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  مقدمه
مگر انگاشت مجرم  کس را توان هیچ مین بنابراین ؛یابد می فعل ارتکابدادن  بیشتر جرایم با انجام

پس بدون وجود عنصر . زمانی که ثابت شود رفتار مجرمانه و زیان حاصله از آن منتسب به وي است
 یهای احراز این انتساب در مقام عمل با دشواري، اما خواهد بودن پذیر امکانوقوع جرم  ،مادي
بود که آیا رفتار مجرمانه در در این باره ان و فقها دان حقوق میان هاي یکی از اخت�ف. سترو روبه

تواند در شرایط خاصی  می یا اینکه ترك فعل نیزیابد  میبا فعل مثبت تحقق تنها جرم جنایات عمدي 
) مرگ یا صدمه جسمانی( مجرمانه ۀجنایات به شمار آید و به نتیج ۀمجرمان از مصادیق رفتار

مراقبت از  ۀدهد یا پزشکی که وظیف نمی در جایی که مادر به طفل خود شیر ،مثالبراي . نجامدابی
توان مادر و پزشک  می عمل نکند و طفل یا بیمار بمیرد آیا اش به وظیفه ،بیمار را به عهده گرفته است

  ول مورد تعقیب قرار داد یا خیر؟ئفرد مس عنوان بهرا 
استنادي بین رفتار و  ۀتوان رابط منجر به جنایت یا قتل می مسئله دیگر این است که آیا در ترك فعلِ

دانان و فقها چون در ترك فعل  نتیجه برقرار کرد یا خیر؟ این در حالی است که به اعتقاد بعضی حقوق
نصر مادي فقط در فعل مثبت است، بنابراین در ترك فعل عنصر مادي و ع زیراعنصر مادي وجود ندارد 
پایان داده  ها به همه اخت�ف 1392مصوب  295این در حالی است که ماده  ؛رابطه استنادي منتفی است

عمد و خطاي محض  شبه ،شرایطی ترك فعل منجر به قتل را با توجه به عنصر روانی عمد بیانو با 
شرایط تحقق جنایات  پیرامون بحث نخست، به بخش ر نوشتار حاضر، درتشخیص داده است. د

وجود عنصر نخست،  مبحث شد؛ در خواهد ارائه مبحث دو در نیز قسمت پردازیم. این عمدي می
. در بخش دوم به گیرند می مادي جرم و در مبحث دوم وجود عنصر معنوي جرم مورد بررسی قرار

 ،پردازیم و در نهایت در بخش سوم علیت در آن می ۀل و رابطماهیت ترك فع ۀبحث و بررسی دربار
  مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 1392قانون مجازات اس�می مصوب  295تحلیل ماده 

  شرایط تحقق جنایات عمدي. 1
 ب بوده و از کلمه فارسیکلمه جنایت معرّ .استکردن  جنایت از نظر لغوي به معناي گناه و گناه

در کتب حقوقی گاه واژه جنایت مترادف با  .)199 :1392، جعفري لنگرودي( رفته شده استگ) گناه(
معینی از کیفر  ۀرفته و بر تمام جرایم اط�ق شده است و گاه در معنی جرمی که درجبه کار  جرم
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بنابراین در تعریف جرم گفته شده  ؛.)46 :1393، صادقی( به کار رفته است ،براي آن مقرر شده است
 یتأمینامل رفتاري است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات ش
  .)188: 1ج ، 1388، گلدوزیان( دهد می قرار) مانی، مراقبتی و درتربیتی(

 به جرم نوعی دارد و در واقع فقهی از منابع متفاوت مفهومی جنایت، علم حقوق در اصط�ح
 است دانستهحاصل از اقدام علیه تمامیت جسمانی » نتیجه«یت را جنا گذار قانون .رود شمار می

دربارۀ از ارائه تعریفی جامع و مانع  گذار قانوندر قانون مجازات اس�می  .)47 :1393، صادقی(
در ، در بیان احکام این جرم و در مقام ذکر موجبات قصاصو تنها جنایت عمدي خودداري کرده 

بسنده ، شود می ق و مواردي که جنایت ارتکابی قتل عمدي محسوبقانون به شرح مصادی 290ماده 
آنکه ماهیت فعل  بیتوان گفت جنایت عنوانی است براي صدمه بر نفس  می بنابراین؛ استکرده 

) مانند سرقت( هر جرمیرو  ؛ ازاینارتکابی از جهت رکن روانی در تحقق آن دخالت داشته باشد
زیرا  ،شود نمی جرم محسوبنیز ) خطاي محض مانند جنایت( و هر جنایتیشود  نمی جنایت قلمداد
در ماده و ) 47 :1393، صادقی( عموم و خصوص من وجه است» جنایت«و » جرم«نسبت منطقی 

  .عمد و خطاي محض اشاره شده است به غیر 292و  291
به تعبیري هم  ؛تحقق جنایت عمدي جایی است که فرد هم قصد فعل دارد و هم قصد نتیجه

توجهی سر نزده  یافته از روي غفلت و بی فعل انجامیعنی  ؛نیت خاص نیت عام دارد و هم سوء ءسو
فعل و فاعل و  نظریافته با تمامی خصوصیاتش از  عمل انجامو  بلکه با آگاهی به اتمام رسیده باشد ،باشد

کند   فرد قصد میمث�ً ؛به عمل یک فاعل مختار باشد و انتساب فعل به فاعل کام�ً محفوظ شود ،مفعول
مهم نیست رفتار  ،چون هم قصد فعل و هم قصد نتیجه بوده است .با چاقو دیگري را به قتل برساند

نوعاً کشنده باشد یا نباشد و همین که قصد فعل و نتیجه باشد عمل قتل عمدي است؛ بنابراین با توجه 
نوعاً کشنده طبق بند  ت موارد فعلِشدن تحقق جنایات عمدي �زم اس تر به آنچه بیان شد و براي روشن

  پردازیم. در ادامه به آن می که قانون مجازات اس�می بیان شود 290ماده » پ«و » ب«
را �زم بودن  علم به نوعاً کشنده خوبی بهار ذگ قانون ،1392در قانون مجازات اس�می مصوب 

طبق . حکم به تحقق قتل عمدي دهند ،توانند بدون احراز چنین علمی ها نمی دانسته است و لذا دادگاه
عمداً  هرگاه مرتکب«: دارد درباره جنایات عمدي مقرر می قانون مجازات اس�می 290ماده » ب«بند 

هرچند قصد ارتکاب آن ، شود میشده یا نظیر آن  کاري انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع
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که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر  ولی آگاه و متوجه بوده، جنایت و نظیر آن را نداشته باشد
کرد: رفتار نوعاً کشنده مطلق، تقسیم نوع توان موارد نوعاً کشنده را به دو  می ترتیب بدین ؛»شود آن می

  .و رفتار نوعاً کشنده نسبی

  رفتار نوعاً کشنده مطلق. 1- 1
 .ها را عمدي شمرده است بر مبناي نوع رفتار مرتکب، برخی قتل 290ماده » ب« گذار در بند قانون

بودن آن است. مراد از نوعاً در رفتار نوعاً کشنده، نوع انسان  بارز در این نوع رفتار، نوعاً کشنده ویژگی
عدم احراز قصد کشتن یا ایراد  رغم بهعیب خواهد بود. این نوع از قتل عمدي  متعارف و سالم و بی

به داخل استخر  ،داند ی فرد دیگري را که شنا نمیهرگاه کس براي مثال،جرح، عمدي دانسته شده است. 
در صورت وقوع مرگ یا جراحت، عمل وي حتی در  ،با قیچی به جان او بیفتد و عمیقی پرتاب کند

  .)117 :1395صادقی، عمدي به شمار خواهد آمد (میرمحمدصورت فقدان قصد قتل یا ایراد صدمه، 

  رفتار نوعاً کشنده نسبی. 1- 2
مانند شده یا  هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع«: دارد می که مقرر 290ماده  »پ«بند براساس 

شده  نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع، آن را نداشته و کاري را هم که انجام داده است
پیري یا هر وضعیت دیگر یا ، ضعف، به علت بیماري علیه مجنی خصوص ولی به ،شود نمی یا نظیر آن

مشروط بر آنکه  ؛شود آن می ماننده علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا ب
گفتنی . علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی

کشنده یا . شود رکن اساسی در قتل عمدي محسوب می ،عمل نوعاً کشنده» ب«است مثل بند 
، عمل نسبت به قربانی خاص بر اثر بیماريقانون یعنی اینکه  نسبی عمل مرتکببودن  کننده مجروح

یا به دلیل وضعیت خاص زمانی و مکانی را که از چنین خصوصیتی برخوردار وغیره ضعف ، پیري
زدن عمل نوعاً کشنده  سیلیبراي مثال، . داند می عمل مرتکب آمدنِ شمار موجب عمدي به، بوده است

نوعاً ها  آن نسبت به، همین عمل وقتی نسبت به یک نوزاد یا بیمار کهنسال انجام شود، ولی تنیس
  .)122 :1395، صادقیمیرمحمد( شود می کشنده است و عمدي محسوب
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  وجود عنصر مادي. 2
و است رکن مادي آن  ،دهندۀ هر جرم یکی از ارکان تشکیل گفتتوان  می در مورد عنصر مادي جرم

عنصر مادي جرم بیانگر رفتار  ؛ بنابراینمادي هیچ جرمی محقق نخواهد شد ،کنبدون وجود ر
عنصر مادي شود.  مجرمانه اي به نتیجه منجرو  شود است که باید در عالم خارج واقعاي  مجرمانه
 است که ي سه جزءازند بلکه دار می از مرتکب سرکه  دانست توان تنها شامل رفتاري نمی جرم را

تواند  می که) رفتار فیزیکی( تحقق رفتار مجرمانه) 1 :شود نمی سه جزء جرم محقق بدون تحقق این
که  یت خاص داري وصف مجرمانه باشدعو ترك فعل یا حالت و وض) اعم از کردار یا گفتار( فعل

 ؛�زم براي تحقق جرم واحوال اوضاعشرایط و ) 2 ؛ماست مدنظردر نوشتار حاضر فعل و ترك فعل 
  .مجرمانه مشخص ۀوقوع نتیج) 3

  1)رفتار فیزیکی( تحقق رفتار مجرمانه. 2- 1
یکی یابد:  میرفتار مجرمانه به دو صورت تحقق است.  رفتار مجرمانه ،جزء در رکن مادينخستین 

