد مي تواند نسبت به استيفاء طلب خود اقدام نمايد .حكم دادگاه بر قبول يا رد اعسار قطعي
است» .در اجراي ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب  1377هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن
اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به
نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد كرد.
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چهارم – تبديل الزامي مجازاتهاي حبس و شاق به جزاي نقدي
تبديل مجازات عبارت است از تغيير ماهيت مجازات به مجازاتي از نوع ديگر كه مناسب تر به حال متهم باشد.
تبديل مجازات ،موضوع قسمتي از ماده  22ق .م .است كه طي آن دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ،مجازات تعزيري
يا بازدارنده را به مجازات از نوع ديگر ي تبديل نمايد .به نظر مي رسد اين تبديل بدون حد و مرز نبوده و در اين مورد مقرّرات بند1
ماده 3قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  28121373مجلس شوراي اسامي (جايگزين بند
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي جمهوري اسامي ايران مصوب  ) 1368ازم الرعايه است.
 1تبصره 17
بنابراين مجازاتهاي حبسي را كه حداقل آن بيش از  91روز است نمي تواند به جزاي نقدي تبديل نمود و بر ضوابط تبديل مجازات
محدوديتهائي مقرّرشده است .بطوري كه اگر قرار بود تبديل حبس و شاق به جزاي نقدي نامحدود باشد ،ديگر نيازي به تعيين
جدول حبس و شاق كمتر از  91روز يا بيشتر از آن نبود.
 تبديل اجباري مجازات به جزاي نقديبرابر بند  1ماده  3قانون مزبور ،در هر مورد ،كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از  91روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات
رانندگي مي باشد ،بايد به جاي حبس يا مجازات تعزيري جرائم مزبور ،حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ل تا يك ميليون ل
صادر شود.
 تبديل اختياري مجازات به جزاي نقديبرابر بند  2ماده  3قانون مورد بحث ،هرگاه حداكثر مجازات بيش از 91روز حبس و حداقل آن كمتر از  91روز حبس باشد دادگاه مخير
است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ل تا سه ميليون ل بدهد.
 جمع جزاي نقدي تبديل شده با جزاي نقدي اصليقانون مزبور ،در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توام باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري ،جزاي
برابر بند  3ماده 3
نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد.
بدين ترتيب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  28121373كه از سال  1374به مورد اجرا
گذارده شده است ناقض مفاد قسمتي از ماده  22ق.م.ا .است كه نهايتا حبس هاي با حداقل بيش از  91روز را از شمول
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مقرّرات تبديل مستثني و خارج ساخته است .به عاوه تبصره ماده  718ق .م .ا .نيز امكان تبديل مجازات قتل غير عمدي ناشي از
تخلفات رانندگي موضوع مواد  714و  718قانون مزبور را نيز منتفي نموده و حبس  6ماه تا  3سال مورد نظر قابل تبديل به جزاي
نقدي نيست ولي قابل تخفيف و قابل تعليق مي باشد .يعني دادگاه مي تواند با توجه به غير عمدي بودن قتل ناشي از تخلفات
رانندگي ،مقرّرات تعليق اجراي مجازات يا كيفيات مخففه را به مورد اجرا بگذارد.
بخش سوم – ضبط ،توقيف و مصادره و استرداد اموال
الف -كيفر ضبط و مصادره اموال
كيفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زيان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون و توسط مراجع قضائي .معموا
ضبط مال در مراجعه تحقيق و مصادره اموال با صدور حكم دادگاه است .مراجع قضائي بايد بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع
تعقيب ،صدور حكم مبتني بر محكوميت يا برائت ،نسبت به اشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين
ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده تعيين تكليف نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود( .ماده  10ق .م .ا).
ق .م .ا .نوشته ،طرح ،گراور ،نقاشي ،تصاوير ،مطبوعات ،اعانات ،عايم ،فيلم ،نوار سينما و به
به طور مثال ،در اجراي ماده640
طور كلي هر چيز كه عفت و اخاق عمومي را جريحه دار نمايد ،دادگاه عاوه بر مجازات وارد يا صدر كننده يا كاسب چنين معاماتي
يا انتشار دهنده بايد در اجراي تبصره  2ماده قانون مزبور حكم ضبط و محو آثار اشياء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده ازم
به دستگاه دولتي ذيربط تحويل دهد.
همچنين در اجراي مواد  708و  709ق .م .ا .در جرم دائر كردن قمارخانه يا دعوت مردم به آنجا براي قمار ،عاوه بر محكوميت به 6
ماده تا  2سال حبس و يا از  3ميليون تا دوازده ميليون ل جزاي نقدي ،تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به
عنوان جريمه ضبط مي شود.
ق .م .ا .مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر
به طور كلي در اجراي ماده 9
موجود نباشد مثل يا قيمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارده نيز برآيد (ماده  9ق .م .ا).
در مرحله تحقيق و تحصيل دليل ،مقام قضائي مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير
دستور رد اموال و اشياء را در ارتباط با
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وقوع جرم صادر نمايد:
 -1وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي ازم نباشد.
 -2در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
متضرر از تصميم دادگاه حق درخواست تجديد نظر در اين مورد دارد ،هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت
نباشد.
در اجراي تبصره 2ماده 10ق .م .ا .مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش
قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي ازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور
مقامات قضائي به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري
خواهد شد.
مجازات ضبط اموال (و يا مصادره اموال) در حقوق موضوعه ،اغلب به عنوان مجازات تكميلي در متون قانوني آمده ولي گاهي به
عنوان مجازات اصلي نيز پيش بيني گرديده است .مثا در مورد جرائم مربوط به تهيه و ترويج سكه قلب ،عاوه بر مجازاتهاي مقرّردر
مواد  518و  519و  520ق.م.ا .كليه اموال تحصيل شده (از طريق ساختن سكه قلب ،تخديش سكه ،ترويج سكه قلب و يا مخدوش،
داخل كردن سكه قلب يا مخدوش به كشور) نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.
مجازات ضبط و مصادره اموال در حقوق موضوعه ،كه اغلب به عنوان مجازات تكميلي در متون قانوني آمده و گاهي به عنوان
مجازات اصلي نيز پيش بينيگرديده است ،اصوا موجب ناامني و بي ثباتي در امر سرمايه گذاري و نهايتا كاهش توليد و عرضه و
تورم مي گردد.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقاب مصوب
از قوانين جديدي كه به ضبط و مصادره اموال اشاره نموده بند  3ماده 19
است كه به موجب آن ،مصادره و ضبط اموال جايز و آراء راجع به مصادره و ضبط اموال برابر بند  3ماده  21قانون مزبور
1541373
قابل تجديد نظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد .بنابراين مصادره و ضبط اموال اعم از اينكه تجازات اصلي ،تكميلي يا تبعي
و يا ماهيتا اقدام تاميني باشد و هر چند ارزش مال ضبط يا مصادره شده قليل هم باشد مرجع تجديد نظر نسبت به آن ديوان عالي
كشور است.
همچنين ،ماده واحده قانون شمول اجراي قانون نحوة اجراي اصل  49ق.ا .در مورد ثروت هاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و
ق .م .ا .را موظف نموده تا نسبت به ضبط و ثبت و اخذ
قاچاق مصوب  29بهمن ، 1386دادگاههاي مربوط به اجراي اصل 49
ثروتهايي
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كه برخاف ضوابط دولت جمهوري اسامي ايران در اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات ،به نفع دولت
جمهوري اسامي ايران اقدام نمايند.
مجازات ضبط اموال نسبت به اموالي تجويز مي شود كه تحصيل آنها از طريق ارتكاب جرم ،كسب حرام يا تعدي به حقوق ديگران
باشد مانند :احتكار ،دزدي ،ربا ،قمار ،قاچاق و غصب ،البته پس از رسيدگي و احراز طرق نامشروع تحصيل مال.
ضبط اموال ،در صورتي كه صاحب آنها معين باشد به عنوان رد به صاحب آن انجام مي شود .زيرا در صورتي كه صاحب آنها معين
باشد به عنوان رد به صاحب آن انجام مي شود .زيرا بنابر قاعدة يد «علي اليد ما اخذت حتي توديه» رد اصل مال به صاحب مال به
صاحب آن الزامي است .در همين جهت ماده  9ق.م.ا .مقرّرمي دارد« :مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است
اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهدة خسارت وارده نيز برآيد».
ب -استرداد اموال
اصوا موضوع اخذ مال از بزهكار و رد مال به صاحب آن حكم قانون و به عنوان تكليف مجرم ،با اتخاذ تصميم از سوي مقامات و
مراجع قضائي است .برابرماده 10ق .م .ا .و ماده  107ق .ا .د .ك .استرداد اموال امري قضائي مي باشد.
در واقع ،مراجع قضائي ،دو وظيفه «اخذ اشياء و اموال» و «استرداد اشياء و اموال» را به عهده دارند.
معموا ،اموال حاصل از جرم ،از طرف مامورين كشف جرم ،به منظور استرداد آن اموال به صاحب آن ضبط مي گردد.
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اولين تكليف متهم ،رد مال حاصل از ارتكاب جرم به صاحب آن مي باشد و لذا هرگاه سارق پس از ارتكاب سرقت ،مال مسروق را
تحت يد مالك قرار داده باشد ،مستوجب حد نيست (تبصره 4ماده  198ق .م .ا ).همچنين در صورتي كه سارق به جاي دو بار اقرار
به سرقت مستلزم حد ،تنها يك بار نزد قاضي اقرار كند ،بايد مال را به صاحبش بدهد ولي حد بر او جاري نمي شود .بديهي است
منظور از دادن مال همان استرداد مال مسروق است كه مثل تمامي اموال حاصل از جرم شامل عين و مثل و قيمت آن نيز مي
گردد .بنابراين رد اصل مال حاصل از جرم اعم از «استفاده» يا «استرداد» تكليف بزهكار است كه خود دادگاه نيز مكلف است كه
اشياء و اموال كشف و ضبط شده را به صاحب آن مسترد نمايد(1(.
 .1حميد محمدي« ،ضبط ،مصادره و استرداد اموال» ،چاپ اول ،1375 ،انتشارات گنج دانش،
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گاهي استرداد مال حاصل از جرم به حكم قانون است و لذا به تقويم دادخواست ضرر و زيان نيازي نيست مثل تكليف قانوني
دادگاه در اجراي ماده  1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختاس و كاهبرداري مصوب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام
اسامي ،استرداد مال و رد در قوانين پيش بيني شده است.
بخش چهارم – مجازاتهاي بازدارنده و محروميت از حقوق اجتماعي
الف – مجازاتهاي بازدارنده اصلي
در حقوق موضوعه ايران براي نخستين بار ،تعريف قانوني «مجازاتهاي بازدارنده» در ماده  17ق .م .ا .به عمل آمده است .ماده
مزبور مقرّرمي دارد« :مجازات بازدارنده تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظورحفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع
در قبال تخلف از مقرّرات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ،جزاي نقدي ،تعطيل محل كسب ،لغو پروانه و محروميت
از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن».
ابهاماتي در اين ماده وجود دارد .معلوم نيست منظور از «حكومت» چيست؟ آيا قوه مجريه و دولت مورد نظر است يا قوه مقننه و
مجلس شوراي اسامي و يا حاكم يا قاضي محكمه؟
اگر منظور از «حكومت» قوه مجريه و دولت باشد ،اين نوع تعبير با اصل تفكيك قوا و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها منافات
دارد.
مشكل اساسي در اين است كه مجازاتهاي سنگيني چون حبس به عنوان مجازات بازدارنده پيش بيني شده است كه با ترتيب
دادرسي موجود بر اساس مقرّرات تعزيرات حكومتي ،ممكن است حقوق افراد به مخاطره افتد.
به هر حال ،مجازاتهاي بازدارنده ممكن است از طرف دادگاهها به عنوان تتميم مجازات تعزيري مورد حكم قرار گيرند .در همين جهت
هيات عمومي ديوان عالي كشور در باب مجازاتهاي تعزيري مقرّرمي دارد« :مجازاتهاي
رأي وحدت رويه شماره 151172 -590
بازدارنده مذكور در ماده  17ق.م.ا .مصوب هشتم مرداد ماه  1370به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني اعمال
مي شود كه مرتكب جرم عمومي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرّردر قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين
ق .م .ا .مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين
صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده 19
حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات
صفحات  276به بعد.
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بازدارنده نمي باشد .»...راي وحدت رويه مزبور حاكي از اين است كه هيات عمومي ديوان عالي كشور ،مجازاتهاي بازدارنده را از
مجارتهاي اصلي و مستقل ندانسته بلكه از مجازتهاي تكميلي و تتميمي مي شناسد.
مفاد رأي وحدت رويه مزبور با ماده  12ق .م .ا .مغايرت دارد.
زيرا ماده  12ق.م.ا .مجازات هاي بازدارنده را در رديف مجازاتهاي حدود ،قصاص ،ديات و تعزيرات به عنوان مجازات اصلي و مستقل
قرار داده است و طرح آن به عنوان مجازات تكميلي موضوع ماده  19ق .م .ا .صحيح نيست .حتي در ماده  19قانون مزبور نيز بين
احكام تعزيري و بازدارنده تفاوت قائل شده و به عنوان تتميم حكم تعزيري به هر دو موضوع اشاره نموده است.
به هر حال جرائم تعزيري ،جرائمي هستند كه از صدر اسام همواره وجود داشته است مثل اعمال منافي عفت غير از زنا ،سرقت
هايي كه داراي شرايط اجراي حد نباشد كه تعيين مجازات تعزيري بر مبناي «بما يراه الحاكم» در اختيار قاضي دادگاه بوده است كه
البته در حقوق موضوعه كنوني با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها تعزير هم به حكم قانون است.
حال چنانچه ،حكومت اسامي ،بنابرمقتضيات ،تكاليف و الزاماتي را با قيد ضمانت اجراي تخلف از مقرّرات به عنوان مجازات
بازدارنده تعيين مي كند ،نهايتاً بايد ضمانت اجراها به صورت جزاي نقدي ،تعطيل محل كسب ،لغو پروانه و محروميت از حقوق
اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند اينها باشد ،بدون آنكه به صدور حكم و اجراي
حبس و شاق منتهي گردد.
ب – محروميت از حقوق اجتماعي
اصوا ً در نظام كيفري اسامي بر محكوميت هاي كيفري آثار تبعي مترتب نيست ولي از نظر مجازاتهاي تكميلي و يا تتميمي دادگاه
مي تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است مدتي از حقوق اجتماعي محروم
و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل مجبور نمايد (ماده  19ق .م .ا).
محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم
و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد (ماده 20ق .م .ا).
مكرر به ق .م .ا ،.محروميت از حقوق اجتماعي محكومين به حكم قطعي كيفري را در
در حال حاضر ،قانونگذار با الحاق ماده 62
مكررالحاقي به ق .م .ا .مصوب  2721377مجلس شوراي اسامي مقرّرمي دارد:
جرائم عمدي محدود نموده است .ماده 62
«محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي به شرح ذيل محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء مدت
تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:

337
محكومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد ،پنج سال پس از اجراي حكم  - 2محكومان به شاق در جرايم مشمول حد يك سال
پس از اجراي حكم  -3محكومان به حبس تعزيري بيش از  3سال ،دو سال پس از اجراي حكم».
مصاديقي از حقوق اجتماعي كه در تبصره  1ماده  62مكرر ق .م .ا .پيش بيني گرديده ،عبارتند از:
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الف -حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسامي و مجلس خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست
جمهوري.
ب – عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هائي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.
ج – عضويت در هياتهاي منصفه و امناء
د -اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري.
هـ  -استخدام در وزارتخانه ها ،سازمانها دولتي ،شركتها ،موسسات وابسته به دولت ،شهرداريها ،موسسات مامور به خدمات
عمومي ،ادارات مجلس شوراي اسامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقابي.
و -وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طاق و دفتر ياري.
ز – انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح -استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
در مورد توقف مجازات اعدام ،برابر تبصره  2ماده  62مكرر ق .م .ا .چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود ،در
اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود.
در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدورحكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف
شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد( .تبصره 3ق .م .ا).
از نظر آثار عفو ،برابر تبصره  4ماده  62مكرر ق .م .ا .عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد.
ضمناً برابر تبصره  5ماده قانوني مزبور ،در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود (همچنين در آزادي مشروط)
آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرّراز زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد(1(.
بنابراين محروم كردن افراد از حق كانديداتوري براي مجلس شوراي اسامي،
 .1قانون اصاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به ق.م.ا .مندرج در روزنامه رسمي شماره  15525مورخ  ،2831377صفحه .8
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مجلس خبرگان و رياست جمهوري تنها در صورتي امكان پذير است كه محكوم عليه :اواً -محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي
داشته باشد .ثانياً -هيچ كس را نمي توان براي هميشه از حقوق اجتماعي محروم كرد ،به طوري كه پس از انقضاي مدت
محكوميت و محروميت از حقوق اجتماعي ،محكوم عليه مانند هرشهروند عادي مي تواند از كليه حقوق اجتماعي بهره مند شود.
زيرا نظر قانونگذار مبتني بر اين است كه مجازات اسامي پاك كننده افراد است و پس از اجراي حكم قصاص و مجازات حبس نبايد
افراد را براي هميشه از حقوق اجتماعي محروم ساخت و چنين محروميتي فاقد مجوز شرعي و فقهي است.
بخش پنجم – محكوميت مالي بزهكار و عواقب آن
محكوميتهاي مالي محكوم عليه شامل رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم با درخواست
ق .م .ا .امكان پذير است .چنانچه محكوم عليه از اجراي حكم امتناع نمايد ،دادگاه با فروش
كتبي محكوم له در اجراي ماده 696
اموال محكوم عليه به جز مستثنيات اين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ،محكوم عليه را بازداشت مي نمايد .اين
بازداشتي تا صدور حكم اعسار در صورتي كه محكوم عليه را بازداشت مي نمايد .اين بازداشتي تا صدور حكم اعسار در صورتي كه
محكوم عليه مدعي اعسار شده باشد و يا پرداخت به صورت تقسيط ادامه خواهد داشت .اين مقرّرات با قاعده فقهي «لي الواجد
يجل عرضه و عقوبته» مبني بر تجويز سلب آزادي متمكن وقتي انجام تعهد پرداخت را به اطاله مي كشاند هماهنگي دارد.
در مورد ضرورت درخواست محكوم له و قطعيت حكم در مورد محكوميت مالي رأي وحدت رويه شماره  577مورخ  2171371بر اين
شرايط تاكيد دارد و لذا دستور بازداشت محكوم عليه در ضمن حكم كيفري غير قطعي كه در واقع هنوز به مرحله قطعيت نرسيده
براي وصول ضرر و زيان و ديه و رد عين يا مثل يا اداي قيمت آن امكان پذير نيست.
ماده  2قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب دهم آبان ماه  1377مي گويد« :هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگر ي
شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به
تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي نمايد و در غير
اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ،ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد».
بدين ترتيب حبس ممتنع نسبت به كليه محكوميت هاي مالي اعم از اينكه ناشي از دين باشد و يا ناشي از جرم امكان پذير است
(به تبصره ماده 2قانون مورد بحث مراجعه شود) .در مورد ديه برابر ماده  292ق .آ .د .ع .ك .مصوب  ، 1378چگونگي پرداخت ديه و
مهلت آن به ترتيبي است كه در ق.م.ا .و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي پيش بيني شده است.

فصل دوم
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موانع تحقق جرم و تعقيب و اجراي مجازات

مقدمه:
با وجود وقوع جرم ،گاهي مرتكب به علت صغر سن و يا عارضة جنون (در حين ارتكاب جرم) به دليل عوامل رافع مسؤوليت كيفري
عدم قابليت انتساب جرم به وي قابل مجازات نيست.
در مواردي نيز عامل جرم ارتكابي به علت توجيه قانوني قابل تعقيب و مجازات نمي باشد؛ مثل دفاع مشروع كه قانونا با احراز
شرايطي از علل موجهه جرم تلقي و مانع تعقيب و مجازات مرتكب مي گردد.
در عين حال گاهي قانونگذار ،براي كشف باندها و شبكه هاي بزرگ تبهكاران در اجراي سياست كيفري معموله ،تحت شرايطي در
ميزان مجازات بزهكار تخفيف قائل و يا وي را از مجازات به كلي معاف داشته است .مثا ً ماده 522ق .م .ا .تجويز نموده است تا
اشخاصي را كه مرتكب جرائمي چون ساختن سكه قلب ،مخدوش كردن مسكوك رايج ،ترويج سكة قلب و يا مخدوش ،داخل كردن
سكه قلب يا مخدوش به كشور مي شوند ،هرگاه قبل از كشف قضيه ،مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن
تعقيب به واسطه اقرار خود ،موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و
راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب
داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين
صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد.
در مرحله صدور حكم و در حين اجراي كيفر (با فقدان معاذير قانوني معاف كننده از
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مجازات و علل تبرئه يا توجيه کنندة عمل) دادگاه با احراز جرم و قابليت انتساب آن به شخص معين ،مجازات قانوني را تعيين و به
مورد اجرا مي گذارد .نهايت آنکه در تعيين مجازات گاهي قانونگذار ،تحت شرايطي به دادگاه اجازه مي دهد تا ميزان کيفر را تخفيف
دهد .علل و جهات تخفيف مجازات تحت عنوان کيفيات مخففه قابل بررسي است .بر عکس ،گاهي مقنن تکليف نموده نسبت به
بزهکار ،عکس العمل اجتماعي شديد باشد و لذا دادگاه با توجه به قواعد تعدد و يا تکرار جرم به صدور حکم مبادرت مي کند.
به عاوه دادگاه مي تواند به رغم تعيين مجازات يا تحت ضوابطي قانوني ،مجازات را از دو تا پنج سال تعليق نمايد .گاهي نيز دادگاه
مل نموده تحت شرايطي موافقت نمايد.
