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  مقدمه

چه كساني و تحت چه اينكه . شته حقوق جزاي عمومي بحث معاونت است اساسي در ريكي از مباحث 
ازات آنان چه ميزان است رم مي شوند و سهم آنان تا چه اندازه موثر است و نهايتاً مجشرايطي معاون ج

 حنه جرايم ميوارد صگون تحت انگيزه ها و موقعيت هاي گونا معاونانمعموالً . موضوع بحث معاونت است 
برخي ها با انگيزه مالي و وعده هاي مادي فريفته مي شوند ؛ برخي با انگيزه انتقام جويي ، برخي با . شوند 

ي و ادراك پايين و برخي نيز به دليل برخي در نتيجه مغبون شدن و فريفتگانگيزه هاي سياسي و عقيذتي ، 
كم و . وان معاون جرم را پيدا مي كنند اينكه داراي رشد و عقالنيت پاييني هستند مثل مجانين و اطفال عن

بافته است ؛ تحقيق حاضر كاوشي در اين  ورد بحث در حقوق جزاي ايران انجامبيش تحقيقاتي در موضوع م
معاونت  عوشته حاضر كليتاً از موضودر ن: ه هاي حقوقي در پي مي آيد راستاست كه با اسلوب رايج در نوشت

  .مجازات معاونت در جرم بحث مي شود و ) موضوع نمامي جرايم ( در جرم 

  معاونت در جرم : ست خفصل ن

شد تا بتوان ني ، مادي و رواني وجود داشته باجوديت يك جرم الزم است مه سه ركن قانوبراي تحقق و مو
  .مجازات را براي مرتكب آن اعمال كرد 

 1/02/1392المي مصوب ت اسقانون جديد مجازا 126اونت ماده ركن قانوني مع ايط حاضر عمومادر شر
از ركن قانوني سخني به دليل اينكه در اينجا مستقال . جاي داده است  ناصر ركن مادي را در خوداست كه ع

هاست و  يسندگان ركن قانوني پايه ساير ركنميان نيامده است از آن جهت است كه از قول يكي از نو
. ( طولي است  ر بگيرد و اين رابطه عقالاني قرامنطقي و شايسته نيست كه همعرض عناصر مادي و رو

نصر مادي معاونت را هر حال ماده مذكور پايه و بناي ع به) . ميرمحمدصادقي ، جرايم عليه اموال و مالكيت 
شكل دااده است و البته اين مهم هم فابل انكار نيست كه جهت تعيين عنصر رواني در نوارد خاص بايد به 

اونت در آن موارد يين محدوده و مصاديق عنصر مادي معود ؛ به عبارت بهتر تعهمان ماده مربوطه مراجعه نم
به همان ماده بر مي گردد البته مقنن به جاي تعريف عنصر مادي جرم ، بيشتر به تعيين كيفر آن معاونت در 

د است مگر در موار 126آن جرم پرداخته و بايستي گفت كه رسالت تعيين عنصر مادي بر دوش همين ماده 
قانون مجازات اسالمي مجازات كساني را كه به قصاص  843استثنايي كه گفته شد في المثل تبصره ماده 

نفس محكوم شده اند ولي به هر علتي فصاص نشده اند از يك تا پنج سال قرار داده است در صورتي كه 
  .اقدام آنها موجب اختالل در نظم و امنيت جامعه گردد 
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قانون جديد مجازات  126در جرم هم بايد اصل را بر ماده عمومي كه ماده  در تعيين مجازات معاونت
بحث . مورد باال  اسبلمي باشد گذاشت و در جاهايي كه نص حاصي وجود ندارد به همان رجوع كرد مثل

  .وضوع قسمت دوم تحقيق حاضر است مجازات معاونت م

  عنصر مادي معاونت در جرم : گفتار اول 

ع نمود پيدا مي كند و قابل و مهم يك جرم را شامل مي شود و آنچه در عالم واقي نصر مادي بخش اصلع
در مورد مثال . ي و قانوني قرار مي گيرد قضاوت عرفي ، عقل تجربه است همين عنصر است كه مالك لمس و

جرم قتل اين عنصر خود را به شكل و ظاهز كشتن و مرگ جلوه مي دهد و يا در جرم سرقت به صورت 
در مورد معاونت نيز نيز وضع به . وهن آور توهين به صورت الفاظ و رفتارهاي دن و در مورد جرم ربو

همينگونه است و معاون رفتار خود را در بعد مادي به يكي از اشكال بروز مي دهد مثل كمك كردن ، 
  ... . ترسانيدن ، فريب دادن و قالب هاي ديگر  

در سه بند عنصر مادي معاونت را برشمرده كه به نظر حصري هم اسالمي  قانون جديد محازات 126ماده 
به قدري وسيع است كه به نظر تمامي مصاديق معاونت را در بر مي  "پ  "مي باشد ولي دايره شموليت بند 

