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   مقدمه

تعز   11ماده   جرائم    ی اسالم  مجازات  قانون  104  ماده،  1399مصوب    یریقانون کاهش مجازات 

 .دیبخش وسعت را گذشت  قابل  جرائم یگستره  و اصالح را 1392 مصوب

 جرائم که    یزمان  واستفاده شده است    ده«یدبزه  داشتن  »درصورت  عبارت  از  یاصالح  104  ماده  در

  بودن ده ی دبزه بدون  به  انسان   ذهن ،ردیگی م قرار  یبررس مورد  فوق  عبارت در کنار  104 م ولمشم

 . شودیم  داده سوق  جرائم

  و امثالهم   یکالهبردار  ر،یدر امانت، انتقال مال غ   انتیاز جرائم از جمله خ  یاریبس  ارتکاب  آنکهحال

شخص حضور  ز  یبا  جرم،  ارتکاب  از  بعد   اجتناب  و   یضرور  یامر  د؛وشی م  محسوب  دهیدانیکه 

 .است ریناپذ

  قانون   104 یماده یمطالعه و یبررس ازمند ین ،قانونگذار یاصل منظور  و قصد  به دنیرس حالیّایعل

  یو اصول  یقحقو  لحاظ   به  (1399  مصوب  ،یریتعز  مجازات  کاهش   قانون  11)ماده    یاسالم  مجازات

   . باشدیم یی ذکر آراء محاکم قضا ازمندیاثبات آن ن یو برا بوده

 منظورتا    کند یم  یادی کمک ز  ها، به جواب آن  دنیکه رس  رسدیم   متبادر  ذهن  به  ی سواالت  ابتدا  رد

 روشن شود.  .م.اق  104 یدر ماده  ده«یدبزه داشتن درصورت» مبهم  عبارت از قانونگذار یاصل

 هستند؟ یجرائم نوع چه ده، یدجرائم بدون بزه .1

 ؟قابل تصور هستند  ،ده ید بدون بزه ،.م.اق  104 یر مادهمذکور د  جرائم ارتکاب ایآ .2

    است؟ چگونه ده، یدبزه بدون جرائم در یی قضا یهیرو. 3

 

 یاسالم مجازات قانون 104 ماده نییبت
 ؛1375 مصوب(  بازدارنده یهامجازات  و راتی)تعز یاسالم مجازات قانون پنجم  کتاب( 1

 ؛ ریغ  مال  انتقال( 2

 ی کالهبردار  و  اختالس  ارتشاء،  نیمرتکب  مجازات  دیتشد  قانون  1  ماده  موضوع  یکالهبردار(  3

  نیا  36  ماده   در   مقرر  نصاب  از  آن   مبلغ  که   یشرط  به   نظام،   مصلحت  صیتشخ  مجمع  15/9/1367

 نباشد؛  ترشیب قانون

 ؛ یکالهبردار حکم در جرائم یهیکل( 4

  محسوب   یکالهبردار  قانون  طبق  ا ی مقرر شده    ها آن  ی درباره  یکالهبردار  مجازات  که   یجرائم(  5

 شود؛ یم

(،  یبربیج  و   یزنفیک  به: )اشاره  657(،  شرط  کی  به  مقرون: )سرقت  656  مواد  موضوع  سرقت(  6

 قانون  پنجم  کتاب(  نباشد  سرقت  مشمول  درواقع  که  ی شی: )ربا665  و(  ساده  یریتعز: )سرقت  661

  مورد  مال  ارزش  که  یشرط  به،  1375  مصوب(  بازدارنده  یهامجازات  و  راتی)تعز  یاسالم  مجازات

 باشد؛   یفریموثر ک  یسابقه فاقد  سارق  و نباشد الیر ونیلیم 200 ازشیب سرقت

 مزبور؛ جرائم  تمام در  معاونت و شروع( 7

 سال؛  18 ریز افراد توسط ی ارتکاب ترنییپا و 5  یدرجه یریتعز جرائم یهیکل( 8
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  ی دادرس  نییقانون آ  12قانون و ماده    ن یا  100ماده    1مشمول تبصره    ؛ دهیدبزه  داشتن  صورت  در

   .است گذشت قابلبوده و  4/12/1392مصوب  یفریک

-بزه  مفهوم  است  الزم  ده«یدبزه  داشتن  »درصورت  عبارت  از  قانونگذار  یاصل  هدف  به  دنیرس   یرا

بررس  ده ید آن مورد  انواع    ف یتعر  رانیا  قانون  در (victim)  هیعلیمجن  ا ی  دهیدبزه  .ردیقرار گ  یو 

. میرسیم  هیعلیمجن  فیمجرم و هم به تعر  فیکه هم به تعر  است  جرم  از  فیتعر  با  و  است  شدهن

:  دیگویم   ده ی دبزه  مورد  در  معتمد  دکتر.  کنند  ارائه  ی فیتعر  ده یدبزه   از  که  اند نموده  ی سع  نیدکتر

  و  شده نهمجرما  فعل  یفدا  و شودیم انجام  او هیعل  جرم که است ی کس است؛ جرم مفعول ده ید»بزه

  که   است  یکس  هیعلی»مجن  که  است  نیا  بریعبدالقادر عوده مبن  فیتعر.«  گرددیم   یقربان   و  متضرر

  کودکان   یبزهکار  شهال،   ،ی)معظم  جانش«  هیعل  چه  و  مالش  هیعل  چه  باشد،   شده  واقع  او  هیعل  جرم

 (117ص نوجوانان، و

وارد   او  به یمعنو  و  یماد  انیز انه،رممج  اقدامات  اثر  بر  که  دانسته  ی کس  را  دهیدبزه  کانادا   قانون

اعالم در  باشد.    یشخص  ده ی د»بزه:  است  آمده   ده ی دبزه  از  ی فیتعر  ز، ین  متحد   ملل  سازمان   هیشده 

 جرم   هنوز  ای  باشد  جرم  است  ممکن   که  ی فعل  ترک  ای  فعل  اثر  بر  گروه  قالب  در  ای  شخصاً  که  است

  یاساس  حقوق   به  کهنیا  ای  شود  یماد  و  یمعنو  ،ی روان  ،یبدن   یهاصدمه  متحمل  باشد،  نشده  یتلق

  اوالً :  است  نهفته  مطلب   چند   آمده،   ده ی دبزه  از   که  ف یتعر  ن یا  در.«  شود  وارد  یجد  نقض   و   بیآس  او

 یسوءاستفاده  اثر  در  یقربان   است  ممکن  اً یثان  و  باشد  جرم  ک ی  مشمول  است  ممکن  ی قربان

  .گرددی م  متضرر  و   شده   مالیپا  قشحقو  فرد   صورتنیا  در  که   شود  متضرر  قدرتمندان،   و   تیحاکم

تلق جرم  قانون  در  هنوز  دولت  عمل  واقع  ول   یدر  م  ینشده  متضرر  دولت  عمل  از  شود.    یفرد 

  ی قربان   مفهوم  به   هم   و  جرم  میمستق  ی قربان  مفهوم  به  هم   ده یدبزه   ه،یاعالم  ف یطبق تعر  نیبنابرا

  است  یکس  دهید»بزه  خشونت  انی قربان  از  تیحما  یالملل  نیب  سند  طبق  .است  قدرت  از  استفادهسوء

  ت یتمام  به  بیآس  به  مربوط  یها نهیزم  در  ژه یو  به  و  خسارت  متحمل  ی گروه  ای  یفرد  طوربه  که

-حقوق   به  بزرگ  لطمه  شدن  وارد  نیهمچن  و   شده  یمال  خسارت  و   یمعمول  صدمه  ،یروان  و  یجسم

 (118)همان، ص .باشد ی م یاساس

  ی عنی(  قیمض  مفهوم  به  یشناس. )قربانمیکن  یم  مطالعه  را  جرم  میمستق  یقربان   ،یشناس دهیدبزه  در

ما    او  هیعل  جرم  ماّیمستق  که  است  یکس  ده یدبزه گردد.  متضرر  جرم  ارتکاب  دراثر  و  شده  انجام 

  است  یفرد  ده، ی دبزه  ی عنیکه علتش ارتکاب جرم باشد.    م یده  یرا مورد توجه قرار م   ی شدنیقربان

)معظمگرددیم  متضر  دارد   مجرمانه  عنوان  نوندرقا   که   ی فعل  ترک  ای   فعل   دراثر  که   شهال،   ، ی. 

                                  (119ص  نوجوانان، و  کودکان یبزهکار

  جرم  ی قربان  بلکه   ندارد،   توجه  مجرم  و  جرم  به  تنها   ی بزهکار  با   برخورد  در  ن ینو  یشناسجرم  امروزه

  انجام   عدم   جامعه،   ا ی   افراد  حقوق   به  تجاوز   ،قانون  از   یتخط  جرم،.  دهدیم  قرار  مطالعه  مورد  زین  را

  رایز  گردد،ینم  ی تلق  جرم  تجاوز،  ای   یتخط  نوع  هر  است  یهیبد.  است  شده   فیتعر...    و  فیتکال

 به  آنها  شدّت  و   حدّت  ی ول  هستند  ی شرع   و   یانسان   ، یاخالق  نیمواز  خالف  بر  که  ی عوامل  ارندیبس

  م یمفاه  که  گفت  توانیم.  گردد  مجازات  ل مااع   و   جامعه  العملعکس  بروز  موجب  که  است  یاگونه
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.  است  گرفته  قرار  استعمال  مورد  انیسراداستان  و   سندگانینو  و   شعرا  توسط  ی شناس  ده یدبزه  هیاول

  ی کتاب  در  کیهنتفونهانس .  دیگرد  مصطلح  ستمیب  قرن  اواسط  از  یعلم  مفهوم  کی  عنوان  به  اما

-بزه  گذارهیپا  را  او  بتوان  دیشا  و  برده  کار  به  را  آن  بار  نیاول  یبرا  «یقربان  و  ی»بزهکار  عنوان  تحت

 از  دی با  زدند  مطالعه  به  دست  رابطه   نیا  در  که  یدانشمندان  گرید  از.  برد  نام  یفریک  یشناس  دهید

  از   دهیدبزه  یجداساز  با  را  تشی فعال  که  برد   نام   یفریک  حقوق   در  متخصص  ل یوک  مندلسون  نیامیبن

  به  و  شروع گناه ی ب دگان یدبزه از که  است کرده  فیتوص را اندگ یدبزه  گروه  شش  یو.  کرد  آغاز جرم

  دهه   یسالها  در.  گردد یم  ختم  باشد،  مجرمانه  عمل  محرک  عنصر  کی  تواندیم   که  یادهیدبزه

  و   گرفت،  قرار  ی گده یدبزه   یکل  مطالعات  الشعاعتحت  خاص  جرائم  انیقربان  یفرد  مطالعات1970

  ه ینظر  به  بود   یشناسبزه  در  هیاول   مطالعات  بارز  یژگیو  که  را  خود  هینظر  یگد یدبزه   یکل   یهایبررس

  نشان   و  یقربان  تیجمع  صیتشخ  ،ی دگیدبزه  حجم  نییتع  اساساً  آن  هدف  که  کرد  لیتبد  کالن

