
 82-89، ص 1395پاییز ،  1ر فقه و حقوق، شماره دپژوهش 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکيده
 یسخن یمطرح  وقانونگذار ما در قانون مجازات اسالم یاز جرم محال در قالب تجر ینوع خاص

 میرمستقیجرم محال را به صورت غ 122و در تبصره ماده  اوردهین انیاز واژه جرم محال به م حیصر

مورد  رفقها د انیداده اند و در مقرار  یرا مورد بررس یجرم تجر ن،ییاصول شتریبه کار برده است. ب

 نیاز فقها بر ا یاختالف نظر وجود دارد،عده ا یعدم استحقاق مجازات شخص متجر ایاستحقاق 

مخالف دارند. در اصول و حقوق  یا دهیعق گرید یقابل مجازات و عده ا ینظرند که شخص متجر

با جرم محال قابل انطباق  یجرم تجر ق،یض یدر معنا -1وجود دارد  یجزا دو نظر در مورد تجر

شود.  یو هم جرم محال  و شروع به جرم م میتر آن هم شامل جرم عق عیوس یدر  معنا- 2.  است

 یکیعنوان  نیکه ا یوجود دارد در حال یو جرم محال و تجر میجرم عق نیچند وجه مشترک ب

و  یشدن بحث ابتدا تجرروشن  یمقاله برا نیجداگانه از هم دارند ما در ا میمفاه کیو هر ستندین

 یم انیآنها را ب نیو در ادامه به  ارتباط ب میکنیم یبررس یو حقوق یرا  از لحاظ فقه محالجرم 

 .میدار

 فقها، قصد مجرمانه،حرمت ،یجرم محال، تجر :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 
 میواژه ب  یز مواد قانون مجازات اسالما یآمده است. در برخ یچیسرپ ،یکردن، گستاخ دایجرأت پ یاز باب تفعل به معنا یتجر

عبارت است از جرأت بر موال ، خواه در واقع  یتجر ی. مفهوم لغوستیواژه مدنظر ما ن نیا یبه کار رفته است اما در حال حاضر بررس یتجر

 نکهیرا کندو به تصور ا یمقصد ارتکاب جر یمعناست که شخص نیبه ا یتجر یاسالم ینه. از نظر حقوق جزا ای باشدصورت گرفته  یمخالفت

که درواقع آن  یبرد  درحال یم انیرا هم شروع و به پا ییاجرا اتیکند و عمل یو مقدمات جرم را هم فراهم م لیآن عمل جرم است وسا

 .ستیشخص مرتکب قطع به جرم بودن دارد اما قطعش مطابق با واقع ن نجای( در ا53، ص 1360 ض،یعمل جرم نبوده است.) ف
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  2 رقيه غفوري، 1یوسف نورائی

 دکترای حقوق و استادیار عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شمال 1
  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا،  دانشگاه شمال آمل  2
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
  یوسف نورائی

dr.yoosofnoorai@gmail.com 

 تجرّي و جرم محال از منظر فقه و حقوق جزا
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هم حاصل کرد اما برخالف  نیقیمورد  نیکرد و در ا دایشخص به حکم خدا علم پ یعنی یتوان گفت تجر یم یظ فقهلحا از

صورت  یرا که انجام داده مباح بوده است و در واقع مخالفت یرا انجام دهد سپس معلوم شود که اشتباه کرده است.) فعل یحکم خدا فعل

 او بوده است  یشود که زوجه شرع یشود و بعد معلوم م یاست مرتکب زنا م گانهیب نکهیبه ا نیقیبا  یزن اب یمرد نکهینگرفته است(. مانند ا

که واجب است به امر و  ییشدن و عمل کردن در برابر موال میتسل یدر اصطالح به معنا ادیوجود دارد انق ادیانق یمقابل تجر در

و اطاعت  ستین ادینباشد انق تیاً مخالف با واقع است چون اگر مخالف با واقعباشد که حتم یشدن طبق قطع میتسل نیآن عمل شود و ا ینه

 نشیقیآب است و آن را بنوشد و بعد روشن شود که  عیدارد که فالن ما نیقی یشخص نکهیمانند ا ند،یگو یم نقادشخص م نیاست که به ا

 خمر بوده است. عیاشتباه بوده و آن ما

 یمورد نظر حاصل نم جهینت یول کندیآن اقدام م یرادارد و و وسائل آن را فراهم  و به اجرا ارتکاب بزه تیجرم محال شخص ن در

 کرده است. یخال یگریتفنگ را قبالً د یچکاند ول یجهت ماشه تفنگ خود را م نیکند و به ا یخود را م بیقصد قتل رق یشود، مثالً کس

