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 مقدمه

اصوالً در حقوق کيفري صرف عمل مجرمانه براي مجازات کافی نيست یعنی اینطور نيست 

مالک مقنن ،مثالً در سرقت یا تخریب ،صرف بردن مال یا خراب کردن عمدي باشد،بلکه  که
هميشه عوامل جانبی نيز در نظر یک مقنن براي جرم انگاري و تعيين مجازات موردتوجه 
         قرارمی گيرد. مثالً مقنن گاهی مواقع سمت مرتکب را از عوامل مشدده در برخی از جرائم

 می داند. 
نظرش ارتکاب کالهبرداري توسط یک کارمند دولت نسبت به یک مجرم عادي  و در

مستحق مجازات بيشتري می باشد و یا ارتکاب جرم در برخی زمانهاي خاص را سبب تشدید 
مجازات می داند اما گاهی مواقع مقنن نگاهی خاص به برخی مکانها دارد و بعضی مکانها را 

رتکاب جرم در برخی مکانها را مشمول کيفيات مشدده شرط تحقق جرم خاصی می داند و یا ا
 می داند.

در این قسمت الزم است اشاره اي داشته باشيم به اینکه برخی مکانها در دید مقنن داراي 

یک حرمت و تقدس شرعی است که ارتکاب جرم در آن مکانها بخاطر تقدس شرعی آن 
سجد یا کعبه داراي تقدس و حرمت مکان مشمول تشدید قرار گرفته ،مثالً از نظر اسالم م

باالیی است و طبعاً اگر برخی افراد با ارتکاب جرم این تقدس را لگدمال کنند مجازات آنها با 
جرمی که خارج از این اماکن ارتکاب می یابد فرق ميکند.ویا برخی مکانها به لحاظ تقدس 

دليل شکستن حریم خانه از عرفی که دارند مورد توجه مقنن هستند مثالً سرقت از منزل ، به 

کيفيات مشدده براي جرم محسوب می شود و یا سوگند دروغ در دادگاه خود موجب مجازات 
سوگند دروغ، می شود و یا مکانهاي نظامی بخاطر ضرورتهاي حفاظتی و امنيتی مورد توجه 

د خاص قانونگذار هستند و یا برخی مکانها بخاطر سهولت ارتکاب جرم در آن مکانها مور
توجه مقنن بوده تا با حمایت هرچه بيشتر از آن مکانها ارتکاب جرم را به حداقل برساند مثالً 

ق.م.ا سرقت از مناطق خاصی از قبيل: مناطق زلزله زده، جنگ زده، سيل زده، 658وفق ماده 

 1ق.م. 661آتش سوزي و محل تصادف رانندگی را موجب تشدید مجازات نسبت به ماده:
اً تشدید مجازات بخاطر دفاع کمتر بزه دیده و سهولت ارتکاب جرم در این دانسته که تبع

 مکانها بوده. : 
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نائل شویم الزم است یک تقسيم بندي  اثر علمیبراي اینکه بتوانيم به هدف خود در این 

کلی از مکان داشته باشيم و اگر بخواهيم با توجه به وصف مکانها تقسيم بندي کلی ارائه دهيم 
ن بگوئيم که: گاه ضرورت حفظ تقدس شرعی و مذهبی یک مکان و گاه ضرورت باید چني

حفظ آرامش و امن بودن مکان و گاه ضرورت حفاظتی و امنيتی از مکانهاي نظامی و یا اهميت 
مالی یک مکان و یا واجد شرایط بحرانی بودن یا اهميت فرهنگی و یا تاریخی مکان ،دليل 

بوده :و در چنين وضعيتی می توان مکانهاي مورد نظر مقنن  توجه خاص قانونگذار به آن مکان
مکانهاي  –مکانهاي واجد شرایط بحرانی یا خاص  -مکانهاي امن –را به مکانهاي مذهبی 

