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  :چكيده
شناسايي  مورد نيزجرايم ناتمام را ، ساير شروع به جرم عالوه بر ،برخالف قانون فعلي اليحه مجازات اسالمي

جرم  ،كه طي آن 1352بلكه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومي  ،ه است و اين نه بدعتقرار داد
ذكر كرده  ،جرم عقيم را با تلويح بيشتري ضمن شروع به جرم و ،محال را تحت عنوان در حكم شروع به جرم

با پذيرش صريح عدم انصراف ارادي به عنوان شرط تحقق شروع به قانونگذار در اليحه  مضاف بر آن .است
جرم انگاري  ،عنوان اصل در تمام جرايم هب اًتقريب شروع به جرم راو ً، ابهام قانون فعلي را مرتفع نموده ،جرم
هنگامي كه عملياتي مصداق ، 1361با تأسي از قانون راجع به مجازات اسالمي سال  ،عالوه بر آن .ده استكر

در اين صورت  ، قانونگذارمنطبق بر عنوان جزايي ديگري هم باشند داشته و درآن واحد نيزشروع به جرم 
جديد به جرايم ناتمام  كه مجموعاً گامي شايسته در نگرشي را تجويز نموده استفقط مجازات جرم خاص 

 جرم عقيم ضمن شروع به جرم و بيانبا اين حال عدم پذيرش صريح عنوان كلي جرايم ناتمام، . مي باشد
جرم خاصي است،  انصراف ارادي نموده ولي اقدامات او مشتمل بر ،فرد كه هنگاميدر عدم تخفيف مجازات 

  .به شمار مي آيندفصل  ايرادات وارده بر اليحه مجازات اسالمي در اينجمله از 
  

  .، شروع به جرم، در حكم شروع به جرم، جرم عقيم، جرم محالاليحه مجازات اسالمي :هاهكليد واژ
 

                                                 
             :hamedrahdarpour@yahoo.com  Email                                                                       نويسنده مسئول* 



 1390بهار ، اولشماره ، دومسال  پژوهشنامه حقوقي،              60  

  :مقدمه. 1
اند كه از مرحله قصد  سيكل مجرمانه يا مسير تحقق جرم را به چهار قسمت يا مرحله تقسيم نموده

  آنگاه مرحله .گرددميل براي ارتكاب جرم وساي تهيهمرحله  وارد سپس ،ارتكاب جرم آغاز شده
و آن  chawla, 2006 :p1)( استشود و النهايه مرحله اجراي كامل جرم  جرم پيدا مي به شروع

مجرم  هرگاه ).193 :1381فيض،( باشدهنگامي است كه عنصرمادي جرم، تحقق خارجي پيدا كرده 
شده كه  يمرتكب عملوي  ؛به عبارتيستاجرم تام محقق شده  ،مسير مجرمانه را تا پايان بپيمايد

مرتكب ، اما ممكن است در اين رهگذر .براي آن مجازات در نظر گرفته استقانون گذار صراحتاً 
براساس اينكه  در اين حالت باز ماند از ادامه مسير و پس از آن طي نمايدفقط قسمتي از مسير را 

معناي جزايي بودن آن هست و اين لزوماً ببرآن صادق ا يعنوان خاص اي متوقف شده چه مرحله در
مرتكب در مرحله شروع به اجرا عمليات توقف  ،از موارد بحث برانگيز در اين خصوص. عنوان نيست

و يا انجام آن ولي عدم تحقق جرم تام است كه قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت 
 بهره دم تحقق جرم تام جملگي را جرايم بيعلت ع هكه ب ؛جرم عقيم و محال است دوم مشتمل بر

به نظر ما  ،ايمعنوان جرايم ناتمام را برگزيده ،ولي ما دراين مقاله .)23 :1384 نوربها،(گويند  مي نيز
رود چه در جرايم  مطلق هم ميزيرا تصور شمول آن بر جرايم  ،بهره تا حدي مانع نيست عنوان بي

برداري  به بهره ،برد والاقل براي جرم بودن آن اعمال خود نمياي از جرم  ه ظاهراً مجرم بهر اخير
كه انجام اعمال منجر به تحقق جرم تام در جرايم ناتمام با اين. شود د توجهي نميخومجرم ازعمل 

نمي شود، معهذا ارتكاب اين اعمال توسط مقررات حقوق جزا ممنوع مي شود؛ زيرا اين اعمال 
از اين جهت كه martin, law, 2006: p. 268) (اند رم تام پيمودهمراحلي را در تحقق و تكميل ج

همانطوركه خواهد آمد شروع به جرم در قوانين ايران جايگاه كيفري . قابليت واكنش كيفري را دارند
است، ولي در  يزان مجازات و احكامش محل اختالفهرچند حدود وثغور آن و م ،داشته است

تاكنون مسير  ،گذار ايران در سير تقنيني قانون ،قانون بر آنهاخصوص جرم عقيم و محال و شمول 
  . تزلزل را پيموده است

  
   :بيان مساله. 2

اليحه مجازات اسالمي كه در اين مقاله مختصراً اليحه ناميده شده و مراحل پاياني را در الزم االجرا 
ي است كه تغيير اساسي در خصوص مسأله جرايم ناتمام حائز نكات خاص و تازه ا ،پيمايد شدن مي

قانون جزاي  از آنجا كه در خصوص جرايم ناتمام،. آن نسبت به قانون فعلي بسيار چشمگير است
قانون و قانونگذار در  )198-199: 1382محسني،( جرم محال را به سكوت برگزار كرده 1304سال
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و قانون  (!)گماردهدر جهت افزودن ابهام به جرم ناتمام براستي همت  1370مجازات اسالمي سال 
نسبت به  52هم با اينكه به پيروي از قانون مجازات عمومي سال  61راجع به مجازات اسالمي سال

