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Abstract 

The application of jurisprudential teachings to 

customary law in order to formulate laws 

appropriate to today's society has always been 

the main concern of Iranian legislators and the 

penal code is the main focus of this concern 

where the inflexibility of boundaries with 

duality of right or retribution is considered 

alongside the central part of diyat. Narrows 

down the formulation of laws in accordance 

with the teachings of customary law. This 

article uses a descriptive-analytical method and 

using library sources to answer the question 

whether the legislator in combining customary 

law and jurisprudence has been able to impose 

the requirements of customary law on 

jurisprudential crimes? The initial answer to 

this is no, because the nature of the law 

resulting from the combination of these two 

views will be accompanied by challenges and 

ambiguities that can be realized by carefully 

considering the Islamic Penal Code; Granting 

the right to punish unqualified persons, such as 

Article 302 of the Penal Code, the 

disenfranchisement of perpetrators of serious 

crimes, including aiding and abetting murder 

in some cases, such as aiding and abetting a 

minor crime, is an example of conflict between 

customary law and jurisprudential teachings. 

Keywords: Customary Law, Jurisprudence, 

Penal Law, Crime.  
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منظور تدوین  هاي فقهی با حقوق عرفی به تطبیق آموزه

امروزي همواره دغدغه اصلی  قوانین متناسب با جامعه

قانونگذاران ایرانی بوده است و قانون مجازات اسالمی 

شود جایی که عدم  کانون اصلی این دغدغه محسوب می

پذیري حدود همراه با دوگانگی حق یا کیفر تلقی  عطافان

عرصه را براي ، محوري دیات شدن قصاص در کنار نص

هاي حقوق عرفی تنگ  تدوین قوانین منطبق با آموزه

تحلیلی و با استفاده از -این نوشتار با روش توصیفی. کند می

اي درصدد پاسخگویی به این سؤال است که  منابع کتابخانه

نگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه توانسته است آیا قانو

الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ پاسخ اولیه 

به آن منفی است چرا که به طبع قانون برآمده از تلفیق این 

ها و ابهاماتی خواهد بود که با دقت  دو دیدگاه توأم با چالش

اعطاء ؛ برد پیها  آن توان به نظر به قانون مجازات اسالمی می

قانون  302حق مجازات به اشخاص فاقد صالحیت نظیر ماده 

کیفرمانی مجرمین جرایم مهم از جمله  بی، مجازات اسالمی

معاونت در قتل در برخی فروض نظیر معاونت در قتل 

اي از تعارضات میان حقوق  ارتکابی مجنون و صغیر نمونه

  .هاي فقهی است عرفی و آموزه

  . جنایت، قانون مجازات، فقه، ق عرفیحقو: واژگان کلیدي
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  مقدمه

ا بیانگر آن است که بسیاري از جرایم در طول تاریخ به مانند مسائل اختالفی در مطالعه تاریخ حقوق جز

. حوزه حقوق خصوصی موضوع اختالف بین دو شخص شاکی و متهم بوده است
1

اما در طول زمان با  

کلیه جرایم واجد جنبه عمومی ، توجه به تحول مفهوم دولت و لزوم اعمال نظم و برقراري امنیت توسط او

                                                      
اگر جرم به مثابه اخت�ف بین دو شخص تعبیر شود، بدیهی است که داوري در باب این اخـت�ف، مسـتلزم رعایـت     -1

هاي مدنی، تنها داوري اسـت کـه مقیـد بـه ادلـه       ها به مانند رسیدگی طرفی قاضی است. قاضی در این گونه رسیدگی بی

اهللا متفاوت  این رو قابل توجیه است که چرا به طور مثال در فقه، قواعد دادرسی در جرایم مبتنی به حقاع�می است. از 

اللهـی و   نظر از عقیده محدود فقهـایی کـه تفـاوتی بـین جـرایم حـق       الناس است. صرف از قواعد دادرسی در جرایم حق

)، بسـیاري از فقهـا، قاضـی    129، 1384جنـوردي،  بینند (موسـوي ب  الناسی در نوع دادرسی و رسیدگی به ادعاها نمی حق

دانند که برابر آن  المدعی را حاکم می الناسی را مقید به ادله اع�می دانسته و قاعده البینه علی کننده به جرایم حق رسیدگی

قتـل بـا مـدعی    الناسی از جمله  اع�م دفاع از سوي متهم، مصداقی از ادعا بوده و ارائه دلیل براي اثبات آن در جرایم حق

است، در حالی که در جرایم حدي، اثبات کلیه شرایط عمل قابل مجازات با قاضی اسـت و مـتهم در ایـن جـرایم تنهـا      

کند و بار اثبات آن بر دوش او نیست، به همین علت در این جرایم، در صورت حـدوث شـبهه    ادعاي دفاع را مطرح می

از همین رو است که قانونگذار به تبعیت از این دسـته از فقهـا در مـواد     گردد. به استناد قاعده درء حکم برائت صادر می

بینی کـرده اسـت و در    ، اعمال قاعده درء را تنها در جرایم حدي پیش1392قانون مجازات اس�می مصوب  218و  121

عنـف، اکـراه آن را    ا�رض، سرقت، قذف و نیز جرایم منافی عفت با این جرایم نیز در مصادیقی مانند محاربه، افساد فی

هـا غلبـه دارد، قاضـی داور     الناسـی آن  با محدویت مواجه نموده است. گویی در رسیدگی به این جـرایم کـه جنبـه حـق    

 تواند در موارد حدوث شک و شبهه حکم برائت دهد.  طرف است که مقید به ادله اع�می است و نمی بی
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کننده  دار فعل یا ترك فعلی قلمداد شد که موجد لطمه به نظم عمومی و یا جریحه، جرم. شدند دانسته

بدیهی است که . بینی شده است احساسات عمومی بوده و به همین علت در قانون براي آن مجازات پیش

2چون جرم جنبه عمومی دارد و نه خصوصی
 منحصراً در اختیار، اعمال مجازات براي اعمال نظم، 

محدود به اعالم جرم است و نه ، از این رو در این گفتمان دخالت اشخاص. حکومت است و نه اشخاص

  ).5، 1383، نژاد رهامی و نظري( مجازاتاعمال 

در حقوق جزاي جوامع جدید موضوع مهم دیگر آن است که با مطالعه ، جداي از جنبه عمومی جرم

بینی گردیده  مفصل به نام فصل عمومات جرم پیشدر قوانین جزایی فصلی ، هاي عمومی جرم ویژگی

مسئولیت کیفري و مجازات ، شاهد آن هستیم که مشترکات جرم، در فصل عمومات یا کلیات. است

  .مشترکات و عمومات مذکور خاص یک جرم نبوده بلکه ناظر به تمام جرایم است. بینی شده است پیش

دیه یا ، قصاص، ست و بر اساس نوع مجازات حدها ا بندي جرایم بر اساس مجازات تقسیم، در فقه

عموماتی ، ها ممکن است در جرایم مشمول هر یک از مجازات. به احصاء جرایم پرداخته شده است، تعزیر

بینی  قانونگذار در پیش. بینی نگردیده است اما این عمومات در فصل جداگانه پیش، نیز وجود داشته باشد

حقوق عرفی قرار دارد و در بخش اختصاصی  تأثیرغالباً تحت ، اسالمیعمومات یا کلیات قانون مجازات 

پرسش این است که آیا قانونگذار در تلفیق حقوق عرفی و فقه . فقه تأثیرتحت ... دیات و، قصاص، حدود

به تعارضاتی که ، توانسته است الزامات حقوق عرفی را بر جرایم فقهی بار کند؟ مقاله حاضر در دو مبحث

هاي حقوق عرفی و نیز عدم توجه به لوازم این  ازات اسالمی از جهت عدم توجه به آموزهقانون مج

  .خواهد پرداخت، ها به آن دچار است آموزه

. که بیان دو نکته ضرورت دارداند  نگارندگان بر این اعتقاد، پیش از ورود به مباحث اصلی این نوشتار

ر این مقاله در رابطه با مبحث قصاص و مواد مرتبط از آن جا که عمده موضوعات مورد بررسی د؛ نخست

                                                      
رسـد   ین مجازات اس�می و آئین دادرسی کیفري نیز به نظر نمیاحصاء جرایمی به عنوان جرایم قابل گذشت در قوان - 2

انگاري از جرایم قابل گذشت نیز مانند جـرایم غیرقابـل گذشـت، لطمـه بـه       که نافی جنبه عمومی جرم باشد. مبناي جرم