ناشی از رفتاري  دیگري مانند اعمال مثبتاشکال ان دان حقوقبرخی . »ترك فعل«و دیگري » فعل«
 »حالت« همچنین و ،)184 :1384، گلدوزیاناند ( نامیده» فعل فعل ناشی از ترك«منفی که آن را 

در پژوهش حاضر براي  اند. دانستهانواع رفتار مجرمانه از را ) 306: 1ج ، 1393، اردبیلی(
  .کردسایر موارد را نیز بررسی خواهیم  ،تحقق رفتار مجرمانهشدن  تر روشن
در هر جامعه بعضی از . را منع کرده استانجامش  گذار قانونبه معناي انجام کاري که  :فعل .1

تجاوز به این حریم را با قید مجازات گذار  قانونو  نداز اهمیت خاصی برخوردارها  امور و ارزش
به جان » اعمال و اقدامات خود«حال اگر کسی این دستور را رعایت نکرده و با  ؛ممنوع ساخته است

یا » عمل مثبت«که به صورت  یجرایمنین چ. مرتکب جرم شده است، بزندو مال دیگري صدمه 
 کردهدر این موارد مرتکب اقدام به امري . شوند می نامیده» جرایم ناشی از فعل«، گیرد می انجام» فعل«

جرم ، است تحقق یافته» اقدام به امر ممنوع«منع کرده است و چون جرم به صورت گذار  قانونکه 
  ؛)23 :1395، مس ناتريش( مانند سرقت شود می ناشی از فعل نامیده

 و تمام مردم را به انجام آن دستور مکلفکند  می دستوري صادرگذار  قانونگاه  :ترك فعل .2

                                                      
1. Comportment 
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، مجازات استنیازمند » خودداري«این ، کندحال هرگاه کسی از انجام این دستور خودداري . سازد می
؛)23 :1395، شمس ناتري... (ترك انفاق مانند  
  ؛توانیم این موارد را از مصادیق فعل بدانیم حمل س�ح غیرمجاز که میمانند  :داري داشتن و نگه. 3
این است که حالت یا مسبوق به فعل یا نکتۀ مهم  ):غیرمجاز در کشور حضوراعتیاد و ( حالت .4

کند و این  مانند حالت کسی که در کشوري به صورت غیرمجاز زندگی می ،مسبوق به ترك فعل است
شدن غیرمجاز است یا مسبوق به تمدیدنکردن گذرنامه و عدم  او یا مسبوق به فعل واردنحالت غیرمجاز 

  ؛شود بنابراین حالت نیز به یکی از صور فعل یا ترك فعل محقق می؛ خروج از کشور (ترك فعل)
ان آن را مجزا از فعل مجرمانه مورد بحث دان حقوقتوهین که برخی از مانند  :گفتار مجرمانه .5
تواند  می ولی این موارد ،)163 :1384، گلدوزیان ؛202: به نقل از باهري، شمس ناترياند ( ادهقرار د

ترك «یا » فعل«همان  ،است رفتار م�ك عنوان آنچه به با توجه به موارد فوق .از مصادیق فعل باشد
به ، يشمس ناتر( تواند از مصادیق فعل یا ترك فعل باشد می است و سایر موارد حسب مورد» فعل

  ).163 :1384، گلدوزیان ؛202: نقل از باهري
تحقق رفتار مجرمانه بیان شد �زم است در ادامه ابتدا  ۀدرباربا توجه به مواردي که  ترتیب بدین

. بپردازیمها  آن از هرکدامو سپس به تعریف  کردهمعناي لغوي و اصط�حی فعل و ترك فعل را بیان 
در لغت  ترك .)17183: 11 ج، 1377، دهخدا( بیان شده استفعل در لغت به معناي حرکت مردم 

ترك  .)6648: 5ج ، 1377، دهخدا( استکردن  گذاشتن چیزي یا کسی و رها، برداشتن به معناي دست
به صورت خودداري از که  منفی ۀعبارت است از رفتار مجرمان فعل در اصط�ح علم حقوق جزا

  .)227 :1388، ولیدي( کند د مشخص میاي است که قانون براي افرا انجام وظیفه
 ،1370نسبت به قانون مجازات اس�می مصوب  1392قانون مجازات اس�می  هاي ياز نوآور

را براي تحقق عنصر مادي جرم به کار برده و آن » رفتار« کلمه گذار قانون که است این قانون 2ماده 
که عنصر مادي در تمام جرایم به اینباوجود در حقیقت .را اعم از فعل یا ترك فعل دانسته است

هر دو مصداق ، جامع یبردن اصط�ح کار به با گذار ، قانونشود می صورت فعل یا ترك فعل محقق
  .تحقق عنصر مادي جرم را مورد توجه قرار داده است
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 ؛ براي مثالندیگو یعل مه آن را فکفاعل است سوي از  یتکجنبش و حر نیازمنداب جرم اغلب کارت
نش کن زن و مرد همواره با یب یا جسمی ین و ارتباط نامشروع لفظیتوه، همچون قتل یمیجرا

به ا یاب کارت ۀویشه به شیگذار هم نظر قانون، مثبت ۀاب رفتار مجرمانکدر ارت. ر هستندومتص یجابیا
گذار  ، قانونجرح و راد ضربیا ایمانند قتل  یمیدر جرا. ستیجرم معطوف ن درآوردنِ تیفعل ل بهکش

اب فعل منظور او کارت ۀلیوه و وسیشهرگز شود توجه دارد و  ین افعال حاصل میه از اک يا جهیبه نت
اعتبار  ،دیآ یجه با آن و از آن راه به دست میه نتک یقیوه و طریش يبراگذار  قانون یگاه یول. ستین

 یهیبد. شده است ینیب شیپ برداري ک�هاب جرم کارت ه درک یقیر به طریمانند بردن مال غ، قائل است
بانه واقع شودیجز توسل به وسا يگریدهاي  ر از راهیاست اگر بردن مال غ ن است فعل کمم، ل متقلّ

 :1393، اردبیلی( ز هرگز جرم شناخته نشودین يو در مواردیابد انطباق  ییگر جزاین دیور با عناوکمذ
304 -303(.  

رفتار مجرمانه توسط انسان با  )1: شود می ه به دو شرط به انسان منتسبفعل و رفتار مجرمان
؛ رفتار مجرمانه از روي اختیار و اراده صورت گرفته باشد )2 ؛مباشرت یا تسبیب وي انجام شده باشد

ایجاد  ۀوسیل تنهااگر حیوان یا انسانی بدون اراده و اختیار موجب خسارت به دیگران شود و بنابراین 
وحشیانه شمرده ها  آن اعمال مجازات بر، مجازات شوندها  آن باشد و به دلیل ایجاد خسارتخسارت 

  .)91 :1384، نجفی ابرندآبادي( خواهد شد

  رفتار مجرمانه منفی. 2- 1- 2

 ،یاز نظر حفظ نظم عموم گذار قانون و یابد می ترك فعل ظهور به صورترفتار مجرمانه  گاهی
براي مرتکب مجازات و  شود یجرم شناخته مها  آن ندادن ه انجامکند ک یمن یافراد مع يبرارا  یفیالکت

مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی خودداري مانند ؛ )157 :1384، گلدوزیان( در نظر گرفته است
قانون  632 شده ماده از استرداد طفل سپردهخودداري ، )تعزیرات( قانون مجازات اس�می 597ماده 

سوي غالباً از که  یمنف ۀرفتار مجرمان ۀف محولیالکاز انجام ت يخوددار، )تعزیرات( مجازات اس�می
از جمله  ،نیز واقع شود ين است توسط افراد عادکمم یگاهولی ، ابدی یاب مکارت یمستخدمان دولت

  .)تعزیرات(قانون مجازات اس�می  642انفاق زن توسط شوهر ماده  كم تریجرا
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 ،تواند موجب تحقق جرم قتل و در نتیجه مرگ شود فعل مثبت مادي می طور که همانترتیب  بدین
یعنی هیچ عضوي در خارج صورت  ،ترك فعل یا رفتار مجرمانه منفی در مقابل فعل مثبت قرار دارد

 1392 ،شود (زراعت شود و موجب تحقق جرم می گیرد و تغییري در وضعیت موجود حادث نمی نمی
  شود.او به بیمار خود دارو ندهد و در نتیجه موجب مرگ که تاري پرس ، مانند)137: 1الف، ج 

دوم از بخش اینک به  ،رکن مادي جرم و رفتار مجرمانه بیان شد بارۀبا توجه به مطالبی که در
  .پردازیم می و شرایط �زم براي تحقق جرم اوضاع، احوالعنصر مادي جرم یعنی 

  جرمو شرایط الزم براي تحقق  اوضاع، احوال. 2- 2
�زم براي تحقق جرم است، اما و شرایط احوال  ،اوضاع ،هاي عنصر مادي جرم یکی دیگر از قسمت

کافی نیست. در براي تحقق جرم  ،صرف بروز یک رفتار چه به صورت فعل، ترك فعل یا یک حالت
این یا ضمنی  تحاصر گذاران به ی که قانونواحوال اوضاعکنار رفتار فیزیکی مرتکب، باید شرایط و 

  وجود داشته باشد و براي تحقق هر جرمی �زم و ضروري هستند. اند، شرایط را مورد پذیرش قرار داده
که در صورت عدم یابد  میهر جرمی مطابق توصیف قانون تحت شرایط خاصی تحقق اصو�ً 

جرایم یکسان و  ۀدر هم واحوال اوضاعالبته این شرایط و . شود نمی جرم محقق، تحقق آن شرایط
�زم  واحوال اوضاعاز شرایط و  ،شده فرد ربودهنارضایتی ربایی  در جرم آدم ،مثالبراي . مشابه نیست

خاصی در هر جرم  واحوال اوضاعتوان گفت وجود شرایط و  ؛ بنابراین میاست براي تحقق این جرم
ایط و شر ،و بدون تحقق آناست  هر جرم ناپذیر بخش جداییشود  تعیین میگذار  قانون که توسط

ي، ط وجودیمنظور از شرای. ا عدمیهستند ي ا وجودیط ین شرایا .یابد نمی جرم تحقق واحوال اوضاع
تعلق ، در سرقت، براي مثال د وجود داشته باشندیباحتماً ه هنگام تحقق رفتار کاست  یواحوال اوضاع