  . كلي و عام الشمول است و از اين نظر مشكلي نيست  "تسهيل  "گيرد چه عنوان 

نظر به اين دارد كه دادگاه در  1166نعالي كشور طبق حكم شماره در پايان بايد گفت كه شعبه دوم ديوا
  . حكم خود مصداق معاونت را بيان كند 

  رفتار مادي: مبحث اول 

رفتار مادي و صوري معاونت عموماً و اصالتاً مثبت و ايجابي است و با انجام اقدامي مثبت صورت مي گيرد و 
است هر چند كه برخي حقوقدانان آن را ممكن نمي دانند  به صورت ترك فعل دشوار اما جاهايي هم محتمل

چرا كه اگر كسي از وقوع جرمي مطلع گردد و با وجود اينكه قانوناً موظف است آن را گزارش دهد يا حضور 
م و اقتران زماني بين عمل قصد و وجود تقدوحدت ( نيروهاي امنيتي را درخواست كند با تحقق عنصر رواني 

  .مي شود عنوان معاون را بر وي نهاد )  وي و مباشر جرم

  :بعد از اين مختصر هر يك از افعالي كه در قانون آمده با اندك توضيحي در پي مي آيد 

 :ترغيب
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ايجاد ميل و رغبت در ديگري براي انجام كاري را گويند و اين امر به هر شيوه اي قابل انجام است اعم از 
. يك به ان ترغيب است به معناي آرزومند كردن به شوق آوردن تشريحي توصيفي و تصويري و معناي نزد

در تحريك، شخص محرك تالش مي كند تا . ترغيب نوعي از تحريك ، و مرتبه خفيف تري از آن مي باشد "
فكر و اراده ارتكاب جرم را در ديگري ايجاد نمايد ، ليكن در ترغيب شخص مي كوشد تا از راههاي گوناگون 

لذا . جرم را كه در ديگري موجود است تقويت نموده و آن را به ارتكاب جرم مصمم سازد ميل به ارتكاب 
تقريرات آيت اهللا محمد ("،مي توان گفت ، ترغيب ،تشديد ميل و رغبت به ارتكاب جرم در ديگري است

براي تحقق معاونت در جرم از طريق ترغيب مقتضي است "و نيز )حسن مرعشي مدرسه عالي شهيد مطهري
رغيب كننده آن چنان ميل و رغبتي در ديگري به وجود آورده باشد كه مباشر را مصمم به ارتكاب جرم ت

  )52گلدوزيان محشاي قانون مجازات اسالمي ص("كند

  :تهديد

در لغت ترساندن و بيمدادن معنا شده است به معناي واداشتن ديگري به ارتكاب جرم مي باشد و از نكات 
هديد تهديدكننده بايد موثر باشد و البته نوع تهديد موثر نيست و مهم اين است كه كليدي ان اين است كه ت

. تهديد ترساندن و بيم دادن است ". اين تهديد بيم و اضطرابي در مباشر او را به ارتكاب جرم مي كشاند
ر نمايد يعني شخص از طريق ايجاد ترس جاني يا مالي يا حيثيتي براي ديگري او را به ارتكاب جرم وادا

ليكن براي تحقق آن شرايط . چنانكه در مبحث اكراه و اجبار آمده ،تهديد از مصاديق بارز اجبار معنوي است .
چندي الزم است از جمله آن كه بايد عمل انجام شده عرفاً تهديد محسوب شود و به عالوه عمدي باشد ،زيرا 

انوني و نامشروع باشد و موجب سلب كامل همچنين تهديد بايد غير ق .« تهديد غير عمدي وجود ندارد«
تهديد امري نسبي و بستگي به اوضاع و احوال تهديد كننده و تهديد شده از قبيل . آزادي اراده گردد

خصوصيت روحي و جسمي و سن و شخصيت و اخالق و جنس آنها دارد و بايد به نحوي باشد كه عرفاًتهديد 
  )مرعشي مدرسه عالي شهيد مطهري تقريرات آيت اهللا محمد حسن( ".تلقي شود 

  :تطميع

در لغت به معناي به طمع انداختن و اذمند ساختن آمده است و نيز در تطميع انگيزه ارتكاب جرم همواره 
تطميع خود نوع خاصي از ترغيب است با اين  ".تحريص نيز مترادف تطميع است.مادي ومالي مي باشد

مم كردن مجرم اصلي به ارتكاب جرم مي شود صرفاًجنبه مالي تفاوت كه در تطميع انگيزه اي كه موجب مص
مثل اينكه قبل از وقوع جرم ،مبلغي به او داده ويا قول وجهي را به او بدهند و همين طور . و مادي دارد 

  . وعده انعقاد قرارداد پروژهاي را به او پيشنهاد مي نمايد
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ه ارتكاب جرم تشديد مي شود مي تواند جنبه مالي و در حالي كه در ترغيب وسيله اي كه از طريق آن انگيز
  )همان منبع("غير مالي داشته باشد