ممکن است با آزادي مشروط محکومي که مقداري از مجازات حبس را تح ّ
مل کيفر ،مورد عفو نيز واقع و يا به دليل جنون مدت حبس را در بيمارستان رواني
در عين حال ممکن است محکوم ،در حين تح ّ
بگذارند .گاهي نيز جرم و مجازات مشمول مرور زمان مي گردد.
اکنون مسائل مذکور در باا را که در مرحله صدور حکم و اجراي مجازات مطرح مي شوند تحت عناوين مباحث زير مورد بررسي قرار
مي دهيم:
مبحث اول ـ موارد معافيت و علل تخفيف مجازات؛
مبحث دوم ـ علل و جهات تشديد کننده مجازات؛
مبحث سوم ـ تعليق اجراي مجازات؛
مبحث چهارم ـ آزادي مشروط زندانيان؛
مبحث پنجم ـ عفو مجازات و مرور زمان آن؛
مبحث ششم ـ جنون حادث در زمان اجراي کيفر حبس؛
مبحث هفتم ـ مرور زمان جرم و مجازات؛
مبحث هشتم ـ اعاده حيثيت
مبحث اول :موارد معافيت و علل تخفيف مجازات به حکم قانون
با توجه به رفتار متهم در مرحله تعقيب و تحقيق و دادرسي ،گذشت شاکي يا مدعي خصوصي و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم
و مواردي از اين قبيل ،قانونگذار به دادگاه اجازه داده است که در موارد محدودي ،بزهکار را از کيفر معاف و يا تحت شرايطي
قانوني در ميزان مجازات وي تخفيف دهد.
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بخش اول ـ علل قانوني معاف کننده از مجازات
الف ـ معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات
منظور از موارد معافيت اموري است که از طرف مقنن پيش بيني و خاصيت آن از بين بردن تمام مجازات و يا تنزيل آن به حداقل
مجازاتي است که براي ارتکاب اصل عمل مقرّرشده است.
1ـ توبه قبل از دستگيري
توبه تحت شرايطي از موارد سقوط کيفر مي باشد به طوري که برابر ماده  521ق .م .ا .مرتکبين جرائم مربوط به تهيه و ترويج سکه
قلب که با مأمورين همکاري و آنان را در کشف قضيه و تعقيب ساير مرتکبين راهنمايي کنند ،دادگاه مي تواند مجازات آنان را تخفيف
دهد و يا از مجازات حبس معاف کند .در صورتي که احراز شود ،اين قبيل اشخاص قبل از دستگيري توبه کرده اند از کليه
مجازاتهاي مربوط معاف خواهند شد.
2ـ همکاري با مأمورين عليه مقدمين عليه امنيت کشور و معافيت از مجازات
از مصاديق ديگر معاذير قانوني معاف کننده از مجازات ،موقعيت اشخاصي است که داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي که عليه
امنيت داخلي يا خارجي کشور اقدام مي کنند بوده و رياست يا مرکزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ،قصد جنايت و اسامي
اشخاصي را که در فتنه و فساد دخيل هستند به مأمورين دولتي اطاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مأمورين دولتي همکاري
ق .م .ا .از مجازات معاف و در صورتي که شخصاً مرتکب جرم ديگري شده باشد فقط به
مؤثر به عمل آورد در اجراي ماده 507
مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
3ـ تخفيف يا معافيت از مجازات به خاطر همکاري با مأمورين در جرم جعل
در مورد جعل و تزوير و يا استفاده از اسناد مجعول ،موضوع موادّ  523تا 530ق .م .ا .هر يک از مرتکبين که قبل از تعقيب به دولت
اطاع دهد و ساير مرتکبين را معرفي يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنان را فراهم نمايد در اجراي ماده 531قانون مزبور در
مجازات وي تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهد شد.
معاذير قانوني مذکور در باا با علل رافع مسؤوليت جزائي (با وجود وجه اشتراک در معافيت از مجازات) داراي وجه افتراق بوده و
کاما ً از يکديگر متفاوت مي باشند.
براي تميز اين دو تأسيس حقوقي ،ضروري است که بدواً توضيحاتي در مورد علل رافع مسؤوليت جزائي و تقسيمات آن داده شود.
علل رافع مسؤوليت که موجب معافيت مجرم از مجازات است به دو دسته قابل تقسيم است:
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دسته اول ـ علل تبرئه کننده يا موجهه جرم
علل مزبور کيفياتي است عيني و خارجي که موجب زائل شدن عنصر قانوني مي گردد .يعني عملي که در شرايط عادي جرم
تلقي مي شود ،طبق قانون و تحت شرايطي وصف مجرمانه را از دست مي دهد و مرتکب قابل تعقيبب و مجازات نيست.
به طور مثال برابر ماده  56ق .م .ا .اعمالي که براي آنها مجازات مقرّرشده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود:
1ـ امر آمر قانوني ـ يعني وقتي که ارتکاب عمل به امرآمر قانوني بوده وخاف شرع هم نباشد.
2ـ اجراي قانون اهم ـ يعني در صورتي که ارتکاب عمل براي اجراي قانون اهم ازم باشد.
3ـ رفتار والدين ،اعمال جراحي يا طبي ،حوادث ناشي از عمليات ورزشي و دفاع مشروع.
قانونگذار طي ماده  59ق .م .ا .تحت شرايطي ،اعمال زير را جرم ندانسته و با زوال عنصر قانوني ،شرکاء و معاونين جرم نيز قابل
مجازات نيستند.
ـ اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه
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د متعارف ،تأديب و محافظت باشد.
اقدامات مذکور در ح ّ
ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع که با رضايت شخص يا اولياء با سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و
علمي و نظامات دولتي انجام شود .در موارد فوري اخذ رضايت نخواهد بود.
ـ حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقرّرات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقرّرات هم با
موازين شرعي مخالفت نداشته باشد.
به عاوه ،برابر ماده  61ق .م .ا .در مورد دفاع مشروع ،هرکس ،در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و
يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع
شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
يک ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
دو ـ عمل ارتکابي بيش از حد ازم نباشد.
سه ـ توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عما ً ممکن نباشد و يا مداخله قواي مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
بديهي است معافيت مرتکب از مجازات به اراده و تصميم قانونگذار بوده و لذا در
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نتيجة زوال عنصر قانوني ،شرکاء و معاونين جرم نيز قابل مجازات نيستند.
دسته دوم ـ موارد رفع مسؤوليت ناشي از علل غير قابل انتساب
عوامل رافع مسؤوليت کيفري داراي ويژگيهاي به شرح زير مي باشند:
1ـ بي تأثيري عامل رفع مسؤوليت نسبت به ديگران
گاهي وجود کيفياتي دروني و نفساني در شخص مرتکب جرم موجب مي شود که با وجود تحقق و جمع عناصر تشکيل دهنده
جرم ،به خاطر احراز آن شرايط و اوضاع و احوال در مرتکب ،قانونگذار شخص مرتکب را مبري از مسؤوليت کيفري دانسته و جرم را
قابل انتساب به وي ندانسته و از مجازات معاف نمايد .اين علل شخصي که شامل مواردي چون صغر ،جنون ،اجبار و اکراه ،اضطرار
و اشتباه مي گردد منحصراً مسؤوليت کيفري مرتکب جرم را زائل مي کند و بدين ترتيب شرکاء و معاوين جرم قابل تعقيب و مجازات
باقي خواهند ماند.
2ـ عموميت عوامل رافع مسؤوليت کيفري
عوامل رافع مسؤوليت کيفري (مثل جنون و صغر) نسبت به تمام جرائم مطرح است و شخص مرتکب جرم فاقد مسؤوليت بوده و
فرض مبري بودن وي از ارتکاب جرم (به عليت عدم توانائي در معرفت و آگاهي به نامشروع و غير قانوني بودن رفتار مجرمانه)
وجود دارد و لذا مجنون و صغير از ابتدا در معرض مجازات نيستند .در صورتي که در معاذير قانوني معافيت از مجازات مرتکب
مسؤول هست ولي قانونگذار بنابر ماحظات سياست کيفري خود به منظور تشويق در کمک به کشف جرائم خاصي و يا جلوگيري
از ادامه عمليات مجرمانه به جاي برائت متهم مرتکب را از مجازات معاف مي نمايد.
به طور مثال ،معافيت از مجازات کساني که در مورد جعل موضوع ماده  531ق .م .ا مرتکبين را معرفي نمايند و يا بعد از تعقيب
موجبات دستگيري آنان را فراهم سازند از مصاديق معاذير قانوني است که عموميت نداشته و وجود اين معاذير براي جرم مزبور
نص قانوني مي باشد .به عاوه ،در حالي که مجازات تکميلي و تتميمي و تبعي براي مشمولين عوامل رافع مسؤوليت
هستند به
ّ
کيفري و بري از مسؤوليت مثل صغار و مجانين منتفي است ،در مورد معاذير قانوني ،با معافيت مرتکب جرم از مجازات اصلي،
دادگاه مستند به موادّ  19و 20ق .م .ا .مي تواند مبادرت به تعيين مجازاتهاي تکميلي و تتميمي مثل محروميت از حقوق اجتماعي،
اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين نمايد زيرا ماهيت مجازاتهاي تتميمي اقدام تأميني است .اين
قبيل تصميمات نسبت به مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري در تمامي جرائم منتفي است.
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3ـ تشخيص صغر يا جنون قبل از محاکمه
در مورد مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري مثل صغر و يا جنون (و عوامل موجهه جرم مثل دفاع مشروع) دادگاه مي تواند در
همان مرحله تعقيب و تحقيق قرار منع تعقيب متهم را صادر نمايد و ديگر نيازي به تشکيل جلسه محاکمه و حضور وکيل و غيره
ندارد( ،مگر اينکه تشخيص صغر يا جنون در متهم نياز به بررسي و ارجاع امر به کارشناسي و جلسه محاکمه داشته بادش).
ولي در مورد معاذير قانوني معافيت از مجازات ،مرجع قضائي ناگزير است در جلسه محاکمه به دايل رسيدگي نمايد و با احراز
جرم و انتساب آن به متهم با توجه به ضوابط قانوني از اختيارات خود در مورد معافيت از مجازات اقدام نمايد.
4ـ برائت مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري
در مورد مشمولين عوامل رافع مسؤوليت کيفري با احراز آن عوامل در دادگاه ،حکم برائت متهم به علت فقدان مسؤوليت صادر مي
شود .و ديگر نيازي به استناد به معاذير قانوني براي معافيت مرتکب وجود ندارد.
در حالي که استناد به معاذير قانوني براي معافيت متهم از مجازات در هر جرمي پس از احراز مسؤوليت و تقصير متهم در هر جرم
منوط به نظر دادگاه است.
ب ـ معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات و مصاديق آن
گاهي کيفيت و شرايط ارتکاب جرم معيني و وضع روحي و اجتماعي مرتکب به نحوي است که مقتضي است در ميزان مجازات
مرتکب تقليل داده شود .علل و جهاتي که مجوز تخفيف مجازات در بعضي جرائم خاص است ،معاذير قانوني تخفيف مجازات ناميده
مي شود.
اجراي معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات براي دادگاه الزامي است .به طوري که مرجع قضائي ناگزير است مجازات را به ميزان
تعيين شده تقليل دهد .معاذير قانوني مزبور فاقد جنبه کلي و عمومي بود ه و منحصراً به جرم خاصي مربوط مي شود (در مقابل
اعمال کيفيات مخففه مجازات هم عمومي است نسبت به تمام جرائم و هم اختياري است براي دادگاه).
مصاديق معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات عبارتند از:
1ـ رها کردن قرباني توقيف شده
برابر ماده  583ق .م .ا .توقيف يا حبس يا مخفي کردن به عنف ديگري توسط هر شخصي مستوجب يک تا سه سال حبس يا جزاي
نقدي از شش يا هجده ميليون ل
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است ،حال چنانچه مرتکب يا معاون او تهيه کننده مکان قبل از آن که تعقيب شود ،شخص توقيف شده را رها کند يا اقدام ازم جهت
رها شدن وي به عمل آورد در صورتي که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد مجازات او در اجراي ماده  585قانون
مزبور حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
2ـ اشتباه مأمور در اجراي امر غير قانوني آمر
همچنين طبق ماده  57ق .م .ا .هرگاه به امر غيرقانوني يکي از مقامات رسمي جرمي واقع شود ،آمر و مأمور به مجازات مقرّردر
قانون محکوم مي شوند ولي مأموري که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينکه قانوني است اجراء کرده باشد ،فقط
به پرداخت ديه يا ضمان مالي محکوم خواهد شد.
بنابراين کيفرهاي قصاص و شاق و حبس منتفي است و برحسب مورد ديه (يا ضمان مالي) مورد حکم قرار مي گيرد.
بخش دوم ـ کيفيات مخففه يا تخفيف مجازات اختياري
کيفيات مخففه مانند معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات موجب تقليل کيفر از حداقل مجازات مقرّربراي هر جرم است .با اين
تفاوت که در مورد کيفيات مخففه دادگاه در صورت وجود شرايط و کيفياتي که علل و جهات آن را قانونگذار تعيين نموده است
مجازات مرتکب را مي تواند در هر جرمي تخفيف دهد .در حاليکه معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات با احراز شرايطي در
جرم خاص و معين الزامي است.
دادگاهها اغلب با بزهکاراني مواجه مي شوند که به جهاتي اقتصادي ،فرهنگي و خانوادگي و امثال آن ،تعيين کيفر قانوني را
نسبت به آنان سنگين مي دانند و قائل به تخفيف مجازات هستند .حتي ممکن است دادگاهها براي پرهيز از محکوميت و اعما
مجازات قانوني نامتناسب ،بر صدور احکام برائت (متهمين واقعاً مرتکب) بيافزايند .به همين لحاظ است که وجود کيفيات مخففه و
استفاده از آن توسط قاضي مي تواند موجب تقليل مجازات گرديده و وسيله اي باشد براي انعطاف قوانين جزائي و نهايتاً کاستن از
شدت بعضي از مقرّرات ناهماهنگ با مقتضيات جامعه .مثا ً برابر قسمت اخير ماده  598ق .م( .تضييع اموال و وجوه دولتي به علت
اهمال يا تفريط و يا مصارف آنها در مواردي که در قانون براي آنها اعتباري منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار يا
استفاده غير مجاز بدون قصد تملک به نفع خود يا ديگري مستوجب شاق تا  74ضربه به عاوه بر پرداخت اجرة المثل و جبران
خسارات وارده است .به علت سخت گيري زياد
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قانونگذار ،در عمل براي موارد جزئي و با توجه به غير عمدي بودن تضييع اموال ،اوا ً اين قبيل جرائم کمتر به دادگاهها ارجاع مي
شود؛ ثانياً ،در صورتي هم که مطرح شود ،توسل به تخفيف يا تبديل مجازات وسيله مناسبي براي تعديل کيفر و اجراي عدالت
خواهد بود معني حقوقي تخفيف مجازات ،تنزل کيفر از حداقل قانوني آن است .در مقابل ،تبديل مجازات ،تغيير ماهيت مجازات به
نوع ديگر ،مجازات مناسب تر به حال متهم مي باشد.
کيفيات مخففه که از طرف قاضي در نظر گرفته مي شود مربوط است به اموري از قبيل ماهيت جرم ارتکابي ،سوابق و اظهار
ندامت متهم و عکس العملي که مرتکب پس از ارتکاب جرم ،از نظر جلب رضايت و آام و جبران خسارت وارده بر مجني عليه به
ق .م .ا مقرّرمي دارد« :دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه ،مجازات تعزيري و يا بازدارنده را
عمل مي آورد .ماده 22
تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد که مناسبتر به حال متهم باشد.» ...
الف ـ علل و جهات تخفيف مجازات
ق .م .ا شرايطي را براي اعمال کيفيات مخففه توسط دادگاه در جرائم تعزيري پيش بيني نموده است .علل و جهاتي که
ماده 22
ممکن است موجب کيفيات مخففه شود ،عبارتند از:
 1ـ گذشت شاکي يا مدعي خصوصي :در جرائم قابل گذشت ،با اعام گذشت شاکي يا مدعي خصوصي ،اجراي مجازات موقوف
مي شود .جرائم مذکور در ماده  727ق .م .ا( .از قبيل خريد يا پنهان کردن اموال مسروق تاريخي ـ فرهنگي يا تخريب عمدي اشياء
منقول متعلق به ديگري و يا ترک انفاق و يا افتراء) جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي که شاکي
خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر
نمايد.
تأثير گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم عليه اشخاص يعني قتل و ضرب و جرح و قذف آنچنان واجد اهميت است که مي
مل کيفر اصلي مثل قصاص و شاق و ديه گردد .با وجود اين ،به موجب ماده  612ق .م .ا .هر
تواند موجب معافيت مرتکب از تح ّ
کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته باشد ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص
نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به
حبس از سه تا ده سال محکوم مي نمايد.
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قانون مزبور ،قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي نيز مستوجب اعمال مجازا ت حبس
همچنين ،به موجب تبصره ماده 718
گرديده است ،به نحوي که تبديل آن به جزاي نقدي ممکن نبوده و فاقد مجوز قانوني است .لکن در عين حال ،تعليق کيفر حبس و يا
تخفيف مجازات حبس به کمتر از حداقل امکان پذير است.
ـ اظهارات و راهنمائي هاي متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و يا کشف اشيائي که از جرم تحصيل شده است مؤثر
2
باشد .اين قبيل رفتارها در تمامي جرائم مي تواند موجب تخفيف مجازات گردد.
ـ اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل :رفتار و گفتار تحريک آميز مجني عليه يا وجود
3
انگيزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم تحريک از طرف مجني عليه اصوا ً موجب اعمال کيفيات مخففه نسبت به متهم است .سرقت به
انگيزه رفع نياز از مستمندان و يا سلب حيات از بيمار با درخواست وي و از روي ترحم و دلسوزي ،گر چه موجب قصاص است ولي
در عين حال ،چنانچه اولياء دم از قصاص گذشت نمايند ،دادگاه مي تواند در تعيين حبس انگيزه را مورد توجه قرار داده و با استناد
به کيفيات تخفيف دهنده مجازات ،به کمتر از حداقل حبس دهد .بديهي است انگيزه مقبول بدون اينکه در برائت متهم تأثير داشته
باشد از موجبات تخفيف مجازات است.
 4ـ اعام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد .متهمي که قبل از تعقيب خود را معرفي و
اعام اتهام مي کند و يا در مرحله تحقيق اقراري مي کند که در کشف جرم مؤثر است استحقاق استفاده از کيفيات مخففه مجازات
را دارد.
 5ـ وضع خاص متهم يا سابقه او موقعيت فردي و اجتماعي و شغلي و زندگي متهم و عائله مندي و ندامت و پشيماني فرد ،و حتي
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ميزان سواد و آشنائي يا جهل متهم به قوانين و خاصه پرونده شخصيت وي ،از نظر آگاهي مراجع قضائي بر نتايج آزمايشتات
پزشکي ـ رواني و نتيجه تحقيقات مربوط به شناخت عوامل محيطي ارتکاب جرم براي تعيين مجازات يک ضرورت است .سابقه
محکوميت قبلي متهم ،نمي تواند دليل ارتکاب جرم مورد حکم باشد ولي به هر حال حسن شهرت قبلي متهم در تعييه مجازات
مؤثر است .زيرا به هر حال تعيين کيفر بايد به نحوي باشد که در جهت اصاح بزهکار و برگرداندن وي به زندگي اجتماعي باشد.
ـ اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن تاش و سعي متهم به منظور کاهش اثرات و
6
عواقب ارتکاب جرم و جبران زيان ناشي از آن از جهات تخفيف مجازات است .وقتي متهم مجروح را براي درمان به
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بيمارستان رسانده باشد و يا خسارت ناشي از جرم را جبران نمايد ،استحقاق استفاده از جهات مخففه در مجازات را دارد.
ب ـ اختيارات دادگاه در مورد کيفيات مخففه
1ـ جهات تخفيف مجازات در شرايط تعدد جرم
ق .م .ا .دادگاه مي تواند جهات مخففه را در شرايط تعدد جرم نيز رعايت کند .در عين حال در
برابر تبصره هاي  1و  2ماده 22
تمامي موارد ،دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد نمايد .علت اين است که گاهي افکار عمومي توأم با
رحم و شفقت نسبت به متهم است .در حالي که از نظر عرف و قانون موقعيت متفاوت است .مثا ً در جرائم جنسي ،زيادي سن
متهم ،از موجبات تخفيف مجازات نمي باشد ،بلکه بر عکس ،سن کمتر و جواني مي تواند از موجبات کيفيات مخففه کيفر ،در جرائم
منافي عفت تعزيري باشد.
2ـ جهات متعدد براي تخفيف
در مواردي که نظير جهات مخففه مذکور در ماده  22ق .م .ا .در موادّ قانوني خاصي پيش بيني شده باشد ،دادگاه نمي تواند به
موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد (تبصره 3ماده  22ق .م .ا).
ق .م .ا .هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين
بنابراين ،در اجراي تبصهر  2ماده 719
مربوطه را از واقعه آگاه کند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفيف
را دربارة او رعايت خواهد نمود.
ق .م .ا .هرگاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و
بدين ترتيب ،دادگاه نمي تواند يک بار به استناد تبصره  2ماده 719
استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخففيف آام مصدوم را
فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را دربارة او رعايت خواهد نمود.
بدين ترتيب ،دادگاه نمي تواند يک بار به استناد تبصره  2ماده  719ق .م .ا .بار ديگر به موجب ماده  22ق .م .ا .در مجازات بزهکار
تخفيف قائل شود.
3ـ ميزان تخفيف مجازات
از نظر ميزان و حدود تخفيف مجازات توسط دادگاه مفاد ماده  22ق .م .ا .محدوديتي در اين زمينه قائل نشده و صراحتاً اعام مي
دارد« :دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد »...چنين استنباط مي شود که
دادگاه حق تعيين مجازات را به کمتر از حداقل مجازات قانوني دارد ،بدون اينکه بتواند بزهکار را با وجود محکوميت ،به کلي از
مجازات معاف نمايد و لذا ميزان کيفر با پيروي از اهداف قانوني تعيين مي شود و مي توان گفت تخفيف مجازات عبارت از تنزل کيفر
ل کيفر قانوني است.