 مکانهاي نظامی و مکانهاي مالی و مکانهاي متفرقه تقسيم بندي کنيم.-فرهنگی و تاریخی

جرم نقش مؤثري دارند و بدون آن مکان نکته دیگر اینکه برخی مکانها در تحقق رکن مادي 
، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد مثالً هرگاه کسی بدون اجازه به اماکن و استحکامات 

نظامی وارد شود و انگيزه او کسب اطالع ، سرقت و یا عکس برداري از مکان مزبور باشد عمل 
ين فرد اگر بدون ق.م.ا جرم محسوب می شود در حاليکه هم 503شخص مذکور مطابق ماده 

اجازه و عامداً وارد یک مکان فرهنگی یا ورزشی شود هرچند قصد سرقت یا عکس برداري 

داشته باشد عمل او جرم نبوده و وجه تمایز این دو عمل همان اثر گذاري مکان خاص نظامی 
است که سبب تحقق جرم شده است.همچنين برخی مکانها فقط باعث تشدید مجازات هستند و 

گذار ، بخاطر حمایت هرچه بيشتر از آن مکانها ارتکاب جرم در آن مکان را مستحق قانون
تشدید مجازات دانسته:مثالً ارتکاب زنا در مسجد که به لحاظ تقدس شرعی مسجد موجب 

( همچنين مکان در محل رسيدگی به جرائم ارتکاب یافته و در 1تشدید مجازات قرار گرفته )

این بخش از رساله بنااست جنبه هاي مختلف اثرگذاري مکان اجراي حکم مؤثر است که در 
 در حقوق کيفري عمومی ، اختصاصی و مباحث آئين دادرسی کيفري را تجزیه و تحليل کنيم.

قانون مجازات اسالمی به زنا در زمانهاي متبر که ،...،. و مکانهاي شریف چون  106از ماده : 
 مساجد ، عالوه بر حد ، موجب تعزیر است. 

 

 

 



 

 فصل اول
 كلیات 



 

 نگاهی مفهومی و اصطالحی به برخی واژگان تخصصی در راستای موضوع: 

جرم شناسی : مجموعه علومی است که موضوع آنها مطالعه جرم و مجرم از نظر   بررسی

 1شخصی و اجتماعی است 

همچنين دکتر مهدي کی نيا در تعریف جرم شناسی بيان نمود : )) اگر بخواهيم تعریفی از 

جرم شناسی ارایه دهيم که آنرا بصورت کامل معرفی نمایيد و در اصطالح منطق جامع و مانع 

د باید گفت : جرم شناسی یا بزه شناسی رشته اي است از علوم جنایی که در باره عوامل باش

جرمزا و کيفيات و امور و مقتضيات و شرایط فردي و محيطی و اجتماعی موثر در بروز رفتار 

جنایی یا علل وقوع جرم وصور گوناگون بزه و جنبه هاي کمی و کيفی آن و از پيدایش حالت 

ن یا انسانهاي تبهکار و معماي تشکيل گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع خطرناک در انسا

انسانی با روش عينی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استتقراء کافی به بررسی مداوم می 

پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصصهاي علمی بر طرق پيشگيري مستقيم یا غير 

رایم و روشهاي درمان و اصالح و تربيت بزهکاران یا کسانی که در اثر مستقيم از حدود ج

عوامل جرمزاي فردي )تن و روان( و محيط طبيعی و اجتماعی بدي را برگزیده اند و از خود 

رو برتافته و از انسانيت گریخته اند و پرورش دوباره و ازنوع سازگار ساختند آنان با جامعه و 

 2نظام اجتماعی دست یابد.

جاي ،محل ، جایگاه  -1 3}ع{ MAKANدر فرهنگ فارسی معين آمده : مکان به  مکان :

آورده :  13300همچنين دکتر لنگرودي در مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ذیل شماره: -2.