  یمطالعه  یبرا  کالن  یهینظر  نیا  گرچه.  بود  تیجمع  آن  ی اجتماع   یآمارنگار  تایخصوص  دادن

  ن یع   در  است  یضرور  بزه  انواع  از  یبرخ  ی طبقات  و   یاع تماج  عیتوز  و   ی دگی دبزه  ی الگوها  و   التیتما

  ی لیخ اطالعات وندند، یپ یم وقوع  به جرائم ن یا آن در که  یفرد و  یاجتماع یهاطیمح درمورد حال

  روند   ،یی جنا  رفتار  یروان   -یاجتماع   محرکه  یقوه  درک  در  و  دهد یم  قرار  ما  اریاخت  در  یاندک

  بزه،  نیتکو  و  یریگشکل  به  دهی دبزه   مساعدت  و  کاربزه  ،دهیدبزه  انیم  تعامالت  ده،یدبزه  نشیگز

  درک   در  شدن   ی قربان  مجمل  ی مطالعه  از  آمده   دست  به  اطالعات  و   باشد ی م  ی اندک  ارزش  یدارا

   (29. 28 صص ،یشناس جرم توانا،ینجف) . باشد   بوده د یمف تواندیم  بزه  با مرتبط وحشت و ترس

 نیهم  یبرمبنا.  است  دهیگرد  روروبه  یاعمده  تحوالت  و  رییتغ  با  ریاخ  یسالها  ی ط  یشناس  ده یدبزه

  که  کرد  اشاره   ینظر  ی شناس  دهی دبزه  نام   به  ی شناس  ده ی دبزه  یهادوره  از  یکی  به  توانیم  راتییتغ

  نیا  اما.  پردازدیم  بزه  مرتکبان  با  دگانیدبزه   تعامل  و  هاآن  روابط  ان،یقربان  یهایژگیو  یبررس  به

 عنوان   به  را  یشناس  ده ید بزه  س،ی لوئ  و  کالرک .  گرفت  قرار  یاندهیفزا  انتقادات  دمور  ینظر  دگاهید

   (29ص ،یشناس جرم  توانا،ینجف)  .کردیم سرزنش را هی علیمجن که  کردند میترس یهنر

  معاضدت   و   کمک  بزه   انیقربان  به  که  گرفت  شکل   یشناس  ده یدبزه  به  توجه  از  ی دیجد  کانون  کم کم

  ده ید بزه  که  بود  اقدامات  و  اتینظر  نیهم  اساس  بر  و  نمودیم   دیی تا  را  هاآن  حقوق   و  کردیم

 ات یخصوص  یبررس  تیاهم.  گرفت  قرار  توجه  مورد  و  شد  شناخته  تیرسم  به  یکاربرد  یشناس

  رد، یگ  قرار  غفلت  مورد  اگر  که  است  ی حد  به  بزه  ی هاسکانس   شی مایپ   در  یو  نقش   و  جرم  ی قربان

  و  ستین  ممکن  ای  یاصالح  و  رانهیشگیپ   بازدارنده،   ریتداب  اعمال  و   مجرمانه  یدهیپد  شناخت  اساساً

 قیتوف  یحتم  و  الزم  شرط  نینو   ییجنا  علوم  در  رسدیم  نظر  به.  بود  نخواهد  موثر  چندان  کهآن  ای

  جرم   توانا،ینجف. )باشد   جرم  یقربان   و  مجرم  جرم،  محور  سه  حول  تمرکز  ، مجرمانه  یدهیپد  مهار  در

    (29ص ،یشناس

  خاطر  کردن  یراض  آن  هدف  و   ی تلق  متجاوز  خالف  عمل   به  پاسخ  مختلف  یهاقالب  در  مجازات

  جامعه  ای   فرد  متوجه  که  است  ی تبعات  یدارا  مجرمانه  عمل  اساساً.  است  عامل   هیتنب  و   بزه   ی قربان

-هلمعاد  در  هیعلیمجن.  شودیم  اطالق   دهی دبزه  ا ی  زدهجرم  ده،یدانیز  ای   هیعلیمجن  اصطالحاً  و  شده
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 بزهکار،  مجازات  خسارت،  جبران  تیفیک  مانند  یمسائل   و  نموده  فا یا  یاساس  نقش  مجرم،  و  جرم  ی

 یشناسجرم   چهارچوب  در  که  چهآن  اما .  اوست  با   میمستق  ارتباط  در...    و   تیشکا  یریگیپ   و  طرح

  هر.  د ینما  یم   فاءیا  جرم  وقوع  در  ی قربان  که  است  ینقش  یچگونگ  است،  توجه  امعان  و   یبررس  قابل 

  و   شناسان  جرم  عمده  یریگ  سمت   و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  امروز  به  تا   یعلم  بحث  نیا  چند

  ی ول  است  بوده  یارتکاب  عمل  بر  مترتب  مجازات  و  یبزهکار  و  بزه  متوجه  جزا  حقوق   نیمتخصص

  ی باق  نهیزم  نیا  در  را  یا ههشب  و  شک  چیه  یجا  آمده  عمل  به  قاتیتحق  و  شده  انجام  مطالعات

  ، ی اجتماع   ، یفرد  مختلف  ابعاد   از  ی قربان  تیموجود  ،میجرا  از  یاریبس  ارتکاب  در  که  نگذاشته

    (30،صیشناس جرم توانا،ینجف. )دارد یفراوان  اثر یفرهنگ  و یاقتصاد

  ی قربان  یاهبز  هر  که  دی نما  یم  اثبات  را  هیفرض  نیا  مختلف  میجرا  تیفیک  و  نوع  به  توجه  یاندک

 یم  جرم  وقوع  و  مجرم  جلب  باعث  عمدتاً  هیلع یمجن  طیشرا  گرید  عبارت  به  و  دارد  را  خود  خاص

 . گردد

  دانش  و  معرفت  کسب یبرا جرم یها زه یانگ و  علل مجرم،  جرم، مطالعه  مدرن ی شناس جرم در  لذا 

  ن یا در ده یدانیز طیشرا و تیشخص شناخت و  نبوده  یکاف یبزهکار ده ی پد  با مقابله منظور  به یکاف 

  ده یپد  با  برخورد  و  جرم،  یقربان  به  توجه  بدون  جرم  ریتصو  سخن  گرید  به.  است  یضرور   راستا

 جرم  وقوع   رایز  است،   یشیاند  ساده   و  ینگر  مجرد   ی نوع   ده« ید»بزه   به  نظر   امعان  بدون  یبزهکار

  بدون   یبزهکار  یئلهمس  حل  ذا ل.  است  یقربان   شخص  بزه،   هدف   و   دارد  یقربان   وجودبه  یبستگ

 ( 31ص ،یشناس جرم توانا،ینجف) .است ممکن ریغ   لهمعاد ارکان از یکی به توجه

 

  جرم  انواع

 : کرد یبندهگرو دسته چهار به توان ی م ی بسادگ را جرم انواع

 ی جان یجرمها.1

 ی مال یجرمها.2

 ی قربان  بدون یجرمها.3

  ی روانشناس  افسانه،  پازند،   ه،بهشت  ،ییرزایم  اله،  تیهدا  ستوده،) .قدرتمندان  و  دولتمندان  یجرمها

 ( 129ص ییجنا

 ودخ  بجز،   دی شا  م،یمستق  طور  به   کس چیه  که  شود  یم   گفته  ییتهایفعال  به  یقربان   بدون  یجرمها

...  و  مخدر  مواد  از  استفاده  ،یولگرد  ،یگریروسپ  ،یقمارباز:  مانند   ند؛یب  ینم  آزار  آنها  از  یکس  مجرم،

 ( 131ص ییجنا یروانشناس افسانه، پازند، ،هبهشت ،ییرزایم اله، ت یهدا ستوده،)

  به   لیدل  دو   به  امر   نیا  شود؛   یم  کنترل  ییسوار  با   همراه  و  یدشوار   با  معموالً  یقربان   بدون  یجرمها

 وندد؛ یپ  ی م وقوع

 ند؛ ینما هیارا یمدرک  ا ی کنند  تیشکا متهم هیعل که ندارد یادهیستمد ی قربان چیه جرمها .1

 .را خودشان نه دانند  ی م ابرخط را قانون غالباً تبهکاران .2
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 خود  است  یرقانونیغ   خمرشرب  و  مخدر  ازمواد  استفاده   ای  یقمارباز  مانند   ییرفتارها   که  تیواقع  نیا

 :آورد یم بوجود را گری د یلهأ مس دو

  و   زندانها   و  کند  ی م  جابیا  را   سیپل  گسترده  اریبس  تالش   فوق،  کاران  خطا  مجازات  و  بیتعق .1

 ؛ زدسا یم انباشته را ها  دادگاه 

 را  یی جنا   افتهی  سازمان  یتهایفعال   خود،   دنبال  به  مجرمانه،   یرفتارها  گونه  ن یا  یرقانونیغ   ت یاهم

-مواد  و  یقمارباز  مانند   یوخدمات   کاالها  عرضه  با  قاچاق   اتیح  ادامه  همواره  چنانچه  زد،یانگیبرم

  افسانه، پازند، ،هبهشت ،ییرزایم  اله،  تیهدا ستوده، ). است داشته ی تگهمبس ، ی متقاض افراد به مخدر

 ( 132ص ییجنا یروانشناس

 

 ده یدبزه  انواع

  که   ی عمل  ی شناس  ده یدبزه  ای   ه یاول  یشناس   دهیدبزه(  1:  دارد  وجود  ی شناس  دهیدبزه  نوع  دو   امروزه

  جرم   ارتکاب  آستانه  در  بزهکار  با   ده ی دبزه  رابطه  درآن  و   است  یشناس  علت   یشناس  جرم  از  یاشاخه

 . شود یم یبررس جرم وقوع  در دهیدبزه ریثأت و  نقش  ژهیو به و

 در  که  است  دهیدبزه  از  تیحما  آن  هدف  که  یتیحما  یشناس  دهی دبزه  ای  هیثانو  یشناس   دهیدبزه(  2

  ی م  ی تلق  مظلوم   و   ده ید  خسارت  فرد   کی  جرم،  وقوع  در  نقشش  از  نظر   صرف  ده ی دبزه  دگاه، ید  نیا

  به  وارد  خسارت  ،یمیترم  ییجنا  استیسرد  لهأ مس  نیا  دنبال  به.  شود  خسارت  جبران  دیبا  که  شود

  ی میترم  عدالت  نینو  یهاافق  ،ی مصطف  ، یعباس)است  شده  مطرح  آنها  از  ییزدا  اخسارتی  بزهکاران

 (92ص ،یفریک یگریانجیم در

  شنهادها، یپ   و  مطالعات  مباحث،  ،یتیحما  یشناس  دهیدبزه  در  چه  و  یعلم  یشناس  دهیدبزه  در  چه

 از   یاریبس  در  که  داشت  توجه  دی با  لکن  او؛  نه»فقدان«  است،  ده یدبزه  »وجود«  برفرض  یمبتن