از ح ّ
د اق ّ
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استثنائي که در اين مورد وجود دارد ,در مورد محدوديت ميزان تخفيف مجازات در جرم کاهبرداري است .زيرا برابر تبصره  1ماده 1
قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداري مصوّب  ، 1367در صورت وجود جهات و کيفيات مخففه دادگاه مي
تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرّر در اين ماده (حبس و انفصال دائم از خدمات
دولتي) تقليل دهد .بنابراين در مورد کاهبرداري تخفيف مجازات تا حداقل کيفر امکان پذير است که البته بدون توسل به کيفيات
مخففه نيز ،تعيين حداقل مجازات از اختيارات قانوني دادگاه بوده است .ضمناً تعليق مجازات نيز در مورد کاهبرداري منع شده
است.
ج ـ قملرو اعمال کيفيات مخففه
اعمال کيفيات مخففه منحصراً در قلمرو جرائم مستوجب مجازات تعزيري و يا بازدارنده است .ولي استفاده از آن براي دادگاه
الزامي نبوده و تخفيف مجازات با رعايت ضوابط قانوني از اختيارات دادگاه است .در عين حال قانونگذار مي تواند رعايت کيفيات
مخففه را براي ارتکاب جرم معيني «مثل کاهبرداري» ممنوع کند .در چنين حالتي دادگاه مکلف به رعايت ضوابط قانوني مزبور
است و از اعمال کيفيات مخففه منع مي شود .برابر رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به شماره  628ـ 3161377
)« :نظر به اين که کيفر حبس مقرّردر ماده يک قانون تشديد مجازات ارتشاء و
(روزنامه رسمي شماره  15684مورخ 7101377
اختاس و کاهبرداري مصوّب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي حداقل يک سال و حداکثر هفت سال تعيين شده و به
داقل مدت مقرّر تخفيف
موجب تبصره يک ماده مرقوم،در صورت وجود علل وکيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را تا ح ّ
دهند ،تمسک به ماده  22ق .م .ا .مصوّب  1370مجلس شوراي اسامي و تعيين حبس کمتر از حد مقرّردر مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام مغاير با موازين قانوني است».
تعيين صاحيت رسيدگي به جرائم انتسابي ،بدون در نظر گرفتن کيفيات مخففه است .زيرا علل وجهات تخفيف در تغيير ماهيت و
نوع جرم ارتکابي تأثيري ندارد بلکه پس از احراز جرم و انتساب آن به متهم و در مرحله تعيين مجازات ،دادگاه مي تواند اتخاذ تصميم
نمايد.
بخش سوم ـ تبديل مجازات
تعريف
تبديل مجازات عبارت است از تغيير ماهيت مجازات مناسب تر به حال متهم .تبديل مجازات ،موضوع قسمتي از ماده  22ق .م .ا.
است که طي آن دادگاه مي تواند
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در صورت احراز جهات مخففه ،مجازات تعزيري يا بازدارنده را تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد.
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د و مرز نبوده و در اين مورد مقرّرات بند  1ماده  3قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و
به نظر مي رسد ،اين تبديل ،بدون ح ّ
مجلس شوراي اسامي ازم الرعايه است .در سال  1375نيز ،تبصره ماده 718
مصرف آن در موارد معين مصوّب 28121373
ق.م.ا .در مورد قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي ،تبديل حبس را به جزاي نقدي ،از شمول ضوابط مربوط به تبديل مجازاتها
مستثني نمود .ضمناً بر تداوم ضوابط قانوني مربط به تبديل مجازاتها صحه گذاشت.
بنابراين بر مقرّرات تبديل مجازات (موضوع ماده  22ق .م .ا ).قانوناً محدوديت هايي در سال  1375مقرّرگرديده که بر مبناي قاعدة
«قانون احق ناسخ قانون سابق است» بتديل حبس به جزاي نقدي تابع بند  1ماده  3قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و
مصرف آن در موارد معين مصوّب  28121373به شرح زير مي باشد:
الف ـ تبديل اجباري مجازات حبس کمتر از  91روز به جزاي نقدي
قانون اخيرالذکر ،در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از  91روز يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات
برابر بند  1ماده 3
رانندگي باشد ،بايد به جاي حبس يا مجازات تعزيري جرايم مزبور ،حکم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ل به يک ميليون صادر
شود.
ب ـ تبديل اختياري مجازات حبس با حداقل کمتر از  91روز و حداکثر بيش از  91روز
برابر بند  2ماده  3همان قانون ،هر گاه حداکثر مجازات بش از  91روز حبس و حداقل آن کمتر از  91روز باشد ،دادگاه مخير است که
حکم به بيش از  3ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يک ل تا سه ميليون ل بدهد.
در عين حال ،چنانچه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري ،جزاي نقدي مورد حکم واقع شود
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب
هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد (بند  3ماده 3
.(28121373
ج ـ منع تبديل حبس هاي با حداقل بيش از  91روز به جزاي نقدي
با توجه به روح قانون اخير الذکر احق که از سال  1374به مورد اجرا گذارده شده است و ناقض مفاد قسمتي از ماده  22ق.م.ا.
مي باشد ،حبس هاي با حداقل بيش از  91روز حبس از شمول مقرّرات تبديل مجازات خارج و مستثني شده است .به عاوه برابر
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ق .م .ا .نيز امکان تبديل مجازات قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي ،موضوع موادّ  714و  718قانون مزبور
تبصره ماده 718
سال مورد نظر قابل تبديل به جزاي نقدي نيست ولي قابل تخفيف مجازات مي باشد .در
منتفي گرديده است و حبس 6ماه تا 3
عين حال دادگاه مي تواند با توجه به غير عمدي بودن قتل ،مقرّرات تعليق مجازات را در اين قبيل جرائم بر حسب ضرورت به مورد
اجرا بگذارد.
بخش چهارم ـ تجديد نظر در ميزان مجازات بعد از قطعيت حکم
بعد از صدور حکم و در حين اجراي مجازات ،موضوع طرح کيفيات مخففه موضوع ماده  22ق .م .ا .با اخذ رضايت از شاکي و يا تعليق
مجازات منتفي است ،مگر اينکه جرم مورد حکم از جرايم مربوط به حق الناس باشد .مثل صدور چک پرداخت نشدني که با گذشت
شاکي و يا پرداخت مبلغ چک و يا استرداد چک موضوع حکم ،اجراي حکم موقوف مي شود و تنها يک سوم جزاي نقدي مقررد در
حکم به نفع دولت دريافت مي شود( .ماده  12قانون صدور چک با اصاحيه).
حال چنانچه جرمي به لحاظ حق اللهي بودن قابل گذشت نباشد ،اجراي مجازات موقوف نخواهد شد.
با وجود اين محکوم عليه مي تواند در اجراي ماده  25قانون اصاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوّب  1356از دادگاه صادر کننده
حکم در خواست تجديد نظر در ميزان مجازات را به استناد گذشت شاکي به عمل آورد و از اين طريق در ميزان مجازات تخفيف داده
مي شود.
کميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي (سابق) نيز با اعتبار و اجراي قانون مزبور موافق بوده است .بنابراين  ،طبق ماده 25
قانون اصاح پاره اي از قوانين دادگستري هر گاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرايمي که غير قابل گذشت است بعد از قطعيت
حکم از شکايت خود صرف نظر نمايد محکوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شکايت از دادگاه صادر کننده حکم قطعي در
خواست کند تا در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد .در اين صورت دادگاه به درخواست محکوم عليه در وقت فوق العاده با حضور
دادستان (رئيس دادگستري فعلي) تشکيل مي شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد .اين رأي
دادگاه قطعي است(1(.
 .1پاسخ و سؤاات از کميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي ،جلد سوم ،1365 ،سوال يک ،صفحه .5
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در شرايط كنوني ،در اجراي ماده  277ق .آ .د .ع .ك .مصوب  1378هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد
از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد ،محكوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادر كننده حكم
قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده
رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود تخفيف خواهد داد .راي مزبور قطعي است.
مبحث دوم :كيفيات موثر در تشديد مجازاتها
گاهي قانونگذار ،مجازات بزهكار را به لحاظ اهميت و درجه خطرناكي عمل ارتكابي براي جامعه تحت شرايطي تشديد مي كند.
گاهي ارتكاب جرائم متعدد قبل از تعقيب و ارتكاب جرائم متعدد پس از محكوميت و اجراي حكم موجب تشديد مجازات مي گردد.
علل و جهاتي كه باعث تشديد مجازات مي گردد كيفيات مشدده ناميده مي شود.
برخاف تخفيف مجازات (در كيفيات مخففه) كه اعمال آن در اختيار دادگاه است ،تشديد مجازات مستلزم تجويز قبلي قانونگذار
است و دادگاه در موارد قانوني مكلف به تشديد مجازات است.
بخش اول – تكرار جرم
ق .م .ا .به تكراركنندگان جرم اختصاص دارد .طبق ماده مزبور هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا
ماده 48
بازدارنده محكوم شود ،چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد ،دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات
تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.
شرايط تكرار جرم عبارتند از:
 كيفيت تشديد مجازات در جرائم مستلزم حد و قصاص همان است كه مستند به منابع اوليه حقوق اسامي در ق .م .ا( .كتاب1
اول ،كتاب دوم ،كتاب سوم و كتاب چهارم) تحت عناوين حدود ،قصاص ،ديات ،در مواد  63به بعد قانون مزبور ذكر شده و قواعد آن
ق .م .ا .هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار ،حد بر او
ثابت و تغيير ناپذير است .به طور مثال برابر ماده 179
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جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .همچنين تكرار بزه سرقت مستلزم حد موضوع ماده  201ق .م .ا .مجازاتهاي متنوعي را
براي هر بار سرقت در نظر گرفته است از جمله قطع چهار انگشت دست راست سارق در مرتبه اول
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سرقت ،قطع پاي چپ سارق در مرتبه دوم سرقت ،حبس ابد در مرتبه سوم و مجازات اعدام براي مرتبه چهارم سرقت در قانون
پيش بيني شده است.
براي تشديد جرايم تعزيري در شرائط تكرار جرم ،مجازات هاي تعزيري يا بازدارنده از وسايل تشديد مي باشند.
 مرتكب جرم به كرات بعد از اجراي حكم كيفر ارتكابي قبلي ،بايد مرتكب جرمي شود كه قابل تعزير باشد تا مجازات او تشديد2
گردد .بنابراين با تصويب ق.م.ا .ديگر ازم نيست كه براي تحقق تكرار جرم ،محكوم عليه ،مرتكب نظير جرم اوليه يا جرم مشابه شده
باشد و ارتكاب هر جرمي تعزيري بعد از تحمل مجازات تعزيري و يا بازدارنده قبلي موجب تشديد كيفر مي گردد.
 از شرايط تكرار جرم اين است كه حكم قبلي دادگاه به مجازات تعزيري به مورد اجرا گذارده شده باشد ،بنابراين با عدم اجراي3
مجازات قبلي به هر جهتي ،اعمال تشديد كيفر ممكن نيست.
 ميزان تشديد مجازات به علت تكرار جرم با سكوت قانون به تشخيص و نظر دادگاه است (البته در محدوده ضوابط قانوني) .در4
صورتي كه دادگاه اوليه حكم مجازات جرم اوليه را ،حداكثر مجازات تعيين نموده باشد ،در مرحله تشديد كيفر به علت تكرار جرم،
دادگاه مي تواند از مجازاتهاي تتميمي يا تكميلي موضوع مواد  19و  20ق .م .ا .مجازات سارق حسب مورد ،حداكثر مجازات مقرّردر
قانون خواهد بود .به عاوه برابر تبصره ماده مزبور ،در تكرار جرم سرقت (تعزيري) در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي
به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ق .م .ا .هرگاه حين صدور حكم ،محكوميت هاي سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا معلوم شود دادستان
 - 5برابر تبصره ماده 48
(رئيس دادگستري فعلي) مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعام مي كند .در اين صورت اگر دادگاه محكوميت هاي سابق را
محرز دانست مي تواند طبق مقرّرات ماده مزبور اقدام نمايد .يعني مجازات را تشديد نمايد.
مقرّرات و ضوابط تشديد عبارتند از:
اوا -وجود محكوميت قبلي به مجازات تعزيري يا بازدارنده
ثانيا -اجراي حكم قبلي
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بخش دوم – تعدد جرم
مقرّرات تعدد جرم نسبت به بزهكاري اعمال مي شود كه مرتكب جرايمي در فواصل زماني مختلف و يا كوتاه مدت گرديده است
ولي به علت عدم دسترسي به متهم و يا عدم كشف جرم و يا به جهات ديگر ي ،رسيدگي به عمل نيامده و به طور كلي هنوز حكم
قطعي ازم ااجرا صادر نشده است.
ق .م .ا .به تعيين ضوابطي براي تعدد جرم اختصاص دارد .تعدد جرم به تعدد مادي و تعدد معنوي و جرايم ارتكابي
مواد  46و 47
داراي عنوان قانوني خاص قابل تقسيم است.
الف – تعدد معنوي جرم
ق .م .ا .در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه
برابر ماده 46
مجازات آن اشد است.
مثالهاي زير مصاديق تعدد معنوي جرم مي باشند:
 -1ترك انفاق افراد خانواده
ترك انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغيري كه نزد وي به سر مي برند مشمول تعدد معنوي است .راي وحدت رويه هيات عمومي
ديوان عالي كشور به شماره  6013رديف  34مقرّرمي دارد« :نظر به اينكه نفقه زن و اواد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند
معموا يكجا و بدون تفكيك سهم هر يك از آنها پرداخته مي شود ،ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالتي ترك فعل
واحد محسوب و مستلزم رعايت ماده  31قانون مجازات عمومي (سابق) است و آثار و نتايج فعل واحد موجب اعمال مقرّرات مربوط
به تعدد جرم نخواهد بود ».برابر ماده  642قانون مزبور هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا
از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد .بنابراين
براي ترك انفاق يك خانواده سه نفره يعني عيال و دو فرزند ،فقط يك مجازات قابل اعمال است نه بيشتر.
 -2فعل واحد در شروع به كاهبرداري و استفاده از سند جعلي
استفاده از سند مجعول و طرح دعوي در مراجع قضايي براي دريفات وجوهي بدون استحقاق كه در واقع دو جرم شروع به
كاهبرداري و استفاده از سند مجعول مطرح است.
 -3تحصيل مال ضمن ارائه سند مجعول
با استفاده از سند مجعول ،يا ارايه چك مجعول و دريافت وجه از شخص ديگر ي (اعم از حقيقي يا حقوقي).
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 -4تحصيل مال با امضا به جاي ديگر ي در دفتر خانه
مراجعة شخص به دفتر اسناد رسمي و معرفي خود به جاي ديگر ي به دفترخانه و امضاء اسناد به جاي مالك و دريافت ثمن
معامله از خريدار ملك.
ب – تعدد مادي جرم
برابر ماده  47ق .م .ا .در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و
اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع
جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرائم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرّردر قانون محكوم مي گردد.
حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه (برابر تبصره ماده  47قانون مورد بحث) در ابواب مربوطه ذكر شده است.
ماده مزبور به شرح زير قابل تجزيه و تحليل است:
 -1تعدد جرم در ارتكاب جرائم مختلف
در صورتي كه جرائم ارتكابي نوعا مستقل و مختلف باشند ،بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و قاعده جمع
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مجازاتها مطرح است .مانند ارتكاب جرائم كاهبرداري ،سرقت و خيانت در امانت و يا جعل نسبت به اشخاص كه براي هر يك از
جرائم مزبور مجازات جداگانه تعيين مي شود .اين مجازاتها با يكديگر جمع مي شوند .زيرا هر جرمي سبب است از براي اعمال
مجازات مربوط.
 -2ارتكاب جرائم از يك نوع
چنانچه جرائم ارتكابي از يك نوع بوده و مختلف نباشند فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين مورد ،تعدد جرم مي تواند از علل
مشاهده مجازات تلقي گردد.
بنابراين اگر كسي مرتكب چندين فقره كاهبرداري شود ،تنها يك مجازات براي جرائم ارتكابي مزبور تعيين مي گردد.
 -3جمع مجازاتها به تصريح قانونگذار
قاعده جمع مجازاتها گاهي صراحتاً مورد نظر مقنن واقع شده است .مثا برابر ماده  634ق .م .ا .هر كس بدون مجوز مشروع نبش
قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هرگاه جرم ديگر ي نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد
به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد .بنابراين براي جرم نبش قبر و ارتكاب جرائم ديگر ي همراه آن ،مجازاتهاي مختلف يكجا به
مورد اجرا گذارده مي شود.
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همچنين غصب عناوين و مشاغل دولتي و جعل سند براي آن موضوع ماده  555ق .م .ا .و يا جرم تمرد نسبت به مامورين دولت،
ضمن ارتكاب جرم ديگر ي موضوع تبصره ماده  607ق .م .ا .كه به تصريح قانونگذار قاعده جمع مجازاتها رعايت مي شود.
ج -مجموع جرائم ارتكابي با عنوان قانوني خاص
در مواردي كه مجموع جرائم ارتكابي عنوان جرم خاصي را در قانون داشته باشد ،مقرّرات تعدد جرم قابل اعمال نيست و مرتكب
فقط به مجازات مقرّردر قانون براي ارتكاب آن جرم خاص محكوم مي شود.
مثا برابر ماده  683ق .م .ا .هر نوع نهب و غارت و اتاف اموال و اجناس و امتعه يا محصوات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر
به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا  5سال محكوم خواهند شد .در جرم نهب و غارت،
كيفر تخريب و سرقت مي توانست هر يك به تنهايي مطرح شود ولي در ماده  683چنين اعمال مختلفي تحت يك عنوان قانوني
جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده است.
د -تعيين آثار تعدد جرم در قبال جهات مخففه و تعليق مجازات
 -1امكان تخفيف مجازات با وجود تعدد جرم
گرچه تعدد جرم از علل مشدده مجازات است و علت آن بروز حالت خطرناك در متهم براي ارتكاب جرائم بعدي است ،با وجود اين،
ق .م .ا .در صورت لزوم دادگاه اختيار دارد كه با توجه به جهات مخففه و در حدودي كه ضروري و مفيد
برابر تبصره  2ماده 22
تشخيص مي دهد مجازات متهم را عليرغم تعدد جرم تخفيف دهد.
 -2منع تعليق مجازات در موارد تعدد جرم
ق.م.ا .مقرّرات مربوط به تعليق اجراي مجازات ،درباره كساني كه مرتكب چند جرم عمدي شده و با رعايت
مستند به ماده 36
قواعد تعدد جرم محكوم مي شوند قابل اجرا نيست و حتي اگر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي از دادگاههاي جزايي
درباره يك نفر صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم (يا رئيس مجتمع قضايي
فعلي) موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادركننده بخواهد ،دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور
اقدام خواهد نمود و در نتيجه مجازات به مورد اجرا گذارده مي شود.
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هـ  -مصاديق تعدد و تكرار جرم در جرائم مستلزم حد
 -1تعدد و تكرار جرم در سرقت
برابر تبصره  1ماده  201ق .م .ا .سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده است حكم يا يك بار سرقت را دارد .بنابراين ،در
صورتي كه سارق به دفعات مرتكب سرقت شده باشد تا زماني كه مجازات حد نسبت به مرتكب اعمال نشده باشد فقط مجازات
سرقت در بار اول (قطع چهار انگشت دست راس) بر او جاري مي شود .با وجود اين ،در اجراي ماده  202قانون مزبور ،هرگاه
انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراي اين حد ،سرقت ديگر ي كه قبل از اجراي حد مرتكب شده است ثابت گردد پاي
چپ او بريده مي شود .در مورد تكرار سرقت مستلزم حد ،برابر ماده  201ق.م.ا .در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست
سارق ،در مرتبه دوم قطع پاي چپ سارق ،در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبةه چهارم ،كيفر اعدام به مورد اجرا گذارده مي شود.
 -2تعدد و تكرار جرم در زنا
ق .م .ا .تكرار زنا قبل از اجراي حد در صورتي كه مجازاتها از يك نوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ،ولي اگر
برابر ماده 89
مجازاتها از يك نوع نباشد ،مثل آنكه بعضي از آنها موجب جلد و بعضي موجب رجم باشد ،در اين صورت قبل از رجم زاني حد جلد بر
او جاري مي شود .هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود( .ماده 90
ق .م .ا.).
 -3تعدد و تكرار در قذف
برابر ماده  151ق .م .ا .هرگاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك ،جداگانه حد بر او جاري مي شود
خواه همگي با هم مطالبه حد كنند ،خواه به طور جداگانه .برابر ماده  152قانون مزبور ،هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف
نمايد اگر هر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند ،براي قذف هر يك از آنها حد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان
حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود.
همين قانون ،هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته
برابر ماده 157
مي شود.
 -4تعدد و تكرار در شرب خمر
هرگاه كسي چند بار شرب خمر كند و حد بر او جاري نشده باشد براي همه آنها يك حد كافي است و از نظر تكرار جرم ،برابر ماده
 179ق .م .ا .هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود.
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مبحث سوم :تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات
تعليق ممكن است به تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات تقسيم شود:
بخش اول – تعليق تعقيب
برابر ماده  22قانون اصاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب  ، 1356در كليه اتهامات (از درجه جنحه) هرگاه متهم به ارتكاب جرم
اقرار نمايد ،دادستان (رئيس دادگستري) رأسا ًمي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق
سازد.
الف -اقرار متهم به ارتكاب جرم :وقتي اقرار متهم بر حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد ،مرجع قضائي مي تواند در جرائم
غيرمهم تعقيب كيفري را با احراز شرايط ديگر ي معلق سازد.
