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 چکيده
ق مجارات قص  مجرمانه قل ّی شودقشابه رکن مادب ا مع وب قرانی باعث ش ه است که ار دی  برخی مجارات آنق 

قانون مجارات اسالمی ا اصول ح وقیق صرف قص  مجرمانه جرح نیست ا  3 ۀدر حالی که بر اساس قعریف ماد

( ا سایر جرایمق 989 ۀجرایم علیه ام یّت داخلی یا خارجی )ماد ۀقانونگذار ایران در دا حورکردنی نیست. مجارات

(ق قرانی را 988 ۀعاملی خارج ار اراده )ماد ۀم  ّمات اجرایی ا ع ح مونّ یّت به علّت م اخل ۀمشراط به قهیّ

انگارب هاب عاح ا قرانی خاص جرحانگارب کرده است. در ح وق کیفرب مصر نیز قرانی ذیل دا ع وان قرانیجرح

لیه اموالق اعراض ا نفوس را ش ه است. برخالف قانونگذار ایران که قرانی بر جرح با هر درجه ا ش ّت ع

انگارب کرده استق در ح وق مصر این موضوع ق ها در مورد ج ـه ا ج ایت اجود دارد. همچ ینق در جرح

انی ان  ا نیز به دلیل عرنی بودن ح وق جزاب مصرق قرهاب خاص جرایم موضوع قرانی به دقّت قفکیو ش هقرانی

اب انجاح قـلیلی ا م ایسه ۀبه نخواه  ش . در این م اله که به شیوقـت هیچ شراییی موجب قـ ّق ع وان مـار

ه قانونگذار جرح قرانیق ب ۀبا بررسی ن اط اشنراک ا اننراق قوانین ا دکنرین ح وقی دا کشور در رمی  قش ه است

فو ا ع شود در جهت دسنیابی به مزایاب بخشش ا عفو مرقکران قرانیق با رعایت ضوابط ا م رّراتققوصیه می

 بی ی ک  .بخشش مجرمان را در اصالحات بع ب قانون مجارات اسالمی پیش

 واژگان کليدی: تبانی، توافق اراده، قصد مجرمانه، عفو مجرم.

                                                      

 نویس  ه مسئول(: رانیاق مشه  قبرضو یق دانشگاه علوح اسالمیح وق خصوص بدکنر بدانشجو( 

ali.razavi@razavi.ac.ir  

 رانیا قرج  یدانشگاه ب یح وق اسالم یا مران ن ه اریاسناد. 

 .رانیا  قمشه  برضو یدانشگاه علوح اسالم یش اسا جرح جزا اریاسناد ***
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 مقدّمه

نظر ار اخنالف مرانی ا اصولق به دنرال قـ ّق ه نی قوانین کیفرب کشورهاب مخنلفق صرف

را مجارات  صرف ۀمجرمان ۀامراره قوانین کیفربْ ان یشااح  هسن  : پیشگیرب ا مرارره با جرایم. 

(. به باار ح وق انان نیز صرف داشنن ع ی هق ان یشه ا قص  241: 8211ک    )م نسکیوق نمی

 پذیر نیستق ریرا در اصل این موارد بهقع یب ب مادبگونه رننارارقکاب جرح ب ان انجاح هیچ

( ا صرف قص  مجرمانه 812: 8214؛ گل اریانق 296: 8212ش نی نیسن   )گاسنونق ق هایی کشف

ق «ننارر»قوان  خیرب براب جامعه به همراه داشنه باش . انزان بر اینق قص  مجرمانهْ مص اق نمی

آی . ار ون مجارات اسالمی م رّر ش ه استق نیز به شمار نمیقان 3 ۀکه در قعریف جرح در ماد

 832 ۀشودق چراکه در مادررف دیگرق صرف قص  ارقکاب جرح شراع به جرح نیز مـسوب نمی

مجرد قص  ارقکاب جرح )...( شراع به جرح »قانون مجارات اسالمی قانونگذار م رّر داشنه است: 

 «.باش نیست ا ار این حیث قابل مجارات نمی

 دا یا چ   شخص بر ارقکاب ۀانگارب قرانیق که قوانق اراداجود چ ین اصلی در ک ار جرح

عمل مجرمانه استق سرب ش ه است برخی ار ح وق انان در خصوص جریان میلق اصل مزبور 

ه ع ح با اجود ای ک»یا اجود اسنث ائاقی براب آن دچار قردی  شون  ا چ ین اظهار ع ی ه ک   : 

هاب مخنلف جزایی ا نظاح کلّی در نظاح ۀع وان یو قاع ات قص  ا اعمال م  ّماقی جرح به مجار

جزایی ایران پذیرننه ش ه استق لیکن علیرغم مرانی مـکم آن قاع هق در برخی موارد قانونگذار 

« سن  یااّلق چیزب نراقر ار قص  ارقکاب جرح ن ۀک   که در اهلانگارب میاسنث ائاً ع اای ی را جرح

در چ ین مواردب بای  بر این باار بود که مصلـت یا مصالـی »(. ار دی  ایشان 31: 3989)جرورق 

انگارب برقر م  ّن را به نادی ه گرننن مرانی مذکور ا ع ال ار آنها ااداشنه ا اصل ضرارت جرح

ا قوجّه به (. ب812: 8214)گل اریانق « انگارب ح اکثرب قر یل کرده استح اقلی را به جرح

قوان گفت ماهیّت رکن مادب جرح قرانی ه ور براب بسیارب ار ح وق انان راشن دی گاه مزبور می

 نیست ا نیارم   بررسی است. 
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بای  قوجّه داشت که برداشت مزبور صـیح نیست ا دلیل ایجاد این شرهه در ذهن برخی این 

ت. و هسن   ا قفکیو آنها دشوار اساست که ع صر مادب ا مع وب جرح قرانی بسیار به هم نزدی

چ انکه در قریین ماهیّت رکن مادب جرح قرانی بیان خواهیم کردق داشنن قص  ارقکاب یو جرح 

با بیان ع ی ه ا قص  مزبور ا در میان گذاشنن آن با دیگران منفاات استق ریرا بیان ع ی ه ا نیّت 

قانون مجارات اسالمی خواه  بود.  3 ۀشود ا مص اق مادارقکاب جرح نوعی رننار مـسوب می

انگارب ا مجارات قرانی به خارر اجود صرف نیّت ا قص  مجرمانه نیستق بر این اساسق جرح

بلکه به این دلیل است که قفکّر ا قص  مجرمانه در قالب یو قوانق ا به صورت نعل مادب در 

 (.339: 8268خارج برار ا ظهور پی ا کرده است )سمیعی رنورق 

ه شمار هاب مخنلف ح وقی بق کیفرب مصرق که یکی ار کشورهاب عربی پیشرا در رمی هح و

هایی در خصوص جرح قرانی مواجه رادق نیز همواره همچون ح وق کیفرب ایران با چالشمی

 ۀصرفق نلسف ۀانگارب قرانی با مجارات قص  مجرمانبوده است؛ در این بارهق ارقراط جرح

(. قانونگذار ایران در 1: 8429ان  )بیومی نودهق بوده بـثا مصادیق آن مورد انگارب قرانی جرح

قرانی در جرایم علیه ام یّت داخلی یا  989 ۀانگارب کرده است: در ماددا حوره قرانی را جرح

م  ّمات اجرایی ا  ۀقرانی در سایر جرایم مشراط به قهیّ 988 ۀانگارب ش ه ا در مادخارجی جرح

عاملی خارج ار اراده جرح قل ّی ش ه است. قانونگذار مصر نیز قرانی  ۀع ح مونّ یّت به علّت م اخل

قانون مجارات  41 ۀهاب عاح ا قرانی خاص ق سیم کرده ا قرانی عاح را در مادرا به دا گونۀ قرانی

ان . جزایی این کشور بیان ش ه این کشور م رّر کرده است. مصادیق قرانی خاص نیز در م رّرات

بی ی انزان بر اینق در قوانین این کشور م رّراقی در خصوص عفو ا بخشش مرقکران قرانی پیش

 رس . ان  که جاب آنها در م رّرات کشور ما خالی به نظر میش ه

کن ر انگارب قرانی در دا نظاح ح وقیق ماهیّتجرح ۀدر این م اله ضمن قعریف ا بیان نلسف

ت. صرف نیس ۀمادب آن قریین ش ه ا راشن ش ه است که مجارات قرانی مجارات قص  مجرمان

همچ ینق رایکرد قوانین هر یو ار دا کشور نسرت به مصادیقق مجارات ا امکان بخشش 

رب دا قیری ی رایکرد ح وق کیف ۀ. میالعاست مرقکران بر اساس ضوابط قانونی بررسی ش ه
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آارد قا با ش اسایی ن اط قوّت ا ضعف آنها ا اسنفاده این امکان را نراهم میکشور مصر ا ایران 

ار ن اط قوّت قوانین مصرق راهکار الرح براب اصالح ن اط ضعف قوانین جارب کشور به قانونگذار 

 ارائه شود. 

 تعريف تبانی .3

گرننه « ب ی»ثالثی مجرّد  ۀاب عربی ا مص ر باب قفاعل است که ار ریشقرانی ار نظر لغوب کلمه

ش ه است. قرانی به مع اب مشارکت )دا یا چ   نفر( که یکی ار معانی باب قفاعل است آم ه است 

ا  ساربق گسنردهچی یق رمی ه(. در ربان نارسی نیز قرانی به م  ّمه213ق 1: ج8489)نراهی ىق 

(. برخی نیز آن را به مع اب 213 :8243آماده کردن ا پست ا هموار ساخنن مع ا ش ه است )عمی ق 

: 8294ق پوران  )سعی بهم ست ش ن براب اق اح به امرب ا پیمان جمعی بر علیه دیگران دانسنه

419 .) 

)شاهرادبق  قعریف ش ه است« قرار پ هانى دا نفر علیه نرد سوّح»در اصیالح ن هی نیز قرانی به 

ایران قعریف نش ه استق امّا برخی ار ح وق انان (. جرح قرانی در قوانین کیفرب 237ق 3: ج8439

(. برخی 349: 8263)میرمـمّ صادقیق « قوانق دا یا چ   نفر بر ارقکاب جرح»ان  قرانی یع ی گفنه

قوانق میان دا یا چ   نفر براب ارقکاب جرح علیه ام یّتق اموالق اعراض »ار نویس  گان نیز آن را به 

 (.39: 8268  )سمیعی رنورق انقعریف کرده« ا نفوس مردح

یشنر دا شخص یا ب ۀقوانق ا هماه گی اراد»برخی ار ح وق انان مصرب قرانی یع ی  ۀبه ع ی 

قانون مجارات این  41 ۀ(. قانونگذار مصر در ماد421: 8616)نجیب حس یق « بر ارقکاب جرح

یا  در صورقی که دا نفر یا بیشنر بر ارقکاب ج ایت»کشور قرانی را چ ین قعریف کرده است: 

ی ارقکاب ج ایت یا ج ـه قوانق ک    )منّـ  شون ( قران ۀک   سار یا قسهیلج ـه یا اعمال رمی ه

قرانی  ۀشود که جوهرراشن میبه باار برخی ار ح وق انان مصرب ار این قعریف «. شودمـ ّق می

(. به باار این ح وق انان 412: 8616ار نظر قانونگذارق قوانق دا یا چ   نفر است )نجیب حس یق 

اده ک  ق چراکه بیان ارمادب نیز پی ا می ۀهرچ   قوانق یو حالت نفسانی ا درانی استق جلو
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جی ا مادب خار ۀق وّعی که دارن  ج ر کارگیرب اسایل بیان اراده است ا این اسایل بانیارم   به

خواه   داشت. بر این اساسق با قوجّه به اضع اشخاص دخیل در قرانیق ممکن است قوانق دا 

 (. 412: 8616گفنارق نوشنار ا یا اشاره صورت گرننه باش  )نجیب حس یق  ۀاراده به اسیل

 انگاری تبانیفلسفة جرم .2

قانون مجارات اسالمی(ق بلکه انجاح  832 ۀیست )ماددر اصل نه ق ها قص  ارقکاب جرح جرح ن

قانون  832 ۀشون  )مادآن مـسوب می ۀم  ّماقی که ارقراری مسن یم با جرح ن ارن  ا ن ط م  ّم

قانون مجارات  834 ۀمجارات اسالمی( ا نیز شراع به جرح ا بارگشت ار آن به اخنیار خود )ماد

اینق چرا صرف قرانی براب ارقکاب جرحق که همان  شون . با اجوداسالمی( جرح مـسوب نمی

قانون  832 ۀشود؟ آیا این امر با م رّرات مادقوانق ا قص  مجرمانه استق جرح مـسوب می

 مجارات اسالمی در ناساراارب نیست؟

قفاات  صرف ۀدر پاسخ به این پرسش بای  قوجّه داشت که نخستق قرانی با قص  مجرمان

چ   نفر ا اقّـاد ا حصول  ۀظهور خارجی ا قجلّی عی ی قص  مجرمان دارد؛ قرانی در ح ی ت

قوانق بر ارقکاب جرح یا جرایم است. بر این اساسق قرانی دا اجهی است: صورقی در عالم دران 

 به ع وان قص  مجرمانه دارد ا صورقی در عالم بیران به ع وان قوانق بر انجاح جرح. 

