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 مقدمه

رفتارهایی کهه یه ا از  ن   ، جای فرد شدن اجتماع به شدن زندگی اجتماعی و برتر دانسته با برجسته

رنه  ک فهر بهه خهود     ( اثباتی)در اندیشة تحققی ، بودها نابخردانه  اخالقی نبودند و ک فردادن  ن غ ر

هها و م هنان خنرنهاکی رفتارهها      این اندیشه که مبنای نگهر  خهود را عهدز  زادی انسهان    . گرفت

مایهة  ن در خ یهی از    اما برخهی دتهتاوردهای و درون  ، نظران خو  ن امد برای صاحب، دانست می

عنهوان   بنه شروع به جرز به.  های ناتماز اتت ن بنهها ک فرداد کار گرفته شد که از جمیة  ن موارد به

زیهرا مرهرز بهه  ن    ، های ناتماز تا قبل از این از منظر اخالقی قابل ک فهر نبهود   ترین بنه از بنه اصیی

امها از نگهاه ایهن    . دتت ن افته اتت و رفتار  رن  غ راخالقی نهدارد ، گذار نت رة مورد نظر قانون

ا مرتکب شده اتت اما خنرناکی خود را برای جامعهه نشهان داده و   مرتکب بنهی ناتماز ر، اندیشه

مرتکب بنه شروع بهه  (. 01ص، 931 ، یور عالی)شدن اجتماع کافی اتت  هم ن مقدار برای شکننده

شدة  ن را داشته و بر این کهار از   های شناخته جرز شخصی اتت که  هن  ی کار با جامعه و ارز 

از . انراز داده اتهت ، و رفتاری را که از توی خود  بایسته بود ه چ اقدامی فروگذار نکرده اتت

رفهت و از ح ه     گونه که از او انتظار مهی  مرتکب فردی اتت که رکن روانی بنه تاز را  ن، این رو

و فقه  از  ( Childs, 2005, p.121؛ 11 ص، 911 ، یوربهافرانی )انراز داده اتت ، قانونی بایسته بود

بایهد  ، رو  از این. ناتماز بوده اتت، گذارد  موضوع و نت ره انگشت می، رفتارح   رکن مادی که بر 

گ رد که نقصی بر قسمت یا بخشهی از رکهن مهادی بهنه      ب ان کن م بنه شروع به جرز وقتی بن ان می

، 2ج، 931 ، محسهنی )انهد   طور کهه برخهی گفتهه    وارد شود و باید در ذیل مبح  رکن مادی همان

ب ان ، (9 9ص،  ج، 939 ، ؛ اردب یی291ص، 2112، ؛ السع د241ص، 333 ، ؛ ع ادالحیبی01 ص

ههای مختیهر رکهن مهادی ایهن بهنه و        همة تردیدها و اختالف نظرها در زم نة م نان و جنبه. شود

                                                           

بود و تنها چ نی که  مسئول ت ک فری اشخاص حقوقی می، از موارد دیگری که در قبول  ن تردید جدی وجود داشت.  

نبود مبنای . ها از نگاه جامعه و کرد م نان خنرناکی  ن توج ه میها  عنوان  فرینندة دتت انسان ها را به مسئول ت  ن

 .دانست دار  ن بود و ک فردادن  ن را ممکن می مسئول ت اخالقی اتت که مکتب تحققی داع ه
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کهه بایهد بهه    ، (Abbot, 1913, p.146)اتت ، هایی که مرتکب  ن برای ک فر دادنا باید بپ ماید گاز

، توان بر بود یا نبودِ بنه شهروع بهه جهرز    می، شدن این رکن زیرا با روشن. ب ان و تب  ن  ن یرداخت

از . رکهن مهادی اتهت   ، ترین ابهاز در زم نة شروع به جرز مهم، از این رو. طور قنع انگشت نهاد به

هها را از زبهان    این گاز، های مادی  ن اتت  نرا که شناخت درتت رکن مادی در گرو شناخت گاز

ههایی را   مراحل و گاز، های تاز نظران برای تب  ن بنه دانان و صاحب حقوق. کن م می دانان ب ان حقوق

. کنه م  هها را ب هان مهی    طور مختصهر  ن  کنند که برای فهم شروع به جرز به ها ب ان می برای تحقق  ن

؛ 4 9ص،  ج، 939 ، اردب یهی )گاز قصد بنه کهه همهان قصهد ارتکهات رفتهار مررمانهه       ، نخست

تر از قصد مررمانة صرف اتهت کهه برخهی ب هان      ای روانی عاز یا مرحیه( 21ص، 931 ، نژاد نقدی

گهاز دوز ته هة   (.  92ص، 933 ، و همکهاران   یاتتفان؛ 1 ص،  93 ، فتحی و همکاران)کنند  می

گامی که مرتکب از اندیشة صرف فراتر رفته و در ب هرون وتهایل و ابهنار    . وتایل و ابنار بنه اتت

رفتهاری کهه بها ارتکهات بهنه فاصهیة       (. 4  ص، 939 ،  بادی عیی)کند   وری می جمعکنا بنه را 

تهوم ن گهاز   . بودن را از رفتار  نت ره گرفهت  توان بنه و نمی( Heaton, 2008, p.244)زیادی دارد 

دادن  ای کهه مرتکهب بها انرهاز     مرحیهه (. Wilson, 2008, p.498)گاز شروع به بنه اتهت  ، برشمرده

هها تمایهل دارنهد     های ک فهری بهه ک فهردادن  ن    دهد و ت ستم خود را نشان می، اکرفتارهای خنرن

ها را به خود معنوف  ای که همة نگاه مرحیه(. 90ص،  91 ، ن ا ؛ فرهودی93 ص، 932  ، صانعی)

توانهد   مرحیة شروع بهه بهنه اتهت کهه چگهونگی تب ه ن  ن مهی       ، کرده و مبنای اختالف نظر اتت

. اتماز بنه و تحقق بنه تهاز اتهت  ، بی از بنه شروع به جرز باشد و در  خرراهگشای ما در ب ان خو

امها بهرای   ، شهمرند  ها برمهی  ها را در ذیل این گاز ها همة  ن نظران بدون تفک ک و تم  ن بنه صاحب

ههای عمهدی در    تهوان گفهت فقه  بهنه     می، شدن رتالت این نوشته شفاف ت بهتر موضوع و روشن

ها بر رفتهار   قصد  ن، باشند های غ رعمدی هر چند دارای اراده می را بنهگنرند زی محدودة بح  می

بهر ورده  ، هها داشهته   بنهکارانه خاص تعیق نگرفته اتت و فق   ن مقدار انتظاری را که مقنن از  ن

                                                           
1. Stephanie gaston 
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هر کس قصد ارتکهات جرمهی   »مقنن ن ن با ب ان عبارت (. 213ص، 333 ، ع ادالحیبی)نکرده اتت 

های عمدی ن هن   اینکه در زم نة بنه، دوز. بر این نکته تأک د کرده اتت، 22 مادة در ابتدای « ...کرده