  در  ده« ید »بزه  نام  به  یعنصر  وجود  واقع  عالم  در   که  اند شده  یانگار  جرم  یی ها  رفتار  ،ییجزا  نیقوان

  قالب  و   جهت  واحد   میجرا  نیا  مورد  در  ی شناس  ده ی دبزه  مباحث   است   ی هیبد.  است  د یترد  مورد   آنها

 ( 77ص ده، ی دبزه بدون جرائم شناخت ،یدریح مرادیعل  و محسن  ،یم رها) .بود خواهد  یمتفاوت

  ی علم  یمطالعه  به  که  است  یکاربرد  ی شناس  دهیدبزه  از  یاشاخه(  یقانون )   ییقضا  یشناس  ده یدبزه

 و   یفریک  یهایدگیرس  ندیفرآ  در  قتیحق  کشف  هدف  با  نیمع  و  خاص  دگانید بزه  و  یدگ یدبزه

  دگان یدبزه  قانونمند  یمطالعه  ، یقانون   ی شناسدهی د»بزه  گر، ید  تارعب   به.  پردازدی م  ، یی قضا  عدالت

 دادن   رخ  یچگونگ  به  راجع  قیتحق  و   یعلم  سیپل  با  مرتبط  مسائل  به  یدهسرنخ  هدف  با  میجرا

 (218ص ،(ی قانون)  ییقضا  یشناسدهی دبزه عباس، ،یریش.« )است جرم

  مثالً . شودیم آشکار شتریب است، دشوار مرتکبان  ییشناسا  که یزمان  یی قضا ی شناسدهیدبزه تیاهم

  و  شودیم  دایپ   آنان اجساد بعضاً و  شوندیم  مفقود متعدد افراد کوتاه،  ی زمان در ، یالیسر ی هاقتل در

  واقعاً   و  شود یم  روروبه  متعدد   انیقربان  ی هاخانواده  با  س یپل.  شودی نم  افت ی   اجساد  هم   یموارد  در

-ده یدبزه .  دهد  پاسخ  آنان  به  یپرخاشگر   با  است  ممکن  یحت  و  دندار  آنان  یبرا  یاکنندهقانع  پاسخ

  بار،  نیآخر یبرا که  ی مکان یعنی  جرم، یصحنه یبررس و  ماجرا به ورود  با  توانندیم  ی قانون شناسان
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  دست   یمهم  یهاسرنخ  به  است،  شده  افتی   آنان  اجساد  که  ییهامکان  و  اندشده  مشاهده  مقتوالن

-دهی د»بزه:  شودیم   مرتبط  یی جنا  قاتیتحق  با   ییقضا  ی شناسدهی د هبز  سبب  نیهم  به .  کنند   دایپ 

  ،یریش.« )است(  ییجنا)  قاتیتحق  موضوعات   هدف   با  دگانیدبزه  یعلم  یمطالعه  ،یی قضا  یشناس

 ( 219 و  218 صص ،(یقانون) یی قضا  یشناسدهیدبزه  عباس،

  ییجنا  قاتیتحق  ژهیوبه  ،ی مقدمات  قاتیتحق  بر  ییقضا  یشناس  دهیدبزه  شده،  ادی  فیتعر  طبق

  و   یمقدمات  قاتیتحق  در  ییقضا  مراجع  نیب  قیدق  کیتفک  که  یحقوق   یهانظام  در.  است  متمرکز

  دادسرا  مقامات  و  یدادگستر  ضابطان  یبرا  تواندیم   ییقضا  یشناسدهیدبزه  دارد،  وجود  هادادگاه 

  ی بررس  با  تا  است  آن  درصدد...    یقانون  یشناسدهید»بزه.  باشد  یعیوس  کاربرد  یدارا  و  دیمف

  کار بزه  ییجنا  رخمین  به  الگوها  نیا  تکرار  و  ی دگیدبزه  یالگو  ده،یدبزه  یهایژگیو  و  اتیخصوص

  نظام   در  یول  .«بشتابد   کارآگاهان  و  سیپل  ییجنا  قاتیتحق  کمک  به  قیطر  نیا  از  و  افتهی  دست

  ی نیبشیپ   زین  ها دادگاه   توسط  یی جنا  قات یتحق  یحت  و   ی مقدمات   قاتیتحق  امکان   که  رانیا  یحقوق

  عدالت   ینهادها  یتمام  توسط  تواندیم  ده،یگرد  مضاعف  یی قضا  ی شناسدهیدبزه  تیاهم  است،  شده

-بزه  عباس،  ،یریش. )شود  گرفته  کار  به  هادادگاه   قضات  و  دادسرا  مقامات،  س،یپل  از  اعم  یفریک

 (219ص ، (یقانون)  ییقضا  ی شناسدهید
  و   غلط   اطالعات   یارائه  از  مانع   ، یعلم  ی ارهایمع  یارائه  با   کنندی م  تالش  ی قانون  شناساندهیدبزه

  افکار  کردن   حساس  با   و   یجمع  ی هارسانه  ریتأث  تحت   که  امروزه  ژه یوبه.  شوند   دادگاه  به  اشتباه

  در  یعموم  احساسات  از  یموج  قتل،   و   عنف  به  تجاوز  همانند  د، یشد  یهای دگی دبزه  در   ،یعموم

.  شودیم  چندان  دو  ،ی قانون  شناساندهید بزه  یهاافتهی  تیاهم  ،ردی گی م  شکل  دگانیدبزه  از  تیحما

 (220ص ، (یقانون )  ییقضا  یشناس دهید بزه عباس، ،یریش)

  آزمونگر   کی   عنوانبه  حالت  نیبهتر  در  ییقضا  یشناس دهیدبزه  کی  که  معتقدند  کیپتر  و  ی»ترو

  و   دارند  شکاک   و  یانتقاد  حالت  آزمونگران  نیا.  شودیم  محسوب  غرض  بدون  و  ی نیع   یعلم

  نیا  با   ها آن.  دارندیم  مقدم  یگر ید  یمالحظه  هر  ای   یاسیس  مالحظات  بر  را  قتیحق  به  دنیرس

  ده یدبزه  یهاگفته  و  جمالت  یبرا  ییهاهیدییتا  دنبال  به  کنندوینم  یتلق  ی هیبد  را  زیچ  چیه  هدف،

  شد،یم  دهیدبزه  دی با  هدی دبزه  که نیا  به  دنیشیاند  از(  ییقضا )  ی قانون   شناس  ده ید بزه...    هستند

 ( 59 و 58 دیگران،صص و برجس) ..«است ممنوع

-بخش  یسهیمقا   و  پرونده  کی   در  ده یدبزه  اظهارات  یمطالعه  با  توانندیم   ییقضا  شناساندهیدزهب

  بفهمند   قاًیدق  ای  ندینما  نییتب  را   اشیدگیدبزه  در  یو  ریتقص  زانیم  گر،ی کدی  با  آن  مختلف  یها

  گرفتن  دنبال  به  ای  است  بزهکار  مجازات  دنبال  به  ایآ  ست؟یچ  یفریک  ندیآرف  در  او  یخواسته

  صدور   امکان   ی قاض  یبرا  شیخو  گزارش  با   سپس.  امیالت  ا ی  است  یخصوص  انتقام  هدفش   خسارت،

  کارشناسان   س،یپل  شهود،  اظهارات  یبررس.  دی نما  فراهم   را  ده یدبزه   حال   به  ترمناسب  میتصم  کی

  و   ترقیدق  نییتب  امکان   ، ییقضا  شناسان دهی دبزه  توسط  زین  دهی د هزب  یدرباره  یدادگستر  یرسم

 ( 220ص ، (یقانون)  ییقضا  یشناس دهیدبزه  عباس،  ،یریش. )دینما ی م مشخص را یدگ ید بزه یعلم
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 ده یدبزه  بدون   جرائم

-بزه»  گانهسه  عناصر  لیتحل  نوع  بر  ی مبتن  ده ی دبزه  بدون   جرائم  ق یمصاد  شناخت  و   قیدق  نییتب

  مراد  یعل  و  ی ابرندآباد  ینجف  نی حس  یعل  ،ی رهام  محسن)  .است  «تیرضا»  و  «خسارت»  ، «دهید

 ( 43 تا 29 صص ده،ید  بزه بدون میجرا ،یدریح

 گانهسه  عناصر  از  کی  هر  است  الزم  آورد  شمار  به  دهیدبزه  بدون  را  آن  بتوان  که  یجرم  هر  یبرا

 .  شوند یبررس ورذکم

  1392  مصوب  یاسالم  مجازات  قانون  100  ماده 1  تبصره   در  گذشت  قابل   جرائم  ف یتعر  به  توجه  با 

  یو  گذشت  عدم  و  یشاک   تیشکا  به  منوط  را  مجازات  یاجرا  و  یدگیرس  ب،یتعق  یادامه  شروع،  که

  متهم   بی»تعق:  داردیم  انیب  که  یفریک  یدادرس  نییآ  نقانو  12  ماده  فیتعر  نیهمچن  و   ؛کند یم

 جرائم.«  شودیم   موقوف  او  گذشت  صورت  در  و   شروع  یشاک   تیشکا  با  فقط  ، گذشت  قابل   جرائم  در

  .شوندیمحسوب م  گذشت  قابل   ، نیمع  ا ی  میمستق  یدهیدبزهداشتن    با ق.م.ا    104  یماده  در  مذکور

  1  در تبصره  ی منظور از شاک  پس  گردد، ی نم  ی شاک  نشود،   وارد  یضرر  ی کس  به   ی وقت  تا   که   آنجا  از

    .است هد یدهمان بزه ق.آ.د.ک  12ق.م.ا و ماده  100ماده 

با  شد  روشن  ی حدود  تا   زین  خسارت  ی عنی  دوم  عنصر  از  منظور  فوق  حیتوض  با ادامه  در    د یکه 

  بر .  آنهاست  یاز جمله   یمعنو  و  ی جسمان  ،ی ماد  خسارتدارد.    ی انواع مختلف  تخسارداد    حیتوض

بزه  اساس  نیمه به فرد    ، یکالهبردا  جرائم   مثل  باشد   شده  وارد  ی ماد  خسارت  ده ی دممکن است 

   و ...   یاموال فرهنگ بیتخر ،افترا ،نیتوه مثل یمعنو خسارت ای ...   و  ریغ  مال  انتقال ت،سرق

  یا  تسبیب  اتالف، »:  اندداشته   انی ب  که  گردد یم   ذکر  هانیفق  از  کی  نظر  فوق   یادعا  اثبات  یبرا

  و   دشومى  گفته  دهد، مى  دست  از  خویش،   درمان  براى  دیده بزه  که  هایى هزینه  درباره  گاهى   اضرار،

  ویژگى   ۀ دربار  هم   گاهى.  شودنمى  اثبات  آن  با   نیز  درمان   هاىهزینه  بودن  ضامن   از  بیش  چیزى

 ضمان   صورت  این   در  که  شود،مى  گفته  است،  گردیده  پایمال   بزهکار  بزه  پى  در  که  او  تندرستى

  ى اج  بر  دیدهبزه  پیکر  در  درمان  پایان  از  پس   حتى   نقص  و  عیب  اگر  بویژه  داشت،  خواهیم  باالترى

  یماد  ضمان  که(  145  و  144صص   جزا،  فقه  هاىبایسته   محمود،  سید  شاهرودى،یهاشم)   «.دبمان

 . کنند یم  ذکر را یجسمان و

   :باشد قسمتدو   تینظر عنصر رضا به

  محل که از    ستیواقف ن  ی به جرم ارتکاب  ده یدکه شخص بزه  یدر جرم کالهبردار  تیعنصر رضا  .1

 خارج است.  بحث

جرائ  ت یرضا  .2 روابط  در  بارضام  م  ت ینامشروع همراه    ن یا  در  چون.  باشد  بحث  محل  تواند یکه 

لذا  دی نمایم  جرم  ارتکاب   به  کمک  تیرضا  با   و  داشته  اطالع   جرم  از  دهیدبزه  مورد   در  مورد  نیا. 

