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شروع به جرم در قانون مجازات جرایم 
 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 

 

 
 

 1محمدرضا رمضانی

 چکیده:

حقررو اهت رر هزررمهت هحقررورهیرر ت ه ع رراهههههموضرروبشررع به ررمهیررع ه رر ههه
 تردهحقرررورهیررر ت هیاسرررور هت رررهماهت رررعترهشرررر ه مرررورده ررر  ع ه رررعترههه

 همرررند هه901دره رررن ورهمارررن توهه  ع لرررن هماررر  هدرهمررروتدهههت ررر  ههگع ترررم
توه ررن ورهماررن هه2بهمررند ه ررعه ارروتره ع رروردهمرراهزارر  ه ه ررمهمویررههههه ررنهته921

دتدگرررن ه یرررنماهمت رررمهت ررر هدرهمررروترد هزرررمهمارررن توهههه   ع لرررن هماررر  
حترر هدررندرهزررعد ه ههه هیعمرراهدره ررن وره ررورههزررعهشررر هت رر ه ررمهت ررتانده رههههه

 رررمهمویررربههبرررر مهلررر ه رررمهمویررربه رررن وره ررروره نشرررر ت ارررنخهیف  رررمه هی
یبصرررع هلارررنرهمرررند هدرهمررروترد هزرررمهمارررن توهیعمررراهدره رررن ورهمارررن توهههه

رهتگررعهر رر رگاه ررمه رهدرهدررهح  هدتدگررن هههه  ع لررن همارر  ههزررعه شررر ه نشررههه
یعرر عهز  ررعه ان ررره هت اررنخهیف  ررمهههه  یررنماه نشرررهقبررنه ررن ورهمع ررو ه ررمه رههه

ه یبر مه   ه مهمویبهلانره ن وره نشره ه

 هرت هت ارررنخه رررن ورهه رررعت یعع رررمهمرررورده بررروخه رررعت هشرررع به رررمهیرررع ههه
یف  ررمهماررن توهشررع به ررمهیررع هدره ررن ورهماررن توه  ع لررن ههههههههشرران  ه ر 

مرروترد هزررمهدره ررن ورهماررن توه  ع لررن همارر  ه ررعت هشررع به ررمههههههههه ههمارر  
ت رر هزررمهدرهت ررعهمقنیررمه ررمه رههههمطررنیبات هیا ررمهیررع هماررن تیاههیع رر عه شررر ههه

ه عدت  هشر هت   

قرررمنیاهشررع به ررمهیررع  ه صرررهماعمن ررمه ه ا  ررنوهمههههههواژه هاا ک یدیاا ک  
هیع ه  ا  نوهتیعت اهیع هه

ه

                                                 
ه)ب( ضوهل أوه  ااهدت شگن هتمن هحا عه-9
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همقرمم:

 ررروت  عهی ت ررراهت رررعترهت ههه عتر برررمهت ه  رررع   هت قرررهیهت رررهماهت رررههه

ه  رررودهزرررمه رررعهت رررن ه رگع ترررمهشرررر ه  ع ررراهه ضررردهشرررر ها ررروت  عهی ت ررر

 رررنخهه00مصرررویه هدرهقررراهه9001 رررن ورهمارررن توه اررروماهت رررعترهدره رررنخهه

  رررع عهتدرررهحنوه رررن ورههه9002 نرلرررنهتدرررهههشررررهزرررمه سن ترررنهدره رررنخهههه

ماررن توه اررروماه ررمهیصرررو بهر ررر ره هیررنه  رررع   هت قررهیهت رررهماهتیرررعتههههه

 عررررهت ه  رررع   هت قرررهیهت رررهماه رررنهیویرررمه رررمهمنل ررر ه هم تررروت ههه هرشررر

حضررررعوهتمررررن ه ا ارررراه)ر (هه ه ررررو   ت قررررهیه هینز رررررهماررررو ی عه یررررن 

رهت ن ررراهیاسرررور هت رررهماهه ا ن گررر ترهیاسرررور هت رررهماه یصرررو به رررن وه

ز  رررمه ررروت  عه مقرررعرتوهمرررر اه هی ت ررراه همرررنیاه هت تصرررند ه ههههمقرررعرهشررررهه

 عهت ررهماه نشررره ههیرر تهت یرر عه ررن ورهماررن توههههه علاگرراه        ررعهت ررن همرروت هه

 رررمهه9039 اررروماه رررنه اررروتره رررن ورهرتیرررده رررمهمارررن توهت رررهماهدره رررنخهه

 ررن ورهماررن توهت ررهماهدرهههه درروروه  من شرراه ه ررمهد بررنخه رر هدلررمهتیررعتهههههه

هلاررر  هلرر هتزاررورهلرر ه عرررهت هگ شرر هحررر دههههههشرررهیصررو بهه9030 ررنخه

اهت ررعهمررروه رروت  عهه ررنخه ررمهلاررنرهدرروروهدرهحررنخهتیررعتهمرراه نشررره هدرهقررهههه

  ررر ه   هی ت ررراهد گرررعهمن ارررره رررن ورهمارررن توهیرررعت  ه  ع لرررن هماررر  ه ههههه

ه هت   یصو به ه مهتیعتهگ تشتمهشر

شرررع اههتحترررن  ررروت  عهی ت ررراهیاسرررور هت رررهماهزرررمهر شرررمهدرههههه

ت ه عضرراه اررن  عهحقررورهیرر ت ه ع رراهزررمهمان ررنوه ررنه رروت  عهههههههه ت ررهماهدترد

یا رررمهمررراهیررروترهت همعن  ررر هدرهت ه رهه؛زرررعد هت ررر ت رررت ند ههمشرررع اه رتشرررت

 ررنهیویررمه ررمههه    ه ررن ه ررعد یررع ه هیتررعترهیررع ه هیعررردهیررع ه هشررع به ررمهیررع هههه
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 رررروت  عهیرررر ت ه ع رررراه ه رررروت  عه عضرررراهت هت ته ررررنوهر شررررمهت ه رررر عه

هت عه ان  عهد تفو ه عضاهت هیغ  عتوهشره ه ت هما

درهت ررعهمقنیررمه ررنه عر رراه ارروترهشررع به ررمهیررع هدره ررن ورهماررن توههههههههه

 عضررراهت ه رهت ته رررنوههشرررر هت ررر ه رررمه عر ررراه هماررر  هیررره ه  ع لرررن

ه عدت تمهشود 

 تعریف شروع به جرم  

 شع به مهیع هرته اومنهت اچا عهیعع مهزعد هت ره: حقو رت نر

 بررررورهت ه صرررررهماعمن ررررمه ه ا  ررررنوهمقرررررمنیاه ه ر دهدرهمعح ررررمهه"

تیعت رراهیررع هرته ه ررمه  ررو هزررمهت اررنخهت اررن هشررر همتصررمه ررمهیررع ه نشررره هههههههه

مشررع  ه ررعه  تررمه رر  ه ررمهقررورهزنمررمهت اررن ه شررودههههه؛ به ررمه رهیررع هگو ارررهشررع

ه(هه211:هه9012)ه وره سنه ههه" ه  عه اوترهیع هین ه عتره گ عده ه

 مراحل ارتک ب جرم

 رررعت هی قرررنه ررر هیرررع ه همارررع ه ن ررررهسسرررنرهمعح رررمهرته شررر ه رررعهه

هه: گ ترد

ه صرهتریتنیهیع ه–ه9

هیس مهمقرمنوه-2

هشع به مهیع ههه–ه0

هعت هزنممهیع تیه–ه1

ه صرهتریتنیهیع ه–ه9
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 تررعه هت ر شررمهیررع هت رر هزررمهههههه ت یرر عهمعح ررمهدرهمارر عهی قررنهیررع هههه

ه  ررمهد بررنخه ره صرررهماعمن ررمهشررتمهمرراهگ ررعده هت ررعهمعح ررمهت همعتحررمهیررع ههههههه

رتهی  هز  ررع هؤلرر مهمارروهه  ررمه ررنقعهت اتررمه ن ررمهضرربمه تابررنوه ارراه نشرررههههه

سرررنرهت هیا رررمهیررر تهتزقرررعه ررروت  عهی ت ررراهیه متویرررمهمعیتررربه ره اررراهزارررر

 ررروت  عهی ت ررراهیاسرررور هت رررهماهت رررعتره رررعت هت رررعهمعح رررمهت هیرررع هیرررنهههه

هزمهیینلعه نریاه  رته تعد همان تیاهدره یعه گع تمهت ر ه من ا

 تهیه مق م ت -2

مارررع هه تریترررنیهلرررعهیعمررراه  رررن ه رررمهیس رررمه  رررن مه مقررررمنیاهدتردهه

هههههههد برررنخهیس رررمه رهمقررررمنوههمه عررررهت هت ر شرررمه ه صررررهت ارررن هدتدرهیرررع ه رررهههه

د بررنخهیس ررمهزررنرده ههمهمن ارررهزارراهزررمه صرررهتریتررنیهه تررمهدترده ررههههه؛مرراه نشررره

زرررمهلا شرررمهت ارررن هت رررعههه   همررراه نشرررر ه یررراهت ه  ارررن اه هقارررنیه هت ررر  م

ت رررتمنوه هیس ررمهمقرررمنوهرته ارراهیرروترهدی ررمه ررنقعاه ررعت هشررع به ررمهیررع هههههههه

هتزقررعته رروت  عهی ت رراه ررعت هت ررعهت رررتمنوههههه  هتریتررنیه اررمهماعمن ررمهدت ارر ههه

