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  بھ نام خدا

عرض سالم و ادب خدمت ھمھ دوستان حقوقی خودم،باالخص حقوق جزا.زمانی کھ من 

درگیرودار کنکور کارشناسی ارشد بود و روزھای نسبتا سختی را طی میکردم ،ھمان 

جرایم علیھ اموال «و » جرایم علیھ اشخاص«زمانی کھ کتاب دکترمیرمحمدصادقی کھ در 

 زمانبسیاری شده بود ومن نیز ھمچون سایرین نگران ازدستخوش تغییرات » ومالکیت

انتشار این دوجلد بودم،با توجھ بھ وقت کمی کھ داشتم این فکردرذھنم تداعی گشت کھ این 

دو جلد را طوری خالصھ کنم کھ برای مرورش نیازی بھ خواندن مجدد آن نداشتھ باشم 

دم را در اختیار یکی دیگر از من نوشتھ ھای خووفقط در بعضی مسائل بھ کتاب رجوع کنم.

دوستانم قراردادم وباھم شروع بھ مرورش کردیم،نوشتھ ھایی کھ خیلی بدخط بود وفقط او 

می توانست بخواند.خداروشکر نتایج بدی نیز نگرفتیم.درھمان زمان بھ خودم قول دادم کھ 

ینھ صرفھ پس از کنکور این نوشتھ ھارا تایپ کرده تا دانشجویان دیگر حداقل دراین زم

یلی جویی در وقت خود نمایند.بعدھا کھ نگاھی بھ این نوشتھ ھا انداختم فھمیدم کھ در خ

خیلی زمینھ ھا ناقص است ووقت زیادی برایش می طلبد و تابستانمان نیز دراین راه گذشت.

را نیز تایپ نمایم ولی »جرایم علیھ امنیت وآسایش عمومی«عالقھ داشتم تا خالصھ کتاب 

مان چنین اجازه ای را بھ من نداد چرا کھ سوای صرف وقت برای تایپ آن،نیازمند حقیقتا ز

  آن بود تا مجددا کل کتاب را مطالعھ و نقایص نوشتھ ھایم را برطرف نمایم.

را  دکترمیرمحمدصادقیکتاب  حتما حتمادرنھایت توصیھ من بھ ھمھ دوستان این است کھ 

افتخارخواندنش را بدھید)بخوانید،کاری کھ خودم کردم قبل از مطالعھ این نوشتھ ھا(البتھ اگر 

ونتیجھ گرفتم.گرچھ دوستانی کھ بنا بھ دالیلی فرصت خواندن کتاب را نداشتھ اند نیز می 

  توانند از این نوشتھ ھا استفاده کنند.  کمی ھا وکاستی ھا را بربنده حقیر ببخشایید.
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 بھ یا کند فوری کمک بتواند ھرکس ن(ترک فعل واقعی):مصدومی بھ کمک از خودداری قانون •

 دیگری یا خود خطری آنکھ ن ،بدو)آن تشدید یا خطر وقوع از(دھد اطالع دار صالحیت مقامات

 سال1 تا = حبس:نکند چنین کمک ضرورت بر اوضاع داللت یا استمداد وجود دربربگیرد،با را

  نقدی جزای +

 ماه6:نکند واقدام باشد اش وظیفھ کھ کسی.نقدی جزای یا سال2تا ماه3 حبس :باشد او حرفھ اگردر

 .حبس سال3 تا

 این منشا.نکرده عمل اما داشتھ اقدام وظیفھ او :طورخالصھ بھ فعل تارک کیفری مسئولیت شرایط •

 ،قرارداد)شخصی خوردن کتک کننده مشاھده پلیس مامور (قانون گاھی : وظیفھ

 را کمک انتظار کھ ای ھررابطھ و پدروفرزندص(خا ،رابطھ)آتشنشانی سوزنبان،پزشک،مامور(

 .مسئولیت اختیاری پذیرش یا شخص خود توسط خطر ،ایجاد)میکند ایجاب

 در کھ ازآن پس چھ 92 از قبل قوانین در ،چھاست تحقق قابل فعل ترک قتل جرم در •

 .است شده بینی پیش 295 ماده

 از یاا)جز فقط نھ قوانین کلیھ(قانونی وجودوظیفھ -1 :فعل تارک بر مسئولیت تحمیل شرایط •

 خطری اگر.نمیشود مطرح اینجا خاص رابطھ پس.دولت با پزشک،سوزنبان مثل قرارداد طریق

 بھ کمک و داشتھ قتل قصد و آنجاست کسی بفھمد بعد)بزند آتش را ای خانھ(کند ایجاد خود را

 را آتش کھ موردی در مثال حتی.دانست عمد قاتل را او بتوان نکندشاید ازآتش او خروج

 در :سببیت رابطھ وجود -2.دانست عمدی قاتل اورا سخت ھرچند بتوان شاید زده غیرعمدی

 تصادف او با کھ کسی عمل بھ مستند را مرگ و نیست ای رابطھ چنین مصدومین بھ کمک مورد

 شود بستری بیمارستان در شخص ھمین اگر ولی نکرده اقدام کھ پرستاری مثال نھ دانند می کرده

 -3.ھستند آنھا مرگ سبب دیگر اینجا نکنند روشن را شود روشن باید پرستاردستگاھی یا ودکتر

 شناختھ فرزند نجات مسئول نیست بلد شنا خود کھ پدری مثل:باشد داشتھ را فعل آن انجام توانایی

 »است دشوار فعل ترک بودن عمدی اثبات «...شود نمی

 قربانی حلق در مسموم مایع ریختن – انداختن آب درون بھ : مستقیما= مباشرت •
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 فنی نقص دارای خودروی دادن کرایھ : تسبیب •

 بھ را خود یاازماشینی ساختمان باال طبقھ از تعرض از فرار برای زن :مباشر از اقوی سبب •

 .»است عرف مالک و معیار«...میکند پرت بیرون طرف

 بزند صدمھ دیگری یا خود بھ اختیار بی ترس،فرد دراثرآن اگر است مسئول ترساننده:449 ماده •

 مگر -1:دارد استثنا دو مورد این.است مسئول باشد مقدم تاثرش کھ سببی ):535( اسباب اجتماع •

 توسط سنگ گذاشتن از بعد یکی -2.میشود درجرم شرکت کھ باشند داشتھ جنایت قصد ھمھ آنکھ

 .است ضامن دوم شخص کھ حفرکند کنارآن در چاھی شدن خطرناک بھ علم با دیگری

 از بحثی و است ضامن او تنھا باشد غیرمجاز دوسبب از اگریکی اجتماع حالت در:536هماد •

 .شود نمی مطرح سوءنیت

 مقدم سبب:نیستند عامد ھیچکدام- 2.میشوند محسوب شریک:عامدند ھمھ-1:اسباب بندی جمع •

 موخرالحدوث سبب -4.است غیرمجازضامن:غیرمجاز یکی مجاز یکی -3.است التاثیرضامن

 .است ضامن باشد عامد

 :یاغیرمادی تاثیرمادی دارای رفتار •

 دیگرراھم روانی یاحالت گیرد دربرمی را ووحشت ایجادھراس فقط ماده این آیا:501ماده •

 بااین.دربرمیگیرد را ونظایرآن اضطراب ھرگونھ.خیر:نظردکترمیرمحّمدصادقی دربرمیگیرد؟

 .باشد مدنظرمقنن نظرنمیرسد وبھ است سخت اثبات حال

 .است محسوس مادی...و یافریادزدن کشیدن اسلحھ مثل ارتکابی فعل فوق ماده شمول برای •

 انسان کامل دیھ دھم یک=دارد دیھ مرده.باشد زنده انسان یک -1 :واحوال اوضاع شرایطو •

 .میشود محاسبھ آن براساس کھ

 .بداند محقق مادر بدون را نوزاد وجود پزشک کھ اززمانی کنیم؟ محسوب زنده را فرد ازکی •
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 دنیا بھ جنین:جنین بردن ازبین قصد آن عالوه یا بارداری بھ باعلم زن کردن قصدمضروب -الف •

 جنین بھ ونسبت عمدی جرح و ضرب نباشد کشنده اگرعمل زن بھ نسبت =میرد می وبعد آید می

 .عمد غیر قتل

 ھردو بھ نسبت بیافتد قبلی اگراتفاقات:است حاملھ زن درکنار کھ شخصی کردن قصدمضروب -ب •

 .میشود محض خطای

 عمدی جرح و ضرب:او بارداری بھ علم بدون بارداراست کھ شخصی کردن قصدمضروب -ج •

 نوزاد بھ نسبت محض خطای و زن بھ نسبت

 کند بمیرد،اقدام تولد بعداز جنین کھ واین است حمل پایانی درروزھای زن کھ این قصد با -د •

 ).قصاص ثبوت مورد در 306 ماده( میشود محسوب عمد قتل جنین بھ نسبت

 مسلح نیروی مثل خاص درموارد مگر شخص خود دیگرنھ شخص بھ جرم توجھ -2 •

 جرم ومخابراتی ای رایانھ ھای سیستم خودکشی،ازطریق برای...و تھدید،تطمیع،تشویق،تحریک •

 .ھردو ویا دارد لایر میلیون20تا5از نقدی جزای یا حبس یکسال تا روز ازیک و است خاص

 یا)فعل(تیراندازی درزمان قربانی مھدورالدم اثبات 303ماده بھ توجھ با :قربانی بودن الدم محقون -3  

 .میکند کفایت ھم بودن مھدورالدم صرف.است کافی (نتیجھ)مرگ

مثل ساب النبی  مطلق)است و 630کھ فقط نسب بھ ولی دم یا شوھر(م نسبی ) : 302مھدورالدم(م •

کھ خونش نسبت بھ ھمھ مباح است (مثل مستوجب سلب حیات یا قطع عضو درجرم حدی یا 

 درتجاوز قریب الوقوع کھ امکان دفاع مشروع است)

 .است حاکم اذن نیازمند نظر بھ دارند حدی مجازات عنوان بھ قتل حکم کھ کسانی بھ نسبت :نکتھ •

 اما نمیشود قصاص اگرچھ صورت درغیراین باشد دادگاه اجازه با باید اقدام مطلق درموارد:نکتھ •

 .میگرددتعزیر

 تعزیری شالق یا حبس بھ را مرتکب توان می نشود عیبی و آسیب موجب کھ عمدی درموارد •

 .نمود محکوم 7درجھ
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 مغزی مرگ =ایران درحقوق انسان حیات یافتن پایان زمان •

 کند سکتھ بدھد،دیگری سم دیگری بھ اگرکسی :نتیجھ و رفتارفیزیکی بین سببیت رابطھ وجود -4 •

 .است قتل بھ شروع تنھا پس نیست سببیت رابطھ وبمیرد

 قانونی مقررات رعایت با فرد در )جان،ناموس،مال،عرض حفظ براین(احسا قاعده: 510م •

 ضمان عدم = ایمنی ونکات

 مثل.نیست پذیرفتھ است بیمارمیمرده آن نمیکردم اقدام ھم من اگر حتی کھ براین مبنی متھم ادعای •

 سرطانی بیمار کشتن

 قصاص بھ واولی است قاتل برساند،ثالث قتل بھ اورا وثالثی کند مضروب را دیگری یکی 371:م •

 .شود می محکوم عضو

 میشود محسوب برمرده مرده،جنایت درحکم شخص حیاط به دادن پایان •

 .کرد احتساب او برای را کامل دیه یکدھم بتوان وشاید

 ازآن کزازناشی وبراثربیماری مباالتی بی ازروی ودیگری کند مجروح را دیگری کسی اگر •

 قطع را سببیت رابطھ آن دیگری مستقل عامل ھیچ کھ چرا.است قاتل شخص بمیرد،آن

 .باشد می مانع تنھا مداوا بوده جراحت مرگ مقتضی.نکرده

 .نیست مرتکب مسعولیت از مانع مرگ و جراحت بین زیاد فاصلھ وجود و زمان گذشت493:م •

 مجروح نباید باشد مستقل عامل خود کھ ای گونھ بھ باشد حد از بیش قربانی انگاری اگرسھل •

 .کرد محسوب قاتل را کننده

 مرگ بمیرد تا بماند درآنجا دھد ترجیح تمکن وجود با اگرقربانی اتش و آب در انداختن درمورد •

 .اوست خود ماندن باقی بھ مستند

 فرد (قتل)ھدف کھ آنچھ غیراز در اما شلیک از پس یا شلیک حین در :ارتکاب بھ شروع •

 اصابت کرده. بوده
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 کند نمی نسخ را613م و است جرم بھ شروع عام ماده 122م. سال3تا ماه6 جرم بھ شروع613:م •

 .قصاص نھ دارد حیات سلب حدی مجازات بھ اشاره122م میرسدبندالف ظر بھ چراکھ

 بھ آب خوردن مثل قانونی جھات نھ )محال( باشد غیرممکن مادی جھاتی بھ جرم اگروقوع •

 جرم اصال اینھا...ندارد وجود اصال کھ جنینی سقط-جسد بھ یاتیراندازی-بودن تصورشراب

 .درموردخاص مگر اند نشده انگاری

 اما.است عمد قتل بمیرد و بزنی کسی حساس نقطھ بھ باچوب ای ضربھ و باشی نداشتھ قصدقتل •

 داشتھ وجود حرم آن تام قصد باید عملی بھ شروع برای چراکھ نیست قتل بھ شروع نمیرد اگر

 .نداریم جرم بھ شروع غیرعمد جرم در ھمین بھ.اینجانیست کھ باشد

 )درفعل عمد(عنصرروانی •

 جرم میشود فردموردنظرموجب دادن جاخالی -باد وزش – تیراندازی در خطا:ھدف در اشتباه

 محض خطای یعنی دربرمیگیرد را292ماده پ شودوبند خارج بودن عمدی ازحالت

 را دیگری کس اشتباه بھ حکم ماموراجرای:استثنا.نیست بودن عمدی از مانع:درھویت اشتباه

 .کند قصاص

 اگربھ بنابراین.شخص ھویت نھ است گیری ھدف در بودن معین از منظور:290م بندالف

 پس.باشد معینی جمع نمیرسد نظر بھ ھم جمع درمورد.نیست عمدی نخورد ھدف مورد شخص

 ).جمع یک از غیرمعین فردیاافراد(.است عمدی قتل بمیرند وعابران معابربکند در اگرچاھی

 قصدنتیجھ •

 .نباشد چھ باشد کشنده چھ است عمد قتل مطلقا دھد رخ جنایت درھرصورت باشد جنایت قصد:بنداول

 تعزیری مجازات دراعمال نشود قصاص دلیلی وبھ باشد داشتھ شرافتمندانھ انگیزه فرد اگر:نکتھ

 .کرد استفاده مخففھ کیفیات از38ماده پ بنده موجب بھ میتوان
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-بیاندازد درآب نیست بلد شنا کھ را کسی شوخی بھ کسی مثال):بودن کشنده(مطلق قصدتبعی

 .است آتش نزدیک کھ کسی بروی بنزین ریختن-چپ ران پشت بھ قصابی کارد فروبرودن

 زمانی شرایط یا...و وناتوانی بیماری-پیری مثل جسمانی وضعیت از ناشی:نسبی قصدتبعی:بندسوم

 )شود اثبات او آگاھی وباید است مرتکب آگاھی عدم اصل موارد دراین(یومکان

 :عضو یا نفس اعم قصاص ثبوت برای الزم شرایط •

 ھایش وتبصره 310 ماده :دین در تساوی -الف

 اگرمجنی-نمیشود کشتھ دربرابرکافر شود مسلمان قتل کافربعداز اگرمرتکب :آن مختلف حاالت

 از پس مسلمان -نمیشود کشتھ دربرابراو قاتل کافرشود،مسلمان بعدازجراحت مسلمان علیھ

 توسط او علیھ جنایت ارتکاب بعداز اگرکافری-نمیشود قصاص کافر،کافرشود علیھ ارتکاب

 !!!مسلمان چقد.نمیشود قصاص)مسلمان(شود،مرتکب مسلمان،مسلمان

 در کھ تعزیری مجازات و دیھ پرداخت بھ مرتکب 310 ماده2تبصره بھ توجھ با مواردی درچنین

 .میشود محکوم آمده تعزیرات 612ماده

 .است حاکم ھم عضو قصاص یعنی نفس مادون جنایات در)دین در تساوی(مورد این حکم

 .نباشد پدری اجداد یا پدر قاتل :پدری رابطھ فقدان •

 پدرکافروفرزند اگرحتی پس است ازسایرعوامل مستقل عامل یک پدری رابطھ فقدان1 :نکتھ

 .کرد قصاص اورا توان نمی بازھم باشد مسلمان

 دم ولی فرزنداینجا دررواقع(شوھر توسط زن قتل درصورت دم ولی عنوان بھ فرزند2:نکتھ

 کھ حدقذف برخالف کند قصاص درخواست تواند می دیھ مازاد باپرداخت)برابرپدر در مادراست

 نامشروع فرزند اگرپدری کھ نمیرسد نظر بھ ازطرفی.کند اقدام پدرخود علیھ توانست نمی وارث

 )شود قصاص باید(نشود قصاص بکشد را خود

 .وتعزیرمیگردد کرده پرداخت باید را دیھ درھرصورت پدر3 :نکتھ
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 مجازات وبھ پرداختھ اورا دیھ اماباید نمیشود قصاص دربرابردیوانھ عاقل:درعقل تساوی •

 .شود محکوم تعزیری

 :مختلف شقوق

 مرتکب قصاص =وبمیرد شود مجنون ضربھ واردشود،دراثرآن عاقل بھ ضربھ •

 .میشود منتفی قصاص =وبمیرد شود مجنون مستقل واردشود،دراثرعامل عاقل بھ ضربھ •

 .میشود منتفی قصاص =بمیرد و گردد عاقل ضربھ واردشود،دراثرآن مجنون بھ ضربھ •

 مرتکب قصاص=گرددوبمیرد عاقل مستقل گردد،دراثرعامل وارد مجنون بھ ضربھ •

  قصاص=بمیرد بودن عاقل درزمان اگر پس.است مرگ زمان مالک ادواری مجنون در •

 دیھ وپرداخت است ساقط دیھ بکشد اورا مقابل طرف و کرده حملھ کسی بھ اگرمجنون:نکتھ

 .میگیرد صورت مجنون ورثھ بھ المال بیت ازسوی

 :عضو برای قصاص ثبوت اضافی شرایط •

 بخشی فاقد(ناقص عضو دربرابر عضوکامل:بودن وکامل درسالم اعضا تساوی •

 باید راھم وماباالتفاوت میشود قصاص کامل دربرابر عضوناقص اما.نمیشود قصاص)ازاعضا

 .بدھد

 )395(مرفتھ ازبین آن اصلی منفعت کھ فلج عضو مانند ناسالم

 .میگیرد دیھ یا میکند قصاص یا علیھ مجنی:سالم علیھ ومجنی باشد ناسالم عضوش مرتکب

 را مرتکب ناقص عضو تواند می علیھ مجنی:کامل علیھ ومجنی باشد ناقص عضوش مرتکب

 )قصاصیا دیھیا.متصورنیست حالتی چنین درناسالم.(بگیرد دیھ بقیھ بھ ونسبت کند قصاص

 .نمیشود قصاص وبالعکس زن دربرابر مرد آلت-نیست برابر باسالم عنین تناسلی آلت -نکتھ
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 نقصانش قصاص عضومورد کھ ھردوعضودرشرایطی بودن یاناسالم ناقص صورت در -نکتھ

 .است ثابت قصاص باشد دیگری بیشترازعضو یا مساوی

 آنکھ مگر نمیشود قصاص زائد عضو برابر در عضواصلی:بودن اصلی در اعضا تساوی •

 .باشد داشتھ زائد عضو خو مرتکب

 :مقطوع یا مجروح عضو محل در تساوی •

 قصاص اون پای رانداشت اگرآن و چپ دست نداشت راست دست اگر:اصل خالف مورد

 .مورد ھمین بھ کنیم محدود باید را مورد این)393م تبصره.(میشود

 قصاص(استخوان مأمومھ،دامغھ،جائفھ،منقلھ،شکستگی:وی یاعضودیگر جانی تلف عدم •

 )نیست ممکن دراینھا

 دریافت با است پذیر امکان کرد قصاص بتوان کمتر بھ اما باشد نداشتھ امکان اگرتساوی البتھ

 .ماباالتفاوت

 :ازجنایت قصاص بیشترنشدن •

 یک قانون طبق کورکند دارد چشم یک کھ را کسی است چشم2 دارای کھ اگرکسی : چشم

 گرفتھ کامل دیھ او رضایت با میتوان یا.میشود گرفتھ دیگرازاو چشم یک ودیھ کور چشم

 )آگاھی عدم یا او بودن چشم یک بھ جانی آگاھی از اعم.(شود

 .میشود قصاص فقط و نشده اجرا باال حکم باشد داشتھ چشم یک ھم جانی قبل اگردرحالت

 در نھ باشد داده دست از اثرآفتی در را چشم یک علیھ مجنی کھ است درصورتی باال حکم

  چشم یک میتواند فقط حالت دراین.باشد شده دیھ مستحق براثرجنایت یا شده قصاص کھ صورتی

 .بگیرد را دیھ نصف یا کند قصاص را

 .دست یا گوش برای مثال نھ اجراست قابل چشم برای تنھا حکم این -نکتھ
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  ازبین را بویایی یا ،شنوایی بینی قطع یا گوش اللھ قطع با کسی اگر بینی یا گوش در :گوش

  .است ثابت دیھ یا ببرد دوقصاص 

 دراعمال.نمیشود ساقط قصاص بزند پیوند را شده قطع عضو علیھ مجنی جنایت از پس اگر :نکتھ

 .نمیشود قصاص مجددا ترتیب ھمین بھ ھم قصاص

 :نکات

 .است گویایی زبان اصلی منفعت چراکھ نمیشود)قصاص( قطع الل زبان برابر درگویا   زبان-

  قصاص)ییوشنوا بویایی(قصاص منفعت بدون گوش و بینی دربرابر منفعت دارای گوش و بینی-

 .است مالک زیبایی جنبھ اینجا چون میشود)قطع(

 زبان اصلی منفعت چون میشود قصاص چشایی حس بی زبان دربرابر چشایی حس دارای زبان-

 .است گویایی

  اوثابت بودن مگرالل میشود قصاص نیفتاده حرف بھ کھ نابالغ کودک برابر در بالغ شخص زبان-

 .شود

  تعزیر.نمیشوی قصاص دربیاورد دندان اودوباره تو قصاص از وقبل بکنی را کسی دندان :دندان

 .میکنی پرداخت اورا دندانی بی مدت و جراحت ارش.میشوی

 .میشود صبر او درآوردن دندان برای متعارفی مدت باشد علیھ مجنی اگرکودک

 :قصاص شرایط

 اگر ھم جنین.زوجھ و زوج غیراز ورثھ ازطرف:دم یااولیای علیھ مجنی تقاضای -1

 )355م(شود متولد زنده
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 :مختلف شقوق

 نیست مشکلی کھ واحد عاقل و بالغ دم ولی -

  مشکلی عفوکھ یا دیھ یا بخواھند قصاص یا ھمھ کھ متعدد عاقل و بالغ دم ولی -

 .آید نمی پیش نیز اینجا

 عفو ای عده و دیھ ای عده قصاص ای عده کھ ودردسترس متعدد عاقل و بالغ دم ولی  -

  اومشخص وولی صغیراست یا نیست دردسترس یا شناختھ یا ندارد دم ولی مقتول -

 .میکند تفوض دادستان ازرھبربھ استیذان با ق ق رئیس کھ است رھبر دم نیست،ولی

 :متعدد دم اولیای از بعضی یا یاھمھ واحد دم ولی بودن مجنون صغیریا+

 میتواند یا و دارد قصاص،مصالحھ،گذشت حق مصلحتشان رعایت با آنھا ولی):354(م

 .بماند منتظر افاقھ یا بلوغ زمان تا 

 صغیریا ولی 354م مطابق باشند قصاص خواھان کبیرو دم، اولیای از بعضی اگر -

  او خواست مطابق باید کھ شود دیھ سھم ویاتعیین )پرداخت(اداء خواھان میتواند مجنون

 .شود عمل

  باشند عفو خواھان دم اولیای وسایر بگیرد افاقھ یا بلوغ تا ماندن برمنتظر تصمیم اگر -

