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 بزهکار و عنصر مادی جرم

 مداخله کنندگان در ارتکاب جرم ،بزهکار و مسوليت جزائی 

 ( مجرم = مداخله کننده در ارتکاب جرم )

 چه اشخاصی در ارتکاب جرم دخالت يا مداخله دارند؟

  معاون – 3 شريک – 2 مباشر – 1ج: 

شخصی مبادرت به سرقت اتوموبيلی می نمايد ، اگر شخص به تنهائی جرم را انجام دهد به 
 عنوان" مجرم "يا "مباشر"يا "فاعل" يا بزهکار ناميده می شود 

اگر شخصی به همراه شخص يا اشخاص ديگر اين جرم را انجام دهد و فرد دوم در ارتکاب 
 اين جرم بعنوان شريک محسوب می شود .

  -معنوی ( روانی)3 - قانونی 2 -مادی 1ارکان تشکيل دهنده جرم عبارت است از عناصر: 

 شخص : ( حقيقی) يا ( حقوقی)



  قانون مجازات اسالمی عبارت است از :2 و 11تعريف جرم طبق مواد 

هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب می شود . 
بعبارت ديگر هر گونه رفتار بر خالف ارزشهای مادی يا معنوی جامعه که در قانون ممنوع 

و برای مرتکب آن عکس العمل يا واکنش اجتماعی اعم از مجازات يا اقدامات تامينی يا 
 تربيتی تعيين شده باشد . 

 نگهداری( نگهداری – 5 گفتار(توهين)– 4 حالت ( اعتياد )– 3 - ترک فعل 2 - فعل 1رفتار :
 مواد ممنوعه)

 1نحوه دخالت و همکاری در ارتکاب جرم در دو صورت(حالت بزهکار)بررسی می شود : 
  عنصر مادی– 2 عنصر روانی –

 فاعل مستقل :هرگاه چند نفر بطور جداگانه در دزدی دخالت کرده باشند. 

انسان عاقل ، بالغ ودارای اختيار درصورت ارتکاب جرم دارای مسئوليت کيفری است (نه 
 وسيله يا آدم بی اختيار ديوانه که از او استفاده کرده است )

 نکته مهم : "رشد مدنی" و "رشد جزائی"بايد با دقت مورد مطالعه قرار گيرد: 

 سال تمام می باشد.در قانون مجازات اسالمی سن رشد 18وليکن در قانون مدنی سن رشد 
 جزائی مشخص نشده است 

  قانون مجازات اسالمی در خصوص شرکت در جرم مقرر می دارد .....42ماده 

  قانون مجازات اسالمی جرائم از حيث مجازاتها عبارتند از : 12-17طبق مواد 

 - حدود : حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده 1
  قانون مجازات اسالمی13است . ماده 

 قصاص : کيفری است که جانی به آن محکوم می شود و بايد با جنايت او برابر باشد . – 2
  قانون مجازات اسالمی14ماده 

 قانون 15 ديات : ديه مالی است که از طرف شارع برای جنايت تعيين شده است . ماده – 3
 مجازات اسالمی



 تعزيرات :تعزير ، تاديب يا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به – 4
نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزای کيفری و شالق که ميزان شالق بايستی 

 قانون مجازات اسالمی16ازمجازات شالق در حد کمتر باشد . ماده 

 بازدارنده : مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور – 5
حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعيين می 

گردد . از قبيل حبس ، جزای نقدی ، تعطيل محل کسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق 
  قانون مجازات اسالمی17اجتماعی و اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن ماده 

مجازاتهای حد از" شرع" اخذ شده است کيفيت وکميت آن تغيير ناپذير است اما در 
 مجازاتهای باز دارنده ميزان و کيفيت مجازاتها قابل تغيير است .

بطور مثال : زمانی برای حفظ نظم جامعه پيش فروش خانه و يا خريد وفروش دالر بعنوان 
جرم محسوب می شود ودر زمان ديگر آن رفتار جرم نيست و رفتار مجاز می باشد به چنين 

 جرائمی از حيث مجازاتها ، جرائم مستوجب مجازات بازدارنده گفته می شود . 

 9/12/90جلسه دوم سه شنبه 

 اشخاص مداخله کننده در ارتکاب جرم :

  مباشر = فاعل ( مادی ) يا ( معنوی) – 1

  قانون مجازات اسالمی 42 شريک ( شرکت در جرم ) ماده – 2

  قانون مجازات اسالمی43 معاون ( معاونت در جرم) ماده – 3

 وقتی به مرتکب جرم می گويند" مجرم"که" مسئوليت جزائی" داشته باشد 

 مجازات←مسئوليت جزائی ←جرم 

 بحث مسئوليت جزائی 

مسئول در لغت يعنی مورد سوال و باز پرسی قرار گرفته "به عبارت ديگر" شخصی که 
 قابليت و توانائی تشخيص يا مورد بازخواست شدن را داشته باشد .

 شرايط تحقق مسئوليت جزائی:

 دارای رشد جزائی – 4 اختيار اراده ارتکاب – 3 عقل – 2 بلوغ – 1



 برخی اشخاص دارای مسئوليت کاهش يافته ( مسئوليت نقصان يافته ) می باشند:

شخص نابالغ يا شخصی مجنون و ديوانه در هنگام جرم( مجنون ادواری)و نيز کسی که 
 فاقد اختيار است .

در بحث تعزيرات مرتکب جرم بايد" اختيار کامل "داشته باشد تا بطور کامل" مسئول 
 "شناخته شده و مجازات شود 

برای تحقق مسئوليت در معامالت و قرارادادها شخص بايد دارای رشد مدنی باشد يعنی 
 شرايط معامله را داشته باشد.

قانون مجازات اسالمی:شرکت در جرم در جرايم تعزيری و بازدارنده را مقرر نموده 42ماده
است .بحث شرکت در جرايم مستوجب حدو قصاص و ديات بايد به مباحث مربوطه مراجعه 

 شود.

  قانون مجازات اسالمی مراجعه شود.203تا63در حدود به مواد 

 قانون مجازات اسالمی مراجعه شود.497تا204در قصاص وديات به مواد 

قانون مجازات اسالمی مقرری دارد:هر شخص در جرايم قابل تعزير باديگری 42ماده
همکاری ميکند اعم از اينکه ميزان مداخله آنها مساوی يا متفاوت باشد واگر باهم مال 

%بوده 99%وتاثير رفتار شريک 1ارزشمندی را ربودندو يا اگر تاثير يک نفراز آنها
،خواه اثر کار آنها مساوی،خواه متفاوت در هر صورت مجازات فاعل مستقل را 

 قانو مجازات اسالمی نکات زير رابيان ميداريم:42دارند.بنابراين در تجزيه و تحليل ماده

-ماهيت جرم ارتکابی:در ارتباط با جرايم تعزيری يا بازدارنده است يا به 1
 حدود،قصاص،وديات کاری نداريم.

 -جرايم عمدی و غير عمدی است که بطور جداگانه بحث ميشود.2

 به مفهوم «بزهکار»توجه داريم که مورد تجزيه وتحليل قرار می 2در درس جزای عمومی
گيرد و اشخاص حقيقی و اشخاص حقوقی مسئوليت جزايی هر يک از اين اشخاص به طور 

 جداگانه مورد بحث و يررسی قرار می گيرد.

 رابطه بزهکار با عنصرماده جرم(جرم از سه رکن تشکيل ميشود،مادی،قانونی،معنوی)

مرتکب جرم يعنی شخصی که درمرحله عمليات اجرايی دخالت دارد ممکن است به صورت 
انفرادی يا استقاللی باشد،که در اين صورت فاعل مادی جرم يا مباشر ناميده ميشود ، که 



مباشر می تواند مستقيما مرتکب جرم شود و يا شرايطی را فراهم آورد که بزهديده يا مجنی 
عليه که در آن شرايط قرار می گيرد صدماتی به وی وارد شود گر چه مثال در زمينه ی 

صدمات بدنی است وليکن می توان به طور نمونه بيان داشت چنانچه شخصی چاهی رايا 
حفاری در مسير شخص ثالثی ايجاد نمايدوبدون آنکه اقدام به پرتاب نمودن ياهول دادن 

عابر نمايد شخص عابر در داخل چاه يا حفاری ايجاد شده سقوط کرده ومصدوم شده يا فوت 
نمايد(بميرد)،اگر با قصد انجام گيردجرم عمدی واگر بدون قصدباشد جرم غيرعمدی مانند 
صدمات جسمانی که ناشی از اقدامات و حفاری های شهرداری ها يا موسسات عمومی به 
وجود ميايد.مفهوم شرکت درجرم و شرايط تحقق در آن در اين درس مورد تجزيه و تحليل 

 قرار خواهد گرفت.

شرکت در جرم دارای عناصر سه گانه تشکيل دهنده جرم می باشدکه عبارت اند از:عنصر 
قانونی،عنصر مادی،عنصر روانی.به عبارت ديگر همانطور که جرم دارای عناصر تشکيل 

دهنده سه گانه می باشد(قانونی،مادی،روانی)شرکت در جرم نيز دارای عناصر يا ارکان سه 
گانه می باشد.بنابراين با توجه به عنصر روانی جرم،به تقسيم بندی زير قابل طرح ميباشد 

)عنصر روانی شرکت در جرائم 2)عنصر روانی شرکت در جرم عمدی1که عبارت است از:
غير عمدی قانون گذارمجازات شريک جرم را مجازات فاعل مستقل دانسته است البته به 

طور استثناء با مقرراتی مواجه می شويم که چنانچه شخصی به تنهايی مرتکب جرم شود 
مجازات اوخيلی سبکتر از حالت يا شريطی است که به صورت مشارکت مرتکب جرم شود 

به عبارت ديگر شرکت در جرم از جهات تشديد مجازاتها ميباشد.به طور مثال در ماده 
قانون مجازات اسالمی برای سارق(فاعل مستقل)مجازات حبس سه ماه و يک روز تا 661

يا چند نفربا يکديگر شرکت در 2سال پيش بينی شده بعالوی شالق،در صورتی که چنانچه 2
 قانون ماده اسالمی مجازات حبس از پنج سال تا بيست 652و651سرقت نمايند طبق ماده 

 سال مقرر شده است بعالوه شالق.

سوال:چرا از نظر اجتماعی،مجازات شرکت در جرم بيشتر از حالت مجازات ارتکاب جرم 
 بصورت انفرادی است؟

جواب:چون وقتی افراد باهم تجمع ميکنندووقصدبه جرم دارند،جرات ارتکاب در جرم در 
 آنها بيشتر ميشود.جرائم شديدتری انجام ميدهد.

