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 قوق کیفري ایرانتحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در ح
 *ناصر قاسمی

 **امیر مرادي
 66/9/7991: تاریخ پذیرش                    61/1/7991: تاریخ دریافت

 چکیده

و  تعزییرات )مجیازات اسیالمی   قیانون  کتیاف پینجم   گذار ایران در فصل بیسیت و یکیم از    قانون
مقیرر   664در میاده   ،«سرقت و ربودن مال ییر» با عنوان 7916 مصوف( های بازدارنده مجازات

ییا   نمایدهرکس عالماً عامداً برای ارتکاف جرمی اقدام به ساخت کیید یا تغییر آن »: داشته است
( 14)حبس از سه ماه تا یک سال و تا ای برای ارتکاف جرم بسازد، یا تهیه کند به  نوع وسییه هر

گیردد کیه الاقیل     مطرح میی  پرسشنسبت به ای  مقرره چند . «محکوم خواهد شدیربه شالق 
های حقوقی ایران تبیی   در گفتمان دانشلاهیان و نظریه ،نسبت به برخی از آنها آنچنان که باید

گردد ییا مطییق    ماده مذکور صرفاً شامل جرم سرقت میاینکه، ازجمیه  ؛و پاسخ داده نشده است
ور از از آن وسیییه اسیتفاده کنید ییا خییر؟ منظی       ،جرم؟ در جرم مذکور شرط است که مرتکیب 

باشد یا خود مرتکب که قصد جرمی کیرده و وسیییه آن را تهییه کیرده      فرد ثالث می «هرکس»
شود؟ جرم مذکور، جرمی مطیق است یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم  است یا شامل هر دو می

کننده احراز گیردد؟ هیدل    مادی صرل است یا باید رک  روانی آن توسط مقام قضایی رسیدگی
توصی، قضیایی جیرم سیاخت ییا تهییه وسیییه ارتکیاف جیرم و پاسیخ تحییییی بیه            ای  مقاله، 
های حقیوقی اییران و    مند به نظریه مذکور برمبنای قانون جزایی ایران با نلاهی نظام های پرسش

زعم ما تحییل درستی انجام نشده  رویه قضایی است و در موارد و مسائیی که در منابع مذکور به
را خیویش   بنابر تجربه قضایی و تحییل در حد وسع، نظیر تحییییی   ،یستو یا اطالعاتی موجود ن

 .کنیم ارائه می

معاونیت  ساخت یا تهیه وسییه ارتکاف جرم، تهیه مقدمات ارتکاف جرم، سرقت،  :يکلید گانواژ
 .در ارتکاف جرم

  

                                                                                                                             
 .یو خدمات ادار ییدانشلاه عیوم قضااستادیار  *

dr.nagh@yahoo.com 

 .(نویسنده مسؤول)شناسی دانشلاه آزاد اسالمی واحد عیوم و تحقیقات تهران دکتری حقوق کیفری و جرم **
dr.moradi9913@yahoo.com 
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 مقدمه

های مهیم حقیوق جزاییی     های جزایی و نیز سرفصل یکی از مویوعات پرکاربرد دادرسی

ریم تالش و تحییل در حد وسیع   که عیی - 7بط با مرحیه تهیه مقدمات ارتکاف جرممرت

سیاخت  »جرم  -نویسندگان حقوقی، الاقل از نظر ما با فقر ادبیات حقوقی روبرو هستیم 

گیردد   متعددی مطرح میهای  پرسشخصوص  در ای . است« یا تهیه وسییه ارتکاف جرم

اری ای  عنیوان پرداختیه اسیت صیرفاً شیامل جیرم       انل ای که به جرم ماده اینکه، ازجمیه

گردد یا مطیق جرم؟ در جرم میذکور شیرط اسیت کیه مرتکیب از آن وسیییه        سرقت می

باشد یا خیود مرتکیب کیه قصید      فرد ثالث می «هرکس»استفاده کند یا خیر؟ منظور از 

جرمی کرده و وسییه آن را تهیه کرده است؟ صوَر تحقیق رکی  میادی جیرم میذکور بیا       

بر مباشرت قابل تحقق است؟ ای  جرم، جرمی مطیق اسیت   ونت و مشارکت نیز عالوهمعا

یا مقیّد؟ تام است یا ناقص؟ جرم مادی صرل است یا باید رک  روانیی آن توسیط مقیام    

توان تحت عنوان تهیه وسیییه   کننده احراز گردد؟ آیا حامل سالح را می قضایی رسیدگی

 خیر؟ارتکاف جرم تحت تعقیب قرار داد یا 

روش میا  . صورت مستند و مستدل پاسخ خیواهیم داد  هدر ای  مقاله به مسائل فوق ب

خصیوص   های ب گیری از ابزار کتابخانه تحیییی، با بهره -در تحییل و بیان مطالب، توصیفی

کنییم بیا تیفیقیی از     های حقوقی، رویه و تجربه قضایی اسیت و سیعی میی    قوانی ، نظریه

های حقوقی و نقد با دلیل و استدالل آنها به  نظریهرویه قضایی و  ها برمبنای قانون، یافته

 .ها ای باشند برای رفع ابهام نتایج منطقی برسیم تا آن نتایج، وسییه

راحتی  که بهاست و پیش آمده گردیده های قضایی مطرح  یمناً مسائیی در رسیدگی

متعدد قضات و نویسندگان  ها و تفاسیر باشد و باعث قرائت قابل تطبیق با مقرره فوق نمی

شیود؛ کیه ییروت     حقوقی از ماده فوق و استناد به برخی عناوی  مجرمانیه میرتبط میی   

 .سازد پژوهش، تفصیل و تحییل بیشتر در مورد ای  مویوع را نمایان می

در قالیب دو بخیش ارائیه     ،فوق و روش معرفی شده های پرسشای  مقاله با ابتناء بر 

دهنیده جیرم تهییه و ییا      ه توصی، قضایی یا ارکیان تشیکیل  در بخش نخست ب: گردد می