مگرررعهت اترررمه رهت ررررتمنوهمن اررررهیس رررمه رررهههه؛مارررن تیاهدره یرررعه گع ترررمهت رررر

 رررن ورهمارررن توههه19مرررند هه9مهیبصرررع هتررر رررودهیرررع همارررتق اه نشرررره سان هه

زرررمه قرررمهمقرمرررمهیرررع ه رررود ه ههرتهت رررهماهت رررعترهلررر ه ا  رررنوه ت ررررتمنیاهه

هتریبن هماتق ااه نه  وبهیع ه رترده ن مهمان توه ااهدت ر 

 شروع به جرم – 3

به ررمهیررع همعح ررمهت هت رر هزررمهماررع ه عرررهت ه صرررهماعمن ررمه هههههههشررع 

 یرراه ررمه ررنقعهموت رردههههت رر ؛هیس ررمهمقرررمنوه تردهمعح ررمهتیعت رراهیررع هشررر هههه

 ه شودیع ه اا رتردهمو نه مهتیعت  ردرمر   تال مترتد هت زم نریا
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 مرحده اجراک ی مل جرم   – 4

 رررنوهتگرررعهمارررع همو رررنهشرررودهیارررن ه ا هه  عررررهت هشرررع به رررمهیرررع   

یررع هیررن هه  ررمه ت اررمههمررورده یررعه رروده ع رررههه هیررع همرروردهه یررعهرتهت اررن هدتد ه

درروروهگع تررمه هماررت نهز  ررعه رهیررع همرراهشرروده هتیبتررمهتمتررنرهدتردهماررع هههههههه

 ررمهر رر هتیاررن هیاررن همعتحررمهتریتررنیهیررع ه ررمه ت اررمهمررورده یررعه رروده ع رررههههههه

ههه زمهدرهت عهدوروهیع ه نه مهدوروهیع هم نخه ه نهیع ه ق  هت  

 ایط تحقق شروع به جرمشر

یرر ت ه ع رراهی قررنهشررع به ررمهههههه نوه  اررن هحقرروره رر ررعهت ررن ه یعه

هیع ه مهشع هت ن اه  ن هدتردهزمه بنروهت  هت ه:

 داشتن قص  مجرم نه   –الف 

دتشرررتعه صررررهماعمن رررمه رررمهیاسرررن اهلررر مهههههه درهماررر عهت ارررن هیرررع هه

د بررنخه رررترد همررقههتگررعهزارراه صررره ررع  ه تاررره یرراهت ههههههههههمماررن تیاهرته رره

 ررمه صررره برروره تارررههلرر مهماررن تیاهشررنممهحررنخهت ه ارراهشررود ه یرراههههههههههمعح

سررورهدرهه؛دتشررتعه صرررهماعمن ررمه ب رراهت رر ههه  ترراهت هترزررنرهشررع به ررمهیررع هه

 ررعشهشررع به ررمههه  صررره یرروده رررتردهمقررمهیررعت  هه  ررعه اررر ههه رهیررن اهزررمه

هیع هدره  سنهتمتنره   عه ااه نشر 

 شروع به عمدی ت اجرایی جرم   –ب 

تگرررعهه تد هت ارررن هیرررع ه رررنقه یس رررمهمقررررمنوه ره عررررهت هیصرررا  ه هتر

درهدرروروه ه ررمهقررور هزررمهههماررع ه تردهت اررن ه ا  ررنوهتیعت رراهیررع هشررودههههه

د هشررع به ررمهیررع ههو ررر ه یررودهموت ررده ررنریاه هیررع همایرروره ت رردهمرراهشررههههه

مررن دهت هه  ررر ه ر ده ررمهمعح ررمهتیعت رراهیررع هههههتمّررن ه هت رر ی قررنه  رررتهزررعدهه
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ره تردهما یررراهشررروده هی قرررنهشرررع به رررمهیرررع همررراهشررروده همرررقههتگرررعه رررنر

مو ررنه ررمهه  یرراه ررعهتاررعهر رر ررهمررنمورترههه؛هیررامهمررورده یررعه ررع  هرته ررعدتردهه

تیارررن ه ا  رررنوه هرهیرررع ه شرررودهشرررع به رررمهیرررع ه رررع  هم قرررنهشرررر ههههه

 یرراهتگررعه ررنررهلاگررن ه ررندهر ررتعهت هد رروتره ررنه ع رررره  ررمهد ررتگ عههههههه تمّنت رر 

ت ههشرروده شررع به ررمهیررع هم قررنه شررر ه یرراه ررنرره ررمهدد ررمهد گررع ه  ررعهههههههه

هت   شع به مه ع  ه ن مهمان توه

شرررررعبمهه9021/هه9/ه91ه–ه992درهلاررررر عهیسررررر هحتررررر هشرررررانر ههه»

تگررعهمررتس ه ااررع هدزررن اهرته ررعتیه ههههه"د رروترهزشررورهسارر عه یررعهدتد هت رر  هههه

ت ررعهت رررت  هشررع به ررمهههه  صررره عدتشررتعه رهرتهدتشررتمهزررمهد ررتگ عهشررر هت رر ههههه

نخه ارررن عت عه هلارررنره ارررا هت هت ارررهههه" رررع  هم ارررویه فوتلررررهشرررر هههه

ماعمن ررمه رررمه ارروترهیفع ررربهمرراهیوت ررررهیررع هم ارررویهشررر ه همارررتویبهههههه

ه(ه939:هه9019)هگ ر   نره ه«ههز  عه نشر 

 تشخیص شروع به جرم از اق ام ت مق م تی

زرررمهی ت ررر همعح رررمه  رررن ه ا  رررنوهتیعت ررراهیرررع هت ههههههههت ه  ارررن ا

حقو ررررت نرهه  اررر  معح رررمهیس رررمهمقررررمنوهدره عضررراهت همررروتردهزرررنره  رررن اهه

ههه:مطعههزعد هته ررته رهد هت هل ه مه یع مه نهدزتع عهه عت هی ت  

 نظریه عینی )موضوعی ( ی  نظریه برون ذاتی -1

قع ررررترترهت رررعهد ررررگن همعتقر رررره رررعت هی ت ررر ه  رررن ه ا  رررنوهههههههه

 ارررمهمرررند هت ارررن هه  ن ررررهمعیتررربهیرررع ه تیعت ررراهت همعح رررمهیس رررمهمقررررمنو

مهمررند هزررمه ره اررمهت ه اندعیشررت مهدلاررر هلاررنرهیررع ه ررود ه ررنه اررهههههدلررره

متصررمه ررمه ررودهیررع همررورده یررعه نشررره هیرر تهدره ررع  هزررمهر ررن  همررنخههههههههههه
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  رر  مهمرروردههه تگررعهماررع هدره ررنر ههه ماقرروخهمتع ررنه ررمهد گررع همرراه نشرررههههه

 ررع  هرته ررعهدتردهلارر عهمقرررتره ررعت هشررع به ررمهیررع ه ررع  هز ن رر همرراههههههههه

شررع به ررمهیررع ههه  یرراهتگررعهدره ررنر ه اررمه ن ررمه ررمهت ررعهت رررت  ه بنشرررههههه؛زاررر

درهت رررعهه  ه ره رررعدهت هت رررعهیسررر ه ن رررمهمارررن توهت ررر هعد ی قرررنه  ررررته تررر

 یع ررمه ررمهت اررنخهتریتررن اهماررع هدره ررنر هیویررمهشررر ه ررمه ررمه صررره   رر هههههههه

معیتررربهیرررع ه ه یع رررمه نیررربهدرهت رررعتره برررمهت هیصرررو به رررن ورهرتیررردهههههه

 حرررروهر  رررمه ضرررن اهه  هرتهت ررر همارررن توهت رررهماهلاررر عه یع رررمه رررود ه

مو ررررهساررر عه یع رررمهت ه  ررر هههمویرررودهدره برررمهت ه  رررع   هت قرررهیهت رررهماه

ت یا ررمهحان رر هت هههه؛مرراه نشررره هتگررعهسررمهت ررعه یع ررمهدترت هم ت ررن هت رر ههههههه

حقررروره ه  تد ه رررعد هت رررعتدهینمعرررم ه یررراهت ه  ان  ترررمه ن ررر هم رررر د  ههه

هشررودهدتماررمهشررع به ررمهیررع همرراهگررعدده ارراهیوت ررره ن رر ه ررعه ررورده ررنهت ررعتد ههه

رهت هساگررنخه رررتی ههزررمهحنیرر ه طررعه ررنوهدتر ررره ه  سررنه ررمهرتحترراهمرراهیوت اررههههه

هدرهتمرررنره نشرررار همفرررنی  عهت رررعه یع رررمهمعتقر ررررهت رررعه یع رررمه اررراهیوت رررره ره

هقور هزمهشن اتمهت  ه مهح ظهحقوره تما  هینمعمه پعدت ده 

 نظریه ذهنی ی  روانی ی  نظریه درون ذاتی -2

 رررعهت رررن هد ررررگن هقع ررررهترترهت رررعه یع رررمهلرررعه مرررنرهزرررمهمارررع ههههه

تهت اررن هدلرررهلارر عهمقرررتره ررعت هههههیصررا  ه ه صرررهیررن  ه  رررتهزارررهیررع هرههههه

  سررنهمعتقر ررره اررمهماعمن ررمهحنیرر هههه ی قررنهشررع به ررمهیررع هز ن رر همرراهزارررههه

هلارراه هدر  رراهماررع هت رر ه ه ررعهت ررن هت ررعه یع ررمه  اررع ه هدت ررع هشررع بهههههههه