  کتاب61 الی 38" معاونت در جرم" صفحه 

مورد بحث وبررسی قرار ميگيرد 2از جمله مباحثی ديگری که در درس جزای عمومی
عبارتندازمعاونت که به نحوی دخالت در عنصر قانونی و روانی جرم می باشد" معاون "در 
عنصر مادی جرم همانند مباشر يا شريک دخالت دارد.در هنگامی عناصر تشکيل دهنده جرم 

در مشارکت و عناصر تشکيل دهنده جرم در معاونت هر سه عنصر وجود داردو هنگامی 



ديگرشرکت در جرم و يا معاونت در جر م خواسته می شود که شرکت درجرم در هر سه 
 عنصر جرم دخالت دارد.اما؛

معاونت در جرم عنصر قانونی و عنصر مادی دارد ولی در عنصر مادی عمليات اجرايی 
جرم دخالت ندارد،در صورتی که خود دارای عنصر مادی می باشد.همچنين به مواردی در 
شرکت و يا معاونت برخورد می کنيم که يک عاقل همراه ديوانه و يا کودک در يک سرقت 

شرکت می کنند يعنی يکی از مداخله کنندگان از «رشد اجرايی» برخوردار است ولی شخص 
قانون مجازات اسالمی گفته است که مجازات 42ديگر فاقد مسئوليت می باشد،اما در ماده 

هر يک به صورت مستقل از ديگری صورت می گيرد در اين مثال فقدان رشد جزايی که 
باعث فقدان مجازات در او ميشود باعث فقدان مجازات ديگری نميشود .ديوانه مجازات 

سال ميشود.مفهوم معاونت و شروط تحقق 20سال تا 5نميشود ولی مجازات شخص عاقل از
 آن از موضوعات قابل بحث می باشد.

عناصر تشکيل دهنده معاونت در جرم عبارتند از عنصر مادی،قانونی،روانی(معنوی) 
بنابراين معاونت در جرائم عمدی جداو مستقل از عنصر روانی در جرائم غيرعمدی مورد 

 بحث و بررسی قرار می گيرد.

 قانون مجازات اسالمی: ميزان مجازات معاونت در جرم چقدر است؟ حداقل 43ماده 
ماه 3سال حبس،هان 2 ماه و يک روز تا 3مجازاتی که برای مباشر در نظر گرفته مثال گفته

 و يک روز است.

 حاکم 43استثنا: اگر قانون گذار مجازاتی برای معاون تعيين کرده باشد در اينصورت ماده 
 نيست همان مقرراتی که در جرم مربوطه پيش بينی شده حاکم است.

  کتاب مطالعه شود63 الی 61"مسئوليت جزايی ناشی از فعل ثالث(فعل غير) " صفحات 

 گاهی شحص الف مرتکب جرم ميشود ولی شخص ب بايد مجازات را تحمل کند.

مبانی مسئوليت جزائی ( کيفری ) ناشی از فعل غير( ثالث) در نظريه های خطر ( نظريه 
خطا) بيان شده است همچنين شروط تحقق مسئوليت جزائی ناشی از فعل غير از جمله 

 شرايطی است که بايد مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد.

مسئوليت از ديدگاه های مختلف اجتماعی ، روانی ، حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته 
که نهايتا ضابطه قانونی يا ضابطه ای که قانونگذار بيان داشته مورد مالک يا قابليت اجرا 

در جامعه را دارد بطور مثال يکی از شرايط مسئوليت سن است در يک کشور مسئوليت را 
 سال قرار می دهد ( مالک و ضابطه 21 سال و کشور ديگری20 سال و يک کشور 18

 قانون است ) 



 اسباب رافع مسئوليت جزائی عبارتند از :

جنون و بيماری های روانی نزديک به جنون شامل بيماريهای اراده ، مستی ، خواب گردی 
و همچنين اجبار و اکراه اعم از اجبار مادی يا اجبار معنوی همچنين اجبار بيرونی و يا 

اجبار درونی و اشتباه اعم از اينکه اشتباه در جرايم عمدی يا غير عمدی صورت گيرد ، 
همچنين يکی ديگر از عوامل رافع مسئوليت کودکی يا طفوليت می باشد به عبارت ديگر 
شخصی مسئول است که دارای قدرت تشخيص بوده و فاقد عوامل رافع مسئوليت جزائی 

 باشد .

اگر دو يا چند نفر مرتکب جرمی شوند شخصی که اراده آزاد دارد دارای مسئوليت جزائی 
است و مجازات می شود وليکن شخصی که مجبور است فاقد مسئوليت جزائی است در 

 حقوق مدنی اضطرار تاثيری در صحت معامله ندارد و معامله صحيح است .

 16/12/90جلسه سوم سه شنبه 

تعريف مباشرجرم : در برخی از موارد شخصی به تنهائی مرتکب جرم شود ( با توجه به 
تعريف جرم وعناصر تشکيل دهنده جرم ) يعنی مرتکب رفتاری بر خالف ارزشهای مادی يا 

معنوی که در قانون ممنوع و برای مرتکب آن عکس العمل اجتماعی اعم از مجازات ويا 
اقدامات تامينی و تربيتی تعيين شده باشد و با توجه به عناصر تشکيل دهنده جرم ( عنصر 
 قانونی ، مادی ، روانی ) به چنين شخصی مباشر يا فاعل و يا مرتکب جرم گفته می شود .

در صورتی که دو يا چند نفر در ارتکاب جرم با يکديگر مداخله و يا همکاری داشته باشند 
موضوع مشارکت در جرم و يا معاونت همراه با مباشرت و يا معاونت همراه با شراکت 

مطرح می شود . هرگاه دو يا چند نفر درکليه عناصر تشکيل دهنده جرم دخالت داشته باشند 
حالت شرکت در جرم مطرح می شود به عبارت ديگر شريک جرم شخصی است که در هر 

سه عنصر قانونی ، مادی ، معنوی ( روانی ) دخالت داشته باشد در صورتی که معاونت در 
جرم حالتی است که مرتکب آن صرفا در عناصر قانونی و روانی يا معنوی دخالت دارند به 

 عبارت ديگر معاون در عنصر مادی جرم يا عمليات اجرائی مستقيم دخالتی ندارند 

معاونت در جرم يعنی تحريک يا ترغيب يا تطميع به ارتکاب جرم و فراهم کردن وسايل و يا 
ارائه طريق و يا تهسيل وقوع آن به هر نحو خصوصا با دسيسه يا فريب و نيرنگ ، 

بنابراين معاون جرم شخصی است که بدون آنکه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر 
پرداخته باشد با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تصريح کرده و يا مباشر را به ارتکاب آن 

 برانگيخته باشد و دارای عناصر سه گانه می باشد .



 قانون مجازات اسالمی نوع جرايم در جرائم تعزيری 43عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 
 يا بازدارنده

عنصر مادی معاونت در جرم مانند فراهم کردن وسايل مانند تحريک ، تشويق ، ترغيب ، 
 نحوه عمليات اجرائی که خود معاون انجام می دهد است.

 در عنصر روانی معاونت در جرم :

جرائم از حيث عنصر روانی به جرائم عمدی ( اراده ارتکاب + قصد مجرمانه ) و جرائم 
 غير عمدی ( اراده ارتکاب + تقصير جزائی ) تقسيم می شوند .

 عنصر روانی معاونت در جرائم عمدی :

با توجه به اينکه جرايم به عمد و غير عمد بر مبنای عنصر روانی تقسيم می شوند ، لذا 
عنصر روانی معاونت در جرم در جرائم عمدی عبارت است از اينکه معاون دارای اراده 
ارتکاب می باشد وبا مرتکب جرم دارای وحدت قصد مجرمانه می باشد و لذا قانونگذار 

عبارت عامدا و عالما را بکار برده است همچنين معاون جرم می بايست قبل از ارتکاب جرم 
يا همزمان با وقوع جرم با شريک يا مباشر جرم" وحدت قصد" داشته باشد .بعبارت ديگر 

وحدت قصد بعد از وقوع جرم ديگر به عنوان معاون جرم محسوب نمی شود بلکه ممکن 
 است جرم مستقل ديگری باشد ( مثل خريداری مال مسروقه ) 

 معاونت در جرم در جرائم غير عمدی :

عبارت است از اينکه معاون دارای اراده ارتکاب بوده و عمل و رفتار وی ارادی باشد 
وليکن وقوع جرم بر اساس تقصير جزائی انجام می شود بعبارت ديگر در جرائم غير عمدی 

معاون با علم به اينکه شخصی در انجام کاری مهارت ندارد يا آن کار بر خالف نظامات يا 
بی احتياطی انجام می دهد ممکن است منجر به حادثه خطر ناک گردد به طور مثال راننده 

ای فرمان اتومبيل را به شاگرد و يا شخص ثالثی که می داند گواهينامه ندارد قرار می دهد 
بنابراين تحقق معاونت در جرائم غير عمدی عبارت است از اينکه معاون يا مباشر يا شرکا 
در اثر تقصير جزائی که ناشی از بی احتياطی يا بی مبادالتی يا عدم مهارت يا عدم رعايت 

 ق. م 43 ق. م. اسالمی ، ماده 726نظامات دولتی است مرتکب جرم می شود . ماده 
 .اسالمی

 مجازات معاونت در جرم :

 قانون مجازات اسالمی بحث معاونت در ارتکاب جرم است و مجازات معاون 43در ماده 
حداقل مجازات مرتکب جرم است بطور مثال در برخی جرائم مجازات معاون جرم مشخص 



 سال حبس است به 2 ماه و يک روز تا 3 گفته که مجازات مرتکب 661شده است در ماده 
 سال می شود تحميل کرد ولی برای معاون چون حداقل 2مباشر ( شريک ) مجازات فرض 

 ماه و يک روز تعيين شده در عين حال قاضی دادگاه به استناد ماده 3گفته شده همان 
قانون مجازات اسالمی اختيار دارد که حکم مجازات کمتر از حداقل مجازات مربوط نيز 22

 قانون مجازات اسالمی اين بحث مطرح شده که قاضی 43صادرنمايد زيرا در ذيل ماده
که بحث مشارکت هست قانون گذاربيان کرده که 42ميتواند مجازات کمتری بدهد.در ماده 

سال حبس را 2مجازات شريک مجازات فاعل مستقل است به فرض که قانون گذار مجازات
سال حبس بين شرکاء تقسيم نميشود.مجازات هريک از 2برای آنها مشخص کرده مجازات 

  سال حبس است .2شرکاء 

 نکته:در برخی جرائم مسارکت يا دخالت اشخاص متعدد از جهات تشديد مجازات است.

قانون مجازات اسالمی برای سارق که به تنهايی جرم انجام ميدهد 661بطور مثال در ماده 
قانون مجازات 651 ضربه شالق است وليکن در ماده 74سال وتا2ماه و يک روز تا 3

اسالمی اگر دو يا چند نفر در ارتکاب جرم باشند يعنی معاونت يا مشارکت که دراين ماده 
 ضربه شالق محکوم ميشوند.ضمن اينکه 74سال حبس و تا20 تا5مجازات هر يک از آنها 

گفته ميشود مجازات بايد حداقل مجازات باشد ولی چون اشخاص متعدد ميباشد 43در ماده 
در هنگام وقوع جرائم،تعداد اشخاص از جهات تشديد و افزايش مجازات است و هرگاه 

شخصی وسايل و ابزاری برای ارتکاب جرم در اختيار مجرم قرار دهد بدون آنکه وحدت 
قصدبا مرتکب جرم داشته باشد چون فاقد سوءنيت است ونميداند که وسايل برای ارتکاب 

 جرم تهيه ميشودبنابراين بحث معاونت درجرم مطرح نيست.

در برخی موارد معاونت در جرم به عنوان يک جرم مستقل می باشد. به عبارت ديگر در 
برخی از جرائم عنصر مادی جرم به نحوی که شبيه وهمانند يکی از مصاديق رفتارهای 

 مادی معاونت در جرم می باشد.

