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These measures include only the initiation of a crime 

 

Abstract  

From a purely subjective point of view, it can be acknowledged that any action 

that the offender takes to achieve his intended crime, but for whatever reason does 

not lead to a total crime, will be punishable under the heading of incomplete crime. 

Such a view would lead to the unlimited spread of imperfect crimes, which would 

lead to the restriction of individual rights and freedoms. For this reason, legal 

systems have limited imperfect crimes to actions that are very close to the full 

crime, or in other words, to the execution of the crime. These measures include 

only the initiation of a crime, a sterile crime and an impossible crime. In Iranian 

criminal law, the instances of imperfect crime are commencement of crime, sterile 

crime, and impossible crime. In the common law system, in addition to the above-

mentioned cases, incitement and collusion are also considered as unfinished 

crimes. In these crimes, despite the fact that the perpetrator intends to commit a 

crime and penetrates into its executive operation, the crime he wants will not be 

realized. Each of the examples of the mentioned crimes has its own characteristics 

and effects. 

Keywords: Incomplete crime, Iranian legal system, elements, Islamic Penal Code, 

criminalization 
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 فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

 1محمود عسگری ارجنکی

 2غالمحسین مسعود

 3محسن شکرچی زاده

 چکیده:

توان اذعان نمود، هر اقدامی که بزهکار برای رسیددن به رر  مصویود دود انما  گرایانه میبا نگاهی کامالً ذهن

شیود، ذی  عنوان رر  ناق  قاب  ممااا  دواهد بود  نگاهی  دهد ولی به هر دلدلی به رر  تا  منتهی نمیمی

های حد و حوییر ررا ن ناق  دواهد شیید که م دود شییدن حصوا و  اادیمورب گسییترب بیاین چندنی  

اند که  های حصوقی ررا ن ناق  را م دود به اقداماتی کردهفردی را در پی دواهد داشی.  به همدن دلد  ناا 

قداما  فصط  بسیییدار به رر  تا  نزدیا باشیییند یا به عیار  دیگر در عملدا  اررایی رر  قرار بگدرند  این ا

شیوند  درحصوا کدرری ایران مویادیج رر  ناق  را شیروب  شیام  شیروب به رر ، رر  عصدن و رر  م ام می

به رر  ،رر  عصدن، و رر  م ام تشییکد  می دهد  در ناا  حصوقی کامن ا،افزون بر موارد موکور ، ت ریا  

با ورود  نکه مرتکب قود انما  رر  را و تیانی ندز اا رمله رراین ناتما   م سوب می شوند در این رراین  

دارد و در عملدا  اررایی  ن ندز رسییوم می نماید رر  مورد نار وی ت صج نمی یابد، هر یا اا موییادیج  

 رراین موکور دارای ویژگی های و ثار دود می باشد 

 واژگان کلددی: رر  ناق ، ناا  حصوقی ایران، ارکان، قانون ممااا  اسالمی، رر  انگاری
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 مقدمه:

می داندن که برای ت صج و پددایش هر ررمی ورود سییه رکن یا عنوییر، تییرور  دارد که عیارتند اا: رکن  

د قیانون  قیانونی، رکن میادی و رکن مونوی، شیییروب بیه رر  ندز مشیییموم همدن قیاعیده کلی اسییی.  یونی بیایی 

ممااا ، رفتار داصیی را شیروب به رر  مورفی کند   ن رفتار توسیط ممر  نمود دارری پددا کند و مرتکب  

 در انما   ن سوء ند. یا قود ممرمانه داشته باشد 

ل اه ی تویور  اا  می توان  کییییه گونه ای  بییییه  اسی.   داصیی تدریمی فرایند و  مراح  دارای رر ، یدهپدی

مصدما ،  غاا عملدا    ه یرییر  تییا ، مراحیی  تییوور رییر ، تییومدن بییه ارتکییاب، تهدیی ذهنی تا ت صج 

ممرمانه را اا یکدیگر ترکدیا نمیود  در  اررایی، انما  عملدا  اررایی و در بردی ریراین، بیروا نتدمیه ی

یتلف و  ناری در مدان ناا  های حصوقی کشورهای م ادتالف دییوو  عیید  ممییااا  مراحیی  نیییستدن،

نمی شود، لکن در دوو  ِ ممااا  مرحله ی شروب به عملدا  اررایی و اررای   حصوقدانان دادلی دییییده

هنگامی که رر  ناقویی روی    فرض عد  ت وید  نتدمه، تراو  دیدگاه دردور تورهی ورود دارد رر ، در

ند.  افراد در راموه اا حج  ورود دارد یونی تهدید ام مددهد، مثالً شیروب به ررمی واق  می شیود، یا  سیدب 

  داشتن امند. رانی و مالی بردوردارند

موکور، در  یا رر  ناق ، نشییان دهنده ديری برای این حصوا می باشیید  این تماوا و تورض به حصوا

 .دود  سدیی را شام  می شود که حصوا کدرری با  ن بردورد دواهد نمود

دارد،  ن رفییتار به   ه تنها مسئولد. شییروب به رر  ورود مده اس.، «هنگامی ک  «تئوری عییدال. کدرری»در 

  دیودی دیود می تواند به عنوان یا  سدب و ليمه درره دو حساب شود

این دود،    گوارد واین عم ، دود نوعی رفتار اسییی. که به  ور موموم تهدیدی به  سیییدب را به نمایش می

قانییون اس.، همان امند. در  نافوی که مورد تورهنصض منافوی اس. که قانون  ن را مناور داشته اس.   ن م

توره داش.، هنگامی که   باید  1امندتی اس.  چندن مصاب  صدمه اس. و صرف تهدید واردکییردن صدمه، ناقض

می شیود، همواره یا  سیدب ملموو و عدنی به مام یا ران مد نار ندسی.  برای مثام، در  صی ی. اا  سیدب 

وارد   ی به قت ، یا شیروب به سیرق.، هدآ  سیدب و دسیارتی به ران یا مامبه اسیدد پاشیی، ت ریا فرد تهدید

 نگردیده اس.   