 ه ررمهیررع هگاررتع ه  رررتهمرراهزاررره هشررنممه ا  ررنوهمقرررمنیاه  ررعهمرراهگررعددههههههه

 ه یررعههلارراه ههقبررنهت ررعه یع ررمهشررع به ررمهتیررعته مررن اهت رر هزررمه ن ررمهتهههههههه
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ر ت رراه ررمهقررورهزنمررمهمصررا هت رر همعیترربه رهیررع همررورده یررعهشرروده هدرهههههههه

هزشورهت گ اتنره  شتعهت هت عهد رگن ه  ع  هماهشوده هه حقورهی ت

ت هم ت ررن هت ررعه یع ررمهت ررعهت رر هزررمهت ررعتد هزررمهدترت هحنیرر ه طررعههههههههه

د بررنخه رهتما رر ههمه ررنوهمرراه نشرراره  دیررعهدرهدتمررعه رررتی هگع تررنرهشررر ه ه ررههههه

ت همعن رربه ره یع ررمهت ررعهت رر هزررمه ررمههههههمرراهگررعددهه شررتعهم ن یرر هههینمعررم

 رررنقعهی اررر عهمو رررده ررروت  عهی ت رررا هحقررروره   تد هت رررعتدهم رررر دهشرررر ه ه

ه اصعه ن و اهیع هد تفو همفنقع هماهگعدده هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 نظریه مختدط  ) ذهنی و عینی ( – 3

ندیاه رررعهد ه یع رررمه ب ررراه تردهتشرررتهلارررنرهگو رررمهزرررمهمهحیرررمهشرررره

هههههههههههه ررروده یع رررمه  اررراه اررراهیوت اررر هینمعرررمهرتهدرهمقن رررمهیسرررنح هت رررعتدهمارررع هه

 ررن قمهدترهح ررظهزاررر هسررورهیررنهماررع هدره ررنر ه ا  ررنوهمررند هزررمهیرر  هدههههههه

یرر تهه؛ ا رر هیررع ه ررودهت اررن ه ارراهدتدهشررع به ررمهیررع هی قررنه  رررته ارراهزررعدههههه

ح ررر هحقررروره هتما ررر هینمعرررمهههمعیتررربه ن رررمهمارررن توه بررروده هت هت رررعهههه

م  رررومه اررراهمن رررر هت هقرررعاهد گرررعه رررعهت رررن ه یع رررمههلاررراه رررنهدر  ررراهه

یشررف قه صرررهدر  رراهمعیترربه اررب ه ررمهیعمرراهزررمهمرراه وت رر هت اررن ههههههههه

یرر تهماررن توهت ررعتده ررعهت ررن هههه؛قرروره طررده  قرر عه ارر نرهدشرروتره ررودههمه رره دلررر

ههمهعررر یع رررمه ررروره ن ررر ه رشرررمهدترهشرررررهحقررروره   تد ه رررعد هت رررعتدهینمه

 عضرراهت هحقو رررت نره ررمه ررنقعه قررن هضررعمهد هههههه ررمهلارر عه ررنقعهههاهشررر مرر

هزعد ر رتهمطعه  ااه(ه–)ههلاا یع مهمفت م ن  م وما یع م ب ا یع م

قبررنهت ررعه یع ررمهتگررعهم رر تره  رروبه ا  ررنیاهزررمهمعیترربهدره ررنر هههههههههه

ت اررن همرراهدتده ررمهدرروریاه ررودهزررمهیررنه  رروبهیررع هتدرر اه ندرر مهت ه ررن اهههههههههه

گرررعهسرررمه رهمقررررترهت ه ا  رررنوهمرررند هزرررمهمارررع هت ارررن هدتد ههر ه رررود)هت ررر ان
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یرر  هد ا رر ه رهیررع ه ررنقهلرر ه بنشررر(ه ت ه رهمقرررتره اررمهمررند ه صرررههههههههه

زررمهتگررعهمررن عاه  رررته ارراهشرررهههمرراهشررر؛ه عارراهههر شررع هیصررا  ه سررن اهمررتس هه

 ن ررمهه م قررنه هماررع ه  رهیررع ه ررنقهی قررنه  رررتهمرراهزررعدهشررع به ررمهیررع هههه

همان توه وده 

   ع ترررمهشرررر ه هت رررعه یع رررمه رررعههه  یع رررمههلاررراهدره عت ارررمهت  ررربه»

تدرتوه  ارراه  بررمهدتشررتمهت رر ه ه یرراهمررروه مررن اهت رر هزررمهیان ررمه  اررمههههههههه

د رروترهزشرروره عت اررمه ررمهسشرر همرراه ررورده ه عررهههههههههه   ارراه ههلارراهدره رته

 ررعت هت اتررمهشررع به ررمهتیررعت هههه"ت ررعهدتد هدره عت اررمه  شررتعهمررورده اررمهت رر هههه

اررنخهت اررن ه ن تررمهماررتق انه ه ررورتهههه یررودهدتشررتمه نشرررهضررع ر هت رر هزررمهت هههه

ه(ه211:هه9012) وره سنه «ه" مه  وبهیع ه  اانمر

ت ه یع ررررنوه ررررورهرتهلرررر مهزرررررت ه ن و گرررر ترهیاسررررور هت ررررهماهه

ت تفررنیه تررعد ه یرراهدرهگ شررتمهر  ررمهد رروتره ررنیاهزشررورهت ررعترهمتان ررمه ررمهههههههه

ه یع مهموضو اه   ااه ود هت   

 وجود م نع خ رجی   –ج 

  ررروت  عهی ت ررراهت رررعتهره برررمهت ه  رررع   ههههدرهحقرررورهیررر ت ه ع ررراه

 تررراهت هشرررعت مهی قرررنهیرررع هرته طرررده ارررمهمارررع ه رررمهههه ت قرررهیهت رررهما

  ررر  مهموت رررده رررنریاهزرررمهترتد همعیتررربهلررر مهمرررر   تاهدره ره رتشرررتمههههههه

سررورهت تقررنده ررعهت ررعه ررودهزررمهتگررعه اررمه ررنهترتد همعیترربهههههه مرراهدت ارر هت رر 

 ارراهه ررمهماررن توهمتو ررمهشررر ه نشرررهد گررعه ررمه ارروترهشررع به ررمهیررع ه نههههههه

 عرررمهماعمن رررمهه  ررروده  یررراهتگرررعه رهمقررررترهت هت ارررنخهت ارررن هشرررر ه؛ نشرررر

همعیتبه قمه مه نقعه رهمان توه وتلرهشره ه  نقه نشر



 لح جمهوری اسالمی ایران شروع به جرم در قانون مجازات جرایم نیروهای مس                              
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ه9039مه رررن وره  من شررراهرتیرررده رررمهمارررن توهت رررهماهمصرررویههترررسان 

هلا عه یعهرته  نرههدتشتمه وده 93 هه90ل هدرهموتده

زرررمهلررر هتزارررورههه9030ه رررن وره  من شررراهمارررن توهت رررهماهمصرررویهه

ت هت رررعهشرررع ههت ررر  مرررهوه ارررمهدتدگنلسرررن هی ت ررراهیاسرررور هت رررهماهه

ه ن وره وره مر هت  ه:ه19درهمند ههت    ند مهگع تمه

لرررعهزرررمه صررررهتریترررنیهیعمررراهزارررره هشرررع به رررمهتیرررعت ه رهههههه"

سان چررمهت رررتمنوهت اررن هشررر هیررع هههههه؛ ان رررهیتررعهیررع همایرروره ت ررده شررودههههه

ه"ع هماهشوده نشرهم تو ه مهمان توهلانرهی

 یرررعهه شرررنرهمررراهدلرررره ت اترررمه  رررنرهزرررعد هیرررع همایررروره ت رررده شرررود

زررمهه-ه  رر  مهموت ررده ررنریاههمهسررمه ررهماررع ه ررن ورهگرر ترههت ررعهت رر هزررمههههه

ت هتدتمرررمهزرررنرهماصرررعاهه  رررنه رررنهترتد ه رررودهه- رررنر هت هترتد همعیتررربهت ررر 

تگررعهسررمه ررن ورهگرر تره ررعت ههههه  ررن هشررع به ررمهیررع هم قررنهشررر هت رر ههههه شررود

ت ه ررقه ررن ورههه ماررن تیاهدره یررعه گع تررمهت رر ههه19رهمررند هده شررع به ررمهیررع هه

د رر ه ارراه  رررهزررمه ررن ورهگرر تره ررعت هی قررنهشررع به ررمهیررع ه یررودهههمه رروره رر

هموت ده نریاهرتهدرهمتو مهمن ررهت رتمنوهماع ههشع هدت اتمه نشره ه

مجااا زات شاااروع باااه جااارم در قااا نون مجااا زات عماااومی بعااا  از 

 1332اصالح ت س ل 

ه 9002 توه ارررروماهمصررررویه ررررعدتدهمررررن ه ررررن ورهماررررنه20مررررند ههه

 ن رررمهمارررن توهمررراههشرررع به رررمهیرررع هدرهیرررعت  هیارررن اهرته رررمهقرررورهز ررراه

زرررمهمررراهدت ررر  ه رررن ورهمارررن توه اررروماه رررنهت تبرررن هت هههدت اررر ه هلارررن طور



 شروع به جرم در قانون مجازات جرایم نیروی مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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یا ررمه ه ررهاههه، رروت  عهی ت رراه عت اررمهیررعت  هرته ررمه ررمهد ررتمه:هیاررن اههههههه

هیقا  هزعد ه وده 

قررورهمهدرهیررعت  هیاررن اه ررههشررع به ررمهیررع هههه  ررعهت ررن ه ررن وره ررورههه