قابل  یاز جرم محال را در قالب تجر یفقط نوع خاص یعده ا -1د دانن یرا به سه صورت قابل طرح م یمعاصر تجر حقوقدانان

 دانند. یبحث م

 دانسته اند. میجرم را شامل جرم محال  جرم عق نیا گرید یعده ا-2

 و شروع به جرم قابل بحث دانسته اند. میرا در سه قالب جرم محال و جرم عق یکه تجر یعده ا -3

 اقسام تجرّي -2

 (191، ص 1389 ،یاتیکند: )شامب یم انیب نیرا چن ی)ره( در کتاب رسائل اقسام تجر یانصار یمرتض خیمرحوم ش

قسم  نیاز فرد سر بزند که ا یدر خارج گناه نکهیگناه را دارد بدون ا تیو قصد و ن میاست که شخص صرفاً تصم نیا یتجر -1

 .گناه ندارد

را دارد و با  انیصورت است که فرد قصد گناه و عص نیبه ا یجرقسم ت نیگام پا را فرار نهاده در ا کیمرحله فرد  نیدر ا -2

 .دهد یتمام آن را انجام م ای یشود و بخش یقصد وارد مقدمات گناه م نیهم

عمل  نیشود که ا یبعداً  معلوم م یدهد ول یرا به اعتقاد او گناه و جرم است انجام م یقسم فرد قصد گناه دارد و عمل نیدر ا -3

 .تحرام نبوده اس

 .ابدیو جرم تحقق  ینافرمان نکهیا دیکه احتماالً گناه و جرم بوده و به ام یانجام امر -4

 .از مصادف شدن با حرام ندارد یباک رایکه محتمال گناه و جرم باشد ز یارتکاب امر -5

 .شدو جرم نبا انیاست که عص دواریام گریترس آن دارد گناه بوده و از طرف د یکه از طرف یانجام امر-6

 شود. یحرام را مرتکب م ایفعل حالل  ای نکهیدارد به ا یفرد علم اجمال ریسه مورد اخ در

 بررسی فقهی تجري و جرم محال -3
فقها اتفاق نظر وجود  نیمورد ب نیدر ا انه؟ی میدان یکننده را قابل مجازات م یما تجر ایاست که آ نیمبحث سخن بر ا نیدر ا

 نیا شانیدانند و استدالل ا یمرتکب آن را مستحق عقوبت نم یتجر ماتیپس از ذکر تقس یانصار یمرتض خیاز جمله ش ییندارد و فقها

شود که  یسپس مشخص م کندیرا م یحرام عیما دنیشراب است و قصد نوش نوشدیکه م یعیما نکهیبه گمان ا یکه کس یاست که در مثال

است نه شراب تا مستحق عقاب  دهیشخص آب نوش نیخوردن آب و ا ینه برامقرر شده است  دنینوش یآب بوده است، عقاب برا عیآن ما

 .باشد

قابل مجازات  ی(  ولیاست نه فعل یمذمت، مذمت فاعل نیعمل قابل مالمت و ناپسند است ) ا نیمعتقد است که ا یانصار خیش

مانده است.به نظر  یقصد باق رهیاست( و فقط در داجرم را انجام نداده  یرا انجام نداده) رکن ماد یکه فرد فعل حرام لیدل نیبه ا ستین

 یکرده و ب ییاعتنا یکم مباالت است و به احکام اهلل ب ایمباالت و  یدر راه ارتکاب جرم ب ی، شخص متجریدر همه اقسام تجر شانیا

ص  ینیاستاد مشک دهیسائل الجدو الر 4-8رحمت اهلل ص  هیبه حاش ،یبابت درخور نکوهش است. ) رسائل محسن نیبوده است و از ا تیاهم

13-12) 

است  یمسأله خالف رایز دیتوان به حرمت آن رس یو از راه اجماع هم نم ستیحرام ن یمعتقد است که تجر زین یبجنورد مرحوم

 .و اجماع وجود ندارد

کب شود و خالف آن را که معتقد است جرم است مرت یبه قصد ارتکاب جرم کار یاگر کس ندیفرمایاول در کتاب قواعد م دیشه

 زیارتکاب جرم چ تیقصد او با جرم مصادف نشده و جز ن رایخواهد بود، محل اشکال است ز فریقصد ارتکاب جرم موجب ک نیا ایظاهر شود آ

 (4رحمت اهلل، ص  هیحاش یشده است )نقل از رسائل محقق انصار دهیبخشدر کار نبوده و آن هم  یگرید

 .اول است دیشه دهیقبر ع هیدر کتاب نها یحل عالمه
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او بوده  اریشراب بنوشد آنچه در اخت دهیکه آب را به عق یداند و لذا کس یرا موجب عقاب م یتجر یمحمد کاظم خراسان مال

مترتب  یاریبوده و ثواب و عقاب بر امور اخت یاریاخت ریغ یاو با واقع امر دهیآن است و عدم مطابقت عق دنیو نوش وانیهمان برداشتن ل

شناسد و آن را قابل مجازات  یآخوند قصد را رفتار م یبا خدا و شارع شروع به مبارزه کرده است. در تجر یجرشخص مت شانیبه نظر ااست.