اعمال م  ّماقی قل ّی شودق جرح مـسوب ش ن آن مغایرقی  داّحق اگر قرانی براب ارقکاب جرحْ

 نخواه قانون مجارات اسالمی آم ه است  832 ۀجرح که در ماد ۀبا قابل مجارات نرودن م  ّم

داشتق چراکه ممکن است عملیّات م  ّماقی در مواردب به ع وان جرح مسن ل یا خاص 

نیز در مواردب قانونگذار با اجود اصل ع ح  کردنی ش اخنه شون . در عملپذیر ا مجاراتقع یب

قع یب کیفرب اعمال م  ّماقیق در جرایم مانع ا جرایم علیه ام یّت کشور اق امات مزبور را 

پذیر دانسنه است. قرانی نیز به باار برخی یکی ار جرایم مانع به شمار انگارب کرده ا قع یبجرح

 (.32: 8214رادهق باباییق برن آبادبق حریب؛ نجفی ا31: 8263راد )الهاحق سمیعیق می
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جرح مـسوب ش ن قرانی ا قابلیّت قع یب کیفرب آن را بای  در این نکنه جسنجو  ۀسوّحق نلسف

رمی بخش  ا موجرات قشویق ا دلگکرد که قرانی در ارقکاب جرح ظرنیّت ج ایی را نزانی می

ک   ج ایی را قسهیل ا قسریع می ۀآارد ا در ننیجه اقوع پ ی انراد در ارقکاب جرح را نراهم می

ده . به همین دلیل است که جرایم اشی ار انجاح آن را به میزان بسیارب انزایش میا مخاررات ن

هاب غیرمجار ار رریق آمیزب چون قراریسمق قاچاق موادّ مخ ّر ا قوریع سالحبزرگ ا مخارره

ان  گاه (. چ انکه برخی ار ح وق انان بیان داشنه391: 8217گیرن  )ساالربق قرانی صورت می

ست در اثر قماس انراد با یک یگر در یو جمعیّتق بعضی غرایز در حال رکود ا خواب ممکن ا

آمیزب این حالت گاهی ارقکاب اعمال ج ایت ۀناگهان بی ار شون  ا به ااج ق رت برس  ؛ ننیج

یچ ک اح شود هنرد نرد آن جمعیّت ج اگانه قـ یق ا بررسی شودق معلوح می ۀاست که اگر دربار

 (.438: 8271ان  )گل اریانق رادب قادر به انجاح آن عمل نرودهبه رور انف

انگارب چهارحق پیشگیرب ار ارقکاب جرایم ش ی  قانونگذار را بر آن داشنه است قرانی را جرح

راد. جرایم مانع در اصیالح به آن دسنه ار ک  ق چراکه قرانی یکی ار جرایم مانع به شمار می

بق اقوع جرمی دیگر است )ساالر ۀرمی ه ا م  ّم ۀاقوع آنها قمهی ک   شود که جرایمی گفنه می

قوان  مانع ارقکاب جرایم ش ی قر شود. ار این راق ( ا پیشگیرب ار ارقکاب آنها می391: 8217

وسّل انگارب کرده ا ب ین جهت با ققانونگذار به م ظور پیشگیرب ار جرایم ش ی قرق آنها را جرح

: 8268در ص د جلوگیرب ار ارقکاب این جرایم برآم ه است )سمعیی رنورق به سارکارب قهرب 

(. آنگونه که بیان ش  ممکن است در اثر قرانی جرایمی ش ی  ارقکاب یاب   که هرگز هر یو 1

ار انراد دخیل در جرح مزبور به ق هایی قادر بر ارقکاب آن نرود. انزان بر اینق قرانی میان بزهکاران 

شود ده  ا موجب قش ی  احساس ناام ی در جامعه میجرح را انزایش می احنمال ارقکاب

 ک   به جرمیخیرب که قرانی ایجاد می»ان : (. همچ ینق برخی گفنه27: 8268)سمعیی رنورق 

)سماااقی پیرارق « شودک   گان بودهق مـ اد نمیکه ارقکاب آن ه ف نهایی قرانی ماهوب

ش   ایشان در ارقراط با ۀارقکاب سایر جرایم را ب ان ای که با ه ف ااّلیّ ( ا احنمال81ا84: 8211

 ده .انزایش می
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خود دربردارن ۀ ضرر نورب ا مسن یم نیستق به این دلیل بر این اساسق اگرچه قرانی به خودب

نار ان ق قانونگذار رنخود را برار داده ۀکه بزهکاران با قوانقق حالت خیرناک ا قصمیم مجرمان

انگارب کرده است قا ار اقوع جرایم ش ی قر پیشگیرب ک  . در ح ی ت قجمّع ا آنان را جرح

ر شود ا دها باعث انزایش احنمال ارقکاب جرح ا قش ی  بزه ی گی در جامعه میقالقی اراده

  ّماقی مک   که ارقکاب رننار مجرمانه در مراحل انگارب قرانی این امکان را نراهم میم ابل جرح

 (.333: 8268با مانع رابرا شود )سمیعی رنورق 

 ارکان جرم تبانی .1

 رکن مادی  .3-1

نظر اجود دارد؛ گاه رکن مادب را عرارت ار یو عمل مثرت دربارۀ ساخنار رکن مادب اخنالف

(. برخی نیز آن را ح ی ت ا ماهیّت عمل ض ّ 296: 8212ان  )گاسنونق یا یو عمل م فی دانسنه

هاب (. قواح رکن مادب جرح قرانی به قوانق اراده813: 8268ان  )سمیعی رنورق سنهاجنماعی دان

دا یا چ   شخص بر  ۀاشخاص دخیل در آن است. م ظور ار قوانق در ای جا این است که اراد

؛ سالمهق 411: 8616؛ نجیب حس یق 263: 8674موضوع معیّ ی اجنماع پی ا کرده باش  )مـمودق 

ـ ّق این امر مالقات حضورب انراد ضرارب نیستق بلکه داشنن درکی من ابل (. در ق138: 8669

(. برخالف دی گاه برخی 813: 8268ار آنچه قرار است انجاح شود کانی است )سمیعی رنورق 

 درانی صرف داشنه باش  ۀ(ق قص  ا نیّت مزبور قا رمانی که ج ر29: 8213ح وق انان )گل اریانق 

رح رمانی شود. این جپذیر نیست ا قرانی نیز مـ ّق نمیش ه باش ق قع یباب اظهار نا با اسیله

شود که شخص نیّت خود را براب دیگرب آشکار ک   ا با اب در این قص  ا نیّت مـ ّق می

ایشان در خصوص موضوعی معیّن  ۀهماه گ ا منّفق شود؛ در این صورت است که قوانق اراد

گوی   شود. ب ابراینق ایراد کسانی که میا قص  دیگرب آگاه میگیرد ا هر یو ار نیّت شکل می

قرانی عادب به این دلیل که صرف اسوسه ا سوءنیّت در ح وق اسالمی جرح نیست قابلیّت دناع 
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( موجّه نیستق ریرا قرانی نیز مان   سایر 818: 8216رادهق شرعی را به نـو میلوب ن ارد )حریب

 براب قـ ّق قرانی بای  ع صر مادب آن به اجود آی .جرایم ع صر مادب دارد ا 

مزبور به شکلی ار اشکال  ۀرکن مادب جرح قرانی در صورقی شکل خواه  گرنت که اراد

؛ 846: 8673گفنار ا ... به ررف م ابل اعالح ش ه باش  )حوم ق  ۀاسیلمادب مان   نوشنن یا بیان به 

(. هرچ   اعمال 49: 8262الح جمشی بق ؛ غ26: 8646؛ شامیق 411: 8616نجیب حس یق 

شون  خود اصالت ن ارن  ا رک ی ار ارکان جرح مـسوب نمیخودبش ه به انجاح

 (.341: 8263)میرمـمّ صادقیق 

در این خصوص بین نرضی که اشخاص ق ها براب ارقکاب یو جرح خاص ا براب م ّقی 

 اشخاص بر قشکیل دسنه ا گراهی به ( ا نرضی که219: 8693کوقاه قرانی کرده باش   )سعی ق 

م ظور ارقکاب جرایم منع ّد ا در رمان نامعیّن قرانی کرده باش   قفااقی اجود ن ارد ا در هر دا 

(. بر این اساسق براب 411: 8616نجیب حس یق  ه است )نرض رکن مادب جرح قرانی مـ ّق ش

 ای که جرح قرانی شکل بگیرد بای  دا امر ریر مـ ّق شود:

هاب دخیل در موضوعق بیش ار یو دیگرق بای  ارادهبیان اجود بیش ار یو اراده. به  -الف

؛ نجیب حس یق 894: 8268اراده ا یا به قعریر دیگر دا اراده ا یا بیشنر ار آن باش   )سمیعی رنورق 

 ۀاد(. در ح وق مصر ار264: 8674؛ مـمودق 713: 8691؛ به احق 133: 8669؛ سالمهق 478: 8616

ران  مان   صغار ا مجانین در احنساب ح ّ االراده به شمار میاشخاصی که ار م ظر قانون مسلوب

: 8691؛ به احق 133: 8669؛ سالمهق 478: 8616نصاب مزبور به شمار نخواه  آم  ) نجیب حس یق 

قی ر(. در ح وق ایران در این خصوص حکمی صریح اجود ن ارد. به باار برخی ق ها در صو713

این انراد به شمار نخواه   آم  که آنچ ان کم سن یا مج ون باش   که قادر به قوانق با دیگرب 

 (.894: 8268 ق اگرنه مـجور نیز ار لـاظ ع د به شمار خواه  آم  )سمیعی رنورق  نراش

قمامی انراد به همان جرمی  ۀها بر یو موضوع خاص قوانق داشنه باش  ق یع ی اراداراده -ب

براب  گرننه باش . اگر نیّت انراد منفاات باش ق گرننه است قعلّقدیگران به آن قعلّق  ۀاراد که