ط یند شراازمیم نیجرا یبرخ یول ؛از تحقق جرم سرقت استیط مورد نیاز شرا يگریمال به د
ه کاست ی طیاز شرا خانه صاحبنارضایتی  ،يگریمجاز به منزل د ریدر جرم ورود غمث�ً  ،اند یعدم
  .ن جرم نباید وجود داشته باشدیتحقق ا يبرا

ست. به را داراي ط وجودیاز از شرایمورد ن واحوال اوضاع یجرم قتل عمد تمام باوجوداین
موضوع جرم وجود  عنوان بهاب قتل کنون هنگام ارتت قایتحت حما انسان زنده یکد یبا عبارتی

  .)99- 100: 2ج ، 1375، محسنی( داشته باشد



  ۱۷  یفتح گلشن ،ياری دهیسع ،يناتر شمس میمدابراهمح/  يعمد تیجنا تحقق شرط مثابه به فعل ترك

 

 یاسالم مجازات قانون 295 ماده به رجوع با يعمد تیجنا تحقق شرط مثابه به فعل ترك

  قربانیبودن  انسان. 2- 2- 1

، اوستاز زمان تولد  اي گمان آغاز حیات هر شخص زنده . بیمنظور از انسان یک شخص زنده است
اشخاص زنده  .ستیکی از شرایط آن ا، پس وجود شخص زنده در زمان شروع به اجراي جنایت

سالم یا بیمار و ، مسلمان مسلمان یا غیر، ایرانی و خارجی، پیر و جوان، اعم است از زن و مرد
 ؛ بنابراینات و ممات استیح ۀانسان محدود به دو باز یزندگ .)33 :1386، گلدوزیان( الخلقه ناقص

که اي  در هر مرحلهسلب حیات از جنین . سلب حیات از جنین یا حیوان از شمول بحث خارج است
 زنده و شده دمیده روح جنین در اگر ؛ بنابرایندارد جنین سقط عنوان و شود نمی باشد قتل محسوب

  .است قتل آن کشتن شود و می تلقی انسان لحظه همان از، شود متولد

  توجه به شخص دیگري .2- 2- 2
 رد خاصی جرم محسوبجز در موا، جرح به خود یا خودکشی و ایراد ضرب ،از نظر قوانین ایران

  .)66 :1388، میرمحمدصادقی( شود نمی

  بودن الدم محقون. 2- 2- 3

مورد  یه جسم و جان قربانک پیوندد یمبه وقوع  یاشخاص هنگام یت جسمانیه تمامیجرم علاصو�ً 
، الدم محسوب شود مهدور یر فقهیهرگاه مقتول به تعب ؛ وگرنهت قانون قرار داشته باشدیحما
 یتب فقهک ۀدر هم، تقریباً ن اساسیبر ا. ردکوم کاب قتل عمد محکا قاتل را به ارتیب توان ضار ینم

  .است یقربانبودن  الدم محقون، مستوجب قصاص ف قتل عمدیط تعریاز شرا یکی

  بندي مباحث . جمع2- 3
ولی مجازات این  ،ظهور یک فعل یا ترك فعل مادي همواره شرط است ،براي تحقق جرمهرچند 

 :1393، اردبیلی( استآن ت�ش کرده رسیدن به که بزهکار براي نیست اي  ه منوط به نتیجهفعل همیش
نتیجه را دستیابی به  گذار قانون ،جرایم یا مقید هستند یا مطلق که در جرایم مقیدنظر، از این  .)311

د قصد و فرد با وجونشود مورد نظر محقق  ۀاگر نتیجو  استدانسته جرم  ۀدهند جزء عناصر تشکیل
قانون مجازات  122ماده مطابق  ،باز ماندخویش عمل  ۀبدون دخالت عامل خارجی از ادام، مجرمانه
به واسطه عامل خارج از کند ولی  هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراي آن، اس�می
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 ونیی که مجازات قانجرایمدر ) الف: شود می به شرح زیر مجازات ،اراده او قصدش معلق بماند
به حبس تعزیري درجه  ،حبس دائم یا حبس تعزیري درجه یک تا سه است، سلب حیاتها  آن

به  ،قطع عضو یا حبس تعزیري درجه چهار استها  آن ی که مجازات قانونیجرایمدر ) ب ؛چهار
ش�ق حدي یا حبس تعزیري ها  آن ی که مجازات قانونیجرایمدر ) پ ؛حبس تعزیري درجه پنج

  .به حبس تعزیري یا ش�ق یا جزاي نقدي درجه شش ،درجه پنج است
هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، ولی به جهات مادي که مرتکب  :تبصره

  است. جرم به شروع حکم در شده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجاماست اط�ع بوده  ها بی از آن
، ان چنین برداشت کرد که جرم تام صورت نگرفته استتو می و تبصره آن 122ماده براساس 

گذار  قانون تحقق جرایمی که بدیهی است. آن ضرر صاحب مال است ۀجرم سرقت که نتیج مانند
 ۀنیازي به جزء سوم عنصر مادي یعنی نتیج ،خاص دانسته است ۀرا مطلق و نه مقید به نتیجها  آن

 پیوندد می به وقوع، خاص فعل یا ترك فعل به نتیجهشدن  این جرم بدون نیاز به منتج. مجرمانه ندارد
ها  آن به صرف انجام عمل مجرمانه در، به عبارت دیگر این جرایم) 25 :1394، صادقی(میرمحمد

چه سازنده آن ، ضرب سکه ط� ؛ مانندچه منجر به نتیجه بشوند و چه نشوند، جرم تلقی شده است
 احراز رابطۀ، در جرایمی که نتیجه در آن �زم است جوداین؛ باورا به مصرف برساند و چه نرساند

در ادامه براي . ضروري است) رفتار مجرمانه( و عنصر اول) نتیجه( میان عنصر سومعلیت 
میان علیت  ۀ�زم است رابط ،کند می اینکه ترك فعل در ایجاد جنایت چه نقشی بازيشدن  مشخص

  .ی قرار گیردرفتار مجرمانه و نتیجه مورد بحث و بررس

  میان رفتار مجرمانه و نتیجهعلیت  ۀرابط. 2- 4
 خواهد پی در را معلول نبود آن نبود و معلول وجود آن، وجود از که است امري هر علت، از مقصود
 و مباشر فاعل، به حالت این در .)193 :1352 (پاد، دست با کردن خفه و شمشیر با قتل مانند ،داشت

 جنایت که است آن مباشرت« اس�می مجازات قانون 494 ماده طبق که یندگو مباشرت او عمل به
ت  ۀرابط مجرمانه رفتار و نتیجه بین ۀرابط و »شود واقع مرتکب خود توسط مستقیم مباشر و استعلی 

  است. علت ۀایجادکنند
ب صرف اثبات ارتکاب عمل و تحقق نتیجه براي انتساب جرم به مرتک ،در جرایم مقید به نتیجه
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ست ا �زم و ضروري، آن ۀجرایم ع�وه بر اثبات رفتار مجرمانه و نتیجاین بلکه در ، آن کافی نیست
مجرمانه است  ۀبین رفتار مجرم و نتیج و همین احراز رابطه شود انتساب نتیجه به مرتکب احرازکه 

 ؛مجرمانه است ۀنتیج وابستگی میان رفتار وعلیت  ۀرابط. یاد شده استعلیت  ۀرابط عنوان بهکه از آن 
  .)79- 80، 1387، خطیبی قمی( هیچ عامل خارجی در ارتکاب آن مدخلیت نداشته باشد که طوري به

دیگر  سويبراي اینکه جنایت را به کسی منتسب کنیم کافی است رفتار را به او منتسب کنیم و از 
قانون مجازات اس�می در  535و  536مواد براساس . ثابت کنیم نتیجه معلول همان رفتار بوده است

 عوامل ضامن ۀهم ،در وقوع جنایت) اعم از سبب و مباشر( عوامل مختلف بودن تأثیر صورت مساوي
 تأثیربه نسبت میزان  ، هرکدامعوامل مختلف در وقوع جنایت بودن تأثیر و در صورت متفاوتهستند 

براي رساندن  .زند یم »ب«تیري به پاي شخص » الف«فرض کنید شخص . عمل خود ضامن هستند
درب تاکسی در میان راه باز شده و فرد  .کند می او را با تاکسی منتقل ،به بیمارستان» ب«شخص 

از ورود به بیمارستان  پسکند و  می جدول خیابان برخورد ۀمجروح به بیرون افتاده و سر او با گوش
کدام  حال اگر اثبات شود هیچ. دمیر می کپسول اتاق عمل منفجر شده و فرد مجروح ،در اثر یک حادثه
  دانست؟مسئول چه کسی را باید  ،سبب مرگ نشده است تنهایی بهاز اقدامات فوق 

  در آنعلیت  ۀماهیت ترك فعل و رابط. 3
توان کسی را  نمی از قواعد قطعی حقوق جزا این است که، پیشین اشاره شدهاي  در قسمت چنانچه

باید این قصد مجرمانه در  ، بلکهدانست و مجازات کرد تعقیب ، قابلبه صرف قصد ارتکاب جرم
ایراد ، مانند کشتن با گلوله افعال مجرمانۀ ایجابیشک  بی. قالب عنصر مادي جرم تحقق عینی یابد

رساندن این قصد را دارد و  فعلیت ص�حیت بهوغیره با طناب کردن  خفه، جرح منجر به مرگ و ضرب
شود که آیا ترك فعل در شرایط  می مطرحاین پرسش  . حالشود می عنصر مادي جرم قتل شمرده

  تواند عنصر مادي جرم قتل تلقی شود؟ می خاصی
شود. عدم  امر وجودي از امر وجودي ایجاد می .در فلسفه یک امر عدم داریم و یک امر وجودي

کن است عدمی است؛ بنابراین چطور ممامري ترك فعل  .تواند منجر به حدوث یک امر وجودي شود نمی
یک امر وجودي مث�ً مرگ محقق شود؟ در واقع ترك فعل �شی است و چیزي که حقیقت آن  ،از عدم

  .)6: 2هـ ق، ج  1422قابلیت ایجاد امر وجودي (جنایت یا مرگ) را ندارد (خوئی،  ،عدم و �شی است
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بین فقها مینه زشمار آید و در این ه آورندۀ جنایت ب وجود تواند به فلسفی ترك فعل نمینظر از 
 . اینانتواند رکن مادي جنایت واقع شود که ترك فعل میموافقان بر این باورند  نظر وجود دارد. اخت�ف

