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 شخاصا لیهع رایمج ول:ا فصل 
 را ضرری جرمی اگرچه ترتیب، این به است. اشخاص جسمانی تمامیت علیه جرایم ،اشخاص علیه جرایم از منظور

 یک اموال سرقت مثال برای .ردیگینم جای بحث این در نباشد شخص جرم موضوع چنانچه لیکن نماید، فرد متوجه

 موضوع شخص دارایی ولی .است شده وارد شخصی به آن ضرر اگرچه ؛ردیگیم قرار اموال علیه جرایم دسته در شخص،

 اندداده قرار هدف را اشخاص بدن و جسم که هستند یجرایم اشخاص، علیه جرایم پس .شخص خود نه بوده جرم

 اشخاص معنوی شخصیت متوجه جرایم بعضی همچنین .... و قانونی غیر توقیف ،رباییآدم جرح، و ضرب قتل، مانند

 ردیگیم قرار جرم موضوع انسان شخص که و... توهین اکاذیب، نشر افترا، مانند ،شرف و حیثیت آبرو، مانند هستند

 عناصر این است، آن متشکله عناصر بررسی مستلزم جرم هر شناخت .ندارد تأثیری او مادی بدن و کالبد بر اگرچه

 روانی عنصر -مادی صرعن -یقانون عنصر  :از عبارتند

 همه میان در اگرچه عناصر این وجود باشد. موجود آن گانه سه عناصر باید شود شناخته جرم آنکه برای عملی هر

 برای است. متفاوت دیگر جرایم با و است جرم همان خاص   جرم هر دهنده تشکیل عناصر لیکن است، مشترک جرایم

 یکی ربایی آدم و قتل (مادی عنصر) یخارج تظاهر همچنین دارد، تفاوت قتسر قانونی عنصر با قتل قانونی عنصر مثال

 یا (فعل) مثبت صورت به است ممکن که است او رفتار و مجرم عمل خارجی تظاهر مادی عنصر از منظور نیست.

 .باشد (فعل ترک) یمنف

 «مادی عنصـر»:قتـل

 فیزیکی رفتار -الف
 قانونگذار نظر مورد نتیجه به منتج و زند می سر مرتکب از که است فتاریر قتل، جرم در فیزیکی رفتار از منظور   

  باشد. جسمانی صدمات سایر یا جرح ضرب، است ممکن رفتار این .شودمی (مرگ)

 ؟شودیم مه علف رکت املش ای شودیم اقعو ثبتم علف ریقط زا زوماًل تلق آیا 
 کسی انداختن یا دیگر شخص حیات سلب نتیجتاً و کردن راندازیتی یا زدن چاقو مانند قتل جرم وقوع در مثبت فعل   

 گلوی دادن فشار آتش، در شخص انداختن پایین، به ساختمان یالبا از کسی انداختن دریا، در کند شنا تواندینم که

 :92 وبمص میالاس مجازات قانون 295 ماده مطابق :اندکشنده نوعاً که هستند مثبت فعل نوع از همگی ... و دیگری

 ترک است، گذاشته او عهده بر قانون که را خاصی وظیفه یا گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی هرگاه

 او به حاصل جنایت است داشته را فعل آن انجام توانایی چنانچه شود، واقع جنایتی آن، سبب به و کند

 که یاهیدا یا مادر که این دمانن است، محض خطای یا عمدی، شبه عمدی، مورد حسب و شودمی مستند

 کند. ترک را خود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر را کودک است، گرفته برعهده را دادن شیر

 و داد خاتمه فوق سؤال خصوص در فقها و حقوقدانان فالاخت به نداشت وجود (70) سابق قانون در که ماده این  

 که است این فعل ترک صورت به قتل تحقق شرط اولین :پذیرفت را منفی فعل صورت به قتل تحقق امکان

 وجود دوم شرط .باشد داشته قراردادی یا قانونی منشأ تواندیم که باشد داشته وجود فرد عهده بر تکلیفی و وظیفه
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 عاقباً مت کردیم عمل خود وظیفه به فرد اگر یعنی است. جنایت ایجاد و فعل ترک بین معلولی( – علی) سببیت رابطه

 است. بوده متخلف شخص فعل ترک نتیجه قتل بنابراین ،دیگردینم ایجاد نیز جنایت

 است. «وسعها اال نفس اهلل یکلف ال» مصداق که است تعهدش انجام برای فرد در ماالز توانایی وجود سوم شرط

 غیر یا عمد در روانی رعنص تعیین است. تعهدش انجام عدم به نسبت متعهد فرد در روانی عنصر وجود چهارم شرط

 بودن عمدی غیر بر اصل ،شوندمی واقع فعل ترک شکل به که ییهاقتل عمده البته است، مؤثر مجرمانه فعل بودن عمد

 ثابت آن خالفم آنکه مگر است، دشوار آن روانی عنصر اثبات ها،قتل نوع این در غلبه اماره بر وهالع چراکه است، آن

 د.شو

 مقامات به ای کند فوری کمک بتواند هرکس :(یواقع فعل )ترکنمصدومی به مکک از یخوددار قانون

 استمداد وجود با رد،یبربگ در را یگرید ای خود خطری آنکه نبدو آن(، دیتشد ای خطر وقوع از)دهد اطالع دار تیصالح

 ینقد یجزا + سال 1 تا حبس نکند: نیچن کمک ضرورت بر اوضاع داللت ای

 حبس. سال 3 تا ماه6 نکند اقدام و باشد اشفهوظی که یکس .ینقد یجزا ای سال2 تا ماه3 حبس :دباش او فهحر در اگر

 نیست. تحقق قابل فعل ترک قتل جرم در نکته:

 فعل: تارک بر مسئولیت تحمیل شرط نکته:

 :خاص رابطه یا و وظیفه یا قرارداد قانون، اساس بر قانونی وظیفه وجود یک 

 :مصدوم و پرستار بین سببیت رابطه آن به کمک و مصدومین مورد درسببیت) رابطه وجود دو 

 (است بوده راننده اصلی علت بلکه نیست

 شود( نمی شناخته فرزند نجات مسئول نیست بلد شنا که )پدری انجام توانایی 

 صادقی( محمد میر )دکتراست. دشوار فعل ترک بودن عمدی اثبات نکته:

 دکتر نظر به است. سببیت رابطه احراز فعل، ترک از ناشی کیفری یتمسئول تحقق برای اصلی شرط نکته:

 است. فعل ترک از ناشی فعل مصداق 295 ماده در مفروض حالت اردبیلی

 به را مخاطب قانونگذار که گذاشت فعل کنندهترک حساب به را مجرمانه نتیجه توان می زمانی نکته:

 وجود سبب هب نامبرده که باشد حالتی به مربوط فعل ترک الاقل یا و باشد کرده تکلیف فعلی دادن انجام

 باشد. بوده انجام به مکلف قرارداد یا خاص رابطه

 ست؟ا قوعو ابلق مه سبیبت ریقط زا ای ،شودیم اقعو باشرتم کلش هب زوماًل تلق آیا 

 او به یا زند می چاقو دیگری به که کسی مانند .کشدیم را دیگری مثبت فعل با و مستقیم طور به شخص یگاه 

 قتل در مباشر او به که داندیم جنایت مسئول را او تردید بدون عرف و شودمی وی مرگ موجب و کندیم تیراندازی

 و کندیم ایجاد را جنایت وقوع اسباب بلکه ،شودمین جنایت مرتکب مستقیم طور به مجرم، گاهی اما .شودمی گفته

 «ب» شخص و کندیم حفر چاهی «الف» شخص آنکه مانند گوییم، می مسبب او به که شودمی دیگری مرگ سبب

 قانون 494 ماده مطابق .اندتیجنا مباشر «ب» شخص و مسبب، «الف» شخص اینجا در ،اندازدیم چاه در را دیگری

 مطابق همچنین و شود. واقع مرتکب خود توسط مستقیماً جنایت که است آن مباشرت :92 مصوب مجازات
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 فراهم را دیگری مصدومیت یا شدن تلف سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب قانون: ینا 506 ماده

 شدینم حاصل جنایت او رفتار فقدان صورت در که طوری به نشود جنایت مرتکب مستقیماً خود و کند

 انونق 492 ماده در فوق پرسش به پاسخ نهایتاً .ببیند آسیب و بیفتد آن در کسی و بکند چاهی آنکه مانند