 .رود نمی ازبین مجنون یا صغیر قصاص حق

 :دم ازاولیای یابعضی ھمھ بھ موقت دسترسی عدم یا غیبت+

 .کنند می وقصاص کنارگذاشتھ را بقیھ سھم باشند، ای عده -

  منتظرشان باشد مدت کوتاه در حضور امکان اگر:حاضرغایبند حال در ای عده یا تمام -
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 .گیرد می تصمیم غایب ولی عنوان بھ رھبری مقام شود طوالنی اگر.مانیم می

 )420تا 417م.(رسد می امر ولی اذن بھ نوبت دم اولیای تقاضای بعداز

  مجازات بھ ترتیب بھ کند عضو یا نفس قصاص امر ولی اذن وبدون سرخود کھ کسی -

 ).است حق صاحب اینجا کسیمنظوراز.(شود می محکوم 614و 612درماده تعزیری

  محروم یا حق صاحب توسط قصاص استیفای ازامکان از مانع نباید استیذان مراسم -

 .شود او حق از ماندن

 علیھ مجنی یا دم ولی اذن 3- ولی اذن 2-علیھ مجنی یا ولی تقاضای1-

 ).421م(است قصاص مستحق شود قصاص کسی توسط اذن بدون

 :کند قصاص را قاتل سایرین اجازه بدون دم اولیای از اگریکی -

 .میدھد را آنھا دیھ سھم دم سایراولیای تقاضای درصورت -1

 .میشود محکوم امر ولی از اذن عدم بدلیل تعزیری مجازات بھ2 -

 چیست؟ تکلیف ببخشد نھ کند قصاص نھ قصاص حق اگرصاحب :سوال

  صاحب وبھ میکند مشخص را مناسبی مدت دادگاه کند اگرشکایت علیھ محکوم)429م(

 = گیری تصمیم عدم اجرای ضمانت.بگیرد را خود تصمیم دم ولی تا میکند اعالم حق

  حوزه رئیس وتأیید وثیقھ اخذ با مدت آن انقضای از وپس میکند مشخص را تعزیر دادگاه

 .کند می آزاد تکلیف،فردرا تعیین زمان تا استان دادگستری کل ورئیس قضایی

 :قصاص اجرای از قبل تفاضل پرداخت:چھارم مرحلھ 

 ومصلحت کند دار راجریحھ عمومی یااحساسات زند برھم را وامنیت نظم جانی جنایت -

 بادرخواست باشد نداشتھ را دیھ تفاوت پرداخت تمکن قصاص خواھان باشداما درقصاص
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 )428م(میگردد پرداخت المال بیت از قضاییھ قوه رئیس تأیید و دادستان درخواست با

  اورا چیزی پرداخت بدون زن دم ولی بکشد را مسلمانی زن مسلمان غیر مردی اگر -

 .میکند قصاص

  کھ ببخشد،آن دیگری و بخواھد قصاص دو ازآن یکی بکشد،ولی را زن دو مردی -

 .کند می وقصاص میدھد قاتل بھ را دیھ نصف خواھد می قصاص

 )359م(است طرفین تراضی نیازمند ودیھ است قصاص عمدی قتل اصلی مجازات -

  قصاص انجام بھ است مختار بدھد را دیھ تفاوت باید دم قصاص،ولی درصورت اگر اما-

 )باال مورد بھ استثناء(دیگر طرف با تراضی بدون حتی درقانون مقرر دیھ گرفتن یا

 جانی بھ آزاررسانی عدم 5-دیھ تفاوت 4- دم ولی اذن 3-امر ولی اذن 2- تقاضا1-

 .است قصاص موجب خود او کشتن از قبل جانی کردن مثلھ -

 مگرآن است علیھ مجنی حق او عضو کردن حس بی یا ھوشی بی بدون عضو قصاص -

 .باشد شده واقع موردجنایت ھوشی بی در او خود کھ

 :قصاص اجرای موانع

 :است مورد2 شوند می قصاص اجرای مانع موقت طور بھ کھ عواملی

 )عضو قصاص(443م).نفس صاص(ق 437م: قصاص بھ محکوم زن بارداربودن -1

 آن قبل یا شود باردار جنایت بعداز آنکھ از اعم -مشروع یا باشد نامشروع بچھ آنکھ از اعم

  وی بھ دسترسی وعدم فرارجانی- 2

  پرداخت المال بیت یا نزدیکانش یا مالش از دیھ نباشد ممکن او بھ اگردسترسی(435)

   گذشت برابر در را دیھ کھ پیداشد،درصورتی متھم بھ دسترسی آن واگربعداز میشود
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 .است دیھ،ثابت برگرداندن از پس قصاص حق باشند نگرفتھ 

  ومعاونت مباشرت(تعزیرات549ماده بندب -)دادن فراری در مباشرت(434م

  درفراری معاونت و مباشرت(تعزیرات551ماده ب بند- )ونگھداری مامورحفظ توسط

 ).است شده ضمنی نسخ 434م توسط مباشرت قسمت کھ افرادعادی توسط دادن 

 :قصاص حق اجرای عدم یا سقوط موارد

  باقی قانون بھ باتوجھ را دیھ دریافت حق کھ )یاعضو نفس(قصاص محل رفتن بین از -1

  .میگذارد

 .است تعھد انجام بھ مشروط گذشت درمورد 362 ماده:توجھ :جانی شدن بخشیده- 2

 تجراح وبعدازھمان)عفو(رابخشیده آن علیھ ومجنی شود واقع جراحتی علیھ اگربرمجنی

  اگرخواھان)بدھد جانی بھ بخشیده علیھ مجنی کھ را مبلغی ابتدا باید دم اولیای کند فوت

 .میگیرد شده بخشیده مبلغ آن رامنھای کامل دیھ میخواھد دیھ واگر(است قصاص

  از پس عادی مرگ با  )440م(جراحت ازسرایت پس مرگ حالت دو بین  :نکتھ

  .است فرق ) 365م(جراحت

  آیا حق حق قصاص بھ قاتل بھ ارث میرسد و آیا ولی دم محسوب میشود؟  - 3

  ولی دم نیست چون پس از قتل مورث دیگر وارث او نیست و طبق قانون ولی دم ھمان وارث 

  است.واگر مثال پدربزرگش را بکشد پدراو میتواند اورا قصاص کند واگر او(پدر) بمیرد باز این 

  حق مطابق قانون بھ او بھ ارث نمیرسد و ولی امر ولی دم محسوب میشود. 

  ز اولیای دم بدون اذن دیگران قصاص میکند).(یکی ا422وقوع شبھھ :م -4

  مثل قصاص دوقلوھای بھ ھم چسبیده کھ اگر قصاص یکی منجر بھ صدمھ بھ دیگری: -5
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  مرگ دیگری شود قصاص ساقط است.

  جنایات مادون نفس

  : رفتار مرتکب نھ موجب آسیبی دربدن و نھ عیبی شود ضمان منتفی است واگر تصالح نکتھ

  ).567(مدرموارد عمدی.محکوم میشود. 7مرتکب بھ حبس تعزیری درجھ اگر تصالح نشود 

  تای اطراف 16تای جلو یک بیستم دیھ کامل و12عدد است. 28: دندان کھ دیھ اطالف اعضا

  یک چھلم دیھ کامل.

  منافع مھم مثل عقل،شنوایی،بویایی،بینایی،گویایی= دیھ کامل دیھ ازبین بردن منافع :

  المسھ و چشایی= ارش.منافع نچندان مھم مثل 

  عدم ضبط دائم مدفوع و ادرار= دیھ کامل  

  ازبین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن یا لذت مقاربت مردیازن= ارش

  بی ھوش شدن = ارش  –ازبین بردن کامل لذت مقاربت=دیھ کامل 

 : ازھر طرف برسینھ یا گلو،شکم و پھلو وارد شود = یک سوم دیھ کامل جنایت جائفھ 
  دیھ جائفھ است.2اگر از یک طرف بیرون رفتھ واز طرف دیگر بیرون آید 

  : فروبردن وسیلھ ای مانند نیزه یا گلولھ بھ دست یا پا:زن =ارش دیھ نافذه 
 مرد= یک دھم دیھ کامل

 ب=یک چھلم ودیھ سایر دنده ھا یک صدم دیھ کاملدیھ شکستگی ھر یک از دنده ھای محیط برقل 
 .دیھ شکستگی بینی و ستون فقرات در صورت اصالح شدن = یک دھم دیھ کامل است 
  درصورت معالجھ کامل ستون فقرات شکستھ،اما ازبین رفتن یکی از منافع مثل راه رفتن یا

ھ یا ارش ھریک از نشستن ،توان جنسی یا کنترل ادرار دیھ آن کامل است.عالوه بر آن دی

 ).647عوارض مذکور ھم گرفتھ میشود (بند پ 
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  : یکونیم ، سرخ شود  سھ ھزارم، کبود شود  شش ھزارمسیاه شود تغییر رنگ پوست سر

 دیھ کامل. سایر اعضای بدن نصف این مقدار(مثال اگر پوست دست سیاه شود).  ھزارم
 تورم پوست سر = ارش 

  + دیھ مو :

  اگر بروید = مھرالمثل تا حد دیھ کامل نھ بیشتر. - نروید=دیھ کامل: اگر مو دیگر زن 

  اگر بروید = ارش  –مرد : اگر نروید = دیھ کامل 

  اگر نروید = یکسوم دیھ کامل –ریش مرد: اگر نروید= دیھ کامل 

  اگر بروید = ارش –ابرو : اگر نروید یکچھارم دیھ کامل 

ین رفتن محل آن باشد تنھا دیھ یا ارش محل آن پرداخت : اگربا ازب نکتھموی پلک : کال ارش است.

  میشود.

ھر ناخن اگر نروید یا فاسد و معیوب بروید یکصدم دیھ کامل و اگر بی عیب بروید نیم دیھ ناخن : 

  درصد دیھ کامل

 یک نوع:من ضربھ ای را بھ کسی وارد میکنم،اگر آسیب ھای متعدد (مثال شکستگی) از  534ماده 

باشد، دیھ تداخل کرده یک ضربھ باشد وناشی از  متصل یا عرفا متصل بھ ھمباشد ، محلیک باشد،در

  وفقط یک دیھ ثابت است.

بھ سر شخص بزنی کھ عالوه بر شکستگی،عقل او نیز براثر آن ضربھ زائل یک ضربھ : 546ماده

  شود،دیھ تداخل کرده و دیھ بیشتر گرفتھ میشود.

  

  جنین 

مرحلھ ای قتل محسوب نشده و مستوجب قصاص نیست ھر چند روح سقط جنین در قانون در ھیچ 

  در حلول کرده باشد.
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 مراحل مختلف جنین (اعداد با توجھ بھ دیھ کامل در نظر گرفتھ شود) -

 درمرحلھ استخوان بدون گوشت –مضقھ = شش صدم  –= چھارصدم  علقھ –= دو صدم نطفھ 

= دیھ کامل باتوجھ بھ  ز حلول روحبعدا –= یک دھم  کامل بدون حلول روح –= ھشت صدم 

  = سھ چھارم دیھ کامل  اگر جنسیت مشتبھ باشدجنسیت و 

:کودکی کھ قبل از موعد بھ دنیا آمده و بھ وسیلھ دستگاه ادامھ حیات میدھد را از بین ببریم  نکتھ

  قتل است.

 انسان زنده.دیھ جنایت بر میت = یک دھم دیھ کامل .درمورد ارش نیز یکدھم ارش آن نسبت بھ  -

بھ عنوان مثال اگر دست انسان زنده قطع شود یکدوم دیھ کامل است.اگر ھمان شخص مرده باشد 

  یکدھم آن یکدم را باید بھ عنوان دیھ بدھیم.

براساس جنسیت: دیھ عضو تا کمترا ز ثلث در زن و مرد برابر است.از ثلث و باالتر دیھ زن  -

ع شود دیھ او برابر با دودھم دیھ کامل مرد است نصف مرد میشود.مثال اگر دو انگشت زن قط

اما اگر پنج انگشتش قطع شود دیھ زن مساوی پنج دھم دیھ کامل مرد تقسیم بر دو یعنی معادل 

پنج بیستم دیھ کامل خواھد بود.البتھ اگر دریک ضربھ باشد.اگر در دو ضربھ ھر بار دو انگشت 

 ت.قطع شود دیھ ھر کدام دو دھم دیھ کامل مرد اس

: تفاوت دیھ زن کھ نصف مرد است ،یعنی باقی دیھ زن از طریق صندوق تامین 551تبصره م -

 خسارت مالی داده میشود.

 سوال: آیا بحث نصف شدن دیھ زن از ثلث بھ بعد در مورد ارش ھم حاکم است؟ -

) ولی میزان ارش در اعضا ومنافع زن نباید بیش از میزان دیھ در  اعضا و  562خیر.(ماده 

  افع او باشد.من

) دیھ جنایت بر اقلیت ھای دینی شناختھ شده در ق.ا ھمانند مسلمانان 554: (م  نکتھ 

  است(نظرحکومتی رھبری)

) دیھ شخص متولد از زنا اگر ھر دو یا یکی از زانیین(والدین) مسلمان باشد ھمچون 552(م  -

 مسلمانان است.

  دیھ با توجھ بھ زمان و مکان

وقوع نتیجھ در یکی از ماه ھای حرام یا حرم مکھ (نھ مسجدالحرام بھ طور و  اگر ارتکاب فعل -

کلی) باشد،چھ عمدی چھ غیر عمدی چھ خطای محض ،اعم از مسلمان یا 
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غیرمسلمان(مقتول)،بالغ یا طفل ،اعم از آنکھ دیھ را بیت المال بدھد یا شخص دیگری،یا بعد از 

یکسوم دیھ کامل بھ دیھ فرد  قتل قط در جرم حلول روح  جنین سقط شود.البتھ فقط در جرم  ف

 اضافھ میشود.

 موارد عدم تغلیظ -

یکی از اولیای دم خواستار قصاص دیگری خواستاردیھ:درچنین حالی خواھان قصاص دیھ را  –الف 

  تغلیظ شده پرداخت نمیکند.

  اگر برای قصاص باید فاضل دیھ پرداخت شود تغلیظ نمیشود. –ب 

 تغلیظ صورت میگیرد. 1تغلیظ (زمان و مکان) با توجھ بھ عدم نص،جھت 2در صورت وجود -

  *در حرم مکھ ھر دو یعنی عمل و نتیجھ باید رخ دھد.

عاقلھ : پدر (ھرچھ باال رود) ، پسر(ھرچھ پایین رود) وبستگان ذکورنسبی پدرمادری یا پدری بھ  -

بھ صورت مساوی مکلف بھ  ترتیب طبقات ارث.ھمھ کسانی کھ در زمان فوت می توانند ارث ببرند

  پرداخت دیھ اند.

  صغار،مجانین،ولد زنا،کسانی کھ تمکن مالی ندارند اگر در جایگاه عاقلھ باشند معاف از پرداخت دیھ اند.

  جنایات خطای محض

او از  اقرار یا نکولثابت شود. پس اگر با  بینھ یا قسامھ یا علم قاضیدیھ : عاقلھ.در صورتی کھ جرم با 

قسامھ ثابت شود عاقلھ مسئول نیست.البتھ اگر پس از اقرار بھ جنایت خطایی،عاقلھ اظھارات  سوگند یا

  اورا تصدیق کند عاقلھ مسئول دیھ است.

شرط دیگر: باید بیش ازپنج صدم دیھ کامل یعنی باالتر از موضحھ باشد.پس اگر کمتر باشد عاقل مسئول 

  .فقط دیھ : مسئولیت عاقلھ ارش را دربرنمیگیرد نکتھنیست.

فرار یا مرگ متھم در قتل عمدی :اگر مرتکب نداشت یا بھ مالش دسترسی نبود در صورت تقاضای ولی 

  دم از عاقلھ گرفتھ میشود.
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عاقلھ مسئول است ولی ھمچون  جنایات شخص نابالغ یا دیوانھ چھ بھ صورت عمد یا غیرعمد:+ 

  باال مسئول جنایت ھای کمتر از موضحھ نیست.(مالک ،زمان ارتکاب است در مسئولیت عاقلھ)

درھرطبقھ ای کھ باالتر از  بھ صورت مساوی تقسیم دیھ در بین عاقلھ بھ چھ صورت است؟+ 

  مسئول پرداخت ھستند. سایر طبقات ارث است.مثال اگر پدروپسر جانی عاقلھ او باشند بھ طور مساوی

  سال از تاریخ وقوع جنایت.3+ مھلت پرداخت دیھ در خطای محض ظرف 

  پرداخت از سوی بیت المال

اگرمرتکب عاقلھ نداشتھ یا عاقلھ تمکن نداشتھ باشد (اگر تمکن داشت و نداد بیت المال ضامن  - 1

قی ھم بین نفس و توسط مرتکب اگر تمکن نداشت از بیت المال پرداخت میشود.فر ابتدانیست) 

 مادون نفس نیست.

 در اثر ازدحام،شخصی کشتھ شود یا قاتل فرد شناختھ نشود. - 2

 )435،474،475فرار یا مرگ جانی (نگاه کنید بھ مواد  - 3

 (حملھ دیوانھ)156م3تبصره- (بحث پرداخت تفاوت دیھ )428ماده - (در مورد قتل)477ماده  - 4

  بین مسلمان وغیرمسلمان فرقی نگذاشتھ است.: قانون در پرداخت دیھ توسط بیت المال  1نکتھ

: در مورد اقلیت ھای دینی اگر خطایی ھم باشد خودشان باید دیھ راپرداخت کنند نھ عاقلھ.اگر 2نکتھ

  ).471نتوانند بھشان مھلت داده میشود .اگر بازھم نتوانند ،معادل دیھ توسط دولت پرداخت میشود(م

 20ان دیھ مطالبھ کرد.درمورد مجازات تعزیری آنھا ھم ممیتو 14+ از اشخاص حقوقی طبق تبصره م

  اشاره کرده است.

  دریافت کنندگان دیھ 

 مجنی علیھ (مادون نفس) بھ تنھایی - 1

) و کسی کھ مرتکب قتل اعم ازعمدی،شبھ عمدی یا 452ورثھ مقتول غیراز بستگان مادری(م - 2

 خطای محض شده است(درصورت خویشاوند بودن).
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وارث شخص ولدزنا درصورتی کھ 2یچ طبقھ ای وارث نداشتھ باشد،اگر درھ1بیت المال : - 3

 طرف بوده باشد رھبری است.2ھمسروفرزند نداشتھ و زنا با رضایت 

جھات بّرواحسان: درمورد جنایت بر مرده.البتھ ابتدا بدھی او بااین مبلغ پرداخت میگردد واگر  - 4

 بدھی نداشت در امور خیریھ صرف میگردد.

  ر قانونمھلت پرداخت دیھ د

  عمد = ظرف یک سال قمری اززمان وقوع جنایت (نھ اززمان صدورحکم)

  سال قمری.ھرسال باید نصف را پرداخت کند2شبھ عمد= ظرف 

  سال. ھر سال یک سوم را پرداخت کند3خطای محض= ظرف 

مالک است مگر در صورت توافق بھ یک مبلغ  زمان پرداخت: درصورت پرداخت اقساطی ،قیمت نکتھ 

  قطعی یا قصور در دریافت از ناحیھ مجنی علیھ یا ولی دم.

  تعزیر

) نبودن (عدم شکایت)یا گذشت شاکی یا بھ *ھردلیل * قصاص نشود،اگرعمل او 612(مقتل عمد: 

سال حبس 10تا3موجب اخالل در نظم و امنیت شده باشد یا بیم تجری برای مرتکب یا دیگران شود بھ 

  محکوم میشود.

  سال مجازات حبس منتھی بھ صدور رای نشود مشمول مرور زمان میگردد.10: اگر پس از گذشت نکتھ

قتل درحال 4 -عاقل کھ مجنون را بکشد3 - پدری کھ فرزندش را بکشد2 -ولی امر اذن ندھد1*بھ ھردلیل*

  عدم پرداخت تفاوت دیھ. 7 - مسلمان غیرمسلمان را بکشد 6 –قتل بھ اعتقاد مھدورالدم بودن 5 –مستی 

) امکان اجرای قصاص نباشد واین ضرب و جرح باعث نقصان یا شکستن یا 614(ممادون نفس: 

ازکارافتادن عضوی از اعضا یا مرض دائمی ،فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی 

میگیرد.درمورد تعزیر وی ھم اگر شرایط موجود در  علیھ گردد.بادرخواست مجنی علیھ دیھ ھم

  سال حبس ھم محکوم میگردد.5تا2باشد بھ 612م
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سال 1ماه تا 3درصورتی کھ ھیچ جراحتی بھ بار نیاید اگر وسایل جرح اسلحھ،چاقوو...باشد بھ  -

 حبس محکوم میشود.

  ) 624تا  622سقط جنین (

 خت دیھ آن محکوم می شود.اگر زن خود اقدام بھ سقط جنین کند تنھا بھ پردا -

اما اگر کسی دیگری را با علم بھ باردار بودن وعمد برای سقط جنین ،یا آزارو اذیت او موجب  -

آسیب بھ مادر و جنین شود عالوه برپرداخت دیھ (برای مادر و جنین)  و قصاص (برای مادر)بھ 

 سال حبس محکوم میشود.  3تا1

یا سایر وسایل سقط جنین را بدون اطالع زن بھ او ): فرد عادی :یک بار کسی ادویھ 623(م -

 ماه6تا3یک بار داللت بھ استعمال برای زن میکند = دیھ + - سال حبس1ماه تا 6میدھد = دیھ+ 

  حبس مگر آنکھ ثابت شود برای حفظ مادر ضروری است.

بھ اسقاط جنین توسط طبیب ،ماما،داروفروش یا اشخاصی کھ بھ عنوان طبابت  مباشرت): 624(م -

سال حبس محکوم میشود کھ این مورد شروع بھ دارد کھ مجازاتش از درحھ 5تا2اقدام میکنند بھ 

است.(مثل دارویی کھ موجب سقط نمیشود را بھ کسی بدھد=جرم محال است=مجازات شروع 6

 بھ جرم را دارد.

  سال:با این کھ معاون است مجازات مباشررادارد.5تا2آن را فراھم کند بازھم  یا اگر وسایل

 اگر بھ جای رحم مادر چند ماه در آزمایشگاه نگھداری شود عنوان سقط جنین بھتر است. -

 کند و در دستگاه باشد بھ نظر عنوان قتل صادق تراست. وضع حملاگر زودتر از موعد  -

  تخلفات رانندگی
 صدمات3 –وسیلھ موتوری  2 –ندگی(نقلیھ)وتصدی(غیرنقلیھ)ران1عنصر مادی : 

  صرف نداشتن گواھی نامھ مانع انتساب جرایم رانندگی نیست. - 1

در موردی کھ دیگران اتومبیل خاموش شخصی را حتی اگر اتومبیل تحت کنترل شخص باشدبعید 

 نیست کھ مشمول قانون رانندگی نشود.چون وسلیھ موتوری خاموش است.

 کنترل وسیلھ غیرنقلیھ است ازقبیل جرثقیل و تلھ کابین است. تصدی :
 ھردو عمل رانندگی و تصدی با انجام فعل مثبت است.

 وسیلھ موتوری اعم از زمینی ،ھوایی وآبی است. -2
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 سال حبس + دیھ3ماه تا6قتل عمدی ناشی از بی احتیاطی و ...  -3
موجب صدمھ شود.بنابراین اگر کسی : عواملی ھمچون بی احتیاطی ،بی مباالتی و... باید  نکتھ

گواھی نامھ نداشتھ ورانندگی کند ودیگری خود را از باالی پل پرت کرده و بھ ماشین او برخورد 

  کند،او ضامن نیست وفقط محکوم بھ نداشتن گواھی میگردد.

ھیچ گونھ تقصیری در رانندگی مرتکب نشود،حتی خطای محض ھم نیست و عابر :  504م

  اقدام کرده است.علیھ خود 

کسی کھ رانندگی  2 -کسی کھ گواھی نامھ را تمدید نکرده 1فاقد گواھی نامھ محسوب نمیشود:  -

کسی کھ ھنوز گواھی نامھ اش  3 -با عینک برایش تجویزشده درصورت رانندگی بدون عینک

 پس از قبولی صادر نشده.