نمونه یکی قص  ارقکاب جرح علیه ام یّت داخلی کشور ا دیگرب قص  ارقکاب جرح علیه اموال 
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 ۀرادیو ار دا ررف ار اانرادب خاص را داشنه باش  ا یا دا اراده با هم موانق باش  ق امّا هیچ 

ررف م ابل اراّلعی ن اشنه ا قوان ی بین ایشان صورت نگرننه باش ق قرانی مـ ّق نخواه  ش ؛ با 

ب حس یق شود )نجیهاب موجود میان شرکت در جرح ا قرانی نیز راشن میاین بیان یکی ار قفاات

 (.441: 8669؛ ننـی سرارق 93-17: 8646؛ شامیق 719قا: ؛ به احق بی478: 8616

قانون مجارات اسالمی  988 ۀقانون ع وبات مصرق در ماد 41 ۀدیگر ای که برخالف ماد ۀنکن

اب گونهم  ّمات هم بای  به ۀش ه است. قهیّم  ّمات اجرایی نیز به ع صر مادب اضانه  ۀشرط قهیّ

 (. امّا در هیچ49: 8429باش  که با اجود آن قوقّع قرک موضوع قرانی اجود ن اشنه باش  )بیومیق 

 صر م  ّمات اجرایی در ع ۀگفنه در قرانی علیه ام یّتق شرط قهیّهاب ح وقی پیشک اح ار نظاح

قانون مجارات اسالمی که م رّر کرده است هرگاه دا نفر یا بیشنر  989 ۀمادب اجود ن ارد ا ماد

سایل ا اجنماع ا قرانی نمای   که جرایمی بر ض ّ ام یّت داخلی یا خارج کشور مرقکب شون  یا

مع اسایل ارقکاب قوسّط ج ۀدرسنی انشاء ش ه ا قهیّ جهت به ارقکاب آن را نراهم نمای  ق ار این

ماده حرف  گوی   بهنر است دراب بر قوانق آنها دانسنه است. ب ابراینق سخن کسانی که میرا اماره

 رس .( موجّه به نظر نمی813: 8216رادهق شود )حریب« ا»قر یل به حرف « یا»

رانیق انراد درگیر در ق ۀگیرب قوانق مزبور ا اجنماع ارادبای  قوجّه داشت که پس ار شکل

رکن مادب این جرح مـ ّق ش ه است ا پس ار آن دیگر رجوع ار قوانق ا یا انصراف ار ارقکاب 

: 8616جرح موضوع قوانقق مانع مجرح ش اخنه ش ن ا اعمال مجارات نخواه  ش  )نجیب حس یق 

(. ناقوانی در اجراء ا عملی ساخنن جرح مورد قوانق نیز خللی به 134ا  132: 8669؛ سالمهق 477

قـ ّق رکن مادب جرح قرانی اارد نخواه  آارد. ع ح امکان اجراب عمل مورد قوانق به سرری ار 

اسرابق امرب خارج ار ارکان جرح قرانی است ا پس ار قـ ّق ارکانق دیگر قأثیرب در مجارات 

جرایم میلق قرار گرننه است ا قـ ّق این  ۀدیگرق قرانی در رمربیان به  8کران نخواه  داشت.مرق

 (.873: 8268جرح نیارم   حصول ننیجه نیست )سمیعی رنورق 

                                                      

ق 11ق شمارۀ 89ق مجموعه آراب دیوان عالی کشور مصرق سال 89/91/8691صادره ار دیوان عالی کشور مصر به قاریخ . رأب 8

48. 
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 . تفاوت تبانی با شرکت در جرم3-3-1

در موارد ذیل شخص شریو در ارقکاب جرح قل ّی »قانون مجارات مصر  49 ۀبه اسن اد ماد

کسی که با دیگرب بر ارقکاب جرمی قوانق ک   ا جرح نیز بر اساس این  -3)...(  -8شود: می

جوهره ا ح ی ت قوانق موضوع جرح قرانی با قوانق موضوع مشارکت در «. (...)قوانق مـ ّق شود 

در  مراد ار قوانق»یور که دیوان عالی کشور مصر م رّر داشنه است: جرح یکی استق چراکه همان

به بیان دیگرق این قوانق چه در  8«.علیه استای جا انصراف قص  ا نیّت انراد به ارقکاب جرح منّفقٌ

قالب قرانی باش  ا چه در قالب مشارکت در ارقکاب جرحق ار امورب است که مخلّ نظم عمومی 

انگارب گاه همانیور که در قانونگذار به دنرال م ابله با آن است. این جرحراد ا به شمار می

شرکت بیان ش ه است به اعنرار مشارکت در ارقکاب جرح مادب است ا گاه همانیور که در جرح 

قوان دربارۀ قرانی بیان ش ه است به اعنرار صرف قوانق است. با اجود اینق ار جهاقی منع ّد می

ب قرانیق رکن ماد ۀده  نقق یع ی قوانق موضوع شرکت در جرح ا قوانق قشکیلاین دا نوع قوا

 ی را برشمرد:یهاقفاات

در خصوص قوان ی که موضوع شرکت در جرح استق شخص ق ها در صورقی مجارات  .8

 کم شراع بهموضوع قوانق در خارج مـ ّق ش ه باش  یا دست ۀخواه  ش  که رننار مجرمان

ارقکاب جرح ش ه باش . این در حالی است که در جرح قرانی ب ان ارقکاب رننارب در خارج 

ا به صرف حصول قوانق مجرمانهق شخص به مجارات ناعل اصلی جرح قرانی مـکوح خواه  

 (.262: 8674؛ مـمودق 718: 8691ش  )به احق 

جرح  احنیاری دارد ا بیشنر به ع وان ابزارب براب ممانعت ار قـ ّق ۀانگارب قرانی بیشنر ج رجرح .1

نظر ار قـ ّق یا ع ح قـ ّق جرحق به رور مسن ل راد ا خود قرانی صرفبه شمار می

کردنی است. بر این اساسق ن ش احنیاری قرانی در صورت قـ ّق جرح در خارجق ار مجارات

                                                      

 .4/2/8691ق رأب مورّخ 288ق 11. مجموعه احکاح دیوان عالی کشور مصرق سال نوردهمق شمارۀ 8
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رق ننـی سرا) نوبت به مجارات شخص به دلیل مشارکت در جرح خواه  رسی  راد ابین می

8669 :193.) 

شود در ح وق مصر در صورقی اقّفاق اراده بر ارقکاب جرح بر اساس قرانی جرح مـسوب می .9

که موضوع قوانق یکی ار مصادیق ج ایت ا یا ج ـه باش ق امّا در صورقی که موضوع قوانق 

باش ق قرانی ااقع نخواه  ش . در م ابلق در قوان ی که موضوع « فخال»ق ها ارقکاب عمل 

مشارکت در جرح استق ار این حیث قفااقی اجود ن ارد ا در صورقی که موضوع قوانق 

 (.718: 8691ارقکاب جرایم مص اق خالف باش  نیز مجارات مـ ّق خواه  بود )به احق 

هایی ارقکاب جرمی با شرایط ا ایژگیبراب قـ ّق قرانی الرح نیست که قوانق اشخاص بر  .5

  قرانی قل ّی شودق قواندقیق ا معیّن شکل گرننه باش ق بلکه صرف قوانق بر ارقکاب جرح نیز می

در حالی که در مشارکت در جرح بای  اشخاص درگیر در قوانقق قص  مشارکت در جرمی 

باش   ا این مسنلزح این خاص ا معیّن را به همان شکلی که در خارج ااقع ش ه است داشنه 

 (.718: 8691است که ار ابن ا ار جرح موضوع قوانق ا شرایط ا جزئیّات آن آگاه باش   )به احق 

اب سارب ا قسهیل شرایط براب ارقکبراب قـ ّق جرح قرانی کانی است که موضوع آن رمی ه .4

  ت در جرح باییکی ار جرایم مص اق ج ـه یا ج ایت باش . این در حالی است که در مشارک

شود ا قسهیل قوانق دا اراده بر ارقکاب جرمی معیّن باش  که در ادامه در خارج مـ ّق می

 (.718: 8691ارقکاب جرح را شامل نخواه  ش  )به احق 

 ها به نـو مزبور مـ ّق نشودق رکن مادببا قوجّه به آنچه بیان ش ق در صورقی که قوانق اراده

واه  ش . بر این اساسق صرف دعوت دیگرب به انجاح قوانق در خصوص جرح قرانی نیز مـ ّق نخ

شی قوان قرانی انگاشت. امّا پرسارقکاب ج ایت یا ج ـهق ب ان قرول ا همراهی ررف م ابل را نمی

قوان شراع به جرح قرانی قل ّی کرد یا شراع که جاب ررح دارد این است که آیا این دعوت را می

 وّر نیست؟به جرح در قرانی منص
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 . شروع به جرم تبانی1-3-2

هرکس قص  ارقکاب جرمی کرده ا شراع به »ک  : قانون مجارات اسالمی م رّر می 833 ۀماد

اا قص ش معلّق بمان ق )...( مجارات  ۀعامل خارج ار اراد ۀااسیاجراب آن نمای ق لکن به 

شود که آشکارا داللت بر اجود قص  شراع به جرح در اصیالح به اعمالی گفنه می«. شودمی

مجرمانه در نرد دارن  ا اگر عاملی خارجی دخالت نک  ق جرح به صورت کامل به اقوع خواه  

 (.12: 8216نژادق پیوست ) ن  ب

جرح در جرح قرانی سه دی گاه عم ه اجود دارد. به باار در خصوص امکان قصوّر شراع به 

ا  ها یو حالت راانیبرخی شراع به جرح در قرانی قصوّرکردنی نیستق چراکه قوانق اراده

ردنی شراع ا پایانی قصوّرک ۀک   ا در این جرح ن یخارجی پی ا می ۀدرانی است ا با قوانق ج ر

شود شود. این جرح یا به صورت کامل ااقع میقل ّی مینیست قا گفنه شود رننارب شراع به جرح 

گوی   شراع (. برخی دیگر می317: 8263؛ میرمـمّ صادقیق 213: 8693شود )سعی ق یا ااقع نمی

به جرح در قرانی خاص قصوّرکردنی استق امّا در قرانی عاح قصوّرکردنی نیستق چراکه در قرانی 

کردن دیگرب با خود ا دعوت ار اب براب ارقکاب عاح به صرف قالش شخص براب همراه 

قوان اا را مجرح قل ّی کرد )مـمود اا نمی ۀجرمی ا ع ح قـ ّق قوانق به علّنی خارج ار اراد

 67 ۀانگارب کرده است. ماد(. قانونگذار مصر شراع به جرح در قرانی خاص را جرح261: 8674

مواردب که شخص دیگرب را به ارقکاب جرایم در قمامی »ک  : قانون مجارات مصر م رّر می

دعوت ک   ا ررف م ابل دعوت اب را  64ا  62ق 63ق 68مکرّرق  69ق 69ق 16ق 17موضوع مواد 

دی گاه سوّح این است که شراع به جرح «. ک   ه به حرس مـکوح خواه  ش قرول نک  ق دعوت

انی است ا براب قـ ّق شراع به قردر هر دا گونۀ قرانیق یع ی قرانی خاص ا عاحق قصوّرکردنی 

بای  رننار م جر به شراع به جرح قوسّط قمامی ارراف درگیر انجاح ش ه باش  ا براب ای که بنوان 

آنها را مجارات کرد بای  بنوان رننار هر یو را شراع به جرح قل ّی کرد. امّا اگر دعوت به قرانی 

اش ق ف م ابل پاسخی ن اده یا نپذیرننه بق ها ار سوب یکی ار ررنین صورت گرننه باش  ا رر

شراع به قرانی مـ ّق نخواه  ش ق ب ین دلیل که قرانی در قـ ّق خود نیارم   قوانق دا یا چ   
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اراده است ا چه در جرح قاح ا چه شراع به جرحق اجود این دا یا چ   اراده الرح است ا ب ین 

: 8616؛ نجیب حس یق 711قا: )به احق بی قوان  باعث قـ ّق آن شودجهت ق ها یو اراده نمی

472.) 

