نكاتي درباره معاونت در جرم
دکتر منصور رحمدل

*

چكيده
به طور كلي ميتوان گفت كه نحوه ي مداخله ي افراد در ارتكاب جرم ممكن است به يكي از سه شكك مااشكر
مشاركت يا معاونت باشد .عاارا

و اصطالحا

ديگري هم كه در برخي مواد قانوني تحت عنوان تسايب ساب اقكوي

از مااشر و … ذكر ميشود قاب تطايق بر يكي از عناوين مزبور است.
اين مقاله در مقام تايين و تشريح كليه ي مساي مربوط به معاونت در جرم نيست و فقط برخكي مسكاي اخفالفكي و
بحث بر انگيز مربوط به معاونت مورد بررسي قرار گرففه است .به اين اعفاار مسايلي از قاي وحد
معاون رابطه ي بين معاون و مااشر تأثير وضعيت مااشر در معاون معاونت بعد از وقوع جرم مجازا
ي تحريك و معاونت بحث ميشود.
واژههای کليدی :مااشر

معاونت قصد انگيزه

*اسفاديار دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

قصد بين مااشكر و
معاون و رابطكه

مقدمه
برخي از مساي مربوط به معاونت در جرم كه در كفاب ها يا مقاال
شده اند از زوايه ي اسفداللي ديگري هم قاب توجه هسفند .تفاو
كند و از نكا

به شكلي يكسان و با اسفداللي هماننكد مطكر

ديدگاه ها ميتواند به تايين هر چه بهفر مطلب كمك

ابهام بكاهد .در حالي كه تقليد در نحوه ي اسفدالل ها و اقفااس از نويسندگان فرانسوي توسط برخكي از

حقوق دانان و اسفنساخ برخي ديگر از حقوق دانان از نوشفه هاي حقوق دانان دسفه ي اخير مانع از بالندگي اسفدالل هكا
و نهايفاٌ مانع تحرك و پويايي اسفدالل ها و حقوق كشورمان شده است تغيير ديدگاه ها و ارائه ي ديدگاه هايي مففكاو
با آنچه كه تا به حال گففه يا نوشفه شده است ميتواند به پويايي حقوق كيفري كمك كند .هكر چنكد ممككن اسكت ايكن
تغيير ديدگاه ها يا طر مطالب قالي با اسفداللي جديد نفايج عملي خاصي در بر نداشفه باشد ولي عدم ترتب اثر عملكي
مانع طر بحث در آن موارد نيست و حقوق دان بايد از جناه ي نظري قضيه را بدرسفي بيان نمايد .نوشفار حاضر با اين
ديدگاه به طر برخي از مساي مربوط به معاونت در جرم با اسفداللي مففاو

پرداخفه است .هر يك از مساي مزبور را

در گففاري مسفق مورد بررسي قرار ميدهيم.

گفتار اول :وحدت قصد بين مبا شر و معاون
طاق تاصره ي  1مادهي  34ق.م.ا براي تحقق معاونت در جرم وجود وحد
است .اين وحد

قصد معموالً به اين صور

نظر را انجام دهد .به عاار

قصد بين مااشر و معكاون جكرم شكرط

تعاير ميشود كه معاون به اين دلي معاونت ميكند كه مااشر جرم مكورد

ديگر قصد معاون به اين صور

مفجلي ميشود كه او با انجكام معاونكت مكي خواهكد ككه

مااشر مرتكب جرم مورد نظر خود بشود.
قا از تشريح مفهوم وحد

قصد بين معاون و مااشر و به عاار

ديگر قا از بيان ايرادا

وارد بكر ايكن نحكوه ي

بيان حكم توسط قانون گذار الزم است اشارهاي مخفصر به عنصر معنوي بشود.
وقفي صحات از جرم مي شود
افزودن قيد عمد به دناال عاار

با توجه به اص عمدي بودن جرايم جرم عمكدي مكد نظكر اسكت و نيكازي بكه

جرم نيست و بر عكس هرگاه جرم غير عمدي ( در مواردي كه قانون گكذار حالكت

غير عمد عم را نيز جرم شناخفه است) مدنظر باشد ي ا در موردي كه مقنن اوصاف مخفلف عمد شاه عمد در حكم
عمد غير عمد قاي شده باشد بايد به اوصاف مزبور تصريح شود تا خواننده مفوجه منظور شود.
هر چند به نظر برخي در جرايم غير عمدي هم امكان تحقق معاونت در جرم وجكود دارد (رضكا نوربهكا

)842 .

اساساٌ گففه ميشود كه معاونت در جرايم غير عمدي مفصور نيست چون در جرايم غيرعمدي قصدي وجود نكدارد ككه
بفوان در آن وحد

قصد بين معاون و مااشر را تصكور نمكود( .ابكراهيم پكاد 1438

ارتكاب اعمال و افعال ايجابي يا مثات واقع ميشود( ».حسن مرادي 1434

 )844 .و «معاونكت در جكرم بكا

 )35 .بنابراين نيازي بكه توضكيح نكدارد

كه در اينجا منظور از عنصر معنوي عنصر معنوي در جرايم عمدي است و نه جرايم غيرعمدي.
عنصر معنوي مي تواند مركب از پنج جزء باشد و ممكن است در جرمي همه ي اجزا جمع باشند ولي غالااٌ جرم
به سه جزء اولي تحقق پيدا ميكند :علم به حكم علم به موضوع سوء نيت عام سوء نيت خا

و انگيزه علكم بكه

حكم مفروض است و قاعده ي معروف « جه به حكم مسموع نيست» داللت بر اين نكفكه دارد و اساسكاٌ جهك بكه
حكم از كسي پذيرففه نيست مگر آنكه قانون گذار به اين نكفه تصريح كند مث موارد مكذكور در مكواد  155 53و
بند  5ماده ي  192قانون مجازا

اسالمي و يا اينكه جه به يك امر مدني باشد ككه آن امكر مكدني پايكه ي يكك

حكم جزايي ق رار گرففه باشد مانند آنكه زني به تصور آن كه با دو طهر از عده خارج مي شود

در ايكام عكده بكا

مردي ازدواج كند .در اين حالت درواقع جه به حكم مدني به جه به موضوع برگشت دارد.
علم به حكم اساسي ترين جزء ركن معنوي جرم است .چون اگر اراده را به خواست ارتكاب جرم تعاير كنكيم و بگكوييم
كه خواسفن بايد آگاهانه و آزادانه باشد انسان جاه نميتواندخواهان ارتكاب جرم باشد .لذا شرط اولكي و اصكلي خواسكفن
علم به ممنوعيت است و بدون اين علم خواسفني كه مدنظر حقوق كيفري باشد قابليت تحقق ندارد.
دومين جزء عنصر معنوي علم به موضوع است .در اينجا نيز علم به موضوع با اراده ي ارتككاب جكرم ارتاكاط پيكدا
ميكند .انسان نميتواندانجام كار ممنوعي را بخواهد مگر آنكه به موضوع ممنوعيت آگاه باشد .جه به موضوع پايكه ي
اراده را مفزلزل ميكند .برخالف نظر برخي كه به طور مطلق اعفقاد به تأثير جه به موضوع در قالكب اشكفااه بكه عنكوان
يكي از عل رافع مسئوليت كيفري دارند به نظر مي رسد بايد تكأثير جهك بكه موضكوع را در دو حالكت مففكاو
بررسي قرار داد .توضيح آن كه اگر فقط حالت عمدي عم جرم باشد در اين صور

