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.......................................................................................................................................................حقرق جزری ع رمک
مقدمه حقوق جزا
حقرق ا برجف ف مااحثک الف ر ن معفح مک شرر ف ر رسنف بقهیم مک شرر:
 -1ملی )دا لی(  :ف سک بح ی اررعه مقف رد مف ر
حقوق

ف

 ر ط ی رشباص ر ط رشباص ر لت منار، ر ط ی رل ک ) یک ر لت ا ر ل یگادف یاا سانمادهای ی رل ک(

 -2بین ال للی :ف سک بح ی اررعه مقف رد مف ر

 -ع ومی :ف سک اررعه مف ر

ف رط

 ر لتمفرم

ف

 ر ط ی رباا ،ر لت ها یا یک ر لت ا رباا،یگادف

مأمر ر ر لنک ا

حقوق
 سانما های ر لنک -صوصی :ف سک اررعه حاالم ف ر ط رضفرر ضنا ندهاست

پس حقرق جزر رن شادفهای حقرق ع رمک رست چر حث رن جفم م فم دقش ر ر پهیه م فمادف
مهئرلیت الیففی رالوش جامعف ر فر ف پهیه م فمادف رست م انرد رالوجک رن سری ر لت رست.
حقرق جزر ف حقرق جزری ررد ک ی رل ک بقهیم مک شرر الف هف یک رر ری بش های گرداگردک
رست.
حقوق جزای دا لی  3بخ

دارد

 -1حقوق جزای ع ومی ف سک اررعه عام مجنفک جفریم جفم ر الا جفم مهئرلیت الیففی شفریط
مرردع ن الیفیت بعیی م انرد راهرماد بأمیوک بف ینک
 -2حقوق جزای ا تصاصی ف سک داص جفریم برصیف پهیه م فمادف
ف رر جهرگادف رالوش اادر گذر ر فر ف ن رحکام داص ن جفم

رالوش ن

ف سک ر الا هف جفم

 -3آیین دادرسی یفری ف سک اررعه جواف های رجفریک مف ر ف الجف جفم بحقیقاد مقهمابک بعقیب
منهم سیهگک ف رمف الیففی صه حکم رجفری م انرد ارردی ن

حقوق یفری از جنبه بین ال للی
 -1حقوق جزای بین ال لل ر ا صسحیت مفرجع جزریک دا جک رجفری ارردی جزری دا جک رعناا رحکام
جزریک صار رن ندها حث مک الوه ر ا حقرق ررد ک الف رر ری یک عوصف دا جک رست مادوه با عیت مح ار،
جفم ر نش های مر ر ح ایت الف مواع ن حقرق ررد ک رست
 -2حقوق بین ال لل یفری سیهگک ف جفریم ی رل ک ف سک مفرجع صال فری سیهگک رر
الورردهیر ها اادر ی رل ک رست ر یک رررگا ی رل ک رست
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حقرق جزر رن شنفهای حقرق ررد ک رست چر اررعه ن ف مفنهای یک الجر محه ر مکشرر ر ا
ر ط رضفرر ر سفنمی رحه رست( .مار 3ق.م.ر) ا ریگف شادف های حقرق ر ر باا رست ف ری
صر د الف:
 -1حقوق اساسی :حقرق الیففی ظیفف پاسهر ی رن حفیم حقرق رساسک ر رر ر

ام رجفری ننرری

های ضفری رجن اعک پیش یوک شه ر اادر رساسک رست ه چوی حُه رجفری بکالیف ر لت ر
ااال م فما  ...رست.
 -2حقوق اداری :ببعک رن ظایف الا گزر ر ر لنک گاهک جواف الیففی ف درر مک گیفر حقرق
الیففی محه ر ببعک ر رن حقرق ررر ی مک گیفر.
 -3بین ال لل ع ومی :عامس دقض رصرل مقف رد ی رل ک اا
ههنوه رن سریک ر صر د دف ج م فم مهال رسنفررر م فمی
ری ر شنف رست.
 -4حقوق یفری و حقوق مدنی :گاهک بب ف رن بعههرد

م انرد ر رررگاههای ررد ک

پ یس ی رل

 ...دقعف ربصال

ادت رجفری الیففی رر ر مادوه بفک ردفاق

گاهک رثااد جفم ایه رن جواف مهدک رثااد شرر مادوه رثااد مالکیت ر سفات.
 -5حقوق تجارت :اادر گذر فری ب ا ظایفک بعیی الفر الف بب ف رن ن

صف الیففی رر ر.

رما ا جرر دقا مجنفک حقرق الیففی رسنقسل رر ر نیفر:
 -1جفم ماهیناً ه رجن اعک رست مب دظم رجن اعک ر دنی ف حنک گاهک ا گذشت شاالک دصرصک
بعقیب منراف د ک شرر.
 -2حقرق الیففی با ع رصرل اررعه درر رست حنک ر جفریم مف ر ف ر نش های حقرق دصرصک
...
 -3شبصیت رشباص ر ررر سک الیففی مهم رما ر حقراک مهم دیهت.
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 -1ا
رابطه
حقوق
یفری با

ق ع رم دصرص م

ااعه ردساک الف الیففی شرر ف

ردسق

جف رست

دررالجک
ان
ر

ادت الیففی م هز مک شرر

ردوهگک

حقرق
الیففی

ادت رجفری ردسق رمف ر دک رست رما ر الیففی ندهر رعهرم
 -2فلسفه ر ض هفف جزر ر ا حق م انرد موجأ ن حث مک شرر الف مر رعاد حقراک ر ا ف
بفکفرد ض هفک افر مک گیفر
 -رلهک

مانند این ه منش مجازات  -رجن اعک
 -یا ردنقام رست

حقرق جزر رر ری رههرف

یژگک هایک ف شفح نیف رست:

 -1حف دظم ع رمک رمویت ر جامعف
 -2حف حه ر ننرری رضفرر

رههرف عام

 -3رصسح ضفر زهکا
 -4پیجگیفی

 داص یا ضفری رن بکفر جفم ر بکاب برسط م فم -عام یا رجن اعک ریگف رشباص مفبکب دجرده

رههرف داص

ویژگی حقوق جزا:
 -1رلزرمک رر اررعه ن (نمف رست بررضقک دیهت)
ادت رجفری داص (م انرد)
 -2ررشن
 -3ال ک عام رر اررعه ن (ه ف رضفرر ر فر ف اررعه ن فر فده).
 -4سفنمیوک شبصک رر ن (ررد سفنمی مبصرص شبص م فم رست).
ن ته مهم :موا ع حقرق جزر ف ر رسنف بقهیم مک شرر:
 -1تقنینی ر مفح ف اادر گذر ی مواع ههنوه الناب سوت رج ا ،عق عفف ف د ها
مناب حقوق مصال داشک رن ر نشها
جزا
 -2ق ایی ر مفح ف ررر سک مر ر رسنفار ههنوه الف ف ر رسنف رص ک ضفعک بقهیم
مک شرده
مناب حقوق  -1موا ع صر ی رلزرمک یا مهنقیم یا رص ک الف معناف اا رسنوار رررگا ها ههنوه
یفری
ق ایی  -2موا ع ضفعک یا ر شاری یا بک ی ک یا غیف مهنقیم یا رسنواارک
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 -1مناب صوری الزامی یا مستقیم یا اصلی ه معتبر و قابل استناد دادگاه ها هستند.
 -1مصر اد م س الف راق بجفیفاد ق ر بصریب شه رست
 -2مصر اد م س شر ری م ک مادوه اادر شکا

 -1اادر

صیه

 -3لرری شر ری ردقسب مادوه عفر ع رمک
 -4مصر اد م ع بجبیص مص حت دظام
مادوه اادر بجهیه م انرد مفبکای ر بجا ردنس

السهافرر ی

 -5مصر اد ال یهیر های م س

ننمایجک رجفر شه

س س ف بصریب م س مک سه مادوه ق م

 -2نیی دامف های رجفریک ار م فیف برسط هیئت نیفر
بصریب مک شرر

فری سهرلت رجفری ارردی

ا ررس ،لیس م س

 -3ن ری حهد یف یا یف اضایک ر معوای داص الف ریرر عالک الجر حکم مک رهه
ق ن ر ک حکم اادر رر ر نم ر باا ،رست

راق مار 471

 -4معاههرد ی رل ک ا بصریب م س راق رص  77ق ر مار  9ق م اادر رست
 ر ا حه ری الف ر اادردیهت
راق رص  167مار  220ق م ر
 -5موا ع ضقهک معناف یا ضنا ری معناف
 -بعزیفرد موصرص شفعک

 -2مناب فرعی یا ارشادی یا ت یلی یا غیرمستقیم یا استنباطی
 -1رالنفی یا دظفیاد ع ای حقرق دقش بفهیفی رر ر رسنواارک رست.
 -2عفف عارد :عارربک الف ی مفرم ف شک ااعه رلزرمک شه رست .ف ماوای ف د های رجن اعک
مثس فری بجبیص ماهیت م فمادف الف بعفیف ر اادر دهر ر مادوه ضحجا مواضک عفت حفن بأریب
 -3یف اضایک ف معوای عام ن ری صار رررگا ها یا شعب ریرر عالک الجر (عفف رررگا ها)
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بخ

اول :مواد ع ومی

فصل اول :تعاریف
ماده  -1موارد شمول قانون مجازات اسالمی:
 -1جرائم و مجازات ها
مجازات های حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات
 -2اقدامات تأمینی و تربیتی که جنبه این اقدامات از مجازات خفیف تر و با جنبه اصالحی و تربیتی و بازسازگاری هستند.