شرررع به رررمهیرررع همارررن تیاهه درهیرررعت  ه رررهاهت ررر  ز ررراهدترت همارررن توه

درهیررعت  هیا ررمهزررمه طررعه ره ررعت هینمعررمهزاتررعههههههه" یرراهه رررترد؛د بررنخهمه رر

ت رر ه ررن ورهگرر ترهشررع به ررمهیررع هرته ررمهقررورهمط ررنهمشرراوخهماررن توه ررعترههههههه

یررع هتدررمه رهت رر هزررمهشررع به ررمهههه  رررتد هت رر ه ه ررمه تررمهدرهت ررعهیررعت  ههه

ماررن توه رررترده همگررعه  تررمهدرهمررتعه ررن ورهماررن تیاه ررعت ه ره رر  ه  اررراهههههههههه

ساررر عهمقرررعرهمررراهدتردهه ه02 رررن ورهمارررن توه رررنخههه20شرررر ه نشرررره همرررند هه

شررع به ررمهتریتررنیهیا ررمهدرهدرروریاه ن ررمهماررن توهت رر هزررمهدره ررن ورههههههههه":

ه(ههه210:ههه9039)دن عاه ه"یصع  هشر ه نشره 

عت رراهیررع ه ررمه ررنقعهموت رردهههه ررعهت ررن ه ررن وره ررورهتگررعه ا  ررنوهتیهههه

 ارروترهشررع به ررمهیررع ه ن ررمهماررن توه ررودهههمه ررنریاه ررمه ت اررمه ارراهر رر ره ررهه

ههدره ررن ورهمشرراوخه ترراهت هیررعت  همصررع هههه  هتگررعهلاررنره اررمهقبررنه ررن ورهههه

مارررن توه رهرته  ررر ه ن ررررهی ارررمهمررراهزرررعده  یررراهههه   ررر همررراهشررررهمعیترررب

هلارررنره رررن ورهتگرررعهمارررع ه رررنه صررررهماعمن رررمه شرررع بهههه22 عت رررن همرررند ه

 ا  ررنوهتیعت رراه ررنهترتد ه ررودهت هتدتمررمهیررع هدررعاه یررعهمرراهزررعدهد گررعهت هههههههه

 یرراهتگررعه اررمهت اررن ههه یسرر هشررع به ررمه رهیررع ه ررنقه ن ررمهماررن توه بررودههه

ههههههههشرررر ه ررروده اررروترهز  رررع هیرتگن رررمهت هدتشررر ه رررمهمارررن توه رهم ترررو ههههه

هماهشره 

 برررمهت ه  رررع   هت قرررهیهه رررعهت رررن هر  رررمهد ررروتره رررنیاهزشرررور هههه

یرررنه مرررنرهیصرررو به رررن ورهرتیرررده رررمهمارررن توهههه ر عررررهت ههت رررهماه حترررا
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دزتررع عه ررع رههتیرراه ررعت هی ت رر هشررع به ررمهیررع هههههههه 9039ت ررهماهمصررویهه

هت ه ا  نوهمقرمنیاهمورده   ع ه عترهگع تمهه وده 

 1331مصوب جرم در ق نون راجع به مج زات اسالمی به شروع

اهم عررررهت ه  رررع   هت قرررهیهت رررهماهت یررر عه رررن ورهمارررن توه اررروهههه

درروروه  من شرراههمهت ررعترهی رر ه ارروتره ررن ورهرتیررده ررمهماررن توهت ررهماه ررههههه

 مرررنرهد  هتدیرررعتهشرررررههه9030مرررن ه رررنخههیصرررو به یرررنهد ه9039دره رررنخه

ه ن وره ع اه مهموردهتیعتهگ تشتمهشره ه

اهت ه رررن ورهمارررن توهه ّرررن ورهرتیرررده رررمهمارررن توهت رررهماه رررنهیأهه ررر

یقارر  ه اررر هیر رررههه ارروماه ررنهیغ  عتیرراهزررمهد مررمه ررن ورهیر ررره صودررنهههههه

 ررودهشررع به ررمهههه91یررنهه90یررعت  ه ررنهیویررمه ررمهمبررن اهه قسرراه ررودهدرهمرروتدهههههه

هیع هرته ن ورهگ تر ه اوده 

ه:هت  ه ره ن وره مر ه90درهمند ه

لرررعهزرررمه صررررهتریترررنیهیعمررراهزرررعد ه هشرررع به رررمهتیرررعت ه رههههه"

موت رررده رررنریاهزرررمهترتد ه ن رررمهدره رهمرررر    ههههۀ ت رررطمه ان رررره یررراه ررره

سان چرررمهه  همع رررنه ان رررره هیرررع همایررروره ت رررده شرررود رتشرررتمه نشرررره صرررر

 ا  ررنوه هت رررتمنیاهزررمهشررع به ررمهتیررعت ه رهزررعد هیررع ه نشرررهم تررو ه ررمهههههههه

همان توهلانرهیع ه تدهیند به وتلرهشره 

مارررن تیاهت ررر هت ه ررروبهیع  رررعهزرررمهدتدگرررن هه مرررعتدهت هیند ررربه–یبصرررع ه

هه"تحوتخهماع همتان به رت ره هه  نهیویم

ه

ه



 شروع به جرم در قانون مجازات جرایم نیروی مسلح جمهوری اسالمی ایران 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

7531 زمستانو  پاییز 53و 53شماره  – مدهسال                                         
 

109 

ه ورهتمر : ره نه91درهمند ه

شررع به رررمهتریتررنیهیرررع هدرهدرروریاه ن رررمهماررن توهت ررر هزرررمهدرهههههه"

ه" ن ورهیصعههشر ه نشره 

 رررهت ررعهت رر ههمهد رر همرراه  رروره ررهد همررند یرر ته  چررمهت ه ررقهدررع  هه

 ه ن رررهزررمهلررعهیررنه ررن وره ررعت هشررع به ررمهیررع هماررن تیاهیعرر عهزررعد ه نشرررههههههه

ه2همن ارررهشررع به ررمهیررع هزهلبررعدتر هموضرروبهیبصررع ههههههشررود؛همقبررنه ره ارره

 هت ررته ه هزهلبررعدتر ههورهیشررر رهماررن توهمررعیتب عهتریشررنهههمررند ه رر ه ررن هه

ماارردهیشررف قهمصرر   ه یررن هزررمهحرررت مهماررن توههههههههه9033مصررویه ررنخهه

زهلبررعدتر هرته ررعت هشررع به ررمهیررع هزهلبررعدتر ه رر  ه  ارراهزررعد هت رر ههههههههههه

 یرراهتگررعهدره ررن وره ررعت هشررع به ررمهیررع هماررن تیاه رر  ه  ارراه شررر ه رروده ررعهههههه

تگررعه ره اررمهیررع هماررتق اه ررودهمعیترربه ررمهههههه ه وره ررور ررنه90ت ررن همررند هه

ماررن توه رهم تررو همرراهشررره یرراهتگررعهیررع هماررتق اه برروده ن ررمه رهیو ررمههههههه

هیند بهماهشر ه90 نضاه مهت تاندهیبصع همند ه

 1331شروع به جرم در ق نون مج زات اسالمی مصوب 

 رررنهیصرررو به رررن ورهمارررن توهت رررهماهدرهزااررر ورهههههه9030دره رررنخه

تیررررعت ه  من شرررراه ره ررررنهه  ررررمهشررررورت هت ررررهماحقررررو اه  ضررررن اهما

 ررنخهلاررو هلرر هههلاررر هیصررو بهما ررمه  ررن ه یررنه ررمهتمررع  ه عرررهت گ شرر هههه

مارررن توهت رررهماهت هه رررمهتدتمرررمهدترده ه رررنهیصرررو به ره رررن وره ه رررن ورهرتیرررده

 هد هیبصرررع ه رهین شررر عه ر رررر هشرررع به رررمهه19دریرررمهت تبرررنره رررن مه همررروتده

هت  شر  ره ن ور91ین90موتدن صودت همامان تورتید ن وردریع 

هه
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ه ن وره ورهسا عهماهگو ره:ه19مند ه

لررعهزررمه صرررهتریتررنیهیعمرراهزاررره هشررع به ررمهتیررعت ه ره ان رررهههههههه»ه

یتررعهیررع همایرروره ت ررده شرروده هسان چررمهت رررتمنوهت اررن هشررر هیررع ه نشرررهههههههههه

ه «م تو ه مهمان توهلانرهیع هماهشوده

ت ررررتمنیاهزرررمههمارررعده صررررهتریترررنیهیرررع ه ه ا  رررنوه هه–ه9یبصرررع ه

 قررمهمقرمررمهیررع ه ررود ه هتریبررن هماررتق ااه ررنه  رروبهیررع ه رتشررتمه نشرررههههههههههه

هشع به مهیع ه بود ه هت هت عهح  ه ن مهمان توه  ا ه 

زارراهزررمهشررع به ررمهیعمرراهزررعد هت رر ه ررمهم ررمه رروده رهههههههه–ه2یبصررع 

هههرتهیررعوهزاررره هت رررت هت اررن هشررر هیررع ه نشرررهت همویبررنوهیف  ررمهماررن توههههههه

ه  ع وردتره وتلرهشره

هههه رررن ورهمارررن توهت رررهماهمتویرررمهمررراهشرررو  ههه19 رررنهمهحیرررمهمرررند هه

ت ه ر رررر هشرررع به رررمهیرررع هه  رررن ورهگررر تره رررنهر ن ررر ه عضررراهت همهحیرررنوه