 نظم اجتماعی یا روابط افراد در زندگی اجتماعی است. از این رو در صورت وقوع جرایم قابـل گذشـت نیـز اشـخاص    

اي جز طرح شکایت نخواهنـد   دیدگی، اعمال مجازات نمایند. اشخاص متضرر از جرم چاره خود حق ندارند به بهانه بزه

داشت. اما چون هدف مهم این جرایم تضمین حقوق اشخاص و یا محافظت از حیثیت معنوي است، قانونگذار، اختیـار  

دیـده نـافی حـق حکومـت در      یا پایان تعقیب به دست بزه دیده سپرده است. سپردن اختیار شروع تعقیب را به دست بزه

 اعمال مجازات و یا عدول از اعمال دادرسی عاد�نه در رسیدگی به اتهام و... نیست.  
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کند و با  باید توجه داشت که اسالم به قصاص به عنوان کیفر و حکم قانونی صرف توجه نمی، با آن است

یابیم که قصاص بیشتر یک حق است  مجازات اسالمی در می تدقیق در مفاهیم فقهی و مواد مختلف قانون

ها و ضوابط مختلفی ارائه شده  حکم از سوي صاحبنظران اسالمی مالك براي تشخیص حق از. تا مجازات

برخی عقیده دارند براي تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این 

سلطه و توانایی حق است و در غیر این صورت حکم است و براي تشخیص عالوه بر معیار فوق باید به امر 

گاهی . ه همان مفاد ادله است توجه کرد چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی استدیگر ک

ي ندارد و در این صورت این ها تأثیر آن ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از

ارات من له نتیجه حکم است و در غیر این صورت حق است و با توجه به این که قصاص از شئونات و اختی

الحق است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از براي صاحبان حق 

توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیرمالی است چون با  کرده است لذا می

ه قابل اسقاط رود و حقی است ک اجراي آن نفع مادي و قابلیت تقویم به پول براي اولیاي دم از بین می

نتیجه آن که خصیصه دوگانه حق و مجازات به ناچار ). 33، 1387، میرحسینی( الناس استاست و از حق 

  .اي خواهد شد که در آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت موجب تعارضات ظاهري یا واقعی

ویژه  ت اسالمی و بهآنچه موجبات نقد و بررسی مواد قانونی مرتبط با احکام فقهی قانون مجازا؛ دوم

قانون مجازات  3»14«بر شمردن قصاص به عنوان یک مجازات در ذیل ماده ، کند قصاص را توجیه می

چرا که ، و همچنین وجاهت قانونی یافتن مواد مربوطه به احکام فقهی است 1392اسالمی مصوب 

اشد که به علت وجود تشدد آرا اگر مفروض ما پیروي تعبدي از احکام اسالمی باند  نگارندگان بر این باور

نقد مواد قانونی مرتبط با ، میان خود فقها هم در این رابطه اختالف نظر وجود دارد، در بعضی موضوعات

احکام فقهی از ساحت منفک و مجزایی برخوردار است چرا که بدیهی است که آنچه حکم خداوند و 

یابد و انتقادات  مجلس ظهور و بروز نمی نماینده 275دین اسالم و مذهب شیعه است از گذر اراده 

، با عنایت به دو نکته یاد شده. نگارندگان به اعتبار سیماي قانونی پیدا کردن این مواد قانونی است

 .پردازند مجازات اسالمی با تمرکز بر مواد مرتبط با قصاص می نگارندگان به نقد و بررسی مواد قانون

  

                                                      
 تعزیر.  -دیه. ت -قصاص. پ -حد. ب -هاي مقرر در این قانون چهار قسم است: الف : مجازات14ماده  -3
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  در قوانین جزائی ایراننقد و بررسی جنبه عمومی جرم  - 1

را به ها  آن داند و کلیه جرایم را داراي جنبه الهی می 1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  4»8«ماده 

جرایمی که تعدي  - دوم. جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده است -اول: کند سه دسته تقسیم می

که تعدي به حقوق شخص یا اشخاص معین  جرایمی - سوم. به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است

رسد که قانونگذار در تدوین  به نظر می» جنبه الهی«از ابهام در واژه  نظر . صرفحقیقی یا حقوقی است

جنبه «از واژه ) عدالت عمومی( هاي حاکم بر دوران جدید از آموزه تأثرم، قانون آئین دادرسی کیفري

قانونگذار در ماده ، علیرغم جنبه عمومی داشتن کلیه جرایم. ستجنبه عمومی جرم را اراده کرده ا، »الهی

تنها از جهت نحوه اقامه دعوي و یا شروع به تعقیب بین ادعاي خصوصی و ادعاي ، همین قانون 5»11«

تعقیب متهم از جهت ادعاي عمومی بر عهده دادستان است و از جهت . عمومی قائل به تفکیک شده است

بدیهی است که مطالبه ادعا از مرجع اعمال نظم . ست شاکی خصوصی استبا درخوا، ادعاي خصوصی

قانون مذکور مؤید ادعا است که در کلیه جرایم قابل گذشت و  11ماده . آید یعنی حکومت به عمل می

 مرجع دادخواهی را حکومت دانسته و حق اشخاص را حتی در جرایم قابل گذشت، غیرقابل گذشت

  .اقامه و درخواست تعقیب دعوي دانسته است و نه بیشتر) براي پیگیري ادعاي خصوصی(

قانون مجازات اسالمی مصوب  12ماده ، هاي حاکم بر حقوق مدرن آموزه تأثیردر همین راستا و تحت 

6نیز منطبق با اصل سی و ششم 1392
حکم به «چنین مقرر کرده است که ، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

به موجب قانون و با رعایت شرایط و ، باید از طریق دادگاه صالحها  آن ی و تربیتی و اجراينتأمیمجازات یا اقدام 

ملتزم به لوازم و آثار مواد بیان ، حال پرسش این است که آیا قانون مجازات اسالمی» . کیفیات مقرر در آن باشد

ل کلیات قانون مجازات اسالمی و قانونگذار علیرغم اشاره به موارد فوق در فص. باشد پاسخ منفی است شده می

پایبند به لوازم و نتایج ، هاي فقهی آموزه تأثیرنیز قانون آئین دادرسی کیفري در فصول اختصاصی و تحت 

  .اما دالیل این ادعا در مباحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ مقررات خود نشده است

                                                      
توانـد دو حیثیـت    ز ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهی است، مـی : محکومیت به کیفر فقط ناشی ا8ماده  -4

حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدي به حقوق جامعه و اخـ�ل در نظـم    -داشته باشد: الف

 حیثیت خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص یا اشخاص معین.   -عمومی. ب

مه دعوي از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعـوي و درخواسـت تعقیـب    : تعقیب متهم و اقا11ماده  -5

 متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.  

 حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.   -6
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  تفکیک اقسام قتل عمدي - 1- 1

جرایم علیه جان و تمامیت ، آنین تر مهمیکی از شدیدترین جرایم و شاید  ،هاي حقوقی در غالب نظام

ضرب و جرح عمدي از جمله جرایم مذکور است که تعقیب و پیگیري ، جسمانی و بدنی است که قتل

قتل زمانی عمدي . یا خیر، چه شاکی شکایت کرده باشد، متهمین به این جرایم با نهادهاي تعقیب است

اي را به قصد قتل از پاي در آورد و یا بدون وجود قصد قتل با انجام کاري که  ن زندهاست که قاتل انسا

حال آیا ارتکاب هر قتل یا . شخصی را به قتل برساند، نوعاً کشنده است و با علم به نوعاً کشنده بودن کار

ضرب و جرح عمدي مستوجب مجازات است؟ ارتکاب قتل یا ضرب و جرح عمدي در صورتی که در 

از جمله مجنون باشد ( قام دفاع مشروع واقع شود یا مرتکب از علل رافع مسئولیت کیفري برخوردار باشدم

، ولی در غیر موارد علل موجهه و یا وجود علل رافع مسئولیت کیفري، قابل مجازات نیست)، یا صغیر

و مقتول در  اعم از این که بین قاتل، باشد ارتکاب قتل یا ضرب و جرح عمدي مستوجب مجازات می

  .دین یا جنسیت تساوي وجود داشته باشد یا خیر، شرایطی مانند عقل

انگاري از قتل یا ضرب و جرح عمدي فاقد شرایط علل موجهه یا علل رافع مسئولیت  مبناي جرم

 نظر . صرفکیفري نیز وظیفه حکومت در حمایت از جان و جسم اشخاص در مقابل تعدي و آسیب است

موضوع مهم این است که چون جرم جنبه ، ه حمایت مساوي از جان و جسم اشخاصاز تکلیف حکومت ب

مرجع اعمال مجازات قتل یا ضرب و جرح ، گردد جامعه تلقی می، دیده جرم عمومی داشته و از این رو بزه

عمدي فاقد شرایط علل موجهه جرم و یا علل رافع مسئولیت کیفري نیز حکومتی است که به نمایندگی از 

  .نماید ه اعمال نظم میجامع

7علیرغم تصریح قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصول نوزدهم
8بیستم، 

9و بیست و دوم 
به  

بین اقسام قتل عمدي ، وظیفه حکومت در حمایت از اشخاص به نحو مساوي در قانون مجازات اسالمی

بینی قصاص به عنوان  با پیش 1392قانونگذار در قانون مجازات اسالمی مصوب . تفکیک ایجاد شده است

                                                      
 ها سبب امتیاز نخواهد بود.  اوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینمردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مس -7

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قـانون قـرار دارنـد و از همـه حقـوق انسـانی، سیاسـی، اقتصـادي،          - 8

 اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اس�م برخوردارند.  