 رکن معنوی  .1-2

براب آنکه بنوان جرمی را م نسب به نردب کرد ا اا را در برابر انجاح آن مجارات کردق انزان بر 

ر خارج اقوع رننار د -ا ع صر مادب  -بی ی رننار مجرمانه در قانون مجارات پیش -ع صر قانونی 

اب مرقکب ناشی ش ه باش . در ااقعق بای  میان رننار ا مرقکب رابیه ۀارادبای  این رننار ار  -

 (.876: 8214نام   )گل اریانق ارادب موجود باش  که آن را رکن مع وب جرح می

انگارب آنجا که قانونگذار در ه گاح جرح در خصوص رکن مع وب جرح قرانی بای  گفت ار 

ق سرت به ج ایت یا ج ـه موضوع قوانق را الرح دانسنه استقرانی قوجّه هر یو ار ررنین قوانق ن

رکن  ۀه  دشود که این قرانی یکی ار اقساح جرایم عم ب است ا قص  ج اییْ قشکیلراشن می

ادقیق )میرمـمّ ص« قص  عملی کردن قوانق»مع وب آن استق چ انکه برخی ان یشم  ان ح وقی 

( را سوءنیّت خاص ا 841: 8216رادهق )حریب ( یا قص  ارقکاب جرح مورد قوانق346: 8263

 ان . ع صر راانی جرح قرانی دانسنه

(ق دی گاه مشهور این 28: 8262با اجود اخنالف در قعیین ع اصر قص  ج ایی )نجیب حس یق 

ش ه است؛ علم یع ی آگاهی نسرت به موضوع  است که این قص  ار دا ع صر علم ا اراده قشکیل

اب قوانقق یع ی هر یو ار انراد دخیل در قوانق ار ماهیّت ا ح ی ت موضوع قوانق ا رننار مجرمانه

ن اعن اد ساسق اگر یکی ار ررنیاکه براب انجاح آن قوانق صورت گرننه است آگاه باش . بر این 

ق وده است ا با این اعن اد اق اح به قوانق کرده باش داشنه باش  که این رننار قانونی ا مشراع ب

هاب قوانق رننار اب قرانی مجرمانه نخواه  بود. م ظور ار اراده این است که هر یو ار ررف

الرح براب الـاق به قوانق ا ارقکاب رننار مجرمانه را داشنه باش . بر این اساسق  ۀموضوع قرانیْ اراد

باش  یا قـت قأثیر عواملی چون اکراهق مسنی ا ... معیوب باش ق قرانی اگر این اراده اجود ن اشنه 
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نیز م نفی خواه  بود. براب نمونهق در نرضی که ررف ق ها قص  اراّلع ار نیّت دیگران را داشنه 

رانی الرح براب قـ ّق ق ۀباش  یا در م اح مزاح ا شوخی با دیگرب با اب موان ت کرده باش ق اراد

؛ 479: 8616؛ نجیب حس یق 499: 8674؛ مصیفیق 713: 8691شت )به احق اجود نخواه  دا

 ۀهاب غیرعم ب یا قهیّ(. ار این راق امکان قصوّر قـ ّق قرانی بر ج ایت877: 8268سمیعی رنورق 

اسراب قسهیل ارقکاب جرایم مزبور اجود ن اردق چراکه ماهیّت ا رریعت جرح قرانی به نـوب 

ا عم  ا قصمیم بر همراهی با دیگرب در نیّت ارقکاب جرح است؛  است که مسنلزح قـ ّق قص 

جرایم غیرعم ب است در قعارض است  ۀده  این موضوع با خیاء که ع صر مع وب قشکیل

اصله ح ۀ(. به همین دلیل است که امکان قـ ّق قرانی در جرایمی که ننیج261: 8674)مصیفیق 

ت. رح قص  قـ ّق آن را داشنه است نیز منصوّر نیساب است که شخص مجبیشنر ا نراقر ار ننیجه

براب نمونهق درجایی که شخص با قص  قأدیب دیگرب را بزن  الی م جر به نوت اب شودق قـ ّق 

قرانی منصوّر نیستق چراکه قص  ج ایی در این مورد به مرگ شخص قعلّق نگرننه بوده است. به 

وءنیّت بای  باش ق این س« سوءنیّت خاص»نیارم    ک   گانقعریر دیگرق اگر جرح مورد نظر قرانی

ک   گان احرار شود قا بنوان آنها را به قرانی براب ارقکاب آن جرح مـکوح کرد در قرانی

 (.346: 8263)میرمـمّ صادقیق 

ق ار آنجا که اقوع جرح در خارجْ شرط قـ ّق قرانی نیستق این امکان اجود دارد با اجود این

بر ارقکاب جرح مـال نیز شخص را به قـمّل مجارات مـکوح کردق هرچ   جرح که براب قرانی 

(. الرنه بای  834: 8646موضوع قرانی ااقع نش ه ا امکان اقوع آن نیز اجود ن اشنه است )شامیق 

قوجّه داشت که الرح نیست شخص قمامی همراهان خود در این قوانق را بش اس ق بلکه ممکن 

 (79: 8646اب مخفی بمان  ا با اجود این قرانی مـ ّق شود )شامیق است هویّت ایشان براب 

 مصاديق جرم تبانی .4

هاب مخنلف رایکردهاب منفااقی اجود دارن . برخی ق ها انگارب قرانی در نظاحدر خصوص جرح

ن ان . برخی نیز قرانی بر ارقکاب هر رننار خالف قانوهاب خاص بس  ه کردهانگارب قرانیبه جرح
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ان . در م ابلق در قوانین برخی دیگر ار کشورها جرمی به ناح قرانی اجود ن ارد رح قل ّی کردهرا ج

(. ار آنجا که رایکرد نظاح کیفرب ایران ا مصر در این خصوص منفاات 87: 8429) بیومی نودهق 

 شون .استق در دا بخش مصادیق این جرح بررسی می

 مصاديق تبانی در حقوق کيفری مصر .4-3

انگارب کرده ع وان یو جرح عاح جرحقانون مجاراتق قرانی را به  41 ۀقانونگذار مصر ابن ا در ماد

رده انگارب کا سپس در بخش م رّرات مربوط به جزاب اخنصاصی نیز قرانی را در مواردب جرح

 است.

 های عام. تبانی4-3-3

ر در ح الرح است که اشخاص درگیبر اساس قوانین ا م رّرات کیفرب مصرق براب قـ ّق قرانی عا

قوانق براب انجاح رننارب مجرمانه حنماً بر ارقکاب یکی ار رننارهایی که ج ـه یا ج ایت باش  

 قوانق کرده باش  .

اح ار م ظر قانونگذار مصر براب ای که قرانی ع تبانی بر ارتکاب جنحه يا جنايت. -الف

قکاب یکی ار جرایمی که مص اق ج ایت یا مـ ّق شود بای  شخص با دیگرب یا دیگران بر ار

ج ـه است قوانق کرده باش . امّا اگر قرانی بر ارقکاب رننار خالنی صورت گرننه باش  ا یا قرانی 

: 8674بر ارقکاب رننارب مشراع ا مراح صورت گرننه باش ق جرمی ااقع نش ه است )مـمودق 

 988 ۀ(. این نکنه در ماد134: 8669 ؛ سالمهق474: 8616؛ نجیب حس یق 19: 8646؛ شامیق 261

رور کلّی هر اق امی را علیه اعراض یا نفوس یا قانون مجارات اسالمی رعایت نش ه است ا به 

انگارب کرده است. همین م  ار م  ّمات اجرایی ا ع ح مونّ یّتق جرح ۀاموال مردح با شرط قهیّ

سوب اش  که ار لـاظ قوانین ایران جرح مـش ه براب ارقکاب رننارب بکانی است که قوانق انجاح

(. اانگهیق براب قـ ّق قرانی الرح نیست که موضوع 311: 8263شود )میرمـمّ صادقیق می

ش ه باش ق بلکه ممکن است بر سرقت به ع ف ار شخصی نامعیّن  ج ایت دقی اً معیّن ا مشخّص

ر این معیّن قرانی ش ه باش  که دقرانی ش ه باش  یا بر اسنعمال رار ا ع ف در برابر شخصی نا
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( ا 49: 8262صورت هم جرح مزبور مـ ّق ش ه است. امّا هم در ح وق ایران )غالح جمشی بق 

 ـه که در ح وق مصر ج -علیه هم در ح وق مصر الرح است که ررنین نسرت به نوع جرح منّفقٌ

ـ ّق اح ق ها در صورقی مقوانق ا آگاهی داشنه باش  . در ح وق مصر قرانی ع -یا ج ایت است 

خواه  ش  که موضوع آن ج ایت یا ج ـه باش  ا قرانی بر ارقکاب خالف جرح نیست )شامیق 

 (.419: 8668؛ ننـی سرارق 471ا474: 8616؛ نجیب حس یق  269: 8674؛ مـمود 896: 8646

ا ساز ارتکاب جنحه يکننده يا زمينهتبانی بر ارتکاب رفتارهای تسهيل -ب

انگارب قرانی بر انجاح ج ایت ا ج ـه بس  ه نکرده استق بلکه قانونگذار مصر به جرح جنايت.

الرح  ۀیا رمی  شون قرانی بر انجاح قماح رننارهایی را که موجب قسهیل ارقکاب ج ایت یا ج ـه می

انگارب کرده است؛ در این خصوص بین نرضی که ک    نیز جرحبراب ارقکاب آن را نراهم می

آارب ن رننارب مان   حمل سالح رننارب نامشراع باش  ا نرضی که رننارب مان   جمعچ ی

اراّلعات ذاقاً رننارب مراح قل ّی شود قفااقی نیست ا قرانی بر ارقکاب آن جرح قل ّی ش ه است 

ت سار ارقکاب ج ایح ی ت این است که احصاء رننارهایی که رمی ه (.471: 8616)نجیب حس یق 

 ک    امرب بسیار مشکل است ا بیشنر به همینشون  ا یا ارقکاب آنها را قسهیل میییا ج ـه م

گیرن . ار ررف دیگرق بای  قوجّه داشت دلیل است که در آراء این رننارها مورد حکم قرار نمی

ارب قرانی ش ه اثر بگذاردق بلکه صرف ای که بر رننکه الرح نیست این رننار بر کیفیّت جرح انجاح

ش ه باش  که موجب اغوا ا قـریو ررف براب انجاح یو ج ایت یا ج ـه شود یا ابزار الرح را 

براب ارقکاب جرح قوسّط دیگرب نراهم ک  ق براب جرح دانسنن چ ین رننارب کانی است )به احق 

 (.269: 8674؛ مـمودق 134: 8669؛ سالمهق 718: 8691

ایت ک  ق حنّی اگر ارقکاب ج ص بس  ه میاشخا ۀبراب قـ ّق جرح قرانی صرف قوانق اراد

مربوط مشراط به قـ ّق شرری باش  ا یا قوانق مؤجّل باش  ا رمان انجاح رننار مجرمانه دقی اً 

؛ 134: 8669؛ سالمهق 471: 8616؛ نجیب حس یق 713: 8691؛ به احق 12: 8646معیّن نراش  )شامیق 

