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 جرم چیست وعنارصتشکیل دهنده آن کدام است؟ 

 
ی وجود داشته وموازی به رشد وتکامل   جرم پدیده ای اجتمایع است که ازبدوی پیدایش انسان درجامعه بشر
 مناسبات اجتمایع، سیایس 

ی
ی و با زایش اسباب ، ابزاروروشهایهای گوناگون وچگونگ تدریجی جامعه بشر

 
ی

ده اجتمایع متناسب به ناسازگاری های وفرهنگ جامعه روند تکامیل خود راعیل ارغم مخالفت های گستر
فزاینده حاکم پیموده است ، واژه جرم به معنای گناه ، تعدی، معصیت ویا عصیان است که منافع ، امنیت 

 . وارزشهای فردی واجتمایع را هدف قرارمیدهد 
داشته است واما مناسب ترین تعریف که طیف وسیع ازمحافل علیم حقوقدانان تعاریف متفاوتر ازجرم ارائیه  

 : بدان تاکید داشته است عبارت است از 
))جرم عبارت ازارتکاب عمل خالف قانون ویا امتناع ازانجام عمل است که شخص قانونأ به انجام آن مکلف  

طابق احکام قانونیکه درزمان است(( فلهذا متگ برتعریف فوق هیچ عمیل را نه میتوان جرم توصیف نمود مگرم
وقوع فعل نافذ باشد. الزم به یادهاتی است که توصیف قانوتی جرم محصول تئوری متفکربزرگ مانتسکیو، 
بیکاریا ونهضت روشنگری سده هجدهم بود که دربرابرقدرت  مسایع وتالشهای علیم دانشمند وحقوقدان شهتر

مطلقه که هرعمل مخالف شانرا جرم شمرده وبا اجرای روحانیون مرتجع قیام نمودند وبه استبداد شاهان 
ی دکتورین قانونیت جرایم  ی باردرتاری    خ بشر انساتی یم پرداخت ، نقطه فرجام گذاشته ونخستیر مجازات غتر
ومجازات که دریگ ازمباحث گذشته روزنه به تفصیل بدان پرداخته شد، بمثابه یگ ازاصول برازنده حقوق وارد 

 . گردید   نظام حقوقر دولتها 
هکذا با یست متذکرشد که درکریمنولوژی )جرم شنایس( ودرپینولوژی یا )جزاشنایس( نظریه متفکران درقبال 
پدیده جریم متفاوت بوده چنانچه عده ای معتقد است که ارتکاب عمل جریم یک پدیده ارتی است وبا ایقان 

ی را ازوالدین به ارث گرفته ورسانجام بیک کامل تاکید یم ورزند که افراد ارتکاب عمل خالف قانون وبزه کار 
عنرصمنفی ومرصی درجامعه مبدل میگردد، همچنان عده دیگرشخصیت فطری ومحیط اجتمایع را درظهورفرد 
وی ازین دکتورین غالب که جرم یک پدیده اجتمایع دارای  بمثابه جنایتکاردخیل دا نسته است. اما با پتر

طبقاتر است، بنابران ماهیت حقو  وسیایس این پدیده طبقاتر بیانگرآن است که وجود کرکتر
ی

فرهنگ ی قر ونتر
 ، استبداد حاکم، تیه دستر  

ی
عادالنه منابع مادی وثروتها، فقرفرهنگ طبقات متضاد اجتمایع، توزی    ع غتر

ده، ازبنیادی ترین فکتورهای است که افراد را به ارتکاب جرم سوق میدهد   . وبیعدالتر های گستر
وع درقانون یا بعبارت دیگرتوصیف یک عمل افزون برین به محض  پیش بیتی یک عمل بمثابه فعل نا مشر

بمثابه عملکرد جریم نمیتوان فردی را به ظن ارتکاب جرم مجازات نمود مگراینکه عنارصسه گانه ذیل درارتکاب 
 . فعل غتر قانوتی محقق گردد 



 
 عنرصقانوتی جرم -الف

 وصف جریم کسب مینماید که درقانون جرم توصیف طوریکه درفوق تذکاربعمل آمد ، یک عمل زماتی 
گردیده و مجازات آن قبل ارتکاب فعل مشخص شده باشد)اصل قانونیت جرم وجزاء( چنانچه درماده دوم 
ی میخوانیم: )هیچ عمل جرم پنداشته نیم شود مگربه موجب قانونیکه درزمان انجام  کود جزاتی کشور چنیر

 فعل نافذ باشد(
 عنرصمعنوی جرم -ب

قانوتی یا جرم است که درصورت عدم  ی اراده وخواست مجرم بمنظورارتکاب عمل غتر عنرصمعنوی جرم مبییر
اراده مجرمانه نزد فاعل، جرم محقق نمیگردد.بایست اذعان داشت که عنرصمعنوی جرم نزد فاعل بدوشکل 