در مورد جرم  1304تر است ولي اين نيز مانند قانون سال قوانين پيش گفته در اين خصوص كامل
يش از سايرين ب كه 1352قانون مجازات عمومي سال  بنابراين. محال متضمن هيچ حكمي نيست

بهترين راهنما در  دارد، به مسأله جرم ناتمام اهتمام ورزيده و نسبت به قوانين ديگر وضوح بيشتري
در شناسايي جرايم ناتمام دو  تهيه اليحه مجازات اسالمي در اين خصوص بوده است؛ چرا كه مقنن

نظر حقوقدانان بپردازد و يا در راستاي حقوقي كردن قانون به اعمال قدرمتيقن ؛ راه پيش رو داشته
يا به بهترين قانون جزايي گذشته معطوف شود، كه همانطور كه مشخص خواهد شد اليحه مسير 

مفهومي  ،عالوه بر شروع به جرم 1352آساني را پيش گرفته و پيرو قانون مجازات عمومي سال 
ال در خصوص هر با اين ح .عنوان درحكم شروع به جرم را هم به رسميت شناخته استهب ،ديگر

ابتدا بايد دانست ماهيت شروع به جرم  ؛پاسخ به سواالتي چند ضروري است ،كدام از اين دو مفهوم
 52ه چگونه بوده و چه تغييري نسبت به قانون فعلي و قانون سال حو در حكم شروع به جرم در الي

البته . اين مفاهيم سنجيدنموده است؟ و عالوه بر آن بايد رابطه جرايم عقيم و محال را با هر دوي 
در مقايسه با قوانين جزايي پيشين نقاط روشن و تاريك اليحه را در اين خصوص  ،ما در ضمن بحث

لذا بر اين اساس اين مقاله را به دو قسمت . برجسته خواهيم كردو تأسي قانونگذار از هر كدام را 
  .  ه جرم بررسي خواهد شدابتدا شروع به جرم و سپس درحكم شروع بكه كلي تقسيم نموده، 

  
  :شروع به جرم .3

اي كه جرم انگاري آن در  تنها مرحله، پيش از انجام جرم كامليعني از ميان مراحل تكوين جرم 
كه خود به خود علت اينهكند همان مرحله شروع به جرم است و ب قوانين كيفري تجلي مي

ن دنيا شروع به جرم را قابل تعقيب و خطرناك بوده و برهم زننده نظم عموم است، تمام قواني
و دانستن تشخيص مرحله شروع به جرم  ،با اين حال). 160 :1382 محسني،(اند  مجازات دانسته

شود، از مسائل بسيار ضروري در اين مورد است اينكه چه ميزاني از رفتار مشمول اين عنوان مي
)27: 1988،Clarkson(. ات اسالمي به اين مسائل خواهيم از منظر اليحه مجاز ،در اين مبحث

  . پرداخت
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  : تعريف قانوني از شروع به جرم و انطباق با مفاهيم حقوقي .1.3
هركس قصد ارتكاب جرمي كرده و «: داردمي ذيل عنوان شروع به جرم اشعار  ،هاليح 121ماده 

د، چنانچه اقدامات واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بمانهشروع به اجراء آن نمايد لكن ب
انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم و در غير اين صورت به شرح زير مجازات 

 راجع به قانون 15اين ماده در تعريف شروع به جرم تا حدود زيادي مفهوماً به ماده » ...شود مي
 شريح شروع به جرمدر ت مقنن ،چرا كه در آن قانون ؛عدول نموده است 1361سال  اسالميمجازات 
واسطه موانع هكرده و شروع به اجراي آن نمايد و لي ب جرمي هر كس قصد ارتكاب«: داشت مقرر مي

با اين حال  .»... واقع نشودجرم بماند و  خارجي كه اراده فاعل درآن مدخليت نداشته قصدش معلق
بوده است، چه با  52 بايد دانست كه ماده مذكور نيز خود متأثر از قانون مجازات عمومي سال

از قانون  61مقنن سال  يرپذيريآن قانون، تكرار كلمات و مفاهيم واضح و تأث 20نگاهي به ماده 
در تعريف يا تشريح شروع  ،بنابراين بهتر است گفته شود كه اليحه. مبرهن است 52مجازات سال 

آنچه كه  به هر حال .رجوع نموده است 52قانون مجازات عمومي سال  20به جرم به مفهوم ماده 
اين است كه شخص، ابتدا شروع به اجراي جرم نمايد و  ،گذار از شروع به جرم بوده منظور قانون

حال بايستي منظور قانون گذار . جرم منظور نظرش واقع نشود ،سپس بواسطه عامل خارج از اراده او
شروع به ". ون مشخص گرددرا از اين دوجزء دانست تا به درستي مفهوم شروع به جرم در اين قان

اجرا يك عمل مادي است و از اين نظر از تصميم بزهكارانه كه كامالً رواني بوده و اصوالً مجازات 
كه مرحله شروع به اجرا در اين). 324: 1377بولوك،  -استفاني -لواسور( "ندارد كامالً مجزا است

يست ولي آنچه كه محل اختالف ترديدي ن ،مرحله مادي يا همان عنصر مادي شروع به جرم است
اي كه بگونه ؛تشخيص اين قسمت از مرحله پيش از آن يعني اقدامات و اعمال مقدماتي استاست، 

هيچ مرز مشخص و دقيقي براي تمييز ميان اقدامات مقدماتي غير قابل مجازات و اقدامات قابل 
قام نيستيم تا به شرح معيارهاي ما در اين مقال در آن م ).297  :1389فلچر، (مجازات وجود ندارد 