بر اغوا ا قرغیب دیگرب براب ارقکاب یکی (. در صورت قـ ّق قوانق 419: 8669ننـی سرارق 

شودق اگرچه اغوا ا قرغیب در عمل انجاح نشود ها یا ج ایات م رّر در قانون قرانی ااقع میار ج ـه
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(. بای  قوجّه داشت که ع ح اقوع ج ـه یا ج ایت موضوع قرانی باعث ایجاد 267: 8674)مـمودق 

انگارب قرانی این است ه ه ف قانونگذار ار جرحخلل در رکن مادب این جرح نخواه  ش ق چراک

  نظر ار اقوع موضوع قوانق مجارات ک که صرف این رننار را سررنش ک   ا مرقکران را صرف

 (.446: 8668)ننـی سرارق 

اگر موضوع قرانی به علّنی ار علل قانونی  وجود وصف مجرمانه در موضوع تبانی. -پ

ده  ا  ق قرانی نیز اصف مجرمانه را ار دست میخود را ار دست ب ه ۀاصف مجرمان

(. در ح وق ایران نیز هرچ   76: 8646؛ شامیق 267: 8674کردنی نخواه  بود )مـمودق مجارات

در این مورد دا احنمال میرح استق برخی نویس  گان با این اسن الل که قانون ج ی  ار جرح 

ان  نیق احنمال ع ح قابلیّت مجارات را رد کردهمورد نظر سلب اصف مجرمانه کرده است نه ار قرا

 (.41: 8262)غالح جمشی بق 

اگر اجود اصف مجرمانه در موضوع  اثر بودن انگيزه در تحقّق جرم تبانی.بی -ت

 ک   هْ ن شی در مجرمانه بودن قرانی نخواه  داشتاشخاص قوانق ۀقوانق مـرر شودق دیگر انگیز

ا حنّی اگر ه ف ایشان مشراع نیز باش ق این رننار مجرمانه است ا مسنوجب مجارات خواه  

بود ا قا ه گامی که ه ف ار آن ارقکاب ج ـه یا ج ایت باش ق گرچه با قص  اصالحق مجرمانه 

م ظور اادار کردن همسر خود یا داست خود به انجاح به  باقی خواه  مان ق مان   ای که شخص

 مشراع اب باعث سلب ع وان ۀرننارب مشراع با دیگرب براب ربودن اب قرانی ک  ؛ انگیز

؛ نجیب حس یق 269-261: 8674؛ مـمودق 718: 8691مجرمانه ار این قوانق نخواه  ش  )به احق 

 ۀا اصول حاکم بر ح وق جزاب عمومیق انگیز با اجود ای که بر اساس قواع  عاح (.479: 8616

قوان  ن شی در مجارات ا مجرمانه بودن آن داشنه باش ق قانونگذار مصر به جهت انجاح قرانی نمی

صراحت حکم این مسئله را بیان داشنه ا به  41-8 ۀاهمیّنی که ب ین موضوع داده است در ماد

انی به ه ف ار ج ـه یا ج اینی اسنفاده شودق قر که براب دسنیابیدر صورقی »م رّر داشنه است: 

مجرمانه خواه  بود ا ار این نظر قفااقی بین جایی که ه ف نهایی مشراع ا قانونی ا یا غیرقانونی 

ه ف یا  دسنیابی به ۀبر اساس این ماده ضرارب نیست که قرانی ق ها اسیل«. باش  اجود ن ارد
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 همین م  ار که در دسنیابی به ه ف ن ش داشنه باش  کانیقرین اسیله براب آن باش ق بلکه مهم

 است.

ر هاب عاح در نظمیزان مجاراقی که در قوانین جزایی مصر براب قرانی ميزان مجازات. -ث

 ش ه است در نراض مخنلف ریر منفاات است:گرننه 
ه ه ف ب. جایی که موضوع قرانی ارقکاب ج اینی باش  ا یا ج ایت مزبور در جهت دسنیابی 1

ه ه هاب مجرمانه را بر عگراه ۀقرانی صورت گرننه باش . قانونگذار مصر بین انرادب که ادار

راهی را الرح براب قشکیل چ ین گ ۀک    ا رمی دارن  ا دیگران را قـریو به پیوسنن به آن می

انونگذار قهایی هسن   قفکیو کرده است؛ که عضو چ ین گراه آارن  ا انرادب عادبنراهم می

 8به قـمّل رن ان مـکوح کرده است.گراه نخست را به انجاح اعمال شاقّه ا گراه داّح را 

یابی مزبور در جهت دسن ۀاب باش  ا یا ارقکاب ج ـ. جایی که موضوع قرانی ارقکاب ج ـه2

 ۀدسن ابه ه ف قرانی صورت گرننه باش . در ای جا نیز قانونگذار همان قفاات را م رّر کرده است 

 3گراه را به قـمّل حرس ۀک   گان گراهق به مجارات رن ان ا اعضاب سادنخست راق یع ی اداره

علّت این قفاات در میزان مجارات بین نرض )الف( ا )ب( این است که  2مـکوح کرده است.

اهمیّت آن بیشنر ار ج ـه است ا بر این  ۀدر نرضی که موضوع قرانی ج ایت استق خیر ا درج

 اهمیّت کمنر است ا ب ین ۀس مجارات مرقکران آن نیز بیشنر خواه  بودق امّا در ج ـه درجاسا

گراه نیز بیشنر ار سایر اعضاء است ا  ۀک   جهت مجارات کمنرب نیز خواه  داشت. ن ش اداره

                                                      
 قانون مجارات مصر. 41 ۀ. ب   دا ا سه ماد8

جود ای که دا مجارات حرس ا رن ان ار م ظر سالب آرادب بودن مشنرک هسن   ا در ح وق ایران . بای  قوجّه داشت که با ا3

ان ق در قوانین جزایی مصر ا برخی دیگر ار کشورهاب عربیق دا مجارات حرس ا رن ان با قفااقی براب این دا در نظر نگرننه

ساعت قا  34شود که م ّت آن ار ه مجاراقی گفنه میقانون مجارات مصر حرس ب 81 ۀیک یگر منفاات هسن  ؛ بر اساس ماد

 ۀماد ۀسال نیز م رّر ش ه است(ق در م ابل حسب م رّر 1ح اکثر سه سال باش  )جز در موارد اسنث ائی مصرّح در قوانین که قا 

ل ا در موارد سا 81شود که م ّت آن ار سه قا قانون مجارات این کشورق مجارات سجن یا رن ان به مجاراقی گفنه می 89

 مصرّح حرس اب  باش .

 قانون مجارات مصر. 41 ۀ. ب   دا ا سه ماد2
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(. این قفکیو بین انواع 471: 8616حس یق  مجارات اب نیز بیشنر ار ایشان خواه  بود )نجیب

قانون مجارات عمومی سابق نیز مشاه ه  896 ۀک   گان است در مادکه م ّنظر قوانقجرایمی 

 شود.می

. اگر قرانی بر ارقکاب ج ـه یا ج اینی باش  که مجارات آن ار آنچه در دا نرض پیشین آم  3

کمنر استق قانونگذار به دنرال این است که مجارات قرانی بیش ار مجارات ارقکاب رننار موضوع 

رانی نراش . داللت این گزاره این است که در چ ین نرضی که مجارات ارقکاب جرح موضوع ق

قرانی کمنر ار مجارات قرانی بر ارقکاب آن است بای  مجاراقی را که کمنر ا مساع قر به حال 

نخستق حکم مزبور ار در خصوص این حکم دا نکنه گفن ی است:  8منّهم است اعمال کرد.

ر انجاح صرف قرانی بم ی ی مـکمی برخوردار استق چراکه مع ول نیست شخصی به  ۀپشنوان

رننارب ا ب ان ارقکاب آنق به مجاراقی بیش ار مجارات کسی که آن رننار را مرقکب ش ه است 

این نکنه ایراد مجارات مذکور در (؛ 714: 8691؛ به احق 471: 8616مـکوح شود )نجیب حس یق 

ا برخی  466 ۀک  ق ریرا مجاراقی که در مادرات اسالمی ایران را آشکار میقانون مجا 989 ۀماد

ر حالی شودق دش ه است ار سه ماه شراع می بی یدیگر ار مواد مربوط به جرایم علیه ام یّت پیش

داّحق ش ه است. دا سال حرس اعالح  989 ۀکه ح اقل مجارات قرانی بر یکی ار این امور در ماد

در اعمال حکم مزبور نرض را بر این گذاشنه است که قرانی بر ارقکاب جرمی معیّن  قانونگذار

ور ار بین خواه  م ی ی مزب ۀبوده استق امّا اگر قرانی بر ارقکاب جرایمی منع ّد باش ق دیگر پشنوان

؛ نجیب حس یق مـمودق 476: 8669رنت ا این حکم در حقّ مجرح جارب نخواه  ش  )سالمهق 

8674 :476). 

 های خاص. تبانی4-3-2

 شون .هاب خاص در م رّرات جزایی مصر بررسی میدر این بخش مصادیق قرانی

                                                      

 قانون مجارات مصر. 41 ۀماد 4. ب   8
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قانونگذار مصر در قانون مجارات این کشور هر دا  جرايم مرتبط با امنيّت کشور. -الف

رانی قانگارب کرده است. بر این اساسق نوع قرانی علیه ام یّت داخلی ا ام یّت خارجی را جرح

ا  63ق 68ق 69ق 16ق 17ق 71ق 77خاص در این کشور با ارقکاب یکی ار رننارهایی که در مواد 

 شود:م رّر ش ه است قـ ّق خواه  یانت. براب نمونهق به برخی ار موارد اشاره می 64

 (؛77 ۀجرایم مخلّ قمامیّت ارضیق اسن الل ا اح ت کشور )ماد 

 ر هر یو ا ۀر نوع مال ا اجه ن   ا یا امنیار یا اع درخواستق میالرهق گرننن یا قـصیل ه

موارد مزبورق براب خود یا خویشاان ان ار دال بیگانه یا انرادب که حانظ م انع آنها هسن  ق در 

گرب در قرال انجاح رننارهاب م انی ا در قعارض با مصالح قومی ا ملّی کشور مصر ا یا ااسیه

 (؛71 ۀرننارهاب مزبور )ماد

  اسرار دناعی یا انشاب آن به هر نـو ممکن براب دشمن یا انرادب که در جهت م انع قسلیم

 (؛19 ۀک    )ماددشمن نعّالیّت می

 (؛17 ۀقالش براب بران ارب نظاح حاکم )ماد 

  ۀمسلّـانه به مردح ا یا اق اح مسلّـانه در برابر حکومت قانونی )ماد ۀم ظور حملایجاد گراه به 

 (؛16

  (؛69 ۀاموال عمومی یا اموال داراب م انع عمومی )مادقخریب عم ب 

 اب ار بر عه ه گرننن سرکردگی ا نرمان هی گراه یا کشنی یا هواپیماب نظامی یا نرقه یا دسنه

 صالح ا بانیراهاب نظامی ا یا گردانی ار نیراهاب ارقش ب ان دریانت حکم ار م امات ذب

 (؛68 ۀنیّت ا قص  مجرمانه )ماد

 کسی که قانوناً حقّ دسنور دادن به نیراهاب نظامی ا اننظامی ا پلیس را دارد مر ی  درخواست

ها ا ع ح اجراب دسنورات حکومنی با نیّت سوء ا هاب قانونی این گراهبر قعییلی نعّالیّت

 (.63 ۀمجرمانه )ماد

ر مـاربه قراقوان   داخل در ع وان بر اساس قانون مجارات اسالمی بسیارب ار موارد نوق می

ان  گیرن . ب ابراینق قرانی در مورد مـاربه صادق استق امّا همانیور که برخی ح وق انان هم گفنه
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رادهق بشود )حریمسج  ضرار در ص ر اسالح مـاربه نرودن خود جرح قرانی اسن راط می ۀار قضی

8216 :849.) 

