
 

 
 

   
 

 

 2جزوه حقوق جزای اختصاصی 
کشور مصالح عمومی م علیهجرائ  

 دکتر امید مالکریمی
(و عضو هیأت علمی دانشگاه )وکیل پایه یک دادگستری  

 به کوشش انور یوسفی
 زیاد ُشمار همچنین و حقوقی بازارِ آشفته در موجود هایکتاب انبوهِ  در ِبَشن قبول حقوقی هایآزمون در خوانمی که اوونهایی از بسیاری

 ستطبیعی سردرگمی، نای. برسند قطعی تصمیم یک به توانندنمی یا و بگیرند تصمیم چگونه دانندنمی و هستند سردرُگم آموزشی، مؤسسات
 برای جزوه، نای کنممی تضمین! کنیم شلوغ را خود دورِ  نباید نیست؛ خوبی انتخاب مرجع، کتاِب  هم و جزوه هم انتخاِب ! آن روزِ  یک فقط اما

 را چیزی درون، از و وجود تمام با وقتی: »آَرممی براتون رو کوئیلو پائولو نوشتۀ «کیمیاگر» کتاب از تیکه یه. است کافی حقوقی، هایآزمون
 بزرگ حقیقتی جهان این در هستند، خداوند زباِن  آرزوها. کنند اجابت را شما خواستۀ تا دهندمی هم دست در دست کائنات تمام خواهیدمی

 جهان نای وجود از تو خواستۀ این آنگاه بخواهی قلبت ته از را چیزی وقتی و زندمی سر تو از که عملی هر یا باشی که کس هر دارد، وجود
 !است آن در حکمتی رسیده، شما دست به جزوه این اگر که بگم خواستم «شویمی آن انجاِم  مأمورِ  تو و گیردمی سرچشمه

سندی نوسوگند هب قلم و آنچه مى   

های حقوقی آرزوی شیرینی است؛ شوِق موفقیت در آزمون
ای برای مؤّسسات و راِه اعاشه وکالت نبولی در آزموبرای ق

ر جذب دمدرسینی را فراهم کرده که با تبلیغاِت فریبا سعی 
دانشجویان دارند. این موفقیت هیچ معجوِن جادویی یا 

ین و تر فرموِل سّری ندارد! این نخستین بار است که کامل
به صورت رایگان  2 حقوق جزای اختصاصیترین جزوۀ ساده

اما  -قابل دریافت است. این جزوه به روشی ساده 
 .کندمیموفقیت شما را تضمین  -انگیز شگفت
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انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت  
های حقوق و البته از ترین درسهای خاِصِّ خودشود داره و از شیریندرس حقوق جزا با این که از جرم، جنایت و مجازات بحث میشه اما جذابیت

ای و بعضًا زائد پرهیز شده و فقط به این جزوه از ورود به مباحث حاشیه در! هقضاوت ارشد و وکالت، یهای حقوقدر همۀ آزمون ترین دروسمهم
ن در ذهن شما شکل میگیره.  نکات و مباحث اصلی و مهم پرداخته شده، به طوری که با خوندن این جزوه مطالب حقوق جزا به صورت ُمَدوَّ

انند های تخصصِی حقوقی مالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونیارشد و علی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیمطالعه
گیزی شیوا و انها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفتشود. ضمنًا باید بگم: دههای کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت، توصیه میآزمون

( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )گیرا و رسا توضیح دادم و قول می
 .کنیداعتیاد پیدا می

ما های حقوقی نیاز است را به شمون، هر آنچه برای قبولی در آزمونما در سایت فوق، کانال تلگرام و صفحۀ اینستاگرام
 گیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخابهای حقوقی، زمانی که تصمیم میداوطلباِن آزموندانیم که خواهیم داد! می

ند رو به طور کدهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبولی کفایت میمنابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام می
ه خواندن منابع متعدد نخواهید داشت. در واقع، صدها دیم که نیاز بگذاریم و بهتون اطمینان میرایگان در اختیارتون می

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می
ه و تکثیر تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشت معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

، سپاسگزاِر نگاآور است. نگارند باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانمجاز می« تنها با ذکر منبع»برداری از آن، بدون قصد سودجویی و و نسخه
های فوق یا ایمیل ار از راهخوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را پیرامون این نوشت

«mollakarimi.omid@gmail.com ».ن و ُمنظم بیان فرمایند بعد از ای که را آموزش خواهیم داد به گونهجزا ، کِلِّ حقوق به صورت ُمَدوَّ
ناگر بدون  جزاحقوق  و مباحث مفاهیممطالعۀ این جزوه احاطۀ کامل بر مباحث حقوق جزا داشته باشید.  هم آن فتوضیح داده بشه  اسلوب ُمَدوَّ

زوه نیاز ایم به صورتی که شما با خواندن این جشده نگاشتهبندیمطالب حقوق جزا را به نحو طبقهما در این نوشته،  دشوار و غیرقابل تحمل است
ق دم! البته بگم که حقوقول می کنم؛گم و شما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می به خواندِن هیچ کتاب و جزوۀ دیگری ندارید جزا

 ام.مدنی و آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری و همینطور دروس دیگه رو هم با همین روش گفته
ی  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت   با توّجه به سرفصلو حتِّ

ً
ی جدید و آخرین تغییرات هااین نوشته دائما

رو در دست دارید  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی.افشه و چنانچه های هر سال، به روز میهای آزمونقوانین و تست
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. 

ً
کارگاه » هاست! اسِم کارگاِه ما،ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاهبهتره مجددا

ی محتوای omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )است که می« ولید محتوای حقوقیت ( رو دنبال کنید تا کلِّ
 حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.
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. حقوقی ایهآزمون جزوات کنندۀتدوین همینطور و دادگستری یک پایه وکیل و علمی هیأت عضو دانشگاه، مدرس هستم مالکریمی امید داستاِن من:
 هایایلف مجازی فضای در اینجوری االن مثل موقع اوون خب گرفتم رو کارشناسیم مدرک که زمانی یادمه کنم، تعریف براتون جالب داستان یه خواممی

 را جزواتی السک سرِ  و بود کرده شرکت بود تهران توی که آموزشی مؤسسات از یکی کالسای توی که داشتم دوستی یه نبود؛ دسترس در جزوات یا صوتی
 کپِی  که کردم خواهش ازش نداشتم زماُن  اون در هاکالس اوون در شرکت تواِن  که هم من خالصه بود؛ نوشته بدی خیلی خط یه با رو گفتنمی اساتید که

 ندارم؛ پیک تهیۀ امکان و دسترسی و خونممی وکالت آزمون برای و دارم شهرستان در که ایخونه یه توی اوومدم من که گفت بهم بگذاره، اختیارم در رو اونها
 قایآ یه اونجا، رفتم و شدم خوشحال! ِبَخر رو جزوات و انتشاراتش واحدِ  برو( بود آموزشی مؤسسۀ همون آدرس که) تهران توی آدرس فالن برو که گفت

ی  گفتم هستی؟ ؤسسهم دانشجوی گفت بهم خواممی رو اساتید فالن جزوۀ گفتم تا و بود نشسته مؤسسه اون انتشارات واحد همون یا تکثیر قسمِت  توی ُمِسنِّ
 تکثیر که من به میده ایصفحه 022 جزوۀ یه استاد مثالً  که اینجوری دهمی انجام تجاری کارِ  داره که است مؤسسه یه اینجا! جون پسر ببین گفت! نه که

 متونمی: »گفتم بهش کردم قطع رو حرفش کردن؛ شرکت رو خاص درِس  اوون در استاد اوون هایکالس که مؤسسه همین دانشجوهای به ِبَدم و کنم
 جزوۀ که استاده اون» که داد ادامه!« بفرمایید ببخشید،: »گفتم ؛!«نشده تموم حرفم هنوز وایسا: »گفت ؛«بدین؟ من به رو هاجزوه همین که کنم خواهش

 ادمه!« شه تکثیر که من دست به ِبده رو قبولی دستورالعمِل  یا فرمول یا کلید کِلِّ  که نیست اینجوری داده قرار دانشجوها اختیار در را تایپی اِی صفحه 022
 همین رد اینکه ترجالب گفت و تایپی جزوۀ این مکمل شهمی نویسدست جزوۀ و بنویسن که میگه هم جزوه کالس سرِ  هابچه به استاد همون: »که داد

 چرا نکهای از شدم ناراحت خیلی ؛!«اینجوریاس بعله: »داد ادامه!« کنن اصالحش که میگه هابچه به سرکالس که داره وجود ایراداتی هم شدهتایپ جزوۀ
 بهش زدم زنگ! پیچوند منو چرا که شدم ناراحتم دوستم اون از هم دیگه طرف از بشن، قبول دارن مالی توان یا دارن دسترسی کالسا این به که اوونهایی باید

ِه  قراره؛ این از ماجرا گفتم  نگفت بازم تهالب کن، برداریُنت جزوات از و اینجا بیا پاشو گفت بهم کنه، جبران خواست شد، بود داده انجام باهام که کاری متوجِّ
 ذاتمه تو نَاَص  «بودن پیگیر» و «بودن ُمصر» که منم! بشه اضافه رقیب یه خواستنمی و بود کرده هزینه چون داشت حق شاید! دممی رو هاکپی بهت که

ها که میزهایی این از دونه یک و کرد پذیرایی ازم روز شبانه سه و کرد محبت بهم خالصه و بودم راه توی ساعت پنج اونجا؛ رفتم کوبیدم  که داد بهم ارند ُمالِّ
 شده کبود که راستم سِت د بزرگۀ انگشت به داشتم که حالی در بودم برگشت مسیرِ  در اتوبوس با و شد تموم کاَرم اینکه از بعد کنم؛ بردارییادداشت و بنشینم

 به هم رو هاسکال این در حضور امکان و نداشت رو داشتم من که رفیقی این یکی اگه که بودم فکر این توی کردممی نگاه!( بودم نوشته که اینقدر) بود
ما نداشت مالی توانایی عدم جهت  موندن باز باعث وممحر  و دورافتاده نقاط توی کردنزندگی و فقر که شدمی این نتیجه، البته و موندمی باز پیشرفت از مسلِّ

 هایدمآ این پیشرفت عدم خصوص در هم اونها و دوننمی مادیات در رو چیز همه که هستند هم اساتیدی معدود که بگذریم البته شه،می ُمستعد هایآدم
 به آینده در رو تکارِ  از بخشی یه که کنی وعده خدا با اگر: »که بود گفته اومد، یادم هاممعلم از یکی از جمله یه یهو که بودم فکر همین تو مسؤولند؛ مستعد

عاً  دارن تو خدمت به نیاز که اونهایی  َدهِ  به یک شمب قبول اگه که دادم قول( گممی رو «خدا)» بابابزرگ اون به خالصه ،«گیریمی خوبی جواب کنی خیر َتَبرُّ
 رو قبولیم ِن شیری خبرِ  بعدش، ساِل  که شد اینجوری بدم؛ اختصاص رایگان جزواِت  تدویِن  به رو مزمان از دهمیک همینطور و قضاوت یا وکالت از حاصله پوِل 
 موردِ  جزواِت  تماِم  من و گذرهمی روز اون از سال ُنه االن کنممی شروع رو مَوعده اجرای فردا، از: »که بهش گفتم و دادم( خدا یعنی) خودش به مادرم، از بعد
 در خدا البته و دادم اختصاص مهم این به رو وقتم و ماَلم َدهِ  به ُنه بلکه َده؛ به یک َنه من که بگم البته کردم؛ کامل رو حقوقی هایآزمون در قبولی برای نیاز

 نزدیک اننیکوکار  به خدا رحمت» قرآن گفته به اینکه خالصه بود؛ رحمت مایۀ وجودشون و کردن کمک بهم که گذاشت راهم سرِ  رو هاییآدم هاسال این تمام
 و شودیم دانلود مرتبه صدها روزانه جزواتم اینکه از ُخرسندم خونیدمی بار اولین برای را متن این که امروز دیدم؛ امورم کلیۀ در را او هایدست من و!« است
 کنار در تهالب) هاآزمون در موفقیت برای جزواتم مطالعۀ که ندارم تردید من کنن؛می صحبت هااون بودننقصبی و بودنکامل از داوطلبان که شاکرم را خدا

 به اگه و کنید دانلود رو جزوات از یکی فقط که دارم شما از خواهش یه و( شهمی بروز دائماً  و) است رایگان کامالً  جزوات این. است کافی( قانون  خواندن
 منابع این به هک َمحاله شما وجود بدون دارم؛ نیاز شما کمک به خیر کارِ  این گسترِش  برای من کنین، معرفی توندوستان به رو هااون بردین ِپی هااون معجزۀ

 !گردهبرمی بهتون هم شما خیر کار این بدونید البته. کنند پیدا دست کنکوری

!تقدیم هب گمنامان ؛اه تقدیم نشده استحال چیه هب آنتقدیم هب تمام کسانى هک اتهب  
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 باشد:قسمت عمده قابل بررسی می 2کشور در  عمومی مصالح علیه جرائم
ای است که با قصد بر هم زدن امنیت کشور جرائم علیه امنیت کشور، مجموعه رفتارهای مجرمانهمنظور از : جرائم علیه امنیت کشور .1

)امنیتدر مفهوم عام کلمه اعم از امنیت کشور از منظر احساس امنیت در حورۀ داخلی و هچنین از منظر احساس امنیت در حوزۀ روابط ایران 
شود؛ المللی( و یا با قصد اقدام علیه نظام حاکم و به نفع دشمنان نظام انجام میر بستر بینای و چه دبا سایر کشورها چه در بستر روابط منطقه

ق پذیرند، به عنوان جرائم علیه ی و تشویش اذهان عمومی با چنین عنصر روانی تحقِّ  بنابراین رفتارهایی که در راستای بر هم زدن امنیت ملِّ
 امنیت کشور شناخته خواهند شد.

توانند موجب اضرار ای هستند که هر چند میجرائم علیه آسایش عمومی مجموعه رفتارهای مجرمانه: یش عمومیجرائم علیه آسا .2
رچند این نوع از جرائم هاند؛ وری اسالمی ایران واقع نشدهیا لطمه به نام جمه آسایشعمومی را فراهم کنند، لیکن لزومًا با قصد بر هم زدن 

ا در عین حال اضراردر برخی موارد ممکن است به ضرر اشخاص   نظم سیاسی، نظمبه نظم جامعه، اعم از  خاصی نیز واقع شده باشند، امِّ
ه داشته ه اجتماعی یا نظم اقتصادی نیز به صورت بالفعل یا بالقوِّ جرائم مرتبط با  واند، جرائمی از نوع جعل، استفاده از سند مجعول، قلب سکِّ
 آن، رشاء و ارتشاء از جمله جرائم علیه آسایش عمومی هستند.

 

 کشور امنیت علیه مجرائ
 شوند:دسته تقسیم می 0جرائم علیه امنیت کشور به 

 االرض و بغیمحاربه، افساد فی جرائمباشند: حّد می جرائم علیه امنیت که موجب .1
قانون مجازات  210تا  894جرائم موضوع مواد   :باشندهای تعزیری میمجازات جرائم علیه امنّیت داخلی و خارجی که موجب .2

ب   1732اسالمی بخش تعزیرات مصوِّ
 

 جرائم علیه امنیت موجب حد
 جرم محاربه

 محاربهتعریف جرم 
 هک نحوی به است، آنها ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به سالح کشیدن از عبارت محاربه»قانون مجازات اسالمی:  272مادۀ 

 «گردد محیط در ناامنی موجب
 سورۀ مائده 78و  77آیات  مطابق :در فقه اسالمی محاربهجرم 

َما ِذیَن  َجَزاءُ  ِإَنِّ هَ  ُیَحاِرُبوَن  اَلِّ ْرِض  ِفي َیْسَعْوَن  َو  َرُسوَلهُ  وَ  الَلِّ
َ
ْن  َفَساًدا اْْل

َ
ُلوا أ ْو  ُیَقَتِّ

َ
ُبوا أ ْو  ُیَصَلِّ

َ
َع  أ ْیِدیِهْم  ُتَقَطِّ

َ
ْرُجُلُهْم  وَ  أ

َ
ْو  ِخاَلف   ِمْن  أ

َ
ْرِض  َن مِ  ُیْنَفْوا أ

َ
ِلَك ۚ   اْْل  َذَٰ

ْنَیا ِفي ِخْزي   َلُهْم  ِذیَن  ِإاَلِّ ( 77) َعِظیم   َعَذاب   اْلِْخَرةِ  ِفي َلُهْم  َو ۚ   الُدِّ ْبِل  ِمْن  َتاُبوا اَلِّ
َ
ْن  ق

َ
َنِّ  َفاْعَلُمواۚ   َعَلْیِهْم  َتْقِدُروا أ

َ
هَ  أ  (78) َرِحیم   َغُفور   الَلِّ

 مردم موسنا و مال و جان به اسلحه، تهدید با و) کنند،می زمین روی در فساد به اقدام و خیزند،برمی جنگ به پیامبرش و خدا با که آنها کیفر
 بریده دیگر،یک بعکس آنها،( چپ) پای و( راست) دست( از انگشت چهار) یا گردند؛ آویخته دار به یا شوند؛ اعدام که است این فقط( برندمی حمله
 یافتن دست از پیش که آنها مگر( 77) .دارند عظیمی مجازات آخرت، در و دنیاست؛ در آنها رسوایی این. گردند تبعید خود سرزمین از یا و شود؛
 .(78) است مهربان و آمرزنده خداوند ؛(پذیردمی را آنها توبه خدا) بدانید پس کنند؛ توبه آنان، بر شما

 محاربهدهندۀ جرم عناصر تشکیل
 دهند.عنصر قانونی جرم محاربه را تشکیل می 1790قانون مجازات اسالمی مصوب  042تا  039مواد : محاربهعنصر قانونی جرم 

 هک نحوی به است، آنها ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به سالح کشیدن از عبارت محاربه»قانون مجازات اسالمی:  272مادۀ 
 باشد داشتهن عمومی جنبه او عمل و بکشد سالح خاص شخص چند یا یک سوی به شخصی انگیزه با کسی هرگاه. گردد محیط در ناامنی موجب

 «.شودنمی محسوب محارب نشود، امنیت سلب موجب ناتوانی اثر در ولی بکشد، سالح مردم روی به که کسی نیز و
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رم محاربه رفتار مجرمانۀ ج ؛ بنابراین«تجرید السالح اْلخافَة الناس»مشهور فقها محاربه عبارت است از بنا بر نظر : محاربهعنصر مادی جرم 
 باشد.اسلحه کشیدن )تجریُد السالح( برای ایجاد ناامنی و ترس مردم )ْلخافَة الناس( می

  نیست و ِصرف نمایان ساختن آن کفایت  شود که نیازی به استفادۀ عملی از سالحدر مادۀ فوق مشخص می« کشیدن سالح»از عبارت
 کند و نیازی به تیراندازی نیست.کند. برای مثال همین که کالشینکف را آشکار کند و نشان بدهد، کفایت میمی

 ق این جرم نمیِصرف به همراه داشتن سالح تا زمانی که مرتکب آن را نمایان نکرده باشد همراه  هشود، ولو آنکه مردم را تهدید ب، موجب تحقِّ
 کشیدن محاربه، اساسی رکن: »قضاییهادارۀ حقوقی قوۀ 13/9/1797مورخ  0014/97/3داشتن سالح نماید. مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

 آن، از فادهاست به تظاهر بدون سالح حمل صرف بنابراین؛ آنهاست ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به( اسلحه به بردن دست) سالح
 «باشد محاربه عنوان مشمول تواندنمی

  قانون این در مهمات و سالح از مقصود: »1792قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  0مطابق مادۀ 
 دسته آن و لیزری اسلحه ـ تبصره .است آنها به مربوط مهمات و زنیغیرگلوله و زنیگلوله از اعم شکاری و جنگی سرد و گرم هایسالح انواع

 احکام تابع وردم حسب قانون، این در مندرج احکام حیث از دارند را سالح جایگزینی قابلیت کاربرد، و مشابهت دلیل به که هاییسالحشبه از
نگ، بنابراین مواردی مانند چوب، س «.باشندمی شکاری سالح احکام تابع کنندهبیهوش و آموزشی هایسالح و گیرندمی قرار گرم سالح

 .شودتوان سالح دانست و در صورت استفاده از اقالم مذکور، محاربه محسوب نمیشیشه شکسته، قفل فرمان، اسید و ... را نمی
  حمل، نگهداری، معامله و قاچاق 1792قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز  11و  2به موجب مادۀ ،

 انگاری شده است: موارد ذیل به نحو غیرمجاز جرم
 سالح سرد جنگی. .1
 سالح گرم سبک خودکار و غیرخودکار. .0
 سالح گرم نیمه سنگین و سنگین. .7
 مواد رادیواکتیو و میکروبی. .8
 مواد منفجره نظامی یا شیمایی. .2
 مواد ناریه یا منفجره غیرنظامی. .6
 آور.کننده و اشکنده، بیهوشکنحسگازهای بی .3
 ها )شوکرها(.دهندهمواد محترقه و شوک .4
  ب  621مطابق تبصرۀ مادۀ  منظور از سالح عبارت است از:: »1732قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوِّ

 .نارنجک و تفنگ قبیل از گرم اسلحه انواع .1
 .بوکس پنجه و چاقو کارد، شمشیر، قمه، قبیل از سرد اسلحه انواع .2
 هایزهسرنی و آنها مشابه یا ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای در متداول سنگری کاردهای بر مشتمل جنگی سرد اسلحه انواع .3

 .تفنگ روی بر نصب قابل
 اتحیوان شکار ویژه هایتفنگ و جانداران کردن بیهوش مخصوص هایتفنگ زنی،ساچمه هایتفنگ شامل شکاری اسلحه انواع .4

 .آبزی
  ق محاربه نیستخالی ق محاربه ِصرف کشیدن سالح کفایت می بودن سالح مانع تحقِّ هم اقتضای آن کند، البته تفسیر به نفع متو برای تحقِّ

مورخ  0014/97/3مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ را مشمول حکم فوق ندانیم.  بازی )ولو شبیه سالح واقعی(را دارد که سالح اسباب
 کند،می صدق محاربه که مواردی از یکی ،1790 اسالمی مجازات قانون 039 ماده به توجه با» قضاییه:قوۀادارۀ حقوقی  13/9/1797

 شتوح و عبرُ  دچار سالح کشیدن از مردم که  فرضی در لذا گردد محیط در امنی نا موجب که نحوی به سالح کشیدن توسط مردم ارعاب
 039 ماده موضوع جرم مادی عنصر اجزاء همه چون باشند، نداشته اسلحه بودن خالی از اطالع گرچه گردیده، ایجاد محیط در ناامنی و شده

طابق نظریۀ مهمچنین  «.شود محسوب محاربه مصادیق از تواندمی بزه، این ارکان و شرایط سایر حصول با است، گردیده محقق مذکور قانون
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شود و در هر اسلحه آلتی است که برای جنگ یا دفاع ساخته می» قضاییه: ادارۀ حقوقی قوۀ 2/2/1739مورخ  8299/3مشورتی شمارۀ 
رم و سرد های گهای حاصلۀ بشری، نوع آن متفاوت است، ولی به هر حال کلمه اسلحه عام است و شامل سالحزمانی به مناسبت پیشرفت

های دارد و نوع دیگر کاربرد جنگی ندارد؛ بنابراین سالحهای سرد نیز دو نوع است یکی از آنان سالحی است که کاربرد جنگی شود و سالحمی
 «بازی استالواقع یک اسبابهای جنگی نیست و فیبدلی مشمول این تعریف نیست و جزء سالح

 ق این جرم استداشتن جواز حمل اسل ز حمل اسلحه باشد، آیا میحه مانع تحقِّ را  توان او، ولی سؤال این است که اگر شخص فاقد مجوِّ
ق محاربه، استفاده وه بر مجازات محاربه به مجازات حمل سالح غیر مجاز نیز محکوم ساخت؟ به نظر میعال رسد با توجه به آنکه شرط تحقِّ

د جرم ناظر بر حمل سالح غیر مجاز و محاربه منتفی است قانون کاهش  10و همان گونه که در بند )د( مادۀ  از سالح است، بحث تعدِّ
 داشته خاصی مجرمانه عنوان قانون در ارتکابی جرائم مجموع که صورتی در»نیز آمده است:  07/0/1799صوب مجازات حبس تعزیری م

د مقررات باشد،  «شودمی محکوم قانون در مقرر مجازات به مرتکب و شودنمی ِاعمال جرم تعدِّ
  لفظ  توان محاربه دانست،ترساندن یک نفر را نمیجرم محاربه در زمرۀ جرائم علیه امنیت کشور است و ِصرف نمایان ساختن سالح برای

د همین مطلب است؛ بنابراین هرگاه کسی با انگیزۀ شخصی )مثاًل انتقام« مردم» ی و ...( به جویی، تسویه حساب شخصدر مادۀ فوق نیز مؤیِّ
 شود.سوی یک یا چند شخص خاص سالح بکشد و عمل او جنبۀ عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی

 ق.م.ا( 042. )مادۀ نیست محارب ببرد اسلحه به دست محاربان، با مقابله و دفاع برای که گروهی یا ردف 
 ،ه نکت ادست به سالح بشود، امِّ  «برای دفاع و مقابله با محاربان» ست که شخصا مستلزم آن محارب محسوب نشدن شخص در مادۀ فوق

مشمول دفاع مشروع باشد، نه تنها محارب نیست، بلکه اساسًا  شخص در مقام دفاع، مهمی که در این زمینه باید یادآور شد که اگر رفتار
ا سوال اینست که اگر شخص صرفًا به قصد مقابله )نه دفاع و مقابله( شود؟ میباز محارب محسوب ن ،دست به سالح ببرد مجرم نسیت، امِّ

میان دفاع « تواو معی»خست با استناد به ظاهر مادۀ فوق و استفاده از به این سوال ممکن است دیدگاه مختلفی بیان شود؛ در نظر ن در پاسخ 
ی اگر، میمقابله و شخص  فتارر  توان گفت که اگر مقابله به قصد دفاع نباشد، رفتار شخص مشمول مادۀ فوق نیست، اما طبق نظر دوم حتِّ

مسؤول  ،مرتکب شودصورت اگر جرم دیگری مانند تخریب توان محارب محسوب نمود که البته در این مشمول دفاع نباشد، باز او را نمی
                                                 است.       

  ی اگر رفتار او دفاع مشروع باشد، هم به مجازات جرم حمل سالح در مواردی که شخص به طور غیری مجاز سالح به همراه داشته باشد، حتِّ
 شود.غیرمجاز محکوم می

  ر ایندر ا نفر دوم واقعًا محارب نباشد )مثاًل انگیزۀ شخحارب است، دست به سالح ببرد، مطرف مقابل، که  صورتی که شخصی با تصوِّ صی امِّ
را به  توان او، باز نمیشود؟ چنانچه در تشخیص طرف مقابل دچار اشتباه موضوعی شده باشدداشته باشد( باز هم محارب محسوب نمی

 جنایت شبه عمدی محکوم خواهد شد.م نمود و در صورتی که در أثر رفتار او جنایتی حاصل شود، به پرداخت دیۀ مجازات محاربه محکو
د است :محاربهنتیجۀ حاصلۀ جرم  ق آن منوط به ایجاد ناامنی در محیط است و چنانچه در أثر ناتوانی موجب  محاربه در زمرۀ جرائم مقیِّ و تحقِّ

ی یک از رفتار محارب دچاررفتار مرتکب را نمی سلب امنیت نشود )مثاًل مردم رفتار او را شوخی بپندارند( ا در فرضی که حتِّ  توان محاربه دانست؛ امِّ
ق میهراس شود )ولو آنکه خیلی ترسو باشد( به دلیل تحقِّ   یابد.ق شرط مذکور، محاربه تحقِّ

 
 محاربهعنصر روانی جرم 

 محارب باید بداند آنچه را که به کار گرفته است؛ عرفًا سالح بوده و موجب خطر یا ترساندن مردم خواهد شد. علم به موضوع:

 روانی رعنص اصلی اجزای از عام نیت سوء عمدی، جرائم تمام در که مجرمانه رفتار ارتکاب قصد از است عبارت عام نیت سوء سوء نیت عام:
 .باشد داشته اسلحه بردن بکار در عمد یعنی باشد؛ عامد ارتکابی عمل انجام در باید مرتکب نیز محاربه جرم در است،

ق قصد از است عبارت خاص نیت سوءسوء نیت خاص:  د عمدی جرائم در که نتیجه تحقِّ  که نیز همحارب جرم در باشد، داشته وجود باید مقیِّ
د جرم یک جاوز به جان، ت قصد همان که نتیجه قصد محاربه جرم در خاص نیت سوء. باشد داشته وجود باید خاص نیت سوء است، نتیجه به مقیِّ

 .باشدمی إرعاب مردمیا قصد مال یا ناموس مردم 
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 مصادیق از که صورتی عمومی نداشته باشد در او جنبۀ اگر مرتکب با انگیزۀ شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص اسلحه بکشد و عمل 
 ق.م.ا تعزیرات( 613)مادۀ  .شد خواهد محکوم شالق ضربه( ۴۷) تا و سال 0 تا ماه 6 از حبس به نباشد محارب

 
 مصداق محاربه

 دشون ها راه و مردم امنیت سلب موجب و ببرند سالح به دست که قاچاقچیانی و سارقان راهزنان،»قانون مجازات اسالمی:  281مادۀ 
 «.محاربند

  ت است د و منوط به سلب امنیِّ توان مشمول ار مرتکب را نمیو در صورتی که منتهی به نتیجۀ مزبور نشود، رفتجرم فوق در زمرۀ جرائم مقیِّ
 فوق دانست.مادۀ 

  ق اشاره شده 628و  620، 621در مواد است، استناد مواد مذکور ناظر بر  ق.م.ا تعزیرات نیز به جرم سرقت مسلحانه با مجازات حبس و شالِّ
ت مردم نگردد، و گرنه مرتکب به مجازات محاربه محکوم خواهد  رضی است که سرقت مشمول شرایط مادۀف فوق نشده و موجب سلب امنیِّ

ح شبانه وارد خانه دیگری شده و موجب هراس انست، حاربه دتوان معمل او را نمی د،صاحب خانه شو شد، برای مثال در فرضی که سارق مسلِّ
ح وارد یک فروشگاه زنجیره محارب محسوب شده و مجازات آن بر اساس  ای شده و موجب هراس مردم شود، در حالی که اگر سارق مسلِّ

 شود. تعیین می ق.م.ا )نه مواد مذکور( 040مادۀ 
 ،د جرم است یا دارای عنوان مجرمانه واحد است ه به بند )د( مادۀ  در رابطه با اینکه آیا جرم فوق مشمول تعدِّ قانون  10باید یاد آور شد که با توجِّ

نیز آمده است، چنانچه مجموعه جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته  07/0/1799کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 
جاز مجازات حمل سالح غیرم بهاربه، توان مرتکب را عالوه بر مجازات محاین در فرض فوق نمیبحث تعدد جرم، منتفی است؛ بنابر  باشد،

رخ  1663/3نمود؛ مطابق نظریه مشورتی شماره نیز محکوم  ء مال حمل و نگهداری و اخفا»)ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  16/8/1769موِّ
ن اعمال مستتر در ای باشد بلکهسارق که بدون مجوز مال مسروقه در ید او قرار گرفته هر یک به تنهایی جرم مستقلی نمی به وسیلۀ« مسروقه

 « شود.)سرقت( در نظر گرفته می عمل سرقت و کلیه اعمال در حکم عمل واحد و یک مجازات برای سارق
 دهای ارتکابی مشمول محاربه بوده و بعضی دیگر محاربه محسوب نشوددر فرضی که بعضی سرقت رات تعدِّ عمال کب إۀ مرتدربار  جرم ، مقرِّ

داشته  ُمحاربهها، سرقت مسلحانه باشد و عنوان اگر در بین سرقت: »16/8/1736مورخ  0209/3مشورتی شماره خواهد شد، مطابق نظریه 
ها که عنوان ُمحاربه ندارد نیز مجازات دیگری باید تعیین و برای سایر سرقت باشد، چون محاربه غیر از سرقت است برای محاربه یک مجازات

 «شود
  به جرم راهزنی اشاره شده است، ولیکن استناد به مادۀ مذکور ناظر بر فرضی است که رفتار مرتکب، مشمول  ق.م.ا تعزیرات هم 627در مادۀ

 به نباشد صادق او بر محارب عنوان که صورتی در شود راهزنی مرتکب انحاء از نحوی به شوارع و هاراه در کس هر»عنوان محاربه نباشد: 
ق.م.ا مستلزم دست  041بر خالف مادۀ  ق.م.ا تعزیرات 627جرم موضوع مادۀ  «.شودمی محکوم ضربه( ۴۷) تا شالق و حبسسال 12 تا 7

ق آن کفایت می کند، از سوی دیگر مرتکبین این جرم لزومًا راهزنان هستند و بنابراین محل بردن به اسلحه نیست و ِصرف راهزنی برای تحقِّ
ق.م.ا اعم است از راهزن، سارق یا قاچاقچی و بنابراین  041ها و شوارع است، در حالی که مرتکب جرم موضوع مادۀ راهارتکاب آن لزومًا 

هایی است که مردم در آنجا حضور دارند )مانند سالن سینما، تئاتر یا رستوران( از سوی دیگر ها و شوارع، کلیۀ مکانمحل حضور آن به جز راه
ق جرم موضوع مادۀ .م.ا تعزیرات ق 627جرم موضوع مادۀ  ق راهزنی و بردن مال مردم است، در حالی که برای تحقِّ ق.م.ا  041مستلزم تحقِّ

هی توان چنین گفت، چنانچه راهزنی منت؛ به صورت مختصر می، سلِب امنیت است، ولو آنکه منتهی به بردن مال مردم نشودآنچه مهم است
ر در مادۀ به سلِب امنیت شود، مرتکب به مجازات   ق.م.ا تعزیرات محکوم خواهد شد. 627محاربه و در غیر این صورت به مجازات مقرِّ

 «.شودمی محسوب محارب نماید، مسلحانه اقدام ایران اسالمی جمهوری نظام علیه که نظامی هر» مسلح: نیروهای جرائم مجازات قانون ۲۲ ماده
 

 حد محاربه
 :استبه اختیار قاضی  زیر مجازات چهار از یکی انتخاب محاربه حد
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 اعدام .1
 صلب .0
 چپ پای و راست دست قطع .7
 بلد نفی .8
 ان مجازات تو قاضی نباید مجازاتی را تعیین کند که اجرای حد را منتفی سازد، برای مثال در مورد شخصی که فاقد دست و پا است، نمی

ل ماندن حدود   الهی است.قطع عضو را برای او تعیین نمود؛ زیرا این کار به منزلۀ معطِّ
 تواند هم حکم به َصَلب دهد و هم حکم به تبعید.مع نیستند، برای مثال قاضی نمیهای فوق قابل جمجازات 
 مادۀ  .دشومی اجرا باشد، داشته محکوم برای را آزار کمترین که دیگری شیوه به یا و دار طناب طریق از و آویزحلق صورت به اعدام مجازات(

 قضاییه( قوه رییس 03/7/1794 حدود ... احکام اجرای نحوه نامهآیین 82
 اجرای نحوه نامهآیین 81)مادۀ  .باشد کرده تعیین را دیگری زمان دادگاه کهآن مگر است؛ آفتاب طلوع حین اعدام مجازات اجرای زمان 

 قضاییه( قوه رییس 03/7/1794 حدود ... احکام
 اجرای شود، احراز وی حیات یا نرسد محل در حاضر پزشک تأیید به محکوم قطعی مرگ نفس، قصاص یا اعدام حکم اجرای از پس چنانچه 

 قضاییه( قوه رییس 03/7/1794 حدود ... احکام اجرای نحوه نامهآیین 84)مادۀ یابد. می ادامه حیات کامل سلب تا حکم
 بوده قبله به رو و صلیب به پشت که نحوی به کنند؛می آویزان است صلیب شبیه که دار چوبه به باز فضای در را محکوم َصَلب حد اجرای در 

 مدت به و بسته عمودی چوبه به را پاهایش و افقی چوبه دو به را محکوم هایدست همچنین. باشد داشته فاصله زمین از مقداری پاهایش و
 مرگ موجب که باشد ایگونه به نباید محکوم بستن نحوه ـ1تبصرۀ  .کنندمی رها حال همان به مأموران مراقبت و حفاظت تحت روز سه

 .شودمی آورده پایین دار چوبه از محکوم سوم، روز آفتاب غروب با و است آن داخل شب دو و روز سه روز، سه از منظور ـ0تبصرۀ  .شود مصلوب
 نامهآیین 24)مادۀ  .شودمی آورده پایین دفن و کفن و مذهبی مراسم انجام برای جسد گردد، محرز روز سه از زودتر مصلوب فوت چنانچه

 قضاییه( قوه رییس 03/7/1794 حدود ... احکام اجرای نحوه
 است مانعبال درمانی اقدامات باشد، پزشکی خدمات ارائه نیازمند چه  چنان و کنندمی رها را او باشد، نکرده فوت روز سه از پس مصلوب اگر 

 قضاییه( قوه رییس 03/7/1794 حدود ... احکام اجرای نحوه نامهآیین 29)مادۀ  .شودمی اقدام نامهآیین( ۷۴) ماده مطابق فوت صورت در و
 98)مادۀ  .است شده بینیپیش سارق برای اسالمی مجازات قانون( ۲۴۲) ماده در که است همان محارب پای و دست قطع حد اجرای نحوه 

 یه(قضای قوه رییس 03/7/1794 ... حدود احکام اجرای نحوه نامهآیین
 ترک هب مجاز و بوده مراقبت تحت مستمر طور به که نحوی به خاص؛ مکان در سکونت به وی الزام و خود زندگی محل از فرد طرد: بلد نفی 

 نحوه نامهآیین 1مادۀ « ح»)بند است.  اعمال قابل محاربه جرم در قانونی مقررات وفق مجازات این. نباشد کسی با معاشرت و مراوده و محل
 یه(قضای قوه رییس 03/7/1794 ... حدود احکام اجرای

 ق.م.ا( 048. )مادۀ نیست سال یک از کمتر حال هر در بلد نفی مدت 
 ق.م.ا(  042)مادۀ  .باشد نداشته آمد و رفت و مراوده معاشرت، دیگران با و گیرد قرار مراقبت تحت باید محارب بلد، نفی در 
 اینترنت و لفنت قبیل از ارتباطی وسایل از استفاده حق نیز و دیگران با آمد و رفت و معاشرت مالقات، حق بلد نفی به محکومیت در محکوم 

 با عاشرتم و مراوده ممنوعیت ـ تبصره .کند استفاده داخلی مجاز نشریات و تلویزیون رادیو، نظیر ملی هایرسانه از تواندمی اما ندارد؛ را
 یه(قضای قوه رییس 03/7/1794 ... حدود احکام اجرای نحوه نامهآیین 180)مادۀ  .باشدنمی محکوم خانواده حال شامل بلد نفی در دیگران

 دادگاه هب تصمیم اتخاذ جهت را مراتب کیفری احکام اجرای قاضی نباشد، دیگران با محکوم معاشرت و مراوده از جلوگیری امکان چهچنان 
 نحوه نامهآیین 187)مادۀ  .کند اتخاذ مقتضی تصمیم( تبعید در حبس) رهبری معظم مقام حکومتی حکم اجرای در تا نمایدمی منعکس

 یه(قضای قوه رییس 03/7/1794 ... حدود احکام اجرای
 به الحفظتحت و دستگیر وی دستور به کند، ترک کیفری احکام اجرای قاضی اذن بدون را محل بلد، نفی یا تبعید به محکوم که صورتی در 

 یه(قضای قوه رییس 03/7/1794 ... حدود احکام اجرای نحوه نامهآیین 188)مادۀ  .شودمی اعاده حکم اجرای محل
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 های محارب به شمار گر مجازاتنیز از دی 6های مذکور، انتشار حکمی محکومیت قطعی به عنوان مجازات تعزیری درجۀ عالوه بر مجازات
ی منتشر میبرای یک نوبت در یکی از روزنامهق.م.ا  76که با استناد به مادۀ  ودر می شود، مگر آنکه انتشار حکِم محکومیت موجِب های محلِّ

 .گردداخالل در نظم و امنیت باشد که در این صورت منتشر نمی
  ات اعدام محکوم ز قضاییه، در مواردی که مرتکب به مجا قوه رییس 03/7/1794 ... حدود احکام اجرای نحوه نامهآیین 86با توجه به مادۀ

شده باشد، به تشخیص قاضی اجرای احکام فیلم یا تصاویر مراسم اجرای مجازات سالب حیات )اعدام( از سوی مقامات زندان یا مأموران 
 شود.انتظامی، تهیه و در پرونده محکوم ثبت و نگهداری می

 ده یا به قتل رسانده یا اموال او را برده باشد، از این جهت در صورتی که محارب عالوه بر کشیدن سالح و سلِب امنیت، کسی را مجروح نمو
 نیز ضامن است و به قصاص، دیه، رِدِّ مال و ... محکوم خواهد شد. 

 و رأی صادره در کندرسیدگی به جرم محاربه در صالحیت دادگاه انقالب است و این دادگاه در این فرض با سیستم تعداد قضات رسیدگی می
 خواهی در دیوان عالی کشور است.اماین مورد قابل فرج

  ی بودن مجازات محاربه، امکان تخفیف یا تعلیق مجازات محاربه وجود ندارد و تخفیف یا سقوط مجازات تنها از طریق عفو با توجه به حدِّ
ری بودن با توجه به تعزی شود،شروع به محاربه و معاونت در آن نمیپذیر است. ممنوعیت تخفیف در مورد محاربه، شامل خاص یا توبه امکان

مجازات در این موارد، امکان تخفیف مجازات از سوی قاضی وجود دارد، البته در مورد تعلیق، قاضی چنین اختیاری ندارد و به صراحت صدر 
 د.باشمعاونت در آن ممنوع میآن، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در اتهام شروع به محاربه یا « ث»ق.م.ا و بند  83مادۀ 

  ر ق.م.ا در شروع به جرم و معاونت در آن، به مجازات قانونی جرم توجه می 103و  100مطابق مواد شود، نه مجازات قضایی یا مجازات مقرِّ
 در دادنامه.

 :رض برای مثال در ف های قانونی فوق باید مورد توجه قرار گیرد؟یک از مجازات برای تعیین مجازات شروع به جرم یا معاونت کدام سوال
و چنانچه مالک، مجازات قطع عضو باشد،  8شروع به محاربه، چنانچه مالک،مجازات اعدام باشد، مجازات شروع به آن حبس درجۀ 

 است. 2مجازات شروع به محاربه حبس درجۀ 
  :و  8این موارد باید مجازات شدیدتر یعنی اعدام را مورد توجه قرار داد که با توجه به این امر مجازات شروع به محاربه حبس درجۀ  درپاسخ

 خواهد بود. 7یا  0مجازات معاونت در آن حبس درجۀ 
  مجازاتی در نظر گرفته شده باشد و در این مجازات تعزیری مزبور در مورد معاونت در محاربه منصرف از مواردی است که در شرع برای معاون

ف است با توجه به مادۀ   ق.م.ا مجازات معاون را بر مبنای حکم شرعی تعیین نماید. 103موارد قاضی مؤظِّ
 :مجازات اشخاص معاون در محاربه مطابق شرع

  :کند، بی آنکه دست به سالح ببردکسی است که محارب را در ضبط و حمل و نگهداری اموال کاروانیان به راهزنان کمک میِردء 
 :اعکسی است که مراقب کاروان طلیع  آوری اموالو آنان را در جمع دهد( خبر میان ِ محاربالطریق )راهزنها بوده و رسیدن آن را به قطِّ

 .کندکمک می
 با توجه به حکم شرع باید حکم به کور نمودن چشم معاون داده شود. 

 إعمال قاعدۀ درأ در محاربه
نیز تصریح شده است اگر در جرم و شرایط ناظر بر آن و یا شرایط مسؤولیت  102توجه به إعمال قاعدۀ درأ )ُتدرأ الُحدود بالشُبهات( که در مادۀ  با

موجب  ق.م.ا جهت إعمال قاعدۀ درأ در برخی جرایم 101ای ایجاد شود با إعمال قاعدۀ درأ، جرم اثبات نخواهد شد با این حال مادۀ کیفری شبهه
 حد و به ویژه محاربه نظر دیگری داشته است.

 هب نیاز بدون و تردید یا شبهه وجود صرف به قذف، و سرقت االرض،فی افساد محاربه، استثنای به حد موجب جرائم در»ق.م.ا:  121مادۀ 
 «.شودنمی ثابت مذکور شرط یا جرم مورد حسب دلیل، تحصیل

ی  ا این قاعده مطابق مادۀ فوق در کلیۀ جرایم حدِّ اگر شبهه حاصل شود با عملی ساختن قاعدۀ درأ، جرم یا شرایط مورد تردید ثابت نخواهد شد، امِّ
 االرض.در چهار جرم مستوجب حد متفاوت است و آن جرایم عبارتند از: سرقت، قذف، محاربه، افساد فی
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 لبدون نیاز به تحصی»تواند به ِصرف شبهه با تردید و مقام قضایی نمیق.م.ا با ایجاد شبهه در جرم محاربه  101با توجه به مفوم مخالف مادۀ 
إعمال قاعدۀ نماید، بلکه باید تالش عرفی را جهت انجام تحقیق با هدف نفی شبهه انجام دهد و اگر در نتیجۀ تحقیق و بررسی دلیلی بر  ،«دلیل

ق.م.ا تصریح شده  014مادۀ  1م رأی خواهد داد. این نکتۀ مهم در تبصرۀ به برائت متهنفی شبهه و تردید خود حاصل نکرد با إعمال قاعدۀ درأ 
ر داشته است:  014است. قانونگذار در مادۀ   موانع از یکی وجود یا قصد یا علم فقدان ادعای متهم هرگاه حد موجب جرائم در»ق.م.ا چنین مقرِّ

 یا ارعاب و تهدید با او اقرار که کند ادعاء اگر و شود داده وی گفتار دقِص  احتمال که صورتی در نماید جرم ارتکاب زمان در را کیفری مسؤولیت
ا در تبصرۀ «.شودمی پذیرفته سوگند و بینه به نیاز بدون مذکور ادعای است شده گرفته شکنجه همین ماده با استثناءکردن محاربه چنین  1؛ امِّ

 «.است تحقیق و بررسی به موظف دادگاه و نیست حد طسِق مُ   ادعاء، صرفدر جرم محاربه »بیان داشته است: 
 نقش است: 7محاربه توبه دارای در  توبۀ محارب:

 موجب سقوط مجازات است.:توبۀ محارب قبل از دستگیری .1
 امکان عفو از سوی رهبری وجود دارد.:توبۀ محارب پس از اثبات جرم .0
ت تبعید .7  باشد.شرط رهایی از تبعید می :توبۀ محارب پس از مدِّ
  ف به اپس از دستگیری باید نزد قاضی دادگاه به اثبات برسد و بنابراین به نظر میتوببۀ مرتکب دامۀ تعقیب و رسد دادستان در این موارد مؤظِّ

 درج مراتب توبه در پرونده است تا دادگاه بر مبنای مرتکب، مجازات او را ساقط نماید.
 چنانچه دادگاه حکم به تبعید داده باشد، امکان عفو مرتکب وجود نداشته باشد و در هر رسددر رابطه با توبه پس از اثبات جرم به نظر می ،

ت یک سالۀ تبعید )نفی بلد( باید سپری شود.  حال مدِّ
  گردد.توبۀ مرتکب پس از دوران تبعید باید در دادگاه محرز شود و همین که دادگاه توبه او را احراز نماید، مرتکب آزاد می 

 

 محاربهجرم 
  گردد محیط در ناامنی موجب که نحوی به است، آنها ارعاب یا مردم ناموس یا مال جان، قصد به سالح کشیدن از عبارت محاربه

دو  آنی، سادهجرمی،  محاربه  است مقیِّ
 1790 مصوب اسالمی مجازات قانون 042 الی 039 مواد عنصر قانونی
 کشیدن سالح رفتار مجرمانه عنصر ماّدی

 مردم إرعاب یا مردم ناموس یا مال جان، به تجاوز حاصلۀ جرمنتیجۀ 

 
 عنصر روانی

 بوده سالح عرفاً  است؛ گرفته کار به که را آنچهمرتکب بداند  علم به موضوع
 را داشته باشد. کشیدن سالحداشتن قصد مجرمانه یعنی، قصد  سوء نیت عام

 إرعاب دقص یا مردم ناموس یا مال جان، به تجاوزداشتن قصد نتیجه یعنی، قصد  سوء نیت خاص
 را داشته باشد. مردم

 :استبه اختیار قاضی  زیر مجازات چهار از یکی انتخاب محاربه حد حد محاربه
 اعدام .2
 صلب .6
 چپ پای و راست دست قطع .3
 بلد نفی .4
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 األرضافساد فیجرم 
 األرضافساد فیدهندۀ جرم عناصر تشکیل

 تمامیت علیه جنایت مرتکب گسترده، طور به هرکس: »قانون مجازات اسالمی 286مادۀ : األرضفیافساد عنصر قانونی جرم 
 و سمی مواد پخش تخریب، و احراق کشور، اقتصادی نظام در اخالل اکاذیب، نشر کشور، خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم افراد، جسمانی
 یا ناامنی کشور، عمومی نظم در شدید اخالل موجب که ایگونه به گردد آنها در معاونت یا فحشا و فساد مراکز کردن دایر یا خطرناک و میکروبی

 االرضفی فسدمُ  گردد وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعه سبب یا خصوصی، و عمومی اموال یا افراد جسمانی تمامیت به عمده خسارت ورود
 .گرددمی محکوم اعدام به و محسوب

 حشاف یا فساد اشاعه یا و عمده خسارت ایراد ناامنی، ایجاد عمومی، نظم در گسترده اخالل قصد شواهد و ادله مجموع از دادگاه هرگاه ـتبصره
 نتایج میزان هب توجه با نباشد، دیگری قانونی مجازات مشمول ارتکابی جرم و نکند احراز را شده انجام اقدامات بودن مؤثر به علم یا و وسیع حد در

 «.شودمی محکوم 6 یا 2 درجه تعزیری حبس به مرتکب جرم، بارزیان
سورۀ مائده در قالب یک عنوان خاص مجرمانه مورد نظر شارع بوده است یا خیر؟ بسیاری از فقها  77االرض هر دو در آیۀ اد فیآیا محاربه و افس

َما»سورۀ مبارکۀ مائده:  77نظران با استناد به آیۀ و صاحب ِذیَن  َجَزاءُ  ِإَنِّ هَ  ُیَحاِرُبوَن  اَلِّ ْرِض  ِفي َیْسَعْوَن  َو  َرُسوَلهُ  َو  الَلِّ
َ
محاربه و افساد  «َفَساًدا اْْل

ب  192و  147برند، قانونگذار در مواد االرض را در یک معنا به کار میفی خاذ رویکردی مشابه، این دو جرم را در یک معنا 1732ق.م.ا مصوِّ با اتِّ
ا با توجه به مادۀ فوق )مادۀ  ب  046به کار برده است، امِّ االرض که محاربه را از افساد فیای دارد قانونگذار نظر به رویکرد فقهی( 1790ق.م.ا مصوِّ

 ن حدیاالرض و تعیق.م.ا به نحو جداگانه و مستقل به تعریف افساد فی 046داند. به همین دلیل مادۀ تفکیک کرده و هر یک را جرم مستقل می
 د.پرداز م به آن میامجزا یعنی حد اعد

ها  سازد که وجود برخی واژهیروبه رو م مادههای جدی ناظر بر نحوه تفسیر و چالشآن را با نقد  ،ادهبارات در متن معها و که وجود برخی واژهالبته 
ن این در دماء مسلمیتوجه به قاعده احتیاط  سازد که بارو میروبه مادههای جدی ناظر بر نحوه تفسیر ، آن را با نقد و چالشمادهعبارات در متن  و

د رفتارهای مجرمانه برخی متهمین به سهولت حکم به ق.م.ا. درمور 046ع از ماده سَّ َو مطلق و مُ خطر وجود خواهد داشت که مبادا با تفسیرهای 
که در طی متن ماده به عنوان وصف « در حد وسیع»و « عمده»، «شدید»، «به طور گسترده»هایی از قبیل ژهاعدام ایشان قابل صدور باشد. وا

ریح ؛ لیکن هیچ تعریفی برای این اوصاف و یا هیچ حدود و ثغوری برای آنها تصاندگذار تعیین شدهرفتار مجرمانه و یا نتایج حاصل از آن توسط قانون
ر در نظام عد لت کیفری انشده است. در عین حال دایرۀ رفتارهای مجرمانۀ ماده بسیار متعدد بوده و تقریبًا تمام انواع رفتارهای مجرمانۀ قابل تصوِّ

ت جسمانی اشخاص، جرائم گیرد؛ اعم از جنایات ورا در برمی علیه اموال و مالکیت، جرائم اقتصادی، جرائم علیه تمامیت معنوی  اقدام علیه تمامیِّ
ت عمومی. بنابراین کافی است که هر یک از این رفتارها که هر کدا  ماشخاص، جرائم علیه امنیت و نظم عمومی کشور و جرائم علیه اخالق و عفِّ

ه نتایج مندرج بواقع شوند و سپس منتهی )بدون اینکه مالک این گستردگی معلوم باشد( ، به نحو گسترده اشدبدارای مصادیق و عنوان خاص می
در ماده شوند؛ حسب مورد اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی 

جرمانه )به زعم تواند با احراز وصف گستردگی در رفتار مکننده میوسیع شوند. بنابراین مقام قضایی رسیدگییا سبب اشاعۀ فساد یا فحشاء در حد 
ن و ثابت نیستند و خصیصۀ آنها نسبی بودن است( و با تحصیل بر اینکه نتایج حاصل از آن رفتار، شدید یا خود و با احراز مالک های عرفی که معیِّ

ی مرتکب دهد.)هم عمده یا وسیع بوده است  چنان بدون وجود مالک معین در شدت، وسعت و عمدگی( حکم بر اعدام حدِّ
 األرضافساد فیعنصر مادی جرم 

 ارتکاب جرائم ذیل به طور گسترده:: األرضافساد فیرفتار مجرمانۀ جرم 
 جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد .1
 جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور .0
 نشر اکاذیب .7
 در نظام اقتصادی کشوراخالل  .8
 احراق و تخریب .2
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ی و میکروبی خطرناک .6  پخش مواد سمِّ
 دایر کردن مراکز فساد و فحشا .3
 معاونت در جرائم فوق .4

 در صورتی که ارتکاب جرائم فوق به طور گسترده موجب: :األرضافساد فیجرم  نتیجۀ حاصلۀ
 اخالل شدید در نظم عمومی کشور .1
 یا ناامنی .0
 تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصییا ورود خسارت عمده به  .7
 یا اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع شود. .8
 د است جرم افساد فی  مرتکب باید عالوه بر قصد فعل مجرمانهاالرض همچنین با لحاظ عمدی بودن جرم افساد فیاالرض در زمرۀ جرایم مقیِّ

ات مرتکب باید منتهی به اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت و اقداماز قصد نتیجه یا سوءنیت خاص نیز برخوردار باشد 
رۀ و همان گونه که در تبصفساد یا فحشا در حدِّ وسیع گردد، عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبِب اشاعه 

که مرتکب عالم به أثرگذاری رفتار خود با لحاظ نتایج حاصل از آن  که اگر از مجموع ادله و شواهد محرز شودآمده است،  ق.م.ا046مادۀ 
ق افساد فی 014مادۀ  1و تبصرۀ  101نبوده است با إعمال قاعدۀ درأ )تدرأالحدود بالشبهات( و رعایت مادۀ  االرض منتفی شده و ق.م.ا تحقِّ

 ذیل قابل مجازات خواهد بود:حد اعدام ثابت نخواهد شد. در این فرض رفتار مجرمانۀ ارتکابی تحت شرایط 
 واجد عنوان مجرمانه است که غالبًا همین گونه می ً  باشد و بنابراین مجازات همان جرم ارتکابی إعمال خواهد شد.یا این رفتار خود مستقالِّ
 ا اگر رفتار ارتکابی عنوان مستقل مجرمانه نداشته باشد با لحاظ میزان و نتایج رفتار ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانۀ تعیین شده در امِّ

ن حبس تعزیری درجۀ  046فراز آخر تبصرۀ مادۀ   خواهد بود. 6یا  2ق.م.ا شده و بر این اساس متضمِّ
 

 األرضافساد فیعنصر روانی جرم 
 روانی رعنص اصلی اجزای از عام نیت سوء عمدی، جرائم تمام در که مجرمانه رفتار ارتکاب قصد از است عبارت عام نیت سوء عام:سوء نیت 

جنایت ـ 1رفتارهای مجرمانۀ ذیل داشته باشد:  در عمد یعنی باشد؛ عامد ارتکابی عمل انجام در باید مرتکب نیز اْلرضافساد فی جرم در است،
ـ 6احراق و تخریب ـ 2اخالل در نظام اقتصادی کشور ـ 8 نشر اکاذیبـ 7جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ـ 0علیه تمامیت جسمانی افراد 

ی و میکروبی خطرناک  .معاونت در جرائم فوقـ 4دایر کردن مراکز فساد و فحشا ـ 3 پخش مواد سمِّ
د باید وجود داشته باشد، در جرم سوء نیت خاص:  ق نتیجه که در جرائم عمدی مقیِّ  االرض فی افسادسوء نیت خاص عبارت است از قصد تحقِّ

د به نتیجه است، سوء نیت خاص باید وجود داشته باشد. سوء نیت خاص در جرم   که همان قصد نتیجه االرضافساد فینیز که یک جرم مقیِّ
یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد ـ 7 یا ناامنیـ 0 اخالل شدید در نظم عمومی کشورـ 1رده موجب:ارتکاب جرائم فوق به طور گست

 یا اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع شود.ـ 8یا اموال عمومی و خصوصی
 

 االرض نکات ذیل قابل توجه است:در مورد جرم افساد فی
 ق جرم افساد فی محاربه نیازی به استفاده از سالح نیست، هرچند استفاده از سالح در مورد برخی از مصادیق افساد االرض برخالف برای تحقِّ

ی و میکروبیفی ر نیست. االرض مانند نشر اکاذیب، پخش مواد سمِّ  و ... اساسًا متصوِّ
 ق جرم افساد فی ق نتیجه در سطح گسترده است؛تحقِّ که یک شخص  بنابراین در فرضی االرض مستلزم رفتار مرتکب در سطح گسترده و تحقِّ

اب االرض دانست؛ زیرا بر رغم بازتتوان افساد فی، رفتار وی را نمیموجب ایجاد ُرعب عمومی شود با کشتن یک فرد صاحب نفوذ سیاسی
 وسیع این جرم، رفتار مرتکب در سطح گسترده نبوده و صرفًا یک نفر را به قتل را رسانده است.