كنيم كه  صرفاً به اين معنا اكتفا مي بلكهتفكيك شروع به اجرا و اعمال مقدماتي ونقد آنها بپردازيم 
ولي مقنن ) 52: 1381نيا، فرهودي( است در اين راستا سه نظريه عيني، ذهني و تلفيقي ارائه شده

ه است، با اين حال رويه قضايي بخصوص رويه درهيچ قانوني به صراحت جانب هيچ كدام را نگرفت
از مرحله ). 344 :1382صانعي،( ديوان عالي كشور ايران ظاهراً از نظريه عيني پيروي كرده است

واسطه عمل خارج از اراده فرد قصدش معلق بماند، يعني هشروع به اجرا كه بگذريم، بايستي ب
اين ). 346: همان(ب جرم منصرف نشده باشد مرتكب اعمال اجرايي به ميل و اراده خود از ارتكا

لكن جرم ... «قسمت همان جزئي است كه در قانون حاضر از قلم افتاده و فقط به اين اكتفا شده كه 
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دليل اينكه قانون گذار از عوامل خارج از هكه سبب ابهامات فراواني شده بود و ب» ...منظور واقع نشود
مشروط به  ،شكل غير اراديهصورت ارادي قطع شود و چه بهبلذا عمل چه  ،اراده فرد بحثي نكرده

 عنوان شروع به جرم قابل تعقيب و مجازات است ذيلاينكه مقدار عمليات انجام يافته جرم باشد، 
در اليحه اين  وكه اين امر با مفهوم حقوقي شروع به جرم منافات دارد ) 226-227 :1384نوربها، (

  .ه استنقص تا حدود زيادي برطرف شد
  

   :اصل پذيرفته شده در جرم انگاري شروع به جرم .2.3
نگرش قانونگذار به بحث شروع به جرم، در زمينه جرم انگاري آن، با نگاهي به سير تاريخي نشان 

مقنن در ماده  1352قبل از اصالحات سال . دهد كه سياست واحدي را در پيش نگرفته است مي
روع به جرم را حداقل مجازات جرم انجام شده تعيين كرده قانون مجازات عمومي، مجازات ش 20

كيفر شروع به جرم در جنايات هميشگي، در جنحه  52سپس در سال ) 168: 1382محسني،(بود 
يعني با وجود تفاوت ميان آنها ). 225: 1384نوربها، (با تصريح قانون و در خالف اصوالً منتفي بود 

كه در قانون راجع به تا اين ه استودن شروع به جرم بوددر هر دوي اين قوانين اصل بر جرم ب
چنانچه عمليات و اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده جرم ... "مجازات اسالمي با ذكر عبارت 

تا حدودي از اين رويه عدول  ".باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود، واال تأديب خواهد شد
در غير . كه قانون اصوالَ شروع به جرم را مجازات مي كرد است در صورتيمذكور تأديب  نمود؛ زيرا 

قانون  41در ماده  1370بعد از آن در سال ). 235: همان(اين صورت كيفري براي آن متصور نبود 
مجازات اسالمي، قانونگذار اصل را بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده است، مگر در مواردي كه 

ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه  صحت اين ادعا را. شده باشدبيان  جرم بودن آنصراحتاَ
قانون مجازات اسالمي، شروع به  41به صراحت ماده «: كند چنين بيان مي 1378/ 8/4 -635شماره

  .»...جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش بيني و به آن اشاره شده باشد
مجازات  در غير اين صورت به شرح زير« : دارد نيز مقرر مياليحه  121قسمت آخر ماده حال 

كه عبارت مذكور داللت بر اين امر دارد كه قانونگذار در مقام جرم انگاري شروع به جرم » ...گردد مي
 ،، معيار تعيين مجازات براي شروع به جرم121عالوه برآن در بندهاي سه گانه ماده  .بوده است
هاي  جرم اصلي مقرر شده است و با تأملي در جرائمي كه مجازات هايي است كه براي مجازات
 ،رسيم كه شروع به جرم در غالب جرايم بدين نتيجه مي ،براي آنها پيش بيني شده استمذكور 

اصل بر جرم انگاري شروع به جرم است مگر جرائم  ،بنابراين بر اساس اليحة. گردد جرم محسوب مي
، كه منظور همان جرايم نان در بندهاي سه گانه مقرر نشده استاندكي كه مجازات آو  كم اهميت
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در  ،بنابراين. نيز شروع به اين جرايم جرم نبود 52خالفي است كه در قانون مجازات عمومي سال
خوبي به  52هم ردپاي قانونگذار سال  عنوان اصل در تمام جرايم، بازانگاري شروع به جرم، بهجرم

يد اين تقليد قانونگذار را ستود؛ چرا كه خالء عدم مجازات شروع به بسياري نمايان است، كه البته با
شروع به اجراي  ب اساس اليحه، بايد متذكر شد كه در پايان .از جرايم خطرناك را رفع نموده است

كه اقدامات انجام شده جرم مستقلي نباشد و  قابل مجازات استجرم زماني از باب شروع به جرم، 
ات همان جرم محكوم خواهد شد و عمل ارتكابي از حيث شروع به جرم، جرم محسوب اال به مجاز

  . گردد نمي
  
   :مجازات شروع به جرم. 3.3

از آنجا كه فلسفه جرم انگاري شروع به جرم را اين فرض اساسي دانسته اندكه در اين حالت ذهن 
برخي بر اين ، )298: 1389فلچر، (دهد مرتكب، به بهترين شكل حالت خطرناك وي را نشان مي