 انی.قّق هدف تبتوسّل به يکی از جرايم مرتبط با امنيّت کشور برای تح -ب

ه جرایم گفنه نراش ق بلکممکن است در مواردب موضوع جرح قرانی ارقکاب یکی ار جرایم پیش

رال هاب مجرمان دناب براب نیل به ه نی که در اراب قرانی ا اقّفاق ارادهع وان اسیلهمزبور به 

دسنیابی به  اب براباسیله شود انجاح گرننه باش  . بای  قوجّه داشت قا ه گامی که این جرایممی

ک   گان باش  ق مشراعیّت ه ف نهایی ا غایی ایشان ار قرانی اثرب در مجرح ش اخنه اه اف قرانی

 (.328ا329قا: ؛ به احق بی311: 8646شامیق ) ش ن ایشان نخواه  داشت

گفنه ش  قرانی خاص ق ها  لزوم وجود وصف مجرمانه در موضوع تبانی خاص. -پ

یکی ار جرایم م رّر در قانون مجارات باش  ا یا جرایم شود که موضوع آن ی مـ ّق میدر صورق

اب براب دسنیابی به اه اف قرانی باش  . بر این اساسق اگر موضوع قرانی یکی ار این مزبور اسیله

ـ ّق ماب براب دسنیابی به ه ف قرانی نراش  ق دیگر قرانی خاص جرایم نراش  یا این جرایم اسیله

االی در جایی که موضوع قرانی ار ابن ا امرب مراح بوده رریق  نخواه  ش  ا در این صورت به

انی ردایی ش ه ا رننارب مراح ش ه استق قراست یا ای که سپس به سرری ار اسراب قانونی جرح

ع خاص مـ ّق نخواه  ش . انزان بر اینق همانیور که در قانون مجارات مصر آم ه استق موضو

راب ارقکاب سارب بقرانی خاص بای  یکی ار جرایم م رّر باش ق نه اغوا یا قرغیب دیگرب ا یا رمی ه

(. الرنه الرح نیست که قرانی بر ارقکاب جرایم م رّر به رور کامل مشخّص 316: 8646آن ) شامیق 

براب قـ ّق  نیز ا با قمامی جزئیّات باش ق بلکه علم اجمالی ا امکان قعیین مفهوح هر یو ار جرایم

 (.319: 3997؛ حسی یق 892: 8668رس  )ننـی سرارق قرانی خاص کانی به نظر می

مجارات جرح قرانی خاص با قوجّه به موضوع آن منفاات است ا در  ميزان مجازات. -ت

 ان : ش ههایی مخنلف در نظر گرننه نراض مخنلف مجارات

. قرانی بر ارقکاب یکی ار جرایم مرقرط با ام یّت خارجی کشور ا یا اسیله قرار دادن جرایم 8

مزبور براب دسنیابی به ه ف قرانی؛ در این نرض قانونگذار بین مجارات دا گراه به شرح ریر 
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ان  ا اشخاصی انرادب که دیگران را براب ارقکاب قرانی قرغیب کرده -قفکیو کرده است: الف

ک   ؛ براب ایشان در قوانین جزایی مصر مجارات اع اح یا حرس اب  با اق اح مزبور را اداره می که

هاب مزبور که قانونگذار مصر براب انراد عادب عضو گراه -ش ه است. باعمال شاقّه قعیین 

رده عیین کایشان مجارات حرس اب  به همراه اعمال شاقّه ا یا حرس موقّت به همراه اعمال شاقّه را ق

 است.

. مجارات قرانی بر ارقکاب یکی ار جرایم مرقرط با ام یّت داخلی کشور ا یا اسیله قرار دادن 3

جرایم مزبور براب دسنیابی به ه ف قرانی؛ در این نرض نیز قانونگذار بین دا گراه مزبور قفکیو 

همراه  ح را به حرس اب  بهداّ ۀنخست را به حرس اب  به همراه اعمال شاقّه ا دسن ۀکرده است ا دسن

 موقّت ا یا حرس موقّت مـکوح کرده است. ۀاعمال شاقّ

علّت اخنالف در میزان مجارات در دا نرض جرایم مرقرط با ام یّت داخلی ا خارجی ا  

سردسنگی گراه ا اعضاب عادب نیز اهمیّت جرایم مرقرط با ام یّت خارجی کشور ا ن ش مهمّ 

 (.313: 3997یق سردسنه در گراه است )حسی 

که مجارات م رّرش ه در قانون براب ارقکاب . قرانی بر ارقکاب یو جرح معیّن در صورقی 2

جرح مزبور کمنر ار مجارات م رّر براب قرانی بر آن جرح در دا نرض پیشین باش ؛ همانیور که 

هر یو ار  تقر گفنه ش ق در این نرض قانونگذار مصر م رّر داشنه است که مجرح به مجاراپیش

قرانی یا ارقکاب جرح موضوع قرانی که کمنر باش  مـکوح خواه  ش . این نرض ار م ی ی قوب 

 برخوردار است ا مخنصّ مواردب است که یو جرح معیّن موضوع قرانی باش .

 . مصاديق جرم تبانی در حقوق ايران4-2

قرانی براب  989 ۀاست: در مادکرده  ماده به جرح قرانی اشاره 4قانون مجارات اسالمی ایران در 

قرانی براب ارقکاب جرایم علیه  988 ۀارقکاب جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی کشور؛ در ماد

قرانی  973 ۀقرانی مراقب براب نرار رن انی؛ ا در ماد 146 ۀاموالق اعراض ا نفوس مردح؛ در ماد
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رانی ر برخی ار قوانین خاص نیز قم یر قصفیه با قاجر ا رلرکاران ارشکسنه. انزان بر اینق د

 انگارب ش ه است.جرح

 989 ۀماد تبانی برای ارتکاب جرايم عليه امنيّت داخلی و خارجی کشور. -الف

هرگاه دا نفر یا بیشنر اجنماع ا قرانی نمای   که جرایمی بر »ک  : قانون مجارات اسالمی م رّر می

ض ّ ام یّت داخلی یا خارج کشور مرقکب شون  یا اسایل ارقکاب آن را نراهم نمای  ق در صورقی 

یکی  ام یّت «.که ع وان مـارب بر آنان صادق نراش  به دا قا پ ج سال حرس مـکوح خواه   ش 

؛ حسن بیگیق 991: 8291بشرب براب ق ااح حیات اجنماعی است )پارارگادق  ۀار نیارهاب ااّلیّ

(. ار نظر اصیالحی 877قا: ان  )جزائربق بی( که ائمه )ع( نیز اهمیّت ریادب به آن داده69: 8214

: 8274یق ان  )پیمانش ه ا دکنرین ح وقی جرایم علیه ام یّت به دا بخش خارجی ا داخلی ق سیم

ش ه استق جرایم قانون مجارات اسالمی بیان  989 ۀ(. بای  قوجّه داشت همانیور که در منن ماد1

ان  ا االرض مـسوب ش همخلّ ام یّت در قوانین کیفرب ایران گاه مص اق مـاربه ا انساد نی

 نراش ق مرقکبْ قعزیرمسنلزح ح ّ شرعی م رّر هسن  . امّا اگر چ ین جرمی مص اق ح اد الهی 

را است: مـاربه خواه  ش . اانگهیق م ظور ار جرایم ض ّ ام یّت داخلی ا خارجی موارد پیش

 ۀ(؛ قشکیل یا ادار317 ۀماداساس نظاح جمهورب اسالمی ایران )(؛ قیاح مسلّـانه در برابر 376 ۀ)ماد

 ۀنعّالیّت قرلیغی علیه نظاح )ماد(؛ 461 ۀهاب غیرقانونی با ه ف بر هم ردن ام یّت کشور )ماددسنه

(؛ جاسوسی به نفع 198 ۀها ا اسرار مربوط به سیاست داخلی ا خارجی )ماد(؛ قسلیم ن شه199

(؛ داخل ش ن به مواضع سیاسی 193 ۀدیگر در ایران )ماد ۀیو کشور بیگانه ا به ضرر کشور بیگان

نیراهاب ررم  ه خودب به نرار ا (؛ قـریو 192 ۀقص  کسب اراّلع )مادا ام یّنی ا نظامی به 

 ۀم ظور در اخنیار غیر قرار دادن )مادش ه به ب  بآارب اراّلعات رر ه(؛ جمع194 ۀقسلیم )ماد

(؛ همکارب با دال منخاصم 199 ۀمراالقی )مادارّالعاقی قوسّط دشمن بر اثر بی ۀ(؛ قخلی191ّ

ش اساییق جذب ا معرّنی جاسوسان  (؛ اخفاء یا191 ۀخارجی علیه جمهورب اسالمی ایران )ماد

(؛ ا اغوا ا قـریو مردح به ج گ ا کشنار 188 ۀگذارب )ماد(؛ قه ی  به بمب189 ۀدشمن )ماد

قانون مجارات اسالمی در این  989 ۀبا قوجّه به نصّ صریح ماد (. ار این راق183 ۀیک یگر )ماد
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 ۀت به مادا خارجی قوانق ک   ق با ع ایباره که مرقکران بای  بر ارقکاب جرایم علیه ام یّت داخلی 

اش  ش ه بهمان قانون که ق ها هر نعل یا قرک نعلی را که در قانون براب آن مجارات قعیین  3

جرح مـسوب کرده است ا در نهایت نظر به اخنصاص نصل ااّل ار کناب پ جم قانون مجارات 

قوان گفت (ق ب ان شو می 183الی  461اسالمی به جرایم علیه ام یّت داخلی ا خارجی )مواد 

 گفنه است.رح قرانی جرایم مصرّح پیشموضوع ج

در ماده مذکور این است که « اسایل ارقکاب آن را نراهم نمای »م ظور قانونگذار ار عرارت 

انگارب اسایل ارقکاب این جرایم را نیز جرح ۀانزان بر قرانی براب ارقکاب جرح علیه ام یّتق قهیّ

مرقکب جرح قرانی علیه ام یّت خارجی ا (. مجارات 842: 8216رادهق ا مجارات ک   )حریب

 داخلی کشورق اگر مص اق مـاربه ش اخنه شودق همان مجارات مـارب خواه  بود.