 . است دهی دبزه بدون جرم  یبرخ نظر بهو  .ردیگیم قرار ت«ی »بارضا ای «ی»توافق جرائم یزمره

  »درصورت   عبارت  از  قانونگذار  مراد   به  دنیرس  یبرا  و   دارد  یمتفاوت  فیتعار  دهیدبزه  بدون  جرائم

 .ردیگ قرار یبررس مورد  دارد؛ وجود نهیزم نیا در که یفیتعار است الزم ده«یدبزه داشتن
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  یمیجرا  دهی دبزه  بدون  می»جرا:  ییجنا  علوم  نظران  صاحب  یسو  از  شده  ارائه  فیتعر  مطابق .1

ز  اندشده  لیتشک  یاعمال  از  آنها.  ندارند  ی نیمع  یدهیدبزه  چیه  که  هستند به خاطر  پا    ریکه 

 ( 28ص ، یبدون قربان اتی.م، جنا ن یادو )شور، اند«شده شمرده یرقانونیغ  ی اخالق قواعده نهادن

  چیه  موجب  که  هستند  یراخالق یغ   یاعمال   ،ی قربان  بدون  اتی گسن»جنا  یآقا  فیتعر  موجب  به .2

  و  یوضع  یریشگیپ   انروابط    ،)گسن.ر  ستند«ین  لثاث  اشخاص  یبرا  صیتشخ  لقاب  خسارت

 ( 19ص ،یبزهکار کنترل

رسانند،    ینم  یبیآس  یهستند که به کس  ی اعمال  دهیدبزه  بدون  میگر»جراید  فیتعر  کی  برابر .3

  محسن ، یهامر) اند«  شده  یانگار جرم دولت  طرفبلکه به خاطر وارد کردن اخالق درقانون از 

 ( 78ص ده،یدبزه  بدون جرائم شناخت ،یدریح مرادیعل  و

  ،تیرضا  با  مأتو  جرم  گرید  عبارت  به  ای   دهی دبزه  بدون  »جرم:  است  یحاک  یگرید  فیتعر .4

  ی عمل  ای   کند   ی نم  وارد   ییدارا  ا ی  شخص  به  ی کیزیف  و   یماد  صدمه  که   است  ی عمل  هرگونه

 ست«ین  ی رقانونیغ   موضوعه  نیوانق  یبرمبنا  حاضر  درحال  و  است  ت یرضا  با   توأم  که  است

 )همان(

  تمام   که  است  یجرم  ده،ید بزه  فاقد  جرم  ای  تیرضا  با  توأم:»جرم  گرید  فیتعر  کی  موجب  به .5

  م یمستق  جیانت  از  یثالث  یشخص   چیه  و  دارند   ت یرضا  عمل  آن  وقوع  مورد  در   ل،یدخ  یطرفها

 . )همان( شود ینم متضرر آن

  نظر   به  هک  کرده  فیتعر  گونه  نیا  را  مذکور  میجرا  ن،یالت  یحقوق   فرهنگ  سندگانینو  از  یکی .6

  با   ا ی ندارند    میمستق  یدهی دبزه  معموالً   ده ی دبزه  بدون   می:»جراباشد  یمناسبتر  ف یتعر  رسد  ی م

 «نامشروع  یجنس  طرواب  مخدر،  مواد  تملک  مانند  رند،یگیم  صورت  نیطرف  تیرضا

(https://cudras.ir ) 

 گر ید  عبارت  به  و  فیتعر  در  موثر  یاصل  یواژه  یتعداد  که  ده د  یم   نشان  شده  ارائه  فیتعار  در  دقت

  درک یبرا که یطور به دهند،   ی م لیتشک را تعارف  نیا اساس که دارند  وجود یدیکل واژه یتعداد

 . میباش داشته یاساس عناصر نیا از یحیصح  درک دی با ابتدا جرائم نیا درست

-بزه  م،یمستق  یدهیدبزه  .دارد  دهیدبزه  ناخواه  خواه  ،یجرم  هر  رایز  ندارد،  وجود  دهیدبزه  بدون  جرم

 مختلف   جرائم  متفاوت  گاندیدبزه  بزهکار،  خود  یحتّ  ای  و  میرمستقیغ   یدهی دبزه  مرتبط،  یدهید

  برند، یم  کار  به  را  اصطالح  نیا  که  یکسان  یحت.  ندارد  وجود  دهیدبزه  فاقد  جرم  نیبنابرا.  هستند

 یجرائم  آنها   مراد  کنند،یم  استعمال  را  اصطالح  ن یا  که  ی هنگام  بلکه  ستند،ین  مطلب  نیا  منکر

-بزه  بدون  جرائم  شناخت  ،یدریح  مرادی عل  و  محسن  ،ی رهام)ندارد.    میمستق  یدهیدبزه  که  است

 ( 93ص ده،ید

 کهن یا  برعالوه  شوند، یم  شناخته  ده ی دبزه  فاقد   جرائم  عنوان  تحت  که   یجرائم  از  یاریبس  در

  ت یرضا  حیصح  و   یواقع   یمعنا  به  معتادان،  و  نیمجان  ،  اطفال  خصوصاً  جرم  در  ریدرگ  یطرفها

 افراد  یتراض  چون.  دانست  معتبر  را  ت یرضا  دی نبا  هم   تیرضا  وجود  صورت  در  یحت  بلکه.  ندارند

 »جرائم  عنوان  اطالق   ت«یرضا  با  توأم  »جرائم  مورد  در.  است  اعتبار  فاقد   آمره،  قواعد   نقض  یبرا

https://cudras.ir)/
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  است؛   متقابل«  یکار»بزه  مورد،  نیا  در  ترحیصح  اصطالح  و  است  مغالطه  ینوع   ده«ید بزه  فاقد

 .  شوندیم محسوب  بزهکار کدام هر  متقابالً جرم یهاطرف چراکه

  اصوالً  ده«ی دبزه  فاقد   »جرائم  عنوان  و  ستین  ده«ید بزه  بدون  »جرائم  تیرضا  با  توأم  جرائم  نیبنابرا

  به   ا ی  ده«ی دبزه  بدون   »جرم  مفهوم  ار کن  در   هرحال  به .  شود  ارائه  آن  از  یفیتعر  تا  ستین  حیصح

  بدون  ی»قربان  که  دارد  وجود  یگرید  مفهوم  م«یمستق  یدهیدبزه  بدون  »جرم  ترحیصح  عبارت

 زلزله،  ل، یس  همانند   یعیطب  علل  یجهینت  در  ی کس  که  است  یموارد  در  آن  و   شودیم   ده ینام  جرم«

  نیا  لکن.  گرددیم   ی قربان  یانسان  الاعم  یجهینت  در  یکس  کهنی ا  ا ی  شودویم   یقربان ...    و  طوفان

  مشروع،  دفاع  اعمال،  نیا  بارز  یهانمونه.  ندارد  مجرمانه  وصف  و  است  یقانون  مجوز  یدارا  اعمال

  ی انسان   عمل  یجهینت  در  یکس  است  ممکن  موارد  گونهنیا  در.  است  اضطرار  و  ضرورت  ، یقانون  حکم

)همان،  شودینم  محسوب  جرم  و  است  یقانون  مجوز  یدارا  عمل  آنکه  -ی درحال.  شود  ی قربان  .

 (94ص

 که  دارد  وجود  مسئول«  ریغ   شخص  عمل  یجهینت  در  ی »قربان  عنوان  با  یگرید  مفهموم  نیهمچن

  فاعل   اما  گرفته،  صورت  هم   ییجزا  قانون  متن  ناقض  رفتار  و  دارد  وجود  یقربان  که  یموارد  در

  جانب   از  یمعنو  ای   و  یماد  ،یجسمان  خسارت  و  صدمه  که  یموارد  مانند.  است  مسئول  ریغ   شخص

  سر  بر سنگ زدن  با یاوانهید شخص مثالً . ندارند یفریک تی مسئول غالباً   که ردیگیم صورت یافراد

  د یربایم  را  یشخص  مال  یزیرممیغ   کودک   ا ی  و   آوردیم   فراهم  را  او  جراحت  ای   قتل  موجب  یشخص

-همه  در  که   کند یم   اهانت  او  به  و   گفته  ناسزا  و  فحش  یگرید  فرد  به  خواب  در  یشخص  که نیا  ای   و

ول  ی موارد قربان  نیا  ی قانون   یوجود دارد  از لحاظ  او  ارتکاب    یفریک  تیمسئول  یطرف مقابل  در 

 جرم ندارد. )همان(  

    ی ول  رسدیم  نظر  به  حیصح  م«یمستق  یدهیدبزه  بدون  »جرم  مفهوم   گفت  توانیم  وجود  نیا  با

  استفاده  دهیدبزه  فاقد  جرائم  یبرا  مسئول«ریغ   شخص  عمل  یجهی نت  در  ی»قربان  مفهوم  از  توانینم

  اتفاق  هم  اگر   ا ی  و   فتاده ین  اتفاق   ی جرم  ی زمان  و  است  یارتکاب  جرائم  بحث   موضوع  چراکه  کرد؛

 سالبه به انتفاع موضوع بوده و خارج از موضوع مورد بحث است.   شود، ینم یتلق جرم فتند،یب

-یم   ق.م.ا104م  در  مذکور  جرائم  تمام  شاملفوق    یهالیتحل  و  فیتعار  که  است  ذکر  به  الزم  لبتها

 .سال  18 ریافراد ز 8تا  5 درجه جرائم  چه و بزرگساالن جرائم چه گردد

 

 دهیدبزه  بدون   میجرا  یبررس  ضرورت

 : است نییتب قابل   نظر چند از دهیدبزه  فاقد میجرا یبررس و مطالعه ضرورت

  نام  به  یشناس  جرم  از  یدیجد  رشته  ،هد یدبزه  بدون  میجرا  مبحث  خاستگاه:  بحث  یتازگ(  الف

  در   یقربان  ا ی  دهیدبزه   گاهیجا  و  نقش  یررسب  به  دیجد  رشته  نیا  محققان  .است  «یشناس  دهید»بزه