 ر در مادۀ ف رسد در مواردی که مجموع رفتارهای فرد مشمول وق هر یک دارای وصف مجرمانۀ مستقل هستند، ولی به نظر میمصادیق مقرِّ
رای مثال مطابق ب االرض بدهد و بحث صدور حکم نسبت به اتهام دیگر منتفی است.، باز باید دادگاه حکم به افساد فیاالرض باشد افساد فی
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ب دیدگان ناشی از آن اسیدپاشی و حمایت از بزهقانون تشدید مجازات  1مادۀ  0تبصرۀ   مشمول اسیدپاشی که مواردی در: »0/3/1794مصوِّ
 محکوم آن مجازات به و محسوب، االرضفی افساد مرتکب، اقدام باشد؛ ۱/۲/۱۹۴۲ مصوب اسالمی مجازات قانون( ۲۲۲) ماده مقررات

 «شودمی
  ا ایرادی که از این االرض را هم ُمفِسد فیفی، معاون در افساد ق.م.ا 046قانونگذار در مادۀ االرض و مستحق حدِّ اعدام دانسته است؛ امِّ

ق.م.ا است؛ زیرا قانونگذار در این بند صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را در  83، مغایر حکم مزبور با بند )ث( مادۀ رسدجهت به ذهن می
ی بودن مجازات معاونت در افساد االرض ممنمعاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی وع دانسته است؛ در حالی که با توجه به حدِّ

 سخن از تعلیق اجرای مجازات و دیگر نهادهای ارفاقی که مختِصِّ جرائم تعزیری هستند، امری لغو است. االرض اساسًا فی
  ر الحاقی  82مطابق مادۀ  درجه حبس به، مجازات اعدام و حبس ابد در مورد مرتکبین این جرائم لغو و اعدام 1796قانون مبارزه با مواد مخدِّ

 تبدیل شده است. آن حداقل برابر 0 تا 1 درجه نقدی جزای و سال 72 تا 1
  ر الحاقی  82همچنین مطابق مادۀ  ابد حبس یا اعدام مجازات دارای قانون این در که جرائمی ، مرتکبان1796قانون مبارزه با مواد مخدِّ

 مخدر وادم از ناشی اموال ضبط و اعدام مجازات به و باشندمی االرضفیهمچنین مفسد حکم در ذیل شرایط از یکی احراز صورت در هستند
 شوند:محکوم می روانگردان یا
 .مرتکب سالح )اعم از سرد یا گرم( کشیده باشد 
  آن را نمایان نکندمرتکب سالح گرم یا شکاری به همراه داشته باشد، ولو آنکه 
  گذار را داشته باشد.یا سرمایهمرتکب نقش سردسته، پشتیبان مالی 
  سال استفاده کرده باشد. 14مرتکب از مجانین یا افراد کمتر از 
  ت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقۀ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از  سال داشته باشد. 12مرتکب به علِّ
  که در تبصرۀ مادۀ فوق به آن اشاره شده است، بایستی خاطرنشان ساخت که مجازات مذکور  6یا  2در رابطه با مجازات حبس تعزیری درجۀ

ی اگر در زمرۀ جرائم امنیتی محسوب کنیم ؛ زیرا به صراحت مادۀ برخالف شروع به افساد فی االرض یا معاونت در آن قابل تعلیق است، حتِّ
ب قانون کاه 3 در صورتی که در جرائم علیه امنیت، مرتکب همکاری مؤثری در کشف جرم و  07/0/1799ش مجازات حبس تعزیری مصوِّ

 پذیر است.شناسایی سایر متهمان داشته باشد، تعلیق بخشی از مجازات )نه همۀ آن( امکان
  ذار در جرم در نظر گرفته نشده باشد؛ برای مثال قانونگبرای این تعیین مجازات فوق ناظر بر فرضی است که در سایر قوانین مجازات دیگری

قانون مجازات قاچاق اسلحه و  17االرض نباشد، به طور صریح در مادۀ مورد پخش رادیواکتیو در مواردی که رفتار مرتکب مشمول افساد فی
ب   ظرن جلب با قاضی که صورتی در»ماده: تعیین تکلیف نموده است؛ مطابق این  1792مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوِّ

ح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت کارشناسان  کنترل، تحت مواد یا اقالم دهد تشخیص رادیواکتیو مواد مورد در اتمی انرژی سازمان یا مسلِّ
 تا 02 از تعزیری حبس به را وی نشود، شناخته محارب مرتکب چنانچه است، بوده انبوه و عمده احتمالی، خسارات میزان و مقدار به توجه با

 «نمایدمی محکوم سال 72
 ر در مادۀ فوق در زمرۀ جرائ مانند تخریب و نشر اکاذیب( ولیکن در صورتی که این رفتارها روند )م قابل گذشت به شمار میتعدادی از جرائم مقرِّ

قرار گیرند، دیگر ارادۀ ُشکات در شروع به تعقیب یا خاتمۀ آن تأثیری ندارد و بر خالف گذشت شاکی « االرضافساد فی»مشمول عنوان 
ند حِقِّ قصاص جزء حقوق خصوصی اولیای ، برای مثال در جرم قتل عمدی، هر چشود خصوصی نیز تعقیب و مجازات به اجرا گذاشته می

ت عمومی، رفتار مرتکب مشمول افساد فیرود، ولیکن چنانچه به دلیل گستردگی قتلدم به شمار می االرض باشد، های عمدی و سلِب امنیِّ
ی با گذشت تمام اولیای دم، باز مجازات سالب حیات به دلیل افساد فی  شود.ا گذاشته میاالرض )نه از باب قصاص نفس( به اجر حتِّ

 ر در مادۀ از نظر مجازات با یکدیگر متفاوت هستند، چرا که مجازات محارب یکی از مجازات االرض فی محاربه و افساد ق.م.ا  040های مقرِّ
 باشد.االرض صرفًا سلِب حیات یا اعدام میاست، در حالی که مجازات ُمفسد فی

  ق.م.ا  119الی  118قبل از اثبات جرم و همچنین بعد از اقرار با حصول شرایط مندرج در مواد  االرضق.م.ا توبۀ مفسد فی 118با لحاظ مادۀ
 تواند از اسباب سقوط حد باشد.می
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  باشد.های محلی در نوبت میاالرض قابل انتشار در یکی از روزنامهق.م.ا حکم محکومیت قطعی کیفری در جرم افساد فی 76با توجه به مادۀ 
 

 گرداناالرض محسوب شدن برخی مجرمین قانون مبارزه با مواد مخّدر و روانفی در حکم مفسد
 یا ماعدا مجازات دارای قانون این در که جرائمی مرتکبان» آن: به موادی الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون  45مادۀ 
 مواد از یناش اموال ضبط و اعدام مجازات به و باشندمی االرضفیمفسد  حکم در ،ذیل شرایط از یکی احراز صورت در هستند ابد حبس
 برابر 0 تا 1 درجه نقدی جزای و سال 31 تا 1 درجه حبس به «اعدام به مشمولین» مورد حسب صورتاین غیر در و محکوم روانگردان یا مخدر

 گردانروان و مخدر مواد جرائم از ناشی اموال ضبط به مورد دو هر در و 0 درجه نقدی جزای و حبس به «ابد حبس به مشمولین» و آن حداقل
 :شوندمی محکوم

 همراه به شکاری یا و گرم سالح مأموران، با مقابله قصد به یا کشیده سالح جرم ارتکاب حین شرکا از یکی حداقل یا و جرم مباشر که مواردی ـ الف
 .باشند داشته

 غیرمجاز مهمات و سالح دارندگان و مهمات و اسلحه قاچاق مجازات انونق موضوع ماتمه و سالح و سرد سالح د،بن این در سالح از مـنظور
 .باشدمی 3/6/1792 مصوب

 را گذارسرمایه یا و مالی پشتیبان یا (1/0/1790  مصوب اسالمی مجازات قانون 172مادۀ  موضوع) سردستگی نقش مرتکب که صورتی در ـ ب
 .باشد کرده استفاده جرم ارتکاب برای مجانین یا سال 14 از کمتر نوجوانان و اطفال از یا داشته

 داشته سال هپانزد از بیش حبس یا ابد حبس یا اعدام قطعی محکومیت سابقۀ قانون، این موضوع جرائم ارتکاب علت به مرتکب که مواردی ـ پ
 .باشد

 بیش اینکه بر مشروط قانون این( ۲) ماده موضوع مواد و باشد کیلوگرم 22 از بیش اینکه بر مشروط قانون این( ۷) ماده موضوع جرائم کلیه ـ ت
 و متهمان مرتکبان، به نسبت بند این اجرای. باشد کیلوگرم 7 از بیش که صورتی در( ۲) ماده موضوع جرائم سایر درخصوص و باشد کیلوگرم 0 از

 .باشدمی نیز( پ) یا( ب) ،(الف) بندهای شرایط از یکی داشتن به منوط ماده این شدن االجراءالزم از قبل مجرمان
 در جز شود، صادر قانونی مجازات حداقل به حکم که صورتی در دارد سال 2 از بیش حبس مجازات که قانون این موضوع جرائم مورد در ـ تبصره

 رهبری معظم مقام عفو استثنای به ارفاقی نهادهای سایر و مشروط آزادی مجازات، اجرای تعلیق از مرتکب ،(۹۲) مادۀ تبصره مصادیق مورد
 قانونی مجازات حداقل از بیش مجازات به حکم که صورتی در و شد نخواهد مندبهره اساسی قانون( ۱۱۱) دهم و یکصد اصل( ۱۱) بند در مذکور
 .کند تعلیق سال 12 تا 2 مدت به قانونی مجازات حداقل گذراندن از پس را حبس مجازات از بخشی تواندمی دادگاه شود صادر
 آن: به موادی الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون  4مادۀ 

 به آنها رستفه که غیرداروئی صنعتی هایگردانروان یا مخدر مواد دیگر یا و تریاک تفاله سوخته، شیره، تریاک، گراس، چرس، بنگ، کس هر»
 یا توزیع اخت،س تولید، به مبادرت یا نماید ارسال یا صادر طریقی هر به یا و وارد کشور به نحوی هر به را رسدمی اسالمی شورای مجلس تصویب
 : شودمی محکوم زیر هایمجازات به مذکور مواد مقدار به توجه با و تناسب رعایت با دهد قرار فروش معرض در یا کند فروش

  شالق. ضربه 22 تا و نقدی جریمه ریال( 222/222/62) میلیون شصت تا گرم، 22 تاـ 1
 ضربه 38 تا 02 و نقدی جریمه ریال( 222/222/122) میلیون پنجاه و صد تا( 222/222/62) میلیون شصت از گرم، 222 تا گرم 22 از بیش ـ۲

 .حبس سال 7 تا بداند الزم دادگاه که صورتی در و شالق
 22 و نقدی جریمه ریال( 222/222/622) میلیون ششصد تا ریال (222/222/122)میلیون   پنجاه و صد از کیلوگرم، 2 تا گرم 222 از بیش ـ ۹
 .حبس سال 12 تا 7 و شالق ضربه 38 تا
 .جرم همان از ناشی اموال مصادره و اعدام کیلوگرم، 5 از بیش ـ۴

 و نشده هم آنها فروش یا توزیع به موفق و شده جرم این مرتکب اول بار برای ماده این ۷ بند موضوع جرایم مرتکبین شود محرز هرگاه ـ تبصره
 در. نماید می جرم همان از ناشی اموال مصادره و شالق ضربه 38 و ابد حبس به را آنها مذکور شروط جمع با دادگاه باشد کمتر یا کیلو 02 مواد،
 .شوندمی اعدام شرایطی هر تحت مرتکبین کیلوگرم 02 باالی اوزان
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 یشیمیای مشتقات دیگر و کوکائین مرفین، هروئین، کس هر» آن: به موادی الحاق و مخدر مواد با مبارزه قانون اصالح قانون  8مادۀ 
کستاسی یا. آ.ام.دی.ام) آمفتامین مت اکسی دی متیلن ،(دی.اس.ال) آمید اتیل دی اسید لیزرژیک یا و کوکائین و مرفین  هیدروکسی اماگ ،(آ

 فهرست که یرداروئیغ صنعتی هایگردانروان یا مخدر مواد دیگر یا و( شیشه) آمفتامین مت آمفتامین، فلونیترازپام، ،(بی.اچ.جی) اسید بوتیریک
 در یا و نماید فروش یا خرید ارسال، صدور، توزیع، تولید، ساخت، به مبادرت یا و کند کشور وارد را رسدمی اسالمی شورای مجلس تصویب به آنها

 . خواهدشد مجازات زیر شرح به مواد میزان به توجه با و تناسب رعایت با کند حمل یا مخفی نگهداری، یا و دهد قرار فروش معرض
  .شالق ضربه 22 تا 02 و نقدی جریمهریال ( 222/222/72) میلیون پنج و سی تا ریال (222/222/12) میلیون پانزده ،از گرم سانتی 2 تا ـ۱
 ضربه 32 تا 72 و نقدی جریمه ریال( 222/222/92) نود میلیون تا ریال (222/222/72) میلیون سی از گرم، 1 تا گرم سانتی 2 از بیش ـ ۲

  شالق.
 سال 2 تا 0 و نقدی جریمهریال ( 222/222/022)  میلیون پنجاه و دویست تا ریال (222/222/122)میلیون  صد از گرم، 8 تا گرم 1 از بیش ـ ۹

 .شالق ضربه  32 تا 72 و حبس
 4 تا 2 و نقدی جریمه ریال( 222/222/222)میلیون  پنجاه و پانصد تا ریال (222/222/022)میلیون  دویست از گرم، 12 تا گرم 8 از بیش ـ ۷

 .شالق ضربه 38 تا 72 و حبس سال
 سال 12 تا 12 و نقدی جریمهریال ( 222/222/622) میلیون ششصد تا( 222/222/722)میلیون  سیصد از ، گرم 72 تا گرم 12 از بیش ـ ۵

  .شالق ضربه 38 تا 72 و حبس
 .جرم همان از ناشی اموال مصادره و اعدام ، گرم 31 از بیش ـ ۶

 در نشده هم آن فروش یا توزیع به موفق و شده جرم این مرتکب اول بار برای ماده این( ۲) بند موضوع جرم مرتکب شود محرز گاه هرـ 1تبصرۀ 
 مسیر و کیفیت به توجه با کشور داخل در فروش یا توزیع قصد احراز عدم یا مذکور شروط جمع با نباشد گرم 122 از بیش مواد میزان که صورتی
 .داد خواهد حکم جرم، همان از ناشی اموال مصادره و ابد حبس به دادگاه حمل،

 بر الوهع باشد، دولت به وابسته موسسات یا و هاشرکت و دولتی هایشرکت یا دولت کارکنان از متهم چنانچه فوق موارد کلیه درـ 0تبصرۀ 
 .شد خواهد محکوم نیز دولتی خدمات از مدائ انفصال به ماده این در مذکور هایمجازات

 تمام: »07/0/1799قانون مجازات اسالمی الحاقی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  19مادۀ  6به موجب تبصرۀ 
 «شودمی تبدیل 1 درجۀ حبس به قانون در رمقرِّ  حدی غیر ابد هایحبس
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 األرضجرم افساد فی
 قانون مجازات اسالمی به طور گسترده 046ارتکاب جرائم مادۀ 

دو  آنی، سادهجرمی، افساد فی اْلرض   است مقیِّ
 1790 مصوب اسالمی مجازات قانون 046 مادۀ عنصر قانونی

 
 
 

 عنصر ماّدی

 
 
 

 رفتار مجرمانه

 تمامیت جسمانی افرادجنایت علیه 
 جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور

 نشر اکاذیب
 اخالل در نظام اقتصادی کشور

 احراق و تخریب
ی و میکروبی خطرناک  پخش مواد سمِّ

 دایر کردن مراکز فساد و فحشا
 معاونت در جرائم فوق

 گسترده ارتکاب جرائم فوق به طور شرایط و اوضاع و احوال
 

 نتیجۀ حاصلۀ جرم
 اخالل شدید در نظم عمومی کشور

 ناامنی
 ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی

 اشاعۀ فساد یا فحشا در حد وسیع
 

 عنصر روانی
 جرائم فوق مجرمانهرفتار داشتن قصد  سوء نیت عام

 نظم در شدید اخالل ـ1:موجبکه  فوق جرائم ارتکابداشتن قصد نتیجه یعنی،  سوء نیت خاص
 یا افراد جسمانی تمامیت به عمده خسارت ورود یا ـ7 ناامنی یا ـ0 کشور عمومی

 .شود وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعۀ یا ـ8خصوصی و عمومی اموال
 حد 

 افساد فی األرض
 اعدام

 

 َبْغیجرم 
 و شودمی محسوب باغی کند حانهمسلِّ  قیام ایران، اسالمی جمهوری نظام اساس برابر در که گروهی»: مجازات اسالمیقانون  287مادۀ 

 «.گردندمی محکوم اعدام مجازات به آن اعضای سالح، از استفاده صورت در
 حانه علیه اساس نظام جمهوری اسالمی ایران می  باشد.جرم بغی عبارت است از قیام مسلِّ
  گویند.جرم بغی را باغی میمرتکب 
  نسبتاً  گروه از است عبارت مجرمانه گروه»ق.م.ا:  172مادۀ  1عضو است؛ مطابق تبصرۀ  7منظور از گروه تشکیالت مجرمانه با حداقل 

 «.گرددمی نحرفم جرم ارتکاب برای آن هدف تشکیل، از پس یا شودمی تشکیل جرم ارتکاب برای که بیشتر یا نفر سه از متشکل منسجم
 أی صادره در این کندو ر رسیدگی به جرم َبْغی در صالحیت دادگاه انقالب است و این دادگاه در این فرض با سیستم تعداد قضات رسیدگی می

 خواهی در دیوان عالی کشور است.مورد قابل فرجام
  ب  894قانونگذار در مادۀ انگاری مجرمانه برای بر هم زدن امنیت کشور را جرم، جرم تشکیل یا ادارۀ گروه 1732ق.م.ا بخش تعزیرات مصوِّ

 سته،د مرامی، هر با کس هر»؛ به موجب این ماده: نموده است که از حیث تعداد مرتکبین و ماهیت امنیتی بودن جرم، مشابه َبْغی است
 زدن هم بر نآ هدف که نماید اداره یا دهد تشکیل عنوانی یا اسم هر تحت کشور از خارج یا داخل در نفر دو از بیش جمعیتی شعبه یا جمعیت
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شود، تعیین مجازات تعزیری همان گونه که مالحظه می «شودمی محکوم سال 12 تا 0 از حبس به نشود شناخته محارب و باشد کشور امنیت
ر در این ماده منوط به آن است که مرتکب، محارب )باغی( شناخته نشود، وگرنه یز ترین وجوه تمابه حدِّ اعدام محکوم خواهد شد. از مهم مقرِّ

 توان به موارد زیر اشاره نمود: ق.م.ا تعزیرات می 894میان جرم بغی با جرم موضوع مادۀ 
  ق جرم موضوع مادۀ جرم بغی مستلزم استفاده از سالح است؛ ا برای تحقِّ  ق.م.ا تعزیرات، چنین شرطی الزم نیست. 894امِّ
 ق.م.ا تعزیرات هدف مرتکبین،  894قیام علیه اساس نظام جمهوری اسالمی است، در حالی که در جرم موضوع مادۀ  هدف گروه باغی

  آنکه لزومًا درصدد مقابله با اصل نظام باشد.صرفًا بر هم زدن امنیت کشور است، بی
 مرکزیت و سازمان چنانچه شوند، دستگیر سالح، از استفاده و درگیری از قبل باغی، گروه اعضای هرگاه»: قانون مجازات اسالمی 288مادۀ 

 محکوم جپن درجه تعزیری حبس به باشد رفته بین از آن مرکزیت و سازمان که صورتی در و سه درجه تعزیری حبس به باشد داشته وجود آن
 «.شوندمی
 وده یا از بباقی   اعدام است،اعم از آنکه مرکزیت گروه، در هرحال مجازات آنها در مواردی که مرتکبین اقدام به استفاده از سالح نموده باشند

 بین رفته باشد.
 مرکزیت گروه  ،به معنای فوت اعضای مرکز نیست بلکه شامل مواردی به دالیلی نظیر زندانی  شدن اعضای اصلی بین رفتن مرکزیت لزوماً  از

 ودشن رفته باشد هم میاز بی
  رش مجدد است.شو گروه باقی باشد، به دلیل امکان بازگشت مرتکبین به تشکیالت خود ومواردی که مرکزیت تشدید مجازات مرتکب در 

 جرم َبْغی
 است مطلقو  آنی، سادهجرمی، َبْغی 

 1790 مصوب اسالمی مجازات قانون 044و  043 مواد عنصر قانونی
حانه علیه اساس نظام جمهوری اسالمی ایران عنصر مادی  قیام مسلِّ
حانه علیه اساس نظام جمهوری اسالمی ایران قصد عنصر روانی  قیام مسلِّ

 
 حد َبْغی

 اعدام اعضای گروه از سالح استفاده کرده باشند
 7حبس تعزیری درجۀ  مرکزیت گروه پا برجا مانده باشد کرده باشندناعضای گروه از سالح استفاده 

 2حبس تعزیری درجۀ  مانده باشدنمرکزیت گروه پا برجا 
 

مون و صفحۀ اینستاگرام( omidmollakarimi@)، کانال تلگرام www.mollakarimi.irما در سایت  یه پیام غیربازرگانی:
(@vekalatyar) های حقوقی، دانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میقبولی در آزمون، هر آنچه برای

منابعی رو  دهیم این است که اوونگیرند که شروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کاری که ما انجام میزمانی که تصمیم می
خواهید دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نگذاریم و بهتون اطمینان میدر اختیارتون می ه طور رایگانبکند رو که برای قبولی کفایت می

 تونیم شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.داشت. در واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می

 

 ای تعزیریهجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات
 جرم تشکیل یا ادارۀ دسته یا جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور

 یا اخلد در نفر دو از بیش جمعیتی شعبه یا جمعیت دسته، مرامی، هر با کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 428مادۀ 
 0 از حبس به نشود شناخته محارب و باشد کشور امنیت زدن هم بر آن هدف که نماید اداره یا دهد تشکیل عنوانی یا اسم هر تحت کشور از خارج

 .«شودمی محکوم سال 12 تا
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نفر یا بیشتر عضو دارد را که هدف  7نگذار در این ماده تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی را که شود قانوهمان طور که مالحظه می
 از قرار ذیل است:ماده بینی شده در این انگاری کرده است. نکات پیرامون جرم پیشامنیت کشور باشد را جرمآن برهم زدن 

 تشکیل یا ادارۀ جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور»عبارت است از:  از نظر دکتر مالکریمی جرم فوق رفتار مجرمانۀ» 
 س یا مدیر ر در مادۀ فوق صرفًا برای مؤسِّ ق.م.ا تعزیرات  899گروه مجرمانه است و در مورد سایر اعضای  گروه باید به مادۀ  مجازات مقرِّ

دمراجعه نمود، ناگفته نماند در فرضی که مرتکب عالوه بر تشکیل، خود به ادارۀ گروه بپردازد، رفتار او را نمی جرم دانست؛  توان از مصادیق تعدِّ
د جرم محسوب میمگر آن که اقدامات او مربوط به دو یا چند گروه م  شود.جرمانه باشد که در این صورت، رفتار او از مصادیق تعدِّ

 .منظور از تشکیل دادن، تأسیس و به وجود آوردن است و منظور ار اداره کردن، مدیریت کردن این گروه است 
 ل دو مجازات محکوم نمود. توان اوهرگاه کسی دسته یا جمعیت واحدی را تأسیس کرده و خودش هم آن را اداره کند، ظاهرًا نمی  را به تحمِّ
  توان دید؛ ق.م.ا  را نیز می 172مادۀ  1عضو است، مشابه این نظر را تبصرۀ  7منظور از جمعیت به صراحت مادۀ فوق، گروهی با حداقل

 یا شودمی تشکیل جرم ارتکاب برای که بیشتر یا نفر سه از متشکل منسجم نسبتاً  گروه از است عبارت مجرمانه گروه»مطابق تبصرۀ مذکور: 
ر در تبصرۀ فوق به نظر می «گرددمی منحرف جرم ارتکاب برای آن هدف تشکیل، از پس اقد رسد در مواردی که گروه فبا توجه به مالک مقرِّ

 ق.م.ا تعزیرات دانست. 894توان مشمول مادۀ انسجام و تدوام است، رفتار مرتکب را نمی
 ،موضوع رمج مرتکب تواندمی هرکس و باشدنمی برخوردار اهمیت از ماده این موضوع جرم مرتکبان و مرتکب تملیِّ  و سمت شغل، جنسیت 

 شود. ماده این
 نفر یا بیشتر، باشند. 7نفر یعنی  0بیش از  یا جمعیت بایددسته  اعضای 
 س یا مدیر نیز جزء نصاب فوق محسوب می عضو « ج»اقدام به اداره و « ب»به تشکیل، اقدام « الف»شود، برای مثال در فرضی که خود مؤسِّ

ق دسته یا جمعیت مجرمانه کفایت می  کند.گروه باشد، برای تحقِّ
  ا هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل داده یا ادارهد بلکه مرتکب این جرم گروهی را بدهندۀ این گروه باشننفر تشکیل 7الزم نیست که هر 

 نفر یا بیشتر هستند. 7نماید که تعداد اعضای آن می
 انگاری شده است و بنابراین برای تعیین مجازات سردسته باید به همین جرم فوق یکی از مصادیق سردستگی است که به طور خاص جرم

ر در مادۀ   ق.م.ا تعزیرات. 172ماده مراجعه نمود؛ نه حکم عام مقرِّ

 جرم محاربه با جرم بغیتفاوت 
 جرم بغی جرم محاربه

حانه عیله نظام است. موضوع جرم محاربه، کشیدن سالح علیه مردم است.  موضوع جرم بغی، قیام مسلِّ
ق می محاربه از سوی یک نفر قابل ارتکاب است  یابد.بغی لزومًا از سوی یک گروه مجرمانه تحقِّ

د و مستلزم سلبِّ  ت عمومی استمحاربه جرمی مقیِّ ق نیازی به حصول نتیجه  امنیِّ بغی جرمی مطلق است و برای تحقِّ
 های نظام جمهوری اسالمی نیست.یعنی تزلزل پایه

اجرای حدِّ بغی مستلزم استفاده از سالح و شلیک حداقل چند  کنددر محاربه ِصرف کشیدن سالح کفایت می
ی یا نرسد ضرورتی به آسیب جسماتیر است، هر چند به نظر می

 ورود خسارت به اموال عمومی نباشد.
ر در مادۀ  ق.م.ا  040مجازات محارب یکی از چهار مجازات مقرِّ

 به انتخاب قاضی است.
مجازات باغی لزومًا اعدام است، مگر آنکه اساسًا از اسلحه 
استفاده ننماید، که در این صورت به مجازات تعزیری محکوم 

 خواهد شد.
ق.م.ا شروع به محاربه و معاونت  83ادۀ م« ث»با توجه به بند 

 در آن غیرقابل تعلیق دانسته شده است
با توجه به سکوت قانون و ضرورت تفسیر به نفع متهم، به نظر 

رسد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مورد شروع به بغی می
 یا معاونت در آن، فاقد منع قانونی باشد.
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 مرکزیت  شود، برای مثال در فرضی کهست و شامل شعبۀ آن جمعیت نیز میمنظور از تشکیل یا اداره صرفًا تشکیل یا ادارۀ مرکز اصلی نی
 894گروه در لندن باشد و یکی از اعضای اصلی گروه اقدام به تشکیل شعبۀ دیگری از آن در امارات نماید نیز به مجازات مندرج در مادۀ 

 ق.م.ا محکوم خواهد شد.
 ق آن کفایت میرود و ِصر جرم فوق در زمرۀ جرائم مطلق به شمار می کند، اعم از آنکه در عمل ف تشکیل یا ادارۀ گروه مجرمانه برای تحقِّ

بیانگر انگیزۀ  «عبارت هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد»منتهی به بر هم خوردن امنیت کشور بشود یانه؛ بنابراین برخالف نظر برخی، 
د میق.م 188مرتکب است، نه سوءنیت خاص او؛ زیرا به صراحت مادۀ  باشد و در جرائم مطلق .ا بحث سوءنیت خاص مختِصِّ جرائم مقیِّ

 اساسًا بحث سوءنیت خاص یا قصد نتیجه منتفی است.
 بینی کرده است که اگر کسی دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر را تشکیل دهد یا اداره نماید که نگذار در این ماده پیشقانو

در چه فرضی مرتکب  شودسال حبس محکوم می 12تا  0که محارب شناخته نشود به  شور باشد در صورتیهدف آن برهم زدن امنیت ک
 محارب محسوب شدن مرتکب منوط به وجود یکی از شرایط زیر است: شود؟محارب شناخته می

 مرتکب از سالح استفاده نموده  و اقدامات او در عمل منتهی به سلب امنیت شود. .1
 .جمعیت، نه صرفًا به قصد بر هم زدن امنیت کشور، بلکه به قصد براندازی نظام باشدتشکیل یا ادارۀ  .2

 ی یا غیرایرانی باشدشور باشد مرتکب ایرانکه محل تشکیل دسته یا جمعیت داخل کشور یا خارج از ک کندفرقی نمی. 

 گردد.دهد تلقی میغالبًا همان مرام دسته یا جمعیتی که تشکیل می مرام مرتکب جرم 

 .منظور از مرام، بنیاد فکری، ایدوئولوژی، اندیشۀ سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است 

  اگر کسی در تشکیل این قبیل دستجات دخالت یا مشارکتی نداشته باشد و فقط بعد از تشکیل، آن را اداره نماید، مشمول عنوان این جرم
 خواهد بود.

 های کیفری ایران صالح به رسیدگی به این جرم است حتی به صورت غیابی، و گردد، دادگاه اگر شخصی خارج از ایران نیز مرتکب این جرم
ن ااگر مرتکب در خارج از ایران بابت این جرم محاکمه و مجازات شده باشد، امکان رسیدگی مجدد به جرم او در ایران وجود دارد و دادگاه ایر 

 ق.م.ا( 2 . )مادۀکندمی محاسبه را شده اجراء محکومیت میزان

 
 است جرم عضویت در گروهی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور

( ۷۴۲) ماده در مذکور هایجمعیت شعب یا هاجمعیت یا هادسته از یکی در کسهر » قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 422مادۀ 
 .«است بوده اطالعبی آن اهداف از شود ثابت اینکه مگر ؛گرددمی محکوم حبس سال 2 تا ماه 7 به یابد عضویت

  باشدعضویت در گروهی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور می»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
 باشد.می حالت یا وضعیتبه صورت  رفتار مجرمانۀ این جرم که عضویت است 
  شود.حامیان و طرفدارن آن گروه نمیحکم فوق صرفًا ناظر بر اعضای گروه است و شامل 
 تواند این جرم را انجام دهد؛ یعنی ایرانی یا غیرایرانی بودن اعضای این گروه مهم نیست.ویژگی خاصی برای مرتکب شرط نیست و هر کس می 
 به محارب محسوب شدن مرتکب اشاره نشده است، چرا که نقش اعضای گروه در مقایسه  ق.م.ا تعزیرات،  894ادۀ م در ماده فوق برخالف

 چنان پر رنگ نیست که بتوان آنان را محارب دانست. یا مدیران آن با مؤسسان
 کننده هنده یا شرکتدتوان برای مثال تشکیلباشند؛ بنابراین نمیهایی هستند که دارای نوعی دوام و پایایی میمنظور از دسته یا جمعیت گروه

ی اگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده باشد، مشمول مواد   ق.م.ا تعزیرات دانست. 899و  894در یک کنفرانس دو روزه را، حتِّ
 ملیالعضویت وهمکاری ع ها است که معمواًل با صدور یک کارت عضویت و پرداخت حقمنظور از عضویت قبول رسمی عضویت در این گروه 

ی تأیید شفاهی و کتبی اهداف آن جمعیت، عضویت و مستمر با آن گروه محقق می گردد؛ بنابراین یک طرفدار ساده  یا یک همفکری و یا حتِّ
 شودمحسوب نمی
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 گاه باشد و این شرط است  ،مرتکب که در حقیقت همان عضو این گروه است باید از اهداف این گروه که همان بر هم زدن امنیت کشور است آ
اطالع بوده است به علت فقدان عنصر روانی مرتکب جرم نشده است، الزم به ذکر پس اگر ثابت شود که این عضو از اهداف این گروه بی

؛ «تاس بوده اطالعبی آن اهداف از شود ثابت اینکه مگر»است که قانونگذار این امر را در قسمت اخیر مادۀ فوق چنین ذکر کرده است: 
شابه مبنابراین قانونگذار اصل را بر این امر گذاشته است که عضو از اهداف گروه اطالع داشته است، مگر اینکه بتواند خالف آن را ثابت کند. 

گاهیجهل )بحث چون بینی قرا نگرفته است، ت مورد پیشق.م.ا تعزیرا 894ادۀ در م این حکم در مورد مؤسس و در مدیر  نسبت به (عدم آ
ر نیست. در مورد این اشخاص اساساً  گروه اهداف  متصوِّ

  894دۀ اجهل یا جنون، از تعقیب یا مجازات معاف باشند، تاثیری در نصاب مندرج در م ماننددر مواردی که اعضای گروه به دالیل شخصی 
صاًل حضور داشته باشد که اعضو تعزیرات نخواهد داشت و برای مثال در فرضی که عالوه بر مدیر و موسس، شخص ثالثی به عنوان  ق.م.ا

لع نیست، مدیر و موسس به از اهداف  ر در مدلیل تشکیل گروه مطِّ محکوم شده ق.م.ا تعزیرات  894ادۀ یا اداره گروه مجرمانه به مجازات مقرِّ
گاهی از اهداف گروه، از مجازات معاف است، البته این حکم شامل موانع عینی مسـؤلیت  ود و در شکیفری نمیو نفر سوم به دلیل عدم آ

، مجبور به عضویت در گروه مجرمانه شده باشد، رفتار موسس و مدیر به دلیل نرسیدن به به دلیل اکراه نفر سوم صورتی که در فرض فوق،
 ق.م.ا تعزیرات نخواهد بود. 894ادۀ حد نصاب، مشمول م

  غ دسته یا جمعیتی می ق.م.ا تعزیرات، در مورد کسانی که عضو نبوده بلکه صرفًا حامی 899مادۀ  .باشند، قابل إعمال نیستیا مبلِّ
  ق.م.ا تعزیرات عضویت داشته یا آنها را تشکیل یا اداره نموده باشد،  899و  894هرگاه کسی در بیش از یک دسه یا جمعیت مذکور در مواد

د جرم دانست.أعمال او را می  توان مشمول تعدِّ
 باشد؛ یعنی جرم تعزیری درجۀ سال حبس می 2ماه تا  7ف آن بر هم زدن امنیت کشور است مجازات مرتکب جرم عضویت در گروهی که هد

 شود. محسوب می 2
 13مادۀ ابق مط ایران توسط اشخاص نظامی؛ اسالمی جمهوری نظام اساس نابودی و تغییر جرم تشکیل یا ادارۀ دسته یا جمعیت به منظور 

ب  ح مصوِّ  اسالمی جمهوری نظام اساس نابودی و تغییر مفهوم به براندازی برنامه که نظامی هر: »1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
 باشد داشته ؤثرم معاونت یا شرکت جمعیتی چنین در یا نماید اداره یا دهد تشکیل جمعیتی منظور این به و نموده اقدام بدان یا طراحی را ایران

 اب جمعیتی ،(قتل و آشوب رعب، ایجاد) کشور امنیت زدن برهم منظور به که نظامی هر»فوق: قانون  19و مادۀ « .شودمی محسوبمحارب
 نسبت که جمعیت اعضای. گرددمی محکوم سال 12 تا 7 از حبس به نشود شناخته محارب چنانچه کند، اداره یا دهد تشکیل نفر دو از بیش

گاهی آن اهداف به  «گردندمی محکوم حبس سال 2 تا 0 به نشوند شناخته محارب که صورتی در دارند آ
 
 

 اساسی قانون در مصرح اسالمی مذاهب یا الهی ادیان یا ایرانی هایقومیت جرم توهین به
 نقانو پنجم کتاب به ماده دو الحاق قانون)الحاقی به موجب  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مکرر 422مادۀ 

 یا ایرانی هایقومیت به آن وقوع به علم با یا و جامعه در تنش یا خشونت ایجاد قصد با کس هر» :(27/11/1322مصّوب  اسالمی مجازات
 و حبس به دباش شده تنش یا خشونت به منجر و نباشد حد مشمول چنانچه نماید، توهین اساسی قانون در مصرح اسالمی مذاهب یا الهی ادیان

 .شودمی محکوم دو آن از یکی یا 6 درجه نقدی جزای و حبس به صورت این غیر در و محکوم دو آن از یکی یا 2 درجه نقدی جزای
 وادم جزائی مقررات در مندرج حرمت هتک یا و توهین اهانت، کلمه به نسبت استفساریه قانون» در مندرج موارد توهین از منظور ـ1تبصرۀ 

 مصوب مطبوعات قانون( ۲۴) و( ۲۲) مواد و( ۲) ماده( ۲) و( ۴) بندهای و اسالمی مجازات قانون( ۲۱۴) و( ۲۱۲) ،(۵۱۷) ،(۵۱۹)
 .باشد می« ۷/۱۱/۱۹۴۴

 عمومی یا دولتی مستخدمان یا مأموران سوی از یا و یابد ارتکاب یافته سازمان مجرمانه گروه قالب در ماده این موضوع جرم چنانچه  ـ2تبصرۀ 
 یا اقعیو  فضای در جمعی ارتباط ابزارهای از استفاده با یا عمومی مجامع در طقنُ  طریق از یا و شود واقع آن مناسبت به یا وظیفه انجام حین در

 «.شودمی تشدید درجه یک میزان به مقرر مجازات شود، منتشر مجازی
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 در رحمص اسالمی مذاهب یا الهی ادیان یا ایرانی هایقومیت بهتوهین »عبارت است از:  از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق 
 «اساسی قانون

 اند های معع آن باالخص از سوی افراد و گروهه به شیوانگاری اهانت و مذاهب قانونی و اقوام در کشور با توجِّ فلسفه وضع ماده فوق، جرم
ات اسالم یا توهین به شخص حقیقی خاص )نه اقوام و ادیان( جرم قت، چرا که تا پیش از این صرفًا تونظام اس شد، داد میلمهین به مقدسِّ

ه به حساسیت موضوع، مجازات شدیدتری در مقایسه با توهین عادی توهین به اقوام نیز جرم دانسته  ولیکن با وضع این ماده شده و با توجِّ
تعزیرات، در زمره  مجازات اسلالمی بخش قانون 629و 624برای آن در نظر گرفته شده است، از سوی دیگر جرم فوق بر خالف موضوع مواد 

 دیده نیست.تعقیب در آن نیازی به شکایت بزه و برای شروع بهباشد می گذشت جرایم غیر قابل
  استناد به ماده فوق ناظر بر فرضی است است که اواًل توهین به ادیان مشمول سب نبی نباشد و ثانیًا از مصادیق قذف قلمداد نشود، وگرنه

ر در قانون محکوم  ی مقرِّ  خواهد شد.مرتکب به مجازات حدِّ
 مسیحی، کلیمی، و زردشتیبه رسمیت شناخته شده در قانون عبارتند از با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی ادیان:. 
 ( 1مطابق ماده واحد قانون استفساریه مقرر در تبصره ) :عبارت است از به کار بردن  از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ...»ماده فوق

یا ظاهر باشدو یا ارتکاب أعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و الفاظی که صریح 
 گردد.موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی

 ق تنش رود و اینکه رفتار مرتکب موججرم فوق در زمرۀ جرائم مطلق به شمار می ب تنش یا خشونت شود، تأثیری در اصل جرم نداشته و تحقِّ
انگیزۀ در ماده، در ص« قصد خشونت یا تنش»رسد  منظور از شود؛ بدین ترتیب به نظر مییا خشونت صرفًا موجب تشدید مجازات مرتکب می

 خاص مرتکب باشد، نه سوءنیت خاص.
  ر در تبصرۀ ق.م.ا حداکثر  172ۀ اعضای گروه مجرمانه است و مجازات سردسته با استناد به مادۀ مادۀ فوق برای کلی 0تشدید مجازات مقرِّ

 اند.شدیدترین جرمی است که اعضای گروه )با وصف تشدید( مرتکب شده
  ق جرم فوق وسیله فاقد موضوعیت است و توهین به هر طریقی خواه به طور لفظی، کتبی و ... صورت پذیرد، مشمول مادۀ فوق برای تحقِّ

دید موجب تش« از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی مجازی»خواهد بود، ولیکن چنانچه 
 مجازات مرتکب تا یک درجه خواهد بود.

 
 های مخالف نظامهای و سازمانجرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یا فعالیت تبلیغ به نفع گروه

 فمخال هایسازمان و هاگروه نفع به یا ایران اسالمی جمهوری نظام علیه کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 511مادۀ 
 «.شد خواهد محکوم سال 1 تا ماه 7 از حبس به نماید تبلیغی فعالیت نحو هر به نظام
  های های و سازمانفعالیت تبلیغ به نفع گروهیا  علیه نظام فعالیت تبلیغی»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق

 «مخالف نظام
  ق جرم مزبور مستلزم انجام این عمل برای حداقل « فعالیت تبلیغی»اطالق عنوان بر رفتار افراد مستلزم استمرار و تکرار است و بنابراین تحقِّ

برنامۀ  عمل قبلی نیست و ممکن است نوع تبلیغ در مرتبۀ نخست در قالب پخشدو مرتبه است، ناگفته نماند تکرار تبلیغ به منزلۀ تکرار همان 
 نامه  و اعالمیه باشد.های خارجی و در مرتبۀ دوم از طریق پخش شبتلویزیونی در رسانه

  ت نظام است، نه صرفًا برخی از نهادهای اداری یا اجرایی و ... در واقع فعالیت م «نظام»منظور از دازی رتکب باید برای براندر مادۀ فوق کلیِّ
ت نظام باشد، نه صرفًا نقد یا تبلیغ علیه یکی از قوای سه یِّ  گانه  و غیره.کلِّ

  ها و علیه نظام جمهوری اسالمی فعالیت ننموده و لیکن با تبلیغ به نفع گروهدر مواردی که شخص به طور غیرمستقیم ناگفته نماند
 سازمان مجاهدین خلق( اقدام به تبلیغ نماید نیز مشمول جرم فوق است.های مخالف نظام )مانند گروه معاند سازمان

 ق می ه بشود که مباشرت در تبلیغ علیه نظام داشته باشد و کسانی که با دادن سرمایه، تجهیزات، و ... جرم فوق صرفًا از سوی کسی محقِّ
 شوند.هشت( محکوم میمرتکب همکاری نمایند به مجازات معاونت در جرم )حبس تعزیری درجۀ هفت یا 
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 ی اگر فعالیت تبلیغاتی مرتکب أثر معکوس داشته و اتفاقًا موجب حمایت مردم از نظام جرم فوق در زمرۀ جرام مطلق محسوب می شود و حتِّ
 به مجازات جرم فوق محکوم خواهد شد. شود نیز مرتکب 

  ر است؛ بنابراین شروع به جرم موضوع مادۀ فوق،  2تا  1درجۀ ق.م.ا شروع به جرم تنها در جرائم مستوجب تعزیر  100با توجه به مادۀ متصوِّ
ا در زمان  قابل مجازات نیست، برای مثال در فرضی که شخصی مطالبی را علیه نظام آماده کرده تا در صفحۀ مجازی بارگذاری کند، امِّ

ا در صورتی که دبارگذاری، دستگیر شود، رفتار او شروع به جرم محسوب نمی ارای وصف مجرمانۀ مستقل باشد، رفتار وی جرم شود، امِّ
 شود.محسوب می

 ل دوم قانون مجازات جرائم نیروهای ( در فص1732ازات اسالمی )تعزیرات بسیاری از جرائم علیه امنیت مندرج در کتاب پنجم قانون مج
رائم شده است ولی مشابه جرم فوق در قانون جبینی قرار گرفته شده و مجازات شدیدتری برای مرتکب در نظر گرفته مورد پیش 1740مسلبح 

ح مورد پیش ر در مادۀ بینی قرار نگرفته است و بنابراین در صورت نیروهای مسلِّ ارتکاب جرم مزبور از سوی نظامیان، مرتکب به مجازات مقرِّ
 گردد.فوق محکوم می

 
 فعالیت نههرگویا شود  دیگری بر جسمی یا روانی تسلط موجب روانی که القائات و ذهن کنترل هایشیوه از جرم استفاده

 اسالم مقدس شرع به ُمخِلّ  یا و مغایر انحرافی تبلیغی یا و آموزشی
 قانون پنجم کتاب به ماده دو الحاق قانون)الحاقی به موجب  قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مکرر 511مادۀ 

 القائات و ذهن کنترل هایشیوه از استفاده و آن مانند یا جمعیت گروه، فرقه، قالب در کس هر» :(27/11/1322مصّوب  اسالمی مجازات
 این از کیی یا پنج درجه نقدی جزای و حبس به نباشد، حد مشمول وی رفتار چنانچه گردد، زیر اقدامات مرتکب مجازی یا واقعی فضای در روانی

 مجازات قانون( ۱۹۱) ماده با مطابق مزبور گروه یا فرقه سردستگی مجازات. گرددمی محکوم پنج درجه اجتماعی حقوق از محرومیت و مجازات دو
 :شودمی تعیین ۱/۲/۱۹۴۲ مصوب اسالمی

 شود واقع الیم یا جسمی جنسی، استفاده سوء و کشیبهره مورد فرد که نحوی به شود دیگری بر جسمی یا روانی تسلط موجب که اقدامی هرـ ۱
ت، منافی اعمال قبیل از جرائمی ارتکاب به وی تشویق و فرد گیریتصمیم قدرت به رسانیآسیب اثر در یا و  مخدر مواد الکلی، مشروبات مصرف عفِّ
 .گردد اقدامات این مرتکب ،فرد زنی؛ دیگر یا خودآزاری گردان،روان مواد یا و
 هایزهحو در کذب و واهی ادعاهای طرح مانند طرقی از اسالم مقدس شرع به خِلِّ مُ  یا و مغایر انحرافی تبلیغی یا و آموزشی فعالیت هرگونهـ ۲

 (السالم علیهم) اطهار ائمه یا پیامبران با ارتباط یا و امامت یا نبوت الوهیت، ادعای قبیل از مذهبی و دینی
گاهی با ماده این موضوع هایگروه از دیگر مادی حمایت نوع هر یا و مالی تأمین ـ1تبصرۀ  و 2 درجه حبس به محکومیت موجب آنها ماهیت از آ

 انحالل هب باشد حقوقی شخص مرتکب چنانچه. باشدمی شده ارائه مادی هایحمایت و مالی هایکمک ارزش برابر پنج تا دو معادل نقدی جزای
 .گرددمی محکوم مذکور نقدی جزای پرداخت و

 میزان به رمقر  مجازات تشدید موجب تشکیالتی هایهدایت یا حمایت دریافت برای کشور از خارج با ماده این موضوع هایگروه ارتباط ـ2تبصرۀ 
 .گرددمی درجه 1

 این به ای استفاده جرم ارتکاب برای یا بوده جرم از ناشی که ماده این موضوع هایگروه مالی کنندهتأمین اشخاص و هاسردسته اموال ـ3تبصرۀ 
 .گرددمی مصادره المالبیت نفع به مزبور هایگروه به متعلق اموال و باشد شده تهیه منظور

 در جرمانهم افعال انجام منظور به اموال آن و باشد حق صاحب آن به نسبت دیگری یا بوده دیگری به متعلق اموال شود مشخص که صورتی در
 محکوم نقدی جزای به آن ارزش معادل مرتکب و مسترد حق صاحب یا مالک به مزبور اموال باشد، نگرفته قرار مذکور هایگروه و اشخاص اختیار

 جرم، رتکابا منظور به شده تهیه یا جرم ارتکاب در شده استفاده اموال و دارد حال دین دیگری به نسبت مجرم شود مشخص چنانچه یا و شود،می
 ستردم اموال ارزش معادل مجرم و مسترد طلبکاران یا طلبکار به حال دین ارزش معادل وی اموال نیست، جرم از ناشی و است او خود به متعلق

 .شود می محکوم نقدی جزای به شده
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 از ادهم این موضوع هایگروه عقاید نقد و شبهات به پاسخگویی و طرد و رد منظور به مشابه اقدامات سایر و پژوهشی و آموزشی امور ـ4تبصرۀ 
 (08/12/1799  الحاقی. )است خارج قانون این( مکرر ۷۴۴) ماده و ماده این حکم شمول
  قدامات ا انجامبرای جرم فوق در زمرۀ جرائمی است که لزومًا در قالب گروه، فرقه و ... )نه یک فرد( و از طریق جذب و تأثیر ذهنی بر دیگران

ق می ر در بندهای فوق، تحقِّ ت بر سایرین گذاشته و با شبهات و بدعتمقرِّ ۀ وهابیِّ قۀ خود، موجب ر های فیابد )مانند تأثیراتی که فرقۀ ضالِّ
 (ها شده است.اساس این گروهانحراف تعدادی از افراد و گرایش به اعتقادات بی

 هایی ( مادۀ فوق است که از مصادیق تأمین مالی تروریسم و حمایت مالی از گروه1های فوق در صورتی مشمول تبصرۀ )تأمین مالی گروه
نباشد، وگرنه مرتکب به مرتکب به مجازات جرم تأمین مالی تروریسم محکوم خواهد پردازند، های تروریستی میمانند داعش که به فعالیت

 شد.
 ( ر در قسمت اخیر تبصرۀ رود ق.م.ا به شمار می 100( مادۀ فوق در رابطه با انحالل شخص حقوقی، استثنائی بر حکم عام مادۀ 1حکم مقرِّ

ی اگر تشکیل شخص حقوقی به منظور ارتکاب جرم نبوده یا  بعدًا به طور انحصاری در این زمینه به فعالیت نپرداخته باشد، حکم به و حتِّ
 گردد.انحالل صادر می

 
 : جاسوسیجرم در اختیار قرار دادن اطالعات راجع به سیاست کشور به افراد فاقد صالحیت

 کشور ارجیخ یا داخلی سیاست به راجع تصمیمات و اسناد یا اسرار یا هانقشه کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 511مادۀ 
 اسوسیج نوعی متضمن که نحوی به کند مطلع آن مفاد از یا دهد قرار ندارند را آنها به دسترسی صالحیت که افرادی اختیار در عامداً  و عالماً  را

 «.شودمی محکوم حبسسال 12 تا 1 به جرم مراتب و کیفیات به نظر باشد،
  اطالعات راجع به سیاست کشور به افراد فاقد صالحیت در اختیار قرار دادن» عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
  ع گردد؛ ق این جرم آن است که اطالعات مزبور در اختیار شخص فاقد صالحیت قرار داده شده یا از آن مطلِّ با توجه به مادۀ فوق شرط تحقِّ

ع شوند )مانند تماس تلفنی، بنابراین ارتکاب این جرم مستل زم ارائۀ مستقیم اطالعات نیست و به هر نحوی که افراد فاقد صالحیت از آن مطلِّ
ق میاشتراک  شود.گذاری اطالعات از طریق فضای مجازی، ایمیل، نامه و ...( جرم مذکور محقِّ

  راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور»کشور؛ و منظور از ها و تصمیمات راجع به اعم از است از اسرار، اسناد، نقشه« اطالعات»منظور از» 
 شود؛ بنابراین صرفًا شامل اطالعات راجع به امنیت داخلی یانیز تمام موضوعاتی است که به ادارۀ کشور در ابعاد داخلی یا خارجی مربوط می

 شود.می شود و سایر امور مانند مسائل اقتصادی، نظامی و ... را  هم شاملخارجی کشور نمی
 های معاند نیست  و کلیۀ کسانی را که حِقِّ دسترسی به اطالعات مذکور ندارند را در منظور از اشخاص فاقد صالحیت، لزومًا دشمن یا گروه

ن نوعی جاسوسی باشد»گیرد، ولی به صراحت مادۀ فوق اقدام مرتکب باید برمی وان ؛ بنابراین مرتکب این اطالعات را باید به عن«متضمِّ
برچین و جاسوس در اختیار افراد فاقد صالحیت قرار دهد و برای مثال در فرضی که در گفت و گو با دوست یا همسر خود به به طور اتفاقی خ

 .توان مشمول جرم فوق دانستاین اطالعات را بازگو کند، رفتار وی را نمی
 ن باید عالمًا و عامدًا این اطالعات را در اختیار افرادی که صال مرتکب حیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار داده یا مطلع کرده باشد که متضمِّ

نوعی جاسوسی  باشد؛ به عبارت دیگر یعنی مرتکب باید هم به محرمانه بودن این اطالعات و هم به فقدان صالحیت کسی که او آنها را در 
گاه باشد؛ ولی سوءنیت خاص یعنی اینکه با انجام ااختیار وی می ین کار قصد ضربه زدن به نظام یا بر هم زدن امنیت و نظایر آنها را گذارد آ

 داشته باشد یا نه ضروری نیست.
  از مضمون و  دهد یا آنها رای را که در اختیار دیگری قرار میتصمیمات و اسناد یا اسرار یا هانقشهمنظور از عالمًا این است که اواًل مرتکب بداند

مدارکی هستند سّری و مربوط به سیاست داخلی و خارجی کشور؛ و ثانیًا بداند افراد که او این مدارک را در اختیار آنها سازد، مفاد آنها مطلع می
 دهد صالحیت دسترسی به آن مدارک یا اطالع از مفاد آنها را ندارند.قرار می

  عمد داشته باشد؛ یعنی این که مدارک را سهوًا و از  تصمیمات و اسناد یا اسرار یا هانقشهمنظور از عامدًا هم این است که مرتکب در قراردادن
تی یا بیروی اشتباه یا بی

ِّ
 مباالتی در اختیار دیگری قرار نداده باشد.دق
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  این اطالعات لزومًا در اختیار یک دولت دیگر قرار داده شود و مطلع ساختن کلیۀ افراد فاقد صالحیت )ولو آن که دولت همچنین الزم نیست
 د( مشمول جرم فوق است.نباش

  در ابتدای مادۀ فوق، مرتکبین این جرم لزومًا از کسانی نیستند  که اطالعات بر حسب وظیفه در اختیار آنان قرار « هر کس»با توجه به عبارت
ور مطلع ادی کششود، برای مثال در فرضی که یک فرد عادی به طور اتفاقی از تصمیمات اقتصداده شده است و شامل افراد عادی نیز می

 شده و آن را به عنوان جاسوسی در اختیار یک فرد فاقد صالحیت قرار دهد، مرتکب جرم فوق شده است.
  فوق  آن به صورت شفاهی هم مشمول حکم مادۀالزم نیست اطالعات تسلیم شده به صورت کتبی باشد تسلیم اطالعات شفاهی  و انتقال

اطالعات به افراد فاقد صالحیت یا مطلع ساختن آن  جرم فوق عبارت است از در اختیار قرار دادنباشد؛ به عبارت دیگر رفتار مجرمانۀ می
ها و اسناد به صورت فیزیکی و مادی به اشخاص افراد از مضمون و مفاد این اطالعات است؛ بنابراین در امورد اینجرم الزم نیست که نقشه

 جرم مفاد و مضمون آنها را به طرف اطالع دهد. فاقد صالحیت تسلیم شود، بلکه کافی است که مرتکب
  ،ی « شودمی محکوم حبسسال 12 تا 1 به جرم مراتب و کیفیات به نظر»مرتکب جرم مورد بحث هرچند عبارت کیفیات و مراتب جرم تا حدِّ

مصادیق تعیین مجازات در این ترین گیرد؛ از مهمرسد ولی اهمیت اطالعات و شخصی که اطالعات در اختیار او قرار میکلی به نظر می
ی دارد؛ همچنان که زمینه به شمار می ی، اهمیتی به مراتب بیشتر نسبت به قراردادن اسناد سرِّ ی سرِّ روند، برای مثال قراردادن اسناد به کلِّ

ع نمودن دشمن از این اطالعات، آسیب گاه نمودن سایر افراد فاقد صالحیت دهای جبرانمطلِّ خیص ارد، در هر حال تشناپذیرتری نسبت به آ
 این امر و تعیین مجازات بر مبنای آن بر عهدۀ دادگاه است.

 ب  06مادۀ مطابق صالحیت توسط افراد نظامی؛  فاقد افراد به اطالعات دادن قرار اختیار در جرم ح مصوِّ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
 به بتنس اطالع صالحیت که افرادی اختیار در را شده بندیطبقه اطالعات یا تصمیمات مذاکرات، مدارک، و اسناد که نظامی هر: »1740

 یا ماتتصمی مذاکرات، اسناد، هرگاه ـ الف :شودمی محکوم ذیل ترتیب به سازد مطلع آن مفاد از را آنان نحو هر به یا دهد قرار ندارند، را آنها
 .سال 12 تا 7 از حبس به باشد داشته سری کلی به عنوان اطالعات،

 . سال 12 تا 0 از حبسبه باشد داشته سری عنوان اطالعات، یا تصمیمات مذاکرات، اسناد، هرگاه ـ ب
 .سال 1 تا ماه 7 از حبس به باشدداشته محرمانه خیلی عنوان اطالعات، یا تصمیمات مذاکرات، اسناد، هرگاه – ج

 خواهد اطیانضب تنبیه مربوط رئیس یا فرمانده طرف از باشد داشته محرمانه عنوان اطالعات، یا تصمیمات مذاکرات، اسناد، هرگاهـ 1تبصرۀ 
 .شد

 .شد خواهد محکوم شدیدتر مجازات به مرتکب باشد شدیدتری مجازات مستلزم دیگر قوانین موجب به فوق عمالأ هرگاه ـ ۲ ۀتبصر 
 موجب هب شده بندیطبقه اسناد نگهداری طرز و اطالعاتو تصمیمات مذاکرات، مدارک، و اسناد بندیطبقه تغییر و بندیطبقه ـ ۹ ۀتبصر 

 «.گرددمی ابالغ اجراء جهت قوا کل فرماندهی تصویب از پس و تهیه مسلح نیروهای کل ستاد توسط که است دستورالعملی
 ؛ نظامی فرادا توسط دشمن به مسلح نیروهای به مربوط صنعتی یا و اقتصادی امنیتی، سیاسی، نظامی، اسرار دادن قرار اختیار در جرم

ب  08مادۀ مطابق  ح مصوِّ  صنعتی یا و اقتصادی امنیتی، سیاسی، نظامی، اسرار که نظامی هر:»1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
گاه آن مفاد از را آنان یا و تسلیم آنان منابع یا بیگانگان یا خارجی یا داخلی دشمنان به را مسلح نیروهای به مربوط  محارب مجازات هب سازد آ

 «شد خواهد محکوم
 قانون مجازات  01بند الف مادۀ مادۀ مطابق ؛ نظامی افراد توسط دشمن به آنها نظائر و نظامی اسرار و اسناد و هانقشهتسلیم یا افشاء  جرم

ب  ح مصوِّ  با یهمکار  و نظام براندازی منظور به آنان جرم ارتکاب چنانچه شوند زیر جرائم مرتکب که نظامیانی» :1740جرائم نیروهای مسلِّ
 تحت افراد که نظامی هر ـ الف :گردندمی محکوم تعزیری حبس سال 12 تا 7 به صورت این غیر در و محارب مجازات به باشد دشمن

 و اسناد و اهنقشه یا نظامی برگ و ساز و تجهیزات و تأسیسات یا شده سپرده او عهده به آن حفاظت که محلی یا پایگاه یا خود فرماندهی
 «.نماید افشاء یا تسلیم دشمن به را آنها نظائر و نظامی اسرار

 
 دیگر بیگانه دولت ضرر به و بیگانه دولت یک نفع جرم جاسوسی به
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 مرتکب ایران قلمرو در دیگر بیگانه دولت ضرر به و بیگانه دولت یک نفع به کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 512مادۀ 
 «شد. خواهد محکوم حبس سال 2 تا 1 به نماید وارد صدمه ملی امنیت به که نحویه ب شود جاسوسی جرایم از یکی
  قلمرو در یگرد بیگانه دولت ضرر به و بیگانه دولت یک نفع جاسوسی به»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق 

 «ایران
 است زیر قراراز  ماده این اعمال شرایط: 

 باشد افتاده اتفاق ایران حاکمیتی قلمرو در جرم. 
 باشد دیگر بیگانه کشور نفع به و بیگانه کشور به ضرر جاسوسی جرم. 
 نماید وارد صدمه ایران ملی منافع به. 
 ی اسالمی اقدام به جاسوس در اینجا به ضرر جمهوریآوری و ارائۀ اسناد مربوط به سایر کشورها است و در واقع مرتکب موضوع جرم فوق جمع

رم در قلمرو جانگاری رفتار مرتکب به دلیل آن است اواًل دهد و جرمکند، بلکه اسرار و اطالعات یک کشور را در اختیار کشور دیگر قرار مینمی
ی ایران شده استرفتار وی و ثانیًا  ایران )اعم از هوایی، دریایی، یا زمینی( به وقوع پیوسته است نابراین مکان ؛ بموجب صدمه به امنیت ملِّ

 ارتکاب جرم در مادۀ فوق دارای اهمیت است و در فرضی که یکی از اتباع بیگانه در قلمرو کشور دیگر، به نفع یک دولت و به ضرر دولت دیگر
 .دگی نیستنداقدام به جاسوسی نماید، مراجع قضایی ایران صالح به رسی

  د است و چنانچه اقدامات مرتکب در قلمرو ر زجرم مزبور ی ایران صدمهمرۀ جرائم مقیِّ مشمول  توانای وارد نکند، رفتار او را نمیبه امنیت ملِّ
 آوری اطالعات علیه کشور معاند و تسلیم به کشور دوست نماید.جرم فوق دانست، مانند فرضی که شخصی در ایران اقدام به جمع

 زومًا دولت هستند؛ بنابراین در فرضی که مرتکب اطالعاتی را علیه یک کشور به دست آورده و در اختیار یک طرفین جاسوسی در جرم فوق ل
 سازمان معاند آن کشور قرار دهد، مشمول جرم فوق نیست؛ زیرا اطالعات را در اختیار یک سازمان قرار داده است، نه دیگر.