  طرررور هزرررمهدرهحقرررورهیررر ت ه ع ررراه ه رررن ورهمارررن توه اررروماه برررمهت ههه

 عضررراهیصرررورههت ررر  ه ندررر مهگع ترررمه   رررع   هت قرررهیهت رررهماه  رررنرهشرررر

 تقررند ه ررمه ر ررر هشررع به ررمهیررع ه رررترده یرراههههزررعد هت ررره ررن ورهگرر ترهتدررههتهه

 ه عضررراهت همررروتدهزترررنیه ررراا ه رررن ورههه19مرررند هه2 ه9 رررنهمهحیرررمهیبصرررع هه

مارررن توهت رررهماهزرررمه رررعت هشرررع به رررمهیرررع ه  عضررراهت هیرررعت  همارررن توهه

یع ررر عهزرررعد ه لاچاررر عه عضررراهت ه ررروت  عهی ت ررراهمویرررودهمن ارررره رررن ورههههه

 هتب عهتریشرررنورهیشرررر رهمارررن توهمرررعیههمارررن توه  ع لرررن هماررر  ه ه رررن ههه

مااررردهیشرررف قهمصررر   هههه9033ت رررته ه هزهلبرررعدتر همصرررویه رررنخههه

 یررن هزررمه ررعت هشررع به ررمهیررع هدره عضرراهت هیررعت  هماررن توهیع رر عهزررعد ههههههههه

متویررمهمرراهشررو  ه ررن ورهگرر ترهشررع به ررمهیررع هرته ررمه ارروتره رر ههههههههههت رر  ه
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 ر رررر هی ت ررراه   ع ترررم ه یررراهت همعارررن هشرررع به رررمهیرررع ه  طرررور هزرررمهدرهه

 هدتمارررمهمارررن توهت ررر هعههت ررر ه ندررر مهگع ترررمهحقرررورهیررر ت ه ع ررراهمطررر

شررع به ررمهیرررع هرته ارر نرهم ررر ده ه قرررمهما صررعه ررمهمررروترد هزررعد هزرررمهههههههه

یع ررر عه ارررود هت ررر ه هدرهه رررعت هشرررع به رررمهیرررع هت ه ب رررمهمارررن توه رررن ور

ن توهت ررهماهه ررن ورهرتیررده ررمهماررههه90مرروتردهد گررعهحترراه ررنه ررر خهت همررند ههههه

زاررن اهرتهزررمه ترده ررمهمعح ررمهتیررعت هیعمرراهشررر هت رررهزررمهشررع به ررمه رههههههههههه

یرررع هدره ررروت  عهمویرررودهمارررن تیاه ررررترده ه رهمقررررترهت هت ارررنخهت ارررن هشرررر ه

  رر هیررع هماررتق اه ارراه نشرراره ررر رهماررن توهرلررنه اررود ه حترراهمن ارررهمررند هههههه

ره رررن ورهرتیرررده رررمهمارررن توهت رررهماهمارررن توهیع  رررع هلررر ه رررعت ه رهدهه90

ه یعه گع تمهت  ه 

 عضرراهت هت ررعتده هزررمه ر ررر هشررع بههههت رر هیرر تهت ررعهتمررعه ن رر هشررر هههه

 ررمهیررع هرته قررمهدرهلاررنرهشررتمهحقررورهیرر ت ه ع رراه برروخهدتر ررره  ررنره ررمههههههه

متاررن به ررنهیبصررع هلررن هههه ررنه رهرترته ررر ره ن ررر ه ههه19ت تقررندهگشررود ه همررند ههه

یع رر عههزررمه ررعت هشررع به ررمهیررع هماررن توههههه رت اررره رهمررند ه همرروتدهد گررع ههه

 ن رررهت ررعه تتررمهرتهمررره یررعه ررعترهدتدهزررمه ررنهیویررمه ررمه رروت  عههههههههههت رر  هزررعد 

ی ت ررراهت ررره ه هیقاررر انوهیرررعت  هدره رررن ورهمارررن توهت رررهماه ررر  ع ههههه

زررمهدرهحقررورهیرر ت ه ع رراه ه ررن ورهماررن توهههههههقررور هشررع به ررمهیررع ه رهه

ه اوماهت عترهمطعهه ود هت  هد   ه ااه نشره 

ع به ررمهیررع هماررن تیاهدره یررعههههدرهمرروترد هزررمه ررن ورهگرر تره ررعت هشررهههه

دره رروت  عه ع رراههه نشرررهزررمه ررن ورهگرر ترهت ررعههههمرراهیوت ررره یررعهه گع تررمهت رر هه

 ررعت هیاررن هشررع به ررمهیررع هلررن اهزررمهمرراهیوت رررهتما رر ه حقرروره حررندهینمعررمههههه

ده هشرررع به رررمهیرررع هدرهمررروتردهورتهمفترررمهزاررررهمارررن توهدره یرررعهگع ترررمهشررر
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 رشررمه ررمهتما رر ههه ارراهیوت ررره ن رر هه ع رراد گررعه ررنهیویررمه ررمه رروت  عهیرر ت ههه

 تگرررعهدره  ارررر هساررر عه طرررع هینمعرررمهرتهیسر ررررههه حقرررورهینمعرررمهگرررعدده 

هههههههت ررعهمباررنهیررنهحررر د ههههه زررعده ررعت ه رهماررن توهدره یررعهگع تررمه وتلرررهشرررهههههه

مررراهیوت رررره ن رررفگو هماتقررررتره نشرررره ه رررمه رررنقعهیرررع ه دت ررراهت هحقرررورهه

 بهیرر ت همررنه  رر ه ن ررمهد ررنبهمرراه نشررره ه یرراهدرهلررعهدرروروه ن رررهدرهیصرروهههههه

 سررن اه ررن ورهماررن توهت ررهماهت سنمررنوه هره ررعهقررعاهگررعدد هیررن هلرر مهههههههههه

هگو مهشبسمهت هرته ن اه گ ترده 

  است ش هگرفتهنظرمج زات درآنقوانین موجود براکیه درشروع به جرم ه ک

 عضاهت هموترد هزمهدره وت  عهی ت اهیاسور هت هماه عت هشع به مهیع ه ره

ه بنریارهت ه:همان توهدره یعهگع تمهشر 

هه–9 همن  هدر ه ر ه عت  هزم ه ی   ع هیعم ه م هت هماه012شع ب همان تو ه  ن ور

هحرت مهمان توهلانرهیع هیع  عهشر هت  ه 

هتریشنه-2 ه م ههشع ب همند  ه عت ه رهدر هت هماه011زم حرت مهه  ن ورهمان توه

همان توهلانرهیع هیع  عهشر هت   

 ف هیع  عتوه  هته  ه ره301هینه309شع به مه ع  هیع  ع هموضوبهموتدهه-0

هشهرهیع  عهشر هت   ه31 نخهحبمه هینهه0لانره ن وره عت ه رهینهه303زمهدرهمند ه

من هینهه1ره هته عت ه رههه330مند هه0شع به مهحعرهتموتخهد گعترهزمهیبصع هه–ه1

ه نخهحبمهیع  عهزعد هت  ه هه2

ینهه0 ه رهمان توه عت ته  ه ره329شع به مهر ودرهتشفنقهزمهیبصع همند هه–ه0

ه نخهحبمهیع  عهزعد هت  ه ه0
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هتیهاه هت هزنرهت رت تعهین  انوهد یتاهموضوبهمند هه–ه3 شع به مهیفع به 

ه نخهحبمهیع  عهزعد هت  ه هه2ینهه9لانرهمند ه عت ه رهمان توه2زمهیبصع ه ته   ره313

هه–ه3 هیبصع  هزم هزهلبعدتر  ه م ه ه2شع ب همعیتبمند  همان تو هیشر ر  عهن ور

ماادهیشف قهمص   ه ین ه عت هه9033 ههت ته ه هزهلبعدتر همصویه نخهتریشن

ه رهحرت مهمان توهدرهلانرهمند هرتهیع  عهزعد هت  ه 

 هت ته هن ورهیشر رهمان توهمعیتب عهتریشن ه3شع به مهت ته هزمهمند هه–ه1

توهماادهیشف قهمص   ه ین هزمه عت ه رهحرت مهمان ه9033 زهلبعدتر همصویه

همقعرهدرهلانرهمند هرتهدره یعهگع تمهت   

 ن وره وره عت ه رهحرت مهمان توهمقعرهه0مند هه0زمهیبصع هشع به مهتریشنه–ه1

هدره رهمند هرتهدره یعهگع تمهت  ه 

ه3 ف هیع  عتوهمان توه رهرته هته  ه ره390شع به مه تمه ارهزمهمند هه-هه90

ه نخهحبمهیع  عهزعد هت   ه0من هینه

ه مه نر هزعدرهتموتخهینر فاه ت ه–ه99  هت   ره039 علاگاهزشورهزمهمند  رت 

 عدت  هیع امهمعندخهد ه  نخهحبمه ه0ینهه9مان توه رهرته ه  ه عهت تعدتدهتموتخه

ه عت عه  ا هتموتخهیع  عهزعد هت   ه

 ن ورهمان توه  ع لن هما  هه921 ه901شع به مهیع هموضوبهموتدهه–ه90 ه92

  مهی ص مه رهرتههمورده عر اه عتره وتل  هدتد هزمهدر اا هلن ه عر 
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 چن  نکته ق بل توجه 

 نکته اول  

شررررع به ررررمهیررررع هدرهه9002دره ررررن ورهماررررن توه ارررروماهمصررررویه

 یرراهدرهیررعت  هیا ررمهههه؛ ررمهقررورهز رراهدترت هماررن توه ررودهههههه یررعت  هیاررن اه