گاه  گونه بیان کرد که هیچ توان این کنند. براي تبیین دیدگاه عرفی می به رابطه علیت به دید عرفی نگاه می
تواند  فعل امري عدمی است و امر عدمی نمیتواند علت مرگ دیگري باشد زیرا ترك  ترك فعل نمی

هایی که مخالف این امر هستند که ترك فعل  آن .منشأ امر وجودي به نام مرگ یا تلف مال وغیره باشد
توان  باره نیز می کنند. در این به رابطه علیت از دیدگاه فلسفی نگاه می ،رکن مادي جنایت محسوب شود

، در  عرفاً سبب و علت و عامل مرگ دیگري تلقی شود ،فعل اگر عمل شخص خواه فعل یا تركگفت 
شود (حاجی  شود و حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می این صورت او قاتل محسوب می

  پردازیم. دانان در این زمینه می هاي فقها و حقوق در ادامه به بیان دیدگاه .)293- 294 :1391آبادي،  ده

  )ترك فعل محض( وجودي شود تواند علت امر نمی امر عدمی. 3- 1
امر عدمی است چطور که ترك فعل بر این باورند فقها  دانان و حقوقبیشترِ  ،براساس دیدگاه فلسفی

ذات «آید. به عبارتی  هرگز وجود از عدم به وجود نمیآنکه  حال ؛موجب قتل باشد تواند رفتارِ می
  :اند گونه بیان کرده دیدگاه د�یل خود را اینطرفداران این . »بخش کی تواند هستی بخش نایافته از هستی

عدم تحقق جرم از طریق ترك فعل این است که در واقع، ترك فعل �شی است و چیزي که . 1
وجودي  اي قتل پدیده . براي مثال،حقیقت آن عدم و �شی است، قابلیت ایجاد امر وجودي را ندارد

خودداري مادر از شیردادن به نوزادش، یک امر  شود؛ بنابراین است و هرگز از امر عدمی ناشی نمی
  .)207 :2002تواند مستند به آن باشد (السعید،  وجودي است، نمی ۀعدمی است و مرگ نوزاد که پدید

شود به صورت استثنا و در قالب انگاشته جرمی  رفتار فیزیکیِ، در مواردي که امر عدمی. 2
عمومی نیست  اي هقاعد ،تحقق جرم با ترك فعل دده نشان میتصریح قانونی بیان شده است و این 

  .که ما آن را رفتار مثبت بدانیم
وجود داشته علیت  ۀرابط، براي تحقق جرم �زم است بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ مجرمانه. 3
وجودي  يعدمی است و نتیجه که امر يتحقق این رابطه میان ترك فعل که امر که درحالی ،باشد
انجام کار د�لت بر فعل دارد و  به عبارت دیگر ؛)138- 139: 1392، زراعت( نیستپذیر  ، امکاناست

 برقرارعلیت  ۀکند و دلیل مهم این است که بین ترك فعل و مرگ رابط نمی به ترك فعل د�لت
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 راي گرید یشخص  هک یدر فرض کند می سنت بیان اهل يدر همین رابطه یکی از فقها. شود نمی
 را نندهک حبس،  یمرگ زندان  در صورت، ندک یم يخوددار يب و غذا به وحبس و از رساندن آ

بین رفتار فیزیکی و نتیجۀ مجرمانه یعنی مرگ محقق علیت  ۀه رابطکل ین دلیبه ا، دانند یضامن نم
  .)210 :1988ی، بهنس( نشده است

که ترك اینرض بر فشود که  می در همین رابطه و با توجه به مواردي که بیان شد چنین استد�ل
داراي  زیرا در جرم ترك فعلِ؛ تواند عنصر مادي جرم را محقق کند نمی باز ،فعل امر وجودي باشد

ولیت کیفري در ئیکی از شرایط مهم مس .مجرمانه مفقود است ۀمیان رفتار و نتیجعلیت  رابطۀ، نتیجه
علیت  رابطۀ، داراي نتیجه جرایم مقید به نتیجه و نیز یکی از اجزاي عنصر مادي در جرم ترك فعلِ

عرفاً مستند به رفتار مجرمانۀ  که نتیجۀ مجرمانه اي گونه به؛ میان رفتار مجرمانه و پدیدۀ مجرمانه است
 اثبات رابطه، پس در هنگام محاکمه ؛مرتکب باشد و او عامل و سبب آن پدیدۀ مجرمانه شمرده شود

  .یت کیفري متهم �زم استمسئولبراي تحقق علیت 
ت  وجود رابطه، ر مواردي که فعل ایجابی باشدد و  تأثیررابطۀ  وضوح بهانسان . روشن استعلی
موجب تحقق ، فعل ایجابیدادن  فردي با انجام. بیند می و تغییر و تحول ناشی از فعل ایجابی را تأثر

این با شلیک مجرم که  شخص زنده بود، پیش از شلیک گلوله ، براي مثالشود می پدیده مجرمانه
؛ ترك فعل فاقد این ویژگی رابطه سببیت و مسببیت است، اما موهبت الهی را از دست داده است

 عوامل ایجادي آن مانع تأثیر ۀدر رابطتنها بلکه  کند نمی پدیدۀ مجرمانه ایجاد، چون تارك فعل
) نگیشدت گرسنگی و تش( عوامل مرگ نوزاد تأثرو  تأثیرمادر مانع از براي مثال ؛ آفریند نمی
کنار تنها تارك ، به عبارت دیگرشود؛  موجب قتل نوزادکردن  نه اینکه همانند مورد خفه، شود نمی

خود را در ایجاد نتیجۀ مجرمانه  تأثیراجازه داده است که عوامل طبیعی و  و ناظر مرگ است ایستاده
، را زیر آب نگاه داشتهتواند همانند کسی باشد که سر کسی  نمی او تأثیرنقش و  ترتیب ؛ بدیندنبگذار

  .مانع جزء کوچکی از اجزاي علت تامه است، عدم ؛ یعنییا با آلت قتاله دیگري را کشته است
یعنی عدم مانع  نتیجۀ مجرمانه جزء ضعیف از علت تامه مسئولدر مواردي که امر دایر بشود که 

ند جرم به عامل ک می عقل و وجدان و عرف حکم، است و با بقیۀ اجزاي علت تامه طبیعی است
رابطه استنادي پدیدۀ مجرمانه را با ) مباشر( زیرا وجود عامل قوي؛ و مؤثرتر استناد داده شودتر  قوي

ت میان آن عامل اصلی و نتیجۀ مجرمانه علی رابطۀ؛ بنابراین کند می قطع) عدم مانع( عامل ضعیف
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  .)87-89 :1392، ریمیک( مانع و نتیجۀ مجرمانهنبود یعنی  نه میان ترك فعل، حاکم است
که مرتکب ترك فعل شده  را نیت و قصد مجرمانه کسی توان سوء نمیاز نظر عنصر معنوي . 4
  .)138-139: 1392، زراعتاست ( احراز کرد زیرا تنها رفتار مثبت امارۀ قصد و روان ،است

  )ترك فعل داراي نتیجه( رفتار در مقابل رفتار وجوديبودن  عدمی. 3- 2
 ندگروه دیگري معتقد، کردند نمی ظر گروه اول که ترك فعل را رفتار فیزیکی جرم قلمدادن در مقابلِ
اهللا سید  آیت. از جمله شود انگاشتهتواند عنصر مادي جنایت یعنی رفتار فیزیکی جرم  می ترك فعل

طبیب تعهدي براي  چنانچه«اند:  در مورد مسئولیت طبیب بیان فرموده عبدالکریم اردبیلی موسوي
داواي مریض داشته باشد و مریض با اعتماد به این تعهد به آن درمانگاه و طبیب مراجعه کند و م

 ؛طبیب ضامن است ،تواند درمان کند ولی اقدام نکند و مریض فوت کند طبیب با علم به اینکه می
 مراجعه وا به به اینکه و با توجه داشته مسئولیتی و تعهدي فعل تارك اگر مواردی در تمام باوجوداین

 بر معصیت ع�وه کرد و مستند او به را مرگ توان ، میاست نداده را انجام خود ۀوظیف او و شده
  .)28 :1390، موسوي اردبیلی» (نیز است ضامن

تارك فعل را صرفاً به دلیل ترك وظیفه اخ�قی عامی  »المحلی«رییس مذهب ظاهري، در  ابن حزم
داند. براي مثال، او معتقد  بر عهده دارند، مسئول ارتکاب جرم می که همه افراد براي کمک به نیازمندان

اي از قومی درخواست آب کند و آنان با علم به اینکه او راه دیگري براي دسترسی  است اگر فرد تشنه
(ابن حزم المحلی،  هستند ضامن، کردن او خودداري ورزند تا فرد تشنه بمیرد به آب ندارد، از سیراب

این دسته فقها بر این باور بودند که ترك فعل نیز موجب مسئولیت کیفري . )525 :10ج ق، 1352
شود ترك فعل،  شود و اینکه گفته می شود زیرا رابطه علیت میان ترك فعل و نتیجه (مرگ) برقرار می می
عدم  پذیرش نیست زیرا قابل ،تواند آثار مثبتی را با خود به همراه داشته باشد عدمی است که نمی يامر

شود و گاهی صرف عدم انجام است بدون اینکه  مثبت انجام می ۀخود به دو شکل است: گاهی با اراد
انجام این کار برایش فراهم  ۀکند، گاهی زمین اي وجود داشته باشد. مث�ً کسی که زنا را ترك می اراده

ر این مسئله نیست و شود، اما گاهی به فک و مرتکب زنا نمی است شده و او بر نفس خود غلبه کرده
بودن  ؛ بنابراین تحقق جنایت یا قتل از راه ترك فعل و اثبات عمدياي برایش فراهم نشده است زمینه

توان گفت دیدگاه مشهور این است که ترك فعل در صورتی موجب  قتل متفاوت است. باوجوداین می
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آن  ۀکنند قانون براي ترك ۀفشده مسبوق به فعل مثبت باشد یا وظی فعل ترك مسئولیت کیفري است که
  .)64- 66ب:  1392 ،باشد (زراعت
در مورد ترك فعل مسبوق به فعل بیان داشته است ترك فعل یک امر عدمی  اهللا خویی مرحوم آیت