(ر مررر  88با  95ق.م.ر ر ا ررفال درجرردا

ر مار  150ر ا م ادی )

 -3شرایط مسئولیت کیفری :طبق ماده  140ق.م.ا :عقل ،بلوغ و اختیار (م رعف شفریط فری رسنحقاق م انرد)
 -4موانع مسئولیت کیفری :گاهی مرتکب با اینکه رفتاری انجام داده که طبق قانون جرم است ،گاهی به تصریح قانون گذار قابل مجازات
نیست.
 -5قواعد حاکم بر جرائم و مجازات ها و اقدامات تأمینی و قواعد حاکم بر چگونگی مسئولیت کیفری.

(ه ا اررعه عام مجنفک الف ف بعفیف بایی جفم صف م فمادف ع
مهئرلیت جزریک مک پفررنر).

بجهیه یا ببفیف م انرد

 چف ضنا ی جفم رست مج رل چف عورر م فمادف ری رست. -1جرا م و مجازات ها

 -فرسا

اادر چف م انربک فری هف جفم مقف مک شرر.

 ح اینک -2اقدامات ت مینی و تربیتی ه جنبه این اقدامات از مجازات فیف تر  -بف ینک
و با جنبه اص حی و تربیتی و بازسازگاری هستند
 ر مادک مفراانک انرر دهماده  -2تعریف جرم :هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ،جرم محسوب میشود.

مار  2یادگف «رص اادردک رر جفم م انرد» رست یعوک ریوکف هیچ ع ک جفم دیهت مگف ف مرجب
اادر هیچ م انربک رجفر د کشرر مگف ف مرجب اادر .
ن ته :راق مار  18نیی دامف رررسفرها رررگاههای یژ

حادیت هف ضع یا بفک ضع ک الف معا ق

ارردی مر رعف یا رحکام شفعیف اا م انرد یا مهن زم راهرماد بأمیوک بف ینک اشه جفم محهرب
مکشرر .وا فری بعفیف جفم ر ن ا اادر ضفق رر ر.
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پس جفم هف ضنا ی رعم رن ضع (مثات) یا بفک ضع (موفک) الف ر اادر (اادر عام یا داص ضقط موظر
اادر م انرد رسسمک دیهت ).م انرد بعیی شه رر ر (رات الویه الف راهرماد بأمیوک بف ینک ر یا
دکفر رست).
مبانی توجیه ننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
 -1نیاد افن الفیم
«ماالوا معذ ی حنک داعث سرأل» با سرل دففسنیم (حکم دههیم) عذرب د ک الویم. «-یک ف رهلل دفها إ مانبیها»دهر ده منعال الهک ر مک ف د ک الوه مگف ندچف ف ر ررر رست(رحکام)

 -2سوت :حهیث ضع :رن رمت م دف چیز فررشنف شه  ....ندچف د ک رردوه...
 -3ااعه اا عقاب س یا  :م انرد ه یا اای داپهوه رست.
 -4رص فرلت :ضفض ف یگواهک رشباص رست مگف ریوکف دسف ن ثا ت شرر.
 -5رص ر احف :هفگا شک الفریم ع ک جفم یا گوا رست رص ف ری رست الف جفم دیهت.
 -6رصرل  169 166 37 36 32 22اادر رساسک الف ه گک ر مهیف مار  2ق.م.ر ههنوه.
 -7رص بفکیک ارر لز م رجفری عهرلت رن رفیق فر فی رضفرر ر فر ف اادر حف حقرق ننرری رضفرر
ج رگیفی رن ب ا ن الا گزر ر حکرمنک ج رگیفی رن بجنت ن ری محاالم ج رگیفی رن رسناهرر اضاد
پیجگیفی رن ار ،جفم الف م فم سرر نیا ر امحاساف جفم م انرد ر دظف گیفر.
 -8رعسمیف جهادک حقرق جف
 -9رعسمیف حقرق جف ضفردهف
ن ته :رص اادردک رر جفم م انرد رن ر جواف اا

برجف رست:

 -1جواف ماهری رص اادردک رر  :هیچ ضنا ی جفم دیهت مگف ریوکف ف مرجب اادر پیش رن ر بکاب
ع جفم ردگا ی شه اشه هیچ م انربک رع ال د ک شرر مگف ریوکف راق اادر م انرد ن بعیی
شه اشه.
 -2جواف شک ک رص اادر رر  :ررر سک الیففی ایه مهنوه ف اادر اشه یعوک صه حکم رجفری
ن دیز ایه راق اادر مهنوه ف شفریط الیفیاد مقف اادردک اشه( .مار  2ن.ر.ک)
نتای اصل قانونی بودن جر و مجازات

 -1ععف اساق دجه ارردی جزریک

رص  169ق ر مررر  10 11ق م ر

 -2بفهیف مضیق محه ر ارردی جزریک 

 -1بافلف ر حال شک
 -2موع رلی بفرشک ف سی ف ایا
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مبحث اول -تفسیر قانون:
ش الفر مقصرر اادر گذر رست رن رفیق اررعه مقف رد

یعوک نر ر ر هام رج ال رن من اادر
رر ک یا موعقک یا ا سرر ق با یبک.
مرر ر ماهم مادوه بجریش رذها ع رمک ع مواضک عفت رع ال مو ف ف دقض رسنقسل الجر رمررل
با یبک -ضفهوگک ن د مبصرص ا ا (مفهرم ری ال اد مجبص دجه ر هام رر ر).
تفسیر از جهات گوناگون تقسی اتی دارد به این صورت ه
 -1تفسیر قانونی ر رسنف رست
 -1بفهیف ارردی عاری ر صسحیت م س شر ری رسسمک رست
 -2بفهیف اادر رساسک ر صسحیت شر ری دگهاا رست
یژگک بفهیف اادردک مهم بفی در ،بفهیف رست ععف اساق مک شرر
مهنوکف رن رحقاق

 -1رگف اا ک ف هادف رج ال اادر حکم دههه
 -2تفسیر ق ایی بفهیف مقام اضایک حق رست
 -2راق مار  597بعزیفرد ف ردفصال رن ش اضا بأریف دها د
ر مقام ب یز حق صه حکم رست
ف رشباص محکرم مک شرر

 -3موجأ شک اا ک سکرد یا رج ال اادر یعوک شاهف حک یف
رست
 -3تفسیر شخصی بفهیف برسط رالنفی حقراهردا

ن ته :بفهیف ر جایک رست الف:
 -1مفهرم اادر
 -2مفهرم اادر

ش دااشه.
ش رست رما ر سعف

یق مهلرل ن بفریه رست یعوک ر ا ف ن شک رر یم.

اقسا تفسیر به اعتبار ماهیت تفسیر
 -1تفسیر منطقی ،توضیحی یا غایی رحفرن دظف مقو الف موظر اادر گذر چیهت
 -2تفسیر م یق ،محدود ،ادبی ،لفظی یا منطوقی بفهیف راق لف اادر الف رایقا معوای لف
چیهت فری حفاظت رن رص اادردک رر جفم م انرد
 -3تفسیر موس

ر ارردی جزریک م ور ،رست

 -4تفسیر از طریق قیاس ر ارردی جزریک م ور ،رست مگف ر ایا
مرر ر بفهیف ف دفع منهم ایا م ک مک شرر مادوه عررم مرجهف
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بخ

دو  :مجازات ها

فصل اول :مجازات های اصلی
م انرد رجفری ن ف راق رص  36ق.ر ایه رن رفیق رررگا صال ف مرجب اادر اشه.
ماده  14ق.م.ا« :مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است :الف) حد ،ب) قصاص ،پ) دیات ،ت) تعزیر .تبصره :چنانچه رابطه
علیت بین شخص حقوقی و خسارت وارد شده ،احراز شود دیه و خسارت ،قابل مطالبه خواهد بود ،اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص
حقوقی مطابق ماده ( )20خواهد بود».

 -1حه
اقسا مجازات در قانون  -2اصاص
مجازات اس می
 -3ریف
 -4بعزیف
 -1حد :ماده « : 15حد مجازاتی است که نوع و میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس ،تعیین شده است ».این تعریف در برابر تعزیر
است( .قاضی حق کم یا زیاد کردن ،تبدیل و اسقاط حد را ندارد).