مكورد

جه بكه موضكوع باعكث از بكين

رففن عنصر معنوي جرم ميشود و با از بين رففن عنصر معنوي و در واقع با از بين رففن يكي از اركان جرم جرم تحقق
پيدا نميكند ولي اگر هم حالت عمدي عم و هم حالت غيرعمدي آن جرم باشد جه به موضوع باعث تادي جكرم از
عمد به غير عمد ميشود و در اينجا ميتوان گفت كه جه به موضوع در مسئوليت كيفكري مرتككب اثكر مكي گكذارد و
مسئوليت وي را از عمد به غير عمد تقلي مي دهد.
سومين جزء عنصر معنوي سوء نيت عام است .منظور از سؤنيت عام خواست نقك
نق

حككم مقكنن اسكت .خواسكت

حكم مقنن يا خواست ارتكاب جرم مسفلزم علم به حكم و علم به موضوع است .يعني شخص بعد از آگكاهي بكه

اينكه قانون عملي را جرم شناخفه است (علم به حكم) و اينكه موضوع مورد نظر نيز همان است كه حككم بكه آن تعلكق
گرففه است (علم به موضوع) بخواهد كه عم ممنوعه را مرتكب شود.
چهارمين جزء سوء نيت خا

است .سوء نيت خا

براي تحقق جرم در برخي از جرايم عمدي مقيد الزم اسكت

و بدون آن جرم مورد نظر تحقق پيدا نمي كند و غالا ٌا مث مورد قفك عمكدي از ناحيكه ي مقكنن نسكات بكه آن تصكريح
ميشود .اين سوء نيت از لحاظ رتاي هميشه در طول سوء نيت عام است هرچند وجود هكر دو مقكارن بكا انجكام عمك
مرتكب (عنصر مادي) ضروري است .يعني هر كسي كه سوء نيت خا
نيز دارد ولي فرض عكس آن صحيح نيست .سوء نيت خا

داشفه باشد فرض بر آن است كه سوء نيت عام

ميتواند به دو شك تحقكق يابكد .در جرايمكي ككه قكانون

گذار به لزوم وجود آن تصريح كرده الزم است كه مرتكب آن را بخواهد مث قف ولي در مورد جرايم مقيدي كه قكانون
گذار يه لزوم وجود آن تصريح نكرده ولي از مقيد بودن جرم لزوم وجود آن اسفنااط ميشود ميتوان گفت كه سوء نيت
 .1ناايد تصور كرد كه اين نوع جه از نوع شاهه حكميه است چون آنچه كه موضوع شاهه است خروج از عده با دو طهر يا سه طهر است نكه نفكس لكزوم
خروج از عده براي جواز ازدواج و رفع ممنوعيت و اين امر با قاعده معروف جه به حكم مسموع نيست نيز مااينفي ندارد .چون اساساٌ بحث ما به جه به
موضوع ارتااط دارد و نه جه به حكم.

در سوءنيت عام مسففر است مث تخريب.

خا

انگيزه جزء پنجم عنصر معنوي است كه اساساٌ در تحقق جرم تأثيري ندارد و اسفثنائاٌ با تصريح قانون گذار در تحقكق
جرم مؤثر شناخفه ميشود .مث جرايم موضوع مواد  592 124و  599قانون مجازا

اسالمي .انگيزه اساساٌ در تشديد يكا

مؤثر است( .مانند تأثير انگيزه ي شكراففمندانه در تخفيكف مجكازا

موضكوع بنكد  5مكادهي  88قكانون

تخفيف مجازا
مجازا

اسالمي و تأثير انگيزه ي مقابله با حكومت در تاصره ي  1مادهي  533و تاصره ي  1مادهي  523قانون مجازا

اسالمي) منظور از انگيزه آن هدف نهايي است كه شخص را بطرف ارتكاب جرم سوق مي دهد .به تعداد مرتكاان جرايم
ممكن است انگيزه وجود داشفه باشد و هم چنين مرتكب ميتواند انگيزه هاي مفعددي براي ارتكاب جكرم داشكفه باشكد
ولي سوء نيت در همه ي افرادي كه مرتكب جرايم مشابه مي شوند يكسان است .به اين اعفاار سكوء نيكت بكه علكت و
انگيزه به جهت در حقوق مدني قاب تشايه است( .علكي آزمكاي

تقريكرا

درس «عنصكر معنكوي جكرم و مسكئوليت

كيفري» دوره ي كارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرمشناسي)
با روشن شدن مفهوم عنصر معنوي ميتوان مفهوم وحد

قصد بين معاون و مااشر را با دقت بيشفري مورد بررسكي

قرار داد .ولي به نظر ميرسد مقدم بر آن بايد به نظريه ي عاريفي بودن عنوان مجرمانه ي معاونت كه برخي معفقدنكد در
حقوق ما مد نظر قانون گذار بوده نيز اشاره ي مخفصري بشود .به نظر برخي اين فكر كه مرتكب اصلي و معاون هر دو
مرتكب جرم واحد شده اند صحيح نيست( .عزيز اهلل ملك اسماعيلي 1433
مؤلفين حقوقي ايران كه دان

 )139 .توضيح آنككه بكه اعفقكاد غالكب

آموخفه ي نظام حقوقي فرانسوي هسفند يا كفاب حقوق كيفري را بكا اقفاكاس از تأليفكا

حقوق دانان فرانسوي نگاشفه اند معاونت در جرم عنوان مجرمانه ي مسفقلي ندارد و معاون مجرميت خود را از مااشكر
به عاريت ميگيرد .در مورد اين نظريه بايد گفت كه در مقررا

قانوني ايران معاون هر سه ركن تشكي دهنكده ي جكرم

را باالسفقالل دارا است و هيچ كدام از عناصر تشكي دهنده جرم را از مااشر به عاريت نميگيرد جز آنكه مجرميكت وي
فرعي است .يعني فرع بر مجرميت مااشر است .به اين اعفاار كه اگر عم مااشكر جكرم نااشكد عمك معكاون نيكز جكرم
نخواهد بود و اگر عم مااشر جرم باشد عم معاون نيز جرم خواهد بود.
در تحلي دقيقفر ميتوان گفت كه عناصر تشكي دهنده ي جرم در اتهام معاونت به قرار ذي اند ككه باالسكفقالل در
مورد معاون مصداق پيدا مي كنند كه با ذكر مثالي مطلب روشنفر خواهد شد:
(الف) با علم به جرم بودن قف (علم به حكم) و با علم به اينكه (ب) انسان زنكده ي محقكون الكدمي اسكت (علكم بكه
موضوع) (ب) را به قف مي رساند( .ج) وسيله ي قف را در اخفيار (الف) قرار مي دهد( .الف) مي خواسكت بزنكد (سكوء
نيت عام) و مي خواست بكشد (سوء نيت خا

) هدف وي از قف از بين بردن رقيب خود بود( .انگيزه)