ههای   گنرنهد و شهمار  گهاز    های عمدی در این محدوده نمهی  زیرا همة بنه. باید تفک ک قائل شد

های تهرک فعیهی    یابد و در بنه نمود می  یادشده برای تحقق بنه شروع به جرز فق  در جرائم فعیی

صحبت ، شود دادن رفتاری را بایسته دانسته و نقض گفتة مقنن با ترک فعل محقق می زکه مقنن انرا

در (. 0 9ص،  ج، 939 ، اردب یهی  ؛ 01 ص، 2ج، 931 ، محسنی)ها ب هوده خواهد بود  از این گاز

ههای بازدارنهده    ها کهه بهه بهنه    در برخی از  ن. های عمدی فعیی ن ن باید تفک ک قائل شد زم نة بنه

ها دشوار خواهد بود زیهرا   ها در مورد  ن صحبت از تحقق یکایک این گاز، معروفند( ای مانعه بنه)

تهوان در   ای ب ن قصد و رفتهار نمهی   مرتکب در همان لحظه و  نی رفتار را انراز داده اتت و فاصیه

ای هه  در زم نهة تهایر بهنه   . توان از قصد او اطهالع یافهت   کارگرفتن رفتار می نظر گرفت و فق  با به

روی و  ها دربارة همة موارد زیاده کردن همة این گاز ن ن لنوماً طی، گ رند عمدی که با فعل تحقق می

ای  زدن در کوچهه  برای نمونه فردی که در یک عصر یای نی در حال قهدز . دور از انتظار خواهد بود

 ،ناگهان با خودروی خالی از ترنشه ن کهه تهویرا روی  ن گذاشهته شهده اتهت      ، خیوت اتت

در ایهن حالهت   . شهود  کند و با توارشدن بر  ن متواری مهی  کند و از فرصت اتتفاده می برخورد می

های یادشده تنهها در ط هر کهوچکی از     گاز، بنابراین. فق  قصد بنه و اتماز بنه را انراز داده اتت

د کهه  رن  کر توان چن ن کم یابند اگر چه محدودیت این نکته را می های عمدی فعیی محقق می بنه

یافتهه بهدین    ههای تحقهق   زیرا بس اری از بهنه . شوند ها در این ح نه گنرانده می تعداد زیادی از بنه

از این  2.یابند دادن بنه نمود می شروع به انراز، طریق و با ن ت ی ش ن و دتتاوین به ابنارها و وتایل
                                                           

ههای ن هاز    عنوان بهنه  را بههای ترک فعل  های ن از به فعل ایرابی و بنه عنوان بنه های فعیی را به دانان عرت زبان بنه حقوق.  
 (.21 ص، 333 ، ؛ ع ادالحیبی211ص، 2112، السع د)گ رند  کار می به فعل تیبی به

فضایی . شوند ای در بستر فضای تایبر محقق می های رایانه زیرا بنه. ای مشهودتر اتت های رایانه این چالا در زم نة بنه. 2
ای از جهان بدون  فردی که با نشستن روی صندلی خود در گوشه. خواهد بودمعنا  که محدودة زمانی و مکانی در  ن بی

کی د   نهادن روی صفحه با انگشت، اینکه بخواهد از جای خود برخ ند یا کنشی را در فضای ب رون مرتکب شود
های    گازشمار، از این رو. جای دن ا و نسبت به هر کسی مرتکب شود  تواند در یک لحظه رفتار خود را در همه می
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عنهوان یکهی از    به جهرز بهه  باید در این نوشته مع اری میموس و نو برای جداتازی بنه شروع ، رو

و   گفته شود تا به تشتت در این بهنه   ،یابد های ناتماز که در کنار بنه عق م و بنه محال تریی می بنه

العمل مقنن ما در رویارویی با این بهنه بهر    ها یایان داده شود و عکس تردرگمی در مع ارشناتی  ن

 .مشخص بازگو شود های گازمبنای 

 شروع به اجرا

مقنن ، شوند های ناتماز ب ان می که در قالب بنه 2بنه عق م و بنه محال، های شروع به جرز بنه از ب ن

                                                                                                                                                    
حتی اندیشه و مبنای ، برانگ ن اتت و چالا بودن دشوار رغم عمدی ای عیی های رایانه بنهکاری در زم نة بنه

در ، رفتار دیگری اتت ةزم ن و اینکه چه رفتاری ی ا اتتم ناتماز ئانگاری جرا بازدارندگی که یکی از دالیل اصیی بنه
و شاید بر مبنای هم ن اندیشه بود که مقنن در قانون (  0، ص931 ، یور یعال) ای کارتاز ن ست های رایانه بنه زم نة
ای و جعل  های کالهبرداری رایانه حتی شروع به بنه، ها نکرد ای صحبتی از ک فردهی شروع به جرز این بنه م رایانهئجرا

اگرچه در . دکرنسخ ، بودندانگاری شده  جرز 912 قانون ترارت الکترون کی مصوت  01و  03که در مواد  را ای رایانه
شروع به جرز داشته و عدز تق  د  ن  زم نةتری که مقنن در قانون جدید در  انگاری گسترده حال حاضر با توجه به جرز

ها  ک فردهی شروع به جرز این بنه، ها تراغ گرفت این بنه بارةهای ناتماز را در بنه ةشد در مواردی که بتوان شرای  گفته
 .گذاری دور نخواهد بود ونقان ةاز اندیش

و تبانی ، (Attempt) شروع به جرز، (Incitement)های ناتماز به ته مورد بنه تحریک  در حقوق انگیستان بنه.  
(Conspiracy) شوند  تقس م می(Wilson, 2008, p.487; Jefferson, 2007, p.388.) 

وجود ردیایی از ، کار گرفته اتت عق م و محال به های اگر چه مقنن عنوانی مانند بنه شروع به جرز برای بنه. 2
برای نمونه مادة . های عق م و محال برای مقنن اتت دهندة شناخت بنه نشان، اند اکنون ک فرشدنی هایی که هم انگاری بنه

گانه و مراجع بنرگ  هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤتای قوای ته»: کند قانون مرازات اتالمی ب ان می 1 1
عنوان  قصد به توء« .چنانره محارت شناخته نشود به حبس از ته تا ده تال محکوز خواهد شد، قصد نماید توء، قی دت

بنه و اتماز مس ر اجرایی بدون ورود به عمی ات رفتار مادی بنه  کردن در قالب شروع به اجرایی، رفتار ارتکابی این بنه
هر کس طفیی را » :دکن قانون مرازات اتالمی ب ان می  09 ةطور ماد نهم . اتتیابد که مصداق بنه عق م  ن ن نمود می

بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعیق به زن دیگری غ ر از مادر طفل ، که تازه متولد شده اتت
بوده مرتکب  به شا ماه تا ته تال حبس محکوز خواهد شد و چنانره احراز شود که طفل منبور مرده، قیمداد نماید

رفتارهای بارة ناگفته ی داتت که این ماده در« .به یکصد هنار تا یانصد هنار ریال جنای نقدی محکوز خواهد شد
، دهد عنوان موضوع بنه رخ می که بر روی انسان زنده به اتتمخفی کردن و به جای طفل دیگر قیمدادنمودن ، دزدیدن

