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 سوءنیت، قاصد، عامد، اراده است و مترادف و د شامل علم انجام عمل که آن عم یعنی عمد در:سوءنیت عام

 می باشد. قصد فعل، عمد در فعل عالم،

اگر جرمی  م مقید به نتیجه عمدی،رایج نیستند بلکه مقید به نتیجه اند. م مطلقرایگاه جنیت خاص:ءسو

 اراده باید قصد ه بر علم به حکم وباید به آن اضافه شود؟ بله، عالو مقید به نتیجه بود آیا چیزی ،مثل قتل

 نتیجه نیز داشته باشد.)سوءنیت خاص عمد در نتیجه(.

یک  نسبت خواستن ارتکاب به جرم)مشخص و معینی است. یتجمعهدف  نسبت به یک معین:نیت ءسو

 ( ۹۲0 قصد فعل + قصد نتیجه = عمد. )بند الف ماده       هدف معین مانند

 

 گرفتن هدف معین خواستن ارتکاب جرم بدون در نظرغیر معین:نیت ءسو

 (۹۲0 )بند ت ماده عمد + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد= قصد فعلبمب گذاری خیابان(         )مانند

  نکات:

 م است و به هنگام شک می گوییم آن جرم عمدی است.رایاصل برعمد بودن ج  

 ض گرفته می شود که به آنها جرائم مادی صرف گفته می شود.فرعنصر معنوی در برخی جرائم  

 است. خطرناک این اسلحه نمی تواند بگوید که من نمی دانم یک نفری که اسلحه دارد 

  فرار از زندان)جرم مادی صرف( ترک انفاق، نامه،رانندگی بدون گواهی حمل سالح، ثال:م

 مستمرو جرم به عادت تفاوت جرم 

جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است اما هر یک از آن جرم به عادت، 

ن جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل رایبناب .اعمال به تنهایی قابل تعقیب نیست

ت تلقی جرم به عادت یک بار ارتکاب یافتن قابل مجازا در جرم پیدا کند. آنکه عنوان تکرار  دونشود ب می

 بار( است. ۹شود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آن)حداقل  نمی

 

 به اعتبار تعداد اجزاگفتار سوم: 

سرقت که )جرمی که عنصر مادی آن فقط از یک جزء تشکیل شده است ؛سادهجرم بند اول: 

 .(ین که عبارت از بیان لفظ است عبارت از برداشتن مال است یا توه

 . جرمی است که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده است ؛مرکبجرم  بند دوم:

 ( تصاحب مال           فریب قربانیاغفال و         کالهبرداری)توسل به وسایل متقلبانه اجزای  

  (مال تصاحب           حمل سالح   سرقت مسلحانه)اجزای 
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 ط اضطراررایش

 .بروز خطر شدید (1

 .اضطرار را ایجاد نکند مضطرخود خطر (۹

 (حفظ اموال نمی توان مرتکب قتل شد. رایب) اضطرار تناسب رفتار ارتکابی با خطر موجود (3

 (شکستدر را باز کرد الزم نیست آن را  )اگر بتوان با کلید اضطرارضرورت ارتکاب  (4
 نکته:

از ایفای  نمی توانند به استناد اضطرار تند،کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلف به مقابله با خطر هس

 ان(شن آتش –)غریق نجات قانونی خود امتناع کنند.

 کند ولی رافع مسئولیت مدنی نیست.مسئولیت کیفری را رفع می اضطرار  

 حفظ ناموس قابل استناد، نیست.( رای)ب نفس یا مال خود یا دیگری است. در اضطرار

 )قانونی(دفاع مشروعگفتار هشتم: 

 دفاع مشروع تعریفبند اول: 
 بینی پیش طرایش رعایت با و دیگری یا خود آزادی یاو ناموس ویا عرض یا و سنف از دفاع بخاطر کسی هرگاه

 شخصی وچنین داده دست از را خود مجرمانه نبهج او ارتکابی عمل گردد، هرعملی مرتکب درقانون، شده

 .است مدنی و کیفری مسئولیت از معاف
 

  نکات دفاع مشروعبند ششم: 
 را ساقط می کنند.      هم مسئولیت مدنی        هم دیه  مسئولیت کیفری 

وی از بیت المال  دیه و نمی رود خون وی هدر ل برسددفاع مدافع به قت اثر در واگر مهاجم مجنون باشد 

 پرداخت شود.