                                                                                                                             
ار فکر، طرح و قصد ارتکاف رفت -یک: کند یابد؛ بیکه مسیر و مراحیی را طی می رفتار مجرمانه، یکباره تحقق نمی. 7

باشد  مقصود رفتاری است که از نظر ماهیتی، خارج از ماهیت جرم می: تهیه مقدمات ارتکاف جرم -مجرمانه؛ دو

 .تحقق جرم -شروع به عمیات اجرایی جرم؛ چهار -؛ سه...مانند ساخت  کیید، تهیه اسیحه و 
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پردازیم و در بخش دوم به مسائل کاربردی ایی  جیرم بیا     ساخت وسییه ارتکاف جرم می

 .پردازیم های حقوقی در خصوص ای  مویوع می رویکردی انتقادی به برخی نظریه

 توصیف قضایی جرم تهیه و یا ساخت وسیله ارتکاب جرم. 9

ا .م.ق 664توصی، قضایی جرم مذکور با استناد و مداقیه در الفیاظ میاده    در ای  بخش، 

منظییور از توصییی، قضییایی همییان ارکییان . گییردد ارائییه مییی 7916مصییوف  (تعزیییرات)

 :گردد دهنده جرم است که ذیالً تبیی  می تشکیل

 رکن قانونی. 9-9

 664میاده   ،«تهیه و یا ساخت وسییه ارتکیاف جیرم  »رک  قانونی یا توصی، قانونی جرم 

هیرکس عالمیاً عامیداً بیرای     »: دارد باشد که مقرر میی  می 7916مصوف  (تعزیرات)ا .م.ق

ای بیرای ارتکیاف    ارتکاف جرمی اقدام به ساخت کیید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسییه

یربه شیالق محکیوم   ( 14)جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 

 .«خواهد شد

 رکن مادي. 9-1

در جیرم  « رفتار میدنظر » .منصه ظهور رسیدن جرم رک  مادی یعنی تحقق خارجی و به

مصادیق رفتار مزبیور عبیارت    .شود است و با ترک فعل محقق نمی« فعل»مذکور، از نوعِ 

ای بیرای ارتکیاف    هر نوع وسیییه  ةا تغییر آن و یا ساخت  و یا تهیساخت کیید ی: است از

صورت انفرادی در قالب مباشرت و شراکت قابل تحقق  هحقیقی ب جرم که توسط اشخاص

و یا با همکاری فرد یا افیرادی  ( مباشرت)تنهایی  ای  توییح که یا فردی خود به ااست، ب

برای ارتکاف جرمی اقدام به ساخت کیید یا تغیییر آن کنید ییا هیر نیوع      ( شراکت)دیلر 

رک  مادی جرم مزبور در قالیب معاونیت    .ای برای ارتکاف جرم بسازد یا تهیه کند وسییه

عنوان معاونیت در جیرم مطیرح     قابل تحقق نیست؛ زیرا آنچه که در ادبیات دانشلاهی به

توییح ای  مطییب در گفتیار دوم    .صورت جرم تام مدنظر قرار گرفته است هاست اینجا ب

 .ی  نوشتار خواهد آمدا

هیر نیوع    ةتهیی ت  و ییا  مذکور ساخت کیید یا تغیییر آن و ییا سیاخ   « مویوع جرم»

 .برای ارتکاف جرم است -بنابر وجه تمثییی -ای  وسییه

ة مجرمانی  ة، جرم مذکور جرمی مطیق است و مقیّد به نتیجی «نتیجه مجرمانه»در مورد 
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ای بیرای   لذا ساخت کیید یا تغییر آن یا تهیه و ساخت هیر نیوع وسیییه    .جرم اصیی نیست

نظر او است ع و یا عدم وقوع جرم اصیی که مدوقونظر از  ارتکاف جرم مدنظر مرتکب، صرل

 .و قرار است از آن کیید یا وسییه برای ارتکاف جرم استفاده کند، قابل مجازات است

 رکن روانی. 9-3

رک  روانی یعنی فاعل از روی عیم و آگاهی از قانون و رفتار مجرمانه و تشخیص مصداق 

 .آن رفتار را انجام دهدآن در عالم خارج و عیم به مجازات آن، عمداً 

جرم تهیه وسییه ارتکاف جرم نیز جرمی عمدی اسیت؛ لیذا احیراز قصید مجرمانیه و      

. رسید  نظیر میی   یروری به کننده اثبات رک  روانی ای  جرم توسط مقام قضایی رسیدگی

قصد انجام رفتارهیای میذکور در   )سوءنیت عام : رک  روانی جرم موصول عبارت است از

قصد ساخت کیید یا تغییر آن، و یا ساخت  و ییا  )چنی  سوءنیت خاص و هم( ماده مزبور

توانید   ای که می لذا صرل همراه داشت  وسییه .(ای برای ارتکاف جرم هر نوع وسییه ةتهی

گوشیتی و ییا    برای ارتکاف جرم هم استفاده شود مانند یک چاقو و یا انبردست و یا پییچ 

بت شیود میتهم عالمیاً و عامیداً آن وسیییه را      بیکه چنانچه ثا ،جرم نیست... چی  و  سیم

موجب دادنامه شیماره   به. منظور ارتکاف جرم تهیه کرده است، جرم دانسته شده است به

دادگیاه تجدییدنظر    69صیادره از شیعبه    70/78/7996مورخ  9689918669187868

ز ا. فرزنید م . ش.عییه بدوی آقیای پ  تجدیدنظرخواهی محکوم»: استان تهران آمده است

 7798دادگاه عمومی جزایی شعبه محتیرم   60/6/7996مورخ  788489دادنامه شماره 

 664اسیتناد میاده    دلیل تهیه وسییه ارتکاف جیرم بیه   موجب آن مشارالیه به تهران که به

یربه شالق محکیوم شیده اسیت     14قانون مجازات اسالمی به تحمل چهار ماه حبس و 

عنیوان مظنیون توسیط میأموری       عییه بدوی بیه  زیرا محکوم. شود وارد تشخیص داده می

