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  مؤسسه آموزش عالي آزاد فاضل    -شيـراز  آدرس :
  ٠٧١- ٣٢٣٥٩٩٠٢/    ٠٧١- ٣٢٣٥٣٠١٦   تلفن :



  دانشجوي گرامي 
  

تنوع، ارتباط زنده و دو فاضل بدليل حل مسائل م آموزش عالي حضور در كلاسهاي موسسه
، رفع اشكالات  ، ايجاد انگيزه رقابت طرفه بين دانشجو و استاد، قرار گرفتن در جو كنكور

دانشجو و آزمونهاي كلاسي كه ضمن آن از ميزان آمادگي خود مطلع مي شويد انتخابي است 
  كه نمي توان آنرا با مطالعه يك يا چند كتاب مقايسه كرد .

  

فاضل به شما اين امكـان را آموزش عالي ي هماهنگ كشوري موسسه شركت در كنكورها

مي دهد كه جايگاه واقعي خود را در رتبه بندي كشوري بيابيد چرا كه علاج واقعه قبل از 

  وقوع بايد كرد.
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  سخن مؤلف:
 و اينجانب نم خدمتي ناچيز به جامعه حقوقي عرضه نمايمارا داد تا بتوسپاس خداوندا كه توفيق آن 

ن كنكورهاي حقوقي نگارش اين مجموعه را توان در راستاي آموزش به داوطلباسعي كردم كه با تمام 
  به عهده بگيريم تا شايد بتوانم قدم موثري در موفقيت اين داوطلبان برداشته باشم. 

عزيز خالي از لطف نمي باشد، با توجه به اين كه  ذكر نكاتي با داوطلبان جزاي اختصاصيدر مورد درس 
مي باشد بنابراين با  مهم و ماهوي باشد و جز دروس مي ٢اين درس در كنكور وكالت داراي ضريب 

ارشد در سالهاي گذشته مي توان و ت وتوجه به تجربه خودم و مطالعات سوالات كنكورهاي وكالت، قضا
درصد قابل توجهي از اين درس را در آزمون هاي مذكور  ورت مطالعه جامع و كاملصاذعان كرد در 

و براي نيل به اين هدف و آرامش خاطر براي كسب درصدهاي بالاي و حتي درصد كامل  كردكسب 
  علاوه بر مطالعه قانون مطالعه اين كتاب و استفاده از كلاسهاي حضوري موسسه پيشنهاد مي گردد.

به وجود اختلاف نظرهاي فراوان در زمينه دروس حقوقي اين كتاب خالي از ايراد  همچنين با توجه
اي رشد كيفي اين كتاب نخواهد بود لذا از داوطلبان عزيز انتظار مي رود نظرات و انتقادات خود را بر

  د.اعلام نماين
مال تقدير و در اين راستا از زحمات سركار خانم مهندس بعاج زاده بابت ويرايش شكلي اين كتاب ك

  تشكر را دارم.
  آرزوي موفقيت شما عزيزان را از ايزد منان خواستارم.

  
        پيروز باشيد.

  داود ملك جمشيدي عضوكانون وكلاي مركز، كارشناس ارشد حقوق جزا
           ١٣٩٧تابستان 
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  فصل اول :  حدود

  كليات مبحث اول: 

جرم اشاره شده است. اين جرايم عبارتند از: زنا، لواط،  ١٢در قانون مجازات اسلامي به حدي بودن 
تفخيذ، مساحقه، قوادي، قذف، سب النبي، مصرف مسكر، سرقت، محاربه، بغي و افساد في الارض. تعداد 

) مورد بود كه تفخيذ از عنوان لواط جدا شده است. افساد في الارض از ٩حدود مطرح در قانون سابق (
ت. سب النبي و بغي نيز اضافه شده است. نوآوري ديگر قانون جديد در بحث عنوان محاربه جدا شده اس

در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر «قانون جديد متجلي است كه بيان مي دارد:  ٢٢٠حدود در ماده 
 » قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي شود. ١٦٧نشده است، طبق اصل 

حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و «قانون جديد:  ١٥ه همانطور كه اشاره شد به موجب ماد
اجراي حد از نظر اسلام داراي اهميت اساسي است » كيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است.

به علت همين اهتمام شارع در اجراي حدود است كه حدود از نظر قواعد و احكام از ساير مجازات ها 
  متمايز است. 

  احكام خاص حدود شده است كه در ذيل به آن ها اشاره مي كنيم: همين امر سبب

قاعده منع محاكمه مضاعف كه در صلاحيت شخصي مبتني بر تابعيت مرتكب و صلاحيت شخصي  -١
) پذيرفته شده است، ١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٨و  ٧مبتني بر تابعيت مجني عليه (مواد 

  در حدود اعمال نمي شود.

قانون مجازات اسلامي  ٥عده محاسبه مجازات قبلي كه در صلاحيت واقعي پذيرفته شده است (ماده قا -٢
  ) در حدود اعمال نمي شود.١/٢/١٣٩٢مصوب 

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠حدود عطف به ماسبق مي شوند. (ماده  -٣

م از (جزاي نقدي، شلاق تعزيري و محاسبه مدت ايام بازداشت متهم كه در مجازات هاي تعزيري اع -٤
 ٢٧حبس تعزيري) اعمال مي شود در حدود (اعم از شلاق حدي و حبس حدي) اعمال نمي شود. (ماده 

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب 

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٣٧تخفيف در حدود امكان ندارد. (ماده  -٥

  ق.م.ا. ٢١٩ال نمي شود مگر از طريق عفو و توبه مطابق م معافيت از مجازات در حدود اعم - ٦

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٠تعويق صدور حكم در حدود اعمال نمي شود. (ماده  -٧

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٦تعليق اجراي مجازات در حدود امكان ندارد. (ماده  -٨
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  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٥٦يم. (ماده نظام نيمه آزادي در حدود ندار -٩

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٥٨آزادي مشروط در حدود نداريم. (ماده  -١٠

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٦٢نظارت سامانه الكترونيكي در حدود نداريم. (ماده  -١١

  )١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٠٥مرور زمان در حدود جايگاهي ندارد. (ماده  -١٢

قانون مجازات اسلامي مصوب  ١١٥و  ١١٤مقررات توبه در حدود متفاوت با تعزير است. (ماده  -١٣
١/٢/١٣٩٢(  

قانون مجازات اسلامي  ١٣٢و  ١٣٦مقررات تعدد و تكرار در حدود متفاوت با تعزير است. (ماده  -١٤
  )١/٢/١٣٩٢مصوب 

  حدود، احكام خاص خود را دارد.ادله اثبات در  -١٥

قانون مجازات  ١٢٧و  ١٢٢مجازات شروع به جرم و معاونت در حدود، پيش بيني شده است. (ماده  - ١٦
  )١/٢/١٣٩٢اسلامي مصوب 

قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٣٠سردستگي در حدود احكام خاص خودش را دارد. (ماده  -١٧
١/٢/١٣٩٢(  

ق.م.ا قانون  ٢١٨و  ٢١٧و هم چنين مواد  ١٥٥ته شده است. (ماده جهل به حكم در حدود پذيرف -١٨
  )١/٢/١٣٩٢مجازات اسلامي مصوب 

  مجازات تبعي و تكميلي در حدود داريم.  -١٩

  ادله اثبات در حدود

قانون مجازات اسلامي ادله اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در  ١٦٠به موجب ماده 
وني و علم قاضي. ولي در حدود ادله اثبات دعوا داراي احكام خاص خود هستند كه آن ها را مواد مقرر قان

  متمايز از ادله اثبات ساير جرايم مي كند. اين احكام خاص به طور خلاصه عبارتند از:

      الف) موضوعيت داشتن اقرار و شهادت

    ب) نصاب اقرار و شهادت

  ج) عدم اعتبار برخي ادله در حدود

  ذيل به بيان و توضيح اين موارد مي پردازيم: كه در
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  الف) موضوعيت داشتن اقرار و شهادت

در مواردي كه دعواي كيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و «قانون جديد بيان مي دارد:  ١٦١ماده 
به شهادت كه موضوعيت دارد، اثبات مي شود، قاضي به استناد آن ها رأي صادر مي كند، مگر اينكه علم 

در مواردي كه ادله موضوعيت دارند، قاضي بعد از ارائه و احراز اين ادله به استناد ». خلاف آن داشته باشد
آن ها رأي صادر مي كند ولي در مواردي كه ادله اي طريقيت داشته باشد، پس از ارائه، اين ادله بايد 

ا رأي صادر كند. بنابراين قاضي بررسي ايجاد اقناع وجداني براي قاضي كند تا قاضي بتواند به استناد آنه
  مي كند كه آيا اين ادله با قراين همخواني دارد يا خير.

شهادت شرعي «قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد:  ١٧٥در حدود اقرار و شهادت موضوعيت دارد. ماده 
و در » د يا نباشدآن است كه شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است. اعم از آنكه مفيد علم باش

  اين قانون براي شاهد شرعي شرايطي را مقرر دانسته است. ١٧٧ماده 

  ب) نصاب اقرار و شهادت در حدود

قانون مجازات اسلامي) ماده  ١٦٤اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است. (ماده  
ب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به هرگاه متهم اقرار به ارتكا«همين قانون بيان مي دارد:  ١٧١

در كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است، «همين قانون بيان مي دارد:  ١٧٢ماده » ادله ديگر نمي رسد...
  مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:

  الف) چهار بار، در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه.

  و سرقت موجب حد. ب) دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف

  »براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرايم، يك بار اقرار كافي است.): «١تبصره (

  ».در مواردي كه تعدد اقرار شرط است، اقرار مي تواند در يك يا چند جلسه انجام شود): «٢تبصره (

ه جز در اقرار به انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست ب«همين قانون آمده است:  ١٧٣در ماده 
جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است كه در اين صورت در هر مرحله ولو در حين اجرا مجازات مز 

) ثابت مي ٥بور ساقط و به جاي آن در لواط و زنا صد ضربه شلاق و در غير آن ها حبس تعزيري درجه (
در اين فرض مرتكب اقرار به ) آن است كه ٥علت اين صد ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه (». شود

  جرم كرده است و اقرار به گناه خود، گناه است.

  ج) عدم اعتبار برخي ادله در حدود
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در خصوص شهادت بر شهادت است.  ١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٩٠تا ماده  ١٨٨ماده 
ت شرعي در صورتي شهادت بر شهاد«بيان مي دارد:  ١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٨٨ماده 

». معتبر است كه شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن حضور وي متعذر باشد
قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد:  ١٨٩ولي شهادت بر شهادت در حدود فاقد اعتبار است. ماده 

ص، ديه و ضمان مالي با آن جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي شود. لكن قصا«
  ».قابل اثبات است

  سقوط مجازات در حدود

فقها اعتقاد دارند كه مجازات هاي حدي، لايتغير و ثابت هستند و به همين دليل در ميان متون فقهي 
و ... به چشم مي خورد. اين احكام در ماده » لا تخفيف في الحدود» «لا كفاله في الحد«عباراتي چون 

دادگاه نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان «جازات اسلامي متجلي شده است كه بيان مي دارد: قانون م ٢١٩
حدود شرعي را تغيير يا مجازات را تقليل دهد يا تبديل يا ساقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق توبه 

لاحظه مي شود همانطور كه م». و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل سقوط، تقليل يا تبديل است
تنها راه سقوط مجازات در حدود در اين ماده توبه و عفو بيان شده است. از طرف ديگر اعمال قاعده 

در حدود تابع احكام خاصي است كه با اعمال آن هم، بسياري از مجازات هاي » تدروأ الحدود بالشبهات«
  ل قاعده درأ بيان مي كنيم.حدي ثابت نمي شود. بنابراين، اين مبحث را در دو بخش توبه و اعما

  اعمال قاعده درأ در حدود

هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از «قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد:  ١٢٠ماده 
شرايط مسئوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليل بر نفي آن يافت نشود،  حسب مورد جرم 

  ».شوديا شرط مذكور ثابت نمي 

درجرايم موجب حد، به استثناي محاربه، افساد في «قانون مجازات اسلامي نيز بيان مي دارد:  ١٢١ماده 
الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا 

  ».شرط مذكور ثابت نمي شود

به ساير جرايم، موجب سقوط حد مي شود، چرا كه بنابراين شبهه در حدود با شرايط آسان تري نسبت 
در همه جرايم بعد از ايجاد شبهه قاضي مي بايست اقدام به تحصيل دليل كند و اگر بعد از تحصيل دليل 
كماكان شبهه باقي بود، شبهه مانع اثبات مجازات است ولي در حدود، صرف وجود شبهه، مجازات را 

اين قانون محاربه، افساد  ١٢١لِ دليل هم ندارد. البته فرض ماده ساقط مي كند و قاضي تكليفي به تحصي
في الارض، سرقت و قذف را از شمول اين قاعده مستثني كرده است. در اينكه شبهه چگونه به وجود مي 

در جرايم موجب حد هرگاه متهم «قانون مجازات اسلامي در اين خصوص بيان مي دارد:  ٢١٨آيد ماده 
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ا قصد يا وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري را در زمان ارتكاب جرم بنمايد در ادعاي فقدان علم ي
صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه 