(ج) مي داند كه قف جرم است و معاونت در قف

نيز جرم است (علم به حكم) مي داند كه با هدف وقوع قف وسكيله

را در اخفيار (الف) قرار مي دهد (علم به موضوع) و مي خواهد وسيله ي قف را در اخفيار (الف) قكرار دهكد( .سكوء نيكت
عام) هدف وي از در اخفيار قرار دادن وسيله آن است كه (الف) با آن (ب) را به قف برساند( .انگيزه)
الف) عنصر قانوني
با توجه به مثال مذكور عنصر قانوني عم معاون قسمت اخير مادهي  803قانون مجازا

اسكالمي اسكت ككه مقكرر

داشفه است« :معاون در قف عمد به  4سال تا  13سال حاس محكوم ميشود ».كه غيكر از عنصكر قكانوني عمك مرتككب
است كه مواد  805 803و  803يا  803و  805و  809و يا  803و  805و  810قانون مجازا

اسالمي مكيباشكد و بكه

نظر ميرسد تصور اينكه «منظور از عنصر قانوني مربوط به معاون عنصر قانوني فع اصلي قاب مجازا
نااشد( .ايرج گلدوزيان 1439

اسكت» درسكت

)139 .

ب) عنصر مادی
عنصر مادي معاونت عاار

است از انجام يكي از شقوق مذكور در مادهي  34قانون مجازا

اسالمي كه در مانحن فيكه

به شك در اخفيار قرار دادن وسيله ي ارتكاب جرم بوده است كه غير از عنصر مادي عم مرتكب است ككه عاارتسكت از
عم سلب حيا .
ج) عنصر معنوی
عنصر معنوي در مثال مورد بحث عاار

است از خواست قرار دادن وسيله ي قف در اخفيار مااشر براي اينككه وي

با آن مرتكب قف فرد مورد نظر شود .به عاار

ديگر عنصر معنوي وي در اين مثال مركب است از علم به حكم علم

به موضوع سوءنيت عام و انگيزه .در عين حال شرط است كه قصد معاون بر قصد مااشر هم منطاق باشد .يعنكي مااشكر
بخواهد مرتكب قف الف شود و معاون هم بخواهد كه مااشر مرتكب قف الف شود .يعني مااشر خودش مي خواهد ككه
مرتكب قف شود ولي معاون مي خواهد كه ديگري مرتكب قف شود .ولي موضوع يعني «قف » در ايكن هكر دو خواسكفه
واحد است .منظور از «وحد

قصد بين مااشر و معاون جرم» همين مفهوم است .لذا همانگونه ككه مالحظكه مكيشكود

معاون عناصر تشكي دهنده ي جرم را باالسفقالل دارا است و چيزي را از مااشر به عاريت نميگيرد منفها مجرميت وي
تاعي است باعفاار آنكه معاونت در جرم يك جرم وابسفه است و نه يك جرم مسفق .
براي تايين بهفر مطلب مثال ديگري را ذكر ميكنيم .فرض كنيم فردي براي اناار كردن مواد مخدر مي خواهد محلكي
را اجاره كند .عنصر معنوي وي عاار

است:

- 1علم به حكم (ممنوعيت نگه داري و اناار كردن مواد مخدر)
- 8علم به موضوع (علم به اينكه موادي كه در مح نگه داري ميكند مواد مخدر هسفند)
- 4سوء نيت عام در نگه داري يا اناار كردن
- 3انگيزه (ميتواند تحصي پول از طريق توزيع يا افزاي

قيمت در اثكر مكرور زمكان يكا از دسكفرس مكأموران دور

ساخفن يا هر چيز ديگر باشد)
عنصر معنوي مالك به عنوان معاون كه از هدف فرد مزبور اطالع دارد و با اين كيفيت محك را در اخفيكار وي قكرار
مي دهد ميتواند مركب از اجزاي زير باشد:
- 1علم به حكم (ممنوعيت معاونت در نگه داري مواد مخدر)
- 8علم به موضوع (علم به اينكه عم مااشر عاارتست از نگه داري مواد مخدر و محك را بكراي اناكار ككردن مكواد
مخدر در اخفيار او قرار ميدهد)
- 4سوء نيت عام در تحوي دادن مح براي نگه داري مواد مخدر (با علم به اينكه مسفأجر مح را بكراي نگكه داري

مواد مخدر اجاره ميكند مح مزبور را در اخفيار وي قرار مي دهد :خواست در اخفيار قرار دادن مح )
- 3انگيزه (هدف وي از در اخفيار قرار دادن مح آن است كه مااشر در مح مزبور مواد مخدر نگه دارد و وجكوهي
بابت مح به او بدهد).
بنابراين سوء نيت عام معاون به عنوان قصد مجرمانه با سوء نيت عام مااشر به عنوان قصد مجرمانه هكيچ انطاكاقي بكا
همديگر ندارند .لذا نميتوان از وحد

قصد بين معاون و مااشر در همه ي موارد صحات نمود.

به نظر ميرسد در اينجا بايد بين قصد مجرمانه ي معاون و انگيزه ي وي قاي به تفصي شد .بدين توضيح كه قصكد
مجرمانه ي معاون عاار

است از خواست انجام عم معاونت .يعني وي مي خواهد در مااشر جرم ايجاد آمادگي ذهني

كند.
به نظر ميرسد در معناي دقيقفر ميتوان خواست معاون را به اين كه مااشر در اثر انجام عمك معاونكت وي مرتككب
جرم مورد نظر شود نيز انگيزه ي معاون تلقي كرد و نه قصد مجرمانه ي وي .به عاار

ديگر قصد مجرمانه ي معاون آن

است كه مث هر مرتكب جرمي مي خواهد حكم مقنن را در اين كه ناايد قانون را نق

كند و قصد مجرمانه

كرد نق

ي وي به انجام عم معاونت كه براي آن در مادهي  34شقوق مخفلفي احصا شده است تعلق ميگيرد ولي هدف نهايي
وي از انجام عم معاونت آن است كه مااشر جرم موردنظر را انجام دهد.
در اين معنا ميتوان گفت كه هر چند « وجود وحد
(عادالحسين علي آبادي 1453

نظكر بكين مجكرم و معكاون از لحكاظ داعكي ضكروري نيسكت»

 )855 .ولي به نظر ميرسد عاار

وحد

قصد موضوع تاصره ي  1مادهي  34ق.م.ا

را بايد به اين معنا تعاير كرد كه آنچه كه در مااشر به عنوان قصد مكورد توجكه قكرار مكيگيكرد (سكؤنيت عكام در زدن و
سؤنيت خا

در كشفن) ميتواند در معاون به عنوان انگيزه مورد توجه قرار بگيرد .به عاار

معاون با قصد مجرمانه ي مااشر باعث ميشود كه در جرمي كه براي آن معاونت صور
لذا ميتوان عاار

ميگيرد توافكق حاصك شكود.