 رفتار به مستند حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب صورتی در جنایت ،آن برابر که شده داده اسالمی مجازات

 هم و مباشرت هم قانونگذار بنابراین شود. انجام آنها اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت نحو به آنکه از اعم باشد مرتکب

 اگر حال شود. دیگری حیات سلب باعث دو این اجتماع است ممکن طورهمین است، پذیرفته قتل جرم در را تسبیب

 .مسئولند کدام شود واقع مباشر و سبب اجتماع با جنایتی

 است. پذیرفته را قتل جرم در را بتسبی هم و مباشرت هم قانونگذار نکته:

  قویا سبب 

 بیان 526 ماده انتهای در حال این با ،است نکرده مشخص اقوی سبب تعیین برای خاصی معیار قانونگذار

 این در چراکه است، ضامن سبب فقط باشد مجنون یا ممیز غیر صغیر اختیار، بی جاهل، مباشر چنانچه که کرده

 بود. خواهد خود مباشر از اقوی صورت

 تلف مباشر دیگری و شود مال تلف سبب شخصی هرگاه اموال، تلف بحث در مدنی قانون مطابق فوق مورد بر اضافه

 تجویز اشتباه داروی پزشکی است ممکن چنانچه باشد. اقوی سبب آنکه مگر است مسئول مباشر ،باشد آن

 که شودمی باعث پرستار جهل لیکن بوده، جنایت مباشر پرستار اگرچه کند، تزریق بیمار به را آن پرستار و کند

 به برخی عامل، چند یا دو هرگاه :آمده کنونی مجازات قانون 526 ماده در باشد. مباشر از اقوی (مسبب) پزشک

 اوست به مستند جنایت که عاملی باشند، داشته تأثیر جنایتی، وقوع در تسبیب به بعضی و مباشرت

 تأثیر مگر باشندیم ضامن مساوی طور به باشد عوامل تمام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن

 در هستند. مسئول رفتارشان تأثیر زانمی به هریک صورت این در که باشد متفاوت مرتکبان رفتار

 سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون یا غیرممیز صغیر جاهل، اختیار، بی جنایت در مباشر که صورتی

 است. ضامن

 

 ؟ردک سئولیتم فعر ختارم و الغب و اقلع باشرم زا وانتیم ورتیص هچ رد باشرم و ببس جتماعا در 

 :که کرد مسئولیت رفع مختار و بالغ و عاقل مباشر از توانیم صورتی در مباشر و سبب اجتماع در

 باشد بوده متعارف او عمل. 

 بداند مسبب عمل به مستند را آن عرف. 

  سبابا اجتماع 
 شخص و کندیم چاه حفر خود خانه در شخصی مثالً خیر، یا بوده (مجاز غیر) یعدوان سبب دید باید اینجا در

 قاعده و مدنی حقوق مفاهیم به توجه با شود، کشته و بیفتد چاه در و هرفت آنجا به سرقت قصد به دیگری

 شدن کشته در ضمانتی و نبوده عدوانی مالک عمل و نماید تصرفی هر خود ملک در تواندیم کسی هر تسلیط،

 کند حفر چاهی خطر ئمالع قراردادن بدون یا قانونی اذن بدون و خیابان در شخص همین اگر ولی ندارد. سارق
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 عمل شکل همین به نیز اسباب اجتماع موضوع در .اوست مرگ ضامن شود کشته سبب این به دیگری و

 .دارد مسئولیت عدوانی سبب تنها و شودمی

 ود؟ب واهدخ ورتص هچ هب سئولیتم ؛اشندب ولیط کلش هب و دوانیع مگیه سبابا جتماعا چنانچه 

 شخصی مثالً است. جنایت مسئول التأثیر مقدم سبب باشند، طولی شکل به و عدوانی همگی اسباب اجتماع چنانچه   

 تأثیر عرفاً دید باید ،شودمی جنایتی وقوع سبب و گذاردیم آن کنار در سنگی دوم شخص و کندیم حفر چاهی

 حال است. سنگ التاثیر مقدم سبب اینجا در که بدانیم او به مستند را جنایت و است بیشتر جنایت وقوع در کدامیک

 وقوع در چاه که بیشتری تأثیر به توجه با کند، حفر او از پس را چاه دیگری و باشد داده قرار را سنگ شخصی ابتدا اگر

 قانون 535 ماده مطابق .دانیم می مسئول را کننده حفر و میکنیم استفاده الحدوث مؤخر سبب نظریه از دارد جنایت

 :اسالمی مجازات

 دخالت طولی صورت به و سبب نحو به جنایتی وقوع در غیرمجاز عمل انجام با نفر چند یا دو هرگاه   

 است ضامن باشد، دیگر اسباب یا سبب تأثیر از قبل جنایت وقوع در او کار تأثیر که کسی باشند داشته

 با برخورد سبب به عابری و دهد قرار آن کنار در سنگی دیگری و کند حفر گودالی آنان از یکی آنکه مانند

 قصد همه آنکه مگر است ضامن گذاشته، را سنگ که کسی صورت، این در که بیفتد ودالگ به سنگ

 .شودمی محسوب جرم در شرکت صورت این در که باشند داشته را جنایت ارتکاب

 آنکه مانند باشد مجاز دیگری عمل و غیرمجاز نفر دو از یکی عمل قانون نیا (535) ماده مورد در هرگاه

 کند حفر چاهی آن کنار دیگری و دهد قرار است، مجاز که عمومی معبر کنار در را چیزی یا وسیله شخصی

 با و اول نفر عمل از پس شخصی عمل اگر است. ضامن بوده، غیرمجاز عملش که شخصی نیست، مجاز که

 باشد، گرفته انجام ،شودمی دیگران به زدن صدمه موجب اول سبب کنار در سبب آن ایجاد اینکه به توجه

 .است ضامن دوم رنف

 مقدم سبب نظریه پذیرش ،535 ماده اساس بر داده قرار چاه کنار در سنگ که شخصی مسئولیت خصوص در آنچه

 از دارد. وجود مورد این در استثنائاتی و نیست عدالت و انصاف مطابق نظریه این پذیرفتن همیشه البته است. التأثیر

 :دیآیم دست به نتایجی فوق مواد مجموع

 آنها مجازات و شریک مسببین همه باشند، داشته جرم ارتکاب قصد و باشند عامد طولی اسباب همه اگر -لفا*

 ضامن التأثیر مقدم سبب نباشند عامد متعدد اسباب چنانچه ولی است مذکور نظریات بر استثنایی که است، یکسان

 .است جنایت

 بیشتری تأثیر نوعاً مجاز سبب اگرچه صورت این در که ت،اس مجاز غیر و مجاز اسباب اجتماع در دیگر استثناء -ب*

 .است ضامن مجاز غیر سبب باشد، داشته جنایت در

 و دهدیم قرار خیابان در سنگی شخصی که موردی مانند است، جنایت حدوث در مؤخر سبب سوم استثناء -ج*   

 خطر پر سبب به مبدل است خطر کم یا خطر بی نوعاً که را سنگ شده، حفر چاه و کندیم حفر چاهی دوم شخص

 شده حادث جنایت ضامن حدوث، در مؤخر سبب و شود استفاده التأثیر مقدم نظریه از که نیست منصفانه و کندیم

 .است
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  ؟(حسوسم یرغ ای حسوسم) یادم یرغ ای اشدب ادیم ایدب جرمانهم ملع ثارآ آیا 

 برنده، و تیز اشیاء ورود از ناشی جرح مانند ،گذارندیم جای به ودخ از آثاری مرگ، به منتج مجرمانه رفتارهای عمدتاً  

 مستند و شود واقع قتلی است ممکن آیا که است این سؤال از منظور . ... و جمجمه شکستن خفگی، گردن، شکستگی

 به گرمی حالس دیگری ترساندن برای فردی است ممکن گاهی باشد؟ مادی آثار این فاقد ولی باشد نیز شخصی به

 شوخی یا دروغ به ناگواری خبر شخصی یا شود! کشته ترس از مقابل طرف کند شلیک آنکه بدون ولی بگیرد او سوی

 ماده اساس بر  .شود وی مرگ نهایتاً و قلبی حمله باعث و شده، کشته تصادف در پسرش آنکه مانند دهدیم دیگری به