 ن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز کند. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسک -9
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) 16به موجب ماده ( مجازات اصلی قتل عمدي
10

هاي عمدي را مستوجب مجازات قصاص  همه قتل، 

قاتل قابل سرزنش را مستوجب ، ندانسته و گاه علیرغم کشته شدن یک انسان زنده تحت حمایت قانون

11»301«در ماده . داند مجازات نمی
قصاص در صورتی ثابت ، 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوي  علیه باشد و مجنی شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدري مجنی می

گاه نیز اعمال مجازات قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه است و این در فرضی است که بین قاتل و . باشد

) 382ماده ( مقتول در جنسیت تساوي نباشد
12
.  

پرسش ، جمهوري اسالمی ایران از انحراف مواد مذکور از اصول پیش گفته قانون اساسی ظرن صرف

واقع ، شود دیده آن جامعه محسوب این است که آیا در مصادیق مذکور جرم که واجد جنبه عمومی و بزه

 آیا حکومت حق اعمال مجازات را به نمایندگی از سوي جامعه، گردد یا خیر؟ در صورت وقوع جرم می

خواهد داشت یا خیر؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که اگر چه در مصادیق مذکور اعمال مجازات 

اما امکان اعمال مجازات حبس در ، قصاص ناممکن بوده و یا اعمال آن مشروط به وجود شرایطی است

13»612«مواد 
14»614«و  

به براي لحاظ جن 1375مصوب ) تعزیرات ( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 

                                                      
: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح منـدرج در کتـاب سـوم    16ماده  -10

 شود.   این قانون اعمال می

مجنی علیـه نباشـد و مجنـی علیـه،     شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدري  : قصاص در صورتی ثابت می301ماده  -11

 عاقل و در دین با مرتکب مساوي باشد.  

: هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولـی دم  382ماده  -12

ت چیـزي قصـاص   باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخ

 ها �زم است.   شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن می

: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشـد و یـا   612ماده  -13

در نظـم و صـیانت و امنیـت جامعـه یـا بـیم تجـري         به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وي موجب اخـ�ل 

 نماید.  مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می

: هر کس عمداً به دیگري جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضـوي  614ماده  -14

علیه گردد در مواردي کـه   ان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیاز اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقد

قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخ�ل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجـري مرتکـب یـا    

 1399قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصـوب   (به موجب بند الف ماده یک دو تا پنج سال حبس دیگران گردد به

 شود.   یه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میعل حبس درجه شش) محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی
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  .در نقد این پاسخ در مباحث آتی بحث خواهد شد. عمومی جرم وجود خواهد داشت

  بینی حق مجازات براي اشخاص فاقد صالحیت پیش - 2- 1

با توجه به جایگاه حکومت در اعمال نظم عمومی و لزوم جلوگیري از خودسري اشخاص در اعمال نظم و 

ا در فرضی مجاز است که شخصی در مقابل در حقوق مدرن قتل یا ضرب و جرح تنه، تحمیل مجازات

دفاع از خود یا دیگري که در حقوق ). 5، 1383، نژاد رهامی و نظري( یک حمله غیرقانونی قرار گیرد

شود در صورتی مجاز است که امکان توسل به قواي دولتی نبوده و بیم آن  مدرن دفاع مشروع خوانده می

عالوه ضروري است که مدافع رعایت شرط تناسب را نیز به . باشد که عدم دفاع منجر به هالکت شود

  ).503، 1377، استفانی و همکاران( بنماید

قانونگذار علیرغم تصریح به این موضوع که حکم به اعمال مجازات مشروط به صدور حکم از 

 محاکم صالحه و با رعایت فرآیند دادرسی است و بدین ترتیب ظاهراً حق اشخاص را در اعمال مجازات

15»302«در قوانین جزایی پس از انقالب مانند ماده ، سلب کرده است
قانون مجازات اسالمی مصوب  

در موارد دیگري نیز مجاز دانسته و بدین ترتیب ، قتل یا ضرب و جرح را عالوه بر دفاع مشروع، 1392

ه شرح فوق نه تنها کشتن اشخاص مهدورالدم ب. قلمرو حق کشتن یا ضرب و جرح را توسعه بخشیده است

16»303«بلکه در ماده ، مجاز است
، در صورتی که مرتکب به تصور یا اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول 

                                                      
: در صورتی که مجنی علیه داراي یکی از حا�ت زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیـه، محکـوم   302ماده  -15

مرتکب جرم حدي که مستوجب قطـع عضـو    -مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حیات است. ب -شود: الف نمی

ارد شده، بیش از مجازات حدي او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضـافه بـر حـد،    است، مشروط بر این که جنایت و

مستحق قصاص نفس یا عضو، فقـط نسـبت بـه صـاحب حـق       -حسب مورد، داراي قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ

ـ      -شود. ت قصاص و به مقدار آن قصاص نمی ه متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقـوع اسـت و در دفـاع مشـروع ب

زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیـر   -) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث156شرح مقرر در ماده (

 موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.  

ین قانون ) ا302: هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (303ماده  -16

است یا وي با چنین اعتقادي، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شـود و دادگـاه   

) است و نیز ثابت 302موظف است نخست به ادعاي مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده (

شود ولی اگر ثابـت   ب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم مینشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادي، مرتک

) نباشد مرتکـب عـ�وه بـر    302شود که به اشتباه با چنین اعتقادي، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (

 شود.  محکوم می» تعزیرات«پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم 
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قتل یا ضرب و جرح وارده مشمول ، علیه وارد نماید و بعداً خالف آن معلوم شود جنایتی را به مجنی

  .مجازات قصاص نخواهد بود

مستوجب ها  آن گردد جرم محسوب می 302پرسش این است که اگر عمل اشخاص مشمول ماده 

مگر با توجه به عمومی بودن جرم و وظیفه حکومت در اعمال ، شوند مرگ یا ضرب و جرح محسوب می

پس فلسفه ، باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ اعمال مجازات منحصراً در اختیار حکومت نمی، مجازات

آن حق اعمال مجازات شدیدي مانند قانون مجازات اسالمی چیست که به موجب  302وجودي ماده 

در محکمه ها  آن مرگ یا قطع عضو به اشخاص فاقد صالحیت سپرده شده است؟ آیا اشخاصی که جرم

و  بیستم، به اثبات نرسیده است تا قبل از اثبات جرم و قطعیت حکم مشمول حمایت مقرر در اصول نوزدهم

جسم و جان ، بل از اثبات جرم و قطعیت حکم صادرهباشند یا خیر؟ آیا تا ق بیست و دوم قانون اساسی می

شود یا خیر؟ ممکن است در پاسخ گفته شود  کلیه اشخاص و شهروندان مصون از تعرض محسوب می

اجازه قتل یا ضرب و جرح اشخاص مشمول این ماده پس از قطعیت حکم ، 302مقصود قانونگذار در ماده 

17این استدالل با توجه به تبصره یک. ه این ماده وجود ندارداست و تا قبل از قطعیت حکم امکان استناد ب
 

به عالوه در هر حالت چه قبل . رسد قابل قبول به نظر نمی» بدون اجازه دادگاه«این ماده و صراحت عبارت 