مکان جرم مانند)جزا( در پاره اي از قوانين ) از جمله قانون اسالم( محل وقوع بزه آثار خاص 

از مکان  اما در این رساله منظور 30000دارد مانند ارتکاب قتل در حرم و خارج حرم که،
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 4و3و2مهدي، کی نيا . مبانی جرم شناسی .جلد یک ،ص   2
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عالوه بر مکانهاي خاص مورد توجه قانونگذار که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر 

 4هستند و در بخش اول به آنها پرداختيم .

مکانهاي ششگانه ) شخصی، عمومی ، تجاري ، تفریحی ، اداري و آسيب زا ( می باشد که 

مختلف در هرکدام از مکان بر اساس تقسيم مکان به موارد فوق وضعيت فراوانی جرم هاي 

هاي ذکر شده سنجيده خواهد شد و ذیال به تعریف هر کدام از مکان هاي ذکر شده خواهيم 

 پرداخت 

به مکانهایی که از  نظر مالکيت یا قانون و یا عرف محلی متعلق به فرد  مکانهاي شخصی : 

 مبوده و از آن استفاده شخصی اسکان به عمل می آید مکان شخصی می گویي

مکانهاي تجاري : به مکانهایی که از نظر تقسيمات شهري تابع قوانين کميته امور صنفی بوده 

و افراد در آن مکان ها مبادرت به داد و ستد و معمالت تجاري می نمایند مکانهاي تجاري می 

 گویند.

به  مکانهاي اداري : به مکانهاي که بر اساس سيستم دولتی و غير دولتی خدمات عام المنفعه

 مردم ارائه می دهند مکانهاي اداري می گویيم.

مکانهاي عمومی : به مکانهایی که محل تجمع ، تردد و مرکز ثقل ایاب و ذهاب روزانه مردم 

بوده و بسياري از ارتباطات عادي در این مکانه انجام ، انجام می گيرند مکانهاي عمومی می 

 گویيم .

زیارتی داشته و افراد اوقات فراغت -به هاي سياحتیمکان هاي تفریحی : به مکانهایی که جن

 خود را بصورت شخصی و خانوادگی در این نوع سپري می نماید مکان تفریحی  می گویيم 

 مکانهاي آسيب زا) جرم خيز ( 

به مجموعه نقاطی که از ابعاد مختلف حفاظتی، امنيتی و جامعه شناختی به هنگام وقوع بحران 

نوعی از جرائم بوده و موقعيت مکانی آن نقاط تسهيل کننده و قوع جرم ها زمينه ساز ارتکاب 

 بوده مکان هاي آسيب زا) جرم خيز ( می گویيم.
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۱۳ / فصل اول: کلیات   

 

بارزترین جرائم از این نوع یعنی قتل ،ضرب وجرح  کتابدر این  جرائم عليه اشخاص :

ن نوع جرائم ،چاقو کشی ومنازعه مورد بررسی قرار گرفته تا رابطه ميان مکانهاي شش گانه وای

 را به آزمون کشانيم.

بارزترین جرائم از این نوع یعنی سرقت وکالهبرداري  کتاب در این جرائم عليه اموال:

 وصدور چک بال محل مورد برسی و آزمون قرار گرفته اند.

دو فقره از جرائم مشهور از این نوع یعنی  کتابدر این  جرائم عليه امنيت وآسایش عمومی :

 جاسوسی و جعل و تزویر مورد نظر بوده که مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است 

بارزترین جرائم از این نوع یعنی زنا ،لواط  در این کتاب جرائم عليه عفت و اخالق عمومی :

عکسها یا فيلم هاي  ، خلوت با نامحرم مزاحمت براي بانوان، بی حجابی و خرید و فروش

 مسهجن مورد نظر نظر بوده که با بررسی هاي الزم مورد آزمون قرار گرفته اند.

در این تحقق بارزترین نوع قاچاق یعنی قاچاق مواد مخدر و  جرائم قاچاق و مواد مخدر: 

 اسلحه و اعتياد و خرید و فروش و نگهداري سالح غير مجاز و ماهواره مورد نظر بوده که رابطه

 این جرائم با مکان سنجيده و آزمون شده است.

 

  