 کوم میشودموارد تشدید = بھ بیش از دوسوم حداکثرمجازات مذکور مح 718م  -

 کیفیات مخففھ= فراھم کردن شرایط مساعد برای مصدوم یااطالع بھ نیروی انتظامی و... 719م  -

 )616سال حبس +دیھ مگر آنکھ خطای محض باشد.(م3تا1قتل غیرعمدی غیراز رانندگی =  -

  سال حبس 10تا  2= اسید پاشی
  تزریق یا خوراندن آنرفتار فیزیکی : پاشیدن اسید یا فرو کردن عضوی داخل آن نھ مثال 

عنصرروانی : عمد در عمل و آگاھی نسبت بھ ماھیت ماده .اما سوءنیت خاص نیاز نیست.پس 

  اگر حتی برای ضرر جزئی آن را بپاشد مشمول ماده خواھد شد.

  ازطرفی محاربھ نمی باشد چون جنبھ شخصی دارد.

  جنون پس از ارتکاب جرم
 یب و رسیدگی نیست.در حق الناس ،دیھ و قصاص جنون مانع تعق -

در حق هللا جنون قبل از صدور حکم قطعی تا زمان افاقھ مانع تعقیب است اما پس از صدور  -

 حکم قطعی موجب سقوط حد نمیگردد.

در تعزیرات پس از صدور حکم وفرارمحکوم علیھ درحین اجرای مجازات موجب سقوط  -

 مجازات نمی گردد.

  مستی
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ابت شود بھ طور کامل مسلوب االختیار است(البتھ : اصل برقصاص است مگر اینکھ ث307*م

  پرداخت دیھ و مجازات تعزیری سرجای خودش می باشد.)

: اگر فرد با علم بھ ارتکاب جرم در اثرمصرف یا برای انجام آن جرم مصرف کند بھ 154*م 

  مجازات ھر دو جرم محکوم میشود.جنایت نیز عمدی محسوب میشود.

زدن با چماق بھ شقیقھ کسی آماده کند وقصد قتل نداشتھ باشد  *اگر کسی خود را برای ضربھ

وبعد از مستی چنین قدامی کند وفرد بمیرد بھ نظر عمدی می باشد چرا کھ فعل او نوعا کشنده 

  بوده است.

  *اگر خود را برای تجاوز مست کند ولی موجب قتل شود اینجا عمدی نیست(شبھ عمدی)

  ی در حالت مستی*اشتباه در ھویت تأثیری ندارد حت

  * در صورت تردید بھ مسلوب االختیار بودن بھ عدم آن حکم میشود.

دیھ توسط خود او پرداخت می شود چرا کھ از  1* درصورت سقوط قصاص ازشخص مست :

موارد تقصیری است زیرا با علم آن را مصرف کرده نھ مثال از روی اضطرار،اکراه یا جھل کھ 

  سال حبس 10تا 3=  612جازات تعزیری مم 2عاقلھ آن را پرداخت کند.

 اکراه

  در حد اکراه پذیرفتھ شده است. * شخص دارای اراده است برخالف اجبار*

  * تھدید باید غیرقانونی،غیرقابل اجتناب ،غیرقابل دفع،غیر قابل تحمل باشد.

  * اکراه مجوزقتل نیست اگرچھ بھ مرگ چند نفر تھدید کند.

  اکراه شونده=قصاص  –*اکراه کننده=حبس ابد 

  اکراه شونده = ھیچی –* اکراه غیرممیز و مجنون : اکراه کننده = قصاص 

  اکراه شونده= پرداخت دیھ توسط عاقلھ –اگر اکراه شونده ممیز باشد: اکراه کننده = حبس ابد 

کت *اگر اکراه کننده دیگری را تھدید بھ قتل خود کند(یعنی بیا منو بکش): قانون دراین مورد سا

است (البتھ در مواردی کھ دفاع مشروع را دربرنگیرد).بھ نظر بایدفرد را تبرئھ کرد مگر آنکھ 

  تھدید بھ کمتراز قتل باشد کھ دراین صورت قصاص برای اکراه شونده ثابت است.

* اگر اکراه کننده اکراه شونده را بھ قتل خود اکراه کند(یعنی بگوید خودتو بکش)،قتل دراینجا 

  )379محسوب میشود واکراه کننده قصاص میشود(معمدی 
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چون * اگر پدری دیگری را بھ قتل فرزند خود اکراه کند مجازات اکراه کننده را نخواھد داشت 

درواقع اکراه کننده ھم درصورتی حبس ابد  یکی از شرایط عمومی قصاص دراو وجود ندارد

رش است نمیشود پس بھ عنوان میشود کھ شرایط قصاص درموردش صدق کند امااینجا چون پد

  )محکوم میشود.3یا2معاونت درقتل عمد (درجھ 

درجھ خفیفتر نسبت مباشرجرم می 2تا1دراین حالت اگراکراه شونده قصاص نشود،مجازات پدر

  درجھ خفیفتراست نسبت بھ آن.2تا1سال حبس باشد،معاونش 10تا3باشد.یعنی اگرمباشر

ونده قصاص نشود (مثال بدلیل گذشت اولیای دم)،دراینکھ  اگراکراه کننده غیر پدر باشدو اکراه ش

  بھ مجازات معاونت درقتل عمدی یا حبس ابد محکوم شود نظری در قانون نیامده است.

بھ نظر میرسد کھ باشد.ما دیگری را بھ  سوال : آیا اکراه در قتل شبھ عمد وجود دارد؟

  ننده ضامن دیھ است.انجام عملی کھ نوعا کشنده نیست اکراه میکنیم.اکراه ک

  اجبار = سلب اراده 
درونی یا داخلی } و  2بیرونی یا خارجی  1 اجبارباتوجھ بھ منشا بھ دودستھ مادی { 

  درونی یا داخلی } تقسیم میشود.2بیرونی یا خارجی 1معنوی{

*اجبار مادی خارجی ازقبیل {حوادث طبیعی:زلزلھ}{حیوان:زنبور درون ماشین}{انسان:لغزاندن 

  نمونھ قانونی ا.م.خ500.502.505.504روی چک}{ھیپنوتیزم:کنترل از راه دور} *مواد امضا

   سوال: آیا دراین موارد میتوان دیھ را از بیت المال پرداخت کرد؟

  خیر.چون دراین موارد اصال جنایتی واقع نشده است.

ست یا *اجبارمادی داخلی : شرایط درونی فیزیکی کھ مھمترین آن ارتکاب جرم درخواب ا

اشاره شده وازنوع خطای محض نام برده شده کھ دیھ را عاقلھ  292بیھوشی کھ دربند الف م

  عھده دار میگردند.بنابراین کلیھ جرایمی را کھ در خواب مرتکب شود را در برمیگیرد.

کھ نباید آن را با اکراه یکی دانست  ترس یا تحریک تاثیرگذار* اجبار معنوی بیرونی : ایجاد 

  اکراه اراده ھست ،رضایت نیست.چون در

:اگر کسی را بترسانی وفرد با آن ترس موجب ایراد صدمھ برخود یا دیگری شود ترساننده 499م

  ضامن است اعم ازعمدی یا غیرعمدی.

  630شرایط تحریک :م



 خالصھ کتاب جزای دکترمیرمحدصادقی
 

 Page 25 علیرضا جھانگیری
 

قتل یا جرح باید در ھمان حالت انجام  3خود شخص ھمان حالت را مشاھده کند   2درحال زنا  1

  اگر ھر یک از آن دو صغیر یا مجنون باشند حق کشتن ندارد. 5علم بھ تمکین زن  4شود 

بھ نظر خیر.چون این حق را  *سوال:دراین مورد آیا دیھ یا حبس پس از آن ثابت است؟

قانون برای مرد قرارداده است.مگر آنکھ شوھراشتباه کند وبھ اعتقاد مھدورالدم بودن بکشد کھ 

  ھم محکوم گردد. 612بھ پرداخت دیھ و شایدبھ مجازات مخطای شبیھ عمد بوده و 

اگر طرفین زنا بھ طرف شوھر حملھ کنند بھ اعتقاد حملھ او عمل آنھا دفاع مشروع نمیباشد واگر 

  مرتکب قتل یا جرح گردند بھ مجازات آن محکوم میگردند.

  شرایط دفاع اضطرار
ضرورت برای  -عمل دربرابر خطرتناسب در –غیرقانونی –قطعی یاقریب الوقوع  - خطر شدید

  عمدی ایجاد نشود. -دفع

*فرق آن با اکراه: اکراه توسط انسان صورت میگیرد اما اضطرار بوسیلھ حوادث قھری یا مسائل 

  درونی مثل گرسنگی صورت میگیرد.

* موجبی برای قتل دیگری نمیشود:پس اگر دونفر بھ غذا محتاج باشند ویکی از مال دیگری 

  عث مرگش شود قتل عمدی است.بردارد و با

  * اگر برای حفظ جان مادر جنین سقط شود دفاع اضطرار قابل استماع است.

  دفاع مشروع
  نکات

شخصی برای سرقت رفتھ ،صاحب خانھ او را میبیند وسارق دست خود را بھ نشانھ *ھرگاه 

درمقابل او بھ دفاع تسلیم باال میبرد اما صاحب خانھ درصدد تیراندازی برآید سارق میتواند 

  مشروع استناد کند.چرا کھ صاحب خانھ ازحد معمول فراتر رفتھ است.

  *تعرض بھ عرض = عمل منافی عفت کمتر از ھتک ناموس = بوسیدن یا درآغوش گرفتن

  *تعرض بھ ناموس= ھرگونھ ھتک ناموس

  زمینھ دو نظر دارد:* اگرشخص مورد تھاجم قابلیت فرار داشتھ باشد اما فرار نکند دیوان دراین 
اگر فرار نکند و موجب ضربھ ای بھ مھاجم شود دفاع 2 اگر بماند و دفاع کند مشروع است 1

  مشروع نیست.(درواقع بحث ضرورت کھ درقانون نیز بھ آن اشاره شده مطرح است).
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نظرد.م.م.ص : راه حل میانھ.علی رغم عدم تحمیل وظیفھ قطعی فرار مدافع ،ممکن است فرار 

  ا قرینھ ای برعدم ضروت دفاع دانست.وی ر

  *دفاع از آسان ترین راه بھ سوی شدیدترین راه.(تا راه ساده تر است راه شدیدتر انتخاب نشود)

:چنانچھ نفس دفاع صدق کند ولی ازمراتب آن تجاوز کند قصاص منتفی است اما دیھ و نکتھ مھم 

  )302م  2تعزیر پابرجاست.(تبصره

  و خوف عقالیی :معیار نوعی است. *مستند بھ قرائن معقول

*درحقوق ایران حتی اگر بھ دلیل اعتقاد نامعقول اما صادقانھ مرتکب جرح یا قتل کسی شود 

از قصاص 303وماده - کھ مربوط بھ شبھ عمد است-  291ماده» ب«میتوان با استنادبھ بند

  گریخت وآن را بھ شبھ عمد تغییر داد.

  بات عدم رعایت شرایط دفاع مشروع برعھده مھاجم استمحرزباشد اث اصل دفاع*درصورتی کھ 

  اشتباه

اشتباه حکمی در حدود زایل کننده مسئولیت است در تعزیرات خیرمگر آنکھ اطالع عادتا ممکن *

  نباشد.

  *اشتباه موضوعی در مواردی کھ عنصر روانی را نفی می کند رافع مسئولیت میشود.

از آن کھ شخص بی گناھی را نشانھ بگیردوبھ  *اشتباه در شخص یا ھدف=  خطای محض. اعم

  کس دیگری بخورد یا شخص مھدوردمی را نشانھ بگیرد.

*البتھ اگر ھدف مورد نظر محقون الدم باشد و بھ کس دیگری برخورد کند بھ شروع بھ قتل 

  محقون الدم عالوه بر قتل خطئی محکوم میگردد.

  294: ماده  اشتباه درشخصیت (ھویت)*
ی محسوب شدن نمی باشد زیرا ھمان کسی را کھ میخواستھ زده است ودر تعریف مانع از عمد

آمده،منظور معیِن ھدفی است کھ حاصل شده نھ معیِن ھویتی.البتھ بھ شرط  معین عمد کھ واژه 

  نفر ھیچکدام مھدورالدم نباشند.2آنکھ 
  عمد خواھد بود.اگر آن کسی کھ قصد کشتن او را داشتھ،ریختن خونش مباح باشد عمل فرد شبھ  -

ھمانطور کھ اشتباه درھویت درمورد یک فرد مانع از عمدی بودن نمی باشد درمورد جمع ھم بھ  -

 ھمین ترتیب است.

 اثبات مھدورالدم بودن شخص = سقوط قصاص و دیھ -
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اثبات اعتقاد بھ مھدورالدم بودن شخص= قصاص ساقط.شبھ عمدی می شود.دیھ+مجازات  -

 )302تعزیری(م

نسبت بھ مھدورالدم بودن کسی ھم دربرمیگیرد مثل اینکھ فکر کنی عمل فرد  اشتباه در حکم -

 موجب مھدورالدم بودن اومی شود کھ چون با دخترم رابطھ نامشروع داشتھ میتوان اورا کشت.

  توأم شدن ھا :
مھدورالدم بودن یا این کھ واقعا مھدورالدم باشد ھدف گیرید ولی  اعتقادجانی شخصی را بھ  - 1

 الدم بخورد = خطای محضبھ محقون 

محقون الدمی را ھدف گیرد ولی بھ مھدورالدم بخورد،درست است کھ خطا است اما چون  - 2

 مھدورالدم است نھ قصاص و نھ دیھ ثابت نیست و فقط شاید بھ قتل محقون الدم محکوم شود.

شبھ با اشتباه حکمی فکرکند کسی کھ میزند مھدورالدم اما کس دیگری بجای او بزند(ھویت)  - 3

 است. 291عمد است ومشمول بند ب ماده 

 اشتباه موضوعی و ھویت = شبھ عمد - 4

اشتباه در ھویت کند،ھیچ فرقی با غیراکراه ندارد و 1*اگر کسی دیگری را اکراه کند واکره شونده 
  اگر اشتباه در ھدف کند خطای محض می باشد.2

  بھ مکِره برمیگردد.*اگر مکَره غیرممیز یا مجنون باشد ھرکدام از دو اشتباه او 

*اگر مکَره ممیزباشد اشتباه در ھویت فرقی نمی کند(مثل موارد قبل) در اشتباه درھدف بھ نظر 

  میرسد چون خطای محض است بھ خود مکِره برمیگردد.

  رضایت مجنی علیھ

  *گاھی اذن فرد یکی از عناصرتحقق جرم را برمی دارد مثل اجازه بھ بردن و تخریب

جنایات نفس ومادون آن معموال رضایت فرد مانع مسئولیت مرتکب نمیشود مگر *در رابطھ با 

  آنکھ دربرخی موارد دارای فایده یا مقبولیت اجتماعی باشد.

با رضایت 2مشروع 1:در مورد اعمال پزشکی وجراحی مشروط براین کھ 158*اذن درماده

  ونظامات دولتیرعایت موازین فنی،علمی  3شخص،اولیا،سرپرستان،نماینگان قانونی 
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: پزشک ضامن است مگر آنکھ موازین ومقررات را رعایت کند یا آنکھ برائت گرفتھ و 495* م

  مرتکب تقصیر نشده باشد.

: درموارد ضروری اگرموازین را رعایت کند حتی اگر برائت یا اذن ھم نگیرد وموجب 497*م

  :قاعده احسان 510تلف شود ھیچ کس ضامن نیست. م

حوادث  وزشی :رضایت درصورتی کھ مقررات ورزش خالف شرع نباشد *فعالیت ھای ور

  شرط باھم).2درنتیجھ نقض مقررات مربوط بھ آن ورزش نباشد مسئولیت را برمیدارد.(

 -اولیای قانونی (جد پدری ،وصی ،قیم) –*تأدیب و حفاظت : توسط والدین(پدرومادرواقعی) 

رپرست را بھ سرپرستی میگیرند) مشروط  سرپرستان صغارومجانین (افرادی کھ کودکان بی س

  بھ این کھ بھ منظور تأدیب یا حفاظت در حد متعارف و حدود شرعی باشد.

  شرکت

*استناد عرفی کافی است مثال اگرکسی تیری بھ مغز فرد ودیگری تیری بھ قلب فرد بزند ھر دو 

  شریک ھستند.

  تفاضل دیھ: فرمول 

سھم قاتلین در قتل } منھای دیھ قاتل کھ زن ضربدر {دیھ مقتول کھ ممکن است چن نفر باشند 

  شتراست.100شتر ومرد50

*دیھ پرداختی بدون توجھ بھ میزان تأثیر عمل ھریک در حصول نتیجھ ،بھ طورمساوی تقسیم 

  میشود.

* شرکت بھ صورت ھمکاری خود مجنی علیھ و جانی امکان پذیر است کھ دراین صورت نصف 

.مثل تخریب دیوار توسط سھ نفروریختن آن روی یکی ازآنھا کھ ضمانت متوجھ خود فرد میشود

  ضامن یکسوم آن خود فرد مجنی علیھ و دوسوم ھم دونفردیگرھستند.
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*شرکت انسان وحیوان ھم امکان پذیر است :انسان جراحتی وارد کرده وبعد حیوانی جراحت 

یا با دریافت تفاضل دیگر واردکند کھ ھردو موجب مرگ فرد شود ،انسان ضامن نصف دیھ است 

  قابل قصاص است.

  *شرکت انسان و عوامل طبیعی (اشیا) :مثل مورد قبل

* درمورد انسان با چند حیوان :اگر مثال چند زنبور باشد یک عامل محسوب میشود +انسان کھ 

میشود دو عامل.اگردوحیوان دو جای مختلف را مجروح کنند دوعامل جداگانھ محسوب میشوند 

 میشوند سھ عامل.کھ با انسان 

  شرکت درفعل : فعل واحدی انجام میدھند مانند برداشتن سنگ.*

  *شرکت درنتیجھ : فعل متفاوت اما بھ یک نتیجھ  میرسند کھ ناشی ازعمل ھردواست.

*شرکت سبب و مباشر : یکی بادادن غذای مسموم بھ دیگری(سبب) موجب ضعف وی میگردد 

آورده(مباشر) وموجب مرگ گردند.اینجا اقدامات در عرض ھم ودیگری ضرباتی بھ وی وارد 

قراردارند .اینجا درعرض ھم می باشند مگر آنکھ تاثیر اعمال متفاوت باشد وگرنھ ھردوبھ طور 

  مساوی ضامن اند.

*شرکت فاعل و تارک فعل : یکی برروی نوزادی پارچھ می اندازد ومادر ھم آن پارچھ را 

  ازروی او برندارد.

می دانیم ضربھ یکی از دونفر موجب مرگ شده ولی نمیدانیم کدام یک از دونفر،قصاص *گاھی 

: اگرلوث نباشد صاحب حق میتواند ازآنھا  477ساقط است چون شبھھ دارد.ودربحث دیھ م

سوگند گرفتھ واگر ھمھ سوگند خوردند بیت المال دیھ را میدھد واگر چند نفرامتناع کردند دیھ بھ 

  ھا تقسیم میشود.طورمساوی بین آن

*اگر دویا چند نفر قاتل دویا چند نفر دیگر باشند و معلوم نباشد چھ کسی چھ کسی را کشتھ 

اگرھمھ قصاص بخواھند قاتالن قصاص میشوند اگریکی یا بعضی ازآنھا دیھ بخواھند،حق 

  )366قصاص بقیھ بھ دیھ تبدیل میشود.(م
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د باید فاضل دیھ را بدھد تاقصاص شوند کھ آن *اگر یکی ازمقتوالن زن باشد وقاتلین دو مرد باش

  )367مقدار بین ھردو مرد تقسیم میشود.(م

زن راکشتھ باشند بدون آنکھ تفاوتی 1مردو1زن ،2اگردیھ قاتلین کمترازدیھ مقتولین باشد مثال 

  پرداخت شود قصاص می کنند.

خواھان قصاص *درجنایت براعضا اگرمثل مسئلھ باال باشد و جنایات یکسان باشد و ھمھ 

  ،قصاص اجرا میشود اما اگر جنایات متفاوت حتی اگرھمھ خواھان قصاص باشند دیھ ثابت است.

*اگریکی چند نفررا بکشد حق اولیھ و اصلی قصاص است واگر یکی از خانواده ھا درخواست  

  قصاص کند ودیگری درخواست دیھ،فقط ھمان قصاص ثابت است و دیھ تنھا با تراضی می باشد.

  ربات متعدد اما متوالی درحکم یک ضربھ است.*ض

  *ضرباتی غیرمتوالی کھ متصل بھ مرگ نبوده باشد قصاص عضو یادیھ دارد.

  منازعھ
  *باید طرفینی باشد نھ اینکھ یک طرف منفعل یا در حال دفاع باشد.

صرف نظرازشناسایی یا عدم شناسایی قاتل یا ضارب برای ھریک از شرکت کنندگان  615*م

  مجازات تعین کرده است.

  *رفتار فیزیکی :فعل مثبت بدنی،چھ با دست و پا چھ با سنگ و چماقو...

نفر برسد.حتی اگر محجورباشد بھ  3*اوضاع و احوال: طرفینی بودن .عده ای کھ حداقل باید بھ 

نفر حاضرشود منازعھ 2نفر یا دفاع دربرابر2حساب می آید.اما کسی کھ برای میانجیگری بین 

  نفرحاصل نیست.چراکھ میانجیگرودفاع کننده منازعھ گر نیستند.3یشود چراکھ نم

  ضرب و جرح .3نقص عضو 2مرگ 1نتیجھ :3*نتیجھ : شرکت در منازعھ مقید است بھ 

یکی از منازعھ کنندگان در نتیجھ منازعھ نھ عوامل خارجی دیگرمثل تصادف خارج از منازعھ 

  اتفاق برایش حاصل گردد.

منازعھ مجروح شود ودراثر اقدامات نادرست پزشک بمیرد ھرکدام از آنھا با  *اگر کسی در

  1محکوم میشوند نھ بند 615ماده 3توجھ بھ بند

  آیا مجنی علیھ باید ازداخل منازعھ کنندگان باشد یا بیرون ازآنھا ھم میشود؟سوال : 
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ودآنھا نھ افرادی خارج بھ نظر میرسد باید درصحنھ منازعھ باشند اعم ازمیانجی گر یا پلیس یا خ

  ازصحنھ  کھ درحال تماشا ھستند.

*تعدد اتفاقات در بندھای مختلف دربندھای مختلف درمنازعھ موجب تعدد مجازات نمیشود 

  اعمال میشود. 1ومجازات اشد یعنی بند 

*اگر کسی درمنازعات مختلف شرکت کند بازمشمول تعدد جرم گشتھ و مجازات اشد براو اعمال 

  میشود.

نصرمعنوی : عمد در حضور در منازعھ است لیکن نیاز بھ عمد در خصوص یکی از نتایج *ع

  حاصلھ نیست.

*انگیزه کمک بھ طرف ضعیفتر ھم فقط ممکن است عامل تخفیف باشد مگر آنکھ بھ منظور دفاع 

  مشروع باشد.

  مجازات در منازعھ
  میشود.حتی خود مجنی علیھ ھم محکوم بھ یکی از سھ بند در قانون 1
  اگر قاتل یا ضارب مشخص باشد بھ قصاص یا دیھ مذکور ھم محکوم میشود.2
اگر شرکت کنندگان مشخص باشند بھ ھمان ترتیب باال کھ مشمول قصاص یا دیھ گردد محکوم 3

  میشوند.