  ».گرفته شده است، ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي شود

محاربه و افساد في الارض و جرايم منافي عفت با عنف و اكراه، ربايش يا اغفال، در  جرايم ): «١تبصره (
  ».صرف ادعا، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به تحقيق و بررسي است

  توبه در حدود

قانون مجازات اسلامي به بحث توبه اختصاص دارد. در اين موارد توبه به عنوان يكي از  ١١٩تا  ١١٤ماده 
قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: در مواردي كه توبه  ١١٧زات بيان شده است. ماده موارد سقوط مجا

مرتكب موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي شود، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي 
توبه  مرتكب اكتفا نمي شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به

كرده است، سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجرا مي گردد. در اين مورد 
  ».چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي شود

  بيان شده است: ١١٦و ماده  ١١٤ولي در خصوص حدود، توبه احكام خاص خود را دارد كه در ماده 

در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از «قانون مجازات اسلامي:  ١١٤ماده 
اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود حد از او ساقط مي گردد. همچنين اگر 

اثبات جرم، دادگاه  جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از
  ».مي تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد

  ».توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است): «١تبصره (

صورت در زنا و لواط هر گاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد مرتكب در ): «٢تبصره (
توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دو آن ها 

  ».محكوم مي شود

  ».ديه، قصاص،  حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي گردد«قانون مجازات اسلامي:  ١١٦ماده 

  اين نحو دسته بندي كرد: بنابراين با توجه به اين دو ماده احكام توبه در حدود را مي توان به

  سقوط مجازات قبل از اثبات جرم  توبه در تمامي حدود به جز قذف و محاربه 
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  توبه در قذف هيچگونه تأثيري ندارد، چرا كه قذف در زمره جرايم حق الناسي مي باشد.

  

  

  را مي توان به اين نحو خلاصه كرد كه: بنابراين قاعده جدول بالا

  توبه در حد قدف تأثيري ندارد. -١

توبه در محاربه اگر قبل از دستگيري يا تسلط باشد موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگيري  -٢
  در صورتي كه شرايط عفو موجود باشد مي توان اعمال شرايط عفو نمود.

وجب سقوط مجازات است و بعد از اثبات اگر شرايط عفو فراهم توبه در ساير جرايم قبل از اثبات م -٣
  باشد از موجبات عفو است.

  شرط عفو، اثبات جرم با اقرار است. -٤
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  جهل در حدود

قانون مجازات اسلامي بيان  ١٥٥قاعده كلي آن است كه جهل به قانون مسموع نيست. اين قاعده در ماده 
كم مانع از مجازات مرتكب نيست، مگر اينكه تحصيل علم عادتاً جهل به ح«شده است كه بيان مي دارد: 

  ».براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود

  ».جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست«تبصره: 

 ٢١٧منظور از مواردي كه جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود، همان حدود است. اين مسئله در ماده 
در جرايم موجب حد، مرتكب در صورتي «قانون مجازات اسلامي بيان شده است كه بيان مي دارد: 

مسئول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرايط مسئوليت كيفري به حرمت شرعي رفتار ارتكابي نيز 
  ».آگاه باشد

  

  مبحث دوم: انواع حد و مجازات آن
  زنا

  
  با نابالغزنا 

نابالغ مجازات حد زنا را تحمل نمي كند بلكه به اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در كتاب اول ق.م.ا 
  محكوم مي شود.

  زنا با ميت
  مستوجب اجراي حد زنا است.

مي  ٦ضربه شلاق تعزيري درجه  ٧٤تا  ٣١مگر جماع زوج با زوجه متوفي خود كه زنا نيست ولي موجب 
  شود.

  به شبهه زنا به و طي
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  نوع حد  نوع زنا
  اعدام زاني و زانيه (مگر زانيه مكره باشد)  زنا با محارم نسبي -١
  اعدام زني  زناي با زن پدر -٢

  رجم يا جلد زانيه برحسب محصن يا غيرمحصن بودن
  اعدام زاني  زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان -٣

  رحسب محصن يا غيرمحصن بودنرجم يا جلد زانيه ب
  اعدام زاني  زناي به عنف و اكراه از سوي زاني -٤

زاني به پرداخت ارش  اگر زن باكره باشد 
البكاره و مهرالمثل هم علاوه بر اجراي حد 

  محكوم مي شود. 
اگر زن باكره نباشد زاني فقط به پرداخت مهر 

  المثل علاوه بر اجراي حد محكوم مي شود.
ا زني كه رضايت به زنا نداشته باشد، زنا در حال بي هوشي، زنا ب - ٥

خواب يا مستي زن، زنا با فريب و اغفال دختر نابالغ با ربودن تهديد يا 
  ترساندن او اگر چه او تسليم شده باشد.

  در حكم زناي به عنف و اكراه است.

  محصنه رجم است. مجازات زاني محصن يا زانيه  زاني محصن باشد يا زانيه محصنه باشد. -٦
* با عدم امكان رجم؛ با پيشنهاد دادگاه صادر كننده 

  حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه:
اگر جرم با بينه ثابت شده باشد به جاي رجم، اعدام  - 

  اجرا مي شود.
اگر جرم يا غيربينه ثابت شده باشد به جاي رجم، صد  - 

  ضربه شلاق اجرا مي شود.
زانيه به صد ضربه شلاق محكوم مي شود، زاني   ر زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد. در زناي محصنه اگ -٧

  مجازات نمي شود.
زانيه به صد ضربه شلاق محكوم مي شود، زاني   زنا با محارم نسبي اگر زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد. -٨

  مجازات نمي شود.
  مجازات مرد؛ صد ضربه شلاق  زنا توسط مرد داراي همسر قبل از دخول با همسر خود -٩

  تراشيدن موي سر
  تبعيد به مدت يك سال قمري

  مجازات مرتكب غيرمحصن؛ صد ضربه شلاق  زنا در صورتيكه مرتكب غيرمحصن باشد. -١٠
بار اقرار به زنا  ٤در هر مورد كه زاني يا زانيه كمتر از  -١١

  كند. 
در  ٦ضربه شلاق تعزيري درجه  ٧٤ضربه تا  ٣١

  اجرا مي شود. مورد او 
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  احصان
وضعيت مردي است كه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و در حاليكه بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با 
  وي در حال بلواغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع را با طريق قبل را با وي داشته باشد.

ر حاليكه بالغ و عاقل بوده با او از طريق قبل وضعيت زني است كه داراي همسر دائمي و بالغ باشد و د
  جماع كره باشد و امكان جماع از طريق قبل را با شوهر داشته باشد.

مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماري كه موجب خطر براي طرف مقابل مي 
  گردد مانند ايدز و سفليس زوجين را از احصان خارج مي كند.