داند که عنوانی  و مرتکب چن ن رفتاری را قابل ک فر می اتت د نظر قرار دادهاما مقنن در ذیل ماده طفل مرده را ن ن مور
 .توان بر  ن نهاد غ ر از بنه محال را نمی



611                      ،1315 ، پاییز و زمستان2 شمارة، 1دورة حقوق جزا و سیاست جنایی 
 

اختصهاص  « شهروع بهه جهرز   »فق  بخا توز فصل اول قانون مرازات اتالمی خود را به مبح  

شروع ، اول ن رکن برای بنه شروع به جرز. کند داده اتت و در قالب ته ماده این فصل را تب  ن می

امها اینکهه مرتکهب چهه     ، یافتنی به نظر  ید این رکن شاید در نگاه اول تاده و دتت. اجرا اتتبه 

همواره یوشه ده و  . مقدار از رفتار خود را باید عمیی کند تا بگوی م شروع به اجرا محقق شده اتت

دی در در واقع رکن مها . داند مبهم باقی مانده اتت و هر کس از نگاهی اقدامی را شروع به اجرا می

امها چهه   ، کند و این مقدار همان شروع به اجهرا اتهت   بودن  ن را گوشند می بنه شروع به جرز بنه

دانهان در   توان شروع به اجرا دانست  یا شروع به اجرا همانی اتت کهه حقهوق   مقدار از رفتار را می

 . چ نی ب ا از این مقدار اتت یا، اند شدة یادشده ب ان کرده های برشمرده گاز

 کردن جرم وع به اجراییشر

ههر کهس قصهد    »بها عبهارت    22 های شروع به جرمی که مهادة   به عق دة نگارندگان یکی از جیوه

کردن بنه  شروع به اجرایی، بر  ن انگشت نهاده« ...ارتکات جرمی کرده و شروع به اجرای  ن نماید

شروع به عمی هات  »به اجرا با های شروع  عنوان یکی از جیوه به« کردن بنه شروع به اجرایی»  .اتت

های ناتماز جا مانده  های بنه متفاوت اتت و این همان گامی اتت که در شمار  گاز« اجرای جرز

دادن رفتارههایی اتهت کهه بنهکهار بعهد از ته هة        انراز، کردن بنه منظور از شروع به اجرایی. اتت

بهرای  ، ت از گهاز ته هة ابنارهها    ید و با گذشه  وتایل و ابنارها در صدد رت دن به هدف خود برمی

، شهود  طوری که با دیدن هر کس چن ن قصدی از  ن اتتنباط مهی  خ ند به کردن قصد  برمی عمیی

وقتی که متهم دختهری را بهه یشهت    . بدون اینکه رفتار داخل در تعریر قانونی بنه را مرتکب شود

رد هرچنهد  لهت او نعهوش نشهده     گ   ورد و بر روی او قرار می های او را درمی لباس، برد یرچ ن می

بهه تهخن   (. 91ص، 931 ، م رمحمهد صهادقی  ) 2کند کردن بنه تراوز را می شروع به اجرایی، اتت

                                                           
ولی ، هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای  ن بنماید»: کرد ن ن ب ان می 912 قانون مرازات عمومی  21مادة .  

، اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود قصد  معیق یا بی، در  ن مدخی ت نداشتهفاعل  ةموانع خارجی که اراد ةواتن به
 «...شود محکوز می، مرتکب به حداقل ک فری که به نفس جنایت مقرر اتت

طهور جداگانهه بررتهی و دربهارة      های ناتماز اتت که باید به های مستقل و الزز در همة بنه این گاز یکی از گاز، در واقع. 2
 .عدز تحقق  ن اظهار عق ده شودتحقق یا 
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کهردن   برداری کن م و بها طهی   های مررمانه توت  یک مررز را ف یم کردن گاز اگر صحنة طی، دیگر

کهرد کهه مرتکهب شهروع بهه      همه اذعان خواهند ، ف یم را متوقر کن م، کردن گاز شروع به اجرایی

دانان مرز دق قی ب ن این گاز با گهاز   از  نرا که برخی حقوق. کردن بنه را مرتکب شده اتت اجرایی

برای ، اند تو و گاز شروع به عمی ات رکن مادی از توی دیگر قائل نشده ته ة ابنار و وتایل از یک

مانند اقداز به کشتن فردی با نمک بهه   ها وتایل ناکافی کردن رفتارهایی که مرتکب در  ن مباح تیقی

بهه شهروط مهبهم دیگهری ماننهد      ، کهار گرفتهه اتهت    را به، بازی جای تم یا کشتن با اتیحة اتبات

شهوند تها    متوتل می« عدز وجود مانع در لحظة شروع به اجرا»، «بودن بنه در لحظة ارتکات ممکن»

روع بهه اجهرای بهنه را در مهواردی کهه      شه ، مباح تیقی کنند و از ایهن رو ، برخی رفتارهای مباح را

؛ 33 ص، 2ج، 931 ، محسهنی )داننهد   شروع به اجرا نمهی ، موضوع  ن یا شرای   ن موجود ن ست

کهرده بهنه از گهاز شهروع بهه       در حالی که گاز شروع به اجرایی(. 2 ص،  93 ، فتحی و همکاران

شرای  و موضوع بهه طهور    نظر از وجود یا نبود عمی ات رکن مادی بنه متفاوت اتت و باید صرف

ای را برای قتل دیگری خریده بهه تهاختمانی کهه     شخصی که اتیحه. مستقل مورد توجه قرار گ رد

، دههد  رود و در  نرا اتیحه را در جهای مناتهب قهرار مهی     می، مشرف به خانة فرد مورد نظر اتت

با این (. 201ص، 932 ، ن ا  قایی)رود  توی شخص مورد نظر نشانه می کند و اتیحه را به کم ن می

کردن بنه محقق نشده اتت در حالی که فرد از ته ة  توان گفت شروع به اجرایی اقدامات چگونه می

اینکه موضوع ممکن اتت وجود نداشته . کردن بنه را  غاز کرده اتت مقدمات فراتر رفته و اجرایی

بعد از این گهاز هسهت تحقهق     گذارد و اگر ما به دالییی که تأث ری بر رکن ی ا از خود نمی، باشد

بهه همه ن دل هل بایهد در       .این گاز را مردود بدان م مصادره منیوبی کردیم که منصفانه نخواهد بود

این وتایل ماه تاً قدرت تحقق این بهنه را داشهته   ، کردن بنه با وتایل خاص زمان شروع به اجرایی

فاقهد ماه هت مهورد نظهر و وتهایل دارای       وتایل مورد اتتفاده به دو دتته وتایل، در واقع. باشند

توانند در گاز شهروع بهه    شوند و تنها وتایل دارای ماه ت مورد نظر می ماه ت مورد نظر تقس م می

                                                           

ههای ناتمهاز از    ای برای جداتهازی بهنه   های ناتماز بایسته اتت و در واقع شرط یایه ویژه که وجود این گاز در همة بنه به.  