«قصد» در تاصره ي  1مادهي  34ق.م.ا را در مورد معاون به انگيزه و در مورد مااشر به قصد مجرمانه

تعاير كرد و بجاي عاار
«تطابق قصد بجاي «وحد
وحد

ديگكر تالقكي انگيكزه ي

«وحد

قصد» از عاار

«وحد

بين قصد و انگيزه» اسففاده ككرد و برخكي اسكففاده از وا ه

قصد» را مناسافر ديده اند( ».ناصر رضواني

 )23 .و شايد به اين اعفاكار اسكت ككه برخكي

قصد را به معني اينكه «بين مرتكب اصلي و معاون جرم اتحاد اراده اي درباره جرم مورد نظر وجكود داشكفه باشكد»

تعاير كرده اند( .عزيز اهلل ملك اسماعيلي

 )138 .و برخي نيز گففه اند« :سوء نيت و قصد عاار

معاون بر اينكه با عم و اقدام خود موجاا

اجرا و ارتكاب جرمي را تسهي و فراهم ميسازد .معاون بايكد خواسكفه باشكد

مااشر را در وصول به مقصود ياري نمايد( ».منوچهر حميدي

است از علم و اطكالع

)31 .

با توجه به توضيحاتي كه داده شد ميتوان گفت كه بين معاون و مااشر وحد

قصد به اين معنا كه قصكد مجرمانكه

ي اين دو با هم واحد يا هماهنگ باشد نميتواندمعني و مفهوم داشفه باشد .الافه بايد توجه داشت كه وحد

انگيزه نيكز

 .1ممكن است تصور شود كه با توجه به عدم تأثير انگيزه در شك گيري سوء نيت و ثابت بودن سوء نيت در كليه مجرماني كه مرتكب جرم مشابهي مي شوند آنچه
كه در مثال هاي فوق الذكر از آن به انگيزه در مورد معاون تعاير شد به حوزه قصد بر مي گردد و از قلمرو انگيزه خارج است .ولي بايد دقت كرد كه در مورد معاون
سوءنيت عام براي تحقق عنصر رواني وي كفايت مي كند .براي مثال خواست در اخفيار قرار دادن مح يا وسيله ارتكاب جرم جزء سوءنيت وي و هدف وي از در
اخفيار قرار دادن عاار از انگيزه وي مي باشد و ناايد اين دو را اشفااه گرفت.

بين اين دو وجود نخواهد داشت .چون همانگونه كه گففه شد انگيزه ي معاون از انجكام عمك معاونكت آن اسكت ككه
مااشر جرم مورد نظر را انجام دهد و انگيزه ي مااشر ممكن است چيز ديگري باشد .مثالً در مثال فوق الذكر انگيكزه ي
قات از بين بردن رقيب … بيان شده است و همانگونه كه مي دانيم به تعداد مجرمين انگيكزه هكاي مخفلكف ارتككاب
جرم وجود دارد و انگيزه ي هر مجرمي با مجرم ديگر مففاو
در مورد قف

است.

در ارتااط با بند (الف) مادهي  805قانون مجازا

اسكالمي مشكك خاصكي از نظكر تطايكق عنكاوين و

تحلي آن ها وجود ندارد .ولي در ارتااط با بند (ب) ممكن است اين بحث مطر شود كه چگونه ميتوان وحد

قصد

بين معاون و مااشر را توجيه و تايين نمود؟ منشاء طر اين سؤال آن است كه در بنكد (ب) قكانون گكذار تصكريح ككرده
است كه «هرچند قات قصد كشفن نداشفه باشد ».اگر قات قصد كشفن داشفه باشد عم وي مشمول بند (الكف) خواهكد
بود و نه بند (ب) .چون قف به معني اخص كلمه عاار

است از اينكه كسي بخواهد بزنكد و بخواهكد بكشكد و بكا ايكن

كيفيت وسيله ي قف يا شيوه ي قف مؤثر در مقام نخواهد بود.
حال در پاسخ به سؤال مزبور بايد گفت كه عنصر معنوي فاع در بند (ب) عاار

است از:

- 1علم به حكم (علم به اينكه لطمه زدن بديگري جرم است)
 - 8علم به موضوع (علم به اينكه فرد مورد نظر انساني زنده و محقون الدم است)
- 4سوء نيت عام (خواست لطمه زدن)
- 3ممكن است انگيزه ي وي از زدن تأديب باشد.
در مورد معاون عنصر معنوي به شر زير ميباشد:
- 1علم به حكم (علم به جرم بودن معاونت در لطمه زدن مااشر بديگري)
- 8علم به موضوع (علم به اينكه وسيله را براي زدن در اخفيار مااشر قرار مي دهد)
 - 4سوء نيت عام (خواست در اخفيار قرار دادن وسيله ي نوعاًٌ كشنده)
- 3انگيزه (هدف وي آن است كه مااشر با وسيله ي مزبور فرد مورد نظر را بزند)
لذا در اينجا سوء نيت عام مااشر در زدن با انگيزه ي معاون در اينكه مااشر با وسيله ي مزبور فرد مورد نظر را بزنكد
انطااق دارد .همين انطااق را ميتوان در ارتااط با بند (ج) نيز مالحظه نمود .يعني در بند (ج) نيز سوء نيت عام مااشر در
زدن با انگيزه ي معاون در اينكه مااشر بر اثر عم معاونفي كه وي انجام مي دهد مجني عليه را بزند انطاكاق دارد .مقكنن
نيز نفيجه را صرفنظر از خواست مااشر به حساب او مي گذارد و معاون نيز تاعاٌ معاون در همان عنوان مجرمانه اي تلقكي
ميشود كه به حساب مااشر گذاشفه شده است.

گفتار دوم :عاريتي نبودن عنصر قانوني و معنوی معاونت
معموالً گففه ميشود كه معاون عنصر قانوني و معنوي خود را از مااشر به عاريت ميگيرد .با توجه به توضيحاتي كه بيكان
گرديد معلوم ميگردد كه از حيث عناصر تشكي دهنده ي جرم هيچ ارتااطي بين معاون و مااشر وجود ندارد و همانگونه كه
از مثال هاي مطروحه قاب اسفنااط است معاون هيچ چيزي را از مااشر به عاريت نميگيرد و تمامي عناصر تشكي دهنكده ي
جرم در مورد وي به طور مسفق تحقق پيدا مي كنند .آنچه كه معاون و مااشر را به هم مرتاط ميكند تاعي و فرعكي بكودن

جرم بودن عم معاون است .يعني عم معاون در صورتي جرم است كه عم مااشر جرم باشد.
در ارتااط با فرعي بودن جرم بودن عم معاون سؤالي كه مطر ميشود آن است كه آيا براي مجرم شكناخفن معكاون
الزم است حكم محكوميفي از طرف دادگاه صادر شود يا دادگاه ميتواند بدون آنكه مااشر را تعقيكب يكا محككوم ككرده
باشد در مورد معاون اتخاذ تصميم نمايد؟
طاق مادهي  809قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفكري «چنانچكه در پرونكدهاي مفهمكين
مفعدد بوده و يا معاون و شريك داشفه باشند در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسفرسي نااشد دادگكاه نسكات بكه
مفهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسات به غكاياين در مكواردي ككه رسكيدگي
غيابي امكان داشفه باشد رسيدگي غيابي به عم خواهد آورد و در غير اين صور

پرونده را مففو نگه ميدارد ».بكراي

مثال اگرمفهمان حاضر معاون جرم و مفهمان غايب مااشر يا شريك باشند آيا دادگاه ميتوانكد در مكورد معاونكان حككم
محكوميت صادر كند؟ حال اگر دادگاه چنين حكمي صادر كند بعد از تحم مجازا
به علت جرم ناودن عم يا عدم كفايت دلي در اثاا

توسط معاون حكم برائت مااشر

اسناد صادر شود تكليف مجازا

تحميك شكده بكه معكاون چكه

خواهد بود؟ بنابراين مشك فقط در مورد صدور حكم محكوميت براي معاون (و نه حكم برائت) است كه حكم مزبكور
حكم برائت مشكلي وجود ندارد.