  افتنی  و  یمعنو  و  یماد  یخسارتها  برآورد  نیهمچن  و( یعلم  یشناس  دهیدبزه)  جرم  نیتکو  ندیآفر

  وجود  یجرائم انددهیفهم خود ی علم حث مبا درخالل آنان.پردازندیم خسارت نیا جبران یهاوهیش

 بلکه  شود،  ینم  محسوب  یعاد  یهدی دبزه  هست  اگر  ای  ستین  یا دهی دبزه  اصوالً  ای   آنها  در  که  دارند
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  بدون   جرائم  از  بحث  که  نیا  است  مسلم  آنچه  و  بوده  بزه  خواهان  خود   که  دیآیم  شماربه  یادهیدبزه

  ده ی دبزه  علم  خود  که  آنجا  از  .است  یشناسدهیدبزه  به  راجع  تریکل   مباحث  از  یجزئ  ،ده یدبزه

  ده یدبزه  بدون  جرائم  به  مربوط  مباحث  تبعاً  ست،ین  برخوردار  یچندان  یسابقه  و   قدمت  از  یشناس

  مطلب  نیا.  است  قتریعم  مطالعات  و   بحث  ازمند ین  هنوز  و  ندارد  یتوجه  درخور  قدمت  و   غنا   هم

-نیا  از  نظرصرف  ما   کشور  در  چون  کند؛ ی م  دا یپ   یرتشیب  تیاهم  رانیا  یفریک  حقوق   در  خصوصاً

  ی نسب  کثرت  نگرفته،  صورت  نهیزم  نیا  در   یذکر  انیشا   یفیک  و   ی کم  مطالعات   و   ها یبررس  که

  لزوم   و   شودیم  ی تلق  ده«ید»بزه  فاقد  یامروز  دانانحقوق   از  یاریبس  نظر  به  که  یجرائم  تعداد

 کرده   دوچندان  را  تیاهم  نیا  مذکور  جرائم  یقحقو  یعمل  هیتوج  زین  و  لیتحل  و  هیتجز  و   ییشناسا

  اعمال   به  مربوط  جرائم  است،  یاسالم  فقه  بر  یمبتن  که  رانیا  حقوق   در  جرائم  نیا  از  مراد.  است

 »جرائم  ای  ز«یآمتیرضا  »جرائم  عنوان  تحت  امروزه  که  است  مساحقه  و  لواط  زنا،   رینظ  عفت  ی مناف

 (همان) .شوندیم شناخته «یتوافق

  آن  تبع  به   و  دهی دبزه  بدون   جرائم  فیتعر  مورد  در  یرینظ  کم  نظر  اختالف:  موضوع  بودن  مبهم(  ب

  مورد  در  هادگاهی د  تفاوت  ازیناش  تواند یم  موضوع  نیا  که   دارد  وجود  جرائم  از  دسته  ن یا  قیمصاد

  ی »فلسفه  به  مربوط  مباحث  یدهنده لیتشک  که  باشد  یانسان  یرفتارها   و  اعمال  یانگارجرم  یمبنا

 (همان) .است «یفریک وق حق
 

  .م.ا ق 104 ماده  ی اصول نییتب
  که  کندیم  ذکر  را(  دهیدبزه  داشتن )درصورت    عبارتق.م.ا،  104  یماده  جرائم  یبرا  قانونگذار

 . رسدیاز جرائم نامبرده، مبهم به نظر م  یبعض به نسبت

مباحث    ار،قانونگذ  ی اصل  مراد  به  دنیرس  و  مواد  ابهام  رفع  یبرا  هاراه  نیبهتر  از  یکی به  تمسک 

مفهوم مخالف آن    نییق.م.ا و به دنبال آن تب104مطلق بودن م  ایعام    یبه بررس  لذااست.    یاصول

 .  میپردازیم گذارقانون یبه منظور اصل دنیرس یبرا

 

 مطلق ای   عام

 نیا  میفهمیم  ما  که  است  واضع  حیتصر  بنابر  یعنی  است؛  یوضع  قیمصاد   و  افراد  تمام  بر  عام  داللت

  ی هااسم   ای ...(    و  کل   تمام،   ع،یجم  کل،  همه،)هر،    مثل  ی کلمات  از  ندهیگو  چون  است،  عام   هکلم

مظاهر،    ،ی)نامدار  .است  ینیقی  و  یقطع   عموم،  بر  عام  داللت  که  م ییگویم  لذا  برد؛ یم  کار  به  جمع

 (310ص ،یقیاصول فقه تطب

  ق یمصاد  تمام  به  حیتصر  ممتکل  یعن ی  است؛  ی عقل  خود  جنس  قیمصاد   و  افراد  تمام  بر  مطلق  داللت

افراد خود داللت دارد.  دیآیبرم  واحوالاوضاع  و  قرائن  از  اما  کند؛ینم  خود   ، یبه عبارت  که بر تمام 

 . )همان( است ی داللت مطلق بر اطالق، ظن

  جرائم یهی)کل عبارات در «یهی»کل لفظ زا چراکه هستند؛  خاص  ا ی  عام، 104 ماده  در مذکور موارد

  18  ریز  افراد   توسط  ی ارتکاب  ترنییپا  و   5  یدرجه  یریتعز  جرائم  یهیکل  ،یارکالهبرد  درحکم
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  عبارت  در  »جرائم«  لفظ  ایو(  مزبور  جرائم  تمام   در  معاونت   و)شروع    عبارت  در  »تمام«   لفظ(،  سال

  با   ای  و  هاستآن  بودن  عام   یدهنده... ( استفاده شده که نشان  ی که مجازات کالهبردار  ی)جرائم

  ماده   موضوع  یکالهبردار  جرم  یبرا  نصاب   حد  نییتع  مثال.  است  شده   خاص   به  ل یتبد  ام ع   ،یعبارات

 . یکالهبردار و اختالس ارتشاء، نیمرتکب مجازات  دی تشد قانون 1

 »درصورت  عبارت بودن  مطلق ا ی  عام  مهم .  ستین بحث محل عبارات  بودن مطلق  ا ی عام   حالیّایعل

 . اشدب یم  ده«یدبزه داشتن

 از  که  حکمت  مقدمات   که  چرا.  باشد   مطلق  ده«یدبزه  داشتن  درصورت »  عبارت  رسد یم  نظر  به

 .  باشدیم یسار و یجار مذکور عبارت به نسبت است اطالق یهانشانه

 از:   اندعبارت  حکمت مقدمات

 . باشد...   و نیمع م،یمستق ریغ   م،یمستق به دیمق توانستی م دهیدبزه:  دییتق و  اطالق  امکان( الف

 ان یمنظور خود را به صورت روشن و واضح ب  توانستیم  قانونگذار:  متکلم  بودن  انیب  مقام   در(  ب

 کند.  

  در   دباش  مذکور  عبارت  بودن  د یمق  یدهنده  نشان  که  یخاص  ی نهیقر:  دییتق  ینهیقر  نبودن(  ج

تأ   امدهی ن.م.ا  ق  104  ماده  »بزه  است؛   ملاما محل  لفظ    با   و   دارد  یمختلف  ق یمصاد  ده«یدچرا که 

-بزه   گردد یم   متبادر  ذهن   به  که  چهآن،  104  ماده   در   مذکور  جرائم   دانستن  گذشت   قابل  وجود

 . استاز جرم  میمستق ا ی نیمع  یدهید

  نهیقر  ی ول  است  مطلق  ده« یدبزه  داشتن  »درصورت  عبارت  گرفت  جهینت  بحث  نیا  از  توانیم  پس

 را در لفافه دارد.  ن«یمع ای می»مستق ی

 

 وصف   ایشرط  

 .است قبول  قابل و روشن یجه ینت به دنیرس یهاراه از یکی 104 یماده مخالف مفهوم یبررس

 . وصف ای است  شرط مخالف مفهوم در ده«یدبزه داشتن  »درصورت عبارت دی د د یبا

 مفهوم شرط 

بزه  ده یدبزه  داشتن  درصورت  مذکور  جرائم.م.ا:  ق   104  ماده   متن قابل    ( باشند  داشته  دهید)اگر 

 گذشت هستند. 

بزه  دهیدبزه  نداشتن  درصورت  مذکور  جرائم.م.ا:  ق   104  ماده  مخالف  مفهوم   نداشته  دهید)اگر 

 .  ستندیقابل گذشت ن  (باشند

 است:   یمفهوم داشته باشند، وجود دو شرط الزام یجمالت شرط نکهیا یبرا

  شرط  به منوط ی تال  در  حکم که  است یجائ  در  نیا و  نباشد  موضوع انیب یبرا هیشرط یجمله: الف

  ( 196ص  اصول فقه،  محمدرضا،. )مظفر،  باشد   ممکن  شرط،  بدون  حکم  فرض   که  یاگونه  به  اشد، ب

عبارت باشد.    یبرا  ی انحصار  علت  شرط  ی به  مشروط  .  نباشد  درکار  یگری د  علت   یعنی تحقق 

 ( 149ص ،یق یتطب فقهاصول مظاهر، ،ی)نامدار
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  گذشت  رقابلیغ   یعنی  روطمش  ی انحصار  علت  نداشتن،  دهیدبز  شرط،  104  ماده  مخالف  مفهموم  در

 است.  بودن

  ن یب  از  هم   موضوع  رفت،   نیب  از  شرط   اگر  که  نباشد   یطور  ی عنی:  نباشد  موضوع  انتفاع  به   سالبه(  ب

 مفهوم  ه،یشرط  یجمله  نیا  گرید  برود،   نیب  از  هم   موضوع  شرط،  رفتن  نیب  از  با  اگر  چون.  برود

  ن یرفتن شرط، حکم از ب  نیکه با از ب  مفهوم مخالف دارد  هیشرط  یجمله  ی زمان  پس .  ندارد  مخالف

 (150ص. )همان، برود نیب از موضوع کهنیا نهبرود 

  در   ن یا  و   باشد   حکم  موضوع  خود  همان  مقدَّم،   ی عنی  باشد،   حکم   موضوع   انیب  یبرا  هی شرط  یجمله

 آن   بدون  حکم  فرض  که  یاگونه  به.  است  مقدم  در  شرط  به  منوط  ،ی تال  در  حکم  که  است  یجائ

 ( 195ص فقه، اصول محمدرضا،. )مظفر، ستین لمعقو شرط،

 موضوع  برود،  نیب  از  دهیدبزه  داشتن  شرط  اگر  ستند،ین  دهیدبزه  بدون  گاهچیه  جرائم،  که  ییآنجا  از

 ی قیحق  شخص  بیفر  با  که  یکالهبردار   جرم  گفت  توانینم  مثال  عنوان  به.  رودیم  نیب  از  هم

 بدون  یکالهبردار  رایز.  است  گذشت  رقابل یغ   پس  باشد،  نداشته  دهی دبزه  اگر  کند، ی م  دایپ   نمود

حکم، سالبه به انتفاع    نیپس ا  .ستین  یکالهبردار  مال،  دادن  در  ت یرضا  نبود  و  مقابل  طرف  بیفر

 موضوع است. 