 .ها اتت تایر بنه
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جای تم از نمک یا شکر برای کشتن دیگری اتتفاده  شخصی که به. کردن بنه شمرده شوند اجرایی

مرتکب عمل نامشروعی نشده اتهت و  ، بنابراین  ،کردن بنه کند تواند شروع به اجرایی نمی، کند می

که در صدد رفهع ابههاز    2قانون مرازات اتالمی 29 این گفته در مادة . عمیا قابل ترزنا ن ست

« شروع بهه اجهرا  »زیرا مقنن با گذاشتن شرط  9.خوبی هویداتت ن ن به، اتت 22 از شرط اول مادة 

اگر فردی با ، بنابراین، ان فق  مقدمة بنه اتتهراس از ک فردادن بنهکارانی داشته اتت که رفتارش

کردن بنه از  ن فهم ده شهود و   کارگرفتن مقدمات و ابنار رفتاری را برگنیند که شروع به اجرایی به

کردن بنه را برداشته  گاز شروع به اجرایی، 29 ارتباط مستق می با بنه دارد طبق مفهوز مخالر مادة 

 .اتت

 عملیات اجرایی جرمدادن  شروع به انجام

توان ب ان کرد شروع به عمی هات اجرایهی بهنه یها      گاز دیگری که برای تحقق بنه شروع به جرز می

. دادن مقدار رفتاری اتت که در تعریر قانونی بنه لحاش شده اتهت  عبارت دیگر شروع به انراز به

، رز را ن هن انرهاز داده اتهت   کردن ج گاز شروع به اجرایی ، نباید تردید شود که مرتکب، از این رو

کردن بنه را ههم   شروع به اجرایی، زیرا مرتکب با شروع به اعمالی که داخل در تعریر جرز هستند

گاز اجرایی کردن بنه در گاز شروع بهه انرهاز عمی هات اجرایهی بهنه      ، به تخن دیگر. ی موده اتت

رفتاری شده اتت که داخل  نکتة دیگر این اتت که چون در این مرحیه مرتکب وارد. مستتر اتت

بایهد تهایر   ، در تعریر قانونی جرز اتت و عمالً رکن رفتاری بنه را شروع بهه اجهرا کهرده اتهت    

دادن عمی هات    شهروع بهه انرهاز   ، از این رو. طور کامل وجود داشته باشند شرای  و ارکان بنه ن ن به

                                                           

شروع به  توانند گاز مانند تحر و جادو به طریقة اولی نمی، ها هم متصور ن ست کردن  ن اقداماتی که حتی اجرایی.  

 .کردن بنه را یدک بکشند اجرایی

مررد قصد ارتکات جرز و یا عمی ات و اقداماتی که فق  مقدمة جرز »: کند قانون مرازات اتالمی ب ان می 29 مادة . 2

 .«باشد اتت و ارتباط مستق م با وقوع جرز ندارد شروع به جرز ن ست و از این ح   قابل مرازات نمی

 .اتت« عامل خارج از اراده»یعنی  22 دد رفع ابهاز از شرط دوز مادة ن ن در ص 24 مادة . 9
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از ایهن  . دارد عیق به غ ر برمهی اما مرتکب به گمان ت، اجرایی ترقتی که مالا متعیق به تارق اتت

اتت که در ایهن ماهال   « مال غ ر»باشد که موضوع ترقت  دادن رکن مادی نمی ح   شروع به انراز

ههای ناتمهاز ن هاز     کهردن بهنه در همهة بهنه     هر چند شرط شروع به اجرایی، از این رو. وجود ندارد

امها  ، اجرایی بنه مستتر اتهت حتی مورد اخ ر که این ق د در شرط شروع به عمی ات ، مشترک اتت

زیرا فق  در این حالهت  ، گاز شروع به عمی ات اجرایی جرز فق  در بنه شروع به جرز وجود دارد

، که جنئی از تعریر قانونی جرز اتهت ، مرتکب بدون اتماز مس ر اجرایی به عمی ات اجرایی جرز

، انهد  دو ماهال ب هان کهرده    در این قسمت تردیدی را که برخی نویسندگان در قالب. وارد شده اتت

دادن کهار   نخست دربارة فردی که کارمند دولت اتت و مقهداری یهول بهرای انرهاز    : کن م تب  ن می

دهد که به محض بازگشت به محل کار  کار مورد نظهر را   گ رد و قول می مشخص از شخصی می

یها   ن از کهار اخهراج  گهرفت  شود که در زمان قبل از رشوه انراز دهد اما در زمان بازگشت متوجه می

دل هل عهدز     دل ل نبود شرای  و اوضاع و احوال مناتهب و بهه   به، بازنشستة ی ا از موعد شده اتت

، 913 ، ؛ ته دزاده ثهانی  0 ص،  93 ، فتحهی و همکهاران  )دانهد   شروع به اجرا عمل را مباح مهی 

دادن بهه   و قهول اگر منظور نویسهندگان دادن رشهوه   ، نخست، اما باید چند نکته ب ان شود، (14 ص

چون بنه ارتشها بنههی منیهق اتهت و     ( رتاند که ظاهر تخنشان هم ن را می)دادن کار باشد  انراز

های ناتماز جایگاهی  های بنه را کامل طی کرده اتت صحبت از بنه مرتکب بدون ن از به نت رة گاز

امها در  . شهود  نمهی اما به دل ل نبودن شرط کارمندبودن در لحظة ارتکات بهنه ارتشها محقهق    ، ندارد

اما مانع ، در حال وارین یول به حسات کارمند از طریق درگاه اینترنتی اتت فردیفرضی دیگر ماالً 

شروع بهه جهرز را   ، غ رارادی جیودار او شود چون شروع به عمی ات اجرایی کرده اتت و این گاز

 ان شد بایهد همهة ارکهان    طور که ب همان، بنابراین. فق  شروع به جرز متصور اتت، داند بایسته می

، شهود؛ دوز  شروع به جرز ارتشها محقهق نمهی   ، محقق باشد و چون شرط کارمندبودن محقق ن ست

، بهودن  دانند چون شهرای  زنهده   عمل مباح می، شی ک به فرد متوفی را به تصور اینکه او زنده اتت
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،  93 ، فتحهی و همکهاران  )  بهودن وجهود نهدارد    الهدز  فقدان رابنة ابهوت و محقهون  ، بودن مکافئه

اگهر  : ها الزز بدان م چند حالهت متصهور اتهت    حتی اگر همة این شرای  را برای همة قتل، (21ص

از  نرا که در این حالت باید همة شهرای  و ارکهان قتهل    ، شروع به عمی ات اجرایی قتل کرده باشد

بیکهه  ، گ هرد  ی صورت نمیفق  قتی نه، وجود ندارد( انسان زنده)موجود باشد و چون موضوع جرز 

کردن کند و مانعی غ رارادی جیهودار او   اگر فق  شروع به اجرایی. شود شروع به  ن ن ن محقق نمی

زیهرا ههم   ، چن ن شخصی بر مبنای شهروع بهه بهنه ک فرشهدنی اتهت     ، شود و مانع تحقق بنه شود