اجرا هم شده باشد و در ساير موارد و بخصو

در اين مورد اخفالف نظر وجود دارد .برخي ازحقوق دانان صدور حكم محكوميت براي معاون قا از اتخاذ تصكميم
در مورد مااشر را فاقد اشكال مي دانند( .حسن سميعي 1439
است كه در اين بخ

 )181 .ماناي اسفدالل اين دسكفه از حقكوق دانكان آن

اساس بحث بر اين امر مافني است كه آيا مالك محكوميت و مجرميت معاون «جرم بكودن» عمك

مااشر است يا «محكوميت مااشر به مناسات آن عم »؟ در بحث معاونت آنچه موجكب مجرميكت و محكوميكت معكاون
ميشود همان «جرم بودن» عم اصلي است .به همين علت اگر داليلي باشد كه مااشر را ماري سازد بكدون آنككه اصك
جرم بودن عم را زير سؤال بارد اين امر به معاون سرايت نميكند و او مجرم شناخفه ميشود .بر همين اساس است كه
اين سؤال قاب طر خواهد بود كه آيا اثاا

جرم بودن عم اصلي با محاكمه كردن و محكوم كردن مااشر مالزمه دارد؟

يا به طور مسفق نيز قاب انجام است؟ تا بفوان تكليف سرنوشت معاون را بدرسفي روشكن نمكود( .عادالحسكين علكي
آبادي 1453

 855 .و علي آزماي

تقريرا

درس حقوق كيفري عمومي )1424-1428برخي ديگر ايراد مكي كننكد

كه مجاز شمردن دادگاه به صدور حكم محكوميت براي معاون و اجراي چنين حكمي با قواعد كلي حاكم در رابطكه ي
بين معاون و مااشر مغاير

دارد و ميتواند موجب تضييع حقوق معاون شود( .محمد آشكوري  1423-1423تقريكرا

درس آيين دادرسي كيفري  )8علي الظاهر رويه ي قضايي مفماي به ديدگاه اول است و هر چند به ديدگاه دوم اين ايراد
وارد است كه در هر حال وقفي دالي كافي براي محكوميت معاون وجود دارد و بخصو
قناعت وجداني صور
ندارد و بخصو

اگر تحقيقا

ككافي در حكد

گرففه و دالي اثااتي كافي وجود داشفه باشد دليلي براي عدم تعيين تكليف در مورد وي وجود

در هر حال كه بايد براي وي قرار تأمين صادر شود و نميتوان وي را به اين اسفدالل كه چكون هنكوز

 .1مشكلي كه وجود دارد آن است كه حقوق دانان ما بين عاريت گرففن و فرعي بودن مجرميت معاون قاي به تفصي نشده اند .در حكالي ككه بكين ايكن دو
تفاو

وجود دارد .تفاو

آن است كه برخالف آنچه كه گففه مي شود معاون همه عناصر تشكي دهنده جرم را بطور مجزا و باالسكفقالل داراسكت و فقكط

مجرميت وي امري فرعي است و فرع بر جرم بودن عم مااشر است .اين نوع وابسفگي را ناايد به عاريت تعاير كرد.

مااشر دسفگير نشده بدون قرار آزاد نمود ولي ديدگاه دوم از اين جهت كه با قاعده ي فرعكي بكودن جكرم بكودن عمك
معاون انطااق دارد از نظر حقوقي موجه تر به نظر ميرسد .چون ممكن است بعد از محاكمكه ي مااشكر دادگكاه بخكاطر
جرم ناودن عم مااشر (براي مثال دفاع مشروع) يا فقدان سوء نيت در مااشر (كه امككان وحكد

قصكد بكين معكاون و

مااشر را منففي ميدارد) وي را تارئه نمايد مضاف بر اينكه به نفع مفهم (معاون) نيز هست.

گفتار سوم :تأثير وضعيت مباشر در معاون
طاق مادهي  33قانون مجازا

اسالمي «در صورتي كه فاع جرم به جهفي از جها

نااشد و يا تعقيب و اجراي حكم مجازا

او به جهفي از جها

قانوني قاب تعقيكب و مجكازا

قانوني موقوف گردد تكأثيري در حكق معكاون نخواهكد

داشت ».اين ماده هر چند به ظاهر ساده است و مفضمن ايرادي نيست ولي به نظر ميرسد ايرادا

چندي به ايكن مكاده

وارد است كه بشر زير بيان ميشود و براي تايين بهفر مطلب حكم هر قسمت از مكاده را بكه صكور

جداگانكه مكورد

بررسي قرار ميدهيم:
الف) در صورتي كه فاع جرم به جهفي از جها

قانوني قاب تعقيب نااشد

در نگاه اول به نظر ميرسد در اين قسمت از ماده قانون گذار نظر به عوام زاي كننده ي عنصر قكانوني دارد .اگكر
چنين باشد حكم قانون گذار خالي از ايراد نيست .چون در عوام زاي كننده ي عنصر قانوني (حكم قكانون و امكر آمكر
قانوني -دفاع مشروع -ضرور

و رضايت بزه ديده در مواردي كه عدم رضايت شرط تحقق جرم است) با زايك شكدن

عنصر قانوني جرمي تحقق پيدا نميكند و اين كيفيت يك كيفيت عيني و واقعي است كه به معاون نيز سكرايت مكيكنكد.
چون عم معاون در صورتي جرم تلقي ميشود كه عم مااشر جرم باشد و با جرم ناودن عمك مااشكر و قابك تعقيكب
ناودن وي عم معاون نيز قاب تعقيب نخواهد بود .لذا حكم صدر ماده با اصول حقوق كيفري عمومي مااينت دارد.
ب) در صورتي كه تعقيب يا اجراي حكم مجازا

او به جهفي از جها

قانوني موقوف گردد

به نظر ميرسد حكم اين قسمت از ماده ناظر به موارد موقوفي تعقيب و سقوط مجازا

باشد كه در مادهي  5قكانون

آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري بيان شده است .طاق مادهي  5قانون مزبور «تعقيب امر جزايي
و اجراي مجازا
اول -فو

كه طاق قانون شروع شده باشد موقوف نميشود مگر در موارد زير:
مفهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي

دوم -گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قاب گذشت
سوم -مشموالن عفو
چهارم-نسخ مجازا

قانوني

 .1ممكن است تصور شود كه اگر اين قسمت از ماده را ناظر به عوام رافع مسئوليت بدانيم ايراد مرتفع مي شود و ذكر عاار
عنصر قانو ني نيست زيرا به هر حال صغر و جنون و اكراه و مانند آن جهاتي است كه قانون گذار مانع تعقيب و مجازا
مي رسد دو ايراد بر اين نظر وارد باشد :اول آنكه از نظر حقوق عاار

جها

قانوني لزوماٌ يكادآور

مفهم مي داند .در حالي كه به نظر

«قاب تعقيب نااشد» در جايي اسفعمال مي شود كه عم جرم نااشد و در عوام رافع

مسئوليت عم جرم است و فقط مسئوليت منففي است دوم آن كه در بحث عوام رافع مسئوليت مشكلي كه مطر مي شود امكان وجود وحد
معاون و مااشر است و در برخي موارد مث صغر و جنون با توجه به مخدوش بودن عنصر رواني امكان طر بحث وحد

قصد وجود ندارد.

