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 4084قانون معاون و شريک جرم 

 ( شريک جرم0

ی جرم باشد خواه به فجرم قابل تعقیب، خواه در حقوق عر هرکس که در ارتکاب هر

موجب قوانین گذرانده شده يا قوانینی که گذرانده خواهند شد، معاونت، شراکت، 

ت يا تحريک کند مسئول و به عنوان مجرم اصلی محاکمه، محکوم و مجازات ورمشا

 خواهد شد.

 .۴2، جدول ۰5(7حقوق جزا، بخش ) ۴۳77م قانون مصوب سال ممت

  4084قانون جرم بر عليه اشخاص 

 ( تباني برای ارتکاب قتل يا در خواست آن 1

ديگر در خواست، يا او را تشويق، يا متقاعد  ی برای قتل شخصهر کس که از شخص

ی انگلستان باشد کند، يا برای متقاعد کردن او تالش کند يا به او پیشنهاد بدهد چه تبعه

تان باشد چه نباشد، گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد چه نباشد، چه در قلمرو انگلس

 و به موجب آن در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.

 ( قتل يا قتل نفس در خارج از کشور۳

در جايی که قتل يا قتل نفس در سرزمینی خارج از پادشاهی انگلستان، چه تحت 

باشد يا نباشد، صورت  ی انگلستانی ملکه باشد چه نباشد، و چه مقتول تبعهسلطه

ی انگلستان در اين رابطه، چه قتل چه قتل نفس، بگیرد هر جرم ارتکابی توسط هر تبعه

تواند در انگلستان يا ايرلند تحت رسیدگی، تجسس، محاکمه، صدور حکم و مجازات می

ی هر شخص در هر مکان قرار بگیرد. مشروط به آنکه هیچ يک از مندرجات از محاکمه

از انگلستان يا ايرلند به خاطر هر قتل نفس ارتکابی در خارج از انگلستان يا در خارج 

 ی قبل از گذراندن اين قانون، بازداری نکند.ايرلند به همان رويه
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 ( تهديد به قتل۴۰

کسی که بدون عذر قانونی با نیت ارعاب شخص ديگر، شخص ثالث را تهديد به قتل 

خواهد شد و براساس محکومیت در دادخواست، به کند، شخص ثالث گناهکار شناخته 

 حداکثر ده سال زندان جوابگو خواهد بود.

( ممانعت از کسی که سعی دارد خود يادگیری را از کشتی در حال غرق شدن ۴7

 نجات دهد

از هر شخص ديگر، سوار بر عرشه يا خارج از  خبیثانههر کس به طور غیرقانونی و

ق شدن، به گل نشستن، عرض کردن جهت حرکت ای که در شرف دردسر، غرکشتی

است، که در تالش است جان خود يا جان شخص ديگری را نجات دهد بازداری کند 

 محکوم شناخته خواهد شد و به حبس ابد جوابگو خواهد بود.گناهکار و 

ی جسمی خطرناک، ه شلیک، يا جرح، با نیت وارد آوردن صدمه( شلیک يا اقدام ب۴8

 در برابر دستگیری. مقاومت  يا با

ی ای با نیت وارد آوردن صدمههر کس به طور غیر قانونی وخبیثانه با هر وسیله

جسمی خطرناک يا با نیت مقاومت در برابر دستگیری قانونی خود يا بازداری از 

ی جسمی خطرناک او را دستگیری هر شخص ديگر کسی را مجروح کند يا اسباب صدمه

 محکوم و در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.فراهم آورد گناهکار، 

 ی جسمی با سالح يا بدون سالح ( وارد آوردن صدمه2۶

يا بدون اسلحه يا هر ابزاری، شخص  هر کس به طور غیرقانونی خبیثانه، يا با اسلحه

ی جسمی خطرناکی به او وارد کند گناهکار و محکوم ديگر را مجروح کند يا صدمه

 سال زندان جوابگو خواهد بود. 5و در برابر حداکثر  شناخته خواهد شد

( اقدام به خفه کردن و .... به منظور ارتکاب هر جرم قابل تعقیب يا معاونت در 2۴

 ارتکاب چنین جرمی

هر کس به هر وسیله اقدام به خفه کردن يا فشردن گلوی هر شخصی نمايد يا به هر 

حس، شخص ديگر برآيد تا او را بیروش حساب شده برای خفه کردن يا فشردن گلوی 

بیهوش يا عاجز از مقاومت نمايد و نیت او توان دادن به خود يا به شخص ثالث برای 
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ارتکاب جرم قابل تعقیب يا معاونت در ارتکاب آن باشد گناهکار و محکوم شناخته خواهد 

 شد و مجازات وی حبس ابد است.