من ارررهه ت هشررع به ررمهیررع ه قررمهدرهمرروترد هزررمه ررن وره رر  ه  ارراهزررعد ه ررودههههه

 ن رررمهمارررن توه ررروده هدره رررن ورهرتیرررده رررمهمارررن توهت رررهماه رررعههه  رررع  

 ره ررن ورهشررع به ررمهیررع هدرهدرروریاه ن ررمهماررن توه ررودههههههههه91ت ررن همررند هه

 یرراهدره ررن ورهماررن توهت ررهماهمصررویهههههه؛یصررع  هشررر ه ررودههه زررمهدره ررن وره

ر ررر هت اترررمهدره رررن ورهساررر عهمط بررراه ررر  ه  اررراه شرررر ه یررراهههه  ررراه9030

 ررودهمو رررههه تردهشررع به ررمهتریتررنیهیررع ههیع رر عهماررن توه ررعت ه عضرراهت همرروهه

 قررمهدرهلارر عههه  یررعه ررن ورهگرر ترهت رر هزررمهمعیترربهشررع به ررمهیررع ههههههت ررعه

مررروتردهمارررتویبهمارررن توهمررراه نشرررره هدرهمررروتردهد گرررعه ن ررررهقبرررنه رررقهه

ه امهشوده ه19مند ه

 نکته دوم 

 بررمهت ه  ررع   هت قررهیهت ررهماههههه  ررنهیویررمه ررمهر  ررمهد رروترهزشررورههههه

ی ت رر ه ا  رررنوهمقررررمنیاهت هشرررع به رررمههه ودزررمه یع رررمه  اررراهرته   ع ترررمه ررره

ر  ررمهد رروتره ررنیاهزشررورههههمزرراه یرراهت   اررن هه یررع ه  ررعه ن ررمهد ررتع ه بررودهه

ی ت ررر ه ا  رررنوهمقررررمنیاهت هشرررع به رررمهه  اررر  درهحرررنخهحنضرررعهمشرررفقه

ت ررعه اررمهماتررعهت رر ه ن رر ههههههتیررعته ررمه ضررنوه تگرر ترهشررر هت رر هزررمهههههه

هم نز هدرهموضو نوه تانرهگعدد هیشت ه رت 

ه
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 نکته سوم 

تگرررعهدرهمرررورد هت همررروترده رررندهزرررمه رررن ورهمارررن توهت رررهماه رررعت هههه

ه شررع به ررمهیررع هماررن توهدره یررعهگع تررمهت رر  ه اررمهت اررن هشررر ه ررودهههههههههه

یررع هماررتق اه نشررره  ررنهمعیترربه ررمهماررن توهشررع به ررمهیررع هم تررو ه ررنه ررمهههههه

همان توه رهیع ه  نه مهمان توهلعهد ه؟

ه  رررن ورهمارررن توهت رررهماهه13  چرررمهماررر  هت ررر ه رررعهت رررن همرررند ههه

معیترربه ررمهماررن توهلررعد هیررع هم تررو ه فوتلرررهشررر سوره ررعهت ررن همررند ههههههه

ه وره:

درهیرررعت  ه ن رررمهیع  رررعهلرررعهگرررن ه عرررمه تحررررهدترت ه ارررن  عهمتعررررده»ه

ه« نشرهمان توهیعماهدتد هماهشودهزمهمان توه رهتشره نشر 

 ررعت هماررن توهسارر عهیعمرراهمررنه ررنه ررمهههههه13حررنخه ررنهیویررمه ررمهمررند هههه

هگ  امهموتیمهماه نش  ه:

ه دره یعهگع تعهمان توهتشره13 امهقبنهمند هه–هتیم

ه یع  عهمان توهیع ه نقه19 امه عهت ن همند هه-ی

 ارررمه عت رررن ه رهمرررند هتی هزرررمه رررعت هشرررع به رررمهیرررع همارررن توهه- 

ههه دره یعهگع تمهت  

زرررمه تررروتره تررراهت ه رررمهگ  ارررمهرتههادره رررن ورهمارررن توهت رررهماهمبارررن 

 رررن ورهمارررن توهه921مرررند هه9دره یرررعهگع ررر ه یررروده ررررترده یررراهدرهیبصرررع ه

 رررمهدرررعتح ه مرررر همعیتررربه رررمهمارررن توههه9012  ع لرررن هماررر  همصرررویه

هلانرهیع هم تو هماهشوده مه مهمان توهشع به مهیع  
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 1332ق نون مج رات جرایم نیروه ک مسدح مصوب 

 رررنهیصرررو به رررن ورهیر ررررهمارررن توهیرررعت  ه  ع لرررن هماررر  هدرههههههه

 ه ررررن ورهدتدر رررراهه9039 ررررن وره  من شرررراهمصررررویه ه9012/هه20/90یررررنر  ه

 هز  رررمه ررروت  عهمغرررن عه رررنهت رررعه رررن ورههه9091/ه1/90 هز  رررعهتریررر همصرررویه

 ررن وره ررورهیاررن هدتدگنلسررن ه یررنماهمت ررمهههههه2 ررعهت ررن همررند هههه هم غرراهشررره

شررر رهدرهیاررن همرروترد هزررمهماررن توهیعمرراهدرهت ررعه ررن ورههزررعهشررر ه ررمهههههههههه

 ه ررمهت ررتاندهت ررعه ررن ورهحترر هدررندره ان اررره هت اررنخهیف  ررمه هیبررر مه  ررهههههههه

لارر عه ررن ورهمقررعرهشرررهههه2مویرربهت ررعه ررن وره نشررر ه ررعهت ررن هیبصررع همررند ههههه

درهمررروترد هزرررمهمارررن توهیعمررراهدرهت رررعه رررن ورههزرررعه شرررر ه نشررررهسان چرررمه

دتدگرررن ه یرررنماهه ر ررر رگاه رررمه رهیرررع هدرهدرررهح  هدتدگرررن ه یرررنماه نشررررهه

قبررنه ررن ورهمع ررو ه ررمه رهیررع هیعرر عهز  ررعه ان ررره هت اررنخهیف  ررمه یبررر مههههههه

هیبهلانره ن وره نشره    ه مهمو

 شروع به جرم در ق نون مج زات جرایم نیروه ک مسدح

دره ررن ورهیر رررهیررعت  ه  ع لررن همارر  هیعع  رراهت هشررع به ررمهیررع ههههههههه

ضررراعه ررر  ع هه921 همرررند هه901  رررنره شرررر هت ررر ه ه قرررمهدرهیبصرررع همرررند ه

هرتهمشفقهزعد هت   همان توه ره شع به مهیع هدره عضاهت هیعت  

مان توهشع به مهت عهیع هحرت مهمان توهحبمهمقرعرهدرههه–ه901مند هه9یبصع ه

هت عهمند هت   

 بوخهلعهگو مهلر مه نهتمت ن ه نهدردرت مه   هی ر هلرعه اروتره   هدرههههه901درهمند ه

رت مهمعنمهوه ه عتردتدلن ه رنریاه هدت  راهیو رمه ینم رنرهمااروبهشرر ه ه رعت هههههههه
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ه2 نخه هی ت ه قر هیرنههه90ینهه2همعیتبه ره ه  ه عهردهمنخه مهد ی هحبمهیع  ع هت 

ه عت عهمب غهدر ن تاهیع  عهشر 

ه ن ورهمان توهیعت  ه  ع لن هما  ه:ه921مند ه

شرررع به رررمهیرررعت  هیع  رررع هیعرررمه هی   رررعه ه رررع  ه هیفع ررربه رررنهه»ه

 یرر ه دره ررنهتیررهاهین  اررنوه ررنهت رر  مه همساررنوه ررنه  ررن مه هتمتن ررنوههههههههه

ماررن ه ظ  ررمه ه ررع  ه  ررعههه  ع لررن همارر   هیق رربه هد  اررمهدرهتمرروره یررن ههههه

 هت ررته ه هت ررنه ه ررنهیررعت  ه   ررمهتما رر ههههههتمرروتخه  ع لررن همارر  ه هتریشررنههه

حاررربهمرررورده رررمهحررررت مههههه دت  ررراه ه رررنریاهیرررع هت ررر ه همعیتررربههه

هه مان توهیعت  هم زورهم تو هماهشود

:هدرهدررروریاهزرررمه ا  رررنوه ت ررررتمنیاهزرررمهشرررع به رررمهههههههه9یبصرررع ه

 ررمهماررن توهلاررنرهیررع هههه بتیررعت ه رهزررعد ه ررودهماررتقههیررع ه نشرررهمعیتررههه

هم تو هماهشود 

:هلرررعهگرررن ه رررعت هیرررعت  همررر زورهدرهت رررعهمرررند همارررن توههههه2یبصرررع ه

درهه م ررنریهمقررعرهشررر ه نشرررهت رررتمنیاهزررمهشررع به ررمهیررع هی قرراهمرراهشررودههههههه

ه دررروریاهزرررمهدرت رررعه رررن وره رررعت ه  سرررنهمارررن تیاهیع ررر عهگعد رررر ه نشررررهههه

ه«عدد  نخهم تو هماهگه90ینهه2معیتبه رهت رتمنوه مهحبمهت ه

 تعریف مورد قبول براک شروع به جرم در ق نون مج زات نیروه ک مسدح

د رر ه  ردرهیعع ررمهمررورده برروخه ررعت ههههمه  چررمهمارر  هت رر ه ررعت ه ررههه

شرررع به رررمهیرررع همن ارررره رررن عه ارررن  عهحقرررو اهمقرررمهمعن  ررر هدرهیرررع ه هههه

