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بررسی تطبیقی عوامل رفع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسالمی مصوبه ۱۳۷۰
و ۱۳۹۲

مجازات که رایجترین و طبیعیترین پاسخ اجتماعی به پدیدهی مجرمانه است، در اثر عمل گوناگونی

ساقط میگردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری از آن جملهاند. ماهیت این دو در

نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختالف در آثار، تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه

مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک

از آنها اختالف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در

این باره است.

در این پژوهش عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانه عوامل موجهه جرم، شامل حکم قانون و امر

آمر قانونی و دفاع مشروع، و علل اباحه جرم، شامل اضطرار و رضایت قربانی را مورد بررسی قرار میدهیم.

عوامل رافع مسؤولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسؤولیت کیفری، شامل

کودکی دورهی عدم تمیز، جنون، اجبار، خواب و بیهوشی، و عوامل تخفیف دهنده مسؤولیت کیفری، شامل

کودکی دوره تمیز، مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم میباشد را در قانون مجازات

اسالمی 1370 و 1392 مورد تطبیق و بررسی قرار داده و تفاوتها و شباهتهای قانون جدید و قدیم را

مورد ارزیابی قرار میدهیم.
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M.A. Thesis:

Comparative study on the factors for the elimination of
criminal liability in the Islamic Penal Code approved in
1370-1392
In every legal system, when a crime occurs, the most important effect is punishment and
dealing with the offender. In the legal system of Iran, there is also a natural and legal effect
in dealing with criminals, but this general principle has exceptions, and in some cases,
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although a crime is committed, it does not have a punishment. This is due to personal
circumstances and the conditions governing the crime. In the criminal system of Iran, the
legislator considers cases exempted from punishment, which are considered to be factors of
eliminating the prosecution of criminal responsibility. Factors such as minority, insanity
and compulsion that although some persons have committed crimes, they are exempted
from punishment, and since the Islamic Penal Code has been approved in 1392, therefore,
it is necessary to review and compare the changes and innovations of the New Islamic
Penal Code with the Islamic Penal Code approved in 1370 on the criteria for eliminating
the criminal responsibility of the crime, which has been investigated in this study.
This study examines the subject in three chapters.  In the first  chapter we explore the
general ideas and concepts, in the second one, the responsibility of the child and the insane,
and in the third chapter, dubious and obliged responsibility. At the end, the conclusion and
suggestions are also expressed.
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