صور  حمايت و پاسداري از حقوق جامعه و صيانت از آن اقتضاي جلوگيري از اشكال وند كه اعتقاد
 ناچار بايد شروع به جرم، شايسته و در خور مجازات باشدلذا گوناگون تعدي و تجاوز را دارد، 

   .)98: 1381فرهودي نيا، (
بيني نموده  زات شروع به جرم دو حالت را پيشاليحه براي مجا 121مقنن با تصويب ماده 

  :است
عمليات و اقداماتي كه شروع به جرم هستند ولي اقدامات مذكور جرم مستقل محسوب : اوالً

  .شوند مي
عمليات و اقداماتي كه شروع به جرم هستند و اقدامات مذكور جرم مستقل محسوب : ثانياً

و آن مقدار عمل را كه  عمل اكتفا نمودهمجازات صرف قانونگذار به  ،در مورد قسمت اول. دنشو نمي
. ديگر از باب شروع به جرم، جرم و قابل مجازات ندانسته استبار باشد  ماهيتاً شروع به جرم مي

قانونگذار تعدد معنوي را بين شروع به جرم و جرم خاص متصور  ،مي آيد همانطور كه از ماده بر
با نگاهي به . استاعمال مجازات اشد  ذيرش يك نوع جرم وپ ،زيرا مقتضاي چنين امري ؛نشده است

مسير تقنين، مشخص مي شود كه اليحه در اين خصوص، همانند قانونگذار قانون راجع به مجازات 
چنانچه عمليات و ... ": آن آمده بود 15عمل نموده، چه در آن قانون و در ماده  61اسالمي سال 

جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مي شود واال تأديب  اقداماتي كه شروع به اجراي آن كرده
اليحه نسبت به ماده فوق با مباني حقوق جزا سازگاري  121با اين حال حكم ماده  ".خواهد شد

چرا كه اين  ؛چندان خالي از اشكال نيست "واال تأديب خواهد شد"بيشتري دارد؛ زيرا عبارت 
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 ،شروع به جرم را مجازات مي كرد در غير اين صورت اصوالًتأديب در صورتي اجرا مي شد كه قانون 
همان قانون شروع به  18، حال آنكه طبق ماده )225: 1384نوربها، (كيفري براي آن متصور نبود 

بنابراين اليحه در چنين وضعيتي بدون ! جرم فقط هنگامي قابل مجازات بود كه تصريح شده باشد
يعني نه قاعده . كندرا به مجازات همان جرم خاص محكوم مي مجرم اًتوجه به ميزان مجازات، صرف

جمع مجازات را پذيرفته و نه تعدد معنوي را، والبته فقط در غير اين صورت است كه مجازات شروع 
در قسمت دوم يعني هرگاه عمل شروع به جرم باشد و آن اقدامات انجام  .گرددبه جرم اعمال مي

عمل از باب شروع به جرم، جرم محسوب و قابل مجازات  ،شده جرم مستقلي را تشكيل ندهد
  . باشد مي

جرمي كه (به ميزان مجازات جرم اصلي  بايد مجازات در شروع به جرم، حال در خصوص ميزان
قانونگذار سه نوع مجازات در بندهاي سه گانه . رجوع كرد) مرتكب، قصد انجام آن را داشته است

  :م، به شرح ذيل متصور شده استاليحه براي شروع به جر 121مادة 
در جرائمي كه مجازات قانوني آن سلب حيات، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه يك تاسه  1

   .است به حبس تعزيري درجه چهار
در جرائمي كه مجازات آنها قطع عضو يا حبس تعزيري  درجه چهار است به حبس تعزيري  2

   .درجه پنج
نها شالق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است به حبس در جرايمي كه مجازات قانوني آ 3

  . گردد تعزيري يا شالق يا جزاي نقدي درجه شش، محكوم مي
  
   :در شروع به جرم انصراف ارادي و غير اراديتأثير . 4.3

مسئله انصراف ارادي و غير  ،يكي از مسائلي كه هميشه در بحث تشخيص شروع به جرم مطرح است
زيرا شرط دوم تحقق شروع به جرم آن است كه بواسطه مانع . ايي استارادي از عمليات اجر

 صانعي،( اثر بماند قصد مجرمانه معلق يا بي است، خارجي كه اراده فاعل درآن مدخليتي نداشته
واسطه موانع خارجي عمليات هتر ب بير دقيقعيعني انصراف غير ارادي باشد يا به ت) 366 :1382

يعني شخصاً از  ،مجرم شخصاً اجراي جرم را متوقف نمايدبراين چنانچه بنا. اجرايي متوقف بماند
 چرا كه ؛يابد تحقق نمي است، قابل مجازات ي كهجرمبه شروع  ،تعقيب اجراي جرم صرف نظر كند

البته .تا از اجراي نقشه بزهكارانه خود، صرف نظر كند خواهد مجرم را تشويق نمايد گذار ميقانون
بايد انصراف او ارادي بوده و قبل از  ،براي اينكه مجرم از مجازات نجات پيدا كند بايد اضافه نمود كه

نقطه قوت اليحه در خصوص شروع ). 327: 1377 استفاني، لواسور، بولوك،( اتمام جرم حاصل شود
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زيرا برخالف قانون ؛ شود به جرم تا حد زيادي مربوط به مسأله انصراف از عمليات اجرايي مي
و خصوصاَ قانون  61پيرو قوانين راجع به مجازات اسالمي سال  و 1370مي سال مجازات اسال

قانون راجع به مجازات اسالمي و  17ماده . شده است همتعرض اين مسأل 52مجازات عمومي سال 
قانون مجازات عمومي صراحتاَ انصراف ارادي را از عمليات اجرايي مانع  22البته پيش از آن، ماده 