 .داندیم

قطع نمود در واقع هم  یزیحرمت چ ایبه وجوب  یمکلف وقت ندیگو یبرآمده و م یاهلل صدر )ره( ابتدا در مقام تجر تیآ حضرت

و گناهکار است.اما اگر  یاگر مخالفت با قطع خودش کند مسلماً نزد خدا عاص نجایکرد در ا دایو نسبت به آن قطع پهمان بود که ا فیتکل

 .ندیگو یم یصورت به آن متجر نیکرد در ا شینمود و مخالفت با قطع خو دایکه او نسبت بدان قطع پ دبو یزیاز آن چ ریواقع غ

 فیعلم به تکل یعنیکشف شده  فیاز تکال یسر کیشخص مکلف  یاست که برا ینزما ر؟یخ ایشخص قابل مجازات است  نیا ایآ

کند در حالت اول شخص  دایجهل مرکب نسبت به حکم پ گرینباشد به عبارت د یو حکم واقع فیممکن است تکل گرید یدارد و زمان

، بلکه  ستین یکشف واقع یموضوع تجرکه  یاست در حال یحق طاعت، کشف واقع وضوعچرا که م ستیمستحق عقاب و مجازات ن یمتجر

 یبرا نکهیبه محض ا یعنی مینباشد.، اما اگر موضوع حق طاعت را مجرد انکشاف بدان ایبا واقع مطابق باشد  نکهیصرف انکشاف است اعم از ا

 یصورت شخص متجر نیاست بر او که از آن اجتناب کند در ا زمخمر است اگرچه در واقع خمر نباشد ال عیشخص معلوم شد که فالن ما

 .است نیهم هم یمستحق عقاب و مجازات خواهد بود چرا که موضوع تجر

نمودن  تیبه خداوند متعال احترام کرد و رعا دیاست که با نیاست چرا که حق طاعت ا فریمستحق ک یکه متجر مییبگو دیبا

 یاحترام را م نیو هردو ا ستین یو شخص متجر یص عاصشخ نیب یامر فرق نیحرمت او. اگر عقل احترام به خداوند را واجب بداند در ا

 .شکنند

 یباشد بلکه حسن و قبح تجر حیصدق کند قب یهرکجا عنوان تجر نکهیتا ا ستین یذات یفصول معتقد است که قبح تجر صاحب

 .بلکه به وجوه و اعتبارات، مختلف است ستین یذات یقبح تجر گرید یاست ،به عبارت یاعتبار

بر موال  یو سرکش انیطغ رایاست ز فریو موجب استحقاق ک حیقب یبه عنوان تجر ینظر اند که نفس تجر نیبر  ا  ییاهلل خو تیآ

خود  یو حکم واقع هیاول تیمغبوض ای تیبلکه آن فعل بر محبوب ستین یفعل مورد تجر یحرمت شرع ایشود، اما موجب قبح  یمحسوب م

 .است یباق

 

 :)ره( به آنان یانصار خیو پاسخ ش یمتجرموافقان به مجازت شخص  النیدال

کنند،  یم ریتقر نیعقل را چن لیدانند و دل یرا محکوم کرده و او را مستحق عقاب م یتمام عقالء شخص متجر شانینظر ا به

حال با زنان  نیا هستند با هیقطع دارند در مورد دو زن که اجنب ایقطع دارند که خمر است  عیکه نسبت به دو ما میاگر دو نفر را فرض کن

با واقع مطابق نبود  یگریبود. اما قطع د هیزن اجنب یعنیبا واقع مطابقت کرد،  یکیکه قطع  دیآ یشوند بعداً کاشف به عمل م یهم بستر م

از آن  یکیگفت  دیبا ای -2 . فرندیگفت هردو مستحق ک دیبا ای -1همسر خودش بود، از نظر استحقاق عقاب چهار صورت متصور است  یعنی

که قطع او با واقع  یگریاست و د فریاو با قطع منطبق است مستحق ک نیقیکه  یگفت کس دیبا ای -3 ست. فریمستحق ک نیدو به طور نامع