حکومت است و نه ، از رسیدگی در دادگاه و چه بعد از مرحله رسیدگی در دادگاه مرجع اعمال مجازات

  .یتاشخاص فاقد صالح

گرچه اجازه قتل یا ، پاسخ دیگري که ممکن است به این پرسش داده شود این است که قانونگذار

اما به موجب تبصره یک ، را داده است 302ماده » ب«و » الف«ضرب و جرح اشخاص مشمول بندهاي 

ب مواد را به موج 303و  302عمل مرتکبین قتل یا ضرب و جرح مشمول مواد  303این ماده و نیز ماده 

18»420«فوق و نیز ماده 
این پاسخ قابل قبول به نظر . این قانون مستوجب مجازات تعزیري دانسته است 

، 303و  302به این علت که با فرض جرم بودن عمل مرتکبین قتل یا ضرب و جرح مشمول مواد ، رسد نمی

قتی که کشتن یا قطع وانگهی و. چه حاجت به تجویز قتل یا ضرب و جرح براي این اشخاص وجود داشت

                                                      
اي (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم اسـت و مرتکـب بـه تعزیـر     : اقدام در مورد بنده1تبصره  -17

 شود.  محکوم می» تعزیرات«مقرر در کتاب پنجم 

: اگر صاحب حق قصاص، بر خ�ف مقررات اقـدام بـه قصـاص کنـد بـه تعزیـر مقـرر در کتـاب پـنجم          420ماده  -18

 شود.   محکوم می» تعزیرات«
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مقصود ، باشد مشمول قصاص و حتی دیه نیز نمی 302ماده » ب«و » الف«عضو اشخاص مشمول بندهاي 

آن است که این اشخاص مانند حیوانات یا اشیاء فاقد هرگونه ارزش محسوب شده و اساساً موضوع 

ها  آن االصول دیه علی ،شد اگر خون این اشخاص محترم محسوب می. شوند حمایت قانونگذار تلقی نمی

مشخص است که خون این اشخاص از حرمت ، قابل پرداخت نباشدها  آن وقتی که دیه، شد نباید ساقط می

با این تفاصیل و در فرضی که . به عمل نیاورده استها  آن و احترام برخوردار نبوده و قانونگذار حمایتی از

ها  آن آید و کشتن به عمل نمیها  آن ونگذار ازخون اشخاص مذکور هدر بوده و حمایتی نیز توسط قان

پس فلسفه اعمال مجازات تعزیري بر مرتکب قتل یا ضرب و ، مانند از بین بردن حیوانات یا اشیاء است

توان قائل به وجود شرایط اعمال مجازات تعزیري براي  جرح چیست؟ به عالوه آیا از نظر حقوقی می

  مرتکبین مذکور گردید؟

» الف«انگاري قتل و ضرب و جرح مشمول بندهاي  رسد که مبناي جرم اول به نظر می در مورد پرسش

کتاب پنجم قانون  614و  612قانون مجازات اسالمی و ارجاع آن به مواد  303و نیز ماده  302ماده » ب«و 

به  .اجراي مجازات بدون دخالت دادگاه است، قانون صرفاً این 1375مصوب ) تعزیرات ( مجازات اسالمی

قانون مجازات اسالمی  302عبارت بهتر قانونگذار در این مواد و به رغم این که اشخاص ذکر شده در ماده 

مرتکبین قتل و ضرب و جرح اشخاص مذکور را ، بیند را هدر میها  آن را مشمول حمایت ندانسته و خون

بنابراین ؛ ري دانسته استمشمول مجازات تعزی، اند از این نظر که در کار حکومت مداخله کردهصرفاً 

حمایت از ، قانون مجازات اسالمی 303و نیز ماده  302مبناي تعیین مجازات در تبصره یک ماده 

  .باشد قانون نمی 302هاي مشمول ماده  علیه مجنی

با حیوان یا شیء آیا  302هاي مشمول ماده  علیه عرض بودن مجنی موضوع مهم این است که با توجه به هم

کتاب پنجم دانست یا خیر؟ به سخن دیگر با  614و  612را مشمول مواد ها  آن قتل یا ضرب و جرحتوان  می

ها  آن قانون مجازات اسالمی آیا قتل یا ضرب و جرح 302مشمول ماده هاي  علیه توجه به هدر بودن خون مجنی

ضرب و جرح را مشمول شود تا بتوان این قتل و  اساساً مشمول عنوان قتل یا ضرب و جرح عمدي محسوب می

19»447«ماده 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی دانست؟ پاسخ  614و  612قانون مجازات اسالمی و نیز مواد  

موضوع عنصر مادي قتل عمدي در قانون ، به این پرسش منوط به آن است که بررسی شود آیا از نظر قانونگذار

                                                      
ارجـاع داده شـده اسـت، در خصـوص قتـل      » تعزیرات«دي که در این کتاب به کتاب پنجم : در کلیه موار447ماده  -19

 شود.  ) و تبصره آن عمل می614) آن قانون و در سایر جنایات عمدي مطابق ماده (612عمدي مطابق ماده (



  387  ) اشخاص هیعل تیجنا بر تأکید با( آن آثار و یاسالم ازاتمج قانون یچندپارگ  

 

  ؟»الدم انسان زنده معین محقون«یا است » انسان زنده معین« 1392مجازات اسالمی مصوب 

20»290«در ماده 
21»206«مانند ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

قانون مجازات اسالمی مصوب  

الدم به عنوان  عنصر مادي قتل عمدي انسان زنده معین است و در این ماده صحبتی از محقون موضوع، 1370

بنابراین اگر قاتل خواستار قتل انسان زنده معینی باشد که ؛ یکی از اجزاي عنصر مادي قتل عمدي نشده است

. اگر چه مقتول مهدورالدم باشد، قتل مطابق این ماده عمدي است، مقصود اوست و همان شخص نیز کشته شود

اما توجه به بند . شود عمدي محسوب می، 302علیه مشمول ماده  مطابق این تحلیل قتل یا ضرب و جرح مجنی

22»291«مؤید آن است که قانونگذار در ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  291ماده » ب«
شرط  

                                                      
اد جنایت بـر  هرگاه مرتکب با انجام کاري قصد ایر -شود: الف : جنایت در موارد زیر عمدي محسوب می290ماده  -20

فرد یا افرادي معین یا فرد یا افرادي غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیـر آن واقـع   

هرگـاه مرتکـب، عمـداً کـاري      -شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود. ب

گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشـته   ع شده یا نظیر آن، میانجام دهد که نوعاً موجب جنایت واق

هرگاه مرتکـب قصـد ارتکـاب     -شود. پ باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می

متعارف نوعـاً موجـب جنایـت     جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاري را هم که انجام داده است، نسبت به افراد

شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماري، ضعف، پیري یا هر وضـعیت دیگـر و یـا     واقع شده یا نظیر آن، نمی

شـود مشـروط بـر آن کـه مرتکـب بـه        به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیـر آن مـی  

هرگـاه مرتکـب قصـد ایـراد      -ص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشـد. ت وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خا

جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصـود وي باشـد، و در عمـل نیـز جنایـت      

 گذاري کند.  مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند این که در اماکن عمومی بمب

مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معـین یـا    -موارد زیر قتل عمدي است: الف: قتل در 206ماده  -21

از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمـل سـبب قتـل شـود.      فرد یا افرادي غیرمعین

 -شـتن شـخص را نداشـته باشـد. ج    مواردي که قاتل عمداً کاري را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد ک -ب

ولی نسبت به طرف بر اثر بیمـاري   دهد نوعاً کشنده نیست مواردي که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاري را که انجام می

 ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.   و یا پیري یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن

هرگاه مرتکب نسـبت بـه مجنـی علیـه قصـد       -شود: الف به عمدي محسوب می: جنایت در موارد زیر ش291ماده  -22

رفتاري را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعریف جنایات عمـدي  

ایـن کـه موضـوع     هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقـاد بـه   -گردد، نباشد. ب می

) این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خ�ف آن معلـوم  302رفتار وي شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر ایـن کـه جنایـت واقـع شـده مشـمول تعریـف         -گردد. پ

 جنایت عمدي نباشد.  