قصد بين

پنجم -اعفاار امر مخفومه
ششم -مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده»
و به نظر ميرسد بايد مورد هففم را جنون مفهم يا محكوم عليه دانست كه در مادهي  2قانون آيكين دادرسكي كيفكري
مصوب  1890ه.ش پي بيني شده بود ولي بدالي نامعلومي از مادهي  5حذف شده است.
به اين ترتيب بايد حكم هر يك از موارد فوق الذكر را جداگانه بيان كرد:
در مورد فو

مفهم يا محكوم عليه بايد گفت كه تأثيري در حق معاون نخواهد داشت .در مكورد گذشكت شكاكي يكا

مدعي خصوصي اگر گذشت فقط ناظر به مااشر جرم باشد طايعفاٌ تأثيري در حق معاون نخواهد داشت .در مكورد تكأثير
عفو بايد گفت كه اگر منظور بند  4مادهي  5عفو عموميباشد با توجه به اينكه عفو عمومي جرم بكودن عمك را از بكين
مي برد در حق معاون تأثير خواهد گذاشت .ولي اگر منظور عفوي باشد ككه موجكب سكقوط مجكازا
موضوع مادهي  83قانون مجازا

مكيشكود (عفكو

اسالمي ناظر به بند  10اص  110قانون اساسي) بايد عفو را خصوصكي تلقكي ككرد و

عفو خصوصي هم جرم بودن عم را از بين نمي برد و ممكن است مااشر مورد عفو قرار بگيكرد ولكي معكاون مشكمول
عفو قرار نگيرد .در ارتااط با بند  3نيز بايد گفت كه نسخ قانون مجازا

نيز جرم بودن عم را از بين مكي بكرد و نكوعي

جرم زدايي است كه به معاون هم سرايت خواهد كرد .در مورد اعفاار امر مخفومه هم بايد گفت كه معاون نيز ميتواند به
اعفاار امر مخفومه اسفناد كند و نميتوان آن را در حق معاون ممنوع الفأثير دانست مگكر آنككه در مكورد خكود معكاون در
حكم مورد اسفناد چيزي پي
 385قانون مجازا

بيني نشده باشد .در ارتااط با مرور زمان نيز بايد گفت كه با توجه بكه اينككه طاكق مكادهي
معاون حداق مجازا

مااشر است و باتوجه به اينكه طاق مادهي  134قانون آيكين

دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مد

تعيكين مكيشكود و

مجازا

اسالمي مجازا

معاون كمفر از مجازا

مرور زمان با توجكه بكه مكد

مجكازا

مااشر است اگر عم مااشر مشمول مرور زمان شده باشد طايعفاٌ و به طريق اولي عم

معاون مشمول مرور زمان خواهد شد .مگر اينكه مرور زمان تعقيب يا مجازا

مااشر به هر دليلي زودتر از مكرور زمكان

معاون حاص شده باشد و اساساٌ چون مرور زمان در مورد هر كدام از آن ها مسفقالٌ حاص ميشكود ناايكد صكحات از
تسري يا عدم تسري آن به معاون نمود .در ارتااط با جنون مفهم نيز بايد گفت كه جنون دايمي از موارد موقوفي تعقيكب
بشمار مي رود و يك كيفيت شخصي است .از اين رو جنون مااشر در زمان بعد از ارتكاب جرم تأثيري در حكق معكاون
نخواهد داشت.
ولي اگر علت صدور قرار موقوفي تعقيب صغر يا جنون مفهم در زمان ارتكاب جرم باشد اين سؤال مطر ميشود كه بكا
توجه به فقدان قصد جزايي در صغير و مجنون چگونه ميتوان وحد قصد (به تعاير مقنن و با لحاظ توضيحا مذكور در
گففار اول) بين معاون و مااشر را تصور نمود؟ به نظر ميرسد در اين گونه موارد بايد معاون را به عنوان مااشر معنكوي مكورد
توجه قرار داد و از شمول قواعد مربوط به معاونت خارج نمود.

گفتار چهارم :سكوت به عنوان معاونت

 .1شايد بفوان در مورد صغير مميز قاي به وجود قصد (ولو در حد ضعيف) شد و اين توضيحا

را ناظر به صغير غير مميز دانست.

را ميتوان از مصاديق معاونت تلقي كرد؟ اگر شخصكي در

سؤالي كه در اينجا مطر ميشود آن است كه آيا سكو
مقاب جرم ارتكابي كه در حضور وي ارتكاب مي يابد سكو

كند آيا معاون تلقي ميشود؟ شعاه دوم ديكوان كشكور در

رأي شماره  353مورخ  1485/3/88خود در اين مورد مقرر داشفه است كه« :دادگاه سكو
شخص معاونت در جرم تشخيص داده و حال آنكه ركن تحقق جرم معاونت وحكد

مكفهم را از گكزارش اعمكال

قصكد و تاكاني و بعكالوه از امكور

وجودي است نه عدمي و با فرض آنكه ركن مشاراليه مطلع از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق يا دوسكفي اغمكاض
كرده و گزارش نداده تحقق عنوان معاونت نيست( ».نق از محمد خرازي 1433-1434

)58 .

هر چند برخي قاي به تحقق معاونت با ترك فع هم شده اند( .عااس رحيمي 1431-1430

 )34 .ولكي نگكاهي

به مصاديق معاونت مذكور در مادهي  34ق.م.ا نشان مي دهد كه تمامي مصاديق مزبور در ماده از موارد انجام فع مكادي
عنصر مادي اين جرم را تشكي نمي دهد( .حسن سميعي 1439

مثات است و ترك فع يا سكو

 )183 .و «عم

معاونت بايد امر مثات باشد .لذا هر گاه شخصي كه مطلع از وقوع جرم است مرتكب آن را معرفي نكند يا عمك مجكرم
را با اطالع از ارتكاب آن افشا ننمايد يا پس از اسفحضار از جريان ارتكاب ممانعت از ارتكاب جرم نكنكد معكاون جكرم
محسوب نميگردد و حفي ممكن است شخصي را كه از وقوع جرم مطلع شده با وساي ساكت نگكه دارد و رضكايت او
را در مقاب تأديه وجهي تحصي كند معاون در جرم نخواهد بود( ».محمد تقي امين پور

 )80 .لذا اگكر شخصكي در

حضور ديگري اقدام به سرقت يا تخريب نمايد و ديگري با وجود امكان جلكوگيري در مقابك عمك ارتككابي سككو
اخفيار كند و با وجود امكان جلوگيري كاري براي جلوگيري از ارتكاب جكرم بكه عمك نيكاورد مسكئوليفي بكه عنكوان
معاونت ندارد .ولي قانون گذار در برخي موارد به صور