 .است فریاو با واقع منطبق نبوده، مستحق ک نیقیکه  یگفت آن کس دیبا ای -.  ستین فریمطابقت ندارد مستحق ک

علماست و  عیمخالف است چرا که عقاب مرتکب جرم مورد اتفاق جم یکه با اجماع قطع رایز ست،ین حیدوم و چهارم  صح فرض

 .است فریبا واقع منطبق نبوده مستحق ک نشیقیآنکه  ایاست،  فریمستحق ک نیاز آنها به طور نامع یکیتوان گفت  ینم

داشته  یوابستگ یزیبه چ فریاستحقاق ک امر،آن است که نیالزمه ا میاگر قائل به صحت آن شو رایباطل است، ز زیسوم ن فرض

انسان  اریعدم مطابقت آن با واقع در اخت ایانسان است و مطابقت و  اریدر اخت عیما دنیچه آنکه صرفاً نوش ستیمکلف ن اریباشد که در اخت

اسالم  نیدالت است که در قوانع یخالف مقتضا نیبا اجماع مخالف است و ا اًیمرجوح بر راجح است و ثان حیترج جبکه اوالً مو ست،چراین

 .میرا مستحق مجازات بدان یهم شخص مجرم و هم شخص متجر یعنی م،یبه فرض اول ملتزم شو دیبا جهیشده است و در نت تیرعا

 فریاو با واقع منطبق بوده است مجرم است و ک نیقیکه  یفقط کس یعنی)ره( قائل به  فرض سوم معتقد هستند.  یانصار محقق

 نیکه ادعا شده ا یاجماع» دهند که  یپاسخ م نیچن نانیبه استدالل ا شانیخود مرتکب جرم شده است ا اریاو به اراده و اخت رایدارد ز

 یاست،فلذا جا یموضوع بحث عقل نکهیا گریو د ستیاما اجماع محصل که حاصل نبوده و در دست ن ول،منق ایمحصل است  ایاجماع 

باشند پس چگونه اجماع حاصل شده؟ و اجماع منقول هم  یاز علماء مخالف با حکم مزبور م یاریبس نکهیعالوه بر ا ست،یتمسک به اجماع ن

 .ستیکه حجت ن

تحقق داشته باشد و بر فرض ثبوت بر نکوهش و مذمت شخص  یا رهیس نیکه چن ستیآنان: اوالً معلوم ن رهیعقال و س بناء

اقدام از شقاوت و جرأت او  نینکرده است و ا یکرده است اگرچه واقعاً نافرمان یننافرما یاست که به تصور خود از دستورات مول یمتجر
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 دنیکنند،مگر نوش یو به خاطر صفت زشت او را  مالمت م ستیجرم است و نکوهش عقال بر فعل او ن بکند که خواهان ارتکا یم تیحکا

 یاش خارج نم یکار جرم و مغبوض است ، آن  را از حال واقع نیهرگز و تصور او که ا ست؟ین یآب نکوهش دارد؟ و قانونگدار بدان راض

 .برآمده است انیمقام طغ دردهد که  یاو را نشان م یپروائ یو ب یبدمنش یکند، ول

دارد،  فریهم ک یاست که  همانگونه که نفس اطاعت از قانونگذار پاداش دارد، نفس تجر دهیعق نیبرا هیدر کفا یخراسان محقق

است  یو منطق حیصح یامر یاز و یاست که مؤاخذه مول یمدع نیوجدان هرکس گواه ا رایاست ز فریدر خور ک یتجراست که م نیحق ا

 .کرده است یپروائ یکه چرا در برابر قانون ب

جامه  یصورت چیبه آن در ه یناپسند است ول یزشت و منش ینهاد یدارا یمسآله در دو جا مطرح است که کس دیگو یآخوند م

 یاو تجل یباطن یبدمنش نیا نکهیا گریندارد ، د فریرفتار فقط در خور نکوهش است و ک نیاست ا امدهیشانده و در مقام اظهار برننپو یخارج

 یاست. البته فعل مورد تجر فریمستحق ک یمرتکب نشده ول یصورت اگرچه واقعاً جرم نیبروز کنددر ا یتجر تکند و به صور دایپ یخارج

 .بد باشد حکم خود را خواهد داشت ایاگر در واقع خوب، 

است و نفس فعل  یفاعل حیگردد و از باب ق یبودن اوست که به واسطه فعلش کشف م یاز باب خبث فاعل و شق یتجر حیق

 .ستین یو حرام شرع یصادر از او مغبوض مول

 بررسی حقوقی جرم محال -4
جرم را تا آخر  ریمس یمقدمات لیوسا هیکند و با ته یکه شخص مجرم قصد ارتکاب جرم را م یجرم محال عبارت است از جرم