 :92 مصوب اسالمی مجازات قانون 501

 دیگری کار هر یا برانگیزد او سوی به را سگ مانند حیوانی یا بکشد حالس شخصی روی به کسی هرگاه 

 شخص ارعاب، این اثر بر و دهد انجام صوتی انفجار یا کشیدن فریاد مانند گرددیم او هراس موجب که

 .شودمی محکوم دیه یا قصاص به جنایات انواع تعاریف اساس بر مورد حسب گردد مصدوم یا بمیرد

 توانیم ولی نیست لمس قابل و محسوس که است قربانی وحشت و هراس گرفته قرار توجه مورد ماده این رد آنچه

  .دانست وحشت عامل به مستند را مرگ

 بزند. مهصد یگرید ای خود به اریاخت یب فرد ترس، دراثرآن اگر است مسئول ترساننده نکته:

 و اضطراب گونه هر صادقی محمد میر دکتر نظر به 501 ماده غیرمادی: یا مادی تاثیر دارای رفتار نکته:

 باشد. مقنن نظر رسد نمی نظر به و است سخت آن اثبات حال این با اما گیرد می بر در را آن نظایر

  دارد: استثنا دو مورد نای ؛است مسئول باشد مقدم رشیتاث که یسبب (: 535 ) اسباب اجتماع نکته:

 .شودمی درجرم شرکت که باشند تهداش تجنای قصد همه کهآنمگر-1

 در که حفرکند کنارآن در چاهی شدن خطرناک به علم با یگرید توسط سنگ گذاشتن از بعد یکی -2

 .است ضامن دوم شخص صورت این

 نیت سوء از بحثی و است ضامن او تنها باشد غیرمجاز سبب دو از یکی اگر اسباب اجتماع در نکته:

 شود. نمی مطرح

 اسباب: اعاجتم در نکته:

 شوند. می محسوب شریک عامدند: همه -1

 است. ضامن التاثیر مقدم سبب نیستند: عامد هیچکدام -2

 است. ضامن غیرمجاز غیرمجاز: یکی  و مجاز یکی -3

 است. ضامن باشد عامد الحدوث: موخر سبب -4

 قتل در احوال و اوضاع و طیشرا
 بررسی قتل شرایط دوم قسمت در شد، مطرح فعل ترک و فعل بقال در که بود مجرمانه رفتار مادی عنصر اول بخش

 توسط جنایت باید قتل تحقق برای گویند می حقوقدانان است؟ زمال شرایطی چه قتل تحقق برای دید خواهیم که شده

 و است قانون حمایت مورد متعارض مقابل در انسان جسم باشد. شده انجام (الدم حقون)م دیگر انسان یک علیه انسان
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 النفس ازهاق هو» :کنندیم بیان اینطور قتل تعریف در فقها لذا .کندیم حمایت (الد م محقون) گناهبی از قانون

 گناه. بی انسان یک از حیات سلب یعنی ،» المعصومه

  تلق حققت رایب رطش سه 

 شده انجام .... انسان یک علیه انسان توسط جنایت شد بیان قتل تعریف در :قربانی بودن انسان – اول شرط 

 باید قربانی شودمی گفته وقتی ؟شوندمی محسوب انسان جنین یا می ت آیا که است این شودمی مطرح که سؤالی باشد.

 نقطه آغاز نمود مشخص باید و است مبهم جنین خصوص در موضوع این ولی است! زنده انسان منظور باشد، انسان

 ؟شودمی محسوب قتل جنین سقط آیا است؟ زمانی چه او برای حیات

 ست؟ا دهش نایتج رتکبم یاآ ندک یراندازیت نسانا کی سدج هب ردیف اگر 

 میت بدن از سر کردن جدا مانند است زنده انسان کامل دیه دهم یک میت، بر جنایت دیه :ق.م.ا 722 ماده مطابق 

 دیه صدم یک انگشت، یک و دیه دهم یک دست، دو هر و دیه بیستم یک دست، یک کردن جدا و دیه دهم یک که

 همچنین .شودمی محاسبه نسبت همین به میت جوارح و اعضاء سایر و صورت و سر به وارده جراحات دیه دارد. کامل

 بودن مدیون صورت در که است میت خود به متعلق بلکه رسدینم ارث به میت بر جنایت دیه ماده: تبصره مطابق

 .شودمی صرف خیر امور در او برای صورت این درغیر و گرددیم او بدهی پرداخت صرف ترکه، کفایت عدم و وی
 باشد. می ماده این مشمول هم میت بدن سوزاندن 

 ندارد. دیه قانون، این در مذکور موارد جز مرده بر جنایت 

 دارد. را زنده انسان کامل دیه دهم یک میت بر جنایت نکته:

 ؟شودیم حاسبهم گونهچ شد،اب داشتهن قدرم یهد یت،م رب اردهو سیبآ هرگاه 
 زنده انسان به نسبت جنایتی چنین ارش دهم یک باشد، نداشته مقدر دیه میت، بر وارده آسیب هرگاه -723 ماده

 گردد. می پرداخت و محاسبه

 مقدر دیه که مواردی برای ارش بینیپیش بنابراین ،شود اکتفاء متیقن قدر به باید و باشد می اصل برخالف میت دیه 

 است. قاعده برخالف ارد،ند

 ندارد. دیه باشد، او وصیت با که درصورتی دیگری به پیوند برای میت اعضای قطع -724 ماده

 یت؟م رب نایتج یهد ودنب وریف و الح دلیل 

 مناسب مهلت او به صورت این در که کند پرداخت را آن فوراً نتواند مرتکب اینکه مگر است حال میت بر جنایت دیه

 شود. می داده

 مشمول تا نیست آن خاص معنای به دیه میت، بر جنایت خسارت که ستا آن میت دیه بودن حال دلیل نکته:

 باشد. دیه هایمهلت

 ود؟ش یم رداختپ سیک هچ وسطت یتم رب نایتج دیه 

 .شود می پرداخت مرتکب خود توسط خطائی یا باشد عمدی خواه میت بر جنایت دیه

 میت بر وارده جنایات خصوص در مقنن حالبااین است، عاقله جانب از دیه پرداخت بر اصل محض خطای درجنایات 

 :است دانسته دیه پرداخت مسئول را مرتکب خود صورت چند در و شده قایل استثناء
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  مایدن تکه ار یو ای ازدس اردو یتم رب نایتیج مدی،ع ورط هب خصیش هرگاه 

 پرداخت بر عالوه نماید، هتک را وی یا سازد وارد میت بر یجنایت عمدی، طور به شخصی هرگاه -۷۲۷ ماده   

  .شود می محکوم شش درجه تعزیری شالق ضربه چهار و هفتاد تا یک و سی به ،جنایت ارش یا دیه

  وحر لولح زا بلق و عدب نینج رب مدیع جنایت 

 که است صورتی در قصاص بلکه ،نیست قصاص موجب باشد، روح حلول از پس چند هر جنین، بر عمدی جنایت

 راتیتعز پنجم کتاب در رمقر تعزیری مجازات به دیه پرداخت بر وهالع مرتکب صورت این در باشد. شده متولد

  .شودمی محکوم

 یا نقص به منجر تولد، از قبل جنایت و باشد حیات ادامه قابلیت دارای و شود متولد زنده جنینی اگر مهم: نکته

 که زمانی تا نیز جنین بنابراین .است ثابت قصاص بماند باقی تولد از بعد او نقص یا و شود تولد از پس او مرگ

 بر وهالع ،الکم همین با .است خارج انسان بر وارده جنایات بحث موضوع از نباشد حیات ادامه به قادر مادر از مستقل

 قرار انسان علیه جنایت بحث موضوع نیز ... و جانوران نباتات، حیوانات، اولی، طریق به و جنین و انسان جسد

 جرم انسان جان بی جسد بردن بین از یا مادر رحم در جنین تلف حیوان، سر بریدن درخت، بریدن پس .رندیگینم

 .شودمین محسوب قتل

 حداقل باید مقتول و قاتل که است این شرط این از منظور :باشد دیگری شخص به همتوج جرم – دوم شرط

 قاتل یکی مواجهیم، فرد دو با قتل در پس .ردیگینم قرار قتل بحث موضوع در خودکشی دیگر رتعبا به باشند. نفر دو