 یـ فصلنامه تمدن حقوق 1401 ، تابستان11شماره ، 5دوره   388

 

به عبارت بهتر از نظر قانونگذار در . الدم بودن مقتول را نیز جزء عنصر مادي قتل عمدي دانسته است محقون

، دورالدم باشدقتل او عمدي محسوب است و اگر مقتول مه، الدم کشته شود صورتی که انسان زنده معین محقون

کشتن ، توان قتل عمدي دانست او مانند شیء یا حیوان بوده و همچنان که از بین بردن شیء یا حیوان را نمی

  .مهدورالدم نیز مشمول عنوان قتل عمدي نخواهد بود

کننده عنصر روانی است البته مشروط بر آن که اشتباه  جهل موضوعی مطابق اصول حقوق جزا زائل

زوال عنصر روانی سبب عدم ). 532، 1377، استفانی و همکاران( نصر اساسی جرم باشدمربوط به یک ع

اما پرسش این است که جهل نسبت به چه جزء یا ؛ باشد تحقق جرم و یا تبدیل جرم عمد به غیرعمد می

. دگرد اجزایی از عنصر مادي سبب زوال عنصر روانی و نتیجتاً عدم تحقق جرم یا تبدیل جرم به غیرعمد می

در این نظام . گردد ال نقل می اصول تفسیر قوانین جزایی از حقوق جزاي کامن، براي تشریح مطلب

عنصر مادي به جزء یا اجزایی تفکیک و پس از آن عنصر روانی مورد نیاز براي هر جزء از عنصر ، حقوقی

شرایط  - ب. کبرفتار مرت - الف: عنصر مادي در جرایم مقید بدین شرح است. شود مادي نیز مشخص می

. عنصر روانی نیز در جرایم عمدي عبارت است از قصد و علم. نتیجه جرم - ج . و اوضاع و احوال جرم

، قصد است و عنصر روانی مورد نیاز شرایط و اوضاع و احوال جرم، عنصر روانی مورد نیاز رفتار مرتکب

 گاهی علم استعلم یا آگاهی و عنصر روانی مورد نیاز براي نتیجه نیز گاهی قصد و 

)Robinson,1997,129 (و )clark,2001,302 .(بدین شکل:  

  

عبارت است از این که هدف » اوضاع و احوال و شرایط«، هاي حقوقی در جرم قتل عمدي در غالب نظام

یا اشتباه او اشتباه جهل ، در صورتی که قاتل نسبت به این دو جزء علم نداشته باشد. باشد» انسان زنده«

به طور مثال اگر شخصی . موضوعی بوده و اثر این اشتباه زوال عنصر روانی و عدم تحقق جرم خواهد بود

هدف را از پاي در آورد و سپس معلوم شود که انسانی را کشته است ، به تصور از بین بردن حیوان یا شیء

 عنصر معنوي عنصر مادي

 قصد رفتار مرتکب

 اوضاع و احوال شرایط

 علم

 نتیجه جرم
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  .خواهد بود اشتباه موضوعی بوده و نافی جرم قتل عمدي، این اشتباه

شرایط دیگري نیز ، عنصر مادي قتل عمدي» اوضاع و احوال«در نظام حقوق کیفري ایران در جزء 

است که در قوانین جزایی بعد از انقالب و به تبعیت از » معین بودن هدف«یکی از این شرایط . الزم است

اما در قانون مجازات ؛ دنقل خواهد ش، فقه وارد قانون مجازات اسالمی شد و علت آن در مباحث آتی

شرط دیگري نیز به عنوان ، قانون مجازات اسالمی 291ماده » ب«و به موجب بند  1392اسالمی مصوب 

الدم بودن  این شرط محقون. اوضاع و احوال و شرایط به عنصر مادي جرم قتل عمدي اضافه شده است

نصر مادي قتل عمدي بدیهی به نظر با توجه به لحاظ این شرط به عنوان یکی از شرایط ع. مقتول است

قتل عمدي ، رسد که همچنان که از بین بردن حیوان و شیء به علت فقد عنصر مادي قتل عمدي می

قتل عمدي محسوب ، قتل مهدورالدم نیز به علت فقد یکی از شرایط عنصر مادي، شود محسوب نمی

این جهل مطابق صراحت ، جاهل باشد الدم باشد ولی قاتل نسبت به آن اگر شخص مقتول محقون. شود نمی

جهل موضوعی بوده و اثر این جهل زوال عنصر روانی قتل عمدي و تبدیل قتل عمدي ، 291ماده » ب«بند 

. قانون مجازات اسالمی است 291به قتل شبه عمدي مطابق ماده 
23

  

و  302اده م» ب«و » الف«علیه مشمول بندهاي  با توجه به عدم تحقق قتل عمدي در فرض قتل مجنی

توان قائل به مجازات تعزیري مقرر در مواد  اساساً نمی، نیز قتل به اعتقاد مهدورالدم به شرحی که گفته شد

قانون مجازات اسالمی  447چون پیش شرط اعمال این مواد این است که مطابق ماده . شد 614و  612

الدم  محقون«توجه به قید  قتل عمدي یا ضرب و جرح عمدي واقع شود در حالی که با، 1392مصوب 

توان قائل به تحقق قتل عمدي و نیز ضرب و جرح  نمی، به عنوان عنصر مادي قتل عمدي» بودن هدف

رسد که امکان  بنابراین با توجه به عدم تحقق جرم قتل یا ضرب و جرح عمدي به نظر می. عمدي شد

  .وجود نداشته باشد 303و  302االشاره براي مرتکبین مشمول مواد  اعمال تعزیر موارد فوق

حتی اگر قائل به پذیرش این استدالل نبوده و به هر علت معتقد به تحقق قتل یا ضرب و جرح عمدي 

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی محل تردید  614و  612رسد که شرایط اعمال مواد  باشیم باز به نظر می
                                                      

قتل به اعتقاد مهدورالـدم بـودن    295و به موجب تبصره دوم ماده  1370انون مجازات اس�می مصوب جالب توجه این که در ق -23

ـته شـده اسـت.      1392شد، در حالی که در قانون مجازات اس�می مصوب مقتول به منزله خطاي شبه عمد تلقی می ـبه عمـد دانس ، ش

ـته مـی    ، قتل به اعتقاد مهدورالدم، ما1370به سخن دیگر، در قانون مصوب  ـبه عمـد دانس - هیتاً عمدي بود و تنها از جهت حکمی، ش

الدم بودن مقتول به اجزاء عنصـر مـادي، ایـن قتـل ماهیتـاً عمـدي       ، با توجه به اضافه شدن قید محقون1392شد؛ اما در قانون مصوب 

 گردد.  ، شبه عمدي محسوب می291ماده » ب«شود، بلکه مطابق صراحت بند محسوب نمی
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ست به اخالل در نظم عمومی و صیانت و امنیت مشروط ا، 612اعمال ماده ، اوالً: بدین شرح که؛ باشد

واجد ، لزوماً ممکن است پاسخ داده شود که ارتکاب قتل عمد. جامعه یا بیم تجري مرتکب یا دیگران

پرسش این است که چرا قانونگذار تنها در مورد قتل ، اما اگر این پاسخ صحیح باشد، شرایط مذکور است

ز آن توسط مقامات قضایی شده و در دیگر جرایم عمومی چنین و ضرب و جرح قائل به این شرط و احرا

قید و شرطی را درج ننموده است؟ عدم قید این شرط در دیگر جرایم و اشتراط آن در قتل و ضرب و 

  .جرح مؤید نگاه متفاوت قانونگذار به جرم قتل و ضرب و جرح عمدي از دیگر جرایم است

اعمال تعزیر مقرر در این ماده مشروط است به ارتکاب قتل ، 612عالوه بر شرط فوق در صدر ماده ، ثانیاً

به نظر . به هر علت قصاص نشدن قاتل؛ وجود شاکی و گذشت از حق قصاص؛ عمدي و عدم وجود شاکی

علیه محترم و معصوم بوده و قاتل به عللی غیر از  این است که خون مجنی 612رسد که شرط اعمال ماده  می

مهدورالدم بوده و قصاص و دیه از  302وقتی که مقتول مطابق ماده . قابل قصاص نباشد، لمهدورالدم بودن مقتو

  .قاتل بالقوه قابل قصاص نیست تا بتوان صحبت از عدم اجراي شرایط قصاص نمود، قاتل اسقاط شده است

قانون  614اعمال ماده ، براي قتل عمدي وجود داشته باشد 612با فرضی که امکان اعمال ماده ، ثالثاً

علیه به قصاص  موجد حق مجنی، زیرا ارتکاب ضرب و جرح عمدي؛ مذکور محل تردید اساسی است

24»417«علیه به قصاص عضو حتی بدون رعایت مواد  حق مجنی. عضو است
25»418«و  

قانون مجازات  

 614 زیرا شرط اعمال ماده؛ نخواهد نمود 614علیه را منطبق با ماده  عمل مجنی، 1392اسالمی مصوب 