 ید   شی  یا راموه سین به مدان می در این مصام اا  سدب در مونای گستردهتر، یونی نصض حصوقی اا یا

ثییاتی  رهی. نصض قواندن رزایی و ایمیاد بی   مرتکیب رر  نیاق  سیییوی و تالب در بیه دیگر سیییین، فرد

پنداشته شود که رییراین ناق  مورب ورود  سدیی به غدر    ارتماعی داشته اس.  در نگاه نیس.، شاید چندن

نوعی اا  سدب دواهند بود  می توان گر.، حتی اگر قربانی ليمه ندیده  نمی شوند، درحییییالی که  نها مورد

 شیرتگی شیود  مرد  احسیاو   بی حرمتی دواهد کرد و این ممکن اسی. مورب بروا باشید، راموه احسیاو

ورود   دواهند کرد و یا نادرسیندی عمومی اا حویور فردی که هنمارهای راموه را نصض می کند، به نگرانی

   ید می

 
1 . Gross, Hyman, (1979), A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press. 
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رراین تییا  تلصییی   گاهییی بردییی اا حییصوقدانان پا را فراتر نهاده و  سدب ناشییی اا رراین ناقیی  را برابر با

اشییکام ندسیی.، ایرا علی رغن ت کدد بر ورود  سییدب ارتماعی ناشییی اا  اا الیته نار فوا دالی 2 نمایند می

 سیدب این رراین، با  سیدب ناشیی اا رراین تا ، برابر نیواهد بود  نمی توان شیروب به   رراین ناق ، هدآ گاه

  هر دو  قت  عمد را به ل اظ ورود  سیدب و ایماد هراو و  اردگی در یا رایگاه قرار داد، گرچه قت  عمد و

   سدب اایی ارتماعی را به همراه دارند

 

 رکن قانونی جرایم ناقص

: »هرگاه کسیی قوید رنایتی کرده و شیروب به اررای  1304قانون ممااا  عمومی مویوب  20به مورب ماده 

 ن نماید ولی به واسییيه ی موان  دارری که اراده ی فاع  در  نها مددلد. نداشییته قوییدب مولج یا بی اثر  

رنای. مناور واق  نشیود  مرتکب به حداق  مماااتی که به نر  رنای. مصرر اسی. م کو  دواهد  بماند و 

 شد و اگر ممااا  اعدا  باشد مرتکب به حی  غدردا می با مشص. م کو  می شود« 

این قانون:»شییروب به ارتکاب رن ه فصط در صییورتی مسییتلز  ممااا  اسیی. که در قانون   23برابر ماده ی  

 اشد« توریح شده ب

در توریف و   23با اصیال  عیارتی و تیددر در مماااتها و ماده   20، ماده  1352در قانون رزای اصیالحی سیام 

 را حصظ کرده بودند  1304بااگویی ارزای رکن مادی، همان حکن قانون  

دن  قوان  23و 20قا ن مصا  مواد  18و  15، مواد  1361مهرماه   21در قانون رار  به ممااا  اسییالمی موییوب 

در مصا  توریف شیروب به رر  مصرر می داشی.: »هرک  قوید ارتکاب ررمی کرده و   15سیلف شیدند  ماده  

شیروب به اررای  ن نماید، ولی به واسیيه موان  دارری که اراده فاع  در  ن مددلد. نداشیته قویدب مولج  

کرده رر  باشید، م کو    بماند و رر  مناور واق  نشیود، چنانهه عملدا  و اقداماتی که شیروب به اررای  ن

به ممااا  همان رر  می شییود  واات ت دیب دواهد شیید«  و تیوییره ی ذی  این ماده »ت دیب« را مماااتی اا  

این قیانون امیده   18نوب توزیری توریف کرده بود کیه دادگیاه بیا توریه بیه احوام ممر  متنیاسیییب بیدانید  در میاده  

ااا  در امان حکوم. و اا  ااررا بودن قانون مزبور و در بود: »شیروب به ارتکاب رر  در صیورتی قاب  مم

، چنانهه اعمام ارتکابی به دودی دود  15مصا  نصد موتی  مصنن عنوان شیده بود  که اا سیو ی، برابر متن ماده 

رر  نیاشیند، مرتکب شیروب به رر ، شیایسیته ی کدرر »ت دیب« اسی.  اا سیو ی دیگر تیویره ی یاد شیده، توددن 

ر را که مماااتی اا نوب توزیری به شیمار می  مد، به عهده ی قویای دادگاه، م وم سیادته اسی.   ت دیب کدر

قانون   2ترویض ادتدار توددن کدرر به قاتییی، میالف اصیی  قانونی بودن ممااا  تلصی می گردد که ماده ی 

ار  بیه ممیااا   قیانون ر  15می وث عنیه مشیییور بر  ن می بیاشییید  بیه عییار  دیگر، هرچنید بنیا بر  یاهر میاده  

اسییالمی، در صییورتی که اعمام ارتکابی به دودی دود رر  به شییمار نمی  مدند، مرتکب شییروب به رر   

شیایسیته ممااا  اا نوب توزیری بود، لدکن اشیکام و ایراد اا اینما ناشیی می شید که توددن ممااا ، به عهده  

رای مرتکب شییروب به رر ، در ادتدار  ی قاتییی دادگاه م وم شییده بود، یونی توددن نوب ممااا  توزیری ب

قاتیی رسیددگی کننده به پرونده امر اسی.  ترویض ادتداری که با اصی  قانونی بودن رر  و ممااا  سیااگاری  