  :تحريك به ارتكاب جرم

تحريك در لغت به معناي به حركت در اوردن،جنباندن،وا داشتن،برانگيختن امده است و بايد بيان داشت كه 
مي شود و از نكات مهم اين است كه تحديدي كه در اين ماده امده مطلق بوده و تطميع و ترغيب را شامل 

ونوع تحريك محلي از اعراب ندارد و هر .تحريك بايد مستقيم و فردي و موثر باشد با مشمول اين ماده گردد
تحريك يا تحريض ممكن است به دو شكل انجام گيرد ،گاه شخص ". نوع ترغيبي باشد را شامل مي شود 

خلق و ايجاد نمايد و از اين طريق فكر و انديشه ارتكاب جرم  اراده و تصميم ارتكاب جرم را در ذهن ديگري
در اينجا جرم در ذهن معاون وجود دارد ولي خود او از انگيزه كافي براي . را در ديگري بيدار مي كند 

ارتكاب جرم برخوردار نيست نتيجتاًآن را به ذهن و فكر مرتكب اصلي منتقل ساخته و او را به ارتكاب جرم 
و گاه شخص را كه متمايل به ارتكاب فعلي است به انجام فعل مورد نظر تشويق و ترقيب مي . يزد بر مي انگ

در اين جا بر خالف حالت قبل ، فكر ارتكاب جرم به نحو متزلزلي در ذهن مرتكب اصلي وجود دارد . نمايد 
ه مساعدت در مواقع لزوم با ايجاد اطمينان خاطر وبا قول ب«لذا معاون  . اما براي ارتكاب جرم كافي نيست

بديهي . همچون دفاع در دادگاه و نگهداري از خانواده او وغيره ذلك وي را به ارتكاب جرم مصمم مي سازد 
است در صورتي كه مرتكب اصلي خود از قبل داراي انگيزه و اراده كافي براي ارتكاب جرم باشد ، در اينجا 

در واقع «:نويسنده كتاب معاونت در جرم مي نويسد . د تحريك معني و مصداق خود را از دست خواهد دا
  . شكل اخير تحريك بزه معاونت در جرم را بوجود مي آورد

زيرا در ترغيب زمينه و  .حال آن كه گفته شد شكل اخير با ترغيب به ارتكاب جرم منطبق است نه تحريك 
  . را تقويت و تكميل مي نمايد هسته اوليه ارتكاب جرم در ذهن مرتكب اصلي موجود است و معاون آن

  . بنابراين ، تحريك عبارت از خلق و ايجاد اراده و تصميم ارتكاب جرم در ديگري است

تحريك ممكن .تحريك انواع مختلف دارد و ممكن است به صور گوناگوني واقع شود : اول ـ اقسام تحريك 
  . باشد در عين حال تحريك ممكن است فردي يا جمعي. است مستقيم باشد 

تحريك عالوه بر شرايط عمومي ركن مادي معاونت در جرم ،داراي چند شزط : شرايط تحقق تحريك  –دوم 
  : ذيالًبه تعدادي از شرايط عمومي و اقتصادي آن اشاره مي شود. اختصاصي نيز باشد 

مايد واالچنانكه گفته بايد محرك از طريق تحريك ،فكر و اراده ارتكاب جرم را در شخص مباشر ايجاد ن –اوالً 
شد اگر مجرم از قبل داراي انگيزه كافي باشد موضوع تحريك تحقق نخواهد يافت ضمن آنكه اين تحريك 

  . بايد به حكم عقل مقدم بر فعل اصل بوده و به عالوه از طريق فعل مثبت باشد نه منفي

به ارتكاب جرم معيني نمايد ، زيرا  محرك بايد با قصد و اراده مجرمانه ديگري را تحريض و تحريك«–ثانياً 
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تحريك به ارتكاب جرم خواه در موردي كه به عنوان يكي از طرق معاونت محسوب مي شود و خواه زماني 
  . كه جرم خاص و مستقلي را تشكيل مي دهد مي بايستي توام با سوء نيت باشد

  . دتحريك بايد نسبت به ارتكاب جرم يا جرايم معيني صورت گير –ثالثاً 

 البته الزم نيست از سوي محرك نحوه ارتكاب جرم دقيقاًذكر شده باشد ،بلكه صرف تحريك كفايت مي نمايد

.  
و نتيجه مجرمانه اصلي رابطه سببيت »تحريك «به عبارت ديگر بايد ميان . رابعاً ـ تحريك بايد مؤثر باشد 

به حد و اندازه اي باشد كه عمالًدر يعني تحريك در صورتي جرم تلقي مي شود كه . عرفي موجود باشد 
  . مجرم اصلي تاثير گذاشته و به ارتكاب جرم يا الاقل شروع به جرم از ناحيه وي منتهي شود