 
داری یا کسب اطالع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و جرم بر جرم ورود به مواضع مربوطه به قصد سرقت یا نقشه

 برداری از اماکن ممنوعه یا استحکامات نظامیبرداری یا فیلمبرداری، عکسنقشه
 یا نظامی ای سیاسی اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقت قصد به کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 513مادۀ 

 یا یلمف گرفتن یا بردارینقشه حال در صالحذی مقامات یا مأمورین اجازه بدون که اشخاصی همچنین و شود داخل مربوطه مواضع به امنیتی
 «.شوندمی محکوم حبس سال 7 تا ماه 6 به شوند دستگیر ممنوعه اماکن یا نظامی استحکامات از برداریعکس
 شدهبندیطبقه اطالعات و هانقشه محرمانه، اسناد سرقت منظور بلکه نیست اشیاء و اموال مطلق سرقت به ناظر ماده این در سرقت عنوان 

 .است
  باشد:جرم می 0مادۀ فوق عنصر قانونی  

منظور  :منیتیا یا نظامی یا سیاسی اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقتورود به مواضع مربوطه به قصد جرم  .1
از ورود به مواضع مربوطه در بخش نخست مادۀ فوق، ورود غیرقانونی است؛ بنابراین چنانچه کارکنان و دیگر افراد که اجازۀ داخل شدن به 

ند وق نخواهوارد شوند، مشمول مادۀ فامنیتی  یا نظامی یا سیاسی اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقت قصداین مواضع را دارند، با 
 یا یاسیس اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقت قصدبود؛ همچنان که اگر افرادی که فاقد حِقِّ ورود به مواضع فوق هستند، بدون 

 اند.)مثاًل از روی کنجکاوی( وارد آن شوند، مرتکب جرم فوق نشدهامنیتی  یا نظامی
این جرم با جرم فوق دارای : ممنوعه یا استحکامات نظامیبرداری از اماکن برداری یا فیلمبرداری، عکسنقشهجرم  .2

 هایی است:تفاوت
هدف یا انگیزۀ مرتکب فاقد اهمیت است و  ،نظامی استحکامات یا ممنوعه اماکن از برداریفیلم یا برداریعکس برداری،نقشه در جرم .1

د، به برداری از اماکن ممنوعه نموده باشبرداری یا فیلمبرداری، عکسای، ولو آن که برای کنجکاوی اقدام به نقشهمرتکب با هر انگیزه
 به چه را جرم این ،تکبمر  و ندارد خاص سوءنیت به نیازیبه عبارت دیگر این جرم  مجازات مندرج در مادۀ فوق محکوم خواهد شد،
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ا ؛ندارد موضوع در تفاوتی دهد، انجام شخصی آلبوم در نگهداری قصدت به یا دهد انجام امنیت و اخالل قصد  عمواض به ورودجرم  امِّ
 یا سرقت صدق به مواضع مربوطه حتمًا باید به ورود، امنیتی یا نظامی یا سیاسی اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقت به مربوطه

 باشد؛ به عبارت دیگر این جرم نیاز به سوءنیت خاص دارد.امنیتی  یا نظامی یا سیاسی اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه
ِصرف  ق است وجرمی مطل امنیتی یا نظامی یا سیاسی اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقت قصد به مربوطه مواضع به ورودجرم  .0

اورود کافی است و الزم نیست مرتکب بتواند هدف خود را اجرایی کند و مثاًل اقدام به تهیه نقشه نماید  برداریعکس ،بردارینقشه جرم ، امِّ
د است؛ یعنی ،نظامی استحکامات یا ممنوعه اماکن از برداریفیلم یا م جرمی مقیِّ ات حداقل باید یک عکس گرفته شود و ِصرف تهیۀ مقدِّ
 برداری دانست.توان عکسنمی را

 یا وعهممن اماکنالزم نیست مرتکب وارد  نظامی استحکامات یا ممنوعه اماکن از برداریفیلم یا برداریعکس برداری،نقشه در جرم .7
ا در جرم ورود به مواضع مربوطه شود نظامی استحکامات  یا نظامی ای سیاسی اسرار از اطالع کسب یا بردارینقشه یا سرقتبه قصد ، امِّ

 الزم است مرتکب وارد شود ولو آنکه اطالعاتی کسب نکند. امنیتی
 توسط انه بیگ یا و دشمن نفع به شده، بندیطبقه اطالعات یا اسناد آوردن دست به قصد بهاطالعات  یا اسناد نگهداری محل به ورود جرم 

ب قانون مجازات جرائم نیروهای  08مادۀ بند د مطابق نظامی؛  افراد ح مصوِّ  یا اسناد آوردن دست به برای که نظامی هر: »1740مسلِّ
 مستوجب یگرد قوانینموجب  به چنانچه شود، داخل اطالعات یا اسناد نگهداری محل به بیگانه یا و دشمن نفع به شده، بندیطبقه اطالعات

 محل به غیرمجاز صورت به فقط عامداً  و عالماً  که نظامی هر – تبصره .گرددمیمحکوم  سال 12 تا 0 از حبس به نباشد شدیدتری مجازات
  «.گرددمی محکوم سال 7 تا ماه 6 از حبس به شود وارد مذکور

 اس بیگانه به مواضع  ورود جرم ب  08طابق بند هـ مادۀ م؛ حسِّ ح مصوِّ  کسب برای که بیگانه هر: »1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
 هایتوقفگاه مسلح، نیروهای هاییگان نظامی، هایاردوگاه تسلیحاتی، انبارهایکارخانجات، ها،پایگاه به دشمن نفع به اطالعات

 طالعاتا یا اسناد نگهداری هایمحل به یا شده وارد دریائی و هوائی زمینی، نقلیه وسائط و نظامی دفاعی هایساختمان نظامی،موقتی
 «گردد.می محکوم سال 12 تا 1 از حبس به صورت این غیر در و اعدام به شود داخل

 
 جرم تحریک نظامیان به عدم انجام وظایف قانونی

 مسلح نیروهای خدمت در نحوی به که را اشخاصی یا رزمنده نیروهای کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 514مادۀ 
 خودی یروهاین شکست یا حکومت براندازی قصد که صورتی در کند نظامی وظایف اجرای عدم یا تسلیم فرار، عصیان، به موثر تحریک هستند

 صورت این غیر در و سال 12 تا 0 از حبس به شود واقع موثر وی اقدامات چنانچه واال شودمی محسوب محارب باشد داشته را دشمن مقابل در
 «.شودمی محکوم حبس سال 7 تا ماه 6 به
  تحریک نظامیان به عدم انجام وظایف قانونی»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
  منظور از تحریک در مادۀ فوق فقط معنای خاص آن نیست، بلکه منظور اقسام دیگر آن مانند ترغیب، تطمیع، ترساندن و ... را هم در بر

 گیرد.می
  ر»قانونگذار در این ماده از قید ر، تحریکی است که نوعًا تأثیرگذار بوده و به قضاوت عرفیاستفاده نمود« مؤثِّ ز ا ه است، منظور از تحریک مؤثِّ

عی شود که چنان اهمیتی برخوردار باشد که غالبًا موجب  واکنش طرف مقابل شود؛ برای مثال با دادن خبر دروغ به چند سرباز وظیفه، مدِّ
رفته در حال پیشروی هستند و اگر پست خود را ترک نکنند، به زودی کشته خواهند های فوق پیشنیروهای دشمن با نفرات بسیار زیاد و سالح

 شد.
  ر مادۀ د« به هر نحو»مخاطبان مرتکب در مادۀ فوق رزمندگان و اشخاصی هستند که به هر نحو در خدمت نیروهای مسلح هستند، از عبارت

ح، خدمت نظامی انجام میشود که اشخاص مورد نظر قانونگذار لزومًا فوق چنین برداشته می دهند و هر کسانی نیستند که در نیروهای مسلِّ
ح باشد )مانند کادر درمان، تأسیسات و ..( را شامل می  شود.کس به هر نحوی که در خدمت نیروهای مسلِّ

  :توان مشمول مادۀ فوق دانست؟ آیا تحریک یک نفر نظامی را هم می سوال 
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  :ح باشد، ولی در مواردی که میاز ظاهر ماده چنین برداشت پاسخ شود که تحریک حتمًا باید نسبت به جمعی از رزمندگان یا نیروهای مسلِّ
ی بتواند در عمل منتهی به شکست جبهۀ اسالم شود )مثاًل ترغیب فرمانده به فرار(  تحریک یک نظامی از چنان اهمیتی برخوردار باشد که حتِّ

ق جرم فوق بعید به نظر نمی  رسد.تحقِّ
 .ر به عصیان، قرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند  مرتکب باید رزمندگان یا نظامیان را تحریک مؤثِّ
 ر در مادۀ فوق محکوم خواهد شد؛ بنابرا ر واقع بشود و چه نشود، به مجازات مقرِّ ن یجرم فوق در زمرۀ جرائم مطلق است و رفتار مرتکب چه مؤثِّ

انگیزۀ مرتکب است، نه سوءنیت خاص او، هر چند به باور برخی، قصد « ا شکست نیروهای خودیقصد براندازی حکومت ی»منظور از 
د  188براندازی در مادۀ فوق همان سوءنیت خاص است ولی با توجه به مادۀ  ق.م.ا بحث قصد نتیجه یا سوءنیت خاص مختِصِّ جرائم مقیِّ

ر نیست.  بوده و در جرائم مطلق اساسًا متصوِّ
 « ِّاست مستقل جرم عنوان به ،معاونت مصادیق از، «ر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامیجرم تحریک مؤث. 
  بینی شده:فرض پیش 7در این ماده 

 نیروهای کستش یا حکومت براندازی قصد که به نحوی کند نظامی وظایف اجرای عدم یا تسلیم فرار، عصیان، به موثر تحریکمرتکب  .1
بینی شده در این فرض یک جرم مطلق است؛ یعنی نیازی و جرم پیش شودمی محسوب محارب باشد داشته را دشمن مقابل در خودی

ق هیچ یک از این نتایج نیست.  به تحقِّ
 نیروهای کستش یا حکومت براندازی قصد که نحوی به کند نظامی وظایف اجرای عدم یا تسلیم فرار، عصیان، به موثر تحریک مرتکب .0

د است و  باشد داشتهن را دشمن مقابل در خودی سال حبس محکوم  12تا  0به حبس از و اقدامات وی موثر واقع شود، این جرم مقیِّ
 (8)جرم تعزیری درجۀ  شود.می

 نیروهای کستش یا حکومت براندازی قصد که نحوی به کند نظامی وظایف اجرای عدم یا تسلیم فرار، عصیان، به موثر تحریک مرتکب .7
 (2)جرم تعزیری درجۀ  شود.سال حبس محکوم می 7ماه تا  6اقدامات وی موثر واقع نشود به  باشد و نداشته را دشمن مقابل در خودی

 انگاری شده الزم به ذکر است تحریک به ارتکاب جرم در حقیقت یکی از مصادیق معاونت در جرم است که در این ماده به صورت مستقل جرم
ق.م.ا  228شود؛ بلکه طبق مادۀ ق.م.ا برای مرتکب مجازات تعیین نمی 103تعیین شده است؛ بنابراین طبق مادۀ و برای مرتکب مجازات 

 شود.تعزیرات مجازات تعیین می
 ح مصوب  07مطابق مادۀ : جرم تحریک نظامیان به عدم انجام وظایف قانونی توسط افراد نظامی : 1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

 وظائف اجرای عدم یا تسلیم یا فرار به تحریک یا اجبار هستند مسلحنیروهای  خدمت در نحوی به که را اشخاصی یا نظامیان که مینظا هر»
 شکست ای حکومت براندازی منظور به که صورتی در نماید مخفی را آنان بودن، فراری به علم با یا تسهیل را فرار موجبات یا کند نظامی

 «.شودمی محکوم سال 12 تا 7 از حبس به واال محارب مجازات به باشد دشمن مقابل در خودی نیروهای
 ح؛ با لحاظ واژه 07قانون مجازات اسالمی و  228رغم سکوت قانونگذار در مادۀ علی هایی چون نیروهای قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

ق قوانین جزایی می رزمنده، فرار، تسلیم و شکست در برابر دشمن، بر مبنای تفسیر این نظر بود که جرائم  توان بربه نفع متهم و تفسیر مضیِّ
ر در هر دو مادۀ فوق مربوط به حالت جنگ داخلی یا خارجی می  باشند.مقرِّ

 
 شده با هدف بر هم زدن امنیت کشوربندیآوری اطالعات طبقهجرم جمع

 را دهش بندیطبقه اطالعات وسیله هر به کشور امنیت زدن هم بر هدف با کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 515مادۀ 
 شود آن نجاما به موفق و دهد قرار دیگران اختیار در را آن بخواهد چنانچه کند آوریجمع دیگر نحو به یا دولت مأمورین یا نظام ولینمسؤ پوشش با

 «.شودمی محکوم سال 2 تا 1 از حبس به صورت این غیر در و سال 12 تا 0 از حبس به
  کشور امنیت زدن هم بر هدف با شدهبندیطبقه اطالعات آوریجمع»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
 ی1شده به اهمیت آن به ترتیب عبارتند از: بندیاطالعات طبقه ی سرِّ ی، 0، ـ به کلِّ اطالعات از ؛ در این ـ محرمانه8ـ خیلی محرمانه، 7ـ سرِّ

ی و ار همه کم اهمیتهمه مهم ی سرِّ  تر محرمانه است.تر به کلِّ
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 تواند این جرم را انجام دهد و الزم نیست که مرتکب حتمًا در پوش هر کس می 
  ق این جرم ضرورتی ندارد که مرتکب حتمًا بخواهد اطالعات را در اختیادر مادۀ فوق مشخص می« دیگران»از لفظ دشمن  رشود که برای تحقِّ

 شود.بیگانه قرار دهد و شامل هر شخص فاقد صالحیتی می یا دولت
 ق آن کفایت میجرم فوق در زمرۀ جرائم مطلق است و ِصرف جمع کند، اعم از آنکه این اطالعات در اختیار دیگران آوری اطالعات برای تحقِّ

ق سال حبس محکوم می 12تا  0د و به قرار داده شود یا نه، البته در صورت موفقیت در این زمینه مجازات تشدی شود؛ به عبارت دیگر تحقِّ
ر است نه در اصل جرم  .نتیجه در جرم فوق، در مجازات مرتکب مؤثِّ

 ق برای که رودمی شمار به عمدی جرائم جزء فوق جرم  هم بر قصد با شدهبندیطبقه اطالعات آوریجمع باید مرتکب آن روانی عنصر تحقِّ
 .باشد داده انجامکشور  امنیت زدن

  فًا ناظر بر کل ماده است و صر « بخواهد  آن را در اختیار دیگران قرار دهد»که در مادۀ فوق به آن اشاره شده است؛ یعنی اینکه انگیزۀ دیگر
 شود.شامل قسمت اخیر آن نمی

  بینی شده:فرض پیش 0در این ماده 
شده را با هدف بر هم زدن امنیت در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن بشود، در این بندیمرتکب بخواهد این اطالعات طبقه .1

 ( 8)جرم تعزیری درجۀ  سال حبس است. 12تا  0صورت مجازات مرتکب 
شده را با هدف بر هم زدن امنیت در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن نشود، در این بندیمرتکب بخواهد این اطالعات طبقه  .0

 (2)جرم تعزیری درجۀ  سال حبس است. 2تا  1صورت مجازات مرتکب 
 

 جرم تخلیۀ اطالعاتی
 دهش بندیطبقه اطالعاتی و حفاظتی امور ولمسؤ که دولتی مأمورین چنانچه» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 516مادۀ 

 ماه 6 تا 1 به دشون اطالعاتی تخلیه دشمنان توسط حفاظتی اصول رعایت عدم و مباالتیبی اثر در است شده داده الزم آموزش آنها به و باشندمی
 «.شوندمی محکوم حبس
  ول حفاظتیو عدم رعایت اص مباالتامنیت کشور است که به طور غیرعمدی و در نتیجۀ بیجرم تخلیۀ اطالعاتی یکی از مصادیق جرائم علیه 

ق میتوسط دشمنان مرتکب   شود.  محقِّ
  ق شود.این جرم، یک جرم مطلق است؛ ی محقِّ  یعنی الزم نیست که بر أثر این کار حتمًا نتیجۀ خاصِّ
 :مرتکب جرم فوق باید مشمول شرایط ذیل باشد  

د اند، مشمول این جرم نخواهن: بنابراین اشخاص عادی که به دالیل مختلف از اطالعات مزبور مطلع شدهدولتی باشدمأمور مرتکب  .1
 شد، ناگفته نماند نوع رابطۀ استخدامی اعم از رسمی، پیمانی و ... تأثیری در اصل جرم ندارد.

ق جرم کفایت نمیِصرف اشتغال در نهادهای د: مرتکب مسؤول امور حفاظتی و اطالعاتی باشد  .0 اید مسؤول کند و مرتکب بولتی برای تحقِّ
گاه شده باشند، مشمول حکم فوق قرار  فاقی از این اطالعات آ حفاظت از این اطالعات باشد؛ بنابراین سایر مأموران که به طور اتِّ

 گیرند.نمی
ق این شرط گذراندن دورهمرتکب آموزش دیده باشد .7 دریافت مدرک ضروری نیست و همین که ضوابط های آمورش خاص و : برای تحقِّ

ق این شرط کفایت می  کند.و شرایط کار به به مأمور نشان داده شده باشد، برای تحقِّ
 :در رابطه با رفتار مجرمانۀ این جرم یعنی تخلیۀ اطالعاتی نیز باید به چند نکته توجه نمود 

مباالتی اوست؛ به عبارت دیگر خود مرتکب باید اطالعات را افشا کند و تخلیۀ اطالعاتی مستلزم أخذ اطالعات از مرتکب در نتیجۀ بی .1
 در فرضی که اطالعات از او ربوده شده باشد، مشمول جرم فوق نخواهد بود.

ای( صورت پذیرد، منظور از بیگانه هر شخص دارای تابعیت خارجی است، در حالی تخلیۀ اطالعاتی باید از سوی دشمن )نه هر بیگانه .2
ح مصوب  02ور از دشمن با توجه به مادۀ که منظ  هاگروه اشرار،:  از است عبارت دشمن از منظور: »1740قانون مجازات نیروهای مسلِّ
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 لیم امنیت ضد بر آنان اقدامات یا و دارند را آن براندازی قصد یا بوده جنگ حال در ایران اسالمی جمهوری نظام با که هائیدولت و
 امنیت الیع شورای از قضائیه قوه طریق از موضوع نباشد محرز متخاصم دولت یا دشمن تشخیص دادگاه، برای هرگاه – تبصره .است
 «.بودخواهد مالک مذکور شورای نظر و استعالم ملی

 مباالتی مرتکب به عنوان عنصر روانی این جرم باید احراز شود و در مواردی که جرم فوق هر چند در زمرۀ جرائم غیرعمدی است؛ ولیکن بی
ل مجبور به افشای اطالعات شود، مشمول مادۀ فوق نخواهد شد، همچنان که اگر شخص را  شخص در نتیجۀ اجبار یا اکراه غیرقابل تحمِّ

توان به مجازات فوق محکوم نمود، البته در مواردی که مأمور به طور اختیاری، او را تخلیۀ اطالعاتی کنند، وی را نمیت و به طور اجباری مس
شود و عالوه بر مباالتی محسوب میخودش را مست کند و در نتیجۀ مستی اطالعات را در اختیار دشمن قرار دهد، از مصادیق بارز بی

 ر در مادۀ فوق نیز محکوم خواهد شد.مجازات مستی به مجازات مقرِّ 
 ب  قانون مجازات 03مادۀ : مطابق جرم افشاء اطالعات و تصمیمات توسط افراد نظامی ح مصوِّ  که نظامی هر: »1740جرائم نیروهای مسلِّ

 اسناد رفتن بین از ای فقدان یا تصمیمات و اطالعات افشاء موجب دولتی نظامات رعایت عدم یا انگاریسهل یا مباالتیبی یا احتیاطیبی اثر بر
 :شودمی محکوم ذیل ترتیب به شده افشاء اسناد بندیطبقه به توجه با شود قانون این( ۲۲) ماده در مذکور مدارکو

 .سال 0 تا ماه 6 از حبس به باشدداشته سری کلی به عنوان تصمیمات، یا اطالعات مذاکرات، اسناد، چنانچه – الف
 .سال 1 تا ماه 7 از حبس به باشد داشته سری عنوان تصمیمات، یا اطالعات مذاکرات، اسناد، چنانچه – ب
 .ماه 6 تا ماه 0 از حبس به باشد داشته محرمانه خیلی عنوان تصمیمات، یا اطالعات مذاکرات، اسناد، چنانچه – ج

 انضباطی بیهتن مربوط رئیس یا فرمانده طرف از باشد داشته محرمانه عنوان تصمیمات، یا اطالعات مذاکرات، مدارک، و اسناد هرگاه – تبصره
 «.شد خواهد

 ب  قانون مجازات 04مطابق مادۀ  :جرم تخلیۀ اطالعاتی افراد نظامی ح مصوِّ  الزم آموزش از پس که نظامی هر: »1740جرائم نیروهای مسلِّ
 شود، اطالعاتیتخلیه بیگانگان یا و دشمنان توسط ،حفاظتی اصول رعایت عدم و مباالتیبی اثر در ،شدهبندیطبقه اطالعات حفظ درمورد

 «.گرددمی محکوم حبس ماه شش تا یک به
  یا قانون این( ۹) ماده در مقرر سری هایداده حفظ مسؤول که دولتی مأموران چنانچه: »1744ای مصوب قانون جرائم رایانه 2مادۀ 

 اثر بر است گرفته قرار آنها اختیار در مذکور هایسامانه یا هاداده یا است شده داده الزم آموزش آنها به و هستند مربوط هایسامانه
 هایسامانه یا داده هایحامل ها،داده به صالحیت فاقد اشخاص دسترسی موجب امنیتی تدابیر رعایت عدم یا مباالتیبی احتیاطی،بی

 دو هر یا ریال (222/222/82) میلیون چهل تا ریال (222/222/2)میلیون پنج از نقدی جزای یا سال 0 تا روز 91 از حبس به شوند، مذکور
 «.شد خواهند محکوم سال 0 تا ماه 6 از خدمت از انفصال و مجازات

 
 همکاری با ُدَول خارجی متخاصم  علیه جمهوری اسالمی ایران

 رانای اسالمی جمهوری علیه نحو هره ب متخاصم خارجی لوَ دُ  با گروهی یا کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 518مادۀ 
 «.گرددمی محکوم حبس سال 12 تا 1 به نشود شناخته محارب که صورتی در نماید، همکاری

 ایران اسالمی جمهوری علیه  متخاصم خارجی ُدَول با همکاری»عبارت است از:  از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
 ه دهد و مشمول سایر عناوین مجرمانهایی که مرتکب با ُدَول متخاصم انجام میدلیل آن است که سایر همکاریبینی حکم فوق به پیش

مانند جاسوسی، معرفی جاسوس و غیره ...نباشد، بر مبنای این ماده مجازات شود؛ بنابراین مطابق مادۀ فوق، تعیین مجازات فوق مشروط 
 نباشد و گرنه به مجازات محاربه محکوم خواهد شد. بر آن است که رفتار مرتکب مشمول محاربه

  ه رابطۀ هایی ککلیۀ دولتمنظور از دولت متخاصم در مادۀ فوق لزومًا دولتی نیست که در حال جنگ مسلحانه با دولت ایران باشد و شامل
ند از نظر جمهوری اسالمی فاقد رسمیت هستهایی که شوند، از سوی دیگر شامل دولتطرفانه یا دوستانه با دولت ایران ندارند، نیز میبی

ا شامل اند )مانند اسرائیل( نیز میالملل به رسمیت شناخته شدهولی در جامعۀ بین وری هایی که دشمن جمهشرار، احزاب و گروهاشود؛ امِّ
 شود.اسالمی هستند )مانند سازمان مجاهدین خلق( نمی
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 اعم از اقتصادی، نظامی « به هر نحو»های نظامی نیست و مطابق مادۀ فوق همکاری های متخاصم لزومًا در قالب کمکهمکاری با دولت
 و ... مشمول مادۀ فوق خواهد بود.

 
 اخفا نمودن یا سبب اخفا شدن جاسوسانجرم 
 مأمور که را جاسوسانی دشمن، به کمک یا ملی امنیت زدنبرهم قصد به کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 511مادۀ 

 .شودمی محکوم سال 7 تا ماه 6 از حبس به بشود آنها اخفای سبب یا نماید مخفی و شناخته اندبوده کشور به لطمه گونه هر کردن وارد یا تفتیش
 جاسوسان شدن اخفا سبب یا نمودن اخفا»عبارت است از:  از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
  به معنای مستقر نمودن در یک مکان خاص و عدم دسترسی به او نیست و هر عملی که موجب عدم شناسایی مخفی کردن جاسوس لزومًا

جاسوس شود ـ ولو آنکه در میان مردم حضور داشته باشد ـ مشمول حکم فوق است؛ مانند پزشکی که با عمل جراحی پالستیک موجب 
 ناشناخته ماندن مرتکب )جاسوس( شود.

 ر بر عم م یا تأخِّ ق جرم فاقد تأثیر است، ولی اگر اخفای جاسوس پیش از جاسوسی باشد، رفتار مخفیتقدِّ ندۀ جاسوس با کنل جاسوس در تحقِّ
د معنوی( و مرتکب با استناد به مادۀ ق.م.ا معاونت در جرم جاسوسی نیز محسوب می 106رعایت سایر شرایط مادۀ  ق.م.ا به  171شود )تعدِّ

ر بر جاسوسی باشد، رفتار مرتکب صرفًا مشمول مادۀ فوق است.مجازات جرم شدیدتر محکوم خواهد  ا اگر اخفای جاسوس مؤخِّ  شد؛ امِّ
 ق عنصر روانی آن مرتکب باید رود که جرم فوق جزء جرائم عمدی به شمار می ا به قصد ر  جاسوسان شدن اخفا سبب یا نمودن اخفابرای تحقِّ

 بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن انجام داده باشد.
  آوری اطالعات برای دشمن نیست و کلیۀ افرادی را که از طرف دشمن برای وارد صرفًا به معنای آن؛ یعنی مأمور جمعجاسوس در مادۀ فوق

گیرند، ولی شامل مخفی نمودن کسانی که شخصًا در بر می اند،ای اعم از اقتصادی، سیاسی، مذهبی و ... مأمور شدهساختن هر گونه لطمه
 شود.اند، نمیو نه از طرف دشمن برای لطمه زدن وارد ایران شده

 ب  قانون مجازات 08مادۀ 0: مطابق تبصرۀ جرم معاونت در جاسوسی یا اخفا نمودن م پناه دادن به جاسوس ح مصوِّ جرائم نیروهای مسلِّ
 در نظامی اصلی مجرمان تبع به مرتکب و محسوب جرم جاسوس به دادن پناه و نمودن مخفی یا و جاسوسی امر در معاونت: »1740
 «.شودمی محکوم سال 12 تا سال 7 از حبس به است اعدام یا و محارب مجازات جاسوس مجازات که درمواردی و محاکمه نظامی هایدادگاه

 بیگانه جرم شناسایی، جذب و معرفی افراد جهت جاسوسی به کشور
 را ادیافر  نماید، مخفی را جاسوسان یا و کند جاسوسی آنکه بدون کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 511مادۀ  تبصرۀ

 حبس سال 0 تا ماه 6 به نماید معرفی بیگانه کشورهای یا خصم دولت به کشور امنیتعلیه  جاسوسی جهت و نموده جذب و شناسائی نحو هر به
 «.شودمی محکوم
  بیگانه کشور به جاسوسی جهت افراد معرفی و جذب شناسایی،»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
  ن ب است و متضمِّ ـ معرفی جاسوس است؛ بنابراین ِصرف شناسایی و 7ـ جذب و 0ـ شناسایی، 1جزء یعنی:  7جرم فوق در زمرۀ جرائم مرکِّ

ه این جرم رسد کبرای جاسوسی تا زمانی که منتهی به معرفی او نشده باشد، مشمول جرم فوق نخواهد بود؛ البته به نظر می ،شخص جذِب 
فی شده را به عنوان جاسوس بپذیرد. ق آن ضرورتی ندارد که دولت دیگر شخص معرِّ  جزء جرائم مطلق باشد و برای تحقِّ

  ،دار، این فرد هنوز عهدهبیگانه کشور به جاسوسی جهت افراد معرفی و جذب یی،شناسادر جرم بر خالف جرم مخفی نمودن جاسوس 
جاسوسی برای کشور دیگر نشده و صرفًا به دولت معرفی شده تا در صورت پذیرش، پس از آموزش و کسب مهارت برای انجام وظایف جاسوسی 

 به خدمت دولت دیگر درآید.
 ق عنصر روانی آن مرتکب باید رود که جرم فوق جزء جرائم عمدی به شمار می  به یجاسوس جهت افراد معرفی و جذب شناسایی،برای تحقِّ

فی را به قصد بر ه بیگانه کشور ع نبوده یا به قصد گرفتار و معرِّ م زدن امنیت ملی انجام داده باشد؛ بنابراین کسی که از جاسوس بودن فرد مطلِّ
 م فوق نشده است.نماید، مرتکب جر کردن وی به مأموران او را مخفی می
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  ابراین؛ نه ؛ بن؛ اشاره کرده است«اندرا که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده جاسوسانی»ق.م.ا تعزیرات، به  212مادۀ
صِد قگردند، بلکه مخفی کردن کسانی  که تنها عمل مخفی کردِن کسانی که قصد کسِب اطالعات برای دشمن را دارند مشمول ماده می

هر »شود. با توجه به اشارۀ ماده به اند مشمول ماده میکسِب اطالعات برای دشمن مأمور وارد کردن هرگونه صدمه و لطمه به کشور بوده
ی شایذ اخالقی را بتوان تحت شمول ماده دانست؛ به نظر می« گونه لطمه رسد که تمامی انواع لطمات امنیتی، اقتصادی، سیاسی و حتِّ

بگذاری یا تخریب یا پخش اسکناسخفی کردن کسی که قصد بمببنابراین م شریات در انتخابات یا پخش اوراق و ن های مجعول یا تقلِّ
ی یا کمک به دشمن دارد، که به ترتیب، موجب بروز صدمۀ امنیتی، مستهجن در میان دانش آموزان مدارس را، به قصد بر هم زدن امنیت ملِّ

ا با توجه به ظاهر ماده، به نظر میشوند، تحت شمول ماده قرار میی برای کشور میمالی، اقتصادی، سیاسی و اخالق سد که این ر گیرند. امِّ
 نافراد باید  از طرف دشمن مأموریت داشته باشند، واالِّ فردی که سِر خود و بدون داشتن هیچ گونه مأموریتی از سوی دشمنان  قصد انجام ای

ق.م.ا  212کنندۀ وی نیز بر اساس تبصرۀ مادۀ گیرد ودر نتیجۀ مخفیق.م.ا تعزیرات قرار نمی 212ل مادۀ گونه کارها را دارد، ظاهرًا مشمو 
 تعزیرات قابل تعقیب نخواهد بود.

  ،ی شود هرگاه عمل اخفاء جاسوس نوعی ترغیب، تهدید، تحریک، یا تطمیع مرتکب و یا تسهیل ارتکاب جرم و یا هر یک از عناوین معاونت تلقِّ
توان به عنوان معاون در هر جرمی که شخص جاسوس ممکن است بعدًا کنندۀ جاسوس را میر روانی معاونت احراز گردد، مخفیو عنص

توان، به ِصرِف اخفاء، معاون جرمی محسوب کرد که شخص کننده را نمیمرتکب آن شود تحت تعقیب قرار داد. در غیر این صورت، مخفی
م یا تقارن در مورد جرائمی هم که شخص مخفیشود. مخفی شده بعدًا مرتکب می شده قباًل انجام داده است، مسلمًا به دلیل فقدان شرط تقدِّ

 توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.کننده را نمیزمانِی عمل معاون نسبت به عمل مباشر، فرد مخفی
  امل معرفی یا دشمن است و ش معرفی افراد جهت جاسوسی به کشور بیگانهآنچه در تبصرۀ فوق مورد توجه قانونگذار است، شناسایی، جذب و

 شود.های معاند جمهوری اسالمی ایران نمیجاسوس به اشخاص، احزاب یا گروه
 رم فوق مشمول ج باشد فرد جذب و شناسایی به مسبوق معرفی که صورتی در جاسوسی، جهت خارجی کشور یک سفارت به فردی معرفی

 است.
 ناسبم و الزم زمینۀ که افرادی به پرداخت وعده دادن و پرداخت لزوم صورت در و ترغیب تشویق، از است عبارت جاسوسی برای افراد جذب 

 .دارند را جاسوسی برای
 قانون مجازات 01: مطابق مادۀ دفِس ها و دستجات محارب و مُ آوری نیرو یا کمک برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهجرم جمع 

ب  ح مصوِّ  تبع به مرتکب و محسوب جرم جاسوس به دادن پناه و نمودن مخفی یا و جاسوسی امر در معاونت:»1740جرائم نیروهای مسلِّ
 سال 7 از حبس به است اعدام یا و محارب مجازات جاسوس مجازات که مواردی در و محاکمه نظامی هایدادگاه در نظامی اصلی مجرمان

 «.شودمی محکوم سال 12 تا
 

 گذارِی هواپیما، کشتی یا وسایل نقلیۀ عمومیجرم تهدید یا ادعای بمب
 گذاریمبب به تهدید عمومی اذهان تشویق و کشور امنیت زدنهم بر قصد به کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 511مادۀ 

 اشخاص و دولت به وارده خسارت جبران بر عالوه است شده گذاریبمب مزبور لوسائ که نماید ادعا یا نماید عمومی نقلیه وسائل و کشتی هواپیما،
 «.گرددمی محکوم حبس سال 0 تا ماه 6 به
  مومیع نقلیۀ لوسائ یا کشتی هواپیما، گذارِی بمب ادعای یا تهدید»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
 باشد حقیقت از عاری و کذب باید حتماً  ادعا. 
 و کشور منیتا زدن برهم قصد به که است کشور امنیت علیه جرم صورتی در عمومی نقلیه وسائل و کشتی هواپیما، گذاریبمب به تهدید 

 .باشد عمومی اذهان تشویش
 امنیت زدن مبره قصد به و بوده دروغ که است کشور امنیت علیه جرم صورتی در عمومی نقلیه وسائل و کشتی هواپیما، گذاریبمب ادعای 

 .باشد اظهارشده عمومی اذهان تشویش و کشور
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 :این دو باید خاطرنشان ساخت کهدر تفاوت میان  تفاوت تهدید با ادعا: 
عا ناظر بر گذشته استتهدید ناظر به آ .1  .ینده و ادِّ
عا، این شخص ؛کرده استگذاری کند که خود او یا کسی که مرتبط با او است، اقدام به بمبمی در تهدید، مرتکب تهدید .0 ا در ادِّ لزومًا  امِّ

عی شود که شخصی که هیچ گونه ا  ری نموده است.گذارتباطی با او ندارد اقدام به بمببا مرتکب مرتبط نیست و ممکن است مرتکب مدِّ
 ب د به مراتب نتیجهوق که شایل فکاری در تأسیسات وسائظیر اخالل یا دستمب گذاری اشاره شده و به مواردی ندر ماده صرفًا به ب تری مخرِّ

 در اذهان عمومی داشته باشد، اشاره نشده است.
 نیست میان عمومی یا خصوصی بودن آن ل نقلیه باشد و در مورد کشتی و هواپیما تفاوتیصرفًا مختص وسائ «عمومی»رسد قید به نظر می. 
  شامل مواردی مانند تهدید به حصری دارند و ( جنبۀعمومی نقلیه وسائل و کشتی هواپیما،)نکته دیگر آنکه موارد مذکور در این ماده 

 شود.یک ساختمان، شوارع عام و ... نمیگذاری در بمب
  عا رود که ِص به شمار می م مطلقجرائجرم فوق جزء ق آن کفایت میرف تهدید یا ادِّ ت برای تحقِّ کند، ولو آنکه در عمل منتهی به سلب امنیِّ

عای مُ کشور یا تشویش اذهان عمو  شود.ک مرتکب ضِح می نشود، و اتفاقًا موجب خنده سایرین بر ادِّ
 ق برایرود که جرم فوق جزء جرائم عمدی به شمار می  وسائل یا یکشت هواپیما، گذارِی بمب ادعای یا تهدید باید مرتکب آن روانی عنصر تحقِّ

به  قصد شوخی سایرین را تهدیداین در فرضی که شخصی صرفًا به بنابر ؛ را به قصد بر هم زدن امنیت کشور انجام دهدعمومی  نقلیۀ
 گذاری کند، مشمول ماده فوق نخواهد بود.بمب

 لین خارج و گاهی شخص با توسل به ارعاب و تهدید هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار گرفته یا به نحوی از اختیار مسؤ
ساس قانون اد، به جرم مذکور بر صد هواپیما را مجبور به فرو نمایای غیر از مقدر نقطه قصد هواپیما شوند یاساخته و موجب تغییر مسیر یا م

ب کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسائل تأسیسات همجازات اخالل های تهران رسیدگی و در دادگاه 1789واپیمایی مصوِّ
      شود.می

 
 د بر هم زدن امنیت کشورتحریک مردم به جنگ و کشتار به قص جرم اغوا یا

 یا اغوا گریکدی با کشتار و جنگ به کشور امنیت زدن هم بر قصد به را مردم کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 512مادۀ 
 .گرددمی محکوم حبس سال 2 تا 1 به نشود یا بشود غارت و قتل موجب اینکه از نظررفَص  کند تحریک
  شورک امنیت زدن هم بر دقص به کشتار و جنگ به مردم تحریک یا اغوا»عبارت است از : از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق» 
 بینی شده است.رفتار مجرمانۀ فوق ماهیتًا معاونت در جرم است که به عنوان یک جرم مستقل پیش 
 ق برایرود که جرم فوق جزء جرائم عمدی به شمار می  را با کدیگری با کشتار و جنگ به مردماغوا و تحریک  باید مرتکب آن روانی عنصر تحقِّ

 انجام دهد. کشور امنیت زدن برهم قصد
 وجب نظر از اینکه مرفکند، َص میهای فوق کفایت ر انجام رفتارف اغوا یا تحریک مردم برای و ِص رود جرم فوق جزء جرائم مطلق به شمار می

 قتل و غارت بشود یا نه.
  ِّ210 دۀاد معنوی یعنی جرم موضوع مدر صورتی که در نتیجه تحریک یا اغوا، مردم دست به قتل و غارت بزنند، رفتار مرتکب مشمول تعد 

تعزیرات:  ق.م.ا 647 ادۀد. برای مثال مطابق مگردوم میتعزیرات و معاونت در قتل عمدی یا غارت است و به مجازات جرم شدیدتر محک ق.م.ا
اجناس و امتعه یا محصوالت که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه  هر نوع نهب و غارت و اتالف اموال و»

بوده باشد و رفتار « الف»یک شخص حال اگر جرم مزبور در نتیجه تحر « سال محکوم خواهند شد. 2تا  0محارب شناخته نشوند به حبس از 
 به مجازات جرم شدیدتر یعنی معاونت در محاربه محکوم خواهد شد.« الف»مرتکبین مشمول محاربه باشد، 

  گیرد، این جرم قرار نمییک یا چند نفر به کشتن یا غارت اموال دیگری مشمول  تحریک شود کهدر مادۀ فوق، مشخص می «مردم»از لفظ
ق مردم نیز تا مادامی که به انگیزهاز سوی دیگر تحریک یا اغوای  ت کشور باشد، موجب تحقِّ های شخصی و نه با انگیزه خاص برهم زدن امنیِّ

 این جرم نخواهند شد و ممکن است رفتار مرتکب با رعایت سایر شرایط قانونی، تنها معاونت در قتل عمدی یا غارت باشد.
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 ر در ما ات غیر قانونی مانندهایی فتار جنبه حصری دارد و تحریک مردم به ر « قتل و غارت»فوق یعنی  دۀموارد مقرِّ  تخریب اموال عمومی، تجمعِّ
 و... از شمول آن خارج است.

 
 مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تشدید

 تشدید مجازات در زمان جنگ
 وعموض خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم از یکی مرتکب جنگ زمان در کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 512مادۀ 

 «.گرددمی محکوم جرم همان اشد مجازات به شود فصل این
 گ های داخلی  یا جنمنظوراز جنگ در مادۀ فوق، جنگ خارجی و مسلحانه است و بنابراین ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور در زمان جنگ

 مواردی که جنبۀ مسلحانه ندارند، از شمول تشدید حکم مادۀ فوق خارج است. اقتصادی، جنگ سرد و دیگر
 یبرای تشدید مجازات به شرح فوق ضرورتی ندارد که مرتکب جرم علیه امنیت را حتمًا به نفع دولتی انجام دهد که در جنگ با ایران است، برا 

شدۀ ایران را در همین زمان در اختیار یک دولت دیگر بندیطبقه مثال ممکن است ایران با کشوری در حال جنگ باشد و مرتکب اطالعات
 بگذارد که در این صورت به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

  ق.م.ا تعزیرات، به توبه به عنوان یکی از جهات تخفیف یا سقوط مجازات اشاره شده است که با توجه به آن در صورت  210در تبصرۀ مادۀ
 ستگیری تشدید مندرج در مادۀ فوق إعمال نخواهد شد.توبۀ مرتکب پیش از د

 
 تخفیف یا معافیت از مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
ر در شناسایی مجرمین

ّ
 عذر قانونی معافیت به دلیل همکاری مؤث

 کشور ارجیخ یا داخلی امنیت علیه که اشخاصی یا مفسدین دستجات داخل کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 517مادۀ 
 به هستند خیلد فساد و فتنه در که را اشخاصی اسامی و جنایت قصد تعقیب، از قبل و باشد نداشته مرکزیتی یا ریاست و بوده کنندمی اقدام

 خصاً ش که صورتی در و معاف مجازات از آورد عمله ب موثری همکاری دولتی مأمورین با تعقیب به شروع از پس یا و دهد اطالع دولتی مأمورین
 «.شد خواهدمحکوم جرم آن مجازات به فقط باشد شده دیگری جرم مرتکب
 ر در این ماده مرتکب قانونگذار در مادۀ فوق به بیان یکی از معاذیر معاف کنندۀ قانونی )الزامی( پرداخته است و دادگاه باید با احراز شرایط مقرِّ

 قرار ذیل است:را از مجازات معاف نماید؛ این شرایط از 
ی پیش از آن هیچ مرتکب نباید در زمان همکاری .1 در فرضی که  داشته باشد؛ بنابراین تشکیالتریاست یا مرکزیتی در آن  با مأموران یا حتِّ

بوده و در حال حاضر صرفًا یکی از اعضای آن است، اسرار و اطالعات مربوط به آن را افشا  از رؤسای آن تشکیالتشخصی سابقًا 
 .مند نخواهد شدخود از معافیت مذکور بهره ریاستینماید، به دلیل سابقۀ 

ری امرتکب باید پیش از تعقیب قصد و اسامی اشخاص دخیل در فتنه و فساد را اعالم نموده یا پس از تعقیب به هر نحو همک .2 ری مؤثِّ
 نماید.

 شود و در مورد سایر جرائم مانند تخریب، شکنجه، ایراد ضرب عذر فوق تنها باعث معافیت مرتکب از مجازات عضویت در گروه مجرمانه می
 و جرح و ... مجازات وی کماکان باقی است.

  در ارتکاب جرم داشته است نبوده؛ « مباشرت»رتکب در مادۀ فوق محدود کردن ماده به مواردی که م« شخصاً »منظور قانونگذار از ذکر واژۀ
بلکه منظور مستثنی کردن جرائمی است که خود شخص مرتکب آنها شده است، اعم از آنکه نقش مباشر، شریک یا معاون در آن جرم داشته 

 است.
  فرض را برای برخورداری شخص از معافیت در نظر گرفته است: 0مادۀ فوق 

 ایت  و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأموران دولتی اطالع دهند.شخص قبل از تعقیب قصد جن .1
ر به عمل آورد. .0  پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثِّ
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  صورت  تواند دردر کلیۀ جرائم علیه امنیت تعزیری، دادگاه می 07/0/1799قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  3به استناد مادۀ
ر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، بخشی از اجرای مجازات )نه همۀ آن( را به حالت تعلیق درآورد.  همکاری مؤثِّ

 
 مشمول دباش کرده توبه نظام دستیابی از قبل متهم شود احراز که مواردی در: »قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 512مادۀ تبصرۀ 

 «.شودنمی( ۵۱۲) و( ۵۱۴) و( ۵۱۲) مواد
  ت  –ق.م.ا تعزیرات  210توبه در ماده فوق یک نهاد ارفاقی خاص است که صرفا مختص جرایم مندرج در تبصرۀ مادۀ نه همه جرائم علیه امنیِّ

رات عام توبه در مواد  – ت باید مقرِّ  ق.م.ا مراجعه نمود. 119تا  118است و در مورد سایر جرائم علیه امنیِّ
  ق.م.ا تعزیرات نیز صرفًا مختص جرم مندرج در همین ماده است امًا تشدید مجازات مندرج در م  223مجازات مندرج در مادۀ )معافیت از

 قانون تعزیرات مختص کلیه جرائم این فصل است. 229
  مایدقیب یا رسیدگی ارائه نتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعمتهم می»ق.م.ا: 114مطابق م »

یابی شود و شرط تاثیر توبه در موارد مذکور، همچون محاربه منوط به آن است که توبه قبل از دستاین حکم شامل تبصرۀ  مادۀ فوق نمی
 )دستگیری( صورت گرفته باشد.

 ا در کلیه  229 مادۀ جرائم مندرج در این فصل، در صورت احراز توبه ق.م.ا تعزیرات ناظر بر تشدید مجازات در جرائم زمان جنگ است؛ امِّ
 مرتکب پیش از دستگیری، بحث تشدید مجازات منتفی خواهد بود.

 هرکس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحًا به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا : »1768قانون مطبوعات  02 ادۀمطابق م
بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری به آن مترتب شود، به عمومی پیشور که در قانون مجازات سیاست خارجی کش

مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار 
  «خواهد  شد.

 
 اخلی و خارجینکاتی راجع به قواعد ماهوی جرائم علیه امنیت د

 2اند. )مادۀ شمول اصل صالحیت واقعی و امکان رسیدگی به جرائم علیه امنیت ایران که اتباع بیگانه در قلمرو کشور دیگر مرتکب شده 
 ق.م.ا(

  ب  3ق.م.ا( البته با توجه به مادۀ  83ممنوعیت استفاده از تعلیق اجرای مجازات )مادۀ ، در 1799قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ
ر مرتکب، تعلیق بخشی از مجازات با رعایت سایر شرایط قانونی امکان  پذیر است.صورت همکاری مؤثِّ

  ق.م.ا( 84ممنوعیت تعویق صدور حکم )مادۀ 
 ند مان ق.م.ا( البته با توجه به عدم منع قانونی، استفاده از سایر نهادهای ارفاقی 31های جایگزین حبس )مادۀ ممنوعیت استفاده از مجازات

 باشد.پذیر میتخفیف مجازات، آزادی مشروط و ... امکان
  ق.م.ا( 129ممنوعیت استناد به مرور زمان )مادۀ 

  جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی شکلینکاتی راجع به قواعد 
  داخلی امنیت علیهم در مورد جرائالبته ؛ ق.آ.د.ک( 727ادۀ )مرا دارد  خارجی و داخلی امنیت علیه مگاه انقالب صالحیت رسیدگی به جرائداد 

 گی است.نظامیان دادگاه نظامی صالح به رسید ارتکابی از سوی  خارجی و
 ادگسترید رسمی وکالی بین از را خود وکالی یا وکیل دعوی، طرفین مقدماتی تحقیقات مرحله در خارجی یا داخلی امنیت علیه جرائم در 

 ق.آ.د.ک( 84ادۀ متبصرۀ )نمایند می انتخاب باشد، قضائیه قوه رئیس تأیید مورد که
 ق.آ.د.ک(62مادۀ ). کرد تعقیب به شروع توانمی اعالم رفِص  به نبوده، قضیه شاهد کنندۀ جرماعالم اگر 
 ق.آ.د.ک( 142ادۀ )متحقیقات مقدماتی  رحلۀامکان جلب بدوی یا بدون احضار متهم در م 
  ت درجه  ق.آ.د.ک(  073ادۀ )م 2تا  1امکان صدور قرار بازداشت موقت البته صرفًا در جرایم عیله امنیِّ

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 2 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

35 
 

  ت درجه ت الزامی که به طور عمدی از سوی نظامیان در زمان جنگ واقع می 2تا  1در مورد جرایم علیه امنیِّ
ِّ
شود، صدور قرار بازداشت موق

 ق.آ.د.ک( 614)مادۀ  است.
  ق.آ.د.ک(647و  122ای )مواد فنی و ارتباطات غیر عمومی رایانهمکالمات تلامکان شنود 
 است.  وعممن شاکی به خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم تحقیقات به مربوط مطالب حاوی اسناد و شده بندیطبقه مدارک و اسناد ارائه

 ق.آ.د.ک( 122مادۀ  0)تبصرۀ 
 ی در دادگاه ای امکانمربوط به جرائم فوق در هیچ مرحلهت از اسناد و مدارک نوشاخذ تصویر یا رو رفًا هم شاکی و متهم صپذیر نیست و حتِّ

 ق.آ.د.ک( 172ادۀ دارند.)مرا م طالعه پرونده را در مورد این جرائحق م
 ا ،دعوا نوشت آن به طرفینعدم ابالغ رأی و رو  742مادۀ  0. )تبصرهکندنویسی تواند از روی رأی، استنساخ یا روذینفع در این موارد می امِّ

 ق.آ.د.ک(
 با جرائم دیگر علیه امنیت داخلی و خارجیتفاوت جرائم 

 ری وبسیاری از جرائم بدون آنکه به قصد مقابله با نظم جمه: امنیت عمومیمخِلّ نظم و جرائم علیه امنیت کشور با جرائم  رابطۀ
جی کشور باشد، موجب اخالل در امنیت و آسایش عمومی می شود )مانند هیاهو و جنجال، نزاع عمومی(، اسالمی یا امنیت داخلی یا خار 

شاید بتوان  اینشود )مانند جاسوسی( بنابر می نمیهمچنانکه بسیاری از جرائم علیه امنیت کشور لزومًا موجب اخالل در نظم و آسایش عمو
ین ا می، عموم و خصوص ِمن وجه است.ثمرۀمنطقی، رابطه میان جرائم علیه امنیت کشور با جرائم مخِلِّ نظم و امنیت عموگفت از نظر 

ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل چنانچه »ق.آ.د.ک: 23توان دید برای مثال مطابق مادۀ تفکیک را در بسیاری از مواد قانون می
مجلس، ننده، ضمن حفظ ادله و تنظیم صورترا تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده ک ادله، اسباب و آثار جرم دیگری

 «کنند.فاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل میبال
  به اقتصادی  مجعل، جرائمانند تخریب، بسیاری از جرائم  :جرائم علیه امنیت داخلی کشور با جرائم علیه آسایش عمومیرابطۀ

ام اقتصادی بت به نظموجب سلب اعتماد عمومی نس یابد، اماوری اسالمی ارتکاب نمیرغم آنکه مستقیمًا با هدف اختالل در امنیت نظام جمه
ی به به درست 18/3/1746مورخ  328هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره  شود.های کشور میو دیگر بنیان

ر نظام اقتصادی کشور را به عنوان یکی از جرائم علیه آسایش عمومی در صورتی دهمین مطلب اشاره نموده است و رسیدگی به جرم اخالل 
 ست.اداند که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، وگرنه در صالحیت دادگاه کیفری دو در صالحیت دادگاه انقالب می

  ه  :با جرائم سیاسی امنیت کشورعلیه م جرائرابطۀ یازاتی برخوردار به ماهیت و انگیزه ارتکاب جرم از امتمرتکبین جرایم سیاسی با توجِّ
ه با این گذار در بسیاری موارد با نگاهی سختگیرانود ندارد، بلکه قانونهستند که در مورد مجرمان امنیتی، نه تنها هیچ یک از این امتیازات وج

( این قانون چنانچه با انگیزه 0هر یک از جرائم مصرح در ماده ):»1792قانون جرم سیاسی  1خورد کرده است، مطابق ماده مجرمان بر 
های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن ای سیاسی یا سیاستاصالح امور کشور علیه مدیریت و نهاده

 «شود.م سیاسی محسوب میبه اصل نظام را داشته باشد جر 
 

شه و های جدید و آخرین تغییرات قوانین، به روز میبا توّجه به سرفصل MollaKarimi.irجزواِت سایِت  تبلیِغ خودمون!
 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید.  شدۀ جزوهنسخۀ چاپیا  پی.دی. افچنانچه 

ً
منًا ضرو در دست دارید بهتره مجددا

( ar@vekalatyتونید اینستاگرام )است که می« کارگاه تولید محتوای حقوقی»هاست! اسِم کارگاِه ما، ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه
ی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه به omidmollakarimi@و تلگراِم ما ) ( رو دنبال کنید تا کلِّ

لعتون کنیم. شهارش میجزواِت جدیدی که نگاپ بدین تا از آخرین تغییراِت این جزوات و واتس 12352213175شمارۀ   مطِّ
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 داخلی و خارجیجرائم مرتبط با جرائم علیه امنیت 
 جرم توهین

 انگاری شده است.های متفاوت جرمتوهین از جمله جرائمی است که در قانون مجازات اسالمی در قالب
 اقسام توهین

 :ق.م.ا تعزیرات 624توهین به اشخاص موضوع مادۀ  توهین ساده 
 :د د از قرار ذیل است: توهین مشدِّ  اقسام توهین مشدِّ

 سات اسالم  توهین به مقدِّ
سات اسالم به میزان سبُّ  .1  ق.م.ا 067و  060موضوع مواد  النبیتوهین به مقدِّ
سات اسالم کمتر از میزان سبُّ  .0  ق.م.ا 217موضوع مادۀ  النبیتوهین به مقدِّ

 توهین به مقامات سیاسی خاص 
ق.م.ا  218توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و توهین به مقام رهبری، موضوع مادۀ  :توهین به مقامات سیاسی داخلی .1

 تعزیرات
 ق.م.ا تعزیرات 629توهین به کارمندان در حین انجام وظیفه، موضوع مادۀ  توهین به مقامات دولتی، دولت ایران: .1
 213ر خارجی در ایران به صورت علنی، موضوع مادۀ توهین به رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشو توهین به مقامات سیاسی خارجی: .0

 ق.م.ا تعزیرات
 اقسام دیگر توهین: 

 ق.م.ا تعزیرات 619توهین به بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی موضوع، مادۀ  .0
 ق.م.ا تعزیرات 322هجو کردن دیگران موضوع مادۀ  .7
قانون استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب  02موضوع مادۀ توهین به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن  .8

1777 
ب  89و  84، 6توهین به نظامیان موضوع مواد  .2 ح مصوِّ  1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
 1744ای مصوب قانون جرائم رایانه 13و  16ای یا مخابراتی موضوع مواد های رایانههتک حیثیت از طریق سیستم .6

  سات اسالم و توهین به مقامات سیاسی جرائم  بحثمپردازیم و به اقسام دیگر توهین در می و دولتیدر این مبحث فقط به توهین به مقدِّ
 پردازیممیعلیه شخصیت معنوی اشخاص 

 
 توهین به مقّدسات اسالمجرم 
 النبیسب  
 قذف یا هدد دشنام را الهی عظام انبیاء از هریک یا و (وسلم آله و علیه اهّٰلل صلی) اعظم پیامبر کس هر» قانون مجازات اسالمی: 262 ماده

 .شودمی محکوم اعدام به و است النبیسابُّ  کند
 «.است نبی بُّ َس  حکم در ایشان به دشنام یا (علیها اهّٰلل سالم) زهرا فاطمه حضرت یا و (السالم علیهم) معصومین ائمه از یک هر قذف تبصره ـ

  بر النبی قذف یا توهین به پیامدهنده است و منظور از سبُّ به معنای دشنام دادن و سابِّ به عنوان اسم فاعل آن شخص دشنامبِّ در لغت َس
 .گرامی اسالم )ص(، پیامبران ِعظام الهی، ائمۀ معصومین و حضرت زهرا )س( است

 صوم )ع(؛ یعنی دوازده امام )ع( و پیامبر اکرم)ص( و حضرت شود قانونگذار قذف یا توهین به هر یک از چهارده معهمان گونه که مالحظه می
ا در مورد توهین به سایر اشخاص و مقدسات اسالم مانند  فاطمه )س( و همچنین انبیای عظام الهی را مشمول جرم فوق دانسته است؛ امِّ

ه به ماده حضرت زینب )س( یا حضرت عباس )ع( نیز باید خاطرنشان ساخت که هر چند رفتار مرتکب در این  ق.م.ا سبِّ  060موارد با توجِّ
ه به قسمت اخیر ماده نبی محسوب نمی  سال حبس محکوم خواهد شد. 2تا  1قانون تعزیرات به  217شود، ولی مرتکب با توجِّ
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 قیده برخی د دارد، به عنظر وجوتوان جزء انبیاء الهی به شمار آورد، اختالفدر تفسیر انبیاء عظام الهی و اینکه کدام دسته از پیامبران را می
اما  ،منظور قانونگذار تنها پیامبران اولوالعزم و به عقیده برخی دیگر منظور، آن دسته از پیامبرانی است که نام ایشان در قرآن ذکر شده است

ز پیامبران را توان بعضی اباشد، نه تحدید دایره شمول آنها. )نمیوصفی در راستای تکریم همه پیامبران می« ِعظام»رسد که لفظ به نظر می
 بعضی را صغار!( اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود مشابه چنین نظری را دارد؛ مطابق ِعظام دانست و نعوذ باهّٰلل

خ  1944/90/3نظریه مشورتی شماره   «شود.میوصف ِعظام یک وصف احترامی است و شامل کلیه پیامبران الهی : »18/12/1790مورِّ
 

 ضبغ یا مستی حالت در یا سهو غفلت، اکراه، روی از وی اظهارات که نماید ادعاء سب، به متهم هرگاه» قانون مجازات اسالمی: 263مادۀ 
 .شودنمی محسوب النبیسابُّ  است بوده دیگری از قول نقل یا و کلمات معانی به توجه بدون یا لسان سبق یا

 «.است شالق ضربه 38 تا تعزیر موجب کند اهانت صدق و باشد دیگری از نقل به یا غضب یا مستی حالت در بَس  هرگاه تبصره ـ
 ا در مواردی ممکن است علی رغم با توجه به پیش بینی مجازات اعدام برای جرم فوق، رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفری یک است، امِّ

ق.م.ا دادگاه کیفری یک حکم بر اعدام صادر نکند،مثاًل مرتکب در نتیجه سبق 060اده توهین به پیامبر اکرم )ص( و دیگر افراد مندرج در م
 فاللسان یا اشتباه لفظی، عبارت موهنی را به کار برده باشد؛ در این موارد با توجه به قاعدۀ درأ و ضرورت تفسیر شک به نفع متهم به ِصر 

ق تعزیری در  ی ساقط و حکم به شالِّ  شود.داده می 6جۀ ادعای متهم مجازات حدِّ
 ی اگر ُمحَرز شود که مرتکب خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده و به  مستی از علل رافِع مسؤولیت کیفری است، ولی در مورد َسبُّ نبی حتِّ

ق تعزیری درجۀ کلی مسلوب رسد نسبت به تعزیر مزبور منع قانونی برای شود، البته به نظر میداده می 6االراده شده باشد، باز حکم به شالِّ
 استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و ... وجود نداشته باشد.