 
2 . Clarkson, C.M.V, Keating, H.M, (1990), Criminal Law, Text and  Material, Sweet and Maxwell 
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این نصدوییه را بر رف کرده بود، یونی  مرتکب شییروب به رر  امانی   18نداشیی.  مگر  نکه گرته شییود ماده  

که قانون شیروب به  ن رر  را در دور ممااا  دانسیته باشید  به    ت . توصدب قرار گرفته و »ت دیب« می شیود

، در نهای.  1361قانون رار  به ممااا  اسیالمی   18و  15این ترتدب اا رم  احکا  پدش بدنی شیده در مواد  

ایران در ارتیاط با شیروب به رر  رن ه پدش بدنی   1352و  1304به حکمی دسیترسیی پددا می شید که مصنن 

این تراو  که چون تصسیدن بندی سیابج ررا ن به رنای. و رن ه و دالف اا مدان رفته اسی.  در  کرده بود  با

هریا اا ررا ن حدود، قوییا ، دیا  و توزیرا ، چنانهه مصنن برای شییروب به  ن ررا ن، کدرر توددن کرده  

 3 باشد، همان ممااا  اعمام می گردد  و اات اا نار قانون، شروب به رر ، ممااا  نداش. 

، هدهگونه تورده فصهی احتمالی که متکی  1361برای این تیددر موتی  اا مصررا  پدشیدن به مصررا  موتیوعه  

بر مییاحیح حوم و حوب مصیدمیه حرا  و ییا تمری بیاشییید، بیا توریه بیه ویژگدهیای دیا  هرییا اا  نهیا و عید  

می رسیید  رز اینکه  به نار ن -چنانهه در م   دود دواهدن دید –ارتیا شییان به شییروب به رر  اصییيالحی 

گرته شیود مینای تصسیدن بندی ردید ررا ن و انوکاو مصررا  قیلی در مواد قانونی ردید بدون توره به  ثار  

را در موقودتی قرار داده بود که بدان اشیاره کردین  در  1361ناشیی اا دگرگونی در تصسیدن ررا ن، مصنن سیام 

و تیویره ماده   109. و کالهیرداری )به ترتدب مواد  نتدمه همدن وتیود.، در ررا ن م دودی اا قید  سیرق

قانون توزیرا  سیابج  امکان ممااا  شیروب و رر  ورود داشی. و در موارد مسیکو  قانونی، براسیاو   116

اا قانون رار  به ممااا  اسالمی، اقدامی رز اعال  برا . و عد  ممااا  مرتکب شروب   18و  2احکا  ماده  

 به رر  متوور نیود 

قانون ممااا  اسیالمی را به شیک  ایر   41ماده  1370وتیود. ادامه داشی. تا اینکه قانونگوار سیام   همدن

اصییال  کرد: »هرک  قویید ارتکاب ررمی کند و شییروب به اررای  ن نماید، لکن رر  مناور واق  نشییود،  

 چنانهه اقداما  انما  گرفته رر  باشد م کو  به ممااا  همان رر  می شود« 

ر، در ناا  کدرری ایران قانون اا  ااررا در ارتیاط با شیییروب به رر  همدن مصرره ی موکور  در حام حاتییی 

اسی. که دواهدن دید دگرگونی بسیدار کلی و اساسی در مرهو  حصوقی شروب به رر  و توریف  ن ایماد کرده 

 اس. 

دارد  مگر  نکه در قانون  مصرر می دارد: شییروب به رن ه یا رر  رن ه ای ناق  و ناتما  ممااا  ن 201ماده  

 توریح شده باشد 

 

 رکن مادی جرایم ناقص

رر  تیا ت صج نهیا ی، مراحلی را  ی می کنید کیه بردی اا این مراحی  در قلمرو حصوا رزا قرار نمی گدرنید  

بردی اا مراحی  موصیییوف در م یدوده عمی  و اقیدا  نایا  کدرری قرار دارنید کیه یکی اا  نهیا مرحلیه ی  غیاا  

را ی و دیگری مرحله اتما  و اکمام رر  اسیی.  چون ب ح و بررسییی رر  تا ، موتییوب کتاب  عملدا  ار

حاتیر ندسی. اا  ن صیرفنار کرده، اا مرحله  غاا عملدا  اررا ی یا شیروب به اررا سیین دواهدن گر.  اا  

 
  55،  10دادگستری  ذربایمان، شماره  ، شروب به رر  در ررا ن مشموم حدود و قوا ، کانون وکالی  1370  رتوی، احمد،   3
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 ، تواریف قانونی شییروب به رر  در ناامهای کدرری موتییوب ب ح، می توان برای رکن مادی شییروب به رر

 ارزای ذی  را استیراج کرد:

 شروب به اررای اقداما  اررا ی رر ، که مورد پویرب کلده ناامهای کدرری اس.  -الف

ددیالی. عیامی  دیارری ییا انویییراف غدرارادی مرتکیب، این شیییرط  یاهراً مورد پیویرب مصنن ایران قرار    -ب

 ه اند  نگرفته اس.، اما ناامهای کدرری مور، فرانسه و سوریه  ن را پویرفت

 شروع به اجرا

به  وری که در بررسییی رکن قانونی شییروب به رر  مالحاه کردین، در تمامی مواد قانونی مورد اشییاره، اا  

ا   ا  ایران تویریح شیده اسی. که مرتکب »شیروب به اررای رر « نماید  ولی هدهدا اا   41رمله در ماده 

ی بزهکار »شیروب به اررا« به حسیاب می  ید  شیروب به  قانونگواران توددن نکرده اند که چه امانی عم  ارتکاب

اررا »مرحله انتصام اا مددان اباحه و رواا به مددان من  و عصاب« اسی.  اما مصنن نمی گوید که این مرحله کی  