ب -فقدان سابقه محكوميت كيفري :شرط دوم تعليق تعقيب كيفري اين است كه متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته
باشد.
ج :فقدان شاكي يا مدعي خصوصي :آخرين شرط براي قبول تعليق كيفري اين است كه شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده و
يا شكايت خود را استرداد كرده باشد.
بخش دوم -تعليق اجراي مجازات
مقدمه :تعليق اجراي مجازات ،اولين بار در قانون مجازات عمومي مصوب  1304طي مواد  47تا  50از نوع تعليق ساده پيش بيني
گرديد.
در سال  1307اصاحيه اي قانوني موارد شمول تعليق را محدود كرد و در سال  1346قانون «تعليق اجراي مجازات» در  18ماده به
تصويب رسيد.
تصويب نامه امور زندانها در جلسه  237مورخ  721361شوراي عالي قضايي سابق به جاي آئين نامه در دست تهيه قانون مزبور
تصويب گرديد.
متعاقبا تعليق اجراي مجازات از صورت قانوني خاص خارج شده و در قالب ماده  40در ق .م .ا .مصوب  1361پيش بيني گرديد.
نهايتاً ،تعليق اجراي مجازات موضوع مواد  25تا  37ق .ا .ا .گرديد كه اكنون ازم ااجرا است.
سابقة تعليق مجازات در حقوق فرانسه ،قانون  26مارس  1891در اواخر قرن  19بوده است .هدف از تصويب آن ،ايجاد سيستمي
مشابه «محكوميت مشروط» توصيه شده به وسيله دانشمندان مكتب تحققي و اولين جنبش مكتب دفاع اجتماعي بوده است.

359
در حال حاضر ،قانون مجازات جديد فرانسه به موجب چهار قانون در تاريخ  22ژوئيه  1992به تصويب رسيد كه جايگزين قانون
مجازات عمومي  1810معروف به كد ناپلئون گرديد و به موجب قانون از اول مارس  1994به مورد اجرا گذارده شده است .تأسيس
قانوني «تعليق ساده» موضوع مواد  132-39تا  132-29گرديده است .به موجب ماده  132-29قانون جديد دادگاه مي تواند تحت
شرايطي قرار تعليق اجراي مجازات را صادر نمايد .با صدور قرار تعليق اجراي مجازات ،رئيس دادگاه بايد آثار ناشي از محكوميت
ارتكاب احتمالي يك جرم جديد را در مهلت هاي پيش بيني شده در مواد  132-37تا  132-35را به متهم حاضر در دادگاه بدهد.
قانون جديد فرانسه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي را وقتي مشمول قرار تعليق مي داند كه متهم در طي مدت  5سال قبل از
ارتكاب جرم جنائي يا جنحه اي از حقوق عمومي (عادي) به مجازات جنائي يا حبس جنحه اي محكوم نشده باشد.
سال ،محكوم عليه مرتكب جرم موجب فسخ قرار تعليق نشود ،محكوميت مورد تعليق منتفي مي گردد.
چنانچه در طي مدت 5
برعكس با لغاي قرار تعليق ،كيفر اوليه به مورد اجرا گذارده مي شود .ولي دادگاه مي تواند با صدور حكم مستدل در مورد جرم
جديد به عدم الغاي قرار تعليق قبلي و يا تعليق بخشي از آن و محدود ساختن مدت تعليق اتخاذ تصميم نمايد.
تعليق مراقبتي نيز در حقوق فرانسه ،موضوع مواد  132-53تا  132-40مي باشد تعليق مجازات موجب مي شود تا بزهكاران عادي
غيرخطرناك از آثار زيان بار محيط عما جزم زاي زندان مصون بمانند و يا بزهكاران قرباني اولين ارتكاب جرم به سوي اصاح و
بازسازي و ندامت سوق داده شده و از ارتكاب جرم آنان پيشگيري به عمل آيد .تعليق مراقبتي ،متضمن اقدامات تاميني و تربيتي و
مراقبتي از محكومين مي تواند از صدور حكم تعليق ساده مجازاتها مفيدتر بوده و با حمايت علمي و بيشتر از محكومين ،از سقوط
آنان در ارتكاب جرم جلوگيري نموده و موجبات هماهنگي بيشتر بزهكاران را با ضوابط عادي اجتماعي فراهم سازد.
در حقوق ايران ،تعليق اجراي مجازات كه در مرحله تعيين مجازات و ضمن صدور حكم اعام مي گردد به دو صورت است.
الف – تعليق ساده
در اين نوع تعليق ،مجازات محكوم عليه در مدت معين بدون اخذ تعهد و در واقع به شرط عدم ارتكاب جرم جديد تعليق مي شود.
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ب -تعليق مراقبتي
در اين حالت ،محكوم عليه ملزم به انجام تعهداتي در دوران تعليق مي گردد كه در جهت منافع وي و اصاح و پيشگيري از سقوط او
در ارتكاب جرم است.
به عاوه ،جامعه نيز از تحمل هزينه بزهكاران تعليقي معاف مي گردد .در مقابل با موجبات حبس بزهكاران حرفه اي وخطرناك
جامعه از شر اين قبيل بزهكاران مصون مي شود.
تعليق مجازات فقط نسبت به مجازاتها قابليت اجرائي دارد و شامل اقدامات تاميني نمي گردد .زيرا مجازات نسبت به رفتار مجرمانه
گذشته اعمال مي شود .ولي اقدامات تاميني نظر به حمايت اجتماع در آينده دارد.
تعليق اجراي مجازات با تخفيف مجازات و با آزادي مشروط متفاوت است .تعليق اجراي مجازات ،مانند تخفيف مجازات ضمن صدور
حكم است .ولي صدور حكم آزادي مشروط در جريان اجراي حكم است .وجوه افتراق عمدة تعليق اجراي مجازات با تخفيف مجازات
و با آزادي مشروط عبارت است از:
 - 1تعليق مجازات مانع از به مورد اجرا گذاردن كيفر مي گردد ،در حالي كه در تخفيف مجازات ،حكم مجازات پس از قطعيت به مورد
اجرا گذارده مي شود.
 - 2از نظر ضوابط تعدد جرم ،تعليق مجازات درباره محكومين به جرائم عمدي متعدد منع شده و امكان پذير نيست .ولي اعمال جهات
مخففه مجازات با وجود تعدد جرم مانعي ندارد.
 تعليق نوعي توافق و قرارداد بين محكوم عليه ودادگاه است به طوري كه ارتكاب جرم جديد موجب الغاي تعليق مجازات مي3
گردد ،در حالي كه ارتكاب جرم جديد بعد از اعمال جهات مخففه تأثيري در موقعيت جرم قبلي مشمول مجازات تخفيف يافته ندارد.
 تعليق اجراي مجازات با آزادي مشروط وجه افتراق دارد .زيرا صدور حكم آزادي مشروط پس از تحمل نصف مجازات حبس در4

]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

زندان امكان پذير است ،درحالي كه تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم و در واقع قبل از اجراي حكم قطعي محكوميت است.
بخش سوم :شرايط تعليق اجراي مجازات
ابتدا قلمرو تعليق اجراي مجازات را بررسي مي كنيم:
ق .م .ا .در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت
برابر ماده 25
شرايطي از دو تا پنج سال معلق نمايد.
الف -شرايط اعطاي تعليق
صدور حكم تعليق مستلزم احراز شرايطي است:
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 -1فقدان سابقه محكوميت قطعي محكوم عليه در مجازاتهاي زير:
د – محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو – محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در
 محكوميت قطعي به ح ّجرائم عمدي – محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ل – سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت
جرمهاي عمدي يا هر ميزان مجازات
 -2ضروري نبودن اجراي تمام يا قسمتي از مجازات
چنانچه دادگاه با ماحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوال موجب ارتكاب جرم ،تشخيص دهد كه
اجراي تمام يا قسمتي از مجازات ضرورت ندارد .حكم به تعليق اجراي مجازات ضروري و مناسب است.
 -3فقدان محكوميت به جرائم غير قابل تعليق
در اجراي ماده  30ق .م .ا .احكام جزائي زير قابل تعليق نيست:
 مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش موادّ مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونتمي نمايند.
 مجازات كساني كه به جرم اختاس يا ارتشاء يا كاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كهموجب حد نيست يا آدم ربائي محكوم مي شوند.
 مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت مي نمايند. -4عدم تأثير تعليق مجازات بر حقوق الناس
برابر ماده  31ق .م .ا .تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تأثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات
در اين موارد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجرا خواهد شد .در واقع به فرض صدور حكم تعليق مجازات ،امتناع محكوم
عليه از رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم مورد حكم ،در صورت تقاضاي محكوم له ،دادگاه
ق .م .ا .با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين ،حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ،محكوم
در اجراي ماده 696
عليه را بازداشت خواهد نمود و اين بازداشت تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط ادامه خواهد داشت.
 -5منع تعليق مجازات محكومين به جرائم عمدي متعدد
مقرّرات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجرا نيست و همچنين اگر درباره
يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد،
دادستان (رئيس دادگستري) مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادر كننده
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بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار يا قرارهاي مزبور اقدام خواهد نمود (ماده  36ق .م .ا.).
ب -محکوميت هاي با قابليت تعليق اجراي مجازات
مهمترين محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده قابل تعليق عبارتند از:
 -1محکوميت به کيفرهاي تعزيري:
محکوميت به حبس تعزيري يا بازدارنده به هر ميزاني که باشد قابل تعليق است.
محکوميت به شاق در جرائم تعزيري و بازدارنده که به هر تعدادي قابل تعليق است.
محکوميت به جزاي نقدي در جرائم تعزيري و بازدارنده قابل تعليق است ،با وجود اين ،در مواردي که جزاي نقدي با ديگر تعزيرات
همراه باشد ديگر جزاي نقدي قابل تعليق نخواهد بود (ماده  26ق .م .ا ).بديهي است تعليق ساير مجازاتهاي مربوط منع قانوني
ندارد .بدين لحاظ در مواردي که مجازات جرم ارتکابي ،قانوناً حبس توأم با جزاي نقدي باشد ،حبس مزبور قابل تعليق (و حتي قابل
تبديل به جزاي نقدي) است که همراه با جزاي نقدي جرم اصلي مورد حکم قرار گرفته و به مورد اجرا گذارده مي شود.
استثنايي که در اين مورد وجود دارد معافيت از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي موضوع تبصره  3ماده  5قانون تشديد مجازات
مرتکبين ارتشاء و اختاس و کاهبرداي مصوب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام اسامي است که مختلس را مستوجب حبس
و جزاي نقدي معادل دو برابر وجه يا مال مورد اختاس عاوه بر ردّ آن مي داند ولي صراحتاً مقرّر مي دارد که« :هر گاه مرتکب
اختاس ،قبل از صدور کيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختاس را مسترد نمايدع دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي
معاف مي نمايد و اجراي مجازات حبس را معلق ولي حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد».
بديهي است معلق ساختن اجراي مجازات حبس غير از تعليق اجراي مجازات موضوع مواد  25به بعد ق .م .ا .است.
 -2قابليت تعليق اجراي مجازاتهاي بازدارنده و يا تکميلي و تتميمي:
الف -محکوميت به مجازاتهاي بازدارنده (موضوع ماده  17ق .م .ا)که به عنوان مجازاتهاي اصلي از قبيل حبس ،جزاي نقدي ،تعطيل
محل کسب ،لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند
آن مقرّرگرديده قابل تعليق مي باشند .مجازات اي بازدارنده ماهيتاً تأديب يا عقوبتي هستند که از طرف حکومت به منظور حفظ
نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقرّرات و نظامات حکومتي تعيين مي گردد.
ب -مجازاتهاي تکميلي و تتميمي در جرائم عمدي در اختيار دادگاه است .گرچه
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نوعا ّ با مجازاتهاي بازدارنده وجه اشتراک دارند ولي تعليق آنها عما ً مورد پيدا نمي کند؛ زيرا کافي است دادگاه بجاي تعيين مجازات
و در عين حال تعليق آن ،تنها از تعيين و تصريح مجازاتهاي تکميلي و تتميمي که از اختيارات دادگاه بوده خودداري نمايد.
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با وجود اين چنانچه مجازات تکميلي يا تتميمي در جرائم تعزيري به ضميمه مجازات اصلي مورد حکم قرار گيرد ،باز هم با احراز
شرايط تعليق اجراي مجازات ،مجازاتهاي مورد بحث نيز مورد حکم تعليق اجراي مجازات قرار مي گيرند .علي ااصول ،ماده  728ق.
م .ا .قاضي دادگاه را مجاز دانسته تا با ماحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم
از مقرّرات مربوط به تخفيف ،تعليق و مجازاتهاي تکميلي و تبديلي از قبيل قطع موقتع خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
بخش چهارم -تکليف محکوم عليه به اجراي دستور دادگاه و ضمانت اجراي تخلف از آن و ارتکاب جرم جديد
الف -مصاديق دستورهاي مذکور در حکم
با توجه به اوضاع و احوال محکوم عليه و محتويات پرونده ،دادگاه مي تواند اجراي دستور يا دستورهاي مشروح زير را در مدت
تعليق از محکوم عليه بخواهد و محکوم عليه مکلف به اجراي دستور دادگاه مي باشد( :ماده  29ق .م .ا.).
مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود -خودداري از اشتغال به کار يا حرفه معين -اشتغال به تحصيل در
يک مؤسسه فرهنگي -خودداري از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات يا معاشرت با اشخاصي که دادگاه معاشرت با آنها را
براي محکوم عليه مضر تشخيص مي دهد -.خودداري از رفت و آمد به محلهاي معين -معرفي خود در مدتهاي معين به شخص يا
مقامي که مقام قضايي تعيين مي کند.
ب -ضمانت اجراي تخلف از دستورهاي دادگاه و ارتکاب جرم جديد
 -1افزايش مدت تعليق و الغاي آن.
در اجراي تبصره ماده  29ق .م .ا .چنانچه مجرمي که مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه
تبعيت نکند ،بر حسب درخواست دادستان (رئيس دادگستري) پس از ثبوت مورد ،در دادگاه صادر کننده حکم تعليق ،براي بار اول به
مدت تعليق مجازات او يک سال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حکم تعليق لغو و مجازات معلق به مورد اجرا گذارده
خواهد شد.
 -2الغاي تعليق مجازات در صورت ارتکاب جرم جديد
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دادگاه بايد هنگام صدور قرار تعليق ،آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحاً قيد و اعام کند که اگر در مدت تعليق مرتکب
يکي از جرائم مستوجب محکوميت مذکور در ماده  25قانون مزبور شود عاوه بر مجازات جرم اخير ،مجازات معلق نيز درباره او اجرا
خواهد شد.
ارتکاب جرم جديد مستلزم الغاي حکم تعليق است زيرا ماده  33ق .م .ا .مقرّر مي دارد« :کسي که اجراي حکم مجازات او معلق
شده در مدتي که از طرف دادگاه مقرّرشده مرتکب جرم جديدي که مستوجب محکوميت مذکور در ماده  25است بشود به محض
قطعي شدن ،دادگاهي که حکم تعليق مجازات سابق را صادر کرده است .يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعام دارد تا حکم
معلق نيز درباره محکوم عليه اجرا گردد».
ج -آثار و نتايج حکم تعليق اجراي مجازات
تعليق اجراي مجازات آزمايشي است براي محکوم عليه ،تا در ارتکاب جرم ،مجدداً سقوط نکند .در اجراي ماده 213ق.آ.د.ع.ک.
چنانچه رأي دادگاه مبتني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ،فوراً آزاد مي شود مگر آنکه از جهات ديگري
بازداشت باشد .براي کليه محکومين به مجازاتهاي معلق بايد بافاصله پس از قطعيت حکم از طرف دادسراي مربوط (دادگستري)
برگ سجل کيفري تنظيم و به مراجع صاحيتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعليق ،تغيير داده شود يا حکم تعليق مجازات
ل کيفري محکوم عليه به مراجع صاحيتدار مربوط اعام شود .هرگاه محکوم عليه از
الغاء گردد بايد مراتب فوراً براي ثبت در سج ّ
تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي که از طرف دادگاه مقرّرشده مرتکب جرائم مستوجب محکوميت مذکوردر ماده 25
نشود محکوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل کيفري او محو مي شود .ممکن است ،بمنظور دسترسي به متهم و حضور به
موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري ،طبق ماده  132ق .آ .د .ع .ک .مصوب  1378قرار تأمين
صادر شده باشد .با قطعي شدن قرار تعليق اجراي مجازات ،در اجراي تبصره  2ماده  139قانون مزبور ،قرار تأمين صادره قبلي
ملغي ااثر مي شود و لذا برحسب مورد وثيقه مسترد و يا کفيل از مسئوليت مبرا مي شود.
در مواردي که به موجب قوانين استخدامي ،حکمي موجب انفصال است ،احکام تعليقي موجب انفصال نمي گردد مگر آنکه در
قوانين ويا حکم دادگاه حکم قيد شده باشد (تبصره ماده  32ق .م .ا).

فصل سوم
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موراد سقوط مجازاتها

مبحث اول :گذشت محکوم له در مرحله اجراي حکم مجازات
 -1تأثرگذشت شاکي بر احکام جزائي با تصريح قانونگذار
الف -گذشت محکوم له در جرائم تعزيري( -رهايي محکوم عليه جرم چک پرداخت نشدني از کيفر حبس)
در بعضي از جرائم مثل ماده  12قانون صدور چک ( با اصاحيه مصوّب  ) 1181372گذشت شاکي قبل از صدور حکم قطعي موجب
مي شود تا مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ولي گذشت شاکي پس از صدور حکم قطعي موجب سقوط اجراي
حکم مي گردد و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرّردر حکم مي گردد که به دستور مرجع
قضايي به نفع دولت وصول خواهد شد.
ب -مصاديقي از تأثير گذشت شاکي در حدود و قصاص
-1سقوط حد در حق الناس به درخواست صاحب حق (ماده  105ق .م .ا).
د رجم(ماده  107ق .م .ا)
-2سقوط حد با فرار شهود هنگام اجراي ح ّ
 -3گذشت اولياء دم قبل و بعد از اثبات قتل عمدي موجب سقوط قصاص قاتل مي گردد (مواد  205و  219و  265ق .م .ا.).
 -2تأثير قانوني گذشت شاکي در انواع جرائم
در مورد اغلب جرائم ،قانونگذار به قابل گذشت بودن جرم يا غير قابل گذشت بود آن تصريحي ندارد .قواعد زير مي تواند به شناخت
مصاديق آنها کمک نمايد.
الف -تفکيک جرائم حق اللهي از جرائم حق الناسي
جرائمي که جنبه شخصي داشته و فرد يا افراد معيني از آن متضرر مي شوند از جرائم
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حق الناس تلقي مي شوند مانند ترک انفاق در امر ازدواج.
در مقابل ،جرائمي که مخل نظم عمومي اخاق حسنه باشند از جرائم حق اللهي خواهند بود.
جرائمي هم وجود دارند که واجد هر دو جنبه حق الناسي و حق اللهي خواهند بود.
جرائمي هم وجود دارند که واجد هر دو جنبه حق الناسي و حق اللهي مي باشند مانند جرائم سرقت ،کاهبرداري و خيانت در
امانت.
اين قبيل جرائم به جهت ايجاد اختال در نظم عمومي و مصالح اجتماعي ،سياسي و اقتصادي از جرائم حق اللهي مي باشند،
ولي با وقوع همان جرايم ،اشخاص حقيقي و حقوقي هم متضرر مي گردند ولذا موضوع جرائم حق الناسي نيز قابل طرح است.
بدين ترتيب به رغم گذشت شاکي يا مدعي خصوصي ،مرتکب مستوجب مجازات مي باشد.
ب -گذشت موجب تخفيف يا انصراف دادگاه از تعقيب مجرم
جرائم موضوع ماده  727ق .م .ا .مانند؛ تهديد ديگري به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاء سر(موضوع ماده 669
ق .م .ا ).و يا افتراء و توهين و هتک حرمت (موضوع مواد  697تا  700ق.م.ا ).جز با شکايت شاکي خصوصي تعقيب نمي شود و در
صورتي که شاکي خصوصي گذشت نمايد ،دادگاه مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب
مجرم صرف نظر نمايد .بديهي است تخفيف مجازات يا ترک تعقيب از تکاليف دادگاه نبوده بلکه از اختيارات دادگاه است.
 -3شرايط گذشت محکوم له
الف -ماهيت گذشت مؤثر
در جرائمي که با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حکم موقوف مي گردد ،گذشت بايد منجز ،يعني از روي اراده و
به درخواست واقعي زيان ديده و صريح و روشن باشد .بنابراين به گذشت مشروط و معلق يا غير صريح يا مبهم ،ترتيب اثر داده
نمي شود و فاقد آثار حقوقي است (ماده  23ق .م .ا.).
گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نيست .زيرا افراد حق ندارند با تراضي بين خود مقرّرات قانوني را نقض نموده و مانع از اعتبار و
اجراي آن گردند.
گذشت بايد از طرف ذينفع يا قائم مقام قانوني و يا ورثه اعام شود .هر گاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شکايت
هر يک از انان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيبع رسيدگي و مجازات موکول به گذشت تمامي کساني است که شکايت کرده
اند.
برابر تبصره ماده  23قانون مورد بحث ،حق گذشت به و راث قانوني متضرر از جرم
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منتقل و در صورت گذشت همگي وراث ،تعقيب ،رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي گردد.
برابر تبصره  3ماده  62مکرر الحاقي به ق .م .ا( .مصوب  27ارديبهشت  1377مجلس شوراي اسامي ) در مورد جرائم قابل گذشت
در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محکوميت کيفري
زايل مي گردد.