  
  ق.م.ا) ٢٤١الي  ٢٣٣م لواط (
  مفهوم

  دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان مذكر
  

  حد لواط  نوع لواط و مرتكب آن
  اعدام فاعل  فاعل لواط در لواط به عنف و اكراه -١
فاعل لواط با وجود شرايط احصان در فاعل (احصان  -٢

در  يعني اينكه مرد، همسر دائمي و بالغ داشته و
حاليكه بالغ و عاقل بوده و از قُبُل با همان همسر در 
حال بلوغ جماع كرده و هر وقت بخواهد امكان جماع از 

  همان طريق را با وي داشته است).

  اعدام فاعل

فاعل لواط اگر فاعل غيرمسلمان باشد و مفعول  -٣
  مسلمان

  اعدام فاعل

ط فاعل لواط اگر لواط غيرعنف بوده و فاعل شراي -٤
  احصان را نداشته است.

  ضربه شلاق براي فاعل ١٠٠

حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود با عدم وجود   مفعول در لواط -٥
  شرايط احصان اعدام است).

  
  ق.م.ا) ٢٣٧الي  ٢٣٥تفخيذ (م 

  مفهوم
  قرار دادن  اندام تناسلي مرد بين رانها يا نشيمن گاه انسان مذكر -
  گاه در حكم تفخيذ است. دخول كمتر از ختنه -
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  حد تفخيذ  نوع تفخيذ
فاعل و مفعول تفخيذ اعم از اينكه محصن باشند يا  -١

  غيرمحصن باشند.
  ضربه شلاق ١٠٠

اگر در تفخيذ فاعل غيرمسلمان و مفعول مسلمان  -٢
  باشد.

ضربه شلاق محكوم  ١٠٠فاعل اعدام مي شود، مفعول به 
  مي شود.

كمتر از لواط و تفخيذ همجنس گرايي مردان به  -٣
  مثل تقبيل و ملاسمه از روي شهوت

براي هر يك اجرا  ٦ضربه شلاق تعزيري درجه  ٧٤تا  ٣١
  مي شود. 

  
  ق.م.ا) ٢٤١الي  ٢٣٨مساحقه (م 

  مفهوم
  هرگاه انسان مونث اندام تناسلي خود را بر اندام تناسلي هم جنس خود قرار دهد.

  
مسلمان و غيرمسلمان، محصن و غيرمحصن به عنف و غيرعنف،  حد مساحقه براي فاعل و مفعول اعم از

  است.» صد ضربه شلاق«

  نكته
در صورت نبود ادله اثبات قانوني بر وقوع جرايم منافي عفت و انكار متهم، هرگونه تحقيق و بازجويي  -

  جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.
آزار، ربايش يا اغفال يا مواردي كه به موجب اين قانون در حكم  موارد احتمال ارتكاب به عنف، اكراه، -

  ارتكاب به عنف است، از شمول اين حكم مستثني است.
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  ق.م.ا) ٢٤٤الي  ٢٤٢قوادي (م 

  
  حد قواد  كيفيت قوادي

  ضربه شلاق ٧٥  حد قواد براي مرد قواد در مرتبه اول
  ضربه شلاق و تا يك سال تبعيد ٧٥  د در مرتبه دومحد قواد براي مرد قوا
  ضربه شلاق ٧٥  حد قواد براي زن قواد

ضربه شلاق تعزيري و حبس  ٧٤تا  ٣١مرتكب به   اگر قواد منجر به تحقق زنا و لواط نشود
  تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

اگر قوادي در رساندن دو يا چند نابالغ براي زنا و لواط 
  باشد.

ضربه شلاق تعزيري و  ٧٤تا  ٣١قوادي به مرتكب 
  حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي مصوب  ٦٣٩ماده 
افراد زير به حبس يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر محل 

  مربوطه به طور موقت با در نظر دادگاه بسته خواهد شد:
  كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند. كسي - الف
  كسي كه مردم را به فساد و فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد/ -ب

هرگاه برعمل فوق  عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور، به حد قوادي نيز محكوم  -تبصره
  مي گردد.

  ق.م.ا) ٢٦٦الي  ٢٦٤مصرف مسكر (م 
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  نكته

  خوردن فُقاع (آب جو مسكر) موجب حد است هر چند مستي نياورد.
  حد مسكر  كيفيت مصرف مسكر

  ضربه شلاق ٨٠  حد مصرف مسكر -١
حد مصرف مسكر براي غيرمسلمان فقط در صورت  -٢

  تظاهر به مصرف
  ضربه شلاق ٨٠

مصرف مسكر توسط غيرمسلمان به نحو غيرعلني  -٣
اهر شدن در معابر  و اماكن عمومي در حال ولي ظ
  مستي

  مجازات مقرر براي تظاهر به فعل حرام

  
  ١٣٧٥قانون مجازات اسلامي مصوب  ٦٣٨ماده 

هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به  حبس 
كوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عمل شود كه نفس ) ضربه شلاق مح٧٤از ده روز تا دو ماه يا تا (

آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا 
  ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.٧٤تا (

  

  محاربه

و » كار كردنپي«، »ستيز كردن«، »جنگيدن«كلمه اي است عربي كه در فارسي به معناي » محاربه«
  كلماتي از اين قبيل معنا شده است.
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منظور از احراز رابطه سببي بين نتيجه و رفتار فيزيكي در جنايات منتهي به مرگ مجني عليه آن است 
ه تنها اگر رفتار متهم نبود مرگ رخ نمي داد بلكه رفتار جاني و نتيجه واقع شده كه بتوان ثابت نمود كه ن

برمجني عليه رابطه سببي عرفا موثري وجود داشته است به نحوي كه نتيجه با كمترين تفاوت فاحش و 
  با همان شيوه منظور و قابل پيش بيني جاني واقع شده است.

  وجود فاصله زماني بين جراحت و مرگ

فاصله زياد بين جراحت و مرگ مسووليت مرتكب را نفي نمي كند مثل فردي كه عمدا با رابطه وجود 
جنسي پرخطر ويروس ايدز را به قرباني منتقل مي كند و قرباني سالها بعد مي ميرد كه در اين حال مبتلا 

  ت.كننده در صورت علم به مبتلا بودن خود به ايدز و وجود قصد مبتلا كردن مقابل قاتل اس

  
  قصه نتيجه  قصد فعل  

  دارد  دارد  ←ق.م.ا) ٢٩٠جنايت عمدي: (ماده 

  ندارد  دارد  ←ق.م.ا) ٢٩١جنايت شبه عمد: (ماده 

  ندارد  ندارد  ←ق.م.ا) ٢٩٢جنايت خطاي محض: (ماده 

بنابر يك تقسيم بندي در قسمت جنايات، جرايم به دو قسمت تقسيم مي 
شوند:
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  تساوي در دين

  ق.م.ا ٣١٠در جنايات عمدي با لحاظ ماده 

 

  مجازات  مجني عليه  مرتكب

  غيرمسلمان

  مسلمان -

  غيرمسلمان ذمي

  غيرمسلمان مستامن

  غيرمسلمان معاهد

  مرتكب قصاص مي شود

  مسلمان ذمي

  مستامن

  معاهد

  غيرمسلمان غيرذمي

  غيرمسلمان غيرمستامن

  غيرمسلمان غيرمعاهد

  مرتكب قصاص نمي شود

 ٦١٢ولي اجراي مقررات ماده 
  ق.م.ا.ت صورت مي پذيرد

  

  كافر ذمي: كافر كتابي كه جزيه قانوني (ماليات) به جامعه اسلامي مي دهد.