 ریاست.به تعب اوردهیبدست ن یا جهینت شیخو یجرم از مساع لهیوس ایفقدان موضوع  لیبه دل کنیمجرمانه را خواستار بوده ل جهینت موده،یپ

هرچند که مجرم تمام کوشش خود را به کار  ارتکاب جرم، تحقق جرم ذاتاً محال باشد لیوسا ایو  هیعل یهرگاه بعلت وضع خاص مجن گر،ید

 (193، ص 1383 ،یلنگرود ی.) جعفرندیبرده باشد آن جرم را جرم محال گو

که هدف جرم قرار  یدر کس یتیبه علت وجود حالت و خصوص نکهیرا دارد به جز ا یجرم واقع کی یها یژگیجرم تمام و نیا

 .شود یم رممکنیدر ابزار کار ارتکاب جرم غ ایگرفته است و 

 .کرد ادیبهره  یتوان از جرم محال به عنوان اقدامات مجرمانه ب یم

مطرح و مورد توجه حقوقدانان قرار  یالدیم 1807در سال  یآلمان لسوفیبار توسط فوئر باخ حقوقدان و ف نیاول یمحال برا جرم

 .گرفت

 

 (جرم محال )ممتنع اتیخصوص

 .امکان تحقق جرم اصالً وجود ندارد یدر جرم محال قصد مجرمانه وجود دارد ول -1

قصد مجرمانه  یعمد ریصحبت از قصد مجرمانه است و در جرائم غ رایجرم محال قابل تصور است ز یفقط در جرائم عمد -2

 .وجود ندارد

 .کند ینم دایموضوع جرم است که جرم مورد نظر تحقق پ ای لهیدر جرم محال به علت نقص در وس -3

 .است امدهیبه بار ن یوارد نشده است و مفسده ا یبرکس یستم چینکرده و ه دایپ یمجرمانه تحقق خارج در جرم محال عمل -4

 

 :تحقق جرم محال طیشرا

 اراده ارتکاب جرم -1

 شروع به اجرا -2

 جرم ییاجرا اتیاتمام عمل -3

 مجرمانه جهیبودن حصول نت رممکنیغ -4

فاعل آن به  هیمجرمانه از ناح ریکل مس مودنیوجود قصد مجرمانه و پ رغمیاست که عل نیشرط تحقق جرم محال ا نیمهمتر

 .باشد رممکنیارتکاب حصول نتجه مجرمانه غ لهینقص در وس ایعلت فقدان موضوع و 

 :جرم محال انواع

 :از موضوع یجرم محال مطلق ناش -1

که اصال  یزن نیدر سقط جن یم باشد مانند سعوقوع جر یفاقد شرط الزم برا ایاست که موضوع اصالً وجود نداشته و  یدر صورت 

 .که قبالً مرده است یبه کس یراندازیت ایحامله نبوده 

 :از وسائل کار یجرم محال مطلق ناش -2
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 یریآن امر نباشد، مانند هدف گ یبرد اساساً معد برا یقصد خود به کار م یاجرا یرا که عامل برا یا لهیاست که وس یصورت در

 .یگریاز د اتیشفابخش به قصد سم دادن و سلب ح یدارو دنیخوران ای یبا تفنگ خال

 :از موضوع یناش یجرم محال نسب -3

مفقود بوده است مثل  یدر لحظه ارتکاب به طور اتفاق یتوانست وجود داشته باشد ول یاست که موضوع جرم واقعاً م یطیشرا در

 .باشد بیاز محل غا یراندازیاتفاقاً در لحظه ت یتاً در آن محل بوده ولعاد یکه مقتول احتمال یطیدر شرا یبه محل خال یراندازیت

 :کار لیاز وسا یناش یجرم محال نسب -4

 یفاقد اثر شود مانند خارج شدن کس یبه واسطه اتفاق خارج یارتکاب جرم آماده است ول یکار برا لهیاست که وس یتیموقع در

 راندازیت ررسیکه هدف گلوله قرار گرفته از ت

 جرم محال با شروع به جرم شباهت دارد؟ ایآ

قانون  122.قانونگذار ما در ماده میپرداز یسپس به پاسخ سؤال فوق م میده یاز شروع به جرم ارائه م یمختصر فیتعر کی ابتدا

آن  یع به اجرارا کرده و شرو یهرکس قصد ارتکاب جرم» کرده است  فیتعر نگونهیشروع به جرم را ا 1392مصوب سال  یمجازات اسالم

کردن  یکه به منظور عمل یتوان گفت شروع به جرم عبارت است از رفتار یاز اراده او قصدش معلق بماند.م رجلکن به واسطه عامل خا دینما