ب -گذشت محکوم له از موجبات تجديد نظر در ميزان مجازات حکم قطعي
در جرائم غيرقابل گذشت ،چنانچه پس از قطعيت حکم ،شاکي يا محکوم له (در اجراي ماده  25قانون اصاح پاره اي از قوانين
دادگستري مصوب  )1356اعام گذشت نمايد اين گذشت از موجبات تجديد نظر در ميزان مجازات است .نهايت آنکه محکوم عليه بايد
کتباً درخواست تخفيف مجازات را از دادگاه صادر کننده حکم (مستقيماً از طريق قاضي مجري حکم) بنمايد .دادگاه صادر کننده حکم
مي تواند مجازات را تخفيف دهد .اين تخفيف مجازات ممکن است حتي شامل بقيه مجازات يا کل آن گردد که در نتيجه پرونده امر
مختومه و بايگاني مي شود.
در شرايط فعلي ،در اجراي ماده  277ق .آ.د .ع .ک .مصوب  ، 1378هر گاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد
از قطعي شدن حکم از شکايت خود صرفنظر نمايد .محکوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شکايت از دادگاه صادر کننده حکم
قطعي ،درخواست کند که در ميزان مجازات تجديد نظر نمايد ،در اين مورد دادگاه به درخواست محکوم عليه در وقت فوق العاده
رسيدگي نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد .رأي مزبور قطعي است.
مبحث دوم :آزادي مشروط زندانيان
اعطاي آزادي محکومان زنداني قبل از مدت مقرّرتوسط دادگاه صادر کننده حکم قطعي پاسخي است به يکي از اهداف مجازات که
اصاح بزهکار و آماده ساختن وي براي برگشت به زندگي اجتماعي است .بنابراين ،وقتي قرائن حاکي از آمادگي محکوم عليه
زنداني براي بازگشت به جامعه و ادامه يک زندگي شرافتمندانه است بايد موجبات اين انطباق اجتماعي را فراهم ساخت تا از
محيط جرم زاي زندان و تماس با بزهکاران حرفه اي در امان و موصون بماند( .)1اعطاي آزادي مشروط ،از طرف دادگاه
 .1دکتر ايرج گلدوزيان ،اولين رساله دکتراي تخصصي در علوم کيفري (به زبان فرانسه) دانشگاه
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قانوناً ،ارفاق تلقي مي شود و لذا ردّ تقاضا قابل شکايت نيست.
آزادي مشروط ،شامل کليه زندانيان اعم از زن و يا مرد و با هر سن و سالي در صورت وجود شرايطي مي گردد.
 -1شرايط قانوني آزادي مشروط زندانيان
الف -شرايط شکلي آزادي مشروط
برابر ماده  38اصاحي ق .م .ا .مصوب  2721377مجلس شوراي اسامي( ) 1صدور حکم آزادي مشروط در صاحيت دادگاه صادر
کننده دادنامه محکوميت قطعي است که مي تواند در صورت وجود شرايطي حکم به آزادي مشروط صادر نمايد چنانچه حکم
دادگاههاي عمومي و انقاب مورد اعتراض و تجديد نظر قرار گيرد ،در صورتي که آن حکم عيناً تأييد گردد ،دادگاه صادر کننده دادنامه
محکوميت قطعي و در نتيجه صالح براي اعطاي آزادي مشروط همان دادگاههاي عمومي و انقاب است.
ولي چنانچه حکم دادگاههاي عمومي و انقاب با اصاحات و يا تغييراتي در مرجع تجديد نظر ،مورد تجديد نظر قرار گرفته باشد،
دادگا صاحيتدار براي اعطاي آزادي مشروط يعني در واقع دادگاه صادر کننده حکم قطعي محکوميت را بايد همان دادگاه تجديد نظر
دانست.
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صدور حکم آزادي مشروط منوط است به تأييد رئيس زندان محل گذراندن محکوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضائي محل.
به عاوه ،در مورد پرداخت يا قرار پرداخت ضرر و زيان مورد حکم دادگاه (يا مورد موافقت مدعي خصوصي) در حد استطاعت،
همچنين پرداخت جزاي نقدي و يا ترتيب پرداخت آن با موافقت رئيس حوزه قضايي ( در مورد حبس توأم با جزاي نقدي) تأييد قاضي
مجري حکم الزامي است.
قانون اصاحي مورد بحث ،در صورت انحال دادگاه صادر کننده حکم ،صدور حکم آزادي مشروط از اختيار
برابر تبصره  2ماده 38
دادگاه جانشين است.
ب -شرايط ماهوي و فردي و شخصي آزادي مشروط
براي اعطاي آزادي مشروط بايد شرايطي جمع باشد.
-1محکوميت به مجازات حبس براي اولين بار .فقدان سابقه محکوميت کيفري با
حقوق ،پاريس . 2 .تحت عنوان «آزادي مشروط ،صدور حکم و نحوه اجراي آن» . 1 .1973 ،قانون اصاح دو ماده و الحاق يک ماده و
يک تبصره به قانون مجازات اسامي (روزنامه رسمي شماره  15525مورخ  2831377صفحه .(8
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مراجعه به سوابق و پيشينه کيفري محکوم عليه قابل احراز است.
مل نصف مدت محکوميت به حبس
-2تح ّ
 -3نشان دادن حسن اخاق مستمراً در طول مدت اجراي مجازات حبس
 -4پيش بيني عدم ارتکاب جرم از سوي محکوم عليه پس از آزادي با توجه به اوضاع و احوال زنداني.
 -5پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي يا جزاي نقدي يا قرار پرداخت آنها.
بنابراين ،جلب رضايت مدعي خصوصي شرط استفاده از آزادي مشروط قانوناً نيست .ولي معموا ً دادگاهها در پرونده هايي که
شاکي دارد ،در صورت عدم جلب رضايت شاکي ويا عدم پرداخت ضرر و زيان حکم به رد درخواست آزادي مشروط مي دهند.
افاس يا اعسار محکوم عليه مانع استفاده وي از آزادي مشروط با احراز شرايط ديگر نيست.
ولي بايد اعسار يا افاس مرود ادعا مورد قبول دادگاه و صدور حکم در اين موارد شده باشد.
 - 6مدت آزادي مشروط اصوا ً شامل بقيه مدت مجازات است ولي دادگاه مي تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال در اجراي ماده
ق .م .ا .کمتر از يک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود .مگر اينکه بقيه مدت حبس کمتر از يک سال باشد که در اين صورت
40
مدت آزادي مشروط ،معمواً ،برابر بقيه مدت حبس است.
 -2تعهدات ناشي از حکم آزادي مشروط
الف -تعهدات محکوم عليه براي آزادي مشروط
برابر تبصره  3ماده  38ق .م .ا .اصاحي مصوب  1377ع دادگاه ترتيبات و شرايطي را که فرد محکوم بايد رد مدت آزادي مشروط
رعايت کند از قبيل سکونت در محل يا خودداري از سکونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي
خود به مراکز تعيين شده و امثال آن را در حکم قيد مي کند.
ب -موارد نقض حکم آزادي مشروط
اصاحي قانون مورد بحث ،دادگاه با اعطاي آزادي مشروط بايد در حکم قيد کند که در صورت
براي قسمت اخير تبصره  3ماده 38
تخلف آزاد شده از شرايط مذکور در حکم يا ارتکاب جرم مجدد بقيه محکوميت وي به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در
مي آيد .پس محکوميت بعدي به ارتکاب هر نوع جرمي براي نقض حکم آزادي مشروط کافي است .بدين ترتيب ،در صورتي که آزاد
شده ،دستوراتي را که دادگاه هنگام اعطاي آزادي مشروط تعيين نموده ،رعايت نکند ،حکم آزادي مشروط لغو و محکوم عليه براي
تحمل بقيه مدت مجازات حبس به زندان اعزام مي شود.
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مبحث سوم :عفو
عفو وسيله اي است براي اسقاط تعقيب دعوي و يا متوقف ساختن اجرا حكم .اعطاي عفو بر حسب مرجع اعام كننده به عفو
عمومي يا عام و عفو خصوصي يا خاص قابل تقسيم است .عفو عمومي از طريق قوه مقننه و عفو خصوصي به پيشنهاد قوه
قضاييه از طريق مقام معظم رهبري اعطاء مي شود .مقرّرات اجرايي عفو و بخشودگي به موجب آيين نامه كميسيون عفو و
بخشودگي  8101372مي باشد كه در تاريخ  13121371به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است.
 -1عفو عمومي يا عفو عام
عفو عمومي به موجب قانون است و لذا به حكم قانون ،دادرسي و يا اجراي حكم موقوف و آثار تبعي و تكميلي حكم قطعي زايل
شده و آثار محكوميت جزايي منتفي مي شود .البته اگر عفو و بخشودگي نسبت به قسمتي از مجازات باشد ،آثار كيفري حكم
باقي مي ماند .بدين ترتيب مقرّرات عفو عمومي از قواعد آمره و الزامي است و موجب زايل شدن وصف مجرمانه مي گردد .در تاييد
اين نظر رأي وحدت رويه رديف  1359-912-5924آثار محكوميت كيفري شامل مجازات تبعي را با تصويب قانون عفو عمومي منتفي
دانسته و در صورت ارتكاب جرم جديد از ناحيه محكوم عليه رعايت مقرّرات مربوط به تكرار جرم را جائز نمي داند.
الف -عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي:
از مصاديق عفو عمومي ،ماده واحده ايحه قانوني عفو متهمان و محكومان جزايي مصوب  1921358است .به موجب ماده واحده
مزبور كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در مرجع قضايي مورد تعقيب قرار گرفته اند اعم از اين كه حكم قطعي درباره آنان
صادر شده باشد يا خير؛ حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد مشروط بر اينكه شاكي يا مدعي خصوصي نداشته يا
شاكي يا مدعي خصوصي از شكايت خود گذشت كرده باشد.
به عاوه ،راي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره ( 9121359-5925روزنامه رسمي شماره  ) 141260-10537نيز ضوابط
ايحه قانوني عفو عمومي را شامل كساني هم دانست كه قبل از تاريخ تصويب ايحه قانوني مذكور مرتكب بزهي گرديده اند ولي
مورد تعقيب واقع نشده اند .البته در صورتي كه موضوع اتهام از موارد مستثني در قانون نباشد.
ب -عفو عمومي آثار محكوميت ها سياسي:
از مصاديق ديگر عفو عمومي ،ايحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي به
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شماره ( 811358-408روزنامه رسمي شماره  1911358-9935است .ماده واحده ايحه قانوني مزبورمقرّر مي دارد« :محكوميت
كليه كساني كه به عنوان اتهام اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهامات
به حكم قطعي محكوم شده اند كان لم يكن تلقي مي شود و كليه آثار تبعي محكوميتهاي مزبور
سياسي ديگرتا تاريخ 161157
موقوف ااجرا خواهد بود».
 )1-1شرايط اعطاي عفو عمومي
قانون عفو عمومي در هر مورد ،مقرّرات خاص خود را دارد .ولي مي توان قواعد مشتركي را استنتاج نمود كه كم و بيش بدون
تغيير مهمي مورد توجه قرار گيرد.
 - 1قوانين عفو عمومي از قوانين استثنايي هستند .معموا در مواقع بروز انقابهاي سياسي و بحرانهاي اجتماعي كه با مشاركت
عده زيادي از مردم براي نيل به مقاصد مشترك ،جرائمي مهم چون تخريب اموال منقول و جرائم عليه امنيت ارتكاب مي شود ،عكس
العمل دولت حاكم ،شديد است .پس از خاتمه بحران و انصاف از تعقيب ،براي رفع اثر از مجازاتهاي شديد و سنگين ،با تصويب قانون
عفو عمومي متهمين و مرتكبين جرائم عمومي را مورد عفو عمومي قرار مي دهند.
 -2قانون عفو عمومي شامل جرائم ارتكابي قبل از تصويب قانون مي گردد و قانونا جرائم احتمالي آينده را شامل نمي شود.
 - 3قانون عفو عمومي گاهي ساده و بدون قيد و شرط است .ولي در مورد هم شمول آن به ذينفع مشروط به انجام امري است.
مثا ً برگرداندن سرمايه به كشور در مورد جرائم مربوط به مبادات ارزي مي تواند شرط استفاده از قانون عفو عمومي باشد.
همچنين پرداخت قبلي جزاي نقدي براي محكوميت هاي مالي ،غالباً شرط استفاده از عفو مي باشد.
 - 4عفو عمومي مي تواند با توجه به ويژگيهاي شخصي و قومي و محلي و مليت افراد اعام شود .مثا ً در شهر يا استاني كه به
انگيزه هاي قومي شورش كرده اند ،اعام عفو مي تواند حس كينه و انتقام جويي شورشيان را كه در صدد فرصت مناسب و تكرار
عمليات خود باشند تخفيف و تسكين دهد.
 )2-1آثار عمومي
 - 1قانون عفو عمومي كه در جهت ضرورت به فراموشي سپردن وقايع مجرمانه اعام مي شود ،اثر آن زايل ساختن وصف مجرمانه
از جرم ارتكابي است.
 - 2اثر عفو عمومي در مرحله تعقيب جزايي – وقتي قانون عفو عمومي قبل از صدور حكم محكوميت قطعي متهمين تصويب شود،
موجب سقوط جنبه عمومي دعواي
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جزائي مي گردد و لذا موضوع جرم قابل تعقيب نبوده و متهمين در صورتي که در توقيف باشند فوراً آزاد مي گردند.
چنانچه تعقيب متهمين آغاز نشده باشد ،ديگر تعقيب منتفي مي شود ،و در صورتي که تعقيب متهمين در جراين باشد قرار منع
تعقيب بايد صادر شود.
 - 3اثر عفو عمومي در مرحله بعد از صدور حکم -چنانچه بعد از صدور حکم محکوميت به مجازات ،قانون عفو عمومي تصويب شود،
عفو محکوميت را زايل کرده و تمام آثار ناشي از مجازات را منتفي مي سازد در مواردي که عفو قسمتي از مجازات را شامل شود،
تعقيب متهم تا صدور حکم قطعي قابل اجرا ادامه مي يابد.
 آثار عفو عمومي بر محکوميت جزايي -عفو عمومي موجب سلب آثار محکوميت مي گردد .و لذا مجازاتهاي اصلي ،تبعي،4
تکميلي يا تتميمي تماماً منتفي مي شوند .محکوميت مورد عفو ،ديگر ،براي تکرار جرم به حساب نيامده و مانع تعليق اجراي
مجازات احتمالي نشده و از سجل کيفري حذف مي گردد.
 استثنائات عطف ماسبق شدن قانون عفو عمومي -تأثير قانون عفو عمومي نسبت به امور جزايي قبلي ،تام و کامل نيست.5
زيرا چنين قانوني موجب استرداد جزاي نقدي و هزينه دادرسي پرداختي توسط محکوم عليه نمي شود.
 - 6عفو عمومي شامل اقدامات تأميني نمي گردد .ضرورت اجراي اقدامات تأميني مثل اعزام اجباري بيمار معتاد به بيمارستان به
رغم کيفر زدايي يا تبديل مجازات مورد توجه قانونگذار است؛ به طوري که بند  3ماده  11ق .م .ا .صراحتاً مقرّر مي دارد« :اگر
مجازات جرمي به موجب قانون ا حق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت».
 -7الزام به جبران خسارت به رغم قانون عفو عمومي
در صورتي که جرائم ارتکابي موجب ورود خساراتي به ديگران شده و جبران آن خسارات هم مورد حکم دادگاه واقع شده باشد،
تصويب قانون عفو عمومي مانع الزام مرتکب به جبران خسارات وارده نيست .معموا در قوانين عفو عمومي تصريح مي شود که
عفو عمومي مانع استيفاي حقوق اشخاص ثالث نمي باشد.
 -2عفو خصوصي يا عفو خاص
تعريف :عفو خاص عبارت است از؛ معاف کردن محکوم عليه از تحمل تمام يا قسمتي از مجازات مورد حکم قطعي و يا جايگزين
ساختن مجازات قابل اجرا به مجازاتي خفيف تر.
برابر بند  11اصل يک صد و دهم ق.ا ،.عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود
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موازين اسامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه از وظايفو اختيارات رهبر است .در اجراي اصل مزبور ماده  24ق .م .ا .مقرّر مي
دارد« :عفو يا تخفيف مجازات محکومان در حدود موازين اسامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است».
عفو خصوصي ،تأثيري در مجازات تبعي و تکميلي ندارد و آثار محکوميت باقي مي ماند .اصوا ً عفو خصوصي مربوط به جرائم غير
قابل گذشت يا جرايمي است که شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي گذشت کرده است .در عفو خصوصي ،چنانچه محکوم عليه
پس از استفاده از عفو خاص مرتکب جرم جديد مي شود سابقه محکوميت مورد عفو براي اجراي مقرّرات تکرار جرم در نظر گرفته
مي شود.
به عاوه عفو خاص ،پس از صدور حکم ،قابل طرح است .بر خاف عفو عام که رفتارمجرمانه قبل از تعقيب و بعد از تعقيب را تا
مرحله صدور حکم و اجراي آن شامل مي شود.
عفو خاص همانند عفو عام در رفع ضرر و زيان مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حکم صادره در اين مورد قابليت اجرايي دارد.
همچنين عفو خاص نيز مانند عفو عمومي الزامي و از قواعد آمره پيروي مي کند.
عفو پيشنهادي به وسيله دادگاه از ولي امر نيز به حکم قانون در دو مورد پيش بيني شده است:
اول -توبه بعد از اقرار به زنا :برابر ماده  72ق .م .ا .هر کس به زنايي که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد ،قاضي مي تواند
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تقاضاي عفو او را از ولي امر بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .همچنين است در مورد جريان مشابه ،موضوع ماده  126ق .م .ا.
ق .م .ا .هرگاه کسي بعد از اقرار به خوردن مسکر ،توبه کند قاضي مي
دوم -توبه بعد از اقرار به خوردن مسکر :برابر ماده 182
توان د از ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد را بر او جاري کند.
الف -شرايط اعطاي عفو خاص
پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات از طرف اشخاص زير پذيرفته مي شود( .مستفاد از ماده  2آيين نامه کميسيون عفو و بخشودگي
مصوب .(8101372
 رئيس زندان محل گذراندن محکوميت با موافقت قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايي محل-3 . - 1قاضي مجري حکم2 .
محکوم عليه و خانواده وي.
ب -انگيزه و جهات موافقت با عفو خاص
 -1درخواست محکوم عليه و خانواده
هر نوع انگيزه اي مي تواند مستند درخواست محکوم عليه و خانواده وي باشد ولي اعام عفو خصوصي موکول به طرح در
کميسيون عفو بخشودگي و موافقت رياست قوه قضاييه و تصويب مقام رهبري است.
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 -2مناسبت هاي موجب پيشنهاد عفو خصوصي
كميسيون عفو و بخشودگي به مناسبت هاي زير تشكيل مي گردد:
) ) 1مبعث رسول اكرم (ص)  27رجب المرجب – ( ) 2وادت حضرت قائم (عج)  15شعبان – ( ) 3عيد فطر اول ماه شوال – ( )4عيد
قربان يا عيد غدير خم «دهم يا هجدهم ذي الحجه»  ) 5( -سال روز پيروزي انقاب اسامي «بيست و دوم بهمن»  ) 6( -عيد نوروز
يا روز جمهوري اسامي (اول يا دوازدهم فروردين)
 -3عدم تسرّي عفو خصوصي نسبت به حقوق اشخاص ديگر
عفو خصوصي بر ضمانت اجراهاي اداري و انتظامي و ضرر و زيان ناشي از جرم كه موضوع حقوق ديگران است فاقد اثر مي باشد.
ج -آثار عفو خصوصي
 عفو خصوصي موجب معافيت محكوم عليه از مجازات و يا تخفيف آن مي گردد بدون اينكه تأثيري بر حكم محكوميت كيفري1
داشته باشد .با اعام عفو خصوصي ،ضمانت اجراهاي مدني و انضباطي به اعتبار خود باقي مي ماند و تأثيري بر مجازاتهاي تبعي
و تكميلي ندارد ،مگر آنكه در حكم مزبور به لغو مجازاتهاي مزبور تصريح شود.
 - 2عفو خصوصي ساده و بدون قيد و شرط است وقتي اجراي آن منوط به تحقق امري نباشد .برعكس در عفو خصوصي مشروط
اعطاي آن موكول به انجام شرط است.
 -3عفو خصوصي مي تواند نسبت به تمام مجازات باقيمانده و يا قسمتي از آن اعام گردد.
 - 4نتيجه تصميم به قبول يا رد خصوصي الزام آور است و محكوم عليه امكان اعتراض ندارد ولي مي تواند به تقدم درخواست مجدد
مبادرت نمايد.
 عفو خاص مانع اجراي مقرّرات تكرار جرم در صورت ارتكاب جرم جديد وسيله همان محكوم عليه بعد از استفاده از عفو خاص5
نمي باشد.
مبحث چهارم :فوت محكوم عليه
فوت متهم در مرحله تعقيب موجب صدور قرار موقوفي تعقيب است .فوت محكوم عليه قبل از اجراي حكم يا حين اجراي حكم،
موجب سقوط مجازاتهاي بدني مثل اعدام ،شاق و جزاي نقدي مي گردد .به طور مثال هرگاه كسي كه مرتكب قتل موجب قصاص
شده است بميرد قصاص و ديه ساقط مي شود (ماده  259ق .م .ا).
با وجود اين ،ديه كه نوعي مجازات با ماهيت دين است و جنبه مالي دارد بعد از فوت محكوم عليه از ماترك متوفي قابل استيفا مي
باشد.
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نتيجه
حقوق جزاي عمومي شامل قواعد عام و مشترك بين تمامي جزائم به اختصار بررسي شد .اميد است تحقيق تشريحي مطالب،
ضمن مطالعه تطبيقي نيز به زودي آماده چاپ و انتشار شود .در مجموع ،سيستم حقوق جزاي عمومي ايران بر مبناي قواعدي
است كه كم و بيش اختافي در حقوق ساير كشورها نيز به مورد اجرا گذارده شده است .در واقع ق .م .ا .در قسمت كليات كه
مباني حقوق جزاي عمومي حاكم در كشور ما را تشكيل مي دهد ،با موازين شرعي مغايرتي نداشته و بر اين امر صحه گذاشته
شده و اميد است با احترام به حاكميت بيشتر قانون ،موجبات تضمين آزادي هاي قانوني و امنيت فردي و اجتماعي فراهم شود.