محترم دستلیر و از همان ابتدا تعیق وسییه مکشوفه ادعایی برای ارتکاف جرم را به خود 

توانید بیرای ارتکیاف     ای که میی  که صرل همراه داشت  وسییه انکار کرده است مضافاً ای 

عامداً آن وسییه را  جرم هم استفاده شود، جرم نیست بیکه چنانچه ثابت شود متهم عالماً

صورت جیرم دانسیته شیده اسیت و چیون       منظور ارتکاف جرم تهیه کرده است، در ای  به

چنی  مطیبی در ای  پرونده ثابت نشده است و میا اجیازه نیداریم مبتنیی بیر حیدا و       

احتمال و ظ  و گمان، افراد جامعه را مجرم تیقی نموده و در معرب تحمل مجازات قرار 

های عمیومی و انقیالف بیا نقیض      قانون تشکیل دادگاه 66ماده  7د تبصره استنا دهیم به
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  7.«ای  رأی قطعی است. گردد صادر می. ش.عنه رأی برائت آقای پ دادنامه معترب

 مسائل کاربردي جرم تهیه و یا ساخت وسیله ارتکاب جرم. 1

آشنا شدیم،  حال که با مفهوم، عناصر و مستند جرم تهیه و یا ساخت وسییه ارتکاف جرم

مطروحه در مقدمه ای  مقاله، در قالیب چنید مسیئیه،     های پرسشدر ای  بخش با لحاظ 

هیای حقیوقی    نظرمیان را بیا نلیاهی انتقیادی بیه برخیی نظرییه        های تحیییی مید  پاسخ

 .کنیم دانشلاهیان ایران ارائه می

 (تعزیرات) ا.م.ق 664دامنه شمول ماده . 1-9

قانون مذکور با عنوان  متوجه به اینکه در فصل بیست و یک ، با(تعزیرات) ا.م.ق 664ماده 

مقرر شده است، آیا مختص سرقت است یا اینکه شامل همه « سرقت و ربودن مال ییر»

صرل اینکه ای  ماده ذیل فصیل بیسیت و یکیم قیانون      رسد به نظر می شود؟ به جرائم می

ه تفسیر مضیّق قوانی  جزایی آمده است و اینکه با استناد ب «سرقت»تعزیرات و با عنوان 

ماهوی، قائل به ای  نظر باشیم که ای  ماده مختص سرقت است، قابل انتقاد باشد؛ زییرا  

 جرمیهرکس عالماً و عامداً برای ارتکاف »: گذار مقرر داشته است با توجه به اینکه قانون

« ... بسیازد  جرم ای برای ارتکاف اقدام به ساخت کیید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسییه

اسم جنس مفرد نکیره و لفیظ    ،در ای  ماده« جرمی»بنابر تفسیر منطقی و اصولی، لفظ 

هیای اصیولی، اسیم     نیز در ای  ماده اسم جنس مفرد معرفه است و بنیابر آمیوزه  « جرم»

برای داللت بر یک ماهیت ویع شده است و شامل همیه  ( لفظ جرم ،در بحث ما)جنس 

لذا اطالق ای  ماده شامل همیه جیرائم    .(741، ص7991مرادی، )دشو افراد آن ماهیت می

یم  اینکه در رویه قضیایی کشیورمان نییز ایی  نظیر       .است و مختص به سرقت نیست

 .جاری است

برای نمونه فرب کنید کسی پالک تقیبی بسازد و در صندوق عقیب اتومبییل خیود    

قاً حی  بازرسی اتومبییل توسیط   کند تا بعضاً از آن پالک استفاده کند و اتفا نلهداری می

که از آن استفاده نکرده  گردد درحالی عوامل انتظامی یا بسیج، آن پالک از وی کش، می

 ا.م.ق 168است که در ای  ویعیت، وی متهم به تهیه وسییه ارتکاف جرم مویوع میاده  

                                                                                                                             
 .http://j.ijri.ir نشانی بانک داده آراء پژوهشلاه قوه قضاییه به :ک.ر. 7

http://j.ijri.ir/
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 .تبی که در آن ماده مقرر شده اسگردد و نه جرم استفاده از پالک تقی می (تعزیرات)

 حکم مشارکت و معاونت در تهیه وسیله ارتکاب جرم. 1-1

 ا.م.ق 664آیا رک  مادی جرم تهییه و ییا سیاخت وسیییه ارتکیاف جیرم موییوع میاده         

صورت مشارکت و معاونیت نییز قابیل     ه، صرفاً به مباشرت قابل تحقق است یا ب(تعزیرات)

 الطالق دارد؟ا تحقق است؟ ای  جرم چه تفاوتی با عنوان معاونت در جرم عیی

 کسهیر » : ه استتشداالذکر که مقرر  با توجه به منطوق ماده فوقکه رسد  نظر می به

عالماً و عامداً برای ارتکاف جرمی اقدام به ساخت کیید ییا تغیییر آن نمایید ییا هیر نیوع       

جرم تهیه و یا ساخت وسییه ارتکاف جرم، صرفاً از « ... ای برای ارتکاف جرم بسازد وسییه

میدنظر در   ةتنهیایی وسییی   بسا فردی خود بیه  یابد و چه تحقق نمی( فرد ثالث)ییر ناحیه 

قانون مذکور را تهیه کند و بسازد و یا از ییر بخواهد که آن را برایش بسازد و  664ماده 

ای  جرم به مباشرت قابیل تحقیق   ، «هرکس»همچنی  با توجه به لفظ عام  .یا تهیه کند

هم مباشر دیلری است، ای  جرم به مشیارکت نییز قابیل    و از آنجا که شریک جرم  است

همیراه هیم،    موران انتظامی به یک نفر و یا به دو نفر و بیشترأم ،برای مثال. تحقق است

خصوص در ساعات ییرمتعارل و در امیاک  خیاص، و ایشیان را دسیتلیر      همظنون شده ب

ثالً اره، دسته کیید با تعداد کنند و در بازبینی بدنی از آنها ادوات و آالت ییرمتعارل م می