اب يا معاونت در ارتکاب هر جرم قابل ... به منظور ارتک و ( استفاده از کلروفرم22

 تعقیب

هر کس به طور غیر قانونی از هر ماده يا داروی گیج کننده يا از خود بیخود کننده،  

م برای شخص ديگر استفاده يا قدام به استفاده نمايد يا مسبب رتنتور ترياک يا کلروف

هر جرم قابل تعقیب اجرای آن برای او باشد و نیت وی ارتکاب يا معاونت در ارتکاب 

 بود.شود و مجازات او حبس ابد خواهد باشد گناهکار و محکوم شناخته می

ی ( اجرای خبیثانه سم و ... برای به خطر انداختن جان يا وارد آوردن صدمه2۹

 جسمی فاحش و خطرناک 

ی مخرب يا سمّی ديگر را هر کس که به طور غیرقانونی و خبیثانه هر گونه سم يا ماده

ای شخص ديگر اجرا کند يا مسبب اجرای آن شود يا او را وادار به مصرف آن کند تا بر

ی جسمی خطرناکی به او وارد کند گناهکار و محکوم جان او را به خطر بیندازد يا صدمه

 شناخته خواهد شد و مجازات او حداکثر ده سال زندان است.

يا آزردن شخص ديگر هر کس  ( اجرای خبیثانه سم و ... با نیت صدمه زدن، تعدی،2۱

ی مخرب يا سمّی ديگر را برای شخص به طور غیر قانونی و  خبیثانه هر گونه سم يا ماده

اش صدمه ديگر اجرا کند يا مسبب اجرای آن شود يا او را وادار به مصرف آن کند و نیت

زدن، تعدی، يا آزردن چنین شخص باشد گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و 

 سال زندان است. 5ات وی حداکثر مجاز

( ندادن غذا و ... به شاگرد يا مستخدم يا وارد آوردن صدمه جسمی بر او تا 25

 ی دائمی بشود.بدينوسیله جانش به خطر افتد يا دچار صدمه

ی قانونی مسئول تأمین خوراک، هر کس، ارباب يا استاد )زن و مرد(، که از جنبه

خدم يا شاگرد خود باشد و از روی میل و اراده و بدون پوشاک يا مسکن الزم برای مست

عذر موجه از انجام چنین کاری سرباز زند يا در انجام آن اهمال ورزد يا به طور غیرقانونی 



قواعد حقوق کیفری/   14 

  

ی جسمی را به مستخدم يا شاگرد خود وارد کند يا مسبب آن و خبیثانه هر گونه صدمه

ی دائمی شود گناهکار و صدمه شود تا جان مستخدم يا شاگرد به خطر افتد يا دچار

 سال زندان است. 5محکوم شناخته خواهد شد و مجازات وی حداکثر 

ی ی آن جانش به خطر افتد يا صدمهپناه گذاشتن کودک، که به واسطه( بی27

 جسمی دائمی ببیند.

پناه بگذارد و سال را رها کند يا بی 2هر کس به طور غیر قانونی هر کودک زير 

ی جسمی دائمی ببیند گناهکار و محکوم جان کودک به خطر افتد يا صدمهبدينوسیله 

 سال زندان است. 5شود و مجازات وی حداکثر شناخته می

 ی جسمی توسط باروت( وارد آوردن صدمه28

ی ی منفجرههر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه با منفجر کردن باروت يا هر ماده

ی خت شدن، معلول شدن و يا وارد آمدن صدمهديگر باعث سوختن، قطع عضو، بدري

جسمی فاحش به شخص ديگر بشود گناهکار و محکووم شناخته خواهد شد و مجازات 

 وی، به صالحديد دادگاه، حبس ابد خواهد بود.