 و چگونه پدید می  ید 

روب به اررا،  اعمام مصدماتی به  وری که در میاحح پدشیدن گرته این، در مددان اباحه و رواا قرار دارند و شی 

رواا ددال. ناا  کدرری علده مرتکب را صیادر می کند  اما مصنتن به ما نمی گوید ویا  اهراً نمی تواند بگوید  

که چگونه مدان اعمام مصدماتی غدرقاب  ممااا  و اعمام اررا ی قاب  ممااا  و تشیییکد  دهنده شیییروب به  

 رر ، تراو  بگوارین 

راوانی اشیکام و صیور  ن، ارا ه توریف اا اعمام اررا ی و یا شیمارب  نها را  شیاید گوناگونی فوالد. انسیان و ف

مانند اعمام مصدماتی، ناممکن و م ام به نار  ورد  به این ل اظ قانونگواران نتوانسیته اند فارا اعمام اررا ی  

ا عمی   اا اعمیام مصیدمیاتی را در قواندن مویییوب بدیاورنید  امیا این واقودی. تیییرور  ترکدیا عمی  اررا ی ا

 مصدماتی را اا مدان نمی برد 

 دخالت عامل خارجی

دومدن رزء اا عناصیر و ارزای رکن مادی شیروب به رر ، عد  اتما   ن در اثر انویراف غدرارادی اسی.  بدین 

توتیدح که اصیواً شیروب به رر  قاب  ممااا ، میتنی بر دو امر اسی.: اوم ناتما  ماندن رر   دو  ت ثدر عوام   

اده ممر  در ناتما  ماندن  ن  امر نیسیتدن سییب تمایز رر  کام  اا شروب به رر  اس. و با مس له دارج اا ار

دو ، شییروب به رر  قاب  ممااا  اا شییروب به عملدا  اررا ی که در پی  ن، ممر  به  ور ارادی انوییراف 

 حاص  می کند، تمایز می یابد 

سیی. وگاهی عوام  بدرون اا اراده او عام   ن اسیی.   ناتما  ماندن رر  گاهی اا  رف دود ممر  و ارادی ا

برای اینکه شییروب به رر  به صییور  تما  و کام  به ورود  ید، کافی ندسیی. که عام  صییرفاً وارد مرحله  

اررا ی گردد، بلکه اا  اسی. که مدان مرتکب و نتدمه ی ممرمانه، سییب دارج اا اراده او مدادله کند و مان   

 پددایش نتدمه گردد 

ام  دارری، ممکن اسی. انسیان یا یا حادثه ی  یدوی یا حتی دود مرتکب باشید  مث  اینکه در حام باا  ع

رفتن اا دیوار سییصوط کند و نتواند عم  ممرمانه ی دود را ادامه دهد  الیته عام  دارری باید شییایسییتگی  
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ن متهن، یا به  ور غدر  ممانو. اا ت صج رر  را داشیته باشید، دواه به صیور  مسیتصدن، مانند دسیتگدره شید

مسیتصدن، مث  اینکه به  ور ناگهانی و غرلتاً با حویور صیاحییانه مواره گردد، یا صیدای پا ی را بشینود که به  

 4 رف او می  ید و در نتدمه فرار کند و رر  ناتما  بماند 

ندن مدان  ن دو چه  گرتدن که ناتما  ماندن رر ، سییب تمایز رر  کام  اا شیروب به رر  اسی.، می دواهدن بدا

تراوتی ورود دارد؟ این تراو  اا حدح رکن مادی ررا ن حا ز اهمد. اس.  در رر  تا ، کلده ی عناصر این  

رکن اا رمله نتدمه ی ممرمانه، به ورود می  ید، ولی در شروب به رر ، نتدمه ی ميلوب حاص  نمی گردد   

در  ن رر ، به صیور  کام  انما  می یابد و حالتی که  بر  نهه گرته شید باید اتیافه کرد که توددن حالتی که  

اقدا  مرتکب شیروب به رر ، به شیمار می  ید، اقتویا می کند  تا به متن قانون ویژه ی  ن رر ، رروب کندن و  

اوصیاف اامه ی رکن مادی را اا همان متن اسیتیراج نما دن، به دویو  واقوه ای را که نسیی. به این رر   

 ید، توددن کندن و نگاه  ن را، با رفتار ممرمانه ی بزهکار و  ثار عم  وی تيیدج دهدن، تا   نتدمه به شیییمار می

 بتوان ادعا کرد که نتدمه مورد نار ت صج پددا کرده اس. یا ددر؟

چون ررا ن اا این حدح، با همدیگر متراو  هسیییتند و نمی توان در این باب قاعده ی کلی ارا ه کرد، لوا به  

 را ن اکترا می شود:ذکر بردی اا ر

رر  قت  رز با کشیته شیدن ممنی علده، تما  نمی شیود، پ  اگر این نتدمه به دسی. نداید رر  در مرحله ی  

اا این حدح   –هرچه قدر که می دواهد باشید  –شیروب متوقف شیده اسی.  بزرگی و اهمد. صیدما  وارده  

م را اا تویرف صیاحب مام دارج و در بالت ثدر اسی.  رر  سیرق. کام  و تما  ندسی.، مگر  نکه ممر  ما

تویرف دود یا دیگری قرار دهد و اات فوالد. ممر  هر اندااه که باشید، شیروب به رر  دواهد بود  اما رر   

ایماد حریج به م ض ایماد  تش در مکان مورد نار تما  و کام  می شییود، دواه م    تش بگدرد یا نگدرد   

بزند و  تش داموب شیود و چدزی را نسیوااند، رر  ایماد حریج، به    به عیار  دیگر اگر ممر  را ی را  تش

 5صور  کام  و تما  ایماد شده اس. 