ندا لرر بفبیذ مهاحقف اررری اذف سب رلواک مصفف مهکف
 جفرلم مرجب حهحد محا ف رضهار ضک ر ض ک سفات حهی.
 م انرد حهین ته

.

رعهرم جم ص ب

 -مااشفد ر جفریم حهی

مهنرجب حه رست.

 -معا دت یا شف  ،ف ری جفریم

مهنرجب بعزیف رست.

 -2قصاص :ماده  16ق.م.ا« :قصاص ،مجازات اصلی جنایت عمومی بر نفس ،اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این
قانون اعمال می شود».

 -1ضقط ر جوایاد ف دفس عضر موفعت اا رسنیفا رست.

قصا حقی است ه به
مجنی علیه و اولیای د او  -2بوها مک برر ن
تعلق می گیرد
 -3صاحاا حق مک برردوه ف جای اصاص الف م انرد رص ک
رست ف هل یعوک ریف ایت رهوه.
ر ر جوایاد ع هی معالاف الفر.

موظر رن جوایت :جفریم ع یف ب امیت جه ادک رشباص مادوه ان
ا برجف ف شیر جوایت م انرد ضفق رر ر:
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 م انرد رص ک اصاصع هی
 -م انرد هلک ریف بعزیف

جنایت

غیفع هی

هل رجاا ی شفریط اصاص دااشه مادوه
ان ضفنده برسط په
 هل ردنیا ی گذشت صاحب حق اصاصرن اصاص

 شاف ع ه ریف بعزیف ریف ر مفبکب مک رهه -دعای محض ضقط ریف الف عاا ف پفرردت مک الوه

 -3دیه :ماده « :17دیه اعم از مقدر و غیرمقدر ،مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس ،اعضاء و منافع و یا
جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود».

 مقدر ...« :مال معیوک رست الف ر شف ،مقه ف ساب جوایت غیفع هی ف دفس عضریا موفعت یا جوایت ع هی ر مرر ری الف ف هف جهنک اصاص دهر ر مقف شه رست » .مار
دیه  448ق.م.ر
 غیرمقدر :مالک ر الف ف عرض جوایت ف عضر مک پفررنده مقهر ن ر شف ،معیدجه رست ر ش یا حکرمت مک داموه .مار  449ق.م.ر

 -4تعزیر:
ماده « : 18تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد ،قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض
مقررات حکومتی تعیین و اعمال میگردد .نوع ،مقدار ،کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف ،تعلیق ،سقوط و سایر احکام تعزیر به
موجب قانون تعیین میشود .دادگاه در صدور حکم تعزیری ،با رعایت مقررات قانونی ،موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب) شیوه ارتکاب جرم ،گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت) سوابق و وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی»

تعزیر دارای چند ویژگی است ه عبارتند از:
 -1رن در ،حه اصاص یا ریف دیهت.
 -2ر مرر ر ر بکاب محفماد شفعک یا دقض مقف رد حکرمنک رع ال مک شرر.
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 -3ر صه حکم بعزیفی فدسف حه اصاص ریف رضز
دیز نم رست.

ف جفم برجف رررگا ف

ع حال م فم

ضنا هایک الف حفمت شفعک رر ر
 -1ر ا ر بکاب محفماد شفعک
ر نما شا  ،ردنیا بعزیف ن ر رست حاالم رر رست.
ن ته :تعزیر در این ماده  -2دقض مقف رد حکرمنک جفری ک مادوه بب ف رن مقف رد ردوهگک
اربرد دو گانه دارد شهفسانی محیط نیهت الف ر نما شا  ،جرر دهرشنف ف لحا
حف دظم مفرعاد مص حت رجن اعک ر ری نما راق ارردی
ادت رجفری ندها الیففهایک رست الف
حکرمنک ع شه رست
بعزیفرد حکرمنک دام رر ر.
ن ته  :محفماد شفعک الف الیففهای بعزیفی ن ر شف ،معی گفریه

بعزیفرد موصرص شفعک

دامیه مکشرر.

 -1بعزیفرد حکرمنک

الف شفعک دیهت رن جادب حکرمت مجبص مک شرر
شرعی ر شف ،میزر

در ،ن مجبص

منصو
شه
اقسا تعزیرات  -2بعزیفرد شفعک
 ر مفرمادوه م انرد
عفیا الف شسق  31با 74
ر نرجن ا،
ف ف مجبص شه
غیرمنصو شرعی ر شف ،اا بعزیف رعسم شه
رما میزر در ،م انرد ن مجبص دجه رست.
ن ته :مفبکب جفری ک الف در ،یا میزر بعزیف ندها ر ارردی مر رعف بعیی دجه رلزرما ف م انرد
جایگزی حاس محکرم مکشرده.
طبق ماده  2قانون اه

:

یک تبصره به شرح زیر به ماده  18قانون مجازات اس می مصوب  1392/2/1الحاق میشود:
تبصره الحاقی جدید:
«چنانچه دادگاه در حکم صادره ،مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند ،باید مبتنی بر بندهای مقرر در این
ماده و یا سایر جهات قانونی ،علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره ،موجب
مجازات انتظامی درجه چهار است».
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 -2درجه بندی تعزیرات
مبحث نخست -اقسا تعزیرات :ماده 19
یش رن  25سال

 حاس یش رن یهت پوج سال -1درجه:1

 جزری دقهی یش رن یک می یا ر یال 1 000 000 000 مصار ال رمررل -ردحسل شبص حقراک

 15با  25سال

 حاس یش رن پادزر با یهت پوج سال -2درجه2

یال  550 000 000با یک

 جزری دقهی یش رن پادصه پو ا می یرمی یا ر یال 1 000 000 000

 10با  15سال

 -حاس یش رن ر با پادزر سال

 -3درجه - :3جزری دقهی یش رن سیصه شصت می یر
پو ا می یر یال 550 000 000

 360 000 000یال با پادصه

 5با  10سال

 -حاس یش رن پوج با ر سال

 جزری دقهی یش رن یکصه هجنار می یر -4درجه :4شصت می یر یال 360 000 000

یال  180 000 000با سیصه

 -ردفصال ررلم رن دهماد ر لنک ع رمک

 2با  5سال

 -حاس یش رن ر یا پوج سال

 جزری دقهی یش رن هجنار می یرمی یر یال 180 000 000

یال  80 000 000با یکصه هجنار

 -5درجه - :5محف میت رن حقرق رجن اعک یش رن پوج با پادزر سال
 م ورعیت ررلم رن یک یا چوه ضعالیت ش ک یا رجن اعک فری رشباص حقراک -م ورعیت ررلم رن رعرد ع رمک فری رضزریش سفمایف فری رشباص حقراک
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 حاس یش رن شش ما با ر سال جزری دقهی یش رن یهت می یر80 000 000

 6ما با  2سال
 20 000 000یال با هجنار می یر

یال

ف ف با درر دف ف ف ر جفرلم مواضک

 شسق رن سک یک با هفنار چهاعفت

 -محف میت رن حقرق رجن اعک یش رن شش ما با پوج سال

 -6درجه6

 ردنجا حکم اععک ر سادف ها م ورعیت رن یک یا چوه ضعالیت ش ک یا رجن اعک فری رشباص حقراک حهرالثفبا مهد پوج سال
 م ورعیت رن رعرد ع رمک فری رضزریش سفمایف فری رشباص حقراک حهرالثف بامهد پوج سال
 م ورعیت رن رصهر فدک رسوار ب ا ی برسط رشباص حقراک حهرالثف با مهدپوج سال

 حاس رن درر یک ن با شش ما -جزری دقهی یش رن ر می یر

 -7درجه:7

 91با  6ما

 10 000 000یال با یهت می یر

یال

20 000 000
 شسق رن یانر با سک ف ف محف میت رن حقرق رجن اعک با شش ما -حاس با سف ما

با  3ما

 -8درجه - :8جزری دقهی با ر می یر
 -شسق با ر

 10 000 000یال

فف

تبصره  :1موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است( .ماده )26

فری بعیی ر جف م انرد جفم ر بکا ک ایه ف ری صر د ع الفر:
باصف  :2م انربک الف حهرا ن موعاق ف یکک رن ر جاد ضرق حهرالثف ن موعاق ا ر جف ا بف اشه
ج ال

حس ب

 مسک فری بعیی ر جف م انرد حهرالثف م انرد رست.