-ی برای کسی، يا پاشیدن اسید يا هر ماده( منفجر کردن باروت، يا ارسال يک ماده2۳

 ی جسمی شديد.ا نیت وارد آوردن صدمهی ديگر بر روی کسی بی خورنده

ی ديگر ی منفجرههر کس که به طور غیرقانونی وخبیثانه باعث انفجار باروت يا هرماده

ی خطرناک يا سمّی ديگری را برای کسی ارسال کند يا ی منفجره يامادهبشود يا هر ماده

يا مايع خورنده)اسید( را در جايی کار  ی مخرب يا منفجرهبه او تحويل دهد، ياهر ماده

بگذارد يا روی او بپاشد يا به هر طريقی از مواد نامبرده برای کسی استفاده کند و نیت 

وی سوزاندن، قطع عضو، از ريخت انداختن، يا معلول کردن شخص ديگر يا وارد آوردن 

ه باشد، ی جسمی وارد شده خواه نشدی جسمی شديد به او باشد، خواه صدمهصدمه

گناهکار و محکوم شناخته خواهد شدو مجازات وی، به صالحیديد دادگاه، حبس ابد 

 است.
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( کار گذاشتن باروت در نزديکی ساختمان و ... با نیت وارد آوردن صدمه جسمی به ۹۶

 کسی

ی ديگری را در داخل ی منفجرههر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه باروت يا هر ماده

اش صدمه زدن اختمان يا کشتی کار بگذارد يا به آن پرتاب کند و نیتيا نزديکی يک س

ی جسمی وارد جسمی به کسی باشد، چه انفجار رخ داده چه نداده باشد و چه صدمه

شده چه نشده باشد گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و مجازات وی، به صالحديد 

 سال زندان است. ۴۱دادگاه، تا حداکثر 

 ی جسمی شديددن تفنگ پران و ... با نیت وارد آوردن صدمه( آماده کر۹۴

ی حساب شده برای کشتن يا ی انسانی، يا هر وسیلههر کس هرگونه تفنگ پران، تله

ی جسمی شديد و خطرناک را آماده يا کار بگذارد يا مسبب آماده وارد آوردن صدمه

ی شديد به يک متجاوز اش کشتن يا صدمه زدن جسمسازی يا کارگذاری آن باشد و نیت

شود و مجازات وی تا آيد باشد گناهکار و محکوم شناخته میيا هر شخص ديگر که می

سال زندان است؛ و هر کس آگاهانه و از روی میل و اراده اجازه دهد چنین  5حداکثر 

ديگر که امکان دارد در مکانی کارگذاشته شده باشند  ی انسانی يا وسیلهتفنگ پران، تله

دست او يا تحت تصرف شخص ديگر در آيد تا به کارگذاری ادامه دهد چنین پنداشته به 

الذکر کارگذاشته است: ی ديگر را با نیت فوقشود که چنین تفنگ، تله، يا وسیلهمی

مشروط به آنکه به هیچ يک از مندرجات اين بخش آماده سازی يا کارگذاری تفنگ يا 

غیر قانونی نکرده باشد؛ مشروط به آنکه هیچ يک از تله با نیت کشتن جانوران موذی را 

مندرجات اين بخش تنظیم يا کارگذاری يا تسبیب تنظیم يا کارگذاری، يا تداوم تنظیم 

ی ديگر را که يا کارگذاری صبح تا شب هر گونه تفنگ پران، تله انسانی يا هر وسیله

يا مسبب يا تداوم شود ی مسکونی تنظیم يا کارگذاری میجهت حفاظت در يک خانه

 بخش تنظیم يا کارگذاری باشد را غیرقانونی نکرده باشد.

( گذاشتن چوب و ... روی ريل قطار، از جا کندن ريل، نقاط گشتگاه، نشان دادن يا ۹2

 پنهان کردن عالئم مخابراتی، و ... با نیت به خطر انداختن مسافران.
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اده يا هر چیز ديگر را روی ريل هر کس که به طور غیرقانونی وخبیثانه چوب، سنگ، م

قطار بگذارد يا به طرف آن پرتاب آن کند يا به طور غیر قانونی و خبیثانه ريل قطار، 

تراورس، يا هر چیز ديگر متعلق به ريل را از جا بکند، بردارد يا جابجا کند، يا به طور 

نده، حرکت داده آالت متعلق به ريل قطاررا چرخاغیرقانونی وخبیثانه هر نقطه يا ماشین

يا دگرسو کند، يا به طور غیر قانونی وخبیثانه هر گونه عالمت يا چراغ راهنما در ريل يا 

نزديک ريل را نشان دهد، پنهان کند، يا يردارد، يا به طور غیرقانونی وخبیثانه هر مشکل 