 
 النبیتوهین به مقّدسات اسالم کمتر از میزان سب  

 ضرتح یا( ع)طاهرین ائمه یا عظام انبیاء از یک هر یا و اسالم مقدسات به کس هر»: تعزیرات قانون مجازات اسالمی بخش 513مادۀ 
 خواهد محکوم سال 2 تا 1 از حبس به صورت این غیر در و شودمی اعدام باشد النبیسابُّ  حکم مشمول اگر نماید اهانت( س) طاهره صدیقه

 «.شد
  :سات اسالم  منظور از مقدِّ

 خدا .1
 قرآن کریم .0
 چهارده معصوم )ع(، یعنی دوازده امام )ع( و پیامبر اکرم)ص( و حضرت فاطمه )س( .7
 هزار پیامبر( 108انبیاء ِعظام، یعنی همۀ پیامبران ) .8
س، مانند کعبه یا حرم پیامبر )ص( و امامان )ع( و اشخاص قابل احترام در اسالممکان .2  های مقدِّ
، حضرت علی اکبر )ع(، حضرت حمزه )ع(، حضرت زینب )س(، حضرت های اسالمی، مانند حضرت ابوالفضل عباس )ع(شخصیت .6

  خدیجه )س(
 )سات اسالم نیز باشند، مشمول مادۀ فوق است، مانند حضرت مریم )س( یا هاجر )س سات سایر ادیان که جزء مقدِّ  مقدِّ
 ق نمی سات با ترک فعل محقِّ م( در هنگام شنیدن  علیه و آله و سلِّ )صلی اهّٰللشود، مثل اینکه کسی از صلوات فرستادن بر پیامبر توهین به مقدِّ

 نام ایشان خودداری نماید، هر چند که قصد وی از این ترک فعل توهین هم باشد.
 ی با اشاره هم )به شرط صراحت( صورت گیرد،مثل اینکه کسی در روز عاشورا اهانت و توهین می تواند، عالوه بر گفتار، با فعل و کتابت یا حتِّ

 نت با لباس قرمز در معابر و اماکن عمومی به شادی و هلهله کردن بپزدازد.  به قصد اها
 

 سیاسی و دولتی توهین به مقامات
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 داخلی و مقامات دولتیتوهین به مقامات سیاسی 
 جرم توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و توهین به مقام رهبری

 عالی ت)رضوان اهّٰلل اسالمی جمهوری بنیانگذار خمینی، امام حضرت به کس هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 514مادۀ 
 «.شد خواهد محکوم سال 0 تا ماه 6 ازحبس به نماید اهانت انحاء از نحوی به رهبری معظم مقام و (علیه
 ز به امام خمینی )ره ( اشود، مگر در مواردی که برخالف آن تصریح شده باشد، توهین توهین به درگذشتگان اصواًل جرم محسوب نمی

ی است.مصادیقجرم  انگاری توهین به افراد متوفِّ
 ر در مواد حکم فوق شامل جرائمی مانند افترا و نشر اکاذیب نمی ق.م.ا تعزیرات مراجعه  694و  693شود و در این موارد باید حکم عام مقرِّ

 نمود.
  امور کشور تحت هیچ شرایطی جرم سیاسی محسوب نشده و مرتکب از ولو با انگیزۀ اصالح توهین به شخص اول مملکت تحت هیچ عنوان

کلی نیز مند نخواهد شد. تفکیک فوق از نظر شهیچ یک از مزایا و امتیازاتی که برای مرتکبین جرائم سیاسی در نظر گرفته شده است، بهره
 ق.آ.د.ک در صالحیت دادگاه انقالب خواهد بود. 727مادۀ « ب»دارای اهمیت است و توهین به رهبری و امام خمینی )ره( مستندًا به بند 

 رود و برای شروع به تعقیب نیازی به شکایت شاکی خصوصی یا جرم توهین مندرج در مادۀ فوق در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت به شمار می
اث او نیست.  ورِّ

 م تقلید در نشریات ب  03مطابق مادۀ ، جرم توهین به رهبر جمهوری اسالمی ایران و یا مراجع مسلِّ  در گاه هر: »1768قانون مطبوعات مصوِّ
 محاکم به طلبم نویسنده و مسئولمدیر و لغو نشریه آن پروانه شود، اهانت تقلید مسلم مراجع یا و ایران اسالمی جمهوری رهبر به اینشریه

 «شد خواهند مجازات و معرفی صالحه
 

 هین به مقامات دولتِی دولت ایرانتو جرم 
 وزرا ای جمهوری رئیس معاونان یا قوه سه روسای از یکی سمت، به توجه با کس هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 612مادۀ 

 کارکنان یا حاسباتم دیوان اعضای یا قضات یا نگهبان شورای اعضای یا خبرگان مجلس نمایندگان یا اسالمی شورای مجلس نمایندگان از یکی یا
 ضربه( ۴۷) تا یا و حبس ماه 6 تا 7 به نماید توهین آن سبب به یا وظیفه انجام حال در هاشهرداریو دولتی هایشرکت و مؤسسات و هاوزارتخانه

 «.شودمی محکوم نقدیجزای ریال( ۲۵۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیون پنج و بیست تا( 222/222/0)میلیون  دو یا و شالق
  شود که مرتکبین جرم فوق صرفًا ارباب رجوع نبوده و چنانچه دو همکار نیز حین در صدر مادۀ فوق مشخص می« هر کس»از اطالق عبارت

ا اینکه کارمند یک نهاد دولتی که به دلیل مخالفت مدیر بانجام کار، به یکدیگر توهین نمایند، مشمول حکم مادۀ فوق  خواهند شد، مانند 
 او، در حضور سایر کارمندان به او توهین نماید. تقاضای مرخصی

 اطالع باشد، با توجه به جهل موضوعی  مشمول تشدید مادۀ فوق نخواهد شد و رفتار وی از در صورتی که مرتکب از ِسَمِت مخاطب بی
ه در ست. البته همان طور کدر صدر مادۀ فوق نیز بیانگر همین مطلب ا« با توجه به سمت»شود؛ عبارت مصادیق توهین ساده محسوب می

مباحث جزای عمومی گفته شد، علم مرتکب به جزئیات و امور فرعی فاقد تأثیر است و همین که مرتکب بداند طرف مقابل، یکی از کارکنان 
ق جرم فوق کافی است، ولو آنکه از ِسَمِت دقیق وی در آن نهاد بی کب ی که مرتاطالع باشد، برای مثال در فرضآن نهاد است برای تحقِّ

، به دلیل جهل موضوعی مشمول مادۀ فوق نیست و رفتار او توهین ساده قاضی را با یکی از ارباب رجوع اشتباه گرفته و به توهین نماید
ا به گمان اینکه مستشار شعبه است نه رئیس دادگاه رفتار وی توهین محسوب می گاه بوده بوده امِّ ا در صورتی که از ِسَمِت وی آ د مشود؛ امِّ شدِّ
ق این جرم نیازی به اطالع دقیق از سمِت مخاطب نیست.محسوب می  شود؛ زیرا همان گونه که بیان شد برای تحقِّ

 اند و توهین به سایر مأموران مشمول تشدید فوق نخواهد شد، هرچند نوع رابطۀ استخدامی اشخاص و مقامات مزبور از باب حصر احصا شده
ر در مادۀ در این فرض تأثیری نداشته و توه ق.م.ا تعزیرات خواهد  629ین به مأموران مذکور، خواه رسمی باشند یا پیمانی، مشمول حکم مقرِّ

دۀ رود ؛ برای مثال در فرضی که خانوابود؛ ولی همان طور که بیان شد توهین به سایر مقامات و مأموران از مصادیق توهین ساده به شمار می
 اند.به پزشک و پرستاران توهین نمایند، مرتکب توهین ساده شدهکادر بیمارستان خصوصی بیمار به دلیل نارضایتی از خدماِت 
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  ،ی نیز به دلیل عدم تصریح در مادۀ فوق با توجه به نکته فوق توهین به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملِّ
 شود.مشمول این تشدید نشده و توهین ساده محسوب می

 ت بپردازند عمال حاکمیداند که به أد میرسد رویۀ قضایی توهین به اشخاص فوق را تنها در صورتی مشدِّ مادۀ فوق، به نظر می برخالف اطالق
یه به أو برای مثال توهین به مأموران شهرداری در مواردی ک بق شود. مطاپردازند از مصادیق توهین ساده محسوب میگری میعمال تصدِّ

خ  9742/3نظریۀ مشورتی شمارۀ  چون کارمند دولت مسؤول انجام وظیفه است و با این »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  07/12/1731مورِّ
ق.م.ا تعزیرات( مرزی برای مشمولین مادۀ مذکور تعیین نکرده است و  629قانون تعزیرات )مادۀ  43شود  و مادۀ اعتبار مسؤول شناخته می

یت است، عمال حاکمایی که وظیفۀ آنان در ارتباط با أهذا مسؤولین اجر قانونی قرار بگیرد، علیهر کارمند و مسؤولی باید در پرتو حمایت 
 «باشندمشمول مادۀ مذکور می

 وظیفه یا به سبب آن، بوده باشد. تشدید مجازات توهین به اشخاص فوق مستلزم آن است که توهین به آنان در حال انجام 
  ،ی اگر به سبب انجام وظیفه نباشدمنظور از توهین حین انجام وظیفه ه همسر و مثاًل در فرضی ک توهین به مأمور در ساعات کاری است، حتِّ

که از رفتارهای او در خانه به تنگ آمده است، عمدًا به محل کار او آمده و در مقابل همکارانش  به او توهین کند، رفتار وی نیز از کارمند 
وظیفۀ اداری کارمند نداشته بود؛ زیرا در حال انجام وظیفه صورت گرفته است؛ هرچند ارتباطی با  تعزیرات خواهدق.م.ا  629مصادیق مادۀ 

 باشد.
  ی از دادسرا خارج ساعات انجام وظیفه لزومًا در محل اجرای خدمت نیست و برای مثال توهین به بازپرسی که برای انجام تحقیقات محلِّ

 مادۀ فوق خواهد بود.مشمول شده باشد، نیز در ساعات انجام وظیفه 
  ا به سبِب وظیفۀ مأمور صورت گرفته باشد که در این حالت نیز رفتار مرتکب مشمول ممکن است توهین در ساعات انجام وظیفه نبوده، امِّ

اشباشد، مثاًل شخصی شماره مادۀ فوق می  .نماید یتلفن قاضی را به نحوی پیدا کرده و شبانه از باب رأیی که صادر کرده است به او فحِّ
 ی این ِسَمتدیده در هنگام توهین باید دارای ِسَمتبزه ت ها در زمانی قبل یا بعد از توهین کفایهای دولتی مذکور در مادۀ فوق باشد و تصدِّ

 کندنمی
  رضی که ال در فمنافاتی با تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت و برای مثبعد از توهین بازنشستگی مأموران و مقامات مندرج در مادۀ فوق

د ماه بعد بازنشسته شود، رفتار مرتکب مشمول توهین مشدِّ  آن توهین نموده و مأمور مذکور یک مرتکب به مأمور دولت حین خدمت یا به سبِب 
 موضوع مادۀ فوق خواهد بود.

  ب  11به موجب مادۀ تعزیرات نیز همچون جرم ق.م.ا  629، جرم موضوع مادۀ 07/0/1799قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ
ت حبس آن به نصف تقلیل می 624موضوع مادۀ  یابد ق.م.ا تعزیرات، جزء جرائم قابل گذشت دانسته شده است و لذا حداقل و حداکثر مدِّ

ذشت شاکی، گگردد؛ از سوی دیگر با شود( و با توجه به درجۀ آن لزومًا به مجازات جایگزین حبس تبدیل می)یعنی یک ماه نیم تا سه ماه می
 گردد.تعقیب یا مجازات موقوف می

  ب  0با توجه به بند )الف( مادۀ قی می 1792قانون جرم سیاسی مصوِّ شود، مشروط به آنکه با توهین به برخی از مقامات فوق، جرم سیاسی تلِّ
 یا توهین: »به بند مذکور عبارتند از به اصل نظام صورت گرفته باشد. این اشخاص با توجهانگیزۀ اصالح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن 

 مایندگانن اسالمی، شورای مجلس نمایندگان وزرا، جمهور،رئیس معاونان نظام، مصلحت تشخیص مجمع رئیس قوه، سه رؤسای به افتراء
ن جرائم برای مرتکبیفایدۀ این بحث فارغ از امتیازاتی که در قانون « آنان مسؤولیت واسطه به نگهبان شورای اعضای و خبرگان مجلس

سیاسی در نظر گرفته شده از نظر شکلی و تعیین دادگاه صالح نیز دارای اهمیت است، چرا که به جرم توهین اصواًل در دادگاه کیفری دو 
 رد.گی، رسیدگی به آن در دادگاه کیفری یک و یا حضور هیأت منصفه انجام میشود ولی در صورتی که جرم سیاسی محسوب شودرسیدگی می

 
 توهین به مقامات سیاسی خارجی

 توهین به رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی در ایران به صورت علنیجرم 
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 خاک قلمرو رد که آن سیاسی نماینده یا خارجی کشور رئیس به نسبت علناً  کس هر»: قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 517مادۀ 
 تقابلم معامله ایران به نسبت مذکور مورد در نیز کشور آن در اینکه به مشروط شودمی محکوم حبسماه 7 تا 1 به نماید توهین است شده وارد ایران
 .بشود

 صورت در و است او ولی یا علیهمجنی   مطالبه یا دولت آن سیاسی نماینده یا مربوطه دولت تقاضای به منوط فصل این مواد عمالإ – تبصره
 «.شد خواهد موقوف نیز جزائی تعقیب ،تقاضا استرداد
  ای حضور سایر مردم است، صورت ق جرم فوق مستلزم آن است که یا توهین در حضور حداقل یک نفر و یا در اماکن عمومی که مهیِّ تحقِّ

 گرفته باشد و در صورتی که توهین به صورت غیرعلنی صورت گرفته باشد، مشمول مادۀ فوق نخواهد بود.
  ق جرم فوق مستلزم آن است که رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی وارد خاک ایران )نه قلمرو هوایی یا دریایی( شده باشد؛ بنابراین تحقِّ

پرواز است به اشخاص مزبور توهین نماید، رفتار وی مشمول جرم در فرضی که شخصی در هواپیمایی که بر فراز قلمرو هوایی ایران در حال 
 ق.م.ا تعزیرات خواهد بود. 624ه مادۀ توهین ساد

  منظور از معاملۀ متقابل آن است که مشابۀ این جرم و با همین میزان مجازات در قانون دولت متبوع رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی
 زیرات خواهد بود.ق.م.ا تع 624بینی قرار گرفته باشد، در غیر این صورت رفتار مرتکب مشمول جرم توهین ساده مادۀ مورد پیش

   یه یا ولی او علمطابق تبصرۀ مادۀ فوق إعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نمایندۀ سیاسی آن دولت یا مطالبۀ مجنی
ه موجب ب رسد برخالف باور برخی، تبصرۀ فوق را بایداست و در صورت استرداد تقاضا، تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد، البته به نظر می

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قابل گذشت محسوب  11ق.م.ا منسوخ دانست. همچنین این نظر به ویژه با استناد به مادۀ  128مادۀ 
شود، چرا که قانونگذار برخالف قابل گذشت دانستن این ق.م.ا تعزیرات، تقویت می 629نمودن جرم توهین به مأموران دولت موضوع مادۀ 

 ق.م.ا تعزیرات اشاره ننموده است. 213و  216اکان، به قابل گذشت نبودن جرائم موضوع مواد جرم، کم
 ن موضوع چودیده است، بزه بودِن  خارجی کشورِ  سیاسِی  نمایندۀ یا در صورت جهل موضوعی نسبت به عنصر موضوع جرم که همان رئیس

ده محسوب می ات مشدِّ ده نخواهد بود؛ بنابراین در فرضی که شخص بدون جرم در این جرم از کیفیِّ ق جرم مشمول کیفیت مشدِّ شود، تحقِّ
ق.م.ا تعزیرات  624به او توهین کند، رفتار مرتکب مشمول جرم توهین ساده مادۀ  خارجی کشور سیاسی نماینده یا رئیساطالع از ِسَمِت 

 ود.خواهد ب
 ا نکتۀ مهم و البته دهندۀ موضع سختبینی مجازات حبس برای جرم فوق نشانپیش گیرانۀ قانونگذار در مقایسه به جرم توهین ساده است؛ امِّ

های های حبس در جرائم به مجازاتق.م.ا و الزام دادگاه به صدور حکم به جایگزین 62جالب این است که در حال حاضر با توجه به مادۀ 
ده تری در نظر گرفته شگیرانه فاصله گرفته شده و برای توهین عادی مجازات سنگینماه حبس، در عمل از این موضع سخت 7ی تا قانون

ق شود مرتکب تنها به مجازات جایگزین حبس محکوم میاست؛ به عبارت دیگر اگر  قجرم مادۀ فوق محقِّ موضوع  جرم شود و در صورت تحقِّ
 گردد.محکوم می 6درجۀ   جزای نقدی، مرتکب به یعنی توهین ساده 624مادۀ 

   ب  0قانونگذار در بند )ب( مادۀ توهین به رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی را تحت شرایطی جرم سیاسی  1742قانون جرم سیاسی مصوِّ
ر  ر مادۀ ددانسته است؛ مششروط بر آنکه اواًل جرم با انگیزۀ اصالح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به نظام ارتکاب یافته و ثانیًا شرایط مقرِّ

آ نکتۀ مهم این است که برای سیاسی محسوب شدن جرم فوق  213 ق.م.ا تعزیرات )مانند علنی بودن و معاملۀ متقابل( رعایت شده باشد؛ امِّ
رئیس یا نمایندۀ ق.م.ا تعزیرات( و همین که  213نیازی به ورود رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی به خاک ایران نیست )برخالف مادۀ 

ر در قانون رفتار مرتکب جرم سیاسی محسوب میسیاسی کشور خا  شود.رجی وارد قلمرو ایران شده باشد، با رعایت سایر شرایط مقرِّ
 

 سوء قصد به جان مقامات سیاسی
 مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی جان جرم سوءقصد به

 وءس تقلید، بزرگ مراجع و گانهسه قوای روسای از یک هر و رهبر جان به کس هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 515مادۀ 
 «.شد خواهد محکوم سال 12 تا 7 از حبس به نشود شناخته محارب چنانچه نماید قصد
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  گبزر  مراجع و گانهسه قوای روسای از یک هر و رهبر جان سوءقصد به»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق 
 «تقلید

 است هاآن قتل به شروع داخلی، مذهبی یا سیاسی مقامات جان به سوءقصد از منظور. 
  قابل فرض است، به این نحو که مرتکب عالوه بر قصد مجرمانه، اقدام به عملیات مقدماتی )مثاًل « جرم عقیم»عنصر مادی این جرم در حد

؛ مثل اینکه ثر بماندأ روع بنا به دالیلی، قصد او بالخرید اسلحه( را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرایی قتل بزند، ولی پس از ش
س بودن او به جلیقۀ ضدگلوله اساسًا نتواند وی را هدف قرار  هد و دمرتکب بر أثر خطا در تیراندازی یا دخالت محافظین فرد مورد نظر و یا ملبِّ

 یا اینکه تنها وی را مجروح سازد.
  موضوعی در حکم شروع به جرم است و با توجه به ضرورت  تفسیر به نفع متهم جرائم محال ق.م.ا، جرم محال  100بر اساس تبصرۀ مادۀ

رسد سوءقصد در زمرۀ جرائمی باشد که به رغم عقیم ماندن )مانند شلیک به خودروی حکمی و عقیم قابل مجازات نیستند؛ ولی به نظر می
انگاری شده است؛ به عبارت دیگر چه ص )نه به عنوان شروع به جرم( جرمای که رئیس جمهور سوار بر آن است( به عنوان جرم خاضد گلوله

ماند، )مثاًل در زمان شروع به تیراندازی و پیش از کشیدن ماشۀ اسلحه دستگیر شود( و چه مرتکب در میانۀ مسیر اجرایی از هدف خود بازمی
 پس از خاتمۀ آن، مقصودش عقیم بماند، هر دو مشمول جرم سوءقصد هستند.

 نه ادر سوء قصد نیز همچون شروع به جرم، مرتکب باید به دالیل غیرارادی از هدف خود باز بماند و در صورتی که به ارادۀ خود از عملیات مجرم
توان سوءقصد دانست و فقط اگر همان میزان از عملیات او واجد عنوان مجرمانه باشد )مثاًل حمل سالح( صرفًا منصرف شود، رفتار او را نمی

 شود.ه مجازات همان جرم محکوم میب
 ر نیست.با توجه به آن که سوء قصد ماهیتًا شروع به قتل عمدی محسوب می  شود، شروع به آن )شروع به سوء قصد( متصوِّ
 باشد، نه رؤسای سابق.گانه میگانه، رؤسای فعلی قوای سهمنظور از رؤسای قوای سه 
  اجعی هستند که تعداد قابل توجهی از شیعیان )و نه فقط اهالی یک روستا یا شهر کوچک یا منظور از مراجع بزرگ تقلید در مادۀ فوق، مر

باشد. همین طور از ، ولی تأیید یا عدم تأیید حکومت نسبت به شخص مرجع تقلید  از اهمیت برخوردار نمیکنندخانوادۀ آنها( از آنان تقلید می
جع تقلید یا تقلیدکنندگان مهم نیست؛ بنابراین هرگاه کسی در ایران به جان یک مرجع بزرگ آید که تابعیِت ایرانی داشتن مر ظاهر ماده برمی

دین بسیاری از میان شیعیان غیرای مادۀ فوق مول رانی دارد، سوء قصد نماید، مشتقلید که دارای تابعیت کشور دیگری غیر از ایران بوده و مقلِّ
 قرار خواهد گرفت.

  مرتکب  اشد،ب تقلید به قصد مقابله با حکومت اسالمی بزرگ مراجع و گانهسه قوای روسای از یک هر و رهبر جان سوءقصد بهدر صورتی که
 شود.به مجازات محارب محکوم می

  مثال به ) تقلید، بدون قصد مقابله با حکومت اسالمی بزرگ مراجع و گانهسه قوای روسای از یک هر و رهبر جان سوءقصد بهدر صورتی که
 شود.سال حبس محکوم می 12تا  7، مرتکب به باشد مت شخصی و بدون انگیزۀ عمومی(دلیل خصو

 
 مقامات سیاسی خارجی جان جرم سوءقصد به

 قصدوءس ایران قلمرو در آن سیاسی نماینده یا خارجی کشور رئیس جان به کس هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 516مادۀ 
 مجازات اگر اال و بشود متقابل معامله ایران به نسبت نیز کشور آن در اینکه بر مشروط شودمی محکوم( ۵۱۵) ماده در مذکور مجازات به نماید

 .شودمی محکوم مجازات همان به گردد اعمال ترخفیف
 ربوطم مقررات و ضوابط مطابق دیه یا قصاص به مزبور مجازات بر عالوه شود ضرب یا جرح یا قتل به منتهی قصدسوء چنانچه – تبصره
 «.شد خواهدمحکوم
  شخص اول مملکت  اعم از شاه، ملکه، رئیس جمهور، رهبر، رئیس حزب حاکم و مانند آن است.« رئیس کشور خارجی»منظور از 
  یا هر مقام دولتی آن کشور است که پیرو دعوت رسمی دولت ایران، در  ، رئیس هیأت نمایندگی کشور خارجی«نمایندۀ سیاسی»منظور از

 اجرای یک وظیفۀ دولتی به ایران سفر کرده باشد.
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    ق جرم فوق، ارتکاب جرم در قلمرو ایران است؛ بنابراین در فرضی که یک ایرانی در کشور خارجی به جان رئیس جمهور ایران شرط تحقِّ
د معنوی شروع به قتل عمدی و سوء قصد به شمار می ا اگرسوءقصد کند، رفتار او از باب تعدِّ  در فرض مطروحه به جان رئیس کشور رود، امِّ

دد، چرا که گر خارجی سوء قصد شود، مرتکب با توجه به اصل صالحیت شخصی به مجازات شروع به قتل عمدی )نه سوء قصد( محکوم می
ق سوء قصد در مادۀ فوق، وقوع جرم فوق در قلمر ایران است.  شرط تحقِّ

  یک دعوت رسمی و به عنوان مأمور سیاسی )نه مثاًل برای گردش و به عنوان توریست( شمول مادۀ فوق مستلزم آن است که مقامات فوق پیرو
 وارد قلمرو ایران شده باشند.

 .رفتار مجرمانۀ جرم فوق باید در قلمروی حاکمیت ایران اعم از قلمروی زمینی، هوایی یا دریایی واقع شده باشد 
 ی بینی ق، مورد پیشبه این جرم در قوانین دولت خارجیی باید مشاط معاملۀ متقابل است؛ یعنر تعیین مجازات فوق منوط به ش رار گرفته و حتِّ

سال حبس( باشد و در صورتی که برای جرم سوء قصد در قوانین کشور دیگر مجازات کمتری  12تا  7از حیث مجازات نیز همانند قانون ایران )
 گردد.میتر محکوم در نظر گرفته شده باد، مرتکب به همان مجازات خفیف

 جیمقامات سیاسی خار  جان داخلی با جرم سوءقصد به مذهبی یا سیاسی مقامات جان به سوءقصد فاوت جرمت
 مقامات سیاسی خارجی جان جرم سوءقصد به داخلی مذهبی یا سیاسی مقامات جان به سوءقصد جرم

ق جرم فوق، ارتکاب جرم در قلمرو ایران نیست ق جرم فوق،  شرط تحقِّ  ارتکاب جرم در قلمرو ایران استشرط تحقِّ
ق.م.ا تعزیرات، در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت  212جرم موضوع مادۀ 

یا  دیده تأثیری در روند تعقیبرود و شکایت یا گذشت بزهبه شمار می
 مجازات نخواهد داشت.

رات 213مطابق تبصرۀ مادۀ  فوق  مادۀ ق.م.ا تعزیرات إعمال مقرِّ
بوطه یا نمایندۀ سیاسی آن دولت یا منوط به تقاضای دولت مر 

علیه یا ولی اوست و در صورت استرداد  تقاضا، مطالبۀ مجنی  
 تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

 
افته دارند و یباری است که در عین حال خصیصۀ سازمانمنظور از تروریسم، مخصوصًا تروریسم سیاسی، أعمال خشونتمفهوم تروریسم: 

 یابند.ها و اهداف سیاسی ارتکاب میانگیزهمعمواًل با 
 مجرمانه عناوین سایر با تروریسم مقایسه

است که  کند آنآورد تفکیک میو ترسی که در سایر جرائم برای قربانی به وجود می حشت موجود در تروریسم را از وحشتآنچه که ترس و و .1
که  شود. برای مثال، سارقیبه طور فرعی و ثانوی از أعمال او ناشی می در جرائم دیگر ایجاد ترس و وحشت هدف اصلی مجرم نیست، بلکه

. هدف او نه کند، تروریست نیستگیرد نیز ایجاد ترس میکند یا به زور اسلحه، کیف او را میبه طرف قربانی حمله کرده و جیب او را خالی می
م این ًا تروریست سیاسی، ایجاد ترس و وحشت در قربانیاِن مستقیایجاد ترس بلکه ربودن مال قربانی است. لیکن برای تروریست، مخصوص

 باشد.جرم، یا به طور غیرمستقیم در افراد دیگر، هدف اصلی می
کاب یافته و گروهی ارتتفاوت دیگری که بین تروریسم و جرائم عادی دیگر وجود دارد این است که اولی همواره به شکل یک جرم سازمان .0

را که ممکن  آمیزییابد. ما معمواًل أعمال جنونیافته و گروهی ارتکاب نمیجرائم عادی دیگر اصواًل به شکل جرم سازمان یابد؛ در حالی کهمی
ر د است یک فرد به تنهایی و به اصطالح خودسرانه مرتکب شود و مثاًل به مدرسه یا فروشگاهی حمله کند و تعداد زیادی را به رگبار ببندد )که

 نامیم.های آن کم نیست( تروریسم نمیکا، که در آنها داشتن سالح مجاز ست، نمونهجوامعی مثل آمری
 

 جرم تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت
 خارج یا داخلی تامنی ضد بر میجرائ که نمایند تبانی و اجتماع بیشتر یا نفر دو گاه هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 611مادۀ 
 خواهند محکوم حبس سال 2 تا 0 به نباشد صادق آنان بر محارب عنوان که صورتی در نمایند فراهم را آن ارتکاب وسایل یا شوند مرتکب کشور

 «.شد
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  کشور خارج یا داخلی امنیت ضد برتوافق حداقل دو نفر برای ارتکاب جرم »»عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق 
ق آن به طور غیر ارادییا فراهم آوردن   «وسایل ارتکاب آن و عدم تحقِّ

  ت حبس در آن باشد، مگر آنکه رفتار مرتکبین از سال حبس می 2تا  0مجازات تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت شدیدتر بوده و مدِّ
 مصادیق محاربه باشد که در این صورت به مجازات جرم مذکور محکوم خواهند شد.

 توان توافق افراد برای ارتکاب جرائم علیه امنیت را از مصادیق محاربه دانست؟میچه زمان سوال: 
  :ق جرم محاربه مادۀ پاسخ ق.م.ا مستلزم کشیدن سالح برای ترساندن مردم و ترس حداقل یک نفر است  039ابتدا باید یادآور شد که تحقِّ

 شیدن سالح( نیازمند بررسی بیشتر است. مشابه این حکم در تعداد دیگریبدون شرایط مزبور )مانند: ک و محاربه دانستن توافق میان افراد
مواد ال ، برای مثخورد و قانونگذار بر رفتاری که محاربه به معنای خاص آن نیست مجازات محارب را در نظر گرفته استاز جرائم به چشم می

این جرائم باید به یکی از دو ضابطۀ ذهنی یا عینی را مورد کبین رسد برای محارب دانستن مرتبه نظر می ق.م.ا تعزیرات. 224و  228، 894
 کتوجه قرار داد، در صورتی که قصد مرتکب )مالک ذهنی( در این موارد مقابله با اصل نظام و براندازی آن باشد یا در نتیجۀ رفتار او )مال

این مطلب  گردد. با توجه بهکب به مجازات محارب محکوم میعینی( تبعاتی مانند شکست جبهۀ اسالم، آسیب گسترده و ... به بار آید، مرت
محکوم  به مجازات محارب در فرضی که چند نفر برای ارتکاب جرائم علیه  امنیت اجتماع کرده و هدف آنان از این تبانی براندازی نظام باشد

 .خواهد شد
 

 جرم اجتماع و تبانی علیه اعراض، نفوس و اموال مردم
 مردم اموال یا وسنف یا اعراض علیه که بنمایند تبانی و اجتماع بیشتر یا نفر دو گاه هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 611مادۀ 
 محکوم سال 7 تا ماه 6 از حبس به مراتب حسب نشوند اقدام به موفق خود اراده بدون ولی باشند دیده تدارک هم را اجرائی مقدمات و نمایند اقدام

 «.شد خواهند
  مردم موالا یا نفوس یا اعراض علیهتوافق حداقل دو نفر برای ارتکاب جرم »عبارت است از: از نظر دکتر مالکریمی رفتار مجرمانۀ جرم فوق 

ق آن به طور غیر ارادیتدارک مقدمات اجرائو   «ی و عدم تحقِّ
  ق.م.ا تعزیرات به جای تبانی برای ارتکاب جرم برای اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اشاره کرده و ظاهرًا  611قانونگذار در مادۀ

فرضی که دو نفر هماهنگ کنند که مسائل مالی شخصی را برای ورشکسته توان تبانی دانست، مانند توافق بر اقدامات غیر مجرمانه را هم می
شود، هر چند افشای اسرار مالی اصوال  جرم نباشد؛ البته این تفسیر با فلسفۀ او افشا نمایند، رفتار آنها ظاهرًا تبانی محسوب می شدن
ن ناسازگار است و به نظر میجرم توجهی و بی در مادۀ فوق ناشی از تسامح« اقدام»رسد اشاره به لفظ انگاری تبانی و ضرورت  اکتفا به قدِر متیقِّ

ق.م.ا تعزیرات و تصریح به  612قانونگذار است و باید واژۀ اقدام را حمل بر معنای جرم نمود )نه هر اقدامی(؛ این نظر به ویژه با عنایت به ماد 
 شود. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تقویت می

  ی بوده  و اقداماتی را که ممکن است به شخص حقوقی دیدۀ این جرم، تنها اشخاص حقیقآید که بزهدر مادۀ فوق چنین برمی« مردم»از لفظ
قی را کنند تا اموال یک شرکت خصوصی را تخریب کنند، چنین تواف گیرد؛ بنابراین در فرضی که دو نفر تبانیخسارت وارد نماید، در برنمی

وافق برای راز شده است؛ به تعبیر برخی این تتوان تبانی محسوب نمود، از سوی دیگر در تفسیر لفظ مردم در مادۀ فوق نظرات مختلفی ابنمی
توان تبانی دانست و تعداد افراد باید به قدری باشد  که لفظ مردم بر آن صدق نماید، اما مطابق نظری انجام اقدامات مزبور علیه یک نفر را نمی
ت انگاری تبانی مقابله با حالا که غرض از جرمکند و تعداد افراد در ایجا فاقد موضوعیت است، چر دیگرصیغۀ جمع در اینجا افادۀ نوع می

 خطرناک مرتکبین و قصد نامشروع آنان است، اعم از اینکه این اقدامات علیه یک نفر باشد یا جمعی از افراد.
 در مورد جرم تبانی نکات ذیل قابل توجه است:

 ت از رسد؛ ولی به دلیل آثار سوئی که ممکن اسنیز همچون تهدید در زمرۀ جرائمی است که در آن نیت مرتکب لزومًا به مرحلۀ اجرا نمی تبانی
واردی انگاری شده است، در ماجتماع دو یا چند نفر به بار آید و حِسِّ اعتماد به نفس آنان را در این زمینه تقویت نماید، به طور مستقل جرم

شده است که فرد پس از درگیری با دیگری و مجروح شدن از جانب آو درصدد انتقام برآمده ولی به تنهایی جسارت اجرایی نمودن قصد  دیده
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ا به محض در میان گذاشتن آن با دوستان و وعدۀ همراهی آنان، این حس در او دو چندان شده و جسارت اجرا نمودن قصد  خود را ندارد؛ امِّ
ی اگر در عمل هرگز اجرا نکند.خود را پیدا می  کند، حتِّ

  :ق آن به طور غیر ارادی»رفتار مجرمانۀ جرم تبانی عبارت است از اب ِصرف قصد ارتک« توافق حداقل دو نفر برای ارتکاب جرم و عدم تحقِّ
ق جرم، شروع به عملیات اجرایی و قطع غیراراجرم یا تهیۀ مقدمات، جرم محسوب نمی دی عمل است، که در این شود و حداقل شرِط تحقِّ

ر در قانون شروع به جرم محسوب می ا در جرم تبانی به دلیل خطراتی که از اجتماع صورت رفتار مرتکب با رعایت سایر شرایط  مقرِّ شود؛ امِّ
ماتی )پیش از شروع به جرم( جرم اب جرم د ارتکانگاری شده است؛ به عبارت دیگر ِصرف قصافراد ممکن است به بار آید، همین مراحل مقدِّ

مات از سوی یک نفر جرم نیست؛ امِّ اگر همین رفتار در قالب توافق قبلی از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود، مشمول جرم خاِصِّ   و تهیۀ مقدِّ
 تبانی است.

 بتدایی معلوم شود اتوان تبانی دانست؛ زیرا ممکن است پس از همین گفتگوی ِصرف مذاکرات اولیه پیش از رسیدن به یک توافق کلی را نمی
کنند، ولی باید یادآور شد در صورت حصول توافق کلی، ضرورتی به توافق در مورد جزئیات نیست؛ که اساسًا افراد قصد مشترکی را دنبال نمی

ق جرم تبانی کفایت می ن با سالح تکند و اینکه یکی نظر بر کشبرای مثال همین که دو نفر در مورد قتل شخص به توافق برسند برای تحقِّ
گرم داشته باشد و دیگری نظر بر ریختن سم  در غذای او در اصل قضیه تأثیری ندارد، همچنین کنار کشیدن یکی از اشخاص از توافق 

 رود.حاصله تأثیری در اصل جرم نداشته و نهایتًا از ِجهات تخفیف اختیاری به شمار می
 م است و ِصرف اینکه چند نفر صرفًا یکدیگر را تشویق یا ترغیب  به ارتکاب جرم نمایند، ، نموِد قصد درونی دو یا چند نفر بر ارتکاب جر توافق

ادیق معاونت در توان آن را از مصبی آنکه واقعًا توافق قطعی در این زمینه میان آنان شکل گرفته باشد، بحث تبانی منتفی است و نهایتًا می
ق جرم اصلی( محسوب نمود.  جرم )در صورت تحقِّ

 ق تبانی باید ذکر نمود، ضرورتی ندارد که حتمًا تمام افراد دارای شرایط عام مسؤولیت « حضور حداقل دو نفر»بطه با شرط در را برای تحقِّ
ط یکیفری باشند، برای مثال در فرضی که که مادر با پسر چهارده سالۀ خود نقشۀ سرقت از طالفروشی را بکشند، رفتار آنان با رعایت سایر شرا

شود؛ مگر آنکه طرف دیگر به دالیل شخصی اساسًا درکی از توافق با دیگری نداشته باشد که در این صورت بحث تبانی محسوب میقانونی، 
ز.  تبانی منتفی است؛ مانند تبانی شخص مجنون با شخص صغیر غیرممیِّ

 ق جرم تبانی مخواهد شد؛ زیرا توافق افرا د در این راستا موجب بروز حالت خطرناک و عدم ارتکاب جرم از سوی یکی از طرفین مانع تحقِّ
؛ انگاری تبانی نیز پیشگیری از توافقاتی است که چنین پیامدهایی را به دنبال داردشود و هدف از جرمجسارت مرتکب اصلی بر ارتکاب جرم می

بانی هر دو نفر به مجازات جرم تبنابراین در فرضی که یک کارمند دولت با یک فرد عادی توافق کنند که کارمند مرتکب اختالس شود، 
ق شود که در این صورت کارمند به مجازات اختالس و فرد عادی به مجازات معاونت محکوم می شوند، مگر آنکه جرم مورد توافق واقعًا محقِّ

 گردد.در اختالس محکوم می
 به  دانان جرم مذکور در زمرۀ جرائم آنی بوده وخی از حقوقنظر وجود دارد، به باور بر در رابطه با اینکه تبانی جرمی آنی یا مستمر است اختالف

ا مطابق نظر عدۀ دیگر از حقوق ق شده است، امِّ دانان تبانی جزء جرائم مستمر است و تا مادامی که افراد ازز محض حصول توافق جرم محقِّ
ا نظر اول صحیح د اینکه افراد برای ارتکاب جرم به توافق خود عدول نکرده باشند، این جرم در حال ادامه یافتن است؛ امِّ تر بوده و به مجرِّ

ق شده است ولو اینکه یکی از افراد فورًا از این توافق صرف فاق نظر برسند، جرم تبانی محقِّ  نظر کند.اتِّ
  :توان مشمول جرم تبانی دانست یا خیر؟آیا توافق مشروط میان دو یا چند نفر را میسوال 
 :باید به قصد اصلی و اولیۀ افراد توجه نمود؛ در صورتی که قصد اصلی افراد واقعًا ارتکاب آن جرم باشد، توافق  برای پاسخ به سوال فوق پاسخ

ا اگر قصد اولیه آنان امری مشروع و قانونی بوده و قصد ثانویۀ آنان ارتکاب جرم باشد، آنان با رعایت سایر شرایط تبانی محسوب می شود؛ امِّ
تبانی محسوب نمود، برای مثال در فرضی که دو شریک با یکدیگر توافق کنند که اگر طرف دیگر بدهی آنان را توان چنین توافقی را نمی

ی مشروع میاش را تخریب کنند، این توافق را نمینپردازد، مغازه باشد توان تبانی دانست؛ زیرا هدف اصلی آنان رسیدن به طلبشان است که حقِّ
ا د صی رفته باشد از واحدهای ساختمان )نه تخریب مغازۀ دیگری(، امِّ ر فرضی که دو نفر با یکدیگر توافق کنند که اگر نگهبان ساختمان به مرخِّ

 سرقت کنند، چنین توافقی را باید تبانی به حساب آورد؛ زیرا هدف اصلی آنان ارتکاب سرقت است.
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 ق تبانی، محل توافق مهم نیست و چه بسا توافق افراد در خارج از ا یران برای ارتکاب جرمی در ایران صورت گرفته باشد که در این برای تحقِّ
ص نمود، برای مثال در فرضی که دو ایرانی در خارج  صورت باید با مراجعه به قواعد تعیین قلمرو مکانی قوانین کیفری، حکم قضیه را مشخِّ

د، همچنان که اگر شوالحیت شخصی تبانی محسوب میاز کشور تبانی کنند که مرتکب جرمی در ایران شوند، رفتار آنان با توجه به اصل ص
دو خارجی در کشور دیگر تبانی کنند که مرتکب جرم علیه امنیت ایران شوند، توافق آنان با توجه به اصل صالحیت واقعی  تبانی خواهد بود 

مات اجرایی را در خارج از کشور تدارک بین  ند، با توجه به آن که قسمتی از جرم در قلمرو ایرانیا اگر دو خارجی  در ایران به توافق رسیده و مقدِّ
 اتفاق افتاده، در حکم جرم ارتکابی در ایران است.

 هایی مانند در اختیار گذاشتن مکانی برای حضور آنان یا دادن وسایل ارتباطی در مواردی که فرد خودش جزء طرفین توافق نبوده ولی با شیوه
یل را با توان تبانی دانست؛ ولی رفتارهایی از قبنماید، رفتار او را به جهت عدم مشارکت در توافق را نمیشرایط را به نحوی برای آنان تسهیل 

برای معاونت در  پذیر است، تبانیمعاونت در تبانی امکانتوان معاونت در تبانی دانست. ناگفته نماند همان گونه که رعایت شرایط قانونی می
ر می برای قتل به  قرار دهند  تا او آن را« الف»مثال در فرضی که دو نفر با یکدیگر تبانی کنند که سم را در اختیار  ، برایباشدجرم نیز متصوِّ

ق جرم اصلی محکوم ساختن آنها به اتهام معاونت  « ب» بدهد، رفتار آن دو نفر تبانی برای معاونت در قتل عمدی است؛ البته در صورت تحقِّ
 ونت( محتمل خواهد بود.در قتل عمدی )معاونِت در معا

 امی یا مدنی را اجرای انتظتبانی به معنای توافق افراد برای ارتکاب جرم است؛ بنابراین هماهنگی قبلی برای انحام رفتار مستوجب ضمانت
کنند که با تأخیر  قتوان تبانی دانست، برای مثال در فرضی که  کارمندان یک ادارۀ دولتی به دلیل تعویق در پرداخت حقوق ماهیانه توافنمی

شود؛ زیرا اواًل هدف نهایی آنان یک امر مشروع بوده و از سوی دیگر توافق آنان در محل کار حاضر شوند چنین توافقی تبانی محسوب نمی
ف )نه جرم( بوده است. ناگفته نماند با توجه به اطالق قانونگذار تفاوتی میان تبانی برای ارتکاب رائم شدید یا خفیف ج نهایتًا بر انجام یک تخلِّ

شود؛ زیرا گیرد، بدیهی است این مطلب شامل جرائم غیرعمدی نمینیست و هرگونه توافق قبلی بر ارتکاب جرم )ولو کم اهمیت( را در بر می
ر نیست.  با توجه به ضرورت هماهنگی قبلی میان افراد بحث تبانی در این جرائم اساساض متصوِّ

 :شود یا جرائم مرکب؟تبانی جرء جرائم ساده محسوب می سوال 
  :بانی برای قائل به تفکیک شد؛ تمردم  اموال و نفوس اعراض،برای پاسخ به این سوال باید میان جرائم علیه امنیت با جرائم علیه پاسخ

آید؛ رود و ِصرف توافق افراد برای ارتکاب این دسته از جرائم، تبانی به حساب میارتکاب جرائم علیه امنیت در زمرۀ جرائم ساده به شمار می
ا در مورد دستۀ دیگر از جرائم یعنی  ه این هدف د و باید برای رسیدن بکن، ِصرف توافق کفایت نمیتبانی علیه اعراض، نفوس و اموال مردمامِّ

ب محسوب می مات اجرایی را هم تدارک دیده باشند؛ بنابراین تبانی در این موارد از جرائم مرکِّ  شود.مقدِّ
 ق آن نیازتبانی در هر دو شکل آن )یعنی چه در جرائم علیه امنیت و چه در سایر جرائم( در زمرۀ جرائم مطلق به شمار می به  رود و برای تحقِّ

 حصول نتیجه یعنی ارتکاب جرم مورد توافق نیست.
  ل را مشمو  مردم اموال و نفوس اعراض،ق.م.ا تعزیرات صرفًا توافق برای ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور یا  611و  612در مواد قانونگذار

از جرائم  رسد؛ زیرا توافق برای ارتکاب بسیاریجرم تبانی دانسته  و به سایر جرائم اشاره ننموده است که از این جهت قابل انتقاد به نظر می
با توجه  اشویی، قاچاق، تشکیل مراکز فساد و فحشا و بسیاری دیگر از جرائم علیه نظم و آسایش عمومی( ر دیده )مانند جعل، پولبدون بزه

ق قوانین جزایی نمی  توان مشمول جرم تبانی دانست.به اصل تفسیر مضیِّ
 ق جرم تبانی مستلزم آن است که مرتکبین صراحتًا بر آن جرم تراضی نمایند و در صورت عدم تصریح نمی ورت گرفته را توان توافق صتحقِّ

صریح به ارتکاب را به دلیل عدم ت« نشانیماو را به خاک سیاه می»یا « کنیمفالنی را بیچاره می»تبانی دانست، برای مثال بیان عبارتی مانند 
 توان تبانی دانست.عمل مجرمانه نمی

 نی توان مشمول جرم تبادر مواردی که افراد بر سر جرمی توافق کنند که اساسًا وقوع آن غیرممکن )محال( است، آیا چنین توافقی را می
بر ارتکاب جرم  دانان توافقمورد سقط جنین زنی توافق کنند که اصاًل باردار نیست، به عقیدۀ برخی حقوق دانست؟ به عنوان مثال دو نفر در

هم استناد میمحال را اساسًا نمی لی با توجه به کنند و توان جرم دانست و در تقویت این نظر به فقدان نِصِّ خاص و ضرورت تفسیر به نفع متِّ
رسد توافق برای ارتکاب جرم محال انگاری شده است، به نظر میق.م.ا به طور صریح جرم 100مادۀ آن که جرم محال موضوعی در تبصرۀ 
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موضوعی را بتوان تبانی دانست؛ بنابراین در فرضی که برای کشتن شخصی که ظاهرًا خواب است توافق کرده ولی کاشف به عمل بیایدکه آن 
 توان تبانی دانست.شخص مرده است، این توافق را می

 ق جرم تبانی منوط به آن است که قصد افراد به دالیل غیر ارادی به نتیجه نرسد؛ برای مثال در فرضی که چند نفر توافق کنند که شبان  هتحقِّ
ا در در هنگام سرقت به دلیل باز نشدن درب طالفروشی موفق  از طالفروشی سرقت نمایند و برای این منظور وسایل را فراهم کرده باشند، امِّ

رود. در صورتی که افراد موفق به عملی نمودن قصد خود شوند و مثاًل در مثال مزبور ارتکاب سرقت نشوند، رفتار آن تبانی به شمار میبه 
د جرم می رات تعدِّ ت شود )یعنی سرقت و تبانی(؟ در پاسخ به این سوال نظرابتوانند از طالفروشی سرقت نمایند، آیا رفتار آنان مشمول مقرِّ

د مادی است و رابطۀ نزدیک تبانی مختلفی ا ق شود، رفتار مرتکبین مشمول تعدِّ براز شده است، برخی بر این باورند که اگر جرم مورد نظر محقِّ
رسد در این موارد مرتکبین را تنها باید به مجازات شرکت شود که این دو جرم را در هم ادغام کنیم؛ ولی به نظر میبا جرم اصلی موجب نمی

رم انگاری جرم تبانی به عنوان یکی از جرائم مانع بیشتر جنبۀ پیشگیرانه از جی محکوم نمود و بحث تبانی منتفی است؛ زیرا جرمدر جرم اصل
ق جرم اصلی، نقش پیشگیرانه یا احتیاطی تبانی زائل می از ورود به  شود، بدین ترتیب در فرض فوق چنانچه افراد قبلاصلی را دارد و با تحقِّ

به عبارت دیگر  شوند،سط پلیس دستگیر شوند هم باز بحث جرم تبانی منتفی است و به مجازات شروع به سرقت محکوم میطالفروشی تو
ق نشده باشد.  محکوم کردن افراد به تبانی مستلزم آن است که جرم اصلی یا شروع به آن محقِّ

  :توان لی نفر دوم از پذیرش این پیشنهاد امتناع کند، آیا میاگر شخصی دیگری را دعوت نماید تا بر سر ارتکاب جرمی توافق کنند و سوال
 رفتار نفر اول را شروع به تبانی دانست؟ 

 لدر پاسخ به این سوال باید گفت که به عقیدۀ بسیاری در جرم تبانی هماند معاونت در جرم اساسًا  اسخ:پ ات به توسِّ ماتی و ورودم عملیِّ  به قدِّ
ات رسد ر میشود و بنابراین بحث شروع به تبانی منتفی است ولی به نظشود یا نمیبارت دیگر یا تبانی محقق میوجود ندارد؛ به ع اجرایی عملیِّ

شود ولی در این مطلب تنها در تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت مصداق باشد باشد که ِصرف اجتماع قصد طرفین، جرم محسوب می
مات اجرایی هم فراهم مورد تبانی برای ارتکاب جرائم علیه اعراض ، نفوس و اموال مردم با توجه به آن که ِصرف توافق کافی نبوده و باید مقدِّ

مات اجرایی نشوند، این  وافق تشده باشد، چنانچه افراد توافق برای ارتکاب این جرائم نموده ولیکن به دالیل غیرارادی موفق به تدارک این مقدِّ
 را باید شروع به تبانی دانست.

  وانی جرم تبانی، داشتن قصد مجرمانه یعنی قصد عملی کردن توافق است و بنابراین در فرضی که در توافق دو نفره یکی از طرفین عنصر ر
واقعًا چنین قصدی را نداشته باشد با توجه به عدم وجود عنصر روانی  بحث تبانی منتفی است، همچنین در فرضی که یکی از طرفین قصد 

 توان تبانی دانست. شته باشد، به دلیل عدم وحدت قصد این توافق را نمیارتکاب جرم دیگر را دا
 ت باشد؛ زیرا جهل به قانون اصواًل رافِع مسؤولیاند، فاقد اهمیت میناگفته نماند علم طرفین از جرم بودن رفتاری که بر سر آن توافق کرده

ف  ر اینکه تصرِّ ف ملک باشد، تصاجرای مدنی میعدوانی صرفًا موجب ضمانتکیفری نیست؛ بنابراین در فرضی که دو نفر با تصوِّ میم به تصرِّ
ق جرم تبانی نخواد بود.  دیگری نموده و پس از توافق از جرم بودن این رفتار مطلع شوند، مانع تحقِّ

 ذشت او موجب موقوفی شود و در صورت وجود شاکی خصوصی گجرم تبانی در هر صورت در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت محسوب می
 شود.و نهایتًا از جهات تخفیف اختیاری محسوب میمجازات نشده 

  ر در مواد ق جرم مورد تبانی، مرتکبین به مجازات همان جرم )نه جرم تبانی( محکوم خواهند شد، حکم مقرِّ ق.م.ا  611و  612در صورت تحقِّ
ذار برای جرم مذکور مجازات نسبتًا شدیدی در نظر گرفته است که در بعضی از رسد؛ زیرا قانونگتعزیرات ا این جهت قابل انتقاد به نظر می

ق.م.ا تعزیرات  222موارد  از مجازات جرم اصلی شدیدتر است؛ برای مثال در فرضی که دو نفر برای فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع مادۀ 
ق این جرم به مجازات جرم فعالیت تبلیغ سال حبس( محکوم خواهند شد و در صورت  1ماه تا  7ی علیه نظام )تبانی نمایند، در صورت تحقِّ

ق این جرم، به مجازات جرم تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت )  گردند.سال حبس( محکوم می 2تا  0عدم تحقِّ
 انونی جرم تبانی محکوم خواهد ق.م.ا به حداکثر مجازات ق 172کنندگان باشد با استناد به مادۀ در مواردی که شخصی سردستۀ گروه تبانی

 شد.
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  ر در مواد ق.م.ا تعزیرات منصرف از مواردی است که برای تبانی در جرمی خاص مجازات مستقلی در نظر گرفته شده  611و  612مجازات مقرِّ
 تمساعد و باشد ایشده توقیف یا زندانی مالزمت یا مراقبت یا حفظ مأمور که کس هر»ق.م.ا تعزیرات:  289باشد، برای مثال مطابق مادۀ 

ق.م.ا  630یا مطابق مادۀ « شد خواهد مجازات ذیل ترتیب به نماید مواضعه و تبانی وی فرار برای یا کند تسهیل را او فرار راه یا نماید فرار در
 یا قرارداد عقد طریق زا الواسطهمع یا مستقیماً  ورشکسته تاجر و طلبکاران بین ورشکستگی به رسیدگی امر در تصفیه مدیر گاه هر»تعزیرات: 

  میلیون پنجاه و دویست تاریال ( 222/222/22)میلیون  پنجاه از نقدی جزای به یا و حبس سال 7 تا ماه 6 به نماید تبانی دیگر طریق به
 «.گرددمی ریال محکوم میلیون( 222/222/022)

 

 به قصد تشویش اذهان عمومی نشر اکاذیبجرم 
 اکاذیبشر جرم نتعریف 

داند حقیقت و واقعیت ندارد به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی منظور از اظهار اکاذیب آن است که مرتکب، مطالب و اموری را که می
رد واقع بیا مقامات رسمی اظهار کند، مثل اینکه به دروغ شایع سازد که در فالن محل سیل آمده یا فالن خزانۀ دولتی یا بانک مرکزی مورد دست

 .شده است
 نشر اکاذیب دهندۀ جرمعناصر تشکیل

 تشویش یا غیر به اضرار قصد به کس هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 628مادۀ عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب: 
 بدون یا امضاء اب خطی یا چاپی اوراق گونه هر توزیع یا گزارش یا عرایض یا مراسالت یا شکواییه یا نامه وسیله به رسمی مقامات یا عمومی اذهان
 رسمی مقامات ای حقوقی یا حقیقی شخص به قولنقل عنوان به یا رأساً  حقیقت برخالف را اعمالی مقاصد همان با یا نماید اظهار را اکاذیبی امضاء

 در حیثیت هاعاد بر عالوه نه یا شود وارد غیر به معنوی یا مادی ضرر انحاء از نحوی به مزبور طریق از اینکه از اعم دهد نسبت تلویحاً  یا تصریحاً 
 «.شود محکوم ضربه( ۴۷) تا شالق یا و سال 0 تا ماه 0 از حبس به باید امکان، صورت

ی جرم  عنصر مادی جرم نشر اکاذیب: ل از  اکاذیب نشرعنصر مادِّ ـ شرایط 0 اکاذیب نشرجرم ۀ ـ رفتار مجرمان1ارت است از: جزء عب 7متشکِّ
ق جرم   اکاذیب نشر ـ نتیجۀ حاصلۀ جرم7 اکاذیب نشرو اوضاع و احوال برای تحقِّ

یگر انتساب دروغ به شخص د»شود و آن عبارت است از رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل محقق می: رفتار مجرمانۀ جرم نشر اکاذیب
 «از طریق نشر آن

ق جرم 
ّ

 در این مورد نکات ذیل قابل توجه است:: اکاذیب نشرشرایط و اوضاع و احوال برای تحق
  .در نشر اکاذیب باید مطلب دروغی به شخص دیگری نسبت داده شود که آن مطلب نه توهین محسوب شود و نه دارای وصف مجرمانه باشد

ت آن را به اثبات برساند، رفتار او اساساً  د، ولو آنکه این شوجرم محسوب نمی با توجه به شرط کذب بودن ادعای فرد در صورتی که بتواند صحِّ
عا واقعًا موجب تشویش اذهان عمومی یا اضرار به دیگری شود.  ادِّ

  ق این جرم، یک دروغ کفایت نکرده و حتمًا باید ق.م.ا تعزیرات  694در مادۀ « اکاذیب»اشاره به لفظ ر شود که برای تحقِّ نباید موجب این تصوِّ
کند و منظور، کذب بودن مطلب انتسابی است و یک یا چند دروغ یغۀ جمع در این موارد افادۀ نوع میچند دروغ به کار برده شود، چرا که ص

 در این زمینه موضوعیت ندارد.
  در جرم نشر اکاذیب برخالف توهین و افترا نیازی به صریح بودن انتساب نیست و همان گونه که در متن ماده نیز آمده است همین که شخص

ق این جرم کفایت می دروغی را تصریحاً  سواد جلوه دادن کند، مانند فرضی که یکی از کارمندان شرکت برای بییا تلویحًا نسبت دهد برای تحقِّ
ن فرض هرچند در ای« اند، فالنی اصاًل مدرک معتبر دانشگاهی نداردایم که گفتهما نشیده»مدیرعامل در نشریۀ داخلی آن شرکت بنویسد: 

نماید، ولی به طور تلویحی و به نقل قول از شخص ثالثی که اصاًل وجود ندارد، این دروغ را به دیگری منتسب نمی مرتکب به طور صریح این
 نماید.چنین دروغی را بیان می

  د همین مطلب « هر کس»در این جرم نیز همچون توهین و افترا مرتکب جرم لزومًا شخص حقیقی است و  عبارت در صدر مادۀ فوق نیز مؤیِّ
ی که میان نشر اکاذیب  است؛ ا تفاوت مهمِّ  دیده لزومًا شخصدیدۀ آن است؛ در جرائم توهین و افترا بزهبا دو جرم دیگر وجود دارد در بزهامِّ
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ا در نشر اکاذیب  ت رأسًا أعمالی را بر خالف حقیق»پذیر است و به صراحت ماده:ارتکاب جرم علیه اشخاص حقوقی نیز امکانحقیقی است؛ امِّ
ی برای بدنام ؛ بنابراین در فرضی که شخص«نوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحًا یا تلویحًا نسبت دهدیا به ع

ر در قانون به  عی شود که تمام قطعات محصوالت آن چینی است، با رعایت سایر شرایط مقرِّ کردن یک شرکت خودروسازی، به دروغ مدِّ
 واهد شد.مجازات نشر اکاذیب محکوم خ

  برخالف جرائم توهین و افترا که وسیله در آن فاقد موضوعیت است، در نشر اکاذیب برخالف این جرائم، وسیلۀ ارتکاب جرم دارای اهمیت
ر در ماده یعنی  تفسیر و ضرورت  «خطی یا چاپی اوراق گونه هر توزیع یا گزارش یا عرایض یا مراسالت یا شکواییه یا نامه»است و از مصادیق مقرِّ

ق قوانین جزایی چنین برمی پذیر نیست. برای آید که این جرم صرفًا به شکل کتبی قابل ارتکاب بوده و نشر اکاذیب به شیوۀ لفظی امکانمضیِّ
استاد برخالف ظاهر، در زندگی خصوصی ناموفق بوده و تا کنون سه »مثال در فرضی که دانشجویی در حضور سایر همکالسیان بگوید: 

به جهت بیان شفاهی این مطلب مرتکب جرم نشر اکاذب نشده است. هر چند این ادعا موجب بدبینی سایر « اموفق داشته استازدواج ن
 دانشجویان نسبت به استاد شود.

 شود: هر نوع مکتوب و نوشته خصوصی است که در میان مردم رد و بدل میمراسالت. 
 نویسندولتی یا مملکتی می: اوراقی است که در مقام مراجعه به مقامات دعرایض 
 حال یا شکایت است که حاوی شرح وقایع امور و سرگذشت باشد. تنظیم گزارش معمواًل در شأن مأموران ای غیر از عرض: هر نوشتهگزارش

، مانند انستها و نظایر آن دها و بنگاهها و شرکتدولتی یا مملکتی است ولی شاید بتوان حکمآن شامل مؤسسات خصوصی از قبیل کارخانه
 دهد.گزارشی که بازرس یک شرکت سهامی به مجمع عمومی یا به مدیرعامل شرکت در خصوص دفاتر آن می

اعم »ق.م.ا تعزیرات بیان کرده است که  694جرم نشر اکاذیب یک جرم مطلق است؛ زیرا قانونگذار در مادۀ : اکاذیب نشر نتیجۀ حاصلۀ جرم
 ؛ بنابراین جرم نشر اکاذیب جرم مطلق است.«معنوی به غیر وارد شود یا نشود از اینکه از این طریق ضرر مادی یا

 اکاذیب نشرعنصر روانی جرم 
این  کذب )دروغ( است. و در صورتی که اکند مطالبی که به شخص دیگر منتسب میباید بداند  اکاذیب نشرمرتکِب جرِم  علم به موضوع:

ق نمی  شود.موضوع اطالع نداشته باشد، اساسًا جرم محقِّ
روانی  رعنصدر تمام جرائم عمدی، سوء نیت عام از اجزای اصلی  کهسوء نیت عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  سوء نیت عام:

 شد.داشته باانتساب دروغ به شخص دیگر  در عمدنیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی  اکاذیب نشراست، در جرم 
د باید وجود داشته باشد، در جرم سوء نیت خاص:  ق نتیجه که در جرائم عمدی مقیِّ نیز  کاذیبنشر ا سوء نیت خاص عبارت است از قصد تحقِّ

ظر دکتر طابق نوجود دارد و م ین خصوص نظر مخالفکه یک جرم مطلق است، نیازی به سوءنیت خاص نیست، البته الزم به ذکر است که در ا
توان به استناد است، نمی« قصد نتیجه»اند، هرچند که سوءنیت خاص معمواًل معادل برخالف آنچه که برخی از نویسندگان گفته میرمحمد صادقی

ا می ق نتیجه به عبمطلق بودن یک جرم، وجود سوءنیت خاص را در آن لزومًا منتفی دانست؛ زیرا این دو مقوله از یکدیگر مجزِّ نصر اشند، تحقِّ
ی جرم مربوط می ق نت اشود، در حالی که سوءنیت خاص بخشی از عنصر روانی جرم است و در جرم نشر اکاذیب بنمادِّ یجۀ به تصریح ماده تحقِّ

ی در خارج شرط نیست و باز بنا  ، به عنوان مقامات رسمیقصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا تعزیرات ق.م.ا  694به تصریح مادۀ خاصِّ
ق این جرم ضروری است و این دو مطلب قابل جمع می  باشند.سوءنیت خاص برای تحقِّ

 
 در مورد جرم نشر اکاذیب نکات ذیل قابل توجه است:

 ختل مشود و بدین وسیله امنیت و آسایش عمومی اساس، با علم به دروغ بودن آنها، بین مردم پخش میچون در این جرم مطالبی بی
 گردد.گردد؛ جزء جرائم علیه امنیت داخلی کشور یا جرائم علیه آسایش عمومی محسوب میمی

  های استمدیریت و نهادهای سیاسی یا سیانگیزه اصالح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام علیه در مواردی جرم نشر اکاذیب با
جرم سیاسی  1792قانون جرم سیاسی  0 مادۀ رفتار مرتکب با استناد به بند )ث(که یرد گمیداخلی یا خارجی کشور )نه افراد عادی( صورت 

زیرا  ت؛از منظر شکلی نیز حائز اهمیت اسم در نظر گرفته شده که برای مرتکبین این جرائشود که این مطلب فارغ از امتیازاتی محسوب می
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یاسی پیدا س که اگر این جرم جنبۀ شود، در حالیبه جرم نشر اکاذیب اصواًل در دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم و با یک قاضی رسیدگی می
د و در حضور هیأت منصفه انجام اه کیفری یک مرکز استان و با قضاق.آ.د.ک در دادگ 722و  720کند رسیدگی با استناد به مواد  ت متعدِّ

 .ردگیمی
  باشد، البته با ضربه می 38سال یا شالق تا  0ماه تا  0ق.م.ا تعزیرات، حبس از  694مجازات جرم نشر اکاذیب به صراحت قسمت اخیر مادۀ

ب  11توجه به قابل گذشت بودن این جرم و مستندًا به تبصرۀ مادۀ  حداقل و حداکثر  07/0/1799قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ
ت حبس ب ت آن در حال حاضر یک ماه تا یک سال حبس میه نصف تقلیل میمدِّ  باشد، همچنین عالوه بر مجازات کیفری، مرتکبیابد و مدِّ

ف به رفِع آثار زیان ت تا حدِّ امکان نیز میمؤظِّ ت در مورد جرائم توهین و افترا بباشدبار و اعادۀ حیثیِّ ه . ناگفته نماند عدم تصریح به اعادۀ حیثیِّ
ق آن نیست و به صراحت مادۀ  معنای عدم شود، ولی به نظر ق.آ.د.ک در این جرائم، حکم به جبران خسارت معنوی صادر می 18امکان تحقِّ

ی مستلزم تقاضای بزهمی ر در مادۀ رسد جبران خسارت معنوی در این جرائم، همانند ضرر و زیان مادِّ ق.آ.د.ک  112دیده و رعایت شرایطط مقرِّ
 است.