عقد ذمه منعقد نكرده است ولي با اذن دولت اسلامي به كافر مستامن: كافري كه با حكومت اسلامي 
منظور تجارت يا سفارت و يا نياز ديگر وارد قلمرو اسلامي مي شود و چون به او امان از تعرض داده مي 

  شود و او را مستامن در مقابل معاهد گويند.

  ن او موقت است.كافر معاهد: كافري است كه با حكومت اسلام پيمان صلح برقرار كرده است و اما

  

  غـيرمسلمـان در حكـم مستـامن

 

  غيرمسلمان، غير ذمي، غير  مستامن و غيرمعاهد كه تابعيت ايران را دارد. -١
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منظور از موضوع جرم، چيزي است كه عمل مرتكب بر آن واقع مي شود و به عبارتي ديگر، ارزشي كه 
  مقنن تجاوز و تعدي به آن را جرم مي شمارد موضوع آن جرم است.

انسان است و به عبارت ديگر انسان زنده ديگري با حيات مستقر غير موضوع جرم در قتل عمدي، حيات 
از مرتكب است. لذا، سلب حيات از جنين در هر مرحله اي كه باشد قتل محسوب نمي شود و عنوان 

  سقط جنين را دارد. 

  . وسيله جرم٤

ي خاصي همانطور كه ذكر شد وسيله در تحقق جرم قتل عمدي موضوعيت ندارد، به عبارت ديگر ويژگ
در وسيله براي ارتكاب، جرم قتل عمدي شرط نيست لذا اگر مرتكب با هر وسيله از ديگري سلب حيات 

  كند قتل محقق شده است.

  . نتيجه در جرم قتل عمدي٥

همانطور كه ذكر شد نتيجه در اين جرم سلب حيات يا همان مرگ مي باشد. قتل از جمله جرايم آني و 
  مقيد به نتيجه است.

جنايت در صورتي موجب قصاص «ق.م.ا. چنين مقرر داشته است:  ٤٩٢ذار در اين خصوص در ماده قانونگ
يا ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد، اعم از آن كه به نحو مباشرت يا به تسبيت يا 

  »به اجتماع آنها انجام شود.

  . زمان و مكان در جرم قتل عمدي٦

رم قتل عمدي نقشي ندارد ولي در مجازات مرتكب مي تواند موثر باشد به طور زمان و مكان در وقوع ج
مثال اگر عمل و نتيجه هر دو در يكي از چهار ماه حرام اتفاق بيفتد و يا در حرم مكه معظمه واقع شود 

  باعث تغليظ ديه مي شود يعني يك سوم به ديه قتل افزوده مي شود.

  جنايت بر اعضاء و منافع جاري نيست.تغليظ ديه مخصوص قتل نفس است و در 

در حكم تغليظ ديه فرقي ميان بالغ و غيربالغ، زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست. سقط جنين نيز 
پس از پيدايش روح، مشمول حكم تغليظ است. تغليظ ديه، در مواردي كه عاقله يا بيت المال پرداخت 

كه به علت عمدي امكان قصاص يا عدم جواز ديه كننده ديه باشد نيز جاري است. در قتل عمدي 
  پرداخت مي شود نيز اين حكم جاري است.



 ..................................................................................................................................موسسه آموزش عالي آزاد فاضل

٤٤ 

 

) ٣٧١اول قصاص مي شود و نفر دوم به مجازات جنايت برميت محكوم مي گردد. حكم اين ماده و ماده (
  اري است.اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز ج

  

  مجازات شركا در جرم جنايت عمد:

در موارد «ق.م.ا، چنين مقرر داشته است:  ٣٧٣در خصوص مجازات شركا در قتل عمدي قانونگذار درماده 
شركت در جنايت عمدي، حسب مورد، مجني عليه يا ولي دم مي تواند يكي از شركاء در جنايت عمدي 

خود از ديه را به قصاص شونده بپردازند و يا اين كه همه را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم 
شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند، مشروط  بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديد آمده را پيش از 
قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شركاء نباشند، هر يك از شركاء كه 

  »هم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركاء بپردازد.قصاص نمي شود نيز بايد س

همانطور كه مشخص است مجازات شركاء در قتل عمد نيز قصاص است، البته اولياء دم براي اجراي 
  قصاص شركاء بايد فاضل ديه را به آنها پرداخت نمايد. 

ست كه چنين مقرر داشته ق.م.ا. بيان شده قابل ذكر ا ٤٧٣در اين خصوص نكته اي كه در تبصره ماده 
اگر مجني عليه يا ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد واز حق خود نسبت به برخي ديگر «است: 

مجاني گذشت كند يا آن مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص شوندگان بيش از سهم جنايتشان 
  »ردازد.باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص شوندگان بپ

* سهم شركاء در دريافت ديه مساوي است و ميزان آن برابر است با ميزان بي تقصيري آنها در تحقق 
نتيجه، بنابراين وقتي دو نفر مرتكب قتل مي شوند هر يك از آنها يك دوم گناهكار و يك دوم بي گناه 

  بوده است.

كور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه ولي دم مي تواند برخي از شركاء در قتل را با پرداخت ديه مذ«
  »شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد.

قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه كامل يا به كمتر يا زيادتر از «
چنانچه ولي دم از قصاص گذشت كند، قاتل يا قاتلان (شركاء) موظف به پرداخت ». آن تبديل مي شد

ق.م.ا. در اين خصوص چنين مقرر داشته اند:  ٣٦٠و  ٣٥٩تند و موافقت آنان شرط نيست. ماده ديه هس
در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجني عليه يا «ق.م.ا.  ٣٥٩ماده 

رتكب و ولي دم، تنها مي تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با م
  ». رضايت او دارد
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  نكته
مل غيرمجاز باعث حادثه باشد، كسي ضامن است كه عمل مستند به اوست اگر عمل مستند به اگر ع

  )٥١٧مهندسين ساختمان باشد، پس مالك ساختمان ضامن نيست. (تبصره م 

  
  

  
  

  
  
  
  ضمان صاحب حيوان  

 ق.م.ا) ٥٢٥الي  ٥٢٢(مواد 
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  جنايتراه هاي ثبوت 

ق.م.ا. مقرر  ٣١٢م.ا. به بيان راه هاي اثبات پرداخته و در ماده قانونگذار در فصل چهارم از كتاب سوم ق.
اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت » كليات«داشته است كه: جنايت  علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول 

  مي شود.