 عنصر مادی جرم: تهديد-تطميع(به طمع انداختن)

 «عنصر مادی»برخی از جرائم بصورت تهديد می باشد از جمله جرائم عليه امنيت عمومی .

تعريف تهديد :تهديد در لغت به معنای ترساندن و بيم دادن است و در قوانين جزايی عبارت 
است از وادار کردن ديگری به ارتکاب جرم به طوری که ترس از عاقبت فعل يا ترک فعل 

 مذکور،فاعل را مطيع به ارتکاب جرم ساخته است.

در تحقق تهديد ممکن است فعل تهديدآميز به صورت گفتاری يا نوشتاری و... باشد فقط 
کافی است که شخصی که به زيانهای مالی يا خطرهای جانی يا حقيقی يا ناموسی عليه خود 



يا خويشاوندانش تهديد شده و برای رهايی از نگرانی اضطراروتشويق به ارتکاب جرم 
راضی شود:نکته مهم اين است که اگر چه فاعل يا معاون برخالف ميل باطنی خود به 

ارتکاب جرم زده باشد وليکن قصد واراده هيچگاه از معاون سلب نشده است.اگر اراده از 
معاون سلب شود اکراه و اجبار مطرح ميشود که از عوامل رافع مسئوليت جزايی است ماده 

قانون مجازات اسالمی مقرر داشته هرگاه شخصی بر اثر تهديد مرتکب جرمی شود 54
 مسئوليت جزايی ندارد.

 سوال: ميزان تاثير تهديد به چه عواملی بستگی دارد؟

جواب:اوضاع واحوال و خصوصيات روانی،وضعيت جسمانی و موقعيت اجتماعی تهديد 
-اوضاع واحوال و خصوصيات روانی و وضعيت جسمانی و موقعيت اجتماعی تهديد 2کننده

 شونده 

در هر صورت احراز تهديد امری موضوعی و بستگی به تشخيص قاضی دادگاه رسيدگی 
کننده به جرم را دارد به عبارت ديگر شايد نتوان يک ضابطه دقيق علمی ارائه داد بلکه 

امری موضوعی است در پروندهای متفاوت ممکن است استنباط و نتيجه گيری های مختلفی 
 داشته باشد. 

 ادامه سوال: عنصر مادی معاونت در جرم را شرح دهيد؟

 عنصر مادی معاونت در جرم عبارت است از:

-تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم و ياتهيه وسيله يا دسيسه چينی و 1
 تخريب و نيرنگ که موجب وقوع جرم شود.

 -ارائه طريق(نشان دادن راه)ارتکاب جرم با علم و آگاهی و يا تهيه ی وسايل ارتکاب جرم2

 -تهسيل (آسان نمودن)وقوع جرم3

در هر صورت عنصر مادی معاونت در جرم به صورت رفتار مثبت مادی يا رفتار مثبت 
معنوی می باشد.در هر صورت بايد بين عنصر مادی معاونت در جرم و رفتار مجرمانه ايی 

که مباشر يا شريک انجام می دهد رابطه عليت وجود داشته باشد.مثال ديگر:پزشکی که 
خطا کرده و سقط جنين انجام مر دهد و پرستاری که خبر دارد ولی اطالع نميدهد ، ترک فعل 

کرده و جرم مخصوص و جدا گانه ای است و قانونگذار برای آن جرم تعيين کرده ، ترک 
 فعل در موارد استثناء جرم شناخته و مجازات می شوند 



يا در تشکيالت دولتی يا عمومی که يکی از همکاران تخلفات و جرائم ارتشاء يا اختالس را 
به مقامات مربوط اطالع نمی دهند در مثال فوق بايد بررسی شود که اطالع ندادن احداز 
همکاران که نوعی " ترک فعل " محسوب می شود چرا در برخی موارد به عنوان جرم 

 محسوب شده است ؟

  کتاب74-77 صفحه 23/1/1391جلسه چهارم چهارشنبه 

 سوال:تعريف لغوی و اصطالحی مسئوليت از ديدگاه حقوق جزا را بنويسيد؟

مسئوليت در لغت يعنی موظف يا مکلف بودن به انجام دادن امری يا تکليفی ودر واقع 
مسئوليت صفت شخصی است که در مقابل شخص ديگر تعهدی دارد که اگر از انجام آن امر 

موظف خودداری نمايد از او بازخواست می شود يا مورد سوال قرار می گيرد . مسئوليت 
 همواره با التزام توام می باشد .

تفاوت مسئوليت در حقوق جزا و حقوق خصوصی ؟ التزام و مسئوليت در حوزه حقوق جزا 
با حقوق خصوصی قلمرو متفاوتی دارد التزام يا مسئوليت در حقوق خصوصی از عقد و 

 1207 ، 190قرارداد و يا بصورت قهری و غير قراردادی می باشد . در قانون مدنی مواد 
 از جمله موادی است که مربوط به اين بحث می شود بطور مثال در عقد بيع 1217الی 

فروشنده مسئوليت دارد کاالئی تحويل دهد ودر اتالف يا تسبيب ( حادثه يا تصادف ) 
مسئوليت بصورت قهری می باشد در صورتيکه در حقوق جزا شخص زمانی مسئوليت دارد 

که مرتکب جرم شده باشد واز شرايط مسئوليت برخوردار باشد بعبارت ديگر ارکان 
مسئوليت وجود داشته باشد بنابراين در حقوق خصوصی چنانچه کودکی به شخص ديگری 
صدمه ای يا ضرری برساند مقصر و مسئول محسوب می شود در صورتيکه در حقوق جزا 
چنانچه کودکی مرتکب سرقت تعزيری شود مسئوليت جزائی ندارد و مجازات نمی شود زيرا 

سارق محسوب نمی شود در قلمرو حقوق جزا"محتوی مسئوليت تقبل آثار و عوامل 
مجرمانه" است يعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آميز بزهکار بشمار می آيد 
بنابراين زمانی "مرتکب جرم"را مجازات می کنيم که سزاوار تحمل اين بار سنگين باشد 

 بعبارت ديگر "قدرت تشخيص "داشته باشد .

 سوال:قابليت انتساب را شرح دهيد ؟ 

توانائی پذيرفتن بار يا تقصير را قابليت انتساب گويند بعبارت ديگر برخورداری فاعل جرم 
 از قدرت تشخيص خوب و بد و ادراک و اختيار در انجام عمل .

سبب مبرا بودن مجنون يا مجبور يا نابالغ يا شخص اکراه شده از مسئوليت جزائی را بيان 
کنيد؟ سبب مبرا بودن اشخاص مذکور گاهی ناشی از مسئوليت کبفری است يعنی فاقد 



مسئوليت می باشند ودر برخی موارد سبب مبرا بودن ناشی از فقدان شرايط ثبوت مجازات 
  ق.م.اسالمی مراجعه شود198 و 166 ، 146 ،130 ،111 ، 64می باشد به مواد 

  شرايط فقذان ارکان يا عناصر مسئوليت جزائی – 1سبب مبری بودن 

  شرايط فقدان اعمال مجازات بر مرتکب جرم = تصريح قانونگذار به عدم مجازات–2

در حقوق جزا مفهوم مسئوليت کيفری را از ديدگاه اجتماعی نيز بيان می کنند : از ديدگاه 
اجتماعی يا در علوم جامعه شناسی مفهوم مسئوليت همان مفهوم سرزنش پذيری است که 

مجازات کردن يا عکس العمل اجتماعی نشانه "سرزنش عمومی" است و سرزنش 
اجتماعی محصول ارزشيابی و داوری عمومی درباره خوبی و زشتی افعال انسانيت ، هرچه 

سطح فرهنگ صحيح و ميزان توقع جامعه از انسانها بيشتر باشد بار تکليف اشخاص 
 سنگين تر ودر نتيجه سرزنش شديدتر است .

چرا کودک يا مجنون را نمی توان مسئول رفتارشان شناخت ؟ به عبارت ديگر چرا کودک يا 
مجنون فاقد مسئوليت جزائی هستند؟ زيرا اين قبيل اشخاص قادر به تشخيص خوب يا زشت 
بودن رفتارشان نيستند و رفتار آنان حاصل تفکر و تعقل صحيح نيست در نتيجه بر شخصی 
 مسئوليت جزائی تحميل می شود که افعال مجرمانه او قابليت حقوقی به آنان را داشته باشد .

سوال:اثر فقدان شرايط مسئوليت کيفری يا اثر رفع نداشتن مسئوليت جزائی را بطور مستقل 
 شرح دهيد؟ 

اثر رفع مسئوليت جزائی صرفا معافيت شخص غير مسئول از مجازات می باشد بعبارت 
ديگر چنانچه شخص مسئولی با شخص غير مسئولی در ارتکاب جرم همکاری نمايد صرفا 

شخص غير مسئول مجازات نمی شود و شخصی که قابليت تشخيص رفتار آنرا دارد و رفتار 
 مجرمانه از نظر حقوقی قابليت انتصاب به مرتکب را دارد مجازات می شود .

اصطالح" مسئوليت جرم شناختی " يا " استعداد بهره مندی از تصميمات قضائی" را شرح 
دهيد؟ جامعه حق دارد در قبال تهديد هر يک از اشخاص جامعه اعم از اينکه مسئول باشند 

يا غير مسئول به يک رشته تدابير يا اقدامات تامينی و تربيتی دست بزنند اين تدابير يا 
اقدامات تربيتی ممکن است طرد کننده باشد مانند نگهداری ديوانگان و مجانين در مراکز 

درمانی و يا ممکن است تربيتی باشد مانند نگهداری بزهکاران نابالغ يا غير رشيد در کانون 
اصالح و تربيت . التزام اشخاص فاقد مسئوليت به پذيرفتن اقدامات طرد کننده يا تربيتی از 
باب تقصيری که مرتکب شده اند نمی باشد بلکه از باب خطرات يا تهديداتی است که ممکن 
است مجددا نامبردگان نظم عمومی را و نظام اجتماعی را تهديد و بهم بريزند لذا جامعه به 

منظور پيشگيری از ارتکاب جرائم بعدی مبادرت به تدابير پيشگيرنده می نمايد که اين 



موضوع را در اصطالح مسدوليت جرم شناختی يا استعداد بهره مندی از تصميمات قضائی 
ناميده اند و آنچه که برای دادگاه در تصميم گيری اهميت دارد عبارت است از حالت 

خطرناک بزهکار يا آمادگی او برای تکرار جرم . بنابراين مجانين و کودکان را صرفا بخاطر 
کاری که انجام داده اند مورد سرزنش قرار نمی دهيم بلکه بخاطر آنچه که هستند تدابير 

 اجتماعی قرار می دهيم .

سوال:مقايسه عوامل رافع مسئوليت جزائی از اسباب اباحه جرم ( عوامل موجه جرم ) را 
 شرح دهيد؟ 

اسباب اباحه جرم يا جهات مشموليت عموما کيفياتی عينی و خارجی هستند به عبارت ديگر 
عالوه بر مباشر نسبت به کليه مداخله کنندگان در ارتکاب جرم موثر است وليکن اسباب 

رافع مسئوليت جزائی امری شخصی و رونی است بنابراين هر گاه در ارتکاب جرم برخی از 
مداخله کنندگان ( از قبيل شرکاء و معاونين ) دارای صفاتی مانند جنون و صغر سن باشند 

صرفا نسبت بهمان شخص تاثير دارد و از آن شخص رفع مسئوليت می کند وليکن از ساير 
اشخاصی که دارای رشد جزائی باشند رفع مسئوليت نمی کندو دارای مسئوليت جزائی می 

 باشند .