گوشیتی و نییز    سرقت و ییا پییچ   ةخورده و ویژ کیید و یا کیید سوهان ییرمتعارل و یا شاه

... بُیر و انبردسیت خیاص و     و یا قیچی قفیل  های اتومبیل باز کردن قفل ةسرکج ویژ ةمیی

طبیق   کننید  کنند و اتفاقاً پس از اینکه ایشان را به مرجع قضیایی معرفیی میی    کش، می

نظری متهمان و دستور مقام قضایی مبنی بیر اسیتعالم سیوابق     ساعته تحت 64مقررات 

ایشان دارای سوابق متعدد ازجمیه سیرقت  که شود  متهم یا متهمان مذکور، مشخص می

اگیر انفیرادی   )باشند و اییب ایشان تحت عنوان جرم تهیه وسییه ارتکاف جرم سرقت  می

نفر و بیشتر باشند با عنیوان مشیارکت    کاف جرم و اگر دوباشند با عنوان تهیه وسییه ارت

 .گیرند مورد تعقیب قرار می( در تهیه وسییه ارتکاف جرم

رسد معاونت در مورد جرم تهییه و ییا    نظر می اما در مورد معاونت در جرم مذکور، به

 .باشد؛ زیرا ای  جرم، جرمیی مسیتقل اسیت    ساخت وسییه ارتکاف جرم، قابل تحقق نمی

 نسبت به تهیه و یا ساخت وسیییه ( شریکان)گر فرد ثالثی ییر از مباشر یا مباشران پس ا

 :ارتکاف جرم اقدام کند از دو حال خارج نیست



 حقوق کیفري ایران تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در 9397 ستانزم، 96فصلنامه قضاوت، شماره 
 

799 

کننده  یا ای  اقدام با تبانی با مرتکب یا مرتکبان بوده است و بی  تهیه -نخستحالت 

ران زمانی بی  رفتیار  آن وسییه و مرتکب یا مرتکبان، وحدت قصد و تقدم یا اقت ةو سازند

کننیده   سیازنده و ییا تهییه    ،که در ای  حالیت  ،او و مرتکب یا مرتکبان وجود داشته است

 ا.م.ق 766بند ف میاده  طبق مذکور، مرتکب معاونت در جرم شده است و مجازات او بر 

هرکس وسایل ارتکاف جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاف »یعنی ) 7996مصوف 

 .همان قانون تعیی  خواهد شد 761و نیز ماده ( «.ددهمرتکب ارائه  جرم را به

جیرم، بیدون تبیانی بیا مرتکیب ییا        ةکننده وسییی  یا اقدام سازنده و تهیه -حالت دوم

آن وسییه و مرتکب یا مرتکبیان، وحیدت    ةکننده و سازند مرتکبان بوده است و بی  تهیه

تکب یا مرتکبان وجود نداشیته اسیت، کیه    قصد و تقدم یا اقتران زمانی بی  رفتار او و مر

 (تعزییرات ) ا.م.ق 664بیکه جرم مستقل مویوع ماده  ،حالت، معاونت تحقق نیافته درای 

 .واقع شده است

 ا.م.ق 664بیی  میواد    ،هیای اصیولی   بنابر آمیوزه که گردد  با توییح فوق مشخص می

 ،وجیود نیدارد   تعارب واقعیی  7996 ا مصوف.م.ق 766و ماده  7916 مصوف( تعزیرات)

 664وجود دارد؛ یعنی مویوع ماده ( نه تخصیص)بیکه تعارب ظاهری و از نوع تخصص 

خروج تخصصیی ییا موییوعی     7996ا مصوف .م.ق 766نسبت به ماده  (تعزیرات) ا.م.ق

 .(967ص ،7991مرادی، )دارد

گیذار در ایی  میاده بیرای      قیانون »: نلارنید  همسو با تحییل فوق، برخی نویسندگان میی 

وسییه تهیه وسییه جرم، مجازات تعیی  نکرده است و به میواردی اشیاره    عاونت در جرم بهم

کنید   دارد که کسی برای ارتکاف جرمی در آینده توسط خودش ابزار ارتکاف جرم تهیه می

اینکیه در  از نظیر   صرل انجام چنی  جرمیی صیرل   صورت ای  فرد به سازد و در ای  و یا می

البتیه   .(974ص، 7919میرمحمدصیادقی،  )«ا نه، قابل کیفر اسیت یآینده مرتکب جرمی شود 

ای  نظر از ای  جهت قابل انتقاد است که هدل از ویع ای  مقرره فقط ای  مورد که کسی 

سیازد،   کند و یا میی  برای ارتکاف جرمی در آینده توسط خودش ابزار ارتکاف جرم تهیه می

فاده از آن وسییه را برای ارتکیاف جیرم   بسا فردی ییر از کسی که قصد است باشد و چه نمی

دارد، برای او بدون تبانی و وحدت قصد، وسییه یا کیید بسازد، اما بنابر عیم اجمیالی بدانید   

ماننید سیفارش    ،از آن وسییه برای ارتکاف جرم استفاده خواهد کرد ،دهنده که فرد سفارش

 .وی ةسابق عالم به ةای به سازند دار و حرفه کیید توسط سارق سابقه شاه
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 تأثیر نتیجه در جرم تهیه و یا ساخت وسیله ارتکاب جرم. 1-3

: دارد کیه مقیرر میی    7916 مصوف( تعزیرات) ا.م.ق 664با توجه و دقت در منطوق ماده 

هرکس عالماً عامداً برای ارتکاف جرمی اقدام به ساخت کیید یا تغییر آن نماید ییا هیر   »

، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تیا  ای برای ارتکاف جرم بسازد نوع وسییه

مدنظر سیازنده و ییا    ةدرک خواهیم کرد که نتیج« یربه شالق محکوم خواهد شد( 14)

کسی که قصد دارد از آن وسایل در راستای ارتکاف جرم استفاده کند، تأثیری در تحقق 

  در فرییی کیه فیرد    بنابرای .ای  جرم جرمی مطیق است ،عبارت بهتر به .ای  جرم ندارد