 گام در شروع به جرم قصد مجرمانه نینشده است.اول یمورد نظر منته جهینت لیبه تحص یقصد مجرمانه انجام شده لکن به جهت مانع خارج

شروع به اجرا )   یاست.گام بعد یفرض شروع به جرم منتف یاز تخلف از نظامات دولت یناش میاو جر یرعمدیدر جرائم غ نیاست بنابرا یقبل

 یقانون فیبا تعر دیو با ابدی یم بیهستند که نفس جرم از آنها ترک یاعمال ییاجرا اتیجرم( است، عمل ییاجرا اتیشروع به انجام عمل ای

است  ی( .مرحله آخر وجود مانع خارج146، ص 1393ان،یمحسوب کرد ) گلدوز اجرامنطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به  ینیجرم مع

 .است یاراد ریواژه انصراف غ نیا گرید ریگشت.تعب ینبود جرم مورد نظر محقق م یکه اگر آن مانع خارج

 .است یادار ریشروع به جرم شروع به اجرا و انصراف غ یعنصر اصل دو

را کند که  یقصد ارتکاب جرم یهرگاه کس گرید انیبه ب ستیگاه شرط تحقق شروع به جرم ن چیه جهیعدم امکان نت ای امکان

 .جرم معلق بماند مرتکب شروع به جرم شده است یاجرا یمحال است و به واسطه موانع خارج

از حقوقدانان گفته اند که جرم محال با شروع به  ی، عده احقوقدانان  مطرح شده است یاز سو یاتیپاسخ به سؤال باال نظر در

شود  و نه باعث اخالل  یم یچرا که جرم محال نه باعث وارد آمدن خسارت ردیفرد مورد مجازات قرار گ دیندارد و نبا یشباهت چگونهیجرم ه

 یمصداق نداشته و بدون معن ییاجرا اتیشروع عمل دینخواهد رس جهیاعمال مجرمانه به نت نکهیبا توجه به ا گرید طرفاز  ،یدر نظم اجتماع

 .است

نشان  ییاجرا اتیاند که در جرم محال عمل دهیعق نیبر ا یذهن دگاهیهم معتقدند که جرم محال قابل مجازات است و ازد یا عده

ر جرم محال برخالف شروع به تر از شروع جرم است و د شرفتهیدر جرم محال پ ییاعمال اجرا ینیع دگاهیاز حالت خطرناک دارد و از د

  .افته استی لیتکم ییجرم، اعمال اجرا

 مختلف در مورد مجازات جرم محال یها هینظر

که انتظارش را نداشت  یخود را بروز داده است و به واسطه امر یکه مرتکب جرم محال شده  است و حالت خطرناک یشخص ایآ

 .وجود دارد یمختلف اتیباره نظر نیازات شود؟در امج دینبا ده،یممکن گرد ریکه حادث شود وقوع جرم غ

 :عدم مجازات هنظری – الف

 دیدر قرن نوزدهم بودند که اعتقاد داشتند جرم با یکردن مسأله هستند جزادانان ینیبه ع لیمتما شتریکه ب هینظر نیا طرفداران

از حقوقدانان  فرانسه با  ینخواهد شد، جمع یدچار آشفتگ یمحال نظم عموم میکند تا قابل مجازات باشد و در جرا جادیا یاغتشاش اجتماع

دو  نیاز ا کی چیمحال ه میخواهد، و در جرا یکامل را م یاجرا کی ایو  ییشروع اجرا کیفرانسه که  یسابق جزا قانون 2استناد به ماده 

نمودند.  تینظر را تقو نیا د،یآ یشد به وجود نمکه قابل مجازات با یممکن را اجرا کرد پس جرم ریعمل غ کیتوان  ینم رایوجود ندارد ، ز

،ص 1385توان استنباط کرد.) نوربها،  یکه مرتکب جرم محال شده را م یمجرم بیعدم  تعق ن،یقوان یرخاست که از ب نیا گرید لیدل

240) 

 :مجازات هینظر -ب

تواند  ینم ییص در قانون و به صورت استثناموارد خا یآن معتقدبودند که وجود برخ نیمورد انتقاد واقع و مخالف یقبل هینظر

 شیگنجا نیجرم محال مب هینظر نیبه مجازات مرتکب جرم محال معتقد بوده،طبق ا داًیعده بالعکس شد نیکننده جرم باشد. ا یمطلقاً نف

نداردو در هر دو مجرم  که مرتکب جرم محال شده وجود یکه شروع به جرم کرده و کس یکس نیب یتفاوت نین بیمجرمانه فرد است و در ا
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در عمل درست  یباشد که ممکن است گاه یدادن مجازات به تمام موارد تیدارد و باعث کل رادیا هینظر نیحالت خطرناک دارد. که البته ا