نظر قالب حقوقدانان آن است كه تحريك بايد مستقيم باشد يعني معاون صريحاًخواستار ارتكاب  –خامساً 
اطف يا بيان بعض و كينه ويا صحبت كردن از امكان يك لذا ، صرف اظهار عو. جرم از ناحيه ديگري باشد 

چه آنكه در اينجا . جرم و امثال آن تحريك محسوب نمي شود ولو آن كه منتهي به ارتكاب جرم گردد 
تقريرات آيت اهللا محمد حسن مرعشي ( "شخص خواهان وقوع جرم نبوده و وحدت قصد موجود نمي باشد

  )مدرسه عالي شهيد مطهري

  :فريبدسيسه يا 

پنهاني و توطئه و فتنه انگيزي معنا شده است و فريب نيز به معناي دسيسه در لغت به معناي مكر و عداوت 
در اين موارد الزم نيست كه در مباشر جرم دسيسه و فريب موثر باشد .خدعه و مكر و حيله بيان شده است

در اينجا نيز  . جرم اصلي واقع شود از شرايط معاونت آن است كه". همين كه جرم واقع شود اكتفا مي كند
به صراحت ماده مرقوم ،دسيسه و فريب و نيرنگ ،در صورتي به عنوان معاونت قابل مجازات مي گردد كه 

لذا ،چنانچه شخصي . ،اعم از آن كه مستقيماًدر مباشر جرم موثر واقع شود يا خير »موجب وقوع جرم شود «
ن هستند به منزل او برود وبا او گرم صحبت شود و يا او را به كه مي داند عدهاي در صدد سرقت منزل حس

خارج از منزل دعوت نمايد تا اين عمل به سارقين فرصت ارتكاب سرقت را بدهد ،به عنوان معاون قابل 
تقريرات آيت اهللا ( "مجازات خواهد بود ولو آنكه هيچ گونه اتفاق و ارتباطي هم ميان آنها وجود نداشته باشد

  )ن مرعشي مدرسه عالي شهيد مطهريمحمد حس

  :سوء استفاده از قدرت

اين قيد كه در قوانين قبل به ان اشاره اي نشده بود و بيان نگرديده بود از ابداعات اين قانون مي باشد بدين 
توضيح كه اگر كسي از قدرت خود سوء استفاده كند و باعث بروز جرم شود قابل مجازات به عنوان معاون 

در خصوص قدرت به نظر اعم از قدرت حكومتي و يا هر قدرتي مي باشد به بر فرد استيال دارد .دجرم مي باش
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و اين امر مي تواند در شركت هاي خصوصي هم باشد كه كارمند ها تحت مديريت مدير شركت هستند و 
حكومتي ممكن است آن مدير از قدرت خود سوء استفاده كند و باعث بروز جرم شود و همچنين شامل قواي 

  .نيز مي شود

  :ساخت وسايل ارتكاب جرم و يا تهيه آن

اولين نكته اين است كه مباشر بايد از اين وسايل ساخته شده و يا تهيه شده استفاده كند تا مشمول بند 
و فرق ساخت و تهيه در اين است كه در ساخت خود معاون مي سازد مثل كليد نردبان و در تهيه .فوق گردد

ديگر خريداري مي كند و يا سرقت مي كند و تهيه اعم از اين است كه به شكل مجرمانه  مي رود از جاي
در واقع يكي از راههاي مساعدت مادي مسبوق به ارتكاب جرم ،تهيه آالت و ادوات ". باشد يا غير مجرمانه

ترين نوع به ذهن متبادر مي شود و همچنين بيش»وسيله «اگر چه اصوالًنخستين مفهومي كه از .جرم است 
ليكن كلمه . وسيله اي كه عمالً در امر معاونت در جرم ،مورد استفاده قرار مي گيرد ،وسيله منقول است 

وسيله منقول از . اطالق داشته و شامل وسايل منقول و غير منقول مي گردد  2مذكور در بند »وسايل «
و وسيله غير منقول شامل تهيه و  …قبيل كليد و اسناد مجعول ،سم ،آلت قتاله ،تفنگ ،وسيله نقليه و

قانون مجازات اسالمي  71براي مثال ماده . واگذاري مكان ارتكاب جرم به مجرم يا مجرمين اصلي مي باشد 
هر كس از مقامات و «ماده مرقوم مقرر ميدارد . صراحتاًتهيه مكان وقوع جرم را معاونت محسوب نموده است 

ر آنها بدون حكمي از مقامات صالحيت دار در غير مواردي كه قانون مامورين دولتي يا قواي سه گانه يا غي
جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به 

كسي كه با علم و اطالع براي .شش ماه تا سه سال حبس محروميت از خدمات دولتي محكوم مي شود
 74تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات شالق تا  ارتكاب جرم مزبور مكاني