ن وضهع ت خهارج از    مده انراز داده اتت و وجود ای ا  برمی مرتکب  ن مقدار عمیی که از عهده

دادن این کار خنرنهاکی   و هم مرتکب با انراز( 09ص، 913 ، 2کیب و یلوترم)ارادة مرتکب اتت 

عیهت  ، از تهوی دیگهر   9.شناختی ن هن مسهتحق ک فهر اتهت     خود را نشان داده اتت و از دید جرز

الهت  ندانستن قائی ن این نظر مصادرة منیوت و مقایسهة  ن بها حالهت بعهد از خهود یعنهی ح       جرز

کنند چون تحقق کامل بنه در این حالهت   دادن بنه کامل اتت و با یک تفس ر نادرتت ب ان می انراز

کهردن   شروع به اجرایی)در حالی که در این مورد . شود یس بنه ناتماز ن ن محقق نمی، ممکن ن ست

رج از نشدن مس ر اجرایی و واردنشدن به مرحیهة عمی هات اجرایهی و وقهوع مهانع خها       جرز و تماز

ه چ تفاوتی ب ن حالتی که بنه دیدة  ن زنده یا مرده باشهد یها اتفاقهاً در  ن تهاعت در محهل      ( اراده

ندارد و در همة این موارد شروع به جهرز تحقهق یافتهه    ، نباشد یا برای قضای حاجت خارج گشته

 .اتت

                                                           

برای نمونه کشتن . بودن شرط تحقق قتل اتت و تایرین شرای  تحقق قتل عمدی اتت از ب ن این شرای  فق  زنده.  

قتل محقق اما ، فرزند توت  یدر قصاص ندارد اما قتل عمد اتت یا کشتن غ ر مسیمان هر چند مرازات قصاص ندارد

 .شده اتت
2. Lutrmy & Kolb 

طهور کهه گفتهه     زیرا همهان ، دل ل نبودن موضوع نمود یافته اتت بنه محال به، طور قنع به، اگر مس ر اجرایی به اتماز برتد. 9

 .کردن بنه ن ازی به اثبات شرای  بعدی  ن ن ست شد در لحظة اجرایی



 611                                                                      (های مادی آن از منظر چیستی گام)شناسی بزه شروع به جرم  گونه 

  

 

 کردن بزه و عملیات اجرایی جرم شروع به اجرایی

کردن بنه از شروط زیربنایی بنه شروع بهه جهرز اتهت کهه در      جراییطور که گفته شد شرط ا همان

کردن بنه در گاز شروع به عمی هات   های ناتماز وجود  ن بایسته اتت و حتی شرط اجرایی همة بنه

کردن بهنه بها گهاز شهروع بهه عمی هات        اما در برخی موارد ب ن گاز اجرایی، رفتاری ن ن مستتر اتت

ماننهد شخصهی کهه اتهیحة     . کند افتد که تشخ ص این دو گاز را  توده می میای  رفتاری بنه فاصیه

کند و بها  مهدن    رود و در  نرا کم ن می گ رد به مکان مورد نظر می کار می شدة خود را به خریداری

و با  مدن فرد مورد نظر و در ت ررس ( کردن بنه گاز اجرایی)رود  توی او نشانه می فرد مورد نظر به

گهاز شهروع بهه عمی هات     )کنهد   او به تویا شی ک کرده و گیوله ن ن به او برخورد مهی  قرارگرفتن

اما افرادی که در  ن نندیکی قرار دارند با رتاندن بهه موقهع فهرد بهه ب مارتهتان مهانع       ( رفتاری بنه

انهدازد و در را بهاز    شود یا اینکه با قصد ترقت کی د تاختگی خود را به در مهی  شدن فرد می کشته

، وتایل ق متی را کهه روی م هن قهرار دارد   ( کردن بنه شروع به اجرایی)شود  ند و وارد خانه میک می

شهود و او را   خانه ب دار می صاحب، شدن اما قبل از خارج( شروع به عمی ات اجرایی بنه)دارد  برمی

شهروع  »یگر روشنی یافت و این جیوة د شده را به توان دو گاز ب ان در این موارد می. کند دتتگ ر می

ناگفته نماند با تحقق گاز شروع به عمی هات  . اتت 22 مورد اشاره در ابتدای مادة « به اجرای جرز

  .یابد نمود می« شروع به جرز»بنه ، رفتاری بنه

 وجود عامل خارج از اراده

 ن بهر  « عامل خارج از اراده»با عبارت  22 شرط دیگری که باید به  ن توجه شود و مقنن در مادة 

هر چ نی اتت که ارادة فاعهل در  ، اتت و منظور« عامل خارج از ارادة مرتکب»، تأک د کرده اتت

نبودن عامل اتت اعهم از   ارادی،  نره در اینرا محوریت دارد، به تخن دیگر.  ن نقا نداشته باشد

                                                           

شود و دیگر فرض تحقق بنه عق م  های ناتماز خارج می این گاز از چرخة بنههای عق م و محال با برداشتن  رو بنه  از این.  

 .و محال در این حالت شدنی نخواهد بود
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شهدید   یا عامل طب عهی ماننهد وز  بهاد   ، اینکه این عامل در ب رون و یک عامل انسانی مانند یی س

ورود مهانع  »بها  « ورود مهانع خهارج از اراده  »در واقع ب ن . یا مبنای درونی مانند عدز مهارت، باشد

محوریت با عدز ارادة مرتکب اتهت و  « ورود مانع خارج از اراده»تفاوت اتت در « خارجی ارادی

رود مهانع  و»این اعم اتت از عامل انسانی یا طب عی خارجی و یا عامهل غ هرارادی داخیهی امها در     

محوریت با عامل خارجی اتت که باید ارادی باشد و این بدان معناتت کهه فقه    « خارجی ارادی

هرچند برخی در ب ان شروع به جهرز صهحبتی از ایهن    . باید شخص ثالای مانع تحقق جرز تاز شود

ی اتهت  های  ن گاز، اما اگر منظور از ارکان شروع به جرز(. 293ص، 2112 ، السع د)اند  شرط نکرده

زیرا ایهن شهرط از تهوی مرتکهب     ، دانستن این شرط ن ازی ن ست به رکن، که مرتکب باید بپ ماید

ههای او نبایهد لحهاش     در شمار  گاز، بنابراین. بیکه حالتی ب رون از ارادة اوتت، محقق شود، نباید

ن هن  « دهمهانع خهارج از ارا  »بایهد بهه وجهود    ، اما اگر منظور شرای  تحقق شروع به بنه اتهت ، شود

وجهود عامهل خهارج از اراده دو گونهه     . عنوان یکی از شرای  تحقق شروع به جهرز اشهاره کهرد    به

یرتا این اتت که  یا در هر دو حالت شهروع بهه جهرز شهدنی     . تواند مانع تحقق بنه تاز شود می

دی بهه  این موضوع شایستة ب انی جداگانه اتت که در موارد بع. ها خواهد بود یا فق  در یکی از  ن