 رکن معنوی جرایم ناقص

ا   ا  در مصا  بدان یکی دیگر اا ارکان شروب به رر  مصرر می دارد: »هرک  قود ارتکاب ررمی کند   41ماده

واق  نشیود چنانهه اقداما  انما  گرته رر  باشید، م کو  به  و شیروب به اررای  ن نماید، لکن رر  مناور  

ممااا  همان رر  می شییود«  اا این مصرره قانونی برمی  ید که قویید ممرمانه »یا قویید ارتکاب رر « به  

 عنوان رکن مونوی سومدن عنور اا  در پددایش شروب به رر  به شمار می  ید 

کن مونوی، هدآ تراوتی با رر  تا  ندارد و تنها در رکن مادی  اا  به ذکر اسی. که شیروب به رر  اا حدح ر

اا یکدیگر متمایز می شیوند  در حال. رر  تا ، این رکن با تمامی ارزا و عناصیر اا  ای رمله »نتدمه مورد  

انتاار« پدید می  ید، اما در شیروب به رر ، نتدمه ممرمانه ت صج نمی یابد  به این ترتدب می توان گر. قوید 

رمانه ای که ورود  ن در شیروب به رر  تیرور  دارد، عدناً همان قویدی اسی. که در حال. رر  تا  باید  مم

ورود داشیته باشید  به عنوان مثام اگر در قت  عمد، قوید کشیتن و در سیرق. قوید تملا، تیرور  دارد، در 

 
   544، بدرو ، مؤسسه نوف ، چاپ دو ،  1  عوری، مويری، بی تا، الصانون المنا ی الوا ، رلد 4
   همان  5
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یا سیوء ند.  ن شیروب به قت  و سیرق. ندز ورود همان مصاصید تیروری اسی.  پ  مصویود اا قوید ممرمانه 

اسی. که مرتکب انما  فولی را قوید کند و نتایآ  ن را ندز بیواهد، مانند کسیی که متوره دشیمن دود شیده او  

را با وسیدله ای می اند و دواسیتار قت  او ندز هسی.  در شیروب به رر  ندز قوید ممرمانه ی مرتکب باید به  

به تویدر گارو حصوقدان فرانسییوی، در حال.  در اهمد. سییوء ند. همدن ب  که   6کدرد. فوا احراا شییود 

شیروب به رر ، مرتکب به سییب اعمالی که قوید انما   نها را داشیته اسی. ممااا  می شیود ونه به دا ر  

 7اعمام ارتکابی 

همهندن قوید ممرمانه، مسیتلز  ایماد نتدمه ممرمانه اسی.  یونی باید در شیروب به رر  قوید بزهکار متوره  

ر  مورد نار به ن و کام  باشید و قاب  تویور ندسی. که قوید وی صیرفاً شروب به رر  بوده  ارتکاب و انما  ر

و فصط دواسییته باشیید که به انما  رر   غاا کند  ایرا شییروب صییرف هدف او را ت مدن نمی کند، به عالوه  

ا دن که  مرروض  ن اسی. که عد  اتما  رر ، مولوم اراده ممر  نمی باشید، اا این رو ممکن ندسی. تویور نم

اراده ی فاع  متوره اتما  رر  نیوده اسی.  اگر این امر ثاب. شیود، مرتکب ت . عنوان شیروب به رر  مورد  

موادوه قرار نمی گدرد، بلکه ممکن اس. در م دوده اعمام ارتکابی مورد سوام و باادواس. واق  شود  مثالً 

د قت  او را نداشیته اسی.، به عنوان شیروب  اگر کسیی مرتکب ایراد رر  به دیگری شیود ولی ثاب. گردد که قوی 

 به قت  ممااا  نمی شود و صرفاً پاسیگوی اذا و رر  بدنی دواهد بود 

 قصد مجرمانه و ارتکاب جرم معین

گرته شید که سیوء ند.  ن اسی. که مرتکب درصیدد انما  ررمی بر ید و نتایآ  ن را ندز بیواهد  در شیروب به  

د مرتکب انما  رر  مودنی باشد و قانوناً شرو به رر  نامودن مونا ندارد  به  رر  ندز چندن اس. یونی باید قو

این ترتدب چنانهه اراده ی مرتکب به ایماد نتدمه رر  دا  و مودن مويوف نشییده باشیید، شییروب به رر   

پیدیید نمی  یید و موریی هن برای ممیااا  او نیواهید بود  مگر  نکیه اعمیام انمیا  ییافتیه بیه دودی دود رر  

م سیوب گردد و اراده صیادره اا او بتواند مینای این رفتار ممرمانه به شیمار  ید  به عنوان مثام کسیی که به  

دانه ی غدر وارد می شیود، بدون  نکه به دنیام ارتکاب رر  مودنی باشید، ت . عنوان شیروب به رر   نیاید  

ر بدون ارااه ی صاحییانه، ممااا   مورد باادواس. قرار بگدرد، بلکه ممکن اس. به ره. ورود به منزم غد

 شود 

به این ترتدب عالوه بر قوید ممرمانه و سیوء ند.، باید ثاب. شیود که مرتکب درصیدد ارتکاب رر  مودنی هن 

بوده اسی.  مثالً کسیی که پشی. دیوار دانه ای مترصید ایسیتاده اسی.، تا امانی که دلد  و برهانی بر توره قوید  

مودن ورود ندارد، نمی تواند در وتیود. کسیی قرار داده شیود که شیروب به  ممرمانه ی او به ارتکاب رر  

اررای رر  مزبور کرده اسی.  اا همدن رو دیوانوالی فرانسیه ر ی دادگاه تالی بر م کومد. فروشینده به اتها   

د شییروب به رر  فریب در موامله را به این اسییتدام که دلدلی ورود ندارد که متهن به هنگا  فروب کاا قویی 

 فریب مشتری را داشته نصض کرده اس. 