  .محكوم خواهد شد …ضربه يا 

تكاب جرم معاونت تلقي شود الزم است تا معاون ولو به نحو اجمال ، از قصد براي اينكه تهيه وسايل ار
داشته باشد يعني بداند مرتكب از اين وسيله براي ارتكاب جرم » علم و اطالع «مجرمانه مرتكب اصلي 

بنابراين ،اگر شخصي سالح خود را براي شكار قرض دهد و شخص دريافت كننده  . استفاده خواهد كرد
در معاونت تهيه ».آن براي قتل ثالثي استفاده كند صاحب سالح معاون در جرم قتل نخواهد بود سالح از 

كسي كه اطالعات . وسايل الزم نيست كه رابطه مستقيم وفوري بين مجرم اصلي و معاون وجود داشته باشد 
خص ثالث هم الزمه يا وسايل ارتكاب جنايت را به مجرم مي دهد ممكن است از شخص ثالثي كسب كند، ش

  . اگر به جريان كار واقف باشد معاون تلقي مي شود

شرط ديگر معاونت از طريق تهيه وسايل ارتكاب جرم ،آن است كه مجرم از وسيله مزبور در اجراي اهداف 
به عبارت ديگر ،دريافت كننده وسيله ،با استفاده از آن مرتكب جرم يا الاقل شروع به . خود استفاده نمايد 
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به عبارت ديگر هر گاه دريافت كننده . ه باشد ،در غير اين صورت معاونت تحقق نخواهد يافت جرم شد
وسيله مرتكب هيچگونه عمل مجرمانه نشود ويا با استفاده از وسيله مزبور نشود ،براي مثال كسي كه تفنگ 

د معاونت محقق خود را براي ارتكاب قتل به ديگري بدهد ولي فاعل با استفاده از چاقو مرتكب قتل شو
علي هذا ،معاونت از طريق تهيه وسايل ارتكاب جرم مستلزم تحقق سه شرط شامل تهيه وسيله . نخواهد شد 

  . ،قصد مساعدت و تسهيل وقوع جرم ودر پايان استعمال آن در اجراي جرم مي باشد

  )تقريرات آيت اهللا محمد حسن مرعشي مدرسه عالي شهيد مطهري( "

  :ب جرمارائه طريق ارتكا 

بدين معنا است كه به مباشر جرم ياد دهيد كه چگونه جرم را انجام دهد و اين مي تواند به شكل با خبر 
دادن "كردن دشواري ها و سختي هاي كار باشد كه همين امر به نحوي ارتكاب جرم را هموار مي كند

اهنمايي بايد صراحتا وبا آگاهي اطالعات مبهم و ساده،براي تحقق ارائه طريق در ارتكاب جرم كافي نيست و ر
گلدوزيان محشاي ("از ماهيت عمل مجرمانه به عمل ايدو بدين وسيله موجبات ارتكاب جرم فراهم شود

  )52قانون مجازات اسالمي ص

در اينجا راهنمايي و ارائه طريق ، نوعي مساعدت معنوي استو شامل هر نوع اطالعاتي است كه به نحوي از "
نحوه ارتكاب جرم يا بر وسايل و ادوات آن يا بر نحوه استفاده از وسايل مزبور آگاه مي  انحاء مباشر را بر

براي مثال ، در جرم سرقت آگاه نمودن سارق از محل وجود اموال مورد نظر يا نحوهء ورود به منزل و  .سازد
ه يا ساعت و و يا در جرم قتل آگاهانيدن مجرم از محل استراحت مجني علي …كيفيت باز كردن قفلها 

  .ميتواند ارائه طريق محسوب شود …مسير حركت او و 

 اصوالً قبل از وقوع جرم انجام ميشود » تهيه وسايل ارتكاب جرم « ارائه طريق ، همچون 

البته بايد . و همچنانكه مي تواند شفاهي باشد ميتواند كتبي يا عملي و از طريق ايماء واشاره صورت گيرد 
  . ب جرم باشدروشن و براي ارتكا

به عالوه بايد اينگونه ارشادات در وقوع جرم موثر بوده و . » تعليمات مبهم معاونت محسوب نمي شود  »
بنابراين اگر جرم اصلي واقع نشود و يا حداقل وارد مرحله شروع به  .مجرم را در ارتكاب جرم ياري نمايد

 ق ارتكاب جرم استفاده ننمايـد معاونت جرم نگردد و يا مجرم از راهنمايي هاي انجام شده در طري

چه آن كه طريق في حد ذاته جرم محسوب نميشود ، لذا اگر كسي به سارق نحوه « قابل مجازات نخواهد بود
ورود به منزل مورد نظر را از درب اضطراري راهنمايي كند ، ولي سارق در آخرين لحظه از تصميم خود 

 ديگري بر مال مستولي شود معاونت  منصرف شده از راه ديگر ، يا به كيفيت

  ).تقريرات آيت اهللا محمد حسن مرعشي مدرسه عالي شهيد مطهري( "در جرمسرقت محقق نخواهد بود
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  : تسهيل ارتكاب جرم