ا ديگری را ايجاد يا باعث ايجاد آن بشود و نیت او به خطر انداختن ايمنی مسافران ي

خدمه قطار باشد گناهکار شناخته شده و طبق صالحديد دادگاه به حبس ابد محکوم 

 شود.می

( پرتاب سنگ و ... به واگن مسافربری قطار با نیت به خطر انداختن ايمنی هر ۹۹

 مسافر سوار بر قطار و يا سوار در بخشی از همان قطار

ر چیز ديگر را به هر وسیله هر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه چوب، سنگ، ماده يا ه

موتوری، واگن حامل سوخت و آب، واگن مسافربری، يا واگن باری کاربردی بر روی ريل 

پرتاب کند يا باعث افتادن آن بشود و نیت او صدمه زدن يا به خطر انداختن ايمنی 

های مذکور قطار بشود گناهکار و محکوم )جان( هر شخصی حاضر در هر يک از بخش

 شود.ده و با حبس ابد مجازات میشناخته ش

 ( فعل يا ترک فعل برای به خطر انداختن جان مسافران قطار۹۱

ی عمدی سالمت هر ی هر فعل غیر قانونی يا ترک فعل يا مسامحههر کس به واسطه

شخص سوار بر قطار را به خطر بیندازد يا مسبب آن بشود يا به طريقی در اين امر 

کار و محکوم شناخته خواهد شد و طبق صالحديد دادگاه به معاونت داشته باشد. گناه

 سال با اعمال شاقه يا بدون آن مجازات خواهد شد. ۴۶هر مدت زندان تا حداکثر 

آور به اشخاص صدمه ی حمل و نقل که با رانندگان سرسام( رانندگان هر وسیله۹5

 بزند
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با رانندگی يا مسابقه ی نقلیه که ی حمل و نقل يا وسیلههر شخص مسئول هر وسیله

ی عمدی به آور يا با بدرفتاری عمدی ديگر يا با مسامحهناپذير يا سرسامرانندگی کنترل

ی جسمی وارد کند يا مسبب آن بشود گناهکار و محکوم شناخته هر شخص صدمه

سال با يا بدون اعمال  2خواهد شد و طبق صالحديد دادگاه با هر مدت زندان حداکثر تا 

 ازات خواهد شد.شاقه مج

( رهگیری يا هجوم به يک روحانی يا کشیش در حین انجام وظیفه در مکان عبادت ۹۰

 يا گورستان يا در مسیرش به آنجا

ی تهديد يا زور هر روحانی يا کشیش ديگر را از برگزاری مراسم هر کس به واسطه

ديگر دعا و نیايش مذهبی يا به طريقی از خدمت در کلیسا، نیايشگاه، تاالر، يا هر مکان 

ی کلیسا يا گورستان ديگر يا در انجام وظیفه در دفن قانونی هر متوفی در محوطه

بازداری کند يا سعی به بازداری او اشته باشد يا هر روند مردمی ضربه وارد کند يا اعمال 

ی تظاهر به اجرای هر روند مردمی يا مدنی يک روحانی يا خشونت نمايد يا به واسطه

الذکر، يا روحانی يا کشیش که در حد رگیر در شعائر مذهبی يا وظايف فوقکشیش د

اطالع مجرم قرار است در اين شعائر يا وظايف درگیرشوديا ذر حد اطالع مجرم قرار است 

ها باشد رادستگیر کند گناهکار همین اعمال را انجام دهد يا در حال بازگشت از انجام آن

صالحديد دادگاه با حداکثر دو سال زندان مجازات  و محکوم شناخته خواهد شد و به

 خواهد شد.

 ( حمله به پلیس قضايی و ... به خاطر نجات کشتی شکسته۹7

هر کس به هر پلیس قضايی، مأمور، يا هر شخص ديگر که مجوز قانونی دارد که در 

شده،  ی حمل و نقل دريايی گرفتارحین انجام وظیفه يا در رابطه با نجات هر گونه وسیله

يا حفظ هر گونه وسیله دريايی، بار، يا لوازم غرق شده، به گل نشسته، تغییر جهت يافته 

از ساحل، يا زير آب رفته حمله کند و ضربه بزند يا او را مجروح کند گناهکار و محکوم 

 شود.سال زندان مجازات می 7شناخته خواهد شد و با حداکثر 

 