یترتّب  و فإنّ الموجود إنّما ینشأ من الموجود: «استممکن  وجودي از آن غیر ۀو حصول نتیجاست 
گیرد و مترتب بر  یعنی امر وجودي از موجود (امر وجودي) نشئت می» إلى أمر عدمی � یستند و علیه

آن است و مستند بر امر عدمی نیست؛ بنابراین قتل در صورت عدم تداوي، منسوب به کسی است که 
..؛ هرچند مقتول با وجود قدرت، به دلیل .علیه را سوزانده یا مجروح کره است، نه مقتول مجنی
ب حرام شده است و این با استناد قتل به غیرمقتول منافات ندارد نکردن جان خویش مرتک حفظ

براي نمونه صاحب جواهر مربی شنا را که  .)6: 42ج ، به نقل از ابوالقاسم خویی، 86: 1392(کریمی، 
که در این مورد تعمد داشته باشد، او را  داند و درصورتی در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می

  .)107: 43ج ، 1367اند، زیرا حیات او را وابسته به خود کرده است (نجفی، د مستحق قصاص می
 گونه اینتوان  می بحث در توضیح ترك فعل مسبوق به فعل مثبت مجرمانهشدن  تر براي روشن
آن  ۀو در ادام فعل مادي مثبت بوده. رخ داده است یفعلی است که قبل از آن فعل ،بیان کرد که ترك
 ،مسئلهدر فرض . انجامد می که به تحقق نتیجۀ مجرمانهشود  خودداري میمال از انجام برخی اع

 کند و سپس از می مثال کسی فردي را حبسبراي اند.  دانان به این اشاره کرده فقها و حقوقبیشترِ 
که این آب و غذا را به ترك فعل ) 271 :1380، موسوي خمینی( پرهیزد میآب و غذا به وي دادن  

  :تصور است قابل در اینجا چند فرضند؛ کن می تعبیر
بر اثر اي  مانند اینکه راننده؛ دهندۀ فعل مسبوق و تارك فعل شخص واحدي باشد انجام. باید 1

از رساندن مجروح به ، سرعت با� با عابري پیاده تصادف کند و سپس به دلیل ترس از دستگیري
صدوم به سبب شدت خونریزي و بیمارستان خودداري و از صحنه تصادف فرار کند و شخص م

بلکه مستند به فعل  قتل عرفاً مستند به ترك فعل نیست، موارد گونه ایندر  .بمیرد شدت جراحت
 ۀموقع رانند به نکردنِ نه ترمز زیرا فعل ایجابی است که موجب قتل شده است؛ مثبت مجرمانه است

  .)64 :1392، کریمی( خودرو
به   را  اینکه مجروحىمانند ؛ و فاعل دو نفر باشند كارت، فعل مسبوق به فعل مثبت كتر. 2

در اینجا براساس در نتیجه مجروح بمیرد.  ه سر باز زندبیمارستان برسانند ولى پزشک از معالج
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 وجودى امر منشأ تواند نمى عدمى  امر و دانند می  عدمى فعل را امرى که ترك 1دیدگاه آن دسته از فقها
 مرگ  سبب  آنچه پزشک از معالجه فوت شده است،خودداري  اثر بر که حیمجرو گ باشد،مر  نام به
جرح است و در  ،مرگ شده استسبب آنچه  . امتناع پزشک  نه است  بوده  جراحت ،است شده او

 که  پزشکى گوید مى این دیدگاه هرحال به .شود و پزشک قاتل محسوب نمى  است  نتیجه جارح، قاتل
 کارى و هبود استراحت  مشغول ،برسانند بیمارستان به را بیمار اینکه ازیش پ تااست، کرده  فعل ترك
 دارد، باز معالجه وظیفۀ اینکه رغم ، بهاند آورده  بیمارستان  به  را بیمار که هم حالاست،  نداده انجام
 داده رخ بیمارستان به بیمار ورود  از   پس کهرا  مرگى توان مى چگونه حال .است نداده انجام کارى
 ۀدیگر که به رابط دیدگاه اساس بر اما ،)295 :1391، آبادي (حاجی ده نوشت؟ دکتر پاى ، بهاست
عامل و علت و سبب )فعل ترك یا فعل( شخص عمل اگر ند،معتقد نتیجه و فعل تركمیان ت علی 

 دیه یا قصاص به مورد حسب و شود مى محسوب  قاتل  او صورت این ، در شود تلقى دیگرى مرگ
 یکى ؛است شده مجروح مرگ سبب عامل باشد، دو ضمان شرایط که صورتى در خواهد شد. محکوم
اگر عمل هر و  روند مى شمار به قتل شریک تارك و  فاعل  نتیجه در ؛معالجه ترك دیگرى و جراحت

و   و اگر یکى عمدکنند توانند با پرداخت دیه، تارك و فاعل را قصاص  دم مىي اولیا ،دو عمدى باشد
گرفته و با پرداخت نصف دیه به عامد، وى را قصاص   دیه  نصف  عمد عمد باشد، از غیر  غیر  دیگرى

  .)299 :1391آبادي،  (حاجی دهکنند 
عنصر مادي جرم  عنوان بهان در صورتی ترك فعل را دان حقوقاین گروه از فقها و ترتیب،  بدین

هاي  در قسمتکه ...) قرارداد و، قانون( صدهند که ترك فعل در شرایط خا می مورد پذیرش قرار
 ؛بین ترك فعل و نتیجه احراز شودعلیت  رابطههمچنین محقق شود و ، شود می آن پرداختهبه بعدي 

  .کنند نمی در غیر این صورت ترك فعل را عنصر مادي جرم قلمداد

  در رفتار ترك فعلیعلیت  چگونگی رابطۀ. 3- 3
 و متهم رفتار بین باید؛ بنابراین است شرط نتیجه حصول آن در که است مقید جرایم از عمد قتل

 مجازات 1392 اس�می مجازات قانون 506 ۀماد در .باشد داشته وجودعلیت  رابطۀ علیه مجنی مرگ
                                                      

 او و بسوزاند آتش با یا کند روحمج  را  دیگرى کسى اگر  که  مسئله  این  ذیل خویی، العظمی اهللا یتآ  مرحوم جمله . از1
  است  گناهکار مقتول معتقدند بمیرد، وکند  خوددارى کار  این  از ، دارد کردن معالجه و زخم بستن بر توانایى آنکه رغم على
  است. کرده ایجاد را جراحت که است کسى قاتل بلکه ،رود نمى شمار به  خویش  قاتل  او  ولى
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 که است آن جنایت در تسبیب ،ماده این براساس. است شده ارائه تعریفی) سبب( تسبیب از اس�می
 نشود جنایت مرتکب مستقیم خود و کند فراهم راي دیگر مصدومیت یاشدن  تلف سبب کسی

 آن در کسی و بکند چاهی آنکه مانند؛ شد نمی حاصل جنایت او رفتار فقدان صورت در که يطور به
بنابراین اگر ترك فعل در شرایطی صورت گیرد که بتوان مرتکب آن را ؛ شود واقع جنایت و بیفتد

عامل جنایت قلمداد شده  غیرمستقیم هرچندتارك فعل یت، عل با احراز رابطه، دانستسبب جنایت 
  .حاصله خواهد بود ۀنتیج ، مسئولباشد

در این قسمت از نوشتار به  ،است کردهاز تسبیب در جرایم بیان گذار  قانون با توجه به تعریفی که
  .پردازیم می در رفتار ترك فعلی) سببیتعلیت ( بررسی و چگونگی احراز رابطۀ

قانون مجازات اس�می رفتار منجر به جنایت را به مباشرت و تسبیب منحصر دانسته  492ماده 
استناد محدود به رفتاري است که مصداق یکی از دو صورت سببیت یا  ۀامکان احراز رابطزیرا  ،است

در ذیل یکی از تنها ها،  نظر از فوت و ضعف تأثیر آن مباشرت باشد، زیرا جنایت یا هر زیان دیگر صرف
آن در حدوث  ۀگیرند؛ بنابراین ازآنجاکه ترك فاقد اثر است، مداخل دو عنوان سبب یا مباشر قرار می

خواهد بود نه مباشر یا سبب، زیرا نه خود آن ترك و نه اثر آن، در » شرایط« شیوۀجنایت، حداکثر بر 
آن است؛ یعنی اگر حدوث نتیجه مؤثر نیست بلکه تأثیر عامل مؤثر مانند علت یا سبب متوقف بر وجود 

شود اما وقوع جنایت ناشی از عامل دیگري است بر این  جنایت واقع نمی ،مفقود باشد» ترك فعل«
منتفی بوده و صرف ترك فعل،  ،استناد و به دنبال آن ثبوت ضمان که منوط به تأثیر است ۀرابط ،اساس

زیرا در حقیقت نتیجه به  ،شود نمیشده  هرگز موجب مسئولیت تارك نسبت به صدمه یا خسارت واقع
  مستند است. ،عامل دیگري که به صورت سبب یا مباشر دخالت کرده است

ها  آن که ترك فعل نه از جهت مباشرت و نه تسبیب و نه از جهت افعالی که شرعاً برنتیجه آن
به نقل از  ؛109 :1393، صادقی( شود نمی ضمان مترتب است موجب ثبوت ضمان دیه یا قصاص

حتی و قانون مجازات اس�می نیز وقوع جنایت را به ارتکاب فعل منوط کرده  .)153 :42 ج، نجفی
کسی  بودنِ پس چگونه ممکن است قائل به قاتل. کمک به دیگري براي قتل را شرکت دانسته است

با ، کسی که جانی را مساعدت کرده است که دیگري را بکشد. باشد که در نجات کمک نکرده است
گونه  رفتار وي معاونت در قتل محسوب است و به طریق اولی کسی که هیچ، لوجود قصد قت

، از انجام تکلیف اخ�قی، دیگريدادن  جنایت نداشته بلکه با وجود توانایی نجاتدر مساعدتی 
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ترك فعل منجر به بنابراین شود؛  نمی جانی قلمداد ،کرده است خودداريشرعی یا قانونی خود 
انسانی را در حال ه�کت  هرکس«است و از این جهت قلمداد نشده  موجب ضمان تارك ،جنایت

، صادقی( گونه ضمانی نخواهد داشت هیچ ،اقدام به رهایی مهلک ننماید، ببیند و با قدرت بر نجات
  ).343: 10جلد ، به نقل از حسینی عاملی

ل مثبت را در ترك فعل را مقتضی ضمان ندانسته و انجام فع ،متون فقهیگذار در دنبالۀ  قانون
و مانند آن در قانون مجازات  536، 535، 290، 292به موجب مواد  .شمارد می تحقق جنایت ضروري