مادوه م انرد السهافرر ی یک با هفت سال حاس رست  عهر  7ر جف  4رست الف حاس ی  5با
 10سال رست.
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مبحث دو  -مجازات اشخا

حقوقی:

شبص حقراک ر فر ف شبص حقیقک افر رر ر ف رر مع رل م رعفری رن رضفرر ردهادک رست (شبص
حقیقک) الف ف موظر دی ف ههف مجنفک ا یکهیگف ه کا ی رشنفرک مهاعک مکد ایوه مادوه
ها مؤسهاد الف دحر بجکی ندها برسط اادر پیش یوک شه فری ن حقرق بکالیف
رد
مهئرلیتهای اادردک دیز لحا شه رست.
ماده :20در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده  143این قانون مسئول شناخته میشود ،با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار
آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم میشود ،این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف انح ل شخ

حقوقی

ب مصادره ل اموال

مجازات شخ
حقوقی

پ م نوعیت از یک یا چند فعالیت ش لی و یا اجت اعی به طور دا م یا
حدا ر برای مدت پن سال

ت م نوعیت از دعوت ع ومی برای افزای
حدا ر برای مدت پن سال

سرمایه به طور دا م یا

م نوعیت از اصدار بر ی اسناد تجاری حدا ر برای مدت پن سال
ج جزای نقدی
انتشار ح م مح ومیت به وسیله رسانه ها
تبصره مجازات
موضوع این ماده
در مورد
ن ته مهم 

 رشباص حقراک ر لنک -یا ع رمک غیفر لنک

ر مرر ری ه اع ال حا یت می نند
رع ال د ک شرر

 م انرد های اا رع ال ف شبص حقراک محه ر رست ف هفت در، شبص حقراک یا حقیقک ا برجف ف شهد جفم ر بکا ک دنایج نیادااحهرالثف ف ر در ،م انرد محکرم مک شرر
ن
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ر رر الف ره یت رر ر شه حق یا رلنزرم ف

بزه ار

 اشخا طبیعی شبص رر ری ردنیابک یفک ر ررشنف اشه.
 شبصیت عاا د رن اا یت ره یت ررشن یا رر ر شه حقرقبکالیف رجفری ن
 -اشخا

هایک رست ا حقرق
حقوقی  -رشباص حقراک گف هها ج عیت ها رد
بکالیف مجنفک من ایز رن حقرق بکالیف رضفرری الف ندها ر
بجکی ررر رده
 جرایم تعزیری :الف مهنرجب م انرد بعزیفی ر جف 5 1 6رست

جر شخصی حقوقی

 دیه راق باصف مار « 14چوادچف ر عف ع یت ی ضناشبص حقراک دها د ر ر شه رحفرن شرر ریف دها د
اا معالاف دررهه رر رع ال م انرد بعزیفی ف رشباص حقراک
معا ق مار  20دررهه رر»

شرایط تحقق مسئولیت یفری اشخا

حقوقی:

ماده« : 143در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری
است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود .مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت
اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».

رما
 مار  143میا شبص حقراک دا جک ریفردک ب ایز افر دهررپیش شف مهئرلیت الیففی شبص حقراک ن رست الف اادر ری رشباص
ربحاریف حزب شفالت یا هف بجک مجا هک
ر ف عورر الادر ویار رد
الف ا ههف ردنفاعک یا غیفردنفاعک راق ارردی ر ریفر بأسیس شرر
در باب مسئولیت
شخ حقوقی

 شبصحقراک

مه نفی رشباص حقراک حقرق
 رشباص حقرق دصرصکدصرصک الف رر ری ضعالیت ردنفاعک ههنوه شفالت های ب ا بک
ههنوه مؤسهاد غیفب ا بک هم م ک رست ردنفاعک
غیفردنفاعک اشوه
 درر ر لت رشباص حقراکحقرق ع رمک
شبصیت حقراک
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راق باصف مار  20رشباص حقراک حقرق ع رمک ر لنک غیفر لنک رن م انرد مقف ر ری مار
معاف ههنوه رلانف ر مرر ری الف رع ال حاال یت مکالووه مادوه «سانما ندهر ها راهرماد بأمیوک
بف ینک» ر دنی ف ر مرر ری الف ف الا بصهیگفی مج رل ههنوه مادوه بصهی رمر صوعنک الجا نی
رن ج ف ضنا مرجه مهئرلیت
ف رر ال ک رمر رانصاری ر صر د رجن ا ،شف
دق
ح
ههنوه

الا های اا

رگذر ی ف بش دصرصک اا

م انرد ههنوه.

 -1مؤسهف ر لنک :رحه سانمادک مجبصک رست الف ف مرجب اادر ری ار
شه یا مک شرر ا ررشن رسنقسل حقراک بجک رن ظایف رمر ی ر الف ف
عهه یکک رن ارری سف گادف سایف مفرجع اادردک مک اشه رد ام مک رهه.
طبق ماده 2
قانون مدیریت
دمات شوری

ال یف سانما هایک الف ر اادر رساسک دام فر شه رست ر حکم مؤسهف
ر لنک شوادنف مک شرر.
 -2مؤسهف یا دهار ع رمک غیفر لنک :رحه سانمادک مجبص ا رسنقسل
حقراک الف ا بصریب م س شر ری رسسمک ری ار مک شرر یش رن 50
ر صه ررجف سا دف ن رن مح موا ع غیفر لنک بأمی گفرر عهه رر ظایف
دهماد ع رمک رست.
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فصل سو  :معاونت در جر
ماده « :126اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
الف -هر کس ،دیگری را ترغیب ،تهدید ،تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت ،موجب
وقوع جرم گردد.
ب -هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ -هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره -برای تحقق معاونت در جرم ،وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است .چنانچه فاعل اصلی
جرم ،جرمی شدید از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود ،معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم میشد».

تعریف معاونت :الهادک الف ضقط ف مااشف شفالای جفم ر بهر ک یا ر بکاب جفم ال ک سادیه
دقجک باعک ضفعک ررشنف رده معا دا جفم محهرب مکشرده.
پس معاونت در جر یعنی:
یا ر رلف رفیق یا

 بفغیب یا بههیه یا بع یع یا بحفیک ف ر بکاب جفم یا سادن یا بهیف سایبههی ار ،ن ف هف دحر دصرصا ا رسیهف یا ضفیب یا سر رسنفار رن اه د
 معا جفم الهک رست الف ه ندکف شبصا ف رجفری جفم مونهب ف مااشف فررنر ا ضنا دررعامهر ار ،جفم ر بههی الوه یا مااشف ر ف ر بکاب ن فردگیزر.
 -1عنصر مادی معاونت:
ال ماری معا دت ر مار  126یا شه معا دت ا یکک رن رضعالک الف ر ری مار بصفی شه خ
مکرهه .راق حکم ش ا  25/9/4-1166ریرر عالک معا دت ضقط ا رمر ی الف ر ن مار موه ج رست
محقق مکشرر دادگاه باید مشخ

ند ه به دامیک از عناوین نظر داشته است.

عنصر مادی معاونت به عناوین زیر واق می شود:
 -1ترغی  :ری ار می

عساف ف ریگفی ر رد ام ررر الا ی پس الهک الف ف هف شیر ری ریگفی ر

ف ر بکاب جفم بفغیب الوه معا رست.
رلانف گاهک بجریق مهنقس جفم ردگا ی شه  :ر ری مرر ر مؤثف رر بجریق
صفف بجریق جفم رست مادوه:
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 -ف ضهار یا ضحجا

وه ب مار  639بعزیفرد
مفههر

 ف رلحاق ف رش وا یا محا اتشویق افراد :دیف های مه
 ف جفریم ع یف رمویت حیثیتدا ج مار  6اادر معارعاد وه ب

وه ج مار  21ق م انرد جفریم

مواضع ج هر ی رسسمک ریفر ر ررد یا

 -2تهدید :ررر الفر ریگفی ف ر بکاب جفم ف صر د بفساده ر رن ضع یا بفک ضع مر ر دظف.
(مادوه رگف السهافرر ی دکوک درر ی بر ر موف ف مکالوم) دیز صر د ریگفی رن معا دت ر جفم رست.
ن ات مه ی درباره جر تهدید است ه باید به آن توجه ن ود:
 -1عادتا قابل تح ل
نباشد ،ا راه است
مادوه بههیه ف نسیب
 حا دجادک دریجا یا دامر
بههیه
 -2عادتا قابل تح ل باشد

 ر حه ر اصاص رحکام داص مُکفِ مهئرل ضاع مهنقر بعزیفرد
 مُکفَ مهئرلیت الیففی دهر ررالفر دیهت بههیه مرجب معا دت رست