اسفثنايي از اين قاعده عدول كرده و سككو

تلقي كرده است .براي مثال طاق تاصره ي  8مادهي  8قانون مجازا
« 1459/9/19در مواردي كه اقداما

را نيكز معاونكت

اخالل گكران در نظكام اقفصكادي كشكور مصكوب

مذكور در بندهاي مادهي  1اين قانون از طرف شخص حقوقي اعم از خصوصي يكا

دولفي يا نهادها و تعاوني ها و غير آن ها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقداما

عالماً و عامكداً مااشكر

يكا

شركت و يا به گونهاي دخالت داشفه اند برحسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم مادهي  8اين قانون منطاق باشكد
به مجازا

مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد مدير يا مديران و بازرس يا بازرسكان و بكه طكور كلكي

مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونهاي از انجام تمام يا قسمفي از اقكداما

مزبكور مطلكع شكوند مكلفنكد در زمينكه ي

جلوگيري از آن يا آگاه ساخفن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقداما

هسفند اقدام فوري و مؤثري انجكام

دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تاصره خودداري كرده يا با سكو

خود به تحقق جرم كمك كنند معاون

جرم محسوب و حسب مورد به مجازا

مقرر براي معاون جرم محكوم مي شوند».

در اين ماده نيز اوالً به نظر ميرسد قانون گذار به صرف سكو

نظر نداشفه است بلكه سككوتي را مكدنظر دارد ككه

به تحقق جرم كمك كند .ثانياً خود قانون گذار مفوجه بوده است كه از قاعده ي كلي معاونت عكدول مكيكنكدو بكه ايكن
اعفاار مقرر داشفه است…« :معاون جرم محسوب و به مجازا
به نظر ميرسد در اينجا ناايد عنصر مادي سكو
مثات دارد به نحوي كه سكو

مقرر براي معاون مجرم محكوم مي شوند».

را ترك فع تلقي كرد بلكه بايد گفت كه اين سكو

به عنوان تأئيد ضمني عم تلقي ميشود و مااشر با اسفحضار از سكو

به كيفيت ارتااطي كه بين آن ها وجود دارد به اين نكفه واقف است كه سكو

يك پايه ي

فرد و از توجكه

وي يكك نكوع چفكر حمكايفي در مقابك

عكس العم ديگران و يك نوع اطمينان خاطر در مرتكب براي انجام عم مجرمانه با آسودگي خاطر ايجاد ميكند.

گفتار پنجم :معاونت بعد از وقوع جرم
طاق قسمت اخير تاصره ي  1مادهي  34قانون مجازا

اسالمي «براي تحقق معاونت در جرم تقكدم و اقفكران زمكاني

بين عم معاون و مااشر جرم شرط است» اين تاصره حكم كلي را در مورد زمان انجام عم موضوع معاونت بيان ككرده
است و بموجب اين قاعده «معاونت در جرمي كه خاتمه ياففه است منففي است» (ايكرج گلكدوزيان

 )155 .بكا ايكن

حال مواردي مشاهده ميشود كه قانون گذار از اين قاعده عدول كرده و انجام برخي اعمال مؤخر بر وقوع جكرم را نيكز
معاونت تلقي كرده است .براي مثال طاق مادهي  1قانون مجازا

راجع به انفقال مال غير مصوب  3و  2فروردين 1402

«كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است بنحوي از انحا عيناٌ يا منفعفاٌ بدون مجوز قانوني بكديگري مففقك كنكد
كالهاردار محسوب و مطابق مادهي  842قانون مجازا

عمومي محكوم ميشود و هم چنين است انفقال گيرنكده ككه در

حين معامله عالم به عدم مالكيت انفقال دهنده باشد .اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يكك مكاه پكس از حصكول
اطالع اظهاريه براي ابالغ به انفقال گيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ي ثات اسناد يا دففر بدايت يا صلحيه
يا يكي از دواير ديگر دولفي تسليم ننمايد معاون مجرم محسوب خواهد شد».
هم چنان كه مالحظه ميشود معاون مجرم تلقي كردن مالك با هيچ يك از قواعد معاونت مذكور در مادهي  34قانون
مجازا

اسالمي (مادهي  82قانون مجازا

عمومي) انطااق ندارد .دلي عدم امكان انطااق نيز آن اسكت ككه تكرك فعك

(مطلع نكردن توسط مالك) مؤخر بر وقوع جرم را معاونت تلقي كرده است .توضيح آنكه اوالً گففه شد كه عنصر مادي
معاونت در جرم را فع مادي مثات تشكي مي دهد و ترك فع عنصر مادي اين جرم را تشكي نمي دهد در حالي كه
در اين ماده قانون گذار ترك فع را عنصر مادي معاونت در جرم قرار داده است .ثانياً معاونت بايد مقارن يكا مقكدم بكر
وقوع جرم باشد در حالي كه در اين ماده ترك فع مؤخر بر وقوع جرم معاونت تلقكي شكده اسكت ثالثكاً بكراي تحقكق
معاونت در جرم به تعاير مقنن وحد

قصد (با لحاظ توضيحا

ارائه شده در گففكار اول) بكين معكاون و مااشكر شكرط

است و در مانحن فيه امكان تحقق چنين وحدتي وجود ندارد .چون فردي كه معاون تلقكي شكده اساسكاً از وقكوع جكرم
اطالع نداشفه و بر فرض اطالع هم معني ندارد كه كسي براي فروخفن يا خريدن مال خود با كسي معاونت نمايد .لذا به
نظر مي رسد اولي آن است كه قانون گذار خود را به اصول كلي حقوق كيفري پاي بند كند و از وارد نمودن موارد خارج
از قاعده به داخ قاعده خودداري كند.

گفتار ششم :رابطه ی تحريك و معاونت
برخي موارد را كه ماهيفاٌ معاونت در جرم تلقي مي شوند قانون گذار تحت عنكوان مااشكر
است .نمونه ي اين موارد را ميتوان در مواد  584 318 303و  583قانون مجازا

مكورد توجكه قكرار داده

اسالمي مشاهده نمود .توضيح آنككه

«تحريك را ميتوان در حقوق كيفري از سه بعد مورد توجه قرار داد :تحريك بكه عنكوان يككي از مصكاديق معاونكت در
جرم به شرحي كه در مادهي  34قانون مجازا
مواد  303و  318قانون مجازا

اسالمي بيان شده است تحريك به عنوان جرم مسكفق

بنحكوي ككه در

اسالمي بيان شده است و تحريك به ارتكاب جرم به عنوان يك شكگرد پليسكي تحكت

ميگيرد( ».علي آزماي

عنوان معامله ي صوري كه با تصريح مقنن عمدتاً در مورد جرايم مواد مخدر صور

تقريكرا

درس حقوق كيفري عمومي) در مواد  303و  318تحريك به عنوان عنصر مادي جرم مسفقلي تحت عنكوان تحريكك بكه
عصيان يا اغوا و تحريك به جنگ و كشفار قلمداد شده است.
بنابراين در دو مادهي  303و  318قانون گذار تحريك را نه به عنوان معاونت در جرم بلكه بكه عنكوان جكرم مسكفق
مورد توجه قرار داده است.

