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نشست قضایی

درآمد
در فرایند شکل گیری یک پدیده ی مجرمانه، معموالً سه مرحله قابل شناسایی 

است:
1-قص��د و نیت، که در ای��ن حالت، انگیزه ی موجد قص��د و نیت یک مرحله 

پیش تر تکوین یافته است؛
2-تهیه ی مقدمات که اساس��اً جرم نمی باش��د، مگر در م��واردی که در قانون 
به عنوان جرم مس��تقل پیش بینی شده است. مانند جرایم موضوع ماده ی 610 قانون 
مجازات اس��امی )تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کش��ور( و 

ماده ی 664 همان قانون )تهیه ی وسیله برای ارتکاب جرم(؛
3-شروع به اجرای رفتار مجرمانه؛

4-تکمیل جرم.
جرای��م به ط��ور کلی از حیث مقید1 ب��ودن به نتیجه یا ع��دم آن، به دو نوع 
طبقه بندی می ش��وند: نخست، جرایم مقید مانند قتل، سرقت و تخریب و دوم، جرایم 

مطلق2 مانند جعل، ارتشاء و شهادت کذب.

1. Result Crimes.
2. Absolute Crimes.

شروع به جرم در رشاء و ارتشاء

آن چه در ذیل آمده، نتیجه ی مذاکرات قضات دادس�رای عمومی و 
انقالب ناحیه 28 تهران، ویژه ی جرایم کارکنان دولت در نشس�ت قضایی 
این دادسرا است که در تاریخ 1390/4/29 برگزار شد. این مذاکرات توسط 
خانم دکتر لیال دادخدایی، دبیر نشس�ت و دادیار اظهارنظر این دادسرا، به 

قالب علمی برده شده است.
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در این که مرحله ی اول و چهارم، از شمول تعریف »شروع به جرم« خارج اند، 
تردیدی نیس��ت، اما تفکیک مرحله ی تهیه ی مقدمات از مرحله ی ش��روع به جرم، به 
وی��ژه در جرایم مطلق که فاقد مرحله ی نتیجه می باش��ند، از ظرافت و گاه پیچیدگی 
خاصی برخوردار اس��ت. نوش��ته ی زیر، اجمالی بر یادآوری موضوع از رهگذر قانون و 
رویه ی قضایی اس��ت و بر مبنای نتیجه گیری نظر اکثریت قضات دادسرای ناحیه 28 

تهران نوشته شده است.

1. شرایط تحقق شروع به جرم
وفق ماده ی 41 قانون مجازات اس��امی و تبصره های آن، شرایط تحقق شروع 

به جرم به شرح زیر می باشد:

1-1. شروع به اجرا
شروع به اجرای رفتار، عنصر مادی شروع به جرم را تشکیل می دهد و تا پیش 
از آن، بنا بر تصریح تبصره ی یک ماده ی 41 1 جرم محقق نمی شود. در حقوق خارجی 

نیز بر مقارن بودن شروع به جرم با مرحله ی تکمیل آن تاکید شده است.2
در جرایم مطلق که با نفس ش��روع به اجرا، جرم ش��کل می گیرد، مسلماً یک 
مرحله پیش از آن، شروع به جرم خواهد بود. به عقیده ی برخی حقوق دانان، شروع به 
ارتکاب جرایم مطلق، به دلیل فقدان حالت بینابین قابل تصور نیست.3 اما چنین امری 
مورد پیش بینی قانون گذار کیفری واقع گردیده و مانند ش��روع به جعل، در ش��روع به 

ارتشاء نیز الزم است برای اجرای قانون حدود و ثغور آن را مشخص نمود.

1. »مج��رد قص��د ارتکاب جرم و عملی��ات و اقداماتی که فقط مقدمه ی جرم بوده و ارتباط مس��تقیم با وقوع جرم 
نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست«.

2. Attemts were often said to require some act beyond mere preparation which was 
to «proximate» to the compeletion of a crime (see criminal attempt by R.ouff, p: 
42).

3. به عنوان مثال بنگرید به: میرمحمد صادقی، 1388، ص 310.

شروع به جرم در رشاء و ارتشاء
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2-1. عدم انصراف ارادی
چنان چه انصراف از تکمیل جرم، ناش��ی از خواس��ت و اراده ی مرتکب باش��د، 
ب��ه هر انگیزه ای ولو ترس، مانع تحقق جرم می ش��ود. در ص��ورت انصراف ارادی، وفق 
تبصره ی 2 ماده ی 41 قانون مجازات اسامی ضمن این که فرد از بابت شروع به جرم 
محکوم نخواهد بود، در صورتی که اصل عمل نیز جرم باشد، در خصوص آن از کیفیات 
مخففه برخوردار می گردد. این شرط از مفهوم تبصره ی 2 ماده ی 41 و منطوق ماده ی 

613 قانون مجازات اسامی قابل استنباط است.

3-1. تقنین جزایی رفتار به عنوان شروع به جرم
ش��روع به جرم در همه ی جرایم مورد جرم ان��گاری قرار نگرفته و در هر مورد 
محتاج به نص قانونی اس��ت. در واقع شروع به جرم در صورتی قابل مجازات است که 
در قانون به آن تصریح ش��ده باش��د )بنگرید به: رأی وحدت رویه ی شماره ی 635 به 
تاریخ 1378/4/8(1 جرایم قتل، ارتشاء، جعل، کاهبرداری و برخی از مصادیق سرقت، 

از این دسته هستند.