مبحث پنجم – مروز زمان در امور جزائي
مقدمه :مرور زمان اصلي است كه طبق آن ،سپري شدن مهلتي ممكن است موجب بروز آثاري حقوقي گردد.
 -1مرور زمان در امور جزائي
مرور زمان شامل دو نوع متمايز از يكديگر است:
الف – مرور زمان تعقيب دعواي عمومي كه عبارت است از تاسيسي كه طبق آن گذشتن مدتي متغير بر حسب نوع جرم ،موجب
منتفي شدن دعواي عمومي گرديده و از اين جهت هر نوع تعقيبي غيرممكن مي گردد.
ب -مروز زمان مجازات كه عبارت است از تأسيسي كه طبق آن ،مجازاتي كه در مدت معيني ،متغير بر حسب نوع جرم ،اجرا
نگرديده باشد ،ديگر نمي تواند نسبت به محكوم عليه به مورد اجرا گذارده شود.
 -2مرور زمان در امور فقهي
حق اعم از مدني يا جزائي هميشگي و جاويدان است و با گذشت زمان از بين نمي رود .شوراي نگهبان با اكثريت آراء فقهاي آن
مرور زمان در امور حقوقي را مغاير شرع تشخيص داده است(1(.
با وجود اين ،در مورد شمول مرور زمان به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي
. 1نظريه شماره  7257مورخ  27111361شوراي نگهبان راجع به موادي از قانون آئين دادرسي مدني در مورد مرور زمان مجموعه
قوانين سنواتي سال  ،1363صفحه .145
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خارجي طرف قرارداد شرکتهاي دولتي ايران ،به لحاظ حاکميت مرور زمان در کشورهاي خارج که به ردّ دعواي آن مي انجاميد،
اشخاص مزبور با استفاده از نظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مرور زمان با شرع ،فارغ از ردّ دعاوي خود از طرف دادگاههاي
خارجي دعاوي مزبور رادر دادگاههاي ايران مطرح مي نمودند.
نهايتاً نظر شوراي نگهبان بدين شرح اعام گرديد« :اطاق نظريه شماره  7257مورخ  27111367شوراي نگهبان شامل دعاوي
اشخاص حقيقي و يا حقوقي که در قوانين و مقرّرات کشورشان مرور زمان پذيرفته شده است نمي شود»((1
3ـ تحول تاريخي مرور زمان
الف ـ عدم رسيدگي به دعاوي طرح نشده تا  20سال :اوّلين بار مرور زمان توسط هيأت وزيران در سال  1334قمري بدين شرح
مورد تصويب قرار گرفت« :هيأت وزراء عظام در جلسه دوازدهم جمادي ااخر  1334به پيشنهاد وزارت جليله عدليه تصويب نمودند
که چون رسيدگي به دعاوي که از بيست سال قبل تا کنون در عدليه مطرح نشده باعث زحمت و تفکيک حق از باطل ،موجب تضييع
اوقات خواهد بود لذا وزارت عدليه دعاوي که از بيست سال قبل تا حال که اساساً رجوع به عدليه محاضره شرعيه نشده در مجلس
شورا به شور نهاده شد.
مرحوم آيت ه مدرس که در آن مجلس شرکت داشته و مسئله را به شوخي برگزار کرده ،موافقت ضمني خود را بدين ترتيب بيان
داشته است« :ما که اساساً به عقيده اسامي خودمان اين محاکم عرفي دولتي را خاف شرع و براي رسيدگي و مداخله در هيچ
دعوائي صالح نمي دانيم با اينحال وقتي که خود آنها حاضر شده اند که در يک قسمت از دعاوي تحت عنوان مرور زمان مداخله
نکنند و صاحيت خود را محدود نمايند دليلي ندارد ما مخالفت کنيم».
آقاي دکتر سيد مصطفي محقق داماد ،در اين مورد ،در مقاله بحث حقوقي مرور زمان مي نويسد« :البته اين جمات چنانکه
پيداست جنبه مطايبه و شوخي دارد گوئي که آن مرحوم باطناً مسئله را چندان مخالف با شرع نمي دانسته و گرنه او همانطور که
واقعاً چنين
 .نظريه شوراي نگهبان در رابطه با شمول مرور زمان به دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي خارجي به شماره  3506مورخ
1
.1151371
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بود ،آن حد قدرت و نفوذ کام در خويش احساس مي نمود که در مقابل وضع قوانين خاف شرع ايستادگي نمايد .چنانکه در موارد
زيادي چنين کرد»((1
نهايتاً چند ماده از قانون آئين دادرسي مدني و قانون مجازات ايران در سال  1304به مرور زمان اختصاص يافت.
ج ـ نظريه فقهاي شوراي نگهبان :بعد از انقاب نظريه اکثريت آراء فقهاي شوراي نگهبان مبني بر مغايرت مرور زمان حقوقي با
موازين شرعي عما ً به موضوعات کيفري نيز تسرّّي پيدا کرد و در هيچ يک از آراء دادگاههاي ايران آثاري از استناد به مواد مرور
زمان ديده نمي شود.
4ـ قلمرو جرائي مرور زمان در امور کيفري:
الف ـ مجازاتهاي مشمول مرور زمان :در اجراي ماده  173ق .آ .د .ع .ک ،.جرائم و مجازات هائي که مشمول مرور زمان کيفري واقع
گرديده بر دو نوع است.
اوّل ـ جرائمي که مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده است.
دوّم ـ جرائمي که مجازات قانوني آنها از نوع اقدامات تأميني و تربيتي است.
بطور کلي «مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي» هم عنوان باب دوم و هم عنوان فصل اول از باب دوم ق .م .ا .است .نحوة
تنظيم قانون مزبور موجب شده است تا بجاي تقسيم بندي معمول و سنّتي جرائم برحسب شدت و ضعف مجازات آنها (يعني
جنايت و جنحه و خاف) عماً ،جرائم به جرائم مهمه و غير مهمه تقسيم گردد.
ق .م .ا .شامل حدود ،قصاص ،ديات ،تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده است .مصاديق اقدامات
مجازاتهاي موضوع مواد  12تا 17
تأميني و تربيتي در مواد  19و  20ق .م .ا .پيش بيني گرديده است که اختصاراً شامل محروميت از حقوق اجتماعي ،اقامت اجباري
در نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين مي باشد.
ماده  1قانون اقدامات تأميني مصوّب  12ارديبهشت ماه  ، 1339نيز اقدامات تأميني را عبارت از تدابيري مي داند که دادگاه براي
جلوگيري از تکرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمين خطرناک اتخاذ مي کند .در فصل دوم قانون مزبور اقسام اقدامات تأميني به
شرح زير پيش بيني گرديده است.
) ) 1اقدامات تأميني سالب آزادي :شامل نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر در تيمارستان مجرمين؛ نگاهداري مجرمين به
عادت در تبعيد گاه ،نگاهداري مجرمين
 .محقق داماد ،دکتر سيد مصطفي «يک بحث حقوقي ،مرور زمان» مجل ّه انديشه هاي نو در علوم اسامي ،شماره دوّم سال
1
 ،1359ص .68
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بي کار و ولگرد در کارگاههاي کشاورزي و صنعتي يا نگاهداري مجرمين معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر و يا نگاهداري اطفال
در کانون اصاح و تربيت اطفال.
ل
)2
) اقدامات تأميني محدود کننده آزادي :شامل ممنوعيت از اشتغال به کسب يا شغل يا حرفه معيني؛ ممنوعيت اقامت در مح ّ
معين؛ اخراج بيگانگان از کشور.
) اقدامات تأميني مالي و غيره :شامل ضبط اشياء خطرناک؛ ضمانت احتياطي؛ بستن مؤسسه؛ محروميت از حق ابوت و
)3
قيمومت و نظارت؛ انتشار حکم.
ب ـ مصاديق جرائم مشمول مرور زمان :قانونگذار مجازاتهاي تعزيري و مجازاتهاي بازدارنده را در مواد  16و  17ق .م .ا .پيش بيني
نموده است.
) تعزير ،تأديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظر حاکم واگذار شده است ،از قبيل حبس و جزاي
)1
نقدي و شاق که ميزان شاق بايستي از مقدار حد کمتر باشد.
) ) 2مجازات بازدارنده ،تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلف از
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ل کسب ،لغو پروانه و محروميت از حقوق
مقرّرات و نظامات حکومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ،جزاي نقدي ،تعطيل مح ّ
اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
) کتاب پنجم ق .م .ا .تحت عنوان «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوّب  1375شامل جرائمي که بعضاً مجازاتهاي سنگين
)3
«درحکم محارب» نيز دارند ،مشمول مرور زمان مي گردند .زيرا در جرائم مستوجب تعزير و جرائم مستوجب مجازاتهاي بازدارنده (و
حتي اقدامات ماهيتاً تأميني و تربيتي که نظر به آينده با توجه به حالت خطرناک متهم دارد) سيستم قضائي ايران از نظرام واحد
عکس العمل دفاع اجتماعي پيروي و هدف اين است که مجازات و اقدام تأميني در يک سيستم واحد «ضمانت اجراهاي کيفري»
قرار داده شود(1(.
ق .م .ا .تابع نظام واحد مجازاتهاست .زيرا از يک طرف در تعريف جرم عبارت «اقدامات تأميني» به عنوان ضمانت اجرا از ماده 2
قانون راجع به مجازات اسامي مصوّب ( 1361سابق) حذف شده است .به طوري که ماده  2ق .م .ا .مصوب مي گويد« :هر فعل يا
ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود» و لذا در قانون جديد از يک طرف ،ذکري از
اقدامات تأميني در تعريف قانوني جرم نشده است از طرف ديگر در عنوان باب دوم قانون مزبور نيز که به عبارت «مجازاتها و
اقدامات تأميني و تربيتي» تصريح شده است ،مصاديق اقدامات پيشگيرانه مانند
 .1ر.ک .به همين کتاب ،ص .299
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محروميت از حقوق اجتماعي و يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين و يا اجبار به اقامت در محل معين به عنوان مجازات
بازدارنده و يا مجازاتهاي تتميمي (تکميلي ياد شده است که در صورت نقض حکم صادره ،تصميمات مزبور به ساير مجازاتها چون
جزاي نقدي يا زندان نيز قابل تبديل است (مواد  17و  19و  20ق .م .ا.).
هم چنين راننده يا متصدي وسيله موتوري که با وضع مستي با رانندگي مبادرت نموده و مرتکب قتل غيرعمدي شده باشد ،دادگاه
مي تواند عاوه بر مجازات مربوط در اجراي مواد  714به بعد ق .م .ا( .بخش تعزيرات) مرتکب را براي مدت يک تا پنج سال از حق
دي وسايل موتوري محروم نمايد (ماده  718ق .م .ا).
رانندگي يا تص ّ
بدين ترتيب حقوق جزاي ايران در اين مورد تابع نظام واحد مجازاتهاست و از نظر مرور زمان تفاوتي بين مجازاتهاي تعزيري و
مجازاتهاي بازدارنده (اعم از اصلي ،تکميلي ،يا تتميمي و تبعي) قائل نشده است .بخصوص که مواد  498به بعد ق .م .ا .تحت
عنوان «کتاب پنجم (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» دو اصطاح مترادف و بدون تفکيک ضمانت اجراهاي جرائم آمده است.
) ) 4رأي وحدت رويه شماره  590مورخ  5111372مي گويد« :مجازاتهاي بازدارنده مذکور در ماده  17ق .م .ا .مصوّب هشتم مرداد
به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کساني اعمال مي شود که مرتکب جرم عمدي شده و تعيين مجازات
ماه 1370
تعزيري مقرر ،در قانون براي تنبيه و تنبه مرتکب کافي نباشد که در اين صورت دادگاه مي تواند بر طبق ماده  19ق .م .ا .مجازات
بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي
باشد» (روزنامه رسمي شماره  14293ـ  14ـ  1ـ (1373
رأي وحد ور به مزبور در تأييد نظر شمول مرور زمان به جرائم تعزيري و بازدارنده قانوني است.
اداره حقوقي دادگستري در پاسخ استعام شماره  78191217شعبه  19دادگاه
) ) 5نظر مشورتي شماره  67557ـ 1561378
عمومي تهران حاکي از اين است که« :با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده  17ق.م.ا( .مصوّب  ) 1370تمام مجازاتهاي
) که نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت
مذکور در کتاب پنجم از ق .م .ا( .مصوّب 1375
اجتماعي اعمال مي شود ،مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مرور زمان قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب
در امور کيفري (مصوّب  ) 1378باشد».
در نتيجه و بدين ترتيب تنها جرائم مستوجب حد و قصاص و تعزيرات شرعي مربوط
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به ارتکاب فعل حرام يا ترک واجب (موضوع ماده  2ق .آ .د .ع .ک .مصوّب  ) 1378از شمول مقرّرات قانوني مربوط به مروز زمان
مستثني مي گردد.
برحسب ضوابط قانوني ،مرور زمان به زمان به دونوع قابل تقسيم است:
اوّل – مرور زمان موقوفي تعقيب دعواي عمومي (موضوع ماده  173ق .آ .د.ع  .ک. ) .
دوم – مرور زمان اسقاط اجراي حکم مجازات ( موضوع ماده  174ق.آ .د.ع .ک.).
الف – مرور زمان وموقوفي تعقيب دعواي عمومي وتوقف اجراي حکم قطعي
چه امري قبول مرور زمان را در وقايع ،با گذشت اجباري زمان توجيه مي کند .ممکن است دشواري استناد به موضوعاتي که قربان
قانون زوال ناپذير فراموشي است علت وجودي آن باشد .زيرا تعقيب جرم فراموش شد ه و انتساب واجراي مجازات آن نسبت به
کسي که فراموش شده امري عبث وبي فايده است  .در عين حال دسترسي به دايل و اثبات وقوع جرم فراموش شده وانتساب
آن به مرتکب (جز درمورد کاما ً استثنائي) امکان پذير نيست بنابراين تأسيس مرور زمان ناشي از غفلت وقصوري است که مرجع
قضائي در به جريان اند اختن دعواي عمومي (ويا اجراي حکم مجازات) داشته است .ولي بهتر است در اينجا از مشکات ناشي از
اجراي عدالت سخني به ميان نيا وريم.
 -1رژيم مرور زمان
 )1-1جرايم مشمول مرور زمان ومستثنيات آن
مرور زمان در حقوق جزاي ايران تنها شامل جرائمي مي گردد که مستوجب مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد.
به بعدو امثال آن) .بنابراين جرائم مستوجب حدود و قصاص و
(يعني تمامي جرائمي موضوع کتاب پنجم ق .م .ا .از ماده 498
تعزيرات شرعي از شمول مرور زمان مسثني مي گردد.
درحقوق فرانسه جرائم عليه بشريت مستند به متون بين المللي (قانون 26دسامبر 1964و هم چنين جرائم عليه بشريت (کشتار
دسته جمعي و غيره) موضوع مواد مقرّرات راجع به مزور زمان مستثني شده است(1(.
)1-2مهلت مرور زمان ومواعد مانع تعقيب و اجراي حکم
موقوفي تعقيب امز جزائي واسقاط اجراي مجازات در اجراي بند ششم ماده  6ق .آ .د .ع .ک .با تحقق مرور زمان در مجازتهاي
بادازتده واقعي مي شود .در واقع ،بايد از
~
~.'Loi. no -64-1326 dii 29de'cemrte 1964 tendant a constater t' imprescrabalate' des crimes contre l' humanite .1
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لحاظ وقوع جرم يا از تاريخ صدور حکم قطعي مدتي بگذرد که قانون اين مدت زمان را تعيين و مشخص نموده است .اين مدت
مستمر بوده و نبايد عاملي آن را قطع يا معلق کند.
مدت مرور زمان در اجراي ماده  173قانون مزبور وتصره ذيل آن برحسب «سال » پيش بيني شده است .درمواعد و زمانهاي تعييني
(مانند مواعد 20روز براي تجديد نظرخواهي ويا يک هفته براي ماحظه نظر کارشناس در دادگاه) روز اباغ ويا روزپايان مهلت به نفع
ذينفع يا ذيحق قابل احتساب نيست .درمقابل ،موقوفي تعقيب متهم و يا منع اجراي حکم در مورد مرور زمان به صراحت مواد
173و 174قانون مزبور « از تاريخ وقوع جرم» و يا « از تاريخ اولين اقدام تعقيبي» تا انقضاء مواعد مذکوره ،موجب موقوفي تعقيب
است .همچينن درمورد عدم اجراي حکم مرور زمان ،شروع مدت « از تاريخ قطعيت حکم» است که وقتي حکم صادره اجرا نشده
باشد ،انقضاي مدت مقرّرمنتهي به موقوفي اجراي آن حکم مي گردد.
بدين ترتيب درمحاسبه مدت مرور زمان «روز واقعه مجرمانه» و انقضاي سال مربوط ،به نفع متهم ودر مورد عدم اجراي حکم «تاريخ
روز صدور حکم» و انقضاي سال مربوط ،به نفع محکوم عليه قابل که مجازات قانوني جرم ،حبس يا جزاي نقدي يا شاق يا هر سه
باشد مدت حبس ماک احتساب خواهدبود» .از ماده قانون مزبور نکات زير قابل استنبا ط است:
) ) 1شمول مرور زمان ده ساله نسبت به جرائم مستوجب حبس دائم ،از نظر مرور زمان تعقيب ويا مرورزمان اجراي حکم امکان پذير
است.
) )2ماک محاسبه در اجراي ماده  173وتبصره ذيل آن مجازات قانوني است.
قانون مزبور ،درخصوص مدت مرور زمان جرائمي است که مجازات آنها غير از حبس يا جزاي نقدي است بنابراين
بند ج ماده 173
تمامي مجازاتهاي تعزيري ،بازدارنده و اقدامات تأمين (بدون توجه به شدت و ضعف مجازات) از جمله تعطيل
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محل کسب ،لغو پروانه ،محرميت ازحقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يانقاط معين ومنع از اقامت در نقطه يا نقاط معين موضوع
مواد  12به بعد ق .م .ا .وتمامي اقدامات تأميني سالب آزادي يا محدود کننده آزادي يا مالي وغيره مربوط به قانون اقدامات تأميني
مصوّب  1339را شامل مي گردد.
) ) 4درصورتي که حبس با جزاي نقدي يا شاق يا با هردو ،همراه باشد .در اين صورت ماک مدت مرورزمان ،مقرّرات بندهاي الف و
ب مواد  173و 174قانون مزبور خواهد بود .حال چنانچه مجازات جرمي شاق با جزاي نقدي باشد ماک احتساب مرور زمان تعقيب
ق .م .ا « هرگاه کسي عالماً زن شوهردار يا زني را که در عده ديگري
يا اجراي حکم چگونه است؟ به طور مثال برابر ماده643
سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ل جزاي نقدي و تا  74ضربه شاق
است براي مردي عقد نمايد به حبس از 6ماه تا 3
دي دفتر ممنوع خواهد گرديد» انتخاب
محکوم مي شود .و اگر داراي دفتر ازدواج وطاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تص ّ
جزاي نقدي و شاق از اختيارات دادگاه است  .مرورزمان جزاي نقدي ده سال از تاريخ وقوع جرم يا اولين اقدام تعقيبي است و
مشمول مرور زمان سه ساله است .راه حل اين است که با توجه به قاعده تفسير مضيق
شاق با توجه به بند (ج) ماده 173
قوانين جزائي و تفسير قانون به نفع متهم در موارد شک و ترديد ،مرور زمان سه سال قابل اعمال باشد.
) ) 5درنحوه محاسبه مواعد ،مرور زمان اعم از تعقيبي يا اجرائي ،ممکن است سال 12 ،ماه شمسي به حساب آيد و يا دوازده ماه
ق .آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب (در امور مدني) .از نظر احتساب موارد قانوني،
سي روزه با عنايت به ماده 443
سال دوازده ماه ،ماه سي روز هفته هفت روز وشبانه روز بيست وچهار ساعت است .بدين ترتيب با احتساب اين که ماده در قانون
سي روز مي باشد ،سال شمسي که  12ماه است ويا  365روز ،براي متهمين 360روز محاسبه و هرسال  5روز کم مي شود .به
طوري که در مرور زمان ده ساله 50 ،روز آن به نفع متهم يا محکوم عليه خواهد بود.
) ) 6درجوار مواعد عمومي مرور زمان ،مهلت هاي خاصي هم براي مرور زمان تعقيب وجود دارد بطور مثال ،مرور زمان تعقيب جرم
صدور چک پرداخت نشدني 6ماه است .اما در مرحله اجراي حکم چنانچه جرم مزبور مشمول ماده  7قانون اصاحي چک باشد مرور
زمان آن با توجه به حداکثر مجازات قانوني  2سال حبس و جزاي نقدي  ،مشمول تبصره ذيل ماده  173ق .ا .د .ع .ک .ناظر به بند
(ب) آن ماده قانون ،پنج سال حبس است .چنانچه جرم صدور چک پرداخت نشدني مشمول ماده  13قانون اصاحي چک باشد که
ضمانت اجراي آن  6ماه تا  2سال حبس يا يکصد هزارل تا ده
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ميليون ل جزاي نقدي است .در صورتي که دادگاه حبس را تعيين نمايد مررر زمان آن  5سال و چنانچه جزاي نقدي را مورد حکم
قرار دهد مرور زمان اجراي حکم مشمول بند الف ماده  173ق .ا .د .ع .ک .گرديده و ده سال مي باشد.
 -2مبداء مرور زمان درجرائم مختلف و احکام صادره
مرور زمان دونوع است:
) –)1مرور زمان تعقيب
) -)2مرور زمان اجراي حکم
مرور زمان تعقيب هم دو نوع است:
 مرور زمان « از تاريخ وقوع جرم» مرور زمان « از تاريخ اولين اقدام تعقيبي».مرور زمان اجراي حکم « از تاريخ قطعيت حکم » اجراء موقوف مي گردد.