دیده به ناگزیر باید به حبس و  بزه، علیه که به علت عدم امکان قصاص اي است به مجنی وارد آوردن ضربه

بدیهی . علیه محفوظ مانده است به همین علت در پایان ماده امکان مطالبه دیه براي مجنی. دیه اکتفا کند

عمل او موجد ، نماید اص عضو میاي که بدون رعایت اذن مقام رهبري اقدام به قص علیه است که مجنی

از این رو بدیهی است که شرط اعمال ماده . نخواهد بود) ضارب اولیه( حق مطالبه دیه براي طرف مقابل

 .وجود ندارد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  302براي ضرب و جرح مشمول مواد  614

  

                                                      
  در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري یا نماینده او �زم است.   :417ماده  -24

: استیذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صـاحب حـق   418ماده  -25

قصاص و اطراف دیگر دعوي است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفاي قصاص توسط صاحب حـق قصـاص   

 ن او از حق خود شود. و محروم شد
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  در قانون مجازات اسالمیتعارض مفهوم عمد و غیرعمد در فقه و حقوق عرفی و آثار آن  - 2

در فصل ، ها قبل از بیان جرایم و مجازات، هاي عرفی در قوانین مجازات نظام، همان گونه که گفته شد

. گردند بینی می پیش، نهادها و سازوکارهایی که به طور مشترك در جرایم قابل اعمال هستند، عمومات قانون

  .جرایم محال و یا معاونت در جرم اشاره کرد، رایم عقیمج، توان به شروع به جرم از جمله این نهادها می

اما این مصادیق در فصلی به نام فصل ، در فقه در مصادیقی به معاونت در جرم اشاره شده است

از جمله . ها و ذیل جرایم به آن پرداخته شده است بلکه در فصل مجازات، بینی نشده است عمومات پیش

در ). 321، 1378، گرجی( استهبانی در قتل و دستور به قتل دیگري نگ، این مصادیق در جرم قتل عمد

به عنوان مصادیقی از معاونت قابل ) 492، 1363، موسوي خمینی( »ردء«و » طلیع«محاربه جرایمی مانند 

). 310، 1378، گرجی( جرایم عقیم یا محال در فقه وجود ندارد، عناوینی به نام شروع به جرم. اشاره است

، در قابلیت مجازات متجري اختالف نظر وجود دارد. شود نامیده می» تجري«وین مذکور در فقه مشابه عنا

دانشگاه علوم اسالمی  گروه پژوهشی حقوق( مرجح است، ادله قائلین به عدم مجازات، اما بنا به نظري

، رجداي از اختالف نظر موجود در فقه و حقوق عرفی پیرامون نهادهاي مذکو). 65، 1388، رضوي

تنها در جرایم عمدي قابلیت اعمال دارند و نه در ، موضوع مهم این است که نهادهاي حقوقی مذکور

  حال پرسش این است که مفهوم عمد و غیرعمد در فقه و حقوق عرفی مشابه است یا خیر؟. جرایم غیرعمد

  مفهوم جرایم عمدي در فقه و حقوق عرفی - 1-  2

حقوق عرفی و بیان عناصر آن به اراده ارتکاب و قصد مجرمانه و دکتر گرجی در تعریف عنصر روانی در 

قصد ارتکاب عمل مجرمانه الزم ، یا خطاي جزایی معتقد است که در حقوق جزا نیز در جنایات عمدي

است و مادام که فاعل قصد ارتکاب عمل مجرمانه را نداشته باشد به یقین جنایت عمدي محقق نخواهد 

  ).313، 1378، گرجی( شد

اما پرسش این است که معیار عمد از غیرعمد چیست؟ آیا در همه جرایم معیار مذکور واحد است؟ به 

معیار احراز عمد در فقه و ، یعنی قتل و ضرب و جرح، رسد که حداقل در جرایم علیه جان و جسم نظر می

در ، ذکور افتادبنا به دالیلی که در مبحث پیشین ماینکه  توضیح. حقوق عرفی از یکدیگر متفاوت است

. قتل و ضرب و جرح عمومی است، جرایمین تر مهمجرم داراي جنبه عمومی است از جمله ، حقوق عرفی

شخصی که قصد ارتکاب قتل یا ضرب و جرح دیگري را داشته باشد و موفق به ارتکاب قتل یا ضرب و 

نموده باشد و به جاي حتی اگر در هدف خود اشتباه ، عمل او قتل عمدي است، شود) نتیجه جرم( جرح
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مبناي این موضوع آن ). 533، 1377، استفانی و همکاران( را کشته یا مجروح کرده باشد» ب«، »الف«

هدف از این مقرره جزایی حمایت . است که هدف شخص قاتل یا ضارب نقض یک مقرره جزایی است

لطمه به ، را به عهده دارد نظم و امنیت عمومی تأمینقانونگذار که وظیفه . از جان و جسم اشخاص است

با لحاظ تحمیل این وظیفه . داند جان و جسم اشخاص را عملی مخالف نظم اجتماعی و امنیت همگانی می

عمل او عمدي محسوب و به مثابه ، هرکس که خواستار قتل یا ضرب و جرح دیگري باشد، به حکومت

. مجرم عمدي با او برخورد خواهد شد
26

د از غیر آن این است که آیا شخص به سخنی دیگر معیار عم 

تنها از ، بدون قصد کشتن یا جرحاینکه  قاتل یا ضارب خواسته است کسی را بکشد یا مجروح کند و یا

  مرتکب قتل یا ضرب و جرح دیگري شده است؟... مباالتی و بی، احتیاطی روي بی

واجد جنبه ، اوالً و بالذات ،جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح عمدياینکه  در فقه نظر به، در مقابل

علیه در جرم ضرب و  یا مجنی( شوند و به مثابه اختالف بین قاتل و اولیاي دم مقتول عمومی محسوب نمی

توضیح این که . صرف داشتن قصد فعل و قصد کشتن نیست، گردند معیار احراز عمد محسوب می) جرح

علیه در ضرب و جرح  م در قتل و مجنیاولیاي د، متضرر از جرم قتل و ضرب و جرح عمدي، در فقه

دیده مورد ارزیابی  از این رو عمد یا قصد با لحاظ ذهنیت قاتل یا ضارب و جارح نسبت به بزه. عمدي است

» ب«اما تیر او به اشتباه به ، را داشته است» الف«با لحاظ این موضوع قاتلی که قصد کشتن . گیرد قرار می

را نداشته » ب«زیرا او قصد کشتن ، شود به اولیاي دم محسوب نمیقاتل عمدي نسبت ، کند اصابت می

قانون مجازات  290در ماده » جمع«از یک » غیرمعین«یا افرادي » معین«علت اشاره به فرد یا افرادي . است

بدین توضیح که . همین است، 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  206و ماده  1392اسالمی مصوب 

اگر شخصی بخواهد فرد معینی را بکشد و همان شخص کشته . کننده عمد نیست مطلق قصد کشتن محقق

                                                      
از شعبه دوم  1807و  1800قانون و نیز رویه قضایی قبل از انق�ب نیز متأثر از این گفتمان بود: مطابق آراي شماره  -26

اگر کسی به قصد قتل یک نفر، تیري به طرف او خالی کند و تیر به خطـا رفتـه و بـه    « 1316دیوان عالی کشور در سال 

باشـد   قتل برسد، چنین عمل واحدي که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده مـی  دیگري اصابت نماید و به

شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسـابی از لحـاظ ایـن کـه مرتکـب قصـد        اصو�ً دو جرم محسوب نمی

شود کـه   ک جرم محسوب میکشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگري اصابت و موجب فوت او شده ی

با احـراز قصـد، اشـتباه در    «کند:  نیز چنین استد�ل می 1336سال  1707همین شعبه در رأي شماره » قتل عمدي است. 