  ق . م. اسالمی را تجزيه و تحليل کنيد؟ 51سوال:جنون را تعريف کرده و ماده 

جنون در لغت بمعنای پنهان شدن است ودر اصطالح شخصی که بر اثر آشفتگی روحی 
وروانی عقلش پوشيده مانده و قوه درک و شعور را ندارد و يا از دست داده است مجنون 

نام دارد بنابراين جنون به نافهمی و نابخردی معنا می شود وليکن در اصطالح عبارت است 
از فقدان يا افول تدريجی حيات روانی انسان که توانائی درک و اختيار را فاقد يا از دست می 

 ق. م.اسالمی تعبير عامی از جنون ارائه داده است و بهر نابسامانی روانی که 51دهد ماده
قدرت تشخيص انسان را زائل کند اطالق می شود در صورتيکه در علم روانپزشکی 

"جنون" معنا خاصی دارد که شامل" اختالل قدرت تشخيص و اراده" می باشد و از نظر 
طبيعی شخصی که قوای عقلی او ضعف يا فلج شده باشد مجنون نامند تشخيص از طريق 

نظر به پزشکان متخصص "کميسيون روانپزشکی پزشکی قانونی" قابل تشخيص می باشد 
بعبارت ديگر دادگاهها در برخورد با چنين مسئله ای از نظريه کارشناسی پزشکی قانونی 

برای تشخيص جنون استفاده می کند البته جنون بايد در حين ارتکاب جرم باشد ودر وقوع 
 جرم نيز موثر باشد نظريه کارشناسی برای دادگاه جنبه طريقت دارد نه جنبه موضوعيت 

 سوال:شرايط تحقق جنون رافع مسئوليت جزائی عبارت است از



الف: "تقارن جنون با وقوع جرم" بعبارت ديگر جنون در حال ارتکاب جرم شرط است 
بعبارت ديگر برای تعيين شروط شخصی و درونی همواره بايد به زمان وقوع جرم توجه 

 داشته باشيم . 

ب: "تالزم جنون با جرم يا تقارن" : بعبارت ديگر بايد جنون با ارتکاب جرم ارتباط داشته 
باشد و مشخص شود که آيا جرم ارتکابی نتيجه بيماری روانی بوده يا خير و چنانچه جرم 

ارتکابی هيچگونه ارتباطی با بيماری روانی نداشته باشد نمی توانيم از مجنون رفع 
مسئوليت کنيم منظور از جنون به هر درجه شامل همه بيماريهای روانی مانند ضعف 
اعصاب وسواس ناراحتب عصبی و.....نمی باشد بلکه منظور جنونی است که شخص 

 مجنون قادر به تشخيص رفتار خود نباشد.

 45/14 ساعت 30/1/91چهارشنبه

 وضعيت پيش نويس قانون مجازات اسالمی

  ماده در مجلس شورای اسالمی تصويب شده است 1000- حدود 1

 - اين مقررات به تائيد شورای نگهبان رسيده است2

 - به منظور ويرايش و رفع اشکاالت ظاهری مراتب به اداره تنقيح مجلس ارسال شده است 3

- پس از تنقيح مقررات مربوطه به نظر شورای نگهبان رسيده که به لحاظ برخی تغييرات 4
 مجددا پيش نويس به اداره تنقيح قوانين بازگردانده شده و اشکاالت مربوطه رفع

- رياست محترم مجلس طی نامه ای مصوبات مربوطه را برای رياست جمهوری جهت دستور 5
 چاپ در روزنامه رسمی ارسال نموده است

 - پيش نويس مذکور مجددا به شورای جهت رفع اشکاالت اعاده شده است .6

  کتاب90-94 قانون مجازات اسالمی و شرايط آن را شرح دهيد؟ صفحه 54سوال:ماده 

 جواب:

 - در جرائم قابل تعزير و بازدارنده1

 - اگر شخصی در اثر اجبار يا اکراه 2

 - مرتکب جرمی شود3



 - ( اجبار ) شرايط به نحوی باشد که انسان متعارف (عادتا) قابليت تحمل آن را نداشته باشد4

 - شرايط مذکور را خود شخص بوجود نياورده باشد5

 - اجبار کننده ( مکره ) به مجازات محکوم می شود6

 - شخص مجبور ( مکره ) فاقد مسئوليت جزائی است7

  کتاب90-94"اختيار"را از نظر لغوی و اصطالحی تعريف و مثال بزنيد؟ صفحه 

يکی از شروط تکليف اختيار بنابراين شخصی را می توان به حفظ و احترام ارزشهای مورد 
حمايت جامعه اعم از جان ، مال ، عرض و ناموس مردم مکف نمود که در افعالش دارای 

 ق. م.اسالمی اجبار يا اکراه را از عوامل رافع 54اختيار می باشد قانونگذار در ماده 
مسئوليت جزائی دانسته است اختيار در لغت بمعنی آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار 

به اراده خود شخص تعيين شده است بنابراين شخصی که آنچه را خواسته است انتخاب 
نموده و به آن عمل نموده ، مختار می نامند بنابراين هر گاه شخصی ارتکاب جرم خواست 

او نباشد واراده او در ارتکاب رفنار مذکور استقرار نيافته باشد جرم را نمی توان به حساب 
 او گذاشت 

 اجبار را تعريف کنيد ؟ 

اجبار حالتی است که شخص بر خالف ميل خود مرتکب رفتاری ( اعم از فعل يا ترک فعل ) 
می شود زيرا بر اثر تهديد يا فشاری کع عادتا قابل تحمل نمی باشد او را وادار به ارتکاب 
جرم نموده است اکراه نيز بيان مرتبه ای از اجبار است که در آن حالت شخص به فعل يا 
ترک فعلی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشا اين تحميل يا فشار رئانی تهديدی نا 

 مشروع عليه جان و مال و ناموس وی می باشد 

تقسيمات اجبار را نام برده و تاثير آن در مسئوليت جزائی را شرح دهيد و برای هر يک 
  کتاب 90-94مثالی بزنيد؟ صفحه 

حقوقدانان اجبار را به اجبار مادی و معنوی تقسيم کرده اند که هر يک به داخلی و خارجی 
تقسيم می شود واز عوامل رافع مسئوليت جزائی است اجبار مادی بيرونی امری است خارج 
از اراده مرتکب و غير مرتبط به او بنحوی که تحت تاثير آن شرايط هراسان متعارفی بدون 

 آنکه قادر به مقاومت در برابر آن باشد ناگريز يا مجبور به ارتکاب جرم می شود.

مثال: وضعيت شخصی که در اثر حوادث طبيعی مانند سيل يا طوفان يا زلزله يا بدليل رفتار 
شخص ثالثی مجبور به ارتکاب جرم می شود بنابراين منشا اجبار خارج از اراده شخص 



مجبور می باشد . زندانبانی که بدست زندانيان در محلی محبوس شده و نتوانسته به تکليف 
 قانونی خود عمل کند ودر نتيجه زندانيان فرار نمايند . 

اجبار مادی درونی : ممکن است اجبار بنا به علتی مستند به خود فاعل باشد چنانچه 
نگهبانی که وظيفه مراقبت و حفاظت محلی به او واگذار شده بر اثر خستگی شديد ناشی از 
کار دچار خواب شود ( خوابيدن غير عمدی ) در اينصورت تکليف و مسئوليت از او ساقط 

 می شود.

  کتاب90-94شروط تحق اجبار مادی را نام برده و هر يک را شرح دهيد؟صفحه 

اعم از اينکه منشا اجبار مادی بيرونی باشد يا داخلی ، زمانی از اسباب رافع مسئوليت 
 جزائی است که دو شرط زيز محقق باشد :

- غير قابل تحمل بودن اجبار به اين معنا که قانونگذار تاثير عمل اجبار يا اکراه آميز را در 1
 شخص عادی مالک قرار داده به عبارت ديگر اجبار بايد موثر بر نوع انسان باشد 

- شرايط ايجاد شده معلول خطا يا تقصير قبلی فاعل ( شخص مجبور) نباشد مثال : چنانچه 2
شخصی به دليل تخلفات از رانندگی منجر به تصادف و صدمه غير عمدی شده بازداشت 
 کرده اند و از انجام وظيفه قانونی الی خود باز بمند در اينجا رافع مسئوليت جزائی نيست

اجبار معنوی را شرح دهيد منشا آنرا مشخص کنيد و تقسيمات آنرا نام برده با ذکر مثالی 
  کتاب90-94بيان کنيد؟ صفحه 

اجبار معنوی زمانی است که فاعل ( متکی به جرم ) تحت سلطه ترس يا وحشت يا هيجان 
شديد اختيار را از دست داده و مرتکب جرم شود در اجبار معنوی بر روح و روان انسان 
تهديد يا فشاری اعمال می شود در صورتيکه در اجبار مادی بر جسم شخص مجبور تاثير 

 وارد می شود .

 تقسيمات اجبار معنوی:

- اجبار معنوی بيرونی : حالتی است که شخص مجبور در اثر وادار کردن ديگری به ارتکاب 1
جرم در اقر تهديد يا تحريک شديد يا تلقين مرتکب جرم می شود و البته بايد ترس ناشی از 

اجبار و اکراه آنچنان موثر باشد که قصد و اختيار انجام رفتار مجرمانه را از شخص مجبور 
 سلب کند .

- اجبار معنوی درونی : در برخی موارد به دليل احساسات يا هيجانات عاطفی که ممکن 2
است ناشی از حوادث بيرونی يا داليل درونی باشد شخص را به ارتکاب جرم وا می دارد 



مانند گرسنگی و تشنگی شديد که عادتا قابل تحمل نباشد يا رفتار و گفتار تحريک آميز 
 ديگری موجب ارتکاب جرم شود .

شروط تحقق اجبار معنوی را نام برده و هريک را بطور مختصر و مفيد شرح دهيد؟ صفحه 
 کتاب94-90

اجبار معنوی عبارت است از وادار کردن ديگری به انجام دادن رفتار مجرمانه که در جرايم 
تعزيری و مجازاتهای بازدارنده از عوامل رافغ مسئوليت جزائی است و شروط ذيل می 

 بايست وجود داشته باشد:

- رفتار تهديد آميز : بدين شرح که شخص مجبور از ترس جان خود يا خويشاوندان 1
نزديک يا ترس از صدمه به اموالش يا ترس از هتک حيثيت يا ناموس خود مجبور به 

 ارتکاب جرم شود و ترس مذکور بايد سبب خارجی و عينی داشته باشد.

- خطر قريب الوقوع : بايد خطری که جان و مال و حيثيت شخص مجبور ( مکره ) را 2
تهديد می کند قريب الوقوع باشد بنحوی که اگر شخص اکراه شده نخواهد انجام دهد طبق 

داليل و قرينه های موجود بنحوی باشد که اجبار کننده ( مکره) تهديد خود را نسبت به 
 شخص مجبور فورا اجرا بگذارد .

- احتمال وقوع خطر: شخص مجبور بايد يقين کند که اگر بخواسته شخص اجبار کننده 3
 مرتکب جرم نشود ، شخص اکراه کننده حتما تهديد خود را به اجرا در خواهد آورد .