صراحت  بهمواد این که در  طوري تحقق جنایت است به ۀاز سوي جانی �زم» ارتکاب فعل« ،اس�می
فعل مثبت را وغیره » شده قعوا فعلِ«، »کار انجام دهد» «کار ارتکابی«، »انجام کاري« با عباراتی مانند

توان گفت ترك  باوجوداین می؛ جزء ضروري در حصول رکن مادي جنایات محسوب کرده است
 و در شرایطی ترك فعل را جرمی مستقلگذار  قانون اگرچه شود، نمی موجب جنایت نفسه یففعل 
در ماده واحده قانون  که کند. چنان داند بدون آنکه آن را عامل جنایت قلمداد می تعقیب کیفري قابل

همین ماده  2در بند  1354ن و رفع مخاطرات جانی مصوب امجازات خودداري از کمک به مصدوم
دیده یا  ند به اشخاص آسیبا هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف«: مقرر شده است

خودداري ها  آن �زم و کمک به از اقدام ،کنند اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک
که در حال حاضر هم معتبر و » اي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد به حبس جنحه، کنند
 گونه ایندر . مجازات حبس دانسته است قابل تارك فعل را در ترك فعل محض و ا�جراست �زم
 وشود  می قانون مجرم محسوباین شود ولی طبق  نمی توان گفت تارك قاتل محسوب می موارد
  .مجازات است قابل

ترك فعل در جرایمی مانند جنایت و  ،که با توجه به مدارك فقهی و قوانین موجودنهایت ایندر 
تصریح گذار  قانون شود اگرچه ممکن است در مواردي که نمی مبناي ضمان واقع، نیز ایراد خسارت

ترتیب  بدین .ودش یت جزاییمسئولجرمی مستقل از جنایت موجب  عنوان بهکرده است ترك فعل 
 ـ مرتکب متمکن در دفع آفات مذکور باشد هرچندـ حریق و مانند آن  يو اطفا یقغر نجاتترك 
انجام کاري به صورت مباشر یا  در شرایطی که تارك فعل ع�وه بر ترك با ،آور نخواهد بود ضمان
  )153: 42 جلد، به نقل از نجفی، 111: 1393، صادقی( موجب جنایت شده باشد، سبب
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  قانون مجازات اسالمی 295تحلیل ماده . 4
عنصر مادي جرم و یکی از رفتارهاي فیزیکی دخیل  عنوان بهاهمیت ترك فعل شدن  به روشنتوجه با 

در ، 1392تا  1304از  پیشهاي  در قوانین کیفري ایران در دهه گذار ، قانوندر وقوع جنایات عمدي
. شده بود هایی بود و همین امر موجب بروز اخت�ف مورد امکان ارتکاب جنایت با ترك فعل ساکت

ترك فعل به ماده واحده خودداري از کمک به  بارۀدر، ن ع�وه بر فقدان نص صریح قانونامخالف
ترك فعل منتهی  چنانچهو مدعی بودند  کردهاستناد  1354ن و رفع مخاطرات جانی مصوب امصدوم

ن نیز با استناد اموافق. ي مقرر در آن خواهد بودمرتکب مشمول مجازات تعزیر ،به سلب حیات شود
ر ممنوعیت از استناد به ترك فعل در اثبات ادعاي خود ب ،به منابع فقهی یا عمومات و فقدان نص

ن همراه شد و نظریه شماره ااداره حقوقی قوه قضائیه با گروه موافق . در نهایتاصرار داشتند
کردن  خفه، که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح گونه همان« :را اع�م داشت 23/10/1383- 7943/7

اگر مادري عمداً و با قصد  .»ممکن است در اثر ترك فعل هم محقق شود، یابد می تحققها  آن و نظایر
شود و  می قاتل محسوب، و طفل تلف شودکند  خودداريطفلش دادن  از شیر) طفلشدن  تلف( نتیجه

داند این  می قصد ترك فعل را دارد ولیصرفاً همچنین اگر مادر . مجازات قتل عمد را خواهد داشت
  .)38- 39 :1392نیا،  (آقایی »شود می کار موجب مرگ طفل

قتل و ، 1392از تصویب قانون مجازات اس�می مصوب پیش تا  ،شده با توجه به مطالب بیان
قانون موظف به انجام شخص اخ�قاً یا به موجب  ، هرچندفعل بوده و ترك فعل جرمِاصو�ً جنایت 
مجرمانه را  ۀتوانست نتیج نمی طبق قانون، زیرا شد نمی از رکن مادي جنایت محسوبی ئجز، آن بود

ترك فعل نه از جهت مباشرت و نه تسبیب رو  ؛ ازاینبداندبدان منتسب ساخته و آن را علت جنایت 
با . شد نمی جنایت محسوب رکن مادي، ضمان مترتب بودها  آن و نه از جهت افعالی که شرعاً بر

ترك ( عنصر مادي عنوان بهقانون مجازات اس�می ترك فعل را  295در ماده  گذار قانونکه به این توجه
قانون  295 ۀست در ادامه به تحلیل مادا ضروري ،مورد پذیرش قرار داده است )جنایتعنوان رفتار  به

  .مجازات اس�می بپردازیم

  رفتار فیزیکی. 4- 1
جنایات  يتواند عنصر ماد می فعل كکه آیا تراین بارۀدر 1370قانون مجازات اس�می سکوت  به دلیل

ان و فقهاي معاصر ابراز شده دان حقوقمختلفی توسط  هاينظر، قتل عمد محسوب شود یا خیر ویژه به
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 مثبت است و با ترك فعل فعل، قتل ویژه بهجنایات عمدي  يگروهی معتقد بودند رکن ماد. بود
زمانی که ، قاتل وجود داشته یا نداشته باشد يکه تکلیفی برا يدر موارد ؛ بنابراینتحقق نیست لقاب

 يممکن است عمل وهرچند  ؛مجازات نخواهد بود قابل قاتل عنوان به ،دهد نمی شخص عملی را انجام
که باید بین ند ا بر این عقیده يدیگر ۀدر مقابل عد .)37 :1352، پاد( با مواد قانونی دیگر منطبق باشد

. قائل به تفکیک شد، وجود دارد و آنجایی که چنین تکلیفی وجود ندارد انسان يجایی که تکلیفی برا
به حکم  که یزندانبان مانند، است يشخص به حکم قانون یا قرارداد مکلف به انجام امر در جایی که

رکن ، بر اثر آن فرد بمیرد وند ي کاز انجام عمل خوددار چنانچهاست،  قانون مکلف به تغذیه زندانی
  .)55 :1378زاده،  قاسمشود ( می قاتل عمد محسوب، فعل كفعل خواهد بود و تار كقتل همان تر يماد

ترك فعل مسبوق به وجود تعهد رکن مادي قتل صرفاً فتاوي برخی فقهاي معاصر براساس 
سخ به استفتایی دربارۀ چگونگی در پاکه  اهللا گلپایگانی آیتاز جمله فتواي . شود دانسته می عمدي
در «: اند مرقوم داشته، اصابت سنگ ۀبان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ در نتیج یت دیدهمسئول

شرکا با  چنانچهکسی ضامن نیست و ، بان در اع�م خطر کوتاهی نکرده باشد اگر دیده، فرض مسئله
و او در نگهبانی خود اند  ل کار شدهمشغو ،بان و تعهدي که در نگهبانی داده است اعتماد بر دیده

 دارد می خویی بیان اهللا آیت همچنین. )289: 3 ج، 1369، گلپایگانی( »ضامن استاست، تقصیر کرده 
با تفسیر موسع از فعل ایجابی معتقدند نفس تعهد و  شود قتل عمد محقق می ،در این ترك فعل

شان یا نمونه يبرا. داند یرا مسئول م كتار، ر فقهایمانند سا و شخص تارك نیز همانند فعل است
، آن داشته است كت خطرنایرده و علم به وضعک یوتاهکط و یه در حفظ آن تفرکوان را یصاحب ح

  .)305: 42 ج، 1418ی، خوئ(داند  میت و قتل یجنا مسئول
. شود نمی ترك فعل مبناي ضمان در جنایات واقع ،با توجه به مدارك فقهی و قوانین موجود

 جرمی مستقل از جنایت بر نفس عنوان بهیت جزایی مسئولموجب  ممکن است در موارديه گرچا
 ،مرتکب متمکن در دفع آفات باشد هرچندبان و مانند آن  ترك اع�م خطر دیده شود؛ بنابراین

در ترك فعل  شود. مگر در شرایطی که تارك فعل علت جنایت قلمداد ؛آور نخواهد بود ضمان
انجام است، تارك فعل اقدام یا عملی را که منجر به حدوث جنایت شده ، هدمسبوق به وجود تع

تارك از انجام فعلی تنها و است آمده  به وجودجنایت در اثر علت خاص خودش  بلکه نداده است
تعهد ، به عبارت دیگر شخص تارك. استکرده خودداري  ،شود توانست مانع جنایت می که
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 جنایت یا مرگموجب آن  ندادنِ وقع اقدام خاصی داشته است که انجامم انجام بهبر  اي مبنی جداگانه
  .)28 :1392، پوربافرانی( شود می

 2مطابق ماده ، فعل و ترك فعل ۀدربارشده  موارد بیان همچنینو  نظرات مورد اشارهباوجود 
ماده  این. شود می قانون مجازات اس�می جرم به دو دستۀ جرم فعل مثبت و جرم ترك فعل تقسیم

، هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است«: دارد می مقرر
 فعل دانسته شده است و اعم از فعل و ترك» رفتار مجرمانه« در این ماده .»شود می جرم محسوب

فاوتی میان فعل و هیچ ت است و پایۀ فعل مثبت قرار داده همبودن  ترك فعل را از نظر جرمگذار  قانون
  .ترك فعل قائل نشده است

بار در تاریخ حقوق کیفري ایران به پذیرش ترك فعل  قانون مجازات اس�می براي نخستین 295ماده 
هرگاه کسی فعلی «عنوان رکن مادي جنایات تصریح کرده است. طبق این ماده:  مسبوق به وجود تعهد به

او گذاشته است، ترك کند و به سبب  ۀخاصی را که قانون بر عهد ۀکه انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیف
شود و حسب  جنایت حاصل به او مستند می ،توانایی آن فعل را داشته است چنانچه ،آن جنایتی واقع شود