 
 67، المسئولدۀ المزا دۀ فی الرصه المورری، بدرو ، دارالتوارف للميیوعا ، چاپ دو ،  1987  موروف ال سدنی، هاشن،  6
   330دراسۀ مصارنۀ، قاهره، دارالنهوۀ الوربده،  -، الشروب فی المریمه1971مدر،   الشناوی، س 7
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 قصد مجرمانه و جرائم غیر عمدی

قواندن کدرری کشیورها ورود سیوء ند. یا قوید ممرمانه در شیروب به رر  را تیروری می داند  این امر اقتویا  

ی  می کند تا گروهی اا ررا ن که در  نها قوید ممرمانه یا سیوء ند. ورود ندارد  )ررا ن غدرعمدی  اا دایره 

شیروب به رر  دارج بماند  با این حام به نار بوویی حصوقدانان در این قید  ررا ن هن شیروب به رر  متویور  

اسی.  بدین توتیدح که برای ت صج هر ررمی، اعن اا رر  کام  و تا  و یا شیروب به  ن، ورود رکن مونوی  

رعمدی عیار  اا بی احتدا ی  تیرور  دارد  این رکن در ررا ن عمدی عیار  اا »سیوء ند.« و در ررا ن غد

یا بی میااتی )ديای رزایی  اس.  امانی که در ررا ن دسته ی نیس. به دا ر ورود قود ارتکاب، شروب  

به رر  مسییلن و مرروض تلصی می گردد، در صییور متودد بی میااتی و بی احتدا ی ندز به سیییب ورود رکن  

د  همهندن امانی که مرتکب، رکن مادی ای را انما  مونوی شیروب به رر  باید مرروض و قاب  ممااا  با شی 

مددهد که متوییمن نوعی بی احتدا ی، بی پروایی و یا تصوییدر اسیی.  به تی  نتایمی که بر عم  او مترتب می  

گردد، مسیئوم و پاسییگوی رر  غدرعمدی اسی.  در صیورتی هن که نتدمه ی  یدوی اعمام ارتکابی وی در 

رون اا اراده ی وی بالاثر می شییود و یا اقدامش در مرحله ی اررا متوقف می  اثر مدادله اسیییاب و عوام  بد

گردد، باید شییروب کننده به رر  غدرعمدی م سییوب شییود  به عنوان مثام اگر  یدب به هنگا  تمویز دارو  

اشییتیاه کرده و دارو ی تمویز نماید که مسییمومد. شییدید می  ورد و اگر بدمار  ن را بیورد حتماً می مدرد،  

لدکن داروفروب متوره این اشیتیاه شیده و بدمار را اا دوردن  ن باا می دارد، مرتکب شیروب به قت  غدرعمد  

شیده و به این اعتیار باید مورد موادوه قرار بگدرد  به  وری که روشین اسی. در این مثام کلده ی ارکان شیروب  

 به رر  ورود دارد 

ا تیرور  ارتماعی اسی.، نه به دا ر تیرر و ایانی  براسیاو این دیدگاه ممااا  ررا ن غدرعمدی که ی

اسی. که به فردی وارد می شیود، بلکه به ره. ديایی اسی. که امند. و سیالم. راموه را در مورض تهدید 

قرار می دهد  به عالوه عد  ت صج تیرر  ایان رر  غدرعمدی به دا ر مدادله ی اسییاب و عواملی که اراده  

.، نییاید سیییییب مویافدی. مرتکیب اا ممیااا  قانونی گردد، در حالی که این  ی فاع  در  نهیا دددی  نیوده اسییی 

ممااا  درباره فردی که بی احتدا ی و بی میااتی کمتری هن به درج داده اسی. و صیرفاً در اثر بدشیانسیی،  

 عوام  دارری در ممانو. اا ترر حاصله مدادله نکرده اند، اعمام می شود 

ی موره به نار می  ید، اما اا ره. عملی قاب  اررا ندسیی. )مشییکلی که  هرچند که این دیدگاه اا حدح نار

در ررا ن عمدی ورود ندارد   ایرا ت صج شیروب به رر  در این ررا ن )ررا ن عمدی  مسیتلز   ن اسی. که  

نتدمیه ی مورد نار قیانون و  نهیه مرتکیب بیه دنییام  ن بوده اسییی. پیدیید ندیایید  امیا در ررا ن غدرعمیدی، چون 

هکار متوره انما  رر  مودنی ندسی.  در صیورتی  که نتدمه ی ایانیار به ورود نداید، مشیک  اسی. و  قوید بز

نمی توانید اسیییتیدام کرد کیه اا مدیان نتیایآ متویدد و احتمیالی این ررا ن، مرتکیب در قییام نتدمیه ی دیا  و  

مسیدر پررمود. و پر مودن، مسیئولد. داشیته و پاسییگو باشید  به عنوان مثام کسیی که اتومید  دود را در 

اادحیا  بیا سیییرعی. اییاد و بیا بی پروایی می رانید، هرچنید کیه هدآ حیادثیه ای رم نیدهید، بیه این اعتییار کیه فو ،  

نتدمه ی  یدوی بی احتدا ی مرتکب اسیی.، ت . عنوان شییروب به قت  غدرعمدی مورد موادوه قرار بگدرد،  

چندن رفتاری فو  ندسی. و احتمام دارد که   این اسیتنتاج درسی. ندسی.، ایرا نتدمه ی من ویر و یگانه ی

تیرر مورد نار در حد یا تویاد  رز ی متوقف گردد  در نتدمه بسیدار مشیک  اسی. که مرتکب را در مصاب   
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ديرناک ترین و شیدیدترین نتدمه ی م تم  اقدامش، مسیئوم و پاسییگو بداندن  اا  ن گوشیته نمی توان با  

عملی بار کرد و باید در این امر دق. کافی میووم داشی. و با عنای.  حدو و گمان، نتدمه ممرمانه ای را بر  