انصراف غير ارادي از  عنصر ،فعلي يدر قانون الزم االجراولي . دانستندجرم ميتحقق شروع به 
هاي خيلي دور  عمليات اجرايي حذف شده است و از اين جهت در تعريف شروع به جرم به گذشته

قانون مجازات  41ماده  2و از طرفي در تبصره  .)72 :1381فرهودي نيا، (رجعت كرده است 
از موجبات تخفيف  م باشداقدام انجام شده جر را در صورتي كه ز جرمانصراف ارادي ااسالمي،

 123كه اليحه در ماده در حالي .افزايد ايراد ماده هر چه بيشتر مي ابهام و داند كه بر مجازات مي
اراده باو كه شروع به جرمي كرده  يهرگاه كس«: دارد صراحتاً متعرض اين نكته شده و اشعار مي

بنابراين در اليحه در پي  .»...شود اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي د بهآن را ترك كن خود
حقيقت قانوني شروع به جرم را به مفهوم  ،قانون مجازات اسالمي 41انتقادات حقوقدانان از ماده 

  . در نظر گرفته استحقوقي آن نزديكتر نموده و عدم انصراف ارادي را شرط تحقق شروع به جرم 
  

 :شروع به جرمدر حكم . 4

به جرم انگاري جديدي نسبت به قانون الزم  اقدام 121اليحه قانون مجازات اسالمي در تبصره ماده 
اي  قانون مجازات اسالمي را تا اندازه 41االتباع فعلي زده است تا شايد بار انتقادات وارده بر ماده 

رم را به رسميت شناخته كه مقنن عنوان در حكم شروع به ج ،در اين تبصره. جبران نموده باشد
قانون گذار دريافته بايستي عالوه بر شروع به جرم به ساير جرايم ناتمام هم كه حاكي از آن است 

ولي اشكال وارده اينجاست كه باز هم در شمول آن بر جرم محال و جرم عقيم ابهام . وقعي نهد
سعي در تطبيق آن با  ،كه ما در اين مبحث پس از شرح عنوان درحكم شروع به جرم وجود دارد

  . خواهيم نمود )جرم محال و جرم عقيم(دوگونه ديگر جرايم ناتمام
  

  : تعريف درحكم شروع به جرم و شرايط احراز .1.4
كاب جرم داشته، هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارت«  :دارد مي اليحه اشعار 121تبصره ماده 

اطالع بوده وقوع جرم غير ممكن باشد، اقدام انجام شده  لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي
مشخص  ،گذاري در خصوص جرايم ناتمام با نگاهي به سير قانون .»در حكم شروع به جرم است

كه رجعت او به بل ،گذار نه بدعت قانون ،گرفته است يآنچه در اين تبصره نمود قانون كه شود مي
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درصورتي ": داشت زيرا تبصره اخير مقرر مي ؛است 52قانون مجازات عمومي سال  25تبصره ماده 
كه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ولي به جهات مادي كه مرتكب از 

اين  ".گردد ميوقوع جرم غير ممكن شده، عمل درحكم شروع به جرم محسوب  ،اطالع بوده آن بي
مقنن در اليحه با  مفهوم در قوانين جزايي ديگر تا زمان تصويب اليحه، سابقه نداشته است؛ تا اينكه

. ه استقانون مجازات عمومي را تكرار نمود 25عيناً همان حكم تبصره ماده  ،اندك تغيير در عبارت
جرم ارتباط مستقيم داشته  عبارت از رفتاري است كه با ارتكاب ،حكم شروع به جرم به هرحال در

يعني  ؛اطالع است كه مرتكب ازآن بيحالي در،وقوع جرم غير ممكن باشد ،ولي به جهات مادي
 ،اطالع است، در اين صورت مرتكب از آن جهات مادي كه سبب غيرممكن بودن جرم شده است بي

ولين ركن تحقق اين ا ،بنابراين. گردد است درحكم شروع به جرم محسوب مياقدامي كه انجام شده 
ماهيتي مادي دارد چون از رفتار تشكيل شده است، عالوه  ،درحكم شروع به جرم نهاد است كه

اعمال تفسير بردار و  ،بنابراين .بايستي اين رفتار ارتباطي مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد ،برآن
ر مادي در حكم شروع توانند عنص نمي ،مشكوك كه صراحت در ارتكاب جرمي خاص نداشته باشند
چون  ،خريد اسلحه غير مجاز ،بنابراين. به جرم باشند كه بايستي معيار آن را صرفاً عرفي دانست

اي كه مردم ارتكاب چنين جرمي را بر ساير احتماالت ترجيح  گونههب ،خاص ندارد يجرم صراحت در
مادي در حكم شروع به جرم  توان عنصر لذا مي .حكم شروع به جرم خاصي باشد تواند در دهند، نمي

كافي به مقصود نيست بلكه بايستي انجام  ،صرف مقدمات قريبه. را اعمال مقدمات قريبه دانست
. وجود دارد شروع به جرم و ميان در حكم شروع به جرمكه جرم غيرممكن باشد و اين تفاوتي است 

 ،شد واال در حكم شروع به جرماطالع با كه مرتكب بايستي از غيرممكن بودن جرم بينكته ديگر اين
دليل حالت خطرناك مرتكب و جلوگيري از اقدام به هزيرا جرم انگاري اين عمل ب است؛ محقق نشده

واقع اقدام به  نتيجه بودن جرم باشد در در صورتي كه اگر شخص واقف بر بي ،ارتكاب جرم است
. د حائز مسئوليت كيفري شودتوان عملي داشته كه مجرمانه نيست و بديهي است چنين عملي نمي

بلكه فقط يك قطعه چوب  ،نه دشمن او ،داند آنچه كه در رختخواب ديگري است مثالً كسي كه مي
عملش بيشتر به سرگرمي شبيه است تا اقدام  ،كند است، در عين حال به سمت آن شليك مي