  علیه. مجنی یا مقتول دیگری و جانی یا

 رحج و ربض یرادا و خودکشی 

 ایعاریه مجرمیت نظریه از ایران قانونگذار که آنجا از و نیست جرم آن به شروع و خودکشی ایران، جزای حقوق در

  باشد.نمی کیفر قابل و نبوده جرم هم خودکشی در معاونت است، کرده ادهاستف

 نیا با مطابق نمود. یانگارجرم  را یخودکش به دعوت 1388 سال در یا هانیرا میجرا قانون بیتصو با قانونگذار نکته:

 یها حامل و یمخابرات ،یاانهیرا یهاسامانه طرق از  منحصراً دیبا باشد، جرم یخودکش به دعوت نکهیا یبرا قانون،

 روش با یخودکش که ندارد یتفاوت و ندارد تیموضوع یخودکش روش ،یخودکش به دعوت در .دیآ عمل به داده

  نشود. ای شود محقق کننده دعوت موردنظر

 خاص قصد متضمن که خاص تیسوءن آن  تحقق یبرا هرچند ست،ین جهینت به دیمق یخودکش به دعوت نکته:

 یاانهیرا یابزارها با یخودکش به دعوت متضمن چنانچه یخودکش مانیپ است. یضرور باشد یکشخود به دعوت

 تواندینم دعوت از برگشت ت.اس یخودکش به وتدع زین مشروط دعوت است. جرم باشد داده یهاحامل ای یمخابرات ای

 شود. جرم زوال موجب

 انجام یا کار از فرار برای که نظامی هر :1382 مصوب مسلح نیروهای جرایم مجازات قانون 51 ماده مطابق نکته:

 مناطق به انتقال یا و خدمت از معافیت تحصیل برای یا دیگر مافوق هر یا و رئیس یا فرمانده تهدید و ارعاب یا و وظیفه

 جسمی ناییتوا عدم به یا نماید خودزنی به تهدید یا آورد وارد صدمه خود به عمدا دیگر امتیازات کسب یا و ترمناسب

 وظایف انجام در یا و گردد ثابت او تمارض قانونی، پزشکان یا نظامی پزشک گواهی به بنا و شود متعذر روحی یا
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 ثرؤم نظامی نیروهای سایر تضعیف در که نحوی به کند، ظاهر متعدد موارد در را خود عالقگیبی نظامی

 :گرددمی ممحکو زیر ترتیب به وارده خسارت جبران بر عالوه باشد،

 یا و کشور( امنیت خوردن هم )به نظم در اخالل موجب وی عمل چنانچه باشد، دشمنان مقابل در هرگاه الف(

 سال؛ ده تا دو از حبس به صورت اینغیر در و محارب مجازات به گردد، اسالم جبهه شکست

 سال؛ پنج تا یک از حبس به نباشد، دشمنان مقابل در و باشد جنگ زمان در هرگاه ب(

 .سال یک تا ماه سه از حبس به ،شودمی محسوب انضباطی تخلف صرفا که مواردی استثناء به موارد، سایر در ج(

 و

 و

 و

 و

 و
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 الکیتم لیهع رایمج وم:د فصل 
 الهبرداریک مفهوم 

 تقلب و حیله راه از کس هر دیگر بیان به متقلبانه؛ وسایل به توسل با غیر مال بردن از است عبارت یکالهبردار

 فریب واهی اختیارات و اموال داشتن به یا موهوم مؤسسات یا هاکارخانه یا ها تجارخانه یا هاشرکت وجود به را مردم

 اختیار مجعول عنوان یا اسم یا و بترساند واقع غیر آمدهای پیش و حوادث از یا نماید امیدوار واقع غیر امور به یا دهد

 مفاصا یا قبوض یا حوالجات یا اسناد یا اموال یا و وجوه دیگر تقلبی وسایل یا و مذکور وسایل از یکی به و کند

 به مال اصل رد بر عالوه و محسوب کالهبردار ببرد را دیگری مال راه این از و کرده تحصیل آنها امثال و حساب

 .شودمی محکوم است کرده اخذ که مالی معادل نقدی جزای پرداخت و سال 7 تا یک از حبس به صاحبش،

 وابسته یا دولتی مؤسسات و هاسازمان طرف از مأموریت سمت یا عنوان واقع خالف بر مرتکب، شخص که صورتی در

 همچنین و گانه سه قوای کلی طور به و انقالبی نهادهای یا هایشهردار یا شوراها یا دولتی یهاشرکت یا دولت به

 از عامه تبلیغ از استفاده با جرم که این یا کرده اتخاذ عمومی خدمت به مأمور مؤسسات و نهادها و مسلح نیروهای

 خطی یا چاپی آگهی انتشار یا و مجامع در نطق یا مجله و روزنامه تلویزیون، رادیو، قبیل از جمعی ارتباط وسایل طریق

 یا شهرداریها یا دولت به وابسته یا لتیدو یهاسازمان و مؤسسات یا دولت کارکنان از مرتکب یا باشد گرفته صورت

 عالوه باشد عمومی خدمت به مأمورین و مسلح نیروهای همچنین و گانه سه قوای از کلی طور به یا و انقالبی نهادهای

 مالی معادل نقدی جزای پرداخت و دولتی خدمات از ابد انفصال و سال ده تا دو از حبس به صاحبش به مال اصل رد بر

 .شودمی محکوم است دهکر اخذ که

  الهبرداریک رد جازاتم جرایا علیقت آیا 
 به مربوط ضوابط اعمال با تواندیم دادگاه ،مخففه کیفیات و جهات وجود صورت در ماده این در مذکور موارد هیکل در

 دهد تقلیل تیدول خدمات از ابد انفصال و )حبس( ماده این در مقرر مجازات حداقل تا فقط را مرتکب مجازات تخفیف،

 دهد. حکم کیفر اجرای تعلیق به تواندینم ولی

 رد قررم جازاتم داقلح وردم سبح الهبرداریک هب روعش جازاتم : الهبرداریک هب روعش مجازات 

 جرم آن مجازات به کننده شروع باشد، جرم نیز شده انجام عمل نفس که صورتی در و بود خواهد مورد همان

 .شودمی محکوم نیز

  الهبرداریک رد جرایی(ا ستگاهد ولتی)کارمنداند ستخدمانم نتظامیا تامجاز 
 دائم انفصال به باشند آنها طراز هم یا باالتر یا کل مدیر مرتبه در چنانچه ،قانونی مجازات بر عالوه دولتی مستخدمان

 محکوم دولتی خدمات از موقت انفصال سال سه تا ماه شش به باشند ترنییپا مراتب که صورتی در و دولتی خدمات از

 .شوندمی
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 کالشی 

 و اساس بی یهاوعده دادن و دروغگویی با یا و سماجت و اصرار با دیگری مال تحصیل عمل، این در

 مزبور جرم با زیادی اشتراک وجوه باشد، کالهبرداری ماهیتاً کالشی که این بدون .ابدییم تحقق دیگری فریب

 دارد.

  رقتس اب الهبرداریک تفاوت 
 سرقت در جرم، عمومی عناصر از بعضی در تشابه وجه و اشتراک وجوه رغم به که شودمی ناشی آنجا از تفاوت این

 موجب که است مطرح شرایطی در متقلبانه وسایل به توسل مسأله کالهبرداری در و «مال ودنرب» اختصاصی عنصر

 تسلیم که است متفاوت جهت این از امانت در خیانت با کالهبرداری عالوه به .گرددیم «مال ناروای تسلم و تسلیم»

 در که حالی در آن، تسلیم برای از است علت و است تقلبی وسایل به کالهبردار توسل از بعد کالهبرداری در مال

 اجاره، چون عقودی اجرای در آن، ارادی تسلیم از بعد مال ناروای استعمال یا مفقود تلف، تصاحب، امانت، در خیانت

 .گرددیم مطرح اجرت بی یا اجرت با کاری هر قرارداد یا وکالت رهن، نت،اما

 الهبرداریک رمج هندهد شکیلت عناصر 

 :کالهبرداری جرم مادی عنصر
 اگر حت ی فعل ترک و است ضروری مرتکب جانب از خارجی مادی مثبت فعل وجود کالهبرداری جرم تحقق برای

 گیرد. بر در را کالهبرداری جرم مادی عنصر تواندینم وجه هیچ به شود، طرف اغفال موجب و بوده نیت سوء با توأم

 مرتکب را اشتباهی چینن «الف» که این به علم با «ب» شخص که کند تصور اسمی تشابه دلیل به «الف» شخص مثالً