، این جا از باب قاعده اتالف خود یا دیگری به اموال شخص ثالثی آسیب برساند دفاع از در شخصیاگر  

  شخص ثالث می تواند به مهاجم رجوع کند.

 و اجبار اضطرار با اکراه و شباهت تفاوت

 در اکراه اراده       وجود دارد.      انسان است. در اکراه عامل        .  طبیعی است       اضطرار عامل در   

 وجود ندارد.         در اجبار اراده.      وجود دارد        اضطرار اراده  در  

 مر قانونیآامر گفتار نهم: 
دستوری که  پس .دار صادر شده باشد طرف یک مقام صالحیتامر آمر قانونی، دستوراتی است که از تعریف: 

دهد، امر آمر  مستخدم خود می شود و یا اوامری که یک کارفرما به کارمند و از طرف پدر به فرزند صادر می
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شود، هرچند مستند به حکم  دار صادر می ردد. حال اگر امری که از طرف مقام صالحیتگ قانونی تلقی نمی

 .شود دار صادر شده، امر آمر قانونی تلقی می چون صرفا از طرف مقام صالحیت قانون نباشد ولی

ط زیر مسئولیت رایبا وجود رعایت تمامی ش مأمورمر امر قانونی باشد، آمجرمانه به امر  ارتکاب رفتار اگر

 ندارد:
 

گر امر ل ااندازی کند، حابه سرباز زیر دستش بگوید که تیر ن هیچ دلیلیومافوق بد.).امر باید قانونی باشد -1

 (آن را اجرا کند فقط آمر مسئولیت دارد. مأموربه ظاهرقانونی باشد و واقعأ 
 

د، خالف شرع بازرسی بدنی کن را یدهد که این خانمدستور به سرباز )ما فوقامر خالف شرع نباشد  -۹

 (.است
 

دهد چون خود بسیج  کالنتری نمی تواند به اعضای بسیج دستور .)ریاستح باشدالآمر، مقام قانونی ص -3

 (دارد. جدا فرمانده
 

 هر دو از اشخاص رسمی دولتی باشد. مأمورآمر و  -4

 نکته:

غیر  جرم باشد. پس هر کدام از این دو علل موجه  جزءتا رفتار ارتکابی  قانونیهم آمرهم امرباید قانونی باشد 

 . داردقانونی باشد مسئولیت 

 .نداردو مسئولیت کیفری و ضمان مدنی  بودهعلل موجهه  ط قانونی ازرایدر ش مأمورآمر توسط امر  انجام

باشد باید ظاهر امر را بررسی کند اگر قانونی بود، اجرا کند و  آگاهبه عناوین مجرمانه  مأمورالزم نیست که 

 اگر ظاهر آن غیر قانونی باشد، اجرا نکند.

به علت  مأمور ، مگرمسئولیت کیفری و مدنی دارندمأمورهم آمر و جرمی به امر غیر قانونی واقع شود:  اگر

نجا صرفا آمر راید. مرتکب جرم شود اعتقاد داشته که قانونی است(امر اشتباه قابل قبول)با بررسی ظاهر

اخذ دیه یا  رایب می تواند مأموراست سپس  مأمورولی ضمان مدنی بر عهده ی  دمسئولیت کیفری دار

 رجوع کند. به آمر، خسارت 

 ارکان جرم صدور چک بالمحلمبحث چهلم: 

اصالحی  10و  7، 3عنصر قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی عبارتست از مواد  عنصر قانونی: –الف 

 .133۹سال مصوب قانون صدور چک 

عنصر مادی :عنصر مادی این جرم فعل مثبت مادی است که مجرم با امضای چک و تسلیم آن به طرف  -ب

شود. فعل مثبت مادی این جرم با بیرون کشیدن وجه از حساب نیز محقق است. البته  مقابل مرتکب آن می