  نشر اکاذیب در سطح گسترده ارتکاب یافته و موجب اخالل شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ... در حد وسیع گردد، رفتار در مواردی که
ی اعدام 046مرتکب به صراحت مادۀ  گردد، بدیهی محکوم می ق.م.ا از مصادیق افساد فی االرض محسوب شده و به مجازات قانونی حدِّ

دیدگان نبوده و با گذشت آنان نیز تعقیب یا مجازات موقوف نخواهد شد؛ چون بزهعقیب نیازی به شکایت است در این فرض برای شروع به ت
 شود.در این صورت، جرم نشر اکاذیب در زمرۀ جرائم حدی و غیرقابل گذشت محسوب می

 ایجرم نشر اکاذیب رایانه
 یا ایهرایان سامانه وسیله به رسمی مقامات یا عمومی اذهان تشویش یا غیر به اضرار قصد به کس هر: »ایقانون جرائم رایانه 18مادۀ 

 به قول، قلن عنوان به یا رأساً  حقیقت، برخالف را أعمالی مقاصد همان با یا دهد قرار دیگران دسترس در یا نماید منتشر را اکاذیبی مخابراتی
 دیگری به یمعنو  یا مادی ضرر انحاء از نحوی به شده یاد طریق از که این از اعم دهد، نسبت تلویحی یا صریح طور به حقوقی یا حقیقی شخص

 تا ریال (222/222/2)میلیون پنج از نقدی جزای یا سال 0 تا روز 91 از حبس به ،(امکان درصورت) حیثیت اعاده بر افزون نشود، یا شود وارد
 « .شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا ریال (222/222/82) میلیون چهل
 د بودن و ...( همانند نشر اکاذیب عادی است با این تفاو عناصرای از نظر تمام جرم نشر اکاذیب رایانه  ت)همانند عنصر معنوی، مطلق و مقیِّ

 رد. وجود دا هاییها نیز تفاوتای یا مخابراتی است، البته میان این دو جرم در بحث مجازاتهای رایانهسامانهکه در اینجا وسیلۀ ارتکاب جرم 
  ر در مادۀ ای، برای جرم نشر اکاذیب رایانهقانون جرائم رایانه 14قانونگذار در مادۀ قانون  694ای مجازات شدیدتری نسبت به نشر اکاذیب مقرِّ

بل گذشت تعزیرات، در زمرۀ جرائم غیرقا 694ای بر خالف نشر اکاذیب مادۀ تعزیرات در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر جرم نشر اکاذیب رایانه
 شود.محسوب شده و گذشت شاکی نهایتًا از موجبات تخفیف اختیاری محسوب می

  ر در مواد قانون  693و  624در توهین و افترا، ارتکاب جرم از طریق رایانه با دیگر وسایل تفاوتی ندارند و همه این موارد مشمول حکم مقرِّ
در فضای مجازی چنین الفاظی را به دیگری منتسب نماید، همان توهین  تعزیرات هستند، برای مثال اگر مرتکب به جای توهین لفظی

ای جرم مستقلی را تحت قانون جرائم رایانه 14عادی است که به وسیله رایانه اتفاق افتاده است اما در مورد نشر اکاذیب قانونگذار در ماده 
تن های مانند نوشب آن مرتکب اظهارات کذب خود را به جای شیوهبینی قرار داده است که به موجای مورد پیشعنوان نشر اکاذیب رایانه

نماید. نشر اکاذیب نیز همچون سایر جرائم مستلزم عمد مرتکب در انجام ای منتشر میهای رایانهنامه، توزیع اوراق چاپی و... از طریق سامانه
 عمل و علم به کذب بودن اظهارات خود است.
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 جرم نشر اکاذیب
 آن  نشر طریق از دیگر شخص به دروغ انتساب

 است مطلقو  آنی، سادهجرمی، نشر اکاذیب 
 تعزیرات بخش اسالمی مجازات قانون 694 ادۀم نشر اکاذیب عادی عنصر قانونی

 ایقانون جرائم رایانه 14مادۀ  اینشر اکاذیب رایانه
 
 
 

 عنصر ماّدی

 آن  نشر طریق از دیگر شخص به دروغ انتساب نشر اکاذیب عادی رفتار مجرمانه

به آن  نشر طریق از دیگر شخص به دروغ انتساب اینشر اکاذیب رایانه
 ای یا مخابراتیهای رایانهسامانهوسیلۀ 

ر مصادیق از و است اهمیت دارایدر نشر اکاذیب  جرم ارتکاب وسیلۀ شرایط و اوضاع و احوال  ماده در مقرِّ
 یا چاپی وراقا گونه هر توزیع یا گزارش یا عرایض یا مراسالت یا شکواییه یا نامه» یعنی

 باید باشد «خطی
 جرم مطلق است نتیجۀ حاصلۀ جرم

 
 عنصر روانی

 آن  نشر قطری از دیگر شخص به دروغ انتسابداشتن قصد رفتار مجرمانۀ، یعنی قصد  سوء نیت عام
  رسمی مقامات یا عمومی اذهان تشویش یا غیر به اضرارقصد  سوء نیت خاص

 ضربه( ۴۷) تا شالق یا و سال 1 تا ماه 1 از حبس نشر اکاذیب عادی مجازات
 ریال (222/222/2)میلیون پنج از نقدی جزای یا سال 0 تا روز 91 از حبس اینشر اکاذیب رایانه

 مجازات دو هر یا ریال (222/222/82) میلیون چهل تا
 

 جنجال و هیاهو نمایی،قدرت جرم تظاهر،
 را  آن یا دکن نماییقدرت یا تظاهر دیگر اسلحه نوع هر یا و چاقو وسیله به کس هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 617مادۀ 
 و سال 0 تا ماه 6 از حبس به نباشد محارب مصادیق از که صورتی در شود گالویز کسی با یا دهد قرار تهدید یا اخاذی یا اشخاص مزاحمت وسیله

 .شد خواهد محکوم شالق ضربه( ۴۷) تا
 مرتکب و بمحسو جرم شود انجام جرح و ضرب و فیزیکی درگیری منظوربه صرفاً  که صورتی در بوکسپنجه و قداره شمشیر، قمه، حمل ـ۱تبصرۀ

 6 درجه نقدی جزای به مرتکب و است ممنوع مذکور هایسالح عرضه و تولید واردات،. گرددمی محکوم ماده این در مقرر مجازات حداقل به
 .شودمی معدوم یا ضبط دولت نفع به هاسالح این مورد حسب و محکوم
 اعدف یا شغلی استفاده برای اشخاص ضروری نیاز و آموزشی نمایشی، ورزشی، موارد در( ۱) تبصره موضوع ادوات حمل یا عرضه تولید، ـ2تبصرۀ

 ماه سه مدت ظرف که است اینامهآیین موجب به مجوز صدور مرجع و نحوه( 00/9/1796 الحاقی. )است بالمانع مجوز دریافت از پس شخصی
 تصویب به و شودمی تهیه ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی همکاری با و کشور و دادگستری وزرای پیشنهاد با قانون این ابالغ تاریخ از

 «.رسدمی وزیران هیأت
 ر در مادۀ فوق؛ نمایی با چاقو، اّخاذی و ... باید با سالح باشد و برای مثال ِصرف درگیری دو نفر یعنی گالویز شدن، قدرت تمام رفتارهای مقرِّ

 .توان مشمول مادۀ فوق دانستبا یکدیگر را نمی
 شود.نمیبازی و ... منظور از سالح در مادۀ فوق، سالح واقعی اعم از سرد یا گرم است و شامل مواردی مانند چوب، چماق، سالح اسباب 
  شود.ق.م.ا تعزیرات تعیین می 612در صورتی که گالویز شدن افراد از مصادیق منازعه باشد، مجازات مرتکب بر مبنای مادۀ 
 ستناد شود و ادر صورتی که مرتکب به قصد ارعاب  عمومی دست به اسلحه برده و موجب هراس سایرین شود، به مجازات محاربه محکوم می

دۀ فوق  ناظر بر فرضی است که یا مرتکب قصد ارعاب عمومی را نداشته  یا به رغم داشتن چنین قصدی، هیچ کس از رفتار او دچار به ما
 هراس و ترس نشود.
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  ق آن سلِب امنیت عمومی یا هراس سایرین الزم نیست و همان گونه که بیان شد در صورت جرم فوق در زمرۀ جرائم مطلق است و برای تحقِّ
ق نتیجه، محارب محسوب میقصد   شود.ارعاب  عمومی و تحقِّ

  ت در آن تجویز شده است، البته با توجه به اختیاری  073جرم فوق با توجه به مادۀ
ِّ
ق.آ.د.ک در زمرۀ جرائمی است که صدور قرار بازداشت موق

 است.بودن این قرار، صدور سایر قرارهای تأمین کیفری مانند کفالت یا وثیقه در آن بالمانع 
  ق.آ.د.ک  727رسیدگی به جرم فوق در صالحیت دادگاه کیفری دو است؛ مگر آنکه از مصادیق محاربه باشد که در این صورت با توجه به مادۀ

 دگاه انقالب خواهد بود.رسیدگی به آن در صالحیت دا
  فوق ممنوع است؛ البته این ممنوعیت شامل  ق.م.ا صدور قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرم 83مادۀ « پ»مطابق بند

 شود و در صورتی که شخص صرفًا سالح به همراه داشته باشد، صدور قرارهای مزبور بالمانع است.( آن نمی1تبصرۀ )
  ن دو بخش است: 1تبصرۀ  مادۀ فوق متضمِّ

اره، پنجه .1 ر در مادۀ فوق بوکس به قصد درگیری فیزیکی یا ضرب و جرح است که مجاحمل قمه، شمشیر، قدِّ زات آن حداقل مجازات مقرِّ
 ماه حبس است. 6یعنی 

  در نظر گرفته شده است. 6باشد که برای آن جزای نقدی درجۀ های مذکور میوارادات، عرضه یا تولید سالح .0
   ا در رابطه با حمل، نگهداری، خرید و  727بر اساس مادۀ ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهام قاچاق سالح در صالحیت دادگاه انقالب است؛ امِّ

 باشد.فروش و ... نگهداری، خرید، فروش و ... دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی می
 

 لاخال موجب افراد به تعرض یا متعارف غیر حرکات یا جنجال و هیاهو با کس هر» :قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 618مادۀ 
 «.شد خواهد محکوم شالق ضربه( ۴۷) تا و سال 1 تا ماه 7 از حبس به دارد باز کار و کسباز را مردم یا گردد عمومی آرامش و آسایش و نظم
  د ق.م.ا تعزیرات، بحث استفاده از سالح منتفی  613موضوع مادۀ در جرم فوق برخالف است و از سوی دیگر جرم مزبور در زمرۀ جرائم مقیِّ

ق آن مستلزم اخالل در نظم و آسایش عمومی یا از کسب و کار انداختن مردم است. برای مثال در فرضی که دو نفر محسوب می شود و تحقِّ
ر در مادۀ فو ه ق محکوم خواهند شد؛ یا در فرضی کبدون سالح با یکدیگر گالویز شوند و موجب سلب امنیت عمومی گردند، به مجازات مقرِّ

اند داد و فریاد سر دهد یا صدای ضبط صوت ماشین خود را آنچنان بلند کند که موجب کسی شب هنگام و زمانی که مردم به خواب رفته
ر در این ماده محکوم خواهد شد.  سلِب آرامش عمومی شود به مجازات مقرِّ

  ق.م.ا تعزیرات بالمانع است. 613ای مجازات در جرم فوق برخالف جرم موضوع مادۀ صدور قرارهای تعویق صدور حکم یا تعلیق اجر 
 

 جرائم مرتبط با جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مندرج در قوانین خاص

 جرم پولشویی
 شوییجرم پولتعریف 

م ر پولشویی به معنای تطهیر اموال نامشروع از طریق وارد نمودن آن به چرخۀ اقتصادی است. مرتکبین پولشویی با این جرم نه تنها مانع کشف ج
به  پولشوییگر سازند. به عبارت دیشوند، بلکه با وارد کردن عواید حاصل از آن به به سیستم سالم اقتصادی، لطمۀ بزرگی به آن وارد میاصلی می

 وشوی پول کثیف یا تطهیر عواید حاصل از جرمعنوان نوعی عملیات مجرمانه مالی با هدف اخفاء منشاء نامشروع تحصیل مال به مفهوم شست
ها و اموال حاصل از عملیات مجرمانه به نحوی که به صورت ای از عملیات اقتصادی است بر روی پولشود که منظور از آن مجموعهشناخته می

 .ی جلوه نمایدقانون
ای پاک و حاصل از أعمال قانونی به آن داده پولشویی فرآیندی استکه طی آن درآمدهای نامشروع حاصل از أعمال مجرمانه تطهیرشده و جلوه

 شود تا ردیابی منشأ درآمدها دشوار گردد.می
ر، قاچاق زنان و کودکان، تروریسم، اختالس، های کثیف عبارت است از عواید ناشی از جرم اعم از عوایدحاصل قاچاق کاال، قاچپول اق مواد مخدِّ

 فساد اداری و هر گونه رفتارمجرمانۀ درآمدزای دیگر.
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 پولشویی دهندۀ جرمعناصر تشکیل
ب  :عنصر قانونی جرم پولشویی نامۀ اجرایی و آیین 1793با آخرین اصالحات  1746عنصر قانونی جرم پولشویی قانون مبارزه با پولشویی مصوِّ
 باشد.می 1744قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

 ییپولشو»ت: عریف شده اسقانون مبارزه با پولشویی به شرح ذیل ت 0جرم پولشویی با لحاظ مادۀ رفتار مجرمانۀ عنصر مادی جرم پولشویی:  
 :از است عبارت

 .آن مجرمانه منشأبه علم با جرائم ارتکاب از حاصل عواید از استفاده یا نگهداری تملک، تحصیل، ـ الف
 جرم ارتکاب از مستقیمغیر یا مستقیم طور به اینکه به علم با آن مجرمانه منشأ کردنکتمان یا پنهان منظور به عوایدی انتقال یا مبادله تبدیل، ـ ب
 .نشود جرم آن ارتکاب قانونی تبعات و آثار مشمول وی که نحوی به منشأ جرم مرتکب به کمک یا آمده دستبه
 جرم نتیجه رد غیرمستقیم یا مستقیم طوربه که عوایدی مالکیت یا جاییجابه انتقال، و نقل محل، منبع، منشأ، کردنکتمان یا پنهان  ـ پ

 «.باشد شده تحصیل
 مجرمانۀ جرم پولشویی رفتار

به دست آوردن عوایدی که ناشی از یک رفتار مجرمانه بوده است، چه از قبل با مباشر آن جرم تبانی شده  تحصیل عواید حاصل از جرم: .1
ی اگر تحصیل  کننده، اموال مربوطه را از مباشر جرم سرقت کرده و به این نحو عواید ناشی از جرم را به دست آورده باشد.باشد و چه خیر، حتِّ

آور اعم از خرید و فروش )بیع(، معاوضه، قرض و هبه و هر عقد تملیکی دیگر، هر چند قدام تملکهرگونه ا تملک عواید حاصل از جرم: .2
 که عوضی هم در قبال تملم عواید حاصل از جرم داده شده باشد.

به  عدتنگهداری اموال ناشی از جرم بدون قصد تملک آنها و بدون انتفاع از آن اموال، در راستای مسا نگهداری عواید حاصل از جرم: .3
 مباشر آن جرم.

ی از طریق شخصی غیر از مجرم. استفاده از عواید حاصل از جرم: .4  استفاده و انتفاع از مال حاصل از جرم حتِّ
 گذاری( به مالی دیگر مثل تبدیل درآمد ناشی از قاچاق به سهام و اوراق بهادار.تبدیل عواید )الیهتبدیل عواید حاصل از جرم:  .5
گردش مال حاصل از جرم برای گم شدن منشأ اولیۀ آن با توجه به اینکه تبدیل مالزمه با تغییر دارد و مبادله  جرم:مبادلۀ عواید حاصل از  .6

 توأم با تغییر ماهیت مال لزومًا نیست.
 جایی مال حاصل از جرم در راستای رهایی دادن مجرم از تعقیب پیگیری.انتقال و جابهانتقال عواید حاصل از جرم:  .7
 یا کتمان کردن: پنهان کردن .8

 منشأ عواید حاصل از جرم 
 منبع عوای حاصل از جرم 
 محل عواید حاصل از جرم 
 نقل و انتقال عواید حاصل از جرم 
 جایی عواید حاصل از جرمجابه 
 مالکیت عواید حاصل از جرم 
  گاهی از فرایند پولشویی میپنهان کردن یا کتمان کردن، نه ناظر بر عواید حاصله از جرم؛ بلکه ناظر بر اخفاء و کتمان  باشد.اطالعات و آ

 قانون مبارزه با پولشویی 1327اصالحی  1با لحاظ مادۀ  آشنایی با مفاهیم مرتبط با جرم پولشویی
 قانون این منظر از. شود محسوب جرم1/0/1790 مصوب اسالمی مجازات قانون( ۲) ماده مطابق که است رفتاری هر :منشأ جرم ـ الف

 .شودمی محسوب جرم بعدی اصالحات با ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون در مذکور تخلفات
 جرم منشأ )جرم اصلی(
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 ( است، مقصود از جرم منشأ هر رفتاری است که مطابق مادۀ )( قانون مجازات اسالمی 0پولشویی جرمی ثانویه و فرع بر جرم منشأ )اصلی
جرم محسوب شود؛ بنابراین در فرضی که کارمند دولت با وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده است، اقدام به خرید خانه  1790مصوب 

 فیانش نماید، به دلیل مبادله با عواید حاصل از جرم منشأ )ارتشا( به مجازات پولشویی محکوم خواهد شد. برای خودش یا اطرا
  ف قاچاق کاال و ارزقانون مبارزه با پولشویی،  1قانونگذار در قسمت اخیر بند )الف( مادۀ را هم، همچون جرم قاچاق کاال و ارز و سایر  تخلِّ

ف قاچاق کاال و ارز را مخفی نموده یا با آن جرائم، مشمول جرم منشأ دانسته ا ست؛ یعنی در مواردی که شخص اموال به دست آمده از تخلِّ
ف بوده باشد، مطابق بند الف مادۀ معامه کرده و ... رفتار او پولشویی محسوب می قانون مبارزه با  1شود، هر چند منشأ تحصیل مال، تخلِّ

 این منظر از. شود محسوب جرم 1/0/1790 مصوب اسالمی مجازات قانون( ۲) ماده ابقمط که است رفتاری هرجرم منشأ »پولشویی: 
 «.شودمی محسوب جرم بعدی اصالحات با ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون در مذکور تخلفات قانون

 ی دارد و نسبت به اموالی صورت می گیرد که مرتکب به واسطۀ أعمال مجرمانه در خارج از کشور به دست آورده جرم پولشویی غالبًا جنبۀ فراملِّ
ا سوال این است که اگر اموال به دست آمده در نتیج  ۀاست )مانند قاچاق اسلحه در کشور دیگر و معامله با عواید حاصل از آن در ایران( امِّ

ا در ایران جرم باشد؛ آیا معاملۀ این اموال را باید پولشویی محسوبر  مود؟ ن فتاری بوده باشد که در کشور خارجی، فاقد عنوان مجرمانه باشد، امِّ
باشد، اقدام به فروش مشروبات الکلی نماید و پول حاصل از برای مثال شخصی در کشوری که معاملۀ مشروبات الکلی در آن آزاد و جرم نمی

مادۀ  1بصرۀ تآید؟ پاسخ منفی است، چرا که به صراحت گذاری کند، آیا چنین رفتاری از مصادیق پولشویی به حساب مین را در ایران سرمایهآ
بایست طبق در مواردی که جرم منشأ در کشور خارجی ارتکاب یافته باشد، رفتار مرتکب عالوه بر قانون ایران، می قانون مبارزه با پولشویی 7
جرم »نون کشور دیگر نیز جرم باشد، وگرنه بحث پولشویی نسبت به اموال به دست آمده از آن عمل منتفی است؛ مطابق تبصرۀ مذکور: قا

 یمنشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا خارج از کشور واقع شده باشد، مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور جمهور 
 «نیز مطابق قانون جرم باشد اسالمی ایران

  ق نمی 0رفتارهای مندرج در مادۀ نشأ یابد و اشخاص ثالثی که با علم به جرم مقانون مبارزه با پولشویی صرفًا از سوی مرتکِب جرم منشأ تحقِّ
مثال در فرضی که شوند، نیز به مجازات پولشویی محکوم خواهند شد؛ برای قانون فوق می 0مرتکب یکی از اقدامات مندرج در مادۀ 

افی با علم به این موضوع، خواستۀ او را مورد پذیرش قرار ده ، به دکالهبردار قصد تبدیل وجوه حاصل از جرم، به ارز را داشته باشد و مدیر صرِّ
 وییپولش جرم ارتکاب صورت در منشأ جرم مرتکبین»قانون مبارزه با پولشویی:  9مادۀ  7مجازات پولشویی محکوم خواهد شد. مطابق تبصرۀ 

 پولشویی مجر  مرتکبین. شد خواهند محکوم نیز قانون این در شدهبینیپیش هایمجازات به منشأ، جرم به مربوط مقرر هایمجازات بر عالوه
 «.شوندمی محکوم ماده این در مقرر مجازات به صرفاً  منشأ جرم ارتکاب عدم صورت در
  ا  1در مادۀ قانون مبارزه با پولشویی در تبیین جرم منشأ، به مطلق جرائم اعم از کالهبرداری، خیانت در امانت قاچاق و ... اشاره شده است، امِّ

قه وسوال این است که آیا مخفی نمودن، نگهداری یا معاملۀ اموال مسروقه را هم باید یکی از مصادیق پولشویی دانست؛ یا در مورد اموال مسر 
، رسد و هر چند تحصیلق.م.ا تعزیرات وجود دارد، وضعیت متفاوت است؟ پاسخ مثبت به نظر می 660با توجه به آن که حکم مستقلی در مادۀ 

ا در مورد جرم مخفی نمودن، نگهداری یا معاملۀ اموال مسروقه اخفاء، قبول یا معاملۀ اموال مسروقه نیز ماهیتًا پولشویی محسوب می شود؛ امِّ
ر در مادۀ  قانون مبارزه با  0ق.م.ا تعزیرات مراجعه نمود و این حکم خاص را منصرف از حکم عام مندرج در مادۀ  660باید به حکم خاصِّ مقرِّ

آور به اینکه مال در نتیجۀ ارتکاب هر کس با علم و اطالع یا با وجود قرائن اطمینان»ق.م.ا تعزیرات:  660پولشویی دانست، مطابق مادۀ 
 38سال و تا  7ماه تا  6بدست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل  یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از  سرقت

 «ضربه شالق محکوم خواهد شد
 

 لیهک همچنین و مالی امتیاز یا منفعت نوع هر و غیرمشروع یا مشروع غیرمنقول، یا منقول مادی،غیر یا مادی از اعم دارایی نوع هر :مال ـ ب
ن اسناد  .بهادار اوراق یا سهام تجاری، اسناد نظیر الکترونیکی یا کاغذی از اعم حق مبیِّ
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 تأمین جرم و اقتصادی جرائم از که مالی قبیل از آید دستبه منشأ جرم از غیرمستقیم یا مستقیم طور به که مالی هر :جرم از حاصل مال ـ پ
 از آمده دست به مال حکم در است شده داده اختصاص جرم ارتکاب برای که مالی یا جرم موضوع مال همچنین،؛ شودمی حاصل تروریسم مالی
 .است جرم

 ارتکاب از یمغیرمستق یا مستقیم طور به که است امتیازی یا مال نوع هر معنای به جرم از حاصل عواید»قانون مبارزه با پولشویی:  3مادۀ 
 «.باشد آمده دست به پولشویی، و منشأ جرائم از اعم جرائم،

 .قانون این( ۲) و( ۵) مواد در مذکور اشخاص :مشمول اشخاص ـ ت
 از ارندد قرار خطر معرض در پولشویی نظر از و داده انجام نقدی صورتبه را زیادی معامالت آن شاغلین که مشاغلی :غیرمالی مشاغل ـ ث

 محصول هرنوع و تجاعتیقه فروشندگان قیمتی، فرشهای خودرو، فروشندگان صرافان، طالفروشان، خودرو، یا مسکن کنندگانفروشپیش قبیل
 .قیمتگران

 آن از پس و باشدمی مشمول اشخاص توسط خدمات سایر ارائه الزمه و نیازپیش مربوطه، مقررات طبق که است خدماتی :پایه خدمات ـ ج
 .کنندمی مراجعه مشمول اشخاص به متمادی و مکرر خدمات اخذ منظور به رجوع ارباب

 :مشکوک عملیات و معامالت ـ چ
 قرائن راساسب که است آنها به شروع یا الکترونیکی یا فیزیکی از اعم مال پرداخت یا دریافت معامله، نوع هر شامل مشکوک عملیات و معامالت

 :کند ایجاد را جرم وقوع ظن زیر موارد مانند احوالی و اوضاع و
 .باشد وی انتظار مورد فعالیت سطح از بیش که رجوع ارباب به مربوط مالی عملیات و معامالت ـ۱
 اخذ زمان در نیز و گیرد صورت مالی عملیات یا معامله آنکه از بعد یا قبل مراجعان سوی از واقع خالف گزارش یا کذب اظهار جعل، کشف ـ۲

 .پایه خدمات
 .است دیگری شخص مالک و بوده ظاهری یا صوری شود مشخص ترتیب هر به که مالی عملیات یا معامالت ـ۹
 آن انجام از مزبور عملیات یا معامله حین یا قبل مراجعان چند هر قانون این اجرائی نامهآیین در مقرر سقف از بیش مالی عملیات یا معامالت ـ۷

 .نمایند اقدام قرارداد فسخ به نسبت منطقی دلیل بدون آن انجام از بعد یا داده انصراف
 از اعم مال پرداخت یا دریافت معامله، نوع هر شامل مشکوک عملیات و معامالت»قانون مبارزه با پولشویی:  7مادۀ « پ»تبصرۀ بند 

 وقوع ظن متعارف رطو به انسان برای آن طرفین یا موضوع ارزش، مانند احوالی و اوضاع براساس که است آنها به شروع یا الکترونیکی یا فیزیکی
 :نظیر کند؛ ایجاد را جرم

 .باشد وی انتظار مورد فعالیت سطح از بیش فاحش نحو به که رجوع ارباب به مربوط مالی عملیات و معامالت ـ۱
 اخذ زمان در نیز و گیرد صورت مالی عملیات یا معامله آنکه از بعد یا قبل مراجعان سوی از واقع خالف گزارش یا کذب اظهار جعل، کشف ـ۲

 .پایه خدمات
 .است دیگری شخص مالک و بوده ظاهری یا صوری شود مشخص ترتیب هر به که مالی عملیات یا معامالت ـ۹
 توسط ناطقم این فهرست. است شده واقع( پولشویی نظر از) پرخطر مناطق در طرفین از هریک قانونی اقامتگاه که مالی عملیات یا معامالت ـ۷

 .شودمی مشخص شورا
 انصراف آن انجام از مزبور عملیات یا معامله حین یا قبل مراجعان، هرچند. اجرائی نامهآیین در مقرر سقف از بیش مالی عملیات یا معامالت ـ ۵

 «.نمایند اقدام قرارداد فسخ به نسبت منطقی دلیل بدون آن انجام از بعد یا داده
 معامالت و عملیات مشکوک

 سوی  شود، انجام معامالت مشکوک ازی منشأ مجرمانه و کشف جرم توسط مقامات قضایی میشناسایسبب ترین مسائلی که یکی از مهم
افراد است، برای مثال در فرضی که صاحب یک خواروبارفروشی کوچک با گردش مالی ماهانه سه میلیون تومان، با مراجعه به بانک بیست 

افیمیلیارد تومان به حساب خود منتقل نماید و یا با مرا راجعه ها تقاضای ارز به میزان یک میلیون دالر نماید و یا با مجعه به شعب ارزش یا صرِّ
ت به دفاتر اسناد رسمی تقاضای ثبت یک خانه یا ماشین بسیار گران قیمت و فراتر از حدِّ انتظار را داشته باشد، رفتار وی از مصادیق معامال
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افیک بر عهدۀ بانکرود. گزارش معامالت مشکو میمشکوک به شمار می ر در قانون استت تا ها، صرِّ ها، سازمان ثبت و دیگر نهادهای مقرِّ
گزارش کنند و در صورتی که عالمًا و عامدًا « مرکز اطالعات مالی»قانون مبارزه با پولشویی، معامالت مشکوک را به  3با توجه به بند )پ( مادۀ 

ر در تبصرۀ مادۀ از انجام این وظیفه امتناع نمایند، به مجازات م قانون مبارزه با  3قانون فوق محکوم خواهند شد؛ مطابق تبصرۀ مادۀ  3قرِّ
 و عالماً  4/3/1746 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون( ۵) ماده موضوع اجرائی هایدستگاه کارکنان و مدیران از یک هر»پولشویی: 

 عالوه مایدن خودداری «ث» بند استثنای به فوق بندهای از یک هر در مقرر تکالیف انجام از قانون این موضوع جرائم تسهیل قصد به و عامداً 
 هب مرتکب باشد تقصیر از ناشی مقرر تکالیف انجام عدم که صورتی در. شودمی محکوم 6 درجه نقدی جزای به 6 درجه موقت انفصال بر

 انجام عدم صورت در غیردولتی هایبخش و حاکمیتی هایدستگاه سایر کارکنان و مدیران. شد خواهد محکوم 3 درجه موقت انفصال
ای را معاملهمرکز اطالعات مالی در صورتی که  «.گردندمی محکوم 6 درجه نقدی جزای به ،«ث» بند استثنای به ماده این در مقرر تکالیف

ر قانون مبارزه با پولشویی، اقدام به جلوگیری از  3مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم تشخیص دهد، با استناد به بند )ت( مادۀ  مکرِّ
ز از مقام قضایی است؛ مگر نقل و انتقال اموال می ف پس از مدر موارد فوری که در این صورت نماید، البته ابن اقدام مستلزم أخذ مجوِّ

ِّ
توق

 3مادۀ  1شود. مطابق تبصرۀ ساعت به مقام قضایی اعالم گردد، وگرنه از مال رفِع توقیف می 08ساختن نقل و انتقاالت، مراتب باید ظرف 
ر قانون مبارزه با پولشویی:   انجام یا و تروریسم الیم تأمین و پولشویی جرائم به مشکوک اموال یا وجوه انتقال و نقل از جلوگیری و توقیف»مکرِّ

 این در هک نیست دسترسی قضائی مقام به که فوری موارد در مگر است؛ صالحذی قضائی مراجع از مجوز اخذ به منوط تحقیقات هرگونه
 و صادر ساعت چهار و بیست تا حداکثر را مشکوک اموال و وجوه انتقال از جلوگیری و توقیف دستور تواندمی مالی اطالعات مرکز صورت

 مجوز ساعت ارچه و بیست از بعد چنانچه. کند عمل وی دستور مطابق و گزارش قضائی مقام به را مراتب دسترسی، حصول از پس بالفاصله
 «.شودمی توقیف رفع نشود، صادر قضائی مراجع

 در مورد جرم پولشویی نکات ذیل قابل توجه است:
  ی اگر اقدامات مرتکب در عمل منتهی به پنهان نمودن منشأ مجرمانه نشود، باز به مجازات این جرم پولشویی در زمرۀ جرائم مطلق است و حتِّ

 گردد.محکوم می
  ب  12مطابق مادۀ چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب : »1798قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوِّ

ر در مادۀ « شودحسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می قانون مبارزه با پولشویی؛ زیرا  9ظاهرًا حکم این ماده استثنایی است بر حکم مقرِّ
ی به شمار می د مادِّ ود؛ در حالی که ر همان گونه که بیان شد در صورتی که جرم منشأ منتهی به پولشویی شود، رفتار مرتکب از مصادیق تعدِّ

د معنوی )فعل واحد با دو عنوان مجرمانه( دانسته و همان گونه که در رسد قانونگذار در مادۀ فوق رفتار مرتبه نظر می کب را از مصادیق تعدِّ
در جرائم موجب تعزیر هرگاه »ق.م.ا:  171. مطابق مادۀ استدانسته مستحق مجازات شدیدتر  را ق.م.ا هم آمده است، مرتکب 171مادۀ 

ه البته همان طور که گفته شد این حکم جنبۀ استثنایی داشت« شودشد محکوم میرفتار واحد، دارای عناوین متعدد باشد، مرتکب به مجازات ا
 و در سایر موارد مرتکب به مجازات هر دو جرم )جرم منشأ و پولشویی( محکوم خواهد شد.

 
ه فراتر از اصول حقوقی، به ویژقانون مبارزه با پولشویی، در مقام مقابله با این جرم، کمی  0های مادۀ قانونگذار در تبصره: اثبات جرم پولشویی

ف دیگریاست و قاضی ظنِّ )نه یقین( بر عدم مشروعیت اصل برائت قدم برداشته است؛ به موجب تبصره های مذکور در مواردی که مالی در تصرِّ
ف است که مشروعیت آن را به اثبات برساند، وگ ر درقانون رنه به مجازات مقآن داشته باشد، دستور توقیف آن را صادر کرده و این بر عهدۀ متصرِّ رِّ

ف شبهه وج ف متصرِّ د ومحکوم خواهد شد. در واقع در این موارد قاضی علم به پولشویی ندارد، ولیکن علم قریب به ظن دارد که در مال تحِت تصرِّ
 داردو از راه قانونی تجصیل نشده است:

 مکانا شرایط به توجه با و نوعاً  که آن مانند باشد داشته وجود اموال تحصیل و معامالت صحت عدم به علم به نزدیک ظن هرگاه» ـ1تبصرۀ 
 این رد علم از منظور. است متصرف عهدۀ بر آنها صحت اثبات مسؤولیت باشد نداشته وجود مشخص زمان یک در دارایی میزان آن تحصیل

 «.است شده تعریف قاضی علم برای اسالمی مجازات قانون در که است همان( ۹) تبصره و تبصره

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 2 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

56 
 

ن در امری است که نزد وی مطرح می: »قانون مجازات اسالمی 011مادۀ   شود. در مواردی کهعلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیِّ
ن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند ف است قرائن و امارات بیِّ  «مستند حکم، علم قاضی است، وی مؤظِّ

 لیاردمی ده از بیش مزبور اموال ارزش چنانچه این بر عالوه. باشدمی هتِ ثبِ مُ  اسناد ارائه به منوط قانون این موضوع اموال داراشدن» ـ2تبصرۀ 
 هایامانهس در آن از سابقه وجود باشد بعد هایسال برای تورم نرخ اساس بر آن یافتهافزایش معادل و پایه سال برای ریال(222/222/222/12)

 میزان به قدین جزای مستوجب دادگاه حکم به باشد آزماییراستی قابل که هتِ ثبِ مُ  اسناد تقدیم عدم. است الزم مقررات و قوانین مطابق مربوطه
 یدگیرس از پس چنانچه. شودمی توقیف قضائی رسیدگی زمان تا قانون موضوع مال اصل صورت این در بود، خواهد اموال آن ارزش چهارمیک

 «.شودمی ضبط صورتاین غیر در و توقیف رفع مال از بوده مشروع شدن دارا شود اثبات
 کهورتیص در مرتکب و محسوب نامشروع مال حکم در باشد داشته وجود نامشروع طریق از مال تحصیل بر علم به نزدیک ظن چنانچه»ـ ۳تبصرۀ
 آن روعمش تحصیل اینکه مگر شد خواهد ضبط مزبور مال صورت هر در. شودمی محکوم شش درجه حبس به نباشد شدیدتری مجازات مشمول

 «.شود اثبات
 و) پولشویی جرم و منشأ جرم ارتکاب از حاصل عواید و درآمد و مال اصل»قانون مبارزه با پولشویی:  9مطابق مادۀ  مجازات چرم پولشویی: 

 میلیارد ده تا مذکور عواید و درآمد اموال، جمع چنانچه همچنین و شودمی مصادره پولشویی جرم مرتکبیِن ( آن قیمت یا مثل نباشد موجود اگر
 اتمجاز  بر عالوه مورد دو هر در چهار درجه تعزیری حبس به آن از بیشتر ارقام و پنج درجه تعزیری حبس به باشد ریال( 222/222/222/12)

 .شوندمی محکوم گردیده واقع پولشویی مورد که مالی ارزش یا وجوه معادل نقدی جزای به قبل
 معادل نیت، ِن سُح  با ثالث به انتقال صورت در و اموال همان باشد یافته تغییر یا تبدیل دیگری اموال به جرم از حاصل عواید چنانچه  ـ1تبصرۀ 

 .شودمی ضبط مرتکب اموال از آن
 فتهنگر  قرار حکم این مشمول منشأ، جرم لحاظ به متهم که است صورتی در آن از حاصل منافع و دارایی ضبط حکم اجرای و صدور ـ۲ ۀتبصر 

 .باشد
 شدهنیبیپیش هایمجازات به منشأ، جرم به مربوط مقرر هایمجازات بر عالوه پولشویی جرم ارتکاب صورت در منشأ جرم مرتکبین ـ۳ تبصرۀ

 .شوندمی وممحک ماده این در مقرر مجازات به صرفاً  منشأ جرم ارتکاب عدم صورت در پولشویی جرم مرتکبین. شد خواهند محکوم نیز قانون این در
 .بود خواهد درجه یک میزان به مجازات در تشدید موجب یابد، ارتکاب یافتهسازمان صورت به پولشویی جرم که صورتی در ـ۴ ۀتبصر 
 جزای به اسالمی مجازات قانون( ۲۱) ماده در مقرر هایمجازات بر عالوه شوند پولشویی جرم مرتکب حقوقی اشخاص که صورتی در ـ ۵ ۀتبصر 
 .شوندمی محکوم گردیده واقع پولشویی مورد که مالی ارزش یا وجوه برابر چهار تا دو معادل نقدی

 ضایتر  مالک اینکه یا شده استفاده مالک اطالع بدون که شود مشخص صالحه دادگاه در و باشد غیر به متعلق اموال این چنانچه ـ۶ ۀتبصر 
 «.شودمی مسترد آن مالک به است نداشته اعالم امکان اینکه یا نموده اعالم قانونی مراجع به را امر این و  نداشته
 ر می اگر  باشد. از این جهتدر راستای مجازات جرم پولشویی باید دقت نمود که امکان تحقق پولشویی در سطح خرد و کالن قابل تصوِّ

ای را به ل شدید در نظام عمومی و اقتصادی کشور شده و یا خسارات عمدهپولشویی در سطح گسترده و به نحوی واقع شود که موجب اخال
توان در قالب مفهوم جرم افساد فی االرض قرار گرفته و مستوجب حد اعدام باشد. در این مورد اموال عمومی و خصوصی وارد نماید، می

 ائمجر  افراد، جسمانی تمامیت علیه جنایت مرتکب گسترده، طور به هرکس»ق.م.ا مراجعه نمود، به موجب این ماده:  046توان به مادۀ می
 خطرناک و میکروبی و سمی مواد پخش تخریب، و احراق کشور، اقتصادی نظام در اخالل اکاذیب، نشر کشور، خارجی یا داخلی امنیت علیه

 سارتخ ورود یا ناامنی کشور، عمومی نظم در شدید اخالل موجب که ایگونه به گردد آنها در معاونت یا فحشا و فساد مراکز کردن دایر یا
 و حسوبم االرض فی مفسد گردد وسیع حد در فحشا یا فساد اشاعه سبب یا خصوصی، و عمومی اموال یا افراد جسمانی تمامیت به عمده

 «.گرددمی محکوم اعدام به
  ینی قرار نگرفته بمورد جرم منشأ، ضبط اموال مورد پیشحکم به مصادره یا ضبط اموال به دلیل ارتکاب پولشویی ناظر بر فرضی است که در

شود اعم از آن که با عواید حاصل از آن پولشویی ؛ برای مثال در جرم قاچاق کاالهای ممنوع، در هر حال حکم به ضبط اموال صادر میباشد
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ا اگر در مورد جرم منشأ بحث ضبط اموال منتفی باشد، دادگاه به استناد  قانون مبارزه با پولشویی موظف است  9مادۀ  0تبصرۀ بشود یا نه، امِّ
 تا حکم به ضبط عواید حاصل از جرم صادر نماید.

  در صورتی که شخص صرفًا مرتکب پولشویی شده باشد، تنها به مجازات همین جرم قانون مبارزه با پولشویی،  9مادۀ  7مططابق تبصرۀ
ا اگر عالوه بر جرم منشأ، مرتکبشودمحکوم می م رسد حکپولشویی شده باشد، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد؛ به نظر می ؛ امِّ

د جرائم تعزیری قاعدۀ جمع مجازات 178فوق را باید استثنایی بر حکم عام مادۀ  ها ق.م.ا محسوب نمود؛ به موجب این ماده در صورت تعدِّ
ا از ظاهر کیدتر یا بیش از حداکثر قانونی به اجرا در میشود؛ بلکه فقط یک مجازات؛ یعنی حداکثر مجازات جرم شدإعمال نمی الم آید؛ امِّ

آید که در مورد مرتکبین جرم منشأ مجازات هر دو جرم؛ یعنی جرم منشأ و پولشویی با یکدیگر جمع قانونگذار در تبصرۀ فوق چنین برمی
 شود.می

 قانون مبارزه با پولشویی به این  9مادۀ  8یابد، قانونگذار در تبصرۀ کاب مییافته ارتپولشویی در زمرۀ جرائمی است که معمواًل به شکل سازمان
در صورتی »یافته را از موجبات تشدید مجازات دانسته است؛ مطابق تبصرۀ مذکور: موضوع توجه داشته است و ارتکاب جرم به صورت سازمان

ولشویی ؛ بنابراین در پ«مجازات به به میزان یک درجه خواهد بود یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید درکه جرم پولشویی به صورت سازمان
محکوم خواهد  7و بیش از آن به حبس تعزیری درجۀ  8یافته با مبلغ تا یک میلیارد تومان، مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجۀ سازمان

یاقته، منافاتی با تشدید مجازات سردسته نداشته و سردستۀ گروه شد. این نکته قابل ذکر است که تشدید مجازات اعضای گروه سازمان
اعضای آن گروه در راستای اهداف آن گروه مرتکب شوند، ق.م.ا به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که  172پولشویی با توجه به مادۀ 

 گردد.میمحکوم 
  رات معاونت در این جرم تابع قواعد 17در رابطه با مجازات معاونت در پولشویی، بر اساس مادۀ ر در قانون قانون مبارزه با پولشویی، مقرِّ  عام مقرِّ

یلیارد تومان، ق.م.ا، مجازات معاونت در پولشویی با مبلغ بیش از یک م 103است؛ بنابراین با توجه به بند )ت( مادۀ  1790مجازات اسالمی 
 خواهد بود. 6یا  2است، مجازات معاونت نیز حبس درجۀ  8با توجه به آن که مجازات قانونی جرم، حبس درجۀ 

  ر در مادۀ  ق.م.ا تعیین خواهد شد؛ بنابراین: 100مجازات شروع به جرم پولشویی، بر اساس قواعد عام مقرِّ
 باشد می 2( مجازات شروع به جرم، حبس درجۀ 8بس درجۀ در جرم پولشویی با مبلغ بیش از یک میلیارد تومان )ح 
  باشد.می 6( مجازات شروع به جرم، حبس درجۀ 2در جرم پولشویی تا مبلغ یک میلیارد تومان )حبس درجۀ 
 ق.م.ا در زمرۀ  76 در رابطه با اینکه آیا مجازات جرم پولشویی قابل تعلیق است یا نه؟ باید یادآور شد که جرم مزبور به صراحت بند )ذ( مادۀ

ق.م.ا در جرائم اقتصادی باالی ده میلیون تومان و شروع به آن، صدور قرار تعلیق  83رود و مطابق بند )ج( مادۀ جرائم اقتصادی به شمار می
قانون مبارزه با  17ادۀ شود و همان گونه که در ماجرای مجازات ممنوع است؛ البته این حکم شامل تخفیف مجازات مرتکبین پولشویی نمی

رات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، »پولشویی آمده است:  مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقرِّ
رات راجع به تخفیف یاهمان گونه که مالحظه می« حسب مورد تابع قانون مجازات اسالمی است شدید ت شود، قانونگذار در مادۀ مذکور مقرِّ

ر در قانون مجازات اسالمی دانسته است؛ بنابراین دادگاه می  73ادۀ تواند با استناد به بند )الف( ممجازات پولشویی را مشمول حکم عام مقرِّ
 درجه تقلیل دهد؛ ولی امکان تبدیل مجازات این جرم وجود ندارد.  7ق.م.ا مجازات حبس را تا 

 ف است با استناد  به مادبا توجه به اقتصادی بودن جرم مورد بح  ۀث، در مواردی که مبلغ جرم صد میلیون تومان یا بیشتر باشد، دادگاه مؤظِّ
ی یا جراید کثیراالنتشار )مجازات تعزیری درجۀ  76 ( در 6ق.م.ا عالوه بر مجازات اصلی، دستور انتشاِر حکِم محکومیت قطعی رادر رسانۀ ملِّ

ق.م.ا استناد به هیچ یک از اقسام مرور زمان در جرم پولشویی با مبالغ مذکور )یعنی صد  129مادۀ حکم خود قید نماید، همچنین با توجه به 
 گیرد.میلیون تومان و بیشتر( مورد پذیرش قرار نمی

  ق.م.ا در مواردی که شخص حقوقی مرتکب پولشویی شود، عالوه بر  187با توجه به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در مادۀ
ر در مادۀ مجازات  در»قانون مبارزه با پولشویی:  9مادۀ  2مطابق تبصرۀ جزای نقدی نسبی نیز محکوم خواهد شد؛ ق.م.ا به  02های مقرِّ
 نقدی جزای به اسالمی مجازات قانون( ۲۱) ماده در مقرر هایمجازات بر عالوه شوند پولشویی جرم مرتکب حقوقی اشخاص که صورتی
ظور ؛ بنابراین در فرضی که شخص حقوقی به من«.شوندمی محکوم گردیده واقع پولشویی مورد که مالی ارزش یا وجوه برابر چهار تا دو معادل
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ق.م.ا  00ارتکاب پولشویی ایجاد شده یا بعدًا فعالیت خود را منحصرًا در همین زمینه تغییر دهد، دادگاه مؤظف به است با استناد به مادۀ 
 ل و مصادرۀ کل اموال به پرداخت جزای نقدی به شرح فوق محکوم نماید.شخص حقوقی را عالوه بر انحال

 رم پولشوییج
 است مطلقو  مستمر، سادهجرمی، پولشویی 

 1746قانون مبارزه با پولشویی مصوب  عنصر قانونی
 
 
 

 عنصر ماّدی

 
 
 
 

 رفتار مجرمانه
 

 تحصیل عواید حاصل از جرم
 تملک عواید حاصل از جرم

 عواید حاصل از جرم نگهداری
 استفاده از عواید حاصل از جرم

 تبدیل عواید حاصل از جرم
 مبادلۀ عواید حاصل از جرم
 انتقال عواید حاصل از جرم

 پنهان کردن یا کتمان کردن:
 منشأ عواید حاصل از جرم 
 منبع عوای حاصل از جرم 
 محل عواید حاصل از جرم 
 جرم نقل و انتقال عواید حاصل از 
 جایی عواید حاصل از جرمجابه 
 مالکیت عواید حاصل از جرم 

 داشتن قصد رفتار مجرمانۀ، یعنی رفتارهای فوق  سوء نیت عام عنصر روانی
 

 مجازات
 مصادرۀ اموال جرم منشأ و جرم پولشویی ـ جزای نقدی معادل مال مورد پولشویی

 ده تا مذکور عواید و درآمد اموال، جمع چنانچه
 باشد ریال( 222/222/222/12) میلیارد

 2حبس تعزیری درجۀ 

 بیش از  مذکور عواید و درآمد اموال، جمع چنانچه
 باشد ریال( 222/222/222/12) میلیارد ده

 8حبس تعزیری درجۀ 

 

 جرم سیاسی
 تعریف جرم سیاسی

 شود، چون با تعریف جرم سیاسی انگیزۀ مرتکب این جرم اقدام علیه امنیت وجرم سیاسی به عنوان جرم علیه امنیت یا جرم امنیتی شناخته نمی
را جرم مرتبط با  توان چنین رفتارینظم جامعه نیست؛ بلکه وی در پی اصالحی در راستای منافع اجتماعی بر ساختار حاکمیت است؛ بنابراین نمی

 پردازیم:قانون جرم سیاسی می 1ذیاًل به تعریف جرم سیاسی مطابق مادۀ جرائم علیه امنیت دانست؛ 
 قانون جرم سیاسی 1تعریف جرم سیاسی مطابق مادۀ 

 نهادهای و مدیریت علیه کشور امور اصالح انگیزه با چنانچه قانون این( ۲)مادۀ  در مصرح جرائم از یک هر» قانون جرم سیاسی: 1مادۀ 
 محسوب سیاسی رمج باشد داشته را نظام اصل به زدنضربه قصد مرتکب آنکه بدون یابد، ارتکاب کشور خارجی یا داخلی هایسیاست یا سیاسی

 «.شودمی
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 .شوندمی محسوب سیاسی جرم قانون این( ۱)مادۀ  در مقرر شرایط با انطباق صورت در زیر جرائم» قانون جرم سیاسی: 2مادۀ 
 اسالمی، شورای مجلس نمایندگان وزرا، جمهور،رئیس معاونان نظام، مصلحت تشخیص مجمع رئیس قوه، سه رؤسای به افتراء یا توهین ـ الف

 آنان مسؤولیت واسطه به نگهبان شورای اعضای و خبرگان مجلس نمایندگان
 مجازات قانون( ۵۱۴) ماده مفاد رعایت با است شده وارد ایران اسالمی جمهوری قلمرو در که خارجی کشور سیاسی نماینده یا رئیس به توهین ـ ب

 تعزیرات بخش اسالمی
 یا اسالمی هایانجمن و صنفی و سیاسی هایانجمن ها،جمعیت احزاب، فعالیت قانون( ۱۲)ماده( هـ) و( د)بندهای در مندرج جرائم ـ پ

 3/6/1762 مصوب شدهشناخته دینی هایاقلیت
 نایاستث به روستا و شهر اسالمی شوراهای و اسالمی شورای مجلس جمهوری، ریاست رهبری، خبرگان انتخابات قوانین در مقرر جرائم ـ ت

 انتخابات ناظران و مجریان
 «اکاذیب نشر ـ ث

 شود:قانون جرم سیاسی، جرائم زیر سیاسی محسوب می 0با توجه به مادۀ 
معاونان رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام،  .1

 مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطۀ مسؤولیت آنان )نه مثاًل به دلیل اختالف شخصی یا خانوادگی(
ق.م.ا  213ه است با رعایت مفاد مادۀ توهین )نه افترا( بخ رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شد .0

ثانیًا مشروط  شود که اواًل به طور علنی باشد ونمایندۀ کشور خارجی در صورتی جرم سیاسی محسوب میتعزیرات. بنابراین توهین به رئیس یا 
تار او مشمول او توهین نماید، رف منزل رئیس کشور خارجی بهبه معاملۀ متقابل باشد، برای مثال در فرضی که شخصی در یک جمع دو نفره در 

 جرم سیاسی نیست، چرا که شرط علنی بودن در اینجا رعایت نشده و توهین صرفًا در حضور طرف مقابل صورت گرفته است.
  رق.م.ا تعزیرات، شرِط تشدید مجازات در توهین به اشخاص فوق، ورود این افراد به خاک ایران است و برای مثال اگ 213بر اساس مادۀ 

ق قوانین جزایی، رفتار او مشمول مادۀ   213کسی به این افراد در قلمرو هوایی یا دریایی ایران توهین نماید، با توجه به ضرورت تفسیر مضیِّ
ا مطابق بند  قانون جرم سیاسی، برای سیاسی محسوب نمودن توهین، نیازی به ارتکاب جرم در  0مادۀ « ب»ق.م.ا تعزیرات نخواهد بود؛ امِّ

ایران نیست و به صراحت بند مذکور همین که رئیس یا نمایندۀ سیاسی کشور خارجی وارد قلمرو جمهوری اسالمی ایران )اعم از زمینی، خاک 
 شود.  هوایی، دریایی( شده باشد، رفتار مرتکب جرم سیاسی محسوب می

ی نشر اکاذیب نسبت به قانون جرم سیاسی، نشر اکاذیب را به  0مادۀ « ث»نشر اکاذیب، قانونگذار در بند  .7 طور مطلق بیان نموده و ظاهرًا حتِّ
ا این نظر با توجه به مادۀ اشخاص عادی هم تحت شرایطی جرم سیاسی محسوب می قانون جرم سیاسی قابل پذیرش نیست؛ چرا  1شود؛ امِّ

ر در این قانون در صورتی مشمول عنوان جرم سیاسی هستند که ا علیه مدیریت و نهادهای سیاسی ی» که به صراحت این ماده، جرائم مقرِّ
 شود. و بنابراین شامل افراد عادی نمی« های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابدسیاست

 ای( نگذاشته قانون جرائم رایانه 14ق.م.ا و مادۀ  694ای )موضوع مادۀ ای و رایانهقانونگذار از این حیث، تفاوتی میان نشر اکاذیب غیررایانه
 و در هر دو صورت، رفتار مرتکب با رعایت سایر شرایط قانونی، مشمول عنوان جرم سیاسی خواهد بود.  

های اسالمی یا های سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمنقانون فعالیت احزاب، جمعیت 16مادۀ « هـ»و « د»جرائم مندرج در بندهای  .8
 صنفی و سیاسی های انجمن ها، جمعیت ،احزاب»ام قانون اساسی: 06، مطابق اصل 3/6/1762های دینی شناخته شده مصوب اقلیت

 اساس و میاسال موازین ،ملی وحدت ،آزادی ،استقالل اصول که این به مشروط آزادند، شده شناخته دینی اقلیتهای یا اسالمی هایانجمن و
هی است بدی «ساخت مجبور آنها از یکی در شرکت به یا کرد منع آنها در شرکت از تواننمی را کس هیچ. نکنند نقض را اسالمی جمهوری

ل ی، تفرقهآزادی احزاب و تشکِّ ها ان قومیتافکنی میهای فوق نباید منتهی به نقض  صریح قانون و انجام رفتارهایی مانند نقض وحدت ملِّ
ر دیگهای های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتقانون مذکور آمده است، گروه 16و ... شود و همان گونه که در مادۀ 

ه خودداری نمایند ر در این مادِّ  ،پراکنیایراد تهمت، افترا و شایعهو همچنین  های مشروع دیگراننقض آزادی؛ خود از ارتکاب موارد مقرِّ
یر ااند منتهی تفاوتی که میان این دو بند با سآن منع شدهنجام های فوق از اگروه 16مادۀ « هـ»و « د»ب بندهای رفتارهایی هستند که به موج
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ر در مادۀ مذکور وجود دارد، آن است که قانونگذار در مادۀ  قانون جرم سیاسی این دو بند را با رعایت سایر شرایط قانونی،  0بندهای مقرِّ
 مشمول جرم سیاسی دانسته است.

  هایگروه»شناخته شده: های دینی های اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمنقانون فعالیت احزاب، جمعیت 16مادۀ 
 :کنند خودداری زیر موارد ارتکاب از خود دیگر هایفعالیت و اجتماعات نشریات، در باید قانون این موضوع

 .شود منجر کشور استقالل نقض به که افعالی ارتکاب ـ الف
 سطح هر در خارجی کشورهای احزاب و دولتی هایارگان ها،نمایندگی ها،سفارتخانه با مواضعه و تبانی اطالعات، مبادله ارتباط، نوع هر ـ ب

 .باشد مضر ایران اسالمی جمهوری مصالح و ملی وحدت استقالل، آزادی، به که صورت هر به و
 .بیگانگان از تدارکاتی و مالی کمک گونه هر دریافت ـ ج
 .دیگران مشروع هایآزادی نقض ـ د

 .پراکنیشایعه و افتراء تهمت، ایراد هـ ـ
 .کشور تجزیه برای ریزیطرح چون اعمالی ارتکاب و ملی وحدت نقض ـ و
 .ایران جامعه در موجود نژادی و مذهبی و فرهنگی متنوع هایزمینه از استفاده با ملت صفوف میان اختالف تشدید و ایجاد برای تالش ـ ز

 .اسالمی جمهوری اساس و اسالمی موازین نقض ـ ح
 .مضره نشریات و کتب پخش و اسالمی ضد تبلیغات ـ ط
 .مجاز غیر مهمات و اسلحه حمل و نگهداری و اختفاء ـ ی

ر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به استثنای  .2 جرائم مقرِّ
بازرسان و سایر  1792مجلس شورای اسالمی اصالحی  قانون انتخابات 62مجریان و ناظران انتخابات؛ برای مثال مطابق مادۀ 

ر در مادۀ مذکور، نمیدست ات توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریاناندرکاران  امور اجرایی و نظارتی انتخابات و سایر اشخاص و مقامات مقرِّ
به جزای نقدی درجۀ شش محکوم خواهند شد، این  سیاسی در انتخابات اعالم نظر کنند، در غیر این صورت با توجه به تبصرۀ همین ماده

 شود.جرم به عنوان یکی از مصادیق جرائم انتخاباتی با رعایت سایر شرایط قانونی جرم سیاسی محسوب می
 شوند که با انگیزۀ اصالح کشور و بدون قصد مقابله با اساس نظام انجام شده باشد. دررفتارهای فوق در صورتی جرم سیاسی محسوب می 

خاذ کرده که عالوه بر رفتار مرتکب )ضابطۀ عینی(، قصد او )ضابطۀ واقع قانونگذار برای تشخیص جرائم سیاسی ، رویکردی تلفیقی را اتِّ
 انگیزه با چنانچه قانون این( ۲) مادۀ در مصرح جرائم از یک هر »قانون جرم سیاسی:  1ذهنی( را نیز مورد توجه قرار داده است. مطابق مادۀ 

 زدنضربه صدق مرتکب آنکه بدون یابد، ارتکاب کشور خارجی یا داخلی هایسیاست یا سیاسی نهادهای و مدیریت علیه کشور امور اصالح
ها به یمترویۀ ق؛ بنابراین در فرضی که تعدادی از مردم در نتیجۀ افزایش بی«شودمی محسوب سیاسی جرم باشد داشته را نظام اصل به

 ها شوند، رفتار آنها جرمشود، خواستار اصالح قیمتادن شعارهایی علیه وزیر مربوطه که بعضًا ُموِهن محسوب میخیابان آمده و با سر د
یگر گذاری، کشتار افراد دشود. بدیهی است رفتار افراطی شهروندان و انجام أعمالی مانند تخریب اموال عمومی، بمبسیاسی محسوب می

ی به قصد اصالح وضع مو لبانه باشد، طتوان جرم سیاسی دانست، چون رفتارهایی از این قبیل بیشتر از آنکه اصالحجود، نمیو ... را حتِّ
ه ب است و گاه عدِّ گر های دیاستفاده سوءر پی  تغییر اساس نظام و بسیاری طلبان در نتیجۀ همین اعتراض ساده، دای از فرصتمخرِّ

ر در مادۀ برمی قانون جرم سیاسی را ولو آن که با انگیزۀ اصالح نظام باشد، جرم  7آیند، بر همین اساس قانونگذار هیچ یک از جرائم مقرِّ
 سیاسی نداسته است،

 :شودنمی محسوب سیاسی جرم زیر جرائم به شروع و معاونت مشارکت، مباشرت،» قانون جرم سیاسی: 3مادۀ 
 دیات و قصاص حدود، مستوجب جرائم ـ لفا

 خارجی و داخلی مقامات به سوءقصد ـ ب
 گیریگروگان و رباییآدم ـ پ
 دریایی راهزنی و رباییهواپیما آن، به تهدید و گذاریبمب ـ ت
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 عمدی تخریب و حریق ایجاد اموال، غارت و سرقت ـ ث
 روانگردان و موادمخدر سالح، فروش و خرید و قاچاق غیرقانونی، نگهداری و حمل ـ ج
 مزبور جرم از ناشی اموال اختفای پولشویی، دولتی، وجوه در غیرقانونی تصرف اختالس، ارتشاء، و رشا ـ چ
 اسرار افشای و جاسوسی ـ ح
 درگیری و کشتار و جنگ طلبی،تجزیه به مردم تحریک ـ خ
 حاکمیتی یا عمومی ضروری خدمات ارائه برای شدهگرفته کاربه مخابراتی و ایرایانه هایسامانه یا هاداده در اختالل ـ د
  «آن غیر یا داده هایحامل یا مخابراتی یا ایرایانه هایسامانه وسیلهبه ارتکابی جرائم از اعم عمومی اخالق و عفت علیه جرائم کلیه ـ ذ
 قانون جرم سیاسی،  0بسیاری از موارد رفتار فرد با توجه به مادۀ کننده به پرونده است، در احراز سیاسی بودن جرم با مقام قضایی رسیدگی

ا مقام قضایی نه تنها انگیزۀ مصلحانۀ مرتکب را احراز نمیظاهرًا جرم سیاسی محسوب می رسد که رفتار کند، بلکه به این نتیجه میشود، امِّ
کند.، البته قانون فتار او را جرم علیه امنیت قلمداد میجرم مرتکب، ر او برای مقابله با اصل نظام بوده است و بنابراین به جای سیاسی دانستن 

عی آن شود که اقدامات او )مثاًل نشر اکاذیب( با انگیزۀ اصال ح در این موارد حِقِّ اعتراض را برای متهم محفوظ دانسته و چنانچه متهم، مدِّ
 با اتهام بودن سیاسی تشخیص»قانون جرم سیاسی:  2مطابق مادۀ  تواند به تصمیم مقام قضایی اعتراض نماید؛امور کشور بوده است، می

 رد دادرسی اول جلسه پایان تا و دادسرا در رسیدگی از مرحله هر در تواندمی متهم. است مطرح آن در پرونده که است دادگاهی یا دادسرا
 اعتراض و دورص شیوه. نمایدمی اظهارنظر مورد این در قراری طی کنندهرسیدگی مرجع. کند ایراد خود اتهام بودن غیرسیاسی به نسبت دادگاه

 «.است کیفری دادرسیآیین قانون مقررات تابع قرار این به
 

 جرم اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران
هر نظامی که به نحوی از »است، بینی شده ، به این شکل پیش1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال  02این جرم در مادۀ 

انحاء برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسالمی ایران یا برای لطمه وارد کردن به تمامیت ارضی با استقالل کشور جمهوری 
 «شوداسالمی ایران اقدام نماید، به مجازات محارب محکوم می

 

 عمومی آسایش علیه مجرائ
 جعلجرم 

 تعریف جرم جعل
 عریفت ردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.جعل در لغت به معنی دگرگون کردن، منقلب نمودن، گ

گاهانۀ نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری » :از است عبارت یرمحمد صادقیم دکتر نظر از جعل جرم ساختن یا تغییر دادن آ
بانهجعل عبارت است از ساختن یا دست»یا به عبارت دیگر:  «د جا زده شدن آنها به عنوان اصلبه قص ج در قانون نسبت به موارد مندر  کاری متقلِّ

 «به ضرر دیگری
 جعلدهندۀ جرم عناصر تشکیل

 باشد.قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات می 280تا  207عنصر قانونی جرم جعل در حقوق ایران، مواد  :جعلعنصر قانونی جرم 
ی جرم  :جعلجرم  مادیصر عن ل از  جعلعنصر مادِّ ـ شرایط و اوضاع و احوال 0 جعلـ رفتار مجرمانه در جرم 1جزء عبارت است از:  7متشکِّ

ق جرم   جعلـ نتیجۀ حاصلۀ جرم 7 جعلبرای تحقِّ
 پردازیم.ابتدا به تعریف اقسام جعل، سپس به بررسی رفتار مجرمانه در اقسام جعل می :جعلرفتار مجرمانه جرم 

 توان به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی )مفادی( تقسیم نمود:جعل را میاقسام جرم جعل: 
در ظاهر و صورت نوشته، سند، ُمهر، امضاء و  همرتکب با رفتارهای عینی مانند مخدوش کردن، تراشیدن، خراشیدن، و غیر جعل مادی:  .1

 .نمایدکند یا اقدام به ساخت این موارد به شکل عینی می... تغییر ایجاد می
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ند؛ به عبارت کت را به طور وارونه بیان میمرتکب بدون آن که چیزی بسازد یا در ظاهر آن تغییر بدهد، صرفًا حقیقجعل معنوی )ُمفادی(:  .2
بانه بسازد یا تغییر دهد، ایجاد نمیونه خدشهدیگر مرتکب هیچ گ ه مطالب منتسب کند، بلکای در ظاهر سند، از لحاظ اینکه آن را به طور متقلِّ

 نماید.به دیگران را به طور تحریف شده در سند یا نوشته وارد می
 ( برای جعل مادی و معنوی:1مثال ) ا بازپرس آن را ب«اتهام را قبول ندارم»متهم در جریان تحقیقات اظهار کند که  در صورتی که ه ؛ امِّ

منعکس نماید، مرتکب جعل معنوی یا ُمفادی شده است؛ زیرا چیزی را به شکل سند، نوشته و ... نساخته یا در آن دست «قبول دارم»شکل 
ا اگر در  بعدًا به  و همین مثال بازپرس اظهارات متهم را عینًا به همان شکل منعکس نمایدنبرده و صرفًا اقدام به قلب حقیقت نموده است، امِّ

تبدیل کند، مرتکب جعل مادی شده است؛ زیرا در اینجا در چیزی که « اتهام را قبول دارم»به « اتهام را قبول ندارم»سراغ برگۀ بازجویی رفته و 
ت یافته دست برده و آن را تغ  ییر داده است.وجود خارجی داشته و عینیِّ

 ( برای جعل مادی و معنوی:2مثال )  در صورتی که سردفتر اسناد رسمی معاملۀ غیرقطعی را قطعی جلوه دهد یا اظهارات طرفین در
ل را به شکل حال یا عقد اجاره را به شکل بیع منعکس نماید، به دلیل تحریف گفتۀ طرفین، مرتکب  پرداخت ثمن به صورت به صورت مؤجِّ

ا بعدًا در محتوای آن دست برده شود )مثاًل مبلغ  جعل معنوی یا ُمفادی شده است؛ در حالی که اگر مثاًل عقد بیع به درستی تنظیم شده، امِّ
 رود. تغییر داده شود( رفتار مرتکب جعل مادی به شمار می

 ق.م.ا تعزیرات راجع به جعل معنوی یا  278 ق.م.ا تعزیرات راجع به جعل مادی و مادۀ 207یابیم که مادۀ های فوق درمیبا توجه به مثال
 ُمفادی است.