 این در کند. خودداری نیست، اعتبار صاحب و معروف شخص آن او که مطلب این اظهار از و دریافت وجوهی شده،

 موارد از معهذا ،است محرز وجه گرفتن در هم «ب» نیت سوء و شده غیر به ضربه ورود باعث که چند هر حالت

 شخصی اگر چنینهم است. فعل ترک عملش و نبرده کار به یامتقلبانه وسائل گونه هیچ که چرا ؛نیست کالهبرداری

 او به را سهامش که بخواهد او از و مراجعه مذکور سهامدار به دارد، سهامداران از یکی از را شرکتی سهام خرید قصد که

 باعث شرکت این از سهام خرید و نیست مساعد وجه هیچ به شرکت وضعیت که این به علم با سهامدار و بفروشد

 سهام تعدادی خرید با خریدار نتیجه در و کند خودداری مطلب این اظهار از معهذا و گردد متضرر خریدار که شودمی

 جرم مادی عنصر تواندینم سهام فروشنده فعل ترک که چرا ؛نیست کالهبرداری ارتکابی عمل گردد، متضرر

 شود. غرور و اغفال باعث باید افعال این بلکه نیست کافی تنهایی به خارجی مادی مثبت فعل ضمناً باشد. کالهبرداری

 یک ماده در مقنن توسط که است «نماید امیدوار» و «اندبترس» ،«کند اغفال» ،«کند مغرور باید» عبارات امر این لیدل

 خارجی مادی، مثبت فعل نتیجه در است. الزم جرم این تحقق جهت طرف اغفال پس است. شده گرفته کار به قانون

 غیر ماهیتاً وسیله این و است شرط آن تحقق در وسیله نوع و دوش طرف اغفال به منجر تقلبی وسائل با توأم باید

 است. محدود غیر و محصور غیر ،واقعی

 و

 

 و

 و
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 مومیع سایشآ و منیتا لیهع رایمج وم:س فصل 
 محاربه 
 در جرایم این به رسیدگی و باشدیم االرضفی افساد و بغی ،محاربه جرم ایران حقوق در امنیت علیه جرایم نیترمهم

  است. انقالب دادگاههای صالحیت

 یا دیگران با جنگیدن برای که کسی مورد در جهت این از و است نگرفت و سلب معنی به اصل در حاربهم

 آیه در .دارد را دیگران امنیت یا مال یا جان گرفتن قصد وی که رودیم کار به کشدیم سالح آنها ترسانیدن

 مشرک یا کافر ،آیه شمول برای ،شودمی استناد آن به محاربه از بحث در که است یاهیآ نیتریاصل که مائده سوره 33

 نیست. شرط محاربین بودن

 با اموال غارت و ارعاب قصد به که یکفار .است کرده مستثنی آیه شمول از را کنندگان توبه 34 آیه به توجه با

 با محاربه بر عالوه .کنندیم راهزنی سالح با که هستند الطریق قطاع حاربینم بارز مصادیق از جنگندیم مسلمانان

 .شده برده نام)) زمین در ساداف ((از رسول و خدا

 سال مصوب مسلح نیروهای جرایم مجازات قانون کرده، اشاره االرض فی افساد و محاربه به همه از بیش که قانونی

 :باشدیم 1382

 یران.ا سالمیا مهوریج ظامن ندازیارب نظورم هب معیتج شکیلت ای یزیر رنامهب  

 هب ردنک اردو طمهل ای یرانا سالمیا مهوریج تاکمیح لمروق زا سمتیق ردنک داج رایب قداما  

 کشور. استقالل یا ارضی تمامیت

 یگانه.ب ای شمند هب شورک سرارا ادند  

 اسوسان.ج ادند ناهپ  

 ظامی.ن کالیفت زا خلفت  

 شمن.د اب سلیمت راردادق انعقاد 

 ملیات.ع وقفت ستورد ریافتد زا سپ نگج دامها  

 .تیأمورم هب فتنر زا ودداریخ  

 گهبانی.ن حلم کرت  

 ار.ک زا رارف رایب ودخ هب دنیب دمهص ردنک اردو  

 رار.ف ای یبتغ  

 ظامی.ن سایلو رقتس ای یلم ای یفح روش،ف  

 اقع.و الفخ زارشگ و زویرت و علج ستفاده،ا سوء 

 بطهضا به آنکه از بیش مرتکب، عمل به نسبت محاربه عنوان شمول برای ایران قانونگذار که گرفت نتیجه توانیم

 در وی اعمال از ناشی آثار یا و نظام با معارضه و مقابله بر دایر مرتکب قصد به باشد داشته توجه بردن اسلحه هب دست
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 محاربه عنوان تشخیص برای را شخصی و نوعی ضابطه 2 از یکی دیگر عبارت به و است داشته توجه نظام به زدن ضربه

 است. برده کار به

  محاربه عنوان یصتشخ در شخصی و نوعی ضابطه

 اسالم، جبهه شکست نظام، در اخالل و افساد عمومی، امنیت در اخالل عامه، فساد برای سببیت :نوعی ضابطه

 نیروهای به جانی تلفات شدن وارد خودی، افراد یا مواضع اراضی، بر دشمن تسلط خودی، نیروهای تسلیم یا اسارت

 بروز موجب عمل در مرتکب رفتار هرگاه ترتیب نیبد دشمن. شدن تتقوی مسلح، نیروهای به مؤثر ضربه ورود خودی،

 داد. خواهد ماهیت تغییر محاربه جرم به ساده جرم یک از او عمل گردد فوق سوء نتایج از یکی

 زدن هم بر و اخالل ایجاد در که قصدی دلیل به شخصی ضابطه یک اعمال با گاهی دیگر سوی از شخصی: ضابطه

 ضابطه) فساد ایجا و حکومت براندازی قصد به فوق اعمال انجام که صورتی در است. گردیده سوبمح و...محارب امنیت

 ضابطه) آید وارد نظامی عملیات به ناپذیری جبران لطمات مذکور اعمال نتیجه در که مواردی در یا (ذهنی یا شخصی

 .شودمی ممحکو محارب مجازات به مرتکب (نوعی یا عینی

 یست.ن حاربهم حققت رطش رمج ربانیانق دعدت و حاربانم تعدد 

 نبهج وا ملع و کشدب الحس اصخ خصش ندچ ای کی یوس هب یخصش هزینگا اب یسک هرگاه 

 سلب موجب یناتوان اثر در یول بکشد، سالح مردم یرو به که یکس زین و باشد نداشته یعموم

 .شودمین محسوب محارب نشود، تیامن

 ملع قدارم نآ ینکها گرم داردن جازاتم حاربهم هب روعش و اشدبیم قیدم رایمج ملهج زا محاربه 

 اسلحله. تهیه مثالً باشد داشته خاصی مجرمانه وصف خود شده داده انجام

 ودخ لبکارط رویب خصش گرا نابراینب خصیش نبهج هن اشتهد مومیع نبهج ایدب منیتا سلب 

 داشته را امنیت سلب تهج یواقع توانایی مرتکب بایستی همچنین نیست، محارب بکشد اسلحه

 باشد.

 نها.آ رعابا ای ردمم اموسن ،الم ان،ج صدق ز:ا بارتندع حاربهم رمج زمهال اصخ سوءنیت 

 .دنیستن حاربم دنبرب سلحها هب ستد حاربان،م اب قابلهم و فاعد رایب هک روهیگ ای فرد 

 اشد.ب حاربینم زا بتداییا ملهح هک شودیم ارجخ مولش زا ورتیص رد حاربانم اب مقابله 

 اشد.ب حققم فاعد مومیع رایطش ایستیب شروعم فاعد نوانع مولش جهت 

 وندش هااهر و ردمم منیتا لبس وجبم و برندب الحس هب ستد هک اچاقچیانیق و ارقانس راهزنان، 

 محاربند.