مادوه بههیه ف دها د مالک الف اا

برجف دیهت

 گاهی تهدید جر مستقل است مانند: الهادک الف ر رمف ردنبا اد ریگفر ر بههیه مک الووه (مار  27وه  3اادر ردنبا اد) الهادک الف ا چاار یا هف رس حف ری ریگفر ر بههیه مک الووه (مار  617بعزیفرد) الهادک الف ر الا ضف رگاهها یا مأمر ر مهئرل حف ری وک پف رن ههریت هررپی ا ا بههیه ردسلمک الووه ( وههای  3 1اادر ردسل الووهگا ر رمویت پف رن )...
 بههیه ریگفر ف ررر درشنف یا سوه یا رمضا م زم مک د ایوه( .مار  668بعزیفرد) فری ر عاب ریگفر ف هف دحر ندا ر ف ان یا ف های دفهک یا شفضک یا مالک ف رضجا سفی دهاتف درر یا هنگا بههیه مک الووه( .مار  669بعزیفرد) تهدید جر مستقل است.
ن ته مهم :اگر تهدید به ا راه نرسد ،دو حالت دارد:
رلف -رگف جفم رص ک ر بکاب پیهر دکوه ضقط جفم بههیه مار  669خ مک رهه.
ب -رگف جفم رص ک ر بکاب پیهر الوه بعهر معوری خ مک رهه الف شام بههیه مار 669
معا دت رست.
 -3تط ی  :الهک ا ررر

عه یا رمنیان مالک یا ارلک ف بحصی مقام موزلت رجن اعک ر ر بکاب

جفم رسخ الوهمعا جفم رست .ر بع یع ردگیز ر بکاب جفم ه رر مالک ماری رست مهم دیهت
الف معا پیش رن ر بکاب ف عه درر ضا الفر یا پس رن ار ،جفم رن ارل درر فگجنف اشه .نیفر
بع یع ا اارل پیجکجک دیز مفهرم پیهر مکالوه( .مادوه رگف ماشی ریگفی ر موف ف الوک بر ر رسنبهرم
مکالوم)
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 بع یع فری دفیه یا ضف ش ن ر ردنبا اد س ک الجرم س ردنبا اد

وه 3مار 27

 -بع یع ر رمف ردنبا اد شهفرر ی ها مار  88اادر شهفرر ی

الف ر ن بع یع شردهگا هم شفیک جفم ههنوه.

ف لع ن ر بحفیص بجریق رضفرر گف هها ف ر بکاب
بحفیص منفررف بع یع ف معوک نن رضکوه
رع الک ع یف رمویت حیثیت مواضع ج هر ی رسسمک ریفر ر ررد یا دا ج ( وه  5مار  6ق .معارعاد)
مادوه بحفیک حس ضز دررهک
 -4تحریک :ف جفم رررشن ریگفر ف ر بکاب جفم ف هف رسنا یزی درر ا مال عه ضفیب ...
بقریت دیف ی ر رر ر بکاب ف جفم مادوه بهییج حس الیوف ردنقام جریک مرجب بحقق معا دت ر جفم
رست( .رگف غیفد رر ی ایه ضسدک ر کجک)
ردهیجف ر بکاب جفم ر یا الوه معالب ر په ر الف ذه
 -1باید مستقیم باشد
مااشف ر ف ر بکاب جفم داص سرق دههه بحفیک ف حهاب د ک نیه مادوه گفر
ضسدک فری نیف سارر درب رست
مبارب ایه شبص مع رم مجبص اشه رگف الهک مثس ا
 -2باید فردی باشد
تحریک ردنجا مقالف ر ندامف مفرم ر ف غا د رداا محنکفر بجریق مک الوه هف چوه ضع ر
م ک رست جفم مهنق اشه رما معا دت ر دهب غا ب دیهت چر مبارب مع رم
دهر ر
با نمادک الف رن بحفیک دنی ف ری ف رست دیایه ر رثف
 -3باید مو ر باشد
بحفیک جفمک ف ار ،د یردهر یا شف  ،ف رجفری ن دگفرر بحفیک ف عورر معا دت
معوک پیهر د ک الوه

أی ریرر  )19/10/30-3598( :رگف الهک ریگفی ر بحفیک ف ر بکاب جفمک الوه رما رن داحیف بحفیک
شه ع ک سف دزده بحفیک الووه مهنرجب م انرد دیهت ف رر ال ک معا انک مهنرجب م انرد
رست الف ضاع رص ک مفبکب جفمک شرر یا شف  ،ف رجفری ن د ایه .ندک ف رف ر سالف سم هههالف
ف شرهف سا ق ر بر رده لک هیچ ع ک رن رف سفدزده ا ریوکف ع ن ر معا دت ب ام رست رما چر
جفمک رن رف سف دزر معا دیز اا م انرد دیهت».
گاهی تحریک
جر مستقل است

 بحفیک ف ضفر رن مقامه

رش

مار  23اادر

م انرد جفریم دیف های

 بحفیک مفرم ف جوگ الجنا یکهیگف ف اصه فهم نر رمویت مار 512بعزیفرد
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 -5دسیسه یا فری  :م

رعف راهرماد دهعف نمیزی الف مقهمف ر بکاب جفم ف ش ا مک ر م ک

رست ر م وک ع یف یا مااشف مؤثف اشه دیز مصهرق ریگفی رن معا دت رست.
مانند:
 ر دفف یا یجنف ع یف جا مال یا دامر ریگفی ر دها رسیهف نمیوف سانی مک الووه یکک مفبکبشرر ریگفی سف ر م وک ع یف ررم گذر ر.
 میز ا فری نشوایک ن مفری میه ادک بفبیب رهه با نشوا شرده فری ندا میز ا معا رست. رشیای درسادنف الف افر رست ف عورر عنیقف ف ضف ش فسه الهک الف رشیا ر فری ضفیب مجنفیب ییف رهه معا رست.
 الهک ریگفی ر رمیه ر الوه الف رگف مفبکب شه ر ر رن م انرد ها الوه ری ضفیب ر ر ف ر بکابجفم مص م د ایه ضنا ضفیاکا ردف معا دت ر جفم رست.
ن ته :رگف راهرم دهعف نمیز معا

ااصه دارر رن

مرجب رشناا مااشف شرر ر حالک الف ر ر بکاب ع

ربهام مافر رست .الهک شف نک نهفنلرر ر ف عورر رر ف ی ا ههه ی ا یفر ربهامک منرجف مااشف
دیهت انک رر ر پزشک ب ریز د رر رست چر پزشک ساب رست رارر رن مااشف رست.
فری

و اغوا به عنوان جر

ا

 -1هف الس ا دهعف دیفدگ هررپی ایک نمار یا ر حال پف رن ر ر ردنیا گیفر یا ا دهعف
دیفدگ ر ضف رگاهها یا بأسیهاد ن ریهنگاههای دا فی هرریک ردسل الوه یا ف ری سی ف رد ام
ظیفف مأمر ر مهئرل حف ری وک پف رن ر رشرر یا غیفم ک سانر وه  3 1مار رحه اادردک
م انرد ردسل الووهگا ر رمویت پف رن
 -2رغرری مفرم فری ف هم نر رمویت ف جوگ الجنا ا یکهیگف مار  512بعزیفرد
رغرری مفرم ف رلحاق ف رش وا یا محا ا
مه

مفههر

وه ج مار  21م انرد جفریم دیف ی های

 -6سو استفاده از قدرت :هف گیفی دا ر رن مقام مراعیت رجن اعک ف رسعف ش

س ت ر لنک

الف محصرل ر ط داص مادوه ر عف په ضفندهی رست ر راع درعک دفرذ معوری رست الف م فم ف رلی
نسیبپذیفی ر ررب وهی یا ظیفف شواسک مفبکب جفم شرر.
مادوه برصیف رسنارالا ف الا گف فری شهارد ر

ر رررگا

الا گف شهارد ر

ههه

رسنار

مأمر ر لنک ا سر رسنفار رن مقام درر
الا معا رست سر رسنفار رن اه د ف عورر جفم داص
رن رجفری اادر یا رجفری حکم مقام اضایک ج رگیفی مک الوه مادوه لیس ندهر رن ر دادررر ندهردک
فری مسااد ج رگیفی مکالوه( .مار  576ق.م.ر)
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 -7سا تن وسایل ارت اب جر  :الهک الف ا نگاهک رن الا فر سی فری الف فری ر بکاب جفم سادنف
پفرردنف رست ف مااشف ال ک الوه .سادن ال یه هف در ،ر زر ی فری ر بکاب جفم راق مار 664
ق.م.ر جفم مهنق ک رست م ک رسنفار دجرر حهد اصهسانده مااشف فری معا دت نم رست.
سادن سای ر بکاب جفم ر حالت رر ر:
 رگف جفم رص ک خ دههه ان هم سادن سای ر بکاب جفم جفم مهنق رست. رگف جفم رص ک خ رهه بعهر معوری معا دت مار 664 -8تهیه وسایل ارت اب جر  :بهیف سی ف یعوک هف در ،ر زر ن د دظیف رس حف سم رواب مکا
الف فری ر بکاب جفم سادنف مهیا شه رست .ع م ررس ،معا
جفم رست شف رست .ایه مااشف رن سای معا
جفم مؤثف اشه یا دف.