 رررنهسرررنر  ه رررمه ررروت  عهی ت ررراهههههه    شرررعز هدرهیرررع  هیعرررمه هتریشرررن هههه
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 درهرت هه  سررررنه ررررن ورهماررررن توهت ررررهماههمعتبع یررررن هیاسررررور هت ررررهما

همعتیعمهزا  ه ه

 رررن ورهمارررن توههه19لارررن طور هزرررمه  رررنرهشرررره رررعهت رررن همرررند ههههه

ت ررهماه ررعت هی قررنهشررع به ررمهیررع ه عرررههت ه صرررهماعمن ررمه هماررع ه ن رررههههههههه

ه؛ ترده ررعهمعح ررمهتیعت رراهیررع ههشررر ه یررع همررورده یررعهمتو ررمهمن ررر ه نشرررههههههه

ماررع ه ررنهترتد ههه ررود ه هسررمهاهحررنخهت ررعهیو ررمهسررمه ررمه ررنقعهموت ررده ررنریههههه

 ررودهت هتدتمررمهزررنرهماصررعاهشررر ه نشررره هدرهلررعهد هدرروروهشررع به ررمهیررع ههههههه

م قرررنهشرررر ه هدرهدررروریاهزرررمه رررن وره رررعت ه رهشرررع به رررمهیرررع همارررن تیاه

همات نهمان توه وتلره وده ه یع  عهزعد ه نشرهمعیتب

لارررن طور هزرررمه ررربهه  رررنرهشررررهحقرررورهیررر ت ه ع ررراه  رررن ورهههههههه

ورهرتیرررده رررمهمارررن توهت رررهماه تررراهت هشرررعت مهههمارررن توه اررروماه ه رررن ه

  رر  مهموت رردههمهی قررنههشررع به ررمهیررع هرتهیو ررمه ا  ررنوهتیعت رراهیررع ه ررههههههه

هل مهمر   تاهدره ره رترد ه  نریاهماهدت رهزمهترتد همعیتب

 تفکیک شروع به جرم از عمدی ت مق م تی

 تررراهت هشرررعت مهت ن ررراهشرررع به رررمهیرررع ه ر ده رررمهمعح رررمهتیعت ررراههه

معح رررمه ا  رررنوهمقررررمنیاهمت رررن وهت ررر ه هدره ررر عههیرررع هت ررر ه ه ره رررنه

زرررمههحرررنخهی ت ررر ه رهد هدره عضررراهت همررروتردهدشررروترهمررراه نشررررهت ه  ارررن اه

زرررررت هت ه یع ررررنوهههمعتیررررده ررررن و اهدرهیاسررررور هت ررررهماهت ررررعترهلرررر مه

موضرررو اه ههلاررراه همفرررت مهرته پ  ع ترررمهت ررررههی ت ررر ه رهد هدرهت ت رررنرههههههه

ماتررعهت رر ه ررببهیشررت هههههدتدر هه ع  ررر ه ررعتره وتلرررهگع رر ه ت ررعهتمررعهههه

رت ه حرررروهر  رررمه ضرررن اهمررراهیوت ررررههه رت هگرررعدده هتگرررعهسرررمههیصرررو به ه
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ت ارررنده یررر هه تما ررر هدره  ع لرررن هه هد  هت ررر ه رررعت مهرته  صررر مهدلررررمشررته

ه د  مشتمه  دیعه عهقعاهشوه ما  

تخفیاااف مجااا زات باااراک شاااروع باااه جااارم در قااا نون مجااا زات  

 نیروه ک مسدح  

  رررن ورهرتیرررده رررمهمارررن توههه9002 رررن ورهمارررن توه اررروماهمصرررویهه

 تررراهت هشرررعت مهی قرررنهشرررع به رررمهیرررع هرتهیو رررمههه9039ت رررهماهمصرررویه

زرررمهترتد همعیتررربهلررر مهمررراهدت رررره ا  رررنوهتیعت ررراهیو رررمهموت رررده رررنریاه

 رررن ورهمارررن توه اررروماه هه22یررر ته رررعهت رررن همررروتدهه مرررر   تاهدره ره ررررترد

اررره ررن ورهرتیررده ررمهماررن توهت ررهماهتگررعهزارراهشررع به ررمهیعمرراهزههههه93مررند ه

ماررن توه فوتلرررههه  ه ررمهم ررمه رروده رهرتهیررعوهزارررهت هیسرر هیررع همایررورههههههه

 یررودهموت ررده ررنریاهههه زررمه ررن ورهماررن توهت ررهماههههشررره ه یرراهت ه  اررن اهه

تگررعهمعیترربه ررنهترتد هههه رتهت هشررعت مهی قررنهشررع به ررمهیررع ه  ررنره ارراهزارررهههههه

هه  ودهل ه ا  نوهتیعت اهرتهمتو مهزاره ن همات نهمان توهماه نشر

 رررن ورهمارررن توهت رررهماهزاررراههه19مرررند هه2ن هیبصرررع هتیبترررمه رررعهت ررر

 ررمهم ررمه رروده رهرتهیررعوهزاررره هت رررت هت اررن هشررر هههه زررمهشررع به ررمهیررع هزررعد ه

هیع ه نشرهت همویبنوهیف  مهمان توه عه وردترهماهشوده 

 رررعهت رررن ه رررن ورهمارررن توه  ع لرررن هماررر  هتگرررعهمعیتررربه  ا ررراهههه

ارررمهدره رررن ورهت ارررن هدلررررهزرررمههدرهدرررهح  هدتدگرررن ه یرررنماه نشرررره ه ره ه

شررع به ررمهیررع ه رهیررع هلررر ههههههتگرررعماررن توه  ع لررن همارر  هیررع ه نشرررهههههه

 عت رررن ه ره رررن ورهمارررتویبهمارررن توه نشرررره ه ه ارررمهمعیتررربه عررررهت ههههه

شررع به ررمه ا  ررنوهتیعت رراهیررع ه ررمه ت ررطمهموت ررده ررنریاهمتو ررمه ان ررره ههههههه

 نشررره ه یرراهههمعیترربهماررت نهماررن توهمقررعره ررعت هشررع به ررمه رهیررع همرراهههههه
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 رررنهترتد ه رررودهت هتدتمرررمه ا  رررنوهتیعت ررراهماصرررعاهشرررودهه  رررنهتگرررعهمعیتررربه

هماهشوده؟ه19منده هه2 مشاوخهیف  مهمان توهمقعرهدرهیبصع ه

هه نضررراه ع  رررر هه  رررن ورهمارررن توه  ع لرررن هماررر  ه2 رررعهت رررن ههمرررند ه

زرررمههت ررر  اررراهیوت ررررهت ه رهیف  رررمهت رررت ند هزارررره هت رررعه رررمهضرررعرهمرررتس ه

هه وت  عهمویودهدرت عهمورده ن رهتدهههشوده 

ه0 ه1 ه0تگررعه  ررنرهشرروده نضرراه ع  ررر همرراهیوت ررره ررنهت ررتانده ررمههمرروتدههههههه

 رررن وره ررروره رررعت همعیتررربهیف  رررمهدره یرررعه گ رررعده هت رررعهم  تررراه رررعت هههه

سرررورهدرهلرررعهدررروروهمررروتده ررروره رررعت هت ه ن رررمهههه  اررر ؛معیتررربهیرررع ه

سررمه ررنهترتد ه ررودهت هتدتمررمه ا  ررنوهتیعت رراهدررعاه یررعههههههه؛هت اررنخهمرراه نشرررهه

هطمهموت ده نریاه سمه مه ت ه زعد ه نشره

مااواردک یااه در قاا نون مجاا زات نیروهاا ک مساادح بااراک شااروع بااه      

 جرم مج زاتی در نظر گرفته نش ه ب ش  وظیفه چیست ؟

 ررنهیویررمه ررمهمااررونهشرررره ررن ورهماررن توه ارروماه ه ررن ورهرتیرردهههههههههه

 رررن ورهمارررن توهت رررهماههه19 رررمهمارررن توهت رررهماه ه رررنهیویرررمه رررمهمرررند ههه

نر هیاسرررور هت رررهماه رررعت هشرررع بهدردررروریاهزرررمهدره ررروت  عهی ت ررراهیررر

 ررمه رهیررع هماررن تیاهدره یررعهگع تررمه شررر ه نشررره هتگررعه ا  ررنوهت اررن هشررر ههههههه

یو رررمهمعیتررربهلررر ه رررودهیرررع ه بنشررررهشرررع به رررمه رهیرررع ه اررراهیوت ررررههه

همان تیاهدره عهدتشتمه نشره 

تمرررنهتگرررعهدره رررن ورهمارررن توه  ع لرررن هماررر  هه ا ررراهیرررع هشررران تمهه

مهماررن تیاهدره یررعهگع تررمه شررر ههههشررر ه یرراه ررعت هشررع به ررمهیررع ه ره اررهههههه

دره رروت  عهد گررعه ررعت هشررع به ررمهیررع ه ره اررمه ررنقهماررن توههههههههتمّررن نشررره
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 ررن ورهه2دره یررعهگع تررمهشررر ه نشررره  ررنهمرراهیرروتره ررنهت ررتانده ررمهیبصررع همررند ههههههه

مارررن توه  ع لرررن هماررر  ه رررعت همارررن توهمعیتررربه ره ارررمه رررمه ره رررن ورههه