حال منظور از مبدء مرور زمان ،تاريخ شروع مرور زمان است که درجرائم برحسب کيفيت عنصر مادّي جرم متفاوت است.
گاهي عنصر مادي جرم دريک لحظه تحقّق پيدا مي کند که آن را جرم آني مي نامند مانند قتل و سرقت .گاهي ممکن است وقوع
دتي در زمان دوام داشته باشد که آن را جرم مستمر مي نامند مثل جرم توقيف غيرقانوني ،تصرف عدواني ،ترک
عنصر مادّي جرم م ّ
انفاق.
اول – شروع مرور زمان در جرائم آني:
در جرائم آني شروع مرور زمان ،همان لحظه وقوع آن است که عنصر مادي آنها به طور سريع و آني تحقق مي يابد .ظاهراً درجرم
افترا ،ابتداي مرور زمان ،مجرّد انتساب جرم است؛ نه زماني که منسوب اليه از نسبت کذبي که به او داده شده است تبرئه شده
باشد ولي موجود اين ،قانوناً رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور موّرخ 2081349مي گويد« :چون تحقق بزه افترا
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درصورت اسناد صريح جزمي از طرف کسي به ديگري با سوءنيت معل ّق به احراز کذب تهمت وعدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع
قضائي است که به مجازات مقرّر در قانون محکوم مي شود بنابراين شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاريخ قطعيت عجز از
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اثبات اسناد و ثبوت کذب شکايت شاکي است نه صرف اعام شکايت و اسناد بزه»((1
افترا عبارت از انتساب امري مجرمانه و يا انتشار جرم انتساب به يکي از طرق قانوني و امثال آن به که موضوع ماده  697ق .م.
است و تحقق آن منوط است به عدم امکان اسناد دهنده دريافت صحت آن اسناد(2(.
صدور چک پرداخت نشدني از جرائم آني است .مرور زمان تعقيب کيفري چک بي محل از تاريخ صدور چک شروع مي شود نه از
تاريخ کشف جرم يا عدم پرداخت آن از طرف بانک که شرط تعقيب صادر کننده است زيرا رفتار شاکي بانک از موجبات تحقق جرم
صاحب حساب يا صادر کننده چک بي محل نيست.
دوم – شروع مرور زمان در جرائم مستمر:
در جرائم مستمر ،مرور زمان تاريخي است که استمرار قطع گردد .جرم مستمر فعل يا ترک فعلي است که درطول زمان ادامه دارد
و مرتکب قصد ادامه آن را دارد و آغاز مرور زمان ،لحظه قطع استمرار است .در جرم تصرف عدواني ملک غير ،ابتداي مررو زمان از
لحظه اي شروع مي شود که متصرف عدوان به اراده خود يا به هر علتي ،سلطه متصرفانه خود را آن ملک منتفي مي سازد.
درمورد ثبت ملک غير که از جرائم مستمر است مبداء مرور زمان تاريخ ثبت ملک غير در دفتر اماک به نام متقاضي ثبت ماک قرار
گرفته نه تاريخ انقضاي مدت اعتراض(3(.
هم چنين در مورد بازداشت غيرقانوني و مخفي کردن مال مسروق که قطع عمل مجرمانه آغاز مرور است.
 )2-2مبداء مرور زمان درجرائم اعتيادي ومرکب
اول -شروع مرور زمان جرائم به عادت يا جرائم اعتيادي
در مورد مبداء مرور زمان جرم به عادت يا جرم اعتيادي که تکرار عمل شرط تحقق جرم است ،جرم به عادت وقتي تحقق
مي يابد که عمل حد اقل دوبار انجام شود ماند تشويق مردم به فساد يا فحشاء يا فراهم کردن موجبات آن موضوع ماده  639ق .م.
ا .و يا قوا ّدي موضوع ماده قانون مزبور که افتاده تکرار يک فعل (قيادت) را مي نمايد .بنابر اين انجام آخرين عمل تشکيل دهنده و
عادت مبدأ مرور زمان است.
 .1علي آبادي ،دکتر عبدالحسين ،موازين قضائي ،جلد دوم جزائي ،نشر حسينيه ارشاد  1368صفحات  113و .108
 .گلدوزيان ،ايرج ،حقوق جزاي اختصاص (جرائم عليه تماميت جسماني ،صدمات معنوي ،اموال و مالکيت امنيت وآسايش
2
عمومي) از انتشارات دانشگاه تهران  2499چاپ هفتم ،با تجديد نظر 380 ،ص233
 -3شهري غامرضا ،حقوق ثبت اسناد و اماک ،انتشارات جهاد دانشگاهي 1376ص.236
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دوم -شروع مرور زمان در جرائم مرکب
در جرم مرکب ،عنصر مادي تشکيل دهنده آن از ترکيب چند عمل به وجود مي آيد که هريک به تنهائي جرم نبوده بلکه مجموعه آن
عمل ،عنصر مادي جرم ،مستلزم ارتکاب اعمال زير است:
اوا ً  -توسل به وسايل متقلبانه
ثانياً  -تحصيل وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها
ثالثاً  -بردن و خوردن اموال ديگري
مه جرم که درمصداق
تحقق جرم مستلزم تحقق تمامي عمليات مجرمانه است و لذا مرور زمان جرم مرکب از تاريخ تحقق عل ّت تا ّ
کاهبرداري بردن و يا خوردن مال است شروع مي شود.
ب -موانع مرور زمان و آثار آن
 -1قطع مرور زمان
 )1-1علل وجهات قطع مرور زمان
مرور زمان که از تاريخ وقوع جرم استمرار دارد ،ممکن است قبل از انقضاي مواعد مقرّر در ماده  173ق .آ .د .ع .ک .به علل و جهاتي
قطع گردد و اين علل وجهات مي تواند اقدامات مراجع قضائي ذيصاح و شکايت شاکي خصوصي و امثال آن باشد .در اين صورت
مرور زمان ،از تاريخ وقوع جرم تا تاريخ تعقيب قطع مي گردد و مرور زمان جديد از تاريخ اولين اقدام تعقيبي شروع مي شود .بديهي
است مرور زمان قبلي فاقد اعتبار بوده و ديگر قابل محاسبه نمي باشد ،ولي قطع مرور زمان فقط يک بار صورت مي گيرد و آن
اولين اقدام تعقيبي است و اقدامات بعدي مراجع قضائي درقطع مرور زمان بي تأثير است و اگر تا انقضاء مواعد قانوني پرونده به
صدور حکم منتهي نشده تعقيب موقوف مي گردد .اين سياست کيفري که فقط يک بار قطع مرور زمان (اولين اقدام تعقيبي) را
ماک مرور زمان قرارداده به نفع متهم است.
ثبت شکايت کيفري ،احضار شاکي به منظور تعقيب متهم ،اقدام تعقيبي محسوب و قاطع مرور زمان است .با توجه به مفهوم
ماده 173ق .ا .د .ع .ک .تعقيب جرم يا عدم تعقيب آن مطرح است نه متهم .زيرا با انقضاي مواعد در جرائمي که مجازات قانوني آن
از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد...تعقيب موقوف خواهد شد»
ناظر بر جرم است نه متهم.
 )2-1قطع مرور زمان در جرائم مختلف و احکام صادره
اول  -قطع مرورزمان در جرائم حق الناسي:
در جرائم حق الناسي موضوع ماد ه 727ق .م .ا .که جز با شکايت شاکي خصوصي
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تعقيب آغاز نمي شود ،اعام شکايت شاکي يا مدعي خصوصي و دستور تعقيب وسيله قاضي ،موجب قطع مرور زمان مي گردد.
دوم  -قطع مرور زمان درجرائم غيرقابل گذشت:
جرائمي که با شکايت شاکي تعقيب مي شود ولي با گذشت وي تعقيب موقوف نمي گردد (مثل کاهبرداري و خيانت در امانت و
مانند آن) با اعام شکايت شاکي يا مدعي خصوصي و دستور تعقيب وسيله قاضي ،مرور زمان قطع و تعقيب ادامه خواهد يافت.
در قطع مرور زمان نقش قاضي مهم است.
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سوم  -قطع مرور زمان توسط رئيس حوزه قضائي:
جرائمي که تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضائي است اعم از اين که شاکي خصوصي مبادرت به تقديم شکوائيه نموده يا
ننموده باشد (مانند قمار بازي ،خريد و فروش مواد مخدر و حمل اسلحه و امثال آن) با تعقيب رئيس حوزه قضائي يا يکي از معاونان
او (موضوع ماده 4ق .آ  .ب .ع .ک ).مرور زمان قطع مي شود.
چهارم بي تأثيري اقدامات مقامات غيرقضائي در قطع مرور زمان:
در مورد جرائم غير مشهود ،تعقيب وسيله ضابطين دادگستري موجب قطع مرور زمان نمي گردد و زيرا اقدامات ضابطين دادگستري
در اجراي ماده  18ق .آ .د.ع .ک .بايد با کسب تکليف و اخذ دستور از مقامات قضائي باشد.
مبدء مرور زمان در مورد مرور زمان اجراي حکم ،ازتاريخ قطعيت حکم شروع مي شود و در صورت انقضاي مدت هاي مذکور
درماده 173ق .م .ا .در مجازات جرائم مختلف ،اجراي حکم موقوف مي گردد .چنانچه ،جريان اجراي حکم ،با اقدامات محکوم عليه يا
مأمور اجراء يا به هر دليل ديگري قطع گردد ،چنانچه مدت هاي سه ساله 5 ،ساله و 10ساله مذکور در ماد ه  173قانون مذبور
منقضي گرديده و متعاقباً محکوم عليه يافت شود ،اجراي حکم مشمول مرور زمان گرديده و ديگر حکم مذبور قابليت اجرائي ندارد.
ق .آ .د .ع .ک .تاريخ قطعيت حکم است.حکم کيفري وقتي قطعي است که جز از
مبدأ مرور زمان اجراي مجازات طبق ماده 174
طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد .اگر حکمي غيرقابل تجديد نظر باشد ،تاريخ صدور رأي از دادگاه بدوي زمان قطعيت حکم
است مانند جرائمي که مجازات قانوني آنها سه ماه حبس يا کمتر وجزاي نقدي به پانصد هزار ريا ل و کمتر (موضوع بند ه ماده 232
ق .آ .د .ع .ک ).باشد.
 )3-1آثار مرور زمان
اول  -نفي دعواي عمومي:
مرور زمان مانند عفوي عمومي يکي ازطرق زايل کننده دعواي عمومي است .به طوري
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كه تعقيب جزائي و آثار آن را از بين مي برد و چنانچه حکمي صادرشده باشد باعث عدم اجراي آن ميگردد .بنابر اين ارتکاب جرم بعد
از شمول مرور زمان مشمول مقرّرات تعدد و تکرار جرم نخواهدبود.
دوم  -بقاي آثار تبعي حکم قطعي به رغم مرور زمان اجراي حکم:
با توجه به قسمت اخير ماده 174ق .آ .د .ع .ک .که مي گويد ...« :و در هرحال آثار تبعي حکم به قوت خودباقي خواهد بود» ،مرور
زمان در مورد محروميت هاي حقوقي و مجازاتها ي تبعي حکم با اثر است .بنابراين ،محروميت هاي ناشي از حکم قطعي که به
موجب قوانين متفرقه و بدون ذکر در حکم دادگاه و به حکم قانون وجود دارد به اعتبار خود باقي خواهند ماند و تابع مقرّرات خاص
خود مي باشند.
سوم -رسيدگي به دعاوي حقوقي به رغم مرور زمان کيفري:
احراز مرور زمان تعقيب جرم يا اجراي حکم قطعي مانع صاحيت مرجع قضائي در رسيدگي به ضرر و زيان ناشي ازجرم و ساير
ق .آ .د .ع .ک .صراحتاً مي گويد« :موقوفي تعقيب و توقف اجراي حکم مانع استيفاي حقوق
دعاوي حقوقي نيست .ماده 175
شاکي و مدعي خصوصي نخواهد بود» .بدين ترتيب ،با تقديم شکوائيه و دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم و احراز مرور زمان
توسط مرجع قضائي ،رسيدگي به حقوق خصوصي افراد انجام مي شود .ماده  7ق .آ .د .ع .ک .نيز مي گويد « :هرگاه تعقيب امر
جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حکم برائت شود ،رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت»
همچنين عاوه بر مرور زمان ،فوت متهم نيز از جهات قانوني موقوفي تعقيب است و در اجراي ماده 10قانون مزبور موجب اسقاط
حقوق خصوصي نمي گردد.
 –2مرور زمان احکام خارجي نسبت به اتباع ايران و آثار مرور زمان
 )1-2اعتبار احکام خارجي و مرور زمان آن
هر ايراني که درخارج ايران مرتکب جرمي مي شود و در ايران يافت شود در اجراي ماده  7ق .م .ا .طبق قوانين جزايي جمهوري
اسامي ايران مجازات خواهد شد .از سوي ديگر ،تبصره ماده  174ق .آ .د .ع .ک .مي گويد« :تبصره  -احکام دادگاههاي خارج از
کشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقرّرات و موافقت نامه هاي قانوني مشمول مقرّرات اين ماده مي باشد» .بدين ترتيب ،در
صورتي که يک نفر ايراني درخارج از ايران مرتکب جرمي با مجازات از نوع تعزيري يا بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي گردد و از
تاريخ صدور حکم قطعي درباره وي در کشور خارجي ،موائد10ساله و  5ساله و 3ساله مقرر در بندهاي الف و ب وج و تبصره ذيل
ماده 173ق .آ .د .ع .ک .منقضي شده باشد و حکم صادره در خارج از کشور درباره او به مورد ه اجرا گذارده نشده باشد ،درايران نيز
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قانون مزبور آن حکم قابليت اجرائي نداشته و موقوف ااجرا خواهد بود .تبصره ماده  174قانون مورد
مستند به تبصره ماده 174
بحث شامل مرور زمان تعقيبي نبوده و فقط مرور زمان احکام دادگاههاي خارجي را نسبت به اتباع ايران پيش بيني نموده است.
مبدأ مرور زمان نيز از تاريخ قطعيت حکم با توجه به قوانين کشور خارجي محل وقوع جرم است بديهي است ،اصل صاحيت
رسيدگي مراجع قضائي کشور نسبت به جرائم ارتکابي ايرانيان درخارج از کشور باقي است و صدور حکم درخارج از کشور مانع از
دد و کيفر مضاعف قبل از شمول مرور زمان نمي باشد.
دد به رغم منع بين الملل رسيدگي مج ّ
رسيدگي مج ّ
نتيجه گيري
از طرح مرور زمان در امور کيفري نتيج زير حاصل مي شود:
 - 1در نظام حقوقي ايران ،مرور زمان نسبت به جرائمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي
و تعزيري باشد پذيرفته شده است و لذا مرور زمان درامور حقوقي و جرائمي که مستوجب مجازاتهاي قصاص ،حدود و ديات باشند
جاري نمي شود.
ق .آ.د .ع .ک .مانع استيفاي حقوق شاکي و مدعي
 موقوفي تعقيب جرم و توقف اجراي حکم جزائي در اجراي ماده 1752
خصوصي نمي باشد.
 -3مبداء مرور زمان « از تاريخ وقوع جرم» و يا « از تاريخ اولين اقدام تعقيبي» است
 اجراي احکام قطعي دادگاههاي خارج از کشور نسبت به اتباع ايراني که مي تواند مبناي تعقيب تبعه ايراني حاضر در داخل4
کشور گردد مشمول مقرّرات مرور زماني اجراي حکم مراجع قضائي داخلي مي باشد.
ق .آ .د .ع .ک .قابل اجراست و لذا در
 قوانين مرور زمان کيفري فقط در دادگاههاي عمومي و انقاب در اجراي ماده 3085
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دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي نظامي و دادگاههاي تعزيرات حکومتي فعا ً نمي تواند به مورد اجرا گذارده شود.
مبحث ششم  -اعاده حيثيت
مقدمه
 -1کليات
جبران ضرر و زيان هاي مادّي و معنوي ناشي از هتک حيثيت افرادي که قرباني اشتباهات قضائي گرديده يا محکوميت قضايي
يافته اند و رفتارشان در طول زمان به نحوي بوده که عدالت و انصاف اقتضاي آن را دارد که آثار محکوميت کيفري آنان محو
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شود ،از مسائلي است که تحت عنوان « اعاده حيثيت» مورد بررسي قرار مي گيرد.
تعريف  -اعاده حيثيت ،تأسيسي است جزائي که به فرد اجازه مي دهد تا تمامي حقوقي را که به دنبال يک محکوميت قضائي يا
حکم قانون ،از دست داده باز يابد.
هدف – منظور از اعاده حيثيت ،محو ساختن آثار محکوميت کيفري ،جلوگيري اشخاص ديگر از طرح آن و قطع محروميت هاي ناشي
از محکوميت کيفري در آينده است.
موضوع – قواعد مربوط به تحصيل اعاده حيثيت قضائي کاما ً متفاوت از ضوابط حاکم بر حصول اعاده حيثيت قانوني است .به نحوي
که تحقّق اعاده حيثيت قضائي ،مقتضي احراز حسن رفتار متهم است ،درحالي که اعاده حيثيت قانوني به خودي خود ،در پايان
مهلتي حاصل مي شود که محکوم عليه در طي آن مدت ،محکوميت مهمي نداشته باشد.
 -2منابع قانوني
 )1-2لزوم اعاده حيثيت افراد از ديدگاه ق .ا.
اصل يکصد و هفتاد و يکم ق .ا .مي گويد « هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا درتطبيق حکم بر مورد
خاص ،ضرر مادّي يا معنوي متوجه کسي گردد ،درصورت تقصير ،مقصّر طبق موازين اسامي ضامن است و درغير اين صورت
خسارت بوسيله دولت جبران مي شود و درهر حال ازمتهم اعاده حيثيت مي گردد».
 )2-2اعاده حيثيت درقوانين مصوّب مجلس شوراي اسامي
اول -جبران ضرر و معنوي قرباني تقصير يا اشتباه قاضي
ماده  58ق .م .ا .لزوم اعاده حيثيت قرباني تقصير يا اشتباه قاضي را در مورد ضرر معنوي مورد تأکيد قرارد اده ،مي گويد « :هرگاه
در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا درتطبيق حکم بر مورد خاص ،ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد ،در مورد ضرر ماده
در موضوع تقصير مقصر موازين اسامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و درموارد ضرر
معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد ،بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود».
دوم – طرق جبران زيانهاي ماده و معنوي
 ،درارتباط با اعاده حيثيت مي گويد «:کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا
ماده 10قانون مسئوليت مدني مصوّب 1339
خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه وارد آورده است جبران زيانهاي مادي و معنوي خود را بخواهد .هرگاه
اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند درصورت اثبات تقصير عاوه بر صدور حکم خسارت مالي حکم به رفع زيان از
طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهي و درج
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حکم در جرايد و امثال آن نمايد.
سوم – اعاده حيثيت قرباني نشر اکاذيب
ق .م .ا .درخصوص نشر اکاذيب ،احراز آن را مستلزم اعاده حيثيت مجني عليه ،عاوه بر حبس و شاق مرتکب جرم
ماده 689
دانسته و مي گويد « :هرکس به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکوائيه يا مراساات
يا عرايض يا گزارش يا توضيح هرگونه اوراق چاپي يا خطي يا با امضاء يا بدون امضاء اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد
اعمالي را برخاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً اعم از اين که از
طريق مذبور به نحوي از انحأ ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه عاوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان ،بايد به حبس از دو
ماه تا دو سال و يا شاق تا ( )74ضربه محکوم شود»
چهارم  -برقراري اعاده حيثيت با انقضاي مدت محروميت ازحقوق اجتماعي و يا اجراي حکم
در نظام حقوق کيفري ،اعاده حيثيت با انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي نيز برقرار مي شود .ولي در نظام اسامي جز
درموارد استثنائي و محدود ،اصوا ً احکام کيفري فاقد آثار تبعي است و لذا محکوم عليه با تحمل کيفر از تاريخ اتمام محکوميت به
اعاده حيثيت نائل مي گردد .بدين ترتيب با اجراي احکام جرائم مستوجب حد و قصاص و تعزير ،محکوم عليه بافاصله به اعاده
حيثيت از دست رفته نائل مي شود.
با وجود اين ،قانونگذار ،با تصويب ماده  62مکرر قانون الحاقي به ق .م .ا .مصوب  ، 1377محروميت از حقوق اجتماعي را نسبت به
جرائم مستوجب قطع عضو و شاق مشمول حد حسب مورد  5سال و 1سال درخصوص حبس تعزيري بيش لز 3سال تا  2سال
پس از اجراي حکم پيش بيني نمود به طوري که قانوناً پس از انقضا مدت هاي تعيين شده از اجراي حکم رفع اثرگرديده و محکوم
عليه به اعاده حيثيت نائل مي گردد همچنين دراجراي تبصره  2ماده  62مکرر قانون مزبور ،چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از
جهات متوقف شود ،آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم ،رفع مي شود.
 درمورد جرائم قابل گذشت که با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي ،اجراي مجازات موقوف مي شود .با توقف اجراي مجازات ،اثرمحکوميت کيفري زايل مي گردد (تبصره  3ماده  62مكرر)
 -عفو محکومين اصوا ً موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اينکه در حکم عفو
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تصريح شود (تبصره  4ماده  62مکرر).
دت مقرّر
 درمواردي که عفو مجازات ،آثار کيفري را منتفي نمايد بافاصله و در مورد آزادي مشروط ،آثار محکوميت پس از گذشت م ّاز مان آزادي محکوم عليه رفع مي گردد (تبصره  5ماده  62مکرر).
نظريه اداره کلي حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه درمورد تفاوت آثار عفو عمومي و عفو خصوصي درارتباط با مواد 24و 62ق .م.