بانهمت به کار بردنیا   کاریدستیا  ساختن فقط به صورت فعِل مثبِت  مادی رفتار مجرمانۀ جرم جعلرفتار مجرمانۀ جعل مادی:  .1  نسبت قلِّ
ق می باشد.می قانون در مندرج موارد به ین در ساخت یا تغییر آن چیز را نداشته باشد؛ بنابراشود که اساسًا صالحیت جعل از سوی کسی محقِّ

کنندۀ شود، در حالی که اگر دریافتفرضی که صادرکنندۀ چک، تاریخ چک یا مبلغ مندرج در چک را تغییر دهد، عمل او جعل محسوب نمی
نامه، صی پس از تنظیم وصیتشود، یا اگر موچک بدون هماهنگی صادرکننده، مندرجات چک را تغییر دهد، رفتار وی جعل محسوب می

اث(  چنین رفتاری لهم را حذف کند، عمل او جعل محسوب نمینام یکی از موصیَٰ  شود، در صورتی که اگر شخص ثالث )مثاًل سردفتر یا ورِّ
 شود.مرتکب شود، عمل او جعل محسوب می

 کند، صادرکنندۀ چکی که تاریخ چک را پس از حذف میلهم را نویس خود را تغییر داده و نام یکی از موصینامۀ دستای که وصیتموصی
ر بر روی چک می صدور، تغییر دهد م یا مؤخِّ گذارد یا کسی که برای فریب دادن دیگران امضای خود را به شکل یا هنگام صدور تاریخ مقدِّ

ند یا پس کبرخی از وجوه را وارد نمی کند، صندوقدار بانکی که در فهرستی که برای خود تنظیم کردهدیگری غیر از امضای معمول خود می
و متهمی که در حین بازپرسی به طور شفاهی یا کتبی به دروغ خود را  کند،دن آن فقرات را پاک کرده و آن وجوه را تصاحب میر از وارد ک

 شود.دارد، هیچ یک )جز در در صورت وجود نِصِّ خاص در هر یک از این موارد( جاعل محسوب نمیگناه اعالم میبی
 شده بدون دستور مقام ذیصالح از مصادیق جعل است.تغییر و تبدیل نمره و تجدیدنظر در اوراق تصحیح  

 اشخاص امضای یا مهر ساختن یا سند یا نوشته ساختن: از عبارتند تزویر و جعل» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 523مادۀ 
 یا حقیقی تاریخ به نسبت سند تاریخ تاخیر یا تقدیم یا کردن سیاه یا اثبات یا محو یا الحاق یابردن قلم یا تراشیدن یا خراشیدن رسمی غیر یا رسمی
 « .تقلب قصد به اینها نظایر و آن صاحب اجازه بدون دیگری مهر بردن بکار یا دیگر نوشته به اینوشته الصاق

 تعزیراتقانون مجازات اسالمی بخش  523بررسی مصادیق مندرج در مادۀ 
 ساختن نوشته یا سند .1

 ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، اعم از رسمی یا غیر رسمیسند نوشته 
 بانه برنامهبا لحاظ نِصِّ قانون، نوشته محدود است به اوراق کاغذی و در نتیجه شبیه تابلوی نقاشی،  ای،های رایانهسازی یا تغییر متقلِّ

رات این مواد خارج است. نقشۀ مهندسی از شمول   مقرِّ
 ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی .2

 د.کنامضا هر عالمتی است که شخص در زیر یک سند رسمی یا نوشته برای تأیید منتسب بودن آن نوشته به خود درج می 
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 ی میِصرف ساختن امضاء دیگری در اسناد، صرف  ا در صورتی بردن مال دیگری با امضایگردد؛ امِّ نظر از تحصیل اموال، خود جعل تلقِّ
ق می ق است. جعلی کالهبرداری نیز محقِّ  شود؛ بنابراین وقوع جعل و کالهبرداری توأمًا قابل تحقِّ

 در جعل امضا و مهر چه میزان شباهت با اصل ضرورت دارد؟ 
 میزان شباهتی است که موجب فریب خوردن رغم اختالف نظر در این مورد باید گفت که اساس جعل با لحاظ سکوت قانونگذار و علی

 افراد شود، تا آن را به جای اصلی بگیرند.
 .امکان به اشتباه انداختن و مشتبه کردن، شرط است نه اشتباه کامل 
 .بی نباشد  احتمال مشتبه کردن افراد معمولی و اشتباه عرفی کافی است، هرچند که شباهتی بین امضای اصلی و تقلِّ
  ه و اسکناس و نشاندر اشیایی مثل شباهت با اصل، امکان به اشتباه انداختن هم لتی شباهت الزم است، چون با عدم های دو سکِّ

 منتفی است.
 :در مادۀ فوق برخالف جعل ُمهر و امضاء به جعل أثرانگشت اشاره نشده و اگر فردی أثرانگشت دیگری را با مهارت ذیل یک  نکتۀ مهم

توان جعل دانست، همچنان که اگر کسی به جای دیگر ذیل یک سند انگشت بزند و با این عمل مال یسند، ترسیم کند، عمل او را نم
متعلق به دیگری را به شخص دیگری منتقل نماید، صرفًا مرتکب انتقال مال غیر شده است، نه جعل. همچنین حک کردن نقش امضاء 

ه امضای دیگری که را بر روی ُمهر نقش بسته است، مورد استفاده قرار بر روی ُمهر مشمول حکام ُمهر است، نه امضا؛ بنابراین کسی ک
 دهد؛ به دلیل استفاده از ُمهر دیگری مرتکب جعل شده است.

 های ذیل:تغییر و تحریف بر سند یا نوشته اصلی با یکی از روش .3
 حسنتیز؛ مانند: محسن: محو کردن جزئی از حروف کلمه با تیغ و چاقو و اشیاء نوک خراشیدن: .1
 لهمتیز؛ مانند حذف نام حمید از بین اسامی موصیَٰ محو کردن کل کلمه با تیغ و چاقو و اشیاء نوکتراشیدن:  .2
 ناخوانا کردن یا خط کشیدن بر روی بخشی از سند بدون اضافه کردن چیزی به سند یا نوشته؛ مانند: حسن: حسن.قلم بردن:  .3
 .حسنرقمی در چک یا اضافه کردن جزئی از حروف کلمه؛ مانند: حسن: مچیزی را به سندی اضافه کردن، مانند الحاق:  .4
 گیر یا مواد شیمیایی.غلطکن یا الکپاک کردن بخشی از نوشته با مدادپاک محو کردن: .5
ب یا رنگ یا مانند آن.سیاه کردن:  .6  ناخوانا کردن بخشی از نوشته با جوهر مرکِّ
  ز انتفاع خارج شود، رفتار رفتارهایی مانند ریختن جوهر بر روی کل سند و ی از حیِّ سیاه کردن همۀ آن، به نحوی که سند به طور کلِّ

شود، همچنانکه اگر شخصی کل سند را پاره کند یا آن را بسوزاند، رفتار او اتالف یا تخریب مرتکب در این موارد تخریب محسوب می
 شودمحسوب می

سنامۀ از روی گذرنامه یا شنا« باطل شد»یح نشان دادن؛ مانند از بین بردن مهر سندی را از حالت بطالن خارج کردن و آن را صح اثبات: .7
شده یا سوراخی را که به نشان ابطال بر روی گذرنامه زده شده است، با کاغذ ُپر کند، تا آن را معتبر نشان دهد، به دلیل اثبات سند باطل

 مرتکب جعل شده است.
 :ی آنتقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیق .4

صادر شده و به دلیل شمول  18/1/1822تاریخ چکی را که در تاریخ  « الف»آقای  تقدیم تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی: .1
 تبدیل کرده است. 18/8/1822 ماهه قابلیت تحصیل وجه را از دست داده است، جلو انداخته و به تاریخ 6مرور زمان 

معامله بودن او او و الای را که قبل از تاریخ حکم ممنوعنامهتاریخ مبایعه« الف»آقای  تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی: .2
 تبدیل کرده است. 18/1/1821عقب انداخته به به تاریخ  18/1/1820مصادرۀ اموال او توسط دادگاه صادر شده از تاریخ 

 الصاق نوشته به نوشتۀ دیگر .5
 ر شود.شود تا آنچه که به وجود میم و ملصق میهایی دیگر منضهایی از یک نوشته به بخشبخش  آید، نوشتۀ واحدی تصوِّ
 های پاره شده به هم مجددًا از آن به عنوان سند اصلی استفاده اگر صاحب سندی، سند خود را پاره کند و شخص دیگری با چسباندن تکه

 تواند در قالب کالهبرداری یا شروع به آن فرض شود.کند، جعل نیست؛ بلکه می
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 به کار بردن ُمهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن .6
  یعنی زدن ُمهر دیگری بدون اجازۀ صاحب ُمهر ذیل نوشته یا سند، چه ُمهر به او سپرده شده باشد، چه از طریق دیگری به دست آمده

 باشد.
 ۀ قانونگذار عالوه بر آن، ِصرف استفادای از آن نکند، ولی شود، ولو آن که مرتکب اصاًل استفادهساختن ُمهر دیگری جعل محسوب می

جه نشان دادن، غیبت های ُمهر دیگری بدون اجازۀ صاحب آن  را هم جعل دانسته است، برای مثال در فرضی که یک دانشجو برای موِّ
ت و غیرجعلی اس خود، از ُمهر یک پزشک بدون اجازۀ و استفاده کند، مرتکب جعل شده است. البته منظور از ُمهر در اینجا، ُمهر اصلی

و گرنه در صورتی که شخصی ُمهر جعلی دیگری را مورد استفاده قرار دهد، مرتکب استفاده از سند مجعول )نه جعل( شده است؛ بنابراین 
 در مثال مزبور، اگر شخصی ُمهر یک پزشک را جعل کرده و دانشجو بدون اجازۀ سازندۀ ُمهر، از آن استفاده کند، مرتکب استفاده از سند

 مجعول شده است.
 توان استفاده از آن دانست و استفاده به معنای به کار بردن ُمهر ذیل سند، نوشته و ... است.نشان دادن ُمهر را نمی 
  ق.م.ا تعزیرات  637سوءاستفاده از سفید ُمهر، از جمله جرائم در حکم خیانت در امانت است که به عنوان یک جرم مستقل در مادۀ

 است.انگاری شده جرم
  :آیا صدور چک از حساب دیگری بدون اجازۀ صاحِب  حساب جعل است یا خیر؟سوال 
  :اگر امضایی که بر روی برگ چک دیگری زده شده است، شبیه به امضای صاحب  باید بین دو فرض قائل به تفکیک شویم،پاسخ

ی بانک به اشتباه نمی افتد، ولی حساب نباشد، عمل مرتکب جعل نیست؛ زیرا نمونۀ امضای صاحب حساب در بانک وجود دارد و متصدِّ
تفاده اگر از چک اسو  ل مرتکب جعل استاگر امضایی که بر روی برگ چک دیگری زده شده، شبیه به امضای صاحب حساب باشد، عم

ق شده استکند اگر منتهی به بردن مال دیگری شده باشد، عمل مرتکب کالهبرداری و  ، عمل مرتکب استفاده از سند مجعول نیز محقِّ
 .باشدنیز می

 
یگر وارد یا به عبارت د باشدمی بیان حقیقت به طور وارونه رفتار مجرمانۀ جعل معنوی )ُمفادی(: رفتار مجرمانۀ جعل معنوی )ُمفادی( .2

 باشد.نمودن مطالب منتسب به دیگران به طور تحریف شده در سند یا نوشته می
  ق است، مثل سردفتری که نام یکی از مطابق نظر دکتر میرمحمد صادقی جعل معنوی )ُمفادی( هم با فعل هم با ترک فعل قابل تحقِّ

 آورد.نامه نمیلهم را عامدًا در وصیتموصی
 هک عمومی خدماته ب مأمورین و قضائی مراجع و دولتی ادارات کارکنان از یک هر» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 534مادۀ 

 نوشته و فتهگ یا دهند تغییر را آن مضمون یا موضوع اینکه از اعم شوند تزویر و جعل مرتکب شانوظایف به راجع قراردادهای و هانوشته تحریر در
 نشده اقرار بدان هک را چیزی یا باطل را صحیحی یا صحیح را باطلی امر یا کنند تحریف را طرفین از یکی تقریریات یا هرمُ  رسمی، مقامات از یکی
 ریال (222/222/22) میلیون پنجاه  به یا سال 2 تا 1 از حبس به وارده خسارت جبران و اداری هایمجازات بر عالوه دهند جلوه شده اقرار است

 «.شد خواهند محکوم نقدی ریال جزای( 222/222/022)میلیون  پنجاه و دویست تا
 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات 534مصادیق مندرج در مادۀ 

در جعل معنوی یا ُمفادی )که تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورن به  رفتار مجرمانه ق.م.ا تعزیرات 278با توجه به مادۀ 
 شان قابل ارتکاب باشد و نه توسط افراد عادی( عبارت است از یکی از أعمال زیر است:خدمات عمومی در راستای انجام وظایف

 وسط سردفتر، جلوه دادن عقد غیرقطعی به شکل قطعیانعکاس عقد اجاره به شکل بیع ت :تغییر موضوع یا مضمون نوشته .1
 تحریف اظهارات فاصی توسط منشی دادگاه: تحریف گفته و نوشتۀ یکی از مقامات رسمی .2
را قبول  مورد اتهام»، بنویسد: «مورد اتهام را قبول ندارم»گوید: منشی دادگاه اظهار متهم را که می: تحریف تقریرات یکی از طرفین .3

 «دارم

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 2 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

65 
 

تنظیم سند انتقال مال بر مبنای وکالت باطل شده با تنظیم سند به قبل از : باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادنامر  .4
 نامهتاریخ بطالن وکالت

د: ؛ بنویس«رساندممن به قتل ن»گوید: متهم را که می منشی دادگاه اظهار :چیزی که به آن اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دادن .5
 «ه قتل رساندممن ب»
  عقد بیع منعکس کند، یا معاملۀ غیرقطعی را قطعی جلوه دهد،  یا برخالف گفتۀ طرفین، بدین ترتیب، هرگاه سردفتری عقد اجاره را به شکل

ند ازدواج دارند وارد کند، یا در سدر سند بنویسد که ثمن معامله پرداخت شده است، یا نام متعاملین را به شکلی غیر از آنچه که آنها اظهار می
یل خود تحریف کند، یا دادیار و بازپرس، برای آسان کردن دادگاه اظهارات قاضی را به منشی بیاورد، یا ممطالبی خالف مندرجات شناسنامه 

هم را  هام را قبول ندارم»که کار خود، اظهار متِّ هام را قبول دارم»به شکل « مورد اتِّ منعکس کند، یا مأمور ثبت احوال جنسیت نوزاد « مورد اتِّ
نامه، پسر، دختر یا به جای دختر، پسر بنویسد، یا مأمور دفترخانه، در هنگام تنظیم وصیت تازه متولد شده را، برخالف گفتۀ والدین، به جای

 .انداند اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا ُمفادی شدهله تعیین شدههایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی  به عنوان موصینام
  رفًا از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی ق.م.ا تعزیرات جعل معنوی )ُمفادی( ص 278به صراحت مادۀ

ن را به شکل شدۀ ثمشان قابل ارتکاب است؛ بنابراین در فرضی که مشاور امالک برخالف اظهارات طرفین، مبلغ پرداختو در راستای وظایف
( نشده است؛ زیرا همان گونه که قباًل در توضیح جعل مادی بیان پرداخت نشده منعکس نماید، مرتکب جرمی )اعم از جعل مادی یا معنوی

ب در بیان حقیقت تا مادامی که در قالب ساختن یا تغییر دادن نباشد، جعل محسوب نمی قیقت را تنها شود و تحریف در بیان حشد، ِصرف تقلِّ
ضی شان صورت گرفته باشد؛ بنابراین در فر در راستای وظایف توان جرم )جعل معنوی( دانست، که اواًل از سوی مأموران فوق و ثانیاً زمانی می

ت؛ لهم را قید نکند، مرتکب جرمی نشده اسنامه برای شخصی است، نام بعضی از موصیدار تنظیم وصیتند دولتی که عهدهکه یک کارم
 در راستای وظایفش انجام نداده است، را زیرا این عمل

  در مادۀ فوق لزومًا آن نیست که مرتکب در ساعات کاری یا در محل کار، دست به انجام رفتارهای « شانوظایفراجع به »منظور از عبارت
باشد؛ آن است که مرتکب در رابطه با وظایفش این اقدامات را انجام داده باشد؛ بنابراین در فرضی مزبور زده باشد و آنچه دارای اهمیت می

ه و پروندۀ تحقیقات را از محل کار به خانه برده و در نوشتن اظهارات متهم، آنها را به طور وارونه منعکس که بازپرس، صدای متهم را ضبط کرد
 نماید، مرتکب جعل معنوی شده است.

 ی و قانونگذار در مادۀ فوق، عالوه بر کارکنان دولتی و قضایی، به مأموران به خدمات عمومی نیز اشاره کرده است و بنابراین ارتکاب جعل معن
ادارۀ حقوق قوۀ  00/10/1739مورخ  0013/3شمارۀ  پذیر است؛ مطابق نظریۀ مشورتیها نیز امکاناز سوی کارمندان شهرداری و بانک

ق.م.ا نیستند؛ ولی  288و  270شوند و مشمول مادۀ ها کارمند دولت محسوب نمیهر چند کارمندان و رؤسای ادارات شهرداری: »قضاییه
« قانون مزبور خواهند بود 278ق.م.ا حسب مورد مشمول مادۀ  277رین به خدمات عمومی هستند، عالوه بر مادۀ از جهت اینکه مأمو

رات قانون کارمندان بانک» ادارۀ حقوق قوۀ قضاییه: 14/6/1732مورخ  8202/3همچنین به موجب نظریۀ مشورتی شمارۀ  ها مشمول مقرِّ
ا در زمرۀ مأمورین به خدمات عمومی هستنداستخدام کشوری نیستند تا کارمند دولت به حس ور هیأت عمومی دیوان عالی کش«  اب آیند؛ امِّ

های خصوصی را در زمرۀ همین نهادهای غیردولتی که مأمور به خدمات عمومی بانک 1799نیز در یکی از آرای وحدت رویۀ خود در سال 
باشد. با توجه به رأی مذکور جرائم دیگر مانند ارتشاء، پذیر میامکان هستند، دانسته است و بنابراین جرم جعل معنوی از سوی این افراد

ف غیرقانونی در اموال دولتی نیز از سوی کارمندان بانک  های خصوصی قابل ارتکاب است.اختالس، و تصرِّ
 ح مصوِّ  128: به استناد مادۀ جرم جعل معنوی )ُمفادی( توسط افراد نظامی  در که نظامی هر: »1740ب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

 یا دهد رتغیی را آن مضمون یا موضوع اینکه از اعم شود تزویر یا جعل مرتکب وظایفشبه راجع هاینامهمقاوله و قراردادها ها،نوشته تحریر
 اقرار آن به که را یچیز یا باطل را صحیحی یا و صحیح را باطلی امر یا کند تحریف را طرفها از یکی تقریرات یا مقامات از یکی نوشته و گفته
 «.شودمی محکوم سال پنج تا دو ازحبس به دهد جلوه شده اقرار نشده
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 انگاری توان جرم دانست و قانونگذار در مواردی آن را تحت همین عنوان با کتمان حقیقت )نه جعل( جرمِصرف گزارش خالف حقیقت را نمی
 مواد رد مذکور اماکن وجود از صالحیتدار مأمورین سایر و دادگستری ضابطین از یکی گاه هر»ق.م.ا تعزیرات:  311کرده است؛ مطابق مادۀ 

 گزارش واقع خالف بر یا ندهند اطالع ذیصالح مقامات به را مراتب و بوده مطلع( ۴۱۱) ماده در مذکور اشخاص یا( ۴۱۲) و( ۴۱۵) و( ۴۱۷)
 «.شوندمی محکوم شالق ضربه( ۴۷) تا یا حبس ماه 6 تا 7 به باشند نداشته شدیدتری مجازاتدیگر قانونی موجب به که صورتی در نمایند

 ب  34: به استناد مادۀ جرم گزارش خالف واقع توسط افراد نظامی ح مصوِّ  مناسبت به نظامی هر: »1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ
 گزارشی نیت وءس با یا و کند کتمان را حقایق یا و نماید تقدیم مسؤول مقامات دیگر یا فرماندهان به واقع خالف بر گزارشی عمداً  وظیفه انجام

 گزارش از ای و ندهد گزارش صالحذی مقامات به را خود امرتحت کارکنان ارتکابی جرائم عمداً  یا و دهد ارائه ناقص طور به یا ماهیت تغییر با
 :شودمی محکوم زیر ترتیب به نکند اعالم موقع به را جرائم و گزارشها یا نماید جلوگیری آن

 .محارب مجازات به گردد جانی تلفات یا اسالم جبهه شکست موجب فوق اعمال چنانچهـ  الف
 .سال پنج تا دو از حبس به باشد مرتبط خارجی یا داخلی امنیت مسائل یا جنگی امور به موضوع که درصورتی ـ ب
 .سال یک تا ماه سه از حبس به شودمی محسوب انضباطی تخلف صرفاً  که مواردی استثناء به موارد سایر درـ   ج

 .شد خواهد محکوم نیز وارده خسارات جبران به فوق مجازاتبر عالوه مرتکب گردد مالی خسارات موجب مذکور اعمال چنانچهـ  1تبصرۀ
 نفس بر جنایت موجب که درصورتی باشد انگاریسهل و مباالتیبی اثر در ماده این( ج) و( ب) بندهای در اشاره مورد اعمال هرگاهـ 0تبصرۀ 

 انضباطی نامهآئین طبق صورت غیرایندر و شد خواهد محکوم مزبور مجازاتهای حداکثر نصف تا حداقل، نصف به مرتکب باشد شده اعضاء یا
 «.باشدمی دیاتقانون مقررات طبق دیه پرداخت. شودمی عمل

 
ق جرم 

ّ
ی یا معنوی( ضروری  :جعلشرایط و اوضاع و احوال برای تحق ق جرم جعل )اعم از مادِّ مجموعه شرایطی را که قانونگذار برای تحقِّ

 نمایمهستند را ذکر می
موارد  هتوان جعل دانست و جعل تنها نسبت بساختن یا تغییر هر چیزی را نمی وارد مندرج در قانون باشد،موضوع جعل باید مشرط اول:  .1

ای یا پالک های رایانهکاری در دادهپذیر است؛ بنابراین دستمندرج در قانون مانند نوشته، ُمهر، امضاء، تمبر، منگنه، اسکناس و ... امکان
ب قانون جرائم رایانه 6توان جعل دانست و هر یک دارای عنوان مجرمانۀ خاص است که به ترتیب در مادۀ خودرو را نمی و  1744ای مصوِّ

 ق.م.ا تعزیرات به آن اشاره شده است.  302مادۀ 
 ق به دیگری باشد، بلکه ممکن است فرِد مرتکب برای مثال در ضرورتی ندارد که اسناد، نوشته ها و سایر چیزهای مذکور در قانون متعلِّ

ق به خود اوست، مرتکب جعل شود.شناسنامه یا نسخه  ای از قرارداد که متعلِّ
  اش هم ذیل آن درج شود، که در این صورت نقاش مشهور به جای او، جعل محسوب نمیکشیدن نقاشی یک شود، مگر آن که امضای نقِّ

شود، چسباندن عکس خود به روی شناسنامۀ دیگری نیز مشمول همین مرتکب به دلیل جعل امضاء )نه کشیدن نقاشی( جاعل شناخته می
توان جعل دانست؛ زیرا عکس از موارد مندرج در قانون نیست و ور نشده باشد، نمیحکم است و ِصرف چسباندن عکس را تا زمانی که ممه

ادارۀ  11/12/1741مورخ  9036/3توان جعل دانست. مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ کاری در آن را نمیالصاق آن به یک سند یا دست
که  علق به غیر به صورت ساده و بدون ممهور کردن به نحویالصاق عکس به روی شناسنامه یا گواهینامۀ رانندگی مت»حقوقی قوۀ قضاییه: 

شود، لیکن در صورتی که عکس با ُمهر ساختگی ُمنَتَسب به ثبت احوال یا راهنمایی در بادی امر معلوم و محسوس باشد، جعل محسوب نمی
ند و استفاده کننده از آنها مستفید  از س  و رانندگی ممهور شده باشد به نحوی که در بادی نظر با اصل مشتبه شود، جرم جعل صادق است

نظر به اینکه در بسیاری از ادارات  و : »11/11/1740مورخ  9263/3همچنین مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ « باشد.رسمی مجعول می
اسنامه ـ ند جعل در تصویر شنشود، جعل در تصویر این قبیل اسناد و مدارک ـ مانمراجع از تصویر اسناد و مدارک استفاده و به آن اسنناد می

 «ق.م.ا )تعزیرات( است 207شناسنامه( جرم و مشمول مادۀ  کاری در عکس صاحب)نه دست
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 ق قوانین جزایی با قه و با توجه به لزوم تفسیر مضیِّ د نوشته یبا توجه به معنی عرفی نوشته و نیز مواد بعدی قانون و مواد مذکور در قوانین متفرِّ
ن آن یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ دانست و نه نوشتهرا محدود به قدِرم های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و تیقِّ

 پالک اتومبیل و فرش و نظایر اینها. تغییر در پالک اتومبیل مادۀ خاص دارد.
ر است کهموضوع جعل باید جعلی نباشدشرط دوم:  .2 بی نباشد؛ ؛ به عبارت دیگر جعل در چیزی قابل تصوِّ بنابراین  خودی آن ساختگی و تقلِّ

ر نیست؛ برای مثال در فرضی که شخصی اقدام به ساخت یک شناسنامه  جعل در سندی که فاقد اصالت بوده و خودش جعلی است، متصوِّ
شود ب میل جاعل محسوجعلی نموده و شخص دیگر مندرجات آن را تغییر دهد )مثاًل تاریخ تولد صاحب شناسنامه را تغییر دهد( فقط نفر او 

و عمل نفر دوم که سند جعلی را تغییر داده، فاقد عنوان مجرمانه است، در حالی که اگر شخصی در یک شناسنامه واقعی و صحیح دست 
دًا آن را تغییر بدهد، هر به دلیل اصالت سند، جاعل محسوب می  شوند. ببرد و سن صاحب آن را کم کند و صاحب شناسنامه مجدِّ

  شود، برای مثال در فرضی که شخصی در رونوشتو دست بردن در فتوکپی و سندی که فاقد اصالت است نیز جعل محسوب نمیتغییر 
ق )کپی دانش نامۀ مقطع کارشناسی خود دست برده و معدل خود را تغییر دهد، مرتکب جعل نشده است، البته این حکم شامل رونوشت مصِدِّ

ند رسمی کاری در این موارد مانند جعل سشود و دسترسد و همچنین المثنای اسناد رسمی نمیناد رسمی میبرابر اصل( که به تأیید دفاتر اس
ق.م.ا و تعریف قانونی  207با توجه به مادۀ : »2/8/1734مورخ  0237/3ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه شمارۀ  است، مطابق نظریۀ مشورتی

ق اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن چون امکان اضرار به غیر را ندارد، جعل جزایی محسوب نمی ود، لکن شجعل، جعل فتوکپی غیرمصِدِّ
 «ده باشد، جعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب آن قابل تعقیب کیفری استچنانچه فتوکپی اسناد عادی یا رسمی تصدیق ش

بانه باشدشرط سوم:  .3 ب در ساخت یا تغییر دادن است، ولو آن که مندرجات ، موضوع جعل باید متقلِّ بانه بودن در جعل، تقلِّ منظور از متقلِّ
واقعی خود  و مبلغ طلب ال در فرضی که دارندۀ چک در مبلغ آن دست ببردچیزی که ساخته یا تغییر داده شده است، صحیح باشد؛ برای مث

ب کرده است، هر چند اصل ادعای را  در آن بنویسد، مرتکب جعل شده است؛، زیرا صالحیت دست بردن در چک را نداشته و در این رفتار تقلِّ
ییر بدهد، مرتکب جعل شده است؛ هرچند متراژ ذکر شده در او صحیح باشد، یا در فرضی که مالک در سند ملک دست ببرد و متراژ آن را تغ

 سند واقعًا اشتباه بوده و صاحب سند متراژ واقعی آن را درج کند.
 ب در بیان مطالب را نمی توان جعل دانست؛ بنابراین کسی که به دروغ در برگۀ استخدام خود را دارای مدرک کارشناسی ارشد ِصرف دروغ و تقلِّ

فی کند یا سن ب در اینجا در اصل سند صورت نگرفته است؛ در حالی  معرِّ خود را کمتر اعالم کند، مرتکب جعل نشده است؛ زیرا دروغ و تقلِّ
ب در ساختن یا تغییر دادن ل محسوب ، جاعکه اگر همان شخص برای استخدام و کم کردن سن خود در شناسنامه دست ببرد، به دلیل تقلِّ

 شود.می
 ی بنگاه امالک در تنظیم مبایعه ب نامه و پیش از امضای طرفین، متراژ ملک را کمتر و یا میزان ثمن را بیشتر بنویسد، مرتکدر فرضی که متصدِّ

ب کرده و در اصل مبایعه ی نامه دست نبرده است، در حالی که اگر بعد از امضاجعل نشده است؛ زیرا صرفًا در تعیین متراژ و قیمت ملک تقلِّ
ب در قالب تغییر چیزی که اساسًا صالحیت تغییر آن را ندارد، رفین در آن دست ببرد، عمل او جعل محسوب میط شود؛ زیرا در این مورد تقلِّ

فاق افتاده است. با توجه به این ضابطه متوجه می بدهد تا او مندرجات آن را درج کند و « ب»چک خود را به « الف»شویم در صورتی که اتِّ
 شود؛ در حالیجعل محسوب نمی« ب»عمل  توجه به این مطلب چک را امضا کند،بدون « الف»بیشتری را در چک درج کند و  مبلغ« ب»

گاهی  ،توان گفت؛ به عبارت دیگر میشودمبلغ آن را تغییر دهد، عمل او جعل محسوب می« الف»پس از امضای چک توسط « ب»که اگر 
ن اطالعات صحیح است و ن اطالعات دروغ است سند جعلی متضمِّ ، و همان گونه که بیان شد، آنچه در جعل گاهی سند صحیح، متضمِّ

ب در ساختن یا تغییر سند می عات. مثال دیگر برای روشن شدن مسأله،باشددارای اهمیت است، تقلِّ ب در بیان اطالِّ اظر بر فرضی ن ، نه تقلِّ
و نام خود ا یکی از آنها را قید نکند و به جایکنندۀ سند هبه، نام هبه کند و تنظیمسواد بخواهد، اموال خود را به چند نفر است که یک فرد بی

شود، در حالی که اگر پس از تنظیم سند و امضای واهب، نام کسی را حذف و نام خود را اضافه کند، را قید کند، رفتار او جعل محسوب نمی
 شود.عمل او جعل محسوب می

 
 بل توجه است:در مورد جرم جعل نکات ذیل قا
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  هرگاه شخصی تاریخ مندرج بر روی یک سند اصیل را تغییر داده باشد و بعدًا شخص دیگری نام مندرج در آن سند را تغییر دهد، ظاهرًا عمل
ت. اگر اسشود؛ زیرا در این حالت سند ذاتًا بال اشکال و فقط تاریخ مندرج در آن تغییر داده شده و مجعول بوده هر دو نفر جعل محسوب می

یک نفر این هر دو کار را با هم انجام دهد، چون در این حالت تغییر در یک سند و برای یک منظور واقع شده حکم به ارتکاب دو فقره جرم 
جعل از سوی مرتکب، خالی از شبهه نخواهد بود و شاید درست آن باشد که او را در این حالت به ارتکاب یک جرم جعل محکوم کنیم، تفسیر 

 ه نفع متهم و رویۀ قضایی اقتضای همین را دارد.ب
 شود، بلکه خود نوشته یا سنِد باید مجعول باشد و نه صرفًا حاوی اطالعات دروغ باشد. در دروغ به ِصرف مکتوب شدن، جعل محسوب نمی

بی ب دروغ  اشد و ِصرف اینکه حاوی اطالعاتمورد جعل اعم از مادی یا معنوی، موضوع جعل )سند، نوشته و غیره( باید ماهیتًا ساختگی و تقلِّ
کند؛ همچنین اگر کسی شفاهًا یا کتبًا به دروغ خود را دارای تحصیالت عالیه یا برخوردار از یک مقام دولتی و نظایر آنها باشد، کفایت نمی

فی کند، یا طرفین قرارداد برای ایراد ضرر به ادارۀ مالیات در هنگام تنظیم سند بیع قیمت غیرو  ن موارد جعل اقعی در آن منعکس نمایند، ایمعرِّ
 نیست.

 :جعل ممکن است در سند رسمی یا عادی اتفاق بیفند 
  شود.ق.م.ا تعزیرات مجازات می 270اگر جعل در سند رسمی توسط کارمندان اتفاق بیفتد مرتکب مطابق مادۀ 
  ،شود.ق.م.ا تعزیرات مجازات می 277مرتکب مطابق مادۀ اگر جعل در سند رسمی توسط غیرکارمند یعنی افرادی عادی اتفاق بیفتد 
  شود.ق.م.ا تعزیرات مجازات می 276اگر جعل در سند عادی توسط غیرکارمند یعنی افرادی عادی اتفاق بیفتد، مرتکب مطابق مادۀ 
  تباه خود را ر را اشتباه نوشته و بعدًا اشها یا منشی یک شرکت بازرگانی که دفاتالزم به ذکر است که عمل منشی دادگاه در دفتر ثبت دادنامه

 تصحیح کرده باشد، عمل جعل نیست.
 .نوشتن یک مطلب بر روی سنگ یا مجسمه و آن را دارای ارزش تاریخی قلمداد کردن و بهای گزاف فروختن کالهبرداری است 
 شود.ن دیگر اعتباری ندارد، جعل محسوب نمیجعل بر روی شناسنامه یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار آ 
 الی خود را به آن ها و اوراق مِصرف اینکه شخصی مثاًل یگ شاعر یا نویسنده یا سیاستمدار اسم مستعاری را برای خود برگزیده و اشعار، نوشته

 گردد.نام نوشته و یا امضا کند باعث ارتکاب جرم جعل از سوی او نمی
 

ق این جرم الزم نیست که  :جعلنتیجۀ حاصلۀ جرم  جعل در زمرۀ جرائم آنی و مطلق است، منظور از مطلق بودن جعل آن است که برای تحقِّ
ق جرم جعل ا در عمل ضرری به دیگری وارد شود؛ حتمًا از انجام آن منفعتی نصیب جاعل شود ی تمال همین که از رفتار مرتکب احبلکه برای تحقِّ

ق آن کفایت میضرر به شخص )اعم از شخص حقیقی  ه یا حقوقی( برود، برای تحقِّ ق جرم جعل، وجود ضرر بالقوِّ کند؛ به عبارت دیگر برای تحقِّ
ه موجب اضرار به کفایت می ی اگر عماًل منتهی به ضرر دیگری نشود؛ برای مثال ِصرف آوردن امضای دیگری ذیل یک سند، به طور بالقوِّ کند، حتِّ

سکناس جعلی، موجب اخالل در نظم و آسایش عمومی و سلِب اعتماد نسبت به نظام پولی و بانکی شود یا ِصرف ساختن اصاحب امضاء می
 ها دستگیر شود.شود، ولو جاعل پیش از استفاده از اسکناسمی

ق دانست، استفاده گرفتن و نتیجه گرفتن از جعل شرِط اساسی ت ر باشد، جرم جعل را باید محقِّ ق جرم حهمین که امکان ضرر و خسارت متصوِّ قِّ
بانه اقدام به ساختن سند کرده باشد و الزم نیست که سنِد مجعول مورد استفاده واقع شده  ا یجعل نیست؛ بلکه کافیست که مرتکب با قصد متقلِّ

 ابراز گردیده و انتشار یافته باشد.
ق پیدا میاصاًل ضرر با جعل واقع نمی   کند.شود، بلکه با استفاده از سند مجعول ضرر تحقِّ
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ه مشخص می ق جعل نیازی به وجود شباهت نیست و همین که امکان اشتباه طرف مقابل و اضرار با توجه به مالک ضرر بالقوِّ شود که برای تحقِّ
ق این جرم کفایت می که امضای او  امضاء کند، بی آن« ب»ذیل یک سند را به جای « الف»کند؛ بنابراین در فرضی که به دیگری برود، برای تحقِّ

ه میکمتر  شود و غالب ین شباهتی با امضای اصلی داشته باشد، مرتکب جعل شده است؛ زیرا نوعًا امضای ِصرف به جای دیگری موجب ضرر بالقوِّ
ع نیستند. البته در مورد چیزهای مشهور مانند اسکناس، امضای رئیس بانک مرکزی و ... که اغلب افراد با ن آ افراد از شکل امضای دیگران مطلِّ

ستند، وجود شباهت الزم است؛ زیرا در صورت عدم تشابه با نمونۀ اصلی، اساسًا احتمال ورود ضرر منتفی است و ممکن است به جای اشنا ه
  ناس هزار تومانی قرمز(اشتباه افتادن سایرین، موجب خندۀ آنان شود )مانند ساختن اسک

ق جرِم جعل ضروری است که باید بین  ه برای تحقِّ  آن و عمل فیزیکی در جرِم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد.حداقل ضرر بالقوِّ
ق سوءنیت خاص نیز قصد ایراد ضرر به چنین شخصی چون ضرر لزومًا به کسی که سند به نام او ساخته شده است وارد نمی شود، برای تحقِّ

ی ممکن است کس ـ تواند قصد ایراد ضرر به دیگری راضرورت ندارد، بلکه جاعل می ا دیگری غیر از شخصی باشد که سند مجعول وی ر  که حتِّ
 داشت باشد، مثل اینکه کارمند بانک فریسب خورده و در مقابل یک چک جعلی به جاعل از محل وجوه بانک پول بدهد.فریب داده است ـ 

ق خواهد بود.شود ، مرده باشد، جرم جعل قابل تهرگاه شخصی که سند، نوشته، امضاء یا چیز دیگری به نام او ساخته می  حقِّ
 

 شروع به جرم جعل
باشد، ولیکن قانونگذار شروع به آن را جرم و قابل مجازات دانسته است؛ بنابراین شروع به جرم جعل مثل هرچند جعل در زمرۀ جرائم مطلق می

مات جرم انجام شده و به علتی خارج از ارادۀ ق است، مشروط بر اینکه قسمتی از مقدِّ شد. مرتکب، ناتمام و ناقص مانده با سایر جرائم قابل تحقِّ
ی دیگری را جعل نموده و پیش از اتمام و گذاشتن نام خانوادگی او از سوی مأموران دستگی  ربرای مثال در فرضی که مرتکب قسمتی از کارت ملِّ

 شود.شود، عمل او شروع به جعل محسوب می
ر  ق میبرخالف شروع به جعل، شروع به استفاده از سند مجعول متصوِّ در  شود، ولو آن کهنیست و به محِض ارائۀ سنِد مجعول، این جرم محقِّ

 و مثاًل مرتکب دستگیر شود. عمل منتهی به نتیجه نشده
ابل شان قشروع به جرم در همۀ موارد جرم قابل مجازات نیست، مگر در مواردی که تصریح شده باشد و قانونگذار جرائمی را که شروع به جرم

باشد، شروع به  2تا  1، مطابق این ماده اگر مجازات جرم تعزیری، حبس تعزیری درجۀ بینی کرده استق.م.ا پیش 100در مادۀ  مجازات است را
شروع باشد، شروع به آن قابل مجازات نیست؛ به طور مثال  4تا  6آن جرم قابل مجازات است؛ پس اگر مجازات جرم تعزیری، حبس تعزیری درجۀ 

است، قابل مجازات نیست؛ ولی شروع به  6ق.م.ا تعزیرات که مجازات آن حبس تعزیری درجۀ  276د عادی موضوع مادۀ به جرم جعل در اسنا
 باشد.است، قابل مجازات می 7ق.م.ا که مجازات آن درجۀ  208جرم جعل در فرض مادۀ 

ب  280دۀ ما: نکتۀ مهم دانست در تمام موارد را جرم و قابل مجازات می فصل این در تزویر و جعل به شروع مجازات، 1732قانون تعزیرات مصوِّ
نسخ ضمنی شده است؛ بنابراین برای مجازات شروع  07/0/1799قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب  12که این ماده به موجب مادۀ 

رات مادۀ   شود.ق.م.ا عمل می 100به جرم جعل مطابق مقرِّ
 

 جعلجرم  روانیعنصر 
 ر قانون است.بینی شده ددهد بر روی سند یا نوشته یا سایر اشیاء پیشکه عملی که انجام میباید بداند  جعلمرتکِب جرِم  علم به موضوع:
روانی  رعنصدر تمام جرائم عمدی، سوء نیت عام از اجزای اصلی  کهسوء نیت عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  سوء نیت عام:

وارد و  در جعل مادی به کار بردنیا   کاریدستیا  ساختن مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی عمد درنیز  جعلاست، در جرم 
 در جعل معنوی داشته باشد. نمودن مطالب منتسب به دیگران به طور تحریف شده در سند یا نوشته

ق نتیجه که در جر سوء نیت خاص:  د باید وجود داشته باشد، سوء نیت خاص عبارت است از قصد تحقِّ نیز که  علجدر جرم ولی ائم عمدی مقیِّ
 .دیگری است اضرار بهقصد  جعلباید وجود داشته باشد. سوء نیت خاص در جرم استثنائًا است، سوء نیت خاص  مطلقیک جرم 
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 د ایراد ضرر مادی یا معنوی است، لذا قصگردد و نتیجه در جرم جعل اعم از قابلیت با توجه به این که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه باز می
کند. در جعل، برخالف کالهبرداری، قصِد انتفاع چه هر نوع ضرر، اعم از مادی یا معنوی به عنوان سوء نیت خاص در جرم جعل کفایت می

ز مادی یا معنوی را برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث، اساسًا ضرورتی ندارد و همین که جاعل قصد ایراد ضرر به قربانی اعم ا
ق شده است یا خیر، کفایت می ا ُحسن کند؛ بنابراین عمل کسانی که به دستور دیگران و بداشته باشد و بدون توجه به این که قصد وی محقِّ

 شوند.سازند، چون اطالعاتی از غیرمجاز بودن این عمل ندارند، جاعل محسوب نمینیت ُمهر می
 رم جعلج

بانه نسبت به موارد مندرج در قانون به ضرر دیگریکاری ساختن یا دست  متقلِّ
 است مطلقو  آنی، سادهجرمی، جعل 

ب  280تا  207مواد  عنصر قانونی  1732قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوِّ
 

 عنصر ماّدی
 رفتار مجرمانه

 
بانه نسبت به موارد مندرجبردن  کار به یا  کاریدست یا ساختن جعل مادی:  ر قانوند متقلِّ

وارد نمودن مطالب منتسب به دیگران به طور تحریف شده در سند  جعل ُمفادی )معنوی(:
 یا نوشته

 شرایط و اوضاع 
 و احوال

 ،موضوع جعل باید موارد مندرج در قانون باشد
 ،موضوع جعل باید جعلی نباشد

بانه باشد  موضوع جعل باید متقلِّ
 استجرم مطلق  نتیجۀ حاصلۀ جرم

 
 

 عنصر روانی

 اشیاء یرسا یا نوشته یا سند روی بر دهدمی انجام که عملی که بداند باید جعل جرِم  مرتکِب  علم به موضوع
 .است قانون در شده بینیپیش

عل مادی در ج به کار بردنیا   کاریدستیا  ساختن درداشتن قصد رفتار مجرمانۀ، یعنی عمد  سوء نیت عام
 مطالب منتسب به دیگران به طور تحریف شده در سند یا نوشتهوارد نمودن و 

. اشدب داشته وجود باید استثنائاً  خاص نیت سوء است، مطلق جرم یک که نیز جعل جرم در سوء نیت خاص
 .است دیگری به اضرار قصد جعل جرم در خاص نیت سوء

 
 در قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات جعلجرم خاص  اقسام

 آن استعمالیا  رهبر یا رؤسای سه قّوه دستخط یا فرمان یا مهر یا امضاء یا احکامجرم جعل 
 قوه هس روسای یا و رهبری مقام دستخط یا فرمان یا مهر یا امضاء یا احکام کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 524مادۀ 

 «.شد خواهد محکوم سال 12 تا 7 از حبس به نماید استعمال تزویر یا جعل به علم با یا کند جعل آنان مقام اعتبار به را
  انگاری نموده استذیل را جرم مجرمانۀ رفتار 0مادۀ فوق:  

ه سه رؤسای یا رهبر دستخط یا فرمان یا مهر یا امضاء یا احکام جعل .1   قوِّ
ه  سه رؤسای یا جعلی رهبر دستخط یا فرمان یا مهر یا امضاء یا احکام استعمال .0  تزویر یا جعل به علم باقوِّ
  202مادۀ « الف»جام گرفته باشد، در مورد دیگر مقامات مندرج در بند ناین افراد ا« به اعتبار مقام»مادۀ فوق منوط به آن است که جعل 

ر در این بند منوط به آن است که جعل سق.م.ا تعزیرات نیز به همین شکل ا گرفته  صورت« اناز حیث مقام رسمی آن»ت و إعمال مجازات مقرِّ
 باشد.

 
 ق.م.ا تعزیرات 525موارد مندرج در ماده  نمودن جرم جعل یا استعمال یا داخل کشور
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 یا کند مالاستع تزویر یا جعل به علم به یا کند جعل را ذیل اشیای از یکی کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 525مادۀ 
 :شد خواهد محکوم سال 12 تا 1 از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه نماید کشور داخل

 اسالمیرایشو مجلس نمایندگان یا نگهبان شورای اعضای امضای یا مهر یا وزراء یا جمهور رئیس اول معاون دستخط یا مهر یا امضاء یا احکامـ 1
 .آنان رسمی مقام حیث از دولتی ولینمسؤ و کارمندان یا سارؤ از یکی یا قضات یا خبرگان مجلس یا
 .اسالمی انقالب نهادهای یا دولتی ادارات یا مؤسسات یا هاشرکت از یکی عالمت یا تمبر یا مهرـ 0
 .دولتی خزانه از صادره هایحواله یا اسناد یا هادادگاه احکامـ 7
 .رودمی بکار نقره یا طال عیار تعیین برای که عالمتی یا منگنهـ 8
 اسناد سایر و هابانک طرف از صادره هایچک یا هابانک طرف از شده قبول هایبرات نظیر بانکی اسناد یا خارجی یا داخلی رایج اسکناسـ 2

 .بانکی تعهدآور
 و نام از خدمات و تولیدات کیفیت در شبهه القاء منظور به و المللیبین و داخلی رسمی مجوز و مستندات داشتن بدون و عمداً  کس هر ـ تبصره

 «.شد خواهد محکوم ماده این در مقرر مجازات حداکثر به نماید استفاده المللیبین یا ملی استاندارد عالئم
 ر در مادۀ فوق عالوه بر جاعل، شامل استفاده ر کنندگان و واردکنندگان  نیز میمجازات مقرِّ شود، به عبارت دیگر به موجب حکم خاص مقرِّ

 مجعول یکسان تعیین شده است. در این ماده مجازات جعل و استفاده از سند
 از  گر پرداخت بهای پست کردن بسته ودرمورد واژۀ تمبر مذکور در مادۀ فوق باید اشاره کرد که منظور از آن فقط تمبرهای پستی که نشان

یره، ها و غیات و شهرداری؛ بلکه هر تمبری که ادارات مختلف، مثاًل هالل احمر یا دادگستری یا ادارۀ مالباشدزمرۀ اوراق بهادار است، نمی
د که رسگیرد، به نظر مینمایند، مورد مششمول ماده قرار میها و عوارض قانونی، صادر میبرای منظورهای مختلف، و باْلخص أخِذ هزینه

 کرد. آن را مجازات توان مشمول مادۀ فوق دانسته و جاعلشود، مینقش تمبر را هم، که به وسیلۀ دستگاه به جای تمبر بر روی اوراق زد می
 یمنظور از عالمت، نشان و ویژگی است که شرکت، نهاد، سازمان، اداره و نظایر آنهابه وسیلۀ آن قابل شناسایی است، مثل آرم یک ادارۀ دولت. 
 ن توانمیشود، چون سربرگ را تهیۀ سربرگ ادارات، همان طور که در یکی از آراء دیوان عالی کشور ذکر شده است، جعل محسوب نمی

 عالمت محسوب کرد.
 شود.های عمومی، اختصاصی، انقالب، خانواده، نظامی و ... میها، شامل جعل حکم کلیۀ دادگاهجعل احکام کلیۀ دادگاه 
 باشد.های مالی میهای صادره از خزانۀ دولتی؛ یعنی جعل اوراق و حوالهجعل اسناد و حواله 
  که برای  شود، یا عالمتیگذاری میاستفاده از آن بر روی چیزهایی مثل طال و نقره و اسناد عالمتجعل منگنه یعنی جعل ابزار فلزی که با

 رود.تعیین عیار طال یا نقره به کار می
 ( مادۀ فوق نیست؛ زیرا چک از اسناد تعهدآور بانکی نیست؛ مگر چک2جعل چک مشمول یند ) هایی که پرداخت وجه آن از سوی بانک

( این ماده دانسته 2های مسافرتی را هم با توجه به صدور آن از سوی بانک مشمول بند )ادارۀ حقوق قوۀ قصاییه چک تضمین شده است.
های مسافرتی مجعول )با علم ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه: )استفاده از چک 08/9/1747مورخ  3104/3است؛ مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

 «ق.م.ا است( 202مادۀ  2به جعلیت آن( از مصادیق بند 
  جعل اسکناس رایج داخلی )نه خارجی( مشمول ماده واحدۀ قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، در مواردی که

ب کنندگان و مصرفتوزیع ر در مادۀ گرددباشد، مرتکب به مجازات اعدام محکوم می 1764کنندگان اسکناس مجعول مصوِّ ، نه مجازات مقرِّ
 مصرف یا توزیع بودن جعلی به علم با یا. کند جعل واسطه به یا بالمباشره را داخلی رایج اسکناس کس هر»ق این ماده واحده: مطابفوق، 
 عامد املع همچنین. شودمی محکوم اعدام به باشد، داشته را ایران اسالمی جمهوری نظام با مبارزه قصد یا و باشد باند عضو چنانچه نماید،

 و نداشته نظام با مبارزه قصد و نبوده باند عضوکه  آن مگر ،گرددمی محکوم اعدام به فسدمُ  عنوان به کشوربه مجعول اسکناس ورود عالم و
شود تعیین مجازات اعدام برای جعل اسکناس رایج داخلی یا همان گونه که مالحظه می «.است خورده فریب که شود ثابت محکمه در

 اشد.ب به قصد مبارزه با نظام جمهوری اسالمی بودهیا  جرم در قالب باند و گروه ارتکاب یافته باشداستفاده از آن منوط به آن است که یا 
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 م از داخلی یا خارجی( به طور عمده و مستوجب اخالل در نظام پولی و ارزی کشور در مواردی که جعل، وارد کردن یا توزیع اسکناس رایج )اع
ر در مادۀ  ب گران اخاللقانون مجازات  0گردد، مرتکب به مجازات مقرِّ سال حبس محکوم  02تا  2یعنی  1769در نظام اقتصادی کشور مصوِّ

 شود.ق.م.ا باشد که در این صورت به اعدام محکوم می 046مادۀ شوند؛ مگر آن که رفتار مرتکب از مصادیق افساد فی اْلرض موضوع می
 
 از شده بولق هایبرات نظیر بانکی اسناد یا خارجی یا داخلی رایج اسکناس کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 526مادۀ 
 صدق به را خزانه از صادره هایحواله یا بهادار اوراق یا اسناد نیز و بانکی تعهدآور اسناد سایرو هابانک طرف از صادره هایچک یا هابانک طرف

 استفاده بودن جعولم به علم با یا نماید کشور وارد یا جعل اجتماعی و سیاسی امنیت و نظام زدنهم بر یا اقتصادی یا بانکی یا پولی وضع در اخالل
 «.شودمی محکوم سال 02 تا 2 از حبس به نشود شناخته محارب و فسدمُ  چنانچه کند
 در خاللا قصد»های صادره از خزانه، به شرط احراز جعل اسکناس رایج خارجی یا داخلی و سایر اسناد بانکی و اوراق و اسناد بهادار یا حواله 

د موجب مشروط بر آنکه به حدِّ براندازی و مقابلۀ با نظام نرس« اجتماعی و سیاسی امنیت و نظام زدنهم بر یا اقتصادی یا بانکی یا پولی وضع
ق.م.ا تعزیرات خواهد شد، و در صورت عدم احراز چنین قصدی، مرتکب، بر اساس بند  206سال به موجب مادۀ  02تا  2مجازات حبس از 

 سال محکوم خواهد شد. 12تا  1ق.م.ا به حبس از  202مادۀ « پنجم»
 ق جرم است.شباهت بین اسکناس جعل  ی و واقعی شرِط تحقِّ
 رات مذکور خارج است.جعل اسکناس  های غیر رایج )از دور خارج شده( از شمول مقرِّ

 رم جعل اسکناس و مجازات آنج
 مجازات مادۀ مربوطه قصد رفتار مجرمانه
جعل اسکناس 
 داخلی یا خارجی

 تصادیاق یا بانکی یا پولی وضع در اخالل قصد بدون
 اجتماعی و سیاسی امنیت و نظام زدنهم بر یا

 سال 12تا  1 ق.م.ا تعزیرات 202مادۀ 
 حبس

جعل اسکناس 
 داخلی یا خارجی

 بر یا اقتصادی یا بانکی یا پولی وضع در اخالل قصد
به نحوی   اجتماعی و سیاسی امنیت و نظام زدنهم

 اشدنبکه رفتار مرتکب از مصادیق افساد فی االرض 

 سال 02تا  2 ق.م.ا تعزیرات 206مادۀ 
 حبس

جعل اسکناس 
 داخلی یا خارجی

 و ایران اسالمی جمهوری نظام به زدن ضربه قصد به
 در اقدام نبود مؤثر به علم با یا و آن با مقابله قصد به یا

به نحوی که رفتار مرتکب از مصادیق  نظام با مقابله
 نباشدافساد فی االرض 

قانون مجازات  0و  1مواد 
گران در نظام اقتصادی اخالل

ب   1769کشور مصوِّ

سال  02تا  2
 حبس

جعل اسکناس 
 داخلی یا خارجی

 و ایران اسالمی جمهوری نظام به زدن ضربه قصد به
 در اقدام نبود مؤثر به علم با یا و آن با مقابله قصد به یا

به نحوی که رفتار مرتکب از مصادیق  نظام با مقابله
 باشدق.م.ا  046افساد فی االرض موضوع مادۀ 

ق.م.ا  206ق.م.ا، و م  046م 
قانون مجازات  0تعزیرات و م 

گران در نظام اقتصادی کشور اخالل
ب   1769مصوِّ

 
 اعدام

جعل اسکناس 
 داخلی

ه قصد بیا  در قالب باند و گروه ارتکاب یافته باشدجرم 
 باشد با نظام جمهوری اسالمی بودهمبارزه 

 مجازات تشدید قانون واحدۀ ماده
 واردکنندگان، و اسکناس جاعلین

 کنندگانمصرف و کنندگانتوزیع
ب مجعول اسکناس  1764 مصوِّ

 
 اعدام
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 جرم جعل مدارک تحصیلی
 تحصیلی نمرات یزر  یا تاییدیه یا التحصیلیفارغ یا تحصیل به اشتغال مدارک کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 527مادۀ 

 آن بودن علیج به علم با یا کند جعل را خارجی تحصیالت هایارزشنامه یا کشور از خارج یا داخلتحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
 .شد خواهد محکوم سال 7 تا 1 از حبسبه خسارت، جبران بر عالوه دهد قرار استفاده مورد را

 به یا باشد یاسالم انقالب نهادهای یا هاشهرداری یا دولت به وابسته مؤسسات و هاسازمان یا هاوزارتخانه کارکنان از یکی مرتکب، که صورتی در
 «.گرددمی محکوم مجازات حداکثر به باشد داشته شرکت جعلی اوراق و مدارک از استفاده یا جعل امر در انحاء از نحوی
  جازات شودو مهای خارجی( مقاطع ابتدایی یا متوسطه نمیشامل جعل مدارک مؤسسات آموزشی آزاد )مانند مؤسسات آموزش زبانحکم فوق

 .شودق.م.ا تعزیرات )جعل عادی( تعیین می 276مرتکب در این موارد بر اساس مادۀ 
  است.مجازات استفاده از سند مجعول در مادۀ فوق همانند مجازات جاعل دانسته شده 
 ر در قسمت اخیر مادۀ فوق )مانند شهرداری ها( موجب تشدید مجازات مرتکب است؛، اعم از آن که جرم به ِصرف اشتغال در نهادهای مقرِّ

 مناسبت شغل او ارتکاب یافته باشد یا نه.
 نوع رابطۀ استخدامی )رسمی، پیمانی و ...( تأثیری در تشدید مجازات به شرح فوق نخواهد داشت. 