تعدد معنوی را  614یا612اگرمرتکب مشخص ولی بھ ھردلیل قصاص نشود این ماده با ماده 4

  تشکیل میدھد.
  حث ضرروزیان وخسارت ناشی ازجرم زیاندیده قابلیت مطالبھ راخواھد داشت.درب5

  معاونت 
صرف سکوت را نمیتوان معاونت تلقی کرد،مثل سکوت یکی ازدوھمکار نسبت بھ اختالس 

  دیگری

انجام افعال بھ صورت مثبت  3ارتکاب جرم یا شروع بھ آن توسط مباشر 2تقدم یا ھمزمانی  1 -

وحدت  5وجود رابطھ سببیت بین معاونت و جرم واقع شده  4ق با سکوت وگاھی عدمی مثل تشوی

 قصد :معاونت درجعل میکند اما کالھبرداری صورت میگیرد.اینجا معاونت صورت نگرفتھ .

نظردکترم.م.ص: صرف علم بھ ایکھ طرف میخواھد مرتکب جرمی شود وشما بھ او کمک میکنید 

  کافی است.
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  *سوال:آیا درجرایم غیرعمدی میتواند معاونت باشد؟ 

  گروھی میگویند خیر،چون مباشر قصدی ندارد کھ وحدت قصد ایجاد شود.

م.م.ص: بلھ میتواند درانجام فعل نھ نتیجھ قاصد باشد مثل مشروب دادن بھ کسی کھ مشغول رانندگی 

  است و موجب فعل غیرعمدی شود.

  6یا5معاونت درقطع عمدی عضو=درجھ – 3یا2= درجھ  معاونت در قتل عمدی موجب قصاص*

  درجھ خفیفتر2تا1.معاون او5*جایی کھ قصاص عضو بھ ھردلیل اجرا نشود:مرتکب =درجھ

وتبصره ھایش ،ھمان ماده  612*جایی کھ قصاص نفس بھ ھردلیل اجرا نشود:با توجھ بھ عدم نسخ م

 ل حبسسا5تا1کھ معاونت نیز درآن ذکر شده اعمال میشود یعنی 

اگرگروھی از شرکا قصاص شوند و برخی نشوند،اصل تفسیربھ نفع متھم مستلزم تقلیل مجازات *

  معاون مثل مورد باال است.

  *اگرمجازات مباشرتقلیل یابد برھمان اساس مجازات معاون ھم تقلیل می یابد(استعاره نسبی)

  624و  623*معاونت در سقط جنین : م

وترغیب بھ منازعھ یا تھیھ وسایل آن،کھ بستھ بھ نوع جرم ارتکابی *معاونت درمنازعھ مثل تحریک 

درجھ خفیفتر است.حال اگرتنھا یک طرف منازعھ را بھ کشتن یا مجروح کردن طرف دیگر 2تا1

  منازعھ ترغیب کند معاون جنایاتی است کھ او مرتکب میشود.

د و کورکردن است کھ درشرع *معاونت درقتل بھ شکل امساک یا دیده بان بھ ترتیب مجازات حبس اب

  مشخص شده است.

  *معاونت درمعاونت :الف کلید بسازد وبھ ب بدھد وب دررا برای ج بازکند.

  *معاونت درشروع بھ جرم ھم امکان پذیراست .

  * معاونت در اشتباه درھویت ھم امکان دارد کھ فرقی با حالت غیرازاشتباه ندارد.

   سال برای آمریا مامور(درصورت عدم دستورآمر)3ماه تا6 ) =578جرم انگاری اقراربا شکنجھ(م -
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اقرار سفیھ و ورشکستھ نسبت بھ قتل عمد پذیرفتھ است اما نسبت بھ ضمان و حتی دیھ درجرایم  -

  غیرعمد و خطای محض پذیرفتھ نیست.

اقرار باید کجا باشد؟ بھ نظر میرسد باید درھرصورت دردادگاه باشد نھ حتی درنزد قاضی  -

  ق(قانون دراین زمینھ ساکت است).تحقی

  انکار پس ازاقرار موجب سقوط مجازات قصاص نیست. -

  تعارض اقرار

یک نفر بھ قتل عمدی شخصی اقرار میکند و دیگری بھ قتل عمدی یا خطایی ھمان شخص اقدام 

نفربرای 2:اختیارولی دم بھ رجوع بھ یکی از477میکند بدون آنکھ اولی ازاقرار خود برگردد=ت.م

  .دیھدریافت 

ِّر اولی از اقرارخود برگردد:دراین زمینھ قانون ساکت است.بھ نظر میرسد نباید  درحالت قبل اگرمق

  انکاربعدازاقرارش را قبول کرد و باید ھمچون حالت قبل عمل نمود.

  شھادت

  درقتل عمد = دوشاھد مرد     درامورمستوجب دیھ = دومرد یا یک مرد و دوزن

غیرعمدی وخطای محض اگرامکان بینھ شرعی نباشد:ادعایش با  مدعی خصوصی درجرایم

  زن+سوگند فقط درجنبھ مالی ثابت میشود.2مرد+سوگند یا 1

  : قرابت نسبی یا سببی مانع از شھادت دادن نیست.نکتھ

 تعارض شھادت درزمان و مکان موجب سقوط ھردو شھادت میشود. -

،قتل با بینھ ثابت میشود و درصورت لوث یکی شھادت بھ قتل عمدی و دیگری شھادت بھ قتل دھد -

 عمدی بودن با قسامھ ثابت میگردد.

دونفر شھادت بھ قاتل بودن کسی و دونفر دیگرشھادت بھ قاتل بودن دیگری میدھند: بھ نظر مثل  -

 ولی دم مخیراست. 477تبصره ماده 

 )189شھادت برشھادت ھم درقصاص پذیرفتھ میشود،چراکھ حق الناس است.(م -
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  ی علم قاض

درھمھ موارد پذیرفتھ است درصورتی کھ بیِّن باقی بماند و نسبت بھ سایرادلھ باذکرمستندات و رد 

  )212ادلھ دیگرارجح است.(م

ّھ است درصورت نبودن ادلھ دیگر  قسامھ : آخرین ادل

قبل از صدورحکم وبعداز قسامھ ادلھ دیگری آشکارشود قسامھ باطل است.پس از صدورحکم  -

 ادرسی است.ازموارد اعاده د

 صرف حضورشخص درمحل جنایت بدون قرائن موجب لوث نمیشود. -

 شخصیباشد مثال یک شاھد باشد یا در دست فرد سالح باشد ھم  نوعیظن موجب لوث ھم باید  -

 (منظور ظن قاضی است).

درصورت تعارض ظن ھا قسامھ پذیرفتھ نیست(درصحنھ جرم در دست فردی سالح وھمچنین  -

 باشد)حیوان دّرنده ای 

مرد ازخویشان وبستگان مدعی(سوگندشاکی چھ زن چھ مرد دراخل در 50قسامھ برای قتل :  -

 )456قسامھ برای جرح : دربحث دیھ (م –نصاب است) 

 قسامھ برای اثبات یا نفی قصاص و دیھ است :بھ نظر برای اثبات یا نفی ارش نمیباشد. -

نمیتوانند تکرارکنند وفقط حق متھم وسایر ازنظر تکرارقسم : مدعی وقسم خورندگان درقتل  -

 اداکنندگان سوگند برای او درصورتی کھ کمترازحدنصاب باشند است.

قسم را 50اگرھیچکس نباشد برای متھم قسم بخورد یا کال قسم نخورند متھم چھ زن چھ مرد ھمھ  -

 مدعیولی میخورد اگرازخویشاوندان ذکور کسی باشد خود زن قسم نمیخورد وھمھ را اومیخورد 

 زن میتواند خود جزو حدنصاب باشد.

درسایرجراحات ھم مدعی ھم متھم میتوانند خود ھمھ قسم ھا را بخورند(درصورت نبودن قسم  -

 خورنده)

 درجراحات، قصاص با قسامھ ثابت نمیشود و تنھا دیھ ثابت میگردد. -

 قسم25قسم  در غیرعمدی درنفس =50درجنایات عمدی درنفس= -

 بحث دیھ است تفاوتی بین عمدی و غیرعمدی نیست.درمادون نفس چون  -
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اگرشاکی نھ قسم بخورد نھ بھ متھم رد کند:درجرایم عمدی با أخذ تأمین و درجرایم غیرعمدی با  -

 ماه شاکی اقدامی نکند تأمین ھم آزاد میگردد.3بدون أخذ آن آزاد میشود واگرظرف 

د ودرقتل دیھ برعھده بیت المال اگرپس ازرد بھ متھم ،متھم اقامھ قسامھ کند تبرئھ میشو -

 است.واگرقسامھ اقامھ نکند بھ پرداخت دیھ محکوم میشود.

را 614و612اگرپس ازقسامھ، قصاص بھ ھردلیل اجرا نشود بھ نظرنمیرسد کھ بتوان مواد  -

 اعمال کرد چون قسامھ فقط برای اثبات و نفی دیھ است.

زمتھمان سوگند میگیرد(ادامھ اگرشاکی قسامھ را اجرا کند قاضی ا: مرددوجود لوث  -

 ).473).اگرشاکی بھ متھمان رد کن (ص472درص

 اجرای قسامھ از سوی ولی امر امکان پذیراست. -

  توھین

  ) استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی608توھین ساده : (م

  عنوان خاصی دارد.567:ضرب و شتم مذکور درمنکتھ*رفتارفیزیکی:گفتار،نوشتار،فعل و اشارات.

  ترک فعل صورت نمیگیرد مگر درمورد عرف خاصی مثل نیروھای نظامی:با نکتھ

کھ درآن شخصیت،موقعیت و ویژگی ھای  عرفموھن بودن رفتاردرنظر )1*شرایط واوضاع واحوال:

یک جامعھ موثراست.عالوه برآن عرف باید آن را توھین آمیز بداند نھ صرفا خالف ادب مثل پا دراز 

علم بگوید دلم خواست کھ تکالیفم را انجام ندادم کھ اینھا تنھا خالف ادب کردن دربرابر والدین یا بھ م

  وجود مخاطبین معین نھ یک جمع کلی(باید مشخص باشد کھ بھ چھ اشخاصی توھین میکند).) 2است.

توھین باید بھ شخص حقیقی باشد،بنابراین توھین بھ دولت یا ادارات دولتی مشمول ماده نمیشود البتھ )3

  برای شخص حقوقی مشخص گردیده.143ین ھم باید حقیقی باشد مگرتحت شرایطی کھ درممرتکب توھ

حضوری یا علنی بودن:درحضورشخص ھرچند ھیچ شاھد دیگری نباشد یا درعلن ھرجندخودشخص )4

عدم لزوم ارتجالی یا ابتدایی بودن توھین:پس کسی کھ درواکنش بھ )6صریح بودن الفاظ درتوھین )5نباشد.

بھره مند  38دیگری،فحش میدھد مشمول ماده است و فقط ممکن است از کیفیات مخففھ درمفحش ازسوی 

  زنده بودن مخاطب:توھین بھ مردگان مشمول این ماده نیست.)7شود آنھم بدلیل تحریک طرف مقابل.
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  :توھین بھ خود توھین مشمول این ماده نیست مگرموجب توھین بھ دیگری شود.نکتھ

  ارتوھین آمیزخود وقصدفعل .قصد نتیجھ نیاز نیست.عنصرروانی:آگاھی ازرفت

  + توھین مشدد بھ اعتبار شخصیت یا مقام

سال حبس اعم ازآنکھ درحال آنجام وظیفھ باشد یا نباشد یا بھ 2ماه تا6توھین بھ رھبری فعلی وقبلی:*

 آگاه بھ مقامو  درفعلعمد و  آگاه بھ موھن بودن رفتارخودسبب وظیفھ او باشد یا نباشد(مطلقا) .اماااا باید 

  باشد ھرچند انگیزه اش شخصی باشد.درضمن این توھین غیرقابل گذشت است.  شخص مورد توھین

) کارشناس یا کارکنان کمیتھ امداد امام خمینی ، 609*توھین بھ سایرکارکنان و مقامات دولتی ایران: (م

  ل توھین ساده میگردند.نبوده ومشمو 609مجمع تشخیص مصلحت وشورای امنیت ملی مشمول ماده

:مقامات اعم ازحاکمیتی وتصدی گری است.البتھ باید آگاھی بھ سمت داشتھ باشد اما دانستن سمت نکتھ

  دقیق الزم نیست.

:درحال انجام وظیفھ باشد کھ اینجا توھین باید حضوری یادرحکم حضوری(بوسیلھ تلفن توھین نکتھ

  ضوری یا علنی باشد.کردن)باشد.یابھ سبب انجام وظیفھ کھ میتواندح

با توجھ بھ 2درقلمرو خاک کشورنھ ھوایی نھ دریایی 1*توھین بھ رئیس کشورخارجی یا نماینده سیاسی:

شاھد حضورداشتھ باشدیا درمحلی کھ معد برای حضورمردم است 1بھ صورت علنی:یعنی یاحداقل3سمت 

  دارای جنبھ خصوصی5شرط رفتار متقابل 4صورت گیرد.

تعرض،دست اندازی،توھین دراماکن عمومی،معابر،ھرچند 1):619غر) و زن بودن(م*باتوجھ بھ سن (ص

ھرگاه بھ صورت دستھ جمعی وبا قصد قبلی صورت گیرد 3دارای جنبھ عمومی.2درآن لحظھ کسی نباشد. 

  حداکثرمجازات اعمال میشود.

دیان ھمچون خداوند،کتاب خدا،مکانھای مقدس،شخصیت ھای بزرگ سایر ا1):513*توھین بھ مقدسات(م

اما اگربھ انجیل یا کلیسا  3سال حبس اگراعدام نشوند. 5تا 1 2مریم مقدس یا ھاجر یااسالم مثل علی اکبر.

  عنصرروانی:آگاھی از موھن بودن و عمد درفعل است.4توھین کند مشمول ماده نمیگردد.
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ّبی و توھین بھ امامان262م معصوم و حضرت  : توھین بھ پیامبر(ص) و انبیای عظام عنوان سب الن

ّبی بھ خود میگیرد.   فاطمھ(س) عنوان درحکم سب الن

  )700*توھین ازطریق ھجو: ھجو کند یا منتشر کند ھجو را (م

) انتساب جرم بھ دیگری بھ ھر وسیلھ ای یا انتشار(مجمع،اوراق،شفاھی،درج در 697(م افترا:

 روزنامھ) وعدم اثبات صحت استناد آن بھ شرط صراحت.

م (درزمان اسنادباید عمل جرم باشد) بھ دیگری(شخص حقیقی) واگر آنچھ کھ بھ دیگری انتساب جر1)

نسبت میدھد درمورد او غیرممکن باشد مثل انتساب اختالس بھ کامند بخش خصوصی مفتری محسوب 

صراحت انتساب : پس کلمات عامی ھمچون )2محکوم شود. توھین سادهنمیشود و ممکن است بھ 

دربرنمیگیرد یامثال آدمکش،دزد یا کالھبردار کھ درعرف بدون توجھ بھ جنبھ  جانی،مجرم،بزھکاررا

کیفری استعمال میشود استعمال میشود(توھین ساده اند) امااگربگوید اودزدی یا اختالس کرده یا آدم کشتھ 

بدلیل تحریک  38ارتجالی بودن ھم شرط نیست البتھ شخص مقابل از کیفیات مخففھ در م)3کافی است.

ناتوانی مفتری ازاثبات صحت اسناد:حتی اگر فرد قبال مجرم باشد ومشمول )4وردار میشود.برخ

حتی اگر آن اتھام را اثبات کند بازھم رافع مسئولیت  نکتھ  مرورزمان،عفو یا گذشت شده باشد افترا نیست.

  افترا قابل گذشت است -درتوھین نیاز بھ اثبات نیست برخالف افترا -کیفری او نیست

:اگرنشرآن مورد موجب اشاعھ فحشا شود ھرچند صحیح باشد بھ مجازات افترا محکوم 697تبصره م

  میشود.

*درافترا فرد باید عمد درفعل (عمل انتساب)داشتھ باشد.آگاھی ازاینکھ آنچھ منتسب بھ دیگری میکند جرم 

  نیاز نیست.است وآگاھی نسبت بھ عدم صحت آنچھ نسبت میدھد.اما سوءنیت خاص(قصدبی آبرویی)

  افترای عملی

*رفتار فیزیکی: (افعال مثبت)مخفی کردن ،گذاشتن،متعلق بھ دیگران قلمداد کردن آنچھ کھ داشتن آن جرم 

  محسوب میشود یا آثارو ادوات جرم است.

  بدون اطالع فرد اشیاء را بگذارد. 2اتھام آور بودن اشیاء  1*اوضاع و احوال:
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وردافترا پس از تحت تعقیب قرارگرفتن ،قرارمنع تعقیب یا برائت قطعی *نتیجھ: مقید است بھ اینکھ فرد م

  نسبت بھش صادر شود.تنھا دراین صورت است کھ مفتری را میتوان تعقیب نمود.

  *عنصر روانی : قصد متھم کردن دیگری (سوءنیت خاص)

  بھ بعد) 250قذف (ازم 

اگر آنچھ نسبت داده میشود از نظر لغوی نسبت زنا یالواط باشد  – زنا ولواط: قصد نسبت دادن  نکات

آگاه نسبت بھ معنی آنچھ  –ولی ازنظر عرفی چنین منظوری نباشد وبھ صورت دشنام باشد قذف نیست 

بھ زنا یا لواط است نسبت بھ آنچھ کھ نسبت بھ آن  متظاھرقذف کسی کھ  –صریح باشد  –می گوید باشد 

اگربعداز حد قذف قذف کننده بگوید  -است اما نسبت بھ آنچھ تظاھر میکند خیر متظاھر نیست قابل حد

درمورد نسبت مساحقھ دادن بھ کسی میتوان تنھا  – 6ضربھ شالق درجھ 74تا31آنچھ گفتم حق بود=

  مجازات توھین را اعمال کرد.

  نشراکاذیب

مطلق است(چھ  جرمی –قصد اضرار بھ غیر،تشویش اذھان عمومی یا مقامات رسمی :  نکات

 تلویحااعم ازآنکھ بھ ش حقیقی یا حقوقی چھ تصریحا چھ  - ضررمادی یا معنوی حاصل شود چھ نشود)

  قابل گذشت است. –تنھا بصورت نوشتاری است نھ گفتاری  –یک کذب راھم دربرمیگیرد  –نسبت دھد 

  )648افشای اسرار حرفھ ای (م

بمناسبت شغل یا حرفھ خود:توجھ داشتھ باشید چھ کسانی؟اطباء،جراحان،ماماھا،داروفروشان  1 :  نکات

. پس محدود بھ افراد ذکرشده نیست وشامل بمناسبت شغل خود وکلیھ کسانی کھ محرم اسرارند 

قضات،کارشناسان و...میشود.پس پزشکی کھ بھ عنوان مھمان بھ منزل دیگری میرود وازبیماری ھای 

ری آگاه میشود وآن را افشا میکند وھمچنین زمانی کھ قانون کسی را ملزم بھ افشای سر کرده خاص دیگ

قصد نتیجھ کھ  4این جرم مطلق است 3افشاء یک نفر ھم دربر میگیرد. 2است، مشمول قانون نیست. 

  ضرر رساندن است نمیخواھد البتھ باید عمد درفعل داشتھ باشد مثال مست یا خواب نباشد.

  )582حرمت مراسالت،مخابرات یا مکالمات تلفنی (مھتک 
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.(درمورد افراد عادی  عادیمرتکبین این جرم باید مستخدم یا مأموردولت باشند نھ افراد  1  :  نکات

این امر کھ مرتکب باید بواسطھ شغل خود  2درقانون تشکیل شرکت پست ج.ا.ا پیش بینی شده است). 

مفتوح ،توقیف کردن،معدوم،بازرسی کردن،ضبظ  3ذکر نشده است. را انجام میدھد582اعمال مذکور درم

  جز درمواردی کھ بھ موجب قانون چنین اعمالی باشد (آ.د.ک)4یا استراق سمع،افشا. 

  مزاحمت تلفنی

 2ازقبیل پیجر،تلگراف،پیامک،رایانھ متصل بھ اینترنت  سایردستگاه ھاھرکس بوسیلھ تلفن یا 1:نکات 

بویژه  با زنگ زدن وقطع کردن وسکوت کردنایجادمزاحمت نتنھا با سخن گفتن و نوشتن مطلب بلکھ 

قصد ایجاد مزاحمت باید باشد:اشتباھی بھ خانھ ای تماس  3 درساعاتی مثل نیمھ شب امکان پذیراست.

رات خاص عالوه براجرای مقر4بگیرد بھ زم اینکھ اداره دولتی است وپیام ھای انتقاد آمیزبگذارد.

اگر موجب 6اگر با توھین ھمراه باشدتعدد معنوی است.  5ماه حبس محکوم میشود. 6تا1مخابرات بھ 

محل وقوع جرم:نتیجھ ھرجا واقع شود کھ  7مرگ طرف شود(عمدی یا غیر عمدی)قتل محسوب میشود

امشروع ارتباط تلفنی میتواند ازمصادیق رابطھ ن8اینجامحل دریافت پیام است(رأی وحدت رویھ). 

  مذکوردر ق.م.ا باشد(نظر مشورتی).

  ھتک حرمت منزل یا مسکن اشخاص:

  :اشخاص عادی694:برای مأموران ومستخدمان دولتی     م580م

کھ دراستخدام  نیزکسانی: ماموران قضایی وغیرقضایی دولت بدون توجھ بھ نوع استخدام آنھا و580م

  دولت نیستند اما خدمت دولتی بھشان ارجاع شده است.

  رفتارفیزیکی: ورود بھ منزل دیگری      شرط تحقق:ورود بدون اذن صریح یا رضایت

*بدون ترتیب قانونی وبا سوءاستفاده ازقدرت دولتی نھ مثال اینکھ بطورپنھانی درشب وارد منزل دیگری 

  خواھدشد.694گردد کھ دراین صورت مشمول م

  میشود. 580*مأموری کھ باجعل حکم قضایی واردمنزل دیگری شود مشمول م
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*ورود ازطریق درورودی یا پنجره ودیوار.حال اگر قبل از ورود روی دیواریا در حال بازکردن 

  دردستگیرشود این جرم ممکن نیست.

بدن با مانع مواجھ  :ھرگاه قسمی ازبدن شخص(سروگردن)وارد شده باشد ولی واردکردن باقی سوال

شودآیا جرم ورود غیرمجازمحقق است؟با توجھ بھ قانون ایران جرم محقق نمی گردد و درصورت    

  پیش بینی مقنن میتواند از مصادیق شروع بھ جرم باشد.

ھر مکانی است کھ فرد بطورموقت یا دائم بھ عنوان {مالک،مستأجریاھرعنوان قانونی  منزل نکتھ تستی :

سکونت خود برگزیده است.حضوریاعدم حضورصاحبخانھ یاساکنان دیگرتفاوتی دیگر}برای 

نمیکند.متعلقات عرفی منزل(حیاط،پارکینگ)تحت شمول ماده قرارمیگیرد.لیکن مکانی کھ برای سکونت 

  ساختھ شده ولی ھنوزھیچکس ساکن آن نیست وبھ وسایل زندگی مجھز نشده منزل محسوب نمیشود.

ندگی درمحل بھترین شاخص مسکونی بودن محل است.                             گلدوزیان:وجود وسایل ز

*عمد درورود ھم الزم است: پس اگربھ اشتباه فکرکند صاحب خانھ یامقام ذیصالح بھ او اذن داده است 

               یاآن منزل را بھ اشتباه منزل خود بپندارد مشمول ماده نخواھد بود.                               

واستفاده از کلمھ مکَره:  بھ معنای اکراه رافع مسئولیت کیفری نیست.بھ  580*درمورد انتھای ماده 

را دارا 151معنای موظف بودن بھ اطاعت از امرآمراست کھ دراین صورت باید شرایط موجود در م 

                                       باشد (اشتباه قابل قبول و...) تا از مجازات معاف گردد.              