 .یردازیم  ن می

 ماندن مسیر اجرایی ماندن قصد؛ ناتمام معلق

کند اعم از اینکه وارد عمی ات اجرایی جرز شهود   کردن بنه می بعد از  نکه مرتکب شروع به اجرایی

دل ل وجود یک عامل خارج از اراده نتوانهد بهه قصهد      به، یا بدون ورود به عمی ات اجرایی جرز

طهور   همان، به تخن دیگر. نمود یافته اتت« ماندن نت ره معیق»شرط ، از بماندبرتد و در ن مة راه ب

کردن بنه را بپ مایهد یها اینکهه گهاز      که گفته شد در برخی موارد متهم ممکن اتت تنها گاز اجرایی

کردن بنه و گاز شروع به عمی ات اجرایی بنه را جداگانه بپ ماید یا اینکه تنها گهاز   شروع به اجرایی

اما مهانعی او را  ، (کردن بنه با مستتربودن شروع به اجرایی)به عمی ات اجرایی بنه را طی کند  شروع

به این ، اتتفاده کردیم« ماندن نت ره معیق»اینکه از . این شرط تحقق یافته اتت، از ادامة راه باز دارد

واند مس ر اجرایی ت نمی، شود دل ل مانعی که بر او عارض می دل ل اتت که مرتکب در این حالت به
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در . ههای عقه م اتهت    ماند و این وجه تماین شروع به جرز از بنه را کامل کند و از ادامة کار باز می

توجهه بهه   ، های ناتماز جدا کند تواند بنه شروع به جرز را از تایر بنه واقع  ن مع ار و مبنایی که می

بها یهذیرفتن چنه ن    . خهارج از اراده اتهت  دل ل مانع  ماندن نت ره به نشدن مس ر اجرایی و معیق تماز

« ایرهاد مهانع  »یا « وجود مانع»شدن به مع ارهای مبهم و تفس ربرداری مانند  ای از متوتل مع ار تاده

بهرای نمونهه اگهر    . شود خودداری می، ( 2ص،  93 ، فتحی و همکاران)اند  کار گرفته که برخی به

قرارگرفتن فهرد   یا بوده اتت زدگیوله ماش ناینکه دل ل  اما به، توی شخصی ت راندازی کند فردی به

چهون مسه ر اجرایهی    ، کند ت ر به فرد اصابت نمی، (یا قبل از ت راندازی)بالفاصیه بعد از ت راندازی 

بیکهه بهنه محهال    )دیگر صحبت از شروع به جرز معنا نخواههد داشهت   ، کامل به انتها رت ده اتت

قصد ت رانهدازی بهه   ، ای که تنها برد  ن صد متر اتت حهیا در حالتی که فردی با اتی ،(محقق اتت

کنهد امها ت هر بهه او اصهابت       دارد و ت ر را رها مهی ، شخصی را که در یانصد متری او ایستاده اتت

اتهت و بهه همه ن دل هل اگهر       نشده محقق جرز به شروع قنعاً اجرایی مس ر اتماز دل لکند به نمی

شود  وارد خانة او می، خانه اتت متعیق به صاحب، کند می بردن مالی که تصور فردی به قصد ب رون

  .بنه شروع به جرز تحقق یافته اتت، شود خانه ب دار شده و مانع این کار می اما صاحب

 اثرشدن قصد؛ اتمام مسیر اجرایی بی

ای کهه   دل ل وجود یک مانع خارج از اراده به نت ره حالت دیگری که ممکن اتت در  ن مرتکب به

بر وارونة حالت ی شه ن کهه در  ن   ، در واقع. اثرشدن نت ره اتت نرتد بی، از رفتار خود انتظار دارد

اثرشهدن   کند در این حالت  ن عامل خهارج از اراده تنهها بهی    قصد را معیق می، عامل خارج از اراده

ن افتن جهرز   قمعنای اتماز مس ر اجرایی مرتکب و تحق نت رة دلخواه مرتکب را در یی دارد و این به

دیگر بهنه  ، رتاند وقتی در این حالت مرتکب مس ر اجرایی را به اتماز می، به تخن دیگر. تاز اتت
                                                           

خانه اشتباه باشد و این مال متعیق به فرد دیگری باشد که نند  حتی اگر تصور مرتکب مبنی بر تعیق  ن مال به صاحب.  

تعیق مال به غ ر اتت اما اینکه ، زیرا موضوع ترقت، کند اد نمین ن تغ  ری در موضوع ایر، خانه امانت هست صاحب

 .کند خییی به  ن وارد نمی، یا تصور  اشتباه باشد،  ن فرد را مرتکب بشناتد
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یرتشهی کهه     .زیرا این حالت خارج از بنه شروع به جرز اتت. شروع به جرز نمود نخواهد یافت

در حکم بنه شهروع  رفع ابهاز از رفتاری اتت که مقنن  ن را ، گویی اتت در این زم نه شایان یاتخ

بدین معنها اتهت کهه ایهن     ، شود وقتی رفتاری در حکم بنه دیگری دانسته می. به جرز دانسته اتت

چون در غ ر این صهورت  ، اما همة شرای   ن بنه را ندارد، رفتار از جهاتی شب ه به بنه اصیی اتت

دل ل تشهابهاتی   ت و بهچندان با بنه اصیی غریب ن س، از توی دیگر. بودن معنا ندارد در حکم بنهی

های مختیفی را ب ان کرد تها در   توان دیدگاه می، در این زم نه. دهند  ن را در حکم بنه دیگر قرار می

مقنن تبصهرة  ، اتتخراج کرد، بتوان ارادة مقنن را کشر و نگاهی را که مقنن ب ان کرده اتت، نهایت

کهار   قانون مرازات اتالمی به 22 ة مادة تر در تبصر طور کامل قانون مرازات عمومی را به 21ماده 

لکهن بهه   ، هر گاه رفتار ارتکابی ارتباط مستق م بها ارتکهات جهرز داشهته    »: گرفته و ب ان کرده اتت

شهده در   اقهداز انرهاز  ، اطالع بوده و وقوع جرز غ رممکن باشد ها بی جهات مادی که مرتکب از  ن

دانهان بهه بهنه     مقنن بنهی را که در زبان حقوق ،با توجه به مادة یادشده. «حکم شروع به جرز اتت

انگاری کرده اتت کهه در ایهن زم نهه نکهاتی شهایان توجهه        در این ماده جرز، معروف اتت 2محال

دانان  این نظر که به حقوق. توان بنه محال را غ ر قابل ک فر دانست یک نگاه می بر یایة ( الر، اتت

ن ن قابل اتتدالل اتت که در بنه محال نظهم اجتمهاعی   چ، منسوت اتت 9ویژه فوئرباخ  لمانی و به

دادن  ن  کند کهه انرهاز   مرتکب بنه محال رفتاری را شروع می، دچار اختالل نشده اتت و از تویی

                                                           

قانون مرازات  21بر وارونة مادة ، در واقع. بنه عق م یا محال تحقق یابند، در این حالت حسب مورد ممکن اتت.  