- نامشروع بودن تهديد يا غير قانونی بودن تهديد :تهديد بايد به امری غير قانونی و نا حق 4
 باشد.

- قدرت بر دفع: تهديد وجود نداشته باشد يعنی انسان در اثر تهديد قدرت اراده خود را از 5
 دست بدهد و نتواند در برابر خواسته ديگری مقاوت نمايد.

 5/2/1391سه شنبه 

 سوال:مقايسه عوامل رافع مسئوليت جزائی با عوامل موجهه جرم :

عوامل موجهه جرم عواملی هستند که عنصر قانونی جرم را زائل می کنند مانند امر عامر 
قانونی يا حکم قانونگذار ، دفاع مشروع و......... در صورتی که عوامل رافع مسئوليت 

جزائی عواملی شخصی می باشند که در صورت تحقق صرفا مسئوليت از شخص يا 
اشخاصی که آن عوامل وجود داشته باشد رفع مسئوليت می شود و ساير مداخله کنندگان در 

ارتکاب جرم دارای مسئوليت جزائی بوده و مجازات می شوند ، در صورتی که در عوامل 



موجهه جرم کليه اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند از مسئوليت جزائی و 
مجازات معاف می باشند به طور مثال : اگر شخصی که دارای شرايط تام مسئوليت جزائی 

می باشد به همراه شخص ديوانه ايی مرتکب جرم شود شخص ديوانه فاقد مسئوليت جزائی 
بوده و شخص مسئول مجازات خواهد شد در صورتيکه در عوامل موجهه جرم کليه مداخله 

 کنندگان در ارتکاب جرم از مجازات معاف می باشند 

 مطالعه 97-105سوال :اشتباه را از نظر لغوی و اصطالحی تعريف کنيد ؟ کتاب صفحه 
 شود

اشتباه در لغت به معنی مانند شدن و عبارت است از تصور خالف واقع انسان و يا تصور 
خالف انسان از امور واقعی به نحوی که امر موهونی را موجود يا موجودی را موهون می 

 پردازد 

در مفهوم حقوقياشتباه عبارت است از تصور نادرستی که انسان از موضوعی پيدا می کند و 
بر اين تصور افعالی را مرتکب می شود که اورا متعهد و يا ملزم می سازد . در صورتی که 
اگر به آن موضوع واقف بود هيچ گاه ميل و اراده او بر ارتکاب اين افعال قرار نميگرفت . 

در عقود و قراردادها ، اشتباه يکی از عيوب رضا بوده ودر مواردی که بر اثر اشتباه عقدی 
ميان دو طرف واقع شود آن عقد باطل يا قابل فسخ است . قانون مجازات اسالمی در جرائم 

 تاثير اشتباه را مطرح و آن را موجب سقوط 198 ماده 6 بند 166 ، 65،66موضوع ماده 
 مجازات دانسته است تاثير اشتباه در ميزان تقصير همواره يکسان نيست

 کتاب97-105تقسيم بندی اشتباه را نام برده و هريک را تعريف کنيد ؟صفحه

 علمای حقوق جزا اشتباه را به اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی تقسيم نموده اند 

تعريف اشتباه حکمی : عبارت است از اينکه انسان بر اثر جهل ونادانی از مقررات جزائی و 
يا نواحی قانونگذار و يا در نتيجه درک وتفسير نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی 
شود که در صورت علم و آگاهی به حکم واقعی از ارتکاب آن رفتار خودداری می نمود و 
اينکه آيا اشتباه حکمی رافع مسئوليت جزائی است يا خير يکی از مباحث حقوق جزا است 

که قاعده حقوقی بيان می دارد جهل به قانون رافع مسئوليت جزائی نيست مگر اينکه 
مرتکب جرم اثبات نمايد که واقعا و بدون هيچ تقصير يا کوتاهی از علم به حکم بی خبر 

 روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم الجرا می باشند مگر 15بوده است زيرا قوانين 
اينگه در خود قانون شرايط ديگری پيش بينی شده باشد و حفظ نظم اجتماعی اقتضا می کند 

 که جهل به قانون بسيار محدود باشد 



اشتباه موضوعی : عبارت است از هرگاه شخصی مرتکب رفتاری شود اعم از اينکه رفتار 
ارادی يا غير ارادی باشد و همچنين در جرائم عمدی و غير عمدی مباحث مستقلی را دارد 

 که به شرح ذيل بيان می شود : 

سوال : اشتباه موضوعی در جرائم عمدی را شرح دهيد و فرضهای مختلف آنرا بيان کنيد 
  کتاب97-105؟صفحه 

جرائم عمدی جرائمی هستند که عنصر روانی آنها شامل اراده ارتکاب و قصد مجرمانه می 
باشد و يا بعبارت ديگر قصد ارتکاب جرم وقصد رسيدن به نتيجه حاصله در صورتی که 

فاعل در اثر اشتباه مرتکب جرم عمدی شود ممکن است اشتباه يکی از عناصر تشکيل دهنده 
جرم تعلق گيرد و حسب مورد رفتار مرتکب ممکن است به علت فقدان قصد مجرمانه جرم او 

را از عمدی بودن خارج نمايد و يا اينکه کال رفتار شخص به لحاظ عدم سوء نيت از جرم 
بودن خارج و شخص مرتکب فاقد مسئوليت جزائی شناخته شود بطور مثال : اگر شخصی به 

تصور اينکه تفنگ او خالی از فشنگ است و از روی شوخی به طرف ديگری نشانه گيری 
کرده و پس از شليک منجر به سلب حيات طرف مقابل شود در اينصورت مرتکب به عنوان 

قاتل عندی شناخته نمی شود وليکن مرتکب جرم قتل غير عمدی شده است همچنين در 
 608مواردی اشتباه کيفيت تشديد مجازات را از بين می برد بطور مثال : مقايسه بين مواد 

  ق . م. اسالمی609، 

  ق . کار 79اشتباه ممکن است به يکی از عناصر فرعی جرم تعلق گيرد طبق ماده 

 سال دارای جزای نقدی ودر صورت تکرار دارای 15به کار گماردن اشخاص کمتر از 
مجازات حبس می باشد حال اگر کار فرمائی به دليل قيافه کارگر يا جثه کارگر به اشتباه 

 سال سن دارد را بکار گيرد ودر صورت اثبات ادعا از 15افتاده و کارگری که کمتر از 
 مسئوليت جزائی معاف خواهد

 105اشتباه موضوعی را در جرائم غير عمدی را شرح دهيد ؟صفحه 

شبه ( اشتباه) موضوعی در جرائم غير عمدی که عنصر روانی آن عبارت است از اراده 
ارتکاب و تقصير جزائی شامل بی احتياطی ، بی مباالتی ، عدم رعايت دولتی ؛ بنابراين 

چنانچه در اثر اشتباه موضوعی منجر به جرم غير عمدی شود بی تاثير است زيرا اشتباه در 
اين قبيل جرائم نشانه بارز تقصير جزائی است هدف قانونگذار از وضع و پيش بينی جرائم 
غير عمدی لزوم رعايت احتياط و مقررات و نظامات می باشد . بنابراين دليلی وجود ندارد 

 که اشتباه بتواند در جرايم غير عمدی عامل رافع مسئوليت جزائی باشد 

 ق . م. اسالمی بيان شده اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئوليت جزائی 49ماده 
می باشند اين امر بيانگر آن است که اطفال می توانند مرتکب جرم شوند بنابراين چنانچه 



شخص مسئولی مبادرت به ارتکاب جرم نمايد و بمنظور تحقق جرم از کودکی کمک بگيرد 
که اين کودک مراقبت نمايد تا در صورت حضور صاحب مال يا نزديک شدن مامور پليس 

اقدام به اطالع دادن به شخص سارق نمايد اوال در اينصورت فقط شخص مسئول دارای 
مسئوليت جزائی است و ساير همکاران يا مداخله کنندگان ( شريک يا معاون ) که فاقد يکی 

 از شرايط جزائی باشند از مجازات معاف می باشند . 

 جلسه هفتم

  کتاب)61-73صفحه (مسئوليت کيفری ( جزائی ) ناشی از فعل ديگری 

اصل شخصی بودن مسئوليت جزائی -------- اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها و اصل 
شخصی بودن جرائم و مجازاتها گرفته شده که در مجازاتهای غير مالی يعنی اعدام وشالق 

 و حبس وجود دارد .

 مسئوليت مدنی ( مفهوم عام) : قراردادی معامله ، ملک اتومبيل

 قهری: در هنگام گودبرداری ديوار مقابل فروبريزد يا با اتومبيل تصادف کند

هيچ شخصی بار گناه ديگری را بر نمی دارد . هر انسانی بايد شخصا مرتکب خسارت به 
 ديگری را بر عهده بگيرد

س: آيا در حقوق جزا صرفا اشخاصی که بعنوان مباشرت يا معاونت يا مشارکت يا مسبب 
وقوع جرمی بوده اند مورد بازخواست قرار گرفته و مسئول شناخته می شود يا خير ؟اعم از 

آنکه اشخاصی در ارتکاب جرم دخالت و همکاری داشته يا نداشته باشند مسئول جزائی 
  کتاب61-73شناخته می شوند. صفحه 

ج: هر انسان مسئول عمل خويش است و هيچ کس را نمی توان برای فعلی که ديگری 
مرتکب شده است مسئول دانست به عبارت ديگر هر انسانی بايد شخصا پاسخگوی 

پيامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نيست اين بار را بر دوش 
ديگری نهاد در حقوق جزا تا زمانی که ثابت نشده که کسی در ارتکاب جرم مباشرت و يا به 

 وجهی معاونت يا مشارکت داشته و يا مسبب جرم بوده است نمی توان اورا مواخذه کرد .

  کتاب 61-73س: مبانی مسئوليت مدنی ناشی از فعل غير را بيان کنيد ؟صفحه 

 - اگر زيان زننده (مقصر) استطاعت جبران 1ج: حقوقدانان به دو مصلحت استناد کرده اند
خسارت را نداشته باشد و يا استطاعت کمی داشته باشد می بايست شخص مسئول مستطيع 

 اشخاصی که حق اعمال قدرت دارند – 2برای زيان ديده جبران خسارت را فراهم سازد . 



مانند کارفرما نسبت به کارگر می بايست اين قدرت را برای جلوگيری از وقوع حوادث 
احتمالی که منجر به وقوع خسارت عليه ديگران خواهد شد به کار ببرد مثل : کارگری 
درتوليد موادغذائی سهل انگاری می کند بنابراين کارفرما يعنی خود مسئوالن کارخانه 

مسئول هستند و نيز فروشنده که اين کاال را در مغازه خود دارد و فروخته مسئول است اين 
 مسئوليت ، مسئوليت مدنی ناشی از فعل غير ديگری است .

 س: مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير را درحقوق ايران و حقوق تطبيقی شرح دهيد ؟

ج:در حقوق انگلستان مسئوليت کيفری کارفرمايان به نيابت از کارگزارانی که در حين انجام 
دادن وظايف قانونی مرتکب شده اند شناخته شده است در حقوق فرانسه مسئوليت کيفری 

ناشی از فعل ديگری در اثنای کار يا به مناسبت آن متوجه کارفرمايانی است که بر کارگران 
و کارمندان نظارت جامع را نداشته اند ( کارگران قبل از کار بايد آموزش های الزم را 

 ببينند.)