:منظورازشب درانتھای ماده دقیقا کی ھست؟ فاصلھ بین غروب تا طلوع خورشید.                 سوال

*ورود ازسوی مأمورین دولتی درغیراززمان انجام وظایف وبدون سوءاستفاده ازمقام دولتی اش و 

میگردد.                                        694ل ماده ھمچین ورود افراد عادی بھ صورت غیرمجاز مشمو

میتواند یکسان تلقی شود یا شاید فرقشان دراین باشد کھ منزل محل  694درم عبارت منزل یا مسکن*

 سکونت موقت (مثل ھتل) و مسکن محل سکونت دائمی است.                                                               

*بکارگیری واژه تھدید:اعم است از تھدید لفظی یا تھدید با رفتار (بااسلحھ)                                    

*بکارگیری واژه عنف : عده ای بھ معنای عدم رضایت تعریف میکنند .نظر مشورتی ھم بااین نظرموافق 

ل درمعنای عرف دانست .           است.اما بھ نظردرتعریف مضیق آن باید اعمال خشونت،قھروغلبھ داخ

:عنف یا تھدید باید برای ورود بھ منزل یامسکن دیگری صورت گیرد نھ برای ادامھ توقف درمنزل  نکتھ 
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:موجراگر برای مجبورکردن مستاجربھ تخلیھ بھ قھروغلبھ وارد منزل خودش شود مشمول ماده نکتھ 

  خواھد بود. 694

  )669تھدید (م

ترساندن دیگری بھ ھرآنچھ برای وی ناخوشایند وزیانبار است انجام شود.ضررھای بھ تھدید یعنی 

  قضاوت عرف کوچک نھ.

*منظورازبستگان :خویشاوندان نزدیک نسبی و سببی کھ ورود ضرربھ آنھا برای فرد نگران کننده است. 

بھ آبرو                  *ضررنفسی=ضرربھ جسم                                     *ضرر شرفی = ضربھ 

است و مقید بھ نتیجھ ای نیست چھ خواستھ داشتھ باشد بواسطھ تھدید چھ نداشتھ باشد. مطلق *این جرم 

کفایت می کند اعم ازشفاھی،مکتوب،ایمیل و...حتی غیرمستقیم مثال بھ الف بگوید تا بھ  ھرنحو*تھدید بھ 

اشد پس اگردریکی ازماھھای رمضان بگوید: گوش ب برسد امکان پذیر است.*تھدید باید صریح ب

 (اگرماه رمضان نبود تورا میکشتم) مشمول ماده نیست.* تھدید باید بھ گوش فرد برسد.

ممکن است عنوان  ومنجربھ بردن مال شود:اگر تھدید بھ اعمال خشونت فوری برای اخذمال باشد  نکتھ

  سرقت مقرون بھ آزار یاتھدید تلقی شود.

  ند با تھدیداخذ نوشتھ یا س

بھ اخذ نوشتھ یا سند گردد.                          منتھیاست یعنی باید  مقید بھ نتیجھ*این جرم 

*نوشتھ یا سند باید دارای ارزش مادی یا معنوی باشد.                                                

اصالتا متعلق بھ خود فرد مکِره باشد لزوما موجب اگرآن سند یا نوشتھ ای کھ بھ قھریا اکراه أخذ میشود *

حتی اگرحقی ھم  2ممکن است نگھدارنده حقی نسبت بھ آن داشتھ باشد  1 خروج ازاین ماده نمیشود چراکھ

نداشتھ باشد نمیتوان با خودیاری وتقاص نظم عمومی را خدشھ دار کرد.                                         

  نی نیاز بھ سوءنیت خاص مطرح است.*ازنظر عنصرروا

  )561تا 556توقیف یا اخفای غیرقانونی (صفحات 

  )570سلب حقوق وآزادی مردم (م
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مرتکب جرم موضوع این ماده :کلیھ مأموران وابستھ بھ دستگاه ھای حکومتی اعم از قوای سھ 

رکت ھای دولتی  گانھ،نیروھای نظامی و انتظامی،شھرداری ھا یا مؤسسات مأموربھ خدمات عمومی،ش

  ونظایرآنھا می باشند کھ از سمت خود سوءاستفاده کنند.

سال: ازشغل خود منفصل گشتھ وبنا بھ حکم دادگاه 5تا1منظوراز انفصال ازخدمت ومحرومیت از 

  سال ھم بھ انفصال برمیگردد ھم محرومیت.5تا1سال ازکلیھ مشاغل دولتی محروم میشود یعنی 5تا1

  )621آدم ربایی (م

*رفتارفیزیکی : ربودن (نقل مکان فرد بدون رضایت او چھ بھ طورعلنی وچھ بھ طورپنھانی)        

اگرفردی بارضایت وارد ماشین کسی شود وراننده ماشین برخالف میل او تغییرمسیردھد،مانع  نکتھ :

ین اگر تحقق جرم آدم ربایی نمیشود.*رضایت ناشی ازخدعھ و فریب نیز درحکم عدم رضایت است ھمچن

  فرد بیھوشی را با خود ھمراه کند.

*صرف وعده دادن بھ کسی وعدم انجام وعده موجب تحقق آن نمیشود مثل وعده دادن پسر بھ دختری کھ 

  اگر با او بھ شھردیگری برود با او ازدواج خواھد کرد ولی خلف وعده کند.

را برباید)یا وجود روابط نسبی و   *اشتباه درھویت فرد ربوده شده (مثال بجای فرد ثروتمند فرد فقیری

  سببی  مانع تحقق آدم ربایی نمیشود.

اشاره کرده یعنی از » توسط دیگری«بھ  621درم :آیا مباشرت شرط آدم ربایی است؟ خیر.سوال

طریق صغیرغیرممزیا مجنون یا ازطریق شخص ناآگاه یا مثال زن بیھوشی را در تاکسی شخص دیگری 

آن زن ھمسراوست واز راننده بخواھد کھ زن را بھ نشانی مشخصی  گذاشتھ و وانمود کند کھ

ببرد.ھمچنین در مورد دستور رئیس یک باند بھ اعضای خود مبنی بر ربودن کسی،مقنن با توجھ بھ 

  اھمیت جرم برای معاون (رئیس) مجازات مباشر تعیین کرده است.

                                                     دکترم.م.ص اعتقاد برآنی بودن دارند.  *آنی است یا مستمر؟ 

  *انگیزه درآدم ربایی اثری ندارد ومیتواند بھ ھرانگیزه ای(انتقام،مال و...) صورت بگیرد.

  سال:15است یعنی  621درسھ حالت مجازات آدم ربایی حداکثر مجازات مقرر درم*
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نیاز نیست مرتکب  2سال تمام  شمسی است.15منظور،1سال تمام:15کمتر بودن سن مجنی علیھ از - 1

جرم از سن مجنی علیھ آگاھی داشتھ باشد.(حتی اگرآگاه ھم نباشد مشمول این بند خواھد بود).                 

 2دریایی،ھوایی،زمینی،موتوری یا غیرموتوری .حیوانات را دربرنمیگیرد.  1استفاده از وسیلھ نقلیھ : - 2

او برای تغییرمکان از وسیلھ نقلیھ استفاده کندمشمول ماده نیست مگرآنکھ این اقدام در   اگر پس از ربایش

ادامھ ربایش باشد مثل اینکھ طفلی را ازکنارمدرسھ بل کرده وپس ازدقایقی وارد اتومبیل کند.                

قربانی وارد شود ورابطھ آسیب باید در نتیجھ آدم ربایی بھ  1بھ قربانی: جسمی یا حیثیتیورود آسیب  - 3

نیاز نیست حتما توسط خود فرد رباینده وارد شود مثل تصادف رانندگی ماشین حمل  2سببیت داشتھ باشد.

  کننده فرد با ماشین دیگری یا تجاوز نسبت بھ او توسط افراد دیگر.

  مطالعھ شود) 570تا  568قاچاق انسان (صفحات 

  جرایم جنسی بھ عنف و اکراه

ا نظری را کھ برخی فقھا درمورد عدم امکان تحقق اکراه درمورد زانی مطرح کرده اند ق.م. : نکتھ

مرد زن را اکراه کند = حدقتل  و اگر زن مرد را اکراه کند ھمان مجازات زنا برای  : نکتھ نپذیرفتھ .

  زن با توجھ بھ محصنھ یا غیرمحصنھ بودن او اعمال میشود.

  نکتھ وجود دارد:چند  224ماده  2*در مورد تبصره

یعنی ھرنزدکی جنسی ناخواستھ ای را نمی توان  منظورا ز عدم رضایت،صرف عدم تمایل نیست - 1

زنای بھ عنف محسوب کرد.برای مثال صرف تھدید زن بھ کشتن حیوان مورد عالقھ او یا بھم زدن 

ا نوعی رضایت با نامزدی یا نبردن او بھ سفرتفریحی درست است موجب انجام عمل ناخواستھ میشود ام

  خود بھ ھمراه دارد.

را تنھا بھ عنوان مصداق بارزی از اغفال ذکر کرده  اغفال و فریب دختر نابالغبھ نظر میرسد مقنن  - 2

وموارد دیگری ھمچون اغفال زن بالغ با جعل سند ازدواج و رضایت او بھ برقراری رابطھ جنسی را در 

  برمی گیرد.

یعنی پس از ربودن اقدام بھ تجاوز کند،پس اگر رباینده ثابت کند کھ پس  زنا از طریق ربایشدرمورد - 3

  از ربایش آن زن با رضایت تن بھ عمل جنسی داده است زنای ساده محسوب میشود نھ زنای بھ عنف.
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: از موارد مبتالبھ کھ رأی اصراری توسط دیوان صادر شده است درمورد فیلم  تھدید باید شدید باشد- 4

بطھ جنسی با دختری وتھدید او بھ برقراری رابطھ جنسی مجدد است کھ دراین مورد، رأی برداری از را

بھ زنای بھ عنف داده درصورتی کھ چنین نظری دایره حکم تمکین زنای بھ عنف را توسیع کرده کھ قابل 

  پذیرش نیست.

  

  

  

  

  

  کالھبرداری

  )103: جرم کالھبرداری غیر قابل گذشت است (م1نکتھ

  باشد.اگر باالی یک میلیارد لایر  ھبرداری مشمول مرورزمان نمیگردد :جرم کال2نکتھ

  (دراینجا فقط نکاتی کھ ممکن است مغفول بماند ذکرمیشود)قانون تشدید: 1نکات مھم ماده

امیدوارکردن دیگران بھ )2 –بھ داشتن اموال و اختیارات واھی فریب دھد )1ز راه حیلھ وتقلب ا

 مفاصاحساب،قبوض،حوالجات،اسنادازاین طریق  )4 –ازحوادث غیرواقع بترساند  )3-امورغیرواقع 

سال+برگرداندن مال+جزای نقدی 7تا1کالھبرداری: )5را ببرد  مال دیگریواز این راه  تحصیل کند

  معادل مال.

.با ترک فعل یا از طریق سکوت یا عدم اقدام صورت گیرد فعل مثبت رفتار مادی فیزیکی:

  حاصل نمیشود.کالھبرداری 
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عدم آگاھی فرد متقابل بھ وسایل  )2متقلبانھ بودن وسایل کالھبردار  )1شرایط و اوضاع و احوال: 

  تعلق مال بھ دیگری)3متقلبانھ او و فریب ناشی ازآن 

: صرف متقلبانھ بودن بھ معنای لزوم فریب خوردن طرف دیگر نیست و اینکھ طرف مقابل فریب 1نکتھ

است  معیار نوعیمعنای توسط بھ وسایل متقلبانھ نیست.درمورد اول (متقلبانھ بودن)خورده لزوما بھ 

حیلھ و تقلب بھ حساب آید  از نظر عرفاست.یعنی عمل فرد باید  معیار شخصیودرمورد فریب خوردن 

فریب بخورد واگرفریب نخورد کالھبرداری حاصل نمیشود.               عمالوطرف مقابل بواسطھ آن حیلھ 

تشدید شود.  قانون 2مشمول مکافی نیست وآگر موجب تحصیل مال گردد شاید  صرف دروغگویی: 2نکتھ

است.اما  ھمین  عرفا متقلبانھمثال:اقدام مدیرسابق مدرسھ بھ نشان دادن رسید ودریافت شھریھ ازاولیا کھ 

مثال رسید رسمی با وسایل متقلبانھ باشد  ھمراهکافی نیست مگراینکھ  شخص بیگانھاقدام توسط یک 

                                               مدرسھ را ارائھ دھد یا با ثالثی برای تصدیق گفتار او تبانی کند.

: اسناد خالی از وجھ یعنی اسنادی کھ ازنظر شکل وظاھر متقلبانھ نیست وصحیح است اما مورد 3نکتھ

میدھد. مثل اینکھ فردی یکبار طلب خود را از مدیون با این استفاده متقلبانھ قرار گیرد کالھبرداری رخ 

عذرکھ سند دین را گم کرده دریافت کند وبا ھمان سند بار دیگر طلب دین دین کند البتھ درصورت 

تحصیل آن از فرد ناآگاه. نمونھ دیگر استفاده از شناسنامھ مرده برای استفاده ازکاالبرگ یا استفاده از 

  خذ مال کھ این حکم بعدا لغو شده است.حکم مدیریت برای ا

توسل بھ وسایل متقلبانھ باشد.بنابراین اگر مستعیر(عاریھ گیرنده)بعداز  بعداز: تحصیل مال باید 4نکتھ

دریافت مال باوسایل متقلبانھ وانمود کند کھ مال بھ سرقت رفتھ است وآنرا تصاحب کند کالھبرداری 

عنوان   ببخشد(ھبھ کند)اقدام باعث شود معیر مال را بھ او  نیست.اما اگرپس از دریافت مال باھمین

کالھبرداری بعید نیست.فرق دوحالت دراین است کھ درمورد اول پس ازتوسل بھ وسایل متقلبانھ واقعھ 

  .)70،71(صجدیدی روی نداده در صورتی کھ درحالت دوم بخشیدن پس از اقدام متقلبانھ روی داده است

مثل فروش سھام شرکتی کھ وجود خارجی  نباشد اعم از آنکھ اصال شرکت *مصداق اول (شرکتھا) :

  ندارد یا باشد مثل فروش سھام شرکتی کھ اساسا قصد عرضھ سھام بھ مردم را ندارد.

*امیدوارکردن مردم بھ امور غیرواقع: مثل این کھ با دریافت پول ادعا کند کھ بارمل اندازی سارق 

  ماشینت را پیدا میکند.
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: حتما باید غیرواقعی باشد وگرنھ کالھبرداری نکتھدن مردم از حوادث وپیشامدھای غیرواقعی: *ترسان

حادث نمیشود.مثال با حیلھ گری دیگری را ازاوضاع بد بازار ترسانیده واجناسش را بھ قیمتی نازلتر از 

  ) 75حد معمول خریداری کند.(ص 

استفاده از  )2اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از قوای سھ گانھ بھ صورت متقلبانھ  )1*مصادیق تشدید : 

تبلیغات عامھ : وسایل ارتباط جمعی ازقبیل تلویزیون و رادیو. نطق در مجمع (منظوراز نطق حضور 

نشانگرحضورقابل توجھی از افراد مجمع  است نھ مثال پخش ویدئوآن شخص.واژه مجمعدر یک  فیزیکی

صرف این کھ  )3تشار آگھی(ارسال آگھی بھ طور مخصوص برای چند نفر را دربرنمیگرد).است).ان

  مرتکب از کامندان دولت باشد.

باشد.پس اگر مثال  ناآگاهشخصی است وباید حتما نسبت بھ متقلبانھ بودن  اغفال و فریب قربانی :

صد بھ دام انداختن باشد شروع بھ بخواھد اورا بھ دام بیاندازد بازھم کالھبرداری نیست واگر ازابتدا ق

کالھبرداری ھم نیست چراکھ او ھیچ اقدامی دراین زمینھ انجام نداده است واز ھمان اول آگاھی نسبت بھ 

کار او وجود داشتھ است اما درموردی کھ با صحنھ سازی قصد دریافت مالی از بیمھ ھستیم پس از 

ھبرداری میشویم چرا کھ تا یک مرحلھ قبل از درخواست اگر متوجھ شوند ما محکوم بھ شروع بھ کال

   حصول نتیجھ ما اقداماتی متقلبانھ انجام داده ایم برخالف مورد اول کھ ھیچ اقدامی صورت نگرفتھ بود.

نمیتوان غیرانسان (ماشین)را فریفت درنتیجھ کالھبرداری نیست در قانون ما چراکھ عنصر فریب قابل *

  قانون تشدید را بھ خود بگیرد. 2ن متصور نیست و شاید بتوان عنوا

*آیا ارتکاب کالھبرداری علیھ دولت و شرکتھا بھ عنوان اشخاص حقوقی ممکن است؟ درپاسخ میتوان 

گفت کھ پس ازفریب مردم یعنی افراد بشرمثل مدیرعامل یک شرکت میتوان مال اشخاص حقوقی را برد. 

تحصیل مال دیگری  فریبوجود داشتھ ودرنتیجھ آن  فریبو وسایل متقلبانھبین  سببیت*باید رابطھ 

صورت بگیرد مثال خالف این حالت توسل بھ وسایل متقلبانھ و فریب منجربھ ازدواج است تا ازآن طریق 

 سرقتمال دیگری را صاحب شود.یافریب دیگری ودریافت کارت عابربانک یا کلیدخانھ وسرقت ازآنجا=

مدرکی جزو شرکت کنندگان درقرعھ کشی گشتھ وبرنده گردد یعنی زمانی کھ باجعل  قرعھ*درمورد 

چرا کھ ھیچ عاملی کھ رابطھ سببیت بین توسط بھ وسایل متقلبانھ و  بعید نیستصدق عنوان کالھبرداری 

  بردن مال دیگری را قطع کند وجود ندارد برخالف موارد قبل کھ مثال ازدواج عامل قطع کننده بود.

ّق مال بھ غیر   تعل
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وقبل از دریافت ثمن از وسایل متقلبانھ استفاده کرده ومبیع را ازدست فروشنده  پس ازبیعار اگرخرید

 خارج نماید کالھبرداری نیست چرا کھ صاحب مال است.

  نتیجھ

دیگری:بھ نظر میرسد تا قبل از بردن مال دیگری حتی  بردن مالوبعد  تحصیل*قانون اشاره کرده ابتدا 

صادق باشد.مثالپس ازتحصیل چک و قبل ازآنکھ نقد شود دستگیر  جرم شروع بھپس از تحصیل عنوان 

  است. کالھبرداری تامگردد اما پس از نقد کردن، دیگر 

*بردن مال دیگری بھ معنای آن نیست کھ اصال مابھ ازایی نداشتھ باشد مثل فریب دیگری ومعاملھ با 

و درمقابل آن مابھ ازایی ھم داده شده باشد.  قیمت پایین تر.ھرچند کھ مال حاصل شده درنتیجھ معاملھ بوده

نھ خود وام ( کھ اگرخود وام داده شود کالھبرداری است ) با  اعطای وامیا  خدماتازقبیل مزیت مالی *

  توسل بھ وسایل متقلبانھ در قانون ما کالھبرداری نیست.

نفع برای خود یا شخص موردنظراو.  )2ضرربھ قربانی  )1* بردن مال دیگری مستلزم تحقق دو چیزاست:

صرف غیرقانونی بودن کاری کھ قربانی برای آن کارمالی بھ کالھبردارداده مانع از عنوان  : نکتھ

کالھبرداری نیست مثل پول گرفتن برای شرکت دادن فرد درقماربزرگ یا برای ارائھ گذرنامھ جعلی.    

درعوض مال او بھ فروش برود:درحال حاضر *اگر کسی باعث شود اموال دیگران بھ فروش نرود و

  عنوانی در قانون ندارد.

  شروع بھ کالھبرداری

  .پول بھ ھر دلیل بھ متقلب نرسدیا فریب بخورد ولی  فریب نخوردپس ازاقدامات متقلبانھ فرد بھ ھردلیل 

ان سال حبس (جزای نقدی کھ نمیتو1حداقِل مجازات در ھرمورد: پس درکالھبرداری ساده=:1تبصره*

سال حبس+انفصال ابد 2پرداخت چرا کھ مالی اخذنشده تا معادلش پرداخت گردد)درکالھبردای مشددھم= 

باشد مثل اینکھ  جھت مادیدرحکم شروع بھ جرم است: درصورتی کھ عدم امکان وقوع بھ  جرم محال* 

  ال خود را بدزد.مثال م نھ بھ جھت قانونیبیمھ نامھ منقضی شده باشد(درمورد دریافت خسارت از بیمھ) 

  عنصرروانی
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قصد توسل بھ وسایل متقلبانھ .پس اگرابتدا صادقانھ فکرکند کھ میتواند برای دیگران خانھ سوءنیت عام:

  سازی کند وبھ این منظور پول دریافت کند وبعد ناتوان گردد گالھبرداری نیست.

  قصد بردن مال دیگریسوءنیت خاص:

*اگرخود فرد تردید داشتھ باشد کھ وسایل او متقلبانھ است یا خیر واحتمال آن را بدھد،احتیاط عدم 

بھ تقلب است نھ تردید.   علممیخواھد کھ آن  سوءنیت عامکالھبرداری را موجھ میکند چون اعمال تقلب 

ض مانع از تحقق * اگر قصد بردن ماشین فرد را داشتھ اما فرد دوچرخھ خود را بھ او داده این فر

  بھ عنوان قصد خاص. بردن مال دیگریکالھبرداری نمیشود زیرا آنچھ مھم است 

  شرکت در کالھبرداری

خود  سمت:اگرکسی با این تفکرکھ دیگری ھنوز درھرکدام باید ازسوءنیت عام وخاص برخوردار باشد*

  شخص سوءنیت عام ندارد.   باقی است او را تأیید کند و اومالی را تحصیل کند شرکت نیست چرا کھ آن

اگر کسی باآگاھی از عدم برخورداری از سمت فرد باقصدی غیراز بردن مال دیگری او را تأیید کند 

  چون سوءنیت خاص مخدوش است شرکت حاصل نمیشود.

  معاونت درکالھبرداری

ام چنین امری *اگر کسی کھ وسایل جعل را برای انجام امری غیراز کالھبرداری فراھم میکند،احتمال انج

را ازسوی فرد بدھد بدلیل اختالل در عنصر روانی و فقدان نص نمی توان او را معاون دانست.              

 نوعبلکھ آگاھی او از  مھم نیست*آگاھی معاون از جزئیات (شیوه،زمان،مکان)جرم مورد نظرمباشر 

  مورد نظر او الزم وکافی است. جرم

قانون تشدید):صرف ارتکاب بھ صورت چند 4ری برای کالھبرداری (م*تشکیل یا رھبری شبکھ چند نف

  )را داشتھ باشد.130نفری مشمول ماده نیست وباید ویژگی ھای گروه(م

*اگر معاون جرم کارمند باشد ومباشر فرد عادی تشدید ندارد اما اگر مباشر کارمند باشد، تشدید مجازات  

 ھم متوجھ معاون جرم وھم مباشرجرم می گردد.

  صور خاص جرم کالھبرداری
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*درابتدا ذکراین نکتھ واجب است کھ درصورخاص کالھبرداری دوجرم از سایر جرایم بیشترموردتوجھ 

معاملھ معارض.پیشنھاد من بھ طورکلی مطالعھ این قسمت،ازکتاب است بھ 2انتقال مال غیر1می باشند 

  ھمین دلیل بھ ذکر نکاتی چند بسنده میکنم.

اعمال متقلبانھ برای مدیون نشان دادن خود از قبیل مخفی کردن ق.ت): 549لب(مورشکستگی بھ تق -

ق.م.ا)                                                                     670اموال یا مفقود کردن دفاتر خود کھ کال ماھیتش شبیھ بھ کالھبرداری است. (م

از قبیل انجام خریدھایی باقیمت باالتریا فروشھایی با قیمت اقدامات نامتعارف ورشکستگی بھ تقصیر: -

ق.م.ا)                                            671نازل تر ازمظنّھ روز بھ قصد تأخیردر ورشکستگی (م

درمورد فردی است کھ عھده دارانجام امری برای دولت است و بواسطھ تدلیس تعدی نسبت بھ دولت:  -

ّب درآن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل میکند (مدرمعاملھ یا ت )                                  599قل

ّب درکسب و تجارت:  - مثل قلمداد کردن جنسی بھ جای جنس دیگ،کم فروختن و... کھ دسیسھ وتقل

ھنگی آثار فر تقلبینمونھ  فروشیا  خریداکنون مشمول ماده عام کالھبرداری میشود.البتھ درمورد 

مکررق.م.ا توجھ کرد(ازاین ماده معموال سواالتی درکنکور مطرح میشود).      566تاریخی باید بھ ماده 

صرف اقامھ دعوی صوری علیھ یکدیگرکھ براثرتبانی بین آنھا تبانی ومواضعھ برای بردن مال غیر:  -

شخص ثالث وبھ قصد بردن مال غیر صورت میگیرد کالھبرداری محسوب میشود ازطرفی ورود 

دردعوایی یا بھ عنوان معترض درآن دعوا کھ ناشی از تبانی با یکی ازطرفین دعوا برای بردن مال او 

میباشد نیز کالھبرداری محسوب میشود.                                                                                 

  انتقال مال غیربدون مجوز قانونی :  –

منظوراز دیگری:باتفسیرمضیق دیگری،انتقال مال بھ خوِد انتقال دھنده را دربرنمیگیرد وباید بھ  1:نکات 

قانون تشدید قرار 2ثالثی انتقال صورت گیرد با قبول این نظرانتقال بھ خود میتواند مشمول م

ز آن با تمای 3منظور ازانتقال،انتقال ازنوع حقوقی است نھ صرف دراختیاردیگری قراردادن.2گیرد.