هدف موجب خروج از این ماده نیست اگر تیراندازي به قصد قتل کسی شده و به شـخص دیگـري اصـابت و موجـب     

 ). 151، 1382گلدوزیان، » (گردد.  فوت او شود، قتل عمدي تشخیص می
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قتل ، در غیر این صورت اگر فرد دیگري غیر از فرد مقصود کشته شود، عمل او قتل عمدي است، شود

  ).5، 1383، نژاد رهامی و نظري( عمدي نخواهد بود

» ت«و در بند  1392زات اسالمی مصوب ممکن است در پاسخ به این استدالل گفته شود که در قانون مجا

این استدالل قابل قبول به نظر . جرم قتل عمدي دانسته استکننده  مطلق قصد کشتن را محقق، 290ماده 

چه کسی کشته اینکه  ناظر به موردي است که براي قاتل کشتن مهم است نه» ت«زیرا اوالً مصداق بند ؛ رسد نمی

قانون مجازات اسالمی ناظر به مواردي است که قتل هر شخص مقصود  290 ماده» ت«به عبارت بهتر بند . شود

گذاري در اماکن  مثال بمب. براي او موضوعیت ندارد، چه شخصی یا اشخاصی کشته شوداینکه  قاتل است و

ثانیاً قانونگذار در تعریف قتل خطاي محض در بند . به خوبی مؤید این ادعاست، عمومی مورد اشاره در این بند

جنایتی که در آن «: آن را بدین شکل تعریف کرده است 290ماده » الف«اتفاقاً همسو با بند ، 292ماده » پ«

قصد » الف«یعنی اگر » . علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را مرتکب قصد جنایت به مجنی

زیرا او ، قتل او خطاي محض است، اصابت کند» ج«ه ب) اشتباه در هدف( را داشته باشد و تیر او اشتباهاً» ب«قتل 

آیا این قتل تحت هیچ شرایطی عمد نخواهد بود؟ در تبصره . را نداشته است» ج«قصد فعل و قصد جنایت بر 

قتل عمدي خواهد بود و در غیر این صورت ، »ج«ماده مرقوم تنها در فرض آگاهی مرتکب از وقوع جنایت بر 

 است و حاوي حکمی جدید محسوب 290ماده » ب«همان بند ، صره مذکورپر واضح است که تب. خیر

به این . داند قتل واقع شده را قتل عمدي می، قانونگذار در مورد اشتباه در هویت 294ثالثاً در ماده . گردد نمی

یان در این ماده سخنی از اشتباه در هدف به م. است 290علت که قتل مذکور منطبق با یکی از بندهاي ماده 

تفاوتی با  1392بنابراین روشن است که حکم اشتباه در هدف در قانون مجازات اسالمی مصوب ؛ نیامده است

  .نیافته است 1370قانون قانون مجازات اسالمی مصوب 

  آثار تفاوت مفهوم عمد در فقه و حقوق عرفی - 2- 2

. م در حقوق عرفی انطباق نداردطور که بیان شد مفهوم قتل عمدي در فقه به طور کامل با این مفهو همان

به عالوه از نظر قانونگذار قتل . مصداق قتل خطاي محض است، هاي فقهی اشتباه در هدف مطابق آموزه

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  295ماده » ب«ارتکابی توسط صغیر و مجنون نیز به داللت بند 

یق تکلیف شروع به قتل و نیز معاونت پرسش این است که در این مصاد. گردد می خطاي محض محسوب

  قابل مجازات خواهند بود چه خواهد شد؟، در قتل که تنها در فرض عمدي بودن
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27»122«ماده 
بسته به مجازات جرم تام ، در بحث شروع به جرم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

عمد را حبس تعزیري  در این ماده مجازات شروع به قتل. مجازات شروع به جرم را تعیین کرده است

28درجه چهار
اما در لحظه تیراندازي به ، کند کمین می» ب«به قصد قتل » الف«به طور مثال . دانسته است 

این مثال شروع به قتل عمد است که مطابق قانون مجازات اسالمی . گردد او ناکام می، علت دخالت پلیس

کرد و این شخص موفق به  لیس دخالت نمیحال اگر پ. مشمول حبس از پنج تا ده سال است 1392مصوب 

قتل او خطاي ، رساند گردید و ثالثی را به قتل می گیري دچار اشتباه می شد اما در هدف تیراندازي می

، آیا شروع به قتل عمد، حال از نظر اهمیت جرم. محض بوده و مجازات حبسی دامنگیر او نخواهد شد

  گیري انسان دارد؟ تباه در هدفاهمیتی بیشتر از قتل خطاي محض ناشی از اش

ممکن است استدالل شود که قتل واقع شده مصداق تعدد معنوي است و مشمول دو عنوان قتل خطاي 

توان  آیا می). 324، 1386، میرمحمدصادقی( مقصودگناه و شروع به قتل عمد انسان  محض یک انسان بی

29و نیز تبصره 122صراحت ماده  رسد که با توجه به با این استدالل همنوا شد؟ به نظر می
در فرض ، آن 

به عبارت بهتر شرط تحقق . نتیجه عمل از عنوان شروع به جرم یا جرم عقیم و محال خارج است، تحقق

جرم عقیم و جرم محال مطابق این ماده عدم تحقق نتیجه و ناکام شدن مرتکب از تحقق هر ، شروع به جرم

عمل قاتل را از عمد خارج و ملحق به غیرعمد ، قتی که قانونگذاربه عالوه و. اي ولو اشتباه است نتیجه

پذیر است که با  چگونه امکان، دیه را به عاقله قاتل بار کرده است، گناه نموده و تنها از جهت قتل ثالث بی

بتوان قاتل را مشمول عنوان جزایی دیگر دانست؟ مالحظه چگونگی ، بینی قانونگذار توجه به عدم پیش

 122ماده » الف«در بند . نیز مؤید ادعا است 122ماده » الف«در بند ، جازات شروع به قتل عمدتعیین م

حبس درجه ، قانون مجازات اسالمی شروع به جرم در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات باشد
                                                      

: هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراي آن نماید، لکن به واسـطه عامـل خـارج از اراده او    122ماده  -27

ها سلب حیات، حبس دائـم   در جرائمی که مجازات قانونی آن -شود: الف قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می

هـا قطـع    در جرائمی که مجازات قـانونی آن  -به حبس تعزیري درجه چهار. بیا حبس تعزیري درجه یک تا سه است 

هـا شـ�ق    در جرائمی که مجازات قانونی آن -عضو یا حبس تعزیري درجه چهار است به حبس تعزیري درجه پنج. پ

 حدي یا حبس تعزیري درجه پنج است به حبس تعزیري یا ش�ق یا جزاي نقدي درجه شش. 

 تا ده سال. حبس بیش از پنج  -28

هـا   تبصره: هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشـته، لکـن بـه جهـات مـادي کـه مرتکـب از آن        -29

 اط�ع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.   بی
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 سلب حیات نیست تا بر اساس آن قائل، پرواضح است که مجازات قانونی قتل خطاي محض. چهار است

  .باشیم 122ماده » الف«به انطباق مثال مورد نظر با بند 

رسد که در قتل خطاي محض حمایت قانونگذار از شخص مقتول با پرداخت دیه است و نه  به نظر می

  .براي سوءقصد به شخص مقصود اجرا ضمانتبینی  حمایت از نظم اجتماعی و با پیش

گیري و قتل ارتکابی توسط مجنون و صغیر  فوضعیت معاون قتل خطاي محض ناشی از اشتباه در هد

30»126«مطابق ماده . نیز از همین ابهام برخوردار است
براي تحقق  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

با لحاظ این شرط باید پذیرفت . وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است، معاونت در جرم

توان تصور معاونت در جرم  ت و در جرایم غیرعمد نمیکه معاونت در جرایم عمدي قابل مجازات اس

31»127«این موضوع در ماده . از سوي دیگر مجازات معاون نیز تابع مجازات مباشر جرم است. داشت
 

اگر مجازات قانونی جرمی سلب حیات باشد مجازات معاون ، از جمله. بینی شده است همین قانون پیش

  .د بودجرم حبس تعزیري درجه دو یا سه خواه

گیري یا قتل ارتکابی  پرسش این است که معاون در قتل خطاي محض ناشی از اشتباه در هدف

مجازات قتل خطاي محض در قانون . توسط مجنون و صغیر به چه مجازاتی محکوم خواهد شد

، از این رو، بینی نشده است قانون مجازات اسالمی پیش 127دیه در ماده . مجازات اسالمی دیه است

را تحریک به ارتکاب قتل » ب«، »الف«بنابراین اگر . قائل به مجازاتی شد، توان براي معاون جرم ینم

گردد اما به علت اشتباه در » ج«اي تهیه و خواستار قتل  اسلحه» ج«در راستاي کشتن » ب«نماید و » ج«

قابل مجازات مطابق قانون مجازات اسالمی » الف«را از پاي درآورد معاون جرم » د«، گیري هدف