ثالثی ییر از فردی که ادوات و وسایل خاص ارتکاف جیرم از او توسیط عوامیل انتظیامی     

کش، شده است، وسییه را ساخته و یا تهیه کرده است، استفاده یا عیدم اسیتفاده از آن   

که ثابت شود قرار بوده از آن برای ارتکاف جرم  وسایل توسط فرد حامل ادوات، درصورتی

کننده نیدارد و تحیت عنیوان تهییه      ولیت سازنده و یا تهیهؤشود، تأثیری در مساستفاده 

 .وسییه ارتکاف جرم، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت

 (تعزیرات) ا.م.ق 664جرم مذکور در ماده  ،بنابر توییح فوق، اینکه برخی نویسندگان

 کیه  نلارنید  میی  اند و نیافته تیقی کرده را از مصادیق جرائم ناقص یا خاتمه 7916مصوف 

درواقع، در صورت عیدم  . با وقوع جرم اصیی، توجیهی برای استناد به آن وجود ندارد... »

شیود و بیا    وسییه، جرم خاص محسوف میی ة کنند وقوع جرم اصیی، رفتار سازنده یا تهیه

 ،(668، ص7991نیا و رستمی،  آقایی)«قانون مجازات اسالمی قابل مجازات است 664ماده 

اد است؛ زیرا اوالً اینکه نویسندگان مزبور قائل به ای  نظر هستند کیه بیا وقیوع    قابل انتق

نظر ما نقیض ای  نظر وجیود دارد   به د،یهی برای استناد به آن وجود ندارجرم اصیی، توج

و ای  نظر الاقل در برخی موارد که فرد ثالثی برای کسی که قصد ارتکاف جرمی را دارد 

 ،بیرای مثیال   .رسید  نظیر نمیی   کند، صحیح بیه  سازد و تهیه می وسییه ارتکاف جرم را می

های مرتبط با سرقت، در مقام رسیدگی شیاهد بیوده اسیت کیه      نلارنده در برخی پرونده

متهم پس از ارتکاف جرم تام سرقت و سسس دسیتلیری و در مرحییه تحقیقیات اظهیار     

وسییه ارتکاف جرم میثالً  ال که فالن ؤدارد که اتهام را قبول دارم و در پاسخ به ای  س می

از آقیای الی،، و اتفاقیاً در تحقیقیات     کیه  دارد  کیید را از کجا تهیه کردی؟ اظهار می شاه

کیید، نسبت به ای  امر شهرت دارد؛ که در ای   شاه ةگردد فرد سازند پییسی مشخص می

شیود و   فرب وی تحت عنوان تهیه وسییه ارتکاف جرم سرقت، میورد تعقییب واقیع میی    

دارد اقدامش معاونت تیقی نلردد؛ زیرا معاونت نیاز به احراز وحدت قصد دارد کیه   امکان
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کننیده و   بسا در برخی موارد احراز نشود یا درواقع اساساً وحیدت قصیدی بیی  تهییه     چه

داشیته  وجیود  البته اگر بی  سازنده و مرتکب، وحدت قصید   .مرتکب وجود نداشته باشد

شیود، کیه    در جرم ارتکابی میورد تعقییب واقیع میی    باشد آقای ال، تحت عنوان معاونت 

 664رسید اساسیاً میاده     نظر میی  تر اینکه به ثانیاً و مهم .توییح آن پیشتر از نظر گذشت

نیافته تیقی نمیودن و قائیل بیه ایی       را از مصادیق جرائم ناقص یا خاتمه (تعزیرات) ا.م.ق

وسییه، جرم  ةکنند یا تهیهمطیب بودن که در صورت عدم وقوع جرم اصیی، رفتار سازنده 

شود، صحیح نباشد؛ زیرا جرائم ناتمیام ماننید شیروع بیه جیرم، جیرم        خاص محسوف می

شیروع بیه عمیییات اجراییی     )محال و جرم عقیم در مرحیه سوم از مسیر رفتار مجرمانه 

ارتکاف جرم مویوع ماده  که جرم تهیه و یا ساخت وسییه درحالی ،یابد مصداق می( جرم

تهیه مقدمات ارتکاف رفتار )، در مرحیه دوم از مسیر رفتار مجرمانه (تعزیرات) ا.م.ق 664

طیور کیه    انلیاری شیده اسیت و همیان     عنوان جرم تام جرم یابد و به مصداق می( مجرمانه

ولیت ؤثیری در مسأجرم اصیی تة بنابر مطیق بودن ای  جرم، نتیج ،پیشتر تبیی  نمودیم

بنابرای  بدون توجه به عدم وقوع جیرم   .رتکاف جرم نداردوسییه ا ةکنند سازنده و یا تهیه

ارتکاف جرم تحقق  هبا احراز رک  روانی جرم مذکور، جرم تام ساخت و تهیه وسیی ،اصیی

 .یافته است

عددی تهیه کرده است و ساعت سه  68کیید  برای مثال فرب کنید کسی یک دسته

اند توسط عوامل انتظیامی دسیتلیر    هبامداد کنار یک آپارتمان که مالکان آن به سفر رفت

ایی  فیرد بنیابر     .باشد دار هم می وی سابقهکه گردد  شود و طبق استعالم مشخص می می

ارتکاف جرم سیرقت اسیت و    ةامارات و قرائ  موجود در ای  ویعیت، اتهامش تهیه وسیی

تحقق نیافته است پس  (یعنی سرقت)صحیح نیست بلوییم چون جرم اصیی مدنظر وی 

 ،از مصیادیق جیرائم ناتمیام اسیت    ( تعزیرات -ا.م.ق 664مویوع ماده )عنوان اتهامی  ای 

 .ه ارتکاف جرم تحقق یافته استبیکه جرم تام ساخت کیید و تهیه وسیی

 تهیه وسیله ارتکاب جرم و احکام تعدد. 1-4

شیماره   مشورتی نظریهدر  ،حقوقی قوه قضاییه در مورد ای  جرم و احکام تعددکل اداره 

هیر کسیی بیا اسیتفاده از آالت و ادوات     »: بیان داشته است 77/9/7909مورخ  7966/1