بانک داده شود، فعل  هرگاه چک در زمان صدور قابل پرداخت بوده، ولی بعدا دستور عدم پرداخت وجه آن به

ط تحقق عنصر مادی عبارتست از: رایباشد. ش مادی فیزیکی عبارت از ارائه دستور عدم پرداخت به بانک می

پرداخت وجه چک، قلم خوردگی در متن،  رایعدم مطابقت امضا، فقدان یا عدم کفایت موجودی حساب ب



 ارشد(منبع آزمونهای )وکالت،قضاوت،دکتری،بنیاد علمی اموزشی مهر   )هومن جاللیان(                                                    قسمتهایی از کتاب گنجینه رازمجازات اسالمی     
ا بابت تضمین بودن چک و نظایر آنها که اختالف در مندرجات، مسدود بودن حساب، مشروط یا وعده دار ی

صدور  ،قانون چک آمده است. نتیجه حاصل از جرم عدم پرداخت وجه چک توسط بانک 10و  3در مواد 

م مقید به حصول رایقانون مذکور این جرم از ج 4و  3ن براساس ماده رایگواهی عدم پرداخت است. بناب

جرم یعنی ذکر محل بانک محال علیه در گواهی عدم نتیجه است. ثمره این امر مشخص شدن محل وقوع 

 پرداخت است.

 مجازات اسالمی قوانین خاصمبحث چهل و هشتم: نکات 

                                                 

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 11/0۲/1337مصوب 

 

 

 راه حیله   هرشخصی از

 

 

سسات موهوم یا به داشتن اموال ؤخانه های یا کارخانه ها یا م ها یا تجارت مردم را به وجود شرکت

واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و 

یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا 

یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد اسناد یا حوالجات یا قبوض 

سال و پرداخت جزای نقدی  7تا  1کالهبردار محسوب و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از 

 . معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود

سسات دولتی ؤها و م ز طرف سازمانیت امأمورکه شخص مرتکب بر خالف واقع عنوان یا سمت  در صورتی

ها یا نهادهای انقالبی و بطور کلی قوای سه  های دولتی یا شوراها یا شهرداری یا وابسته به دولت یا شرکت

خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با ه ب مأمورسسات ؤگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو م

ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل 

سسات و ؤمجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا م

خدمت عمومی باشد عالوه بر رد ه ها یا نهادهای انقالبی ب سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری

سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل  10تا  ۹به صاحبش به حبس از اصل مال 

 مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

 

 

 حیله  

 تقلب
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 نکات:

مجازات مرتکب را  با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف،تواند  جهات وکیفیات مخففه دادگاه میدرصورت وجود 

تواند به  انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی ( وسن ماده)حبرایحداقل مجازات مقرر دفقط تا 

 کیفر حکم دهد. رایتعلیق اج

طرف دادگاه مجاز  از کالهبرداریمجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس وتعلیق در قانون تشدید  رایپس اج 

  نیست.

 . مرتکب در نظر گرفته می شود رایب ات مقررحداقل مجاززات شروع به کالهبرداری مجادر 

در صورتی که  به انفصال دائم از خدمات دولتی وطراز آنها باشند  کل یا باالتر یا هممدیر کارمندان دولتی اگر

 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. 3ماه تا  3تر باشند به آییندر مراتب پ

 

 خرید و فروش                         

             

 که به اشخاص خاص اعطا می شود. واردات، صادرات وجواز       تقلب                        اشخاصی که

        

 سوءاستفاده                    

 

 

مجرم محسوب و عالوه بر رد باشد د که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی نمالی یا وجهی تحصیل کن

سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم  ۹ ماه تا 3اصل مال به مجازات 

 د شد .نخواه

 و ارز قانون  مبارزه با  قاچاق کاالوم: دمبحث پنجاه و 
و قاچاق کاال و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال 

در  تعیین شده باشد،  آن مجازات رایبیا سایر قوانین، قاچاق محسوب و  قانون واساس این  ارز گردد و بر

 .کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شوداز نقطه هر یا  مبادی ورودی

 