گرفت تا بر ک فردادن بنهکار بنه عق م  کار می به« ماندن معیق»را در کنار « اثر ماند بی»بارت که مقنن از ع 912 عمومی 

از  وردن این ق د ، انگشت نهد در قانون جدید مقنن عیی رغم احاطه به  ن قانون و ب شترین تأث ریذیری از  ن

، ؛ م رمحمدصادقی 31ص، 931   ،رهداریور و چنگایی)نظران  خودداری کرده اتت تا بر خالف نظر برخی صاحب

 .بر غ ر قابل ک فر بودن بنه عق م انگشت نهد ، (203ص، 939 ، ؛ مصدق33ص، 939 ،  ج

بنه محال در واقع مانند بنه شروع به جرز رکن روانی کامیی دارد و فق  در رکن مادی  ن یعنی نبود موضوع و . 2

 .کن م یره ن از اطالة کالز به هم ن مقدار بسنده میبودن وت یة نقص و ع بی وجود دارد که برای  ناکافی
3. Feuerbach 
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بها شهروع بهه جهرز کهه امکهان اجهرای  ن وجهود دارد کهامالً متفهاوت و           ، بنهابراین ، محال اتهت 

بهر  ( ؛ ت(991ص، 933 ، اتهتفانی و همکهاران  ؛ 32 ص، 2ج، 931 ، محسنی)نشدنی اتت  ق اس

تهوان   مهی ، مبنای نظریة دوز که با هدف دفاع از جامعه و توجهه بهه قصهد و ذههن مرتکهب اتهت      

، دادن همه ن مقهدار رفتهار    زیهرا مرتکهب بها انرهاز    . مرتکب ن بنه محال را تماماً قابل ک فر دانسهت 

جهدای از ن هت و ارادة مرتکهب اتهت     چ نی ، بودن بنه خنرناکی خود را نشان داده اتت و محال 

مرتکهب همهان   ، در واقهع (.  99ص، 933 ، ؛ اتهتفانی و همکهاران  39 ص، 2ج، 931 ، محسنی)

امها بهه   ،  مده انراز داده و ن ت شوز خود را بازگو کهرده اتهت   مقدار رفتاری را که از دتتا برمی

ههای   بر وارونة نظریه( تت؛ پبه نت رة مورد نظر دتت ن افته ا، ا  اتت دالییی که خارج از اراده

ها را به یک چهوت   های محال تماین قائل شد و همة  ن توان ب ن بنه می، بعدی بودند ی ش ن که تک

توان ب ن انواع بنه محال و ک فهردادن برخهی و عهدز ک فررتهانی برخهی دیگهر        می، در واقع. نراند

بعدی ن ستند و برخی را قابل ک فر و  تفاوت قائل شد و به این دل ل که بر وارونة دو نظر ی ش ن تک

تمهاین  .  انهد از   نه م که عبارت ها می را بر  ن« نظرهای ب ناب ن»دانند ناز  برخی را غ ر قابل ک فر می

بنه محال را در حالت ، های کیی دانان برای یره ن از نظریه برخی حقوق. محال منیق از محال نسبی

دل هل فقهدان موضهوع را     دانند و محال نسبی به ابل ک فر مینسبی قابل ک فر و در حالت منیق غ ر ق

وجود نداشهته و ن هن   ، بیکه در  ن زمان خاص، دانند که در  ن موضوع کامالً منتفی ن ست حالتی می

کهار گرفتهه    مههارتی بهه   دل ل بی محال نسبی در حالت عدز تکافوی وت یه حالتی اتت که وتایل به

اتت که محال نسبی را قابل ک فر و محهال منیهق را غ هر قابهل      باشد و محال منیق نقنة مقابل  ن

محال حکمی و محهال  . 2؛ (203ص، 333  ، ؛ ع ادالحیبی23 ص، 939  ،  بادی عیی)دانند  ک فر می

  این تقس م کهه بهه گهارو   . توان بنه محال را به محال حکمی و موضوعی تقس م کرد می. موضوعی

محهال حکمهی وقتهی اتهت کهه یکهی از عناصهر        : کند میب ان ، دان فرانسوی منسوت اتت حقوق

                                                           
1. Garraut 
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مانند تق  جن ن زنی که اتاتاً حامیه نبوده یا کشتن شخصی که ، متشکیة قانونی جرز وجود ندارد

. رود شده هم از ب ن مهی  ب نی مرازات ی ا، بنابراین. زیرا قبالً ح ات  ن از ب ن رفته اتت، قبالً مرده

، یذیر اتهت  های قانونی امکان که موضوع جرز از نظر تعریردر مقابل محال موضوعی وقتی اتت 

ماننهد شخصهی کهه    ، عیت عدز حضور موقتی موضوع ممکن نباشد ولی نت رة مورد نظر مرتکب به

. اما در همان لحظه اتفاقاً از رختخوات خود خارج شده اتت، توی او ت راندازی شده زنده اتت به

، 939 ،  بهادی  ؛ عیهی 33 ص، 2ج، 931 ، محسهنی )ت این نظهر ن هن خهالی از انتقهاد نمانهده اته      

بنهدی   ایهن تقسه م  ، تو به قصد مرتکب توجهی نشده اتت و از توی دیگهر  زیرا از یک(. 21 ص

هها از   در حالی که همة مرتکب ن این بنه. دل ل فقدان موضوع کارایی دارد فق  در زم نة بنه محال به

به حالت عهدز تکهافوی وته یه تهوجهی     ، همرن ن، باشند ح   فساد و خنرناکی در یک اندازه می

زیهرا بنههی انرهاز شهده کهه همهة       ، تر اتت مراتب خنرناک در حالی که این حالت به، نشده اتت

تفک ک بنه . 9عناصر و ارکان  ن وجود داشته اتت و مرتکب از ه چ عمیی فروگذار نکرده اتت؛ 

تهوان بهنه محهال را بهه محهال       می در حالت توز. محال از ح   محال قانونی و محال مادی اتت

دل ل فقدان یکی  قانونی و محال مادی تقس م کرد و منظور از محال قانونی حالتی اتت که در  ن به

شود و این فقدان شهرای  قهانونی اعهم از ایهن اتهت کهه کهالً         بنه محقق نمی، از شرای  قانونی  ن

محهال مهادی کهه نقنهة مقابهل      . باشد یا اتفاقاً و در  ن موضوع خاص وجود نداشته، موجود نباشد

، اثهر ن سهت   شده اگهر چهه ماه تهاً بهی     کارگرفته حالتی اتت که وت یه و ابنار به، محال قانونی اتت

حال باید (. 203-203ص، 333 ، ع ادالحیبی)ناکار مد شده اتت ، دل ل اتتفادة نادرتت مرتکب به

شروع به جهرز یذیرفتهه اتهتر برخهی      های یادشده را در حکم دید که مقنن ما کداز یک از حالت

دل ل عدز موضوع باشد یا عدز تحقهق   بنه محال را اعم از اینکه به، دانان بر مبنای این تبصره حقوق

، 939 ، اردب یی)دانند  مشمول این تبصره دانسته و کی ة بنهکاران بنه محال را قابل ک فر می، وت یه