 ندارد.   تیّحجق.م.ا  104 یماده در مفهوم شرط جهیدرنت

 مفهوم وصف: 

داشتن  )موصوف(  مذکور  جرائم .م.ا:  ق   104  ماده   متن گذشت    )صفت(   ده یدبزه  درصورت  قابل 

 هستند.

بزه  (وف)موص  مذکور  جرائم.م.ا:  ق  104  ماده   مخالف  مفهوم نداشتن  قابل    )صفت(  ده یددرصورت 

 .  ستندیگذشت ن

  به   شودیم  گفته  وصف  نیا  اگر  و   دارد  را  وصف  نیا  همواره  موصوف  که  دی ایب  یوصف  جمله  در  هرگاه 

از گفتن   نده یوصف گفته شده و گو  نیا  است،  فوص  نیا  یدارا  همواره  موصوف  که  است  نیا  خاطر

ندارد.    نیا غالب  مورد  نیا  درصفت، قصد و منظور    ی وصف  یجمله  و  شودیگفته م  یبه آن وصف 

 ص   ،یقیتطب  فقه  اصول  ،ینامدار  مظاهر،. )کرد  استناد  آن  مخالف  مفهوم  به  توانینم  و  ندارد  مفهوم

162) 

ق.م.ا    104در ماده    نامبرده  جرائم  کهییاز آنجا  م؛یدانرا مفهوم وصف ب  104مفهوم مخالف ماده    اگر

  در  وصف  مفهوم  ،کرد  فرض  دهی دبزه  بدون  را  جرائم  نیا  توانینم  و  هستند  دهیدبزه  یهمواره دارا 

 . ندارد تیحج و  باشدیم  یغالب وصف نجا،یا

  داشتن   رتصو  در  که  باشد ی م  ری، انتقال مال غ 104از جرائم مذکور در ماده    ی کیعنوان مثال،    به

ا  شده  دانسته  گذشت  قابل  ده،یدبزه انتقال مال   گرم  که  دیآیسوال به ذهن م  نیاست.  از  منظور 

د  انتقال  ر،یغ   نوانع   در  نامش  صراحتاً  که  ستین  ده یدبزه  همان  ریغ   از  منظور  ؟ستین  یگریمال 

 جرم آمده است؟  
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-بزه   قانونگذار  منظور  نظر،  هب  که   است  ی هیبد   چنانآن  ریغ   مال  انتقال   جرم  یبرا  ده یدبزه  داشتن

 . شدیم انیبهتر بود که به صورت شفاف و روشن ب چهو   اشد؛ ب  نیمع  ای میمستق  یدهید

 دانسته  است  الزم  نیبنابرا  است،  هیلفظ  اصول  موضوع  متکلم،   مراد  در   شک  چون  گفت  د یبا  البته

  لفظ   مفهوم  و   ی معن  در  شک(  شک  متعلق  یعنی)  مشکوک  اعتبار  در  شک  اقسام   از  یکی  که  شود

 .است

تبادر،    ها آن  ن یترمهم  که   شده   ارائه  یی هها را  فقه  اصول  علم   در  لفظ  مفهوم  و   ی معن  صیتشخ  یبرا

 (   152اصول فقه، ص ،یسیع  ، یصحت حمل و اطراد است. )والئ

از جرم است.    میو مستق  نیمع  یدهید بزه  شودیم  متبادر  ذهن  به  که  چهآن  ده یدبزه  لفظ  به  نسبت

 . دینمای م  دییتأ را فوق  موضوع هم  استعمال کثرت همان ای اداطّر نیهمچن

 

 ییقضا محاکمآراء 
آراء   ،ییمحترم محاکم قضا  قضاتو    دنباشیم  مبتالبه  و  عیشا  اریبس.م.ا  ق   104  ماده  موضوع  جرائم

بررس  انددر مورد جرائم مذکور صادر کرده  یفراوان به  به عنوان نمونه  ا  یکه  از   آراء   نیچند مورد 

 . میردازپ یم

 

 یکالهبردار

 9909988614100501: پرونده شماره

 0000152: یگان ی با شماره

 24/03/1400: یرأ صدور خیتار

 شهرستان اراک یدادگستر دو یفریک دادگاه  106 شعبه

 .حسن فرزند...  ژهیمن  دادستان،: یشاک

 . نادر فرزند ...  صابر : متهم

 : دادگاه یرأ

  280  ماده  وفق  که  تومان  ونی لیم  کی  زانیم  به  یا انهیرا  یکالهبردار  بر  ریدا  فرخواستیک  در)

  از  یمخابرات  ا ی  یاانهیرا  یهاسامانه  از  مجاز   ریغ   صورت  به  مال   لیتحص  به  یاتهام  عنوان.آ.د.ک  ق 

  با ...    ژهیمن  تیشکا  موضوع  ، یشاک  حساب  دوم   رمز  و   اطالعات  آوردن  دست   به  و  یدسترس  قیطر

 گزارش   ،یشاک  اظهارات  ،شده  انجام  قاتیتحق  ،یانتظام  مرجع  گزارش  ،پرونده  اتیمحتو  به  توجه

  و   مشابه  سوابق  ،فتا   س یپل  گزارش  ،هیشاک  به  مربوط  یهاتراکنش  ، رفاه  بانک   به  مربوط  صورتحساب

  رد  بر  یلیدل  و  است  نشده  حاضر  دادگاه  و  دادسرا  جلسات  از  کیچ یه  در  ابالغ  وصف  با  متهم  کهنیا

قرائن و امارات موجود در   ریو سا  فرخواستیذکر شده در ک  لیدال  ؛است  نکرده  ابراز  یانتساب  اتهام

  با و دادگاه    استبه شرح مذکور، محرز و مسلم    یو بزه انتساب  هیالمشارٌ  تیمجرم  و  یبزهکار  ،پرونده 

،  19،  17،  14،  2  مواد  و  یفریک  یدادرس  نییآقانون    11و    8و مواد    یقانون اساس  36توجه به اصل  

-مجازات  و  راتیتعز  قانون  741  ماده   و   ی اسالم  مجازات  قانون  212،  211،  168،  167  ، 160،  140
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ماده    ت  پ،   ب،   الف،  بند  طیشرا  تحقق  به  توجه  با   و (  یاانهیرا  جرائم  قانون  13)ماده  بازدارنده    یها

اسالم  18 مجازات  انگ  ، یقانون  لحاظ   جرم،  ارتکاب  یوهیش  جرم،  ارتکاب  نیح  مرتکب  یزهیبه 

 ت یوضع  و  سوابق  م،جر  ارتکاب  ازپس  مرتکب  اقدامات  آن،  بارانیز  جینتا  و  فهیوظ  نقض  گسترش

 درصورت  و  مال  اصل  رد  بر  عالوه  مرتکب  تیمحکوم  به  حکم  ،یو   بر  ریتعز  ریتأث  و  مرتکب  یفرد

 ( .گرددی م محکوم حبس سال کی تحمل به به صاحبش و  متشیق ا یمثل   ،مال اصل فقد

 یکالهبردار  حکمدر  جرائم  یهیکل: )...  داردیم  انیه بک  .م.ا ق   104  ماده  متن  از  یقسمت  به  توجه  با

 محسوب   یکالهبردار  ،قانون  طبق  ا ی  شده   مقرر  ها آن  یدرباره  یکالهبردار  مجازات  که  یجرائم  و

  قابل   جرائم  یزمره  در  و   آمده   شمار   به  مذکور  یماده  قیمصاد  از  یاانهیرا  یکالهبردار  ...(  شودیم

بو  ی وقت.  است  گذشت گذشت  ماده    جرم  نیا  دنقابل  داشتن    ق.م.ا  104در  به    ده یدبزهمشروط 

 !؟! است؟ تصور قابل   هم  دهی دبزه بدون یکالهبردار جرم مگر د ی آیم ذهن  به سوال نیا ؛شودیم

 از:   اندعبارت که است الزم یکالهبردار جرم تحقق یبرا شرط سه

 کند؛ یم استفاده یگرید الاغف بیفر یبرا هاآنکه کالهبردار از  یل ی.متقلبانه بودن وسا1

  لیوسا   بودن  متقلبانه  به  نسبت  ی و  ی آگاه  عدم  مستلزم  که   ، یقربان  خوردن  بیفر  و  شدن .اغفال  2

 باشد؛ یم مجرم یاستفاده مورد

 ( 62ص ت،یمالک و اموال هیعل میجرا ن،یحس ، یرمحمدصادقیم. ) یگرید به  شده برده مال .تعلق 3

-بزه   بدون   توانیمن  ،د یگویم   سخن  یگری و مال د  ی ل قرباناغفا  همواره از    که  شروط  ن یا  وجود  با 

 .  دکر ضفر را یکالهبردار بودن ده ید

  انیب  راتیتعز  قانون  741  یماده  آنکه در مورد    باشد یم  یاانهیرا  یکالهبردار  مورد  در  مذکور  یرأ

  وجه...    ی اعمالبا ارتکاب    یمخابرات  ا ی  یاانهیرا  یهاسامانه  از  مجاز  ریغ   طور  به  هرکس: )است  داشته

به صاحب    عالوهکند    لیتحص  یگرید  ایخود    یارب...    مال  ای ...    آنبر رد مال   یجزا  ایبه حبس 

   (هردو مجازات محکوم خواهد شد.  ای  ... ینقد

  مختل  ا ی  و   هاداده  کردن  متوقف  ا ی  جاد یا  محو،  ر،ییتغ  ،کردن  وارد  مثبت  افعال  از  یک ی  دی با  پس

  به  منتج  و  شود   انجام  یمخابرات  ا ی  یاانهیرا  ی هاسامانه  در   مجاز  ر یغ   رفتار  عنوان  به   ،سامانه  کردن

  .شود  یگرید  ای  مرتکب  شخص  یبرا  «یمال  ازاتیامت  ای   خدمات  ا ی  منفعت  ای  مال  ای  »وجه  لیتحص

)همان،    .باشدیم   دیمق  جرم  کی   ،یسنت  یکالهبردار  مثل  زین  یاانهیرا  یکالهبردار  بیترت  نیبد

 (154ص

  عبارت   از  104  یماده  منظور  رسد یبه نظر م  کند،یماز صاحب مال    صحبتر  مذکو  یماده  یوقت

 چه ،یکالهبردار  یوقت نیهمچن.  باشدواسطه   یو ب   میمستق یدهی دبزه  ده«یدبزه داشتن »درصورت

  و  منفعت   مال،   که  دارد  وجود  یا دهی دبزه  د یتردیب   ی عنیباشد،    جهی نت  به  دیمق  ،یاانهیرا  چه  و  یسنت

  فرزند ...    ژهیمن  خانم   مذکور،  یکالهبردار  یأر  در  که  همانطور  ؛است  شده  دار  خدشه  یو  ازیامت  ای

 گذشت کند.   تواندیم  که است میمستق  یدهی دبزه نادر

  گر یبا کمک مواد مرتبط د   مبهم  یماده  ریقانونگذار تفس  یاصل  منظور به    دنیرس  یهاراه  از  یکی