ف ریوکف سال مذالر فری ر بکاب

رسنفار الفر اشه

درر ن

سی ف ر ر بکاب

مادوه:
 رگف فری شکا هههچر ع م معا شف رست

فری ان

رسنفار شرر معا

دیهت

ود را به دیگری  -بفوگ ایه فری جفم ف الا ف ر فری ان ههه رما ر ا
سی تفن
قتل شود رواب سفات ر رد ام رهه معا دت خ دهرر چر سی ف ف الا
بدهد و او مرت
دفضنف رست جفمک الف مر ر دظف دارر خ ررر رست بفوگ ههه
ا چاار ان ر رد ام رهه معا دیهت مگف ریوکف بفوگ ر ر
بحفیک ف ان الفر اشه

حهد اصه بررضق ر رری مااشف معا ر رسنفار رن سی ف شف رست.
بهیف سی ف جفم ف عورر جفم مهنق « :هف الهک الف ا ع م ررس ،فری ر بکاب جفم (حاس انررشت
غیفاادردک) مکادک بهیف الفر ف ری رفیق معا دت د رر  »...مار .584
 -9ارا ه طریق ارت اب جر  :شبصک ا ع م ف اصه م فمادف ریگفی ر ر بکاب جفم ر ا رهو ایک
نمرنش ر لت ف هف دحر م ک

ف ریگفی دجا رهه.

 2ن ته:
 -1رگف ه نگاهک رن ار ،جفم ررسعاد ههه جفمک خ رهه معا دیهت
 -2ضقط رهو ایک نمرنش ر لت دیهت حنک نگاهک ررر ف ریوکف شیر ر ر ر بکاب دا سا رشرر
رست دیز معا دت رست.
گاهک ر رلف رفیق جفم مهنق رست :ر لت ن حام ف ف رسنع ال رر یف ا سای ریگفی الف مرجب
سقط رست( .مار  623بعزیفرد)
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 -10تسهیل وقوع جر  :ضنا ی الف ار ،جفم ر درر ا بأثیف ف ر بکاب درر ا فررشن مرردع ن
م ک مکالوه .بههی

ف ر شف

معادت رست:

 -1ا ع م ررس ،اشه.
تسهیل ،معاونت  -2رع ال بههی الووه ا ار ،جفم ر عف مهنقیم ررشنف اشه .ر باا عفضک
است
جفم
ی ضنا معا

پس رضعالک الف غیفمهنقیم ح قف های عیه ع جفم اشه معا دت دیهت .مادوه رر ی ن رم بش
ررر ف م فم با بجریش ر ر ر بکاب الاهش پیهر الوه بأثیف ر ف ار ،جفم رر ر.
ن ته :بههی

ا ال ک رسنیا ی هم م ک رست مادوه یکک گ ری م وک ع یف ر گیفر ریگفی ف

پیجادک ر ش یک الوه یا الهک ی سیوف م وک ع یف وجیوه ریگفی ر ر ا الا ر کجه.
ع شبص ر ل معا دت رست
 مهاعهد مأمر مفراات حف ر ضفر ندهردک مار  549بعزیفردمحکرمیت مار 554

گاهی مساعدت - ،مهاعهد رشباص فری دسصک م فم رن محاال ف
جر ا است بعزیفرد
 -بههی ضفر دظامیا مار  23اادر م انرد جفریم دیف های مه

برای تحقق معاونت  3شر

ز است:

 -1ضع معا دت ف رد ام سیه اشه.
 -2ضع معا دت ری ا ک اشه.
 -3ضع معا دت پیش رن جفم رص ک یا ه زما ا ن ر بکاب یا ه.
 -1فعل معاونت به انجا رسیده باشد :رگف راهرماد معا

ف هفرلی ک ر مفح ف رجفر منراف شرر

م انرد دهر ر  معا دت هوگامک رست الف مااشف جفم ر شف  ،الفر اشه.



 -معا دت ر شف  ،ف جفم م انرد رر ر.

 -شف  ،ف معا دت م انرد دهر ر.

مگف ندکف شف  ،ف معا دت جفم مهنق اشه مادوه ریوکف فری بههی سفات اف
شکهن رسنگیف شرر محکرم ف جفم ببفیب رست.

ر جکوه ر رثوای

 -2فعل معاونت ایجابی باشد :بههیه بع یع سادت بهیف سای ر بکاب جفم ضقط ف صر د ضنا
ری ا ک مثات اا

بصر ههنوه ا بفک ضع محقق د کشرر.

ن ته :ر ا سکرد دریجنوهر ی ر فر ف ر بکاب جفم بوها نمادک مک برر الهک الف ا سکرد عهم
بحفک مادع ار ،جفم دجه ر م انرد الفر الف مک ف ف ج رگیفی رن ار ،جفم اشه .ر دنی ف:
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 سکرد مأمر دیف ی ردنظامک ر فر ف سفات مأمر ریگف ر مقاجفم مهنق رست.

ر معا دت ر جفم سفات دیهت

 سکرد شبص ر فر ف ر بکاب ان ر حالیکف رمکا ج رگیفی ررشنفدهر ر.

معا دت دیهت م انرد

 یکک رن ر ه کا ردنس الوه ریگفی سکرد الوه گزر ش دههه ع ر معا دت دیهت.چر معا دت حهد اصه باادک ا م فم رص ک ر نم رر ر رن رمر جرری رست.
حفرست رمررل
 سکرد دگهاا ر فر ف سفات رمررل شفالت عهم راهرم ر معا دت رگف ظیفف حفر ررشنف اشه .الهک الف ن ا رر ر فری سقط دزر پزشک ه فرهک مک الوه
معوری ا جفم رر ر.
 -3فعل معاونت پی

معا دت رست ر باا

از جر اصلی یا ه زمان با آن ارت اب یابد :رع ال پس رن ار ،جفم مادوه
ف رر ال ک مهاعهدهای پس رن ار ،جفم معا دت ف

ردفای نثا ررلف جفم مبفک الفر باهکا ر
ش ا د کنیه.
پس ردوه ری الف ر ا گیفی ح لررنم موزل ف رنرر ال ک مکالوه ف شف بررضق پیجی معا دت
رست رما رگف پس رن ر بکاب جفم حنک ا ع م ردوه ف مهف اف رر رمررل ه کا ی الوه ال ک ر معا دت
دیهت یا پس رن سفات سا ق ر ضفر ی رهه.گاهک ال ک پس رن ر بکاب جفم مهنق رست مادوه:
 ردنفای مال مهف اف مار  662بعزیفرد مبفک الفر باهکا ر مار  553بعزیفرد ردفای ررلف جفم مررر مبه مار  23مررر مبهن ته :رگف اادر گذر ررس ،ررر ف مقاماد ذی صسح دهات ف الهادک الف رن جفریم ر شفف ار ،مع ع
ههنوه ر بک یف رردهنف اشه بفک ری بک یف درعک بههی ر ار ،جفم معا دت رست (مادوه فدک
جفریم اادر م انرد ردسل الووهگا ر رمویت پف رن  )...الهادک الف رن بهیف بهر ک ن د رسااب
جفم یا مقهماد ر بکاب جفریم موه ج ر ری اادر مع ع شه جفیا ر ف مقاماد ذی صسح رعسم
دو ایوه م انرد معا محکرم دررهوه شه.
ن ته :معا دت ضع مثات رست رما معا دت ر جفریم بفک ضع محقق مکشرر مادوه بجریق ن ج ف بفک
ردفاق معا دت ر بفک ردفاق رست.
 -2عنصر روانی معاونت در جر  :یعوک نگا رر معا

ف ال ک رسنیا ی ننررردف درر ا مفبکب

جفم رست .پس:
 رگف معا دهرده ریگفی اصه ر بکاب جفم رر ر یا سی ف ری الف مک سانر فری ر بکاب جفم دررهه رریا پرلک الف ف عورر افض رلحهوف مک رهه اصه بع یع دهر ر
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مجازات معاونت در جنایات:
 رگف مااشف اصاص شرر -ف دفس

در جنایت

م انرد معا

حاس بعزیفی ر جف  2یا 3

 -مااشف راق مار  612بعزیف مک شرر  3با 10سال ر جف 4

 رگف مااشفاصاص دجرر  -معا راق وه د مار 127
ضاع رص ک
معا

 1با  2ر جف ال نف رن بعزیف
حاس ر جف  5یا 6

راق وه ب مار  127حاس بعزیفی

 ف عضر  -رگف مااشف اصاص شررموفعت ر جف  5یا 6
 مااشف راق مار  614بعزیف مک شرر  2با 5سال ر جف 5 رگف مااشف 1با  2ر جف پایی بف رن بعزیف ضاع
اصاص دجرر  -معا راق وه د
رص ک
حاس ر جف  6یا 7

رسنفار رن دا الغ ر جفم یا معا دت ف ری صر د رست الف:
 -دا الغ غیفم یز اشه.

ن ته :سی ه از نابال به
عنوان وسیله استفاده ند - :دا الغ م یز رما ف ر ی ک مادوه رالفر یا جه ر حکم سی ف اشه.