ا .بدين شرح اعام شده است« :عفو عمومي که به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم ومحکوميت به حال خود باقي است.
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بنابراين محکوميتي که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو ،از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار قبلي ناشي از ماده  62مکرر ق.
م .ا .نمي شود»(1(.
اکنون اعاده حيثيت را در دو بخش تحت عناوين «اعاده حيثيت قضائي» و « اعاده حيثيت قانوني » مورد بررسي قرار مي دهيم.
الف – اعاده حيثيت قضائي
 -1شرايط ماهوي اعاده حيثيت
 ) 1-1محکوميت قابل اعاده حيثيت :هرشخصي ،اعم از ايراني يا تبعه بيگانه ،نسبت به حکم مجازات صادره حق دارد که از مفامات
صالحه درخواست کند تا از روي اعاده حيثيت بعمل آيد.
مکرر انحاقي به ق .م .ا ،.محکوميت قطعي کيفري و درجرايم عمدي به شرح ذيل
 ) 2-1کيفيت و نوع مجازات :دراجراي ماده 62
محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي گردد.
( الف) محکومان به قطع عضو درجرائم مشمول حد پنج سال پس از اجراي حکم
(ب) محکومان به شاق درجرائم مشمول به حد يک سال پس از اجراي حکم
(ج) محکومان به حبس تعزيري بيش از 3سال ،دوسال پس از اجراي حکم
(د) درتوقف اجراي مجازات اعدام با انقضاي  7سال از تاريخ توقف اجراي حکم
(ه) درمورد جرائم قابل گذشت که اجراي مجازات حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي متوقف مي شود از تاريخ
تصميم دادگاه بر توقف اجراي حکم
(و) درمورد غفو مجازات با تصريح به شمول رفع آثار کيفري وآزادي مشروط.
بدين ترتيب محکوميت به جزاي نقدي يا شاق موجب محروميت از حقوق اجتماعي
 .1نظريه شماره  ،231379-13787اداره کل حقوقي وتدوين قوانين قوه قضائيه.
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نمي باشد وتنها محکوميت به شاق از باب حد مستلزم يک سال محروميت از حقوق اجتماعي پس از اجراء حکم است( .نظريه
شماره  1461377-4497اداره حقوقي قوه قضائيه نيز بر همين امر دالت دارد)
 ) 3-1وصف هويتي حکوم عليه :اشخاصي که به مناسبت محکوميت هاي کيفري و مجازات هاي تبعي از حقوق اجتماعي محروم
گرديده و يا قرباني اشتباه قضائي باشند ،حق دارند متفاضي اعاده حيثيت گردند .اتباع خارجي نيز وقتي مشمول مقرّرات جزائي
ايران باشند حق درخواست اعاده حيثيت دارند.
 ) 4-1شرط اجراي کيفر( :يک) اصوا ً اعاده حيثيت وقتي مطرح مي گردد که مجازات بطور کامل اجرا شده و يا مهلت مرور زمان به
علت عدم تعقيب جرم و يا درصورت اولين اقدام تعقيبي (درجرائم آني) منقضي گرديده باشد و لذا در اين قبيل موارد ،سلب حيثيت
از کسي نشده تا اعاده شود .با وجود اين ،درحقوق ايران با تحقّق مرور زمان در جرايم تعزيري تنها اجاري حکم قطعي موقوف مي
گردد .ولي استثنائاً در اجراي قسمت اخير ماده 174ق .م .ا .آثار تبعي حکم به قوت خود باقي خواهد ماند و بدين ترتيب عدم اجراي
حکم مانع اعاده حيثيت ممحکوم عليه مي باشد.
(دو) عفو کلي يا تخفيف قسمتي از مجازات از طريق عفو خصوصي معادل با اجراي کلي يا بخشي از مجازات است ولذا مهلت
ازم براي درخواست اعاده حيثيت ازروزي محاسبه مي شود که عفو خصوصي واجد اثر گرديده و به مورد اجرا گذارده شود.
فايده درخواست اعاده حيثيت بعد از اعطاي عفو خصوصي از اين جهت قابل توجيه است که اعاده حيثيت داراي نتايجي مهمتر از
عفو است که تنها فرد را از اجراي کيفر اصلي معاف مي کند .زيرا کيفر تبعي به دنبال محکوميت اوليه باقي و به اثر خود ادامه مي
دهد .تقريباً درهمين مورد نظريه شماره  13787.2379اداره حقوقي قوه قضائيه به شرح زير اعام شده است« :عفو عمومي که به
تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم و محکوميت است .ساير عفو ها (ازجمله عفو خصوصي) فقط اجراء حکم را موقوف مي
کند اما آثار محکوميت به حل خود باقي است .بنابراين محکوميتي که قبل از اتمام مجازات مشمول عفو گرديده و از زندان آزاد شده
اند عفو آنان رافع آثار قبلي ناشي از ماده 62مکرر ق .م .ا .نمي شود»(1(.
(سه) محکوميت هاي تعليقي درارتباط با اعاده حيثيت :حق درخواست اعاده حيثيت
 .مجموعه ق .م .ا ،.تهيه و تنظيم :اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقرّرات رياست جمهوري .ناشر :معاونت پژوهشي ،تدوين
1
وتنقيح قوانين و مقرّرات .تنقيح وتدوين از آقاي عباسعلي رحيمي اصفهاني .تابستان 1380صفحه .108
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از طرف محکوم عليه ،چنانچه وي مشمول صدور قرار تعليق اجراي مجازات گرديده باشد ،وشرايط و تعهدات قانوني ناشي از قرار
تعليق اجراي مجازات را هم رعايت کرده باشد منتفي است .از اين قاعده دو نتيجه حاصل مي شود:
) درطول تمامي مدت تعليق ،شخص محکوم عليه نمي تواند تقاضاي اعاده حيثيت خود را مطرح کند .زيرا حکم محکوميت به
)1
اعتبار خود باقي است.
) با انقضاي مهلت تعليق و بدون اينکه محکوم عليه مرتکب جرائم مستوجب محکوميت مذکور در ماده  25ق .م .ا .گردد،
)2
محکوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل کيفري او محو شود و لذا ،طرح اعاده حيثيت با از بين رفتن محکوميت  ،خود به خود
منتفي مي گردد.
 ) 5-1شرط سقوط تعهدات مالي ناشي از جرم :درحقوق ايران ،بين لزوم اسقاط تعهدات مالي ناشي از جرم واعاده حيثيت محکوم
عليه مقرراتي وجود ندارد .ولي در حقوق فرانسه ،درخارج از موارد مرور زمان مجازات ،محکوم عليهي که درخواست اعاده
دادرسي دارد بايد مستندات انجام تعهدات مالي خود (يا معافيت از آن را) ارائه نمايد .اين تعهدات شامل جزاي نقدي ،هزينه
دادرسي نباشد و يا از دريافت ضرر و زيان عهده محکوم عليه امتناع کند ،محکوميت مالي به قوت خود باقي است و محکوم عليه
بايد مبلغ محکوم به را به صندوق امانات و ودايع براي مدت پنج سال توديع نمايد .درپايان مهلت مزبور با تقاضاي محکوم عليه مبلغ
مزبور به وي مسترد مي گردد(1(.
دو استثناء براين مقرّرات وارد شده است :
) ) 1چنانچه محکوم عليه ثابت نمايد که قادر به پرداخت هزينه دادرسي نيست .در اين صورت اعاده حيثيت قابل طرح است اعم از
اينکه کل هزينه دادرسي و يا تنها قسمتي از آن پرداخت نشده باشد.
) ) 2وقتي محکوم عليه از عهده تعهدات مالي خود بر نيامده باشد ،درصورتي که ثابت نمايد که دوره مقرّر بازداشت مؤديان را تحمل
نموده يا بيت المال از تعقيب عمليات اجرائي دين صرفنظر نموده مي تواند درخواست اعاده دادرسي نمايد(2(.
 )6-1شرايط زماني :
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( يک ) دراجراي ماده  62مکرر ( الحاقي به ق .م .ا ).مصوّب  1377محکوميت قطعي
~~Guide juridique Dalloz no 439-5، Rehabilitation.1
 .2همان منبع شماره .439-6
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کيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل داراي آثار تبعي بوده و محکوم عليه را ازحقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء
مدت تعيين شده واجراي حکم رفع اثر گرديده و محکوم عليه به اعاده حيثيت نائل مي گردد.
) )1محکومان به قطع عضو درجرايم مشمول حد پنج سال پس از اجراي حکم
) )2محکومان به شاق درجرايم مشمول حد يک سال پس از اجراي حکم
) )3محکوم به حبس تعزيري بيش از سه سال ،دوسال پس از اجراي حکم
) )4محکوم به مجازات اعدام اجرا نشده هفت سال از تاريخ توقف اجراي حکم
) )5محکوم به مجازات جرايم قابل گذشت از تاريخ تصميم دادگاه بر توقف اجراي حکم
) )6محکوم به مجازات مشمول عفو و يا آزادي مشروط پس از گذشت مدت مقرّراز زمان آزادي محکوم عليه.
بنابراين محکوميت ها به جزاي نقدي يا شاق درجرائم تعزيري ويا جرائم غيرعمدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود.
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسامي ايران مصوّب  ، 1371پرسنل کادر نظامي که به
(دو) دراجراي ماده 4
موجب احکام قطعي دادگاهها به محکوميت هاي حبس غيرتعليقي زائد بر  2سال ،حدود ،قصاص نفس يا عضو وامنيتي محکوم
شوند به تبع آنها از خدمت در نيروهاي مسلح اخراج خواهند شد  .دراين قبيل موارد محروميت از حقوق اجتماعي موضوع اشتغال،
قانون مورد بحث ،درصورت وجود شرائط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج  ،با تقاضاي
دائمي است لکن برابر تبصره ماده 4
فرمانده مربوط دادگاه مي تواند با ذکر دايل وتصريح ازم براي اعاده حيثيت از تاريخ آزادي محکوم عليه شروع و پس از انقضاء مدت
و اجراي حکم اصلي رفع اثر مي گرد.
(سه) احکام قطعي مشمول مرور زمان و زمان اعاده حيثيت :برابر ماده  174ق .آ .د .ع .ک .هرگاه حکم صدور گرديده ولي اجرا
نشده باشد ،پس از انقضاي موارد مقرّر در ماده  173قانون مزبور ( 10سال و  5سال و 3سال حسب مورد) از تاريخ قطعيت حکم
اجراي آن موقوف مي گردد و درهر حال آثار تبعي حکم به قوت خود باقي خواهد بود .اعاده حيثيت مستلزم اجراي حکم است و با
عدم اجراي آن ،اعاده حيثيت و رفع اثر از حکم ،منتفي است )1(.و ((2
 .1ماده  173ق .آ .د .ع .ک «:درجرايمي که مجازات قانوني آنها از نوع مجازات بازدارنده يااقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ
وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه؟ ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام
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(چهار) شروع مهلت براي نيل به اعاده حيثيت نسبت به مجازاتهاي سالب آزادي از روز آزادي قطعي و يا روز آزادي مشروط،
درصورتي است که حکم آزادي مشروط لغو نشده باشد .چنانچه محکوم عليه مورد عفو واقع شده باشد مهلت از روز موافقت با
عفو شروع مي شود .درمورد کيفرهاي نقدي ،اعاده حيثيت درهمان روز است که محکوميت ،قطعي شده است .درواقع ميت وان
گفت محکوميت به جزاي نقدي فاقد آثار کيفري از جمله محروميت از حقوق اجتماعي است .به همين ترتيب جرائم غيرعمدي و
شاق در جرائم تعزيري موجب محروميت از حقوق اجتماعي نمي شود.
 ) 7-1کيفيت اسقاط شرط مهلت درخصوص اعاده حيثيت :ازمجموع مقرّرات مربوط به کيفرهاي اصلي ،تکميلي و تبعي و عفو آنها،
چنين استنباط مي شود که در شرايطي که محکوم عليه خدمات ارزنده اي براي مملکت انجام داده باشد قبول تقاضاي اعاده اي
حيتيت از طريق تصريح درحکم عفو ،در اجراي تبصره 4ماده 62مکرر ق .م .ا .امکان پذير و از تاريخ موافقت با عفو مزبور ،از محکوم
عليه اعاده حيثيت بعمل مي آيد.
 -2شرايط شکلي اعادي حيثيت
آيين دادرسي خاصي درمورد اعاده اي حيثيت قضائي (غيرقهري) وجود ندارد ولي از مجموع مقرّرات مي توان رعايت موارد زير را
توصيه نمود:
 )1-2تقديم تقاضانامه
) تقاضاي اعاده حيثيت قضايي توسط شخص محکوم عليه يا نماينده قانوني وي بعمل مي آيد .درصورت فوت محکوم عليه،
1-3
انجام درخواست اعاده حيثيت ازطرف وراث قانوني قرباني اشتباهات قضائي نيز امکان پذير است .مقتضي است قانونگذار ،ازنظر
احترام به آبرو و شئونات خانوادگي محکوم عليه ،مهلت يک ساله اي را از تاريخ فوت که
تعقيبي تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.
الف – حداکثر مجازات مقرّر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يک ميليون ل با انقضاء مدت ده سال.
ب -حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يک ميليون ل با انقضاء مدت پنج سال.
ج – مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال.
تبصره – درمواردي که مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شاق يا هرسه باشد مدت حبس ماک احتساب خواهد بود».
ق .آ .د .ع .ک« :.درموارد مذکوردرماده قبل هرگاه حکم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي موارد
 . 2ماده 174
مقرّردرهمان ماده از تاريخ قطعيت حکم ،اجراي آن موفوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حکم به قوت خود باقي خواهد ماند».
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 )1-4ممکن است افرادي درجريان ما وقع قرار گرفته و بخاطر داشته باشند ،براي تقديم درخواست اعاده حيثيت قربانيان اشتباهات
قضايي پيش بيني نمايد.
 )2-2مرجع رسيدگي به درخواست
درخواست عاده حيثيت حسب مورد  ،به رئيس حوزه قضائي يا دادستان محل اقامت محکوم عليه تقديم مي شود .در تقاضانامه
تاريخ محکوميت و محل اقامت محکوم عليه پس از آزادي قيد مي شود .در پرونده ،تصوير حکم محکوميت و اطاعات مربوط به رفتار
محکوم عليه در ايام تحمل حبس جمع آوري و اتخاذ تصميم مي شود .در صورتي که محکوم عليه واجد شرايط استفاده اعاده ي
حيثيت باشد مراتب ،اعام و موضوع در سجل کيفري اعاده ي حيثيت شده ثبت و ضبط مي گردد.
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ب -اعاده حيثيت قانوني (يا قهري)
درموارد زير اعاده حيثيت مستلزم درخواست نيست و زوال و اعاده حيثيت به حکم قانون صورت مي گيرد.
 -1ترک تکدي گري و ولگردي و اعاده اعتبار شهادت متکدي و ولگرد
جرم اشتغال به گدائي و ولگردان بودن موضوع ماده  712ق .م .ا .است که مي گويد « .هرکس تکدي يا کاشي را پيشه خود قرار
داده باشد و از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد ،به حبس از يک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي
دي و کاشي به دست آورده است مصادره خواهد
مرتکب عمل فوق شود عاوه بر مجازات مذکور کليه اموالي که از طريق تک ّ
شد»(1(.
با احراز ارتکاب آنها و صدور حکم محکوميت قطعي ،قاضي نمي تواند به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد نمايد زيرا بند
حت و اعتبار شهادت دانسته است .تنها وقتي حيثيت
 8ماده 155
ق .آ .د .ع .ک«:.عدم اشتغال به تکدي و ولگردي» را شرط ص ّ
دي براي اداي شهادت اعاده مي شود که تکدي گري را ترک نمايد و يا ولگرد نيز در صدد تهيه کار بر آيد و لزومي به
اجتماعي متک ّ
صدور حکم اعاده حيثيت آنان با ترک رفتار مجرمانه نمي باشد .به همين ترتيب برابرتبصره 3ماده  155قانون مزبور کسي که سابقه
فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه نمايد تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان ازصاحيت و عدالت
وي شهادتش پذيرفته نمي شود.
-2زوال واعاده حيثيت در جرائم قابل گذشت بدون نياز به صدور حکم
 .ولگرد ،حالت وموقعيت کساني است که وسيله معاش معلوم ندارند و از روي بي قيدي و تنبلي در صدد تهيه کار براي خود
1
برنمي آيند (با توجه به ماده 273ق .م .ع .الحاقي مصوّب .(1322
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گذشت محکوم له در بعضي جرائم (تعزيري) مانند گذشت شاکي بعد از صدور حکم قطعي حبس در جرم صدور چک پرداخت
نشدني موجب سقوط اجراي حکم مي گردد و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرّر درحکم
) مي گردد .لذا اجراي حکم متوقف و محکوم عليه به اعاده حيثيت نائل مي
(موضوع) ماده  12قانون صدور چک اصاحي 1372
گردد.
 -2زوال و اعاده ي حيثيت (و اعتبار) در امور تجاري
( اول) درمقابل اصطاح « اعاده حيثيت » در امور کيفري ،اصطاح « اعاده اعتبار» در امور تجاري به کار برده مي شود .برابر ماده
(با اصاحات بعدي) ورشکستگان به تقلب و هم چنين اشخاصي که براي سرقت يا کاهبرداري يا
 575ق .ت .مصوّب 1321311
خيانت در امانت محکوم شده اند ،مادامي که از جنبه جزائي اعاده اي حيثيت نکرده اند نمي توانند از جنبه تجاري اعاده ي اعتبار
کنند.
(دوم) محروميت اشخاص از انتخاب به مديريت شرکت :برابر ماده  111ايحه قانوني اصاح قسمتي از ق .ت( .مصوّب 24121347
کميسيون خاص مشترک مجلسين) اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شرکت انتخاب شوند:
»  – 1محجورين وکسانيک هحکم ورشکستگي آنها صادر شده است.
 - 2کساني که به علت ارتکاب جنايت يا يکي از جنحه هاي ذيل به موجب حکم قطعي از حقوق اجتماعي کا ً يا بعضاً محروم شده
باشند در مدت محروميت « :سرقت  -خيانت در امانت -کاهبرداري و جنحه هايي که به موجب قانون در حکم خيانت در امانت يا
کاهبرداري شناخته شده است  -اختاس  -تدليس  -تصرف غيرقانوني در اموال عمومي».
 -4نحوه اعاده ي حيثيت وجبران ضرر وزيانهاي مادي و معنوي
زيانهاي ناشي از هتک حيثيت وارده به افراد درشرايطي که محکوم عليه ،قرباني مقرّرات حاکم بر جامعه سات وبا محکوميت وي و
اجراي حکم اعم از اينکه علت آن ارتکاب جرم باشد يا اشتباه قضايي به دو صورت ظاهر مي شود ضرر و زيان مادي و ضرر و زيان
معنوي.
) ) 1ضرر و زيان مادّي  -گاه زيانهاي وارده مادي است که با توسل به کارشناس دادگاه مي تواند حکم به جبران ضرر و زيان مادي را
صادر نمايد.
) ) 2ضرر و زيان معنوي  -دادگاه مي تواند در مورد زوال حيثيت محکوم عليه قرباني اشتباه قضايي ،طبق قسمت اخير ماده  58ق.
م .ا .اقدام نمايد که مي گويد ...« :و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد
ق .ا .تصويب شده که در مقدمه بحث بيان شده است.
نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود» .قانون مزبور در پيرو اصل171
اقداماتي از قبيل انتشار حکم برائت و ما وقع در
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روزنامه ها و جرائد و اعام حکم ازطريق صدا و سيما و الزام به عذر خواهي ،از طرق جبران ضرر و زيانهاي معنوي است.
قانوناً ،برابر بندهاي 1و 2ق .آ .د .ع .ک .ضرر و زيان هاي قابل مطالبه عبارت است از:
 -1ضرر و زيان هاي مادّي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
 -2عدم النفع و يامنافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ،مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.
ضرر و زيان معنوي در ماده  9قانون آئين دادرسي کيفري سابق مطرح گرديده .ماده  9قانون مزبور مي گويد « :ضرر و زيان معنوي
عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي» که آنهم با توجه به ماده  308ق .آ .د .ع .ک .احق ملغي شده
است .نهايتاً مواد  1و 2و 9و 10قانون مسئوليت مدني جبران ضرر و خسارات مادي و معنوي را درموارد مختلف مورد توجه قرار داده
است.
اکنون قمست اخير مادّه  58ق .م .ا .صراحتاً مي گويد« :در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي ،موجب هتک حيثيت
از کسي گردد ،بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود».
نتيجه گيري و پيشنهاد:
موضوع اعاده اي حيثيت و جبران زيانهاي مادي و معنوي قربانيان احکام جزائي مبتني براشتباه قضائي و نهايتاً برائت آنان ،از امور
مهم دستگاه قضايي است که عما ً کمتر به آن توجه مي شود .در حاليکه اگر هزاران گناهکار بي کيفر بمانند بهتر است از آنکه
بيگناهي برخاف حق به کيفر برسد .حتّي به محکومين عادي واقعاً مرتکب جرم که از ديدگاه جرم شناسي ،عوامل دروني و
بيروني آنان را به ارتکاب جرم کشانده است بايد جامعه قصور خود را تأمين معاش و مايحتاج مادي و روحي افراد بپذيرد .قانونگذار
بايد در مورد اعاده حيثيت افراد حذف سابقه محکوميت از سجل کيفري کساني که به اعاده حيثيت نائل گرديده اند مقرّرات واضح و
روشني را تصويب کند .بطوري که زمينه طرح شکايات مغرضانه و بي اساس ازميان برود و درصورت طرح چنين شکاياتي از افراد به

]file:///C|/Users/h/Downloads/Compressed/jaza%20omomi%20goldozian.htm[5/13/2016 4:47:53 PM

طرق شايسته و مناسب اعاده ي حيثيت بعمل آيد .و شايد بتوان با صدور هر حکم برائت ،موجبات اعاده حيثيت قانوني و الزامي
متهم را درجرائم مهم در آينده فراهم نمود.
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