 .ستین یمستثن زین.م.ا ق   104 یمادهاست که 
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از   یفریک  یدارس  نییقانون آ  11و    8  یآمده است ماده    106دادگاه شعبه    یکه در را  همانطور 

 . باشد یم .م.ا ق  104 ماده  در قانونگذار قصد  یدهندهنشانجمله مواد 

  ب   بند  که  کندیم  اشاره  جرائم  از  یبعض  بودن  یو خصوص  یعموم  یجنبه  دو  به.آ.د.ک  ق  8  یماده

   (نیمع  اشخاص ای شخص حقوق  به یتعد جهت از یخصوص تیثی: )حدداریم انیب مذکور  یماده

شخص    صراحتاً  قانونگذار  ،فوق  بند  در مع  ایاز  م   نیاشخاص    جرائم   دهدیم   نشانکه    بردینام 

 . هستند گذشت  قابل ن،ی مع دگانی دبزه ا ی ده یدبزه داشتن صورت  در.م.ا  ق   104 ماده موضوع

 متهم  بیتعق  درخواست  و  دعوا  ی)... اقامه  : کندی م  ذکر.د.ک  آ.  ق   11  ی ماده  دوم  قسمت  نیهمچن

 (.است یخصوص ی مدع  ا ی یشاک  با یخصوص تیث یح جهت از

  ی مدع   ای   یرا درخواست شاک  یخصوص   ثیاز ح  متهم   بیتعق  شرط  قانونگذار  شده  اد ی  قسمت  در

 .است 104 یماده منظوربه  دنیرس  یبرا یراهقرار داده که  یخصوص

  شخص حقوق  ،.آ.د.ک ق  11 یماده در مذکور یخصوص تیثیح در مورد یدکتر خالق نظر نیهمچن

 ( 38 ص ،یفریک یدادرس نییآ قانون در ها نکته ، یعل  ،ی)خالق .است جرم از متضرر اشخاص ای

 

 سرقت

 9909988613801065: پرونده شماره

 0000207: یگان ی با شماره

 09/03/1400: یصدور رأ خیتار

 شهرستان اراک. یگستردو داد یفریدادگاه ک 103 شعبه

 . رضا... فرزند   نایس ،دادستان: یشاک

 خدارحم فرزند...   حامد /  رحماله... فرزند  خدارحم: نیمتهم

   : دادگاه یرأ

 تیمحکوم  یسابقه  فاقد   ،1338  متولد...    خدارحم  یآقا  27/02/1400  مورخ  فرخواستیک  حسب)

  عدد   10  سرقت   در  مباشرت  به  است  متهم   ، لیکف  ی معرف  عدم  ل یدل  به   و   بازداشت  موثر،  یفریک

  دو   ،یمتر  دو  آهن  ریت  شاخه  کی  ،آن  یهاهیپا  همراه  به  ستون  صفحه  عدد  کی  ،یمتر  کی  لگردیم

 200  ژمترابرق به    م یدو کالف س  ها، آن  از  یکی  استرداد  وصف  با  متر  1  در  5/1  ابعاد  به  پنجره  عدد

متهم است به مباشرت در   ل،یکف ی معرف  آزاد با ،یفریک تیمحکوم یسابقه فاقد ...    حامد ی آقا. متر

 ... .   نایس یآقا  تیآب با وصف استرداد، موضوع شکا یتریل 200بشکه  2سرقت 

انتظام  گزارش  ،یخصوص  یشاک  تیشکا  شرح  به  صادره  فرخواستیک  به  تیعنا  با  دادگاه   ، یمرجع 

  ،یکالنتر  گشت  افسر  هیاول  یصورتجلسه   دادگاه،  جلسه  در  اول  ف یرد  متهم  واقع  به  مقرون  اقرار

 منتسب   و  محرز  را  موصوف  بزه  ها،آن  استرداد  و  نیمتهم  تصرف  در   مسروقه  اموال  از  یتعداد  کشف

 . داند یم

  یاسالم  مجازات  قانون  211  -171  -164  -160  -19  -14  -12  -10  -2  مواد  به  مستنداً  لذا

کاهش  قانون    11  ماده   و   1375  مصوب  راتیتعز  قانون  از  -667  -656  مواد  و  1392  مصوب
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است و    دهیکه هنوز مسترد نگرد  یان حکم به رد مال از اموال مسروقه، ضم1399مجازات مصوب  

  50  و  یریتعز  حبس   ماه  سه  تحمل  به  را  نیمتهم  ها،آن  متیق  ایدر صورت فقدان حکم به رد مثل  

  -65  مواد  و  مجازات  کاهش  قانون  6  ماده  تبصره  به  مستنداً.  دینمایم  محکوم  یریتعز  شالق   ضربه

 مبالغ  زانیم  خصوص  در  رانیوز  أتیه  بیتصو  و  1392  مصوب  یاسالم  مجازات  قانون  86  -83

  ی نقد  یجزا  الیر ونیلیم  15  پرداخت  بهرا    الذکرفوق   حبس  مجازات  ،1399  مصوب  ینقد  مجازات

  ،ینقد  یجزا  پراخت  عدم   صورت  در   گردد یم  متذکر  . کندیم   محکوم  دولت  صندوق  حق  در

 20و ظرف مهلت    یاول حضور فیصادره در خصوص متهم رد  یأر.  شد  دخواه  اجرا  یاصل  مجازات

 خصوص  در  و   باشدیم  یمرکز  استان  نظر  د یتجد  محترم  محاکم   در  اعتراض  قابل   بالغا  خیروز از تار

  ظرف   سپس   و  شعبه  نیا  در   یواخواه  قابل   ابالغ   خیتار  از  روز  20  مهلت   ظرف   و  یاب یغ   گری د  متهم

   (.استنظر  د یتجد حاکم م در اعتراض قابل روز 20 مهلت

 ی خصوص  یجنبه  ثیح  از...    نایس  یآقاجرم و    یعموم  یجنبه   ثی ح  از  دادستان  مذکور  یرأ  در

  ده ید  انیز  ،یارتکاب  جرم  از  که  برندیم  محکمه  به  را  خود  تیشکا  یافراد  ای  فرد.  هستند  یشاک  جرم

 . باشند

موکد    د یتأک  ی مجازات اسالم  نونا ق  104  ماده   در   ده«یدبزه  داشتن  صورت  »در  عبارت   حال یّایعل 

-بزه  یدارا  و  بوده  مجازات  قانون  656  یماده  قیاز مصاد  یکی  گفته شده  سرقت  جرمچراکه    ؛است

 .  کرد تصوربودن جرم مذکور را  ده یدبزه  بدون توانینم  و باشد یم ده ید

که   کند یم  فیتعر ر«یغ   به متعلق مال »ربودن را سرقت ی اسالم مجازات قانون 267 ماده  نیهمچن

  شود؛ یربوده م  یگری چراکه مال متعلق به د  .است  سرقت  جرم  در  ده ی دبزه  وجود  انگریب  یروشن  به

 .است شده  وارد ده یدبزه شخص به یماد ای  ی مال خسارت یعنی

 

 امانت   در  انتیخ

 9909988700800699: پرونده شماره

 0000144: یگان ی با شماره

 29/02/1400: یرأ صدور خیتار

 .اراک شهرستان یدادگستردو  یفریدادگاه ک 102 شعبه

 میمحمدرح فرزند ...  درضایحم: یشاک

 ی دعل یام فرزند ...  محمد : متهم

 دادگاه:  یرأ

ک) دادسرا  فرخواستیحسب  از  شماره  یعمومیصادره  به  اراک  انقالب    ی و 

  1396  متولد   ی دعلیام  فرزند ....    محمد   یآقا  29/01/1400مورخ    140026430000010540

به همراه دو   ی ( سون ps4)اس فور  یپ یدستگاه باز  کی )  به نسبت امانت در  انتیخ به  است متهم

دسته قانون  یدارا   یری تعز  جرم  (مربوطه  یعدد    ی آقا  تیشکا  موضوع،  6  یدرجه  یمجازات 

  قرائن   و   دالئل   و   پرونده   اتیمحتو  و   اوراق   جامع   به  ت یعنا  دادگاه با  .میمحمدرح  فرزند ...    درضایحم
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که داللت به سپرده   11/1399/ 04مورخ    یعاد  دیمندرجات و مفاد رس  ،یاظهارات شاک.1  جمله  از

اقدام متهم جهت   عدم . 2 .دارد آن استرداد سپس و استفادهبه متهم، جهت  الذکرشدن دستگاه فوق 

  جهت  دادگاه  و  دادسرا  در  متهم  حضور  عدم.  3.  دارد  آندستگاه که داللت بر تصاحب    نیاسترداد ا

 به  مستند  و  است  مسلّم  و  محرز  یانتساب  بزه  ،موصوف  راتبم  به  ت یعنا  با  لذا.  ی انتساب  اتهام  از  دفاع

الحاق  ،راتیتعز  قانون  174  ماده   و   یاسالم  مجازا  قانون  211  -19  -14  -2  مواد به ماده    ی تبصره 

و بند    37موضوع بند ب ماده    فی( و اعمال تخف23/02/1399  ی )الحاق  ی قانون مجازا اسالم  104

  یسابقه  فقدان  و   متهم   سن  لی دل  »به(  23/02/1399  یاصالح)  ی اسالم  مجازات  قانون  38اده  ث م

متهم    یفریک   صندوق  حق  در   6  یدرجه  ینقد   یجزا  الیر  ونیلیم  80  مبلغ  پرداخت  بهموثر« 

  قابل   متهم  به  یواقع  ابالغ  خیتار  از  روز  20  مهلت  ظرف  و  یاب یغ   صادره  ی. رأد ینمایم  محکوم  دولت

-ی م یمرکز  استان نظر د یتجد  محاکم  در  اعتراض قابل   آن از پس  روز 20و   هشعب نیا رد یواخواه

 . باشد

ماده    اول    ، بازدارنده   یهامجازات  و  راتی»تعزیاسالم  مجازات  قانون  پنجم)کتاب  .م.ا  ق 104مورد 

  حرف  از جرائم  نیب چراکه ؛گرددیم  زین ده« یدبزه داشتن درصورتعبارت» مشمول(«1375 مصوب

 عبارت  دادن  تیسرا  و  جرائم  جمع  ،قانونگذار  قصد   دهدیم  نشان  که  شده  استفاده  «اوو»  ربط

 .است جرائم تمام به ده«یدبزه داشتن »درصورت

خ  ،یاسالم  مجازات  قانون  پنجم  کتاب  جرائم  قیمصاد   از  یکی ماده    انتیجرم  موضوع  امانت،  در 

 است.   676

کرد    د یبا   ا ی   مالک   طرف   از  ی امان  مال   سپردن  ، انتام  در   انتیخ  جرم  تحقق  شروط   جمله  ازذکر 

قانون  یکی   به   او   یقانون  یندهینما  ا ی   لیوک غ   نیام  به  ی از طرق  به  تعلق مال    که  ی . وقتاست  ریو 

 انیز  جهیرسانده است. در نت  انیبه مالک مال ز  بالتّبع  کند،یم  انت یخ  ،ی امان  مال  به  نسبت  نیام