قانون  988 ۀماد تبانی برای ارتکاب جرايم عليه اموال، اعراض و نفوس مردم. -ب

یه اعراض یا علهرگاه دا نفر یا بیشنر اجنماع ا قرانی ب مای   که »ک  : مجارات اسالمی م رّر می

 ۀنفوس یا اموال مردح اق اح نمای   ا م  ّمات اجرایی را هم ق ارک دی ه باش   الی ب ان اراد

. بر «خود مونّق به اق اح نشون  حسب مراقب به حرس ار شش ماه قا سه سال مـکوح خواه   ش 

ان بر قوانق زاین اساسق براب قـ ّق این جرح صرف قص  مجرمانه کانی نیستق بلکه الرح است ان

مجرمانه بین چ   نفرق م  ّمات اجرایی هم ق ارک دی ه شون . قانونگذار در این م اح حسب 

نه گواقنضاب مصالح اجنماعی ا ضرارت حفظ م انع عمومی ار مخاررات ش ی  ناشی ار این 

مر ا قرانیق عملیّات م  ّماقی را اخنصاصاً جرح مـسوب کرده ا مسنلزح مجارات دانسنه است؛ این

ح ق الر«ق ارک دی ه باش  »قانون مجارات اسالمی است. با قوجّه به عرارت  832 ۀاسنث ائی بر ماد

نوعی در ق ارک م  ّمات اجرایی شرکت داشنه باش  . ان  همگی به است انرادب که قرانی کرده

م  ّمات  ۀدر ااقعق اگر دا نفر قرانی ک    که مرقکب کالهرردارب شون ق امّا یو نفر در قهیّ

نخواه  بود. قفسیر مضیّق ا به نفع منّهم نیز همین امر را  988 ۀمشارکت ن اشنه باش ق مشمول ماد

فت ی  گبه اعمال غیرمجرمانه استق با« اق اح»ک  . اگرچه ظاهر ماده نشانگر قسرّب ایجاب می

  م ظور قانونگذار این نیست:
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علیه اموال ا اعراض ا نفوس مردح صورت ریرا بسا اعمالی که ممکن است قوسّط چ   نفر »

پذیرد که اصالً مم وع ا جرح نروده ا یا ار مصادیق شره جرح باش   ا م ـصراً موجب مسئولیّت 

کاب کیفرب باش  . با این قوصیف موجّه ا مع ول نیست که ارق ۀم نی مرقکرین گردن  ا ناق  ج ر

ی براب انجاح آن داراب چ ین خصیصه ا مجرمانه نروده امّا اجنماع ا قران ۀعملی ااج  خصیص

 (.376: 8217)ساالربق « اصفی باش 

خود  ۀپذیر است که مرقکران ب ان ارادقع یباجنماع ا قرانی علیه اعراض ا اموال مردح اقنی 

 ۀدیگرق انصراف بای  غیرارادب باش . بر اساس نصّ صریح مادعرارقی  مونّق به اق اح نشون . به

عرارت است ار اعراض یا نفوس یا اموال مردح. ار این راق با اجود ای که هر  موضوع جرح 988

یو ار موارد مصرّح داراب مصادی ی منع ّد ا من وّع استق چ انچه موضوع قرانی ار این مصادیق 

خوارب ارهر م ظور ارقکاب عملی حراح در مأل عاح نظیر قظاهر بهخارج باش ق براب نمونه قرانی به 

مزبور نخواه  بود. اانگهیق برخی ار  ۀرمضان صورت پذیردق این امر مشمول حکم ماددر ماه 

قانون مجارات اسالمی ق ها ناظر به قرانی  988 ۀح وق انان با در نظر گرننن نصّ ماده معن  ن  ماد

(. در م ابلق برخی نیز چ ین دی گاهی 376: 8213علیه اموال اشخاص ح ی ی است )رراعتق 

 دارن :

حکم این ماده ا مسنفاد ار ق  یح م اط ا اح ت مالک آنق م نضی قفسیر  ۀقوجّه به نلسفبا »

قص  م  ّن به قسرّب حکم نسرت به موارد ا مصادیق مذکور است ا خراج آنها ار  ۀم ی ی دایر

خصوص که اموال عمومی ا موقونه  شمول حکم مفهومی است که مورد نظر اب نروده است؛ به

عاح ار حیث مع ا ا مفهوح عرنی ا موارین ح وقی در حکم اموال منعلّق به مردح ایژه اقف ا به 

عنرار المال مسلمین ]هسن  [ ا ب ین اشون ق چ انکه اموال دالنی نهایناً منعلّق به بیتمـسوب می

 (.319: 8217)ساالربق « در حکم اموال مردح هسن  

قانون مجارات اسالمی چ ین م رّر  146 ۀماد تبانی و مواضعه برای فرار زندانی. -پ

ر اب باش  ا مساع ت دش ههر کس مأمور حفظ یا مراقرت یا مالرمت رن انی یا قوقیف»ک  : می

برخی  ۀ ی به ع«. (...)نرار نمای  یا راه نرار اا را قسهیل ک   یا براب نرار اب قرانی ا مواضعه نمای  
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(. امّا 341: 8213ایط قـ ّق قرانی ا مواضعه نیست )رراعتق قـ ّق ننیجهق یع ی نرار رن انیق ار شر

مذکور به خصوص در ب  هاب )ب( ا )ج( داللت بر این دارد که رن انی  ۀار دی  برخی دیگر ماد

نرار ش ه باش . ب ابراینق اگر رن انی مونّق به نرار نشودق جرمی ااقع نش ه یا منّهم بای  مونّق به 

مذکور در ب  هاب « نرار کرده»ا « باش وظّف به قـویل دادن اب میعامل نرار م»است. قیود 

ارب انگ)ب( ا )ج( مؤیّ  این میلب است. ار این راق ار دی  ایشان قرانی در این ماده به مع اب جرح

انگارب یو جرح قاح است مجرمانه ا یا عملیّات م  ّماقی نیستق بلکه به مع اب جرح ۀان یش

 (.411-414: 8219)شکربق 

قانون مجارات  973 ۀماد تبانی مدير تصفيه با طلبکاران و تاجر ورشکسته. -ت

هرگاه م یر قصفیه در امر رسی گی به ارشکسنگی بین رلرکاران ا »ک  : اسالمی چ ین م رّر می

الواسیه ار رریق ع   قرارداد یا به رریق دیگر قرانی نمای  به شش قاجر ارشکسنه مسن یماً یا مع

 ۀننک«. گرددقا سه سال حرس ا یا به جزاب ن  ب ار سه قا هج ه میلیون ریال مـکوح میماه 

 شود ا انرادب را که با ابدرخور قوجّه ای که ن ط م یر قصفیه در صورت قرانی مجارات می

قوان مشمول این ماده دانست. همچ ینق این جرح میلق است ا ننیجه در آن ان  نمیقرانی کرده

مجرمانه ا یا عملیّات م  ّماقی  ۀانگارب ان یشن ارد. ار این راق قانونگذار اق اح به جرحقأثیرب 

 کرده است.

ین گفنهق در برخی قوانانزان بر موارد پیش انگاری تبانی در ساير قوانين.جرم -ث

 4 ۀقوان ب ین م رّرات اشاره کرد: مادانگارب ش ه است. براب نمونهق میخاص نیز قرانی جرح

راجع به مجارات اخاللگران در  81ا  84 ۀ؛ ماد8212قانون مجارات اخاللگران در ص ایع مصوّب 

ک    ؛ قانون مجارات انرادب که براب بردن مال غیر قرانی می8229ص ایع نفت ایران مصوّب 

ا  74ق 42ق 22ق 38؛ مواد8241 ؛ قانون مجارات قرانی در معامالت دالنی مصوّب8297مصوّب 

اس اد ا قانون ثرت  891ا  31؛ ا مواد 8213قانون مجارات جرایم نیراهاب مسلّح مصوّب  899

 .8289امالک مصوّب 
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 عفو و بخشش  .5

ان  م رّراقی خاص را نیز براب بخشش مرقکران در انگارب کردههاب ح وقی که قرانی را جرحنظاح

 بخشش مجارات مرقکب قرانی را به اعالحهاب ح وقی امکان عفو ا ان . قماح این نظاحنظر گرننه

ان . علّت قشریع چ ین حکمی در قوانین جزایی قشویق صالح مرقرط کردهاقوع آن به مراجع ذب

گیرب ار اقوع موضوع قرانی ا پیش ۀا قرغیب مرقکران به قسلیم خود پیش ار ارقکاب رننار مجرمان

باش  سنی کارآم  در پیشگیرب ار جرح قوان  سیاجرح با بخشش ایشان است؛ این رایکرد می

 (. 413: 8674)مـمودق 

 1ان ق ب   کردهبی ی نصورت ج اگانه پیشبرخالف قوانین ایران که عفو مرقکران قرانی را به 

هاب م رّر در این ماده قماح مجارات»ک  : قانون مجارات مصر در این خصوص م رّر می 41 ۀماد

ا  اب ا پیش ار باررسیه شخص پیش ار انجاح هرگونه ج ایت یا ج ـهشون ق چ انچبخشی ه می

قـ یق مسئولین حکومنی در خصوص موضوعق اق اح به اعالح اجود قرانی ا معرّنی انراد دخیل 

صالح ک  . پس ار عملیّات قـ یق ا باررسی در صورقی اعالح مزبور در ارقکاب آن به مراجع ذب

ا ار این راق در د«. ک   ه شود جر به دسنگیرب گراه قرانیموجب عفو مجرح خواه  ش  که م

ـ یق شخص پیش ار شراع به ق -ک  : الفنرض قانونگذار مصر مرقکران جرح قرانی را عفو می

صالحق اق اح به اعالح اجود قرانی ا معرّنی اشخاص دخیل در آن ا باررسی قوسّط مراجع ذب

ااقعی بودن اخرار ا اعالحق براب برخوردارب ار عفو کانی ک  ؛ در این صورتق صرف صادقانه ا 

شخص پس ار شراع  -(. ب413ق 8616است ا نیارب به دسنگیرب مرقکران نیست )نجیب حس یق 

صالحق اق اح به اعالح اجود قرانی ا معرّنی اشخاص دخیل در عملیّات قـ یق قوسّط مراجع ذب

خواه  ش  که اخرار اب م جر به دسنگیرب  آن ک  ؛ در این نرض شخص در صورقی مشمول عفو

مجرمان شود. در هریو ار این دا نرض شرط برخوردارب ار عفو این است که جرح موضوع 

نیاننه باش ق چ انکه در صورت قـ ّق جرحق دیگر اعالح آن به مراجع قانونی سرب عفو قرانی قـ ّق 

 ررسی هرگونه عملیّات قـ ی ی ا باررسیده  ه نخواه  ش . م ظور ار عملیّات قـ یق ا بااراّلع
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است که قوسّط هر یو ار مراجع صالح اعم ار قضایی ا اننظامی صورت گرننه باش ق نه صرف 

 (. 331: 8646اق امات قضایی )شامیق 

هاب خاصق قانونگذار مصر امکان عفو مجرمان را به نرضی که قرانی بر ارقکاب جرح در قرانی

دسنیابی  اب برابر باش  یا جرایم مرقرط با ام یّت خارجی کشور اسیلهعلیه ام یّت خارجی کشو

به ه ف قرانی باش   م ـصر کرده است. این در حالی است که این جرایم ار جرایم مرقرط با 

قر هسن  . شای  دلیل این موضوع این باش  که مرقکران قر ا مهمام یّت داخلی کشور خیرناک

که  نظر ک   . بر این اساسق همانیورقرانی خود ار ارقکاب جرح صرفقرانی پیش ار عملی کردن 

 قانونگذار مصر م رّر داشنه استق بای  بین سه نرض قفکیو کرد:

اعالح اقوع قرانی پیش ار ارقکاب رننار موضوع آن ا پیش ار شراع قـ یق قوسّط  -الف

است ا کانی است که شخص صالح؛ در این نرض دادگاه مکلّف به ص ار حکم عفو بمراجع ذ

هر آنچه را که اراّلع دارد صادقانه ا ب ان مکر ا حیله در اخنیار مراجع قانونی قرار ده  

 (؛889قا: ؛ به احق بی361: 8673)اسماعیلق 

اعالح اقوع قرانی پس ار ارقکاب رننار موضوع آن ا پیش ار شراع قـ یق قوسّط مراجع  -ب

م ـصر به نرضی است که جرح موضوع قرانی مربوط به جرایم صالح؛ در این نرض عفو مجرح ذب

مرقرط با ام یّت خارجی باش . در این نرض بخشش منّهم الزامی نیست ا اخنیار عفو با دادگاه 