                                                      
را ترغیب، تهدیـد، تطمیـع، یـا تحریـک بـه      هرکس، دیگري  - شوند: الف : اشخاص زیر معاون جرم محسوب می126ماده  -30

هرکس وسـایل ارتکـاب جـرم را     - ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب

 هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.   - بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ

 - که در شرع یا قانون، مجازات دیگري براي معاون تعیین نشده باشد، مجازات وي به شرح زیر است: الف: در صورتی 127ماده  -31

در سـرقت حـدي و قطـع     - ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیري درجه دو یا سه. ب در جرائمی که مجازات قانونی آن

ها ش�ق حدي است سی و یک تـا هفتـاد و    ت قانونی آندر جرائمی که مجازا - عمدي عضو، حبس تعزیري درجه پنج یا شش. پ

 تر از مجازات جرم ارتکابی.  در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین - چهار ضربه ش�ق تعزیري درجه شش. ت
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32ممکن است در پاسخ به این ایراد به تبصره دوم. نخواهد بود
ماده » ت«بند . استناد شود 127ماده  

در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه «: دارد مذکور در مورد مجازات معاون چنین اشعار می

ه ناظر به قتل عمدهایی زیرا حکم ماد؛ رسد ایراد مذکور وارد به نظر نمی» . تر از جرم ارتکابی پایین

 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 612مشمول ماده ، است که به علت عدم اجراي قصاص

که در قتل  در حالی. شود قاتل مشمول حبس تعزیري می، که برابر آن است 1375مصوب ) تعزیرات (

مجازات حبس  توان قتل ارتکابی قاتل را مشمول ماده مذکور دانسته و براي قاتل خطاي محض نمی

  .ماده مذکور مؤید ادعاست» ت«استناد به بند . تعزیري تعیین نمود

، در امکان یا عدم امکان اعمال مجازات بر معاون جرم، در مورد قتل ارتکابی توسط مجنون و صغیر

33»128«در ماده که  ابهام بیشتري وجود دارد
34»129«و  

بینی  پیش 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  

حکم استفاده ابزاري ، در عدم اشاره به استفاده ابزاري از مجنون 128از اشکال ماده  نظر . صرفستشده ا

تعیین نمود و استدالل کرد که در این  128توان به کمک اصول حقوقی و نیز ماده  از صغیر و مجنون را می

اما در فرضی که استفاده . کننده مصداق مباشر معنوي بوده و جرم ارتکابی مستند به اوست مصادیق استفاده

معاون جرم بر اساس چه ، مصداق مباشرت معنوي نبوده و مصداق معاونت در جرم باشد، از مجنون و صغیر

مطابق قانون ، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود؟ قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون، متن یا مقرره قانونی

تل نیز پرداخت دیه توسط عاقله مجنون یا صغیر مجازات اسالمی قتل خطاي محض است و مجازات این ق

بنابراین در مورد معاون جرم قتل ، امکان تحمیل مجازاتی غیر از دیه بر عاقله مجنون وجود ندارد. است

در مورد صغار . بینی نشده است ظاهراً حکمی در قانون مجازات اسالمی پیش، ارتکابی توسط مجنون

 88مواد ( هاي خاص اطفال و نوجوانان امکان تحمیل مجازات، له صغیرعالوه بر تحمیل پرداخت دیه بر عاق

                                                      
: در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل 2تبصره  -32

 شود.  ، مطابق بند (ت) این ماده اعمال میاصلی جرم

: هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خـود اسـتفاده نمایـد بـه حـداکثر مجـازات       128ماده  -33

گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابـالغی معاونـت کنـد بـه حـداکثر مجـازات        قانونی همان جرم محکوم می

 شود.  رم محکوم میمعاونت در آن ج

: هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنـون، قابـل تعقیـب نباشـد     129ماده  -34

   یا تعقیب یا اجراي مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیري در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.
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هاي  حال پرسش این است که آیا مجازات معاون صغیر یا نوجوان از جنس مجازات. وجود دارد) 95تا 

، معرفی به مددکار اجتماعی، تسلیم به والدین، هایی از جمله تذکر مذکور در این مواد است؟ مجازات

  نگهداري در کانون اصالح تربیت!، رت و ارتباط مضرجلوگیري از معاش

 نتیجه

در پی ، از حقوق عرفی به امر قانونگذاري تأثرنویسندگان قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران با نگاه م

بود ها  آن ها به اعتبار شهروند بودن آن نگاه توأم با احترام به انسان اي بودند که ثمره ریزي نظام حقوقی پایه

آبیم  می با نگاه به این میثاق ملی میان شهروندان و حاکمان در. بر مبناي عقیده و اندیشهها  آن بندي دستهنه 

شوند و  عنوان یک شهروند واجد احترام است و همه در نظر قانون برابر فرض می که نوع بشر به

زبان قانون ، حال ینباا، شود دیگر نمی اي بر عده قومی و نژادي موجب برتري عده، هاي رنگی ویژگی

شود و  هاي واضعان قانون اساسی محسوب می يگذار سیاستاي و مجزا از  مجازات اسالمی نگاهی جزیره

. شوند ها بر مبناي تفکر و عقیده و جنسیت با باید و نبایدهاي متفاوتی مواجه می انسان
35

  

                                                      
وري اس�می ایران که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، با توجه به اصـل نـوزدهم نـژاد    در فصل سوم قانون اساسی جمه -35

پرستی و برتري جویی قومی و قبیله اي در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه ایـن گونـه اخت�فـات    

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد «در بند نهم از اصل سوم بیان شده است: ادعاي برتري بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید. همچنین 

همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف » امکانات عاد�نه براي همه در تمام زمینه هاي مادي و معنوي. 

بر مبناي آنچه گفته شد ملت ایران با هم برابـر و   دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است. بنابراین

یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگري امتیازي نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوي و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع 

اصل سوم اساسی دولت موظف است  حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند. برابر بند چهاردهم از

همه امکانات خود را براي تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عاد�نه براي همه و تساوي عموم مردم در 

قرار دارنـد و از  برابر قانون به کار گیرد. همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون 

همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اس�م برخوردارند. براي تکمیل این بحث بیان این نکتـه  

ضروري است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد، فقط مختص مسلمانان نیست بلکه بایـد در جمهـوري اسـ�می ایـران     

ها اعم از مسلمانان و غیرمسلمان کام� بر اساس موازین شرعی و قانونی رعایت گردد. چنانچه در اصل چهاردهم  حقوق تمامی انسان

ـنه، قسـط و     قانون اساسی بیان شده است دولت جمهوري اس�می ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخـ�ق حس

رعایت کنند. لذا با این اوصاف می توان بیان کرد نگارندگان قانون اساسی سعی در آن  عدل اس�می عمل نماید و حقوق انسانی آنان را

اند تا در جاي جاي این قانون بر اصل تساوي و برابري همگان در برابر قانون تاکید نمایند و با تصریح بـر ایـن اصـل از اعطـاي      داشته

 ز مردم پرهیز نمایند. امتیازات واهی، غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی ا
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ر تلفیق حقوق عرفی و دلیل این رویکرد آن است که قانونگذار در قانون مجازات اسالمی خواستا

ها و مبانی این دو نظام حقوقی در بسیاري از موارد متفاوت از  شرط پیش، الزامات. مقررات فقهی است

تفاوت مبانی و شرایط این دو نظام حقوقی و از طرف دیگر عدم توجه و تعمق به لوازم و . دیگري است

اگر . شده است ن در قانون مجازات اسالمیهاي بنیادی موجب بروز تعارضها  آن نتایج متفاوت هر یک از

ترین اهداف قوانین  یکی از بدیهی، کارآیی و قطعیت قانون و مقابله با اعمال ضداجتماعی قابل سرزنش

شرط آن عدم وجود تعارض و عدم امکان فرار از قانون به علت امکان تفاسیر مغایر از  پیش، جزایی باشد

قانونگذار در تدوین . خورد انه بسیار به چشم میتأسفم، اسالمی اهداف مقنن است که در قانون مجازات

و نظام مجازات با  انگاري جرمدور از نگاه تعبدي با مالحظه اهداف  قوانین جزایی ناگزیر است که به

  .تعارض و کارا زمینه مقابله با مجرمین را فراهم نماید بی، نقص تدوین قانونی بی

ه اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله موارد مربوط ب: مالحظات اخالقی

  .تماماً رعایت گردیده است

  .تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد: تعارض منافع

  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون : اعتبار پژوهش تأمین
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