قسامه قابل اثبات  - ٥سوگند  -٤علم قاضي  -٣شهادت  -٢اقرار  - ١بنابراين جرم قتل عمدي از طريق 
  است.

  . اقرار١

ق.م.ا.  ١٧٢با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مي شود. اين امر از ماده 
انكار بعد از » در كليه جرايم يك بار اقرار كافي است.«استنباط مي شود كه چنين مقرر داشته است: 

رر داشته است كه انكار ق.م.ا. در اين خصوص مق ١٧٣اقرار هم در مورد قتل عمدي مسموع نيست ماده 
بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا حد قتل است... لذا 
به دليل اينكه قتل عمدي جزء جرايم موجب قصاص است و نه جزء جرايم موجب حد لذا حكم اين ماده 

  ز اقرار به ارتكاب آن مسموع نخواهد بود.در خصوص اقرار به قتل عمدي حاكم نبوده و انكار فرد بعد ا

  * در كليه ي جرايم يك بار اقرار كافي است، مگر در جرايم زير كه نصاب آن به شرح زير است:

  ؛ در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه.. چهار بار اقرار١
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طبيعت كار به طور عملي و به اين مأمورين دولتي آموزش لازم داده شده باشد يعني با  توجه به  -٣
  نظري با نحوه كار خود آشنا شده باشند.

توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند. پس تخليه اطلاعاتي توسط افرادي كه نتوان آن ها را دشمن  -٤
ناميد مشمول اين ماده نمي شود. مثلا نمي توان هر شخص خارجي فاقد صلاحيت را دشمن ناميد. 

ا گروهي است كه با ايران دشمني داشته و درحال جنگ باشد يا منظور از دشمن هر فرد ي
  خطرناك بودن وي به طور بالقوه براي نظام به اثبات رسيده باشد.

عنصر رواني اين ماده (جرم) بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي مي باشد، به عبارت ديگر  حتي اگر 
ر كار خود بي مبالاتي و بي احتياطي كند كه زمينه را مأمور دولتي عامدا و عالما اين كار را نكند ولي د

براي تخليه اطلاعات توسط دشمن را فراهم كند مشمول اين ماده مي شود. برخلاف كساني كه معتقدند 
  كه دربزه مورد نظر عنصر مادي وجود ندارد و فعل و ترك فعلي از سوي شخص سر نمي زند.

را همين ارائه اطلاعات به دشمنان عنصر مادي جرم مورد بايستي گفت كه اين نظر صحيح نمي باشد زي
دسته تقسيم  ٤نظر مي باشد. موضوع اين جرم اطلاعات طبقه بندي شده است. به طور كلي اطلاعات به 

  به كلي سري - ٤سري  - ٣خيلي محرمانه  -٢محرمانه  -١مي شوند: 

تي شدن توسط دشمن) يك جاسوسي يك جرم عمدي است ولي جرم موضوع اين ماده (تخليه اطلاعا
جرم غيرعمدي است كه عنصر معنوي آن خطاي جزايي است كه عبارت است از بي مبالاتي و عدم 
رعايت اصول حفاظتي. مثلا مأمورحفاظتي اتاق خود را كنترل نكرده و متوجه استراق سمع به وسيله 

  دستگاه شنود، نشود.

وسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شود، لذا صرف بايد مأمور دولتي ت ٥٠٦براي تحقق جرم موضوع ماده 
دادن اطلاعات به ديگران يا اشخايص فاقد صلاحيت كفايت نمي كند، بلكه گيرنده اطلاعات بايد كسي 

  باشد كه اطلاق لفظ دشمن به وي ممكن باشد.

  جرم موضوع اين ماده يك جرم مطلق است. يعني به صرف تخليه اطلاعات جرم محقق مي شود.

اعاتي ممكن است به طور كتبي هم صورت پذيرد مثلا فرد در اثر سهل انگاري اطلاعات خود را تخليه اطل
به طور مكتوب، مستقيم ياغيرمستقيم براي دشمنان ارسال كند و همانطور كه مي دانيم عنصر مادي اين 

جاي جرم ارائه اطلاعات به دشمنان مي باشد در نتيجه صرف اينكه وي اسناد حاوي اطلاعات را در
  نامناسبي گذاشته و آن اسناد توسط دشمنان دزديده شود را شايد نتوان تخليه اطلاعاتي دانست.

براي نظاميان  ٢٨و  ٢٧مشابه اين جرم در مواد  ١٣٨٢در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 
  هم جرم انگاري شده است.
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نام شخصي بسازد كه فقط قصد شوخي كردن يا  خنداندن ديگران راداشته باشد، جرم جعل تحقق نمي 
  يابد.

نكته اي كه در اين جا لازم است اين كه منتفع شدن يا قصد منتفع شدن از سوي شخص جاعل لازم 
بيان داشته است:  ١٠/٩/١٣١٩مورخ  ٢٩٠٤ه نمي باشد به طوريكه شعبه ديوان عالي كشور در رأي شمار

در بزه جعل حتما شرط نيست كه شخص مرتكب استفاده نمايد بلكه، با تحقق ساير اركان و عناصر بزه «
  »مزبور، اگر استفاده غير هم ولو به نحو امكان و قابليت، محرز گردد، عمل جعل خواهد بود.

ازم نمي باشد، بلكه قصد ايراد ضرر كافي مي باشد، علاوه بر اين، قصد انتفاع براي شخص ثالث نيز ل
برخلاف جرم كلاهبرداري كه قصد انتفاع شخص كلاهبردار يا قصد انتفاع براي شخص ديگر براي تحقق 

  آن لازم است. (كلاهبرداري: ضرر + انتفاع / جعل : فقط قصد ايراد ضرر)

ر رواني و عنصر مادي ضروري مي باشد. نكته لازم به ذكر آن كه در بحث عنصر رواني، تقارن بين عنص
بنابراين اگر كسي چكي را كه به نام شخص ديگري است به تصور اينكه به نام خودش است امضاء كند و 
بعد از آن به عنوان سند امضا شده توسط ديگري استفاده كند، نمي توان وي را جاعل امضاء ناميد زيرا 

ق جرم جعل وجود نداشته و او با حسن نيت آن را امضا كرده در زمان امضاء عنصر رواني لازم براي تحق
  است و قصد ايراد ضرر را نداشته است ولي استفاده بعدي او استفاده ازسند مجعول مي باشد.