 و ردهب الحس هب ستد اچاقچیانق و ارقانس اهزنان،ر ست،ا زمال ادهم ینا وضوعم رمج حققت برای 

 د.شو هاراه و مردم امنیت سلب موجب اقدام این

 و هدیدت اب موالا رقتس و ردمم سکونیم نازلم هب بش وقعم رد سلحم و معیج ستهد ورود 

 آن به رسیدگی و سازدیم مخل را عمومی امنیت و جامعه نظم که است یجرایم از وحشت و ارعاب

 است. انقالب دادگاه صالحیت در
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 است: زیر مجازات چهار از یکی محاربه حد -۲۸۲ ماده

 اعدام -الف   

 صلب -ب 

 چپ پای و راست دست قطع -پ 

 بلد نفی -ت 

 ار ادهم مینه رد ذکورم جازاتم ستا ردهک عرفیم حاربهم نوانعهب ار رمیج انونگذارق هک واردیم لیهک در 

 .ندارد اختصاص 279 ماده موضوع محاربه به فقط مذکور مجازات بنابراین دارد، همراه به

 .است قاضی اختیار به (282) ماده در مذکور چهارگانه امور از یک هر انتخاب -283 ماده

 جازاتم ار وا ردهک قدامیا هچ وردم سبح حاربم ینکها هب وجهت اب ات ادهد ار ختیارا ینا اضیق هب مقنن 

 نماید.

 در و نماید توبه دستگیری از بعد محارب چه اگر نیست، سال یک از کمتر حال هر در بلد نفی مدت -284 ماده

 .ماندیم باقی تبعید در همچنان نکند توبه که صورتی

 کندن وبهت هک مانیز ات و ستا کسالی ست؟ا قدرچ ماندب بعیدت رد ایدب حاربم هک ینماز دتم حداقل 

 .ماند خواهد تبعید در همچنان

 االرض فی افساد و بغی

 خارجی یا داخلی امنیت علیه جرایم افراد، جسمانی تمامیت علیه ایتجن مرتکب گسترده، طور به هرکس -286 ماده

 دایر یا خطرناک و میکروبی و سمی مواد پخش تخریب، و احراق کشور، اقتصادی نظام در اخالل اکاذیب، نشر کشور،

 یا ناامنی ،کشور عمومی نظم در شدید اخالل موجب که یاگونه به گردد آنها در معاونت یا فحشا و فساد مراکز کردن

 وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعه سبب یا خصوصی، و عمومی اموال یا افراد جسمانی تمامیت به عمده خسارت ورود

 .گرددیم محکوم اعدام به و محسوب االرض فی مفسد گردد

 عمده خسارت ایراد ناامنی، ایجاد عمومی، نظم در گسترده اخالل قصد شواهد و ادله مجموع از دادگاه هرگاه -تبصره

 مشمول ارتکابی جرم و نکند احراز را شده انجام اقدامات بودن مؤثر به علم یا و وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعه یا و

 شش یا پنج درجه تعزیری حبس به مرتکب جرم، زیانبار نتایج میزان به توجه با نباشد، دیگری قانونی مجازات

 .شودمی محکوم

 جازاتم ردوه رایب و ستا شدهن لئاق فاوتیت عاونم و باشرم ینب رمج رتکبم جازاتم رد مقنن 

 است. گرفته نظر در را اعدام

 امت ورتص هب رمج جرمانه،م فتارر نجاما رفص هب و ستا قیدم رایمج ملهج زا الرضا یف افساد 

 .شودمین محقق

 هب مدهع تسارخ دروو ای اامنین شور،ک مومیع ظمن رد دیدش خاللا هب قیدم الرضا یف افساد 

 .است وسیع حد در فحشا و فساد اشاعه ای خصوصی، و عمومی اموال یا افراد جسمانی تمامیت

 در و هدش محسوب باغی دنکن مسلحانه قیام ایران، اسالمی جمهوری نظام اساس برابر در که گروهی -287 ماده

 .گردندیم محکوم اعدام مجازات به آن اعضای سالح، از استفاده صورت
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 ست.ا قهیف یاسیس رایمج ملهج زا بغی 

 رفص هب لکهب دانستهن رطش ار یاهجیتن حققت قننم و ستا طلقم رمیج ادهم ینا وضوعم جرم 

 .شودمی محسوب باغی شخص نظام، برابر در مسلحانه قیام

 مرکزیت و سازمان چنانچه شوند، دستگیر سالح، از استفاده و درگیری از قبل باغی، گروه اعضای هرگاه -288 ماده

 حبس به باشد رفته بین از آن مرکزیت و سازمان که درصورتی و سه درجه تعزیری حبس به باشد داشته وجود آن

 .شوندمی محکوم پنج درجه تعزیری

 سلحانهم ورتص هب ارندد صمیمت روهیگ عنیی ستا رمج ینا حققت رطش سلحانه،م رگیرید قصد 

 .شوندمی دستگیر و رفته لو ،آن از قبل اما شوند درگیر دولتی نیروهای با

 اقیب افتهی ازمانس و روهگ کلش هب اغیب روهگ هک ستا نآ عنایم هب رکزیتم و ازمانس وجود 

 باشد.

 جاسوسی

 عین در و یافته سازمان جرم یک معموالً که است جاسوسی جرم ،امنیت علیه جرایم قدیمی و بارز مصادیق از یکی

 طریق از سیاسی و امنیتی نظامی، امور زمینه در کشور یک حیاتی اطالعات آن کابارت با که چرا ،باشدیم فراملی حال

 یکشورها یا کشور اختیار در اطالعاتی یاهماهواره مثل ابزاری نه و انسانی منابع از استفاده با و یافته سازمان نظام یک

 و خارجیان سوی از اولی که دهند، می قرار کشور به خیانت ردیف هم را جاسوسی سنتی طور به .ردیگیم قرار دیگر

 باخته رنگ کیفری یهانظام از بسیاری در تفکیک این تدریج به .باشدیم ارتکاب قابل کشور یک اتباع سوی از دومی

  .اندکرده وضع جاسوسی مورد در را قوانینی دور یهازمان از هم مختلف یکشورها .است

 .شودیمن حسوبم رمج لمللا ینب قوقح وازینم حاظل زا یجاسوس 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و

 و

 و

 و

 و
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 شرایط و قصد علم، داشتن بر عالوه که است مسئول صورتی در مرتکب حد مستوجب جرایم در 

 باشد. آگاه ارتکابی رفتار شرعی حرمت به ،کیفری مسئولیت

 زمان در کیفری مسئولیت موانع از یکی یا قصد یا علم فقدان ادعای مرتکب چنانچه حد مستوجب جرایم در 

 ادعاء اگر شود. می پذیرفته ادعا این شود، داده وی گفتار صدق احتمال که صورتی در نماید؛ جرم ارتکاب

 سوگند و بینه به نیاز بدون مذکور ادعای است؛ شده گرفته شکنجه یا و ارعاب و تهدید با او اقرار که کند

 اکراه، عنف، ای عفت منافی جرایم و االرض فی افساد محاربه، جرایم در لکن .شود می پذیرفته

 صورت در فقط و بوده تحقیق و بررسی به موظف دادگاه و نیست حد مسقط ادعاء صرف ،اغفال یا ربایش

 شود. می پذیرفته مذکور ادعای ادعا، محتوای اثبات

 نزد اقرار شرعی، حدود در پس گیرد انجام محکمه در قاضی نزد که دارد شرعی اعتبار صورتی در اقرار 

 است. شرعی حجیت فاقد دادسرا مقامات نزد حتی یا دادگستری بطینضا

 حکم صدور و دعوی به رسیدگی از مدونه قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت بهانه به تواند نمی قاضی 

 قانون 597 ماده در مقرر مجازات به و شده شناخته حق احقاق از مستنکف امتناع صورت در و نماید امتناع

 شد. خواهد محکوم اسالمی مجازات

 آثار انتشار و افشاء به تهدید را وی دیگری، از شده تهیه مستهجن و مبتذل آثار از استفاده سوء با کس هر 

 به لئقا باید ضمناً .شود می محکوم عنف به زنای مجازات به نماید زنا وی با طریق این از و نماید مزبور

 نحوه قانون) نیست. باشد، شده تهیه کننده استفاده شخص وسطت مربوطه اثر اینکه بر لزومی که شد این

 نمایند.( می مجاز غیر های فعالیت بصری و سمعی امور در که اشخاصی مجازات

 مستلزم ارز و کاال قاچاق و ممنوع کاالهای قاچاق ای،حرفه و یافتهسازمان ارز و کاال قاچاق جرایم به رسیدگی 

 سایر به رسیدگی است. انقالب دادگاه و دادسرا صالحیت در ی،دولت خدمات از انفصال یا و حبس