هت تاندهزعد؟

 به ررمهیررع ه رهرتهد هه ررمه یررعهمرراهر رررهتگررعه رهیررع ه ررنقه هشررعههههههه

 رررن ورهمارررن توهه2یرررع همارررتقمه ررررت   ه تررروتره رررنهت رررتانده رررمهیبصرررع همرررند ه

تدتر هحقرررو اه رررو ه ضرررن  مهدره»ه  ع لرررن هماررر  ه رررمه ره رررن ورهمعتیعرررمهزرررعد 

 ررررودهدرهت ررررعهه9031/ه99/هه90مررررورنهه0/هه0100 یع ررررمهمشرررروریاهشررررانر ه

یررع ه ررع  ه شررع به ررمه ررع  هد هیررع همفت ررمهههههههه" صرروقهمرراهگو رررههه

توه رررنقهیعررر عه هلرررعهد هارررویه اررراهشرررو رهزرررمه رررعت هلعزررررت همارررن م 

تدتر هحقرررو اهدره یع رررمهمتعرررنرشهد گرررع هدرهت رررعههه"شرررود ههمارررن توهتیرررعت

گ ترررررمهت ررررر هه9090/هه1/هه21مرررررورنهه3/هه0103 صررررروقه رررررمهشرررررانر ه

هه« رررع  ه شرررع به رررمه رررع  هدرهمررروتردهیرتگن رررمهد هیرررع هم ارررویهت ررر "

د هیرررع همارررتقمهلررر ه ررررت   ه رررن ههه(هه یررراهتگع  سرررنهرته209:هه9013)مرررنیا عه ه

 رررن ورهمارررن توهه2سرررورهدرهمرررند هه؛وتره رررمه ره رررن ورهمعتیعرررمهزرررعدهمررراهیررر

  ع لررن همارر  ه قررمه ررمهیف  ررمه هیبررر مهماررن توهتشررنر هشررر ه ه ررمهمرروتردههههههه

د گررعهمن ارررهشررع به ررمهیررع هتشررنر ه شررر هت رر ه ه یرراهدرهلررعهدرروروهت ررعهههههههه

ت هی ارر  عهمو رردههه ررن ورهگرر ترهت رر هزررمه ررعت هشرر ن تعهشرررره رروت  عه ه عل رر ههههه

  وت  عهی ت اه ن رهیت  مهرتهر شعهزاره 

 شروع به جرم در جرایم غیر عم  در ق نون مج زات نیروه ک مسدح

زرررمه رررعت هشرررع به رررمهیرررع ه رهههههه921درهیرررعت  همررر زورهدرهمرررند ههه

ماررن توهمقررعرهشررر هت رر هتگررعهیررعت  همرر زوره ررمهدرروروه  ررعه اررره نشرررهههههههه

زرررمهه21 هه23موضررروبهمررروتدهمن اررررهیرررعت  ه   رررمهتما ررر هدت  ررراه ه رررنریاهه



 لح جمهوری اسالمی ایران شروع به جرم در قانون مجازات جرایم نیروهای مس                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 122   7531 زمستانو  پاییز 53و53شماره  – دهمسال                      

  رروبه ره ررمهدرروروه  ررعه ارررهمرراه نشرررهشررع به ررمهیررع ه ره ارراهیوت رررههههههههه

سررروره رررعت هی قرررنهشرررع به رررمهیرررع ه صررررهتریترررنیهه دترت همارررن توه نشرررر

 صرررهمبررندروه ررمه ا  ررنوهتیعت رراهزارررهههههت ررعهد  هت رر ه همعیترربه ن ررره ررمههه

ه21 هه23یرر تهشررع به ررمهیررع هدرهمرروتدههههه؛  اررنه ررمه   رراه صررر همع ررنه ان رررهههه

ه ن ورهمان توه  ع لن هما  همصرتره رترده 

   123م ده  2مص دیق تبصره 

یعت اررراهزرررمه رررن ورهه"شرررع به رررمهیرررع ه " مارررن توه921درهمرررند ه

مارررن توهیرررعت  ه  ع لرررن هماررر  ه رررعت ه رهمارررن توهدره یرررعهگع ترررمهرتههههههه

حررررت مهمارررن توه رهیرررع هیع ررر عهزرررعد ه یررراهتگرررعه رررن وره رررعت ه رهیرررع ههه

هع تمه نشره ظ  مهس ا ه؟مان توهم نریهرتهدره یعهگ

لررعهگررن هه"درهت ررعهمرروردهسارر عهمقررعرهمرراهزاررره:ههههههه921مررند هه2یبصررع ه

ه مارررن توهم رررنریهمقرررعرهشرررر ه نشرررره  رررعت هیرررعت  همررر زورهدرهت رررعهمرررند 

ت رررتمنیاهزررمهشررع به ررمهیررع هی قرراهمرراهشررودهدرهدرروریاهزررمهدرهت ررعه ررن ورههههههه

مهت همعیترربه رهت رررتمنوه ررمهحرربهههه  ررعت ه رهماررن توهیع رر عه گعد ررر ه نشرررهههه

ه" نخهم تو هماهشوده هه90ینهه2

 ررن ورهماررن توهت ررهماه ه قررمهت ررهماه ررعت ههههههه ررند  ر همرراهشررودزمهه

 ترررمهه-9م رررنریه تررراهت هسسرررنرهمارررن توه  رررعهرتهیع ررر عهزرررعد هت ررر ه:ههههه

  رراهه–ه1 طرردهد رر هرت رر ه  ررن هسرر هههههه-0   فررتعه ررمهدترهههه–ه2)ت رررت (ه

ه  ره)هیبع ره(

ه فقه اررراه نشرررر رررنهیویرررمه رررمهت اترررمهحررررت مهساررر عهمارررن تیاهمشررر

درهسارر عهمرروترد ه ررعت هشررع به ررمهیررع هیعت ارراهزررمههههههههه921مررند هه2یبصررع ه
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 رررنخهرتهدرهه90یرررنه2مارررن توه رهمارررن توهم رررنریهیع ررر عهشرررر هحررربمهت هههه

 یرررعهگع ترررمهزرررمهمصرررند نه رهدره رررن ورهمارررن توهیرررعت  ه  ع لرررن هماررر  هههه

ه20ه–ه91ه–ه93 همرررروتدهه11 همررررند هه10مررررند هه9 بررررنروهت رررر هت ه:هیبصررررع ه

زرررمهیارررن همررروترده رررورهمع رررو ه رررمههه21 ه اررررهتیرررمهمرررند ههه20ه–ه22ه–ه29ه–

هیعت  ه   مهتما  هدت  اه ه نریاهماه نشره ه

 نتیجه گیرک

 ترراهت ه اررن  ااهت رر هزررمهت هحقررورههههه زررمهشررع به ررمهیررع هههت ه  اررن ا

د  هه یررر ت ه ع ررراه تردهحقرررورهیررر ت هیاسرررور هت رررهماهت رررعترهشرررر ههههه

ضرراعه  ررنرههه  توهت ررهمات رر هه ررن ورهگرر ترهدریصررو به سررن اه ررن ورهماررنههههه

ت هم ررنرهت اررن ه ااگن ررمهیررع ههههیعع ررمهمررورده برروخه ررودهت هشررع به ررمهیررع  هههه

زرررمهشرررع به رررمهیرررع ه رهدترت همارررن توهمررراه نشرررره رررنهمشررراوخههرتهمررروترد 

یررنه ررن وره ررنهشرر ن   ه  شررتع هدرهمارر عههههههزارررهماررن توه ارراهشررودهمشررفقهه

 به ررمهتیررعته ررعترهگ ررعده هلاچارر عه ن و گرر ترهدرهمرروردهیف  ررمهماررن توهشررعهههههه

درمررروترد هزرررمهمعیتررربه رررنهترتد هه یرررع هدره رررن ورهمارررن توه  ع لرررن هماررر  

سرروره ررنههه  ررودهت هتدتمررمهیررع ه رروددتر همرراهزاررره ن رررهیعرر عهیت  ررمه ان رررههههه

 رررن ورهه19مرررند هه2 رررن ورهم  ررروره اررراهیررروتره رررمهیبصرررع هه2ت رررتانده رررمهمرررند ه

در ررر عهحرررنخههههههههمارررن توهت رررهماه رررعت هیف  رررمهمارررن توهت رررت ند هزرررعد ههههه

 رررن ورهمارررن توهه921یررروتره رررنهتضرررن مهزرررعدره ررر هیبصرررع ه رررمهمرررند هههمررراه

 رررن ورهمارررن توهت رررهماهت رررعههه19 همرررنده2  ع لرررن هماررر  هلان اررررهیبصرررع هه

همهرتهمعی ده اوده همشت

ه

ههه
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  من بعه

ه هی رهد  ه ه شعهم  ترهه»حقوق جزاک عمومی« :(9031)ترد   اه هم اره  ا

ه هت تشنرتوهگاجهدت   هی رهت خ»ومیحقوق جزاک عم«:(9039) ع    دن عا

 1332ق نون مج زات جرایم نیروه ک مسدح مصوب 

 1331ق نون مج زات اسالمی مصوب 

   1331ق نون راجع به مج زات اسالمی مصوب 

 1332ق نون مج زات عمومی مصوب 

ه ه شعهم  تره»حقوق جزاک عمومی ایران«(ه:ههه9032گ ر   نره هت ع ه)

 هه»ب یساته ها ک حقاوق جازاک عماومی     «ه"(:هه9012) ی ر ه هم ارهدرنی هه

هت تشنرتوه ورش ر

ه هگاجهدت  ه هسنپهلشت ه»زمینه حقوق جزاک عمومیه«:(ه9012) ور سنه هرضن
 