اعمال تسهيل كننده با وقوع جرم . 2تسهيل با علم و اطالع باشد.1براي تحقق اين امر دو شرط الزم است 
به بيان ديگر يك نوع ارتباط منطقي و عرفي بين فعل معاون و مباشر وجود .ارتباط مستقيم داشته باشد

نخست آن كه معاون اموري را كه .راي تحقق اين مصداق از معاونت ،چند شرط الزم است  ".داشته باشد
عرفاً تسهيل وقوع جرم ناميده مي شود انجام دهد و ديگر اينكه اين امور عالماً، عامداً و در جهت تسهيل 

يعني با علم و اطالع از اين كه جرمي در حال وقوع است در اجراي عمليات . وع جرم صورت گيرد وق
چنانكه قبالً و در بحث از وسايل جرم گذشت ،قانون گذار تسهيل وقوع جرم  .مساعدت كند ومجرمانه كمك 

ت تا مواردي از تسهيل را در صورتي قابل مجازات مي داند كه عالماًو عامداً صورت گيرد و اين بدان جهت اس
چه آن كه . جرم را كه به صورت غير عمدي و جاهالنه انجام مي گيرد ،از مصاديق معاونت خارج نمايد 

تقريرات آيت اهللا ( ".تسهيل وقوع جرم آن گونه نيست كه علم و عمد معاون در ارتكاب آن مفروض باشد
  )محمد حسن مرعشي مدرسه عالي شهيد مطهري

  .زياد است ولي در اينجا سعي شد به مفاهيم اصلي موارد باال اشاره گردد  بحث در اين باره

  اوضاع و احوال حاكم بر معاونت در جرم: مبحث دوم 

يكسري شرايطي وجود دارد تا محقق نشود معاونت نيز بوجود نخواهد آمد ؛ اين شرايط خاص معاونت است 
  :كه بدان مي پردازيم 

انان بر اين عقيده اند كه براي تحقق معاونت الزم است كه بين معاون و حقوقد: تحقق و انشاي توافق - 1
مباشر اصلي براي انجام رفتاري ناقض قانون قبالً توافق و هماهنگي شكل بگيرد و در واقع جرم نوعاً مسبوق 

چه كسي ، تالقي اراده ها باشد ؛ مثال اينكه براي ارتكاب جرم قتل بايد قبل از ورود به صحنه راجع به اينكه 
بين معاون و مباشر هماهنگي و تبادل صورت گيرد و اال اساساً بحث به چه نحوي و در كجا كشته شود 

  .ياد مي كند  "وحدت قصد  "معاونت منتفي مي شود و اين همان است كه مقنن از آن به عنوان 

باشد كه در انجام يك جرم به معاون بايد بداند و آگاه : علم و آگاهي معاون از ماهيت مجرمانه عمل مباشر - 2
ديگري مدد مي رساند بنابراين اگر كسي به تصور اينكه دوستش قصد شكار دارد براي وي اسلحه اي تهيه 

 .خواهد بود ، معاون در جرم قتل نكند اما بعداً بفهمد كه دوستش با همان اسلحه قتلي را مرتكب شده است 
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معاونت يك عمل مجرمانه مستقل  "استعاره مجرميت  "بنا به ديدگاه : عمل ارتكابي جرم باشد - 3
لذا تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلي است تا معاون نيست بلكه امري تبعي و فرعي است 

 .و معاون قابل مجازات باشد عنصر قانوني عمل خود را از آن فعل عاريت بگيرد 

ع به جرم مطابق قانون جرم باشد اما شروع به معاونت در شروع به جرم نيز قابل مجازات است آنجا كه شرو
تحريك به ارتكاب جرمي كند ولي از ناحيه مثالَ اگر كسي ديگري را . معاونت در جرم قابل مجازات نيست 

تحريك شده عملي سر نزند ، تحريك شده مستوجب مجازاتي نيست و به طور كلي معاون وقتي مستوجب 
بنابراين اگر زني به طفل . شود يا شروع به اجراي آن بنمايد  مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي

معاون نيز قابل مجازات دوازده ساله سم دهد كه به شوهر سابق او بخوراند ، ولي عملي از او سر نزده باشد 
  ) 30101319-3598ديوان كشور   5شعبه . ( نيست 

قانون مجازات اسالمي  126تبصره ماده  :و مرتكب جرم شرط تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون - 4
جديد با لحاظ اين بند موافق رويه قانون سابق حركت نموده است و بايد گفت كه ذات كار معاونت نيز همين 
است و اال همكاري با كسي كه رفتار مجرمانه را به پايان رسانده است نمي تواند افاده معناي مذكور كند و به 

ره به دقيقا اشاا جديد است كه . م . ق  785مصداق اين موضوع ماده . ل دهد احتمال جرم مستقلي را شك
هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خالصي مجرم از محاكمه و محكوميت  ": آن دارد به اين شكل 