معاملھ فضولی:انتقال مال غیربنام خودشخص انتقال دھنده صورت میگیرد درصورتی کھ درفضولی بنام 

برخالف کالھبرداری عام اثبات ھیچ تقلبی یااثبات ورود ھیچ ضرری  4صاحب آن صورت میگیرد.

ره مال غیربھ دیگری انتقال اعم است ازانتقال عین یا منفعت.بنابراین اجا 5غیراز نفس انتقال نیاز نیست.

 .7مال رھنی را راھن بفروشد،انتقال مال غیرنیست ولی میتواند کالھبرداری باشد 6رانیز دربرمیگیرد.

انتقال مال غیر مال مشاع را دربرنمیگیرد اما اگر فردی ادعا کند  8اموال غیرمنقول راھم دربرمیگیرد.

را مشخص وقابل  غیردیوان منظوراز 9میشو. کھ مال مشاع بھ او تعلق دارد وآن رابفروشد کالھبرداری
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شناخت بودن صاحب آن توسط انتقال دھنده میداند درصورتی کھ نظر مشورتی این نظر را قبول ندارد 

اگر 10وحتی فروش مال مسروقھ را ھم مشمول انتقال مال غیردانستھ است(این نظرمنطقی تر است).

بعدازاطالع اظھاریھ برای ابالغ بھ انتقال گیرنده مبنی ماه 1صاحب مال ازوقوع معاملھ مطلع شده ولی تا 

  بر مالکیت خود تسلیم نکند معاون جرم محسوب میشود!

محکوم علیھ،مدیون،کفیل یا ضامنی کھ بدون مجوز قانونی با علم بھ معرفی مال دیگری بھ عوض خود:-

وی انجام میدھد مثل اینکھ آنرا این کھ مال متعلق بھ اونیست آن را متعلق بھ خود معرفی کرده وعملیاتی ر

  در معرض حراج قرار میدھد بھ مجازات کالھبرداری محکوم میشود.

 ق تشدید):2تحصیل مال ازطریق نامشروع (م -

 یا بطورکلی مالی یا وجھی تحصیل کند کھ طریق تحصیل آن«آن قسمت ازماده کھ اشعار میدارد:

  ، ظاھرا بصورت عام ھرگونھ تحصیل مال ازطریق نامشروع را »فاقدمشروعیت قانونی بوده است

جرم انگاری کرده است تا بدینوسیلھ خألھای موجود درقوانین ایران را کھ باعث میشود برخی از اعمال 

نادرست فرد تحت ھیچ عنوانی ازقبیل کالھبرداری یا خیانت درامانت قرار نگیرد ،مرتفع گردد.           

قانون ثبت اسناد وامالک مطالعھ شود.                 109تا105موادملک متعلق بھ دیگری:تقاضای ثبت  –
دراین مواد صرف تقاضای ثبت،کالھبرداری محسوب میشود کھ بااصول کلی حقوقی ھماھنگ نیست چرا کھ صرف 1نکتھ:

مدعی خصوصی کرده است.   تعقیب متھمین این موضوع را موکول بھ شکایت111م)2تقاضا در مرحلھ شروع قرار دارد.

  ق.ث)116امتناع ازردّحق بھ صاحب آن (م –

  ق.ث)117انجام معاملھ معارض: (م-

دراینجا ھم اقدام با افعال مثبت ازقبیل تغییر،محو،ایجاد قانون تعزیرات):741کالھبرداری رایانھ ای (م -

دیوان  محل جرم آن کجاست؟و...داده ھا بھ عنوان رفتار فیزیکی صورت میگیرد.نکتھ دیگر آن است کھ 

عالی کشور طی رأی وحدت رویھ ای دادگاھی را صالح بھ رسیدگی میداند کھ بانک افتتاح کننده حساب 

  کھ پول ازآنجا برداشت شده است ،درحوزه قضایی او واقع شده باشد.زیاندیده از بزه 

  157تا155*سایر موارد از ص
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  خیانت در امانت

  ق.م.ا 674*عنصرقانونی: ماده 

  * عنصرمادی

  فعل مثبِت استعمال،اتالف،تصاحب،تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت.رفتارفیزیکی:  - 1

استفاده وموردمصرف قراردادن مال مورد امانت.استعمال مالزمھ ای با ازبین رفتن عین ندارد استعمال:-

سپرده شده است خالی کند.      مثل آنکھ امین مصالح ساختمانی را داخل ماشینی کھ برای نگھداری بھ او

ھم بصورت مباشرت(کتاب موردامانت را پاره کند) ھم بصورت تسبیب(گوسفندی را درمعرض اتالف:–

حیوانات درنده قرار دھد) ھم بھ صورت کلی(آتش زدن کل کتاب)ھم بصورت جزئی(پازه کردن صفحاتی 

اھش قیمت آن گردد) امکان ازآن)وھم بصورت اتالف وصف(رنگ پاشیدن بروی ماشینی کھ موجب ک

    پذیر است.بصورت ترک فعل ھم امکان دارد(ازدادن غذا بھ حیوانات امانتی خودداری کند).             

بھ گونھ ای کھ دستیابی برای مالک عمال غیرممکن گردد.اگرچھ مال موجود است.مثال  مفقود کردن: -

اری مفقود شود تنھا جنبھ حقوقی دارد ن جزایی.       انداختن انگشتری مورد امانت در دریا.اگر باسھل انگ

  برخورد مالکانھ با مال کردن مثل آنکھ آنرا بفروشد یا از رد آن امتناع کند و...تصاحب: –

  شرایط واوضاع واحوال الزم برای تحقّق جرم  -2

الکلی،مواد بنابراین خودانسان،مشروبات موضوع جرم باید عین مال یا وسیلھ تحصیل مال باشد:-

مخدرکھ مالیت ندارند موضوع این جرم قرار نمیگیرند.ازطرفی چک وسفتھ کھ وسیلھ تحصیل مال 

  میباشند میتواند موضوع جرم خیانت درامانت قرار گیرند.

  سپرده شدن مال بھ امین بھ یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا بھ مصرف معین رسانیدن:  -

شده باشد وگرنھ اگر خودفرد مالی را بدست آورده باشد  سپردهمتصرف قانونی مال باید توسط مالک یا )1

اگر امین پس ازسپرده )2).183و182مثال پیدا کند مشمول جرم خیانت درامانت نیست(آرای دیوان درص

شدن مال فوت کند ومال دراختیارورثھ او باشد وآنھا اقداماتی چون تلف مال انجام دھند جون عنصر 

ندارد خیانت درامانت نیست.برعکس اگرمالک پس ازسپردن فوت کند اقدامات نامناسب  سپردن وجود
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اگر کسی اتومبیل خود را برای فروش )3امین خیانت درامانت تلقی میشود چون عنصر سپردن باقی است.

بھ دیگری بدھد وآن شخص پس ازفروش وجھ آن را مسترد نکند خائن است چرا کھ آن وجھ بھ تبع خود 

اموال ممکن است بھ اعتبارکلید محلی کھ آن اموال درآن قرار )4پرده شده بھ امین محسوب میشود.مال س

دارند بھ امین سپرده شوند مثل سپردن کلید خانھ بھ دیگری وارتکاب رفتارخائنانھ نسبت اثاثیھ آن خانھ 

درصورتی  ونیسپردن قانبا توجھ بھ اھمیت عنصر)5توسط امین کھ موجب جرم خیانت درامانت میشود.

کھ مال مغصوب یا مسروق دراختیارامین نھاده شود اگرآنرا بھ مصرف مورد نظر نرساند این امرخیانت 

شرط استرداد مال )6در امانت محسوب نمیگردد چرا کھ ازید متصرف قانونی بھ اوسپرده نشده است.

امانت متصور نیست  درمورد عقد قرض امکان خیانت در)7سپرده شده یا بھ مصرف معین رسانیدن آن.

چرا کھ مال بھ ملکیت فرد درمی آید واو متعھد بھ رد مثل آن ازحیث مقدار،جنس ووصف بھ مقرض 

:پس اگروثیقھ راھن توسط مرتھن برای مدتی دراختیار او(راھن) قرار گیرد تعلق مال بھ غیر)8میگردد.

خیانت در مال مشاع نظرات در مورد )9واو آنرا بفروشد خیانت نیست چون کھ مال متعلق بھ اوست.

مختلف است وتنھا رأی وحدت رویھ در این زمینھ درموردجرم تخریب میباشد مبنی براینکھ اگر مال 

مشاع مورد تخریب قرار گیرد فردشریک مسئول است اما بھ نظر نمیرسد کھ بتوانیم آنرا بھ سایرجرایم  

  خیانت درامانت حاصل نمیشود. تعمیم دھیم.بنابراین درصورت اقدام نسبت بھ مال مشاع جرم

  نتیجھ -3

خیانت در امانت از جملھ جرایم مقید است وباید منتھی بھ ضرر صاحب مال گردد.مثال اگرفرد امین 

گوسفندی راکھ درشُُرف موت میباشد را ذبح کند خائن محسوب نمیشود چرا کھ نتنھا ضرری وارد نمیکند 

ر،ضررعرفی نمیباشد برای مثال خیانت درمورد قطعھ بلکھ موجب انتفاع اونیز میگردد.منظوراز ضر

جواھرات سپرده شده ای کھ بیمھ میباشند با اینکھ بیمھ ھزینھ آنرا خواھد پرداخت وضررفرد جبران 

  میگردد باز مشمول این جرم میباشد.

  *عنصر روانی

  .:عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی عمد درتصاحب،تلف،مفقود،استعمال میشودسوءنیت عام

.بنابراین اگر حیوانی درشُُرف موت باشد وحتی این امر ناشی از قصد اضراربھ دیگری:سوءنیت خاص

اھمال وسھل انگاری امین بوده باشد درصورتی کھ امین آنرا ذبح کرده وگوشتش را برای مالک نگھ دارد 
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قرارگرفتھ نھ در زمان وی را نمیتوان خائن درامانت دانست چرا کھ نھ درزمانیکھ حیوان درشرف موت 

  ذبح قصد اضرارنداشتھ است.

  صورخاص خیانت درامانت

  )596*سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (م

(نھ مال مثل پول یااتومبیل)اعم ازتجاری وغیر تجاری کھ موجب التزام  نوشتھ یا سنداخذ  رفتارفیزیکی:

  غیررشید یا برائت گیرنده نسبت بھ  حق غیررشید گردد.

سوءاستفاده از ضعف نفس و حوائج شخصی او نھ این کھ مثال )2غیررشید بودن فرد  )1احوال:اوضاع و 

  خود غیررشید بدون ھیچ اقدامی ازجانب گیرنده سندیا نوشتھ را بھ او تحویل دھد.

  موجب التزام غیررشید یا برائت ذمھ خود یا دیگری گردد کھ درواقع نوعی ضرر بالقوه است.نتیجھ:

  از غیررشید  مد درأخذ نوشتھ یا سندعسوءنیت عام: 

. پس حتی اگر گیرنده از غیررشید طلب قطعی و مسلمی قصد ایجاد التزام غیررشیدسوءنیت خاص:

داشت احتماال سوءنیت خاص متزلزل خواھد بود.                                                                 

  سال حبس تشدید میشود7تا3وه برجبران خسارت مالی مجازاتش بھ *اگر ولی یا قیم یا وصی او باشد عال

  )673سوءاستفاده از سفید مھریا سفید امضا (م

اعم ازآنکھ سفید مھریاسفید امضا بھ اوسپرده شده باشد یا نھ(حتی حالتی کھ پیداھم کرده باشد را *

مختلف سیاسی،عاطفی،مالی دربرمیگیرد).ازطرفی ھرگونھ سوءاستفاده ازآن کھ ممکن است مشکالت 

  وغیره را بوجود بیاورد دربرمیگیرد.

قانون تشدید)                                                                                   5اختالس (م
                        شـرایط تحقّق اخــــتالس                                                                       

باید کارمند دولتی باشد(افراد مذکور درقانون)                                                            اوال

مرتکب باید دراموال دولت یا اموالی کھ متعلق بھ اشخاص خصوصی ولی نزد دولت میباشد،بھ ثانیا 

                                                                        شرح مذکور درماده خیانت کند.           
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برحسب وظیفھ بھ او سپرده شده باشد اعم ازاین کھ وظیفھ مستخدم ارتباط با مال داشتھ باشدیعنی  ثالثا

ھینھ نگھداری از آن وظیفھ مستخدم بوده است(مثل انباردارنسبت بھ کاالھای درون انبار)یا برای انجام ب

مال سپرده شده حسب وظیفھ وظایف باشد(مثل مدیری کھ یک دستگاه یا میزدراختیارش قرار دارد).
.                                                 ممکن است مواد افیونی یا سالح ھای غیرمجاز ھم باشد

دربرمیگیرد.ضمن اینکھ میدانیم با توجھ بھ واژه عام اموال،بھ نظر عالوه  برمنقول ،غیرمنقول راھم رابعا

اختالس از صورخاص خیانت درامانت بوده ودراین جرم امکان خیانت درھردو مال میباشد.                       

کند یعنی آنھا را ازآن خود بداند پس  برداشت وتصاحبمرتکب باید اموال را بھ نفع خود یا دیگری خامسا

ق.ت نمیباشد.                                 5صرف استفاده غیرمجاز بدون قصد تملک مشمول ماده

  باید عامد باشد پس اگر براساس اھمال یا فراموشی آن را تصاحب یا برداشت کند اختالس نمیباشد. سادسا

  بھ بعد) 218مجازات اختالس و شروع بھ آن (ازص 

  )598تصرف غیرقانونی دروجوه و اموال دولتی (م

عالوه برمرتکبان اختالس دراین جرم کارکنانی کھ زیرنظر والیت فقیھ میباشند نیز مشمول )1

اعمال مذکور درذیل ماده ازقبیل خرج کردن بدون داشتن اعتبار و...تنھا توسط آن دستھ )2میباشند.

حکم )3ن میباشند قابل ارتکاب است وشامل سایرکارکنان نمیشود.ازکارکنان دولت کھ مجاز بھ خرج کرد

بھ جزای نقدی درصورتی است کھ فرد منتفع شده باشد پس درصورتی کھ وجوه را درغیر محل مربوطھ 

  صرف کرده باشد چون منتفع نشده جزای نقدی اوھم منتفی است.

دولتی را اجاره داده ومال االجاره :ھرگاه مرتکب منافع مال را تصاحب کند مثال اگرساختمان سوال
                                                               رابرای خود بردارد مختلس است یامتصرف غیرقانونی؟

بھ نظرمیرسد چھ زمانی کھ اجازه اجاره مال بھ او داده شده باشد چھ درغیرآن صورت مرتکب راباید 

بھ او سپرده شده است. البتھ  بھ تبع خود مالدریافتی  مال االجارهچراکھ  تحت عنوان مختلس محکوم کرد

  امکان تحقق جرم تصرف غیرقانونی درخود مال اجاره داده شده ھم بعید نیست.

 

  سرقـت 
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  متعلق بھ دیگری مال ربودنتعریف جرم سرقت : 

بھ معنای نقل مکان دادن مال از محلی بھ محل دیگراست پس تنھا مال منقول را دربرمیگیرد.          *ربودن:

درحقوق ایران صرف رضایت ظاھری مالک مال دردادن مال خود بھ دیگری موجب عدم تحقق :نکتھ

ازمغازه دار ربایش نمیشود.مثل زمانی کھ فرد باتھدید دیگری بوسیلھ اسلحھ یا بھ بھانھ دیدن مال آنرا 

  میگیرد و میگریزد کھ درچنین حالتی جرم ربایش ودرنتیجھ سرقت رخ میدھد.

آنچھ را کھ دربرابرش پول یا کاالی باارزش دیگری پرداخت میشود وازنظر عرف   عبارت است از*مال:

و شرع جایز شناختھ شودحتی اگرآن چیز زھرمار باشد.بنابراین چیزھایی مثل حشرات یا غذای 

رقابل مصرف ازنظر عرفی و آالت لھو ومشروبات الکلی( جز درمواردی کھ غیرمسلمانی فاسدغی

ازغیرمسلمان دیگر برباید) ازنظرشرعی فاقد ارزش بحساب آمده ومال محسوب نمیشوند.                   

درمورد ربایش آب،گاز،برق،تلفن با توجھ بھ وقوع گسترده این اعمال درقانون تعزیرات حکم نکتھ:

پیش بینی شده است.                                                                   660خاصی بھ موجب ماده 

زمانیکھ صاحب انشعاب، استفاده غیرمجاز ازآنرا بھ ھمسایھ خود میدھد بھ نظر مشمول این ماده میشود 

مجرمانھ معاون جرم محسوب درنتیجھ ھمسایھ مباشر جرم و صاحب انشعاب نیز ازباب تسھیل عمل 

میشود ھمینطور در مورد استفاده غیرمجاز ازتلفن دیگری.                                                      

آیا ربودن انسان بھ اعتبارپول درجیبش یا ساعت دردستش و...سرقت محسوب میشود؟              :  سوال
ارند پاسخ منفی است.اما درمورد افرادی چون درمورد کسانی کھ براموال خود تسلط د

صغیرغیرممیز،مجنون،مست و...کھ تسلط براموالشان ثابت نمی باشد گروھی ازفقھا اعتقاد بھ سرقت 

  دارند گروھی دیگر اعتقاد بھ باقی ماندن سلطھ فرد براموال خود داشتھ و این عمل را سرقت نمی دانند.

بدنش جدا شده،باتوجھ بھ اینکھ عرفا مورد خریدوفروش واقع در مورد ربایش اعضای انسان کھ از  -

میشود و حتی برخی از فقھا برجواز آن تصریح کرده اند (حتی تارمو یا ناخن انسان مال محسوب میشود) 

تردیدی درسرقت محسوب کردن آن وجود ندارد.اما زمانی کھ اعضای بدن فرد را درحالی کھ ھنوز 

  کم این عمل را درقوانین مربوط بھ جرایم علیھ اشخاص(نھ اموال)یافت.  داخل بدن است برباید باید ح

 *تعلق بھ غیر(ملک غیربودن)
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ربایش اموال بالصاحب کھ درمالکیت کسی قرار ندارد سرقت محسوب نمیشود.                                   -

درحقوق مااگر عین مال متعلق بھ رباینده باشد حتی اگرشخص دیگری ازحق یا منفعتی برآن مال  –

برخوردارباشد مثل ربودن عین مرھونھ توسط راھن از مرتھن یا ربودن عین مستاجره توسط موجر 

بل ازمستأجرکھ سرقت محسوب نمیشود.ھمچنین زمانی کھ طرفین معاملھ عقد بیع منعقد کردند وخریدار ق

ازپرداخت ثمن،مبیع را ازبایع برباید سرقت محسوب نمیشود زیرا بھ محض انعقاد عقد بیع مالکیت مبیع 

بھ خریدار منتقل شده وبنابراین وی مال خود رابرده است.                                                            

دھی(اصل تقاص) نیز باید گفت بھ نظرمیرسد تنھا درمورد ربایش  داین از مدیون بھ میزان مال مورد ب –

درصورتی میتوان پذیرفت کھ درقانون چنین اجازه ای داده شده باشد کھ نشده پس تحت عنوان سرقت 

قرار میگیرد چرا کھ درھرصورت مال متعلق بھ مدیون بوده است والبتھ چنین اجازه ای از سوی قانون 

  ی خواھد شد.موجب ھرج و مرج وبرھم خوردن نظم عموم

  

  

  شرایط عام مسئولیت کیفری سارق

  وجود عنصرروانی

*تنھا درصورتی میتوان گفت کھ کسی مالی را بعنوان  دزدی برداشتھ است کھ قصد وی محروم کردن 

مالک یا متصرف ازمال بطوردائم باشد.مثل برداشتن کتاب برای مطالعھ درامتحان وپس دادن پس 

د ھرچند کھ بعنوان غاصب مسئول است.                                  ازامتحان کھ سرقت محسوب نمیشو

*اگرفردی ابتدا قصد محروم کردن موقت داشتھ باشد،بعدنظرش تغییر کرده و تصمیم بھ محروم کردن 

دائمی فرد از مالش را داشتھ باشد تحت عنوان سرقت قرار نمیگیرد چھ اینکھ با وجود ھردوعنصر مادی 

سوم یعنی تقارن زمانی بین این دوعنصر وجود ندارد.                                               ومعنوی شرط 

*حتی بھ نظرمیرسد اگرکسی مال دیگری را برباید با این قصد کھ اگرپس ازارزیابی آنرا مناسب کار 

عدم وجود  خود تشخیص داد بطور دائم دراختیارخود گرفتھ واگرنھ بھ صاحبش بازگرداند بدلیل

عنصرروانی درلحظھ ربایش حکم بھ سرقت مشکل باشد.                                                        

*توجھ بھ این نکتھ ضروری است کھ اگرمتھم بھ قصد محروم کردن موقت مالی کھ دارای ارزش زمانی 
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َّق است چرا کھ با توجھ بھ بی محدودی است(مثل بلیط موعددار)اقدام بھ ربایش کند جرم سرقت مح ق

ارزش بودن بلیط بعداز آن موعد چنین ربایشی دحم ربودن دائمی است.                                                      

*منظوراز دائمی آن چیزی است کھ عرف آن را دائمی میداند نھ اینکھ قصد شخص ازیرداشتن مال حتما 

یگری را ازمالش محروم کند برای مثال کسی کھ کتاب متعلق بھ دیگری باقصد آن باشد کھ الی االبد د

اینکھ ده سال بعد بھ صاحبش مسترد کند برمیدارد سارق محسوب میشود زیرا عرف چنین مدتی را 

            درحکم ربودن دائم میداند.                                                                                

  ق.م.ا میگردد. 665*ربایند موقت مشمول ماده 

  )148و147بھ بعد،88بلوغ(مواد 

سالھ قابل اعمال میباشد 15تا12:بھن ظر میرسد کھ بندھای ت و ث فقط درمورد پسران 88م2تبصره

 (یعنیدرغیراین صورتسالگی میباشد.عبارت 9زیراماده ازنابالغ نام برده درحالی سن بلوغ دختران از

سال) بندھای الف تا پ را دربرمیگیرد کھ بھ نظر ازسنین 9سال ودختران زیر12درمورد پسران زیر

سال را شامل میشود.                                                                                                     12تا7

رم مستوجب حدوقصاص شده اند اشاره کرده کھ سالی کھ مرتکب ج18بھ افراد بالغ کمتراز 91ماده 

  سال)میگردد.18تا15)سال وپسر(از18تا9شامل دختر(از

  )150و  149عقل(م

  151اختیار(عدم اکراه) ماده 

وجود اکراه نھ تنھا موجب سقوط حد بلکھ باعث زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب بھ طورکلی 

تھدید باید عادتا غیرقابل تحمل،غیرقانونی،غیرقابل میگردد.برای زوال مسئولیت کیفری درنتیجھ اکراه،

اجتناب وغیرقابل دفع بوسیلھ ی دیگری غیرازارتکاب جرم باشد. بھ عالوه باید بین جرم ارتکابی و 

خطری کھ درصورت عدم ارتکاب جرم فعلیت خواھد یافت تناسب وجود داشتھ باشد.                           