زیرا مقنن در این تبصره ، تناتب با این تبصره باشدتواند م ی داتت که این نگاه نمی(. 991ص،  ج

کار گرفته اتهت و بهه    را به« وقوع جرز غ رممکن باشد...لکن به جهات مادی...»صراحت عبارت  به

از . های ب ناب ن و مننبق بها تب ه ن مها اتهت     کارگرفتن نظریة توز از دیدگاه رتد در صدد به نظر می
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دل ل فقدان موضهوع نهاممکن شهده اتهت اعهم از اینکهه فقهدان         در حالتی که بنه محال به، این رو

یا در همان موضوع خاص و در همان زمان خاص فاقد موضهوع بهوده اتهت    ، موضوع منیق باشد

دل هل   بودن بهه  فاقد ک فر دانسته شده اتت و در حالت محال، شدن  ن دل ل محال قانونی محسوت به

اما تأث ر  ن ، کار گرفته شود و مؤثر واقع شود وت یة بهاگر ، طور که ب ان شد ناکار مدی وت یه همان

کارگرفتن تم در مقدار کمتر و خوراندن  ن بهه شخصهی در قالهب شهروع بهه       ناکافی باشد مانند به

عمی ات اجرایی رفتار بنه نمودیافته که در محدودة بنه شروع به جرز باید از  ن تراغ گرفهت و در  

بیکهه عمیهی مبهاح    ، فق  شروع به بنه ن سهت  اه ت متفاوتا هم نهدل ل م تأث ربودن  ن به حالت بی

کهارگ ری  ن را شهامل    دقتی مرتکب در به دل ل بی فق  ناکار مدی وت یه و ابنار به، رو از این . اتت

یها  ، کار گرفتهه شهده اتهت    کارگرفتن دارویی در تق  جن ن مادری که به اشتباه به مانند به. شود می

، از ایهن رو . تهتاندن را نهدارد   به کسی برای گرفتن جان او که توانایی جان خوراندن تمی اشتباهی

در صورتی از دید مقنن ما قابل ک فر و در حکم شروع به جرز اتت کهه فقه  از ح ه      29 مادة 

تهرین نگهاهی    این نگاه متناتب. بنه مورد نظر محقق نشود، ناکار مدی وت یه بدون تغ  ر ماه ت  ن

زیرا عالوه بر اینکه متناتب بها  ، های محال داشت کاران بنه حوزة ک فردهی بنه توان در اتت که می

متناتهب بها تحقهق    ، کنهد  یروا محدود نمهی  ک فردهی حداقل متهمان دارد و اصل  زادی افراد را بی

ها مرتکبی را که تهناوار   حسب مورد در برخی حالت، های دیگر زیرا در نظریه، ارکان بنه ن ن اتت

ده م در حالی که در ایهن دیهدگاه فقه      ک فر می، رها و مرتکبی را که مستحق رهایی بود، ک فر بود

هم همة ارکهان و شهرای    ، اند کاران بنه محال را که هم خنرناکی خود را نشان داده محدودی از بنه

 .دان م مستحق ک فر می، ها کامل اتت شدن را دارند و هم ارکان بنه در  ن مرازات

 دستاورد

دانان محرور واقع شده اتت و در قوان ن کشور ما  نظران و حقوق ی ناتماز در اندیشة صاحبها بنه

تهال  بهرای جداتهازی    ، رو از این . ها ناکافی بوده اتت ها تال  ویژه دربارة جایگاه و ارکان  ن به

ر قهانون  د. ن هاز بهود  ، ها که محسوس و متناتب با قانون باشد ها و ب ان ارکان هر یک از این بنه  ن

فصل اول از بخا توز خود را به شروع بهه  ، مرازات اتالمی جدید مقنن از ب ن رفتارهای ناتماز
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اما در ذیل این فصل ن ن فق  دو گونهه از  ، های ناتماز اختصاص داده اتت عنوان یکی از بنه جرز به

ده اتت که باید بهه  جرز انگاری کر، شوند های ناتماز را که شروع به جرز و بنه محال نام ده می بنه

« کهردن جهرز   شهروع بهه اجرایهی   »گاز ، نخست. ها صحبت کرد های مؤثر  ن شرح زیر در زم نة گاز

های ناتمهاز   توان از بنه های ناتماز وجود دارد و تنها با بودِ این گاز می اتت که این گاز در همة بنه

و در « کهردن بهنه   به اجرایی شروع»های عق م و محال در قالب همان  این شرط در بنه. تراغ گرفت

کردن بنه و شهروع بهه    شروع به اجرایی»یا « کردن بنه شروع به اجرایی»بنه شروع به جرز در قالب 

« شروع به عمی ات اجرایی بنه با مستتربودن شروع به اجرایهی کهردن بهنه   »یا « عمی ات اجرایی بنه

مهل خهارجی یها درونهیر غ هرارادی      اتت که این عامل اعم از ع« عامل خارج از اراده»اتت و دوز 

نبایهد فقه  شهروع بهه     ، دهد نباید مس ر اجرایی به اتماز برتد نشان می، ماندن اما با ق د معیق، اتت

اما ،  غاز کند، «کردن بنه شروع به اجرایی»مرتکب بنه محال را ن ن باید . جرز در محدودة  ن بگنرد

جهات »با شرط  22 مقنن در تبصرة مادة . ن افته اتتبا اتماز مس ر اجرایی به بنه مورد نظر دتت 

از کهردة خهود   ، عیت عدز تکافوی وت یهفق  بر ک فردادن مرتکب بنه محال در حالتی که به« مادی

تب ه ن  ، نخست، این نگر  مقنن به دو دل ل شایان توجه اتت. انگشت نهاده اتت، برد تودی نمی

ههای    ن ابهامات زیادی داشت و اختالفات از نبود بهنه که در قانون ی ش، بهتر مبح  شروع به جرز

های ناتماز وجود داشت که خوشبختانه در قانون جدیهد بها تقسه م     بودن همة بنه ناتماز تا مررمانه

طهور   های ناتماز به ناز شروع به جرز و جرز محال به دو بنه از بنه، بهتر و ب ان ارکان شروع به جرز

. های محال و ن ن بنه عقه م را غ هر قابهل ک فهر دانسهت      د و تایر بنهجنئی را ک فرشدنی قیمداد کر

زیهرا جهدایی   ، ت اتتی اتت که مقنن در زم نة ک فردهی بنهکاران بنه ناتماز نشان داده اتهت ، دوز

های ک فرشدنی از ح   حالت خنرناکی مرهرز و انگ هنة شهومی کهه      معناداری ب ن بنه عق م با بنه

توان چنه ن افهرادی را بها افهراد      تختی می وجود ندارد و به، داده اتتمرتکب با رفتارهایا نشان 

تهر بهود کهه     در کنار ههم قهرار داد و مناتهب   ، اند  گونه کنا توئی را انراز نداده هنرارمند که ه چ

تأث رماندن قصد  بی»که مبنای تدوین قانون جدید بود به ق د  912 همسو با قانون مرازات عمومی 

 .کرد تا بنه عق م هم ک فرشدنی دانسته شود اشاره می« مرتکب
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