دادن را بر عهده گرفته  اي که شیر مانند اینکه مادر یا دایه ؛عمدي یا خطاي محض است مورد عمدي، شبه
  .»قانونی خود را ترك کند ۀشیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفاست، کودك را 

را در  امکان تحقق عنصر مادي جرم در جنایات صراحت بهگذار  قانون که بیان شد گونه همان
 .قائل نشده است آنمورد پذیرش قرار داده و هیچ تفاوتی میان فعل و ترك  قالب ترك فعل

حصول شرایطی را تعیین کرده است که ، رکن مادي جرایم عنوان بهبراي تحقق ترك فعل گذار  قانون
  .شود می پرداختهها  آن در ادامه به شرح

  شرط. 4- 2
خود آن در وقوع جنایت گرچه ا ؛فعل جانی متوقف بر وجود آن است تأثیر شرط هر چیزي است که

از ، ولی آید یم معلول �زم نبوداست که از عدم آن  به عبارت دیگر شرط چنان امري. دخالت ندارد
گرچه ا، وقوع جنایت محصول شرط نیسترو  ؛ ازاینآید نمی �زم) جرم( وجود آن وجود معلول

شرط از اجزا  ؛ بنابرایناست تحقق جنایت متوقف بر وجود آنو  همراه و در کنار علت جنایت است
، شرط انتفاعه ضرورتاً ب، گرچه در آن نیست مؤثرنفسه  و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی
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شرط را ، »قواعد«در کتاب  ع�مه حلّی. )83-84 :1393، صادقیشود ( می جنایت نیز منتفی حدوث
اما ، علت و سبب، شرط: اند شوند بر سه قسم می چیزهایی که موجب ه�ك«: کند می چنین تعریف

 »ی ندارددخالتعلیت  اوست ولی در به وجودمنوط  ،مؤثر تأثیرشرط عبارت از چیزي است که 
  .)538: 25ج ، به نقل از ع�مه حلی، 13- 14 :1394، قیاسی(

مگر در شود  نمیتنهایی موجب جنایت  اشاره شد، ترك فعل به پیشینگونه که در مباحث  همان
شرایطی که تارك فعل ع�وه بر ترك یا انجام عملی به صورت مباشر یا سبب، موجب جنایت شده باشد؛ 

بوق به فعل جنایت ناشی از فعل است و ترك، تنها شرط تأثیر فعل در وقوع بنابراین در ترك فعل مس
مثال جایی که فردي،  برايشود.  شود که بدون انجام فعل مورد نظر، ترك فعل محقق نمی نتیجه قلمداد می

دادن به آن  برد که به او شنا آموزش دهد و وسط دریا از آموزش دیگري را که شنا بلد نیست به دریا می
شود، شخص کردن) موجب مرگ  اقدام او (رها چنانچهبدیهی است  ،کند رد منصرف شده و او را رها میف

بنابراین در صورت فقدان هریک از دو جزء مذکور (فعل ؛ کردن مستند است جنایت به فعل وي یعنی رها
ون شرط سو تحقق مشروط (فعل) بد امکان وقوع جنایت وجود ندارد، زیرا ازیک») شرط« و ترك فعل

 با�، اثر است. در مثال بیدیگر وجود شرط بدون وجود مشروط  پذیر نیست و ازسوي (ترك) امکان
و وجود شرط بدون انجام فعلی که مؤثر در  شود نمیکردن) موجب مرگ  بردن بدون شرط (رها دریا به

اهد شد. به دیگر موجب مسئولیت نخو )،کردن فردي که دیگري او را به دریا برده است رها(نتیجه است 
اثر است، شرط نیز بدون آنکه خود مباشرت یا سببیت  بیکه سبب و مباشر بدون وجود شرط  سخن چنان

  .)112 :1393مسئولیتی نخواهد داشت (صادقی،  ،در جنایت داشته باشد
قانون مجازات اس�می بر انحصار موضوع آن جنایت بالتسبیب  295عبارت ماده ترتیب،  بدین
بر گذار  قانون ع�وه به. شود نمی شامل ،د و مواردي را که شخص بالمباشره اقدام کرده استد�لت دار

به سبب آن جنایتی واقع و  ...«که  کرده است تأکیدضرورت اسناد جنایت به مرتکب با این عبارت 
وي در خود را ترك کرده باید سببیت فعل سابق  ۀدانستن کسی که وظیف مسئولبنابراین براي  ؛»...شود

 .)115 :1393، صادقی( دانست مسئولتوان  نمی وي را رف ترك فعلِو ص شود حدوث نتیجه احراز
قلمداد کرد که ترك فعل او براساس شرایطی  مسئولتوان تارك فعل را  می در صورتی ،این تفاسیربا 

در که  صورت گرفته باشد ،قانون مجازات اس�می تصریح کرده است 295در ماده  گذار قانونکه 
  .پردازیم می ادامه به بیان این شرایط
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  شروط ترك فعل. 4- 3
 هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر«: دارد می قانون مجازات اس�می مقرر 295گذار در ماده  قانون

جنایتی ، ترك کند و به سبب آن او گذاشته است ۀخاصی را که قانون بر عهد ۀعهده گرفته یا وظیف
شود و حسب  می توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند چنانچه، واقع شود

عهده  را بردادن  که شیراي  مانند اینکه مادر یا دایه یا خطاي محض است عمدي شبه، مورد عمدي
با  ؛ بنابراین»قانونی خود را ترك کند ۀکودك را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیف، گرفته است

  .پردازیم می از این شروطهریک  ماده به شرح نبیاتوجه به 

  وجود یک تکلیف قانونی یا قراردادي. 4- 3- 1

حال ممکن است  ؛انجام یک فعل استبر  مبنی وجود یک تکلیف قانونی، شرط ترك فعل نخستین
 بندد یم شخصی که قراردادي با دیگري .منشأ تکلیف قانون باشد یا منشأ تکلیف یک قرارداد باشد

�زم نیست طرف قرارداد شخص متضرر از ترك فعل باشد بلکه ممکن . استبه ایفاي تعهد موظف 
بانی که  مثال سوزنبراي  ،شده باشد منعقد محوله براي انجام وظیفه ياست قرارداد با اشخاص دیگر

ه مسئول شناخته شدو او کسی کشته شده  کرده و در نتیجه قطار قصور عبور هنگام مانع در بستن
  .)31 :1388، میرمحمدصادقی( است

  میان ترك فعل و جنایت حاصلهعلیت  وجود رابطه. 4- 3- 2

یت کیفري مسئولشرط در جهت تحمیل ترین  که مهمقانون مجازات اس�می  295شرط دیگر در ماده 
اعم از سلب حیات یا آسیب به ( حاصله ۀمیان ترك فعل و نتیجعلیت  ۀاحراز رابطاست،  تارك فعل

ضروري  ،است در آن شرط در تمام مصادیق جرایمی که نتیجهعلیت  هرچند رابطه. است) اعضا
اثبات رابطه در واقع  .این رابطه در مورد ترك فعل از معض�ت بیشتري برخوردار است ، ولیاست

 ،اگر علل و اسباب دیگري نیز موجود باشد ویژه ) بهجرح، مرگ( وجودي يعدمی و امر يمیان امر
  . نیستاي  هکار چندان ساد

 توان می خاص مواردي در تنهاقانون مجازات اس�می، 295 ماده درشده  بیان شرایط به توجه با
 این در استناد ۀرابط احراز به عبارت دیگر دانست؛ محقق را استناد رابطه و مربوط تارك به را نتیجه

 ؛است کرده جنایت وقوع در مؤثر بالتسبیب یا بالمباشره را شخص که است قبلی فعل به موارد منوط
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 یکی به صورت :است مرتکب از رفتار دو ظهور بر متوقف موارد این در استناد رابطه تحقق بنابراین
 که است ترك يدیگر و ،است نتیجه وقوع در مؤثر رفتار همان که شود می واقع تسبیب یا مباشرت
 شود. براي می برقرار ستنادا ۀرابط صورت این در و است جنایت وقوع در مثبت رفتار تأثیر شرط
 است اي اجازه شود، می استخر در شناگر مرگ موجب یقغر نجات ترك با همراه که مثبت رفتار ،مثال
 از پذیرد می وقتی پزشک یا ؛دهد می استخر به ورود براي شناگران به خود عمل با مسئول فرد که

 با وي نقش از این جهت و شود می وي از مراقبت به متعهد پذیرش، به اقدام با کند مراقبت بیمار
دارد؛ تفاوت  است، خودداري کرده او نجات از وضعیت این در و نکرده پذیرش را بیمار وقتی که

 بر ع�وه هریک زیرا نیست؛ محض فعل ترك آن ترك ندهند، انجام را خود تعهد فوق افراد اگر حال
  است. شده نتیجه موجب رفتار همان واقع در که اند داده انجام نیز را عملی تکلیف، و تعهد وجود
 استخر به ورود براي شناگران به اجازه مانند باشد داشته متنوعی هاي صورت است ممکن رفتار این

 در را دیگران شخص، این وجود یعنی نشوند؛ استخر وارد شناگران ،نبود اجازه صورت در که طوري به
 اقدام این یعنی هستند؛ روانی تسببی مصداق و کند می ترغیب و تحریک جنایت به منجر رفتار به اقدام

 شنا اي رودخانه در افراد اگر بنابراین شود؛ می جنایت موجب و شده قلمداد سبب که است بر ترك مسبوق
 حضور به منوط افراد شناکردن اینکه بدون ،یابد حضور آنجا در یقغر نجات اتفاقی به طور و کنند

 را شخص مرگ قصد اگر حتی از ناجی نگرفتن کمک و شخص شدن غرق صورت در باشد، یقغر نجات
 دیه) منوط یا (قصاص ضمان وضعی حکم چراکه داشت؛ نخواهد قصاص یا دیه از اعم مسئولیتی ،کنند
 محکوم به »...و نامصدوم به کمک از خودداري« قانونِ مطابق شخص اینکه و است استناد ۀرابط وجود به

  ).111: 1395است (صادقی،  حکم این ترك تکلیفی و حکم خاطر به ،شود می تعزیر
 را موظف فعل ،تقصیر روي از یابه عمد  مرتکباگر  ،شدگفته  آنچه مانند مواردي در بنابراین
 تأثیر این دلیل به ،است بوده مؤثر نتیجه در وقوع همان که اند داده انجام فعلی قب�ً چون ترك کند،