ای شود تحت دو عنیوان جزاییی    قانون تعزیرات، مرتکب عمل مجرمانه 664مویوع ماده 

قابل تعقیب کیفری است و از ای  حیث موییوع، مشیمول مقیررات تعیدد میادی جیرم       
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بیرخالل نظرییه    6/4/7998مورخ  6686/1 شماره بهای دیلر  و در نظریه« ... خواهد بود

از آنجا که در فرب استعالم، تهیه وسیایل میذکور توسیط    ... »قبیی بیان نموده است که 

بعض دیلر بیوده و  ة یک نفر و برای ارتکاف سرقت و در واقع جرائم ارتکابی، بعضی مقدم

مجازات جرمیی داده   آید، لذا مورد از موارد تعدد معنوی بوده و شمار می یا از لوازم آن به

 .دو نظریه فوق قابل انتقاد هستندکه هر « .شود که کیفر آن اشد است می

اشاره به تعدد معنوی در نظریه اخیر، در فریی که رفتارهای ارتکابی متعدد هسیتند  

رسید؛ زییرا    نظیر نمیی   باشد، صحیح بیه  فقط ناظر به رفتار واحد می( معنوی)و ای  تعدد 

اخت وسییه یا تهیه آن، الزمه یا مقدمه منطقی جرم باشد ماننید  توان گفت که اگر س می

صورت مرتکب به مجازات جرم  در آن ،تهیه کیید برای سرقت یا رایانه برای ارتکاف جعل

نییا و رسیتمی،    آقیایی )اصیی محکوم خواهد شد و اعمال مقررات تعدد جرم، محمیی ندارد

ی استفاده کند مسیتوجب تعیدد   پس اگر مرتکب جرم از وسییه ساختل .(669، ص7991

 664مجازات نخواهد بود هرچند خودش وسییه را ساخته باشد؛ زیرا جرم موییوع میاده   

البته اگر تهییه وسیییه، جیرم خیاص و     . مقدمه ارتکاف جرم اصیی است، (تعزیرات)ا .م.ق

، 664و میواد   648شود مانند بنید ف میاده    مستقیی باشد بر طبق همان قانون عمل می

بنیابرای    .(669-664، صیص 7996زراعیت،  ) 7916مصیوف   (تعزیرات)ا .م.ق 181و  186

و همچنییی  نظییر برخییی  اداره حقییوقی  77/9/7909مییورخ  7966/1شییماره  ةنظرییی

تهییه وسیییه ارتکیاف جیرم و انجیام دادن      »نویسندگان که قائل به ای  نظر هستند کیه  

ز نیی ( 796ص ،7900ه، زاد حبییب )«وسییه آن، مشمول عنوان تعدد میادی اسیت   سرقت به

 .قابل انتقاد است

( تعیدد میادی  )کننده، متعیدد باشید    یمناً در برخی موارد که رفتار سازنده و یا تهیه

فیردی بیه کییدسیاز سیفارش      ،برای مثیال  .شود ها نسبت به وی اعمال می جمع مجازات

خیود   ای کیه  نحوه اسیتفاده از کییت کمیری    که خواهد یمناً از او می و دهد کیید می شاه

بیر   کییید نییز عیالوه    شاه ةسازند .تهیه کرده است را برای قتل دیلری، به او آموزش دهد

ساخت  ابزار مدنظر، نحوه کار با کیت کمری در راستای قتیل دیلیری را بیه او آمیوزش     

 664دهد، که در اینجا فرد سازنده و راهنما، هم مرتکب جرم مستقل موییوع میاده    می

شده است،  7996ا مصوف .م.ق 766رتکب معاونت مویوع ماده و هم م (تعزیرات)ا .م.ق

 .ها نسبت به وی اعمال خواهد شد و جمع مجازات( البته با احراز وحدت قصد)

چنانچه شخص سیازنده  »: نلارد نظران با لحاظ مقررات تعدد جرم، می یکی از صاحب
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لری قرار دهد و آن قصد تسهیل ارتکاف جرم در اختیار دی وسییه، آن را به ةیا تهیه کنند

در ای  مورد، رفتار مرتکیب تعیدد معنیوی     ،دیلری در عمل جرم موردنظر را انجام دهد

قیانون مجیازات اسیالمی و     664زمان وی به اتهام جرم خیاص موییوع میاده     است و هم

قییانون مجییازات اسییالمی قابییل تعقیییب اسییت کییه  766معاونییت مویییوع بنیید ف مییاده 

برخی نویسندگان  .(664ص ،7901گیدوزیان، )«گردد   میصورت مجازات اشد تعیی درای 

 ةکننید  حالت، رفتیار سیازنده ییا تهییه     رسد در ای  نظر می به»: نلارند در نقد ای  نظر می

قاون مذکور ندارد؛ زیرا ماده میذکور   664وسییه، معاونت در جرم بوده و ارتباطی با ماده 

جرم اصیی، توجیهی برای اسیتناد بیه آن   نیافته است که با وقوع  از مصادیق جرائم خاتمه

وسییه،  ةکنند درواقع، در صورت عدم وقوع جرم اصیی، رفتار سازنده یا تهیه. وجود ندارد

قانون مجازات اسالمی قابل مجازات اسیت و   664شود و با ماده  جرم خاص محسوف می

 ،7991نییا و رسیتمی،    آقیایی )«گیردد  با تحقق جرم مقصود، مقیررات معاونیت اعمیال میی    

 .(668ص

ای  توییح که در مورد نظر اول پیشتر  اب ،هر دو نظر فوق قابل انتقاد است ،نظر ما به

پیس اگیر سیازنده ییا      .توییح داده شد که معیار تحقق معاونت، احراز وحدت قصد است

جرم، با تبانی و وحدت قصد با مرتکب، وقوع جرم را تسهیل کند ولو با  ةوسیی ةکنند تهیه

گری آن وسیییه   کننده که با قصد تسهیل ر جرم، در ای  حالت، سازنده و یا تهیهتهیه ابزا