2. تفکیک مرحله ی تهیه ی مقدمات از مرحله ی شروع
1- مرحله ی تهیه ی مقدمات، مش��مول شروع به جرم نمی باشد. تبصره ی یک 

ماده ی 41 قانون مجازات اسامی و رویه ی قضایی2 بر این امر تاکید دارد.
2-رفتار ارتکابی متهم در راس��تای ش��روع به جرم، باید در ارتباط مستقیم با 
وقوع جرم اصلی باشد )مفهوم مخالف تبصره ی یک ماده ی 41(. یعنی در جرایم مقید، 
رفتار ارتکابی باید جزء تعریف جرم یا از علل مشدده ی آن باشد و در جرایم مطلق نیز 

1. به صراحت ماده ی 41 قانون مجازات اسامی، شروع به جرم و در صورتی جرم قابل مجازات است که در قانون 
پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر، فقط شروع به سرقت های موضوع 
مواد 651 الی 654 جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور، از جمله ماده ی 656 قانون مزبور، به جهت عدم 
تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باش��د، مگر آن که عمل انجام ش��ده جرم باشد، که در این صورت 

منحصراً به مجازات همان جرم محکوم می شود.
2. بنگری��د به: آراء 1313/4/8-9472/753، 1317/6/12-1354، 1329/7/19-1711/18، 1329/7/18-1744، 

1924-1329/8/12، 1220-1326/6/13، 1974-1366/12/4 و 1330/2/11-1328.

نشست قضایی
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از مقدمات قریبه ی جرم باش��د )باهری، 1381، ص 172؛ محس��نی، 1382، ج2، ص 
173؛ صانعی، 1381، ص 344(

رویه ی قضایی ایران، از بین دو نظریه ی ذهنی1 و عینی،2 مسیر نظریه ی عینی 
را در پیش گرفته اس��ت )صانعی، پیشین، ص 346(. هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
نیز در رأی اصراری شماره ی 172 به تاریخ 1348/4/11 نظریه ی دادگاه جنایی مبنی 
بر این که ربودن طفل و مخفی کردن او زیر لحاف به قصد لواط، از مصادیق ش��روع به 
جرم است و متهم به موجب مواد 207 و 20 قانون مجازات عمومی محکوم به مجازات 
گردیده را نقض و این گونه اظهارنظر کرده اس��ت: »بر این مقدار از اعمال ارتکابی، به 
کیفیتی که دادگاه احراز کرده، عنوان شروع به جرم لواط صادق نیست؛ زیرا ربودن و 
مخفی کردن، جزء عملیات اجرایی لواط به حساب نمی آید«.3 بنابراین نظریه ی عینی 
م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت.4 البته در این میان، وج��ود برخی آراء متفاوت و احیاناً 
متناق��ض را نمی ت��وان نادیده گرفت، هرچند موجد رویه ی قضایی قابل اس��تنادی در 

خصوص موضوع نمی باشند.
3- ش��روع به جرم، از جمله امور موضوعی بوده که تعیین و تش��خیص آن با 
توجه به نوع جرم و کیفیات قضیه، با قاضی رس��یدگی کننده اس��ت و در واقع تطبیق 
مصداق با اصول پیش گفته در هر مورد متفاوت خواهد بود و لذا »شروع به ارتکاب هر 
جرمی با توجه به کیفیات خاصه ی همان جرم تش��خیص می گردد.«5 به عنوان مثال 
شکستن حرز در جرم سرقت، شروع به جرم و در جرم قتل، مرحله ی تهیه ی مقدمات 

را تشکیل می دهد.

1. Subjective.
2. Objective.

3. هم چنین بنگرید به: آراء ش��ماره ی 413 به تاریخ 1317/2/22 و 1438 به تاریخ 1321/5/22 صادره از ش��عب 
پنجم و ششم دیوان عالی کشور.

.www.hoghooghdanan.com :4. بنگرید به
5. رأی شماره ی 197 به تاریخ 1348/2/9 صادره از شعبه ی دوم دیوان عالی کشور.

شروع به جرم در رشاء و ارتشاء
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نتیجه گیری
با توجه به آن چه گفته ش��د، با توجه به اص��ول قانونی بودن جرم و مجازات، 
اباحه ی عمل، رعایت حریم خصوصی و منطقه الفراغ اشخاص، رعایت مصلحت جامعه 
و متهم در تشویق وی به ترک ادامه ی رفتار مجرمانه و عدم مجازات و نیز سایر اصول 
ش��رعی، قانونی و عقلی دیگر، باید پذیرفت که مرحله ی ش��روع به جرم، اساس��اً یک 
مرحل��ه و یک قدم مانده به تکمیل جرم را تش��کیل می ده��د و پیش از آن، مرحله ی 
تهیه ی مقدمات است. در جرایم مطلق نیز که تحقق جرم منوط به تحقق عنصر نتیجه 
نیس��ت، یک مرحله پیش از آن، به گونه ای که گام بعدی از نظر عقل و عرف، ارتکاب 

بزه خواهد بود، شروع به جرم محسوب می شود.
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