س: تمايز اصل فردی بودن يا شخصی بودن مسئوليت کيفری از اصل شخصی بودن 
  کتاب61-73مجازاتها را شرح دهيد ؟ صفحه 

ج: نويسندگان حقوق کيفری در کشور ما فرقی ميان اصل فردی بودن مسئوليت کيفری و 
اصل شخصی بودن مجازاتها ننهاده اند حال آنکه هر يک از اين اصول قلمرو حکومت جدا 

از يکديگر دارند تفکيک اين دو اصل ما را به وصول مقصود يعنی درک دقيق مسئوليت 
کيفری ناشی از فعل غير هدايت خواهد کرد ، زيرا وقتی گفته می شود اصل شخصی بودن 

مجازاتها است و استثنائا ممکن است شخص ديگری غير از بزهکار بار مجازات را به 
دوش بکشد ، اين گفته لزوما به اين معنی نيست که شخص مذکور جزائا مسئول است البته 

بر مبنای اصل شخصی بودن مجازاتها تنها محکوم عليه بايد به جبران تقصير خود بار کيفر 
را تحمل کند ، عدالت اقتضا می کند که اين بار جز بر دوش محکوم عليه بر دوش شخص 

بيگناهی سنگينی نکند ولی گاهی ديده شده که قانونگذار از اين اصل تخطی کرده برای مثال 
 ق . منع کشت خشخاش مقرر کرده بود :در کليه جرايم مذکور 17: در گذشته تبصره ماده 

در اين قانون هر گاه مرتکبين متعدد باشند جريمه نقدی تضامنا از آنان وصول خواهد شد 
بنابراين هر گاه احد از محکوم عليهم در دادگاه معسر شناخته می شد به قاعده تضامنی ذمه 
ديگران در ازاء پرداخت جريمه به دولت مشغول می گرديد ( يعنی اگر نفر اول جريمه نقدی 
شد و نداشت از نفر دوم که اموال دارد می گيرند اگر هم نداشت از نفر سوم گرفته می شود 

( 

از ديگر موارد تخطی از اصل شخصی بودن مجازاتها که مورد اختالف حقوقدانان است 
استيفای مجازاتهای مالی از اموال محکوم عليه متوفی است به عقيده جمعی در جزای نقدی 
برای محکوم عليه اگر حکم محکوميت قطعی شده باشد بايد از دارائی متوفی وصول شود و 



جمعی ديگر از جمله ديوان عالی کشور معتقدند که با فوت محکوم عليه قابل وصول نيست 
 و نمی توان ورثه مرتکب را مسئول پرداخت آن شناخت .

س:مصاديقی از مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير را در حقوق کشورمان ايران نام ببريد و 
  کتاب67-73شرح دهيد ؟ صفحه 

ج: يکی از مهمترين محدوده روابطی که مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير در آن نمودار 
شده گستره مشاغل نظام يافته و يا مشمول قواعد نظام صنفی است نخستين قانونی که 

مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير را بنا نهاد يکی از اولين مصوبات مجلس شورای ملی 
 ) هر يک از " اقدام کنندگان به طبع" 48يعنی ق . مطبوعات بود در اين قانون ( ماده 

"مديران روزنامه "،" رئيس مطبعه" ، " فروشنده و نشر دهنده" ، مراتب هم در برابر 
قانون مسئول اند و به همان کيفرهائی که به حکم التزام برای مرتکبان جرايم مطبوعاتی 

پيش بينی شده است محکوم ميشوند همين نوع مسئوليت با دامنه ای محدودتر به موجب ق 
. جديد مطبوعات بار ديگر برای مدير مسئول نشريه شناخته شده و مدير مذکور مسئوليت 

يکايک مطالبی را که در نشريه به چاپ می رسد ..." به عهده دارد به موجب ق. نظام 
صنفی هر فرد صنفی مکلف است از نظامات صنف خود طبق مقررات اين قانون تبعيت کند 
بنابراين فرد صنفی در صورت تخلف از مقررات صنفی نظير گران فروشی ، کم فروشی ، 

تقلب در کيفيت کاال ، پنهان نمودن و يا امتناع از فروش آن و.. مسئول است هرچند در 
ارتکاب تخلفات مذکور عمال مباشرت نداشته باشد مثال ديگر :بزه های جرح و قتل غير 

عمدی است که به هنگام تعليم رانندگی به وقوع می پيوندد مسئوليت اين قبيل جرايم بدون 
شک متوچه تعليم دهنده ای است که هدايت تعليم گبرنده را در اثنای رانندگی بعهده دارد 

مشروط بر اينکه تعليم گيرنده در حين آموزش رانندگی از دستورهای معلم تبعيت کرده و 
 آنها را در رانندگی بکار بسته باشد.

س: نظريات و مبانی مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير را نام برده و هر يک را بطور 
 مختصر و مفيد شرح دهيد؟و برای هريک مثالی بزنيد؟ 

 نظريه خطر– 2- نظريه خطا 1ج: 

نظريه خطر : در اين نظريه بر اين عقيده اند که ثروت و قدرت بيشتريعنی قبول مسئوليت 
سنگين تر . بنابراين سرمايه داران ، مديران و کار فرمايان موسسات صنعتی و کارخانه ها 
هر يک بنا به وضع و مقام اجتماعی نسبت به کارگران افزارمندان و يا گماشتگان خود در 

طلب کسر مزايا و امتيازهای بيشتری هستند بايد خطرهای برخورداری از اين مزايا و 
امتيازها را بپذيرند تعابير ضمنی ديگری نيز در توجيه مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير 

بيان شده است که همگی داللت بر شناسائی مسئوليت عينی کارفرمايان و بطور کلی 
صاحبان اقتدار در حيطه کار دارد از جمله در قلمرو فعاليتهای اجتماعی يعنی محدوده ای که 



بعضی از التزامات قانونی اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال ديگران را جزئی از 
تکاليف فرد فرض ميدارد هر فعلی که نقض التزامات مذکور به شما ر می رود نشانه ی 

 ترک تکليف قانونی تلقی خواهد شد هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصير کرد.

نظريه خطا : بر حسب اين نظريه منشا مسئوليت کيفری کارفرمايان و مديران موسسات را 
بايد در تخطی شخص خود آنان جست وجو کرد به عبارت ديگر مبنای حقيقی مسئوليت 

کيفری اشخاص مذکورکه به دليل فعل غير تحت پيگرد قانونی قرار می گيرند اهمال در انجام 
دادن وظيفه مراقبت بر افعال ديگری و عدم نظارت بر رعايت مقرراتی است که شخصا به 

عنوان مدير ، کارفرما و.. اجرای آن را بر عهده گرفته اند در اين مورد بعضی از حقوقدانان 
گفته اند همانگونه که معاون جرم عنصر مادی را از مباشر اصلی اخذ می کند ، مسئول 

کيفری نيز عنصر مادی را از فعل کارگر ، کارمند يا مامور تحت اقتدار خود وام ميگيرد زيرا 
آنان در واقع به جای کارفرما يا گمارنده عمل کرده ولی از جهت روانی همان خطائی که 

اينان مرتکب شده اند از آنان نيز سرزده است وشايد به اين دليل بسياری از علمای ح. ک. 
معتقدند مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير استثنائی واقعی بر اصل فردی بودن مسئوليت 
کيفری نيست چون درست است که مسئوليت کيفری کارفرما يا استاد کار با فعل کارگر يا 

گماشته متحقق شده ولی منشا آن در تخطی شخصی خود آنان نهفته است تحليل اخير که بر 
مبنای خطا استوار است تا حدودی شروط تحقق مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير را بيان 

 می دارد 

س:شروط تحقق مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير ( عمل ديگری )را نام برده و بطور 
 مختصر و مفيد شرح دهيد؟ 

 73 تا آخر صفحه 70ج: از وسط صفحه 

س:شروط افعال مباشر جرم در مسئوليت کيفری ناشی از عمل ديگری را نام برده و شرح 
 دهيد؟

س:شروط افعال مسئوليت کيفری فعل غير را در مسئوليت جزائی ناشی از فعل ديگری را 
 شرح دهيد؟

تحقق مسئوليت کيفری ناشی از فعل غير مستلزم اجتماع شروطی در افعال مباشر جرم و نيز 
  است1افعال مسئول کيفری ناشی از فعل 2در 

شروط افعال مباشر جرم: شرط تحقق اين نوع مسئوليت فعل مادی قابل مجازات ديگری 
است فعل مجرمانه غير که مبنای عينی مسئوليت کيفری بشمار می آيد دارای اوصافی چند 



است که عبارت است از ا) فعل مذکور تخلف از مقرراتی باشد که مسئول کيفری فعل غير 
 ) نقض مقررات مذکور عمدی نباشد. 2شخصا ملتزم به رعايت و اجرای آن بوده است . 

 مسئله 

يک شرکت تجاری با تبليغ از طريق وسايل ارتباط جمعی اقدام به پيش فروش تعداد يک 
هزار دستگاه پژو پرشيا می نمايد و شرکت مذکور در تبليغات خود بيان می دارد که قادر 

% از ثمن معامله نسبت به تحويل اتومبيلهای پيش فروش شده اقدام 30است با دريافت 
 سال دريافت 2نمايد و الباقی ثمن معامله را بصورت اقساط بدون احتساب سود ظرف مدت 

نمايد مشتريان اقدام به واريز مبلغ پيشنهادی به حساب بانکی شرکت می نمايند بعد از مدتی 
معلوم می شود که شرکت نام برده هيچگونه امکاناتی يا اختياراتی جهت توليد يا تحويل 

اتومبيلهای فروخته شده ندارد لذا مشتريان مبادرت به شکايت کيفری عليه شرکت تجاری 
 می نمايند ؟

 به نظر شما وکالی شرکت تجارتی جه داليل يا دفاعياتی در رد اتهام ورد – 1سوال 
 مسئوليت جزائی و نهايتا برائت موکل خود به دادگاه تقديم می نمايد ؟

 چنامچه شما بعنوان وکيل مشتريان باشيد چه مطالبی و داليلی در رد دفاعيات – 2سوال 
متهمين و وکالی آنها و نهايتا در جهت اثبات انتساب جرم واثبات مسئوليت جزائی شرکت 

 تجاری بيان می داريد ؟

  کتاب)20-26جواب : صفحات 

 کليد واژه

 شخص حقوقی و ضرورتهای وجود شخص حقيقی – 3 شخص حقيقی – 2 عنصر روانی – 1
 عوامل رافع – 6 شرايط مسئوليت جزائی – 5 تعريف مسئوليت جزائی – 4طی قرن اخير 

نحوه مجازات کيفيت – 8 نحوه کيفيت و کميت مجازات اشخاص حقيقی – 7مسئوليت جزائی 
 نظريه – 10 نظريه مخالفان مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی – 9و کميت اشخاص حقوقی 

 طرفداران مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی 

مسئوليت در لغت يعنی موظف بودن انجام دادن امری است درقلمرو حقوق جزا محتوای اين 
 التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است (حبس ، شالق ، اعدام) 

توانائی پذيرفتن بار تقصير در اصطالح حقوقدانان" قابليت انتساب " ناميده می شود و 
شخصی را مسئول قلمداد می کنند که دارای "رشد جزائی " باشد يعنی دارای بلوغ ، عقل ، 

قصدو اختيار باشد ( به استثناء جرم قتل عمدی که اجبار و اکراه رافع مسئوليت جزائی 



نيست ) و همچنين شرايط مسئوليت جزائی در انسان زنده تحقق پيدا می کند و هر شخصی 
 که فاقد يکی از اين شرايط باشد فاقد مسئوليت جزائی يا کيفری است 

به نظر می رسد وکالی شرکت تجاری در رد مسئوليت جزائی و نهايتا برائت موکل خود بيان 
 می دارند :

 - اشخاص حقوقی چون تعبيری اعتباری هستند فلذا در اعمال خود مسئول نيستند فقط 1
اشخاص حقيقی بدليل دارا بودن شرايط مسئوليت جزائی ( بلوغ ، عقل ، قصد و اختيار ) 
مرتکب جرم می شوند ودر نتيجه می توانند در قبال اعمال مرتکبی خود مسئول و ملتزم 

باشند و مجازاتهای مقرر در قانون ( حبس ، شالق) خاص اشخاص حقيقی است و نسبت به 
 اشخاص حقوقی قابل اعمال نمی باشد .