به تودد نتایآ و احتمام پددایش یکی اا  نها، مشییک  و بلکه م ام اسیی. که به صییور  دقدج بگو دن همدن  

 ترر و نتدمه ی دا  بر عم  مرتکب مترتب می شد 

ویدر مرتکب به ورود  ید، اسیاسیاً اسیتدام عالوه بر اشیکام در توددن تیرری که ممکن اسی. در اثر اهمام و تص

با مشییک  مواره می گردد، وقتی   –داصییه اگر تییرری پدید ندامده باشیید  –بر ورود دود بی احتدا ی ندز 

تیرری پدید ندامده اسی. چگونه می توان گر.: اسیاسیاً بی احتدا ی و بی میااتی ندز ورود داشیته اسی.  انتصاد  

رود شیروب به رر ، در ررا ن غدرعمدی وارد دانسی. این اسی. که چندن  دیگری که می توان بر اندیشیه ی و

ترکر  اادیهای مرد  و  حاد راموه را تهدید می کند و دا ماً  نها را در مورض مسیئولد. کدرری قرار می دهد  

   ایرا دياها و اشیتیاها  افراد راموه ایاد و فراوان اسی. و هریا اا  نها می تواند موتیوب شیروب به یا رر

 8غدرعمدی باشد  لوا قانونگواران فصط در ررا ن عمدی شروب را قاب  ممااا  دانسته اند 

 قصد مجرمانه و جرائم ترک فعل 

در ررا ن سیلیی یا ترک فو  ندز مانند ررا ن غدرعمدی، شیروب به رر  قاب  تویور ندسی. ایرا شیروب به رر   

. که در ررا ن ترک فو  نمی تواند مویداا داشیته  مسیتلز  شیروب به عملدا  اررا ی یا انما  فو  مثی. اسی 

 باشد 

ناگرته نماند که در بردی اا ررا ن سییلیی که ممکن اسیی. یا نتدمه ی مثی. و قيوی داشییته باشیید و ت .  

عنوان »ررا ن فو  ناشییی اا ترک فو « موروفند  چنانهه مرتکب، دواهان نتدمه مورد نار باشیید، همهنانکه  

دی« او را عنویر مادی رر  مناور نمود شیروب به رر  ندز قاب  تویور دواهد بود   می توان »عم  منری و عم

مث  اینکه شییویی را در را ی حی  کنند و به او  ب و غوا ندهند تا بمدرد  در این مثام سیوء ند. یا قوید 

.  ممرمانه که همان ترک  ب و غوا می باشیید ورود دارد  نتدمه ی مترتب بر  ن که همانا فو  م یوو اسیی 

ندز ورود دارد  بنابراین می توان در این »رر  فو  ناشی اا ترک فو « به اعتیار ورود قود ممرمانه شروب به  

رر  را مرروض و قاب  ت صج دانسی.  یونی اگر ثاب. شیود که مرتکب کسیی را اندانی کرده اسی. و به او  ب 

، بیدون  نکیه اراده ی فیاعی  و مرتکیب و غیوا نمی دهید تیا بمدرد و در اثر میدادلیه ی ثیالیح م یوو نمیا  ییابید

 9اصلی در این امر ددد  باشد، ممکن اس. به اتها  شروب به قت  عمدی ت . توصدب قرار گدرد 

 قصد مجرمانه و عدم مطابقت نتیجه ی حاصل با آن

گاهی مرتکب، قویید انما  فولی با نتدمه ی مورد نار نا   نمی شییود  به  وری که قیالً گرتدن چون قویید 

رمانه ی او متوره انما  رر  مودن بوده اسی.، شیروب به رر  پدید می  ید و به این اعتیار هن ممااا  می  مم

شییود  اما گاهی مرتکب به دنیام نتدمه ی بدشییتر و وددن تر اسیی. و یا درصییدد ایماد نتدمه ی سیییا تر و  

م کسی در اثر دشن و غوب به  دردرتر اس.  لدکن نتدمه ی حاصله با انتاار وی تيیج نمی کند  به عنوان مثا

 رف دشییمن دود با اسییل ه ی  تشییدن شییلدا می کند  و اا اوتییاب و احوام یا اعتراف متهن برمی اید که  

 
  1971  الشناوی،  8
   ابواهره، م مد، بی تا، المریمۀ و الوصوبۀ فی الرصه ااسالمی )الصسن الوا  ، قاهره، مکتیۀ انملو   9
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هدفش کشیتن او بوده اسی.  اما ممنی علده را ممرو  می سیااد یا سیارا با اسیل ه ی دود به  رف کسیی که  

و را مویدو  و تنها رراح. سیي ی در بدن او ایماد  در اثناء سیرق. او را غافلگدر کرده اسی. تدرانداای و ا

می کند  اگر ثاب. شیود که درصیدد کشیتن او بوده اسی. تا اا دسی. وی دال  شیود   یا در این مثام و فرض  

قیلی می توان  نان را به عنوان شییروب به قت  عمدی ت . توصدب قرار داد یا ددر؟ با توره به ورود و اثیا   

تدمه ی مورد انتاار )قت  ممنی علده  مرتکیدن در مثالهای یاد شیده، بدون ددال.  نان قوید ممرمانه و اینکه ن

به ورود ندامده اسی.، پاسیس سیوام مثی. اسی. و  نان به ره. شیروب به قت  مسیت ج کدرر دواهند بود  پ  

به رای کشتن چنانهه بزهکار در توصدب نتدمه ی بزرگتر و وددن تر کامداب نشیود )مانند دو مثام یاد شیده  و  

ممنی علده فصط او را ممرو  سییااد، ممااا  وی ت . عنوان شییروب به رر  بالاشییکام دواهد بود و عد  