  نیست بلکھ حتی تھدید بھ مال خود یادیگری را ھم دربرمیگیرد.دفاع اکراه تنھا بھ جان 

  فقدان اشتباه
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اشتباه موضوعی عمل را بدلیل فقدان عنصر روانی ازجرم بودن خارج میکند یعنی اصال سرقت نیست *

                   تا سرقت از نوع حدی باشد.                                                                           

*جھل بھ حکم مانع از مجازات نیست مگر آنکھ تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشدیا جھل بھ حکم 

شرعا عذر محسوب شود.ازجملھ مواردی کھ جھل بھ حکم شرعا حکم محسوب میشود ارتکاب جرایم 

                                     ھم در پایان بھ این امراشاره کرده است.         217مستوجب حداست.ماده 

بھ حرمت شرعی داشتھ باشد.                                  علم*درجرایم موجب حد عالوه برسایرشرایط باید 

  *جھل بھ نوع مجازات ومیزان مجازات مانع مجازات نیست                                                           

  )152رار(مفقدان اضط

       شرایط خاص سرقت مستوجب حد

  مالیت شرعی داشتن شیء مسروق- 1

 درحرزقرار داشتن مال- 2

متناسبی دانستھ کھ مال عرفا درآن ازدستبرد محفوظ می ماند.                  مکانحرز را عبارت از  269م*

 روزمتفاوت است.برای مثال پارکینگ عمومی در مختلف اشخاصو مکان،زمانحرز باتوجھ بھ *

کھ درآن بستھ است حرزمحسوب میشود.درمورد مکان  شب حرزمحسوب نمیشود درحالیکھ درطول

نیزمیتوان جای پول دریک اتاق دربستھ درروستای دورافتاده را مثال زد کھ حرزمحسوب میشود در 

میباشد نھ اتاق.درمورد اشخاص نیز صورتی کھ دریک شھربزرگ با امکانات کافی گاوصندوق حرز

یک مدرسھ میباشند کھ مدرسھ برایشان حرزنیست اما برای سایر افراد  دانش آمورانمثال ما 

حرزمحسوب میشود.                                                                                                

بلکھ مکان متناسب برای اشیا میباشد.بھ عنوان مثال جیب حرز لزوما محل طبیعی اشیا نیست *

 ظاھرھرچند جای طبیعی اشیاست اما حرز محسوب نمیشود.برخالف جیب باطن کھ میتواند حرزباشد.   
برای حرز درمی یابیم کھ نگاه چوپان بھ گوسفندان،قفل اتومبیل ویازنجیر  مکانباتوجھ بھ اشاره بھ واژه *

محسوب نمیشوند چرا کھ اصال مکان نیستند تا مشمول تعریف قانونی حرز  موتورکنار خیابان حرز

باشند.پس سرقت اشیای درون اتومبیل بدلیل آنکھ اتومبیل مکان متناسبی نیست(بلکھ مکان طبیعی اشیا 

است) درحرز محسوب نمیشود مگر درمواردی کھ برای نگھ داری خاص اشیای داخل ماشین باشد مثل 
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ّل میباشد وبھ منظور گذاشتن پول تعبیھ شده است.                      ماشین حمل پول کھ دارای صندوق مقف

اشیا برای محافظت ازمال معمول تعیین میکند و حرز لزوما نباید محل  عرفتناسب حرز با مال را *

باشد.مثل نگھداری میوه درون گاوصندوق یا جواھرات طال کنار اشیا منجمد درفریزر یا دفن کردن پول 

در زیرزمین خانھ کھ حتی با احتیاط بیشتری نیز صورت گرفتھ ومیتواند  حرز محسوب گردد.درواقع 

  کافی بداند. حرز باید بھ گونھ ای باشد کھ عرف آنرا برای حفاظت از مال 

  ھتک حرز مخفیانھ توسط سارق- 3

ھتک حرزظاھرا الزم نیست بھ قصد سرقت انجام شده باشد بلکھ حتی اگر بھ قصد تخریب ھتک *

    حرزکند وپس ازآن تصمیم بھ سرقت گرفتھ ومالی را ازحرز خارج کند سرقت مستوجب حد است.    
نمیتواند بھ صورت   استفاده ازکلید ساختگی)غیرمادی (یا مادی (شکتن قفل در) ھتک حرز اعم از *

باشد اشاره کرده مخفیانھ غیرعمدی باشد زیرا قانون بھ اینکھ سرقت و ھتک حرز باید بھ صورت 

درنتیجھ باید بھ صورت عمدی باشد تا مخفیانھ صورت گیرد.                                                   

را جھت ورودبھ منزل جلب نماید(مثال وانمود کند مأمور برق است)یا  اگر کسی بافریب رضایت دیگری*

مثال درکمد خریداری شده مالک خانھ پنھان شده وسرقت نماید بھ نظر میرسد ھتک حرز واقع شده است 

     چرا کھ اثر قانونی بر رضایت فرد مترتب نیست.                                                              

ھرگاه کسی ھتک حرز کرده وصاحب خانھ با مشاھده بی خانمانی او دلش بسوزد وبھ او جا دھد واو *

تحقق سرقت  اخراج مالو  ھتک حرزاقدام بھ ربودن اموال صاحب خانھ کند بدلیل وجود ھردو عنصر 

 مستوجب حد بعید نخواھد بود.

  اخراج مال ازحرز توسط سارق - 4

سرقت مستوجب حد محکوم کرد کھ عالوه بر ھتک حرز،مباشرت در اخراج  تنھا کسی را میتوان بھ*

  مال از حرز را نیز داشتھ باشد.                                                                                                

باشد وبھ راحتی بیرون آید ھرگاه رباینده مال را ببلعد واز حرز خارج کند:اگر بیرون آمدن متعذر ن*

سرقت حدی محسوب میشود واگر متعذر باشد سرقت حدی نیست اما ضمان مدنی شخص باقی است.      

 - 3نقل مکان دادن مال  -2وضع ید برمال  -1مراحل مختلف عمل ربایش مستوجب حد بھ ترتیب:* 

 -4زیر نیز صادق است) اخراج مال ازحرز(بھ جزاین مورد سھ مورد دیگر درمورد سرقت مستوجب تع

تا قبل از مرحلھ آخر سرقت مستوجب حد یا تعزیرنیست وشروع بھ سرقت تعزیری اخراج ازسلطھ مالک.
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     میباشد.                                                                                                                      

درمورد تصاحب مال گمشده (ازنظردکترمیرمحمدصادقی) باید قائل بھ تفکیک شد بھ این صورت کھ  *

ھرگاه گم شدن مال بھ معنی خارج شدن آن ازتحت سلطھ  مالک نباشد (مثال گم شدن انگشتری در حیاط 

خانھ مالک) تصاحب آن سرقت محسوب میشود لیکن اگربھ معنی خارج شدن از تحت سلطھ مالک 

د(گم شدن انگشتری درخیابان) سرقت محسوب نمیشود چرا کھ قبال و بدون دخالت یابنده از تحت باش

سلطھ مالک خارج شده بوده است.دیوان عالی کشور نیز دریکی از آرای خود تصرف مال لقطھ را با 

  ھیچ یک ازمواد کیفری منطبق ندانستھ است.  

                                                                            مخفیانھ بودن سرقت -5 

 بھو پنھانکاریمنظورازربودن مخفیانھ یا ھتک حرز مخفیانھ ،ربودن و ھتک حرزی است کھ با * 

انجام گیرد نھ درمرئی و منظرعموم لیکن مشاھده اتفاقی صاحب مال یا سایرین چنین ھتک  طورُخفیھ

ھانی خارج نخواھد ساخت.درضمن باید عمل ربایش پنھانکاری شود حرزیاربایشی را ازحالت مخفیانھ وپن

نھ ھویت شخص.بنابراین عمل سارق نقابداردرروز روشن ودرمقابل چشم ھمھ مشمول سرقت حدی نیست 

  چرا کھ عمل او مخفیانھ یا پنھانی نیست.       

  فقدان رابطھ پدری(اَب واِن عال) - 6

چھ مشمول سرقت تعزیری میگردد مگرآنکھ فرزند با وجود سرقت پدرازفرزند مستوجب حد نیست اگر*

تمکن مالی بھ پدرش نفقھ ندھد کھ درچنین حالتی اگربھ میزان نیازازاموالش برداردتعزیرھم نخواھدداشت 

 فرزندش و زن بھ یمال تمکن وجود با شوھر آنکھ مگر ستین حد اعمال از مانع یشوھر و زن رابط*

 رسدینظرم بھ بردارد شوھر ازاموال فرزندانش و خود نفقھ زانیم بھ اگرزن صورت نیدرا کھ ندھد نفقھ

  .نباشد سرقتاصال 

  بھ حد نصاب رسیدن ارزش مال - 7

شرط چھارونیم نخود طالی خالص درزمان اخراج مال از حرز.پس اگر داخل حرز ارزش مال رابھ *

          کمترازچھارونیم نخود کاھش دھد حد ساقط است.                                                     
لی را برباید کھ :حدنصاب باید دریک سرقت محاسبھ شود.پس اگر کسی ازسرقتھای مختلف اموا274م*

ارزش مجموع آن بھ حدنصاب میرسد نھ ھرکدام بھ تنھایی،مرتکب چند سرقت تعزیری گشتھ نھ یک 
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سرقت حدی.البتھ اگر از لحاظ عرفی فاصلھ سرقت چند چیز کوتاه بوده مثل آنکھ مال سنگینی را قطعھ 

محسوب میشود.اما قطعھ کند وبدون درنگ یک بھ یک خارج کند ومجموع آن بھ حدنصاب برسد حدی 

 اگرفاصلھ افتد ویکی ازقطعات دریک شب ودیگری درشب دیگراینجا ازلحاظ عرفی یک سرقت نیست. 
اگر سرقت کوتاه باشد اما از دوحرز مختلف عرف آن را دوسرقت میداند مگر آنکھ دریک حرزثالث *

                                                                       اتاق ازیک ساختمان. 2کمد یا 2باشند مثال 
درمورد مشارکت درسرقت سھم ھریک سارقین باید بھ حدنصاب برسد.مثال اگردونفرباشند چھارونیم *

نخودطالی خالص باشد.                9نخود ضربدر دو میگردد.درنتیجھ ارزش مال مسروقھ حداقل باید 

یا سرقت حدی قابل تصور میباشد؟ درمورد سرقت چک یا اسناد دارای اعتبارآ*

نظردکترم.م.ص:خیر.چرا کھ درزمان ارتکاب دارای ارزش مالی بالفعل نیست درقانون نیز دراین زمینھ 

تصریحی وجود ندارد،پس تفسیر بھ نفع متھم میکنیم.اما متھم را میتوان تحت عنوان سرقت تعزیری 

ون ھمچون پول با آنھا برخورد میشود محکوم نمود.درمورد چک ھای تضمینی یا مسافرتی کھ اکن

درصورت وجود سایرشرایط امکان حدی بودن وجود دارد.                                                         

علم بھ حدنصاب مالک نیست.ممکن است فک کنی کمترازحدنصاب است ولی بیشترشود کھ دراین *

سرقت گیوه ای اقدام کند ودرداخل گیوه طالباشد اگرگیوه  صورت مانع ازحدی بودن نیست ولی اگرباقصد

ارزشش ازحدنصاب کمترباشد وسارق نسبت بھ وجود طال اطالعی نداشتھ باشد حدی نیست چرا کھ در 

  مورد طال مرتکب اشتباه موضوعی گشتھ و قصد سرقت آنرا نداشتھ است.     

  ازاموال دولتی،عمومی،وقف عام یا درجھت عامھ نباشد - 8

بنابراین سرقت مالی کھ برشخصی وقف گشتھ با وجود سایرشرایط حدی محسوب میشود.اگربخشی *

ازمال خصوصی وبخشی دولتی باشد بھ نظر درصورتی قسمت خصوصی آن بھ حد نصاب برسد بتوان 

  با وجود سایر شرایط حدی محسوب کرد.

  در زمان قحطی نباشد - 9

قت کند اعم از خوراکی یا غیرخوراکی ،اعم از اینکھ  فرد پس ھرگاه در زمان قحطی فردی اقدام بھ سر*

  ثروتمند باشد یا فقیر واعم ازاینکھ مضطرباشد یا غیر مضطر سرقت حدی محسوب نمیشود.

  شکایت صاحب مال نزد مرجع قضایی -10
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صاحب مال (منظورمالک عین مال است نھ مثال مستاجر کھ مالک منافع است) باید شکایت کند وبھ *

قرارسارق یا فھم خود قاضی شرط محقق نمیشود.درخواست اجرای حد دراینجا ضروری نیست صرف ا

  برعکس قصاص کھ اجرایش ھم باید درخواست شود.

  بخشیده نشدن سارق ازسوی صاحب مال پیش ازاثبات سرقت -11

لناس اگرصاحب مال پس از اثبات سرقت ببخشد تأثیری در اجرای حد نداشتھ زیرا پس ازاثبات ازحق ا*

               بھ حق هللا تبدیل میگردد .                                                                                                    

درمورد مال مشاع باشکایت یکی از شرکا تعقیب شروع میگردد ولی موقوفی آن منوط بھ گذشت ھمھ *

رخی ازشرکا گذشت کنند وسھم کسانی کھ گذشت نکرده اند کمتراز حدنصاب باشد شرکا میباشد البتھ اگرب

  قاعده درأ حاکم وحد ساقط میگردد.

  تحت ید مالک قرارنگرفتن مال مسروق قبل از اثبات سرقت -12

         اگرسارق تاقبل از اثبات سرقت مال را دراختیاروتحت ید مالک قراردھد حد ساقط میشود.                     *

یعنی باید بھ گونھ ای مال را تحت ید .منظور ازکافیاست نھ  الزماسترداد مال بھ حرزبرای سقوط حد نھ *

دراختیار او قرار دھد یا مالک را مطلع کند.                                                                           

م ازاین است کھ مالک رضایت بھ گرفتن مال داشتھ باشد یا منظور ازھرگونھ تحت ید قرار گرفتن اع*

خیر(بھ اجرای حداصرار داشتھ باشد)واعم ازآن است کھ سارق قبل ازاثبات مجبور بھ پس دادن مال شود 

  یا نشود.

  بھ ملکیت سارق درنیامدن مال مسروق تا قبل ازاثبات جرم -13

ق درآید حد ساقط میشود اعم ازآنکھ مالک بداند بھ اگر مال مسروقھ تا قبل ازاثبات جرم بھ ملکیت سار*

  کسی کھ اتقال میدھد ھمان سارق است یا غیرآن بطور مطلق.

  مسروق و مغصوب نبودن مال مسروق -14

مال اگرمغصوب یا مسروق باشد سرقت حدی نیست بلکھ تعزیری است.چرا کھ نمیتوان برای در حرز *

  رمتی قائل بود.قراردادن چنین مالی ازسوی سارق ارزش وح

  توبھ نکردن سارق قبل از اثبات جرم -15
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  غصب نشده بودن حرز ومحل نگھداری مال ازسارق -16

حرزی کھ ازمالک آن غصب شده است نمیتواند نسبت بھ مالک ازحرمتی برخوردارباشد.بنابراین *

اگرمالک یا کسی کھ مأذون از اوست اقدام بھ سرقت ازمکان مغصوبھ کند مشمول حد نمیگردند اما 

                          سرقت تعزیری ثابت است.                                                                   

اگرمالک عین خانھ بھ کسی خانھ ای اجاره داده وازآن خانھ مالی را بدزدد درصورت وجود سایرشرایط *

مستحق حد خواھد بود چرا کھ مستأجر،مالک منافع است .ھمینطوراگرمعیر با ھتک مورد عاریھ اموال 

 رمال ،مشروع و مورد حمایت قانونگذار میباشد.متعلق بھ مستعیر را ازداخل آن برباید زیرا ید مستعیرب

  

  

                                   

                                                                            

  

  سرقت ھای متفرقھ

  )652*سرقت مقرون بھ آزار یا سارق مسلح (م

نواختن یک سیلی بھ گوش مالباختھ ھم کفایت  برای تحقق این جرم شدت آزارمھم نیست بنابراین)1

الزم نیزآزاریا )3اگرتھدید رابتوان نوعی آزار روحی دانست،تحت شمول ماده قرارمیگیرد.)2میکند.

تھدید علیھ شخص مالباختھ یا جراحت حتما برجسم او وارد شود،بنابراین این امرمیتواند علیھ 

 بطھ خاصی دارد صورت گیرد(نظیرھمسراوو...)اشخاص دیگرحاضردرصحنھ کھ مالباختھ باآنھا را

آزاروصدمھ میتواند بھ صورت غیرعمدی باشد مثل اینکھ براثرکشیدن مال بین سارق ومالک، )4

باشد نھ حین سرقت برای تحقق این جرم،آزار باید در)5شخص اخیرالذکربھ زمین افتاده ومجروح شود.

صاحب مال صدمھ ای وارد کند(مثال پس ازدیدن  ھرگاه سارق درمقام دفاع مشروع بھ)6قبل یا بعدآن.

صاحب مال دست خودرا بھ نشانھ تسلیم باالبرد اما او بدون توجھ بھ این کار درصدد کشتن سارق 
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برآید وسارق باھل دادن مالک تفنگ راازدست اوخارج نماید)نمیتوان سرقت رامقرون بھ آزار دانست 
ّح باش)7   د بھ نظرسرقت مقرون بھ آزارھمھ را دربرمیگیرد.اگرتنھا یک نفرآزار برساند یا مسل

  )654*سرقت مسلحانھ گروھی درشب (م

کھ حداقل یکی دو یا چندنفر(حدفاصل بین غروب آفتاب تا طلوع خورشید) بوسیلھ شبسرقت باید در)1

ّحازآنھا  بھ سالح اعم از ظاھریامخفی،پُریا خالی،سردیاگرم،مجازیا غیرمجازصورت گیرد.  مسل
ق ازسالح ھای موجود درمحل سرقت(نظیرکارد درآشپزخانھ)استفاده کند نیز مشمول ماده اگرسار)2

باشد بدلیل آزاروتھدیدی کھ صورت میگیرد میتواند  قّالبیباشدپس اگرواقعی سالح باید )3میگردد.

  .654قرارگیرد نھ ماده  652مشمول ماده 

  )651*سرقت مقرون بھ پنج شرط مشدّد (م

ھرابزاری است کھ برای باز کردن دِربستھ بکارمیرود(مثل سنجاق یا کنترل  کلیدساختگیمنظوراز )1

منظور ازلباس یا عنوان مستخدم دولت )2ھمان محل را دربرنمیگیرد. کلید واقعیازراه دورو...)لیکن 

  آن است کھ لباس یا عنوان واقعی خود شخص نباشدیعنی مامور نباشد وآن لباس یاعنوان را بکارگیرد

  356تا352*سرقت مسلحانھ از منازل و سرقت مسلحانھ ازصرافی ھاو... درصفحات 

  )559*سرقت ازموزه ھا یا اماکن تاریخی و مذھبی (م

باید ازموزه ھا،نمایشگاھھا،اماکن تاریخی ومذھبی و )2مال باید ازجملھ اشیای تاریخی و ملی باشد.)1

اگرفرد باعلم بھ )3ھردوشرط باال الزم است)سایراماکن تحت حفاظت و نظارت دولت باشد.(وجود 

الزم نیست تحت مالکیت دولت )4مسروقھ بودن این اشیا آنھا رابخرد یا پنھان کند مشمول این ماده است.

  باشد کافی است برآنھا نظارت داشتھ باشد.

  )659(معمومی *سرقت وسایل و متعلقات مربوط بھ تأسیسات مورد استفاده 

باید حتما )2باید مورد استفاده عمومی باشد(تلفن ھمگانی) نھ خصوصی(کنتور خانھ). تجھیزات یا وسایل )1

  شده باشد لیکن اینکھ بعداز نصب یا ایجاد عمال آغازبکارکرده باشد ضرورت ندارد. نصب یاایجاد 

  )657*کیف زنی یا جیب بری (م
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مثل چنگ زدن گردن بند  درماده اشاره بھ مواردی دارد کھ مال ھمراه فرد است»وامثال آن«واژه)1

شریک  ھردواگرکسی کھ ترِک موتور رفیقش نشستھ،اقدام بھ ربودن کیف کسی کند،دراینجا )2و...

درسرقت میباشند.اما اگر خوِد راننده اقدام بھ کیف زنی کند وترک نشین او وظیفھ مراقبت(مثل مطلع 

  ناختھ میشود.ش معاون جرمکردن رفیقش از حضورپلیس)داشتھ باشد،تنھا بھ عنوان 

  )658*سرقت از محل تصادف و مناطق حادثھ زده (

،سرقت ازھمان خودروھایی کھ »درمحل تصادف رانندگی«بھ نظر میرسد کھ منظورقانونگذاراز سرقت)1

) 2تصادف کرده اند یا سرنشینان آنھا باشد نھ افرادی کھ بواسطھ تصادف حاضرگشتھ یا تماشاگربوده اند.

ّق سرقت از وامثال آن اعم از آن است کھ کسی ساختمان ھای آسیب دیده را مورد  زلزلھ زدهمناطق تحق

 سرقت قرار دھد یا ساختمانی کھ سالم مانده.چرا کھ کل منطقھ حادثھ زده محسوب میشود.

  )656*سرقت مقرون بھ یکی ازشرایط مذکور در قانون (م

عنوان سرقت تعزیری ساده، و وجود ھر یک از شرایط ششگانھ موجود درماده موجب خروج عمل از 

  نسبت بھ آن خواھد شد. 656درعوض،شمول ماده 

  

  )553* سرقت اقوام شخص ورشکستھ (م

اموال بدون شرکت شخص   پیش خود نگاه داشتن آنیا مخفی کردن آن یا ازمیان بردن اموال اقدام بھ 

  ورشکستھ ،درحال حاضر مجازاتش ازسوی قانون گذار سرقت تعزیری ساده درنظر گرفتھ شده است.

  شروع بھ سرقت

حبس تعزیری درجھ پنج  122مجازات شروع بھ سرقت حدی در بند ب ماده 92با توجھ بھ قانون سال 

باتوجھ بھ مجازات سرقت تام (کھ از (یعنی بیش ازدوتاپنج سال) ومجازات شروع بھ سرقت تعزیری،

تعیین میشود.درضمن مجازات شروع بھ سرقت حدی  122باشد)براساس بندھای مختلف ماده5تا1درجھ 

برای بارسوم و چھارم(باتوجھ بھ اینکھ مجازات جرم تامش بھ ترتیب حبس ابد و اعدام است)مشمول بند 
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خواھد بود.بھ نظر میرسد شروع بھ سرقت سال)10تا5وحبس تعزیری درجھ چھار(بیش از122الف ماده

  ق.ت ناسخ این ماده گردیده است.655باوجود خاص بودن حکم مذکوردرماده 122درماده

  )662مداخلھ در اموال مسروقھ (م

بھ )2(نھ مثال کالھبرداری) قابل تصور است.سرقتدرحقوق ما تحقق این جرم،فقط دراموال ناشی از)1

مال مسروق از نظر حقوق » قبول نمودن ومورد معاملھ قراردادنتحصیل،مخفی یا «نظر میرسد کھ 

ّھم نسبت بھ )3ایران تنھا با فعل مثبت قابل تحقق باشد. اموال،موجب تزلزل ماھیّت ظاھرا عدم آگاھی مت

آنھا آگاه بوده یا ظّن قوی داشتھ باشد(مثال  مسروقھ بودنعنصرروانی وی نمیگردد،مشروط براینکھ او از

درمورد اینکھ آیا اعمال مذکور  )4خل کیف تفنگ مسروقھ است وبجاش کتاب درآمده باشد).فک میکرده دا

مال مورد معاملھ قراردادن خود سارق را ھم دربرمیگیرد یا خیر باید گفت کھ بھ نظر تنھا  662درم

مسروقھ است کھ خود سارق را ھم دربرمیگیرد و درصورت انجام اینکار مشمول تعدد میگردد.بدیھی 

،و درصورت توسّل بھ وسایل متقلبانھ درفروش،عنوان انتقال مال غیرت دراینگونھ موارد عنوان اس

مداخلھ بھ نظر زمانی امکان پذیر است کھ عمل  )5رانیز میتوان بر عمل مرتکب تطبیق داد. کالھبرداری

ت مداخلھ شده. سرقت صورت پذیرفتھ باشد و مال عنوان مسروقھ بھ خود بگیرد وتا قبل از آن نمیتوان گف
،گاھی با وجود قراین،یکبار نیاز بھ تکرار نیستبرای اینکھ بفھمیم فرد مداخلھ را حرفھ خود قرار داده  )6

عمل فرد ھم نشان دھنده حرفھ بودن آن است زیرا ازھمان زمانی کھ فرد حرفھ یا کسب معینی را برای 

ھرچند با تکرارعمل ازسوی فرد خود اختیار میکند میتوان گفت کھ صاحب آن حرفھ است.وگاھی 

نمیتوان گفت کھ فرد آن عمل را حرفھ خود قرار داده مثل زمانی کھ چندبار بھ طور اتفاقی با سارقان 

  برخورد کرده و اسیر این وسوسھ گردیده کھ کاالیی را ارزانتر از قیمت معمولش ازآنھا بخرد.
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  چک

*تعریف چک موضوع حقوق کیفری از دیدگاه دکترمیرمحمدصادقی                      
دستور میدھد تا وجوه موجود وی  بانک محال علیھبھ  صادرکنندهاست کھ بھ موجب آن  سندی چک«

           »                                    بپردازند محال لھداشتھ ویا بھ  مسترد درآن بانک را کال یا بعضا

و  تا عنوان کیفری داشتھ باشدچک باید روی محال علیھ کھ یک بانک رسمی است صادر شود  نکتھ:

  حتی صندوق ھای قرض الحسنھ یا مؤسّسات اعتباری را دربرنمی گیرد.