را ساخته یا تهیه کرده است صرفاً تحت عنوان معاونت در آن جیرم میورد تعقییب قیرار     

گیرد؛ اما اگر وحدت قصد مذکور احراز نلردد صرفاً تحت عنیوان جیرم خیاص تهییه      می

 .گیرد وسییه ارتکاف جرم مورد تعقیب قرار می

طیور کیه پیشیتر تویییح داد شید، در زمیره جیرائم         در مورد نظر دوم نیز اوالً همان

رسید و مصیداق و    نظر نمی وسییه ارتکاف جرم، صحیح به ةنیافته دانست  جرم تهی خاتمه

ثانیاً منوط کردن اعمال مقیررات   .مورد عینی و نیز استدالل مرتبط با آن را ذکر نمودیم

بسا با تحقق جرم  رسد؛ زیرا چه نظر نمی قصود مرتکب، صحیح بهمعاونت به تحقق جرم م

مقصود، برای قایی تحقیق احراز گردد که تبیانی و وحیدت قصیدی بیی  سیازنده و ییا       

وسییه و مرتکب جرم وجود نداشته اسیت کیه در ایی  حالیت، سیازنده و ییا        ةکنند تهیه

رم تحت تعقییب و میورد   کننده مذکور، تحت عنوان مجرمانه تهیه وسییه ارتکاف ج تهیه

 .شود تحقیق واقع می
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 و برخی ادوات ممنوعه کشف اسلحه. 1-5

به که مراجع انتظامی و قضایی با آن سروکار دارند، بعضاً کش، اسیحه اعم از موارد مبتال

قبیل  . دیلر از برخی کسان است ةآور و برخی ادوات ممنوع از سرد و گرم و نیز گاز اشک

 .تعری، و تبیی  عناصر اسیحه، خالی از فایده نیست از بیان حکم ادوات فوق،

در تبییی    -عناصرشناسیی  - اش نظیران بیا اسیتناد بیه عییم ابیداعی       یکی از صیاحب 

آالت و ادوات قابیل   -اول: عناصیر آن از قیرار زییر اسیت    »: نلارد عنصرشناسی اسیحه می

ییا قتیل نفیس    استفاده در جن  و دفاع و منازعه و جدال برای ایراد جرح یا نقص عضو 

شکار  ةپس مشت و للد، س  درنده و تی. رهمانند چاقو، شمشیر، تفن ، نیزه، بمب و یی

پس میخ یا اسید اسیحه . رود کار می عادتاً در مقاصد مذکور به -دوم. آدمی اسیحه نیست

در فقه تعریفیی  »که  کند همان نویسنده ایافه می .«نیست، هرچند سالح بالعرب است

در جرم تشهیر سیالح بایید   . ک  متعرب بیع سالح به دشم  شده استاز سالح نشده ل

 .(19-14، صص7906جعفری لنلرودی، )«هر دو عنصر مذکور وجود داشته باشد

در قیوانی  اییران جیرم    ( در مقابل سالح سرد جنلی)صرل حمل اسیحه سرد ساده  

ر میوارد  نیست و حتی در قالب تهیه وسییه ارتکاف جرم نییز قابیل تعقییب نیسیت، ملی     

مصیوف   (تعزییرات ) ا.م.ق 671مذکور در ماده واحده قانون الحیاق دو تبصیره بیه میاده     

قیانون   7در تبصیره  . ، که آن هم در قالب جرم مستقل قابیل تعقییب اسیت   66/9/7996

منظیور   که به بوکس درصورتی حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه»: مذکور مقرر شده است

جام شود جرم محسوف و مرتکب به حیداقل مجیازات   درگیری فیزیکی و یرف و جرح ان

 .«...گردد  مقرر در ای  ماده محکوم می

قیانون مجیازات قاچیاق     76آور نیز بر طبق بنید ت میاده    درخصوص حمل گاز اشک

، حامیل ایی  سیالح    7998اسیحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات ییرمجاز مصوف 

 .دشو عنوان جرم مستقل تحت تعقیب واقع می به

درخصوص سالح سرد جنلی، سالح شکاری، سالح گرم و نیز شوکر، مواد منفجیره و  

قانون اخیرالذکر، حامل ای  نوع وسایل تحت شیرایطی   76و  6یا شیمیایی بر طبق مواد 

تشهیر سالح هم که در فقه بیان شیده  . شود عنوان جرم مستقل تحت تعقیب واقع می به

نمیایی   یعنی تظاهر و یا قیدرت ) 7916مصوف  (راتتعزی) ا.م.ق 671است، بر طبق ماده 

 .جرمی مستقل است( با چاقو و یا هر نوع اسیحه دیلر
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 نتیجه

ساخت یا تهیه وسییه ارتکاف جرم، مرتبط با مرحیه تهیه مقدمات ارتکاف جرم است کیه  

انلیاری واقیع    عنوان جرم تام میورد جیرم   ، به7916مصوف  (تعزیرات) ا.م.ق 664در ماده 

 .و به برآمدهای زیر نائل گشتیم به تحییل آن پرداختهو در ای  مقاله  استشده 

: رفتار مدنظر در ای  جرم، از نوعِ فعیل اسیت و مصیادیق آن رفتیار عبیارت اسیت از      

ای برای ارتکیاف جیرم کیه     ساخت کیید یا تغییر آن و یا ساخت  و یا تهیه هر نوع وسییه

اشرت و شراکت قابل تحقق است و رک  میادی  صورت انفرادی در قالب مب هتوسط افراد ب

عنوان معاونت در جرم مطرح  جرم مزبور در قالب معاونت قابل تحقق نیست؛ زیرا آنچه به

معیار تحقیق معاونیت، احیراز    . صورت جرم تام مورد تقنی  واقع شده است هاست اینجا ب

وحدت قصید بیا    جرم، با تبانی و ةوسیی ةکنند پس اگر سازنده یا تهیه .وحدت قصد است

مرتکب، وقوع جرم را تسهیل کند ولو با تهیه ابیزار جیرم، در ایی  حالیت، سیازنده و ییا       