 ميابص. نتدمه ی حاصله با قود رنا ی وی در این امر ایماد اشکام نمی کند 

وده  اما در صیورتی که ممر  مرتکب عملی شیده باشید که قوید وی اا  ن عم  دسیترسیی به نتدمه ی مودنی ب

اسی.، لدکن نتدمه ای که در دارج ت صج یافته اسی. وددن تر و بدشیتر اا مورد انتاار باشید  یا نسیی. به چندن  

ررمی می توان ممر  را شیروب کننده تلصی کرد؟ باید به این سیوام پاسیس منری داد و نسیی. به چندن ررمی  

ه اسی.   پ  در رر  ایراد رر  که  شیروب به رر  را متویور ندانسی.  ایرا این نتدمه مصویود بزهکار نیود

تویادفاً سییب فو  ممنی علده شیده اسی. شیروب به قت  قاب  تویور ندسی.  ایرا فو  ممنی علده مصویود 

مرتکب نیوده اسی.  واا عم  ارتکابی قت  اا پدش  راحی شیده و یا سییج تویمدن به شیمار می  مد   نهه که  

اسیی. و اغدر و چون دواهان فو  او نیوده اسیی.،    مصوییود مرتکب بوده، ممرو  سییادتن ممنی علده بوده

 نسی. به چندن ررمی، شروب متوور ندس. 

همدن حکن در مورد هر رر  دیگری که نتدمیه ی  ن اا نتدمیه ی مورد انتایار مرتکب تماوا می کند صیییادا  

دیگری، سییب  قانون ممااا  سیوره مصرر می دارد: »کسیی که در اثر تیرب یا هر  اار  536اسی.  مثالً ماده  

مرگ انسیانی شیود، بدون  نکه قود قت  او را داشته باشد، حداق  به پنآ سام حی  با اعمام شاقه م کو  می 

شیود«  در چندن ررمی که  ن را ایراد تیرب و رر  منمر به فو  می گویند  شیروب به رر  متویور ندسی.   

نداشیته و بنابراین برای چندن ررمی قوید    ایرا بزهکار در امان ایراد رر  یا  اار، قوید مرگ ممنی علده را

ممرمانه یا سیوء ند. را فاقد بوده اسی. و قیالً گرتدن که شیروب به رر  اا نصيه نار رکن مونوی، امانی پدید 

می اید که مرتکب قوید انما  رر  مودنی را داشته باشد  به عیار  دیگر قود ممرمانه یا سوء ند. در شروب  

 10رتکاب رر  مودن اس. به رر  مستلز  اراده ی ا
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 نتیجه گیری:

قانونگوار ایران مانند بسیداری اا قانونگواران رهان، ند. ممرمانه و تویمدن بر ارتکاب رر  را قاب  توصدب و  

ممااا  ندانسیته و قانون رزا را اا مدادله در این م دوده من  کرده اسی.  همهندن اا توریف عم  مصدماتی 

وروه افتراا  ن را با عم  اررا ی بدان نکرده اسی.  این امر نه تنها قاب  مالم. ندسی. بلکه  دودداری کرده و 

به ل اظ مشیکال  ناشیی اا ورود توریف قانونی، در دور تصدیر ندز هسی.  سیکو  ت سیدن برانگدز مصنن 

اتی یا عد   ن، در ایران در این باره به این مونا ندسی. که موتی  او در رابيه با قاب  ممااا  بودن عم  مصدم

هاله ای اا ابها  قرار داشییته باشیید  بلکه به عنوان یا اصیی  و قاعده  ن اعمام را قاب  ممااا  نمی داند  در 

موارد اسییتثنا ی هن که قانونگوار عم  مصدماتی را قاب  ممااا  دانسییته اسیی.، به ل اظ عم  مصدماتی بودن  

 رر تلصی کرده اس. نیوده و  ن را به عنوان رر  مستص ، شایسته کد

قانون ممااا  اسیالمی حاوی دو نکته فوا الوکر یونی  دو اصی  بالعصاب بودن قوید   41ذی  ماده   1تیویره 

ممرمیانیه و تهدیه اعمیام مصیدمیاتی، در نایا  کدرری ایران اسییی.  بیا ت لدلی کیه در رابيیه بیا تویارض  یاهری حکن  

ر امدنه اعمام مصدماتی، ارا ه کردین، مشیی  شید قانون موصیوف با تیویره یاد شیده د 664قسیم. اددر ماده 

فی الواق ، تکرار   664کیه نیه تنهیا مدیان احکیا  مواد قیانونی موصیییوف مویارتیییه ورود نیدارد، بلکیه حکن میاده  

دوباره اص  بالعصاب بودن عم  مصدماتی اس.  برابر این ماده »ساد. و تهده ی وسدله« امانی عنوان ممرمانه  

ارتکاب رر « تدارک دیده شیییده باشییید، به عیار  دیگر با رر  مورد نار »ارتیار  دواهد داشییی. که »برای  

مسییتصدن« داشییته باشیید  اا  ن رایی که برای تشییید  »ارتیاط مسییتصدن عم  مصدماتی با رر  مورد نار« یا  

»تدارک عم  مصدماتی برای رر « تیابيه ی عدنی و مادی ورود ندارد و در این باب قاعده و مودار مشیی  

عدنی قاب  ارا ه ندسیی.، ناچار، در تشییید  این ارتیاط باید اا وتییود. نرسییانی و درونی ممر  اسییتراده   و

، وتیود. نرسیانی و قوید ممرمانه ندز یا اا اقرار مرتکب به دسی. می  ید، یا اوتیاب واحوام حاکن بر 11شیود

 قوده به گونه ای اس. که این تشید  را سه  و  سان می سااد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 . Jean pradel et andre varinard, Les grands de droit criminal. Tome 1.2e edition 1997, paris 

Dalloz, p.375. 
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