مساعدت كند از قبيل اينكه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله 
اين شرط با وحدت قصد مالزمه  ". جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد 

و تقدم يا اقتران زماني عمل معاون بدون وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم تاثيري در  ق داردابو تط
 .پيدايش معاونت ندارد 

در صورتي مي توان كسي را به اتهام : باشد اقدام مباشر اصلي حداقل به مرحله شروع به جرم رسيده - 5
معاونت متهم ساخت كه مباشر اصلي رفتاري را كه شروع نموده حداقل به مرحله شروع به جرم برساند و 
  . مضاف بر آن اين شروع به جرم نيز همانگونه كه در سطور پيشين گفته شد قانوناً جرم انگاري شده باشد 

  رابطه سببيت  : مبحث سوم 

و بالواقع نوعي رابطه و پيوند بين عمل معاون و است عمل معاون متصل و عامل تاثيرگذار در جرم باشد  الزم
و نتيجه حاصله برقرار باشد بگونه اي كه به نحو متعارف بتوان گفت كه عمل معاون در وقوع جرم دخيل و 

گفته اند رابطه سببيت  ". كند بايد گفت كه اين رابطه سببيت را عرف تعيين و قضاوت مي . موثر بوده است 
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بايد آنچنان باشد كه اگر عمل معاون نبود ، جرم اصلي واقع نمي گرديد و يا الاقل به نحوي كه واقع شده 
  ". است اتفاق نمي افتاد 

  عنصر رواني معاونت : گفتار دوم 

همين مقوالت بايد صورت علم ، عمد و اراده عناصر رواني يك جرم را شكل داده اند و در معاونت نيز  عموما 
پيدا كنند تا معاونت محقق شود يعني معاون بايد با قصد مجرمانه مرتكب اصلي را در ارتكاب جرم ياري 

نكته اينكه معاون . بخشد ؛ در واقع معاون بايد با علم و آگاهي و خواستن انجام جرم اين كار را انجام دهد 
ن جرم كه در ذهن داشته مواخذه مي گردد و خارج از اين تنها نسبت به جرايمي كه قصد و اراده تحقق آ

كمك  "ب  "كه در سرقت به بخواهد  "الف  "محدوده مسئوليتي عليه وي متوجه نيست مثالً اگر شخص 
تنها نسبت به  "الف  "عالوه بر جرم سرقت مرتكب قتل نيز بشود كه در اين صورت شخص  "ب  "كند ولي 

ئوليتي در قبال قتل ندارد ولي در جايي كه معاون بدون تعيين جرم خاص سرقت مواخذه مي شود وهيچ مس
اسلحه در اختيار قرار مي دهد قرينه اي بر اين است كه برايش تفاوتي ندارد كه چه جرمي اتفاق بيفتد لذا 
مسئوليت وي در قبال تمامي جرايم استوار مي شود باالخره در جايي كه نتيجه حاصله خفيف تر از جرم 

  .ظر معاون است به طريق اولي مجازات معاون براي ارتكاب آن جرم بال اشكال مي گردد مدن

در جرايم غيرعمدي اختالف نظر شده است كه آيا معاون در اين دسته از جرايم مستحق مجازات است يا نه 
ر جرايم ؟ و آيا اصالًَ جرمي عليه وي متوجه است يا خير ؟ ديوانعالي كشور در آراي متعددي معاونت د

غيرعمدي را كه مي شود گفت عمدتاً مربوط به جرايم در حكم شبه عمد است ممكن دانسته است لذا راننده 
پروانه ندارد و از رانندگي بي اطالع است بدهد و در نتيجه اي كه رل ماشين را به شاگرد خود كه مي دانسته 

ال نظريات در اين باره مختلف است ولي به هر ح. منجر به قتل شود عمل راننده معاونت محسوب مي شود 
  . نظر مشهور حقوقدانان و رويه قضايي قابل اعتناست 

  مجازات معاونت در جرم: فصل دوم 

: قانون جديد مجازات اسالمي تكليف مجازات معاونت در جرم را مشخص كرده است به اين شرح  127ماده 
عاون تعيين نشده باشد ، مجازات وي به شرح زير در صورتي كه در شرع يا قانون مجازات ديگري براي م "

  : است 

  .در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا حبس دائم است حبس تعزيري درجه دو يا سه : الف 

  .در سرقت حدي و قطع عمدي عضو ، حبس تعزيري درجه پنج يا شش : ب 
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يك تا هفتاد و چهار ضربه شالق تعزيري در جرائمي كه مجازات قانوني آنها شالق حدي است سي و : پ 
  .درجه شش 

  .تعزير يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم ارتكابي در جرائم موجب : ت 

اين ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانوني جرم ارتكابي است مگر در مورد ) ت ( در مورد بند   1تبصره 
حكوميت كه مجازات معاون به ترتيب جزاي نقدي درجه چهار ، مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حكم م