خوبي درك كرده و اين اين مطلب را ب 52بنابراين مقنن دراليحه و بهتر بگوئيم در سال  .مجرمانه
  . قسمت را از عنوان جزايي خارج نموده است
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   :جرم محال شمول بر .2.4
با جرم محال وجود دارد؟ آيا  ،اي بين در حكم شروع به جرم سؤال اين است كه چه رابطه در اينجا

مرتكب تا پايان مسير  ،در جرم محال؟ استماهيتاً همان جرم محال  ،در حكم شروع به جرم
به بي اثر به  ياجرمانه پيش مي رود اما گاه به اين علت كه نمي داند موضوع جرم وجود ندارد و م

  ). 238: 1384نوربها، (، انجام بزه محال مي نمايد نا آگاه استوسايل مورد استفاده بودن 
تا ) 243: همان(نداشت  صريحي وجود مطلب ،در زمينه جرم محال 1304در قانون مجازات 

طور كه گفته آمد، مفهوم درحكم شروع به جرم را ابداع نمود كه همان 52ر اصالحات سالكه داين
 ،ولي پس از آن) 199: 1382محسني، . ك.ر(دانان است شمول آن بر جرم محال، مورد قبول حقوق

قانون راجع به مجازات اسالمي آن را حذف نمود كه حاكي از آن بود كه تهيه كنندگان اين قانون 
قانون مجازات اسالمي ). 244: 1384 ،نوربها(ه اند جرم محال را مورد شناسايي قرار دهند نخواست
 عبارتبرخي با استعانت از باز هم ،هم همين مسير نادرست را پيش گرفت، با اين حال 70سال 

اند كه جرم  قانون مجازات اسالمي، چنين اظهار نظر كرده 41در مادة » واقع نشود جرم منظور«
: 1382 گلدوزيان،(آيد  يز از موارد عدم امكان تحقق جرم و مصداق بارز آن به شمار ميمحال ن

201.(  
 عمومي قانون مجازات 25تكرار تبصره ماده  ،اليحه 121كه تبصره ماده با توجه به اينحال 

 حكم جرايم محال را بيان نموده است 1352است و حقوقدانان معتقدند كه قانونگذار درسال 
و با توجه به مبحثي كه در قسمت شرايط احراز در حكم شروع به جرم ) 227 :1383ي، اردبيل(

با مفهوم حقوقي جرم محال،  ،بيان گرديد و نيز با تطبيق مفهوم قانوني در حكم شروع به جرم
همان مفهوم حقوقي جرم  ،جملگي بر اين امر حكايت دارند كه مفهوم قانوني در حكم شروع به جرم

عدم علم و اطالع از جهاتي است كه  ،با اين توضيح كه شرط مجازات شدن مرتكب ؛دباش محال مي
در واقع عبارت در حكم شروع به جرم عنوان تبصره . گردد منجر به غير ممكن شدن تحقق جرم مي

يعني جاري ( عبارت براي تعيين مجازات مقرر شده استاين دهد بلكه  را به خود اختصاص نمي
و با اندك ) به جرم بر رفتاري كه جزء مصاديق تبصره مذكور قرار مي گيرد نمودن مجارات شروع

يابيم كه قانونگذار جرم محال را جرم دانسته و آثار شروع  تأملي در ماهيت تبصره فوق الذكر در مي
اما در شمول عنوان درحكم شروع به جرم بر جرم محال، سخن . به جرم را برآن تحميل نموده است

بر  كه اين امرهاي متفاوتي كه از جرم محال شده است،بنديشود، زيرا تقسيمم نمياينجا خت به
اي كه حتي طرفداران ديدگاهي كه قائل به مجازات جرم محال گونهپيچيدگي ماهيت آن افزوده، به

نگرند و گروهي ديگر از حقوقدانان، هاي اين جرم به ديده ترديد ميد، به برخي از گونهنشومي
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 ).Clarkson،111-109 :1988(دانند هاي خاصي از اين جرم را شايسته مجازات نميصورت صراحتاً
 "جرم"اليحه كه ارتباط مستقيم رفتار ارتكابي را با  121با توجه به سياق تبصره ماده  ،با اين حال

توان داند، ميتحقق جرم را منتفي مي "مادي"مورد نظر ضروري دانسته، و از طرفي صرفاً به داليل 
چنين برداشت نمود كه از ميان تقسيم بندي هاي متفاوتي كه از جرم محال شده، قانونگذار در نظر 

و با توجه به قرائن  قرار دهدداشته است كه فقط محال مادي يا واقعي را در حكم شروع به جرم 
د نظر قرار بندي مطلق و نسبي را مفوق، محال قانوني يا حكمي را خارج ساخته و از طرفي تقسيم

نداده است، همچنانكه برخي حقوقدانان همين اعتقاد را در خصوص سابقه اين ماده در قانون 
  ).199-200: 1382محسني، (مجازات عمومي دارند 

  
   :شمول بر جرم عقيم .3.4

هم جرم عقيم شامل  ،اين قسمت، بررسي اين موضوع است كه آيا در حكم شروع به جرم هدف در
وقوع جرم  ،يا همان در حكم شروع به جرم ،گونه كه بيان شد در جرم محالهمان يا خير؟مي شود 

فاعل تمام كوشش خود را براي رسيدن به نتيجه به  كهجرم عقيم  غير ممكن است در حالي كه در
بيني كه خارج از اراده مرتكب است، نتيجه حاصل  گيرد ولي بنا به عللي غير قابل پيش كار مي