 یا ساخت جهت که ادواتی نکته: است. حکومتی تعزیرات سازمان صالحیت در ارز و کاال قاچاق هایپرونده

 ضبط مربوط معامالت از حاصله وجوه و گیرد می قرار استفاده مورد ممنوع کاالی قاچاق ارتکاب تسهیل

 د.نشو می

 آن صاحب اختیار در داده عین چنانچه برباید، را دیگری به متعلق های داده غیرمجاز، طور هب کس هر 

 سال یک تا روز یک و نود از حبس به صورت این غیر در و ریال میلیون بیست تا یک از نقدی جزای به ،باشد

 مصوب ای رایانه یمجرا )قانون شد. خواهد مجازات دو هر یا ریال میلیون بیست تا پنج از نقدی جزای یا

1388) 

 بانک از مسلحانه سرقت به مبادرت مردم حضور و اداری ساعات در و هنگام روز که مسلحی سارقین 

 آورند، وجود به را ناامنی و مردم امنیت سلب موجبات سالح، به بردن دست جهت به و طریق این از و نموده

 پنهانی صورت به و تعطیل روز در یا و هنگام بش اگر افراد همین که است بدیهی شوند. می محسوب محارب

 سالح به نیز دستی راستا این در اینکه ولو نموده بانک صندوق گاو در شده نگهداری وجوه سرقت به مبادرت
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 گاه هر یعنی نشود، احراز حدی سرقت شرایط اگر البته .اند شده حدی سرقت جرم مرتکب شود، برده

 می محکوم ضربه 74 تا شالق و سال ده تا ماه سه از حبس به باشد سلحم سارق یا و آزار به مقرون سرقت

 محکوم 652 ماده در مذکور مجازات حداکثر به جرح مجازات بر عالوه باشد شده واقع نیز جرحی اگر و شود

 شود. می

 مال جان، قصد به مادی عنصر عنوان به سالح حمل هرگاه .نیست سالح کاربرد یا و حمل مستلزم راهزنی 

  شد. خواهد محسوب محارب شود، امنیت سلب موجب آنها ارعاب یا مردم ناموس یا

 :باشد. می بلد نفی و چب پای و راست دست قطع -صلب -اعدام مجازات چهار از یکی محاربه حد نکته  

 :موجب حکم درج که صورتی در االرض فی افساد و محاربه حد موجب جرایم در قطعی محکومیت حکم نکته 

  شود. منتشر نوبت یک در محلی های روزنامه از یکی در باید نباشد؛ امنیت یا نظم رد اخالل

 :بر کند؛ پاشی اسید داده، رد جواب اش خواستگاری پیشنهاد به که دختری صورت روی بر کسی گاه هر نکته 

 محسوب سالح لعم این اینکه چه ندارد؛ مصداق محاربه هم باز بدانیم، سالح کاربرد را پاشی اسید اینکه فرض

 نیست. تحقق قابل پاشی اسید طریق از محاربه جرم تحقق فلذا شود. نمی

 حکومت براندازی قصد موارد، ای پاره در بلکه نبوده الزم شرط سالح به بردن دست محاربه، عنوان صدق برای 

 مثال: شود. یم محاربه عنوان تحقق موجب سالح کاربرد بدون لو و اسالم جبهه شکست یا نظام در اخالل یا

 قصد به و نظامی یک توسط و... هواپیما کشتی، نظامی، استحکامات ها، ساختمان و تأسیسات تخریب هرگاه

 وارد نظامی عملیات به ناپذیری جبران لطمات مذکور، اعمال نتیجه در یا بوده فساد ایجاد و حکومت براندازی

 (۸۲ مصوب مسلح نیروهای جرایم مجازات )قانونشود. می محسوب محارب نامبرده شود،

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 بخش سوم:

 نکات مستخرج شده از سؤاالت دکتری
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 را «ارشد» واژه است، شده صادر دانشگاه سوی از که خود کارشناسی مقطع تحصیلی مدرک در که کسی 

 تحریف واقع، در و مدرک آن ماهیت در تغییر کار این از آنجا که کند،می اضافه کارشناسی کلمه به

 کار این زیرا ،شود می محسوب جاعل ،رودمی شمار به جعل تحقق برای اساسی شرط که است حقیقت

 .شودمی جعل جرم تحقق موجب که است حقیقت تحریف و تقلب  مستلزم

 و 1386 سال مصوب شوییپول با مبارزه قانون موضوع «مشکوک عملیات و معامالت» جزء زیر موارد 

 :باشدمی آن اجرایی نامهآیین

 باشد. شده واقع پرخطر مناطق در معامله رفط قانونی اقامتگاه که معامالتی  

 باشند. دیگری اشخاص آن واقعی ذینفع که معامالتی  

 رجوع ارباب فعالیت سطح از بیش معامالت.  

 به تبنس قطعی توافق هرگاه است؟ جرم صورتی چه در امنیت علیه جرایم ارتکاب برای تبانی 

 باشد. داشته وجود نفر دو لحداق بین خارجی ای داخلی امنیت علیه جرم کی ارتکاب

 تقاص( اریی خود و امانت در خیانت جرم میان رابطه خصوص در ایران هایدادگاه غالب رویه(: 

 نداشتن لیدل به مرتکب که اندرفتهیپذ یموارد در فقط را اصقت حکم معمول، طور به رانیا یها دادگاه

 مطالبه مورد حق نیب رابطه و بوده یفریک تیمسئول فاقد جه،ینت در و یروان رکن فاقد خاص تین سوء

 .دباش موجود او به شده سپرده اموال و مرتکب

 که کالهبرداری، فقره چند نیز و بالمحل چک فقره کی صدور خاطر به کسی که صورتی در 

 جزای گیرد، قرار محاکمه مورد است، کرده تحصیل هاکالهبرداری این طی را مختلفی اموال

 بود؟ خواهد میزان چه ترتیب، به محل، بال چک صدور و کالهبرداری جرایم بابت وی نقدی

 صفر – شده لیتحص اموال مجموع عادلم

 منفجره مواد و اسلحه تهیه با همراه که صورتی در ایران اسالمی جمهوری حکومت براندازی طرح 

 .شودمی محسوب محاربه باشد

 به پاشی اسید به اقدام آن، وصول از صالاستی و خود مطالبات به شدید نیاز علت به کار طلب فردی 

 او حکم شود: می تجاوز و مردم وحشت موجب عمل این نماید، می است تاجر فردی که خویش بدهکار

 است. دیه پرداخت و خاص قانون مشمول و بوده پاشی اسید جرم

 در تأخیر جریمه خریدار با آمده عمل به تبانی اساس بر تنظیمی ی نامهبیع در معامالتی بنگاه مسئول 

 هزار پنج روزی تومان هزار پنجاه روزی جای به خریدار نفع و فروشنده به ضرر قصد به را ثمن پرداخت
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 خریدار معاونت با بنگاه مسئول سمت اعتبار به معنوی جعل وی ارتکابی فعل عنوان نویسد،می ریال

 .است

 سایر حکم همانند مال جزء جزء در مرتکب مالکیت دلیل به شرکاء از احدی توسط مشاع مال تخریب 

 است. مجرمانه وصف فاقد مشاعی اموال علیه جرایم

 1375 اسالمی مجازات قانون در اشخاص اخفای و رباییآدم جرایم مجازات کننده تشدید جهات درباره: 

 1) سال پانزده ریز شامل دهید بزه سن  

 2) جرم ارتکاب یبرا هینقل لهیوس از استفاده  

 3) دهید بزه به یتیثیح ای یجسم بیآس ای مهصد رادیا   
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 خش چهارم:ب

 آرای وحدت رویه
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 مجعول سند از استفاده

 ۱33۶ /3 /3۰ -۱۱۸۸ شماره رویه وحدت رأی

 علم با» عبارت و است محسوب جداگانه جرم نیز جاعل به نسبت حتی که باشدمی جداگانه عمل مجعول سند از استفاده چون

 به ملحقه (2) ماده که این بر مضافاً است ذکر قانون در غیرجاعل به نسبت تعمیم منظور به «دهد قرار استفاده مورد ریتزو به

 .رسدمی نظر به صحیح جهت این از کشور دیوان 5 شعبه رأی لذا نموده را توهم هرگونه رفع جزایی محاکمات اصول