 
 آن از استفاده یا غیردولتی عمومی مؤسسات عالمت و هرُم جعل جرم 
 غیر عمومی نهادهای یا مؤسسات یا ادارات از یکی عالمت یا منگنه یا هرمُ  کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 528مادۀ 
 خواهد محکوم سال 7 تا ماه 6 از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه نماید استعمالجعل به علم با یا کند جعل را هاشهرداری مانند دولتی

 ».شد
 انونق مطابق که دولتی غیر هایشرکت از یکی عالمت یا منگنه یا هرمُ  کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 522مادۀ 

 سال 0 تا ماه 7 از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه نماید استعمال جعل به علم با یا کند جعل را هاتجارتخانه از یکی یا است شده تشکیل
 «.شد خواهد محکوم
  کنندگان از سنِد مجعول همانند مجازات جاعل آن دانسته شده است.ق.م.ا تعزیرات، مجازات استفاده 209و  204در مواد 
 خمینی )ره(ها، بنیاد شهید، بنیاد مصتضعفان، کمیتۀ امداد امام نهادهای عمومی غیردولتی مثل: شهرداری 
 ها، تمبر ادارۀ مالیاتمصادیق تمبر اشخاص حقوقی مثل: تمبر هالل احمر، تمبر دادگستری، تمبر شهرداری 
 

 جرم جعل ُمهر یا عالمت و مجازات آن
 مجازات مقّرره نوع نهاد رفتار مجرمانه

 سال حبس 12تا  1 ق.م.ا تعزیرات 202بند دوم مادۀ  نهادهای دولتی جعل ُمهر یا عالمت
 سال حبس 7ماه تا  6 ق.م.ا تعزیرات 204مادۀ  نهادهای عمومی غیردولتی جعل ُمهر یا عالمت
 سال حبس 0ماه تا  7 ق.م.ا تعزیرات 209مادۀ  های غیردولتیخانهها و تجارتشرکت جعل ُمهر یا عالمت

 
 غیردولتی مؤسسات و نهادها عالمت و هرُم  از غیرمجاز جرم استفادۀ

 وادم در مذکور هایتجارتخانه یا هاشرکت یا ادارات عالمت یا تمبر یا هرمُ  کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 531مادۀ 
 خسارت برانج بر عالوه گردد آن استعمال سبب یا کند استعمال آورد وارد ضرر آنها منافع و حقوق به که طریقی به و آوردبدست مجوز بدون را قبل

 «.شد خواهد محکوم حبس سال 0 تا ماه 0 به وارده
 ها و مادئۀ فوق ناظر بر جعل ُمهر، تمبر یا عالمت نیست، بلکه ناظر بر استفادۀ غیرمجاز از ُمهر، تمبر یا عالمت اصیل ادارات، شرکت

 ها است، به نحوی که موجب ورود ضرر به این نهادها گردد.خانهتجارت
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 شودو مادۀ فوق به طور خاص به استفادۀ غیرمجاز از ُمهر گری )ولو اشخاص عادی( جعل محسوب میاستفادۀ غیر مجاز از ُمهر اصیل دی
ر در این ماده اشاره کرده است.  نهادهای مقرِّ

  قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسالمی ایران  19در رابطه با جعل تمبرهایی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت است، باید به مادۀ
ب  ه ب و تمبر قشن عالمت یا رپنس کوپن یا تمبر تصویر با پستی کارت و پاکت یا تمبر کس هر»مراجعه نمود؛ مطابق این ماده:  1766مصوِّ

 یا کند علج الواسطه،مع یا بالمباشره کیفیت هره ب است، شرکت و دولت انحصار در آن فروش و چاپ که عالئمی و اوراق گونه هر کلی طور
 با هوارد خسارات جبران بر عالوه و محسوب دولتی بهادار اسناد و اوراق جاعل نماید، کشور داخل یا دهد قرار استفاده مورد جعل به علم با

 «.شد خواهد محکوم سال 12 تا ماه 1 از حبس به جرم مراتب و خاطی امکانات و شرایط به توجه
 

 های رسمیجعل در اسناد و نوشته
 وظیفه اجرای راستای در دولتی والنمسؤ و کارمندان توسط رسمی اسناد مادی جرم جعل

 یراتتقر  و احکام در خود وظیفه اجرای در که دولتی مسووالن و کارمندان از یک هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 532مادۀ 
 یا مهر ای امضاء یا ساخته را هریمُ  یا امضاء که این از اعم کند تزویر رسمی اوراق و هانوشته از آنها غیر و دفاتر و سجالت و اسناد و هانوشته و

 تا 1 زا حبس به وارده خسارت جبران و اداری هایمجازات بر عالوه دهد تغییر را اشخاص اسامی یا کند الحاق ایکلمه یا کرده تحریف را خطوط
 «.شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/022) میلیون پنجاه و دویست تاریال ( 222/222/22)میلیون   پنجاه پرداخت به یا سال 2
 های رسمی از سوی کارکنان دولتی به مناسبت وظیفه آنان است.مادۀ فوق ناظر بر جعل مادی و اوراق و نوشته 
  ی است؛ یعنی باید کارمند دولت باشد و در راستای وظیفۀ خود مرتکِب این جرم شده باشد؛ بنابراین جعل مرتکب این جرم دارای ویژگی خاصِّ

 شود.با این ماده بررسی می دولتی مسؤوالن و کارمنداندر اسناد رسمی توسط 
 شان صورت گرفته باشد، کارکنان دولت،، در غیر اجرای وظایفهای رسمی از سوی اشخاص عادی یا در صورتی که جعل اسناد و نوشته

 گردد.ق.م.ا تعزیرات تعین می 277مجازات مرتکب بر مبنای مادۀ 
  شود و در این زمینه تفاوتی میان ق.م.ا تعزیرات تعیین می 276در جعل اسنادی غیر رسمی )اسناد عادی(، مجازات مرتکب بر اساس مادۀ

 عادی نیست. کارمندان دولت و افراد
 ق سند رسمی نیز همچون جعل سند رسمی محسوب میشوجعل المثنای سند رسمی و رون شود و مجازات مرتکب حسب مورد بر ت مصِدِّ

 گردد.ق.م.ا تعزیرات تعیین می 277و  270اساس مواد 
 ا نمیدر رابطه با جعل چک قابل ذکر است که هرچند چک، در حکم سند رسمی محسوب می ان آن را سند به معنای أخص خود تو شود؛ امِّ

 دانست.
 عادیافراد  توسط رسمی اسناد مادی رم جعلج

 مذکور مرائج از یکی مرتکب گاه هر نیستند دولتی مسؤول یا کارمند که اشخاصی» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 533مادۀ 
 پنجاه و دویست تاریال ( 222/222/22)میلیون   پنجاه پرداخت یا سال 7 تا ماه 6 از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه شوند قبل ماده در

 «.شد خواهند محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/022) میلیون
 با توجه به اینکه جعل معنوی 

 توسط کارمندان دولت مادی جعلجرم 
 هک عمومی خدماته ب مأمورین و قضائی مراجع و دولتی ادارات کارکنان از یک هر» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 534مادۀ 

 نوشته و فتهگ یا دهند تغییر را آن مضمون یا موضوع اینکه از اعم شوند تزویر و جعل مرتکب شانوظایف به راجع قراردادهای و هانوشته تحریر در
 نشده اقرار بدان هک را چیزی یا باطل را صحیحی یا صحیح را باطلی امر یا کنند تحریف را طرفین از یکی تقریریات یا هرمُ  رسمی، مقامات از یکی
 ریال (222/222/22) میلیون پنجاه  به یا سال 2 تا 1 از حبس به وارده خسارت جبران و اداری هایمجازات بر عالوه دهند جلوه شده اقرار است

 «.شد خواهند محکوم نقدی ریال جزای( 222/222/022)میلیون  پنجاه و دویست تا
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در جعل معنوی یا ُمفادی )که تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورن به  مجرمانه ق.م.ا تعزیرات رفتار 278توجه به مادۀ با 
 شان قابل ارتکاب باشد و نه توسط افراد عادی( عبارت است از یکی از أعمال زیر است:خدمات عمومی در راستای انجام وظایف

 یا مضمون نوشتهتغییر موضوع  .1
 تحریف گفته و نوشتۀ یکی از مقامات رسمی .0
 تحریف تقریرات یکی از طرفین .7
 امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن .8
 چیزی که به آن اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دادن .2
 

 توسط کلیۀ افرادهای غیر رسمی )اسناد عادی( جرم جعل در اسناد و نوشته
 تزویر و جعل هب علم با یا کند تزویر یا جعل رسمی غیر هاینوشته یا اسناد در کس هر» ش تعزیرات:خن مجازات اسالمی بقانو 536مادۀ 

 صد تاریال ( 222/222/02) میلیون پنج و بیست به یا سال 0 تا ماه 6 از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه دهد قرار استفاده مورد را آنها
 «.شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/122) میلیون
  های رسمی به ترتیب از سوی کارمندان و مسؤوالن دولتی و افراد عادی و ق.م.ا تعزیرات، ناظر به جعل در اسناد و نوشته 277و  270مواد

ۀ ن و مسؤوالن دولتی و سایر افراد( یا استفادهای غیررسمی )عادی( از سوی کلیۀ افراد )اعم از کارمندامادۀ فوق ناظر بر جعل اسناد و نوشته
 نامه نماید، به جرم وی بر مبنای فوق رسیدگی خواهد شد.ای دولتی اقدام به جعل اجارؤساز آن است؛ بنابراین در فرضی که یکی از ر

  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  11جعل و استفاده از سند مجعول  در زمرۀ جرائم غیرقابل گذشت هستند؛ ولی استثنائًا به موجب مادۀ
ب  ت حبس آن نصف می07/0/1799مصوِّ ت ، جرم موضوع مادۀ فوق در زمرۀ جرائم قابل گذشت محسوب شده و مدِّ شود و بنابراین مدِّ

 سال خواهد بود. 1ماه تا  7فوق از  حبس جرم
 

 جعل در اسناد )جعل مادی(
 مادۀ قانونی میزان مجازات ارتکاب توسط نوع سند

 مسؤوالن و کارمندان رسمی
 راستای در دولتی

 وظیفه اجرای

  یا سال 2 تا 1 از حبس
  ریال( 222/222/22) میلیون  پنجاه پرداخت

 نقدی جزای ریال( 222/222/022) میلیون پنجاه و دویست تا

ق.م.ا  270مادۀ 
 تعزیرات

  یا سال 7 تا ماه 6 از حبس عادی افراد رسمی
  ریال( 222/222/22) میلیون  پنجاه پرداخت

 نقدی جزای ریال( 222/222/022) میلیون پنجاه و دویست تا

ق.م.ا  277مادۀ 
 تعزیرات

 یا سال 0 تا ماه 6 از حبس همۀ افراد عادی
 ریال( 222/222/02) میلیون پنج و بیست

 نقدی جزای ریال( 222/222/122) میلیون صد تا

ق.م.ا  276مادۀ 
 تعزیرات

 
 عمومی و دولتی مدارک و هویت اوراق از برداریجرم عکس

 و میعمو و دولتی مدارک و شخصی هویت اوراق شناسائی، کارت از برداریعکس» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 537مادۀ 
 باشد،می عکس یا رونوشت مدارک آن دهد نشان که باشد عالمتی یا مهر به ممهور باید شود اصل با اشتباه موجب که صورتی در مشابه مدارک سایر

 عالوه امداً ع عالماً  اصلی جایه ب آنها از کنندگاناستفاده و مدارک گونه این کنندگانتهیه و شودمی محسوب جعل فوق عمل صورت این غیر در
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 نقدی جزایریال ( 22/222/12) میلیون صد تا ریال (222/222/02)میلیون  پنج و بیست به یا و سال 0 تا ماه 6 از حبس به خسارت جبران بر
 «.شد خواهند محکوم
 :ق جرم فوق  شرایط تحقِّ

رسمی  یا سایر نهادهای برداری از اسناد و مدارکی که از سوی دولتبرداری از اسناد و مدارک مندرج در قانون باشد؛ بنابراین عکسعکس .1
 صادر نشده است، مشمول مادۀ فوق نخواهد بود.

ی، شناسنامه یا سایر اوراق جعلی اساسًا جرم محسوب نمیگرنه عکس اصالت باشد، وسند و مدرک باید دارای  .0  شود.برداری از کارت ملِّ
برداری باید موجب اشتباه با اصل شود؛ بنابراین در فرضی که فنوکپی یا تصویر آن مدرک، به نحوی گرفته شده باشد، که نوعًا عکس .7

بودن آن را تشخیص دهند، مشمول این ماده نخواهد بود، ولو آن که مرتکب بخواهد  موجب اشتباه سایرین با اصل نشود و همه کپی
همچنانکه اگر اسناد فوق دارای ُمهر یا عالمتی باشد که غیر اصلی بودن آن را نشان دهد، این جرم  آن را به جای اصل ارائه بدهد،

ق نمی  دهندۀ غیر اصلی بودن آن است.مت مذکور نشانشود ولو آن که مشابه نسخۀ اصلی باشد؛ زیرا ُمهر یا عالمحقِّ
مرتکب باید قصد ارائۀ این اسناد را به جای سند اصلی داشته باشد، وگرنه به دلیل فقدان عنصر روانی، رفتار او فاقد عنوان مجرمانه  .8

ز اسناد فوق نماید، این برداری ااست، البته جرم فوق در زمرۀ جرائم مطلق است و همین که شخص با قصد مجرمانه اقدام به عکس
ق شده است، ولو آن که در عمل موفق به استفاده از آن نشود.  جرم محقِّ

  ر در این ماده محکوم میاقدام به استفاده از مدارک فوق میکسانی که اید گردند، البته ارائۀ این اسناد و مدارک بنمایند، نیز به مجازات مقرِّ
ی درخواست شود و او فتوکپی غیرممهور را که کاماًل مشابه اصلی باشد؛ بنابراین در فرضی « بجای اصلی» که از شخصی فتوکپی کارت ملِّ

است، ارائه کند، مرتکب جرم فوق نشده است؛ زیرا مدرک مزبور را به جای اصلی ارائه نداده است، همچنین در فرضی که شخصی از گواهینامۀ 
ر اینکه دیگری عکس گرفته و صاحب گواهینامه نسخۀ اصلی است، آن را به مأمور راهنمایی و رانندگی ارائه کند، به دلیل جهل  به تصوِّ

 شود.موضوعی و فقدان عنصر معنوی، جرم محسوب نمی
  کنندگان و ههم به تهی« عامداً  عالماً  اصلی جایه ب آنها از کنندگاناستفاده و مدارک گونه این کنندگانتهیه»در عبارت « به جای اصلی»قید

 گردد.کنندگان برمیستفادههم به ا
 ی نموده بردار شود، در این موارد همین که مرتکب با قصد مجرمانه اقدام به عکسبرداری و ارائۀ سند از سوی یک نفر انجام میگاهی عکس

ق می رای مثال ارائه داده باشد، بو اتفاقًا عکس را به جای سند اصلی  شود، ولو آنکه در استفاده از آن دچار اشتباه نشدهباشد، جرم مزبور محقِّ
در فرضی که شخصی از دانشنامۀ لیسناس خود به قصد ارائۀ آن به جای مدرک اصلی عکس بگیرد و به اشتباه آن را به ادارۀ کارگزینی یک 

ی اگر واقًع قصد ارائۀ سند اصلی را داشته و اشتباهًا تصویر آن را ار  را قدص ائه داده باشد؛ زیاداره ارائه دهد، مرتکب این جرم شده است، حتِّ
ی اگر در اسنفاده از آن اشتباه کرده باشد.  مجرمانه را در عکسبرداری داشته است، حتِّ

 
 از سوی افراد عادی جرم جعل گواهی پزشکی

 دمتخ از دیگری شخص یا خود معافیت برای دیگری توسط یا شخصاً  کس هر» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 538مادۀ 
 (222/222/02) میلیون بیست به یا سال 1 تا ماه 6 از حبس به کند جعل طبیب اسم به پزشکی گواهی دادگاه به تقدیم برای یا وظیفه نظام یا دولت
 «.شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/32)میلیون  هفتاد تا ریال
  ق.م.ا تعزیرات ناظر بر صدور گواهی خالف واقع از سوی پزشک  279مادۀ فوق ناظر بر جعل گواهی پزشکی از سوی اشخاص عادی و مادۀ

فی کرده و اقدام به جعل گواهی مزبور نمایند، دادگاه بر اساس مادۀ فوق،  است، در رابطه با افرادی که به دروغ خود را به جای پزشک معرِّ
 کالهبرداری نیز محکوم خواهد شد.کند و چنانچه مرتکب در ازای آن پول هم گرفته باشد، به مجازات مجازات تعیین می

  مادۀ فوق تنها شامل موردی نیست که کسی از تا انتهای یک گواهی پزشکی را جعل کند، بلکه شامل مواردی هم که کسی در گواهی پزشک
ل مادۀ ید، مضمو شود؛ به طور مثال هرگاه کسی نام دیگری را از یک گواهی پزشکی حذف و نام خود را به آن اضافه نمادست ببرد، نیز می

 فوق است.
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 ادۀ نامه بزند، مشمول مدر فرضی که شخصی بدون جعل گواهینامه پزشک، ُمهر او را بدون رضایت وی مورد استفاده قرار داده و ذیل گواهی
همچنین در شود. ق.م.ا تعزیرات استفاد از ُمهر دیگری بدون اجازه او نیز جعل محسوب می 207فوق خواهد بود؛ زیرا به صراحت مادۀ 

ق.م.ا تعزیرات است؛ به  207هایی از آن دست ببرد نیز مشمول مادۀ مواردی که اصل گواهی از سوی پزشک صادر شده و مرتکب در بخش
ق این جرم ساختن کلِّ گواهی پزشکی  از سوی مرتکب الزم نیست و اگر در گواهی صادر از سوی پزشک دست ببرد  عبارت دیگر برای تحقِّ

 ت مزبور محکوم خواهد شد.نیز به مجازا
  مثال در فرضی که شخصی، دیگری  را اکراه کند تا اقدام به در مادۀ فوق همان مباشر معنوی است، برای « توسط دیگری»منظور از عبارت

کننده هاز مباشر )مباشر معنوی(؛ یعنی شخِص اکرا جعل گواهی پزشکی برای معافیت او نماید، تمام مسؤولیت کیفری متوجه سبب اقویَٰ 
 است.

  ر فرضی دجعل گواهی پزشک در صورتی مشمول مادۀ فوق است که برای معافیت از خدمت دولتی یا نظام وظیفه صورت گرفته باشد؛ بنابراین
ه جلوه دادن غیبت خود در طول ترم تحصیلی،  که کارمند یک شرکت خصوصی برای گرفتن مرخصی استعالجی یا یک دانشجو برای موجِّ

 گیرد.شود و تحِت شمول مادۀ فوق قرار نمیل گواهی پزشکی نمایند، رفتار آنان جعل عادی محسوب میاقدام به جع
  در مادۀ فوق لزومًا معافیت دائمی نیست و ِصرف عدم حضور در محل خدمت نظام وظیفه یا دولتی ـ ولو برای چند روز ـ « معافیت»منظور از

ه نشان دادن غیبت چند روزهنیز مشمول همین ماده است )مانند جعل گواهی   اش(پزشکی از سوی سرباز برای موجِّ
 ق نتیجه و معافیت از خدمت نیست، البته به نظر می جرم فوق در زمرۀ جرائم مطلق است ق آن نیازی به تحقِّ ق این رسد بر و برای تحقِّ ای تحقِّ

 ، ولو آن که در عمل منتهی به معافیت مرتکبرائه شودباید به نهادهای مزبور ا کند و حداقلجرم، ِصرف صدور گواهی پزشکی کفایت نمی
 نشود.

 
 پزشک سوی از واقع خالف گواهی صدورجرم 
 در خدمت از معافیت برای شخصی درباره واقع خالف بر نامهتصدیق طبیب گاه هر» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 532مادۀ 

 تا ریال (222/222/02) میلیون پنج و بیست به یا سال 0 تا ماه 6 از حبس به بدهد قضائیمراجع به تقدیم برای یا وظیفه نظام یا رسمی ادارات
 عالوه گرفته انجام وجهی یا مال خذأ واسطه به مزبور نامهتصدیق گاه هر و .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/122) میلیون صد

 «.گرددمی محکوم گیرندهرشوه برای مقرر مجازات به جریمه، عنوان به آن ضبط و استرداد بر
 تعزیرات از لفظ  ق.م.ا  274نماید و به همین دلیل قانونگذار برخالف مادۀ در مادۀ فوق خود پزشک اقدام به صدور گواهی خالف واقع می

 ف حقیقت را بیان نموده است.استفاده ننموده است، چرا که پزشک در صدور گواهی دارای صالحیت است، ولی در صدور آن خال« جعل»
  ق.م.ا تعزیرات: 279و  274تفاوت میان جرائم موضوع مادۀ 

 شود. 279مادۀ جرم تواند مرتکِب شود، ولی فقط پزشک می 274مادۀ جرم تواند مرتکِب هر فردی می .1
رسد، جعل شده است؛ بنابراین به نظر میاعم از دادسرا یا دادگاه اشاره « مراجع قضایی»به  279و در مادۀ « دادگاه»به  274در مادۀ  .0

 شود.، جعل عادی محسوب میگواهی پزشکی برای تقدیم به دادسرا از سوی اشخاص عادی
اشاره شده است؛ بنابراین ظاهرًا « ادارات رسمی»به معافیت از خدمت در  279و در مادۀ « دولت»به معافیت از خدمت در  274در مادۀ  .7

 شود.ی دولتی شامل نهادی غیردولتی عمومی هم میعالوه بر نهادها 279مادۀ 
  تی مانند  274در مادۀ فوق نیز همانند مادۀ

ِّ
ق جرم مستلزم صدور گواهی برای معافیت دائم نیست و شامل معافیت موق ق.م.ا تعزیرات، تحقِّ

صی یا بستری شدن در بیمارستان هم می  شود.مرخِّ
  نامه، مال یا وجهی دریافت کند، مجازاِت ارتشاء را در نظر که پزشک در قبال صدور گواهیقانونگذار در قسمِت اخیر مادۀ فوق برای فرضی

ر نکها منتفی است و مرتکب صرفًا به مجازات رشوه محکوم میگرفته است، در این فرض بحث جمِع مجازات رده گردد و قانونگذار چنین مقرِّ
 گردد.وه نیز محکوم میاست که مرتکب عالوه بر مجازات این ماده، به مجازات رش
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  ب  22مطابق مادۀ  را قانون این( ۹۱) و( ۲۹) مواد موضوع گواهی واقع خالف بر عامداً  که پزشکی هر: »1791قانون حمایت خانواده مصوِّ
 طبابت به اشتغال از اسالمی مجازات قانون موضوع 6 درجه محرومیت به اول بار کند، خودداری مذکور گواهی دادن از سوءنیت با یا صادر

 «شودمی محکوم مذکور مجازات حداکثر به باالتر و دوم بار و
  ح مصوب  39مطابق مادۀ  خدمت به را مشمولی اعزام یا معافیت موجبات که نظامی هر: »1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

 نمشموال فهرست در است عمومی وظیفه خدمت قانون مشمول که کسی نام شود سبب یا و سازد فراهم مقررات خالف بر عمومیوظیفه
 اعمال چنانچه نماید آن غیر یا وظیفه نظام امور در واقع خالف نامهتصدیق یا گواهی صدور به اقدام دیگری واسطه به یا شخصاً  یا و نگردد ذکر

 پنجاه و دویست تا( 222/222/62) میلیون شصت یا و سال 2 تا 1 از حبس به نباشد شدیدتری مجازات مستلزم دیگر قوانین موجب به مذکور
 .شودمی محکوم نقدیجزای  ریال( 222/222/022) میلیون
 حبس هب کند کسب امتیازاتی یا و نماید استفاده ماده ایندر مذکور واقع خالف هاینامهتصدیق و اوراق از اطالع، و علم با هرکسـ 1تبصرۀ 

 صورت هر در و محکوم نقدی جزای ریال( 222/22/122)  میلیون پنجاه و صد تا ریال (222/222/72) میلیون سی یا و سال 7 تا ماه 6 از
 .گرددمی لغو مکتسبه امتیاز

 «.گردندیم محکوم نیز جرم آن مجازات به باشند شده نیز ارتشاء جرم مرتکب فوق اعمال انجام برای چنانچه مذکور جرائم مرتکبانـ 0تبصرۀ 
 

 خالف واقع جرم صدور گواهی
 که آن یا باشد ثالثی شخص ضرر موجب که واقع خالف هاینامهتصدیق سایر برای» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 541مادۀ 

 پنجاه تاریال  (222/222/4)میلیون  هشت به یا ضربه( ۴۷) تا شالق به وارده خسارت جبرانبر عالوه مرتکب آورد وارد دولت خزانه بر خسارتی
 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/22) میلیون
  ر در این ماده منصرف ق.م.ا تعزیرات صدور گواهی تصدیق خالف واقع است. لیکن  279جرم موضوع مادۀ فوق نیز همچون مادۀ حکم مقرِّ

ها، قانونگذار نیز برای جرم این گواهی ق.م.ا تعزیرات به آن اشاره شده است و به دلیل اهمیت کمتر 279هایی است که در مادۀ از گواهی
 تری در نظر گرفته است.فوق، مجازات خفیف

  ق آن منوط به آن است که منتهی به ورود ضرر به  279و  74جرم فوق بر خالف جرائم موضوع مواد د بوده و تحقِّ ق.م.ا تعزیرات، جرمی مقیِّ
چنانچه گزارش »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  01/8/1742مورخ  920/3شخص ثالث یا خزانۀ دولت شود. مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 

ر در مادۀ  ر خززانۀ دولت گردد به مجازات مقرِّ شود و اگر موجب ق.م.ا )تعزیرات( محکوم می 282خالف واقع موجب زیان شخص ثالث یا تضرِّ
ف انتظامی بوده و قابل تعقیب در هیأت رسیدگی به تخلفات اد  «باشداری میضرر نگردد، عمل او تخلِّ

 
 جعلخاص  اقسام

 ایجعل رایانه
ب قانون جرائم رایانه 3و  6مواد   بینی قرار داده است:ای را مورد پیشای و استفادۀ آن در جرائم رایانه، جعل رایانه2/7/1744ای مصوِّ
میلیون  بیست از نقدی جزای یا سال 2 تا 1 از حبس به و محسوب جاعل شود، زیر اعمال مرتکب غیرمجاز طور به هرکس» قانون فوق: 6مادۀ 

 :شد خواهد محکوم مجازات دو هر یا ریال (222/222/122) میلیون یک صد تا ریال (222/222/02)
 آنها، به داده متقلبانه واردکردن یا ایجاد یا استناد قابل هایداده ایجاد یا تغییر الف ـ 

 متقلبانه کردن وارد یا ایجاد یا هاتراشه یا مخابراتی یا ایرایانه هایسامانه در پردازش قابل یا حافظه هایکارت در موجود عالئم یا هاداده تغییر ب ـ 
 «.آنها به عالئم یا هاداده

ر در مادۀ فوق نکات ذیل قابل توجه است:  در رابطه با حکم مقرِّ
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 ترم  که مرتکب با مراجعه به صفحۀ کاربری استاد خود، نمرۀ پایان ای است، مانند فرضیای به معنای تغییر یا ایجاد یک دادۀ رایانهجعل رایانه
( را تغییر ایهای عادی )غیر رایانهای، اسناد و نوشتهخود را در سامانۀ دانشگاهی، تغییر دهد؛ بنابراین در مواردی که شخص از طریق رایانه

تکب به جای استفاده از خودکار، مداد، جوهر و مانند اینکه مر  شدباق.م.ا تعزیرات می 207دهد، رفتار او مشمول جعل عادی موضوع مادۀ 
 ه... از رایانه استفاده نموده است، برای مثال رفتار شخصی که برای دست بردن در گذرنامۀ دیگری از رایانه استفاده کند، جعل عادی است ک

ت چک کاغذی را تغییر دهد، رفتارش جعل عبه وسیلۀ رایانه ارتکاب یافته است یا در فرضی که شخصی با استفاده از رای ادی انه مبلغ یا مدِّ
ه در سامانۀ ای  کهای رایانهشود، در حالی که اگر این اقدامات را بر روی چک الکترونیکی انجام دهد به دلیل تغییر در داده پیاممحسوب می

 اند.ای شدهاند، مرتکب جعل رایانهبانک مرکزی ثبت شده
 ای هها هم جعل رایانهای حافظه یا تراشهها، تغییر عالئم موجود در کارتای، عالوه بر تغییر دادهقانون جرائم رایانه 6( مادۀ با توجه به بند )ب

 شود.محسوب می
  ل جع توانق.م.ا تعزیرات و عدم تصریح به مواردی مانند عکس، تصویر یا صدای دیگری، تغییر در این موارد را نمی 207با توجه به مادۀ

ای درآمده باشد، مانند عکسی که در سیستم دانشگاهی ثبت شده است، همگی دانست، در حالی که اگر این موارد به شکل دادۀ رایانه
ن شود و اعم است از برنامه، نوشته، صدا یا تصویر. در ایای نمیای صرفًا شامل برنامۀ رایانهی خواهند بود؛ زیرا داده رایانهامشمول جعل رایانه

 نکتۀ مهم توجه نمود: 0مورد باید به 
ق جعل  صرفًا نسبت به دادهقانونگذار تغییر یا ایجاد هر نوع داده رایانه .1 پذیر دانسته های قابل استناد امکانای را جعل ندانسته و تحقِّ

 داشته باشد و همان گونه که سندای است که محاکم آن را به رسمیت شناخته و ارزش اثباتی است. منظور از دادۀ قابل استناد، داده
قانون تجارت الکترونیکی  10مطابق مادۀ  ای هم فاقد اعتبار باشد.عادی در مواردی فاقد ارزش است، ممکن است گاهی دادۀ رایانه

ب  ه و با رعایت شرایط قانونی دارای ارزش اثباتی هستند و در هیچ محکهای رایانه، داده1740مصوِّ ولتی مه یا ادارۀ دای همانند دیگر ادلِّ
ه موجود، ارزش اثباتی نمی قانون  17را صرفًا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. همچنین مطابق مادۀ « داده پیام»توان بر اساس قواعد ادلِّ

 گرفته کار به ایمنی هایروش تناسباز جمله  مطمئنه عوامل به توجه با ها «پیام داده» اثباتی ارزش کلی، طور به»تجارت الکترونیکی: 
 «.شودمی تعیین «پیام داده» مبادله منظور و موضوع با شده

 ها،داده کردن ای مخفیقانون جرائم رایانه 12ای نیست؛ قانونگذار در مادۀ تغییر و تحریف همواره مشمول عنوان مجرمانۀ جعل رایانه .0
 وتص یا ای تغییر یا تحریف فیلمقانون جرائم رایانه 16و در مادۀ ای ها با رعایت سایر شرایط، تخریب رایانهداده رمزنگاری یا گذرواژه تغییر

 ای دانسته است.همراه با انتشار آن، با رعایت سایر شرایط، هتک حیثیت رایانه دیگری تصویر یا
 محکوم فوق ماده در مندرج مجازات به کند، استفاده آنها از هاتراشه یا هاکارت یا هاداده بودن مجعول به علم با هرکس» قانون فوق: 3مادۀ 

 «.شد خواهد
 ار ها نموده باشد، رفتشود و چنانچه خود جاعل اقدام به استفاده از این دادهای مجعول، جرم مستقلی محسوب میهای رایانهاستفاده از داده

د مادی جرائم مختلف به شم  رود.ار میاو از مصادیق تعدِّ
 

 جعل ارتکابی توسط مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و امالک
ب  ، ارتکاب برخی از أعمال از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و امالک موجب جاعل 06/10/1712در قانون ثبت اسناد و امالک مصوِّ

 شناخته شدن آنها دانسته شده است:
 هایجرم از یکی عامداً  رسمی دفاتر صاحبان و امالک و اسناد ثبت اجزاء و مستخدمین از یک هر»: امالک و اسناد ثبت قانون 122مطابق مادۀ 

 :شد خواهد محکوم است مقرر رسمی اسناد تزویر و جعل برای که مجازاتیه ب و محسوب رسمی اسناد در جاعل شود مرتکب را ذیل
 .کند ثبت را رهمزوِّ  یا مجعوله اسناد ـ اوالً 
 .نماید ثبت باشند داشته حضور باید قانون مطابق که اشخاصی حضور بدون را سندیـ  ثانیاً 

 .کند ثبت اندنکرده را معاملهآن  که کسانی اسمه ب را سندیثالثًا ـ 
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 .کند ثبت دفتر در رمؤخِّ  یا ممقدِّ  را سندی ثبت یا سند تاریخـ  رابعاً 
 استفاده و اعتبار از را ندیس ثبت ردیگ متقلبانه وسایله ب یا بکشد را دفاتر ان از ورقی یا کند مکتوم یا معدوم را ثبت دفاتر از قسمتی یا تمامـ  خامساً 
 .بیندازد
 .کند ثبت هدهندانتقال مالکیت عدمه ب علم با را انتقالی اسنادـ  سادساً 

 «.کند ثبت افتاده سندیت از یا و نداشته سندیت وضوح طوره ب که را سندیـ  سابعاً 
 عواق مخالف که دهد تصدیقاتی عامداً  امالک و اسناد ثبت اجزای و مستخدمین از یک هر: » امالک و اسناد ثبت قانون 127و همچنین مادۀ 

 «بود خواهد رسمی اسناد جاعل حکم در باشد
 

 جعل ارتکابی در اسناد سجلی
فات، ب شناسنامه،  و سجلی اسناد به مربوط هایمجازات و جرائم قانون تخلِّ )مجمع تشخیص مصلحت نظام(  مواردی از  2/12/1732مصوِّ

 بینی کرده است:جعل اسناد سجلی را پیش
 یا الحاق یا دنبر  قلم یا تراشیدن یا خراشیدن قبیل از)  خدشه گونه هر دیگری یا خود سجل اسناد یا شناسنامه در کس هر: »قانون فوق 12مادۀ 
 محکوم ریال( 222/222/72)میلیون  سی تا ریال (222/222/12) میلیون ده از نقدی جزای پرداخت به نماید وارد( کردن سیاه یا اثبات یا محو

 قوانین در قررم کیفیت به رسمی اسناد در جعل مجازات به مرتکب باشد، یافته انجام متقلبانه قصد به مذکوره اقدامات که صورتی در. شد خواهد
 «باشدمی مجازات حداکثر تعیین به مکلف دادگاه تکرار صورت در. شودمی محکوم جزائی
 هب نماید آن سرقت یا و سجل هرهایمُ  مجاز غیر تهیه و ساخت یا، و سجلی اسناد و اوراق مجاز غیر چاپ به اقدام کس هر: »قانون فوق 17مادۀ 

 ریال( 222/222/722) میلیون پنجاه و سیصد تا ریال (222/22/122)میلیون  پنجاه و صد  از نقدی جزای پرداخت و سال 2 تا سال 0 از حبس
 «.شد خواهد محکوم مجازات دو هر اشد به تکرار صورت در و شودمی محکوم

گاهی و علم با فوق ماده در مذکور چاپی اوراق از کس هر» قانون فوق: 18مادۀ   جریمه پرداخت به و سال 7 تا سال 1 از حبس به نماید استفاده آ
 «.شود می محکوم ریال( 222/222/122) میلیون صد تا ریال (222/222/22) میلیون  از پنجاه

میلیون  هفتاد تا( 222/222/02) میلیون بیست از نقدی جزای پرداخت به یا و سال1  تا روز ۴۱ از حبس به زیر اشخاص: »قانون فوق 0مادۀ 
 :شوندمی محکوم مجازات دو هر به یا و ریال( 222/222/32)

 .نمایند اظهاری واقع خالف بر هویت یا وفات یا والدت اعالم در که اشخاصی ـ الف
 ای خود برای مکرر شناسنامه دریافت به یا نموده استفاده مکرر شناسنامه از تمام سال ۱۲ سن به رسیدن از پس عامداً  عالماً  که اشخاصی ـ ب

 استفاده ودخ هویت نامه ب باشد مرده یا زنده آن صاحب خواه دیگری شناسنامه از یا و کنند مبادرت موهوم شناسنامه دریافت به یا و علیهمولی
 .شوندمی محکوم مجازات همان به دهند قرار فوق کنندگاناستفاده اختیار در را خود شناسنامه که افرادی. نمایند

 .کند صادر واقع خالف گواهی وفات یا والدت مورد در که پزشکی یا ماما ـ ج
 «.شود واقع مؤثر وفات یا و وقایع کل ثبت دفتر تنظیم در آنان شهادت و بدهند دروغ شهادت وفات یا والدت مورد در که اشخاصی ـ د
 

 جعل ارتکابی از سوی نظامیان
ب  123الی  92جعل و تزویر ارتکابی از سوی نظامیان در مواد  ح مصوِّ ذیل  این جرائم از قرار 9/12/1740قانون مجازات جرائم نیروهای مسلِّ

 است:
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 نظامیان افراد جعل و استفاده از سند مجعول توسط
شماره ماده مطابق با قانون  ارتکابی توسط فرد نظامی رفتار مجرمانه

ح
ّ
 جرائم نیروهای مسل

 جعل حکم یا امضاء یا ُمهر یا فرمان یا دستخط فرمانده کل قوا .1
 استعمال موارد فوق با علم به جعل و تزویر .2

 ق.م.ج.ن.م 92ماده 

ح در ردۀ فرماندهی  .1 جعل حکم یا امضاء یا ُمهر یکی از فرماندهان یا مسؤوالن نیروهای مسلِّ
 یا همطراز و باالتر به اعتبار مقام آنان

 استعمال موارد فوق با علم به جعلی بودن .2

 ق.م.ج.ن.م 96ماده 

 آنان ممقا اعتبار به را مسلحنیروهای مسؤوالن و فرماندهان سایر مهر یا امضاء یا جعل حکم .1
 بودن جعلی به علم با فوق موارد استعمال .1

 ق.م.ج.ن.م 93ماده 

ح به مباشرت یا با واسطه .1  جعل ُمهر یکی از نیروهای مسلِّ
 استعمال ُمهر با علم به جعلی بودن .2

 ق.م.ج.ن.م 94ماده 

ح به مباشرت یا با واسطه منگنه یا عالمتجعل  .1  یکی از نیروهای مسلِّ
 با علم به جعلی بودن یا عالمت منگنهاستعمال  .2

 ق.م.ج.ن.م 99ماده 

استفادۀ غیرمجاز یا فراهم کردن موجبات استفاده غیرمجاز ُمهر یا تمبر یا عالمت یکی از 
ح یا سازمان های وابستۀ آنان که بدون مجوز از طریق ها  یا ادارات و شرکتنیروهای مسلِّ

 مرتکب به دست آمده است

 ق.م.ج.ن.م 122ماده 

 122استفادۀ غیرمجاز یا سبب اسفادۀ غیرمجاز ُمهر، تمبر یا عالئم مذکور در مادۀ 
 اند.ق.م.ج.ن.م که به مرتکب سپرده شده

 ق.م.ج.ن.م 121ماده 

ها و اسناد و سجالت و آمار و محاسبات و دفاتر و جعل مادی در احکام و تقریرات و نوشته
 به امور نظامی یا راجع به وظایف نظامیها و اوراق رسمی مربوط غیر آنها از نوشته

 ق.م.ج.ن.م 127ماده 

 ق.م.ج.ن.م 128ماده  های راجع به وظایف نظامینامهها، قراردادها و مقاولهجعل معنوی در نوشته
 ق.م.ج.ن.م 122ماده  ق.ج.ن.م 128و  127استفادۀ عالمانه از سند مجعول مواد 

 ق.م.ج.ن.م 126ماده  مناسبت انجام وظیفه )اعم از جعل مادی و معنوی(های غیررسمی به جعل در اسناد و نوشته
 ق.م.ج.ن.م 123ماده  ق.م.ج.ن.م 126استفادۀ عالمانه از اسناد مجعول مادۀ 

 
 ذکر تاریخ مقّدم توسط ظهرنویس

ب  084مطابق مادۀ   «.شودمی شناخته رمزِوِّ  کند قید مقدمی تاریخ ظهرنویسی در ظهرنویس گاه هر» :17/0/1711قانون تجارت مصوِّ
 

 انتقال مال غیر به وسیلۀ سند رسمی
ب  4مطابق مادۀ   رسمی اسناد وسیلهه ب را فوق مواد در مذکوره تقلبی معامالت که کسانی: »2/1/1724قانون راجع به انتقال مال غیر مصوِّ

 «.شد خواهند مجازات موضوع اینه ب مربوطه قوانینمطابق و محسوب رسمی اسناد در جاعل بنمایند یا نموده
 مطابق مادۀ 

 
 جعل در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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 قبیل از سنادا سایر و گمرکی پلمب یا موم و هرمُ  ،(دیجیتالی) رقومی یا کتبی از اعم گمرکی ۀتِ ثبِ مُ  اسناد در کسهر »قانون فوق:  77مطابق مادۀ 
 ثبت زشکی،پ آموزش و درمان بهداشت، وزارت ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد ملی مؤسسه تملیکی، اموال فروش و آوریجمع سازمان اسناد

 ستفادها مورد را آنها بودن، جعلی به علم با یا و گردد جعل مرتکب رهگیری، و کاال شناسه واردات، و صادرات نیاز مورد مجوزهای سایر و سفارش
 ناداس موضوع کاالی ارزش برابر پنج تا دو معادل نقدی جزای به اسالمی مجازات قانون در مذکور حبس مجازات بر عالوه مورد حسب دهد، قرار

 .شودمی محکوم مجعول
 و محسوب مجر  اسناد، آن از مکرر استفاده همچنین و است شده استفاده کاال ترخیص در قبالً  که گمرکی اصیل اسناد فروش و خریدـ  تبصره

 «.شودمی محکوم فوق مجازات به مرتکب
 

 جعل توسط کارشناس
ب  04مطابق مادۀ   چیزی خود مشهودات برخالف عقیده اظهار ضمن کارشناس گاه هر: »07/0/1713قانون راجع به کارشناسات رسمی مصوِّ

 را واقع تمام حقوقی یا و نحهُج  امر به راجع خود زبانی یا کتبی عقیده اظهار در کارشناس گاه هر .شودمی محسوب رسمی اسناد در جاعل بنویسد
 .شودمی محکوم سال دو تا ماه شش از تأدیبی حبس به باشد کرده ذکر چیزی واقع برخالف اگر و سال یک تا ماه سه از تأدیبی حبس به نکند ذکر
 برخالف اگر و الس سه تا سال یک از تأدیبی حبس به نکندذکر  را واقع تمام جنایی امر به راجع زبانی یا کتبی عقیده اظهار در کارشناس گاه هر

 او دسترس در آزمایش برای که چیزی در کارشناس گاه هر .شد خواهد محکوم سال پنج تا سال سه از کار با حبس به باشد کرده ذکر چیزی واقع
 جنایی امر برای اگر و سال سه تا سال یک از تأدیبی حبس به باشد حقوقی یا جنحه امر برای کارشناسی اگر بدهدتغییر  نیت سوء با شده گذاشته

 مشمول عمل که شودمی عمالإ صورتی در قانون این در مذکور هایمجازات .شد خواهد محکوم سال پنج تا سال سه از مجرد حبس به باشد
 درجه یک به کارشناس باشد شده مؤثر دادگاه حکم در واقع خالف گزارش اگر .شد خواهد اعمال اخیر مجازات نه اگر و نباشد شدیدتری مقررات

 « .شد خواهد رعایت نیز رسمی غیر کارشناسان به نسبت ماده این مفاد .شد خواهد محکوم فوق در مذکور مجازات از باالتر مجازات
 

 جعل در قانون کارشناسان رسمی دادگستری
ب  73مطابق مادۀ   کارشناسی امر در عقیده اظهار ضمن نیت سوء با رسمی کارشناس هرگاه: »1741قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوِّ

 ذکر چیزی اقعو  برخالف یا و نکند ذکر را ما وقع تمام حقوقی یا و کیفری امر به راجعخود  کتبی عقیده اظهار در یا و بنویسد چیزی واقع برخالف
 با دهش گذاشته او دسترس در آزمایش برای که چیزی در رسمی کارشناس هرگاههمچنین  و گرددمی محسوب رسمی اسناد در جاعل باشد کرده
 رد رسمی کارشناس اقدامات و واقع خالف گزارش اگر و شودمی محکوم اسالمی مجازات قانون در مقرر هایمجازات به بدهد تغییر نیت سوء

 نیز لیمح خبرگان مورد در شده یاد حکم. شد خواهد محکوم شدهتعیین مجازات حداکثر به مذکور کارشناس باشد شده واقع مؤثر دادگاه حکم
 «.باشدمی الرعایهالزم

 
 جرائم مرتبط با جرم جعل

 جرم استفاده از سند مجعول
 استفاده از سند مجعول دهندۀ جرمعناصر تشکیل
ب  280تا  207قانونگذار در مواد : جرم استفاده از سند مجعول عنصر قانونی ، در اکثر موارد به موازات 1732ق.م.ا تعزیرات مصوِّ

ات جرم جعل، برای آن پرداخته است، مواد قانونی انگاری استفاده از سند مجعول و تعیین مجازاتی برابر با مجاز انگاری جعل به جرمجرم
 انگاری جرم استفاده از سند مجعول از قرار ذیل است:جرم
  ق.م.ا تعزیرات 272مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 208انتهای مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 202انتهای مادۀ 
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  ق.م.ا تعزیرات 206انتهای مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 203انتهای مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 204انتهای مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 209انتهای مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 272انتهای مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 276انتهای مادۀ 
  ق.م.ا تعزیرات 273انتهای مادۀ 
 

ی عنصر: مجعولعنصر مادی جرم استفاده از سند  ل استفاده از سند مجعول جرم مادِّ  مجرمانه رفتار ـ1: از است عبارت جزء 7 از متشکِّ
ق برای احوال و اوضاع و شرایط ـ0 استفاده از سند مجعول جرم در  استفاده از سند مجعول جرم حاصلۀ نتیجۀ ـ7 استفاده از سند مجعول جرم تحقِّ

ق استفاده از سند مجعول:  جرم در مجرمانه رفتار منظور از استفاده از سند مجعول، استفادۀ عملی از آن نیست و ِصرف ارائۀ آن برای تحقِّ
کند؛ بنابراین در فرضی که شخص با گذرنامۀ جعلی قصد خروج از کشور را داشته باشد و با ارائۀ آن برای دریافت بلیت، از سوی این جرم کفایت می

یر شود، مرتکِب استفاده از سند مجعول شده است. همچنان که اگر کسی با شناسنامۀ جعلی دیگری، قصد دریافت یارانه مأموران فرودگاه دستگ
ق شده است؛ بنابراین رفتار را داشته باشدو به محِض ارائۀ آن، مجعول بودن شناسنامه محَرز و دستگیر شود، جرم است فاده از سند مجعول محقِّ

ق شده و اعم از رفتارهای ذیل است:مجرمانۀ جرم استفاده از   سند مجعول به صورت فعل محقِّ
 ِصرف به کار بردن سند مجعول 
 ِصرف تسلیم سند مجعول 
 ِصرف ارائۀ سند مجعول 
 ِصرف انتشار سند مجعول 
 ی اگر فایدۀ عملی از سند نبرده باشد.  ِصرف واگذار نمودن سند مجعول  حتِّ
 ِصرف استعمال سند مجعول 
 ند مجعولِصرف استعمال س 
 ِصرف استناد سند مجعول 
 ِصرف مبادله سند مجعول 

ق برای احوال و اوضاع و شرایط
ّ

 مجعول بودن سند یا شئ موضوع جرم: استفاده از سند مجعول جرم تحق
 استفاده از سند مجعول جرم حاصلۀ نتیجۀ

 .استفاده از سند مجعول، جرم مطلق است و ورود ضرر بافعل شرط نیست 
  اضرار کافی است.ِصرف قابلیت 
 

 جرم استفاده از سند مجعول عنصر روانی
دهد بر روی سند یا نوشته یا شئ مجعول است و در که عملی که انجام میباید بداند  استفاده از سند مجعولمرتکِب جرِم  علم به موضوع:

 صورتی که علم به جعلی بودن موضوع جرم نداشته باشد، انتساب جرم به او منتفی است.
روانی  رعنصدر تمام جرائم عمدی، سوء نیت عام از اجزای اصلی  کهسوء نیت عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  نیت عام: سوء

 .باشد عمد داشته ارتکاب رفتار مجرمانهنیز مرتکب باید در  استفاده از سند مجعولاست، در جرم 
د باید وجود داشته باشد، سوء نیت خاص:  ق نتیجه که در جرائم عمدی مقیِّ ستفاده از از ادر جرم ولی سوء نیت خاص عبارت است از قصد تحقِّ

ق می و ِصرف استفاده از سند مجعول، شرط نیستاست، سوء نیت خاص  مطلقنیز که یک جرم  سند مجعول گر شود؛ به عبارت دیجرم محقِّ
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ق میاستفاده ار سند مجعول، همچون ج ق عل جرمی مطلق است و به ِصرف ارائۀ آن، این جرم محقِّ شود؛ اعم از آن که مرتکب واقعًا در عمل موفِّ
 به استفاده از آن بشود یا نه.

 
 در مورد جرم استفاده از سند مجعول نکات ذیل قابل توجه است:

 ر نیست؛ یعنی یا سند مجعول ارائه می مام شود که در این صورت جرم تدر استفاده از سند مجعول برخالف جعل، شروع به جرم قابل تصوِّ
 بحث استفاده از سند مجعول منتفی است. شود که اساساً ارائه نمیشود و یا می

  :د؟اگر شخصی اقدام به جعل نموده و خودش از آن استفاده کند، مرتکسوال  ب جرم واحد شده است یا جرائم متعدِّ
  :د محسوب میپاسخ رات جعل و استفاده از سند مجعول از سوی یک نفر، جرائم متعدِّ شوند که در این موارد مجازاِت مرتکب بر مبنای مقرِّ

د مادی تعیین می توان از فتار مرتکب را نمیشود. در مواردی که جعل و استفاده از سند مجعول تنها با یک عمل صورت گرفته باشد، ر تعدِّ
د جرم دانست و مرتکب تنها به مجازات جعل محکوم می شود؛ بنابراین در فرضی که شخصی به جای دیگری برگه دریافت بار را مصادیق تعدِّ

)یعنی  سر زده است در ادارۀ پست امضاء کند و بار را تحویل بگیرد، تنها مرتکِب جعل شدده است؛ زیرا در عالم بیرون تنها یک رفتار از او
 امضای بارنامه( و به ِصرف امضاء، بستۀ پستی در اختیار او قرار گرفته است.

  ر است که خودش مجعول باشد، وگرنه بحث استفاده از سند مجعول در مورد سندی غیر جعلی استفاده از سند مجعول در مورد سندی متصوِّ
ق شناسنامهسالبه به انتفاء موضوع  است، برای مثال در فرضی که  داده  اش، دست برده و سنِّ خود را کاهششخصی در فتوکپی غیرمصِدِّ

مورخ  2646/3و از آن طریق بتواند در آزمون ورودی یک مدرسه شرکت کند، مرتکب هیچ جرمی نشده است. مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ 
ی را به دادگاه باشد و شخصی که فتوکپی سند د اعتبار مینفسه فاقنظر به اینکه فتوکپی سند فی»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  11/4/1734

ب  96قانون آیین دادرسی مدنی )مادۀ  186تقدیم نماید، بر اساس مادۀ  ( باید اصل سند را برای ارائه در دادگاه و 1739فعلی ق.آ.د.م مصوِّ
ق سندی که اصل آن ر در اختیار نیست، فاقد وصف کیفری است؛ مگ مالحظۀ طرف دعوی به دادگاه ارسال نماید، ِصرف ارائۀ فتوکپی مصِدِّ

آن که تهیۀ فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد)که دراین صورت( جعل در آنها و نیز استفادۀ از آن جرم و مرتکب قابل 
ا اعتبار خوبا توجه به این مطلب درمی« تعقیب کیفری است فاده از سند د را از دست داده است، استیابیم که ارائۀ سندی که اصالت داشته، امِّ

اعتبار و خالی از وجه است؛ بنابراین در فرضی که شخصی گواهینامۀ شود؛ زیرا سند ارائه شده مجعول نیست، بلکه بیمجعول تلقی نمی
ا در فرضی جعول نشده است، یرانندجگی خود را که تاریخ آن منقضی شده است، به مأمور راهنمایی و رانندگی بدهد، مرتکب استفاده از سند م

ی با ارائۀ شناسنامۀ او اقدام به دریافت یارانه کنند، عمل آنها استفاده از سند مجعول محسوب نمی ؛ البته بدیهی شودکه خانوادۀ شخص متوفِّ
تفاده از ق جعل، مرتکب اسرا از سوی آن پاک کنند، به دلیل تحقِّ « باطل شد»است در مواردی که در اصل شناسنامه دست ببرند و مثاًل ُمهر 

 اند.سند مجعول هم شده
  ق جرم استفاده از سند مجعول، ضرورتی به ارائۀ آن به شخص حقیقی نیست و هرگونه به کار بردن آن مشمول این جرم خواهد بود؛ برای تحقِّ

نان که رم مذکور شده است، همچبنابراین در فرضی که شخصی با استفاده از کارت سوخت جعلی موفق به دریافت بنزین شود، مرتکب ج
بی خود و بارگذاری آن در سایت سازمان سنجش، در آزمون سراسری دانشگاه کب ها شرکت کند، مرتاگر کسی با اسکن کردن مدارک تقلِّ

 جرم استفاده از سند مجعول شده است.
 د از سوی یک نفر )ولو بای هدف واحد مانند معا د جرم محسوب میهمان گونه که ساختی اسناد جعلی متعدِّ ود، استفاده شفیت از سربازی( تعدِّ

د جرم خواهد بود؛ بنابراین در فرضی که شخصی با گذرنامۀ جعلی، چند بار از کشور خارج شود،  از سند مجعول در چند نوبت نیز مشمول تعدِّ
د جرم اقدام به تعیین مجازات بر  د شده است و دادگاه با رعایت قواعد تعدِّ  نماید.ای او میمرتکب جرائم متعدِّ

  د مادی جرام مختلف است، حالی در صورتی همان گونه که بیان شد، جعل و استفاده از سند مجعول از سوی شخص واحد از مصادیق تعدِّ
د معنوی محسوب  ق به ارتکاب جرم دیگری )مانند کالهبرداری( شود، رفتار او از مصادیق تعدِّ که مرتکب با استفاده از سند مجعول موفِّ

د می شود؛ بنابراین رفتار شخصی که اقدام به جعل سند رسمی آپارتمانی نموده و با ارائۀ آن به عنوان مالک، آن را بفروشد، هم مشمول تعدِّ
د معنوی )به دلیل استفاده از سند مجعول و کالهبرداری( می ی )به دلیل جعل و فروش مال غیر( و هم مشمول تعدِّ  باشد.مادِّ
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 ز سند مجعول، همچون جرائم عمدی دیگر، علم و عمد مرتکب در ارتکاب جرم الزم است؛ بنابراین در فرضی که شخصی در جعل و استفاده ا
بدون اطالع از مجعول بودن سند، اقدام به استفاده از آن نماید، به دلیل جهل موضوعی اساسًا مرتکب جرم نشده است، همچنان که اگر 

ر اینکه سند، جعلی است، د گاهی از اصلی بودن سند، جاعل محسوب تمیشخص با تصوِّ  شود.ر آن دست ببرد، به دلیل عدم آ
 

 جرم شرکت در آزمون جای دیگری
 هادانشگاه ورودی کنکور از اعم هاآزمون از یک هر اصلی داوطلب جای به کس هر» ش تعزیرات:خقانون مجازات اسالمی ب 541مادۀ 

 امتحانات یا مزبور واحدهای نهایی و داخلی امتحانات یا کشور از خارج به دانشجو اعزام معلم، تربیت مراکز دانشسراها، عالی، آموزش مؤسسات و
 و اداری مجازات بر عالوه داوطلب و مرتکب مورد حسب نماید شرکت امتحان جلسه در غیره و هاهنرستان و راهنمایی مدارس ها،دبیرستان

 «.شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/02) میلیون پنج و بیست تا ریال (222/22/4)میلیون  هشت به انتظامی
 ر در مادۀ فوق چنین برمی ق این جرم منوط به آن است که مرتکب در آزموناز مصادیق مقرِّ های مراکز رسمی مانند امتحانات آید که تحقِّ

، البته شودمایی و رانندگی، آزمون وکالت، آزمون قضاوت نمیهایی مانند راهنها مدارس و ... شرکت نماید و شامل شرکت در آزموندانشگاه
این نظر را مورد پذیرش قرار نداده است؛ مطابق نظریۀ « هاهر یک از آزمون»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه با توجه به اطالق مادۀ فوق و عبارت 

ب در  281م و اطالق مادۀ با توجه به عمو»ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  18/0/1736مورخ  373/3مشورتی شمارۀ  ق.م.ا )تعزیرات( تقلِّ
 «امتحانات راهنمایی و رانندگی نیز جرم است

  در مواردی که مرتکب برای شرکت در آزمون به جای دیگری، اقدام به جعل کارت نموده یا عکس ممهور خود را به کارت دواطلب اصلی
د جرم یعنی جعل، استفاده از سند مجعول و شرکت در آزمون به جای دیگری  بچسباند و در آزمون شرکت نماید، رفتار وی از مصادیق تعدِّ

 است.
  ق جرم فوق مرتکب باید حداقل در بخشی از آزمون شرکت کرده باشد و در فرضی که چنین برمی« شرکت نماید»از عبارت آید که برای تحقِّ

فوق نخواهد شد، از سوی دیگر در فرضی که شخصی به جای قبل از شرکت در جلسۀ آزمون، هویت او احراز و دستگیر شود، مشمول مادۀ 
خود در آزمون حاضر شده و ورقۀ دیگری را از او گرفته و به جای او، به سواالت پاسخ دهد، مشمول مادۀ فوق نیست؛ زیرا به جای خودش 

 )نه به جای دیگری( در آزمون شرکت کرده و صرفًا ورقۀ دیگری را به جای او پاسخ داده است.
 