  استفاده از سند مجعول

منظور از استفاده از سند مجعول صرف ارائه، تسليم و انتشار آن مي باشد و فايده عملي بردن از آن لازم 
  ي باشد.نم

  براي تحقق اين جرم شرايطي لازم است:

سند يا نوشته ماهيتا مجعول باشد بنابراين اگر كسي چكي را به نام شخص ديگري است امضا كند  -١
جاعل محسوب مي شود و استفاده بعدي از آن، چه به نتيجه برسد چه نه (يعني از اين طريق مال 

  ل مي باشد.ديگري را ببرد يا نه) استفاده از سند مجعو

  در  جرم استفاده از سند مجعول، همانند جرم جعل بايستي قابليت ورود ضرر محرز گردد. -٢

برخلاف  جرم كلاهبرداري كه در آن بايستي يك انسان فريب بخورد، در جرم استفاده از سند مجعول  -٣
كارت بانك جعلي استفاده اين كار مي تواند با استفاده از يك دستگاه يا ماشين رخ دهد مثلا كسي كه از 

كند از اين طريق پولي بدست آورد. البته به موجب قانون جرايم رايانه اي براي تحقق كلاهبرداري 
  اينترنتي لازم نيست كه قرباني جرم انسان باشد.
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برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد  ماند و چنانچه متهم غياباً محاكمه ووي در زندان باقي مي
الف) محكوم تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (يا خطئي 

حكوم به قصاص باشد  خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه
  .فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد

 بر علاوه فرار عامل باشد ديه يا مالي امر به محكوم كرده فرار كه محكومي يا متهم راگ - ج
  .و مال محكوم به نيز خواهد بودرداخت ديهپ ضامن الف بند ذيل در شده تعيين مجازات

هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه طبق قانون مأمور دستگيري كسي بوده  :٥٥٠ماده 
باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد  تگيري مسامحه و اهمال كردهو در اجراي وظيفه دس

هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده 
شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم كه منجر به فرار وي

  .ميشود

) نباشد و عامدًا موجبات فرار ٥٤٩مأمورين مذكور در ماده (اگر عامل فرار از  :٥٥١ماده 
  :طريق ذيل مجازات خواهد شداند را فراهم آورد بهاشخاصي كه قانوناً زنداني يا دستگير شده

 سه تا يك او مجازات بوده صلب يا رجم يا دايم حبس يا اعدام به محكوم زنداني چنانچه - الف
 است صلب يا رجم يا اعدام آن مجازاتكه بوده رميج به متهم زنداني اگر و حبس سال

انوني توقيف ق مجازات يا و زنداني محكوميت چنانچه و حبس سال دو تا ماه شش از مجازات
  .الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بودموارد فوقشده غير از

 در و باشدمي وي دادن تحويل به موظف فرار عامل باشد قصاص به محكوم زنداني اگر -ب
 فوت فراري چنانچه. ماندمي باقي زندان دروي تحويل تا و شودمي زنداني تحويل عدم صورت

دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم وي ممتنع شود فراريل تحوي يا و كند
  .خواهد شد

اسلحه بدهد به  هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار :٥٥٢ماده 
  .شودحبس از دو تا پنج سال محكوم مي

هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به  :٥٥٣ماده 
مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دستگيري او شده است 

  :به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد
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  عنصر قانوني

  جرايم رايانه اي ١٣ماده يك قانون تشديد و ماده 
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  ضابطه تشخيص وسيله متقلبانه  نوعي و عيني است و اثبات توسل به وسيله متقلبانه با مقام
  قضايي مي باشد.

  وسيله مورد استفاده كلاهبردار ممكن است  از لحاظ شكل و ظاهر هم تقلبي باشد. مثل اين كه با
د. كه در اين گونه موارد مي توان وي را هم به ارتكاب جرم استفاده از سند مجعول مال ديگري را ببر

  جعل و هم كلاهبرداري محكوم كرد.

  ٢در صورتي كه كلاهبرداري و استفاده از سند مجعول، مقارن هم واقع شوند (يعني عمل واحد، هر 
  عنوان را داشته باشد) مشمول تعدد معنوي مي شود.

  بر تحصيل مال و براي تحصيل مال انجام شود. مقدمتوسيل به وسله متقلبانه بايد  

  اگر عاريه گيرنده با توسل به وسايل متقلبانه وا نمود كند كه مورد عاريه از او به سرقت رفته و آن مال
  را تصاحب  كند. در صورت وجود ساير شرايط ممكن است خيانت در امانت محسوب شود.

  كه بدهي خود را به طلب كار باز پرداخت كرده عمل بدهكاري كه با جعل سند وانمود مي كند 
  كلاهبرداري نيست.

  عمل تاجري كه با دست بردن در دفاتر تجاري اش خود را معاف از پرداخت ماليات قلمداد مي كند
 .كلاهبرداري نيست  

  رفتار موجري كه با جعل اسناد وا نمود مي كند كه چك هاي تضميني پرداخت اجاره بها را به
  كلاهبرداري نيست. أجر مسترد كرده مست

  اغفال شدن و فريب خوردن قرباني كه مستلزم عدم آگاهي نسبت به متقلبانه بودن وسيله مي باشد
براي تحقق كلاهبرداري وجود رضايت بزه ديده شرط است هر چند رضايت وي  (ضابطه شخصي) 

رضايت واقعي و ...  - زور - ل به واسطه اجبارظاهري و ناشي از فريب مي باشد. بنابراين در مواردي كه ما
  برده شود كلاهبرداري محقق نمي شود.

  لازمه ي اغفال و فريب قرباني عدم آگاهي قرباني نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده
و  كلاهبردار مي باشد. اگر چند نفر مأمور كشف جرم براي خريد دلار تقلبي از متهم به او مراجعه نمايند

نامبرده دلارهاي تقلبي را به آنها عرضه نمايد به دليل آنكه مأمورين كشف جرم نسبت به دلارهاي تقلبي 
  آگاهي دانسته اند اين عمل كلاهبرداري و حتي شروع به كلاهبرداري نيست.