 کيفر دادن اشخاص حقوقی به معنای مجازات يکايک اعضای پديد آورنده شخصيت – 2
حقوقی است که در واقع شامل مجازات اشخاصی خواهد بود که در ارتکاب جرم نقشی 

 نداشته اند و اين امر بر خالف اصل شخصی بودن جرائم و مجازاتها ست 

 هدف از مجازاتها اصالح و تربيت بزهکاران است و چگونه ممکن است با مجازات – 3
اشخاص حقوقی به هدف مورد نظر که اصالح و تربيت بزهکاران است دست بيابيد در 

 نتيجه با توجه به دفاعيات فوق تقاضای صدور حکم برائت موکل مورد استدعا است 

وکالی شاکی در رد دفاعيات وکالی متهم و اثبات مسئوليت جزائی شخصيت حقوقی بيان می 
 دارند 

 - مجازاتها دارای گستردگی و طيف مختلفی می باشد اگر چه بعضی از مجازاتها مانند 1
مجازاتهای سالب آزادی ( زندان و شالق ) درباره اشخاص حقوقی ممتنع است و ليکن مانع 

 اجرای مجازاتهای مالی ( جزای نقدی يا مصادره اموال ) در حق آنها نيست 

 - گر چه اجرای برخی از مجازاتها نسبت به اشخاص ثالث منتهی به ايراد صدمه روحی يا 2
مالی به اشخاص ثالث زده می شود اين قضيه در مجازاتهای عليه اشخاص حقيقی نيز وجود 

دارد بنابراين صرف ايراد صدمه روحی يا مالی به اشخاص ثالث ( حقيقی ) مانع اجرای 
مجازاتها و مانع انتساب مسئوليت جزائی نمی باشد و اين قضيه در اشخاص حقوقی نيز 

 امکان پذير است 

 مقصود از اهداف مجازاتها منطبق کردن رفتار بزهکاران با قواعد و اصول جامعه است –3
و دادگاه می تواند با بکار گماردن اشخاصی از قبيل ناظر يا مدير تصفيه فعاليت اشخاص 

حقوقی را نظم و انتظام دهد بنابراين اهداف مجازاتها در خصوص اشخاص حقوقی نيز می 
 توان اعمال نمود .



 - مهمترين دليلی که بر رد مسئوليت جزائی اشخاص حقوقی ابراز شده است غير ممکن 4
بودن اسناد تقصير يا قابليت انتساب به اشخاص حقوقی است يعنی می گويند که اشخاص 

حقوقی فاقد ادراک و اختيار می باشند در پاسخ به اين ايراد بيان می داريم که اشخاص 
حقيقی مختلفی که برای اداره شخص حقوقی دور يکديگر جمع شده اند واراده مشترکی را 
بوجود آورده اند بنابراين با توجه به اينکه شخصيت حقوقی دارای " اراده مشترک " می 

باشد لذا بايد عواقب اراده مجرمانه را که شامل مسئوليت جزائی و نهايتا اعمال واکنش 
 اجتماعی شامل مجازاتها و اقدامات تامينی و تربيتی می باشد را بپذيرند 

در نهايت با توجه به ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی که تاسيس و فعاليت اشخاص حقوقی 
بصورت گسترده ای رو به توسعه می باشد و اشخاص حقوقی به راحتی قادرند اعتماد 

عمومی را جلب نمايند و از اين طريق به اقتصاد جامعه و ارزشهای مادی و معنوی جامعه 
لطمه وارد نمايند قانونگذار در موارد مختلفی با وضع مقررات کيفری برای اشخاص حقوقی 

 قانون مجازات 747 ، 748، مسئوليت جزائی را به رسميت شناخته است از قبيل مواد 
 قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و داروئی و 4اسالمی در جرائم رايانه ای و ماده 
 )که تعطيلی موسسات پزشکی 1334 خرداد سال 29ماد خوردنی و آشاميدنی ( مصوب 

متخلف را پيش بينی نموده است فلذا تقاضای مجازات شخص حقوقی و اداره کنندگان آن 
 .مورد استدعاست 

 مسئله 

راننده لودری طبق درخواست صاحب ملکی که دارای پروانه ساختمانی می باشد مبادرت به 
گودبرداری از زمينی می نمايد در اثر بی احتياطی راننده لودر گودبرداری منجر به ريزش 

 ملک مجاور و مصدوم شدن تعدادی از سکنه می شود:

 ) شما بعنوان وکيل اشخاص مصدوم عليه چه شخص يا اشخاصی اقامه دعوا می 1س 
 نمائيد ؟ مسئوليت جزائی مقصر حادثه را بيان کنيد؟

 ) چنانچه راننده لودر عمدا موجبات ورود خسارت را فراهم نموده باشد در اين 2س 
 صورت مسئوليت جزائی بر عهده چه شخصی است ؟

 ) تاثير داشتن يا دارا بودن يا فقدان گواهی نامه راننده لودر بر مسئوليت جزائی و 3س 
 مجازات را شرح دهيد ؟

 ) مسئوليت مهندس ناظر ، مهندس مشاور ، پيمانکار ، کارفرما ، راننده لودر ، معمار 4س
 را تشريح کنيد؟



 ) اصل شخصی بودن مسئوليت جزائی را شرح دهيد و مشخص کنيد که آيا استثناء بر 5س
 اين اصل وجود دارد يا خير؟

) اصل شخصی بودن جرايم و مجازاتها را شرح دهيد و بيان کنيد که آيا استثناء بر 6س
  کتاب61-73اصل شخصی بودن جرايم و مجازاتها وجود دارد يا خير ؟جواب صفحات 

 مسئله 

شخص الف به عنوان مشتری به فروشگاه مواد غذائی مراجعه می کند و مبادرت به مواد 
غذائی بسته بندی شده کارخانه ايکس را خريداری می نمايد و پس از مصرف مواد غذائی 

 اعضای خانواده وی مسموم و يک نفر فوت می نمايد :

 ) شما بعنوان وکيل شخص مشتری عليه چه شخص يا اشخاصی طرح دعوا می نمائيد 1س
 ؟

) مبانی مسئوليت جزائی مدير فروشگاه يا اشخاص ديگر را شرح دهيد ؟ چنانچه کارگر 2س
کارخانه ايکس توليد کننده يا بسته بندی مواد غذائی عمدا موجبات مسموميت و آلودگی 
مواد غذائی را فراهم نموده باشد در اين صورت عليه چه اشخاصی يا چه شخصی اقامه 

 دعوا می نمائيد؟

 ) فروض مختلف تاريخ مصرف بسته بندی مواد غذائی را در مسئله مشخص کنيد ؟3س

 ) چنانچه مواد غذائی خريداری شده دارای تاريخ مصرف باشد و يا اينکه تاريخ 4س
 مصرف آن در فروشگاه منقضی شده باشد چه تاثيری در مسئوليت جزائی دارد ؟

) چنانچه صدمه يا مصرف مواد غذائی مسموم در ماه غير حرام انجام شودوليکن فوت 5س
 يا سلب حيات در ماه حرام انجام شود چه تاثيری در ميزان متعلقه دارد ؟

  کتاب 61- 73جواب : مراجعه شود به صفحات 

  2/3/91جلسه نهم 

 نکته : يکی از عوامل رافع مسئوليت جزائی عبارت است از کودکی يا طفوليت 

 سوال : مقايسه ی طفوليت يا کودکی با ساير عوامل رافع مسئوليت جزائی را شرح دهيد؟ 

ج: عواملی همچون جنون و يا اجبار می بايست در هر موردی يا در جرمی و يا در هر 
موضوع حقوقی ( جزائی ) بطور جداگانه اثبات شود در صورتی که فرض عدم مسئوليت 



 قرينه يا اماره ايست که به حکم قانونگذار به رسميت شناخته شده است – 1جزائی اطفال 
بطور مثال چنانچه شخصی مرتکب جرم سرقت يا کاله برداری شود خود او يا وکالی او 

مدعی شوند که اين جرم بر اثر اجبار يا جنون واقع شده بايد بتوانند اين ادعا را اثبات نمايند 
يعنی اصل بر اين است که اشخاص از سالمت عقالنی برخوردارند و کارهای خود را از 
روی اختيار انجام می دهند در صورتيکه هرگاه در ارتکاب جرمی يا پرونده ای که در 
خصوص ارتکاب جرمی تشکيل شده است چنانچه با ارائه شناسنامه ی شخص متهم 

برخورد نماييم يا متوجه شويم که مرتکب جرم از نظر سنی دارای سن کمتر از مرحله ی 
 ق . م. 49کتاب بند ب م105بلوغ می باشد اصل بر عدم مسئوليت جزائی اوست . صفحه 

 اسالمی

سوال : اطفال از ديدگاه قانون جزا و حقوق جزای کشور ما به چند دسته تقسيم می شوند ؟ 
 هر يک را جداگانه به استناد مواد قانون شرح دهيد؟

 ق. م. اسالمی و پيش نويس قانون 49ج : اطفال از ديدگاه حقوق جزا و قانون م.اسالمی م 
 ق . م. ا)به دو دسته تقسيم می شوند : اطفال مميز و 94 لغايت 87مجازات اسالمی ( مواد 

اطفال غير مميز . با توجه به اينکه اطفال غير مميز از آنچنان توانائی عقلی برخوردار 
نيستند که درک درستی از واقع داشته باشند ، لذا قادر به تشخيص رفتار نيک و بد خود 

نمی باشند بعبارت ديگر فاقد قدرت تشخيص می باشند در نتيجه نمی توانند آثار رفتار زشت 
خود را تقبل نمايند در واقع يکی از آثار پذيرش نتايج رفتار عبارت است از تحمل مجازات و 

مجازات نيز عبارت است از عکس العمل يا واکنش جامعه نسبت به رفتارهايی که ارزش 
های مادی و معنوی جامعه را مورد صدمه قرار داده است البته چنانچه هر يک از دو گروه 

اطفال اعم از مميز و غير مميز چنانچه صدمه ای به اشخاص ثالث برسانند اعم از اينکه 
ورود اين خسارت و ضرر ناشی از ارتکاب جرم باشد و يا ناشی از هر رفتار ديگری باشد 