 .نباشد

 :نینابیب هینظر -ج

اعالم و جرم محال را به دو گروه  نینابیب هیاز حقوقدانان ، نظر یگریدو گروه باال دسته د یطیامعان نظر به عقائد افراط و تفر با

برعکس جرم محال  یدو جرم، جرم محال مطلق فاقد مجازات بوده ول نیا نی. در بیکرده اند جرم محال مطلق و جرم محال نسب میتقس

به نوبه خود  یسباز جرم محال مطلق و جرم محال ن کیرا درباره مرتکب آن مورد حکم قرار داد، هر یمجازات قانون مکمال و تما دیبا ینسب

 (شود) طبق آنچه که گذشت یم میتقس لهیبه جرم محال از نظر موضوع و جرم محال از نظر وس

را به  یتوان امر عدم یپس نم ریخ ایممکن بوده  ایعمل  رایاست ز یاساس رادیا یدارا یجرم به محال مطلق و نسب یبند میتقس

جرائم محال  نیمرتکب ایگردد که آ یسؤال به ذهن متبادر م نیا میریرا بپذ یبند میتقس نیا نکهیبه فرض ا اًیکرد، ثان کیتفک یمطلق و نسب

 جامعه خطرناک نخواهند بود؟ یبرا نیمرتکب لیقب نیا ایگردد و آ یم یواقعاًحالت خطرناک آنها منتف میگذار مجازاتمطلق را اگر بدون 

 :یو محال حکم یمحال موضوع -د

و محال  یاست محال حکم نیدهد و آن ا یرا از جرم محال ارائه م یگرید یبند میتقس کی  یاز حقوقدانان فرانسو یکی

که اساساً حامله  یخانم نیجرم باشد مثل اقدام به سقط جن یاصل یاز ارکان ماد یکیکه فاقد  یعبارت است از عمل ی.محال حکمیموضوع

مورد نظر مرتکب حاصل نشده است  جهینت یجرم است ول یارتکاباست که عمل  یزمان یموضوع لندارد.محا تیامر مسئول نیو ا  ستین

موافقان و  هینظر نیعمل اصوالٌ  قابل مجازات است.ا نیاست که ا یخال بیج یکند ول یم یگرید بیبه قصد سرقت دست در ج نکهیمانند ا

 یمجروح ساختن شخص ایو اقدام،کشتن  ستین یامکان درخور درجه بند عدمدارد از جمله وابر در مقام مخالفت معتقد است که  یمخالفان

هستند که از لحاظ عدم  یدر محل اصابت گلوله نباشد دو عمل کیکه در موقع شل یاقدام به کشتن و مجروح کردن کس ایکه قبالً مرده و 

باشد.)  یبل مجازات مجامعه قا یاو برا یخطرناک تتبهکار و هم از جه یبوده و در هر صورت هم از لحاظ فساد اخالق کسانی یابیکام

 میجرا بیتعق یبرا یمانع چگونهیه یول ستندیموافق ن یاز حقوقدانان ما با مجازات جرم محال حکم ی( برخ189، ص 1389 ،یاتیشامب

  (199-200ص ،ی.) محسننندیب ینم یمحال موضوع

 :1392سال   یجرم محال بر طبق قانون مجازات اسالم مجازات

با ارتکاب جرم داشته ،  میارتباط مستق یهرگاه رفتار ارتکاب "دارد  یم انیب یقانون مجازات اسالم 122 در تبصره  ماده قانونگذار

 ".باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است رممکنیاطالع بوده وقوع جرم غ یکه مرتکب از آنها ب یلکن به جهات ماد

از  گرید یاما برخ دیآ ینم شیمجازات جرم محال پ یبرا یمشکل تبصره نیاز حقوقدانان معتقدند که با وجود ا یاریبس

کرده  تیتبع یو عدم امکان موضوع یعدم امکان حکم هیاز نظر نجایهستند و معتقدند که قانونگذار در ا دهیا نیمخالف ا یحقوقدانان کم

را جرم  یعمل میتوان یم یمجرمانه باشد و ما وقت واجد عنوان دیاز آن است که اعمال انجام شده با شانباشد در تبصره مزبور کلمه جرم ن

.در ردیتواند مشمول  عنوان قتل قرار گ یزنده است نم نکهیبه مرده به تصور ا یراندازیجرم بر آن صدق کند.مثالًت یقانون فیکه تعر میبدان

نون با صراحت به کلمه جرم اشاره شده لذا جرم است و چون در قا یفاقد عنوان قانون ،موضوعینونقا فیمورد به علت کامل نبودن تعر نیا