گری آن وسییه را ساخته یا تهیه کرده اسیت صیرفاً تحیت     کننده که با قصد تسهیل تهیه

اما اگر وحدت قصد میذکور احیراز    ،گیرد عنوان معاونت در آن جرم مورد تعقیب قرار می

 .گیرد حت عنوان جرم خاص تهیه وسییه ارتکاف جرم مورد تعقیب قرار مینلردد صرفاً ت

ای  هر نوع وسیییه  ةمویوع جرم مذکور ساخت کیید یا تغییر آن و یا ساخت  و یا تهی

مدنظر سازنده و یا کسی که قصد  ةبرای ارتکاف جرم است و نتیج -بنابر وجه تمثییی  -

 ستفاده کند، تأثیری در تحقق ای  جرم ندارددارد از آن وسایل در راستای ارتکاف جرم ا

 .ای  جرم جرمی مطیق و نیز تام است ،عبارت بهتر به و

را از مصادیق جرائم ناقص تیقی نمیودن و قائیل بیه     (تعزیرات) ا.م.ق 664اساساً ماده 

وسیییه،   ةکنند ای  مطیب بودن که در صورت عدم وقوع جرم اصیی، رفتار سازنده یا تهیه

در مرحیه شروع  ،رسد؛ زیرا جرائم ناتمام نظر نمی شود، صحیح به سوف میجرم خاص مح

ارتکاف  ةکه جرم تهیه و یا ساخت وسیی درحالی ،دنیاب به عمییات اجرایی جرم مصداق می

، در مرحیه تهییه مقیدمات ارتکیاف رفتیار مجرمانیه      انون مذکورق 664جرم مویوع ماده 

انلاری شده است و بنابر مطیق بودن ایی  جیرم،    عنوان جرم تام جرم یابد و به مصداق می

 .ارتکاف جرم ندارد ةوسیی ةکنند ولیت سازنده و یا تهیهؤثیری در مسأجرم اصیی ت ةنتیج

با احراز رک  روانی جرم مذکور، جیرم تیام    ،بنابرای  بدون توجه به عدم وقوع جرم اصیی

 .ساخت و تهیه وسییه ارتکاف جرم تحقق یافته است

کننده،  مجرمانه و اثبات رک  روانی ای  جرم توسط مقام قضایی رسیدگیاحراز قصد 
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تواند برای ارتکاف جیرم   ای که می لذا صرل همراه داشت  وسییه .رسد نظر می یروری به

بیکه چنانچه ثابت شود متهم عالمیاً و عامیداً آن وسیییه را     ،هم استفاده شود جرم نیست

 .جرم دانسته شده استمنظور ارتکاف جرم تهیه کرده است،  به

. جرائم است و مختص به سرقت نیست ةشامل هم (تعزیرات) ا.م.ق 664اطالق ماده 

تعارب ظیاهری و از نیوع     7996 ا مصوف.م.ق 766و ماده قانون یادشده  664 هبی  ماد

خیروج تخصصیی ییا     766نسبت بیه میاده    664تخصص وجود دارد؛ یعنی مویوع ماده 

 .مویوعی دارد

استفاده کند مسیتوجب تعیدد    ،ساختلی که خود ساخته ةجرم از وسیی اگر مرتکب 

 664مجازات نخواهد بود هرچند خودش وسییه را ساخته باشد؛ زیرا جرم موییوع میاده   

البته اگر تهییه وسیییه، جیرم خیاص و     . ارتکاف جرم اصیی است ةمقدم (تعزیرات) ا.م.ق

خی موارد که رفتار سازنده و ییا  شود و در بر مستقیی باشد بر طبق همان قانون عمل می

 .شود ها نسبت به وی اعمال می جمع مجازات( تعدد مادی)کننده، متعدد باشد  تهیه

صرل حمل اسیحه سرد ساده در قوانی  ایران جیرم نیسیت و حتیی در قالیب تهییه      

وسییه ارتکاف جرم نیز قابل تعقیب نیست، ملر موارد مذکور در ماده واحده قانون الحاق 

، که آن هم در قالب جرم مسیتقل  7996مصوف  (تعزیرات) ا.م.ق 671صره به ماده دو تب

آور، سیالح سیرد جنلیی، سیالح شیکاری،       درخصوص حمل گاز اشک. قابل تعقیب است

سالح گرم و نیز شوکر، مواد منفجره و یا شیمیایی نیز بر طبیق قیانون مجیازات قاچیاق     

، حامیل ایی  ادوات،   7998از مصوف اسیحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات ییرمج

نمیایی بیا    تظاهر و یا قیدرت . شود عنوان جرم مستقل با شرایطی تحت تعقیب واقع می به

 .چاقو و یا هر نوع اسیحه دیلر نیز جرمی مستقل است
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Abstract 

Article 664 of the Twenty-first Chapter of the Tazirat Act of 1996 for theft 

and theft of unauthorized property stipulates that whoever intentionally 

constructs or modifies a key to commit a crime, or makes any means of 

committing a crime, or fails to do so shall be punished by the penalties 

provided for in that article. There are a number of questions raised in this 

context, at least some of which have not been adequately explained and 

answered in the discourse of Iranian law and academics, including Does the 

article merely refer to the crime of robbery or the crime in general? Is it a 

condition for the offender to use the device? Does anyone mean a third 

party, or a perpetrator who intended to commit a crime and who made the 

device, or does it include both? Is this crime an absolute crime or a 

conditional crime? Is it a complete crime or an incomplete one? Is it a mere 

material crime or should its psychological component be verified by the 

investigating judge? The purpose of this article is to provide a judicial 

description of the making or preparation of such criminal offense and to 

provide an analytical answer to these questions based on Iran penal law 

with a systematic look at the relevant legal theories and judicial practice, 

and in cases where we do not have proper analysis or information in such 

sources, we provide our analytical opinion based on our own judicial 

experience and analysis. 

Keywords: Preparation for Commitment of a Crime, Theft, Making or 

Procuring the Means for Commitment of a Crime, Aid and Abet in an 

Offense. 
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