متعلق   ps4  یباز  دستگاهمذکور،    یکه در رأ  نطورهما.  گرددیم  یتلق  دهیداز جرم همان بزه  دهید

 . شودیم قلمداد  ده یداست که بزه  می... فرزند محمدرح درضایبه حم

  اگر گفت    نابتو  تا   کرد،  تصور  ده ید بزه  بدون  را  امانت  در  انتیخ  جرم  توانیم  چطور  وجود  ن یا  با

  گذشت   قابل   ریغ   ای  ستین  گذشت  قابل  نداشت،   ده ید بزه  اگر  یول  است  گذشت  قابل   داشت،  ده یدبزه

 است؟؟؟؟؟؟

  جرم  از  میمستق  ی دهید ایز،  104  یماده  در  قانونگذار  منظور  گرفت  جهینت  توانیم  یراحت  به  نظر  به

     .باشدیم جرم از میمستق یدهیدانیهمان ز در امانت مالک مال انتیکه در جرم خ است

 

 / ممانعت از حق/ ضرب بالاثر   یبه اشخاص عاد  نیتوه

 9909988705700423 :پرونده شماره

 9901460: یگان ی با شماره

 29/02/1400: یرأ صدور خیتار

 .اراک شهرستان یدادگستر دو یفریک 103 شعبه
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 . اراک شهرستان انقالب و یعموم یدادسرا کی شماره مجتمع.  1: یشاک

 .لیاسماع محمد  فرزند...   میمر  خانم.2

 . نیحس دیحسن ... فرزند س  دیس یآقا: متهم

 : دادگاه یرأ

صادره       140026430000153518و  9910438613903954ه شمار  یهافرخواستیک  حسب) 

دادسرا س  یعموم  یاز  اراک،  شهرستان  انقالب  س  دیو  فرزند   ...  یسابقه  بدون  ،نیحس  دیحسن 

  و  اثر  بال  ضرب  به  است  متهم  التزام؛  وجه  نییتع  با  التزام  نیتأم  قرار  با  آزاد  ،موثر  یفریک  تیمحکوم

  و   صادره   تیصالح  عدم   قرار  وفق  ز ین  و ...    م یمر  خانم   ت یشکا  موضوع  ی عاد  اشخاص   به  نیهتو

 به   توجه  با  حق  از  ممانعت  عنوان  خصوص  در.  باشدیم  حق  از  ممانعت   به  متهم  ،هیشاک  تیشکا

ماده    کهنیا   جهت   به.  باشدیم  گذشت  قابل  موصوف  بزه   ،یفریک  مجازات  کاهشقانون    11وفق 

  یموقوف  قرار  یفریک  یدادرس  نیی آ  قانون  13  ماده  ب  بند  به  مستنداً  ه،یشاک  طشر  و   دی قیب  تیرضا

  ، بالاثر  ضرب  و   ن یتوه  بر  ر یدا  فوق   متهم  اتهام  خصوص  در .  داردیم   اعالم   و   صادر   را  نامبرده   بیتعق

بازب  لع،مطّ  اظهارات  ه،یشاک  تیشکا  شرح  و  صادره  یهافرخواستیک  به  تیعنا   با  ی نیصورتجلسه 

در  لمیف ب  مضبوط  که  متهم  اظهارات  (، است  شده  عیتقط  که  نیا  لی دل  به)داشته    انیپرونده، 

  و   باشد  شده   هم  عیتقط  است  ممکن  هرچند  بود؛   خواهد   لم یف  د ییتأ   ،ی و  یادعا  وممفه  نیبنابرا

 من:  است  داشته  انیب  که  متهم  زین  و   باشد  کرده  ارائه  را  خود  تیشکا   به  مربوط  قسمت  فقط  هیشاک

  حرکت   به  ی و  نیبنابرا.  خورد  یو  یروسر  به   که  بردم  جلو  را  دستم  صرفاً   خودم  از  دفاع   جهت  فقط

. چراکه  باشدیم  بالوجه  یو  دفاع  و  دی نمایم  اقرار  باشد، یم  لمیف  ین یبازب  مفاد  جزو  که  دستش  دادن

-یم  مشخص  مربوطه  یصورتجلسه  وفق  که  زدن  ی لیس  و  دست  بردن  جلو  ن یب  است  فرق  اریبس

  ضرب و  نیتوه یهابزه ، فوق  ستداللا و مطّلع  اظهارات مذکور، یرتجلسه صو به توجه با  زین و . باشد

  -14  -12  -10  -2به دو فقه بزه مختلف مستنداً به مواد    توجهاً  و   باشدیم   محرز  دادگاه   یبرا  بالاثر

اسالم  -567  -211  -160  -28  -19   مجازات  قانون  608  ماده  و  1399مصوب    یقانون مجازات 

 مصوب  یریتعز  جرائم  کاهش  مجازات   قانون  12  و  11  موادو  1375  بمصو  راتیتعز  بخش  یاسالم

تعد  یمبن  رانیوز  أتیه  ینامه  أتیه  بیتصو  و  1399 اسالم  ینقد  ی جزا  لیبر    یقانون مجازات 

توه  18/11/1399مصوب   به  ارتکاب  جهت  پرداخت    ن یبه    ی نقد  یجزا  الیر  ونیلیم  150به 

  ال یر  ونی لیم  45  پرداخت  به  بالاثر  ضرب  بزه  هب  ارتکاب  جهت  به  و   دولت  صندوق   حق  در  6  یدرجه

بند ث ماده    وفق  گرددیم   متذکر.  دی نمایم   محکوم  دولت  صندوق   حق  در  7  یدرجه  ینقد  یجزا

تعز  12 مجازات  کاهش  قابل    1399مصوب    یریقانون  دادنامه  در  مندرج  اشد  مجازات  فقط 

  یماده  به  مستنداً  ،یو  اصالح  ینیبشیپ   و  متهم  موثر  یفریک  یسابقه   فقد  جهت  بهاجراست. لکن  

-ی م  ق یتعل  سال   ک ی  مدت   به  را  مجازات  سوم   دو  یاجرا  ،1392  مصوب  ی اسالم  مجازات  قانون  46

صدور قرار تا    خ یهرگاه محکوم از تار  رالذکر،یقانون اخ  54مستنداً به ماده    شود یم  متذکر  و   د ینما

 حکم  تیقطع  از  پس  شود،  ذکورم  قانون  در  مندرج  یاز جرائم عمد  یکیمرتکب    قیمدت تعل  انی پا

صادره    ی.رأکرد  خواهد  ادرص  ز ین  را  یقیتعل  حکم  یاجرا  دستور  و  لغو  را  قیتعل  قرار  دادگاه  ر،یاخ
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  استان  نظر  دیتجد  محترم  محاکم  در  اعتراض  قابل  ابالغ  خیروز از تار  20و و ظرف مهلت    یحضور 

 ( .باشدیم یمرکز

صورت  حق  از  ممانعت  جرم  ،یاسالم   تمجازا  قانون  104  ی ماده در  اشخاص    یرا  به  متعلق  که 

گذشت    ، باشد  یخصوص عموم  دانستهقابل  اشخاص  به  مربوط  اگر  باشد  ا ی  یو    رقابل یغ   ، دولت 

   . داندی مگذشت 

  جرم  اگر  چراکه  ؛ قانونگذار  یاصل  هدف   به  دنیرس  یبرا  است  یروشن  ینهیقر  خود  باال   حیتوض

  ن ی گفت در ا  توانیو نم  است  ده یدبزه  لتدو  دهد،  رخ  یدولت  مکان  کی  به  نسبت  حق  از  ممانعت

  ده«یدبزه  داشتن  صورت  »در  عبارت  کهآن  حال.  باشدیم   دهیدبزه  بدون  ،حق  از  ممانعت  جرم  مورد،

ممانعت از حق نسبت   جرم  اگر  چون.  شود  ریتفس  مطلق  صورت  به   تواندینم.م.ا  ق   104  یدر ماده

 رخ دهد، قابل گذشت است.   یبه شخص خصوص

  ای  میمستق  یدهیدبزه  ،ده«یدبزه  داشتن  »درصورت  عبارت  از.م.ا  ق   104  یماده  منظور  کهآن  جهینت

 از   مذکور،  یرأ  در  لیاسماع   محمد  فرزند...    میمر  خانم  که  همانطورآن جرم است.    نیمع  ایخاص  

 . اندکرده  گذشت نیحس دیس فرزند...   حسن دیس یآقا حق از ممانعت جرم

قابل    ی کی  زین  راتیتعز  بخش   ی اسالم   مجازات  قانون  608  ماده   موضوع  ،نیتوه  جرم جرائم  از 

 . است آمده شماربه گذشت قابل ده یدکه در صورت داشتن بزه باشدیم ق.م.ا  104ماده  گذشت در

و  باشد یم  اشخاص  یمعنو  اعتبار  و  تیثی ح  هیعل  جرائم  یزمره  در  نیتوه  که  است  یرفتار  هر. 

جامعه   ینظر افراد متعارف و معمول  در  مقابل  طرف  تیثیح  وهن  موجب  انحاء،  از  ینحو  به  بتواند،

 ( 167ص ،یعموم  ش یآسا و تیامن هیعل جرائم  ن،یحس ،ی رمحمدصادقی)مگردد. 

  و  رد، یگیم  شکل  رند،یگیم  قرار  اهانت  مورد  که  اشخاص  ای  شخص  بودن  با   نیتوه  جرم  گفت  د یاب

ا  دهیدبزه  بدون  توانینم لذا    نیبودن  کرد.  تصور  را   صورت   »در  عبارت  از  قانونگذار  ورمنظجرم 

 .است نیمع ای میمستق  یدهی دبزه همان  ده«یدبزه داشتن
 

 گیری جه نتی
اسالم  104  ماده   مصوب   یریتعز  مجازات  کاهش  قانون  11)ماده    1392مصوب    یقانون مجازات 

 نسبت به جرائم قابل گذشت استفاده کرده است.   ده«یدبزه داشتن »درصورت عبارت از( 1399

ماده    جهینت  نیا  یحقوق  یهایبررس  اب در  مذکور  عبارت  از  قانونگذار  منظور  که    104حاصل شد 

مطلق،    ی اصول  مباحث  در   کنکاش  با   نیهمچن.  است  جرم  از  م«یمستق  یدهید»بزهق.م.ا   و  عام 

ق.م.ا    104مخالف نداشتن ماده    مفهوممفهوم شرط و وصف،    یمطالعهمطلق بودن عبارت فوق و  

 . آمد دست به

  و   نی،توه  امانت  در  انت یخ  سرقت،  ،یکالهبردار  موضوعات  در  یی قضا  آراء  از  مورد  چند   ذکر  با

ماده    حق  از  ممانعت داشتن  نظر  در    فیتعر  و  1392  مصوب  یفریک   یدادرس  نییآقانون    11و 

 ده«یدقانونگذار از عبارت »در صورت داشتن بزه  یبرآن شد تا مراد اصل  ی سع  گذشت،  قابل  جرائم

 . گردد روشن است، م«یمستق یدهی د»بزه همان که
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