به طور موسع آن هم به ضرر  ییجزا نیقوان ریالخصوص که تفس یاز اشکال نباشد، عل یخال یشود که مجازات جرم محال  حکم یتصور م

با توجه به  نجایدر ا یحکمو  یعدم امکان به موضوع کیتفک رایواقع شود ، ز بولتواند مورد ق ینظر نم نینباشد.به اعتقاد ما ا زیمتهم جا

 .است نه حکم قانون ریضرورت تفس

است هرچند که به  یکه از فاعل جرم محال سرزده واکنش مؤثر ضرور یاست که در برابر رفتار خطرناک دهیعق نیبر ا قانونگذار

 نیا دیمؤ 122مجازات در تبصره ماده  ینیب شیجرم تحقق جرم، محال و ممتنع بوده است.پ لهیابزار و وس ییناکارا ایانتفاء موضوع و  لیدل

قابل « اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است »ریبا تعب افتهیموضوع است.قانونگذار اراده ارتکاب جرم را که در رفتار مرتکب بازتاب 

تبصره حکم  نیبود.و ا یوجه او نممت یشد اتهام یاقدامات منصرف م نیخود از انجام دادن ا اریمجازات دانسته است.طبعاً اگر فاعل به اخت

 (335، ص 1392 ،یلی. ) اردبتکرده اس انیجرم محال را ب
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 :با جرم محال یتجر ارتباط

مطرح شده است  یتحت عنوان جرم تجر یگریجرم د یعنوان مطرح نشده است ول نیاسالم جرم محال تحت ا یحقوق جزا در

است.)  ریاو تعز فریاست و ک فریدر خور ک یمعتقدند که تجر یاسالم یاست، اغلب فقها یکیکه مالک و احکام مربوط به آن با جرم محال 

 (293، ص 1382 ،یابیافراس

 طیدر شرا زیو عمل انجام شده ن یو سهل انگار یمباالت یجرم محال مسأله قصد منجز مجرمانه بر ارتکاب فعل است و نه  ب در

گردد که عمل انجام شده  یشود و بعد معلوم م یجرم است مرتکب م نکهیتصور و قطع ارا به  یعمل یکس یجرم است اما در تجر یعاد

قابل تصور است و در هر  یفقط در جرائم عمد میجرا  نینشان داده است.ا یو سهل انگار یمباالت یخود ب ازبه عبارت فقها  ایجرم نبوده و 

شود.در هر دو جرم کار  یمجرمانه نم جهیموفق به حصول نت یرفته ، ول شیرا انجام داده و تا انتها پ ییاجرا اتیعمل هیکل نیدو مرتکب

است که  نیانکار است ا رقابلیکه  مسلم و غ یزیچ یوارد نشده است ول یبر کس یو تجاوز مست چگونهیو ه افتهین یمجرمانه تحقق خارج

مسلم باشد که اعمال مجرمانه به  یدارد.وقت یجرم واقعم کیاست که  یبدمنش یمرحله داشته و دارا نیمرتکب قصد ارتکاب جرم را تا آخر

 .قابل تصور است یجرم بهکند و نه شروع  یم دایتحقق پ ینه جرم د،ینخواهد رس جهینت

مطابقت  یاز مواد قانون یکیشود اما در جرم محال ممکن است با  ینم یقانون فیاز تعار کی چیرفتار فرد مشمول ه یتجر در

 کند.

 يريگ جهينت -5

دانند، قانون  یقابل مجازات م ریغ گرید یآن را قابل مجازات  و برخ یدانند برخ یرا قابل سرزنش و نکوهش م یهمه فقها تجر

اسالم  یرا دارند و در حقوق جزا یبررس تیقالب قابل کیو جرم محال در  یاست.جرم تجر کی) ره( نزدیانصار یمرتض خیما به نظر ش

 .برند یبه کار م حالجرم م یرا به جا یاصطالح تجر

که در حکم شروع به جرم هستند و  میعق میو جر یمربوط است به درباره جرم محال مطلق و  جرم محال نسب 122ماده  تبصره

توان اظهار  یفعل مجرمانه را م یول ستیانسان و جامعه ن یبرا یبیآس ای انیجرم محال اصوالً منشاء ز نکهیباشند.با ا یمستوجب مجازات م

گرفت که مرتکب  شیرا پ یریکرد و تداب یتلق ینشانه حالت خطرناک جد دیاو را با دیتهد نیشمار آورد بنابرا بهمرتکب  انهیزجویست الیام

 از آن پس نتواند قصد سوء خود را به عمل آورد.
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