 کافی تارك دانستنِ ضامن براي قراردادي یا قانونی تعهد وجود فصر که این جهت از نهاست  ضامن
  شد. نخواهد ضمان موجب ،پیشین فعل وجود بدون تکلیف ترك صرف زیرا شود؛ شمرده

  توانایی انجام فعل. 4- 3- 3

شده خودداري  توان انجام آن از تحقق وظیفه و رفتار بر عهده گرفته رغم بهتارك فعل بدین معنی که 
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شناختن تارك فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترك  مسئولبارت دیگر براي به ع .کند
آموزش براي بنابراین پدري که فرزند خردسالش را  ؛است مورد نیاز توانایی او براي انجام اقدام، فعل

ی تنها در صورت ،دهد نمی او را نجات شا شدن غرق ۀسازد و با مشاهد می شنا به درون استخر وارد
؛ این کار را نکرده باشدحال  بااین وي را داشته ودادن  قاتل محسوب خواهد شد که توانایی نجات

 ،شامل پدري که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد یتمسئول بنابراین
  .)142 :1385، میرمحمدصادقی( شود نمی

  وجود عنصر روانی. 4- 3- 4

عالمانه و تارك فعل باید است.  عنصر روانی �زم در وي، تارك فعل شدن شناخته مسئولدر مورد 
این ترك فعل را که  ۀکه متعهد به انجام آن است و نتیجکرده باشد مبادرت به ترك فعلی  عامدانه

 هرگاه ترك فعل ناشی از ؛ بنابراینخواسته باشد ،عمدي به دیگري است وجرح ضربمرگ یا ایراد 
عمدي خواهد  جرح غیر و یت وي تنها ارتکاب قتل یا ایراد ضرب، مسئولتی باشدمبا� بی احتیاطی یا بی
  .)46 :1394، صادقی میرمحمد( بوده باشد کننده مگر اینکه ترك فعل نوعاً کشنده یا مجروح؛ بود

5 -3 -4 .ترابطه علی  

بیان  و، جرمعنصر مادي  عنوان بهان و فقها با ترك فعل دان حقوق نظر اخت�فبه مخالفت و  با توجه
قانون مذکور به تمام  2ماده  و 1392قانون مجازات اس�می  295ماده  ،آنان در این زمینههاي  دیدگاه

عنصر مادي جرم و ارتکاب جنایت از طریق ترك  عنوان بهپایان داد و ترك فعل را  ها این اخت�ف
هرگاه «: مقرر شده است 295در ماده . فعل چه در قالب مباشرت و چه تسبیب مورد پذیرش قرار داد

ترك ، خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ۀکسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیف
و در صورتی  عبارت ماده د�لت بر جنایت بالتسبیب دارد »....جنایتی واقع شود، کند و به سبب آن

یعنی ) علیت( مجرمانه رابطه سببیت ۀکه بین عمل او و نتیجشود  می ترك فعل باعث وقوع جنایت
  .مرگ قربانی یا سایر صدمات محرز شود

هاي پیشین نوشتار حاضر بیان  گونه که در قسمت باوجوداین در جرم ترك فعل داراي نتیجه، همان
 ۀکه نتیج اي گونه به ؛مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد ۀشد، باید میان رفتار مجرمانه و نتیج

  مجرمانه قلمداد شود. ۀفاً مستند به رفتار مجرمانه مرتکب باشد و او عامل و سبب آن پدیدمجرمانه عر
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 فعل ایجابی موجب تحقق نتیجۀ مجرمانهدادن  که شخص با انجام گونه ، هماناز نظر عرف
ترك فعل نیز عرفاً عامل و سبب ، در شرایط خاصی، شود می و علت و سبب آن محسوبشود  می

اي  عدم مانع جانشین عامل اصلی تحقق پدیده، شود و در واقع می مجرمانه شمرده اصلی وقوع حادثۀ
عمد از  اگر در گرماي شدید تابستان به، کسی که براي باغبانی استخدام شده استمثال براي شود.  می

از نظر ، درختان میوه بخشکد ۀهمخودداري، و بر اثر این خودداري کند آبیاري محصو�ت باغچه 
و باید خسارت درختان میوه  نه آفتاب و شدت گرما، شود می شمردهشدن  علت تامۀ خشک او عرف

فعل باشد و ترك فعل او به دادن  در مواردي که تارك ملزم به انجام، در کل. را به مالک آن بپردازد
ع تارك فعل و عدم مان، و سبب نیز اقوا از مباشر باشد داشته تأثیرتسبیب در وقوع پدیدۀ مجرمانه 

  .)93 :1392، عبدالوهاب( شود می دیگر اجزا نادیده گرفته تأثیرو عرفاً شود  می جانشین علت تامه
شود که نقش تارك  می مجرمانه حاکم ۀبین ترك فعل و نتیج) سببیتعلیت ( در صورتی رابطه

 ابراین؛ بنعلیه نشده باشد مجرمانه به این صورت باشد که مانع تحقق مرگ مجنی ۀفعل در تحقق نتیج
بخش خود  علیه را به فعل نجات ، حیات مجنیبا تعهد و التزام شخصی کننده زمانی که خودداري
به اقدام خطرناك ، بخش به دلیل اعتماد به اقدامات نجات، علیه با خیال آسوده وابسته کند و مجنی

مانند (لیه بشود ع موجب غرور و فریب مجنی، نکردن تعهد با ایفا کننده خودداري در واقع ،دست بزند
در این مورد سبب اقوا از مباشر  )،بخش عمل نجاتدادن  خودداري مربی شنا و نجات غریق از انجام

با تعهد به ، با این توضیح که تارك فعل. علیه شده است زیرا مباشر موجب غرور و فریب مجنی است
زدن به اقدامی  دستت او معتقد اس .موجب اطمینان قربانی شده است بخش عمل نجاتدادن  انجام

 فرد متعهداطمینان دارد زیرا  ،امنیت جانی او را تهدید نخواهد کرد، در آبکردن  خطرناك همانند شنا
 به تعهد خویش عمل خواهد کرد و هنگامی که متعهد به هر دلیل از ایفاي عمل مورد تعهد خودداري

  .)95- 96 :1392، عبدالوهابشود ( می غرور و فریب قربانی بموج، کند می
روشن ، ستابا مراجعه به منابع فقهی و روایاتی که در مورد قتل عمدي وارد است گفتنی 

عبارت است از استناد قتل به علت و سبب معین و ، در تحقق قتل عمدي مهم استآنچه  شود می
ن کند مادري به قصد کشت زیرا چه فرقی می ،امر وجودي باشد یا عدمی، کند که آن سبب تفاوتی نمی

با قصد کشتن دادن است،  شیر اش وظیفه که درحالیزیر آب فرو ببرد یا همان مادر  راسر او  شفرزند
  .او را شیر ندهد و در نتیجه جلوي چشمان او بمیردفرزند 

استناد در جرایم امتناعی اظهارنظر قطعی خود را  ۀامکان و وجود رابط بارۀگذار در گفتنی است قانون
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ناشی از نبود نص خاص در این  هاي جازات اس�می بیان داشته است و به اخت�فقانون م 295در ماده 
 رابطه علیت را بیان کرده وجود بودن نتیجه به شرط این قسمت از ماده که مستند .پایان داده است زمینه
قانون مجازات اس�می است، یعنی پذیرش امکان وقوع عنصر مادي  295ماده  بخشترین  ، مهماست
بیانگر حاصله که  ۀگرفته و نتیج صورت یم از طریق ترك فعل و وجود رابطه علیت بین ترك فعلِجرا

نظر گذار است. باید این نکته را در نظر داشت که از  استناد از نظر قانون ۀماهیت مادي و حقیقی رابط
مورد  ۀدن به نتیجوي از ترك فعل رسی ۀانگاري نکرده، بلکه قصد و خواست اثباتی، اینکه تارك فعل سهل

  بسیار دشوار است.در عمل  ،کردن اقدام او نظر بوده و در نتیجه عمدي محسوب

  گیري نتیجه
 نظر اخت�فان دان حقوقفقها و  میان، در اینکه آیا امکان وقوع جرم با ترك فعل وجود دارد یا خیر

سته و قائل به این هستند آن را امري عدمی دان، عنصر مادي جنایات عنوان بهمخالفان ترك فعل  بود.
. دانند نمی ممکنها  آن را بینعلیت  رابطهاي  و عده شود امر وجودي سببتواند  نمی که امر عدمی

تواند عنصر مادي جنایت یعنی رفتار فیزیکی جرم  می ترك فعل گروه دیگري معتقد به این هستند که
یت مسئولبودند که ترك فعل نیز موجب ان بر این باور دان حقوقاین دسته از فقها و شود.  قلمداد
ت  شود زیرا رابطه می کیفري دیدگاه . شود می برقرار) مرگ( مجرمانه ۀمیان ترك فعل و نتیجعلی

شده مسبوق  شود که فعل ترك می یت کیفريمسئولترك فعل در صورتی موجب که  استاین مشهور 
در صورتی ترك فعل  این گروه ؛ بنابراینآن باشد ۀکنند قانون براي ترك ۀبه فعل مثبت باشد یا وظیف

، قانون( دهند که ترك فعل در شرایط خاص می عنصر مادي جرم مورد پذیرش قرار عنوان بهرا 
در غیر این صورت  ؛بین ترك فعل و نتیجه احراز شودعلیت  و رابطه ،محقق شود) غیرهقرارداد و

  .کنند نمی ترك فعل را عنصر مادي جرم قلمداد
نظران پایان داد و با  موجود بین صاحب هاي به اخت�ف 1392گذار کیفري در سال  قانون در نهایت،

همین قانون است،  291 تا 290قانون مجازات اس�می که در واقع ماده تکمیلی مواد 295وضع ماده 
 .امکان تحقق عنصر مادي جرم در جنایات را در قالب ترك فعل نیز مورد پذیرش قرار داد صراحت به
عنوان رکن مادي جنایت، منوط به حصول شرایطی است که این شرایط  شدن ترك فعل به حسوبم

، يقراردادقانونی و  یشود. این شرایط عبارتند از: وجود تکلیف مجرمانه می ۀجنایت یا نتیج سبب ایجاد
  جرم. و وجود عنصر معنوي ،مجرمانه ۀعلیت میان ترك فعل و نتیج ۀتوانایی انجام فعل، وجود رابط
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