اهيتاً امكان ارتكاب جرم و تحقق نتيجه وجود دارد اما به جهتي ، م)227 :1383 ،ياردبيل( شود نمي
  . كند ، جرم تحقق پيدا نمي)نه موضوع و نه وسيله(كه مربوط به شخص مرتكب است 

. گيرد تواند تحت شمول در حكم شروع به جرم قرار بنابراين جرم عقيم با چنين ماهيتي، نمي
كه آيا جرم عقيم در اليحه جديد جرم انگاري شده است يا نه؟ شود  حال اين سؤال مطرح مي

گيرد، حال جهت يافتن پاسخ  دريافتيم كه جرم عقيم تحت شمول در حكم شروع به جرم قرار نمي
چنانچه شمول . باشد اليحه مي 121سؤال مذكور تنها راه، بررسي جرم عقيم با شروع به جرم مادة 

برگيرد، قانونگذار جرم عقيم را جرم دانسته است و چنانچه ماده  اليحه، جرم عقيم را در 121ماده 
قانونگذار به جرم انگاري جرم عقيم نظر نداشته و در نتيجه  ،برجرم عقيم شموليت پيدا نكند 121
قانون مجازات عمومي  25در تبصره ماده . اليحة مذكور جرم عقيم، جرم شناخته نشده است در

اثر  قصدش معلق يا بي ،ارجي كه اراده فاعل درآنها مدخليت نداشتهبه واسطه موانع خ...« عبارت
 25ماده  حال با توجه به اينكه تبصره مذكور موانع خارجي را براي تحقق .مقرر شده است» بماند

نمي توان  الزم دانسته است و در جرم عقيم بحثي از مانع خارجي مطرح نيست )شروع به جرم(
قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه قانونگذار در قانون مجازات  25جرم عقيم را تحت شمول ماده 

با اين حال بر خي از حقوقدانان اظهار نظر كرده  .بود ناختهجرم عقيم را به رسميت ش 52عمومي 
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، در حالي كه ) 124: 1353علي آبادي، ( ،اي منطبق با جرم عقيم است بودند كه مادة فوق تا اندازه
بيان شده است و  "عوامل خارج از اراده مرتكب"به جاي مانع خارجي، عبارت اليحه  121در مادة 

. است كه عوامل خارج از اراده اعم است از موانع خارجي و عوامل منتسب به شخص مشخصكامالً 
زيرا آن  .گيرد مي اليحه عالوه بر شروع به جرم، جرم عقيم را نيز دربر 121مادة  ،با اين وجود

  رج از اراده كه مربوط به موانع خارجي است منجر به تحقق شروع به جرم قسمت از عوامل خا
و آن قسمت از عوامل خارج از اراده كه منتسب به شخص مرتكب  ؛)224: 1383اردبيلي، (گردد مي

شايان ذكر است كه چون بين ). 357 :1382صانعي، ( گردد است، منجر به تحقق جرم عقيم مي
ذكر آن دو در ذيل يك عنوان منطقي به نظر  ،ماهوي وجود دارد  فاوتت ،جرم عقيم شروع به جرم و

بدان اي جداگانه همانند جرم محال، رسد و بهتر آن است كه قانونگذار در ماده يا الاقل تبصره نمي
  .تا تفاوت آن با شروع به جرم بهتر نمود پيدا كند بپردازد
  

   :بررسي آثار در حكم شروع به جرم. 4.4
آن  حكم شروع به جرم مستلزم اين است كه آثاري جزايي بر عنوان در ههومي جديد بشناسايي مف

در اين خصوص سوال مطرح شده آن است كه . جزايي همان مجازات است كه مهمترين اثر ،بار شود
است يا خير؟ از آنجا كه براي اعمال در حكم شروع  قابل اجرااينجا هم  آيا مجازات شروع به جرم در

پي  در فصل شروع به جرم مجازاتي در نظر گرفته نشده، با اين حال بديهي است مقنن دربه جرم 
حكم شروع به جرم دانسته و اال لفظي  چنين اعمالي بوده كه آنها را در اعمال آثار شروع به جرم  بر

ه بنابراين مي توان گفت مجازات شروع به جرم ب. كند را وضع نموده كه داللت بر معنايي خاص نمي
اعمال در  توان دومين اثر حال مي. شود همان صورت بر اعمال در حكم شروع به جرم نيز بار مي

  . حكم شروع به جرم را هم بر اين اساس تبيين نمود و آن بحث انصراف ارادي است
يابد  كه جرم محال زماني تحقق مي با توجه به تعريفي كه قبالًَ از جرم محال بيان شد گفته شد

در  ،اجرايي تا پايان طي شده و عدم تحقق نتيجه به علت غير ممكن بودن جرم است كه عمليات
حالي كه در شروع به جرم علت عدم وقوع جرم، متوقف شدن عمليات اجرايي است و چنانچه 

يابد، با اين  شروع به جرم تحقق نمي ،متوقف شدن عمليات اجرايي به خاطر انصراف ارادي باشد
 ،زيرا اگر انصراف ارادي تحقق پيدا كند ،ارادي در جرم محال ممكن نيست امكان انصراف ،توضيح

چون عمليات اجرايي تا پايان طي نشده و اين شرط تحقق جرم محال است، ديگر جرم محالي 
نهايتاً، انصراف ارادي مانع تحقق شروع به جرم محال و به طريق اولي  مانع تحقق جرم  .وجود ندارد
  .محال است
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اين است كه در صورت تعدد معنوي بين  ،آيد ري كه در اين بند بررسي آن الزم ميموضوع ديگ
ها اعمال مي شود يا موضوع تابع قاعده جمع مجازات اعمال در حكم شروع به جرم با جرم خاص،