گفتار هفتم :مجازات معاون
طاق قسمت اخير مادهي  82قانون مجازا

عمومي «مجازا

معاونكت در جنحكه يكا جنايكت مجكازا

ارتكاب آن بود» ولي دادگاه ميتوانست «نظر به اوضاع و احوال و ميزان تأثير عم معكاون مجكازا
مادهي  81قانون راجع به مجازا

در

مااشكر

را تخفيكف دهكد».

اسالمي مصوب  1451براي معاون در جرم مجازاتي تعيين نكرده بود و به قيد عاار

كلي تعزير ميشود اكففا كرده بود .اين نحوه ي قانون گذاري در تقاب آشكار با اص  45قانون اساسكي بكود .مكادهي 34
قانون مجازا
امكانا

اسالمي هم كه جايگزين مادهي  81سابق شده بود مقرر داشت كه معكاون جكرم بكا توجكه بكه شكرايط و

خاطي و دفعا

و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجا

تعزير تعزير ميشود .بديهي است كه ايكن

ماده هم مفضمن حكمي اخالقي در قالب وعظ و حكمي كيفري در قالب تعزير ميباشد ولي از اين حيث كه همانند ماده
 81سابق ميزان تعزير را تعيين نكرده و به نظر حاكم گذاشفه است خالف اص  45قانون اساسي است .در حكال حاضكر
طاق مادهي  385قانون مجازا

اسالمي «هر كس در جرايم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداق مجازا

مقرر

در قانون براي همان جرم محكوم ميشود».
ولي به نظر ميرسد حكم مادهي  385را نميتوان حكم همه ي موارد و مصاديق معاونت در جرم تلقي ككرد و بايكد
موارد مخفلف آن را به شر زير مورد توجه قرار داد و قا از بيان حكم موارد مخفلف ذكر اين نكفه الزم است كه قانون
گذار مسامحفاٌ به جرايم مسفوجب مجازا

بازدارنده در مادهي  385اشاره نكرده است:

الف) در برخي موارد كه معاونت در جرم به عنوان جرم مسفق مورد توجه قرار گرففه است حكم آن تكابع مجكازا
مقرر در مادهي مربوطه خواهد بود .مث موارد موضوع مواد  584 318 303و .583
ب) در مواردي كه قانون گذار در مواد مربوطه براي معاونت مجازا

تعيكين ككرده اسكت مكوارد مزبكور تكابع مكواد

مربوطه خواهد بود .مث قسمت اخير مادهي  803و تاصره ي مادهي  518در مورد معاونت در قف .
ج) در ارتااط با ساير موارد كه تابع مادهي  385خواهند بود تذكار موارد زير الزم است:
- 1در برخي موارد مجازا

داراي حداق و حداكثر ميباشد .در اين گونه موارد مشكلي از حيكث تعيكين مجكازا

حداق وجود ندارد ولي مشك فقط از حيث ميزان مجازا است كه با شد خطر حاصله از طرف معاون مفناسب نيست.
براي مثال مجازا جرم جع موضوع مادهي قانون مجازا اسالمي  1 383تا  10سال است و با توجكه بكه اينككه ممككن
است دادگاه براي مااشر حداق مجازا را تعيين كند در اين صور مجازا مااشر و معاون يكسان خواهد بود و اگر دادگاه
براي مااشر مجازا حداكثر را تعيين كند تعيين حداق براي معاون چنين مااشري غيرمفناسب جلوه خواهد كرد.
- 8در برخي موارد قانون گذار حداقلي براي مجازا

تعيين نكرده و مجازا

به صور

معين تعيين شده اسكت يكا

اينكه قانون گذارمقرر داشفه به شالق تا  33ضربه يا جزاي نقدي تا سه ميليون ريال يا حاس تا يك سال محكوم خواهكد
وجود دارد .بديهي است كه حداق مجازا

شد .در اين گونه موارد مشك تعيين حداق مجازا

ايكن جكرايم  1ريكال

يك ضربه شالق و  91روز حاس است و ترديدي نيست كه اين مجازاتها در حال حاضر مفناسكب نيسكفند و الزم اسكت
قانون گذار با اصال قانون اين ايرادا
- 4در برخي موارد مجازا

را رفع كند.

تعيين شده فاقد حداق است و معلكوم نيسكت در ايكن گونكه مكوارد بكراي معكاون چكه

مجازاتي بايد تعيين شود .مث مواردي كه مجازا

مااشر اعدام است.

نتيجه
به نظر ميرسد در برخي موارد قانون گذار از قواعد برسميت شناخفه شده ي مربوط به معاونت در جرم عدول كرده
و در برخي موارد احكامي در مورد معاونت وضع كرده است كه با قواعد كلي حقوق كيفري سازگاري ندارند .اين موارد
را ميتوان در وضع قواعد مربوط به عدم تأثير وضعيت مااشر بر معاون (مادهي  33قانون مجازا
تلقي كردن عم مؤخر بر وقوع جرم (مادهي  1قانون مجازا

اشخاصي كه مال غير را منفق مي كننكد) يكا جكرم تلقكي

كردن برخي از مصاديق معاونت به عنوان جرم مسفق يا عدم اسفعمال الفاظ و عاارا
در مورد وحد

اسالمي) يكا معاونكت

قصد بين معاون و مااشر) مشخص ناودن وضعيت مجازا

صحيح از طرف مقنن (مادهي 34

معاون در برخي موارد (مجكازا

اعكدام) و

نظاير آن مالحظه نمود.
عدول قانون گذار از قواعد عمومي وضع شده بوسيله ي خود يا مورد قاول

جامعهي حقوقي امري ناپسكند تلقكي

ميشود و عدم دقت قانون گذار در اسفعمال الفاظ قانوني ناپسندتر است .نفيجه ي اين بي اعفنايي قانون گذار بكه قواعكد
عمومي مسلم چيزي جز ايجاد تشفت آرا در رويه ي قضايي نيست و نفيجه ي اين تشفت ميتواند تضرر جامعهيا طرفين
دعوي باشد.
تقليد نادرست قانون گذار از حقوق فرانسه و عدم دقت در انطااق يا عدم انطاكاق مقكررا

مقفكاس از حقكوق خكارجي

(فرانسه) با اصول كلي كه آن ها هم عمدتاً از حقوق فرانسه اقفااس شده اند عيب ديگر قانون گذار مكا اسكت .بكراي مثكال
علي رغم آنكه مادهي  33فعلي قانون مجازا
ما شده است و مي بايست در طول بي

اسالمي از سال  1403با تصويب قانون مجازا

عمومي وارد قوانين جزايكي

از  20سال مورد نقد و بررسي اساسي قرار مي گرفت و ايكراد آن بكه قكانون گكذار

گوشزد مي شد هنوز هم به كيفيت فعلي باقي مانده است و در همه ي مراح زماني مخفلفي كه قكانون گكذار در مقكررا
جزايي تغييراتي ايجاد نموده مادهي مزبور همان شك سنفي خودش را حفظ كرده است.
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