 جرائم مرتبط با آنم قلب سّکه و جر 
بی آن است که مرتکب با تهیه کردن مقداری از فلزاتی که در سکۀ اصلی به کار رفته ایل و ابزار اند و فراهم آوردن وسمنظور از ساختن سکۀ تقلِّ

هالزم، مثل وسایل قالب ۀ که عبرد کند از این جهت سود میا می. معمواًل کسی که این کار ر سازی بزندگیری و منگنه، دست به سکِّ یار یا وزن سکِّ
ه ی برعکس،  و . ولی نکتۀ مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر چنین نیز نباشدهای واقعی کمتر استساخته شدۀ وی از عیار سکِّ حتِّ

ه هعیار و وزن سکِّ بِی ساخته شده از عیار و وزن سکِّ ههای واقعی بیشتر یا مسهای تقلِّ غیررسمی  های بهار آزادیاوی آنها هم باشد )مثل برخی از سکِّ
هکه بعضی از جواهرفروشان تهیه و عرضه می ق کنند و لزومًا وزن و عیار آنها کمتر از وزن و عیار سکِّ ه تحقِّ های بانکی نیست( جرم قلِب سکِّ

دار آسایش عمومی است؛ بنابراین ورود ضضرر به گیرنده یا خریئم علیه پذیرد؛ زیرا این جرم در زمرۀ جرائم علیه اموال نیست، بلکه در زمرۀ جرامی
ق جرم نمی ه شرِط تحقِّ ۀ واقعی کمتر است با حالتی که چنین سکِّ بی از عیار و وزن سکِّ ۀ تقلِّ باشد. البته، تنها تفاوت بین حالتی که عیار و وزن سکِّ

ۀ تق بی نیست، آن است که در حالِت اول )حالتی که عیار و وزن سکِّ ۀ تقلِّ ۀ واقعی کمتر است( فرِد مرتکب با فروختن سکِّ بی از عیار و وزن سکِّ لِّ
ب مال دیگران را ُبرده است، ولی در حالت دوم )حالتی که عیار و  زن و ممکن است مشمول عنوان کالهبرداری هم قرار گیرد؛ زیرا با حیله و تقلِّ

ۀ واقعی کمتر نیست؛  یا بی بی از عیار و وزن سکِّ ۀ تقلِّ ق عنوان کالهبرداری بعسکِّ ید شتر است یا مساوی است( به دلیل عدِم ایراد ضرر به غیر، تحقِّ
هبه نظر می هها، علیرسد؛ مگر آن که این سکِّ ا های اصلی داشته باشند و فروشنده، برغم برخورداری ازز وزن و عیار مساوی، بهای کمتری از سکِّ

ۀ اصل دادِن آنه  از خریدار بگیرد. ار ا به عنوان اصل، قیمِت سکِّ
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توان ضروری است، برای مثال ساختن سکۀ بهار آزادی به شکل لوزی یا سکۀ پانصد تومانی با رنگ سبز را نمی« شباهت»در جرم قلب سکه، وجود 
ان فن )مثاًل ب، قلب سکه دانست؛ البته منظور از شباهت، صرفًا تشابه ظاهری و قابلیت به اشتباه انداختن افراد عادی است، ولو آن که صاح

افی بی بودن آن را تشخیص دهند.ها( صرِّ  تقلِّ
شرط تحقق قلب سکه، وجود اصلی خارجی و ما به ازای خارجی آن سکه است و در صورتی که نمونۀ اصلی آن سکه از سوی دولت ضرب نشده، 

بی آن منتفی است؛ بنابراین در صورتی که شخصی اقدام به ساختن سکۀ  ب سکه محسوب هفتصد تومانی کند، عمل او قلبحث صاختن نمونۀ تقلِّ
ر شرایط توان با رعایت سایای رفتار مرتکب را میای در بازار وجود ندارد؛ البته در صورت خرج کردن چنین سکهشود؛ زیرا اصاًل چنین سکهنمی

 کالهبرداری دانست.
بی از کشور اشاره نکره و ظاهرًا سکه« خارج کردن»قانونگذار به  بی دانست.خارج کردن را نمیهای تقلِّ  توان، مشمول ترویج سکۀ تقلِّ

بی به هر گونه رفتاری که موجب ورود سکه ی صدقه دگردد اطالق میهای مزبور به چرخۀ اقتصادی میترویج سکۀ تقلِّ ادن این شود؛ بنابراین حتِّ
ه بی محسوب میها به یک شخص تنگسکِّ  شود.دست نیز ترویح سکۀ تقلِّ

د مادی محسوب میقلب سکه و تروی ود؛ البته در صورتی که استفاده از سکۀ قلب منتهی به دریافت پول از شج آن از سوی شخص واحد تعدِّ
دیگری شود، رفتار مرتکب مشمول تعدد معنوی است، یعنی رفتار واحد مشمول دو عنوان مجرمانه )ترویج سکۀ قلب همراه با کالهبرداری( 

 .شودمی
ب»عبارت   214بینی قرار گرفته است و در مواد ق.م.ا تعزیرات، تنها در مورد جرم مخدوش نمودن سکه مورد پیش 219ر صدر مادۀ د« به قصد تقلِّ

در جرم قلب  د تقلِّبصق.م.ا تعزیرات، در مورد جرم قلب سکه به چنین مطلبی اشاره نشده که این امر ناشی از تسامح قانونگذار است و ق 202و 
ب آن است که مرتکب قصد داشته باشد که با حیله و فریب  ش نمودن سکه باید محرز شود؛سکه نیز همچون جرم مخدو منظور از قصد تقلِّ

ر سازد؛ بنابراین کسی که صرفًا به قصد هنرنمایی اقدام به ساختن یا مخدوش نمودن  اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی و از جمله دولت را متضرِّ
 گیرد؛ زیرا اساسا  قصد فریب دادن دولت یا سایرین را نداشته است.وق قرار نمی، مشمول هیچ یک از مواد فسکه نماید

 .است قلب سکۀ ترویج کند،می دریافت خوراکی مواد مخصوص، دستگاه داخل به تقلبی سکۀ انداختن با که کسی عمل
 .شودنمی محسوب سکه قلب گاههیچ ندارد، وجود ریالی دویست سکۀ حاضر، حال در چون ریالی دویست سکۀ ساختن

 

بی( جرم قلِب سّکه
ّ
 )ساختن سکۀ تقل

بی طال و نقره
ّ
 جرم ساختن سّکۀ تقل

بی طال و نقرهدهندۀ عناصر تشکیل
ّ
 جرم ساختن سّکۀ تقل

بی طال و نقرهعنصر قانونی جرم 
ّ
 نوع هر شبیه کس هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  518: مادۀ ساختن سّکۀ تقل

 که دیگر ارزهای و هاپول از را آن نظایر و لیره ایران، قبلی هایحکومت هایسکه آزادی، بهار سکۀ قبیل از خارجی یا داخلی نقره یا طال مسکوک
 سال 12 تا 1 از حبس به نماید قلب سکه ترویج یا دهد قرار فروش و خرید مورد یا نماید کشور داخل عالماً  یا بسازد ،شودمی واقع معامله مورد

 «.شودمی محکوم
 انگاری نموده است:جرم ذیل را جرم 7مادۀ فوق 

بی طال و نقره داخلی یا خارجی .1 ۀ تقلِّ  وارد کشور نمودن عالمانۀ سکِّ
بی طال و نقره داخلی یا خارجیخرید  .0 ۀ تقلِّ  عالمانۀ سکِّ
بی طال و نقره داخلی یا خارجیفروش  .7 ۀ تقلِّ  عالمانۀ سکِّ
بی طال و  .8 ۀ تقلِّ  نقره داخلی یا خارجیترویج عالمانۀ سکِّ
 

بی طال و نقره
ّ
سازی شبیه»شود و آن عبارت است از رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل محقق می: عنصر مادی جرم ساختن سّکۀ تقل

 «هر نوع مسکوک طال یا نقرۀ داخلی یا خارجی
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ۀ در مورد ساختن بی سکِّ  نکات ذیل قابل توجه است:نقره  و طال تقلِّ
  شود.باید مسکوکی باشد که اصل آن مورد معامله واقع می سازینقرۀ داخلی و خارجی موضوع شبیهمسکوک طال و 
  ت به دست شود، این خصیصه در مورد ساست؛ یعنی اینکه د رواج نسبیق.م.ا تعزیرات  14در مادۀ « مورد معامله واقع شود»منظور از عبارت

بی سکه های بهار آزادی و پهلوی وجود دارد؛ ولی شاملسکه شود های بسیار قدیمی مثاًل از زمان نادرشاه یا ناصرالدین شاه نمیساختن تقلِّ
ق این جرم نیست. به عبارت دیگر تواند مشمول کالهبرداری باشدو این ها می . در جرم قلب سکه ورود ضرر به گیرنده یا خریدار شرط تحقِّ

 :منظور از مورد معامله بودن مسکوک طال و نقره
  قابل خرید و فروش باشد؛ زیرا این ضابطه معقول نخواهد بود، چه بسا که مردم حاضر باشند، در قبال هر  که مسکوک صرفاً آن نیست

 آنچه ارزش مالی داشته باشد، ولو اندک پول پرداخت کنند.
  میان مردم رواج نداردآن نیست که مسکوک رایج باشد؛ زیرا مسکوکات طال و نقره، اندازۀ مسکوکات کم ارزش غیر طال و نقره در. 
  گذاری از طریق افراد عادی یا به نحوی که عرفًا در بازار قابل ارزش، داشته باشد« رواج نسبی»مسکوک طال و نقره آن است که

  ها باشد.جواهرفروش
 ره نیست و سکه ص نیاز دارد، مشمول این مقرِّ بی آنها ساختن نموهای طال و نقره بسیار قدیمی که تشخیص قیمت آنها به نظر متخصِّ نۀ تقلِّ

 شود.که در قبال آن پول دریافت شود، کالهبرداری محسوب می
  ب است.ساختن د به نتیجۀ تقلِّ بی طال و نقره جرمی مقیِّ ۀ تقلِّ  سکِّ

 
بی طال و نقره روانیعنصر 

ّ
 جرم ساختن سّکۀ تقل

بی سکۀ ساختنمرتکِب جرِم  علم به موضوع: صل آن مورد امسکوکی باشد که دهد بر روی که عملی که انجام میباید بداند  طال و نقره تقلِّ
 دارد. رواج نسبیشود یابه عبارت دیگر معامله واقع می

روانی  رعنصدر تمام جرائم عمدی، سوء نیت عام از اجزای اصلی  کهسوء نیت عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  سوء نیت عام:
ۀ ساختناست، در جرم  بی سکِّ  یا طال مسکوک عنو هر سازیشبیه نیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی عمد در نقره و طال تقلِّ

 داشته باشد. خارجی یا داخلی نقرۀ
ق قصد از است عبارت خاص نیت سوءسوء نیت خاص:  د عمدی جرائم در که نتیجه تحقِّ ۀ نساخت جرم در باشد، داشته وجود باید مقیِّ  سکِّ

بی د جرم یک که نقره نیز و طال تقلِّ ۀس ساختن جرم در خاص نیت سوء. باشد داشته وجود باید خاص نیت سوء است، نتیجه به مقیِّ بی کِّ  و طال تقلِّ
ب است، قصد همان که نتیجه نقره قصد  .باشدمی تقلِّ

 
بی غیر طال و نقره

ّ
 جرم ساختن سّکۀ تقل

بی دهندۀ عناصر تشکیل
ّ
 غیر طال و نقرهجرم ساختن سّکۀ تقل

بی غیر طال و نقره: مادۀ 
ّ
 شبیه کس هر»انون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: ق 521عنصر قانونی جرم ساختن سّکۀ تقل

 فروش و خرید وردم یا کند شرکت آنها ترویج در یا نماید کشور داخل را آنها عامداً  عالماً  یا بسازد را نقره و طال از غیر خارجی یا داخلی رایج مسکوکات
 «.شودمی محکوم سال 7 تا 1 از حبس به دهد قرار

 انگاری نموده است:جرم ذیل را جرم 7مادۀ فوق 
بی ن عالمانه و عامدانهوارد کشور نمود .1 ۀ تقلِّ  طال و نقره داخلی یا خارجی غیر سکِّ
بی  عالمانه و عامدانه خرید .0 ۀ تقلِّ  طال و نقره داخلی یا خارجیغیر سکِّ
بی  عامدانهفروش عالمانه و  .7 ۀ تقلِّ  طال و نقره داخلی یا خارجیغیر سکِّ
بی ترویج عالمانه و عامدانه  .8 ۀ تقلِّ  طال و نقره داخلی یا خارجیغیر سکِّ
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بی
ّ
 شود و آن عبارت است ازرفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل محقق میطال و نقره:  غیر عنصر مادی جرم ساختن سّکۀ تقل

 «طال یا نقرۀ داخلی یا خارجی سازی هر نوع مسکوک غیرشبیه»
ۀ در مورد ساختن بی سکِّ  نقره نکات ذیل قابل توجه است: و طال تقلِّ

  ق.م.ا تعزیرات؛ مور معامله واقع شدن نیست، بلکه پول قانونی یک کشور بودن است و این واقعیت  202در مادۀ « رایج یودن»منظور از عبارت
سکوکات رایج مادۀ فوق م موضوعداشته باشد  قانونیرواج ها باید ساخته شدن سکه وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر این سکه باید در زمان

ها که به ههایی که رواج ندارند، مانند برخی سکهایی که در ایران یا کشور خارجی به عنوان سکه قانونی رواج دارند؛ بنابراین سکهیعنی سکه
 گیرند.شوند، موضوع این جرم قرار نمیملی و مذهبی هدیه میمناسبت اعیاد 

  رایج باشد.سازی باید مسکوکی باشد طال و نقرۀ داخلی و خارجی موضوع شبیهغیر مسکوک 
 سازی باشد.منظور از رایج بودن این است که، مسکوک، پول قانونی کشور در زمان شبیه 
  تومانی تبدیل کند، رفتار  02تومانی را به سکۀ  12کاری کند، مثاًل سکۀ آن دستدر فرضی که شخصی بدون ساختن اصل سکه، در عدد

 وی به دلیل قلب سکه و تبدیل آن به یک سکۀ جدید، مشمول مادۀ فوق خواهد بود.
  بی ۀ تقلِّ  طال و نقره جرمی مطلق است.غیر ساختن سکِّ
 

بی غیر طال و نقره روانیعنصر 
ّ
 جرم ساختن سّکۀ تقل

بی سکۀ ساختنمرتکِب جرِم  علم به موضوع: رایج است یا ه مسکوکی باشد کدهد بر روی که عملی که انجام میباید بداند  طال و نقرهغیر  تقلِّ
 دارد رواج قانونیبه عبارت دیگر 

روانی  رعنص در تمام جرائم عمدی، سوء نیت عام از اجزای اصلی کهسوء نیت عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  سوء نیت عام:
ۀ ساختناست، در جرم  بی سکِّ   مسکوک نوع ره سازیشبیه نیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی عمد در نقره و طالغیر  تقلِّ

 داشته باشد. خارجی یا داخلی نقرۀ یا طالغیر 
ق قصد از است عبارت خاص نیت سوءسوء نیت خاص:  د عمدی جرائم در که نتیجه تحقِّ ۀ نساخت جرم در باشد، داشته وجود باید مقیِّ  سکِّ

بی د جرم یک که نقره نیز و طالغیر  تقلِّ ۀ ختنسا جرم در خاص نیت سوء. باشد داشته وجود باید خاص نیت سوء است، نتیجه به مقیِّ بی سکِّ  تقلِّ
ب است، قصد همان که نتیجه نقره قصد و طالغیر   .باشدمی تقلِّ

 میزان مجازات قلب سکه
 مجازات همادۀ مربوط نوع رفتار مجرمانه + قصد

به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی قلب سکه 
دن اقدام مؤثر بو ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به

در مقابله با نظام به نحوی که رفتار مرتکب از مصادیق افساد 
دی ااما منجر به اخالل در نظام اقتص ،نباشدفی االرض 
 کشور شود.

گران قانون مجازات اخالل 0و  1مواد 
ب   1769در نظام اقتصادی کشور مصوِّ

 

 سال حبس 02تا  2
 

به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی قلب سکه 
دن اقدام مؤثر بو ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به

در مقابله با نظام به نحوی که رفتار مرتکب از مصادیق افساد 
 باشدق.م.ا  046فی االرض موضوع مادۀ 

گران قانون مجازات اخالل 0و  1مواد 
ب   1769در نظام اقتصادی کشور مصوِّ

 

 
 اعدام

 سال حبس 12تا  1 ق.م.ا تعزیرات 214مادۀ  در غیر از دو حالت فوق« طال ونقره»قلب سکه 
 سال حبس 7تا  1 ق.م.ا تعزیرات 202مادۀ  در غیر از دو حالت فوق« غیر طال ونقره»قلب سکه 
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 ۀ طال یا نقرهجرم مخدوش کردن سکّ 
  سکۀ طال و نقره نمودنمخدوش جرم 

 جرم مخدوش نمودن سکۀ طال و نقرهدهندۀ عناصر تشکیل
 به کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 512مادۀ عنصر قانونی جرم جرم مخدوش نمودن سکۀ طال و نقره: 

 قبیل این ترویج در عامداً  عالماً  یا بکاهد خارجی یا ایرانی نقره یا طال مسکوکات مقدار از آن نظایر و بریدن تراشیدن، قبیل از نحو هر به تقلب قصد
 «.شودمی محکوم سال 7 تا 1 از حبس به نماید کشور داخل را آن یا شرکت مسکوکات
 انگاری نموده است:جرم ذیل را جرم 0مادۀ فوق 

 داخلی یا خارجی مخدوشمخدوش ترویج عالمانه و عامدانۀ سکۀ طال و نقرۀ  .1
 داخلی یا خارجی مخدوشمخدوش وارد کشور نمودن عالمدانه و عامدانۀ سکۀ طال و نقرۀ  .0
 

خدوش م»شود و آن عبارت است از رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل محقق مینقره:  یاعنصر مادی جرم مخدوش نمودن سکۀ طال 
 «نمودن هر نوع مسکوک طال یا نقرۀ داخلی یا خارجی

ه، یا وسایل شیمیایی مثل اسید، مقداری از فلز گرانمنظور از مخدوش  بهای کردن سکه آن است که کسی با استفاده از وسایل برقی، مثل متِّ
شود، موجود در سکه را جدا کند تا فلز جدا شده را مورد استفاده قرار دهد یا بفروشد. در مخدوش کردن سکه لزومًا چیزی از وزن سکه کاسته نمی

ی پر ارزشمثاًل چه بسا فر  ر( را به تد با جدا کردن مقداری از طالی به کار رفته شده در سکه بهار آزادی مقداری فلز زرد رنگ کم ارزش )و یا حتِّ
جای آن بگذارد، به طوری که از وزن سکه هیچ کم نشود؛ چنین عملی قطعًا مخدوش کردن محسوب خواهد شد. أخذ یا عدم أخذ عوض در مقابل 

بی بودن سکهسکه از اهمیت برخ ی اگر تقلِّ  .شوددهنده نمیها به اطالع گیرنده برسد، موجب رفِع مسؤولیت از رواجوردار نیست. حتِّ
رسد که أعمالی مثل ِصرف پشت ویترین گذاشتن سکۀ قلب یا مخدوش را نتوان ترویج دانست، مثل اینکه جواهرفروشی برای تزئین به نظر می

بی استفاده کند. های بهاراش از سکهویترین مغازه  آزادی تقلِّ
 نکات ذیل قابل توجه است:نقره  و طال سکۀ نمودن مخدوشدر مورد 

 .مسکوک موضوع تخدیش، مسکوک طال یا نقره داخلی یا خارجی است 
 .تخدیش مسکوکات کم بها یعنی غیر طال یا نقره  داخلی یا خارجی از شمول مادۀ فوق خارج است 
  نی مسکوکات ؛ یع«مورد معامله واقع شوند»اند که مسکوکات این ماده نیز مسکوکات طال یا نقره داخلی یا خارجیبرخالف سکوت قانونگذار

 باشند.ق.م.ا تعزیرات می 214ق.م.ا تعزیرات، همان مسکوکات مندرج در مادۀ  219مندرج در مادۀ 
 .مخدوش نمودن مسکوکات عتیقه از شمول مادۀ فوق خارج است 

 
 طال یا نقره سکه کردن مخدوش جرم روانیعنصر 

 باشدطال یا نقرۀ داخلی یا خارجی می مسکوِک دهد بر روی که عملی که انجام میباید بداند  سکه کردن مخدوشمرتکِب جرِم  علم به موضوع:
روانی  رعنصدر تمام جرائم عمدی، سوء نیت عام از اجزای اصلی  کهسوء نیت عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  سوء نیت عام:

 سکوکم نوع هر نمودن مخدوش نیز مرتکب باید در انجام عمل ارتکابی عامد باشد؛ یعنی عمد درطال یا نقره  سکه کردن مخدوش جرماست، در 
 داشته باشد.خارجی  یا داخلی نقرۀ یا طال

ق قصد از است عبارت خاص نیت سوءسوء نیت خاص:  د عمدی جرائم در که نتیجه تحقِّ  کردن مخدوش جرم در باشد، داشته وجود باید مقیِّ
د جرم یک که نیزسکه   قصد  یا نقرهطال سکه کردن مخدوش جرم در خاص نیت سوء. باشد داشته وجود باید خاص نیت سوء است، نتیجه به مقیِّ
ب است، قصد همان که نتیجه  .باشدمی تقلِّ
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 به مسکوکاتجرائم مربوط 
 داخلی یا خارجی مسکوکات رایج غیر طال و نقره داخلی یا خارجی مسکوکات طال و نقره

ه قلب بی سکۀ ساختن) سکِّ ه قلب (تقلِّ بی سکۀ ساختن) سکِّ  (تقلِّ
بی ۀ تقلِّ بی وارد کشور نمودن عالمانۀ سکِّ ۀ تقلِّ  وارد کشور نمودن عالمانه و عامدانه سکِّ

بی  ۀ تقلِّ بی خرید عالمانۀ سکِّ ۀ تقلِّ  خرید عالمانه و عامدانه سکِّ
بی ۀ تقلِّ بی فروش عالمانۀ سکِّ ۀ تقلِّ  فروش عالمانه و عامدانه سکِّ
بی ۀ تقلِّ بی ترویج عالمانۀ سکِّ ۀ تقلِّ  ترویج عالمانه و عامدانه سکِّ

  همخدوش نمودن سک
  سکۀ مخدوش ترویج عالمانه و عامدانۀ

  وارد کشور نمودن عالمدانه و عامدانۀ سکۀ مخدوش 
 

 شوندمی( ۵۲۱) و( ۵۱۴) و( ۵۱۲) مواد در مذکور مجرائ مرتکب که اشخاصی گاه هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  521مادۀ 
 فراهم را سایرین یبتعق تسهیل موجبات خود اقرار واسطه به تعقیب ضمن در یا نمایند مطلع جرم ارتکاب از را تعقیب مأمورین قضیه، کشف از قبل
 با یا و ادگاهد موافقت و مربوط قضائی حوزه رئیس پیشنهاد به بنا کنند راهنمائی و کمک جرم کشف در موثری نحو به را دولت مأمورین یا آورند

 ستگیرید از قبل شود احراز آنکه مگر شوندمی معاف حبس مجازات از مورد حسبو شودمی داده متناسب تخفیف آنان مجازات در دادگاه تشخیص
 «.شد خواهند معاف مذکور هایمجازات کلیه از صورت این در که اندکرده توبه
 رسد تخفیف یا معافیت مادۀ فوق از اختیارات دادگاه است، مگر آن که مرتکب قبل از دستگیری توبه کرده باشد که در این صورت به نظر می

 معاف نمودن از مجازات است.دادگاه ملزم به 
 

 تحصیلی اموال کلیۀ( ۵۲۱) و( ۵۱۴) و( ۵۱۲) مواد در مقرر هایمجازات بر عالوه»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  522مادۀ 
 «.شودمی ضبط دولت نفع به تعزیر عنوان به نیز مذکور موارد طریق از
  شود و موقوفی اجرای مجازات، مانع اجرای های تعزیری محسوب نمیکه جزء مجازاتضبط اموال ماهیتًا یک اقدام تأمینی و تربیتی است

ر یا توبه، با اموال تحصیل شده در نتیجۀ  ی در صورت معافیت مرتکب از مجازات به دلیل همکاری مؤثِّ ضبط اموال نخواهد بود؛ بنابراین حتِّ
 ارتکاب جرم ضبط خواهد شد.

 ر در مادۀ فوق و تعزیر محس ق.م.ا همخوانی ندارد؛ زیرا همان گونه که بیان شد ضبط  19مادۀ  2وب نمودن ضبط اموال با تبصرۀ حکم مقرِّ
 شود.های تعزیری محسوب نمیاموال، برخالف مصادرۀ اموال اساسًا جزء مجازات

 

 ءو ارتشا ءرشاجرائم 
اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرایی و اداری، از  باشد، که باعِث سلِب رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمرۀ جرائم علیه آسایش عمومی می

ا به ازا کنند که وظایف خود را جز با أخِذ مشود. مأموران دولت بدین وسیله عادت میبین رفتن زمینۀ  رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می
ناخته جرم و قابل مجازات ش اکثر کشورهای دنیا ارتکاب این گونه أعمالیا پاداشی از ارباب رجوع انجام ندهند. برای جلوگیری از این فساد، در 

 شده است.
 طالحاتصتعریف ا 

 شود.آنچه به دیگری جهت کارسازی ناحق یا ابطال حق با احقاق باطل داده می رشوه:

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 جزوۀ حقوق جزای اختصاصی 2 دکتر مالکریمی   جهت دریافت جزوات رایگان آزمونهای حقوقی درخواستتان را به 57502235390 ارسال کنید

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

21 
 

( ۹) ماده در مذکور اشخاصمال یا سند تسلیم وجه یا مال به  یا وجه دادن: »ق نظر دکتر مالکریمیتعریف رشاء مطاب: یا رشوه دادن ءرشا
یا آنها، برای انجام یا عدم  یا انجام معامله با بهای غیر واقعی 12/9/1763 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون

 «انجام وظایف مرتبط با ادراه یا سازمان  محل اشتغال آنها
 ماده در مذکور اشخاصأخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی »مطابق نظر دکتر مالکریمی:  ءتعریف ارتشا :یا رشوه گرفتن ءارتشا

واقعی از سوی آنها، برای  یا انجام معامله با بهای غیر 12/9/1763 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون( ۹)
 «ه یا سازمان  محل اشتغال آنهاار عدم انجام وظایف مرتبط با ادانجام یا 
 دهندهرشوه راشی:

 گیرندهرشوه ُمرتشی:
 

 ءو ارتشا ءائم رشادهندۀ جر عناصر تشکیل
قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و عنصر قانونی جرم ارتشاء  290قانونی جرم رشاء مادۀ : عنصر ائم رشاء و ارتشاءجر عنصر قانونی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام  12/9/1763 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون 8و همچنین مادۀ  7مادۀ 
ه جرائم رشاء و انون مجازات اسالمی بخش تعزیرات بق 298الی  244د مواقانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات است. همچنین  292و مادۀ 

 ارتشاء اختصاص یافته است.
 

ی : ائم رشاء و ارتشاءجر عنصر مادی  ل از  ارتشاء و رشاء جرائمعنصر مادِّ  و رشاء جرائمـ رفتار مجرمانه در 1جزء عبارت است از:  7متشکِّ
ق 0 ارتشاء  ارتشاء و رشاء جرائمـ نتیجۀ حاصلۀ 7 ارتشاء و رشاء جرائمـ شرایط و اوضاع و احوال برای تحقِّ

 ارتشاء و رشاء جرائمرفتار مجرمانه در 
  رفتار مجرمانۀ جرم رشاء

 ق.م.ا تعزیرات( 290دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال )مادۀ  .1
 ق.م.ا تعزیرات( 292انجام معاملۀ صوری با مبلغ غیرواقعی )مادۀ  .0

 مجرمانۀ جرم ارتشاء:رفتار 
 ق.ت.م.م.ا.ا.ک( 7قبول کردن و أخِذ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال )مادۀ  .1
 ق.م.ا تعزیرات( 292انجام معاملۀ صوری با مبلغ غیرواقعی )مادۀ  .0

 :در مورد رفتار مجرمانۀ جرائم رشاء و ارتشاء نکات ذیل قابل توجه است
  ق جرم مطابق  کند.هایی مانند آن هم کفایت میاست، البته نه قبض و اقباض فیزیکی؛ بلکه واریز وجه و روشقبض و اقباض شرط تحقِّ

ق جرم ارتشاء( مرتشی باید مال را دریافت نماید، به »)ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  19/2/1730مورخ  0623نظریۀ مشورتی شمارۀ  برای تحقِّ
ق می ق جرم نیعبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن ارتشاء تحقِّ ت، سیابد؛ واالِّ ِصرف وعدۀ راشی به تنهایی کافی برای تحقِّ

ر در رابطه با قسمت اخیر نظریۀ فوق باید خاط «مگر آن که اقداماتی را که مرتشی انجام داده با وعدۀ راشی جمعًا مفید شروع به ارتشاء باشد
ی نمی توان شروع به ارتشاء دانست؛ چرا که اساسًا جزء عنصر مادی جرم فوق یعنی قبض و اقباض نشان ساخت که ِصرف قبول وعده را حتِّ

توان رفتار مرتکب را شروع به جرم دانست که وارد عملیات اجرایی شده باشد، برای مثال حین دریافت مال دستگیر رود؛ زمانی میمار نمیبه ش
  شود.

 تواند به طور دادن یا گرفتن وجه مال یا سند و نیز انجام معامله الزم نیست به شکل مستقیم انجام گیرد؛ بلکه بنا به تصریح قانون می
رمستقیم نیز انجام گیرد. همین طور قبض و اقباض فیزیکی مال ضرورتی ندارد، بلکه ِصرف اینکه مال در اختیار فرد قرار داده شود، مثاًل غی

ست مال به همچنین  ممکن ا کند.وجه به حساب او واریز یا ملک به نام منتقل یا پول با رضایت او در کشوی میزش گذاشته شود کفایت می
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دهد که کار تو را به شرطی انجام می»از مأمور دولت منتقل شود، برای مثال در فرضی که مأمور دولت به طرف مقابل بگوید: شخصی غیر 
ق می« الحسنه کمک کنیجهیزیۀ فالن فرد را تأمین کنی یا به فالن صندوق قرض  شود.ارتشاء محقِّ

 ق می ی اگر چکیابددر صورت قبول چک جرم تام ارتشاء تحقِّ  به عبارت دیگر در صورت دادن و گرفتن سند پرداخت را نقد نکرده باشد؛ ، حتِّ
ؤولیت ، برگشتن خوردن چک تأثیری در مسشود، مثل اینکه چکی بین طرفین رد و بدل شودوجه یا تسلیم مال جرم رشاء و ارتشاء محقق می

 کیفری طرفین ندارد؛ زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده است.
  ر اساسًا مال کند؛ ولی اگگیرد کفایت میگر کارمند قصد نداشته باشد که کار مورد انتظار را انجام دهد، ِصرف این که مال را به این بهانه میا

 شود.را به قصد دیگری بگیرد، مرتشی محسوب نمی
 ق رجوع و کارمند در ارائۀ پیشنهاد رشوه از جانب اربابِصرف وعده و قرارداد بین ارباب رجوع و پذیرش پیشنهاد  از سوی کارمند موجب تحقِّ

ق شود و با  لحاظ تبصرۀ  7: با لحاظ مادۀ رشاء و ارتشاء نیست مادۀ  0ق.ت..م.م.ا.ا.ک مرتشی باید وجه یا سند را قبول کند تا ارتشاء محقِّ
عزیرات نیز در تعیین جرم رشاء و مجازات راشی به ق.م.ا ت 290نماید و مادۀ به عنوان تعزیر اشاره میفوق که به ضبط مال ناشی از ارتشاء 

ق نمیدادن رشوه و ضبط اموال   د.یابنحکم داده شده، تأکید دارد باید بیان نمود که رشاء و ارتشاء به ِصرف پیشنهاد و وعده تحقِّ
  ق جرم رشوه کفایت ق آن محسوب یمِصرف قبول مال برای تحقِّ ف مرتشی در مال شرط تحقِّ ف شود، البته در صورت تصنمیکند و تصرِّ رِّ

صورت  توان پولشویی هم دانست، که در اینمرتشی در مال أخذشده )و مثاًل خرید خانه با آن مال( رفتار وی را با رعایت سایر شرایط قانونی می
مورخ  3491/3رۀ مطابق نظریۀ مشورتی شما .گرددعالوه بر مجازات جرم منشأ )ارتشاء( به مجازات جرم پولشویی نیز محکوم می

در صورتی که معلوم شود شخِص مورد نظر وجه یا پول را از راشی دریافت کرده است، بزه ارتشاء »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  01/4/1741
ق ارتشاء نیست ف در مال هیچ گاه شرط تحقِّ ق شده و تصرِّ  «محقِّ

  مالی بلکه نباشد نقد وجه صورت به رشوه اگر» ی بخش تعزیرات:قانون مجازات اسالم 292انجام معاملۀ صوری با مبلغ غیر واقعی: مادۀ 
 دولتی دمینمستخ به قیمت از کمتر فاحشی مقدار به واقعاً  و معمولی قیمت به ظاهراً  یا معمولی قیمت از ترارزان فاحش مقدار به یا بالعوض

 مستخدمین از تقیم از ترگران فاحشی مقدار به مالی مقاصد همان برای یا شود منتقل مستقیم غیر یا مستقیم طوره ب اداری و قضائی از اعم
بنابراین  «شودمی محسوب راشی معامله طرف و رتشیمُ  مزبور مأمورین و مستخدمین گردد، خریداری مستقیم غیر یا مستقیم مأمورین یا

 شود:معامالت ذیل با رعایت سایر شرایط رشوه محسوب می
  تر از قیمت معمولیبا مرتشی در انتقال مال به مقدار فاحش  ارزانهرگونه نقل و انتقال  ولو بالعوض، اعم از هبه، بیع 
 تر از قیمت معمولی نانتقال گرفتن مال از مرتشی به مقدار فاحش گرا 
 بوده و عمل واقع شده در حد شروع به جرم  معامله باطل )مانند شرط خالف مقتضای ذات عقد( در صورتی که مالکیت به دلیل بطالن عقد

 متوقف خواهد شد.
  اگر معاملۀ انجام شده غیرنافذ باشد و مالک متعاقبًا رضایت دهد با لحاظ اینکه رضای مالک کاشف است، نه ناقل پس موجب صحیح شدن

 گردد.یذ معامله، انجام شده فرض میمعامله از لحظۀ انعقاد شده و جرم رشاء و ارتشاء از زمان انجام معامله، نه از زمان تنف
 .انجام معاملۀ صوری توسط همسر یا فرزند راشی و مرتشی و یا هر شخص ثالثی به عنوان طرفین معامله ممکن است 
  ق به خود راشی باشد مطابق نظریۀ مشورتی شمارۀ ق ارتشاء الزم نیست که آن مال متعلِّ ادارۀ حقوقی  14/8/1737مورخ  1268/3برای تحقِّ

ق جرم رشاء و ارتشاء مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می»)وۀ قضاییه:ق مسروقه  دهد، شرط نیست و اگر راشی مالبرای( تحقِّ
د معنوی یعنی رشاء و انتقال مال غیر  «باشدرا هم به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشاء می دادن مال دیگری به عنوان رشوه از مصادیق تعدِّ

 گردد.ق.م.ا به مجازات جرم أشد محکوم می 171شود و مرتکب مستندًا به مادۀ میمحسوب 
  ق ارتشاء الزم نیست همان مالی که مورد توافق بوده است، پرداخت شود؛ برای مثال در فرضی که شخصی وعدۀ دادن یک دستگاه برای تحقِّ

ا پس از انجام کار، تعدادی ق یافته است. خودرو را به مأمور دولت داده باشد، امِّ  سکۀ بهار آزادی به او بدهد، ارتشاء تحقِّ
ق 

ّ
 ارتشاء و رشاء جرائمشرایط و اوضاع و احوال برای تحق
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باشد،  12/9/1763 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون 7مرتشی از کارکنان دولت و افراد مذکور در مادۀ  .1
 مطابق این ماده: مستخدمین و مأموران دولتی اعم از:

 قضایی −
 اداری −
 شوراها −
 هاشهرداری −
 نهادهای انقالبی −
 گانهقوای سه −
ح −  نیروهای مسلِّ
 های دولتیشرکت −
 های دولتی ابسته به دولتسازمان −
 خدمات عمومی رسمی یا غیر رسمی −
  کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون 7بنابراین کارکنان بخش خصوصی از شمول جرم ارتشاء مندرج در مادۀ 

 اند.خارج 12/9/1763 مصوب
های کناسه، اسجنبۀ مالی داشته باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در مقام پرداخت رشوباید شود، لزومًا آنچه در مقام رشوه داده و أخذ می .2

ۀ تقلبی را به طرف مقابل بدهد، رفتار او از مصادیق استفاده از سند مجعول یا ترویج سکۀ قلب به شمار می  ، نه ارتشاء.رودمجعول یا سکِّ
  قاضا؛ رشوه ت در ازای تقاضا، ازدواج کردن با کارمند در ازای تقاضا، صدور رأیی به نفِع کارمند در ازایدادن نمرۀ قبولی به فرزند کارمند

 شود؛ مگر به طور غیرمستقیم برای کارمند جنبۀ مالی داشته باشد.محسوب نمی
 وافقی بین راشی و مرتشی راجع به آن در ازای انجام ع آن دارای مالیتی است که قباًل تشود، موضوآنچه در مقام رشوه داده و أخذ می

 شود.تشکر از او بدون توافق قبلی، رشوه محسوب نمی تقاضا وجود داشته است؛ انعام دادن به کارمند صرفًا جهت
ق جرم ندارد و فقط در میزان مجازات مرتشی مؤثر است؛ مگر میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده می .3 شود تأثیری در تحقِّ

 رمند، اغواکننده فرض نمود.ت به کاآن را نسبمال ارزش بسیار کمی داشته باشد )برای مثال دادن جعبۀ شیرینی( که نتوان 
شرط نیست و در فرضی که کارمند دولت مال را در حضور سایر ارباب رجوع  موضوع رشوه یا أخذ کردن موضوع رشوه پنهانی بودن عمل دادن .4

ق خواهد شد.  یا همکاران خود دریافت نماید، نیز جرم مزبور محقِّ
داده یا أخذ شود؛ بلکه در صورت دادن یا أخذ کردن موضوع رشوه نسبت به الزم نیست برای خود مرتکب  دادن یا أخذ کردن موضوع رشوه .5

ق می  میلیون تومان به فرزند مرتشی بدهد. 122شود، برای مثال راشی خویشاوندان مرتکب، رشوه محقِّ
ق جرم باید أخِذ مال یا وجه برای انجام دادن یا ندادی امری که مربوط .6 های مزبور است، صورت گیرد اعم از اینکه امر به سازمان برای تحقِّ

 مذکور مربوط به وظایف کارمند در آن سازمان باشد، یا مربوط به وظایف کارمند دیگری در همان سازمان باشد.
 .اگر امر مذکور مربوط به وظایف سازمانی دیگری باشد، موضوع از شمول رشوه خارج است 
  ی اگر وظیفۀ سازمانی مستقیم کارمند نباشد.همین اندازه که امر مذکور  جزء وظایف سازمان محل اشتغال کارمند باشد، کافی است، حتِّ
  ق.ت..م.م.ا.ا.ک  7کارمند وزارت امور خارجه که بابت تسهیل روند صدور پروانۀ ساختمان شهرداری وجوهی دریافت کند، مطابق مادۀ

 شود.مرتشی محسوب نمی
 نه ارتباطی با ادارۀ دولتی نداشته و با وعدۀ واهی چنین وانمود کند که قادر به انجام آن است  و در قبال در مواردی که شخص هیچ گو

شود و اگر واقعًا در آن ق.ت.م.م.ا.ا.ک محسوب می 1آن، وجه یا مالی دریافت کند، رفتار وی از مصادیق کالهبرداری موضوع مادۀ 
باشد )مثاًل فرزنِد قاضی پرونده باشد( و در ازای برآورده شدن تقاضای فرد، مالی از او دریافت نهاد دولتی یا عمومی با کسی ارتباط داشته 

داند مأمور دولتی مطلقًا چنین کاری را انجام نخواهد داد( رفتار او از مصادیق إعمال نفوذ برخالف حق محسوب کند )ددر حالی که می
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ب قانون مجازات إعمال نفوذ ب 0شود؛ مطابق مادۀ می رات قانونی مصوِّ  با که خصوصی روابط از کس هر: »1712رخالف حق و مقرِّ
 رخالفب کسی ضرر یا نفعه ب است آنها نزد که اداری کارهای در و نموده استفاده سوء دارد یک ماده در مذکوره مستخدمین یا مامورین

 «شد خواهد محکوم تادیبی حبس سال ۱ الی ماه 1 از کند نفوذ اعمال قانونی مقررات و حق
 انجام دادن یا ندادن کاری که بابت آن رشوه أخذ شده، شرط نیست. .7
م بودن أخِذ مال نسبت به انجام کار شرط نیست. .8 ق می مقدِّ  شود.و چنانچه پیرو توافق قبلی و پس از انجام کار، مال دریافت شود، ارتشاء محقِّ

 ارتشاء و رشاء جرائمنتیجۀ حاصلۀ 
  باشند.مطلق میرشاء و ارتشاء هر دو جرم 
  ا؛  هر چند قبض و اقباض رشوه بین بین طرفین باید واقع شود، امِّ
  ق.ت.م.م.ا.ا.ک خواه مرتشی آن کار را انجام داده باشد یا نداده  7الزم نیست مستخدم، کار مورد توافق را انجام داده باشد )به موجب مادۀ

 باشد(
 هد، بعد از دریافت چک توسط مرتشی جرم واقع شده است، هر چند چک اگر راشی سند پرداخت وجه )مثل چک( را به مرتشی بد

 نشدنی باشد و گواهی عدم پرداخت آن صادر شود.پرداخت
 

 رائم رشاء و ارتشاءشروع به ج
ق نشده باشد و راشی نتوانسته مال یا وجه را ت به نحوی که به دلیل مانع خارجی توافق حاصل شده بین طرفین اس ه ید بقبض و اقباض محقِّ

توان شروع به رشاء و ارتشاء دانست و شروع به رشاء و ارتشاء در فرضی صادق مرتشی برساند؛ بنابراین ِصرف وعدۀ دادن مال و قبول آن را نمی
 ای که به قیمت فاحش بیشتر یا کمتر از میزان  متعارف آن صورت گرفته است، بهاست که مرتکب حین قبض و اقباض دستگیر شود یا معامله

 جهاتی باطل باشد.
 مجازات شروع به جرائم رشاء و ارتشاء

 آن در مقرر مجازات حداقل مورد حسب ارتشاء به شروع مجازات»قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری:  7مادۀ  7تبصرۀ 
( شودمی یینتع انفصال سال سه آن به جای ارتشاء به شروع در است شده بینیپیش دائم انفصال ارتشاء اصل در که مواردی در)بود  خواهد مورد

 «شد خواهد محکوم نیز جرم این مجازات به باشد جرم شده انجام عمل نفس که صورتی در و
 «است مورد آن در مقرر مجازات حداقل مورد هر در ارتشاء به عمل شروع مجازات» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 298مادۀ 

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات به  298قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری همچنین مادۀ  7مادۀ  7تبصرۀ 
ب  12موجب مادۀ  منسوخ شده و مجازات شروع به ارتشا و همچنین مجازات شروع به  07/0/1799قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ

ر در مادۀ رشا، همچون جرائم دیگر تابع حک  .ق.م.ا است 100م مقرِّ
 

 ائم رشاء و ارتشاءجر عنصر روانی 
پولی  ؛ بنابراین در فرضی که بدون علم به سمت کارمند،پردازدمی وجه یا مال را به کارمند دولتکه باید بداند  رشاءمرتکِب جرِم  علم به موضوع:

مطابق شود.مالزمۀ رشاء و ارتشاء، رفتار مأمور دولت نیز ارتشاء محسوب نمی به او بدهد، به دلیل جهل موضوعی بحث رشاء منتفی است و به دلیل
در جرم ارتشاء چنانچه متهم به أخِذ رشوه به علل غیر شخصی از »ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:  09/1/1738مورخ  4311/3نظریۀ مشورتی شمارۀ 

  «ل توجبه نخواهد بود؛ زیرا بین عمل راشی و مرتشی مالزمه وجود داردجرم انتسابی برائت حاصل نماید، محکوم کردن راشی به همان جرم قاب
روانی  رعنصدر تمام جرائم عمدی، سوء نیت عام از اجزای اصلی  کهسوء نیت عام عبارت است از قصد ارتکاب رفتار مجرمانه  سوء نیت عام:

 سند یا مال یا وجه أخذِ  و کردن قبول یا دادن د؛ یعنی عمد درنباید در انجام عمل ارتکابی عامد باش یننیز مرتکبجرائم رشاء و ارتشاء است، در 
 د.نداشته باش غیرواقعی مبلغ با صوری معاملۀ انجام عمد در یا مال تسلیم یا وجه پرداخت
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ق قصد از است عبارت خاص نیت سوءسوء نیت خاص:  د عمدی جرائم در که نتیجه تحقِّ اء و ارتشاء رش مائجر  در باشد، داشته وجود باید مقیِّ
ه عنوان ی به قصد نتیجه نیست و همین که مالی بباشد, به عبارت دیگر در جرائم رشاء و ارتشاء نیاز تند، نیازی به احراز آن نمیکه جرم مطلق هس

 انجام آن کار را نداشته باشد.شود، ولو آنکه کارمند از ابتدا قصد انجام کار دریافت شود، رشاء و ارتشاء محقق می
 

  راشی و مرتشیمجازات 
 مجازات راشی

 وظایف از که امری انجام از امتناع یا امری به اقدام برای عامداً  و عالماً  کس هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 522مادۀ 
 مصلحت تشخیص مجمع 12/9/1763 مصوب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون( ۹) ماده در مذکور اشخاص

 بر عالوه جازاتم عنوانه ب و است راشی حکم در بدهد مستقیم غیر یا مستقیم را مالی تسلیم یا وجه پرداخت سند یا مالی یا وجه باشدمی ،نظام
 «.شودمی محکوم شالق ضربه(۴۷) تا یا و سال 7 تا ماه 6 از حبس به ارتشاء از ناشی مال، ضبط

 مرتشیمجازات 
 (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری 3مادۀ ) مجازات مرتشی

( 222/02) هزار بیست از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت اگر
 نباشد ریال

 سال 7 تا ماه 6 از موقت انفصال

( 222/02) هزار بیست از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت اگر
 یا لک مدیر همطراز یا کل مدیر مرتبه در مرتکب نباشد و ریال

 باشد باالتر

 دولتی مشاغل از دائم انفصال

( 222/02) هزار بیست از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت اگر
 ( ریال باشد222/022تا دویست هزار ) ریال

 خوذمأ وجه یا مال قیمت معادل نقدی جزای و حبس سال 7 تا 1
  سال 7 تا ماه 6 از موقت انفصال و

( 222/02) هزار بیست از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت اگر
 در مرتکب و( ریال باشد 222/022تا دویست هزار ) ریال

 باشد باالتر یا کل مدیر همطراز یا کل مدیر مرتبه

 خوذمأ وجه یا مال قیمت معادل نقدی جزای و حبس سال 7 تا 1
 دائم انفصال و

دویست هزار  از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت اگر
 ( ریال باشد222/222/1( ریال تا یک میلیون )222/022)

 وجه یا مال قیمت معادل نقدی جزای عالوه به حبس سال 2 تا 0
  شالق ضربه ۴۷ تا و دولتی خدمات از دائم انفصال و ماخوذ

دویست هزار  از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت اگر
( ریال باشد و 222/222/1( ریال تا یک میلیون )222/022)

 دباش آن همطراز یا کل مدیر از ترپایین مرتبه در مرتکب

 وجه یا مال قیمت معادل نقدی جزای عالوه به حبس سال 2 تا 0
 ۴۷ تا و دولتی خدمات از سال 7 تا ماه 6 از موقت انفصال و ماخوذ
 شالق ضربه

یک میلیون  از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت اگر
 ( ریال باشد222/222/1)

 یا مال قیمت معادل نقدی جزای عالوه به حبس سال 12 تا 2
  شالق ضربه ۴۷ تا و دولتی خدمات از دائم انفصال و ماخوذ وجه

 یک میلیون از بیش ماخوذ وجه یا مال قیمت که صورتی در
 مدیر زا ترپایین مرتبه در مرتکب( ریال باشد و 222/222/1)

 باشد آن همطراز یا کل

 یا مال قیمت معادل نقدی جزای عالوه به حبس سال 12 تا 2
  شالق ضربه ۴۷ تا و سال 7 تا ماه 6 از موقت انفصال و ماخوذ وجه

 است در مواردی که رشوه در چند نوبت از کسی دریافت شود )جرم استمرار یابد( مجموع مبالغ، مالک تعیین مجازات 
 به دالیلی مانند برگشت خوردن چک، موفق به دریافت مال نشود، بحث جزای نقدی منتفی است؛ زیرا بحث  در مواردی که مأمور دولت

 مندرج در مادۀ فوق  در مورد وجهی که هنوز أخذ نشده است، اساسًا منتفی است.« جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ»
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  ق.م.ا به حبس بدل از جزای نقدی نیز  09پرداخت جزای نقدی امتناع نماید، عالوه بر حبس اصلی، با توجه به مادۀ در صورتی که مرتکب از
 گردد.محکوم می

 در مورد مجازات راشی و مرتشی نکات ذیل قابل توجه است:
 شود منتفی است.بحث ضبط مال مأخوذه در مواردی که مال دیگری به عنوان رشوه داده می 
  ( ریال یا بیشتر باشد، 222/222/222/1شوند، بنابراین چنانچه مبلغ آن یک میلیارد )ارتشاء در زمرۀ جرائم اقتصادی محسوب میرشاء و

ی یا روزنامۀ کثیراالنتشار منتشر خواهد شد.  عالوه بر مجازات فوق حکِم محکومیِت مرتکب نیز در رسانۀ ملِّ
 باشد.پذیر نمی( ریال یا بیشتر باشد، استناد به مرور زمان امکان222/222/222/1رد )در رشا و ارتشا در صورتی که مبلغ آن یک میلیا 
 باشد.ق.م.ا ممنوع می 83در جرائم رشاء و ارتشاء با استناد به به بند )ج( مادۀ  تعلیق اجرای مجازات 

 
 جرائم رشاء و ارتشاء

 .شودمی داده باطل احقاق با حق ابطال یا ناحق کارسازی جهت دیگری به آنچه
 است مطلقو  آنی، سادهمی، ائجر  رشاء و ارتشاء

ب « قانون تعزیرات»کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی  298تا  244مواد  عنصر قانونی  1732مصوِّ
ب  ارتشاء، اختالس و کالهبرداریقانون تشدید مجازات مرتکبین  7مادۀ   1763مصوِّ

 
 
 
 
 
 
 

 عنصر ماّدی

 یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال دادن وجه یا مال رشاء رفتار مجرمانه
 انجام معاملۀ صوری با مبلغ غیرواقعییا

 قبول کردن و أخِذ وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال ارتشاء
 انجام معاملۀ صوری با مبلغ غیرواقعی یا

 
 

 
 شرایط و اوضاع و احوال

 ق.ت.م.م.ا.ا.ک باشد 7مرتشی از کارکنان دولت و افراد مذکور در مادۀ 
 شود، لزومًا باید جنبۀ مالی داشته باشدآنچه در مقام رشوه داده و أخذ می

ق میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده می شود تأثیری در تحقِّ
 جرم ندارد

 یا أخذ کردن موضوع رشوه شرط نیست پنهانی بودن عمل دادن موضوع رشوه
 دادن یا أخذ کردن موضوع رشوه الزم نیست برای خود مرتکب داده یا أخذ شود

ق جرم باید أخِذ مال یا وجه برای انجام دادن یا ندادی امری که مربوط به  برای تحقِّ
 گیرد. های مزبور است، صورتسازمان

 آن رشوه أخذ شده، شرط نیست.انجام دادن یا ندادن کاری که بابت 
م بودن أخِذ مال نسبت به انجام کار شرط نیست  مقدِّ

 .باشندمی مطلق جرم دو هر ارتشاء و رشاءجرائم  نتیجۀ حاصلۀ جرم
 

 عنصر روانی
 کارمند بودنعلم به  علم به موضوع
یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال یا قبول کردن و أخِذ وجه  یادادن عمد در  سوء نیت عام

 انجام معاملۀ صوری با مبلغ غیرواقعیعمد در 
 نیازی به احراز سوءنیت خاص ندارد جرائم رشاء و ارتشاء مطلق است و سوء نیت خاص

 ارتشاء مشّدد
 ارتشاء امر به نفری ندچ شبکه رهبری یا تشکیل با که کسانی»: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری 4مادۀ 

 استرداد و لتدو  نفعه ب اند کرده کسب رشوه طریق از که منقولی غیر و منقول اموال کلیه ضبط بر عالوه ورزند مبادرت کالهبرداری و اختالس و
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 از دائم وانفصال اموال آن مجموع معادل نقدی جزای به افراد، یا دولت به مورد حسب آن رد و کالهبرداری و اختالس مورد در مذکور اموال
 الرضا فی مفسد مجازات آنها، مجازات باشند االرض فی مفسد مصداق که صورتی در و شوندمی محکوم ابد تا سال 12 از حبس و دولتی خدمات
 «بود خواهد
  ب  7مطابق مادۀ  02)حبس بیش از   1، مجازات حبس ابد تعزیری به حبس درجۀ 07/0/1799قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوِّ

 سال( تبدیل شده است(
 

 ارتشاءاقسام خاص 
 دهش معین دادگاه توسط که این از اعم کارشناسان و ممیزان و داوران از یک هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 588مادۀ 
 یا سال 0 تا ماه 6 از حبس به نماید تصمیم اتخاذ یا نظر اظهار طرفین از یکی نفع به مال یا وجه اخذ مقابل در چنانچه طرفین، توسط یا باشد

 مجازات عنوان به استگرفته آنچه و محکوم ریال( 222/222/122) میلیون صد تاریال ( 222/222/02) میلیون پنج و بیست از نقدی مجازات
 «.شد خواهد ضبط دولت نفع به یموِدِّ 
  ر در ماد ا مرتکبین آن از اشخاص مقرِّ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری  7جرم فوق مشابه جرم ارتشاء است؛ امِّ

ب   باشند.)مانند مأموران دولتی، قضایی، یا مأموران به خدمات عمومی( نمی 1763مصوِّ
  کارشناس در مادۀ فوق، لزومًا کارشناس رسمی دادگستری نیست و در مواردی که موضوع برای کارشناسی به اهل ِخبره )کارشناسان مراد از

 باشد.فاقد پروانه( ارجاع شود نیز مشمول مادۀ فوق می
 :ق جرم موضوع مادۀ فوق منوط به آن است  تحقِّ

 وجه یا مالی دریافت شود .1
خاذ تصمیم شود.فین در قبال آن به نفع یکی از طر  .0  اتِّ
  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس کالهبرداری؛ پذیرش سند پرداخت  مانند چک،  7بنابراین برخالف جرم ارتشاء موضوع مادۀ

د به اظهار نظر از سوی اشخاص مذکور است؛ در حالی که در بزۀ ارتشاء انجام یا عد جام م انمشمول مادۀ فوق نیست و از سوی دیگر مقیِّ
ق جرم نخواهد بود.  کاری که مأمور در قبال آن رشوه دریافت کرده است، مانع تحقِّ

 از یتمعاف برای شخصی درباره واقع خالف بر نامهتصدیق طبیب گاه هر» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 532مادۀ انتهای 
 (222/222/02) میلیون پنج و بیست به یا سال 0 تا ماه 6 از حبس به بدهد قضائی مراجع به تقدیم برای یا وظیفه نظام یا رسمی ادارات در خدمت

 .شد خواهد محکوم نقدی جزای ریال( 222/222/122) میلیون صد تا ریال
 گیرندهرشوه برای مقرر مجازات به جریمه، عنوان به آن ضبط و استرداد بر عالوه گرفته انجام وجهی یا مالاخذ  واسطه به مزبور نامهتصدیق گاه هر و

 «.گرددمی محکوم
 خدمت ارائه یا مال یا وجه پرداخت سند یا وجه دریافت مقابل در شورا اعضای چنانچه» :1324قانون شورای حل اختالف مصّوب  38مادۀ 

( 0/7/1732 مصوب  تعزیرات ـ پنجم کتاب)اسالمی مجازات قانون( ۵۲۲) ماده موضوع بزه مجازات به کنند، اظهارنظر طرفین از یکی نفع به
 «.شوندمی محکوم

 
 تسهیل ارتشاء

 یا موافقت جلب مذاکره، قبیل از ارتشاء جرم تحقق موجبات عامداً  و عالماً  کس هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  523مادۀ 
 «شودمی محکوم مورد حسب بر راشی مجازات به نماید فراهم را وجه پرداخت سند مال یا وجه ایصال و وصول
 ق جرم ارتشاء که نوعی معاونت از لحاظ ماهیتی است، در حکم جرم مستقل قرار گرفته است؛ به عبارت واسطه گری و ایجاد تسهیالت تحقِّ

ق ارتشاء را فراهم آورده است می«رایش»دیگر مادۀ فوق در رابطه با   باشد؛ یعنی کسی که موجبات تحقِّ
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 توان مشمول مادۀ فوق دانست، مانند کسی که پس از دریافت چک های بعدی شخص ثالث را نمیه همکاریدر این زمینه باید یادآور شد ک
از سوی کارمند، اقدام به نقد کردن آن برای او نماید. البته بحث معاونت در مورد چنین فردی به دلیل عدم تقارن زمانی منتفی است و 

 نست.توان معاونت در جرم داهای بعدی را نمیهمکاری
فه و معاف

ّ
 کنندۀ قانونی و علل موجهه در مورد راشیمعاذیر مخف

 یمال یا وجه دادن از ناچار خود حقه حقوق حفظ برای راشی که شود ثابت گاه هر»قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات:  521مادۀ 
 «.گرددمی مسترد او به داده که مالی یا وجه و ندارد کیفری تعقیب بوده
  اًل برای پردازند )مثرشوه لزومًا برای امر غیرقانونی نیست و گاه افراد برای انجام کار قانونی خود نیز به کارمند دولت وجهی را میپرداخت

پردازند( در این موارد هر دو طرف به مجازات رشاء و ارتشاء محکوم خواهند دریافت پایان کار ساختمان خود به مأمور شهرداری وجهی را می
ر آن که محرز شود که شخص برای حفظ حقش، به میل خود این مبلغ را نپرداخته و برای این امر ناچار از دادن رشوه شده است، شد؛ مگ

به مأمور شهرداری پیشنهاد دادنی مبلغی را بنماید، مأمور شهرداری خوِد صاحِب ساختمان  اینکه )برای مثال چنانچه در فرض فوق به جای
 گردد.دهم( که در این صورت فقط مأمور شهرداری به مجازات دریافت رشوه محکوم میندهی کارت را انجام نمیبه او بگوید: تا پول 

 .اصل بر آن است که مال پرداخت شده به میل راشی بوده است و راشی باید خالف آن )ناچار بودن خود( را به اثبات برساند 
 «ق.م.ا اساسًا  120نیست و در صورتی که شخص مضطر باشد، عمل او با توجه به مادۀ  بودن راشی در مادۀ فوق به معنای اضطرار او« ناچار

گردد )مانند کسی که برای نجات از مرگ و پذیرش بیمار در شود، چون اضطرار موجب زوال عنصر قانونی جرم میجرم محسوب نمی
 بیمارستان دولتی، مجبور به دادن رشوه به کارمند بیمارستان شود.(

 
 آن پرداخت یا و بوده مضطر رشوه پرداخت برای دهندهرشوه که صورتی در» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 521مادۀ  تبصره

 «گرددمی مسترد وی به مال و بود خواهد معاف مزبور حبس مجازات از نماید شکایت یا دهد گزارش را
  در رابطه با معافیت از حبس در تبصرۀ مادۀ فوق باید خاظر نشان ساخت که میان مضطر بودن راشی با شکایت یا گزارش جرم تفاوت وجود

قی نمی شود و از هرگونه مجازات قانونی معاف )نه فقط ار حبس( است؛ در حالی که در دارد؛ زیرا در فرض اضطرار رفتار مرتکب اساسًا جرم تلِّ
 شود، ولی صرفًا از مجازات حبس معاف خواهد بود. ش جرم یا شکایت توسط راشی، رفتار وی جرم محسوب میفرض گزار 

 ی در صورتی که مرتشی هم مجبور به دریافت رشوه شود، عمل وی جرم اضطرار صرفًا موجب زوال عنصر قانونی از رفتار راشی نمی شود و حتِّ
از فرِط گرسنگی مجبور شود غذای گران قیمتی را که ارباب رجوع به عنوان رشوه به او  شود؛ مانند فرضی که کارمند دولتمحسوب نمی

 دهد، قبول کند.می
 

 از بلق راشی گاه هر ارتشاء موارد از مورد هر در»: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری 3مادۀ  5تبصرۀ 
گاه بزه وقوع از را مامورین جرم کشف  منض در راشی چنانچه و شودمی عمل مقررات طبق امتیاز مورد در و شد خواهد معاف مالی تعزیر از سازد آ
 امتیاز و شودمی دهبازگردان وی به است پرداخته رشوه عنوانه ب که مالی نصف تا نماید فراهم را مرتشی تعقیب تسهیل موجباب خود اقرار با تعقیب

 «.گرددمی لغو نیز
  رات عمل میدر »تفاوت بین رات عمل می« لغو امتیاز»با « شودمورد امتیاز طبق مقرِّ شود( این است که در حالت اول )در مورد امتیاز طبق مقرِّ

ی ا  رات به راشی واگذار شده باشد، لغو نخواهد شد، در حالی که در صورت دوم )لغو امتیاز(، امتیاز در هر حال حتِّ ر بر گهرگاه اعتبار طبق مقرِّ
رات هم اعطا شده باشد، لغو می اساس ضوابط  گردد و این تنبیه مضاعفی بر راشی است.و مقرِّ
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 مقرر مجازات از اشد مجازاتی به حکم ارتشاء واسطه به محاکم امحکِّ  که صورتی در» قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات: 582مادۀ 
 «.شد خواهند محکوم شده واقع حکم مورد که زائدی مقدار مجازات به مورد حسب ارتشاء مجازات بر عالوه باشند داده قانون در
  ق قوانین جزایی، حکم فوق صرفًا ناظر بر فرضی است که قضات دادگاه در قبال أخِذ رشوه مجازات شدیدتری با توجه به ضرورت تفسیر مضیِّ

ر در قانون تعیین نموده باشند؛ بنابراین در فرض که اعضای سازمان تعزیرات تعیین  حکومتی، مجازاتی شدیدتر از میزان قانونی از مجازات مقرِّ
نموده باشند، مشمول مادۀ فوق نخواهند بود. همچنان که اگر بازپرس یا دیگر مقامات قضایی دادسرا در قبال پرداخت رشوه از شاکی، متهم 

 یند؛ مشمول مادۀ فوق نخواهند بود.را بیش از حداکثر قانونی در بازداشت نگه دارند یا برای او تأمین کیفری غیرمتناسب صادر نما
 ر در مادۀ د جرائم و در فرض فوق هر دو مجازات در  178حکم فوق استثنایی است بر حکم مقرِّ ق.م.ا یعنی اجرای مجازات أشد در فرض تعدِّ

 آید.مورد مرتکب به اجرا درمی
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با ما در  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل غافل ماندهاگر در حین مطالعه با موارد سهو قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن 
حقوق جزای »کتاب و  «دکتر میرمحمد صادقیمصالح عمومی کشور جرایم علیه »های این جزوه از کتاب میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضی از قسمت

کمک « ادهز دکتر عظیم اختصاصیحقوق جزای »و کتاب  «پیشرفتۀ حقوق جزای عمومی و اختصاصی دکتر بهداد کامفردورۀ » کتاب و «آقای ساوالنی اختصاصی
 ایم.گرفته

 omid_mollakarimiم شخصی: اینستاگرا       1412روزرسانی جزوه: بهآخرین   

 

ابت هم داشتم ارشد شدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثهای حقوق وارد دورۀ کارشناسیآموختهاز اینکه لیسانسم رو گرفتم مثل خیلی از دانش بعد: من داستاِن 
ارشد گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارشناسیمیکه ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون 

ی دکتری در بهترین حالت می قوِق ها رسیدن به یه حخوام یه کارمنِد سطِح باال توو یه اداره بشم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شاید برای خیلیو یا حتِّ
دیدم. همیشه دوست داشتم مثل قهرمانای این کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاشون محسوب بشه اما من رسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی

ی غرور و کماِل رضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشمفیلما به آدمایی که توو موقعیت از «. تونستم!»گم و ب های بد قرار گرفتن کمک کنم و با کلِّ
فراری باشد.  «صبح به صبح کارت زدن توو یه محیط اداری»یا همون « یه جا نشستن»این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از 

ل فروردین شروع وزان باید کنم به خوندن! البته این اشتیاِق س خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخشم و از اوِّ
ل توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوستان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن:  ِل اوِّ ؛ یا بگن: «خوای بشینی و بخونی که چی!تو که کاِر ثابت داری، می»اوِّ

 اطمینان نداشتم که به موفقیت برسم اما با خودم« ِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!دارن و تو بدوکنن و نهایتًا سه هزار تا َور میهزار تا شرکت می صد و ده»
ل فروردین  ه کم ام خواستم که توو این مسیر کمکم کنن و این هشت ماه یبگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلشم از خانواده« اللهبسمه»عهد کردم که اوِّ

اشتم، از با وجوِد تماِم ترسی که از شکست د»ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات: ریسِک شیریِن بلندپروازانهتوقع و انتظأرشون رو از من کم کنن. من 
ل برو یه جاسوئیچی برای ماشینی که توو ی خدا اوومد توو ذهنم که میجملۀ یه بنده«. ام راضی بودم!تصمیم گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اوِّ

لی، رفتم یک سنجاقه کن و یقین داشته باش که به ماشینه میرویاته تهیِّ  های کانون سینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و وکیلرسی! منم بدون معطِّ
نه صحبت کردم وُاومد. مثاًل با مسؤول یه کتابخهای خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا شروع کردم کمکهمیشه روی ُکت یا مانتوشون می

شب هم از کتابخونه استفاده کنی!  ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۲و با وجود اینکه ساعِت کاِر اوونجا تا 
«. رافان َمع الُعسر، ُیس»رموده قرآن: شم؛ به فمند میخالصه اینکه ایمان داشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میوۀ شیریِن اوون زحمات بهره

های حقوقی )وکالت، قضاوت، ارشد، دکتری( قبول شدم و به خوشحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشتم در وضعیتی هستم که در تمامِی آزمون
 «زه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!تووی سکوت تالش کن و اجا»خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: رسیدم و می« هیأت علمی»عضویت 

 !تان هستمانتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم

 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدبه 

 پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 !بخواهید ما از را حقوقی هایآزمون جزواِت  و ها پیام ارسال نماییدرسانماز طریق پیا 12352213175به شماره همراه 

 

ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری  توو تهران! ۰۶پَرتِ متولدِ دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس

کنم تا ی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهاشتراک بر زندگی آنهاست. به یادگیری و

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم هایی را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک میروش

 متفاوتم!« های روانبه کار بردن مثال»و « نویسیساده» انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش

«یابند. خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستاگر موفقیتِ بیشتری می»من به این جمله ایمان دارم:   
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