  و يا حكم عليحده اي مقرر نموده است؟ درخصوص شروع به جرم  ؟احكام تعدد معنوي است
اقدامات انجام "اليحه مقرر نموده است كه چنانچه  121نونگذار در مادة قا بيان شدطور كه همان

نه قاعده جمع مجازات را به عبارت ديگر  "گردد گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محكوم مي
پذيرفته و نه تعدد معنوي را، زيرا از طرفي در چنين صورتي مجازاتها با هم جمع نمي گردد و از 

جه به ميزان مجازاتها، فقط مجازات جرم خاص مطرح است فارغ از اينكه اين سوي ديگر بدون تو
از قاعده تعدد معنوي هم عدول نموده است هرچند كه اين  بنابراين. مجازات اشد باشد يا اخف

  .نظر مي رسدعدول شايسته به
رض اليحه متع 121حال در خصوص در حكم شروع به جرم بايد گفت قانونگذار در تبصره ماده 

اين قضيه نشده است اما با توجه به اينكه احكام و آثار شروع به جرم درتبصرة آن يعني در حكم 
شمول حكم مذكور در خصوص در حكم شروع به جرم نه تنها به  ،گردد شروع به جرم نيز اعمال مي

  . نفع متهم است بلكه با عدالت نيز سازگاري بيشتري دارد
  

  :گيرينتيجه. 5
قانون مجازات عمومي كه گردد يم ناتمام مشخص مياه سير تقنين در خصوص جرنگاهي ب با. 1

نتيجتاً به  و بودهجرايم ناتمام درقسمت ات اسالمي زراهنماي اصلي مقنن دراليحه مجا 1352سال 
  .نموده است بازگشتاين قانون  

ن اليحه در ايكه با بررسي فصل شروع به جرم در اليحه مجازات اسالمي مشخص مي شود  . 2
اي جداگانه بيش از قانون الزم االجراي فعلي به مسئله جرايم ناتمام توجه شده است زيرا در تبصره

  .عنوان در حكم شروع به جرم احيا شده است 
نكته شايان ذكر اين است كه در اليحه ابهاماتي كه در خصوص شرط بودن يا نبودن عدم . 3

داشت رفع گرديده وصراحتاً شرط تحقق شروع به جرم  انصراف ارادي در تحقق شروع به جرم وجود
  .داندي را عدم انصراف ارادي مرتكب از عمليات اجرايي م

تحول اليحه نسبت به قانون فعلي كه بسياري ازمشكالت در خصوص شروع به جرم را حل . 4
 1352اين اليحه همانند قانون سال . شود به جرم انگاري كلي شروع به جرم نموده مربوط مي

  .در تمام جرايم پذيرفته استتقريباَ شروع به جرم را جرم انگاري كرده واين امر را به عنوان اصل 
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نكته مهم ديگر باز هم در خصوص شروع به جرم است و آن اينكه مشكل ديگر قانون فعلي را . 5
د در اين رفع نموده وهنگامي كه اقداماتي كه منجر به تحقق شروع به جرم شده اند خود جرم باشن

تنها در غير اين صورت است كه مجازات شروع به  شود وصورت فقط مجازات جرم خاص اعمال مي
  .اين نشان از تجلي حقوق متهم يا بهتر بگوييم مجرم است در اليحه گردد وجرم اجرا مي

ولي  ،اليحه تغييري نكرده وجود اينكه شرط انجام عمليات اجرايي براي شروع به جرم در با. 6
 با اين حال باز. قانون فعلي خارج گرديده است 41ابهام ماده  شرط عدم انجام جرم تغيير نموده و از

به خاطر اينكه در عدم تحقق جرم به صورت عام عوامل  هم به شكل دقيق جرم انگاري نشده و
  .جرم عقيم هم داللت دارد خارج از اراده مرتكب را موثر دانسته است بر

ذار در اين اليحه در گشود قانون عنوان درحكم شروع به جرم مشخص ميبا بررسي دقيق . 7
  .اين معني داللت دارد صرفاً بر پي شناسايي مفهوم جرم محال بوده است و

  
  :پيشنهادات.  6

زيرا  .بهتر آن است كه فصل اول از بخش دوم اليحه به نام جرايم ناتمام معنون شود. 1
به جرايم ناتمام ديگر هرچند  ،ه عالوه بر شروع به جرمهمانطوري كه مشخص شد در اين اليح

  .كنداعمال اين پيشنهاد حاصل كار قانون گذار بهتر نمود پيدا مي ضمني اشاره شده و با
شايسته است پيش از تصويب نهايي والزم االجرا شدن اليحه، عنوان در حكم شروع به جرم . 2

  .ر حكم شروع به جرم تلقي شوداز لحاظ مجازات د به جرم محال تغيير يافته و
چه خوب است اگر جرم عقيم نيز به علت تفاوت ماهيتي با هر دو عنوان شروع به جرم وجرم . 3

محال، از زير سايه شروع به جرم رهايي يافته ودر جهت هرچه حقوقي كردن قانون عنوان عليحده 
  .فارغ از ميزان مجازاتي كه براي آن در نظر گرفته شود. گيرد
هم خاطر نشان كرد كه نيكو است اگر قانون گذار همچون  در پايان بايد ضرورت اين تغيير را. 4

شود واقدامات قانون فعلي، در زماني كه مرتكب  به صورت ارادي از عمليات اجرايي منصرف مي
انجام يافته جرم باشد، مجازات نسبت به همين رفتارها را هم مشمول تخفيف قرار دهد واين گامي 

 ياو را از گرفتار ،ت در جهت پيشگيري از بزه و بزهكاري فرد، زيرا با نويد تخفيف به مرتكباس
  .بيشتر در ورطه بزهكاري نجات خواهيم داد
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