ف حهرالثف م انرد محکرم مکشرر دا الغ

دا الغ غیفم یز ه یجف سی ف رست جفم مهنوه ف نمف
مهئرلیت الیففی دهر ر.
م یز ه یجف سی ف دیهت رص ن رست الف سی ف دیهت مگف ریوکف ر رثف ر ی ک مادوه جه
ر حکم سی ف اشه.
ر چوی مرر ری م انرد ف ری صر د رست:

رالفر

 مفبکب ف حهرالثف م انرد اادردک جفم ر بکا ک  -مااشف دا الغبرسط دا الغ غیفم یز محکرم مک شرر
 الغ ساب راری رن مااشف رست -م یز

مااشف مهئرلیت الیففی دهر ر

 رگف ضفری ر ضنا دا الغ م یز معا دت الوه ف
حدا ر مجازات معاونت در جر محکرم مک  -راهرماد بأمیوک رمکا رر ر
شرر
دکنف رگف سفات حهی برسط ص یف م یز خ رهه ر مال ر رن حفن دا ج الوه نمف ف
م انرد سفات بعزیفی محکرم مک شرر دف حهرالثف معا دت ر سفات راق مار 272

رسنفار رن دا الغ رن رسااب داص شبصک بجهیه م انرد رست رسنفار رن م ور دیز ر حکم سی ف
رست.
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سیستمهای مجازات معاونت:
 -1مجرمیت عاریهای (استعارهای) :انک جفم رر ع

معا

رن مفبکب رص ک عا یف گفضنف شه

معا ف معا دت ر ه ا جفم محکرم مکشرر .مادوه مااشف مفبکب سفات شرر معا
مفبکب شف  ،ف سفات الوه معا ر شف  ،ف سفات رست.
 -دهاک

م انرد معا

رن مااشف ال نف رست
مااشف یکها رست

م انرد معا
مجرمیت عاریه ای  -مع ق
ر ض مار 286

 -2مجرمیت تلفیقی :مفبکب رص ک جفمک شهیهبف رن مقصرر ر لیف معا

ر سفات رست.

مار 127
معا دت ر رضهار ضک

رد ام رهه مااشف ف جفم

شهیهبف معا ف معا دت ر جفم دفیف بف الف مقصرر ر لیف رر محکرم مکشرر.
رگف دفیفبف رن ندچف مقصرر رر خ رهه معا ف معا دت ر ه ی جفم محکرم مکشرر.
رگف جفمک منفا د ا جفم مر ر دظف معا خ رهه معا دت محقق د ک شرر مثس درر ر ههه فری
ااچاق رما شبص مفبکب ان ع ه شرر.
 -3معاونت به عنوان جر مستقل :انک ماهیت ضنا ر بکا ک معا دت رست رما اادر گذر شبص ر
معا جفم د ک ررده کف ر ر مااشف محهرب الفر جفم ر ر معا دت د کررده شبص مااشف یک
جفم مهنق رست .مادوه بحفیک دیف های نموه (مار )504
چند ن ته:
 -1رگف بأثیف مهرد ف معا دک ر حصرل جفم عیف اشه رررگا مک بررده ر جفریم بعزیفی م انرد ر
ر ف بواسب بأثیف ع ر ببفیف رهه .وه ح مار  38ق.م.ر
 -2اعع مف نما مع ق درعک رست دهات ف ه ف شفالا معا دا رعم رن ندکف بعقیب شه ا دجه
اشوه رع ال مک شرر هف چوه بعقیب ضقط ر ا یکک رن ندها شف  ،شه اشه شف  ،ف رجفری حکم
یکک رن شفالا یا معا دا اارع مف نما ریگف محکرمی رست.
 -3رگف رالفر الووه ف ان ضااه شفریط ع رمک اصاص اشه ف حاس ر ه محکرم دجرر ف م انرد
معا ر ان محکرم مک شرر .مثس په یا جه په ی اشه.
 -4رگف ر ان ع ه ف رلی ضفر یا مف ف مفبکب رص ک رسنفسک دااشه ری رمف بأثیفی ر م انرد
معا دهر ر.

225

مرسهف نمرنش عالک ننرر ضا

..................................................................................................................................

ن ات مهم در معاونت:

 -1رع الک الف پس رن ار ،جفم ر جهت ال ک ف م فم فری ضفر یا فری ردنفای
هف چوه ری رع ال جفم
ن د جفم رد ام مک شرر ر د ک برر معا دت رردهت
داص اشه.
مادوه مار  554بعزیفرد :مبفک الفر ررلف جفم یا بافلف م فم یا ررلف جع ک
 -2حهد اصه باادک ا م فم رص ک نم رست رن رمر جرری رست.
 منهم شاهه دزر ،برسط ر سنا رر اصه ررشنف هف ات ال کک نم رستف ریگفی م حق شرر رما نشکا ر حفالنک دکوه ضقط ب اشاچک اشه معا
مادوه دیهت.

در معاونت

 منه ی ر یک پارگا شاهه ب ا ن رسنف ج عک رردهحنک رگف ع س مرجب بجریق من ا نی شرر معا دیهت.
 -3ع م ررس ،معا

صفف حضر

رن ماهیت جفم مر ر دظف مااشف نم رست.

رن جزلیاد جفم مر ر دظف مااشف مادوه نما یا مکا یا هریت اف ادک

 نگاهک معانم دیهت.
 الهک ریگفی ر بجریق مک الوه الف ثالث ر ن شوافمه رم الوه کجه رما م فم ج ری دادف ف فب گ رلف مک
مادوه الجه.

معا

رست.

 الهک ریگفی ر بجریق مک الوه الف جیب ریگفی ر زده رمار رن دادف ر چوه ببنف االک افر.
هریت مقنرل مهم
نما
نگاهک رن مکا
 رس حف فری ان هههدیهت.
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چند ح م به نابال ا تصا
 -1در ارت اب جر بال
توسط نابال ماده128

دارد ه عبارتند از:
 -1هف الغ الف رن دا الغ غیفم یز ف عورر سی ف جفم رسنفار الوه ف
حدا ر مجازات قانونی آن جر محکرم مک شرر
 -2هف الس ر ضنا م فمادف دا الغ معا دت الوه ف حدا ر مجازات
معاونت ن جفم محکرم مک شرر
 -1جوایت دا الغ دعای محض رست عاا ف ریف ر مک رهه

 -2جنایات ارت ابی
توسط نابال یا علیه
نابال

 -3ارت اب سرقت
حدی توسط نابال
ماده 272ق ا

 -2رگف ر
ررعا الوه ر
ر رست
رست مار

ر مفبکب هوگام جوایت شک اشه لک رم یا م وک ع یف
حال ر رر مفبکب دسف ن ر ررعا الوه رص ف عهم
لک رم یا م وک ع یف ایه یوف یا ده گفدف اصاص مونفک
 308ق م ر

 -3ال ک دهات ف دا الغ مفبکب جوایت ع هی شرر اصاص مک شرر
مار 304
 الهک مال ر برسط رف غیفم یز رن حفن دا ج الوه شبص رسنفارالووه مااشف محهرب مک شرر ا شفریط ف حه سفات محکرم مک
شرر
 ردفرج مال رن حفن برسط رفمج رل سفات بعزیفی رست

م یز اشه ضنا نمف حهب مر ر

 -4شهادت نابال  :شاهه هوگام ررری شهارد ایه الغ اشه رما نما بح

رگف دا الغ م یز اشه مکبررده

هوگام ر شهارد ههه( .مار  179ق.م.ر)
 -5استفاده از ص ار برای جرا م س عی و بصری (مار  3اادر دحر م انرد رشباص الف ر رمر
س عک صفی ضعالینهای غیفم ان مکد ایوه) یعوک رسنفار رن ص ا فری دگههر ی د ایش عف ف
ضف ش بکثیف درر ها لرحهای ضجفر غیفم ان (مادووه مهنه ) مرجب حهرالثف م انرد فری عام
رست.

 -6ا راه ص یر به
ارت اب قتل
 -2جنون( :ع

 مکفَ غیف م یز اشه رن مهئرلیت مافر رالفر الووه اصاص مک شرر. مکفَ م یز اشه عاا ف ریف مک رهوه رالفر الووه ف حاس ر ه محکرم مکشرر.

بام رضع مهئرلیت الیففی)( :ج 2ص)153-163

ماده « :149هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب میشود
و مسئولیت کیفری ندارد».
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ماده « : 150هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب ،مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتال به جنون شود چنانچه تا
رفع حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ،ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع حالت
خطرناک در محل مناسب نگهداری میشود .شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او میتوانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که
در این صورت ،دادگاه با حضور معترض ،موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی می کند و با تشخیص رفع حالت
خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی و در غیر اینصورت در تأیید دستور دادستان ،حکم صادر می کند .این حکم قطعی است ولی شخص
نگهداری شده یا خویشاندن وی ،هرگاه عالئم بهبودی را مشاهده کردند بنا به تشخیص متخصص بیماریهای روانی مرتکب ،درمان شده
باشد برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند».
تبصره  :1هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمیشود .در صورت عارض شدن
جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر میافتد .نسبت به مجازاتهایی
که جنبه حقالناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم ،جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست.
تبصره  :2قوه قضائیه موظف است مراکز اقدام تأمینی و تربیتی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند .تا
زمان شروع به کار این اماکن ،قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده میشود.