ک    نظرا احوالق اب را عفو ک   ا یا ار عفو اب صرف قوان  با قوجّه به ااضاعاست. دادرس می

 (.299: 8673)اسماعیلق 

ح اقوع قرانی پس ار ارقکاب رننار موضوع آن ا پس ار شراع قـ یق قوسّط مراجع اعال -پ

نرضی است که جرح موضوع قرانی مربوط به جرایم  صالح؛ در این نرض عفو مجرح م ـصر بهذب

مرقرط با ام یّت خارجی کشور باش . در این صورت انزان بر ای که عفو منّهم اخنیارب استق 

درس مشراط به این است که اعالح مزبور م جر به دسنگیرب مرقکران جرح اعمال آن ار سوب دا

 (.31ق 3997موضوع قرانی یا جرایم مشابه شود )حسی یق 
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اب خاص در خصوص عفو ا بخشش همانیور که بیان ش  در ح وق جزاب ایران م رّره 

اساس  د اینق برخورد ا ار این جهت با کاسنی مواجه است. با اجومرقکران قرانی به چشم نمی

قوان  یکی ار جهات قخفیف باش . انزان می« منّهم»قانون مجارات اسالمی همکارب مؤثّر  27 ۀماد

هریو ار مـرّکین ا » 8212قانون مجارات اخاللگران در ص ایع مصوّب  4 ۀبر اینق براساس ماد

ط اراّلع به م امات مربو ها که قرل ار اقوع جرح جریان قورئه راها ا اعضاء این قریل دسنهسردسنه

بسیار مهمّی است که مواد قانون مجارات اسالمی ار آن  ۀاین نکن«. شودده  ار قع یب معاف می

قانون راجع به مجارات اخاللگران در ص ایع نفت ایران  81 ۀان . همچ ینق در مادغانل مان ه

 ی یبم امات صالح پیش معانیّت ار مجارات در صورت اعالح پیش ار اقوع جرح به 8229مصوّب 

بی ی امکان قرک قع یب ا بخشش مرقکب قرانی که است که پیش ش ه است. این در حالی

الرح را براب همکارب اب با م امات صالح در جهت پیشگیرب ار ارقکاب جرایم  ۀقوان  رمی می

 مزبور نراهم ک  . 

 نتيجه

ه صرف نیستق بلکه قرانی نیز یو جرح قاح ب ۀنخست ای که مجارات قرانی مجارات قص  مجرمان

با  ش ه استآی . داّح ای که مجاراقی که براب جرح قرانی عاح در ح وق مصر قعیین شمار می

قانون مجارات  988 ۀمجارات جرمی که بر ارقکاب آن قرانی ش ه است من اسب است. امّا در ماد

را م رّر کرده است که ممکن است در  اسالمی قانونگذار مجارات حرس ار شش ماه قا سه سال

مواردب براب جرایم سرو م نهی به مجاراقی ش ی قر ا براب جرایم س گین م نهی به مجاراقی 

قر شود. سوّح ای که برخالف قانونگذار مصرق قانونگذار ایران نسرت به عفو مرقکران قرانی خفیف

شان را به بارگشت ا اعالح اقوع قرانی به قوان  ایقوجّه بوده استق حال آنکه این امکان میبی

صالح قشویق ا قرغیب ک   ا باعث قأمین بهنر ام یّت شود؛ این موضوع یکی دیگر ار مراجع ذب

ش ه است ا در ح وق ایران نیز قانونگذار نکات مثرت است که در قوانین مصر به آن پرداخنه 

 جم بی ی ک  . پدر این خصوص پیش بای  در اصالحات بع ب قانون مجارات اسالمیق حکمی را
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که مـاربه ای که در ح وق ایران قانونگذار امکان مـاربه بودن قرانی را پذیرننه استق امّا ار آنجایی

قعریف خاصّ خود را داردق یا بای  ق ها این نوع قرانی در حکم مـاربه دانسنه شود یا اق اح 

 شود. قانونگذار در این مورد مرن ی بر قسامح معرّنی
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 منابع

 الف. فارسی

 ( .8263الهاحق غالمـسینق سمیعیق حسین« .)ق «جرح قرانی علیه اموالق اعراض ا نفوس مردح

 .94 ۀق شمارهاب ح وق قضایینصل امه دی گاه

 ( .8291پارارگادق بهاءال ین .)ق جل  سوّحق چاپ چهارحق قهرانق شرکت قاریخ نلسفه سیاسی

 سهامی اننشار.

 ( .8277پیمانیق ضیاءال ین .)ق چاپ سوّحق قهرانق اننشارات جرایم علیه ام یّت ا آسایش عمومی

 میزان.

 جرح قرانی علیه ام یّت کشور در ح وق (. »8216رادهق مـمّ جعفرق مؤم یق مه ب. )حریب

 .3 ۀق شمار84 ۀق دارهاب ح وق قیری یپژاهشق «ایران

 ( .8214حسن بیگیق ابراهیم .)ق چاپ داّحق قهرانق اننشارات ام یّت در نضاب سایرر ح وق ا

 ابرار معاصر.

 ( .8213رراعتق عراس .)ق چاپ داّحق قهرانق شرح قانون مجارات اسالمیق بخش قعزیرات

 اننشارات ق  وس. 

 ( .8217ساالربق مه ب .)ق چاپ ااّلق قهرانق اننشارات میزان.جرایم علیه ام یّت کشور 

 (. نره گ راربق چاپ داّحق قهرانق اننشارات نخر رارب.8294)پورق علی. سعی ب 

 ( .8211سماااقی پیرارق امیر« .)مجله اصالح ق «نگرشی به جرح قرانی در ح وق جزاب آمریکا
 .19 ۀق شمارا قربیت

 ( .8268سمیعی رنورق حسین .)ق چاپ ااّلق قهرانق قرانی در ح وق کیفرب ایران ا انگلسنان

 اننشارات دادگسنر.

 ( .ه 8439شاهرادىق سی  مـمود هاشمى  .)نره گ ن ه میابق مذهب اهل بیت علیهم ق

 دائره المعارف ن ه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالح. ۀق قمق مؤسّس3ق جل  السالح
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 ( .8219شکربق رضاق سیراسق قادر .)ق چاپ قانون مجارات اسالمی در نظم ح وقی ک ونی

 سوّحق قهرانق نشر مهاجر.

 ق چاپ ااّلق قهرانق اننشارات امیرکریر.نره گ عمی (. 8243می ق حسن. )ع 

 ( .8216عودهق عر ال ادر .)نر دک ۀق قرجمالنشریع الج ایی االسالمی م ارنا بال انون الوضعی

 حسن نرهودب نیاق جل  سوّحق چاپ ااّلق قهرانق اننشارات پویه.

 (.8262غالح جمشی بق مـم  صادق ا همکاران .)«در نظاح ح وق  یح وق جرح قران یبررس

 .93ق شماره نصل امه دانش اننظامیق «رانیا بفریک

 ( .8213گاسنونق اسنفانی ا همکاران .)ق منرجم حسن دادبانق چاپ داّحق ح وق جزاب عمومی

 قهرانق اننشارات دانشگاه عالمه رراررایی.

 ( .8271گل اریانق ایرج .)اد دانشگاهی.ق قهرانق اننشارات جهح وق جزاب اخنصاصی 

 ( .........................8214 .)ق چاپ دااردهمق قهرانق نشر میزان.هاب ح وق جزاب عمومیبایسنه 

 ( .8263میرمـمّ صادقیق حسین )ق چاپ بیست ا چهارحق جرایم علیه ام یّت ا آسایش عمومی

 قهرانق ب یاد ح وقی میزان.

 جرایم (. »8212رادهق مـمّ جعفر ا باباییق مـمّ علی. )حسینق حریبنجفی ابرن آبادبق علی

 .27 ۀق شمارنصل امه م رسق «مانع )جرائم باردارن ه(

 ( .8262نجیب حس یق مـمود .)سی  علی عراس نیاب  ۀق قرجمال ظریه العامه لل ص  الج ائی

 رارعق چاپ ااّلق قهرانق ب یاد ح وقی میزان.

 ( .میالع8216ن  ب نژادق مجنری .)یری ی شراع به جرح در ح وق کیفرب ایران ا انگلسنانق ق ۀ

 کارش اسی ارش ق قهرانق دانشگاه عالمه رراررایی. ۀنامپایان

 ب. عربی

 ( .8673اسماعیلق مـمود ابراهیم .) الجرائم المضره بامن ال اله من جهه الخارج نی قانون
 ناشر. ق الیرعه االالیق قاهرهق ب انالع وبات المصرب ا قشریع الم ارن
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 و مصر رانیا یفریدر حقوق ک یجرم تبان

 ( .8691به احق رمسیس.) م شاه المعارف تق اسک  ریهق م شوراال ظریه العامه لل انون الج ائی. 

 م شاه المعارف تق اسک  ریهق م شوراقانون الع وبات )قسم الخاص( قا(....................... )بی. 

 ( . 8429بیومی نودهق سی  مـم .) ات ال سنوریه ا االعنرارقجریم االقفاق الج ائی بین المرادب
 ق ررعه االیق قاهرهق مرکز ال راسات العربیه.العملیه دراسه م ارنه

 ( .3989جرورق مـم  عوده .)ق الیرعۀ الثانیۀق الجرائم الواقعه علی امن ال اله ا جرائم االرهاب

 اردنق دار الث انۀ لم شر ا النوریع.

 چاپ ااّلق  قۀ الس یۀ نی شرح ال خرۀ المـس یۀالنـفقا(. جزائرىق عر  اللّه بن نور ال ین. )بی

 نا.قهرانق بی

 ( . 3997حسی یق ح ان مـم .)نی  ق رساله ال کنوراهالنشکیالت العصابیه نی جرائم امن ال اله

 نرع الـ وقق جامعه ال اهره.

 ( .8673حوم ق عر الوهاب .)ق ال سم العاحق ررعه االیق الکویتق شرح قانون الجزاء الکوینی

 ن ناشر.ب ا

 ( . 8693سعی ق مصیفی سعی .)ق الیرعه الرابعهق قاهرهق دار االحکاح العامه نی ال انون الع وبات

 المعارف.

 ( . 8669سالمهق مامون مـم .)ق الیرعه الثالثهق قاهرهق دارالفکر العربی.قانون الع وبات قسم العاح 

 ( .8646شامیق علی حسن .) ق رساله المصرب الم ارناالقفاق الج ائی نی قانون الع وبات

 نا.دکنوراه نی جامعه االرهرق قاهرهق بی

 ( . 8676ننـی سرارق احم .)ق ال اهرهق دارال هضه العربیه.اصول قانون الع وبات قسم العاح 

 ( .............................8668 .))ق الیرعه الرابعهق الوسیط نی ال انون الع وبات )ال سم الخاص

 ضه العربیه.قاهرهق دارال ه

 ( .............................8669 .)ق الیرعه السادسهق قاهرهق الوسیط نی قانون الع وبات قسم العاح

 دارال هضه العربیه.

 ( . 8489نراهی ىق خلیل بن احم .)ق چاپ داّحق قمق نشر هجرت.1ق جل  کناب العین 
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 ( .8674مـمود مصیفیق مـمود .) هق ق الیرعه الناسع)ال سم العاح(شرح قانون الع وبات المصرب

 میرعه جامعه ال اهره.

 ( .8616نجیب حس یق مـمود .) شرح قانون الع وبات؛ ال سم العاح )ال ظریه العامه للجریمه ا
 ق الیرعه السادسهق مصرق دارال هضه العربیه.ال ظریه العامه للع وبه ا الن بیر االحنرارب(