  مردي كه با توسل به وسيله متقلبانه يا عمليات خود را داراي صفت خاصي  جلوه مي دهد و يا
ازدواج مي كند و جهزيه ي وي را مي برد يا كسي كه با مدرك جعلي در شركتي استخدام مي  دختري

شود و حقوق دريافت مي كند عمل آن ها را نمي توان كلاهبرداري دانست زيرا ازدواج و استخدام رابطه 
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 ٦٠٩: طبق رويه قضايي منعكس شده در آراي ديوان عالي كشور افرادي كه تحت حمايت ماده دوم آنكه
با اصلاحات و الحاقات بعدي) هستند بايد متصدي اعمال حاكميت باشند و  ١٣٧٥(قانون تعزيرات مصوب 

نه اعمال تصدي. اعمال حاكميتي اعمالي هستند كه دولت از حيث برخورداري از قدرت عمومي در 
ولت با راستاي اعمال قدرت عمومي انجام مي دهد، مثل اعمال انتظامي و قضايي. ولي اعمال تصدي د

اعمال ساير افراد تفاوتي ندارد مثل اعمال يك بانك دولتي كه با بانك خصوصي هيچ فرقي ندارد. البته 
  دكتر ميرمحمد صادقي طبق نص ماده، وجهي براي چنين تفكيكي قابل نيستند.

لازم است كه توهين كننده از  ١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب  ٦٠٩: براي تحقق جرم ماده سوم آنكه
  اموردولتي مطلع باشد ولي لازم نيست كه سمت دقيق كارمند را بداند.سمت م

لازم است كه توهين يا در حال  ١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب  ٦٠٩: براي تحقق جرم ماده چهارم آنكه
انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه باشد و تحقق يكي از اين دو شرط كافي است. بنابراين توهين به 

جام وظيفه توسط همسر او به دليل دعوايي كه در خانه با هم داشته اند مشمول اين قاضي در حال ان
ماده مي شود و توهين به همان قاضي توسط همسرش درخانه ولي به سبب حكمي كه عليه عمه همسر 

است، البته لازم نيست  ١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب  ٦٠٩توسط قاضي صادر شده است هم مشمول ماده 
نده از مأمور دولت متضرر شده باشد مثال در مثال قاضي و همسرش اگر همسر قاضي در كه توهين كن

خانه به دليل حكمي كه قاضي عليه يك غريبه صادر كرده به قاضي توهين كند باز هم مشمول ماده 
هست. در حين انجام وظيفه كل ساعاتي را شامل مي شود كه كارمند  ١٣٧٥قانون تعزيرات مصوب  ٦٠٩

ت اداري در محل كار خودش حضور دارد ولي اينكه در طول اين ساعات در حال چاي خوردن يا در ساعا
بافتني بافتن باشد خللي به انجام وظيفه كارمند وارد نمي كند ولي اگر كارمند از حيطه وظيفه خارج 

رمند از شود مثلا ارباب رجوع را مورد ضرب و شتم قرار بدهد و ارباب رجوع به او توهين كند چون كا
  وظايف خود به دليل انجام عمل غيرقانوني خارج شده باشد، توهين او توهين  عادي تلقي مي شود.

هر كس با توجه به سمت، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهوري يا وزرا : ٦٠٩ماده 
 نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا

ها و مؤسسات و شركتهاي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه
شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و  دولتي و

  .شودنقدي محكوم مي) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي٧٤يا تا (

 ضوع اين ماده حصري مي باشد و توهين در اين ماده بايد با توجه به سمت و در هر حال اشخاص مو
انجام وظيفه يا به سبب آن باشد.
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 ق مطالبه سپرده شدن شرط تحقق جرم است و جرم زماني محقق مي شود كه افرادي كه قانونا ح
  طفل را دارند مطالبه نمايند.

 .اين جرم از جرايم قابل گذشت است  

هر گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت : ٦٣٣ماده 
نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها خود نمي

ا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه جزاي نقدي از سه ميليون ت
باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام  داراي سكنه

فوق حسب مورد به سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات 
  .دقصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد ش

 .اين جرم از جرايم قابل گذشت است  

هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز  :٦٣٤ماده 
با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات  تا يك سال محكوم ميشود و هر گاه جرم ديگري نيز

  .آن جرم هم محكوم خواهد شد

اي را دفن كند يا سبب ت مربوط به دفن اموات جنازههر كس بدون رعايت نظاما: ٦٣٥ماده 
يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از

  .خواهد شد

   (دفن مرحوم) جرم دفن يا مخفي كردن جنازه بدون رعايت نظامات  

قبل از اينكه به اشخاصي كه هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا : ٦٣٦ماده 
را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك  قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن

  .روز تا يك سال محكوم خواهد شد

 دفن يا مخفي كردن جسد مقتول با علم به قتل  
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  اركان تشكيل دهنده جرم خيانت در امانت

  نيركن قانو

هرگاه اموال «است بدين شرح:  ٧٥قانون تعزيرات مصوب  ٦٧٤عنصر قانوني جرم خيانت در امانت ماده 
منقول يا غيرمنقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا 

اين بوده امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابر
است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده 
آن ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس 

ماره به استناد رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور به ش» از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
كسي كه نسبت به ملكي امين باشد نسبت به عوايد و منافع آن هم امين  ٢٥/١٠/١٣١٨مورخ  ٢٥٧٨

است و در صورتي كه حيف و ميل كرده باشد عمل او خيانت در امانت است؛ بنابراين تصرف در عوض و 
  منافع مالي اماني نيز خيانت در امانت است.

  ركن مادي

  الف) رفتار مادي فيزيكي

انجام مي شود اما برخي از رفتارها  فعلفيزيكي كه براي تحقق خيانت در امانت لازم است اصولا با رفتار 
و مصداق هاي خيانت و امانت ممكن است يا ترك فعل رخ دهد. رفتار فيزيكي لازم براي ارتكاب خيانت 

، استعمال، تصاحبيعني  ٧٥قانون تعزيرات مصوب  ٦٧٤در امانت يكي ازچهار فعل محصور در ماده ي 
  است. تلف يا مفقود كردن

تلف نمودن يعني از بين بردن مال كلا يا جزئا و يا وصفا؛ بنابراين اگر امين تمام يك تلف نمودن:  - ١
كتاب را نابود كند يا فقط چند صفحه از آن را بكند و يا تذهيب كاري اطراف صفحه هاي ان را نابود 

نمودن هستند. به طور استثنايي تلف كردن مال مورد امانت سازد همگي خيانت در امانت از طريق تلف 
با ترك فعل نيز قابل ارتكاب است مثل آن كه فردي به ديگري چند صندوق ميوه بسپارد كه تا زمان 
معيني آن ها را بفروشد ولي علي رغم وجود مشتري فرد ايمن عمدا و با قصد سو اضرار به صاحب ميوه 

  ي كند (ترك فعل)، خيانت در امانت تحقق مي يابد.ها از فروش ميوه ها خوددار

: استعمال يعني به كار گرفتن مال مورد امانت در غير مورد معين شده استعمال با بقاي استعمال -٢
  عين نيز ممكن بوده و هيچ ملازمه اي بين استعمال و از بين رفتن عين مال نيست.