  .شش و هفت است 

در صورتي كه به هر علت قصاص نفس يا عضو اجرا نشود ، مجازات معاون بر اساس ميزان تعزير   2تبصره 
  " .اين ماده اعمال مي شود ) ت ( فاعل اصلي جرم ، مطابق بند 

براي معاونت مجازاتي تعيين شده باشد همان مجازات اعمال مي  با عنايت به صدر ماده مزبور اگر در شرع
به اصول جزايي قابل تامل است چرا كه تفاسير گوناگون از شرع همراه با ساليق شخصي  توجهشود كه با 

قضات ، آزاديهاي افراد را در معرض مخاظره قرار داده و از قرار گرفتن در مسير عدالت قضايي محروم مي 
  .سازد 

د از كيفر سلب حيات يا حبس دائم شامل تمامي كيفرها اعم از حدود ، قصاص ، ديات ، تعزيرات و مقصو 
بازدارنده است كه مستلزم حبس تعزيري درجه دو يا سه يعني حبس هاي بيش از پانزده سال تا بيست و 

ناگون كيفر مقتضي پنج سال يا بيش از ده سال تا پانزده سال مي باشد كه قاضي بسته به اوضاع و احوال گو
منظور از حبس تعزيري درجه پنج يا شش حبس بيش از دو تا پنج سال و حبس بيش .را اتخاذ خواهد كرد 

شالق حدي دارند صراحت مطلب جايي را براي از شش ماه تا دو سال است ؛ در جرائمي كه مجازات 
 مجازات معاون در جرائم تعزيري صريحاً قانون مطلب اساسي و قابل ذكر اين است كه. بازگويي نمي گذارد 

و ميزان آن را تا يك تا دو درجه پايين تر از مجازات جرم اصلي قرار داده است لذا اگر مجرم كرده تعيين  را
محكوم  4و اگر به مجازات درجه  3يا  2معاون بايد به مجازات درجه محكوم شود  1اصلي به مجازات درجه 

اين محكوميت بستگي به ... .محكوم كند و قس عليهذا  6يا  5ازات درجه شود قاضي بايد معاون او را به مج
ران دولتي و در كشف جرم سهيم نقش وي در جرم و نوع همكاري با مجرم اصلي داشته و احتماالً اگر با مامو

تعزير بوده تعيين خواهد شد لذا با وجود اين ماده قاتونگذار در قانون جديد ماده سابق را كه در جرائم قابل 
وجود ) ت ( اما استثنايي كه در بند . مجازات معاون را حداقل مجازات مرتكب قرار داده بود نسخ كرده است 

دارد راجع به مصادره اموال ، انفصال دائم و انتشار حكم محكوميت است كه مجازات معاون به ترتيب جزاي 
( درجه شش ) و شصت ميليون ريال بيش از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد ( نقدي درجه چهار 
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بيش از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ( و درجه هفت ) بيش از بيست ميليون ريال تا هشتاد ميليون ريال 
بر تعيين شده است و سرانجام در صورت عدم اجراي قصاص نفس يا عضو به هر علت مجازات معاون ) ريال 

و اجرا مي شود كه در اينجا اختيار دست قاضي است ) ت ( بند اساس ميزان تعزير مجرم اصلي مطابق همان 
بديهي . اين اعطاي اختيار از سوي قانونگذار به نظر باز با اصل قانوني بودن مجازات ها تغاير پيدا مي كنند 

است كه اگر در قانون خاص جزايي و يا حتي قانون مجازات اسالمي جديد ، مجازات معاون مستقالً آمده 
ان مجازات به عنوان مجازات خاص معاون به مورد اجرا گذارده خواهد شد و اعتنايي به ماده مذكور باشد هم

نخواهد بود چه كه قانون خاص مقدم بر قانون عام است ؛ در واقع در اين موارد با مجازات هاي خاص معاونت 
باالخره مقنن . خواهد داشت  اگر معاونت عنوان خاص مجرمانه باشد مجازات آن عنوان را مستقالً. مواجهيم 

تحوالتي را در زمينه معاونت و مجازات آن را ايجاد كرده )  1392( با تصويب قانون جديد مجازات اسالمي 
سابق ، مجازات خيلي از جرايم را تعيين كرده است با وجود اينكه  43است از جمله اينكه با برداشتن ماده 

سابق نيز يكي از اين اقدامات بوده است  726نسخ ماده . افزوده است  باز بر ابهامات "شرع  "با لحاظ عنوان 
د نيست و را حل اما  باز در جاي خود بدور از نق "حداقل مجازات ارتكابي  "كه مشكل ابهامات ناشي از 

  .مفصلي را مي طلبد نقاط قوت و ضعفي دارد كه جاي تحقيق سرانجام خود ماده نيز 

  

   "آله الطاهرين صل اهللا علي محمد و و  "
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