*تفاوت چک بالمحل با چک پرداخت نشدنی                                                   
بدلیل نبودن محل غیرقابل پرداخت میباشد درحالی کھ چک پرداخت نشدنی دارای مفھومی چک بالمحل 

عامتراست چرا کھ ممکن است گاھی درمحل پول موجود باشد ولی بانک بھ دالیل دیگری (ازقبیل 

  اختالف درمندرجات یا عدم مطابقت امضا و...)ازپرداخت وجھ چک خودداری نماید.

پرداخت نشدنی                                                   *ماھیت خصوصی جرم صدورچک 
این جرم اززمره جرایم قابل گذشت است کھ تنھا با شکایت دارنده چک قابل تعقیب کیفری است وباگذشت 

 صدورحکم قطعیشاکی خصوصی (ویا پرداخت وجھ چک وکلیھ خسارات بھ دارنده) چھ قبل وچھ بعداز 

  فی تعقیب صادر ویا اجرای حکم موقوف میگردد.حسب مورد قرار موقو

  بھ بعد. 403*درحکم سند رسمی بودن چک(اینکھ درحکم اسناد الزم االجرا شناختھ میشود) ازص 
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*انواع چک                                                                                                    
ھ اشخاص عھده بانکھا بھ حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی یعنی چکی کچک عادی: - 1

جزاعتبار صادرکننده آن ندارد.                                                                                   

 یعنی چکی کھ اشخاص عھده بانکھا بھ حساب جاری خود صادر و توسط بانک محالچک تأیید شده: - 2

علیھ پرداخت وجھ آن تأیید میشود.                                                                                            

یعنی چکی کھ توسط یک بانک عھده ھمان بانک بھ درخواست مشتری صادر و چک تضمین شده: - 3

                                                       پرداخت وجھ آن توسط بانک تضمین میشود.                

یعنی چکی کھ توسط بانک صادر و وجھ آن درھریک از شعب آن بانک یا توسط چک مسافرتی : - 4

 نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت میگردد.

  قانون صدور چک) 10و 3*موارد مربوط بھ صدورچک پرداخت نشدنی (ماده 

  نقد یا عدم کفایت آن درتاریخ مندرج درچکدارا نبودن وجھ  -1

،بانک با تقاضای دارنده چک)2فقدان یا کسری محل،شایعترین جھت کیفری چک درکشورما میباشد.)1

ّف بھ پرداخت مبلغ موجود درحساب میباشد ودارنده چک باقید مبلغ دریافت شده درپشت چک وتسلیم  مکل

لغی کھ دریافت شده ازبانک دریافت مینماید.چک آن بھ بانک گواھینامھ مشتمل برمشخصات چک ومب

مزبور نسبت بھ ملبغی کھ پرداخت نشده بی محل محسوب وگواھینامھ بانک دراین مورد برای دارنده 

چک جانشین اصل چک میگردد.                                                                                           

  ام یا قسمتی ازوجھی کھ بھ اعتبارآن چک صادر شده استکشیدن تم -2

این مورد مربوط بھ زمانی است کھ صادرکننده درھنگام صدورمحل کافی برای پرداخت وجھ چک )1

دارد ولی پس از صادرکردن چک وقبل ازمراجعھ دارنده بھ بانک تمام یا قسمتی ازوجھ مزبوررا 

این اقدام میتواند بھ )2ال یا جزئا غیرقابل پرداخت می نماید.ازبانک خارج نموده وبا این اقدام چک را ک

   مباشرت باشد یا توسط شخص دیگری با تبانی صورت گیرد.                                                   

  قانون صدورچک)14دستور عدم پرداخت وجھ چک بھ بانک (ماده -3



 خالصھ کتاب جزای دکترمیرمحدصادقی
 

 Page 69 علیرضا جھانگیری
 

(کسی کھ چک بنام ذینفع،صادرکننده چکعبارتند از:کسانی کھ حق صدورچنین دستوری را دارند )1

آنھا(مانند ورثھ قائم مقام قانونی اوصادریا ظھرنویسی شده ویا چک بھ او واگذارگردیده است)ونیز

درصورت فوت یا قیّم درصورت حجر)                                                                                   
انونی دستور عدم پرداخت : مفقود شدن، سرقت و جعل یا مواردی کھ چک ازطریق موارد ق)2

( مثال درنتیجھ تھدید  یا رباخواری )تحصیل شده باشد. ھرجرم دیگریکالھبرداری یا خیانت درامانت ویا 
صدوردستورعدم پرداخت (مثال سرقت  علتبوده ودرآن دستوردھنده بھ  کتبیدستورعدم پرداخت باید )3

 صریح نموده باشد.بانک نیزپس ازاحرازھویت دستوردھنده،ازپرداخت وجھ چک خودداری مینمایدچک)ت

روزازتاریخ صدوردستور باید گواھی تقدیم شکایت خود بھ مراجع قضایی 7وظیفھ دستوردھنده:ظرف)4

          را بھ بانک تسلیم کند وگرنھ بانک با تقاضای دارنده چک،وجھ آنرا بھ وی پرداخت خواھد نمود.   
دارنده چک میتواند علیھ دستوردھنده شکایت نماید و ھرگاه خالف ادعای دستوردھنده ثابت گردد،عالوه )5

برمجازات جرم صدورچک پرداخت نشدنی بھ پرداخت کلیھ خسارت ھای وارده بھ دارنده نیز محکوم 

  میشود.

  و امثال آن) (عدم مطابقت امضا،قلم خوردگی درمتن چکتنظیم چک بھ شکل نادرست -4

اگرصادرکننده ای کھ ھم امضا وھم مھرش را درکارت نمونھ امضا تعیین،ولی )1 *عدم مطابقت امضا:

چک صادره را فقط امضا کرده ومھرنزده باشد درصورت عدم پرداخت وجھ توسط بانک،قابل تعقیب 

امده چک اصال ؟تا وقتی امضا روی چک نیآیا چک بدون امضا قابل تعقیب است یا خیر)2کیفری است.

درمواردی کھ چک با دویا چند امضا قابل پرداخت )3صادر نشده تابگوییم کھ صادرکننده قابل تعقیب است.

باشد اگریکی امضا کند وبھ دارنده فعلی چک تحویل دھد تنھا اوقابل تعقیب کیفری میباشد چرا کھ چک را 

         . بل تعقیب حقوقی و کیفری نمیباشندناقص وبدون امضای سایرین بھ دارنده داده است اما سایرین قا

مثال بارزآن اختالف بین مبلغ بھ حروف و مبلغ بھ عدد درمتن چک است.(درحقوق *اختالف درمندرجات:

تجارت موضوع متفاوت بوده وجھت اثبات دین میباشد) یا آنکھ چک دروجھ حامل صادرشده ودرعین 

آنرا بھ بانک  صی غیرازشخص مذکور درمتن چکوشخحال نام شخص معینی نیزدرمتن آن قید شده 

  ارائھ دھد یا این کھ چک در وجھ دونفر صادرشود.                                                                

  

  ق.ص.چ)10صدورچک از حساب مسدود (ماده -5 
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ھردلیل،مثال توسط مسدود نمودن حساب میتواند بھ )2چنین عملی درحکم صدور چک بی محل است.)1

بانک یا توسط مراجع قضایی ویا بوسیلھ خود شخص انجام شده باشد.مھم اطالع صادرکننده نسبت بھ 

ق.ص.چ محکوم میگردد با این حال 7بھ حداکثرمجازات مقّرردر ماده)3مسدود بودن حساب است.

ّفھ منعی برای قاضی نسبت بھ اعطای تخفیف وجود ندارد.  درصورت وجود جھات مخف

 

  ق.ص.چ) 13*مواردی کھ صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست (ماده

منظوراز چک سفید امضا چکی است کھ صادرکننده آنرا فقط امضا کرده وبھ چک ھای سفید امضا: - 1

طرف مقابل میدھد تا وی بتواند طبق اراده خود سایرمندرجات آن را تکمیل وآنرابھ بانک ارائھ 

اسکناس گونھ ندارد زیرا مندرجات اسکناس نمیتواند بستھ بھ میل دارنده دھد.مسلما چنین چکی خصیصھ 

  آن تعیین شود.

چک ھایی کھ برای تضمین انجام معاملھ داده شده ویا وصول وجھ آنھا منوط بھ تحقق شرطی بوده - 2
س دراینگونھ موارد تعقیب کیفری صادرکننده ممکن نمی باشد زیرادراین اینجا نیزویژگی اسکنا) 1است:

انجام یا عدم انجام معاملھ مربوط ویا تحقق یاعدم تحقق شرط مورد نظرھم )2گونھ چک رعایت نشده است.

تأثیری درعدم تعقیب صادرکننده نداشتھ (درھرحال صادرکننده چنین چکی مصون از تعقیب کیفری 

ھ این اگروصول متن چک منوط بھ تحقق شرطی شده باشد بانک(درصورت داشتن موجودی)ب)3میباشد).

،درصورتی کھ چنین شرطی درصورت وجودشرط ترتیب اثرنداده ووجھ چک را پرداخت می کند.لیکن 

                                                              چک بھ ھردلیل قابل پرداخت نباشد،موجب عدم مسئولیت کیفری صادرکننده میشود.                    

اصل،صحت )2صادرکننده چنین چکی قابل تعقیب کیفری نیست.)1اریخ یا وعده دار:چک ھای بدون ت- 3

ّھم اثبات شود. اگرصادرکننده چکی آنرا در روز )3تاریخ چک است و وعده داربودن آن باید توسط مت

تعطیلی بانک صادروبرروی آن تاریخ اولین روزبازشدن بانک پس ازایّام تعطیل راقید نماید،ظاھرا چنین 

قید شود آن چک بدون  ماهوروزقید نگردد وفقط  سالاگردرچک تاریخ )4وعده دارمحسوب نمیشود.چکی 

 تاریخ محسوب گشتھ وقابل تعقیب کیفری نمیباشد. 
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  *عناصرمتشکّلھ جرم صدورچک پرداخت نشدنی

  عنصرمادی

درمواردی کھ چک درزمان صدورمحل ندارد عمل فیزیکی،فعل مثبت صادرکردن رفتارفیزیکی : - 1

چک است.درزمانی کھ چک ھنگام صدور،محل دارد وبعد دستورعدم پرداخت صادر میشود،فعل فیزیکی 

 مادی عبارت از ارائھ دستور عدم پرداخت بھ بانک میباشد.                                                       

عدم مطابقت امضا،فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب برای پرداخت  شرایط و اوضاع و احوال الزم:- 2

وجھ،قلم خوردگی در متن،اختالف در مندرجات،مسدودبودن حساب ونظایرآن                                    

نی کھ چک منتھی بھ عدم این جرم ازجملھ جرایم مقیّد میباشد.بھ عبارت دیگرتا زمانتیجھ حاصلھ:- 3

  پرداخت نگردیده و گواھی عدم پرداخت صادر نشده،نمیتوان از صدورچک پرداخت نشدنی سخن گفت .

  

  عنصرروانی

ضروری است وتنھا قصد نتیجھ یا قصد اصدار چک بالمحل ضروری  عمد درفعلبرای تحقق این جرم 

نمیباشد وحتی درصورت اثبات اینکھ درعدم پرداخت چک ھیچگونھ تقصیر یا قصوری نداشتھ موجب 

معافیت وی نمیگردد واو ھمچنان محکوم خواھد شد مگرآنکھ وجھ چک را بھ دارنده بپردازد.              

،باید سوءنیت 10ساب مسدود(تنھا ھمین مورد خاص) بنا بھ نص ماده درمورد صدورچک از حنکتھ:

  صادرکننده(ازنظر آگاھی نسبت بھ مسدود حسابی کھ ازآن چک صادر کرده است)اثبات شود.

  کسانی کھ درمورد این جرم حق شکایت کیفری دارند

شکایت کیفری دارد.  بھ بانک ارائھ داده است حق برای اولین بارتنھا دارنده چک یعنی کسی کھ آنرا *

بھ بانک برده شده باشد،تنھا » الف«بنابراین حتی اگرچند دست ظھرنویسی شده ونھایتا توسط شخص

 وبرگشت خوردنحق شکایت کیفری خواھد داشت.ھرگاه وی،پس ازمراجعھ بھ بانک »الف«شخص

قھری باشد،مثل چک،آنرا بھ دیگری منتقل نماید،حق شکایت کیفری ازبین خواھد رفت،مگرآنکھ انتقال 

 بعد ازق.ص.چ).ھرگاه 11فوت کرده وچک بھ ورثھ قانونی وی منتقل شده باشد(ماده» الف«اینکھ

،شاکی چک را بھ دیگری انتقال دھد یا حقوق خود را نسبت بھ چک بھ ھرنحوبھ دیگری شکایت کیفری
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          دیگرھستند. ماده و تبصره مکمل ھم).11واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواھدشد(تبصره ماده
دارنده ای کھ مایل است بھ دیگری نمایندگی دھد تا وجھ چک را ازطرف وی وصول نماید،باید ھویت و *

نشانی خود رابا تصریح نمایندگی شخص مذکور درظھر چک قید کند.دراین صورت،گواھی عدم پرداخت 

ظ خواھد ماند.                       بجای نماینده بھ نام صاحب چک صادرشده و حق شکایت کیفری او محفو

اگر دارنده پس از مراجعھ بھ بانک واخذگواھی نامھ عدم پرداخت،چک را بھ دیگری منتقل نماید وبعدا *

چک مجددا بھ اوبازگردانده شود،حق شکایت کیفری ساقط یا تعقیب کیفری موقوف خواھد شد.                   

عین بھ قید انحصاررا با ظھرنویسی انتقال گرفتھ باشد:بعضی درصورتی کھ کسی چک دروجھ شخص م*

ازحقوق دانان معتقدند کھ چنین چکی قابل ظھرنویسی و انتقال نیست چرا کھ دراین صورت تفاوتی بین 

سھ نوع چک حامل،دروجھ شخص معین ویا بھ حوالھ کرد باقی نمی ماند.باتوجھ بھ نظر مشورتی نیز 

  ک برای دریافت وجھ چک ونیز اقامھ دعوی کیفری نخواھد داشت.چنین کسی حق مراجعھ بھ بان

  

  

  مواعدی کھ شاکی باید رعایت کند 

ماه ازتاریخ صدور 6ظرف مدت  ثانیاآن رابھ بانک ارائھ نماید،ازتاریخ صدورچک ماه 6ظرف  *اوال

توسط بانک اقدام بھ شکایت کیفری کند،کھ این دومی نوعی مرورزمان محسوب  گواھی عدم پرداخت

 میشود.(ھردو موعد باید رعایت شود)                                                                           
ی چک درمورد چک ھای بھ تاریخ مقدم یا مؤخربرتاریخ واقعی صدور:درھردو مورد تاریخی کھ بررو*

نوشتھ میشود مالک قرار میگیرد.مثالاگرتاریخ واقعی تحریر اسفند باشد وفرد تاریخ آذررابنویسد بھ 

نظرمیرسد ھمان تاریخ مندرج درچک(آذر)تاریخ صدورتلقی میگردد.                                        

ماه) 6ارائھ چک بھ بانک ظرفھرگاه دارنده چک قبل از ارائھ آن بھ بانک،فوت کند موعد اول(یعنی *

قابل تمدید نمیباشد چرا کھ این مھلت شش ماھھ را نمیتوان مرور زمان فرض نمود لیکن ھرگاه پس 

فوت کند درحال حاضرباتوجھ بھ  ولی قبل ازشکایت،صدورگواھی عدم پرداختازمراجعھ بھ بانک و 

           تاریخ فوت مھلت میدھد. ماه بھ ورثھ برای طرح شکایت،از6ق.م.ا دادگاه 106قسمت اخیرماده

تا آنجا کھ با مفاد  92کلیھ احکام پیش بینی شده راجع بھ مرور زمان درقانون مجازات اسالمی سال* 

 تعارضی نداشتھ باشد درمورد این جرم قابل اعمال است.         55مصوب سال» قانون صدورچک«
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ض شده وتاریخ جدید درپشت چک مورد تأیید ھرگاه باتوافق طرفین،تاریخ چک،مدتی پس از صدور عو*

صدور چک جدیدی با تاریخ جدید درحکم صادرکننده قرار گیرد بھ نظر میرسد این توافق بعدی طرفین 

            ماھھ برای مراجعھ بھ بانک دانست.6است بنابرای تاریخ جدید را باید مالک تعیین مھلت 

  ھ آنھا کرد.کسانی کھ میتوان اقدام بھ شکایت کیفری علی

زمانیکھ ھمھ شرایط پرداخت وجود داشتھ باشد و ثالثی دستورعدم پرداخت :دستوردھنده)2صادرکننده )1

ثالثی نیز دستورعدم پرداخت آن ودھد.اما زمانی کھ چک بھ دالیل مذکور درقانون قابل پرداخت نباشد 

                                       داد.تنھا میتوان صادرکننده را تحت تعقیب قرار رابدھد بھ نظر میرسد 

درصورتی کھ چک بھ وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب،اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی، *

ق.ص.چ با امضا کننده چک خواھد بود،زیرا درحقوق جزا 19صادرشده باشد،مسئولیت کیفری طبق ماده

کننده میتواند برای رھایی از مجازات اثبات  ،امضا19وکالت درارتکاب جرم وجود ندارد.بھ موجب ماده

  کند کھ عدم پرداخت،مستند بھ فعل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده اوست.

  

  چک ھای بالمحل صادره واقع درایران عھده بانکھای واقع در خارج کشور

میشود؟ آیا فقط بانک ایرانی واقع درخارج کشور را دربرمی گیرد یا بانک خارجی را ھم شامل سوال:

دکترمیرمحمد صادقی:ھردو نوع بانک را دربرمیگیرد اما با توجھ بھ ابھامی کھ وجود دارد قضات با 

تفسیرمضیّق صرفا بانکھای ایرانی واقع درخارج کشور را مشمول قانون میدانند.                              

ر شود ومنتھی بھ گواھی عدم ھرگاه چک درخارج ازکشوربرعھده یکی ازبانکھای واقع درایران صاد

 317و ماده » قانون مجازات اسالمی«4و ماده» قانون صدورچک«پرداخت گردد،مستفاد از روح کلی 

  صادرکننده مطابق قوانین کیفری ایران تعقیب خواھد شد.»قانون تجارت«

  دادگاه صالح برای رسیدگی بھ جرم صدورچک پرداخت نشدنی

درصورتی کھ بانک،شعبھ داشتھ باشد ودارنده بھ شعبھ دیگری  )2یھ  دادگاه محل وقوع بانک محال عل)1

اگر چکھای متعددی را درنقاط مختلف صادرکند،دادگاھی )3رجوع کند،دادگاه ھمان محل صالح است.
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شورای حل اختالف صالحیت رسیدگی بھ جرم )4صالح است کھ فرد درحوزه آن دستگیر شده است.

  صدور چک بالمحل را ندارد.

  بھ بعد) 460ھ ضرروزیان دردعوای کیفری و فوری بودن رسیدگی (ازصمطالب

  

  82پس ازاصالحات سال قرار تأمین

  وثیقھ (وجھ نقد،ضمانتنامھ بانکی ومال منقول وغیرمنقول))2کفالت )1

  مجازات اصلی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

  ق.ص.چ) 7میزان مجازات حبس با توجھ بھ مبلغ چک تعیین میشود(ماده

  ماه حبس 6میلیون باشد=حداکثر10مبلغ چک کمتراز- 1

  سال حبس1ماه تا 6میلیون لایر باشد=از50میلیون تا  10مبلغ چک از- 2

  سال2ممنوعیت از داشتن دست چک بھ مدت  وسال حبس 2تا1میلیون لایر بیشتر باشد=50اگراز- 3

حداکثر یباشد،باید درصورت صدورچک از حساب مسدود کھ مجازات آن حداکثرمجازات مقرر منکتھ:
 میلیون لایر) مالک قرار گیرد.50تا10سال برای چکھای از1(مثالمجازات براساس مبلغ چک

  

 اقدام بازدارنده (مجازات تبعی)

بانکھا را مکلف کرده است کھ کلیّھ حسابھای جاری اشخاصی را کھ بیش » قانون صدورچک« 21ماده 

ده و تعقیب آنھا منتھی بھ صدورکیفرخواست میشود ازیکبار چک بی محل(درمفھوم عام خود) صادر کر

  بستھ وتا سھ سال بنام آنھا حساب جاری دیگری باز ننمایند.

است.پس صدور کافی والزم ،صدورکیفرخواست علیھ متھمین 21برای اعمال اقدام مقرر درمادهنکتھ:

چکھای بالمحل کھ منتھی بھ کیفرخواست نشده باشد کافی نیست وازسوی دیگر صدورحکم قطعی علیھ 
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متھم الزم نمیباشد.حتی اگر پس از این اقدام رضایت شاکی رانیز جلب کند وموجبات موقوفی تعقیب یا 

    متھم اعمال میشود.    تحقق یافتھ وعلیھ 21عدم اجرای مجازات را فراھم کند بازشرط مذکور درماده

قابل جمع بھ نظر میرسد.مجازات دوسال  21اقدام مذکوردرماده اصالحی با اقدام مذکور درمادهنکتھ:

ممنوعیت ازداشتن دستھ چک برای آن دستھ ازافرادی است کھ حتی برای یکبار اقدام بھ صدورچک 

پس ازصدور دو بار  21ام مذکور درمادهمیلیون لایر نموده اند درحالی کھ اقد50بالمحل بھ ارزش بیش از

کیفرخواست علیھ متھم اعمال میشود.مورد اخیراگرچھ شبیھ مجازات تبعی است ولی درصورت موقوفی 

  مجازات با گذشت شاکی،اثرتبعی خود را از دست نمیدھد.

  نکات

بھ دادن  *کسی کھ با صحنھ سازی خود رمعتبر جلوه داده ودرمقابل دادن چک بالمحل دیگری را ترغیب

اموال یا وجوھی دربرابر آن میکند،ظاھرا باید ھم بھ ارتکاب جرم کالھبرداری وھم ارتکاب جرم صدور 

  چک بالمحل محکوم گشتھ و مقررات راجع بھ تعدد جرم درباره وی اعمال میشود.

*ھرگاه صاحب حسابی چکی را کھ ازحساب وی توسط شخص دیگری کھ صاحب امضای مجاز نبوده 

است بھ عنوان ثمن معاملھ بھ فروشنده ای بدھد بھ نظرمیرسد اتھام امضاکننده،جعل واتھام  امضا شده

چراکھ چک توسط او  صاحب حساب،کالھبرداری واستفاده از سند مجعول باشد نھ صدور چک بالمحل

   صادر نشده است.