 جرم از ناشیزیان و ضرر دعوی به رسیدگی در حقوقی دادگاه صالحیت

  ۱3۶۲ /3 /۲3 -۱۰ شماره: رأی

 جرم از ناشی زیان و ضرر و قانونگذار نظر مورد شرعی دیه از است اعم خصوصی مدعیان خسارت ادعای که این از صرفنظر

 در دیه مطالبه مجدد طرح جزایی امر در مزبور مرجع فراغت و کیفری دادگاه حکم قطعیت با، آن بودن دیه فرض با چون

 را آن تواندنمی حقوق محکمه الصدور،سابق قطعی جزایی حکم نشدنتلقی وعمشر با طرفی از و ندارد مجوزی کیفری دادگاه

 در قضیه جهات تمام داشتن منظور و موجود حاکممقررات به توجه با باید بلکه دهد قرار خود صالحیت عدم قرار صدور مالک

 اظهار حقوقی محاکم صالحیتبه فیه مانحن در که کشور عالی دیوان 16 شعبه رأی حیث این از .نماید عقیده بیان امر ماهیت

 ماه تیر مصوبقضایی رویه وحدت به مربوط قانون واحده ماده موجب به رأی این .شودمی تشخیص موجه و صحیح نموده نظر

  .است االتباعالزم دادگاهها و کشور عالی دیوان شعب برای 1328

 و

 و

 و

 و

 و
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 بخش پنجم:
 محشای قوانین
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 بازدارنده های مجازات و پنجم:تعزیرات کتاب

 رکشو خارجی و داخلی امنیت ضد جرایم در – اول صلف

 کشور از خارج یا داخل در نفر دو از بیش جمعیتی شعبه یا جمعیت دسته، مرامی، هر با کس هر – ۴۹۸ ماده

 محارب و باشد کشور امنیت زدن هم بر آن هدف که نماید اداره یا دهد تشکیل عنوانی یا اسم هر تحت

 .شودمی محکوم سال ده تا ود از حبس به نشود شناخته

 است. الزم تشکیالت این در نفر سه حداقل حضور کننده، اداره یا دهنده تشکیل به نسبت ماده شمول برای 

 شود. ماده این موضوع جرم مرتکب تواند و...می سمتی و شغل و جنسیت هر با هرکسی 

 برهم کشور امنیت عمالً نیست الزم لیکن باشد می کشور امنیت زدن برهم ماده، این موضوع افراد خاص هدف 

 کند. می کفایت نیفتد مخاطره به کشور امنیت اینکه کما شود اثبات زدن برهم قصد که اندازه همین ؛بخورد

 دنباش داشته هم براندازی قصد کشور، امنیت زدن برهم قصد بر عالوه ماده این موضوع افراد که صورتی در 

 سال ده تا دو به ماده این اساس بر اینصورت غیر در دنشو می محکوم ربهمحا مجازات به و شده شناخته محارب

 د.نشو می محکوم حبس

 یابد عضویت (۴۹۸) ماده در مذکور جمعیتهای شعب یا هاجمعیت یا هادسته از یکی در کس هر – ۴۹۹ ماده

 است. بوده عاطالبی آن اهداف از شود ثابت اینکه مگر گرددمی محکوم حبس سال پنج تا ماه سه به

 اعمال قابل باشند می جمعیتی یا دسته مبلغ یا حامی صرفاً بلکه نبوده عضو که کسانی مورد در فوق ماده مقررات 

 نموده ادره یا تاسیس را هاآن یا داشته عضویت جمعیت یا دسته یک از بیش در کسی هرگاه اینکه دیگر و نیست

 دانست. همشاب متعدد جرایم توان می را او اعمال باشد،

 نحو هر به نظام مخالف سازمانهای و گروهها نفع به یا ایران اسالمی جمهوری نظام علیه کس هر – 5۰۰ ماده

 شد. خواهد محکوم یکسال تا ماه سه از حبس به نماید تبلیغی فعالیت

 و هاروهگ نفع به یا براندازی قصد به درواقع و «نظام» کلیت علیه که شود می ماده این مشمول تبلیغاتی 

 دارند. را براندازی و «نظام» کلیت با مبارزه قصد که گیرد انجام یهایسازمان

 که کسانی و دنباش داشته تبلیغی های فعالیت در «مباشرت» که شود می اعمال کسانی باره در فوق ماده مقررات 

 .شوند می خارج ماده شمول از اند نموده معاونت و مساعدت اینکار در صرفاً

 دانست. سیاسی جرایم از ای نمونه توان می را ماده این ضوعمو جرم 

 خارج، در رادیویی های ایستگاه انداختن راه تظاهرات، برگزاری قبیل از تبلغی فعالیت هرنحو ماده، تصریح به بنا 

 باشد. می ماده این الشمول تحت و...همگی اعالمیه نشر و چاپ

 

 را کشور خارجی یا داخلی سیاست به راجع تصمیمات و اداسن یا اسرار یا هانقشه کس هر – 5۰۱ ماده

 کند مطلع آن مفاد از یا دهد قرار ندارند را آنها به دسترسی صالحیت که افرادی اختیار در عامدا و عالما

 محکوم حبسسال ده تا یک به جرم مراتب و کیفیات به نظر باشد، جاسوسی نوعی متضمن که نحوی به

 .شودمی
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 به خارجی و داخلی سیاست به راجع تصمیمات یا اسناد یا ،اسرار ها نقشه ارائه ماده این موضوع مجر مادی عنصر 

 است. صالحیت فاقد افراد

 شودمی مربوط خارجی یا داخلی بُعد از حکومت اداره به که است چیزی آن خارجی یا داخلی سیاست از منظور، 

 اشد.ب اجتماعی یا اقتصادی سیاسی، نظامی، اینکه از اعم

 صالحیت به هم و تصمیات و اسناد بودن محرمانه به باید وی ینچنهم ؛باشد عامداً و عالماً بایستی اسرار دادن 

 قصد مثل خاص نیت سوء شتندا ؛ در ضمن،باشد آگاه دهد، می قرار وی اختیار در را اطالعات که کسی نداشتن

 ندارد. ضرورت دیگری قصد یا نظام به زدن ضربه

 باشد. جاسوسی نوعی متضمن فرد عمل که آنست به منوط ماده این ضوعمو جرم تحقق 

 از یکی مرتکب ایران قلمرو در دیگر بیگانه دولت ضرر به و بیگانه دولت یک نفع به کس هر – 5۰۲ ماده

 خواهد محکوم حبس سال پنج تا یک به نماید وارد صدمه ملی امنیت به که بنحوی شود جاسوسی جرایم

 شد.

 ورود احراز عدم صورت در و باشد می مقید جرایم جمله از فوق ماده جرم« ملی امنیت به صدمه»قید هب توجه با 

 نیست. مجازات قابل و جرم ما قوانین مطابق جاسوسی این ایران، ملی امنیت به صدمه

 ندارد. جرم تحقق در ثیریأت مرتکبان تابعیت 

 به امنیتی یا نظامی یا سیاسی اسرار از اطالع بکس یا بردارینقشه یا سرقت قصد به کس هر – 5۰3 ماده

 حال در ذیصالح مقامات یا مأمورین اجازه بدون که اشخاصی همچنین و شود داخل مربوطه مواضع

 شش به شونددستگیر ممنوعه اماکن یا نظامی استحکامات از عکسبرداری یا فیلم گرفتن یا بردارینقشه

 .شوندمی محکوم حبس سال سه تا ماه

 مذکور: جرم دهنده تشکیل ناصرع 

 )باشد می مربوطه مواضع به :ورود مادی عنصر الف 

 از اطالع کسب یا برداری نقشه یا سرقت قصد و عام سوءنیت عنوانبه آگاهانه و عمدی :ورود معنوی (عنصر ب 

 است. خاص نیت سوء عنوان به امنیتی یا نظامی یا و سیاسی اسرار

 غیر ورود و گیرد انجام غیرمجاز صورت به مربوطه مواضع به شخص ورود یستیبا جرم، مادی صرنع تحقق برای 

 شود. محل وارد زور و عنف به یا مخفیانه و پنهانی طور به شخص که آنست از اعم مجاز

 مقامات از که است آن جرم تحقق برای الزم شرط تنها بلکه نیست خاص سوءنیت نیازمند ماده این موضوع جرم 

 باشد. و...نداشته برداری عکس اجازه صالح ذی

 