 در صورت ورود خسارت مسئوليت مدنی به قوت خود باقيست 

سوال : مفهوم بلوغ را از نظر شرعی يا فقهی و از نظر علمی بيان کنيد ؟مسئوليت جزائی 
  سال را شرح دهيد؟18اشخاص بالغ کمتر از 

  مفهوم علمی بلوغ 108 مفهوم شرعی بلوغ صفحه 106صفحه 

بلوغ به معنای رسيدن به مرحله ی کمال و رشد و آنچه که کتابهای فقهی در اين زمينه بيان 
 سال تمام برای 15شده منظور رسيدن به مرحله ی رشد قوای جنسی است که اماره ی 

 سال تمام برای دختران می باشد البته اين اماره ی سن بستگی به عواملی از 9پسران و 
قبيل نژاد ، آب و هوا ، تغذيه ، بهداشت و شرايط اجتماعی دارد که ممکن است در هر شهر 

يا جامعه ای با شهر يا جامعه ديگر تفاوت داشته باشد آنچه که مالک می باشد منظور 
رسيدن به مرحله ای از رشد است که انسان قدرت تشخيص رفتارهای خوب وبد را داشته 



باشد بعبارت ديگر بحث بلوغ در عبادات و بحث در خصوص معامالت و بحث در ارتباط با 
 59سوره نساء و همچنين در آيه ی 6جزائيات تفاوت دارند بلوغ در معامالت در آيه ی 

سوره نور به اين موضوع اشاره شده است لذا در بعضی از فقها واژه بلوغ معامالتی را 
بکار برده اند و برخی واژه بلوغ جزائی نام برده اند و برخی از آنها واژه رشد جزائی نتيجه 

 سال مرتکب جرم شود در دادگاههای اطفال 18گيری = چنانچه شخصی کمتر از سن 
 87محاکمه و مجازات خواهد شد و در اين خصوص تفاوتی بين دختر و پسر نمی باشد ماده 

اليحه ق . م. اسالمی مقرر می دارد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزيری می شوند 
 سال تمام شمسی باشد دادگاه يکی از تصميمات زير را 15و سن آنها در زمان ارتکاب تا 

اتخاذ می کند الف : تسليم به والدين يا اوليای قانونی يا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به 
تربيت و مواظبت در حسن اخالق طفل يا نوجوان ويا درصورت مصلحت طفل يا نوجوان به 

يک موسسه آموزشی و فرهنگی بمنظور تحصيل يا حرفه آموزی معرفی می شوند و يا 
تسليم به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگری در صورتی که والدين طفل صالحيت الزم را 

 نداشته باشند .

 سال چنانچه مرتکب 15 تا 12سوال : تصميمات قانونی در ارتباط با اطفال و نوجوانان 
 يکی از جرائم موجب حد يا قصاص شود مسئوليت جزائی اش را بيان کنيد ؟ 

ج: اوال : اين اشخاص يا اطفال در دادگاههای اطفال محاکمه می شوند و چنانچه در هر يک 
از جرائم حدود يا قصاص يا ديات اشخاص ديگری معاونت يا مشارکت نمايند که دارای رشد 
جزائی باشند عدم مسئوليت جزائی طفل يا تخفيف مسئوليت جزائی طفل تاثيری در حق ساير 

 ق . 87شرکاء و معاونين نخواهد داشت و اطفال مذکور به يکی از اقدامات مذکور در م 
 پيشنهادی محکوم خواهد شد 

 ق. م.اسالمی تصميمات دادگاه اطفال در خصوص طفل بزهکار را 49سوال : با توجه به م. 
نام ببريد و مشخص کنيد به نظر شما آيا اطفال دارای مسئوليت جزائی می باشند يا خير ؟ با 

 4 کتاب بند 112ذکر مثال صفحه 

ج : می بايست بين مسئوليت جزائی اطفال مميز و اطفال غير مميز قائل به تفکيک شد 
وهمچنين اين مسئوليت جزائی در جرائم تعزيری با جرائم مستوجب حد و با جرايم مستوجب 

قصاص قادل به تفکيک شد اطفال غير مميز در صورتی که مرتکب جرم تعزيری می شوند 
صرفا از تاديب برخوردار خواهند بود چنانچه اطفال اعم از مميز يا غير مميز مرتکب جرم 

مستوجب قصاص يا ديه شوند عاقله ی آنان يعنی بستگان ذکور نسبی آنان نسبت به 
پرداخت ديه ی مصدوم يا مقتول اقدام نمايند چنانچه اطفال مميز مرتکب جرائم تعزيری 

شوند از مسئوليت جزائی تخفيف يافته ودر نتيجه از کاهش (تخفيف ) مجازات برخوردار 
 خواهند بود .



سال تمام شمسی مرتکب جرم تعزيری 18 تا 15سوال : چنانچه اطفال يا نوجوانان بين 
 شوند مسئوليت جزائی مجازات آنعا را بيان کنيد ؟

ج : طبق اليحه ی پيشنهادی برای جرائمی که مجازات قانونی آنها برای اشخاص رشيد 
 2 سال را بمدت 18 تا 15تعزير درجه يک تا درجه سه باشد قانونگذار نگهداری نوجوانان 

 سال در کانون اصالح و تربيت مقرر نموده است همچنين در مورد جرائمی که مجازات 5تا 
 ماه تا يک سال با 3 باشد نگهداری در کانون اصالح وتربيت از 5قانونی آنها تعزير درجه 

پرداخت جزای نقدی از ده ميليون لایر تا چهل ميليون لایر يا انجام خدمات عمومی رايگان 
 از يکصد و هشتاد ساعت تا هفتصد و بيست ساعت محکوم می نمايد .

 گانه مقرر در ماده 5سوال : با توجه به اينکه تنبيه بدنی و تعزير يکی از انواع مجازاتهای 
  ق. م. اسالمی می باشد لذا سواالت متعددی در اين زمينه :12

(آيا اطفال فاقد مسئوليت جزائی می باشد يا خير )بيان کنيد و پاسخ هر يک از سواالت را 
  کتاب 114 و113بيان کنيد ؟ صفحه 

 سال مرتکب يکی از جرائم موجب حد يا قصاص شوند 18سوال : هرگاه افراد بالغ کمتر از 
مسئوليت جزائی و ميزان مجازات آن را شرح دهيد .چنانچه اشخاص نامبرده ماهيت جرم 

 روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم 15انجام شده يا حکم قانون را ندانند ( قوانين 
االجرا است ) و يا در رشد عقالنی و کمال عقلی آنان شبهه وجود داشته باشد از جهت 

  اليحه پيشنهادی مقرر گرديده محکوم خواهند شد ؟ 90 الی 87کاهش مجازات که در موارد 

 
 
 
 
 

 اليک)  0 | (1392/02/11تاريخ : 
 مطالب اخير

 برنامه امتحانات ميان ترم استاد مظری نيا
 کتاب واژه نامه جزايی (اصطالحات حقوقی)

 عرض تبريک به استاد حمزه بيگی
 عرض تبريک به استاد مظفری نيا

 عرض تبريک به دکتر ارادتمند
 تشکر از زحمات مهندس بازگير

  ( تعارض قوانين )2جزوه حقوق بين الملل خصوصی 
 پيام تبريک
 پيام تسليت

  ( تقريرات استاد شهرام کاکاوند )1جزوه حقوق بين الملل خصوصی 
  درصد طالق ها60مسائل جنسی عامل 

 معرفی کتاب ، قانون اطفال و نوجوانان
 )pdfدانلود کتاب فرهنگ لغات حقوقی(

 نرم افزار وکيل يار همراه(جاوا)
 ديدار رييس جمهور با وکال

 اطالعيه
 نويسنده جديد

 1جزوه حقوق اداری 
 نمونه سواالت آزمون های پايان ترم پيام نور

 اطالعيه
 اطالعيه و منابع آزمون قضاوت

http://qavanin.blogsky.com/posts�
http://qavanin.blogsky.com/posts�
http://qavanin.blogsky.com/1394/02/02/post-253/برنامه-امتحانات-میان-ترم-استاد-مظری-نیا�
http://qavanin.blogsky.com/1393/11/28/post-252/کتاب-واژه-نامه-جزایی-اصطلاحات-حقوقی-�
http://qavanin.blogsky.com/1393/10/17/post-251/عرض-تبریک-به-استاد-حمزه-بیگی�
http://qavanin.blogsky.com/1393/09/25/post-250/عرض-تبریک-به-استاد-مظفری-نیا�
http://qavanin.blogsky.com/1393/09/25/post-249/عرض-تبریک-به-دکتر-ارادتمند�
http://qavanin.blogsky.com/1393/09/25/post-248/تشکر-از-زحمات-مهندس-بازگیر�
http://qavanin.blogsky.com/1393/09/09/post-247/�
http://qavanin.blogsky.com/1393/06/11/post-246/پیام-تبریک�
http://qavanin.blogsky.com/1393/06/11/post-245/پیام-تسلیت�
http://qavanin.blogsky.com/1393/02/14/post-244/�
http://qavanin.blogsky.com/1393/02/01/post-242/�
http://qavanin.blogsky.com/1392/12/22/post-241/معرفی-کتاب-،-قانون-اطفال-و-نوجوانان�
http://qavanin.blogsky.com/1392/12/19/post-240/�
http://qavanin.blogsky.com/1392/12/19/post-239/نرم-افزار-وکیل-یار-همراه�
http://qavanin.blogsky.com/1392/12/05/post-237/دیدار-رییس-جمهور-با-وکلا�
http://qavanin.blogsky.com/1392/11/27/post-235/اطلاعیه�
http://qavanin.blogsky.com/1392/11/27/post-234/نویسنده-جدید�
http://qavanin.blogsky.com/1392/09/21/post-231/�
http://qavanin.blogsky.com/1392/09/10/post-230/�
http://qavanin.blogsky.com/1392/08/11/post-223/اطلاعیه�
http://qavanin.blogsky.com/1392/07/28/post-219/�


 منابع دقيق و ضرايب آزمون وکالت
 وصيت وارث

 قاعده عسرو حرج
 شرايط ايجاب و قبول

 زمين موات
 امين

 ازدواج در آيين مسيحيت
 اليحه ی قانون مجازات جديد

 چه نوجوانانی به بزهکاری گرايش پيدا می کنند؟
 راهکارهای پيشگيری از جرايم رايانه ای

 منطق چيست؟
 معيارهای يک مقاله علمی - پژوهشی

 جزوه متون فقه دکتر حيدری
 جزئيات آزمون وکالت

 بهمن کشاورز از تغييرات قانون مجازات درباره «رجم» می گويد :
 روش های کاهش استرس قبل از امتحان

  روش برای افزايش مهارت زبان بدن !!؟۱6
 چرا ديگران با شما بدرفتاری می کنند؟!

 کشف منبع ترس
 قوانين دريايی

 چند پرسش حقوقی
 توصيه دکتر ناصر کاتوزيان به وکال و قضات ايرانی

 :::::::::::اعتراف های خنده دار:::::::::::::
 منابع دقيق آزمون وکالت

 ۹۱منبع طرح سواالت درس آيين دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 
 وکالتنامه

 اصول فقه1مقاله 
 اصول فقه2مقاله 
 اصول فقه3مقاله 
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سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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