جنون یعوک ردنسل ردک ف گردف ری الف اعث

 -فقدان اراده

 -یا فقدن ار ب یز رر رک

شرر ایه برسط رررگا رحفرن شرر
جنون در حقوق یفری آ اری دارد ه عبارتند از:

 جور رگف ردنیا ر س ب مادع رسنوار جفم شرررما مهئرلیت مهدک م ور پا فجا رست.

رضع مهئرلیت الیففی رست

 ضقط رن م ور ضع مهئرلیت مک الوه نیفر رن رسااب شبصک مادع مهئرلیت الیففیرست مهئرلیت شفالا معا دی ااک رست.
آ ار جنون  -راق مار  95ق.ن.ر.ک :جور یکک رن مرر ر مرارضک بعقیب رست انک بعقیب
منراف شرر رگف جور ااک اشه ف رسنر رررسنا ر مح مواسب دگههر ی مک
شرر .مار 150
 رگف زهکا م ور مفبکب جواینک شه اشه چر ع ه شاف ع ه ریرردف ف موزلفدعای محض رست عاا ف ریف مک رهه رما ام ال نف رن جوایت مر حف دیهت.
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مدت نگهداری مجنون در م ان مناس

در قانون پی

بینی نشده است ،در نتیجه:

ر مهد دگههر ی م ور هفگا دجادف های هارر مجاهه شه شبص دگههر ی شه یا دریجا ر حق
رعنفرض ف رسنر رررسنا ر رر ده .رررگا صال ف سیهگک ف رص جفم ا حضر معنفض رررسنا
یا د ایوه ر مر ر ،ر ا ج ب دظف منبصص ر ج هف ررر ی دا ج رن در ت سیهگک ر ا ننرری یا
بأییه رررسنا حکم صار مک الوه.
جنون به عنوان علت تا راف مسئولیت یفری دو شر دارد:

شرو جنون

 -1بقا جور ا جفم
 -2بسنم جور ا جفم

 -1تقارن جنون با جر  :مفبکب ایه هوگام ر بکاب جفم م ور اشه لر جور رر ر ی
جنون در سه زمان ،قابل تصور است:
 -1جنون حین ارت اب جر :
جور مهئرلیت الیففی دهر ر افر مرارضک بعقیب صار مک شرر .رگف ننرری ر مب دظم رمویت اشه
حالت دعفداک ر ثا ت اشه ف رسنر رررسنا با ضع حالت دعفداک ر جای مواسب دگههر ی مک
شرر .رحفرن جور حی ر بکاب جفم:
در دادسرا :انپف

ا بحقیق رن دزریکا

سایف مع عا

دظفیف پزشکک اادردک ا رحفرن جور ا صه

افر مرارضک بعقیب ف دزر رررسنا مک ضفسنه
سانما هزیهنک مک ضفسنه( .مار  202ر.ر.ک)

ا رسن فر جور

در دادگاه :رررگا بحقیقاد نم ر رن دزریکا ر

سایف مع عا

صه افر مرارضک بعقیب د رر
ن.ر.ک)

رسنر رررسنا ف مفرالز مبصرص
دظفیف پزشکک اادردک ا رحفرن جور

ا عایت راهرماد بأمیوک فری منهم بص یم مک گیفر( .مار 370
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فصل چهار  :سوگند
ماده« : 201سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است».

آ ار و شرایط سوگند به ش ل زیر است:

 -1ماده « :202ادا ننده سوگند باید عاقل ،بال  ،قاصد و مختار باشد».
 -2ماده « :203سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ ج له وا  ،تا یا نا
داوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به ت لیظ و قبول ادا
ننده سوگند ،دادگاه یفیت ادای آن را از حیث زمان ،م ان ،الفا و مانند
آنها تعیین می ند .در هر صورت ،بین مسل ان و غیرمسل ان در ادای سوگند
به نا داوند متعال تفاوتی وجود ندارد».
 مه ا غیفمه ا هف ر ایه ف دام دهر ده منعال سرگوه بر ده ف هف ن ادک
 سرگوه ر مکا یانما مقه
مجف ف ریوکف سرگوه
ر ب ی سرگوه
 یا ب ی ن ادک مادوهمادوه
در ده ب ی ر اارل الوه.
سرگوه ف دهر ده دالق
ز
 -3ماده « :204سوگند باید مطابق با ادعا ،صریح در مقصود و بدون هر گونه
در سوگند ابها باشد و از روی قط و یقین ادا شود».
 -4ماده « :205سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تع ر ،با نوشتن یا اشاره ای
ه روشن در مقصود باشد ،ادا شود .سوگند فقط باید با لفظ باشد مگر
این ه لفظ برای او دشوار باشد ه با اشاره یا نوشتن ادا میشود».
 -5ماده « :206در مواردی ه اشاره ،مفهو نباشد یا قاضی به زبان شخصی ه
سوگند یاد می ند ،آشنا نباشد و یا ادا ننده سوگند قادر به ت لم نباشد،
دادگاه به وسیله مترجم یا متخص امر ،مراد وی را شف می ند».
 -6ماده « :207سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قا م مقا آن ها مؤ ر
است».
مادوه ر دفف مهعک چیزی ههنوه رگف شبصک ر ل اهم بر ر سرگوه ر دهات ف ر
ر ث ر مؤثف رست دهات ف رفف ر م بأثیفی دهر ر مادوه جوایت شاف ع هی دهات
یکک رن ن ر اهم بر ر ضقط ریف فری ر
ف ر دفف خ ررر یک شاهه رر ده
ثا ت رست.
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 -7ماده« 208حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا ا بات ن ی شود ل ن قصا ،
دیه ،ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم ،مطابق مقررات این قانون با سوگند ابت
می گردد »
 ر حه ر بعزیفرد ا سرگوه چیزی دفک یا رثااد د ک شررا ف رثااد
 اصاص ریف ر ش ف نیا داشک رن جفم ا سرگوه اا دفکسرگوه
رثااد ههنوه

 -8ماده « 209هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و ه نین دعاویی ه
مقصود از آن مال است مانند جنایت طا ی و شبه ع دی موج دیه برای مدعی
صوصی ام ان اقامه بینه شرعی نباشد وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا
دو شاهد زن به ض ی ه یک سوگند ،ادعای ود را فقط از جنبه مالی ا بات ند »
باصف « ر مرر ر مذالر ر ری مار ر نهر شاهه رجه شفریط شهارد مک رهه س س
سرگوه برسط مهعک ررر مک شرر »
رثااد جوایت جواف مالک

 2 -شاهه مفر

 در دعاوی مالی  1 -شاهه مفر اهم مهعک
2 -شاهه ن

اهم مهعک

ادامه در
سوگند  در جنایت شبه ع دی ه موج
دیه و تعزیر است با شهادت و سوگند

رثااد جواف مالک

 ضقط جواف مالک یعوک ریف ثا ت مک شرر -رما بعزیف ثا ت د ک شرر

 ندچف مرجب ریف رستدعاوی مالی
در جنایات

جوایت شاف ع ه دعا
 -یا جوایت ع هی الف ضقط ریف رر ر

مادوه هاش ف شکهن رسنبرر

الف اصاص رمکا دهر ر

 رمکا جایگزیوک 1شاهه اهم یا  2شاهه ن اهم رر ر رما ر جوایاد ع هی الف مرجب اصاص ههنوه ضقط  2شاهه مفر رثااد الووه رست یااهامف
 -9ماده « 210هرگاه ابت شود سوگند ،دروغ و یا ادا ننده سوگند فاقد
شرایط قانونی بوده است به سوگند مزبور ترتی ا ر داده ن ی شود »
 رص ف صحت سرگوه رست ر

رر سرگوه ایه رثااد شرر
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در اجرای سوگند به ش ل زیر ع ل میشود:
 -10ر مرر ری الف معا ق اادر ضص دصرمت یا رثااد رعری ا سرگوه محقق مکشرر سرگوه ف
ر دررست رصحاب رعری راق افر دزر اا ک ف ع نیه.
 هف یک رن رصحاب رعرر مینرردوه رن حق سرگوه رسنفار الووه ر حق رلوا سرگوه منهم مور ف معالاف صاحب حق رسترررگا ه معالاف ر حق سرگوه دهر ر.
 -11ر افر رررگا ایه

 مر ر ،سرگوه -شبصک الف ایه سرگوه یار الوه بعیی شرر

صر د م س ررری سرگوه ف رمضای اا ک رفضی رعرر مک سه
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