 : وجود خارجی کسب مینماید 
 عنرصمعنوی جریم به شکل )قصد( -اول

 م به گونه )خطاء(عنرصمعنوی جر  -دوم
قصد جریم نزد فاعل زماتی تحقق مییابد که فاعل به اراده آزاد مرتکب عمل جریم به نحوی گردد که   -اول

ی عمل ونتیجه تحقق یابد   . عملکرد مجرمانه منجربه نتیجه جریم گردیده ورابطه سببیت قی مابیر
 

زد فاعل وجود نداشته واما جرم خارج دوم خطا : خطاء درجرم زماتی تحقق مییابد که اراده ارتکاب جریم ن
ازاراده مرتکب درنتیجه اهمال، غفلت، وتساهل فاعل تحقق یم یابد . بایست متذکرشد که خطاء درجرم  

 : بدوگونه متفاوت و جداگانه فاعل را به سوی جرم سوق میدهد 
 
 خطاء درقصد  -
 خطاء درفعل -
 
فاعل قصد انجام یک عمل معیتی دارد که جرم خطاء درقصد فاعل درست درفرصتر بوقوع یم پیوندد که  -

پنداشته نیم شود ودرنتیجه غفلت وسهوه که انجام میدهد جرم واقع میشود ، بطورمثال مردی را مطمح 
نظرقراردهیم که در یک جنگل مرصوف شکارآهواست ، موصوف شخیص را به گمان اینکه آهوی را  

قتل سهوی به صورت خطاء درقصد محقق میگردد ویا  شکارمیکند هدف گلوله قراریم دهد لذا درین حالت 
مؤظف بایست تابلیت تجویزشده به مریض دهد واما درنتیجه غفلت درقصد وی   پرستاری به تجویزداکتر

ادویه مسموم کننده که درجمع ادویه دراختیاردارد به مریض میدهد ودرنتیجه مریض حیات خود را ازدست 
لیت به مریض وجود داشته واما خطای که درقصد پرستارمحقق میدهد که درین حالت قصد دردادن تاب

 . میگردد، جرم واقع میگردد که همانا قتل سهوی خواهد بود 
خطاء درفعل مجرم زماتی وجود خارجی کسب میکند که فاعل با اهمال وسهل انگاری درعملکردش مرتکب   -

ی شلیک گلوله باالی یک شکاردستش ل غزیده که درنتیجه گلوله به عمل جریم میگردد، مثأل شخص حیر
ی قتل  امون شکارمورد نظردرحال گشت زتی بوده است لذا درین وضعیت معیر شخیص اصابت میکند که درپتر

ه  . سهوی درنتیجه خطاء درفعل مجرم وارد صحنه میگردد وغتر
 عنرصمادی جرم -ج

ی اراده مجرمانه عمأل به ارتکاب  عمل خالف قانون مبادرت این عنرصزماتی محقق میگردد که فاعل با داشیر
  . ویا ازانجام وجیبه قانوتی امتناع ورزد 

، جرایم علیه تمامیت  هکذا ترصی    ح باید نمود که ازدید حقوقر جرایم مانند جرایم علیه تمامیت جسماتی



اموال، جرایم علیه تمامیت معنوی وسایرجرایم به مجرد تحقق عنارصسه گانه تشکیل دهنده جرم، بدون 
  . ایط مسوولیت جزاتی قابل تعقیب دانسته نخواهد شد موجودیت اصل رسر 

 
 است که اراده مجرمانه را نزد فاعل درچهارچوب درک، فهم  مسؤولیت جزائ  

ی
ازترم های برازنده حقوق

 مظنون به ارتکاب جرم مورد بحث قرارداده ولذا دادگاه ویا قاضی مکلف است که درصورت  
ی
واهلیت حقوق

 به قضایا اصل واجد ش  
ی

ایط مسوولیت جزائ  را بمنظوراتخاذ یک تصمیم عادالنه قضائ  مطمح رسیدگ
 ، اراده وفهم 

ی
ی گردد که عدیم االهلیت ویا فاقد اهلیت حقوق  جلوگیر

نظرداشته تا ازمجا زات مظنونائی
هستند مثأل ارتکاب عمل جریم توسط فرد مجنون،   اعمایل ئی خیی

ی
الزم بوده وازپیامد جریم ویا حقوق

)نه مراهق( مسوولیت جزائ  بعلت فقدان اراده وجود افرادی مصا ، طفل صغیر
ب به امراض شدید روائی

 . نداشته وافراد فوق الذکردرارتکاب عمل جریم مستلزم مجازات پنداشته نميشود 
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